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 مقدمة
وأنـت ال  ،عن حمبة املسـيح -يا عطية اهللا باحلق  -تسألين أيها العزيز ثيئودوروس  

ألن األبديــة ســوف  ؛ال حــدود لــه وال نــدري عمقــهتريــد أن تلقــي يب يف هــذا البحــر الــذي 
ألننـا عنــدما نظــن أننــا وصــلنا إىل اليــاء (األوميجــا  ؛هــذا العمــق الــذي ال قــرار لــههــي تكـون 

Ω(، ألنـــه يف حقيقـــة األمـــر ال توجـــد بدايـــة وال  ؛فإننـــا جنـــد أنفســـنا أننـــا ال نـــزال يف البدايـــة
 حمدود.ألن هذه املقاييس خاصة باملنظورات ومبا هو  ؛�اية

واآلن علــيَّ أن أطلــب نعمــة اهللا الــوافرة لكــي أقــرتب مــن هــذا البحــر اهلائــل الــذي  
 أي ميأل كل الكائنات حسب حدود طبعها. ،قرِ غيفيض من جوهر الثالوث وي

ألن معرفــة أمــور اهللا بــدون روح  ؛ي لكــي ينــري قلــيبنــين أطلــب معونــة الــروح املعــزِّ إ 
 :ولـذلك صـرخ الرسـول وقـال ،ك لقـوى احليـاة فينـاهي عطب كبري ودمار للحياة وهـال ،اهللا

 ).١٦ - ١١: ٢كور ١راجع "من هو كفؤ هلذه األمور" (



٣ 
 

 
 محبة الثالوث

 
الربيــة اهلائــل ورمــال الربيــة الــيت حتــيط بالــدير وتــدخل كــل مكــان  اتســاعل تأمَّــأ -١ 

ـــه ـــاً أســـأل نفســـي: ،في  ؟رتـــهرنا بقدخلـــق اهللا هـــذا الكـــم مـــن الرمـــال لكـــي يـــذكِّ  هـــل وأحيان
: ١هــذه القــدرة األزليــة (رو  ،وعنــدما أتــذكر قــدرة اهللا الــيت تضــبط كــل املخلوقــات املنظــورة

ألن الســؤال  ؛ال أملــك أن أتــرك عالقــة القــدرة اإلهليــة باحملبــة ،) الــيت تشــهد لــه بالربوبيــة٢٠
"ملــاذا خلــق اهللا العــامل"؟ جتيــب عليــه املنظــورات وتشــهد بالصــالح  :الـذي أمسعــه مــن كثــريين

يشــهد  بـديعٍ  ر كـل الكائنــات يف تنـوعٍ وصـوَّ  ،هلـي الـذي جـاء بكــل املوجـودات مـن العــدماإل
ــخَ  ،ورحــيمٌ  بــأن اخلــالق هــو صــاحلٌ  حبــات الرمــال بــذه الــوفرة ومــن فوقهــا جنــوم الســماء  قَ َل

وجـاء بـا لكـي تشـهد لـه بالصـالح واخلـري  ،مـن ال شـيء ،خلق الكل من العـدم –الالمعة 
 طبعها اجلود. والقدرة واحملبة اليت من

بــل ال تــزال حيــة باقيــة مبــا أودع اخلــالق فيهــا  ،ق فقــطَلــهــذه املوجــودات مل ختُ  -٢ 
بــل أعطــاه نظامــاً  ،خبلــق العــامل ألن اهللا مل يكتــفِ  ؛وحركــة حســب حــدود طبعهــا مــن حيــاةٍ 

 ت كل األشياء حسب صالحه.وحدوداً وثبَّ 
املســيح الكلمــة  يســوع بابنــهخــالق كــل األشــياء هــو حنــن نعــرتف بــأن اآلب  -٣ 

ن لنــا علِـتُ  ،ضـابط الكـل. هـذه احلقيقـة الفائقـة الـيت تفــوق كـل األشـياء وتعلـو علـى الفحـص
 ؛الوحيـد االبنوغري املنظور وكل ما فيه من أجل  ،أن اآلب خلق العامل املنظور وكل ما فيه

لـى فإننـا نعتمـد ع ،االبـنوعنـدما نقـول مـن أجـل  .األبـوة اإلهليـة اسـتعالنلكي يكون جمال 
 بــاالبنفهــو خــالق كــل األشــياء  ،)١٦: ١"الكــل بــه ولــه خلــق" (كولوســي  :عبــارة الرســول

 ولذلك "الكل خلق له". ،وواهب كل األشياء له
لتكـــــون جمـــــال اســـــتعالن احملبـــــة اإلهليـــــة يف ابنـــــه وبـــــالروح  اخلليقـــــةَ  اآلبُ  أعـــــدَّ  -٤ 

) ٢٦: ١(تـك  اإلنسـان حسـب صـورة اهللا لـقُ ولذلك كانـت بـدايات اإلعـالن: خَ  ،القدس
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لــيس بقــدرات  ،بــل وغــري املنظــورة ،ليكــون لــه الوجــود الفــائق فــوق كــل املوجــودات املنظــورة
فقـد كانـت  ،اإلنسـان حسـب صـورة اهللا قَ لِ وعندما خُ  .بل بقدرات النعمة اإلهلية ،اإلنسان

ألن صـورة اهللا هــي الوجــود الروحـي العاقــل الــذي  ؛عطيـة الصــورة حتتــوي علـى أركــان الشــركة
منـه اإلنسـان معرفتـه بنفســه (كيانـه) ومـن معرفـة اإلنســان بنفسـه يسـمو مرتفعـاً حنــو  يسـتمد

 الكـــل لكـــي يقـــود الكـــل كـــراعٍ  قَ لِـــأي الكلمـــة ابـــن اآلب الـــذي ألجلـــه خُ  ،احلقيقـــة األعلـــى
 دَ لِـوالـذي منـه وُ  ،)٦: ٨كـور   ١احلق لآلب الذي منه كل األشياء وحنـن بـه ( مٍ ومعلِّ  صاحلٍ 
بــاإلعالن  لنــه للخليقــة ويقودهــا حنــوه لكــي تســكن يف الثــالوث مســتنريةً أزليــاً لكــي يع االبــن

 ي.ويغرسه الروح القدس املعزِّ  االبناإلهلي الذي يعطيه 
اإلنســـان علـــى صـــورة اهللا، وإعـــالن  خلـــقُ  :هـــذه هـــي أساســـات احملبـــة اإلهليـــة -٥ 

يف   االبــنن تقبـل اخلليقــة هــذا اإلعـالن مــ .االبــنالثـالوث عــن حياتـه وقدرتــه وحمبتــه بواسـطة 
ثبـــات اخلليقـــة يف احملبـــة اإلهليـــة  .كيا�ـــا املنظـــور وغـــري املنظـــور أي اجلســـداين والروحـــي معـــاً 

 نة بالروح القدس.املعلَ 
 الصورة اإلهلية اليت أعطيت لإلنسان عن حمبة اهللا؟ وملـاذا جيـب أن كيف تعربِّ   -٦ 

الرسـولية عـن فكرنـا تصبح عطية الصورة هي أساس احملبـة؟ ال جيـب أن تغيـب هـذه احلقيقـة 
ـــة هـــي تشـــبُّ  يف قلـــب  هكـــذا غـــرس اهللا احملبـــةَ  ن حنـــب.ه وخمالطـــة وشـــركة واحتـــاد مبَـــألن احملب

ألن  ؛اإلنسان لكي يعلو بالشركة حنو ما هو أمسى من الوجود املنفرد اخلـاص بكـل شـخص
 وال مينح لإلنسان الوجود احلقيقي. ،الوجود املنفرد لكل شخص ال يعطي الكمال باملرة

 ؛ر عليـه أن حيـب اهللافقد تعذَّ  ،وإذا كان اإلنسان خملوقاً على صورة غري صورة اهللا 
 ،ألن احملبــة والصــورة مهــا وجهــان ال ميكــن فصــلهما عــن اآلخــر. الصــورة هــي الكيــان نفســه

واحملبــة هــي القــوة الــيت حتــرك اإلنســان وجتعلــه يطلــب اآلخــر ويســعى حنــوه بقــوة عاقلــة حــرة 
بل على املستوى الروحـي  ،لى املستوى احلسي واجلسداين فقطتطلب الشركة. هذا ليس ع

ويــدفعنا إىل أن منتلــئ  ،حنــس بــه ألننــا عنــدما نفشــل يف حمبــة اآلخــرين نبقــى يف فــراغٍ  ؛الفــائق
مـــن شـــهوات نفوســـنا فقـــط لكـــي يكـــرب ويـــزداد هـــذا الفـــراغ ألنـــه مل ميتلـــئ حســـب الصـــورة 

فصــار فراغــه  ،ن الــذات وبالــذاتمــ االمــتالءبــل طلــب  ،أي حســب أســاس الشــركة ،اإلهليــة
وعلــــى خطايــــا أخــــرى مركزهــــا الــــذات الــــيت  ،ه علــــى األنانيــــة والبغضــــة واحلســــدحيضَّــــ ،أكــــرب
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ألن الـذات  ؛ومل تعـد تعـرف حيـاة أعلـى وأمجـل مـن احليـاة اجلسـدانية ،ت" يف اجلسدرَ شِ "حُ 
 ة شــهواتٍ  ُجلــيف فيهــا غارقــةً  وتصــبح املعرفــةُ  ،م فيهــا اإلدراكيظلَّــ ،عنــدما تتجــه حنــو كيا�ــا

 فيزداد فيها الظالم. ،جسدانية تظن النفس أ�ا غاية وجودها
لإلنسـان صـورته لكـي يكـون عـاقالً وحـراً وحيـاً سـاعياً  بَ هَ لكن اهللا حمب البشر وَ  

حيـث يعمـل الـروح  ،املعرفـة مـن القلـب ومـن اخلـارج أيضـاً. مـن القلـب إذ تـأيت ؛حنو الشركة
نبيـاء لكـي يعطـي لإلنسـان الفهـم واحلـس الروحـي الـذي القدس رب احلكمة والناطق يف األ

شــرق يف القلــب بــدون مقــدمات أو يُ  مثــل نــورٍ  بــل يشــعُّ  ،االســتداللمــن  ولــد وال يــأيتال يُ 
فيهـــا معـــىن كلمـــات الـــوحي اإلهلـــي فجـــأة بســـبب  عَ َمـــلَ  وكـــم مـــن مـــرةٍ  ،حـــىت ســـابق معرفـــة

 ملشرق يف القلب.ومن ملعان نور احلق ا ،اليت تأيت من روح احلكمة االستنارة
والــيت شــطرت  ،وهــي اللعنــة الــيت طلبهــا اإلنســان ،جــاءت مــع اخلطيــة لعنــة املــوت 

 واالحنـاللوهي مـن أول عالمـات املـوت  ،(أي قسمت) احلياة الداخلية إىل قوى متصارعة
لحـق كمـا هـو ل مـن إدراكٍ  االسـتداللل وحيـوِّ  ،الداخلي الذي يفصل القـوى اخلاصـة باحليـاة

وأن  ،وأن ســـــفك الـــــدم قـــــدرةٌ  ،إذ يظـــــن اإلنســـــان أن القتـــــل شـــــجاعةٌ  ؛شـــــهوةلل إىل حتقيـــــقٍ 
ل حتـوَّ  ،ق. ومـىت سـكنت الشـهوة واللـذة يف العقـلالضرب والشتائم واللعنات هي قـوة وتفـوُّ 
فـإن  ،وعندما يشـتعل القلـب ويسـعى وراء اللـذة .التصور إىل طلب اللذة ال إىل طلب احلق

 .اجلاحمـة يف اإلرادة الرغبـةَ الصـور العقليـة وتشـعل  ،ضـيالذاكرة متد املخيلـة بكـل خـربات املا
وهي حفـرة طلـب حتقيـق مطالـب الـذات حتـت  ،عند ذلك يقرتب اإلنسان من حفرة املوت

وهــي  ،إذ يلــبس املــوت صــورة احليــاة الــيت يظــن اإلنســان أ�ــا صــاحلة ؛للحيــاة عــةٍ قنَّ مُ  صــورةٍ 
 ).٢٤: ٧رو راجع حسب عبارة الرسول "منشئة املوت" (

 ،هذه الدوامة العنيفة الـيت يـدور فيهـا اإلنسـان املشـتعل بنـار اللـذة حـول ذاتـه -٧ 
الوحيـد الـذي جيـب أن يطلبـه اإلنسـان بإرادتـه اخلاصـة  وضع هلا الرب يسـوع املسـيح الـدواءَ 

) ويف  ٦: ٢ت جتسـد رب الـد قاعـدة "إخـالء الـذات" (فيلـيب فقد ثبَّ  ،مهما كانت ضعيفة
ألن إرضـــــاء  ؛)٣: ١٥رو ذاتـــــه" ( "إن املســـــيح مل يـــــرضِ  :لكلمـــــات شـــــافية يقـــــول الرســـــو 

وهــو تصــورات القلــب  ،باطــلٍ  ووهــمٍ  الــذات هــو بدايــة التحــول عــن اهللا والســعي وراء غــرورٍ 
جـاء مـوت الـرب احمليـي علـى الصـليب قـد و  .الذي يسعى وراء جمده الذي ال مكـان هللا فيـه
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 سان الضعيف اخلائر العزم:ت لإلناملكرم لكي يثبِ 
 قوة البذل اليت أبادت اخلوف من املوت. :أوالً  
 ،خلود احليـاة اجلديـدة الـيت جعلـت املـوت والشـيطان واجلحـيم حتـت أقـدامنا ثانياً: 

وال نكتفــي  ،"اســحق رؤوســه حتــت أقــدامنا ســريعاً" (صــالة التحليــل) :ولــذلك نقــول للــرب
 ."بدد عنا أفكاره وتصوراته العقلية الشريرة" :بل نقول ،بذلك

: ١خيمتـــه بيننـــا (يوحنــــا  نصـــبالـــرب يســـوع كطبيـــب حكــــيم حمـــب و  لقـــد جـــاء 
 "واحللـول" ،من عالمات اإلحتـاد "سكن فيه كل ملء الالهوت جسدياً. و"السكىن .)١٤

يسـكن اآلن  ،له اآلباء يف وسط شعبه قدمياً إوكما سكن الرب  .من عالمات "اإلستعالن"
رســل يســوع الطبيــب يإذ  ؛قوتــابيننــا كــرأس اجلســد الــذي منــه تأخــذ كــل األعضــاء حياتــا و 

قـوة الصـليب وجمـد  ،حمب البشر قوة إخالء الـذات مـن أقنومـه اإلهلـي املنتصـر غالـب املـوت
 - كطبيـب -نـاً معلِ  ،جسد الـرب الكنيسـة ،احلياة األبدية إىل كل عضو يف اجلسد الواحد

رده إىل ويـــدخل إىل القلـــب املنقســـم لكـــي يـــ ،نـــه ينـــزل إىل حفـــرة اخلطيـــة معنـــا لكـــي يرفعنـــاأ
 وينري اخلائف جبمال ونور احلياة األبدية وجمد النعمة السماوية. ،السالم

ينا ررارة الروح القدس كل كلمـة نطـق بـا الـرب يسـوع حسـب وصـية إذا صلَّ  -٨ 
املزمـور األول الــذي يصــف الصــديقني بــأ�م "يلهجـون �ــاراً ولــيالً يف شــريعة الــرب" (مزمــور 

ويظهر يسـوع حمـب البشـر حـىت للـذين  ،رار احملبة اإلهليةعند ذلك تنكشف لنا أس ،)٢: ١
ــ ألننــا نــرى الــرب يســوع املســيح كــراعٍ  ؛ت غشــاوة اخلطيــة عيــو�مغطَّــ د أنــه ال يضــحي يؤكِّ

هـو النـور  .)٦ - ٤: ١٥لـو ويفتش على اخلروف الضال ( ٩٩ ـبل يرتك ال ،واحد خبروفٍ 
ة واحليـاة كانـت نـور النـاس والنـور الذي يشرق يف الظلمة لكل الضالني ألن فيه كانت احليا

والظلمــة هــي العــداوة والبغضــة  .)٥ - ٤ :١يضــيء يف الظلمــة والظلمــة مل تدركــه (يوحنــا 
 ).٥: ١يو  ١"اهللا نور وليس فيه ظلمة البتة" ( :ولذلك قال الرسول يوحنا

ن املدينة اليت علـى رأس اجلبـل ال ميكـن ان تبقـى خفيـة إوعندما يقول الرب نفسه  
فقـد كـان يشـري مـن  ،)١٥: ٥لكل البيت (مىت  ئملنارة اليت توضع يف مكان عال تضوأن ا

ألنـــه هـــو النـــور الـــذي يضـــيء وهـــو علـــى املكـــان  ؛طـــرف خفـــي إىل حقيقـــة تواضـــعه وحمبتـــه
ألنه "ارتفع" على عـود الصـليب لكـي يرسـل لنـا شـعاع حمبتـه الفاديـة لكـي يـتم قولـه  ؛العايل
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لكــي يرفعنــا  ؛"عَ ِفــفقــد "رُ  ،)٣٢: ١٢يــو ىل اجلميــع" ("وأنــا مــىت ارتفعــت أجــذب إ :اإلهلــي
 معه لكي نرى جمده ونؤمن به.

