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*تجديد الخليقة

الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

َدت بس�قوط اإلنس�ان، وأنه�ا س�وفالخليقة الكنيسة تعليمًا واضحًا عن أن مّتعل ِ�فس  هي عمل اهلل، وأنها ا(
�ة.��ا نتكلم عن الطبيع��ثر مم��ة عن الخليق�ة أك��د الكنيس��ا نتكلم في تقلي��اد. إنن��ذا الفس�تتحرر أيض�ًا من ه

 لمٌُصنعإنه فكلمة طبيعة تشير إلى شيء طبيعي، على حين أن كلمة خليقة تدل على ما هو مخلوق، أي 
المرء في الكنيسة عما هو طبيعي وما ه��و وراء الطبيع��ة، ب��ل يتكلم بالتالي، اليكن موجودًا من قبل. 

�ودعما هو مخلوق وما هو غير مخلوق��وق موج��ير المخل��ة، وغ��ة وال نهاي��ه بداي��وق ليس ل��ير المخل�. غ
بذاته، على حين أن المخلوق له بداية خليق�ة ولكن اهلل أراد ل�ه أال يك�ون ل�ه نهاي�ة ح�تى ل�و ك�ان ينبغي

عليه أن ين�تهي في وقت ما بالطبيعة.
الفرق بين المخلوق وغير المخلوق كبير، فهما ال يتش�ابهان. فالوحي�د ال�ذي يش�ترك في�ه المخل�وق وغ�ير
المخل�وق ه�و المس�يح اهلل اإلنس�ان، ال�ذي في شخص�ه اتح�د اهلل بالطبيع�ة البش�رية، أي غ�ير المخل�وق
ب�المخلوق. وبحس�ب الق�ديس مكس�يموس المع�ترف، يك�ون الكي�ان الالنه�ائي الكلي الق�درة وخ�الق ك�ل

 في الكي�ان غ�يرّبم�رك. ال يوج�د ش�يء الس�المياألشياء ه�و وح�ده البس�يط، الفري�د، غ�ير الموص�وف، 
المخلوق أي في اهلل. وعلى العكس من ذلك، فإن الطبيعة المخلوقة مركبة، وتتك�ون من ج�وهر ومظه�ر،

�ة.1وهي تحتاج للعناية اإللهية��ير المخلوق��ه غ��ا بعنايت�. لقد صنع اهلل كل الخليقة وهو يحافظ عليه
هي خالص كل الخليقة "وقمة عناية اهلل  "2.

�ري��ياطين والجنس البش��ة والش��ير إلى المالئك��ة يش��ير خليق��ى أن تعب��ه ال ينبغي أن ننس��د أن�من المؤك
 على ك�ل الخليق�ة، العاقل�ة وغ�ير العاقل�ة. إنن�ا نعلم أن اهلل خل�ققَ�يطلوالخليقة غير العاقل�ة.إن�ه تعب�ير 

العاقل أوالً، ثم العالم الحسي والمادي، ثم بعد ذلك اإلنسان الذي هو اتحاد العالم العاقل والعالم الحسي.
 عن ذل�ك بص�ورةرّ�نعباإلنسان هو إذًا خالصة كل الخليقة، فهو الكون الصغير داخل الكون الكبير، ولكي 

 نقول أنه الكون الكبير داخل الكون الصغير.مَالقيأفضل من منظور 
لكننا عندما نتكلم في هذه النقط�ة عن الخليق�ة وتجدي�دها فإنن�ا نع�ني ب�األحرى الخليق�ة المادي�ة وغ�ير

العاقلة التي سوف تتجدد في الدهر اآلتي بعناية ونعمة اهلل. ألن هذا الشأن يهمنا في دراستنا.
�د نص��اد. يوج��ا من الفس��ًا عن تحرره��ه يتكلم أيض��ة، ولكن��قوط الخليق��دس عن س��اب المق�يتكلم الكت
كالسيكي في رسالة بولس الرسول ألهل رومية سوف نورده كاماًل ألن�ه مم�يز ج�دًا وس�وف يس�اعد في

البلورة القادمة للموضوع.
1  - Maximus the Confessor, 4th century on love, 78, Philok. 9, p. 101.
2  - Thalassius, First century, 61, Philok. 2, p. 310.
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ِل ��جْ sْل ِمْن ا��ْخِضَعِت اْلَخِليَقُة ِلْلُبْطِل  لَْيَس َطْوًعا، بَ ْذ ا( tْبَناِء اهلِل. ا sُع اْسِتْعالََن ا -  الsنَّ اْنِتَظاَر اْلَخِليَقِة َيَتَوقَّ “

