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 ابتهاالُت قلبٍ 

-١- 

 

ـــَك األزليـــة يف زماننـــا العتيـــق ملَّـــا جلســـَت مـــع تالميـــذك وســـلَّمتهم  أشـــرَق نـــورُ  حمبِت
 حياتك.

وَرَمســـَت يـــا ســـيدي التســـليَم بنفِســـَك، فـــال ســـلطاَن ألحـــٍد علـــى جســـِدَك ودِمـــَك 
 سواَك.

 لقد نظرَت إلينا قبل خلق الكوِن، وعرفَت الضعَف الذي فينا.

 عدم.من العدم جئنا، فإذا مل حتفظنا نعمتك ُعدنا إىل ال

رمســــَت لنــــا العطــــاء األقنــــومي حملبتــــَك املتجســــدة، بــــاخلبز واخلمــــر، فلــــم تعــــد لعنــــُة 
 األرِض متنع عنَّا نعمتك.

 من الرتاب الذي منه ُخِلقنا، وهبَت لنا أن تنمو احلنطُة وتصري خبزاً.

 بالعرق والتعب نأكل اخلبَز.

أمســكت بــاخلبز،  ووضــعَت َعــَرَق حمبِتــَك، وتعــَب انتظــارك يف عشــاءك الفــائق، ملَّــا
 وبالكلمة اليت أقامت املوتى قلت: "هذا هو جسدي".

 جسُدَك الذي وهَبَك إياه الروُح القدس من العروس مرمي.

 تُقدِّمه بصوِتَك احمليي خبزاً للحياة، وقوتاً للخلود.
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مل تعــــد اخلِلقــــة األوىل الــــيت متَّــــت يف ســــتِة أيــــاٍم، دائــــرٌة مغلقــــٌة، بــــل صــــارت تُقــــدِّم 
ديـــدة عطيـــَة الوجـــود ِلرتقـــَى إىل احليـــاة الغـــري الفانيـــة، ولكـــي يصـــبح طعـــاَم احليـــاِة للخلقـــة اجل

 بديًال لطعام املوت.

أكلنـــا مجيعـــاً مـــن شـــجرة معرفـــة اخلـــري والشـــر، ولكننـــا مل نأكـــل مـــن شـــجرة احملبـــة؛ 
 ولذلك غرسَت ذاَتَك شجرَة حمبٍة تعطي جسدَك ودمَك حلياٍة ال متوت.

 ثنائيُة كلَّ شيٍء؛ تعذَّر علينا أن حنَب حىت أنفسنا.عندما سبَـَقت املعرفُة ال

وهكـــذا جئـــَت يـــا ســـيدنا بالعطـــاء الـــذي يســـود باحملبـــة؛ لكـــي تنمـــو حمبُتـــَك فينـــا، 
 شجرُة حمبٍة وحياٍة تسبُق املعرفَة، فننال من احملبة معرفًة نقيًة من االحتياجات والشهوات.
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 أنت جالٌس عند املائدِة السماوية.

 توِّزُع حياَتَك اليت ال متوت؛ أل�ا هي احملبة غالبة املوت.يف شوٍق 

 مل تنقسم بالعطاء، بل بالعطاء أنت توحُِّد املنقسمني.

ســــوى جســــٌد واحــــٌد، مــــن الــــروح القــــدس والبتــــول،  -يف التــــدبري-ومل يكــــن لــــك 
 أخذته.

االحتـاد وحَّدته بالهوتَك، فصار هيكَل احملبِة عندما احتد به "مـلُء األلوهـِة". ومـن 
 َسَرت حياُتَك الواحدُة اليت جاءت لتشفي االنقسام.

أنـــت ال تنقســـم. أينمـــا كنـــت، فأنـــت اإللـــه املتجســـد، يف املـــزود، ويف األردن، ويف 
 الربية، ويف العلية، واجللجثة والقرب.
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 يتحرُك جسُدَك باإلرادة اليت ال تعرف إالَّ العطاَء والرمحة. إرادٌة واحدٌة إلرادتني.

الهوت الحتياجات اجلسد لكي حيـوِّل اجلسـد مـن الضـعف والفسـاد إىل خضَع ال
 القوة، ومن اخلوف إىل ُجرأِة البذِل.

وخضـــَع اجلســــُد إىل الالهــــوت، فصــــار جســــداً حميِّيـــاً؛ ألنــــه جســــد الكلمــــة احمليــــي 
 واهب احلياة.
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كـــل أنظـــُر إليـــَك يـــا عـــريَس البيعـــِة، وأنـــت ممســـٌك بـــاخلبِز، صـــانعاً ترتيـــَب العطـــاء ل
 الدهور: "هذا هو جسدي".

والذين عاينوك يف العلية، شاهدوك وأنـت تقـدِّم. والـذين مسعـوك تقـول: "هـذا هـو 
جســـدي"، مل يـــدخلوا يف ســـجاٍل وحـــوار، بـــل كانـــت إطـــالالت الفصـــح متـــر أمـــام عيـــو�م، 
فــأدركوا أن "اَحلَمــل" اجلديــد لفصــٍح جديــد أبــدي، والــذي يعــرب بنــا مــن املــوت إىل القيامــة، 

 لك اجلالس معهم.هو ذ
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 ال ثنائيَة يف العطاِء، وال مسافَة تفصل من ميأل السموات واألرض عن األحباء.

احملبـــُة ال تعـــرف أيَّ بُعـــٍد مـــن أبعـــاد الزمـــان. لـــيس فيهـــا مـــاِض؛ أل�ـــا ال تبـــدأ مـــن 
املعرفـــة، بـــل مـــن اللقـــاء. ولـــيس فيهـــا حاضـــر؛ أل�ـــا ال تعـــرف للعطـــاء قيـــداً. وال تنظـــر إىل 

 قبل؛ أل�ا هي املستقبل.املست
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 هكذا باليدين، ومها حركُة اإلرادة اإلهلية عندَك، قدَّمَت ذاتَك ....

حنن ننسى أنـَك خـالُق احلنطَـِة واملـاء والعنـب واألرض وكـل الفصـول مـن شـتاٍء إىل 
ربيــع ... ننســى ذلــك عنــدما نســأل: كيــف قــدَّمَت ذاتــك يف العليــة؟ وكيــف قــدَّمت ذاتَــَك 

 ثة، وملاذا قمت؟ أمل تكن القيامُة تقدمَة الغلبِة؟على اجللج

أكلنـــا مـــن شـــجرة املعرفـــة، فنظرنـــا يســـوع واخلبـــز. ولكـــن عنـــدما نأكـــل مـــن شـــجرة 
 احملبة، نرى أن يسوع هو اخلبز.

االزدواجيُة نابعٌة من تسلط احلواس على الفكر. أمـا الوحدانيـُة، فرتفـُع احلـواَس إىل 
 حلواُس عن إدراكه.مدارِج الفكِر، فريى ما تعجُز ا
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 يا يسوع. أنا جالٌس معَك يف العليِة، حيث تقدُِّم يف كلِّ يوٍم، حياَتَك.

احملبـــُة ال تكــــفُّ عــــن العطــــاء، إذا كنـــت متــــوت، وأنــــت يف شــــوٍق أزيل اســــُتعِلن يف 
 زماننا احملاط باملوت تعطي ذاتك.

 بالكلمة تدخل الفكر.

 باجلسد والدم توحِّد كياننا بكيانك.

الفكــُر يظــلُّ دائــرًة مغلقــًة حــىت إن كــان حمــور اهتمامــه هــو أنــت وحــدك. لكــن يف 
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عطـــاء اجلســـد والـــدم، أنـــت ُكلُّـــَك األلوهـــة املتجســـدة تعطـــي كيانـــك، عندئـــٍذ يكـــفُّ الفكـــُر 
 وختتفي الكلمات.

آهاُت الشوق اإلهلي، شوُقَك أنت إلينا، وآهاُت شوِق القلـب الـذي يـرى العطـاء 
مــن احملبــة قبــل أن يشــرب مــن ينــابيع الفكــر، ميـُـدُّ الكيــاُن يــده إليــك قبــل الفكــرة، ويشــرب 

لكــي يأكــل مثــرة األرض الــيت نالــت نفحــة وهبــة حيــاة، فنالــت بدايــة القيامــة قبــل يــوم جمــدك 
 اإلهلي.

 أكل آدم وحواء وانفتحت أعينهما وعرفا الُعرَي.

لكـــن ملَّـــا جلســـَت بعـــد قيامـــة احليـــاة مـــع تلميـــذي عمـــواس وقـــدَّمَت عطـــاء احملبـــة، 
 انفتحت أعينهما وعرفاك. مل يعرفا الُعرَي، بل تعريا من عدم اإلميان.

 أصبح األكُل هبَة حياٍة للمائتني، يأكلون حلياٍة ال متوت.

نفصـال باالحتـاد ملَّا جئَت أيها املخلص، أقمت احلياَة، وصرت احلياَة بعد غلبـة اال
 األقنومي وغلبة املوت على الصليب وقيامة للخلود بقيامتك.

ملَّــا جلســَت يف العليــة، ورمســت ســر التــدبري الســابق للــذبح عالنيــًة علــى اجللجثــة، 
أعلنــت قبــل العليــة أنــك أنــت "اخلبــز احلــي النــازل مــن الســماء" مــن عنــد اآلب. وملَّــا حــلَّ 

"بإرادتــك وحــدك وســلطانك"، فصــرت أيهــا املخلــص الفصــح القــدمي، قــدَّمَت ذلــك اخلبــز 
ــرِّي وخمــدع احتــاد اإلهلــي مــع عــروٍس مشــتتٍة مــذعورة تضــم  عــريَس البيعــِة يف ليلــة زواجــك السِّ
اخلــائَن واخلــائَف، وتغســل عروَســَك قبــل االحتــاد هبــا، لعلهــا تعــرُف مــن غســل األرجــِل، أن 

 احملبَة ينبوُع اخلدمة احلقيقية.

 ل أن توجد.كنت تعرف العروَس قب

يـــا خـــالق الكـــلِّ وفــــاحص القلـــوب، وضـــعَت حمبتَـــَك قبــــل معرفتـــك لكـــي ختلِّــــص 
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 الكلَّ.

وحــىت بعــد أن ســلَّمَت جســَدَك، ال تــزال أدنــاُس العــروس كمــا هــي. أنــت وحــدك 
تعــرف كــم يهــوذا بيننــا يأكــل معــك. يدخلــه الشــيطان؛ ألنــه أكــل بنفــاق، فتحولــت العطيــة 

 كان العدو يف انتظاره.إىل حكم، وملَّا سقط حتت احلكم  
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 غسُل األرجلِ 

-١- 

 

يه اللقـان، وهـو أحـُد األسـرار. عاشـقوا الـرقم  حـذفوا، إىل جـوار سـر غسـل  ٧نسمِّ
 األرجل، حذفوا السر األول، سرَّ الثالوث نفسه.

عندما نتجادل حول عطـاٍء، يتحـول العطـاُء مـن ينبـوع حيـاٍة إىل أفكـاٍر يف عقولنـا 
 ندركها حسبما نشاء.

َنظَــَر إىل املــاء وظــنَّ أنــه ســراٌب؛ لــن يشــرب. ومــن رأى الســراَب وظــنَّ أنــه مــاٌء  َمــن
ميوت من العطش. حنن يا سيد احليـاِة أسـرى مفـاهيم وحتديـدات ورؤى، مـن ينـابيع اخلـوف 

 والشك واملوت وقساوة القلب تصدُر.

ن يف شـــوارع فلســـطني، األرض احلجريـــُة يعلوهـــا الـــرتاب. واألقـــدام العاريـــة متتلـــئ مـــ
 تراب األرض وطينها.

ـــه لتكمـــل بـــه خلقـــة النـــاقص يف املولـــود  مـــع الطـــني كـــان لـــك لقـــاٌء، عنـــدما أخذت
األعمــى. لكنــك يف العليــة صــرَت مثــل العبــد، ختــدم وتــربط وســطك مبنشــفٍة، تغســل طــني 

مثاٌل للخدمة حقاً، ولكنه جاء مـن نبـع داخلـي، مـن يـد اخلـالق الـذي  أقدام أحبائك. هذا
خلــــق آدم مــــن تــــراب وطــــني. وهــــا هــــو هنــــا ميســــح ذات الطــــني العــــالق بــــني أصــــابع أقــــدام 

 التالميذ، حىت يهوذا.