يـــذكر اإلجنيـــل املقـــدس يف أكثـــر مـــن موضـــع أن يســـوع كـــان يطـــوف القـــرى  -٩ 
ال راعــي هلــا. هــو الطبيــب احلقيقــي الــذي  واملــدن ليشــفي اجلمــوع الــيت كانــت مثــل خــرافٍ 

لــــه األرواح إهو" ".نفســــنا وأرواحنــــاهــــو "الطبيــــب احلقيقــــي الــــذي أل. يبحــــث عــــن املرضــــى
ال جيلـس مسـرتحياً  ،ألنـه يف اشـتعال حمبتـه للبشـر ؛ش عـن احملتـاجهو الذي يفتِّ  .واألجساد"

ـــليـــه. قَـ إيف انتظـــار اآلتـــني  ـــاة امللـــوك، صـــار امللـــك الـــذي يفـــتِّ  بَ َل ش عـــن يســـوع قواعـــد حي
ـــذي ينحـــين لكـــي يبحـــث عـــن املطـــرود ـــة، وامللـــك اخلـــادم ال ـــاءعـــن غـــري  ،الرعي عـــن  ،األنقي

 عن الذين وقعوا حتت سلطان الشيطان. حمب البشر الذي يبحث عن احملتاج. ،الضالني
"ال حنـــب بـــالكالم وال باللســـان بـــل بالعمـــل  :عنـــدما قـــال اإلجنيلـــي يوحنـــا -١٠ 

فقـــد اســتلم هـــذا مـــن املعلــم يســـوع املســـيح حمــب البشـــر الـــذي مل  ،)١٨: ٣يـــو  ١واحلــق (
رآه زكــا العشــار وأدرك عمــق حمبــة  .بــل باألعمــال أظهــر احملبــة ،لكــي يــتكلم عــن احملبــة يــأتِ 

مل يـتكلم زكـا عـن أي شـيء،  .فطلب ضيافة زكـا ،ولذلك أحس الرب مبحبة زكا ،يسوع له
ويف أعمــاق الصــمت اكتشــف زكــا  ،نــه حيــب زكــا بــل مجــع الصــمت اإلثنــنيأومل يــذكر الــرب 

 ى من األلفاظ.والضيافة أقو  ،ن بدون كلماتضرورة توبته. احملبة تُعلَ 
 ،عـن ميـني الـرب بَ لِ ونفس ما ذكرنـاه ينطبـق علـى اللـص الصـاحل الـذي ُصـ -١١ 

وشــهد لــرباءة  ،ونطــق بــاحلق ،ولــذلك تبــع الــرب يف آالمــه ؛فقــد ملــس بــراءة ونقــاء املصــلوب
ـــنسَ  .يســـوع ـــوم تكـــون معـــي يف  :فقـــال ،صَ اللِّـــ الـــربُ  ويف عمـــق عـــذاب الصـــليب مل ي "الي

إذ كيـــف يـــرى  ؛بقـــوة بصـــره اإلهلـــي بـــذرة احملبـــة يف نفـــس اللـــص الفـــردوس". فقـــد ملـــح الـــربُ 
ألنـه  ،يف دنس اخلطف واإلستيالء على ما خيص اآلخرين اللص براءة املصلوب وهو غارقٌ 

ده مــــن وأن غــــريه ال جيــــب أن يقتــــين شــــيئاً، لكــــن الصــــليب جــــرَّ  ،يــــرى أنــــه أعظــــم وأفضــــل
اوة املصــلوب. كــان تــدبرياً ولــذلك رأى نقــ ،وأدرك أن ســاعته قــد جــاءت ،شــهوات الســرقة

وأن يســـبقه الــرب لكـــي يســـتقبله يف الفـــردوس. ويف الفـــردوس  ،هليــاً أن ميـــوت مـــع املخلـــصإ
والــذي وعــده بــالفردوس.  ،رأى ذاك الــذي هـو هليــب حمبــة ،رأى مـا كــان بعيــداً عــن اإلدراك

ألن احملبـــة ال تطلـــب مـــا  ؛مل يـــدخل حمـــب البشـــر الفـــردوس وحـــده، بـــل دخـــل ومعـــه اللـــص
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 ).٥: ١٣ ركو ١ها (لنفس
وهــو  ،دخــل حمــب البشــر الســامرة ألنــه كــان يــرى القلــب العطشــان للمحبــة -١٢ 

 قلب املرأة السامرية. وجلس عن البئر ينتظر ذلـك القلـب، ذلـك الوعـاء الفـارغ الـذي امـتأل
ن يعطـــي املـــرأة املـــاء . اشـــتاق يســـوع أوظـــن أن فيهـــا اجلـــائزة الكـــربى ،مـــن جناســـات اجلســـد

األكـرب  االرتـواء، ومـىت ارتـوى صـار الشـوق إىل االرتـواءبـل يعطـي  ،عطشالذي ال يسبب ال
العطــش هــو مثــن مــا  .)١٤: ٤هــو ذلــك الينبــوع الــذي ينبــع إىل حيــاة أبديــة (راجــع يوحنــا 

فهـــو طلـــب تـــذوق يـــدفع إىل طلـــب  االرتـــواءلـــيس لـــدينا، هـــو رؤيـــة املـــاء والســـعي اليـــه. أمـــا 
بــل عــن قناعــة التخلــي عــن كــل مــا  ،عــن شــهوة لــيس ،البقــاء يف النعمــة والســعي حنــو املزيــد

 :ل، إ�ا عدة قوى روحية تعمل معاً يعطِّ 
 بالرب. االلتصاقالرغبة يف  -١ 
 .االلتصاقاحلر عن كل ما يعطل هذا  يالتخل -٢ 
 .االلتصاقجحد كل ما يعطل  -٣ 
 التسبيح والبقاء يف الشركة. -٤ 
رؤيـا لـد احليـاة األبديـة، وهـو لـيس هـو أوالً بال االرتـواءبـل  االرتـواء،هذا ليس هـو  

 ،بـل هـو انطــالق الـروح بقواهـا العاقلـة حنـو مـا هـو أعظــم ،فقـط رغبـة أو شـعور أو عواطـف
والســعي للبقــاء يف حضــن اآلب. عنــد  ،وهــو الــرب يســوع املســيح املتكــئ يف حضــن اآلب

طلـــب البقـــاء يف نـــار  مـــاأ ،طلـــب املواهـــب الروحيـــة مثـــل احلـــديث عـــن الـــرتاب صـــبحذلـــك ي
 فهو الذهب النقي الذي تريده النفس بإصرار احملبة. ،احملبة

أســقطت الســامرية أول قطعــة مــن الغشــاوة عنــدما مسعــت يســوع يتحــدث  -١٣ 
يـو وسقطت قطعة أخرى عندما مسعت الرب يسوع يقـدم هلـا "عطيـة اهللا" ( ،ليها كيهوديإ

ء لـيس مـاء بئـر املـا .). وتبدد ما تبقى عند البحث عـن وسـيلة، لـيس لـديك "دلـو"١٠: ٤
ـــ ،نـــه لـــيس االختبـــار القـــدميإيعقـــوب،  ن وال هـــو فكـــر ورؤيـــة البشـــر الـــذين عاشـــوا قبلنـــا، َم

ألن الزمـــان والعـــادات  ؛ويظـــل ســـجني املاضـــي ،يشـــرب مـــن التـــاريخ القـــدمي حييـــا يف القـــدمي
لـذلك قـال الرسـول وشـاهد يسـوع املســيح  ؛حـىت اجلديـدة منهـا ال تقربنـا مــن اهللا ،واألفكـار
ن ملكـــوت اهللا لـــيس أكـــالً أو إوعنـــدما قـــال  .)٨: ٨كـــو ١ام ال يقربنـــا مـــن اهللا (إن الطعـــ
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فقـد أكـد أن الوسـطاء غـري  ،)١٧: ١٤شرباً بل هو بر وسالم وفرح يف الـروح القـدس (رو 
 قادرين على أن يقربوننا من اهللا. الوسطاء هم:

 * نوع الطعام. 
 غتساالت حسب شريعة موسى.* فرائض اال 
 يد الصلوات.* نظام ومواع 
 * فرتات الصوم. 
 * أنواع املالبس. 
ألن اهللا رضــــى بنــــا عنــــدما  ؛اهللا دوغريهــــا مــــن ممارســــات ال جتعلنــــا "مرضــــيني" عنــــ 

مها لــه الــروح القــدس، الــروح املعــزي لكــي جتســد وتــأنس وأحــب الطبيعــة اإلنســانية الــيت قــدَّ 
ب إنســـاناً كـــامالً لـــه ويقـــدم لـــآل ،)٤٥: ١٥كـــور ١" احملبـــة اإلهليـــة، بـــآدم األخـــري (غـــرس"ي

 ر خلق العامل.) اليت أرادها اآلب الصاحل عندما دبَّ ١٣: ٤أف "ملء القامة" (
وكانـت  ،جلـس عنـد البئـر ،عندما جاء الرب إىل سوخار وتعب من السفر -١٤ 

نـــاً حمبتـــه للبشـــر. فيهــا معلِ  بَ لِ هــي الســـاعة الـــيت ُصـــ .)٦: ٤حنــو الســـاعة السادســـة (يوحنـــا 
: ٤إىل امـرأة كـان هلـا "مخسـة أزواج" (يوحنـا  ،م هلا بشارة احلياة األبديـةدَّ وهناك عند البئر ق

ــــيس هــــو زوجــــك" :والســــادس كمــــا قــــال رب الــــد ،)١٨ ألنــــه كمــــا يبــــدو مــــن كــــالم  ؛"ل
املخلــص كــان عشــيقاً. عجيــب أن يقــدم الــرب نعمــة احليــاة األبديــة هلــذه املــرأة، ولكــن أيــن 

 احلدود؟هي حدود احملبة اإلهلية؟ بل ما هي هذه 
الـرب التوبـة بـل هنـا مل يطلـب  ،* أ�ا ال تنتظر وال تطلـب شـروطاً وال تضـع قيـوداً  

متنـــا الكنيســــة بـــل كمــــا علَّ  ،لتجســــده اً ومل تكـــن هــــي ســـبب ،حمبــــة اهللا ألن توبتنـــا مل تســـتدعِ 
 مث "أرسل لنا ذراعه اليت تعلو على كل قوة لتهدم كل املوانع". ،من حتننه" بَ لِ "غُ 
 ولكنها ال ترتاجع. ،بل "تصرب على كل شيء" ،أىن وترفق"* احملبة "تت 
بـل ال تـرى اخلـاطئ  ،ح أل�ا ال ترى اخلطايا وال حىت تتحـدث عنهـا* احملبة ال تقبِّ  

 أل�ا تراه كما حتب أن يكون. ؛قبيحاً 
* احملبة ال تسقط أبداً، حىت أمام عنـاد وتشـامخ الفكـر وكربيـاء القلـب، ال تطلـب  

بـــل املصـــاحلة، ال تســـعى للحكـــم بـــل تســـعى للغفـــران، ال تنـــتقم مـــن الـــذين  احملبـــة الدينونـــة
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 :ولــذلك قــال الرســول يعقــوب عــن وجــه احملبــة الالمــع واملشــرق بــالقبول والغفــران ؛يرفضــو�ا
وقــد أضــاف إىل قــول الرســول معلمنــا الكبــري  ،)١٣: ٢يــع "الرمحــة تفتخــر علــى احلكــم" (

رمحـة الألننـا ب ؛تخـر علـى احلكـم يف يـوم الدينونـةالرمحة هي وجه احملبة وهـي تف :ديونيسيوس
 وما أكثر اخلطاة الذين سوف تنقذهم رمحة اهللا. ،ندخل امللكوت

ال تضع طقوساً مثل السـامرية "آباؤنـا سـجدوا يف هـذا اجلبـل" لكـي تعطـل  -١٥ 
حمبــة اهللا، وال تضــع اخلالفــات عائقــاً "وأنــتم تقولــون أن يف أورشــليم املكــان الــذي ينبغــي أن 

) ولكـن أيهـا الباحـث عـن اهللا، هـذا هـو صـوت ٢٠: ٤يسجد فيه البشر هللا (راجـع يوحنـا 
ولكـن عنـدما ينـدفع طوفـان  ،)٢٢: ٤لقد كان اخلالص هو من عند اليهـود (يوحنـا  :احملبة

ألن  ؛ز مجاعــة معينــة جترفهــا احملبــة اإلهليــةفــإن طقــوس اآلبــاء والعــادات الــيت متيِّــ ،احملبـة اإلهليــة
يقي لآلب هو بروح احلق، روح يسوع اإلله املتجسـد، ألننـا يف يسـوع نسـجد السجود احلق

) لكــي يضــعنا الــروح القــدس يف رــر ٢٥: ١٦فيــه بــالروح القــدس املنبثــق مــن اآلب (يوحنــا 
احملبة اإلهلية حيث ال عوائق وال موانع ألن يسوع ملك الد قـد غلـب املـوت وقهـر الفسـاد 

 ية.ورفع احلكم وأعطانا احلياة األبد
تـــرك لنـــا اإلجنيلـــي لوقـــا دســـتور احملبـــة اإلهليـــة يف اإلصـــحاح اخلـــامس عشـــر،   -١٦ 

"كان مجيع العشـارين واخلطـاة  ، ولذلك كما يقول اإلجنيلي:كان عسل احملبة الشهي يقطر
ـــه ليســـمعوه" ـــذين أضـــافوا كـــل  .يـــدنون من ـــه يف الفريســـيني ال ـــه مـــا ال ميكـــن رؤيت لقـــد رأوا في

محـاالً يسـتحيل علـى أي أحـد أ" :ا اهللا وجعلوهـا كمـا قـال الـربالشـروط الثقيلـة علـى وصـاي
سـكب الـرب يسـوع كـأس احملبـة أمـام  .أن حيملها (حسـب األصـل أمحـاًال عسـرية أو شـاقة)

 ،)٢: ١٥لـــو "يقبـــل اخلطـــاة ويأكـــل معهـــم" ( -كمـــا ذكـــر اإلجنيلـــي   -اجلميـــع ألنـــه كـــان 
 ـعـائق. يـرتك صـاحب اخلـراف الـ وجاء املثل مثل سـيل ميـاه كثـرية ال ميكـن أن يقـف أمامهـا

والحظـــوا   ،ال تقبــل احملبـــة أن ختســـر ولـــو خروفــاً واحـــداً ضـــاالً  .ويــذهب ألجـــل الضـــال ٩٩
 "وعنــدما جيــد اخلــروف الضــال ال يقــوده بــل يضــعه علــى منكبيــه ويــا :كلمــات الــرب نفســه

 ).٤ - ١: ١٤حيمله "فرحاً" (راجع لوقا  ،لقوة احملبة
فقــد وضــع احلــد الــذي ال ميكــن أن  ،ال تفــرح بــاإلمث""احملبــة  :عنــدما قــال الرســول 