ْوالَِد sِد ا ��ِة َمجْ يَّ لَى ُحرِّ tِة اْلَفَساِد ا ْيًضا َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَّ sنَّ اْلَخِليَقَة َنْفَسَها اsَجاِء. ال ْخَضَعَها  َعلَى الرَّ sالَِّذي ا-

رو . لَى اآلَن tُض َمًعا ا نَّ كُلَّ اْلَخِليَقِة َتِِئنُّ َوَتَتَمخَّ sَنا َنْعلَُم ا نَّ tاهلِل.  َفا( ”8 :19-22.)
�ة. ��اط المهم��ًاأوالًفي هذا النص العديد من النق��مى مخلوق��ة، يس��ة المادي��واس، أي الخليق��الم الح�، أن ع

�فة. ًا وأبديًاوليس طبيعيًا، ألنه مرتبط بوجود خالق وبالتالي هو ليس خالد�،ثاني��ًا كما يظن بعض الفالس
�ة، ولكن��ا إرادة أو حري��ة ليس له��ا أن الخليق��ة طالم��ا الخاص��اد ليس بإرادته��عت للفس��ة ا(خض�أن الخليق

�عثالثًابسبب سقوط اإلنسان. فلقد جرف اإلنسان كل الخليقة إلى الفساد. �، أن الخليقة ت�ِئن وتتمخض م
�انرابعًااإلنسان وتتوقع وترجو التحرر. ��ا ك��دار م��اء اهلل. فبمق��تعالن أبن��ة إلى اس��ار الخليق��ير انتظ�، يش

�د ��ا عن��بيعي أنن��ان. ومن الط��دها من اإلنس��أتي تجدي��ا ي��دار م�عنالكالم اإلنسان هو سبب سقوطها، بمق
�ق منخامسًااإلنسان نعني اهلل اإلنسان الذي هو ابن اهلل. ��وف تعت��ة س��ل الخليق�، يوجد تأكيد على أن ك

�وفأبناء عبودية الفساد إلى حرية مجد ��تي س��ات ال��ع بالبرك��وف تتمت�اهلل. هذا يعني أن كل الخليقة س
تتأتى عندما يصل اإلنسان للشركة في مجد اهلل.

�قوطرِيظه��بب الس��ة. فس��د الخليق� هذا النص مفهوم وتعليم الكنيسة عما يسمى المشكلة البيِئية وتجدي
هو عصيان اإلنسان وعدم خضوعه، وسبب التجديد هو ابن اهلل بالنعمة، أي اإلنس�ان المتح�د باهلل. فه�و

�ة اهلل الخليقة��دد نعم��ان.َسوف يحررها ويجددها. وفي الواقع، سوف تج��طة اإلنس��ًا بواس��ة أيض� العاقل
.ومن ينظر لتجديد الخليقة بعيدًا عن اإلنسان المتحد باهلل فإنه يتعب باطالً

�ًا للمج�د.�الشخص المتحد باهلل هو شخص جديد، أي خليقة جديدة، وهذا هو السبب ال�ذي يجعل�ه مهيِئ
َحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة sْن كَاَن ا tا ")يقول بولس الرسول:  �وس كو2"��رس17:5رنث��ير بط�(. ويش

�ائاًل: �"الرسول إلى نهاية العالم دون أن يتكلم عن تدمير نهائي كامل ولكنه يتكلم عن تجديد وتحويل ق

ْرًضا َجِديَدًة، َيْسكُُن ِفيَها اْلِبرُّ  sَنا ِبَحَسِب َوْعِدِه َنْنَتِظُر َسَماَواٍت َجِديَدًة، َوا )َولِكنَّ "2���رى13:3رس بط��ا ن�(. إنن
�وع��ذا الموض��اول ه��وف نتن��دمير. وس�هنا بوضوح الحديث عن تجديد الخليقة وليس عن الخ�راب والت

بصورة أكثر تحلياًل بعد قليل عندما نتناول تعاليم آباء الكنيسة.
�ه، عند دراسة النصوص اآلبائية��ا يحلل�يجب أن نفحص كيف سقطت الخليقة، ومما يتكون تجديدها كم

�وص��تمرار نص�آباء الكنيسة القديسون. وينبغي علينا عندما نعمل هذا التحليل أن نضع في اعتبارنا باس
الكتاب المقدس التي أوردناها فيما سبق.