إفرام السرياين يرى يف احننائك أثناء غسـل أرجـل التالميـذ، احننـاُء اخلـالِق املتجسـد 
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 أمام اخلليقة.

خنـــاف مـــن ذلـــك؛ ألن احملبـــة مل تصـــل فقـــط إىل حـــدِّ غســـل األرجـــل،  ال جيـــب أن
 وإمنا وصلت حىت إىل اجلحيم نفسه؛ ألن الرب "نزل إىل اجلحيم من قبل الصليب".

 لذلك، يف العلية، جتلَّى ذلك السر العجب، سر تنازل احملبة اإلهلية.

-٢- 

 

ء. حنـن نـأيت إىل عـاٍمل ِاغسل نفسي اجلرحية، اليت جرحها العامل واألصدقاء واألعدا 
 ميوج بالكراهيِة وال يعرف إالَّ القسوة واالنتقام.

شاهدُت شـهداء املنيـا راكعـني مثـل محـالٍن. وشـاهدُت عمليـة الـذبح نفسـها علـى  
شــبكة املعلومــات قبــل حـــذف هــذا الفيــديو ... لقــد غســـل هــؤالء األبطــال الكنيســَة، بـــل 

 نا حيوية الشهادة.غسلوا مصر كلها من اخلوف والرتدد. عادت إلي

دُم هــؤالء األرواَح الــيت أصــاهبا الــرتدد، فاشـِعل يــا ابــن اهللا نــاَر حمبتــَك اإلهليــة  لَ َسـغَ 
فينـا، فننحـين مبحبــٍة بـال خـوف أمــام اجلـزار والقاتـل، فقــد أصـبح قتَلنـا أفضــل مـن احليـاة مــع 

 وحوٍش هلا أشكال البشر.
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 ليلة الصالة في بستان جثيماني

 

 ):١: ١٨ادي قدرون (يوحنا َعبَـَر يسوُع و 

). ويف إشـارٍة ضــمنيٍة ٢٣: ١٥صـم ٢َعبَــَر داود ذلـك الـوادي هاربـاً مـن أبشـالوم ( 
إىل حكم املوت الذي أصدره امللك سليمان على مشعي بـن جـريا "يف اليـوم الـذي تعـرب فيـه 

). بــل كــان دُم ذبــائح اهليكــل ُيســَكب يف ٣٧: ٢ملــوك  ١وادي قــدرون يقينــاً ســتموت" (
الـــوادي. تلـــك هـــي اخللفيـــة التارخييـــة ملـــن يعـــرب لكـــي ميـــوت، ويعـــرب الـــوادي حيـــث دم  هـــذا

 الذبائح اليت مل يعد هلا دور يف التدبري.

 َعَربَت أيها الفادي ألنَك تعُرب "وادي ظل املوت" ألجلنا.

 البستان:

يف البستان القدمي سقط آدم، ولكن هنا يف البسـتان ينتصـر (كـريلس الكبـري شـرح  
). االســـــــــم جثيمـــــــــاين وصـــــــــلنا مـــــــــن املصـــــــــادر اليونانيـــــــــة ٥٦٦: ٤٨ – ١٢: ١١يوحنـــــــــا 

Γεθσημανή  ولكنــه عــرباين األصــلGat – Shamanim  معصــرة الزيــت. كــان يف
أي  κήποςالبســـتان العديــــد مــــن أشــــجار الزيتــــون. أكــــد يوحنــــا االجنيلــــي أن املكــــان هــــو 

 حديقة أو بستان.

حرصــاً منــك علــى التالميــذ (شــرح مل تشــأ أن يُقــبَض عليــك يف العليــة. كــان ذلــك  
ــُه هــو بــدورِِه مكانــاً ٢٠٤-٢: ٣٨إجنيــل مــىت أورجيينــوس  )، بــل حبضــورَِك يف البســتان جعلَت
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 ).٥: ٣مقدَّساً؛ ألنه مكتوب "املكان الذي تقف فيه هو أرٌض مقدَّسٌة" (خروج 

 ذهب وحده ليصلي وأخذ معه ثالثة:

مـع اآلب. مسعنـا عبـاراٍت  مع اخلاصة، ولكن وحدَك كنَت تصلي. حديٌث خاصٌّ  
قصريٍة. الصالُة يا خملِّصي أعَلنَـت لنـا العالقـَة األقنوميـَة اخلاصـَة مـع اآلب. كشـفت قـدرتك 

 اإلهلية.

ـــَدَك. حقـــاً صـــرَت إنســـاناً جمرَّبـــاً مثلنـــا يف كـــلِّ شـــيٍء، ولكنـــك مل   ـــَدت لنـــا جتسُّ أكَّ
الوجــــود الــــذايت الــــذي َضــــَربَنا تقــــذف بالتجربــــة إىل وهــــم احليــــاِة بــــدون اآلب، أو إىل زِيــــِف 

 باملوت، وأبعَدنا عن ينبوع احلياة.

 ابتدأ يحزن ويكتئب:

حيـــزن ويكتئـــب علـــى اليهــــود الـــذين رفضـــوه، وعلـــى خيانــــة يهـــوذا، وعلـــى جحــــد  
). حذَّرَت بطرَس من السـقوط، ولكنـك كنـت تصـلي قبـل أن ترتفـع ٣٤: ٢٦بطرس (مىت 

س فينـا الصـالَة الدائمـة (هـيالري: شـرح موجة اجلحود بالقبض عليك، وصـلبك؛ لكـي تغـر 
 ).٤: ٣١مىت 

 ):٧: ٥في أيام جسده قدَّم بصراٍخ شديد ودموع (عب 

لــو كــان يف أيــام جســدك يــا يســوع مــا يســتدعي الصــراخ الشــديد، والــدموع، فــإن  
بســتان الصــالة هــو ذلــك املكــان الــذي وصــفه جــريوم بأنــه كــان قريبــاً مــن الــوادي اخلصــيب 

َك داود وهــو يرتِّــُب مــزامَري اخلدمــِة: "الــذين يزرعــون بالــدموع حيصــدون (قــدرون)؛ ألن جــدَّ 
باالبتهاج"، يذهُب إىل احلقل ليلقي البـذار وهـو يبكـي، وعنـد احلصـاد جيـيء بـالرتمن حـامالً 

 مدراش آرامي). ٦: ١٠٦معه ِحَزِمِه" (مزمور 
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رب بكيــــَت يــــا يســــوع عنــــد قــــرب لعــــازر، وأيضــــاً عنــــدما نظــــرَت إىل مدينــــة امللــــك  

حســب -). كنــت تــرى مــا ســيحدُث هلــا أل�ــا ٤١: ١٩الســموات، بكيــَت عليهــا (مــرقس 
). جيــيء زمـــاُن االفتقـــاِد وردُّ ٤٤: ١٩مل تعــرف "زمـــان افتقادهــا" (مـــرقس  -كلمتــك احلـــق

النعمة اليت نرفضها، يف كلِّ يوٍم، ولكننا ال منيـُِّز ذلك الزمان. لقد جاء زمان االفتقـاد طـوال 
 تُرى هل أدركناه؟ عاماً مضت .. ٥٠

يســوُع يــا نــور العــامل، الظلمــُة غريبــٌة عليــَك وعلــى نفِســَك اإلنســانية الــيت ال تعــرف  
املـــوَت، ولكنـــك تعـــرف مـــاذا ســـيأيت عليـــك؛ لـــذلك تقـــول لنـــا: "نفســـي حزينـــٌة جـــداً حـــىت 

 ). يكاُد احلزُن يقتلك.٣٨: ٢٦املوت" (مىت 

ــــت ســــوف تســــري يف وادي ظــــالل املــــوت (مزمــــور   ــــت تقــــول ٤ :٢٣هــــا أن )، وأن
)، فلــم يكــن ٤: ٢٣لتالميــذك: "ال ختــافوا". َوِجــدَُّك داوُد يقــول: "ال أخــاف شــراً" (مزمــور 

املوُت اجلسداين هو ما يُرِعُب. املوت اجلسداين يُرعبُنا حنن؛ ألننا ال نعـرُف حيـاًة غـري تلـك 
لــك، هــو مــا  احليـاة اجلســدانية. اجلســُد هـو كــلُّ مــا منلــك. لكـن جســَدَك هبــُة الــروح القـدس

 سوف تقدِّم.

مل يكن "وادي ظالل املوت"، بـل املـوُت نفسـه الـذي ال أصـَل لـه يف جسـدك وال 
يف روحك اإلنسانية، فقد قدَّمَت اجلسد والـدم (احليـاة) يف العليـة بتقـدٍمي ُحـرٍّ إراديٍّ ال زلنـا 
ــــدي، ُرعــــَب  ــــك وحــــدك وســــلطانك"، لكــــن ُرعــــَب املــــوت األب ــــردده يف صــــلواتنا: "بإرادت ن

 االغرتاب عن حمبة اآلب، ذلك هو الكأُس الذي جيب أن تشَربَه.

ولكـن جيــب أن "يعـرب"، والعبــور هـو االســُم العـرباين القــدمي للفصـح؛ ألنــك ســوف 
 "تعبـُُر" املوَت وتصلِّي لكي تكشف لنا ما هو حادٌث.

املـــوُت يـــا ســـيد احليـــاِة غريـــٌب حـــىت علـــى الطبيعـــة اإلنســـانية الـــيت أخـــذهتا؛ ألنـــك 
  -كمـــا تصـــوَّر نســـطور-تقـــول: "أنـــا احليـــاة"، و"أنـــا القيامـــة"، فأنــت لســـت كيـــانني عنــدما 

كالمها خاضٌع لطبيعـٍة، بـل أنـت األقنـوم الواحـد املتجسِّـد مـن طبيعتـني. "أنـا" عائـدٌة إليـك 
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 أنت ُكلَُّك. كيف متوت وأنت احلياة؟ كيف تدخل الظلمة وأنت النور؟

ـــ  ار طريـــَق املـــوت، بـــل حمبتـــك للبشـــر. لـــو  اخلطيـــُة مل تكـــن القـــوَة الـــيت جعلتـــَك ختت
كانت اخلطيُة هي سبُب تقدمي ذاتِـَك، فـأين احملبـة؟ وكيـف تقـدِّم اخلطيـُة تقُدمـَة حمبـٍة؟ حـىت 
حتت الشريعة، كان اخلاطُئ بإرادته يقدِّم؛ ألن انعدام اإلرادِة يلغـي التقدمـة. حيـث ال أرادة 

 ُحرة، ختتفي احملبة.

ألن احلكـــم: "موتـــاً متـــوت" هـــو البقـــاء يف الفســـاد  حنـــن ال نعـــرف املـــوت األبـــدي؛ 
 ).٤: ٣واملوت إىل األبد (أثناسيوس جتسد الكلمة 

 طرحَت الفساَد وهزمته عندما أقمت لعازر.

 هزمَت املوَت يف مويت، مثل ابن األرملة،

لكـن ذلـك املـوت كـان موتـاً جسـدانياً. كــان انفصـاُل الـروح عـن اجلسـد، وأنـت يــا 
 عازر من هاوية املوت ذاهتا إىل احلياة.سيد احلياة جئت بل

حنــن ال نعــرف املــوت األبــدي؛ ألن رمحــة اآلب حفظــت نعمــة البقــاء، ومل تســمح  
). ٨: ٦بأن نعود إىل العدم؛ ألن هالك اخلليقة يُظِهر إمهال اآلب وضعفه (جتسـد الكلمـة 
وتــراءف  فقــد قــال معلمنــا العظــيم أثناســيوس إن اآلب "َرِحــَم جنَســنا وأشــفق علــى ضــعفنا

على فسـادنا ألنـه مل حيتمـل أن يـرى املـوت قـد صـارت لـه السـيادة علينـا؛ لـئال تفـىن اخلليقـة 
 ).٢: ٨ويتالشى عمل اهللا" (جتسد الكلمة 

يا كلمُة اآلب االبُن اخلالُق، لقد رأيَت يف البستان كلَّ شيٍء، وجـاءت قـوة املـوت  
كــان التــدبري معلَّقــاً برضــاك بــاملوت؛ ألن   وعرفــَت أ�ــا معلَّقــٌة بقبولــك هلــذه القــوة الــيت هتــدم.