ولكن هنـا يضـع الـرب يسـوع حمـب البشـر مـا هـو أعظـم مـن عـدم  ،أل�ا ضد كل إمث ؛تعربه
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بــل احلركــة اإلجيابيــة للمحبــة هــي أ�ــا اجيابيــة تفــرح  ،ألن هــذا هــو حركــة ســلبية ؛عبــور احلــد
. هكــذا حيمــل "حمــب البشــر"  بعــودة الضــال وحتملــه ألنــه تعــب مــن ثقــل محــل اإلمث واخلطايــا

نـه "محـل اهللا الـذي يرفـع خطيـة العـامل" (يوحنـا إولـذلك قيـل  ،كل ضال مهمـا كانـت آثامـه
٢٩: ١.( 
فقــد جــاء صــاحب اخلــراف إىل بيتــه ودعــى  ،ويعلــن الــرب يســوع فــرح احملبــة -١٧ 

مل  .)٥: ١٥األصــدقاء واجلــريان قــائالً هلــم افرحــوا معــي ألين وجــدت خــرويف الضــال (لوقــا 
"الضـال"  :، ال زال ميلكـه ويقـولاالنتمـاءمل ينـزع عنـه  .بل "خـرويف" ،يقل وجدت اخلروف

فـظ هـذا بل لكي يعلن أن الفرح احلقيقي، أي فرح احملبة الـيت ال حت ،ليس من قبيل الشماتة
"هكــذا يكــون فــرح يف  :وخــتم الــرب قولــه ،الفــرح لنفســها ألن احملبــة ال تطلــب مــا لنفســها

 ).٢٧: ١٥السماء" (لوقا 
فقد أكده الـرب يف مثـل الـدرهم  ،لنقف قليًال عند فرح احملبة بعودة الضال -١٨ 

�ــا توقــد ســراجاً أبــل  ،)٨: ١٥الضــائع الــذي تبحــث عنــه ربــة البيــت بكــل اجتهــاد (لوقــا 
مث مــع االســتنارة  ،لكــي يــدخل نــور احملبــة القلــب املظلــم لالســتنارةرتســل احملبــة نــور املعرفــة ف

مث بعـد التطهـري يـأيت  ،)٨: ١٥ا "تكـنس البيـت" وتفـتش باجتهـاد (لوقـا أل�ـ ؛يأيت التطهري
 وهو قبول اخلاطئ يف الشركة. ،االحتاد

ا ش علينــا وتــدعونا إىل العــودة إىل اهللا، وجتتهــد احملبــة أل�ــبــل تفــتِّ  ،احملبــة تفــرح بنــا 
ذلك الضـالني وحـدد بـ خلفـه. لقـد طلـب الـربُ  ن مل تسـعَ تعلـم أن الضـائع سـيبقى ضـائعاً إ

واحلركــة  ،اخلــروف والــدرهم يلَــثَـ احلركــة األوىل هــي طلــب الضــال كمــا يف مَ  :حــركتني للمحبــة
"ألنـــه تـــذكر رتبتـــه  ،الشـــاطر االبـــنالثانيـــة هـــي رـــث الضـــال نفســـه عـــن احملبـــة كمـــا يف مثـــل 

 األوىل" اليت سقط منها، وقرر العودة.
ألن  ؛دما جيمـع احلصـاد* تفرح احملبة برد احلياة أل�ـا جتـين، وكمـا يفـرح الفـالح عنـ 

) وجيــيء ٢٤: ١٢٦الــذين يغرســون بتعــب وعــرق النهــار "حيصــدون بــالفرح" (راجــع مزمــور 
يضـع الـرب ذات  ،) وعندما تثمـر بـذرة احليـاة اجلديـدة فينـا٦: ١٢٦احلصاد بالرتمن (مزمور 

: ١٥الفرح يف قلوبنا ويف قلوب الرتب السماوية حسبما ذكر هـو بفمـه اإلهلـي (راجـع لوقـا 
 بعده).ما و  -١
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ألن اخلروف الضال تـرك القطيـع وعنـدما  االنفصال؛* تفرح احملبة باالنتصار على  

 يف السماء. أعاده الراعي الصاحل رب كل اخلراف كان فرحٌ 
* تفـــرح احملبـــة بغلبـــة الرمحـــة علـــى القســـوة، والغفـــران علـــى العـــداوة، والســـالم علـــى  

 الدينونة بقدمي الرمحة والصالح. اخلصام، واأللفة والشركة تقهر العداوة وتدوس
ألنـــه حيـــث ال مكـــان للحريـــة ال يوجـــد  االختيـــارلقـــد أعطـــت احملبـــة حريـــة  -١٩ 

ـــ م األب معيشـــته للمحبـــة مكـــان (حيـــث ال مكـــان للحريـــة ال مكـــان للمحبـــة) ولـــذلك قسَّ
ــ ومــا بعــده). تركــت احملبــة  ١١: ١٥طر الــذي خيصــه (راجــع لوقــا وأعطــى االبــن األصــغر الشِّ

ولذلك "بعد أيام ليست كثرية مجع االبن األصـغر كـل شـيء وسـافر إىل   االختيار،ة لنا حري
 ).١٣: ١٥كورة بعيدة" (لوقا 

بــدد  .ألنــه حتــرر مــن كــل التــزام ؛حــدوداً جيــب أن يقــف عنــدها * ال يعــرف الشــرُّ  
). ٢٦: ١املـــال الـــذي مل جيمعـــه مثـــل آدم األول الـــذي بـــدد صـــورة اهللا ومثالـــه (تـــك  االبـــن

بــل  ،مأســاة تلــك .)١٤: ١٥اً أن تــأيت الاعــة الشــديدة يف وقــت الفقــر (لوقــا عجيــب حقــ
عـن  كارثة اخلطية اليت تظهر عندما جند أن كل الوسائل اليت اخرتعناها ألنفسـنا عـاجزةٌ هي  

 أن ُتشبع قلوبنا اجلائعة.
لقـد تســوَّلت البشـرية مــن الوثنيـة ومل تشــبع، وتسـوَّل شــعب اسـرائيل مــن التــوراة ومل  

رنا بــالغىن الــذي كــان لنــا يف بيــت ولكــن جــاء ابــن اهللا لكــي يــذكِّ  ،د فيهــا ســوى العبوديــةجيــ
اآلب، جــاء برســالة امللكــوت. جــاء االبــن يطلــب أن يكــون عبــداً أجــرياً بعــد أن فقــد كرامــة 

"وإذ كــــان مل يـــزل بعيــــداً رآه أبـــوه فتحــــنن  :ولكــــن مـــاذا يقــــول الـــرب ،البنـــوة وبــــدد املـــرياث
وحـىت ال  االنتظـار،يف فهم هذا  االبنظر أن يأيت إليه االبن لئال خيطئ ألنه مل ينت "؛وركض

العنــق  ، ذلــك)٢٠: ١٥لــه علــى عنقــه" (لوقــا يــرتك للشــك مكانــاً يف قلــب ابنــه أخــذه وقبَّ 
 له معطياً إياه أعظم ما جتود به احملبة وهو القبلة.الذي محل نري اخلطية والشر، قبَّ 

 ١٨: ٧ طرحهـا يف رـر الغفـران (راجـع ميخـا النـيببـل ت ،* احملبة ال حتفـظ اخلطايـا 
- ٢٠.( 
وال تلـتمس األعـذار  ،ألن احملبـة تعـرف الضـعف ؛* حنان احملبة أقوى من خطايانـا 



١٣ 
 

(ألن العذر هو من رتبة
0F

 .أحداً  ألن احلنان ال حياكمأحداً ولكن احملبة ال حتاكم  ،احملاكم )١
مثرة من مثرات الكربياء ومـن بقايـا  وهو ،االنقساما عدو احملبة األول فهو أمَّ  -٢٠ 

هلــــاً بــــدون شــــركة يف الالهــــوت، وبــــذلك تســــلل إالطبيعــــة القدميــــة. ألن آدم أراد أن يكــــون 
باحلــدود  ومل يــرضَ  ،لذاتــه فصــار صــورةً  ،مل يقبــل أن يكــون صــورة اهللا .إىل كيانــه االنقســام

أي  ،دي""التعـــبــــ الـــيت أعطيـــت بالنعمـــة فســـعى إىل مـــا يوصـــف حســـب كلمـــات اإلجنيلـــي 
وطلب الوجود الذايت النابع مـن الكيـان املخلـوق مـن العـدم،  ،اخلروج خارج (دائرة الوجود)

 .ولذلك سقط يف املوت
ــــ -٢١  وصــــورة هــــذا الســــعي  ،أل�ــــا ســــعي الــــذات حنــــو نفســــها ؛مالكربيــــاء تقسِّ

 لة ما تظن أ�ا هلا وحدها."األنانية" حيث تطلب الذات من داخلها وبواسطة املخيِّ 
ألن البشـر  ؛تلـك النـار الـيت تلـتهم الكربيـاء أي حمبـة يسـوعهـي لكن احملبـة  -٢٢ 

يُفســدون هــذه الكلمــة ويســتعملو�ا يف غــري موضــعها ويف غــري معناهــا احلقيقــي. احملبــة تنبــع 
فهــي ليســت فكــرة تــأيت  noucوهــي رؤيــة داخليــة وإدراك مــن الفطنــة  h/tمــن القلــب 
ألن  piwnqاس الوجـــــود احلـــــي أو أســـــ picantiبـــــل هـــــي األســـــاس  ،مـــــن العقـــــل

ا الوجـود الــذي صـار حيــاً يف املســيح أمَّــ ،واالمــتالكالوجـود اخلاضــع للمـوت يعــرف الشـهوة 
عمـــى  إىلقـــوة للعطـــاء ال  إىللـــت فيـــه الشـــهوة وقـــد حتوَّ  ،فهـــو يعـــرف العطـــاء ،يســـوع ربنـــا

 .االمتالك
زامري هــي وهــو مــن أحلــان احملبــة ألن كــل املــ ٢٣يــذكرين هــذا الــرقم بــاملزمور  -٢٣ 

وأحيانـــاً ترمتـــي يف رـــر الرمحـــة  ،أحيانـــاً جرحيـــة مـــن مصـــائب األعـــداء وتصـــرخ ،أناشـــيد حمبـــة
أن نقـف ولـو  -عنـدما نصـلي املـزامري  -اإلهلية لكي حتيا حسب هذه الرمحة. لذلك علينـا 

نـه حـىت يف الكلمـات الـيت نطلـب فيهـا ، ولكـي نـرى ألربهة قصرية لكي نسـتعيد حمبـة يسـوع
فــإن هــذه الكلمــات هــي مــرآة احليــاة القدميــة الــيت أخــذناها مــن آدم  ،األعــداء مــن االنتقــام

 إىليف آدم األخـــري ربنــا يســـوع املســيح الـــذي لــه الـــد الـــدائم  ىفتــداألول والــيت جيـــب أن تُ 
 األبد. آمني.

                                                           
العتاب ملن يقدر عليه (األنبا  العذر هو طقس احملكمة وتقدمي العذر هو نوع من العتاب، واحملبة ترتفع على مستوى )١(

 مكسيموس أسقف القليوبية املتنيح).
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وهـي العواطـف واملشـاعر الـيت أحيانـاً  ،أحـد جوانـب احملبـة إىلجئنا  .حسناً  -٢٤ 

وال  ،ولكنهـا ليسـت اجلـذر ،مياه طوفان عنيف. هذه أحد فروع احملبةحنس با مثل اندفاع 
هـــذه هــي العواطــف املقدســة النبيلــة جيــدة، ولكــن احملبــة ليســت  .حــىت ســاق شــجرة احملبــة

أل�ا من احلكمـة والفطنـة واإلرادة والرؤيـا  ؛إ�ا أقوى وأعظم ،العواطف أو املشاعر املقدسة
ــاً التاؤ  (ريــا(حرفي

1F

بيســوع املســيح أحيانــاً كمصــلوب  وااللتصــاقوح القــدس ) ويف حــرارة الــر )١
ولـــد هـــذه وأحيانـــاً يف جمـــد جبـــل طـــابور (جبـــل التجلـــي) تُ  ،ومتـــأمل ومطـــرود وُمشـــتكى عليـــه

ــــق  ــــة القــــوات الشــــريرة، ومــــن مضــــايقات النــــاس، لكــــن طري املشــــاعر مــــن كلمــــة اهللا، وحمارب
 أو عاطفة فقط. الكاملني هو يف والدة املشاعر والعواطف من احلكمة ال من شعور

وجــدت نفســي  ،دسعــن نــار الــروح القــ -يــا عطيــة اهللا  -عنــدما ســألتين  -٢٥ 
هليـــة. ووجـــدت أن ألســـنة اللهـــب تتحـــرك يف اجتاهـــات متناغمـــة. فهـــي أمـــام آتـــون احملبـــة اإل

ــ س وهــي تقــدِّ  .ر وتــزرع اخلشــية مــن اخلطيــة. وهــي تنــري وتقــوي الســعي فينــا لطلــب احلــقتطهِّ
هـذه الـيت نطلبهـا بـذات حـرارة الـروح القـدس. وهـي  ،د احليـاة اجلديـدةعندما متنحنا رؤية جم

وحمبــة األعــداء  ،لكــي جتعــل املــوت أهــون مــن الســقوط ؛تغــوص يف أعمــاق الــروح اإلنســانية
للـــروح واجلســـد. عنـــد ذلـــك ال جتـــد يف  يٍّ شـــه ضـــدنا مثـــل عســـلٍ املوجَّهـــة وغفـــران اخلطايـــا 

 بل سعادة وفرح بالصمت. ،معاشرة) الناسلطة (أو خُ  ،يف النوم أو الكالم نفسك رغبةً 
ــــا -٢٦  ــــروح القــــدس كيانن ــــار ال تصــــبح العواطــــف والفكــــر أي  ،عنــــدما تلمــــس ن

مــن بطــن أمــي كمــا  " خرجــتُ ألننــا "عــراةٌ  ؛ليهــاإبــل ال حنتــاج  ،عواطفنــا وأفكارنــا بــال قيمــة
ة جتردنــا مــن كـــل ألن احملبــة الناريــ ؛اهللا إىلنعــود  وعـــراةٌ  ،(تركنــا الــنص كمــا هــو)قــال أيــوب البــار 

 من كل ما نعرف ونطلب أمام الثالوث القدوس. شيء وجتعلنا أحراراً عراةً 
مـن  –حسـب كلمـات أبينـا انطونيـوس البـار  –دنا الروح الناري عندما جيرِّ  -٢٧ 

فإننـا عنـد  ،دنا بأعضاء جسد الـرب يسـوعويوحِّ  ،تفضيل الذات على الرب وعلى اآلخرين
يـــث ُتطحــــن الــــذات لتصـــري الــــدقيق الـــذي بنــــار الــــروح ح ،ذلـــك نــــدخل طاحونـــة اجللجثــــة

عضــاء أ خدمــةأي الــرب يســوع املســيح يف  ،عــه الــرأس نفســهالقــدس يصــبح خبــز حيــاة يوزِّ 

                                                           
 راجع كتاب حياة الصالة األرثوذكسية لألب مىت املسكني. ومل حيدد األب صفرونيوس ما هو املقصود "التاؤريا". )١(
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ـ ،وألنه هـو الذبيحـة وخبـز احليـاة ،جسده دنا يف حمبتـه لكـي نتحـرر فإنـه بـالروح القـدس يوحِّ
 :م بـه رسـول الـرب نفسـهعلَّ  ما إىلمن األهواء عاملني معه وبه إرادته السماوية لكي نصل 

 ).١: ١٢رو "قدموا أجسادكم ذبائح حية روحية" (راجع 
ليــه لكــي نصـــري  إلنــا ألنـــه حيوِّ  ؛هــذا يعملــه الــرب مـــن أجــل (بســبب) حمبتــه -٢٨ 

 املمجد. باالبنألن هذا هو غاية احملبة أي شركتنا يف حياة الثالوث  ؛ل ناسوتهكمثل حتوُّ 
ــــ -٢٩  ــــروح القــــدسا إذا ســــألنا عــــن تطهــــريأمَّ ــــإن أحــــد ، ال  :صــــلواتنا تقــــول ىف

ألن هــذه النــار تكشــف جمــد األمــور  ؛"أعطــين النــار غــري احملسوســة لكــي حتــرق الضــعيفات"
وتعطـي للــنفس أن تعــاين بــاء احليــاة  ،بــاألمور األرضــية وتنــزع عنــا كـل التصــاقٍ  ،األبديـة لنــا

 ليها بشوق وعزم.إفتسعى  ،اجلديدة ومجاهلا
 إىللنــا حنــن بــل حتوُّ  ،نــزع مــا هــو غريــب عــن احملبــة اإلهليــةوالتقــديس لــيس  -٣٠ 

ن يف تـدبري علِـوهـو مـا أُ  ،ذات احملبة على قدر ما تسمح به نعمة اهللا وتقبله الطبيعة البشرية
 جتسد ابن اهللا ربنا يسوع املسيح.