�ة لمأوالً��ينائي أن الخليق��وس الس�، ينبغي علينا أن نتحدث عن سقوط الخليقة. يقول القديس غريغوري
َخِضعت بدون إرادتها للفساد بسقوط آدمصنعُت اريوسك. ولكي يقدم القديس م3 متغيرة وفاسدة، ولكنها ا(

3  - Gregory of Sinai, 137 texts, 11, Philok. 4, p. 214.
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المصري هذه الحقيقة، استعمل تشبيهًا جمياًل. فهو يقول أنه عندما يسبى ملك ما فإن خدامه ووزراءه
�انت��تي ك��ة ال�يتبعونه بالضرورة إلى السبي، هكذا أيضًا عندما سقط آدم الذي كان رب وملك كل الخليق

.4 سقوطه الخليقة التي كانت تخدمه وتساعده أيضًانّتضمتخدمه، 
�دارها إلى�يصف القديس سمعان الالهوتي الحديث بطريقة جميلة مأساة الخليقة بعد سقوط آدم وانح

�ان ��ع إلى اإلنس��ة أن تتطل��ل الخليق��رد ك��ردوس، لم ت��رد آدم من الف��د ط��ه بع��اد. فيكتب أن�كهاّوتملالفس
�وره، وال��ل ن��ر أن يرس��طع وال القم��ِرد أن تس��مس لم تُ�الغضب ضده. فهي لم تكن تريد الخضوع له. فالش
النج�وم أن تلم�ع، وال الين�ابيع أن تفيض، وال األنه�ار أن تج�ري. لم ي�رد اله�واء أن يعطي اإلنس�ان تنفس�ًا،
�قط��ماء أن تس�وغضبت الوحوش وكل الحيوانات على اإلنسان ألنه فقد المجد الذي كان له. وأرادت الس
�ه��عًا في ذهن��ر، واض��ه للبش��ه ومحبت��دخل اهلل بحب��ا ت�على اإلنسان، ولم تستطع األرض أن تحتمله. وهن
�تى��ف المخلوق�ات ض�د اإلنس�ان، ح�د الخليقة بقدرته وكبح عن اإلصالح من خالل تدبير تجسد ابنه، فقيَّ
�اد��رر من الفس��ًا أن تتح��ة هي أيض��در الخليق��تى تق��ائت، ح��ير م�يصبح اإلنسان روحانيًا،  غير فاسد، وغ

.5وتتجدد معه وتصبح غير فاسدة وروحية
�ا ��انبم��يحدث من خالل اإلنس��دها س��ًا تجدي��ذا أيض��ان، هك��دث من خالل اإلنس��ة ح��قوط الخليق�أن س

.اإلنسان هو الرابطة بين العالم العقالني وعالم الحواسالمتحد باهلل. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
�ة، إن تفسير ��ا بعناي��هدنا به��تي استش��ًايالنصوص الكتابية واآلبائية ال��ة أيض��ة أن الخليق��ير إلى حقيق�ش

�د��ل تقلي��وح في ك��ك بوض��رى ذل��ا ن��اني. إنن��ان وميالده الث��ة اإلنس�سوف ُتستعاد من الفساد خالل قيام
كنيستنا. وسوف نقدم فيما يلي تعليم القديس سمعان الالهوتي الحديث عن تجديد الخليقة.

�ادة�من م �طة اهلل ��نعت بواس��ة ص��ل الخليق�"علينا أن نرى ما نحن مزمعون أن نقوله من وجهة نظر أن ك

�ة�. لقد أحضرها اهلل إلى الوجود، وهذا يعني أنه ال يوجد سبب لتدمير الخليقة غير العاقل "غير موجودة

�افةلم يخلق اهلل أي شيء لكي يفنى فيما بعدوإهالكها تمامًا. �، فال يوجد سبب لكي يحدث ذلك. باإلض
�رر�، وعن تح �دة��دة وأرض جدي�سماء جدي "إلى ذلك فإن كل النصوص اآلبائية التي أوردناها تتكلم عن  "

الخليقة من الفساد وتجديدها. ال يمكن أن تكون هذه التعبيرات مشيرة إلى تدميرها الكامل المطلق.
�ة أوالً��ل اهلل الخليق��ا جب��ًا مثلم��ه تمام��ول أن��ة فيق�يوضح القديس سمعان الالهوتي الحديث هذه النقط
�ًا��دد أيض��وف تتج��ا س��ا أوالً، ومعه��ة أي تغييره��د الخليق��ذا ينبغي تجدي��ان، هك�على غير فساد ثم اإلنس
�ير��ان غ��د في مك��ا من جدي��ة، ويحي��ائت ثاني�يصبح اإلنسان روحانيًا وغير م "األجساد المتحللة بحيث 