رفضــَك يعـــين املـــوت األبـــدي لنـــا ولـــيس فقــط املـــوت اجلســـداين. لقـــد ُمنِـــَع املـــوُت األبـــدي؛ 
ســتأيت، ولكـن مــىت جئــت ورفضــت التـدبري أو تراجعــت؛ ســقطت اخلليقــُة   -تــدبريياً -ألنـك 

َظَهـــَر لـــك  كلهـــا يف العـــدم، لـــذلك ســـقطت "قطـــراُت العـــرق مثـــل قطـــراِت الـــدم"، ولـــذلك
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 )، فقد انزعجت القوات العلوية.٤٣: ٢٢(لوقا  )١(مالٌك من السماء

)؛ لــو أننــا أبقينــا معرفــَة اهللا يف حياتنــا. ٦: ٤كنــا نعــيُش مثــل اهللا (جتســد الكلمــة  
ولكننـــا ِســـرنا حنـــو العـــدم: "كـــان اجلـــنس البشـــري ســـيهلك بالتمـــام لـــو مل يكـــن رب الكـــل 

 ).٤: ٩ع حداً للموت" (جتسد الكلمة وخملص اجلميع ابن اهللا قد جاء ليض

لقد رأيَت العدَم، وأنـت احليـاة، وأنـت تعـرف أن العـدَم ال يسـتطيع أن يقـرتب مـن  
جســــدك وال مــــن نفســــك اإلنســــانية؛ ألن اخلطيــــة مل تعــــرف هلــــا طريقــــاً ال يف قلبــــك وال يف 

 فكرك.

 صراٌع نزفَت فيه العرق؛ ألن هذا الصراع كان يف داخلك: 

 احلياة اليت ال متوت.+ الالهوت، 

ـــٍة،  + االنســـانية القابلـــة للمـــوت، والـــيت ميكـــن أن متـــوت، ولكنهـــا اآلن متـــوت حبري
واختيـــاراً حســـب قولـــك اإلهلـــي: "يل ســـلطان أن اضـــعها وســـلطان أن آخـــذها"، وأيضـــاً ال 

 ).١٨: ١٠يوجد من يأخذها، أي حيايت مين (يوحنا 

 + غُري قابٍل للموت حسب أُلوهيتك.

 موت حسب إنسانيتك.+ وقابٌل لل

ـــَرت عنـــه صـــالٌة ســـريانية: "انفصـــلت نفســـه عـــن جســـده"، ولكـــن   ـــه عبـَّ متـــزٌُّق تقبَـُل
أكَّدت ذات الصالة: "ولكن الهوته مل ينفصل قط ال عن جسده وال عـن نفسـه". هكـذا 
"فــرَّق" املــوُت كيانــك. وجــاء ذلــك بإرادتــك، ولــذلك حنــن نســجد قــائلني طــوال البصــخة: 

لذي تذكره هو حسب التسليم الكنسي، ميخائيل احملارب عن الشعب قدميًا واملبشر بالقيامة، وهو املالك ا )١(
الليتورجية بعد توزيع جسد الرب بقوهلا: "يا مالك هذه الذبيحة ...."، بسبب احتادنا باملخلص نصبح يف معسكر 

 املالئكة وننال احلماية السماوية (مينا املتوحد).
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ء وتــأمل عنــا لكــي بآالمــه خيلصــنا". وقــد أضــاف أيب الروحــي هامســاً: "املســيح خملصــنا جــا
"خيلصنا من سكرات املوت، وعذاب متزيق كياننا؛ ألننا نسلُِّم الـنفَس للـرب، واجلسـُد يرقـد 

 وديعًة عند روح احلياة الرب احمليي".

(عب  )١(القادر أن يخلِّصه من الموت وُسمع له من أجل قداسته
٧: ٥:( 

املوت هو طلٌب من اآلب. وأنت آدم الثاين جتوز هذه احملنـة الكـربى اخلالُص من  
اليت ال ندرك حنن إالَّ بعَض مالحمها. مسَع لَك اآلُب من أجل قداستك، تلـك الـيت أعلنتهـا 

: ١٧يف أطول صالة ُسجَِّلت لَك يف العهد اجلديد كله: "مـن أجلهـم أقـدس ذايت" (يوحنـا 
َب قــاٍس، أو ألنــه حيمــل ســيَف العــدل كمــا تــوهََّم الــذين ). طلبــٌة بــالعرِق، لــيس ألن اآل١٩

 فصلوك عن اآلب، بل لكي تسمع اإلنسانيُة صراَخ قلبك.

) كنـــت يـــا ســـيُد تـــرى اهلاويـــَة الـــيت ســـوف ٧: ٥"بصـــراٍخ شـــديد، ودمـــوع" (عـــب 
تســبيها، وتــدخل هــذه احملنــة املظلمــة وأنــت النــور .. ســوف تنفصــُل نفُســَك اإلنســانية عــن 

االنفصــال مل تعــد إنســاناً؛ ألن اإلنســاَن هــو روٌح أو نفــٌس وجســد. هكــذا جســدك، وهبــذا 
ينهار وجودك اإلنساين الذي تقبله بإرادٍة ُحرٍَّة لكي تعيد تكوينه من جديد بال موت وبـال 

 فساد؛ لكي ننال الثبات فيك.

  

كلمة قرآنية،   كلمة "تقواه" الواردة ف ترمجة فانديك ليست دقيقة؛ إذ ال توجد تقوى يف العهد اجلديد. التقوى )١(
 وتعين أصالً خمافة اهللا، ولكن الكلمة حسب األصل اليوناين تعين ما هو صحيح ومقدس وحق.
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 من المحكمة إلى يوم جمعة الصلبوت

 

-١- 

 

لـــيس حســـب الشـــريعة، بـــل حســـب أهـــواء أمـــاَم الســـلطِة الدينيـــِة تقـــف لُتحـــاَكم،  
 قيافا.

)، وشــهوُد الــزوِر مل يقــدِّموا دليــَل ُجــرٍم ٦٠: ٢٦احلــقُّ حيــاَكم يف جممــع الــزور (مــىت  
 واحٍد.

 أنت قلَت انقضوا هذا اهليكل.

الزوِر قال: "لقـد قـال إين أقـدر أن أنقـَض هيكـَل اهللا، ويف ثالثـة أيـام أبنيـه"  شاِهد 
 ).١٩: ٤)، ولكنك مل تقل أنا أقدر، وإمنا "انقضوا ذلك اهليكل" (يوحنا ٦١: ٢٦(مىت 

مل يكــن يف التــوراة وصــيٌة ببنــاء هيكــٍل، بــل كانــت خيمــُة اجتمــاٍع، ولكــن داود مل  
يقبل أن يسكَن يف بيت، وأن يكون مكاُن حلول الـربِّ هـو خيمـًة. وجـاء شـاهٌد يقـول إن 
"سليمان بىن للرب بيتاً. ولكن اهللا ال يسكن يف هياكل مصنوعة بأيدي البشر، كما يقـول 

 ).٤٨-٤٧: ٧النيب" (أع 

وا اســطفانوس، الــذي دخــل إىل قــدس أقــداس الســماء، وشــاهدك واقفــاً (أع ورمجــ
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 ) لكي تستقبله كأوِل شهيٍد لإلجنيل.٥٥: ٧

-٢- 

 

حكمـــوا عليـــَك بأنـــَك جمـــدٌِّف، وأنـــك تعـــدَّيَت الشـــريعة. هلفـــي علـــى تعلـــيٍم وضـــَع  
صـاِلح موَتَك احمليي حتت شـريعة موسـى، مـرًة بأنـك مثـل ذبـائح العهـد القـدمي، ومـرًة بأنـك تُ 

العدَل مع الرمحِة، وثالثـًة بأنـَك تـدفُع الـثمَن!!! ... لكنـَك هنـا أمـام الُسـلطات الدينيـة الـيت 
ال تفهمك، واليت بعد انتشار اإلجنيل، ال تزال ال تفهمك؛ أل�ا وضـعت الشـريعَة والقـانوَن 

. أنـت ابـن "ُجمـدٌِّف"، ولكـن كالَمـَك حـقٌّ  -حسَب رئيِس الكهنـةِ -قبَل احملبِة اإلهليِة. أنت 
اهللا، وبسبب هذه التهمة اليت متس كياَنَك، ُحِكَم عليَك، وكلُّ َمن نـال نعمـة التبـين ال زال 

فاً وهرطوقياً.  أمام السلطات الدينية جمدِّ

لقــد كتبــَت الصــليَب، لــيس يف كتــاٍب، بــل يف جســِدَك منــذ أن ُحوِكمــَت، وال زال  
 أخذت مكان اهللا، وحتكم باسم اهللا. األبرياُء حياَكمون أمام ُسلطاٍت تدَّعي أ�ا

-٣- 

 

حنــن نســخر مــن بطــرس، ونــتكلم كثــرياً عــن خوفــه؛ ألنــه "َلَعنَــَك بَقَســٍم" (مـــرقس  
)، ونظُن أننا أبرياٌء من اخلوف، وأننا شجعان، ولكن َكْم من بطرس عندنا يُنكـر ٧١: ١٤

 امســي مــن ســفر احليــاة". احلــقَّ، يصــمُت مث يلَعــُن بَقَســٍم، وهــو َقَســٍم يهــوديٍّ: "ليحــذَف اهللاُ 
 يطلُب املوَت إن كان كاذباً، وهو بالقطع كان كاذباً.

الكذبـُة ميلــؤون كنائســنا، وهــؤالء بَقَســم الــوالِء ألشــخاٍص جيحــدوَن نعمتَــَك، لكــن  
 حمبَتَك لبطرس جعلتَك تناديه ثالث مراٍت: أُحتبُّين؟ وباحملبِة أعدته إىل خدمته.
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 ود اخلوف.خنتفي وراء األعذار عندما يس

وتلك اجلاريُة اليت أرعبت بطرس تقول: "أنـت جليلـيٌّ ولغتُـَك ُتظِهـرك؛ أل�ـا ذات  
 ).٧٠: ١٤اآلرامية اليت يتكلم هبا يسوع" (مرقس 

لغُة اإلنكار اليت تطردك يـا ربُّ مـن حياتنـا اإلنسـانية. مـرًة بإنكـار أُلوهيتـك، ومـرًة  
ار احتـادك بنـا. لكـن لغـَة هـؤالء النـاكرين ُتظِهـرهم: ثانيًة بإنكـار إنسـانيتَك، ومـرًة ثالثـًة بإنكـ

حماولــة َطــرِدَك مــن دنيــا اإلنســان. ال يليــق بــَك أن تتــأمل، العجرفــة والقســوة واخلُــيالء والقــوة 
تتجمــع معــاً لتقــول لنــا: ال يليــق، وال جيــب، وكــأن حــدوَد اللياقــة والواجــب، ال ترمسهــا وال 

 حتددها إالَّ القوُة وحدها!!!

 ابُن اِهللا وجترَّب من إبليس؟ أََما كان جيُب عليَك أن تسحقه؟كيف تكون 

ولكن هزميَة الشرِّ والشرير كل يوٍم هـي أشـدُّ وقعـاً مـن هزميـِة مـرٍة واحـدة. َغَلبتَـُه عالنيـًة، وال 
ميكــن أن يُغَلــَب إالَّ عالنيــًة. وجــاءت هــزائُم كثــريٌة مــع أنطونيــوس وأثناســيوس وبــاخوميوس، 

 عرتفني والنُّسَّاك والناسكات.وجيش الشهداء وامل

يسخروَن من صالِحَك؛ ألن عشَق القوِة جعلهم يرفضون مقاومَة الصـالِح واحملبـِة  
بالرفِض اهلادئ الذي ال حيتاج إىل قـوٍة. عنـدما تتكسَّـُر كـلُّ التجـارِب بـالرفض، فـإن اجملـرَِّب 

 يصاُب بكلِّ خيبٍة وفشل. لذلك مل يدخل معه الرب يف حوار.

نــــت ابــــن اهللا" قيلــــت يف الربيــــة، وقيلــــت علــــى اجللجثــــة، وال تــــزال تقــــال يف "إن ك 
شــوارعنا ومنازلنــا، ونكــاد نســمع الســؤال كــل يــوم: هــل ختلَّــى وتــرَك األبريــاء؟ القســوُة والقــوُة 
ــى للقــوِة؟ ال شــيء  عــاِرَض، مــاذا تبقَّ

ُ
تــرى يف هــدوِء املقاومــة َضــعفاً، ولكــن بعــد أن تقتــل امل

 ، ولذلك قيل حبٍق إن حىت الثورة "تأكل أوالدها".سوى أن تدِّمر نفسها

عبــادُة القــوِة ُنســِقطُها، لــيس علــى اهللا وحــده، بــل علــى البشــر، وعلــى النصــوص،  
ُد ويفــــرُز مــــا هــــو  وتتحـــول عبــــادُة القــــوِة عنــــد الضــــعفاء إىل ميــــزان احلــــق الوحيــــد الــــذي حيــــدِّ
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 صحيٌح، ويصبح ما هو صحيح، التدمري والقتل والسحق!!!