نـت لنـا يف االبـن بواسـطة الـروح توجد قداسـة واحـدة للثـالوث القـدوس أُعلِ  -٣١ 
دت يف يسـوع املسـيح صـورة اهللا الـيت ُجـدِّ  إىلعمة وعمل الثـالوث الـيت تردنـا القدس. وهي ن

 :يف االبــــن الــــذي قــــال نــــةٌ علَ "كونــــوا قديســــني" مُ  :مــــن اآلب الــــذي قــــال ابــــن اهللا. قداســــةٌ 
لنــا ختصــيص  يهــذه القداســة تعطــ .س ذايت لكــي يكونــوا مقدســني يف احلــق""ألجلهــم أقــدِّ 

 ورات واملشاعر وكل أنواع العواطف.احملبة اإلهلية وارتفاعها فوق التص
وتقـديس احملبـة هـو  .حمبة الثـالوث، حمبـة القـدوس، حمبـة خاصـة ال مثيـل هلـا -٣٢ 

يف ارتفاع هذه احملبة فوق كل ما هو أرضي. وعلينا أن نطلب ذلك مـن الـروح النـاري لكـي 
 وهذه هي عالمات تقديس احملبة كما نالحظها: .سنُقدَّ 

 ؛وال يعـف عـن الكـالم الباطـل هـو غريـب عـن حمبـة اهللا ،كل من ال يضـبط لسـانه 
رحــوا بــل تصــيب الــذين جُ  ،يف أيــام وال جتــرح. وجــروح اللســان ال ُتشــفى ألن احملبــة تشــفي

علـى اآلخـرين بأنــه  االعتـداء"بصـغر الـنفس" بعطـب. لـذلك حنـن ال نصـدق مـن هـو سـريع 
أي حمبــة الــذات احلقيقيــة  ،عــن حمبــة ذاتــه بــل هــو حــىت غريــبٌ  ،أو ذاق احملبــة اإلهليــة فَ رِ َعــ

 اليت سوف نشرح جوانبها املختلفة.
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ومل  ،يف سرد أخطاء وخطايا اآلخـرين هـو مولـود مـن الشـيطان من جيد لذةً  -٣٣ 

 وال قبل غفران اهللا. ،يعرف حمبة اهللا
بــل  ،أي ال جتــد يف صــمتك فضــيلة عنــدما تســمع مذمــة ،ســد أذنيــك معــاً  -٣٤ 

ألنــك بــذا تقــف عــن ميــني اآلب مــع  ؛كلمــات حمبــةوقــل   ،قــل يف قلبــك أنــا لســت أفضــل
 اليوم األخري. إىلل الدينونة بل يغفر وقد أجَّ  ،الرب الذي ال يدين

علم أنــه أحــد بقايــا "العبــد" ، فــاإذ جــاء عليــك رعــب الدينونــة إذا ســقطت -٣٥ 
ــاً لنــا االبــنالــيت مل تتجــدد يف يســوع املســيح  بــل الراعــي الصــاحل  ،احلــر، الــذي مل يكــن رعب

الطبيــب والكرمــة. عليــك أن تضــع بقايــا هــذا العبــد حتــت قــدمي الــرب الــذي صــار عبــداً و 
 جمد بنوته. إىل) لكي يرفعنا ٦: ٢ألجلنا (فيليب 

فهــــذا  ،ن اهللا اآلب الكلــــي الصــــالح حيبــــك علــــى قــــدر معرفتــــكأال تظــــن  -٣٦ 
ـــــدبري خطـــــأٌ  ـــــه  ؛يف إدراك الت ـــــا عمـــــق حمبت ـــــدرك عقولن ـــــيس فقـــــط أعظـــــم مـــــن أن ت ألن اهللا ل

وارتفاعها عن كل حدود الطبائع املخلوقة، بل ألن إعالن حمبة اهللا يف يسـوع املسـيح يفـوق  
وأسـر كــل  ،هلـي هـدم كــل مشـوخ العقـلإربنـا يســوع هـو تواضـع  االبـنكـل إدراك ألن جتسـد 

ومـــن  .أي إنكـــار كـــل مـــا وصـــلنا مـــن الوثنيـــة ،ده بقيـــد التـــدبريتصـــور عـــن احملبـــة اإلهليـــة وقيَّـــ
لـــن ينجـــو مـــن اخلـــوف ورعـــب  ؛اهللا يتعامـــل معنـــا علـــى قـــدر معرفتنـــايتصـــور أو حيـــس بـــأن 

 ولن تنمو حمبته ألن املعرفة اخلاطئة صارت قيداً يقيد احملبة. ،الدينونة
 ،إذن مـــاذا جيـــب علينـــا أن نفعـــل إذا وجـــدنا أنفســـنا أســـرى لفكـــر خـــاطئ -٣٧ 

هـــو صـــورة  أو عنـــدما يصـــبح اهللا الكلـــي الصـــالح ،وهـــو أن نتصـــور اهللا كمـــا نتصـــور البشـــر
eikon ألن هــــذه هــــي وثنيــــة جديــــدة تــــدفعنا ألن جنــــد اهللا يف  ؛أكــــرب وأعظــــم مــــن البشــــر

أن نـــدرك حمبـــة اهللا  ، أيكـــالم الرســـول  إىلنظريـــات وإدراك الفكـــر. واجلـــواب هـــو أن نعـــود 
 ) يف يسوع املسيح وحده.١٩: ٣أف الفائقة املعرفة (

يـــد أن تســـلك ذات ألن هـــذا الســـؤال معنـــاه أنـــك تر  ؛ال تســـأل "كيـــف؟" -٣٨ 
حملبــة الــيت ألن ا ؛فــادحٌ  وهــو خطــأٌ  ،أي طريــق املعرفــة الــيت تبحــث عــن احملبــة ،الطريــق القــدمي

فهـي تلـك الـيت  ،هليـةإمبـا أعطتـه األم. أمـا احملبـة الـيت تلـد معرفـة  ةدقيَّـتولد من املعرفة تظل م
يف قلوبنـا  ) حسب قول الرسول بأن حمبة اهللا قـد انسـكبت٥: ٥يعطيها الروح القدس (رو 



١٧ 
 

وجيــرد اإلنسـان مــن رعـب الدينونــة  ،بـذا الـروح النــاري الـذي جيــرف أمامـه كــل مشـوخ الفكـر
بـــل توبــة احملبــة الــيت جتعــل هـــذه التوبــة نقيــة مثــل الفضــة الـــيت  ،لكــي ال يتــوب توبــة اخلــوف

 ).٦: ١٢صفيت سبعة أضعاف (مزمور 
ن يصــبح هــذا بــل أ ،هكــذا أيضــاً ال جيــب أن نبقــى يف خــوف مــن الدينونــة -٣٩ 

أي أن خنـاف أن نفقـد هـذه احملبـة الـوافرة ونرتـد علـى أنفسـنا ونسـقط يف  ،اخلوف مثـرة احملبـة
ألن هــذا  ؛الــذات واإلفــراط يف حمبتهــا إىلخطايــا كثــرية مصــدرها األول واألخــري هــو العــودة 

اهلـالك. ولـذلك قـال طبيـب اجلـنس البشـري ربنـا يسـوع  إىلهو الطريق الواسع الذي يـؤدي 
ال تثمــر بــل حتيــا  أيأي مــن أغلــق ذاتــه علــى ذاتــه، يفقــدها،  ،"مــن وجــد نفســه" :يحاملســ

جيـدها أي يـدركها يف رـر  ،ا من "أضـاع أو بـذل ذاتـه"أمَّ  .جحيم املوت قبل جهنم األبدية
أمـام صـالح اهللا الـذي يفـوق كـل مـا  واالنكسـارم كل إنسان تواضع القلب احملبة الذي يُعلِّ 

. علينا أن نسري حسب تـدبري الـروح القـدس الـذي خيلـع مـن القلـب نيقال أو يعلَ أن ميكن 
الـد والفضـيلة  إىلنفسـنا بنعمـة الـذي دعانـا وجيعلنـا حنـب أ ،حمبة الذات النابعة مـن الـذات

 ).٣: ١بط  ٢(
املصـــلوب  يتســـقط كـــل معارفنـــا عنـــد قـــدم ،حســـب تـــدبري الـــروح القـــدس -٤٠ 

وته عن اخلطاة خلع مـن اإلنسـان كـل حمبـة ومب ،يسوع املسيح ربنا الذي مات ألجل اخلطاة
فقد غرس الصليب يف التاريخ والوجدان لكـي يؤكـد لنـا أن  ،تشامخ الفكر إىلفاسدة تقود 

نــــه بــــدون املســــيح ال ميكــــن أن يتــــذوق حمبــــة حقيقيــــة ال وأ ،كــــل إنســــان خــــاطئ  ،اإلنســــان
 وال هللا نفسه. ،وال للعامل ،لنفسه

 ؟ن عــدم الغفــران حيرمنــا مــن الغفــرانأب علــى صــر املســيح الــر أملــاذا  ،لتأمَّــ -٤١ 
وإمنا ألن عدم الغفران جيعلنـا حنـن أنفسـنا غـري  ،ليس ألن صالح اهللا وحمبته حمدود مبا نفعل

لــيس  ،ن مل نغفــر ال يغفــر لنــا اآلب الســماويلــى تــذوق غفــران اهللا اآلب. ألننــا إقــادرين ع
لنــا لكــي ننمــو يف معرفـــة  لــيت تعطــىَ الغفــران انعمــة ، أي وإمنــا ألننــا فقــدنا النعمــة ،بقســاوة

 مث نتوقع أن ننال شيئاً بعد دفنها؟ ،غفران اهللا اآلب. فكيف ندفن هذه "الوزنة"
بــل قــد متــوت  ،دة ال تنمــوفــإن حمبتنــا تظــل مقيَّــ ،وعنــدما ال نغفــر لآلخــرين -٤٢ 

 وبذلك نفشل يف تذوق حمبة اهللا اآلب. ،حتت وطأة وثقل العداوة
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وكـل مـا  ،وكل ما نقبلـه مـن تصـورات (خيـاالت) ،أعمال كل ما نفعله من  -٤٣ 

كـل قـول وفكـر وعمـل يعـود علينـا   .حنس به هو القاعدة واألسـاس الـذي تقـوم عليـه حياتنـا
عجــز عــن اإلدراك أو حــىت  ؛قلبــه الفضــائل أو الرذائــل، لــذلك مــن تقسَّــىا بدنا إمَّــحنــن ويقيِّــ

 اإلحساس القليب بقوة غفران اهللا اآلب.
أدار آدم فقــد علمنــا مــن آدم األول أن نضــع أنفســنا قبــل اهللا نفســه. لقــد ت -٤٤ 

ووضـــع لذاتـــه  ،ذات إرادة منفصـــلة عـــن اهللا نظـــره حنـــو ذاتـــه فوجـــدها كمـــا أرادهـــا، مســـتقلةً 
فصارت الذات هي الوجود، وأصبح هـذا الوجـود  ،شريعة معرفة اخلري والشر حسب تصوره

صـار اخلـوف مـن املـوت هـو "الـداء اخلفـي" و  ،فدخل املوت وقتـل الشـركة ،منفصًال عن اهللا
الذي حيرك إرادة اإلنسان حنو ما يظن اإلنسان أن فيه خلـوده. مـن هنـا بالـذات توقـف منـو 

بل مبا تنال من عطايـا يف الشـركة. وتوقفـت  ،ألن الذات ال تنمو بقدراتا وحدها ؛اإلنسان
 الفساد والقتل والزىن. وعمَّ  ،هافقتل قايني أخ ،احملبة

ونـال جسـده مـن  ،ا الطبيب احلقيقي فقد جاء متجسداً مـن والـدة اإللـهأمَّ  -٤٥ 
الــروح القــدس لكــي يضــع أســاس شــركتنا حــىت باجلســد يف احليــاة اإلهليــة، وأخلــى ذاتــه لكــي 

ن ال جيحد ذاته وحيمـل صـليبه ال يسـتحق أن يكـون ن كل مَ إيسرت عري آدم، ولذلك قال 
ول مدرسـة احملبـة. لـذلك علينـا أن نقبـل هـذا أي يعجـز عـن دخـ ،)٢٧: ١٤لـو له تلميـذاً (

 حنو الذات كمصدر للحياة الوجود. االرتدادالدواء الذي يغسل عار 
فما هـو جحـد الـذات؟ هـو كراهيـة وبغضـة احليـاة األوىل الـيت أخـذناها مـن  -٤٦ 

ــ ن نأخــذ احليــاة اجلديــدة مــن آدم األخــري الــرب يســوع املســيح الــذي أل ســرياً آدم لكــي نؤهَّ
ــ إىلحــوَّل الناســوت فيــه  بصــليبه ؛ إذ جعــل الناســوت حتــاد بأقنومــهة باالحيــاة جديــدة متأهلِّ

حتادنــا الســري بــالرب حتــاد الســري الفــائق لكــي يكــون مثــاالً وينبوعــاً الحييــا حســب هــذا اال
 يسوع حسب عمل الروح القدس فينا.

هــو ولكـن كمــال هــذا "القــرار"  ،وكراهيـة الــذات القدميــة هــي "قــرار" اإلرادة -٤٧ 
 ،تنــا وقــد مســحنا هــو اهللا اآلب يف ابنــه يســوع املســيحألن الــذي يثبِّ  ؛مبســحة الــروح القــدس

 ).١٢: ١كو   ٢الذي ختمنا بالروح القدس (راجع 
ه اإلرادة اإلنسـانية حـىت ال تقـع قرار اإلرادة النابع مـن احملبـة اإلهليـة الـيت تؤلـِّ -٤٨ 
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املنـــاظر الروحيـــة العاليـــة للحيـــاة اجلديـــدة م هلـــا الـــروح القـــدس وذلـــك عنـــدما يقـــدِّ  ،يف الـــرتدد
ـــا يســـوع املســـيح ،وصـــورتا الكاملـــة فتجـــد  ،ويضـــع العطـــش لطلـــب ذات جمـــد ابـــن اهللا ربن

ألن  ؛ن راحتها يف جمد االبن الوحيد، حىت لـو كـان ذلـك يتعـارض مـع كـل املشـاعرس أالنف
ه الناسـوت "احلس الروحي" الذي يغرسه الروح القدس هو ذات "احلس الروحـي" الـذي نالـ

باإلحتاد بأقنوم اهللا الكلمة عندما جتسد ومنا قلـيالً مثـل البشـر، وحنـن نأخـذ مـن ملئـه  وأدركه
ألننـــا باحملبـــة نغلـــب وننمـــو  ؛ن حمبـــة الثـــالوث للبشـــر) تلـــك النعمـــة الـــيت تعِلـــ١٤: ١(يوحنـــا 

 صاعدين حنو الكمال الذي أدركه يسوع نفسه كإنسان.
ننــــا إ" :ألننــــا عنــــدما نقــــول ؛احلقيقــــي جحــــد الــــذات هــــو بدايــــة التواضــــع -٤٩ 

فهـــو عنـــدما نـــرى أنفســـنا فـــارغني مـــن كـــل  ،ا التواضـــعأمَّـــ .لحقيقـــةل فهـــذا تقريـــرٌ  ،خطـــاة"
) ٥: ٥الــيت يعطيهــا روح احملبــة اإلهليــة (رو  االســتنارةوأن مــا فينــا هــو مــن هبــات  ،صــالح
وعنــدما  .قــدسمــن الــروح ال االمــتالء إىلألن التواضــع هــو الــذي يقودنــا  ؛ن يطلــبلكــل َمــ

