العدد الثالث ،كانون األول2020

السنة السابعة عشرة

__________________________________________________________________________________________

جتسد اهلل كنقيضٍ خلطيئة اليوم
األرشمندريت أفرام رئيس دير الفاتوبيذي ،أثوس
نقلتها إىل العربية أرسة ر
التاث األرثوذكس

أيها اآلباء واإلخوة األحباء ،نحتفل اليوم بأعظم حدث يف كل العصور وكل األزمنة :ميالد المسيح،
الذهب الفم .يدخل هللا حياتنا ،يف الوقت المناسب ،يف
"ملك كل األعياد" ،بحسب القديس يوحنا
ي
ْ َ ُ َ ُ ُ َْ ُ
يح" ( 1تيموثاوس .)5:2
"اإلنسان يسوع الم ِس
التاري خ باسم
ُ َ َ َ ِْ
ّ
َ
َ
"اهلل ظهر ِ يف الجس ِد" ( 1تيموثاوس  .)16:3هللا يفرغ ذاته ،يتواضع ،يصغر نفسه ،يتضاءل بطريقة
ً
ّ
ً
رضيعا .طفل إله ر
وبشي .يصي إنسانا ،مثلنا ،بلحم ودم ،بروح وجسد وعقل
تصورها ويصي
ال يمكن
ي
الثان يف الثالوث األقدس ،هو إنسان كامل وإله كامل.
وإرادة .المسيح ،األقنوم ي
هللا األبدي ،الذي يتعذر الوصول إليه ،ولكن الرحيم ،الذي ال بداءة له ،إن دخوله يف واقعنا ،بحسب
القديس يوحنا الدمشق ،هو "أعجوبة العجائب ،المعجزة الوحيدة تحت الشمس" .ال رشء َ
يقارن بهذا
ي
ي
ْ
ّ
.
.
الش العظيم الذي ال يفب ،وال حب خلق هللا للعالم لقد خلق أشياء لم تكن من قبل اآلن ،هو نفسه
ً
ّ
يأن إىل الوجود؛ الذي ال بداية له ،يبدأ".
يصبح مخلوقا ،خليقة.
بغض النظر عن مدى استنارة
"الكائن ي
ّ
الفهم ر
وتبّصه ،يظل هذا اللغز مغىط وغي قابل للفهم .حب عند إعادة الوالدة ،فإن
المالئك
البشي أو
ي
طريقة توحيد الطبيعة اإللهية مع طبيعتنا نحن ر
البش يف أقنوم واحد للكلمة اإللهية ال تزال غي قابلة
للتفسي.
ّ
عندما اتخذ هللا الطبيعة ر
البشية ،لم يشعر بالضعف ،ولم ييعج من فعل ذلك ،إذ بطريقة تفوق
الفهم ،صارت الطبيعة ر
البشية قادرة عىل احتواء الالهوت .نحن أقرباء هللا وجوهرنا الوجودي شبيه
ً
باهلل .لك يوضح لنا أن هللا ليس غريبا علينا ،يقول القديس يوحنا اإلنجيىل أن المسيح "أن إىل ّ
خاصته"
ي
ي
(يوحنا  .)11:1يؤكد القديس غريغوريوس باالماس أن الطبيعة ر
الب
ه
المالئكية
وليس
فقط
ية
البش
ي ي
ً
ه قادرة عىل تحقيق الطهارة الكاملة ،لتجد مكانا يف داخل ذاتها لكل اإلشباع
تحتوي هللا وعىل شبهه و ي
ّ
والمجد والسلطة وقوة الروح القدس ،ألننا "منذ البدء لم نكن مجرد مخلوقات من هللا ،بل أوالده
بالروح".
ُ
ّ
لقد علم هللا أنه يف وقت ما ،يف لحظة معينة ،سوف يتخذ جسدنا .لذلك من البداية ،خلقنا للمسيح
ً
ُ
األصىل نفسه أن يسكن فينا يف مرحلة ما .منذ
ألننا خ ِلقنا عىل صورة هللا ،حب يكون ممكنا للنموذج
ي
البداية ،كانت كل األشياء عىل األرض  -وف الواقع ّ ،
كل ما فوقها أي القوات والطغمات المالئكية  -تميل
ي
نحو تدبي اإلله اإلنسان وقد خدموه من البداية إىل النهاية.
