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ـــَك األزليـــة يف زماننـــا العتيـــق ملَّـــا جلســـَت مـــع تالميـــذك وســـلَّ  متهم أشـــرَق نـــوُر حمبِت
 حياتك.

َك ودِمـــَك ألحـــٍد علـــى جســـدِ  َك، فـــال ســـلطانَ بنفِســـ يـــا ســـيدي التســـليمَ َت َمســـورَ 
 سواَك.

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

 دنا إىل العدم.من العدم جئنا، فإذا مل حتفظنا نعمتك عُ 

 رمســــَت لنــــا العطــــاء األقنــــومي حملبتــــَك املتجســــدة، بــــاخلبز واخلمــــر، فلــــم تعــــد لعنــــةُ 
 نعمتك.ا عنَّ متنع  األرضِ 

 وتصري خبزاً. ِلقنا، وهبَت لنا أن تنمو احلنطةُ من الرتاب الذي منه خُ 

 ق والتعب نأكل اخلبَز.بالعر 

ــ قَ رَ َعــ ووضــعتَ  الفــائق، ملَّــا أمســكت بــاخلبز،  عشــاءكانتظــارك يف  ، وتعــبَ كَ حمبِت
 ."هذا هو جسدي"وبالكلمة اليت أقامت املوتى قلت: 



 القدس من العروس مرمي. إياه الروحُ  كَ الذي وهبَ  كَ جسدُ 

 وقوتاً للخلود. ،احمليي خبزاً للحياة كَ مه بصوتِ قدِّ تُ 

م قــــدِّ ، بــــل صــــارت تُ ، دائــــرٌة مغلقــــةٌ أيــــامٍ  ت يف ســــتةِ لقــــة األوىل الــــيت متَّــــاخلِ مل تعــــد 
 احليـــاةِ  إىل احليـــاة الغـــري الفانيـــة، ولكـــي يصـــبح طعـــامَ  رتقـــىَ الوجـــود لِ  للخلقـــة اجلديـــدة عطيـــةَ 

 بديًال لطعام املوت.

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

 ؛ تعذَّر علينا أن حنَب حىت أنفسنا.شيءٍ  كلَّ   الثنائيةُ  ت املعرفةُ قَ عندما سبَـ 

ـــ وهكـــذا جئـــتَ  فينـــا،  كَ يـــا ســـيدنا بالعطـــاء الـــذي يســـود باحملبـــة؛ لكـــي تنمـــو حمبُت
 فننال من احملبة معرفًة نقيًة من االحتياجات والشهوات. ،املعرفةَ  شجرُة حمبٍة وحياٍة تسبقُ 
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 السماوية. أنت جالٌس عند املائدةِ 

 ة غالبة املوت.باحملهي يف شوٍق توِّزُع حياَتَك اليت ال متوت؛ أل�ا 

 مل تنقسم بالعطاء، بل بالعطاء أنت توحُِّد املنقسمني.

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

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



يف املـــزود، ويف األردن، ويف  ،أنـــت اإللـــه املتجســـدف ،أينمـــا كنـــت .أنـــت ال تنقســـم
 ة والقرب.الربية، ويف العلية، واجللجث

 جسُدَك باإلرادة اليت ال تعرف إالَّ العطاَء والرمحة. إرادٌة واحدٌة إلرادتني. يتحركُ 

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

مــــة احمليــــي اجلســــُد إىل الالهــــوت، فصــــار جســــداً حميِّيـــاً؛ ألنــــه جســــد الكل وخضـــعَ 
 واهب احلياة.
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أنظـــُر إليـــَك يـــا عـــريَس البيعـــِة، وأنـــت ممســـٌك بـــاخلبِز، صـــانعاً ترتيـــَب العطـــاء لكـــل 
 : "هذا هو جسدي".الدهور

م. والـذين مسعـوك تقـول: "هـذا هـو والذين عاينوك يف العلية، شاهدوك وأنـت تقـدِّ 
أمـــام عيـــو�م، جســـدي"، مل يـــدخلوا يف ســـجاٍل وحـــوار، بـــل كانـــت إطـــالالت الفصـــح متـــر 

، يعــرب بنــا مــن املــوت إىل القيامــةوالــذي  ،فــأدركوا أن "اَحلَمــل" اجلديــد لفصــٍح جديــد أبــدي
 هو ذلك اجلالس معهم.
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 ال ثنائيَة يف العطاِء، وال مسافَة تفصل من ميأل السموات واألرض عن األحباء.

ا ال تبـــدأ مـــن عـــٍد مـــن أبعـــاد الزمـــان. لـــيس فيهـــا مـــاِض؛ أل�ـــاحملبـــُة ال تعـــرف أيَّ بُ 
لعطـــاء قيـــداً. وال تنظـــر إىل لملعرفـــة، بـــل مـــن اللقـــاء. ولـــيس فيهـــا حاضـــر؛ أل�ـــا ال تعـــرف ا

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

شـتاٍء إىل  حنن ننسى أنـَك خـالُق احلنطَـِة واملـاء والعنـب واألرض وكـل الفصـول مـن
 كَ مت ذاتَــربيــع ... ننســى ذلــك عنــدما نســأل: كيــف قــدَّمَت ذاتــك يف العليــة؟ وكيــف قــدَّ 

 على اجللجثة، وملاذا قمت؟ أمل تكن القيامُة تقدمَة الغلبِة؟

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

إىل  احلـواسَ  نابعٌة من تسلط احلواس على الفكر. أمـا الوحدانيـُة، فرتفـعُ االزدواجيُة 
 عن إدراكه. احلواسُ  فريى ما تعجزُ  ،الفكرِ  مدارجِ 
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 يا يسوع. أنا جالٌس معَك يف العليِة، حيث تقدُِّم يف كلِّ يوٍم، حياَتَك.