أن يعطــي لنــا كــل  إىلفــإن الــروح القــدس الــذي يــئن مشــتاقاً  ،نـدرك أننــا نعجــز عــن حمبــة اهللا
يســكب هــذه احملبــة يف قلوبنــا الفارغــة علــى قــدر صــالحه وعلــى قــدر  ،)٢٦: ٨شــيء (رو 

 احتمال طبعنا الواهن الضعيف.
فقد وضـع أسـاس  ،)٨ - ٤: ١٣كو ١عندما أنشد الرسول نشيد احملبة ( -٥٠ 

ـــلكـــل َمـــ Mysticalاحليـــاة الســـرية  ن يريـــد أن يســـري ويعـــيش ا َمـــن يطلـــب هـــذه احليـــاة. أمَّ
ح بـــا الريـــاح يف كــل اجتـــاه. الثبـــات يف فهــو مثـــل ورقـــة شــجرة يابســـة تطــوِّ  ،حســب األهـــواء

ألن مـن طبيعـة احملبـة لـيس فقـط  ؛واحملبة تغلب ،)٩: ١٥املسيح هو ثبات يف حمبته (يوحنا 
جحــد الـذات مثــل النـار الــيت تعطـي الــدفء لكــل  ولـذلك يــأيت ،بــل البـذل والعطــاء ،الوفـاء

 عمل روحي.
ونفـــى عنهـــا متامـــاً أ�ـــا ال  ،عنـــدما وصـــف الرســـول احملبـــة بأوصـــاف ســـلبية -٥١ 

 فقد كشف لنا سر حمبة املصلوب ألن: ،تتفاخر وال تعلو وال تقبح وال تطلب ما لنفسها
 * عدم احلسد مصدره الصالح. 
 عدم التفاخر سببه البذل. * 
 يعين التواضع. االستعالء* عدم  
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* عدم تصور أو إعالن قباحة اخلطاة هـو نـار احملبـة الـيت جعلـت القـدوس ابـن اهللا  

 ميوت عن اخلطاة.
 فقد أعلنت الغفران الكامل للكل. ،* وال تطلب ما لنفسها 
 ولكن الحظ تكامل احملبة: 
 حتسد. ولذلك ال ،* احملبة تتأىن وترفق 
 ولذلك ال تطلب ما لنفسها. ،* احملبة ال تتفاخر وال تعلو 
 * احملبة ال حتتد أل�ا ترى الكمال قبل النقص وهي ينبوع الرجاء. 
 بل هي النقاء. ،* احملبة ال تظن السوء أل�ا ال ترى الشر وليس فيها شر 
مــا فــرح احملبــة هــو بين ،ألن الفــرح بــاإلمث هــو فــرح الشــيطان ؛* احملبــة ال تفــرح بــاإلمث 

 فرح اهللا.
واالبــن احلــق  ،اآلب يفــرح بــاالبن احلــق :وهنــا نــرى الثــالوث ،* احملبــة تفــرح بــاحلق 

(ه الكنيسةنُ وروح احلق يفرح باحلق الذي تعلِ  ،يفرح "بروح احلق"
2F

١(. 
أل�ـا رفعـت خطايـا العـامل كلـه كمـانع حيجـز العـامل عــن  ؛* احملبـة حتتمـل كـل شـيء 

 اهللا.
نقــــاء احملبــــة ال ألن بــــل  ،�ــــا بلهــــاء أو غبيــــة، لــــيس ألصــــدق كــــل شــــيء* احملبــــة ت 

بــل يثــق يف  ،ب اهللان ذاق احملبــة ال جيــرِّ وَمــ ،وكــل املواعيــد اإلهليــة هــي حــق ،يســمح بالشــر
 وتصـــرب حـــىت علـــى االبـــن الضـــال حـــىت يعـــود. ،ولـــذلك هـــي ترجـــو كمـــال الكـــل ،مواعيـــده

السـقوط و  ،لسـقوط قاصـر علـى اخلطـاةألن ا ؛ال تفشل وال تسقط إ�اولذلك قال الرسول 
 هو الفشل يف الوصول إىل غاية.

 ،حتــاد باملســيحألن مــن يريـد اال Mysticalواآلن لنعـود إىل احليــاة السـرية  -٥٢ 
حتــاد حســب ألن بدايـة اال ؛وأن يســلك حسـب هــذه الشــريعة ،عليـه أن يعــرف شـريعة احملبــة

والســـلوك حســـب  ،)٨ - ٤: ١٣كـــو  ١شـــريعة احملبـــة هـــو يف كلمـــات الرســـول الســـابقة (
وهـــي لـــذلك  ،ألن كـــل اخلطايـــا هـــي ضـــد احملبـــة ريعة يعـــين أن نـــرتك اخلطيـــة متامـــاً؛هـــذه الشـــ

                                                           
 راجع الثالوث فرح اخلليقة اجلديدة. )١(
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 السبب عينه هي ضد اهللا.
ألن دمار اخلطية للـنفس هـو أ�ـا  ؛ق احملبةتغلق اخلطية علينا كل سبل تذوُّ  -٥٣ 

، لكـل لـذةٍ  س أسـريةً جتعـل احلـواهي بذلك و  ،جتعل النفس مصدر أو ينبوع وغاية كل شيء
 -يــا ثيئــودوروس  -الــذات. هــذا كمــا تــرى  إشــباعالفكــر يف تطلعــات اإلدراك إىل وحتصــر 

وجعـل احملبـة تريـاق السـموم الـيت  ،ر منه الرسـول عنـدما جعـل احملبـة أسـاس احليـاةهو ما حذَّ 
 احتـــداد -الفـــرح بســـقوط النـــاس  -ظـــن الســـوء  -التعـــايل  -احلســـد  وهـــي: ،تقتـــل احليـــاة

 ع وسرعة الغضب. وهذه كلها هي طبيعة الشيطان نفسه.الطب
ولـذلك كـل األوصـاف السـلبية  ،شريعة احملبة هي الصـليب وغايتهـا القيامـة -٥٤ 

) تؤكــد لنــا أن مــا ال ميكــن أن ٨ - ٤: ١٣كــور ١واإلجيابيــة للمحبــة يف كلمــات الرســول (
غفران السرها الـرب بـك  وال حدة طبعٍ  ،حيث ال حسد ،تفعله احملبة هو قدرة الصليب وقوته

بـل صـفح  ،االعتـذارعلى عودة بطرس الـذي جحـده، ومل يطلـب منـه حـىت  هينأتو  ،صالبيهل
 ."هل حتبين أكثر من هؤالء؟" :عنه بسؤال واحد

ألن القيامة تريـاق "الـداء اخلفـي" ال جتعلنـا نطلـب  ؛هي القيامةاحملبة وغاية شريعة  
 ،وح القــدس مل يعــد لنــا ألفــة مــع أي شــيء آخــربــل ألن اخللــود اســتقر فينــا بــالر  ،مــا لنفســنا

ولـذلك قــال  ،ومل يعـد لنـا ينبـوع حيــاة غـري تلـك الــيت يعطيهـا اآلب بـاالبن يف الــروح القـدس
فلـيس  ،ن "احملبـة ال تطلـب مـا لنفسـها"إ) ١٠: ٣فيلـيب وقد أدرك "قـوة القيامـة" ( ،الرسول

د لـــه اشـــتياق ألن يطلـــب مل يعـــ ،لـــه ألن مـــن صـــار البـــذل طبيعـــةً  ؛ليهـــاإهلـــا حقـــوق تســـعى 
وفرحــه هــو أنــه يف هيكــل الــروح القــدس يعبــد  ،بــل صــار مســكنه هــو االبــن الوحيــد ،شــيئاً 

 وغري املنقسم. -أي يف حمبته  -الثالوث الواحد يف جوهره 
نــــة يف يســــوع املســــيح بكلمــــات وجــــه اهللا اآلب املعلَ  أيقونــــةالرســــول  مَ َســــرَ  -٥٥ 

ـــــ ،)٨ - ٤: ١٣كـــــور  ١نشـــــيد احملبـــــة ( اهللا هـــــو اســـــتعالن يفـــــوق  اســـــتعالنداً لنـــــا أن مؤكِّ
فقـــد  ،ا هـــذهوكلمـــات علـــى احلجـــر، أمَّـــ ،علـــى اجلبـــل عطيـــتأُ تلـــك الـــيت  ،الشـــريعة القدميـــة

: ٣١بــل علــى القلــب (ارميــا  ،نــت يف يســوع املســيح ابــن اآلب ومل تكتــب علــى حجــرٍ علِ أُ 
يــــا  - وصــــارت بقــــوة الــــروح القــــدس ال بقــــوة احلــــرف املنقــــوش علــــى حجــــر. لــــذلك ،)٣١

تعلــو  ،ي شــريعةأ ،ن ال جيعلــوا الشــريعةأم اإلخــوة علِّــ -ثيئــودوروس يــا حمــب املســيح بــاحلق 
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ألن غايــة النــاموس (الشــريعة)  ؛وهــي خــالص الســاقطني وتوبــة اخلطــاة ،علــى غايــة الشــريعة
بـــل جـــاء لكـــي  ،الـــرب لكـــي يهلـــك ويعاقـــب ويبـــدد ومل يـــأتِ  .)٤: ١٠رو هـــي املســـيح (

صـــلبه كـــانوا مـــع اجلمـــع الـــذي صـــرخ "أأل�ـــم   ؛ر الناموســـينيحـــذَ إيطلـــب اهلـــالكني. لـــذلك 
وصـاية علـى  مفـال جتعـل هلـ ،غاية الشريعة هي خالص الكـلأن وهؤالء ال يعرفون  ،صلبه"أ

ألن  ا القسـاوة واخلـوف املـريض مـن اهللا؛وال تسـمح هلـم حـىت بـالتعليم لـئال يغرسـو  ،املبتـدئني
خلــوف املــريض فهــو خــوف العبيــد مــن احلكــم ا اأمَّــ ،فقــدان الشــركة مــناخلــوف املقــدس هــو 

يقـــف منتظـــراً خطيـــة  ،باخلطـــاة مـــرتبصٌ  ،القلـــب الدينونـــة بســـبب الظـــن أن اهللا قاســـي ومـــن
 سرع بالعقاب.واحدة لكي يُ 

: ٤يوحنــا ١كمــا قــال رســول الــرب وشــاهده (  –خــوف احملبــة ال وجــود لــه  -٥٦ 
 يغرســــها الــــروح القــــدس يف ألن بــــذرة احملبــــة الــــيت ،ألن احملبــــة تطــــرح اخلــــوف خارجــــاً  ؛)١٨

فتـــرتك اخلـــوف مثـــل رداء قـــدمي يرتكـــه عنـــد بـــاب الرمحـــة  ،تنمـــو وتـــدرك صـــالح اهللا ،القلـــب
 اإلهلية.

ـــه حيـــاكم الرجـــاء ؛"اخلـــوف لـــه عـــذاب" -٥٧  ويلقـــي ظـــالالً مـــن الشـــك يف  ،ألن
 ،ألنــه مــن "نــواقص" الطبيعــة القدميــة اآلدميــة ؛ولــذلك هــو مــن بقايــا اخلطيــة ،صــالح احملبــة

ومل تعـد قـادرة علـى  ،)١٠: ٣ك اليت خافت عندما مسعـت صـوت اهللا يف اجلنـة (تكـوين تل
 األلفة أل�ا اغرتبت عن الشركة.

"رأس  :ذلــك الــذي قــال عنــه الكتــاب املقــدس ،هــل يوجــد خــوف مقــدس -٥٨ 
لكـــن  ،ومـــا أكثـــر الـــذين يبـــدأون بـــاخلوف ،يلـــد اخلـــوف كثـــريين .احلكمـــة خمافـــة اهللا"؟ نعـــم

ولكــن الطفــل  ،فتســرع بالتوبــة ،الــروح اإلنســانية الــيت ختــاف مــن الدينونــة اخلــوف هــو طفولــة
نـا "حكمــة مجيـب أن ينمـو صــاعداً حنـو تـذوق احملبــة اإلهليـة يف يســوع املسـيح ربنـا الــذي علَّ 

ــــ /,arرأس احلكمــــة  :قيــــل احملبــــة" ال خوفهــــا. وحقــــاً  ا كمــــال ونضــــوج أي البدايــــة. أمَّ
روحيــاً  - كدرِ يعطــي ذاتــه يف مــلء احملبــة لكــي نُــ فهــو يف تــذوق صــالح اهللا الــذي ،احلكمــة
 حمبة املسيح الفائقة املعرفة. -وسرياً 

الــذين ولــدوا مــن خــوف الدينونــة ال جيــوز هلــم تــويل رعايــة النفــوس بســبب  -٥٩ 
 ؛وألن خـوف الدينونــة خيلــق فـيهم قســاوة قلــب مصـدرها الرعــب مــن اهللا ،عـدم كمــال احملبــة
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ألن  ؛االنتقـــام إىلبـــل يصـــل  ،ر وشـــجب وأحيانـــاً غضـــبانتهـــا إىلإذ يتحـــول هـــذا الرعـــب 
 بم من اهللا.وعندما يفشل يهجم عليهم ظناً أنه يقرِّ  ،املرتعد يريد أن جيعل كل الناس مثله

فقـــد أعلـــن لنـــا ســـبب عـــدم  ،"ال تـــدينوا" عنـــدما قـــال الـــرب بفمـــه اإلهلـــي: -٦٠ 
ألنكــم ســوف  :ألنــه قــال ؛وكشــف لنــا عــن الفســاد القــابع يف الــنفس ،اشــرتاكنا يف الدينونــة

(تدانون حسب مقياس الدينونة الذي أخذمتوه وعاجلتم بم شركتكم مع اآلخـرين
3F

(راجـع  )١
 فكيف ندان أو ملاذا ندان حسب مقياس الدينونة اخلاص بنا؟ ،)٢: ٧مت 

 نه مقياس بال صالح ورمحة.أل أوًال: 
أي  ،ء اخلفــي"وهــو "جــرح" ذلــك "الــدا ،ألنــه يولــد مــن الــدفاع عــن الــذات ثانيــاً: 

 املوت.
وهـو مـا  ،ألننا بذلك املقياس نفسه وضـعنا اهللا يف ميـزان القضـاء اخلـاص بنـا ثالثاً: 

إذ  ؛فمــا أعظــم العطــب الــذي نقــع فيــه .جيعلنــا خــارج الشــركة متامــاً معــه ومــع حمبتــه اإلهليــة
وأي مـرياث نظـن أننـا سـوف  ،عـدمت نفوسـنا احلـس الروحـي الصـحيح بصـالح اهللا ورمحتـه

 ه.نأخذ
 اً وتراجعـ اً مـا نقصـ، وإاً وصـالح اً معهـا إمـا خـري  حاملـةً  إلينـاكل أفعالنـا تعـود   -٦١ 

ألنه الشـركة املثلثـة لوجـود متبـادل  ؛ الثالوث نفسهلينا إالَّ إعن احملبة. أما احملبة فهي ال تعيد 
(بــني األقــانيم

4F

٢( perichoresis  وكــل أقنــوم يســكن وحيــل يف األقنــومني دون انفصــال أو
بــل هــي  ،ألن حركــة احملبــة اإلهليــة هــي حركــة الطبيعــة الفائقــة الــيت ال انقســام فيهــا ؛انقســام
 .االنقسامغالبة 

لذلك أصبح التمييـز بـني الطبيعـة واجلـوهر واألقنـوم هـو  ؛ألن طبيعة اهللا هي احملبةو  
متييز عقلي للفهم ألن األقنـوم هـو كيـان خـاص متمـايز بصـفة خاصـة ال جتعلـه منفصـالً بـل 

وهـي شـركة االبـن يف  ،فهي عطاء اآلب ،باالبن، وعلى سبيل املثال "البنوة" خاصة متمايزاً 
بــل  ،وهــي ليســت شــركة مغلقــة أمــام الــروح القــدس ،شــركة اآلب يف االبــن ياآلب كمــا هــ

                                                           
 ليس هذا نصاً كتابياً بل شرحاً. )١(
ملتباَدل، فكل أقنوم حال يف اآلخر حسب قول الرب: "أنا حٌي يف اآلب واآلب يفَّ"، وغريها من أو احللول ا )٢(

 عبارات تؤكد متايز األقانيم وحركة حلول متباَدل.
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لنـا مـن  بَ ِهـولـذلك وُ  ،فهو "ينبثـق" ويسـتقر يف االبـن ،ألن الروح القدس هو "روح اآلب"
 اآلب بواسطة االبن.

