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لم نُ َ
ولد لنموت بل لنحيا إلى األبد
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
اهلل محبة ( 1يوحنا  .)16:4ونحن البشر ُخلقن ا "على ص ورة ومث ال" إل ه المحب ة .لكن إل ه المحب ة ع ادل
ً
أيضا  .إنه يحترم حريتنا وال يضع أمامنا قوته بل عدله .به ذه الطريق ة ،نبقى أح را ًرا في قب ول أو رفض
الشركة معه .لقد فعل هذا من ذ البداي ة واس تمر في ذل ك بع د الس قوط من خالل خطت ه لخالص نا .له ذا
وص ِلب من أجلنا .وقد ّ
تجلت قوته بعد الموت بقيامته .يقول القديس غريغوريوس باالم اس
صار إنسا ًنا ُ
أن هذا يشير إلى الترتيب الكامل الذي يلتزم به اهلل في تنفيذ أعماله .نحن مدعوون ً
أيضا إلى اتباع هذا

ال ترتيب في إكم ال مهامن ا على األرض ،ح تى نتمكّن من االل تزام ب ه إلى األب د ،عن دما ّ
نتلقى الق وة في
زمان خلودنا [.]1
نحن لم ُنخلَق لنموت ،بل لنعيش إلى األبد .هذه الحياة العابرة هي ن ذير للخل ود .والطريق ة ال تي نس لك
بها في هذه الحياة المؤقتة تهيئ حالتنا في األبدي ة .اهلل ال يف رض نفس ه علين ا ب القوة .إن ملك وت اهلل

َ
يقص رون
ليس ُملكًا لسلطة جائرة ،بل
قوة وحرية .لكن إذا أدار الناس وج وهَهم عن اهلل ،ف إنهم ّ
ملكوت ٍ
الدائرة ويعاقبون أنفس هم .وبه ذه الطريق ة ،في وقت مبك ر من ه ذه الحي اة القص يرة ،ي دخلون الي أس

األبدي.

في كتابه "الحياة في المسيح" ،يكتب القديس نيكوالوس كاباسيالس أن الحي اة في المس يح تب دأ في
هذه الحياة وتكتمل في الحياة اآلتية ،لكن ال هذه الحياة وال الحي اة التالي ة يمكنهم ا أن توص ال أرواحن ا

إلى الكمال ما لم نبدأ هنا.

والشم وما إلى ذلك ،فهناك ً
أيضا ح واس روحي ة .الحي اة الحاض رة
كما أن لدينا حواس جسدية كالبصر
ّ

هي الورشة التي نصقل فيها هذه الحواس الروحي ة .الن اس ال ذين ال يكتس بون الح واس الروحي ة هن ا

سيبقون "أموا ًتا وبائسين" إلى األبد .سيظهر اهلل للجميع على أنه نور ،لكن مث ل ه ؤالء الن اس س يبقون

في الظالم ،كالعذارى الجاهالت ،ألنه لن يكون بإمكانهم بعد اآلن تكوين عيون .سوف تمأل رائح ة ال روح

الق دس ك ل األش ياء لكنهم لن يكون وا ق ادرين على التق اط الرائح ة إن لم تكن ل ديهم قب ً
ال .إن ال ذين لم

يطوروا حواسهم الروحية قبل مغادرتهم ه ذه الحي اة لن يج دوا أي قاس م مش ترك في الحي اة األخ رى،
ّ
بينما الذين لديهم حواسهم الروحية سيشاركون في النعيم األبدي مع المسيح [.]2

إن الح واس الروحي ة النقي ة والقلب الط اهر تجعلن ا مب ا َركين وق ادرين على معاين ة اهلل [ .]3بقيام ة
ً
وح ْس ب
المسيح ،التي هي جوهر الوحي اإللهي " ،كل شيء يمتلئ
نورا" .هذا ليس شيًئ ا يجب تص ديقه َ
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بل هو أمر يمكن ويجب أن نعيشه .لم يكن المسيح نبي القيامة وملكوت اهلل ،بل العنصر الذي أتى بهما.

لم يتنبأ باألشياء التي ستحدث في المستقبل ،بل أدخل هذه األش ياء في ال وقت الحاض ر وجعله ا ،إلى

حد ما ،في متناول الجميع ،بحسب طهارتهم واستعدادهم للتق ّبلّ .
حواس نا
يحثنا قانون القيام ة" :لنن ِّق
َ

ونعاين نور القيامة الذي ال يُ دنى منه"  .نور القيامة هو نور ملكوت اهلل .إنه نور الدهر اآلتي ال ذي يوج د
وهو ُمعلَن للقديسين بطريقة أولية حتى في هذه الحياة الحاضرة.

[ ]3أنظر متى .8:5

[1] See Gregory Palamas Homily 16, PG 151, 192A
[2] See Nikolaos Kavasilas On the Life in Christ, PG 150, 493B ff.
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