زعم بعض الالهوتيي الغربيي ف العصور الوسىط ،ولألسف بعض األرثوذكس المعارصين ،أن ّ
تجسد
ي
ً
هللا كان مستقال عن السقوط .لقد زعموا أن هللا الكلمة كان سيصبح إنسانا حب لو لم يخطأ آدم وحواء
ّ .
تحدثوا ،بعبارة المصطلحات الالهوتية ،عن "التجسد غي الطارئ".
ولم تكن هناك حاجة للخالص
اإلله لم يكن سوى خالصنا وتمجيدنا.
لكن الغرض من التجسد
ي
ر
الهدف من تجسد الكلمة اإللهية ليس يف المسيح ،بل فينا نحن البش .بالطبع  ،اإلله الذي كان بال أم
من قبل الزمنّ ،اتخذ ًأما ،ف الزمن ،امرأة بطبيعتنا ر
البشية .أم بال خطيئة ،عذراء .يقول أثناسيوس الكبي
ي
ً
.
تأن الحاجة لخالصنا ثم تدبي
بوضوح :لو لم تكن هناك حاجة لخالص جنسنا ،لما صار هللا إنسانا أوال ي
اإلله .ما لم نتمكن من تحقيقه ألن آدم وحواء ضللهما الشيطان ولم يحفظا الوصية ،منحنا
التجسد
ي
إياه هللا بتجسده.
ُ
ُ َ َ
ُ
َ
إن غاية الش الذي لم يعرف وك ِتم حب عن المالئكة عي العصور يستعلن اآلن مع والدة المسيح من
العذراء الفائقة القداسةَ .
ومن هو هذا المسيح؟ أفرغ هللا ذاته ونزل إلينا نحن ر
البش حب نرتفع إليه.
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شارك هللا طبيعتنا ر
البشية حب نتمكن من مشاركة طبيعته اإللهية .أصبح هللا ابن اإلنسان ،حب نصي
ً
أبناء هللا .أصبح هللا إنسانا ،حب نصبح نحن ر
البش آلهة.
ً
وه ترانيم الهوتية جدا ،تشدد عىل "لنا"
كل التدبي المتجسد صار "لنا ومن أجلنا" .ترانيم
الكنيسة ،ي
ُ
وف قنداق عيد الصعود
و"من
أجلنا" بشكل كبي .يقول قنداق عيد الميالد "قد ولد لنا طفل صغي"  ،ي
ّ َْ
َ
ْ
َ
َ
(فيلب )7:2
أجلنا" .إن االعتقاد بأن هللا "أفرغ نفسه واتخذ صورة عبد"
"لما أتممت التدبي الذي من ِ
ي
يواضع المؤمني .إنه يجعلنا ممتني هلل مخلصنا ويشجعنا
من أجل خالصنا وإعادة خلقنا ،هو أكي ما ِ
السع إلرضائه من خالل االليام بمشيئته المقدسة وبذل أقىص جهدنا يف هذه المهمة .لذلك لن
عىل
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
الب قرأنا عنها يف كتاب أخبار اآلباء الشيوخ .حث أبا بيمي أبا إيسيدوروس
تفاجئنا قصة أبا إيسيدوروس ي
ّ
عىل الراحة قليال من جهوده الدؤوبة ،بسبب تقدمه يف السني ،لكن أبا إيسيدوروس أجاب" :حب لو
أحرقوا إيسيدوروس ونيوا رماده ف الري ح ،فإن ذلك ال يعنيب ً
كثيا ،ألن ابن هللا جاء إىل هنا من أجلنا".
ي
ي
عند هللا ،نحن ر
البش لسنا مجرد خليقة ،بل نحن حدث خاص ،وشخص منفصل أبدي ،وهذه حقيقة
صفرون أن يقول إنك إذا قللت من قيمة رسالة اإلنجيل،
عظيمة ،مهما بدت جريئة .اعتاد الشيخ الراحل
ي
وه أننا مخلوقون لملء الكمال أي للتمجيد ،فهذا ليس مجرد خطأ ،ولكنه يف الواقع خطيئة عظيمة.
