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سرّ قلب اإلنسان 1 -
األرشمندريت زخريا زاخارو

نقلتها إىل العربية أرسة ر
األرثوذكس
التاث
ي
ُ
كل قواني الكنيسة الطاهرة أعطيت للعالم لغرض وحيد هو اكتشاف "القلب العميق" (أنظر مزمور
ً
 )6:64مركز أقنوم اإلنسان .وفقا للكتاب المقدس  ،فقد صاغ هللا كل قلب بطريقة خاصة ،وكل قلب هو
هدف له ،وهو المكان الذي يرغب أن يسكن فيه حت يظهر ذاته.
النسك
بما أن ملكوت هللا يف داخلنا (أنظر لوقا  ،)21:17فالقلب هو ساحة معركة خالصنا ،وكل الجهد
ي
ْ ْ
ُ
ر
َ ُ
ً
طاهرا أمام الرب" .فوق كل تحفظ احفظ قلبك ،ألن منه مخارج
يهدف إىل تطهيه من كل قذارة وحفظه
ْ
.
الحياة" يحث سليمان ملك إشائيل الحكيم (أمثال  )23:4تمر مخارج الحياة هذه عي قلب اإلنسان،
ه أن قلبهم ،الذي مات مرة
وبالتاىل فإن
الت ال تنقطع لكل من يسعون بال كلل إىل وجه هللا ي
ي
الح ي
الرغبة ي
ُ
بسبب الخطيئة ،يعاد إحياؤه بنعمته.
الحقيق الجتماع اإلنسان مع الرب .إن قلب اإلنسان يطلب المعرفة (أمثال
القلب هو "الهيكل"
ي
يأن رب المجد ويثبت فيه .من جانبه ،هللا الذي هو "إله
 )14:15الفكرية واإللهية ،وال يعرف راحة حت ي
ً
أعطت
بت،
يكتق بجزء من القلب .يف العهد القديم نسمع
غيور" (خروج  )14:34ال
ي
صوته صارخ ُا "يا ي
ي
ُ ْ
ُ
َ
ر
َ
وف العهد الجديد يأمر" :تحب الرب إلهك من كل قلبك ،ومن كل نفسك ،ومن
قلبك" (أمثال  )26:23ي
ْ
ُ
كل فكرك" (مت  .)37:22إنه من صنع قلب كل إنسان بطريقة فريدة وغي متكررة ،عىل الرغم من أنه ال
يوجد قلب قادر عىل احتوائه بالكامل ألن "هللا أعظم من قلوبنا" (1يوحنا  .)20:3ومع ذلك ،عندما
ينجح اإلنسان يف تحويل قلبه كله إىل هللا ،فإن هللا نفسه يولده من بذرة كلمته غي القابلة للفساد،
والمواهت .إنه يجعله هيكًل أللوهيته ،هيكًل
ويختمها باسمه العجيب ويجعلها تتألق بحضوره الدائم
ي
غي مصنوع باأليديً ،
قادرا عىل إظهار "هيئته" وسماع "صوته" و "حمل" اسمه (أنظر يوحنا 37:5؛
أعمال  .)15:9باختصار ،يحقق اإلنسان هدف حياته ،وسبب مجيئه إىل وجود هذا العالم العابر.
ّ
ونصىل إىل هللا خارج قلوبنا
تكمن المأساة الكيى يف عرصنا يف حقيقة أننا نعيش ونتحدث ونفكر بل
ي
ً
ُ
"روح المجد وهللا" (1بطرس )14:4
أي خارج بيت أبينا .وبيت أبينا حقا هو قلبنا ،المكان الذي يجد فيه
ّ
"يتصور فينا"(غالطية  .)19:4يف الواقع ،عندها فقط يمكننا أن نصبح كاملي ،وأن نصي
الراحة ،حت
الت ال
أقانيم عىل صورة األقنوم
الحقيق والكامل ،ابن هللا وكلمته ،الذي خلقنا وافتدانا بدم ذبيحته ي
ي
توصف.
الت ترصف أذهاننا عن قلوبنا وتجذبها إىل عالم األشياء الطبيعية
ومع ذلك ،طالما
أننا أشى عواطفنا ي
ّ
وبالتاىل تحرمنا من كل قوة روحية ،فلن نعرف والدة جديدة من العىل تجعلنا
والمخلوقة الدائم التغي،
ي
ّ
ً
أبناء هللا وآلهة بالنعمة .يف الواقع ،بطريقة أو بأخرى ،نحن جميعا "أبناء ضالون" ألبينا الذي يف السماء
ألنه ،كما يشهد الكتاب المقدس" ،الجميع أخطؤوا ،وأعوزهم مجد هللا" (رومية  .)23:3لقد أبعدت
َ
الخطيئة عقلنا عن تأمل هللا الواهب الحياة وقادته إىل "بلد بعيد" (لوقا  .)15:9يف هذا "البلد البعيد"
وف إطعام الخنازير أصبحنا خاضعي للشياطي .لقد سلمنا أنفسنا لألهواء
ُحرمنا من رشف حضن أبينا،
ي
المخزية والمجاعة الخطيئة الرهيبة الت ّ
رسخت نفسها بالقوة لتصبح رشيعة أعضائنا .لكن علينا اآلن
ي
أن نخرج من هذا الجحيم الكفري ونعود إىل بيت أبينا لنقتلع قانون الخطيئة الذي بداخلنا ونسمح
ّ
يحل يف قلوبنا .هذا ألن الطريق الوحيد للخروج من عذاب الجحيم إىل فرح
لقانون وصايا المسيح أن
الملكوت األبدي هو طريق الوصايا اإللهية :أن نحب هللا وقريبنا بكل كياننا بقلب خال من كل خطيئة.