تأمل القوي، ذلـك الـذي ُميسـُك بكـلِّ أطـراِف املسـكونِة، وهـو القـادُر علـى  كيف ي 
كلِّ شيٍء؟ ولكن، ملاذا ال تكون احملبُة قويـًة إىل درجـة قبـول الضـعف؟ َمـن الـذي ميكنـه أن 
يقـــول: ال تســـتطيع احملبـــُة أن تكـــون قويـــًة لكـــي تنـــزَل إىل أدىن مســـتوى، وهـــو نـــزوُل قـــوٍة ال 

 يهاَب املوت.

-٤- 

 

ُه بعنـٍف. هـذه هـي قـوُة القـادِر أن يـرى ورغ  م أن الربَّ أنذَر بطرَس، إالَّ أنه مل يوخبِّ
ثــالَث ســنواٍت مــن  -علــى األقــل-الَضــعَف، ويعطــي رجــاًء ملــن ســقط. فقــد َجَحــَد بطــرُس 

الِعشرِة والتعليم واملعجزات. أكَّد يف حلظٍة تصوََّر فيها ما يتصوَّره عشاُق القـوِة: كيـف يفـتح 
 لعميان، ويقيم املوتى، مث "يُقَبُض عليه"؟أعُنيَ ا

مسعـــــُت َمـــــن ال يفهـــــم التـــــاريخ يعـــــرتض: هـــــل ُســـــلِّم املســـــيُح بقبلـــــٍة؟ أم ُســـــلَِّم إىل  
الرومــان؟ القــانون الرومــاين يســأُل عــن اســِم املــتهِم قبــَل القــبَض عليــه، وعالمــُة يهــوذا، وهــي 

ن؟ وكــان الــرد: "أنــا هــو"، القبلــة يف ظــالم الليــل، ال تكفــي. كــان ســؤال يســوع: َمــن تطلبــو 
وسقطوا خوفاً، ولكن اخلوَف ال يغلُب الَعطَـَش لالنتقـام، وال يقـف أمـام الكراهيـة. اخلـوُف 
. قد ِحيدُّ من انتشاره، ولكنه ال يقلُع جذرَُه. وتظل العـداوُة نائمـًة مهمـا كانـت  ال مينُع الشرَّ

 أمواُج اخلوف.

-٥- 
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 لك القوة

ـَر مـن كـلِّ حـبٍّ للقـوِة، وأن نطلـَب هكذا نسـبُِّح يف البصـخةِ   ؛ ألننـا جيـب أن نتطهَّ
القوَة احلقيقيَة، وهي القوَة اليت تشارِك، والقوَة اليت تنزل إىل ذات ُحفرِة املتأملني، والقوَة الـيت 
تقبــل كــلَّ اهلــواِن مــن أجــل هــدٍف عظــيٍم، وهــي قــوة االحتمــال. فقــد احتمــل الــربُّ وَصــَرب 

 املوت.على األوجاع لكي يقابَل 

-٦- 

 

 لَك المجدُ 

اجملــُد هــو البهــاُء والعظمــُة واســتعالُن النــوِر الــذي ال خيبــو. هــو تعبــٌري عــن احلضــور  
اإلهلــي. لــيس جمــداً مــا تعطيــه املالبــُس واأللقــاُب وحفــاوُة النــاس، فقــد كــان يســري جبســٍد داٍم 

قـــال القائـــد  حقـــاً كمــا-مزَّقتــه الســـياط. لكــن، لـــك اجملــَد أيهـــا القـــادُر علــى الوجـــع؛ ألنــك 
ــَك، وتطلــُب الغفــراَن،  -الرومــاين، وقــد مســع كالَمــكَ  وأنــت مصــلوٌب، تطلــب االهتمــاَم بأُمِّ

وتعطي مكاناً يف الفردوس للصِّ الـذي آمـن بـك، وتسـلُِّم روَحـَك لـآلب .. حقـاً كـان هـذا 
 ابن اهللا".

جمــــُد أُلوهيتِــــَك ســــطَع عنــــدما وهبــــَت الغفــــراَن للصــــالبني، فــــال مكــــان للحقـــــد أو  
االنتقــام؛ ألنــك جئــَت لكــي حتــرر اإلنســانيَة مــن هــذه السالســل القدميــة. حقــاً لــك اجملــُد؛ 
ألننا مل نَر إنساناً سلك نفَس سلوِكَك، ومل يقل أيُّ نيبٍّ: "اليوَم تكون معـي يف الفـردوس". 
لقد شعَّ ُشعاَع أُلوهيِتَك مبجٍد؛ ألنك أردت أن جتعـَل مـن الصـليب قـوًة، ال قـوَة مـوٍت، بـل 

 وَة حياٍة.ق

، فصار صليُبَك ُرعباً للشياطني.   لقد غلبَت باحملبة وبالصفح، وقبلَت اللصَّ
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 لَك البركةُ 

أمسُع هذه التسبحَة، ويتجلَّى أمامي كيف صـار صـلُبَك بركـًة. أخـذَت لعنـَة املـوِت  
 
ُ
حيــي". كيــف ورفعتهــا كعــائٍق، بــل أبَــدَت الدينونــَة؛ ألننــا ال نـُـدرُِك أن موتَــَك هــو "املــوت امل

علِّـم الكنسـي أثناسـيوس-تباُد لعنَة املوِت إالَّ إذا 
ُ
اسـُتهِلَكت يف جسـد الـرب  -كمـا قـال امل

 ).٤: ٨(جتسد الكلمة 

ـــاة الثـــالوث؛   مـــن الصـــليِب نـَبَـــَع �ـــُر بركـــٍة. فقـــد جـــاءت املصـــاحلُة بالشـــركِة يف حي
 رمشاً أو ختماً، هو ختُم الصليب. ٣٦ولذلك نقبل ِمسحَة الروِح بـ 

وعنــدما تُقــدِّس أنــت يــا يســوُع اخلبــَز واخلمــَر، نرشــُم عالمــَة الصــليِب؛ أل�ــا عالمــُة احليــاة. 
وعنــدما نقــول: "َشــَكَر"، نرشــُم عالمــَة الصــليب؛ ألن الصــليَب أعادنــا إىل احليــاة. وعنــدما 
نقــول: "بــارَك"، نرشــم عالمــَة الصــليِب؛ ألن العطــاَء ميتــُد إىل آخــر الــدهور. وعنــدما نقــول: 

 سََّم"، نرشم عالمة الصليب؛ ألنك توزُِّع بيديَك احلياَة مرياثاً للمائتني."قَ 

-٨- 

 

 والعزَّةُ 

يوَصــُف اهللاَ بأنــه "العزيــز"، أو "عزيــُز إســرائيل" (يف العهــد القــدمي). والعــزُة ليســت  
 التعايل، بل اخلصوصية اليت ال ُيشارُِكَك فيها أحٌد من اخلالئِق.
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 زُة احملبِة.موُتَك ِعزٌة خاصٌة بَك. ع

وخضوُعَك للعذاب على يِد الَبَشِر الـذين ألجلهـم جئـَت، هـو "ِعـزٌة"؛ ألن الـذين 
تســعى لكــي حتــررهم، هــم يســعوَن لقتِلــَك. ولكــن، هــذه هــي ِعزَّتَــَك يــا مشــس احلريــة واحملبــة 

 اليت ال يستطيع سحاب وظلمة الكراهية أن حتجبها.

ِل حمبــة الَبَشــِر، تظــل أنــت دائمــاً حمــُب + لــَك القــوُة؛ ألن حمبَتــَك دائمــٌة. رغــَم حتــوُّ 
 البشِر.

+ لـــَك اجملـــُد؛ ألن كـــل مــــا لـــدينا مـــن إجنـــازاٍت، رغــــم أمهيتـــه، جيـــب أن يرقــــى إىل 
 التضحية والبذل.

 + لَك الربكُة؛ ألن ما نعمله معك وألجلك، ينال االستمرارية وميتد آلخرين.

عزيــٌز عنــدنا، هــو هبــُة احليــاة  + لــَك الِعــزَُّة، فلــيس لــدينا أعــزُّ مــن امســَك، ومــا هــو
نضــعها حتــت قـــدميك قربــاَن حمبــٍة، هـــو مثــرُة حمبتــَك الـــيت تتأصــل فينــا بقوتـــك، ألنــك أنـــت 

 عمانوئيل إهلنا وخملصنا.

-٩- 

 

 قويت وتسبحيت هو الرب، وقد صار يل خالصاً أبدياً. 

أغلــب مل يعُـد اخلـالُص نظامــاً وال فكـرة وال كتابــاً، بـل الـربُّ نفســه هـو قــويت لكـي 
 بقوة حمبته. وهو تسبحيت؛ ألنه قد صار هو اخلالص.

 ال زلنا نسمُع صدى تسبحة البصخة يف أوشية اإلجنيل، حلناً أبدياً:

 "ألنك أنت هو حياتنا كلنا".
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 أركان التدبير السبعة في كلمات الرب على الصليب

 

 ):٣٣: ١٥إلهي إلهي لماذا تركتني (مرقس 

العربانية واآلرامية االستفهام بـ "ملاذا"، ليس رفضاً وال مترداً، بل هو سـؤاٌل يعبـِّـُر  يف 
 - ١: ٢عــن الواقــع بكــل مــا فيــه مــن آالم ورجــاء، مثــل: "ملــاذا تــآمرت الشــعوب" (مزمــور 

-١: ١٠). أو: "ملـاذا تبتعــد يـا اهللا وختتفـي يف زمــان الشـدة..." (مزمــور ١٥: ٤راجـع أع 
جــاٍء تنتهـي: "قــم يـا رب. يـا اهللا ارفــع يـدك. ال تنســى املسـاكني" (مــز )، وهـي صـرخُة ر ٢٠
)؛ ألن الصرخَة تعبـُِّر عن إمياٍن هو سـبُب السـؤال: "ملـاذا؟" إذ يقـول بعـدها: "قـد ١٢: ١٠

)، بـــل تطلـــب اجملـــازاة: "حطِّـــم ذراع الفـــاجر ١٢: ١٠رأيـــت ألنـــك تـــرى املشـــقة ..." (مـــز 
."... 

الصــدى العجيــب: "الــربُّ ملــٌك إىل الــدهر واألبــد الســؤال: "ملــاذا"، جنــد لــه ذلــك 
). وكــان ١٦: ١٠.. تــأوه الودعــاء قــد مسعــت يــا رب. تثبِّــت قلــوهبم، ُمتيــل إُذنــك" (مزمــور 

يرتَّل يف اهليكل: "إىل مىت يا رب تنساين كـل النسـيان. إىل مـىت حتجـب وجهـك  ١٣مزمور 
ر واسـتجب يل يـا رب إهلـي"، بـل عين .. إىل مىت يرتفع عدوُّي عليَّ". وبعد السـؤال: "انظـ

وهـو "نشـيٌد يف اليـوم الـذي أنقـذه فيـه الـرب مـن أيـدي كـل أعدائـه  ١٨لعل كلمات مزمـور 
ومــن يــد شــاول" (هــذا هــو عنــوان املزمــور) يبــدأ: "أُحبــك يــا رب يــا قــويت. الــرب صــخريت 

). ولكــــــن بعــــــد ذلــــــك تــــــأيت احملنــــــة. ويف كلمــــــاٍت قويــــــٍة: ٢-١: ١٨وحصــــــين ومنقــــــذي" (
ين حبـــاُل املـــوت. ســـيوُل اهلـــالك أفـــزعتين. حبـــاُل اهلاويـــة حاقـــت يب. أشـــراُك املـــوت "اكتنفتـــ

)، فهــــل توقَّــــف داود عنــــد ضــــيق احملنــــة؟ أبــــداً بــــل: "يف ضــــيقي ٥ - ٤: ١٨نشــــبت يفَّ" (
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دعــوت الــرب وإىل إهلــي صــرخت. فســمع مــن هيكلــه صــويت وصــراخي قدامــه دخــل أُذنيــه" 
حيـث  ٢٧بـل تصـل إىل كماهلـا يف مزمـور  ٢٦زمور ). صرخُة الرباءِة قويٌة يف م٦: ١٨(مز 