اســتخدم اآلبــاء التمييــز اللفظــي الــذي ال  ،نــدرك عمــق احملبــة الثالوثيــةلكـي  -٦٢ 
كمـا فعـل أريـوس  -جيب أن يقود الفكر إىل تصور كيان منفصل بسبب اخـتالف األمسـاء 

عـن  مسـاء األقـانيم: آب وابـن وروح قـدس هـو إعـالنٌ ألن اخـتالف أ -وانوميوس من بعـده 
ولــيس حســب  ،وحســب احلكمــة اإلهليــة ،هلــيث حســب اإلعــالن اإلاحليــاة اإلهليــة الــيت تُثلَّــ

 الذكاء والتصور العقلي.
واالبن يولد دائماً مـن الينبـوع لكـي يُعلـن الينبـوع إعالنـاً  ،اآلب هو الينبوع -٦٣ 

هــــي  -الــــيت أنكرهــــا أريــــوس  -عــــن حمبــــة خاصــــة تفــــوق اإلدراك. ألن والدة االبــــن األزليــــة 
، بــل مــن هــو اة لكــي تلــد لــيس مــن هــو أقــلاســتعالن احملبــة اإلهليــة الــيت تتحــرك بقــوة احليــ

إذ هــي  ؛أول وثــان ،ألنــه مولــود مــن ذات الطبيعــة الــيت لــيس فيهــا عظــيم وحقــري ؛""مســاوٍ 
 ؛طبيعـة واحـدة فائقـة. هنـا كـان اسـتخدام كلمـة طبيعـة ضـروري لتأكيـد وحـدة اآلب واالبــن

 أل�ا وحدة حمبة.
ــــة الفائقــــة  -٦٤  ــــة، والعطي ــــروح القــــدس هــــو عطيــــة احملب ليســــت  χαρισµαال

لـذلك  لالبـن،ألن الـروح هـو حمبـة اآلب  لالبـن؛بل هـي تُعطـى مـن اآلب  ،جديدة وحديثة
ألن  ؛وقــد أدركنــا ذلــك مــن جتســد اإلبــن ومعموديتــه ،"ينبثــق" مــن اآلب ويســتقر يف االبــن

مث مســـحه بعـــد  ،أي اجلســـد ،الـــروح املســـتقر أزليـــاً يف االبـــن خلـــق لـــه مكـــان اســـتقراره فينـــا
"هـذا هـو ابـين  :قـال اآلب حَ سِ وعندما مُ  ،نه املسيح ابن اهللاناً أه األردن معلِ خروجه من ميا

املتجسـد علـى  االبـنَ ل الروح القـدس لوعندما ظ .)١٧: ٣مت احلبيب الذي به سررت" (
ألننـــا مسعنـــا تعلـــيم  ؛)٣٥: ٩"هـــذا هـــو ابـــين احلبيـــب. لـــه امسعـــوا" (لوقـــا  :اجلبـــل قـــال اآلب

 وي.الرب أخذنا ذات الد السما
ولــذلك احملبــة تعطــي والدة االبــن وانبثــاق  ،احملبــة تعطــي ذاتــا عطــاًء كــامالً  -٦٥ 

 لالبـــنكمـــا يعطـــي اآلب كيانـــه كـــامالً   ،وكالمهـــا يعطـــي كيانـــه كـــامالً لـــآلب ،الـــروح القـــدس
والــــروح القــــدس، لــــذلك كانــــت حكمــــة اآلبــــاء هــــي اســــتخدام كلمــــة أقنــــوم لتمييــــز العطــــاء 

؟ واجلـواب فيهـا وال تقسـيموحـدة الطبيعـة الـيت ال انفصـال الكامل. فكيف يتنـاغم هـذا مـع 
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بـل حركـة طبيعيـة تعطـي، ألن  ،دن يدرك أن احملبـة ليسـت حركـة توحيديـة توحِّـسهل على مَ 
بـل يـدل علـى وحدانيـة اجلـوهر أو الطبيعـة. فـاآلب  االنقسـام،توحيد األقـانيم ال يـدل علـى 

بـــــل هـــــو طبيعـــــة  ،آٍت مـــــن طبيعـــــةأو  وال هـــــو صـــــادرٌ  ،الطبيعـــــة إىللـــــيس أقنومـــــاً يضـــــاف 
ـــة تضـــاف  ـــالوث أقـــانيم ثالث بـــل هـــي أقـــانيم يف الطبيعـــة  ،الطبيعـــة إىلالالهـــوت. فلـــيس الث

 والروح القدس. االبنأي اآلب نفسه. وحنن نؤكد هذا ألن اآلب هو ينبوع  ،اإلهلية
 فما هو  -٦٦ 

ُ
 ن من هذه احملبة اخلاصة الفائقة؟ واجلواب ثالثة إعالنات:علَ امل

هــي فائقــة الصــالح تعطــي  ،هــو احملبــة األبويــة الــيت ال حتفــظ لنفســها شــيئاً  ول:األ 
 بال حدود.

فليس يف احملبة اإلهليـة "دونيـة" (أي مـا هـو  ،هي والدة املساوي االبنوالدة  ثانياً: 
بــل املســاواة حتفــظ أيضــاً كــل كــالم عــن اخلــالص واحليــاة األبديــة. اآلب ال حيــب مــن  ،أقــل)

 هو خطية الشيطان. ستعالءاالهو أقل منه ألن 
علـى أن  هـو تأكيـدٌ  يف االبـن،وانبثاق الروح القـدس مـن اآلب لكـي يسـتقر  ثالثاً: 

لكــي  لالبــنالــروح القــدس املســاوي لــآلب واالبــن هــو العطيــة الــيت ميلكهــا اآلب ويعطيهــا 
ــــالوالدة األزليــــة   يظهــــر الثــــالوث يف حمبتــــه الــــيت يف جــــوهره الواحــــد غــــري ،األزيل واالنبثــــاقب

ألن  ، مث أعلـــن أنـــه مصـــدر الـــروح القـــدس؛وحيـــدٍ  البـــنٍ  نـــه آبٌ أفقـــد أعلـــن اآلب  .املنقســـم
ان عـــن متـــايز والدة االبـــن وانبثـــاق الـــروح ، وكلتـــا الكلمتـــني تعـــربِّ الـــروح ال يولـــد ولكـــن ينبثـــق

التبــين   االبــنأل�ــا حتــدد مصـري البشــر الــذين ينــالون بواســطة  ؛كــوالدةٍ   نــةٌ معلَ  القـدس. الــوالدةُ 
 يف الروح القدس. باالبنية من اآلب كعط

ــــ ،هــــذه العطيــــة مــــن الثــــالوث هــــي هبــــة -٦٧   بــــاالبن،ن وهــــي مــــن الينبــــوع وتُعَل
 ب يف الروح القدس. ألن هذه العطية هلا ثالثة مناحي:وهَ وتُ 
 .أي شركة تنبِّ  االبن،هي على مثال  األولى: 
 روح اآلب. ،هي روحانية من روح احلياة الثانية: 
بـل هـي لكـل أعضـاء اجلسـد  ،ي ليست خاصة بفـرد واحـد دون البـاقنيه الثالثة: 

نـال هـذه العطيـة  ابـنٍ  ولـذلك هـي تنقـل كـلَ  ،أي أعضاء الكنيسة، أعضاء املسـيح ،الواحد
 شركة مع الثالوث وبالثالوث يف الكنيسة. إىل
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فهــي تشــبه الــدائرة رغــم أ�ــا  ،تتحــرك حمبــة الثــالوث يف داخــل احليــاة اإلهليــة -٦٨ 

فهـي منفتحـة علـى اخلليقـة. ومـن اآلب  ،أما حمبة الثـالوث ،ألن الدائرة مغلقة ؛دائرةليست 
 وبالروح القدس تُعطى. ،نتُعلَ  وباالبن ،شرقتُ 
 ،املـاء يف وعــاء انسـكابن مثـل وتُعلَـ ،ُتشـرق مثـل فيضـان املـاء مـن الينبــوع -٦٩ 
وال  ،احملبـــة اإلهليـــةعلـــى اختطـــاف  أ أحـــدٌ تجـــرَّ يفـــال  ،ا هـــي الـــيت تقـــدم نفســـها�ـــب ألوَهـــوتُ 

 .باغتصابيتجاسر أحد على أن يناهلا 
 ؟ملاذا تتحرك احملبة حنونا حركة ثالوثية -٧٠ 
 ألن هلا ينبوع وهو اآلب. أوًال: 
 نة يف يسوع املسيح ابن اآلب.أل�ا معلَ  ثانياً: 
 .ب بالروح القدسوهَ أل�ا تُ  ثالثاً: 
فـالفرد  ،ة وليسـت حمبـة فـرد واحـدهـو أ�ـا حمبـة شـرك ،ولعل أهـم مـا جيـب أن يُقـال 

 مع آخر، حمبة مغلقة علـى اثنـني هلـا خصوصـية حيب كفرد وال ميلك أن حيب حمبة شركة إالَّ 
رغـــم  -لكـــن حمبـــة الفـــرد لفـــرد آخـــر  ،وهـــي احتـــاد االثنـــني مثـــل احتـــاد الرجـــل واملــرأة ،خاصــة
وتعلـو  ،فـع فـوق الثنائيـة أ�ا حمبة خملوقة ال يوجد فيها ختصص الشـركة الـيت ترتإالَّ  -امهيتها 

 بل تفتح الشركة وجتود على هذا النحو: ،فال تغلق الشركة على اثنني ،يف العطاء
ولكـن هـذا العطـاء  االبـن.وكـذلك يفعـل  ،حيب اآلب االبن ويعطي لـه ذاتـه أوًال: 

وال  ،ألن العطــاء القاصــر علــى اثنــني لــيس أقــوى مــن عطــاء ثالثــة ؛ق أمــام هــذه احملبــةال يُغلَــ
 فضل رغم جودته وصالحه الواضح.هو أ

أي الـروح  ،ويعطـي لـه اآلخـر الـذي هـو منـه لالبـن: عندما يعطـي اآلب ذاتـه ثانياً  
ال  لالبـنوبعطـاء الـروح القـدس  ،ويعطـي بـالروح ذاتـه ،فهو جيرد ذاتـه جتريـداً كـامالً  ،القدس

لكـي تكمـل  لالبنبل يعطي الثالث الذي منه واملساوي له  ،يضيف اآلب ثالثاً من اخلارج
 دائرة احملبة.

ـــة -٧١  ـــة احملب فـــإن اجلـــواب هـــو مـــن اإلعـــالن  ،وعنـــدما نســـأل عـــن ســـبب ثالوثي
ألنــه جتســد مــن والــدة  .يــه علــى اجلبــلعلــن يف جتســد الــرب ومعموديتــه وجتلِّ اإلهلــي الــذي أُ 

فـأعلن  ،بـالروح القـدس حَ ِسـواعتمـد مـن يوحنـا ومُ  ،اإلله بالروح القدس وبقـوة ومسـرة اآلب
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 ."االبن احملبوب" للبشرية
 :ونـادى اآلب ،أي السحابة املنرية ،له بالروح القدسوجتلى على جبل طابور وظلَّ  

 .االبن األزلية بنوةَ  وهكذا أعلن التجسدُ  ،"هذا هو ابين احلبيب له امسعوا"
ــــولكــــن الــــروح أُ  ،ن الــــروح القــــدس ســــرياً كمــــا أُعلِــــ  ن بشــــكل منظــــور يف هيئــــة عِل

ن بالصـوت علِـأُ  ولكنـه ،اآلب مسـترتاً  ظـلَّ و  ،متايز الـروح عـن االبـن د اإلعالنفأكَّ  ،احلمامة
لكـــن يظـــل  ،وقـــوة اإلعـــالن هـــي الـــروح القـــدس ،ألن قلـــب اإلعـــالن هـــو االبـــن ؛الســـماوي

 استعالن اآلب يف االبن بالروح القدس منفتحاً على الزمان احلاضر وعلى األبدية.
نـــت عطيـــة الـــروح علِ موديتـــه أُ ويف مع .نـــت عطيـــة البنـــوةعلِ يف جتســـد االبـــن أُ  -٧٢ 

علنـه الـرب عنـدما حمبة الشركة الـذي أ وهو جمدُ  ،ويف التجلي ظهر جمد احلياة اآلتية .القدس
ـــاجـــاء ومعـــه موســـى وإ ـــة يف  عَ وَمجَـــ ،يلي ـــذ الثالث يقونـــة الكنيســـة، أي أيقونـــة أمعهمـــا التالمي

 احملبة.
لــذلك  بــة البشــر؛بينمــا تتنــوع األســباب حمل ،للمحبــة اإلهليــة ال يوجــد ســببٌ  -٧٣ 

ــ ،ألن الشــركة هــي حركــة دائمــة يف احملبــة ؛ال تســأل عــن ســبب احملبــة الــيت جتمــع د فهــي توحِّ
 بالشركة وبالعطاء.

فإننـــا لـــذلك الســـبب  ،)٢٦: ١قنـــا علـــى صـــورة اهللا ومثالـــه (تـــك لِ ألننـــا خُ  -٧٤ 
ذي بحث يف األسباب والغايـات. قبـل السـقوط كانـت الشـركة هـي الغايـة والقصـد الـنعينه 

ســتعالن حملبـــة لينـــا أن نــدرك غايــة الوجـــود نفســه كالقنــا، ومل يكـــن مــن الصــعب عألجلــه خُ 
املعرفــة  وانقســامع الغايــات واألهــداف ت املعرفــة وتنــوُّ ولكــن بعــد الســقوط وتشــتُّ  ،الثــالوث

أن يــتم فــداء املعرفــة بفــداء  إىليتعــارض مــع احملبــة  أصــبح للمعرفــة دورٌ  ،وانفصــاهلا عــن احملبــة
ولكــن مالمــح فــداء املعرفــة هــي يف ثالثــة أمــور ظــاهرة وثالثــة أمــور  .إلنســاين كلــهالكيــان ا

 خفية. واألمور الظاهرة هي:
 ،خــاص وال هــدف اختيــارٌ ألن احملبــة لــيس لــديها  ؛خضــوع املعرفــة لنقــاوة احملبــة + 

 .بالذات االهتماممن  ولذلك ُختضع املعرفة وجتعل املعرفة نقيةً 
إذ ترتـد  ؛وتـدرك املعرفـة أ�ـا بـدون احملبـة عقيمـة ،احملبة تكون املعرفة يف داخلوت + 

 ،فتجــد الــذات قــد ســلكت طريــق "جحــد الــذات" ،وراء إرضــاء الــذات الــذات ســاعيةً  إىل
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األول أي إرضــــاء  االجتــــاهآخــــر خمتلــــف عــــن  اجتــــاهٍ فتنمــــو املعرفــــة يف  ،أي طريــــق الصــــليب
 ل األنانية.القضاء ررية احملبة على كل أشكا إىلتسعى بذلك و  ،الذات

ولــذلك تســتنري  ،ولــد املعرفــة اجلديــدة مــن احملبــة املتجــددة فينــا بــالروح القــدستُ  + 
 الروحية. باالستنارة واعيةً  واحدةً  بقوة النور اإلهلي وتصبح هي واحملبة حركةً 

 فهو: ،ا ما هو خفيٌ أمَّ  
 .حاماالقتبعدم  واالقتناعصمت املعرفة أمام فخامة وملعان األسرار اإلهلية  + 
ختلي املعرفة عن كـل مـا هـو مفهـوم ومقبـول مـن أجـل املعرفـة األعلـى الـيت تعلـو  + 

 على اإلدراك.
والـــذهول الـــذي جيعـــل العقـــل نفســـه يف حالـــة احتقـــار كامـــل لكـــل  االنـــدهاش + 

وهـــي بدايـــة التســـليم الـــذي يســـتهني بالشـــكوك وكـــل أكاذيـــب وحيـــل  ،الرباهـــني والنظريـــات
 الشيطان.