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

 بالكلمة تدخل الفكر.

 د كياننا بكيانك.باجلسد والدم توحِّ 

حــىت إن كــان حمــور اهتمامــه هــو أنــت وحــدك. لكــن يف  مغلقــةً  دائــرةً  يظــلُّ  الفكــرُ 
 الفكـــرُ  يكـــفُّ عندئـــٍذ  ،عطـــاء اجلســـد والـــدم، أنـــت ُكلُّـــَك األلوهـــة املتجســـدة تعطـــي كيانـــك

 وختتفي الكلمات.

القلـب الـذي يـرى العطـاء  شوقِ  أنت إلينا، وآهاتُ  كَ الشوق اإلهلي، شوقُ  آهاتُ 



يــده إليــك  الكيــانُ  دُّ ويشــرب مــن احملبــة قبــل أن يشــرب مــن ينــابيع الفكــر، ميـُـ ،قبــل الفكــرة
الــيت نالــت نفحــة وهبــة حيــاة، فنالــت بدايــة القيامــة قبــل يــوم جمــدك  لكــي يأكــل مثــرة األرض

 اإلهلي.

 .ريَ أكل آدم وحواء وانفتحت أعينهما وعرفا العُ 

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

 للمائتني، يأكلون حلياٍة ال متوت. حياةٍ  هبةَ  أصبح األكلُ 

بعد غلبـة االنفصـال باالحتـاد  ، وصرت احلياةَ ملخلص، أقمت احلياةَ ملَّا جئَت أيها ا
 األقنومي وغلبة املوت على الصليب وقيامة للخلود بقيامتك.

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

الفصــح القــدمي، قــدَّمَت ذلــك اخلبــز "بإرادتــك وحــدك وســلطانك"، فصــرت أيهــا املخلــص 
ــ البيعــةِ  عــريسَ  ي وخمــدع احتــاد اإلهلــي مــع عــروٍس مشــتتٍة مــذعورة تضــم رِّ يف ليلــة زواجــك السِّ
، أن مــن غســل األرجــلِ  قبــل االحتــاد هبــا، لعلهــا تعــرفُ  كَ ، وتغســل عروَســواخلــائفَ  اخلــائنَ 
 اخلدمة احلقيقية. ينبوعُ  احملبةَ 

 قبل أن توجد. كنت تعرف العروسَ 

ص قبــــل معرفتـــك لكـــي ختلِّــــ كَ حمبتَـــ ، وضـــعتَ وفــــاحص القلـــوب يـــا خـــالق الكـــلِّ 
 .الكلَّ 

العــروس كمــا هــي. أنــت وحــدك  ، ال تــزال أدنــاسُ كَ جســدَ  تَ وحــىت بعــد أن ســلَّم
بنفــاق، فتحولــت العطيــة يدخلــه الشــيطان؛ ألنــه أكــل  .تعــرف كــم يهــوذا بيننــا يأكــل معــك

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



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

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

 أنــه مــاءٌ  وظــنَّ  . ومــن رأى الســرابَ شــربلــن ي ؛أنــه ســرابٌ  إىل املــاء وظــنَّ  رَ ظَــن نَ َمــ
ميوت من العطش. حنن يا سيد احليـاِة أسـرى مفـاهيم وحتديـدات ورؤى، مـن ينـابيع اخلـوف 

 .والشك واملوت وقساوة القلب تصدرُ 

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

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

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

 التالميذ، حىت يهوذا.

املتجسـد  اخلـالقِ  أرجـل التالميـذ، احننـاءُ غسـل أثناء يف احننائك إفرام السرياين يرى 
 أمام اخلليقة.

غســـل األرجـــل،  ن احملبـــة مل تصـــل فقـــط إىل حـــدِّ ال جيـــب أن خنـــاف مـــن ذلـــك؛ أل
 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.
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اٍمل مل واألصدقاء واألعداء. حنـن نـأيت إىل عـاغسل نفسي اجلرحية، اليت جرحها العاِ  
 ميوج بالكراهيِة وال يعرف إالَّ القسوة واالنتقام.

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

 عادت إلينا حيوية الشهادة. غسلوا مصر كلها من اخلوف والرتدد.

حمبتــَك اإلهليــة  ل يــا ابــن اهللا نــارَ فاشـعِ األرواَح الــيت أصــاهبا الــرتدد،  هــؤالء غسـل دمُ 
نـا أفضــل مـن احليـاة مــع تلَ د أصـبح قفننحـين مبحبــٍة بـال خـوف أمــام اجلـزار والقاتـل، فقــ ،فينـا

 وحوٍش هلا أشكال البشر.

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي       

 ٢٠١٥أسبوع البصخة      