يقول: "الربُّ نوري وخالصي"، ولكن بعد ذلك وهو يطلب حضور الرب الـذي تعـربِّ عنـه  
). هــذه هــي ٩: ٢٧كلمــة "وجــه": "يــا رب أطلــب وجهــك ال حتجــب وجهــك عــين .." (

ُك هنــا الــذي يبــدأ: "إهلــي إهلــي ملــاذا تــركتين". و  ٢٢خلفيـة الصــالة كمــا وردت يف مزمــور  الــرتَّ
 ٤٢ال يفيـد االنفصـال، ففـي كـل الصـلوات السـابقة َمـن يسـأل ال زال مـع اهللا؛ ألن مزمــور 

الــذي يبــدأ بشــوٍق جــارٍف إىل اهللا: "كمــا يشــتاق األيــل إىل جــداول امليــاه. هكــذا تشــتاق 
)، بـل هـو علـى ثقـٍة مـن ٢: ٤٢نفسي إليك يـا اهللا. عطشـت نفسـي إىل اهللا االلـه احلـي" (

). لكـــن بعـــد ذلـــك، اهللا هـــو صـــالة ٢: ٤٢: "مـــىت أجـــيء وأتـــراءى قـــدام اهللا" (حضـــور اهللا
احلياة كلها والشوق اجلارف "اقول هللا صخريت ملـاذا نسـيتين ملـاذا أذهـب حزينـاً مـن مضـايقة 

 ).١١-٩: ٤٢العدو .. ترجي اهللا ألين بعد أمحده خالص وجهي وإهلي" (

ســــــو يقـــــول ليعقــــــوب: "ملــــــن هــــــي تعـــــين "ملــــــن". وعيדתה يف العربانيـــــة: ل م هـــــــ  
). والســؤال "ملــن أنــت تســأل عــن امســي" (تكــوين ٣٢: ٢٥البكوريــة" بعــد أن باعهــا (تــك 

). والفعـــل بعـــد عالمـــة ١٨: ٥عـــاموس  - ١٨: ٢٠ – ٢٠: ٦راجـــع أرميـــا  - ٢٩: ٣٢
االستفهام ال يعين الـرتك كمـا هـو يف العربيـة الشـائعة ألنـه يف العربانيـة "ل ز ب"، وهـو تـرُك 

). ٦: ٣٩يف رعايــة آخــر، ولــذلك "تــرك" ســيد يوســف كــل مــا لــه ليوســف (تكــوين إنســاٍن 
): "اهللا قـــد تـــرك أو نســـى. حجـــب وجهـــه إىل األبـــد" ١١: ١٠ويف نفـــس املزمـــور الســـابق (

هذا مـا يفكـر فيـه الشـرير، ولكـن اهللا ال ينسـى وال يـرتك. والشـرير يظـن أن اهللا يـرتك األيتـام 
 ).١١: ٤٩"أنا أُحييهم" (أرميا )، ولكن اهللا يقول: ١١: ٤٩(أرميا 

أنــــت آدم األخــــري. وأنــــت عنــــدما تصــــرخ أو تعلــــن شــــيئاً، فــــإن يف صــــوتك ثــــالث  
طبقـــات: الطبقـــة األوىل هـــي االبـــن الواحـــد مـــع اآلب يف اجلـــوهر. والطبقـــة الثانيـــة هـــي آدم 

هـي  الثاين الذي ميثل اإلنسانية كلها ويف بوتقة الوجع ووادي الـدموع يسـري. والطبقـة الثالثـة
 رئيس الكهنة الذي يُقدِّمنا هللا اآلب.
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اآلن، أنت آدم اجلديد ورئيس الكهنة معاً، تذكر: "ملن تـركتين؟" صـرَت عـاراً عنـد 
)، بــل واملزمــور يقــول: "أمــا أنــا فــدودة ال إنســان" مصــدر االســتهزاء، ٦: ٢٢البشـر (مزمــور 

وكــآدم: "كاملــاء ). يف يــد هــؤالء، ١٢: ٢٢بــل "أحــاط بــك األشــرار مثــل ثــريان هائجــة" (
). لكــن يعــود ١٥: ٢٢انســكبت .. صــار قلــيب كالشــمع ... وإىل تــراب املــوت تضــعين" (

مثــل كــل املــزامري: "ألن اهللا هــو ملــك كــل الشــعوب"، بــل "قدامــه جيثــو كــل مــن ينحــدر إىل 
). ويـــرى الـــرب الكنيســـة اآلتيـــة: "الذريـــة تتعبـــد لـــه خيـــرب عـــن الـــرب ٢٩: ٢٢الـــرتاب .." (
 ).٣٠: ٢٢اجليل اآليت" (

 ):٣٤: ٢٣يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون (لوقا 

ــَب الــربُّ بيــده امللوكيــة   يف ترتيلــة مجيلــة لكنيســة اليونــان األرثوذكســية، تقــول: "َكَت
 َصكَّ إطالق سراح وغفران الكلِّ وَخَتَمه بدمه".

الـديان العـادل، من الصعب علينا حنن الذين أصابتنا شيخوخة الفكـر أن نـرى أن 
 بعدٍل يطلب الغفران من اآلب؛ ألن العدَل ُحييي، وهو عكس عدل احملاكم.

كـــم صـــرخنا بكـــل مـــا منلـــك مـــن قـــوة بـــأن العـــدل = الصـــدق = احلـــق، وأنـــه لـــيس 
عــدل القــوانني الوضــعية. لكــن ُعشَّــاَق االنتقــام وعبيــد التشــفِّي ال يســمعون، وإن مسعــوا ال 

 يفهمون.

قدميــه، والشــوُك يعلــو رأســه. والعــدُل األرضــي يطلــب االنتقــام، املســامُري يف يديــه و  
أمــا العــدُل اإلهلــي فيطلــب الغفــران. جعلنــا مــن ميــزان العــدل عنــدنا، ميزانــاً لعــدل اهللا. وَمــن 

 حاول إصالح مسار الفكر؛ ُقِطَع من شركة الكنيسة ظُلماً.

م"؛ ألننـــا لكـــن مـــاذا نقـــول؟ علينـــا أن نقـــول مـــع املصـــلوب واحلـــي فينـــا: "اغفـــر هلـــ 
بـــالغفران ننـــال حنـــن احلريـــة مـــن َشـــرِّ هـــؤالء، وال نســـمح هلـــم بالبقـــاء حـــىت يف ذاكرتنـــا؛ لـــئال 

 تلوُث أعماُهلم الشريرة قلوبنا اليت نسعى كل يوم ألن تكون نقيًة أمام اهللا.
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 ):٤٢: ٢٣اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك (لوقا 

 ا أُمُّ الشهداء يوم اجلمعة.ال يوجد ما هو أبلغ من أمانة اللص اليت ترتله 

وتأخذ صرخة اللص حلنـاً جنائزيـاً. حنـن ال منلـك إالَّ طلـب الرمحـة. لكـن "اذكـرين" 
ليســت مثــل اذكــرين كمــا هــو شــائع عنــدنا عنــدما ننســى. "الــذكرى" يف العهــد القــدمي هــي 

)، ٥: ٩)، وهـــو يـــذكر العهـــد (تكـــوين ١: ٨اســـتعالن عمـــل اهللا. تـــذكَّر اهللاُ نـــوح (تكـــوين 
)، وتــــذكُّر الوصــــية يعــــين االلتــــزام هبــــا ٥: ٦ع اهللا صــــراخ الشــــعب (تــــذكر العهــــد خــــروج مســــ

 ).٣: ٢٠) ويذكر الرب التقدمات (مزمور ٣: ١(يشوع 

ويقــول املزمــور عــن طلــب الرمحــة: "اذكــر يــا رب مرامحــك أل�ــا ثابتــة منــذ البـــدء"  
يــال .."، فهــو ). وعنــدما يقــول املزمــور: "ســوف أذكــر امســك يف كــل األج٦: ٢٥(مزمــور 

)، بــل وطلــب تـــدخُّل اهللا يف املزمــور: "قــم يـــا اهللا ١٧: ٤٥يعــين العبــادة والتســبيح (مزمـــور 
). واالعيـاد هـي ذكـرى عجائـب الـرب (مزمـور ٢٢: ٤اذكر تعيري اجلاهل إيَّاك اليوم كلـه" (

)، وهو ما يطلبه أشعياء من الشعب أن ميجد اسم الـرب عنـدما يـذكر امسـه (أش ٤: ١١١
٤: ١٢(. 

هكذا يطلب اللص العرباين أن يـذكره الـربُّ عنـدما يـأيت كملـٍك، أي أن يكـون لـه  
مكان يف ُملك يسوع، ولذلك مسع القول اإلهلي: "اليـوم تكـون معـي يف الفـردوس"، حيـث 

 أملك على األحياء، وعلى الذين سوف ُأصِعدهم من اهلاوية.

دوس. وأمانــة اللــص كمــا تُرتَّـــل يف َســَبَق الــربُّ اللِّــصَّ لكــي يُعــدَّ لـــه مكانــاً يف الفــر 
الكنيســـة ال جيـــب أن ُختَضـــع إىل الهـــوت العصـــر الوســـيط الـــذي يطلـــب التوبـــة واالعـــرتاف 
للصـــفح. فـــاللصُّ مل يطلـــب الغفـــران، وإمنـــا اعـــرتف بـــأن صـــلبه هـــو العـــدل، عـــدل القـــانون 

 الروماين، وجاء عدل املسيح:

  اليوم تكون معي يف الفردوس.
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 رغم األلمأحباء يسوع هم معه 

 

 ):٢٥: ١٩ه واقفاً (يوحنا الذي كان يحبُّ  ه والتلميذَ مَّ أُ  رأى يسوعُ 

مل ُحتاِصرَك اآلالُم يف كيانـك اجلسـداين؛ ألن اآلالم ُحتاصـر مـن خيـاف مـن املـوت.  
 ال ألن املوت آٍت، ولكن ألنك خرجت إىل معصرة األمل وأنت تعلم كل ما حيدث لك.

ألن اخلطيـــَة جعلـــت مـــن اجلســـد الوجـــود احلقيقـــي، األمل اجلســـداين صـــعٌب علينـــا؛  
ويأيت األمل ويهدد هذا الوجود. لكنك يا يسوع تعاليَت على األِمل؛ ألن حياَتَك هـي ِملـٌك 

)، هـــــي حتـــــت ســـــلطانك، ولـــــذلك، مـــــن الصـــــليب تـــــرى األُم الـــــيت ١٨: ١٠لـــــك (يوحنـــــا 
 ولدتك. قبوٌل تام لتجسدك حىت وأنت يف بؤرة الوجع.

 ):٢٦: ١٩أة هوذا ابنك (يوحنا قال ألُمه يا امر 

خاطــب األُمَّ قبــل أن خياِطــب يوحنــا. رغــم احملبــة الوثيقــة الــيت بينــه وبــني يوحنــا، إالَّ  
وكمـا يقـول القـديس كـريلس: وأنـت -أن األُمَّ هلا مكانٌة خاصة. تلك اليت َرَضَع منهـا اللـنب 

وهو يف نفـس الزمـان، يا يسوع تعطي الطعام لكل اخلليقة. وتلك اليت جلس على ركبتيها، 
بل واملكان، جالٌس على العرش اإلهلـي الـذي خنطـئ إذا تصـوَّرنا أنـه كرسـيٌّ لـه قـوائم أربعـة، 

كمـــا يتــــوهم -بـــل هـــو القـــوة اإلهليـــة الــــيت تـــدير العـــامل؛ "ألنـــه مل يكــــن حمصـــوراً يف اجلســـد 
حيـرك أو أنه بسبب يف اجلسـد كـان كـل مكـان آخـر خاليـاً منـه، أو أنـه بينمـا كـان  -البعض

 ).١: ١٧اجلسد كان العامل حمروماً من أفعال قدراته وعنايته" (جتسد الكلمة 
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 .على ركبيت البتول جلستَ  -

 األُم العذراء محلتكَ  -

 )،٣: ١األشياء بكلمة قدرتك (عب  كلَّ   أنت حاملُ  -

 كطفٍل؛ ألنك أحببت اإلنسانية  لكنَك ُحتملُ  -

 الطفولة. دعوَت األطفاَل إليك وباركتهم، فقد عرفت -

يـــا ســـيُد، تلـــك العالقـــة الوثيقـــة مـــع أمـــك، لـــن يفهمهـــا أيُّ رجـــٍل؛ ألن الرجـــال ال  
يقــدِّمون احليـــاة مــن كيـــا�م، بــل يضـــعون البــذرَة يف املـــرأِة، ويرتكــون احلَبَـــَل والــوالدة والرعايـــة 

 لألم. َمن يفهم هذا إالَّ امرأًة صارت أُمَّاً؟

 ):٢٦: ١٩(يوحنا  كَ مَّ قال للتلميذ هوذا أُ 

عنــدما قيــل لــك هــوذا أمــك واخوتــك يطلبونــك (ليمنعــوك عــن التعلــيم)، قلــَت يف  
حــزٍم: "َمــن أمــي واخــويت ... ألن َمــن يصــنع مشــيئة اآلب هــو أخــي وأخــيت وأمــي" (مــرقس 

). َمن يصنع مشيئة اآلب. ولكنك مل جتعل ِمـن أيِّ صـانٍع ملشـيئة اآلب، أبـاً لـك، ٣٤: ٣
م لــــك ... هــــذه املشــــيئة هــــي قبــــول مشــــيئة اآلب، أي بــــل كــــلُّ إنســــاٍن هــــو أخ وأخــــت وأُ 

). ٧: ١٠جتســـدك: "هانـــذا مكتـــوب عـــن أين أجـــيء لكـــي أفعـــل مشـــيئتك يـــا اهللا" (عـــب 
وعنــدما جئــت لكــي تفعــل مشــيئة اهللا، نزعــَت العهــد األول لكــي يثُبــت العهــد اجلديــد، أو 

 الثاين حيث لآلب واالبن والروح القدس مشيئٌة واحدة.