ــ -٧٥  وهــذه  .أي اإلحتــاد بــاهللا ،االجتــاهوحتــدد  ،وتقــود املعرفــة ،دنا بــاهللاحملبــة توحِّ
 ة:خفيَّ  ظاهرة وثالثٌ عالماٍت  هي عالمات شركتنا يف الطبيعة اإلهلية. ثالثُ 

وكيــف أن  ،كيــف حيبــه اهللا يف يســوع املســيح  فَ رِ ن ذاق حمبــة اهللا للخطــاة وَعــَمــ + 
لوهــة ؛ أل�ــا انعكــاس اإلى حــدةوهــي أيضــاً خاصــة لكــل مــؤمن علــ ،هــذه احملبــة هــي للكــل

حيــث اجلــوهر الواحـــد للثــالوث هـــو شــركة الكـــل ولكــل أقنـــوم كيانــه اخلـــاص، كــذلك احملبـــة 
 الذين يؤمنون وخاصة بكل إنسان على حدة حسب قامته ومنوه. ،للكل

ك كـل مـن تـأقنم باحملبـة أن هـذه درِ يُـ ،م احملبة كل إنسان على حدةوعندما تؤقنِ  + 
وال أن حييــا حيــاة غــري أن يكــون ابنــاً، أن يكــون أي شــيء آخــر غــري  اخلصوصــية متنعــه مــن

وذلـــك ألنـــه ارتفـــع فـــوق عبوديـــة الطبيعـــة  ،هفقـــد تألَّـــ االبـــن،درك حريـــة أن حيـــاة التبـــين. وَمـــ
ـــــــــة جمـــــــــد أوالد اهللا" (رو  إىلالســـــــــاقطة  وهـــــــــي أول عالمـــــــــات الشـــــــــركة يف  ،)٢١: ٨"حري
 الالهوت.

فس واجلســـد وخضـــوع اإلنســـان لعمـــل هـــي تقـــديس الـــن ،وثـــان هـــذه العالمـــات + 
فــال يطلــب شــيئاً لذاتــه حــىت  ،ســه وجيعلــه "اإلنــاء املختــار" للمحبــةالــروح القــدس الــذي يقدِّ 

بـــل جيعـــل الشـــركة هـــي الغايـــة والوســـيلة معـــاً لكـــي خيضـــع هللا اآلب كخضـــوع  ،مـــن الثـــالوث
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ذا الشــوق نــدرك مــن هــ ،ليــه، الــذي عنــدما نشــتاق إه باملســيح"وهــو "التشــبُّ  ،الوحيــد االبــن
 ه.وهي عالمة أكيدة على التألُّ  ،ن كل شيء يهونأبل والعنيف أيضاً  ،اجلارف

ن ذاق ألن َمـــ ؛بكـــل شــيء مهمـــا كـــان االســـتهانةوثالــث هـــذه العالمـــات هــي  + 
وهــي عالمــة أكيــدة  ،فقــد ذاق بــاكورة مثــار القيامــة ،حــالوة احليــاة األبديــة وهــو يف اجلســد

 املسيح الغالب. أي الهوت ،على الشركة يف الالهوت
 هي األكيدة فهي:و ا العالمات اخلفية أمَّ  
 الفرح بالروح القدس. + 
وهـــو جمـــد ربنـــا يســـوع املســـيح وجتلـــي الـــنفس واجلســـد معـــاً  ،رؤيـــة الـــد األبـــدي + 

 بالروح القدس.
((اهلرمونيــا) االنســجام + 
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وهــي رؤيــة احليــاة  ،مــع حركــة احملبــة يف الثــالوث نفســه )١
 قال يف الوقت احلاضر.ن يُ عنها أي كالم ميكن أدينا اآلتية اليت ليس ل

إرادتــه قبــل جتســده  بَ لَ الفــرح بــالروح القــدس هــو طريــق املصــلوب الــذي َصــ -٧٦ 
قنومــــه ، وصـــار اآلب هــــو فـــرح أ)١٣: ١كـــو عنـــدما صـــار "مســــرة اآلب" و"ابـــن حمبتــــه" (

د والــــنفس لــــه اجلســــ يضــــاً فــــرح االبــــن املتجســــد بــــالروح القــــدس الــــذي أعــــدَّ أاإلهلــــي، وهــــو 
 االبـند فصار فرح الثـالوث هـو فـرح احملبـة يف جتسُّـ ،اإلنسانية يف مستودع البتول والدة اإلله

وفيـــه "ســكنت" الطبيعــة اإلنســـانية يف  ،قنومـــه اإلهلــي املتجســدأالــذي "مجــع" اإلنســانية يف 
 فيه. تها لناكىن حياة الد اليت سعى يسوع املسيح ابن اآلب كي يثبِّ األبد سُ  إىلالثالوث 

الفرح بالروح القدس هـو فـرح شـركة حمبـة الثـالوث القـدوس، هـو فـرح اآلب  -٧٧ 
وفــرح الــروح القــدس بــاآلب واالبــن  .واآلب واالبــن بــالروح القــدس ،واالبــن بــاآلب ،بــاالبن

ـــوم بـــاآلخر ـــا هـــو الشـــوق اجلـــارف  ،هـــو فـــرح كـــل أقن وأول عالمـــات وجـــود هـــذا الفـــرح فين
ألن قـــوة هـــذا  ؛حـــىت عــن النـــوم والطعــام واالنصــرافيـــة للصــالة والوحـــدة واجللــوس يف القال

لينـا كعطيـة ال تسـعى الـنفس إالفرح جتعل الزمان يسري وميضـي وحنـن ال حنـس بـه، وهـو يـأيت 
 ،الال اإلهلي وتسقط يف الوهم بأ�ـا نالـت مـا تتصـوره بالعقـل اقتحامليها حىت ال تقع يف إ

                                                           
 اهلرمونيا كلمة يونانية قبطية. )١(
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 وهو غري حادث يف حياتا.
بـالروح القـدس الـذي يعطـي لنـا هـذه  االستنارةفهو  ،د األبديا رؤية الأمَّ  -٧٨ 

هــي مــن ِشـــَبع وال حـــىت  ،وال هـــي مــن تأمــل العقــل ،الرؤيــة، فهــي ليســت رؤيـــة مــن اخليــال
يضـع فيـه الــروح عمـل الـروح القـدس، فهـي إعــالن كامـل وتـام باحملبـة اإلهليـة بـل هــي  القلـب

بصــر وتــرى بــاء جمــد اهللا املتجلــي يف حمبــة ســتطيع أن تتالنــور اإلهلــي يف احليــاة العقليــة لكــي 
 اهللا اآلب ونعمة االبن الوحيد وشركة الروح القدس.

هــي بدايــة  ،وهــي كمــا نــرى ،هــذه هــي دعــائم اإلعــالن اإلهلــي للثــالوث القــدوس 
ألننــا برشــم الصــليب نســمع هــذه الكلمــات قبــل  ؛التقــديس يف اخلدمــة (الليتورجيــة) اإلهليــة

 ،حمبـة اآلب ونعمـة االبـن :بالنعمـة ىعطـفهـي دعـوة احملبـة الـيت تُ  ،أن ندخل "رر التقديس"
 ولكن كمال وحقيقة هذه الدعوة هو بالروح القدس الذي يسكن فينا.
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(كنى روح المحبةسُ 
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 ؛ كــل منهمــا عــن عمــل الــروح القــدسمهــا فعــالن يعــربِّ  "يســكن"و "،حيــل" -٧٩ 

ألنـه  ؛انية "خـتم الثبـات األبـدي"أي ميـنح اإلنسـ "،يسـكن"و .أي يعلن عمله ،ألنه "حيل"
 هلذه املسحة. اً سبق ومسح ناسوت الرب لكي يصبح كل إنسان مدعو 

ــ ؛)٥: ٥يســكن فينــا روح احملبــة (رو   ا اجلهــل ويــذيب قســاوة القلــب ألنــه يرفــع مّن
ســتعالن تواضــع اآلب وحمبتــه، ألننــا نعــرف أن تواضــع القلــب هــو مبعاينــة الصــالح اإلهلــي با

ألن  ؛مما جيعل انسحاق النفس أكثـر حـالوة مـن العسـل ،روحي احلقيقيواكتشاف الفقر ال
النفس اليت تـذوق صـالح اهللا وحمبتـه للخطـاة ال تسـتطيع أن تـدخل حيـاة الشـركة بـأي نـوع 

 بل بسبب الصالح اإلهلي الذي يعلن حمبة الثالوث. ،من الربِّ 
ــــة الثــــالوث والصــــالح هــــو وجــــهٌ   ــــدي حملب ــــاج ؛أب ألحــــد وال  ألن اهللا صــــاحل وال حيت
 ،ن هـو بعيـدويطلـب َمـ ،وهـو الغـىن اإلهلـي الـذي يعطـي بـال سـؤال ،لب شيئاً مـن البشـرطي

يسـكن فينـا  -مـن أجـل الصـالح  -ولـذلك  ،ويسعى وراء الضال ويشـفي النفـوس املريضـة
الـــروح القـــدس ملتهبـــاً بأشـــواق ناريـــة لإلنســـانية الـــيت ســـكنت يف جـــوهر اهللا بســـبب جتســـد 

 يد.الكلمة ابن اآلب الوح
الصـــالح فوالصـــالح والرمحـــة مهـــا معـــاً ال ميكـــن فصـــل أيهمـــا عـــن اآلخـــر.  -٨٠ 

هـــذه ليســـت  .م هلـــا "املـــاء احلـــي"والرمحـــة أعلنـــت هلـــا اخلـــالص واحملبـــة تقـــدِّ  ،طلـــب الســـامرية
تعمــل رركــة احملبــة الــيت تســكب  ،ولكنهــا أي الطبيعــة اإلهليــة ،صــفات حتــرك الطبيعــة اإلهليــة

ــ ،ألن اهللا حيتضــن اإلنســان عنــد خلقهــا ؛الوجــود واحليــاةذاتــا يف اخلليقــة وتعطــي  دها ويوحِّ
 وميجدها يف االبن رلول روح قدسه فينا. ،ا حسب النعمةهحسب التدبري ويؤهلِّ 

                                                           
 العنوان من وضع الناسخ نفسه خبط أمحر. )١(
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ـــا أوهـــو روح االبـــن  ،يســـكن فينـــا روح اآلب -٨١  يضـــاً املنبثـــق مـــن اآلب (يوحن

عط ،)٢٦: ١٥
ُ
ألنـه روح احملبـة  ؛ يضـمحللنا يف يسوع املسيح "ختم التبين" الذي ال يوامل

ا إذا ســكن أمَّـ ،نـار دينونـة إىلحتــول  ،ضَ فِـوالـذي إذا رُ  ،الغالبـة الـيت ال تقـوى عليهــا اخلطيـة
 نار التقديس. إىلفهو يتحول  ،فينا

نصــــرخ فيــــه ويف  ،�ــــا ســــكىن التواضــــع اإلهلــــي الــــذي جيعلنــــا رغــــم قصــــورناإ -٨٢ 
ألنـه هـو الـذي يشـفع  ؛رخ بـالروح القـدسوحنـن نصـ .)٤: ٤ا أيهـا اآلب" (غـال "أبـَّ :يسوع

منا رغم قصورنا كأبنـاء لـآلب السـماوي بسـبب فـداء البشـر يف يسـوع املسـيح. إذ يقدِّ  ،فينا
نتقــدس  ،وهــي الــيت بــا بــذاتا ،هــذه الصــرخة هــي صــرخة احملبــة األبويــة الــيت فاضــت بــالتبين

 من كل أدناس العبودية.
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(نار المحبة الخاصة بالبشر
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ن احملبـــة الناريــة اخلاصـــة الــيت أعلنهــا الثـــالوث هــي حمبـــة إتطيع أن نقــول نســ -٨٣ 

من الرتب السـماوية الـيت  أليٍ  أل�ا إنعام روحي يفوق اإلدراك مل يُعطَ  ؛البشر بشكل فائق
لكــن علينــا أن نعــرتف  ، القليــل جــداً عــن ســقوطها وعــن عالقتهــا اخلاصــة بــاهللاال تعــرف إالَّ 

 ،مل يأخذ مـن الرتـب السـمائية روحـاً مسائيـاً لكـي خيلـص املالئكـةبكل أمانة أن اهللا الكلمة 
ناً حمبته اخلاصة للبشـر. فقـد شـهد اإلجنيلـي يوحنـا علِ بل أخذ جسداً بشرياً من والدة اإلله مُ 

بــأن الكلمــة صــار جســداً وســكن فينــا حنــن البشــر عنــدما  بــاالعرتافلســر حمبــة اهللا للبشــر 
 جتسد.

ألن احتـــاد الالهـــوت بالناســـوت هـــو بـــال  صـــال؛االنفحمبـــة ال تعـــرف وهـــي  -٨٤ 
 ،نفصـــال وأســـباباحتــاد لكـــي يقضــي علـــى كـــل أشــكال االبـــل لقــد جـــاء هـــذا اال ،انفصــال

 س اإلحتاد الدائم األبدي بنا.ويؤسِّ 
ومـع  ،إذ مل تفقد كـل طبيعـة خصائصـها ،ختالط للطبيعتنيوهي حمبة بال ا -٨٥ 

وذلــك لكــي  ،لطبيعــة الفائقــة أي الالهــوتأي الناســوت جمــد ا نالــت الطبيعــة األدىن،ذلــك 
 حتاد هو متجيد وتقديس ورفعة لإلنسانية اليت فقدت رتبتها.ن االأن لنا جتسد ابن اهللا يعلِ 
 ،نــه أخــذ صــورة العبــدأألن ابــن اهللا رغــم  ؛حمبــة بــال امتــزاج وبــال تغيــريوهــي  -٨٦ 

رتبــــة التبــــين  إىلد بــــل رفــــع صــــورة العبــــ ، أنــــه هــــو نفســــه الكلمــــة مل يصــــبح عبــــداً لــــآلبإالَّ 
ل الالهــوت حتــاد مل حيــوِّ ه منــذ اال أنــإالَّ  ،حقيقــي أبــدي نــه احتــادٌ أدها. وعلــى الــرغم مــن وجمَّــ
 ،ألن حتـــول أي منهمـــا يهـــدم ســـر تـــدبري اخلـــالص ؛الهـــوت إىلناســـوت وال الناســـوت  إىل

 حــداً بــالالهوت هــو الــذي يعطــي الناســوت الرتبــة اجلديــدة اخلاصــةولكــن بقــاء الناســوت متَّ 

                                                           
 من وضع الناسخ وبذات اخلط األمحر. )١(
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 بآدم الثاين.
ــــ -٨٧  الة الــــيت مل يعرفهــــا الشــــعب س حــــرارة وقــــوة الصــــحمبــــة البشــــر الناريــــة تؤسِّ

لكــن شــعب العهــد اجلديــد  .بــل غيابــه ،الــذي كــان يشــتكي مــن احتجــاب اهللا عنــه القــدمي،
وليس من الثالوث نفسـه الـذي  ،وضعف من جانبنا قصوريعرف أن احتجاب اهللا عنا هو 

"ملاذا ختتفي يـا اهللا  :بة النارية. لذلك صراخ املزامري وسؤال النيبلكي يعطي احمل االبنأرسل 
مل  هولكنـــ ٢٢ملــن رأى الصـــليب بــروح النبــوة كمــا يف مزمــور  " هــو ســؤالٌ ؟يف أزمنــة الضــيق

ملكــاً علــى  حَ ِســمُ َمــن و  .ق الصــلب واملــوت والــدفن والقيامــة مــع الــرب يف ســر املعموديــةيــذُ 
إلهلــي. ولــذلك عنــدما نرتــل هــذه املــزامري علينــا أن نتــذكر ســرائيل ولكنــه مل ميســح بــاملريون اإ

لينـا واحتجـب االبـن الكلمـة" الـذي جـاء إأن قاعدة الصالة األوىل هي "تدبري جتسد الـرب 
ولكــن بقايــا حياتنــا القدميــة وعجزنــا عــن فهــم  ،يف الناســوت ومل حيتجــب عنــا. هــو ال يرتكنــا