إن رحلة العودة من هذه األرض النائية غي المضيافة ليست رحلة سهلة وال يوجد جوع أكي إثارة
ّ
ئ
يتحملوا
الت ال تفت ،يمكنهم أن
للخوف من قلب هلك بالخطيئة .الذين يمتىل قلبهم من عزاء النعمة ي
9
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قاس يفتقر إىل
كل الحرمان والضيقات الخارجية ،ويحولوها إىل عيد فرح
روح؛ ولكن المجاعة يف قلب ٍ
ي
ه عذاب بال راحة .ال توجد مصيبة أعظم من قلب بليد ومتحجر غي قادر عىل التميي بي
العزاء
ي
اإلله ي
طريقة العناية اإللهية المنية وتشويش أساليب هذا العالم الكئيب .من ناحية أخرى ،عي التاري خ كان
وبالتاىل كانت قادرة عىل
األوان المختارة مستنية بروح النبوءة،
هناك رجال امتألت قلوب هم بالنعمة .هذه
ي
ي
اإلله وظالم هذا العالم.
التميي بي النور
ي
ر
سء يجب أن يمنعنا من هذا التعهد.
بغض النظر عن مدى صعوبة ورهبة الجهاد لتطهي القلب ،فال ي
لدينا من جانبنا خي ال يوصف إلله جعل قلب اإلنسان ّ
الشخص وهدفه .نقرأ يف سفر أيوب الكلمات
همه
ي
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
المدهشة التالية" :ما ُهو اإلن ُ َ
َ ُ َ
اح ،وك َل لحظة
سان حت تعت َيهُ َ ،وحت تَضع عليه قلبك؟ وتتعهده كل صب ٍ
تمتح ُن ُه؟ ..لماذا جع ْلتت ع ُاث ً
(أيوب  .)20َ ،18-17:7نشعر
ش حمًل؟"
ورا لنفسك حت أ كون عىل نف
ي
ي
َ
ٌ َ ْ
ً
ُ
ٌ
باهلل الذي ال َ يمكن فهمه َ ساعيا وراء قلب اإلنسان " :هئنذا واق
ف عىل الباب وأقرع .إن سمع أحد صو ين
ُ َ
ْ
َ
ُ ُ
ً
وفتح الباب ،أدخ ُل إليه وأتع رش معه وهو م يغ" (رؤيا  .)20:3إنه يقرع عىل باب قلبنا ويشجعنا أيضا عىل
َ ُ
أن نطرق باب رحمته" :اقر ُعوا ُيفتح لكم" (لوقا  .)9:11عندما ينفتح البابان ،صالح هللا وقلب اإلنسان،
تحدث أعظم معجزة ف وجودناّ :يتحد قلب اإلنسان بروح الرب وهللا يحتفل مع أبناء ر
البرس.
ي
ّ
نحن نحرم أنفسنا من فرح تعزية هللا ليس فقط عندما نسلم أنفسنا لفساد الخطيئة ونطعم الخنازير
ٌ ُْ :
ً
ون من يعم ُل عمل َ
أيضا عندما نسلك بإهمال.
الرب برخاء"
النت إرميا "ملع
يف بلد بعيد ،بل
ويحذر ي
ً
(ارميا  )10:48الشيطان عدونا يعطينا عمال ملعونا يف تغذية الخنازير .إذا قمنا بعمل الرب بفتور ،فإننا
نضع أنفسنا تحت اللعنة ،عىل الرغم من أننا قد نكون ساكني يف بيت الرب .الن هللا ال يحتمل انقسام
قلب االنسان .إنه يرض فقط عندما يخاطبه اإلنسان من كل قلبه ويقوم بعمله بفرح .يقول الرسول
ْ
رسور ُيح رب ُه ُ
ّ
ّ
"ال ُمعط ْالم ُ
ويتكرس له ،فيمأله بنعم لطفه
يتحول قلبنا كله
هللا" (2كورنثوس  .)7:9يريد أن
ي
وعطايا رحمته .إنه "يزر ُع ب ْاليَكات" (2كورنثوس  )6:9ويتوقع نفس ر
الشء منا.
ي
الت ذكرناها ،نبدأ اآلن برؤية كم هو ثمي أن نقف يف حرصة هللا بكل قلوبنا
من خالل األفكار
القليلة ي
ً
وأن نسكبها أمامه .نبدأ أيضا بفهم مدى أهمية مهمة اكتشاف القلب ،ألن هذا يسمح لنا بالتحدث مع
هللا أبينا من القلب وأن يسمعنا ،ونمنحه الحق ف إكمال عمل تجديدنا وإحيائنا واستعادة ر
األصىل
الرسف
ي
ي
الذي تمتعنا به كأبناء له.

يتبع
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