احلبيب من احملكمة إىل اجللجثة، كان يتكُئ على صـدرَِك. تلـك هـي  تَِبَعَك يوحنا 
 العالقة احلميمة. حمبٌة هي اليت توحِّد اإلرادَة أو املشيئة.

صارت العذراء أُمَّا ليوحنا، وصـارت أُمَّـاً لكـل َمـن يفعـل إرادة الـرب. هـي أُم النـور 



٣٢ 
 

 مَّ البتول.وأُم الكنيسة. وَمن ميجِّد التجسُّد سوف جيد أنه ميجِّد األُ 

 ):٤٦: ٢٣يا أبتاه في يديك أستودع روحي (لوقا 

هــذه الــروح اإلنســانية عطيــُة الــروح القــدس لــك. ُوِضــَعت يف جســدك عنــدما قــدََّم  
 الروُح مبسرة اآلب، جسدَك.

ُمها أنت وديعًة لآلب؛ لكي تصبح كلُّ روٍح وديعًة.  تُقدِّ

 سَّدَت، باآلب.بسطَت يديك للمسامري، ووحَّدَت إرادتك منذ أن جت

 اآلن شرِبَت الكأَس، وصارت صالُة البستان مسموعًة.

 فقد كان االستعالن لنا؛ ألنك تصلي لآلب، ولكي نسمعك.

 حنن شركاُء حياتك يف جتسُِّدَك، وشركاُء موتك يف صلِبَك.

إن مل نشــرتك، نصــبح مثــل متفــرٍِّج، أي مثــل اليهــود والرومــان الــذين كــانوا واقفــني 
 نك.حولك يراقبو 

يـــا يســـوع، مـــا أكثـــر املـــراقبني البـــاحثني عـــن األخطـــاء، هـــم وحـــدهم جلـــوٌس علـــى  
 عرش املعرفة والعدل قوائم عرشهم حيكمون قبل أن يسألون.

أبطلــَت احلكــَم، فكــل األحكــام ال تقــاس بــاملوت: "مــات ألجــل اجلميــع لكــي ال 
-١٤: ٥كـو ٢نعيش فيما بعد ألنفسـنا بـل للـذي مـات ألجلنـا وقـام ربنـا يسـوع املسـيح (

ـــدنا احملبـــة، قـــالوا إننـــا مل ٢: ١٠جتســـد الكلمـــة  ١٥ ). ولكـــن الـــذين ال يعرفـــون كيـــف توحِّ
 ُنصلب معَك. ولكن معلِّم االجنيل يقول:

 إننا اعتمدنا ملوتك -
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 ).٥-٢: ٦متَّحدين معه بشبه موته (رو  -

وقـــد ســـلَّم لنـــا أثناســـيوس العظـــيم أن موتـــك هـــو "مـــوت اجلميـــع قـــد مت يف جســـد 
 ).٥: ٢٠" (جتسد الكلمة الرب

وســلَّم إلينـــا أنـــك قــدَّمت ذاتـــك لـــآلب عنــدما بـــذلَت جســـدَك للمــوت مـــن أجـــل  
حمبتك للبشر أوًال: لكي إذا كـان اجلميـع قـد مـاتوا فيـه (يف املسـيح)، فإنـه يُبطـل عـن البشـر 
املـــوت وشــــريعة الفنــــاء ألن ســــلطان املـــوت قــــد أهلــــك يف جســــد الـــرب فــــال يعــــود للمــــوت 

 ).٤: ٨ساد البشر" (جتسد الكلمة سلطان على أج

 مات بإرادته وحده وسلطانه:

 حنن منوت؛ ألن احلياَة هبٌة، وال سلطاَن لنا على هبة احلياة. 

 يذكِّرُنا العظيم أثناسيوس حبقيقة هامة يف التدبري:

"املســـيُح هـــو واهـــب احليـــاة لآلخـــرين ال ميكـــن أن يســـود عليـــه املـــوت، ولـــو كـــان 
كما تعتقدون (أيها األريوسيون)، بل هو باحلقيقة ابن اهللا؛ ألن مجيـع النـاس -إنساناً مثلنا 

 ).١٦: ٢خاضعون للموت" (ضد األريوسيني 

جــــل بإرادتــــه وســــلطانه وحــــده جــــاء؛ "ألن املخلِّــــَص مل يــــأِت ألجــــل ذاتــــه، بــــل أل 
 ).٥٥خالصنا، ولكي يبطل املوت ويدين اخلطية" (ضد األريوسيني: 

ويؤكــــد قــــوة وســــلطان الــــرب يف أكثــــر مــــن موضــــع يف املقالــــة الثانيــــة، ولكــــن هــــذه 
 العبارات تكفي:

 كان اجلميُع خاضعني للموت  -

 كان هو خمتلفاً عن اجلميع  -
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 فقد قدَّم جسده اخلاص للموت من أجل اجلميع -

 ).٦٩: ٢يع ماتوا بواسطته (فيه)، هكذا قد مت حكم املوت (وحيث أن اجلم -

"ألنه بذبيحة جسده الذايت، وضع �ايـًة لشـريعٍة حتكـُم بـاملوت، كانـت ضـدنا.  -
وبســبب تــأنس كلمــة اهللا، فقــد متــت إبــادة املــوت، كمــا متــت قيامــة احليــاة .. حنــن ال منــوت 

كأُنــاٍس يقومــون مــن  ني)، بــلاآلن ألننــا لســنا حتــت حكــم املــوت (أو ال منــوت بعــد كمــدان
 ).٥: ١٠املوت، ننتظر القيامة العامة للجميع ... اليت وهبنا إياها اهللا" (جتسد الكلمة 

 سلطان الرب ليس فقط ألنه إلٌه متجسد، بل ألنه ربُّ الحياة:

: ١٣أُبيـد املـوُت علـى الصـليب؛ ألن جسـد الـرب القابـل للمـوت (جتسـد الكلمــة  
مل يأت لكي يتمم موته هو، بل مـوت البشـر (جتسـد الكلمـة  ) ألن املخلص٥: ٢١ – ٩

). لقــد مـــات، ولكنــه قـــام؛ ألن ١: ٢٧). ولــذلك "مــات املـــوت" (جتســد الكلمـــة ٣: ٢١
). لقــد صــار ذلــك ٥: ٢١الــرب بقوتــه وهــو احليــاة، "نــال اجلســد منــه قــوة" (جتســد الكلمــة 

). ٧: ٢١د الكلمــة اجلسـد القابــل للمــوت هــو "جســد ذاك الــذي هــو احليــاة عينهــا" (جتســ
ولــذلك نقــول يف القداســات األرثوذكســية كلهــا إنــه "اجلســد احمليــي"، فهــو لــيس حيــاً فقــط، 

 بل "حميياً" أيضاً.

مبوتك احمليي وبانفصال روحك اإلنسانية عـن جسـدك، هـدمَت االنفصـال. جيـب  
فـالنفس أن نكون على َحَذٍر يـا أحبـائي ِمـن فـرض األفكـار الفلسـفية القدميـة علـى التـدبري، 

اإلنســانية هــي الــروح اإلنســانية. ال يعــرف الكتــاب املقــدس ثالثيــة أرســطو وأفالطــون وكبــار 
 فالسفة اليونان القدمية.

 ).٣٨: ٢٦يقول الرب يف البستان: "نفسي حزينة جداً حىت املوت" (مىت 

 ).٤٦: ٢٣يقول الرب يف إجنيل لوقا: "يف يديك أستودع روحي" (لوقا 
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ها يف صــلوات القســمة: "أنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا"، ذكرهــا والثالثيــة الــيت نــذكر 
ُســــُكم بالتمــــام  ــــه الســــالم نفســــه يقدِّ ــــد واليهــــودي ســــابقاً: "إل ــــولس العــــرباين املول الرســــول ب
ولــــُتحفظ روحكــــم ونفســــكم وجســــدكم كاملــــة بــــال لــــوم عنــــد جمــــيء ربنــــا يســــوع املســــيح" 

هلـك ِمـن كـل قلبـك وِمـن  )، وهي التفسري املسيحي للوصية: "حب الرب إ٣٣: ٥(أفسس 
 )، وصارت احلقيقة الواضحة هي أن:٥-٤: ٦كل نفسك وِمن كل قدرتك" (تثنية 

 القلب هو الروح -

 النفس هي املشاعر -

 القدرة أو اإلرادة هي اليت ُتستعلن يف اجلسد. -

ولــذلك صــيغت الوصــية حســب إجنيــل مــرقس: "حــب الــرب إهلــك مــن كــل قلبــك 
 ).٣١-٢٨: ١٢قدرتك" (مرقس  ومن كل نفسك وبكل فكرك وبكل

الشرح ضروري من أجـل مشوليـة احملبـة، فـال تقـف احملبـة عنـد العواطـف، بـل تصـبح 
يف القلــب أو الــروح ويف الـــنفس حيــث املشــاعر ومـــن اإلرادة، لــذلك نصــلي يف القداســـات 

 من أجل أن يتقدس الكيان اإلنساين كله.

 كمل:قد أُ  –أنا عطشان 

يقـــول الشـــاهد األمـــني يوحنـــا االجنيلـــي: "بعـــد هـــذا رأى يســـوع أن كـــلَّ شـــيٍء قـــد   
)، ُسلَِّم إىل املوت، وترك أمـه يف رعايـة يوحنـا، واقتسـم اجلنـُد ثيابَـه. متامـاً  ٢٨: ١٩َكُمل" (

كما جاءت كل هذه التفاصيل يف املزامري، قـال: "أنـا عطشـان"؛ لكـي تـتم كلمـات املزمـور 
)٢١: ٦٩.( 
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 التدبير بالجسد" حسب صلواتنا األرثوذكسية"أكمل 

قــال واحــد مــن اإلكلــريوس إن "قــد أكمــل" تعــين أنــه دفــع الــثمن كــامًال. وعنــدما 
َنَشَر ذلك التفسري الغريب حلَّت ظلمٌة حول احملبة، فلم يكن هناك مثـٌن يُـدفع لـآلب؛ ألن 

لصــالح اإلهلــي هــذه ليســت جتــارًة، وال هــي جلســَة حكــٍم للعــدل والرمحــة، بــل كــان فــيُض ا
الذي ُسلِّم إلينا يف كتابات اآلباء. وعندما خنـتم صـلواتنا بعبـارة: "يسـوع املسـيح الـذي تـأمل 

 بإرادته"، فان اآلالم الطوعية ترفض متاماً كل تفسري جتاري ملوت الرب:

 ألن تسبحة البصخة "لك القوة واجملد والربكة والعزة إىل األبد. آمني". أوًال:

 وبعد ذلك:

 وتسبحيت هو الرب وقد صار يل خالصاً مقدساً". "قويت

ـــذي غلـــب بالضـــعف، وباجملـــد الـــذي ال   ـــد القـــوي ال ـــالوث منجِّ حنـــن يف أقـــداس الث
 يضمحل، أزال هوان اجلنس البشري.