ه وعـدنا رلـول وسـكىن الـروح القـدس فينـا ولكنـ ،ن الـرب يفارقنـاأجيعلنـا نظـن  ،حمبته للبشر
ـاألبد، ألنه الروح "املعـزِّ  إىل

ُ
 ،دافع عـن اإلنسـانية ضـد كـل قـوى الشـر يف عـامل الظلمـةي" امل

 والشفيع لدى اآلب الذي يضم البشر لكي يقدمهم هللا اآلب.
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(إعالنات محبة البشر للرب يسوع المسيح

8F

١( 

 
ألنـــه جيمـــع مـــنهم الضـــرائب.  ؛يـــدخل بيـــت زكـــا الـــذي يكرهـــه أهـــل قريتـــه -٨٨ 

 بل حيب اجلميع بال متييز. ،ن حيبهم البشر ويكره الذين نكرههموالرب ال حيب مَ 
: ٨بـل وينتهـر الـرب يسـوع (مـرقس  ،ب وميـوتصـلَ ينكر عليـه بطـرس أن يُ  -٨٩ 

ولكـن  ،وينتهره الرب يسوع ويقول لـه إن رفـض الصـليب جيعـل بطـرس مـع الشـيطان ،)٣٢
ـــرب بطـــرسرغـــم ذلـــك ال يطـــرد ا ـــل يتـــأىنَّ  ،ل ـــة  ب ـــه ســـوف يســـقط يف خطي ـــه وينـــذره بأن علي

يســأله لكــن و  ،خ تلميــذهوال يــوبِّ  ،ر الــرب مشاتــة البشــرظِهــولكــن رغــم ســقوطه ال يُ  ،اجلحــد
 خدمة اإلجنيل رغم عثرات بطرس. إىلإن كان حيبه ويعيده 

بـني  الكـرازة إىليرتدد بطرس يف الـذهاب  ،من الروح القدس االمتالءبل حىت بعد  
 ،)١٣: ١٠ويرسل له الرب اإلنذار بالرؤيا حسب شهادة األعمال (أعمـال الرسـل  ،األمم

ويفــرز نفســه مــن األكــل مــع األمــم  ،ويظــل الــرتدد يف ضــمري بطــرس حــىت وهــو يف انطاكيــة
حمبوبـاً ألن الـرب يقـول لكـل الـذين سـقطوا يف  -مـع ذلـك  -يظـل  هولكنـ ،)١٢: ٢(غال 
: ٣البـــاب وأقـــرع إن فـــتح يل أحـــد أدخـــل وأتعشـــى معـــه" (رؤ "هـــا أنـــا واقـــف علـــى  :الـــرتدد

٢٨.( 
د الكنيســــة الــــذي كــــان يســــوق ويــــدعو الــــرب شــــاول الطرسوســــي مضــــطهِ  -٩٠ 

ألنـه  ؛غـرية علـى اإلجنيـل إىلوحيـول هـذه الغـرية  ،بل ويطردهم ،تالميذ الرب إلنكار اإلميان
، بـل يعيـد "ة ال يطفـئال يكسر وفتيلة مدخنـ مرضوضةً  "قصبةً  :حمب البشر الذي قيل عنه

 ،ليها النار لكي تنري، لذلك أقول أنـا اخلـاطئ إن كنـت فتيلـة مدخنـة وبـردت حمبتـك للـربإ
بـــل أطلـــب حمبـــة الـــرب لكـــي تشـــتعل يف قلبـــك مـــن  ،فـــال جتعـــل يـــأس اخلطيـــة يســـود عليـــك

                                                           
 من وضع الناسخ.أيضاً  )١(
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 بل قبساً من نار حمبته. ،مدخنةً  وتصبح ليس فتيلةً  ،جديد
ـــ -٩١  مـــن الســـماء  اً فقـــد رفـــض الـــرب أن تنـــزل نـــار  ،ا ابـــين الرعـــد "بـــوانرجس"أمَّ

همـا رغـم غبـاوة اإلدراك والعجـز لَ بِ قَ  هلتحرق "السامريني" الذين رفضوا بشارة اإلجنيل، ولكنـ
فقـد أعلـن عـدم انتمـاء  "،نتمـا؟: "مـن أي روح أوعنـدما قـال الـرب .عن فهم "روح يسـوع"

ينمــوان معــاً لكــي خيــدمان  تركهمــابــل  ،مــع ذلــك مل يطردمهــا هروح احملبــة، ولكنــ إىلهــؤالء 
 اإلجنيل.

ــــ -٩٢ 
َ
 ،ن مل يعــــرف احملبــــةمــــن الصــــعب علينــــا أن نشــــرح احملبــــة اإلهليــــة للبشــــر مل

ن ذاق ألن َمــ ؛ق املغفــرةولــذلك كانــت بدايــة البشــارة هــي بالتوبــة (تغيــري اجتــاه احليــاة) وتــذوُّ 
 شـــبكة ذاق أول قطـــرات ينبـــوع احملبـــة. هكـــذا دخـــل شـــاول الطرسوســـي يف ،حـــالوة املغفـــرة

 .صــوابه إىلوأعــاده  ،ق ســد الكراهيــةصــطاده الــرب بعتــاب احملبــة الــذي مــزَّ ، فقــد ااإلجنيــل
لكـي نـدرك أنـه ال  ؛ولذلك وضع الرب بنفسه الطلبة اخلاصة بـالغفران يف الصـالة (الربانيـة)

ا أمَّـ ،فـالغفران هـو أدنـى أعمـال المحبـة ،ومـع ذلـك .وال حمبة بال غفران ،غفران بال حمبة
فهي الشركة فـي حيـاة الثـالوث حيـث يسـكب اآلب حياتـه فـي  ،أعمال المحبةأعظم 

 ابنه لكي تعطى بالروح القدس.
ويف دعــوة الــذين  ،يف معجــزات الشــفاء نــةً تراهــا معلَ  ،ن حمبــة البشــر الناريــةإ -٩٣ 

 ،ألن هــؤالء مل تــزدحم قلــوبم بالعــامل ؛وهــم أعظــم عنــد اهللا ،ال مكــان هلــم يف حيــاة النــاس
 فوجدوا اهللا. ،وا منه عنوةً درِ بل طُ 

ـــوحـــىت تلـــك الـــيت متـــارَ  ،لـــتكن صـــلواتنا مبحبـــة -٩٤  فإ�ـــا تغـــرس يف  ،بٍ س بتغصُّ
 ،وعنـدما يراقـب الـروح القـدس السـعي احلثيـث حنـو اآلب .القلب شجاعة وثقة يف حمبـة اهللا

ــــ .مبــــراحم اهللا فإنــــه يضــــع فينــــا ثقــــةً  تنا ن قــــدر أوهــــي  ،ثابتــــةً  منــــا حنــــن حقيقــــةً ب يعلِّ والتغصُّ
بـــل هـــو يف احلقيقـــة الـــدرس الـــذي  ،ونشـــاطنا ومثابرتنـــا لـــيس هـــو بـــاب ملكـــوت الســـموات

ألن مثابرتنــــا مثــــل أمــــواج البحــــر تعلــــو  ؛ن املــــرياث الســــماوي هــــو عطيــــة اآلبأنــــتعلم منــــه 
ألنــه ال  ؛"ولكــن احملبــة الناريــة الثابتــة هــي حمبــة اهللا الــذي "يعطــي بســخاء وال يعــريِّ  ،وتــبط

ــــذلك قــــال الرســــول ،يفتخــــر بــــاملرة يفتخــــر بالعطــــاء وال ــــ :ول ن أراد أن يفتخــــر فليفتخــــر "َم
 لكي يتعلم صالح اهللا وحمبته الفائقة. ؛أي أن يلتصق مبن ال يفتخر ،بالرب"
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ــ -٩٥  فقــد كــان وال زال احتــاد الالهــوت بالناســوت  .ل درجــات احملبــة للبشــرتأمَّ

وهــي  ،فاإلحتــاد هــو غايــة احملبــة .هـو دعــوة اهللا اآلب العليــا أن نتحــد بــه بيســوع املســيح ابنــه
هـو  ا مـامَّـأ .أبـديٌ  القصر امللوكي الذي ندخله يف يسوع املسيح لكي يكون لنـا فيـه مـرياثٌ 

 -ولــذلك كــل مــا نأخــذه مــن عطايـــا  ،هــو خــاص بالزمــان احلاضـــرف ،قبــل املــرياث األبــدي
 tupoc ن بعطيــة احليــاة األبديــة الــيت تبــدأ باملعموديــة وهــي رســمال تقــارَ  -مهمــا كانــت 

 بل من الذي ال يفتخر وهو اهللا. ،اوهي ليست منَّ  ، بالبنوةألننا ال نفتخر إالَّ  ؛التبين
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 )9F١(دحِّ المحبة تو 
 

ن احليـاة األبديـة أويؤكـد ذلـك الـرب يسـوع  ،عندما تذكر األسفار املقدسـة -٩٦ 
 فإننــا جيــب أن نكــون علــى يقــني أن هــذه هــي ،هــي معرفــة اهللا اآلب والــرب يســوع املســيح

 .معرفة حمبة اهللا اآلب الذي دعانا أن نكون "أوالده" كما يقول اإلجنيلي يوحنا
ـ  ولـذلك  ،د األلفـاظ وتنسـق معانيهـا وال تفصـل بينهـاواملعرفـة النابعـة مـن احملبـة تُوحِّ

ألن احليــاة األبديــة هــي حمبــة حتفــظ كــل  ؛ال يوجــد فصــل بــني احملبــة واحليــاة األبديــة والتبــين
ـــا لـــيس كعبـــد ـــا معـــاً  ،بنابـــل كـــ ،واحـــد من ـــاة فـــال ميكـــن فصـــل املعرفـــة  ،وتعطـــي لن عـــن احلي

 ،ألن احملبة ال جتعلنا أبناء لـآلب يف هـذا الزمـان فقـطاألبدية، وال احلياة األبدية عن التبين؛ 
وهــي أيضــاً ليســت بنــوة بــال حيــاة كمــا أ�ــا ليســت  ،بــل هــي احملبــة األبديــة والبنــوة األبديــة

 .حياة بال معرفة
البنـــوة كقـــوى الثـــالوث القـــدوس  –املعرفـــة  –أن نـــرى احملبـــة األبديـــة  علينـــاذلك لــو  

ن وهــو ُمعلِــ ،ألن ابــن اهللا هــو ابــن حمبــة اآلب ؛اخلاصــة بكــل أقنــوم وبــاجلوهر اإلهلــي نفســه
كــــل هــــذا ال ينفصــــل عــــن   نَّ إبــــل  ،وهــــو واهــــب حياتــــه الــــيت هــــي حيــــاة أبديــــة ،اآلب لنــــا

 ،ألن القداسـة ليسـت فضـيلة ؛)١٤: ١٢ عـب"القداسة اليت بدو�ا لن يـرى أحـد الـرب" (
) لـيس ٤: ١أف وهـي الشـركة الـيت جتعلنـا "بـال لـوم أمامـه" ( ،بل هي شركتنا يف قداسـة اهللا

هــــذه  إىللنــــا عطيــــة الــــروح القــــدس فينــــا الــــيت حتوِّ  بانســــكاببــــل  ،بســــبب كمــــال أو مثــــابرة
 القداسة عينها.

الكتابـة، واحملبـة ليسـت   لـتلقد طـال الكـالم وثقُ  ،أيها احملبوب ثيئودوروس -٩٧ 
 بل هي قوام احلياة اإلهلية للثالوث. ،كالماً 

                                                           
 عنوان من وضع املرتجم. )١(
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لكـــي بظهـــور  ؛اآلب حيـــب االبـــن وتـــرك لـــه كـــل شـــيء خـــاص خبالصـــنا وجتديـــدنا 

وهــو ســبب جتســد الــرب يســوع املســيح الــذي جــاء  .نــة فيــهنــدرك عطيــة التبــين املعلَ  ،االبــن
 .لآلب -كأبناء  -لكي يردنا 

"هانــذا واألوالد الــذين أعطــاين إيــاهم  :يقــول لــآلب ولــذلك ،واالبــن حيــب اآلب 
 ،ابل هو الفادي الـذي يعـرف قصـور وضـعف كـل واحـد منّـ ،)١٣: ٢اآلب" (راجع عب 

ألنـه مثـل الطبيـب الـذي  ؛)١١: ٢فهو "ال يسـتحي أن يـدعونا اخوتـه" (عـب  ،ومع ذلك
ك علينــا ولــذل ،فهــو ال يســتحي مــن كــل جــراح اخلطيــة ،جــاء لكــي يــداوي جــراح اإلنســانية

بــــذات احملبــــة الناريــــة الــــيت  االشــــتعالأن نعــــرتف لــــه جبــــرح بــــرودة احملبــــة فينــــا وتقاعســــنا عــــن 
لكي بهذه النار نطلب ليالً ونهاراً أن ال يكون لدينا أعـز  ؛يسكبها الروح الناري العظيم

بـل "صـبر يسـوع  ،وأن يكون لنـا صـبر القديسـين ،وأن تون كل الصعاب ،من المسيح
 ،ألن صـبر المحبـة ال يعـرف اليـأس وال الحيـاء وال يقـف عنـد حـدود ؛المسيح نفسـه"

أن نتــرك كــل شــيء لكــي نــرى كمــال المواعيــد  إلــىبــل هــو قــوة المثــابرة التــي تــدفعنا 
 .ت في يسوع المسيحنَ علِ اإللهية التي أُ 

نقبـل ل ، أيشـركة حمبـة ،جسد الرب ودمـه - لتكن شركتنا يف السر العظيم -٩٨ 
ل وأن نفضِّــ ،لــيت أحبنــا هــو بــا وهــي حمبــة حــىت املــوت مــوت الصــليبالــرب بــذات احملبــة ا

   .ن نقف ثابتني يف حمبتناأاملوت على أي إغراء و 
 ،ليكن المذبح هو "الخدر" الذي فيه تتحد النفس والجسد بيسوع المسـيح 

حتادنــا بــالرب اد فيــه بوأن يصــبح كــل قــداس (حرفيــاً ليتورجيــة) هــو عيــدنا الكبــري الــذي نعيِّــ
 وأن نرتك كل شيء ألجل هذه احملبة. ،املسيح ثابتني يف حمبتنا يسوع

ألنـه  ؛أي ختم الصليب احمليي ،ال تنسى يا ثيئودوروس عالمة احملبة اإلهلية -٩٩ 
بــل العهــد األبــدي  ،ع لــيس وثيقــة حريتنــاهــو إمضــاء احملــب يســوع املســيح الــذي بدمــه وقَّــ

ــ ،)٢٠: ١٣بــدي (عــب ألنــه راعــي اخلــراف الــذي قــام بــدم العهــد األ ؛بدمــه داً لنــا أن مؤكِّ
 .ألن الرب مبحبته هزم املوت وغلبه على الصليب ؛القيامة هي قوة الصليب

والــروح " :وعنــدما خنــتم رشــم الصــليب بقولنــا ،خــتم (نرشــم) ذواتنــا بعالمــة احملبــةنل 
وخــتم  ،عالمــة العهــد األبــدي إىللــيكن معروفــاً لنــا أننــا بقــوة الــروح القــدس نعــود  "،القــدس
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 حمبة ربنا يسوع املسيح اهللا اآلب الذي يغرسه فينا الروح القدس.
بشـــفاء نفوســـنا  حمبـــة اهللالـــه املـــراحم أن ننمـــو معـــاً يف  إىلأخـــرياً. أتوســـل  -١٠٠ 

مــنهج  إىلبــل  ،شــهوة نطلبهــا إىلوأن ال تتحــول حمبــة اهللا فينــا  ،اإلفــراط يف حمبــة الــذات مــن
حتادنـا بـالروح النعمة، والنمو يف النعمة مصـدره ايف  نموالألن النمو يف احملبة مصدره  ؛حياة

 يف شركة كاملة أبدية وحمبة أبدية. جديدةً  وهو وحده الذي يفتح لنا حياةً  ،القدس
 صفرونيوس يطلب صلواتكم عين. الرب يسوع املسيح معكم. 
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