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ِ
أيعاقب هللا؟
األب أندرياس أغاثوكاليوس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
يبدو أن فكرة أن اهلل يعاقب الذين يخطئون ،على غرار األب الصارم ال ذي يع اقب أوالده األش قياء ،هي

ّ
وتحثن ا "الن ار
فك رة يص عب إبعاده ا من قل وب الن اس .إلى ه ذا ،تتح دث الكنيس ة بالفع ل عن العق اب،

البر انية" وعدد من اآلباء على أن ال ننسى الجحيم ،حتى نكون أقل عرضة للشر.
ّ

على الرغم من أن هذا صحيح ،لكنه ليس الحقيقة الكاملة .فكما أننا ال نقدّ م صورة كاملة لشخص م ا إذا

كثيرا على جانب واحد من شخصيته ،فإن الشيء نفس ه ينطب ق على اهلل .إذا أص ررنا ،س واء على
ركّزنا
ً
المس توى الجم اعي أو الشخص ي ،على ن وع من الس لوك ال تربوي من ج انب اهلل ،فه ذا ال يأخ ذ في
الحسبان ما هو عليه ً
حقا :المحبة الالمحدودة.

احترام شريعته ،ولكن ً
كإله محبة أبوية ،يغفر نقاط ضعف
في العهد القديم ،يستعلن اهلل كإله يريد
أيضا ِ
َ

شعبه ويفهمها .في الواقع ،محبت ه هي الس مة األساس ية في س لوكه ،ألن ه يع ّب ر عن حقيقت ه .ب دافع من

هذه المحبة ،س مح لش عبه أن يج دوا أنفس هم في المحن والص عوبات ،ح تى يع ودوا إلى الطري ق ال ذي
رسمه لهم والذي ،في أعماقهم ،يريدونه ً
حقا.

بغض النظر عن مقدار حديثكم عن محبة اهلل ،فإنه يظل نظريً ا بحتً ا ما لم تكونوا قد عشتم هذه المحبة

في وقت ما ،من خالل تجربة معينة .ال كمعونة غير متوقعة في لحظة صعبة ،بل كاحتضان ّ
يلف النفس

في زمن ال برودة والتخلي والعزل ة .ألن ه إن ش عر ك ل واح د منكم أن ه في الجحيم ،فس تعرفون جميعً ا
معنى أن يمسك المسيح بكم ويرفعكم إلى النور .من ثم تحصلون على محبته الكاملة والصادقة التي ال

تعتمد على ما أنتم عليه وما فعلتموه بل على َمن هو" :اهلل محبة".

لهذا السبب ال وج ود ألي أث ر لالنتق ام أو العاطف ة البش رية في إلهن ا ال ذي بال أه واء .ك ل اإلش ارات إلى
أوجه تشابه مع السلوك البشري ،بمص طلحات تجس يمية ،هي ليتمكن الض عفاء من فهمه ا فيمتنع ون عن

االنحدار إلى حياة بدون المسيح.

اس
يس تخدم الش رير نقيض ين ليحرفن ا عن الطري ق نح و اهلل :فه و يق دم اهلل على أن ه ال ي رحم وق ٍ
مبال بتق دمنا
ومتطلب تجاهنا ،ومن ناحية أخرى ،يصوره على أنه صفوح ومتسامح وإلى حد كبير غير
ٍ
الصحي .في الحالة األولى يقول " :خافوا منه" وفي الحالة األخرى يقول" :ال تعيروه انتباهكم".
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إن التج ارب والض يقات ال تي نم ر به ا هي بالتأكي د ليس ت من عن د اهلل .إن "العقوب ات" ال تي تنب ع من
تحوله ا إلى
حياتنا
المسر فة والخاطئة هي نتيجة اختيارات جماعية أو شخصية .ومع ذلك ،فإن محبته ّ
ِ
أدوات للتواضع والتوبة وإعادة تقييم مجرى حياتنا؛ شرط أن يكون هذا ما نريده بشكل أكيد.

من خالل اإلرشاد األرثوذكسي ،وال س يما عَ بر تج ارب الحي اة اليومي ة ،يمكنن ا إع ادة النظ ر في الفك رة
القائلة بأن اهلل يعاقب ،فنكون قادرين على التمتع بحضوره ومحبته وجماله والتواصل معه.

Source: π. Ανδρέα Αγαθοκλέους. Τιμωρεί ο Θεός;Ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος Λυθροδόντας.
http://www.isagiastriados.com/index.php/articles/6208-timorei-o-theos
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