 والربكة؛ ألنه صار الكرمَة اليت أمثرت وأعطت أغصاناً جديدًة.

" (قسـمة عيـد والعزة؛ ألنه هو على الصليب هو نفسه "يف حضن اآلب كل حني
املـــيالد). لكـــن الـــذين جيـــدون يف االنتقـــام لـــذًة، ويف الســـطو علـــى حريـــة اآلخـــرين ســـعادًة، 
هؤالء ال يقبلون أن يكون التعليم عن اخلالص هو تعليٌم عن جمانية اخلـالص، بـل جيـب أن 

 كما قال واحٌد آخر من اإلكلريوس أيضاً.  –يكون مدفوع الثمن 

للمحبــة اإلهليــة الــيت ال ُحتاِســب، وهــو دســتوٌر رســويل  دفــُع الــثمن هــو تــدمريٌ  ثانيــاً:
 ).٨-١: ١٣كو ١(

 عندما أمهلنا الكالم عن احملبة، هدمنا صرح احلياة األرثوذكسية.
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لقـــد حلَّـــت الظلمـــة مـــن الســـاعة السادســـة، وانشـــق حجـــاب اهليكـــل الـــذي كـــان  

كهنـة مـرًة يفصل ُقدس األقداس عن الُقدس، وهو أي قدس األقداس الذي يدخله رئيس ال
واحـــدًة يف يــــوم الكفــــارة، وألن الــــرب يســــوع قــــد ُذبــــح وهــــو محــــل الفصــــح احلقيقــــي. ويــــوم 
الصلبوت كان يف أسبوع الفصح اليهودي. لذلك دخل املسيُح إىل األقداس غـري املصـنوعة 
بيـــد وانشـــق حجـــاب اهليكـــل الـــذي كـــان مـــن املفـــروض أن يبقـــى يف مكانـــه؛ ألن الكـــاهن 

حيـــث "يف يـــديك اســـتودع روحـــي"، ودخـــل قـــدس األقـــداس  احلقيقـــي دخـــل إىل الســـماء،
 ).٢٤-٢٣: ٩(عب 

يقولون لنا دائماً: ملـاذا يوضـع حجـاٌب علـى اهليكـل، واحلجـاُب قـد انشـق؟ سـؤاٌل 
غري بريء؛ ألن االسم القدمي ليس "حجاب"، بل حامل األيقونـات، ولكـن ألن لنـا تـاريَخ 

صــــور الـــذين حكمــــوا مصــــر مــــن عـــذاٍب وآالم وهجــــوٍم متواصــــٍل علـــى الكنــــائس يف كــــل ع
األمــويني إىل العباســيني واملماليــك وكــان عصــر العثمــانيني هــو أســوأ الكــل علــى كــل مصــر 
ولـــيس علـــى األقبـــاط فقـــط ... كـــان الرتتيـــُب هـــو حفـــظ الشـــهادة لوضـــع األيقونـــات أمـــام 
املتناولني لكي ندرك أن طريق الشهادة هو طريقنا، والسـتارة كانـت يف العصـر الوسـيط هـي 

 ظ السر، والتحفظ على األسرار واخلدمة يف حلظات اهلجوم على الكنائس.حلف

لقد شاهدُت بنفسي بعض السراديب املمتدة من هيكل الكنيسة إىل مكان آمـن 
يعلو اهليكـل ... إن بقـاء رسـوم التـاريخ القـدمي، هـو ذكـرى وشـهادة؛ ألن "الطريـق الضـيق" 

 له امتداٌد يف كل العصور.
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 ا وفيناالمسيُح حيٌّ معن

 

 المسيُح حيٌّ معنا

من السهل علينا أن نقول إن املسيَح حيٌّ يف وسطنا ومعنا حسـب الوعـد "هـا أنـا  
)، ذلــك إميــاٌن عــام شــائٌع عنــد  ٢٠: ٢٨معكـم كــل األيــام وإىل انقضــاء الــدهر آمــني" (مـىت 

 كل املؤمنني. لكن "معنـا" حسـب أسـفار العهـد اجلديـد، ليسـت فكـرًة أو إشـارًة لفظيـًة إىل
ــد.  قــدرة الــرب اإلهليــة. حســب التســليم الكنســي، "عمانوئيــل" هــي "معنــا اهللا"، أي املتجسِّ
ولـــذلك، للقـــديس أثناســـيوس تعبـــٌري مشـــهور ورد يف أكثـــر مـــن موضـــع هـــو تعبـــري "احلضـــور 

ضـد األريوسـيني  - ١٨املتجسد"، أو "حضوره متجسداً"، فال فـرق (راجـع جتسـد الكلمـة 
و قــام حيَّــاً مــن األمــوات، وأحيــا اجلســد لكــي يكــون ). فهــ٦٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٢٣: ١

 معنا إهلياً وإنسانياً يف شخصه الواحد غري املنقسم إىل اثنني.

 قيامة المسيح جعلته رأَس الجسد، أي الكنيسة:

. ففـي بيـت )١(بداية الكنيسة هـي يف مسـقط رأس اإلنسـانية املفتـداة يف بيـت حلـم 
احتاُد الالهوت بالبشـرية يف الشـخص الواحـد لكـي يفـتح لنـا حنـن بـاب االحتـاد. هـو  حلم متَّ 

يف "حضــن أبيــه كــل حــني" حســب قســمة عيـــد املــيالد، وكــان مــن الضــروري أن يفــتح لنـــا 
 .معه وبهنفس احلضن األبوي لكي نستقر حنن فيه 

 عبارة مأثورة للقمص مىت املسكني.) ١(
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أل�ـا اختـارت  :وثانيـاً أل�ا خملوقة من العدم.  أوًال:كانت البشريُة غريبًة عن اهللا، 
 طريق املوت، وهو ذاته طريق اخلطية.

وإذا كــان طريــُق املــوت عائقــاً أمــام "معيِّــة" اهللا، فــاخللُق مــن العــدم أيضــاً عــائٌق هلــا؛ 
ــل للخلــود، وال ميــنح لإلنســان حيــاًة أبديــًة. هــذا االغــرتاب، كــان ميكــن التغلُّــُب  ألنــه ال يؤهِّ

). ولكــن ٦: ٤جتســد الكلمــة  – ٢٧-٢٦: ١ن عليــه؛ لــو ظــلَّ اإلنســاُن صــورة اهللا (تكــوي
اإلنساَن اختار طريقاً آخر، وهو أن يكون صورًة لذاتـه الـيت ال متلـك الوجـود الـذايت فسـقط 

 يف املوت.

 جاء ابن اهللا ونقض العائقني معاً..

 + فقد وحَّد املائَت بغري املائِت، أي البشريَة باألُلوهِة.

د العدَم بعطية احلياة األبدية، ونقل أصل اجلـنس + وأباد املوَت بقبوله املوِت، وأبا
 ٤٥: ١٥كــو ١البشــري مــن آدم الــذي جلــب املــوت، إىل كيانــه الــذي فيــه احليــاة األبديــة (

 ).٣٣: ٣، ضد األريوسيني ٩، الرسالة إىل أدلفوس: ٤٧ -

التحــوُّل، كــان ضــرورياً لبقــاء اجلــنس البشــري حيَّــاً إىل األبــد، ولكــي ال يفــىن  ذلــك
بـاملوت؛ "ألن اجلــنس البشــري كـان ســيهلك بالتمــام لــو مل يكـن ربُّ الكــلِّ وخملِّــُص اجلميــع 

 ).٤: ٩ابن اهللا قد جاء ليضع حداً للموت" (جتسد الكلمة 

تح بـاَب الشـركة. فكيـف ينقـُل لكن جاء الصلُب ورفَـَع عـائَق املـوت والدينونـة، وفـ 
إلينا املسيُح ربُّ احليـاِة هـذا التحـول النهـائي؟ التعلـيم السـائد منـذ عصـر اإلصـالح، والـذي 
ـــى يف مصـــر هـــو أن اإلميـــان مبـــا حـــدث، ال ســـيما الصـــلب، كـــاٍف جـــداً، ولكـــن هـــذا  تفشَّ

 التعليم مزيٌَّف بكل ما تعنيه كلمة مزيَّف، لآليت:

 يكن تعليماً فقط، بل حقيقة تأنس ابن اهللا.ألن التجسُّد مل  أوًال:
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التحــــوُّل هــــو حتــــول كيــــاين متَّ يف آدم األخــــري، فقــــد أخــــَذ الكلمــــُة ابــــن اهللا  ثانيــــاً:
ُد خلقة البشر الـذين ُخِلقـوا علـى  "جسداً قابًال للموت حىت ميكن أن يُبيد املوَت فيه، وجيدِّ

ـــادة ٩: ١٣صـــورته" (جتســـد الكلمـــة  ـــا هـــو إب املـــوت مـــن البشـــرية أو "مـــن )، واملقصـــود هن
 ).٥: ١٦داخلنا حنن" (جتسد الكلمة 

 االتحاد بالرب يسوع هو اتحاٌد إلهيٌّ ِسرِّيٌّ:

أُلوهيــــة هــــذا االحتــــاد عائــــدٌة إىل القــــوة اإلهليــــة الــــيت أبــــادت املــــوت، وإىل شــــخص  
 املخلِّــصِّ نفســه اإللــه املتجســد الــذي حــوَّل كيانــه هــو بقبولــه املــوت يف جســده. حقــاً حنــن
ـــة  نـــأيت إىل هـــذا باإلميـــان، ولكـــن اإلميـــان هـــو قبـــول نعمـــة التحـــوُّل. هـــو قبـــول احليـــاة الغالب
املـــوت؛ لـــذلك تـُـــوَِّج املســـيُح ملكـــاً علـــى اجلســـد، وصـــار "رأَس اجلســـد"؛ لكـــي مـــن الـــرأس، 

 ).١٨: ١تنمو كل األعضاء، كما ذكر معلم اإلجنيل (كولوسي 

لتــدبري" مــن الــوالدِة إىل الصــعود. هــو مــا حــدث للــربِّ هــو مــا ُيســلَُّم لنــا باســم "ا 
مراحــل تكـــوين اإلنســـانية اجلديـــدة، أي إنســـانية يســـوع. واألمـــر ال عالقـــة لـــه بعلـــم احلركـــة، 
فالـــذين يطبقـــون مـــا تعلمـــوه مـــن قـــوانني ميكانيكـــا احلركـــة علـــى تـــدبري اخلـــالص، يقعـــون يف 

 !أخطاٍء جسيمة، يظنون بناًء عليها أنه ميكنهم اهتام غريهم باهلرطقة!

هـــذا االحتـــاد يســـمُح للجســـد بـــأن ينمـــو حســـب القـــانون الطبيعـــي، وحســـب منـــوه  
الطبيعــي، ولــذلك هــو ينمــو ُمتَّحــداً؛ ألن النمــو مــن خصــائص البشــرية، وهبــُة االحتــاد هــي 
هبـــُة احملبـــة اإلهليـــة. حمبـــُة البشـــر هـــي حمبـــُة الطبيعـــة البشـــرية، وهـــي بـــدورها حمبـــُة االشـــخاص 

ون حمبــــة الشــــخص، هــــي حمبــــة جمــــردة عقليــــة تــــرفض الكيــــان أيضــــاً؛ ألن حمبــــة الطبيعــــة بــــد
اللحــم والــدم، ويف القيامــة حتــوِّل ذلــك اللحــم إىل عــدم الفســاد، وهــو مــا ندركــه  -اإلنســاين 

سرائرياً يف اإلفخارستيا عندما نأخذ اجلسد الذي ال ينقسـم وال يفسـد. وكـل الـذين حـاولوا 
 حتليل السر كيميائياً سقطوا يف خطأين:

�ـــم مل يـــدركوا أن أدوات التحليـــل هـــي أدوات ماديـــة فقـــط، بـــل واملـــنهج أ األول:
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ــاً مــن اخلمــر، مث أخــذه إىل املعمــل حبثــاً  نفســه أيضــاً، فقــد مسعنــا أن أســقفاً إجنليزيــاً قــدََّس كمَّ
عـن كــرات الـدم، فلــم جيــد. وبـالطبع هــي لـن تكــون؛ ألن هــذا الـدم لــيس دمـاً بشــرياً فاســداً 

ـــاً مـــن عناصـــر مائتـــة  نراهـــا حتـــت امليكروســـكوب، بـــل هـــو هبـــة احليـــاة غـــري الفاســـدة مكوَّن
املستعَلنة بالروح القدس. هـذا لـيس هربـاً مـن اإلجابـة، وإمنـا هـو الواقـع احلـي: حيـاٌة إهليـٌة ال 
تسمح بعودة ما هو إهلي إىل ما هو بشري بعـد القيامـة. ولـذلك، األخـوة الـذين يظنـون أن 

يح يظـل بـني أسـنا�م، علـيهم أن يعلمـوا أ�ـم قـد التناول جيعل بعَض أجزاٍء مـن جسـد املسـ
أعــادوا املســيح إىل املــوت، فصــار يتجــزَّأُ إىل أجــزاٍء، وصــار قــابالً للفســاد باالنقســام. هــؤالء 

 مل يُدركوا حقيقة القيامة بعد.