ي
ومع ذلك ،فإن قبول هذا الكالم أو رفضه يكمن ف اإلرادة الحرة لكل شخص ،وبالتاىل يختي الصيورة ً
إلها
ي
ي
بالنعمة أو يبتعد عن إله المحبة والحياة .ألنه ،كما يقول القديس غريغوريوس باالماس "العقل المنفصل
ً
ً
شيطانيا أو بهيميا".
عن تأمل هللا يصبح إما
ر
يف هذا الوقت الحرج بالنسبة للبشية جمعاء ،يمكننا أن نرى المزيد من الناس ينحدرون إىل حياة غي
والمثلية ،أو المشاعر الروحية كاألنانية والتفاخر والطمع
طبيعية ،إما من خالل أهواء الجسد كالزنا ِ
ً
ينبع أن نرفضهم كأشخاص ألننا دائما ندين الخطيئة وليس
والجشع .هؤالء األشخاص ،الذين ال
ي
الشخص ،بل أن نعتيهم أعضاء مريضة ف أجسادنا ،يجب أن تكون صالتنا من أجلهم شديدة و ّ
حارة.
ي
ينبع إيجاد ثقل موازن قوي حب يستطيع للناس أن يتخلصوا من الخطيئة ويعيوا عىل طريقهم ويرتقوا
ي
ّ
.
:
تبب هللا لنا بنعمته يكتب
إىل ملء قامتهم وهذا كله ليس سوى
الب تنبع من والدة المسيح ي
الرسالة ي
ّ
الالهون" :هللا متحد باآللهة ومعروف [من قبلهم]" وهذه المعرفة التجريبية
القديس غريغوريوس
ي
واضحة ومرضية ً
تماما من وجهة نظرنا ،كما من وجهة نظر هللا.
ً
"الكلمة صار جسدا" "ليبطل سلطان الموت" ويخلصنا من قيود الموت والخطيئة .هذه اليكة
ه مركز الحياة الرهبانية.
الب يمنحها لنا المسيح بميالده  -خالصنا الوجودي يف هللا وتمجيدنا  -ي
العظيمة ي
وع وجودي لهذه الحالة ولهذا السبب تخلوا عن العالم .إن ما يربط قلب وعقل وروح
لدى الرهبان ي
الراهب أو الراهبة هو معرفة هللا ومحبته ،وهو أقرب اتحاد واتصال ممكن باهلل ،ولهذا السبب يصبحون
ً
أمواتا عن العالم .قد يعيشون ف العالم ،لكن ال ر
ّ
يمس قلوب هم .إن مواطنتهم وكيانهم كله موجودان
شء
ي
ي
فيلب.)20:3
اجع
ر
(
بولس
القديس
بالفعل يف السماء ،كما يقول
ي
أيها اآلباء واإلخوة األحباء ،إن حضور المسيح وتعليمه عىل األرض يجعالنا مسؤولي أمامه وتجاه
العالم أجمع .هل نقبل رسالته ونحاول تطبيقها بكل ضمي صالح؟ إذا أتممنا ذلك ،نرافق المسيح ونحتفل
الحقيق بميالد المسيح يكون عندما نشعر بوالدة جديدة يف هللا من خالل المشاركة يف
معه .االحتفال
ي
نبع أن يولد جميع المسيحيي من فوق يف الروح القدس ،كم بالحري هذا
النعمة اإللهية .وإذا كان ي ي
ً
ُ
السينان؟
ينطبق عىل الرهبان الذين من المفيض أن يكونوا نورا للعلمانيي ،بحسب القديس يوحنا
يّ
ُ
ً
إىل كلمة هللا الذي ُولد من العذراء النقية والذي أصبح ً
غب كل واحد منا نحن
طوعيا،
فقيا
ِ
نصىل أن ي ي
ي
ً
ً
المسيحيي األرثوذكسيي بأحىل هدايا الروح القدس ،سالما وفرحا ومحبة ،وأن يمنح بركاته بغزارة ،حب
ً
يطلع نور معرفته ويني كل الناس يف العالمُ .و ِلد المسيح ،حقا ُو ِلد!
* عظة يف عيد الميالد
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