مل يـدرك هـؤالء أيضـاً أن اجملـال اإلهلـي ال يتفـوق فقـط ويعلـو علـى اجملـال  والثاني:
ـــدياً، وهـــو إعـــادة املـــادي بســـبب املصـــدر  والقـــوة املاحنـــة، بـــل ألن للمجـــال اإلهلـــي هـــدفاً أب

اإلنسان إىل حياة عـدم املـوت، أي احليـاة اخلالـدة األبديـة الـيت تُعطـى لنـا يف زمـان التجديـد 
ـــا علـــى األرض. هـــذا اجملـــال اإلهلـــي هـــو عمـــل الكلمـــة ٢٨: ١٩(مـــىت  )، أي زمـــان وجودن

ســيح يــدعونا إىل أعمــاق اهللا، أعمــاق احملبــة الثالوثيــة، املتجســد، وقــد فُــِتَح لنــا بالقيامــة. فامل
وإىل السكىن يف الثالوث، وبه، أي بيسوع احلـي؛ نـدخل إىل هـذه احليـاة اجلديـدة جـداً (رو 

)، والـيت ال مقـاييس أرضـيًة هلـا، بـل ال توجـد هلـا مقـاييس بـاملرة. هـذا لـيس هروبـاً مــن ٣: ٦
حقيقــة اسـتعالن مــا هــو مسـائي وحــي وأبــدي  السـؤال أو التخفِّــي وراء مـا هــو إهلــي، بـل هــو

يف زماننــا الــذي يعــاين مــن املــوت، ويعــرف البدايــة والنهايــة، بــل البــدايات والنهايــات كلهــا. 
ـــد ربنـــا يســـوع،  هـــو زمـــاٌن عتيـــٌق انكســـر بـــاملوت، ودخلـــت فيـــه األبديـــة مســـتعَلنًة يف املتجسِّ

نســانيًة حيَّــًة خالــدًة جميــدًة وجــاء يســوُع وجلــَس علــى عــرش األلوهــِة بالصــعود، حــامالً معــه إ
متَّحـدًة بــه؛ فصـارت املســافات هـي إبــراز االختالفـات، والتمــايُز ال الفصـل بــني الكائنــات، 
وصارت السماُء تُعاَين يف اخلدمة اإلهلية بتسبيح الشاروبيم والقـوات العلويـة. وعنـدما نسـري 

قيامـة، فـنحن بكـل تأكيـد يف موكب احلياة يف اخلمسني املقدسة حاملني الصلبان وأيقونة ال
ـــا يف موكـــب نصـــرة احليـــاة ـــا دخلنـــا املـــرياَث الســـماوي بالصـــليب والقيامـــة، وإنن  )١(نقـــول إنن

 يُوصف هذا املوكب شعبياً، بأحط وصف: "زفة القيامة".لألسف،  )١(
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 مرتِّلني مع "كل صفوف السمائيني"، فقد جاء الذي وحَّدنا باحلياة غري املائتة.

 يف احلياة اجلديدة ندرك ثالثة أبعاد أساسية، وهي: 

ــــدما نبحــــث عنهــــا فينــــا، قــــد ال جنــــدها؛ ألن  أ�ــــا ليســــت ِمنَّــــا، ولــــذلك أوًال: عن
 مصدرها املسيح والروح القدس.

ـــاً: أ�ـــا تُـــدَرُك باملعايشـــة، وبـــرفض تطبيـــق آليـــات احليـــاة االجتماعيـــة واليوميـــة  ثاني
ومثالياهتا على احليـاة اجلديـدة. مثـل اسـتخدام كلمـة "االسـتحقاق" مبعناهـا السياسـي، وهـو 

فة، يف جمـــال احليـــاة اجلديـــدة، بينمـــا امللكـــوت لـــيس أن تكـــون قـــد أديـــت خدمـــة شـــاقة مشـــرِّ 
اســــتحقاقاً هبــــذا املعــــىن، بــــل هــــو للمســــاكني، والغفــــران هــــو للخطــــاة، واحملبــــة هــــي للبشــــر 

 املنكسرين.

مـــا لـــيس ِمنَّـــا، ومـــا ال يؤخـــذ حســـب معـــايري ومقـــاييس احليـــاة االجتماعيـــة  ثالثـــاً:
 ط، هو احلي يسوع رب احلياة.والسياسية والقانونية، جيب أن يعود إىل مصدر واحد فق

بـل أنـه كمـا نقـول يف األوشـية: "أيهـا  )١(ومعيار احلياة القائمة، ليس أنه بال مـوت
 الطبيب احلقيقي الذي ألنفسنا وأجسادنا يا مدبِّر كلَّ جسٍد تعهَّدنا خبالصك".

اكتشــاف حركــة احليــاة الــيت جــاء هبــا  + حنــن مــدعوون إىل اكتشــاف القيامــة، وإىل 
 املسيح احلي، ونقُلُه ِلما يف كيانه إىل كياننا امليت.

+ حنن مدعوون إىل الوالدة من فـوق، ومشـكلة معموديـة األطفـال الـيت تـتم بـدون 
إعــــداد جيــــب أن ُحتــــل علــــى وجــــه الســــرعة؛ لكــــي يــــدرك األطفــــال أ�ــــم جــــاءوا إىل احليــــاة 

 بل من اهللا. اجلديدة، ليس من األب واألم،

 أي سليب، بل إجيايب. )١(
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+ حنــــن مــــدعوون إىل ذات االحتــــاد الـــــذي أكملــــه الــــرب يســــوع يف جســـــده، أي 
ـــد أُلوهيتـــه بالبشـــرية ألجلنـــا. وعنـــدما يشـــرد الفكـــر بعيـــداً، يظـــل  احتـــاده بالبشـــرية، فقـــد وحَّ

 الكيان الذي ُوِلَد من جديد، هو كيان من نال التبين.

ركهـا املــوت فينـا، وكيــف أن + حنـن مـدعوون إىل البحــث عـن اآلثــار السـلبية الــيت ت
اخلـــوَف علـــى اجلســـد هـــو عالمـــٌة خطـــريٌة جتاوزهـــا شـــهداء مســـالوط، فانقـــذوا الشـــجاعة الـــيت 

 نامت حتت ركام الكسل والرتاخي.

+ حنــن أغصــان الكرمــة احلقيقيــة، ومهمــا َحــرََّك الــريُح الغصــَن، فإنــه يظــل ثابتــاً يف  
د، بــل يســوع هــو املصــدر. ولعــل األصــل. إن أفكارنــا ومشــاعرنا ليســت هــي مصــدر االحتــا

أفـــدح األخطـــاء هـــو التعبـــري عـــن ذلـــك مـــن خـــالل العالقـــة العاطفيـــة الـــيت ختضـــع لعواصـــف 
العواطـف، وهـو مـا جيعلـين حـِذٌر جــداً مـن تراتيـل تقـال يف االجتماعـات لتحريـك العواطــف 

مل  الراكـــدة. لكـــن احتادنـــا باملســـيح هـــو احتـــاٌد إراديٌّ، ســـواء ُوجـــدت العواطـــف واملشـــاعر أو
توجـــد؛ ألن يســـوع هـــو "صـــخر الـــدهور"، لـــيس ِمـــن ُصـــنِع أو فعـــِل اإلنســـان، بـــل هـــو هبـــُة 

 اآلِب لنا، وهو هبة حمبة.

 المسيُح حيٌّ فينا:

إذا كنت أظنُّ أن التوبَة عن اخلطايا هي اليت جعلتـين مسـيحياً، فأنـا قـد وقعـت يف  
ي ليسـت التوبـة، بـل عدة أخطاء جسيمة. الذي جعلين مسيحياً هو الـوالدة مـن فـوق، وهـ

جتديد الكيان؛ ألن الذين ُولدوا ليس من دم وحلم، هم بالتايل، ليسـوا الـذين قـرروا بـاإلرادة 
ـــــدوا والدًة  ـــــزواج، مل يُول ـــــيس مـــــن مشـــــيئة رجـــــل، أي نتيجـــــة ال ِـــــدوا ل ـــــذين ول ـــــوا. وال أن يتوب

خـوة كثـريين" بيولوجية، بل والدة من اهللا، أسَّسها ربنا يسوع املسيح ليكون هو "بكراً بني أ
ـــأ مبـــا يلقيـــه الشـــيطان نفســـه مـــن كـــالم عـــن ٢٩: ٨(رو  ). وعليـــك عزيـــزي القـــارئ أالَّ تعب

اجلــوهر واألقنــوم والنعمــة .... اخل تلــك أالعيــب لفظيــٍة هلــا قصــٌد واحــٌد، هــو تشــتيت خــرب 
اإلجنيل السار، ونقل العطية مـن الثـالوث إىل الصـراعات اللفظيـة اجلوفـاء، لكـي يصـبح كـل 
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هـــو إنســـاين فقـــط، أي اللغـــة واملصـــطلحات واملفـــردات واملبـــادئ الفلســـفية، بينمـــا  مـــا لـــدينا
 يضيع االحتاد، أي احتاد احملبة األبدي.

+ املسيُح فينا؛ ألننا بدون وجوده فينا، لسـنا أبنـاء، فـال شـيء جيعلنـا أبنـاء اهللا إالَّ 
 حلول املسيح فينا.

 كلنا وحياتنا كلنا".+ املسيُح فينا؛ ألنه حسب صلواتنا: "هو قيامتنا  

+ هو فينا إهلياً؛ ألنه اإلله، وهو فينا إنسانياً؛ ألنه ينقل من بشـريته احليَّـة باالحتـاد 
 بالهوته إلينا اخللوَد وعدم املوت، وقبل هذا وذاك، احملبة.

+ هــو ينقــل إلينــا املســحَة الــيت أخــذها مــن اآلب، أي الــروح القــدس. وجيعــل هــذه 
ن الروح القدس كيف حنيـا، وكيـف نعـيش، وكيـف يثبِّتُنـا الـروح يف املسحة فينا لكي نتعلم م

 ).٢١: ١كو ٢االبن املتجسد (

 هذا هو زخم القيامة.

جلـــَس الـــربُّ علـــى عـــرش الالهـــوت حيَّـــاً بعـــد قيامتـــه وصـــعوده، وكـــان يـــرتدد علـــى  
يومــاً، وال زال يفعــل ذلــك مــع كــلِّ إنســاٍن،  ٤٠األرض لكــي يســلِّم التعلــيم للرســل طــوال 

 هو:ف

 الراعي الصاحل الذي يبحث عن اخلروف الضال. -

 نوُر العامل الذي يُنري كلَّ َمن غلبته ظلمُة الشك. -

 خبُز احلياِة الواهُب احلياَة للعامل. -

هذا قليـٌل مـن كثـٍري نرتكـه للقـارئ، ولكـن األسـاس الـذهيب هـو أن كـل مـا 
احلـــيُّ يســـكن فينـــا لُنولَـــد يف حيـــاة الـــرب قـــد ُوِهـــَب لنـــا بالقيامـــة؛ إذ صـــار املســـيُح 
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 وحنيا ونتحرك به وفيه.

 + أنت فينا ومعنا، وال فرَق بني االثنني.

 + أنت معنا َمِلٌك، وفينا حياة.

 + أنت معنا إلٌه على الكلِّ، وفينا ألننا جسُدَك.

 + أنت معنا الوسيط، وفينا ألننا أعضاُء جسِدَك.

 اجملُد لَك؛ ألنك أحييتنا.

 عام وأنتم خبري كل      

 د. جورج حبيب بباوي     

 ٢٠١٥ابريل            