.6"فاسد وأبدي وروحي

4  - Macarius of Egypt, Homily 11, 5, CWS p. 92.
5  - Ethical treatise 1, ch. 2, SC 122, p. 190.
6  - Ibid. ch. 3, p. 204.
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إنه يتكلم هنا عن تجديد األجساد، وعن تغيير وتجديد كل الخليقة. فهو يقول أيضًا أن اإلنسان الروحي
�اه��ا قلن�سوف يسكن في مكان روحي غير فاسد أبدي بعد قيامته والمجيء الثاني للمسيح. يظهر هذا م

من قبل، أن اهلل لم يخلق الخليقة لكي تفنى بعد ذلك. 
�ًابما سيتجدد الجسد كيربط القديس سمعان تجديد الجسد بتجديد الخليقة. فتمامًا �القيامة، هكذا أيض

�ط أن��اد. وليس فق��ة الفس��ق من عبودي��دد وتعت�السماء واألرض بكل ما فيها، أي كل الخليقة سوف تتج
سوف تشترك هذه العناصر معنا في اللمعان الذي هو من فوق "كل الخليقة سوف تتجدد، ولكن  فليس. 7"

�وف، ولكن كل الخليقة أيضًا، سوف تشترك في نور اهللوَحْسباإلنسان ��ك س��د أن ذل�. يجب علينا أن نؤك
�وىهة�ِّالمؤليحدث وجوديًا حيث أن اإلنسان هو وحده الذي يشترك في قوى اهلل ��ة في ق��ترك الخليق�. تش

 الوجود والحياة. إنها حقيقة أن الخليقة أيضًا ستتغير وتتحول.تمنحاهلل تلك التي 
�اركإنه يستخدم تشبيهًا ناجحًا جدًا فيقول أنه ��دئة في الن��ة الص��ية القديم�ما يضع الصانع األداة النحاس

�ًا. فهي إذ�ثانية فتخرج نظيفة متجددة بسبب التخلص من الصدأ، هكذا سيكون الحال مع الخليقة أيض
�كيلها��اد تش��وف يع�س �الي ��ار وبالت��عها في الن��وف يض��الق س��إن الخ��اس، ف��ة الن��بب خطي��وهت بس�"تش

�ه��ا هي علي��ًا عم��ة تمام��دو مختلف��وف تب�، وس �دة�"وتجميعها إلى عناصرها الرئيسية لتصبح المعة وجدي

.8اليوم
�ه��دد اهلل اإلنس�ان ويجعل��دما يج�يؤكد القديس سمعان الالهوتي الحديث هذه النقطة. فهو يقول أنه عن

سوف  �يرّليحو"غير فاسد، وغير مائت، � كل هذه الخليقة معه أيضًا، وأقول أنه سيجعلها غير زمنية وغ
. سوف تصبح الخليق�ة غ�ير مادي�ة وأبدي�ة. إنه�ا س�وف تتح�ول تمام�ًا ب�التوازي م�ع9"مادية بالمرة

. أي معه "اإلنسان،  "

هذا األمر مهم، ألني سمعت الهوتيًا يقول أن الخليقة سوف تتحول في اإلنسان ألن اإلنسان هو خالصة
�دس عن�كل الخليقة، أي أن كل الكون سوف يتجدد. ولكن مثل هذا االستنتاج يضاد كلمات الكتاب المق
�ع�م �دها ��ذي يتكلم عن تجدي��معان ال��ديس س��وال الق��اد أق��اد، ويض��ق من الفس��وف تعت��ة س�"أن الخليق

. في اإلنسان "اإلنسان وليس ببساطة  " "

�دوره يتكلم عنلكُالمبالتأكيد، ال تدعم آراء القديس سمعان الالهوتي الحديث مفهوم ��ذا ب� األلفي ألن ه
حالة أرضية. ولكن ال ي�بدو أن للقديس سمعان هذا المنظور، ب�ل ينبغي علين�ا أن نق�ول أن�ه ال يش�ير إلى

مكان مادي مدرك بالحواس، وال إلى خليقة مادية مدركة بالحواس ولكن إلى خليقة روحية.
�ا في��تعود لحالته��ا س��ني أنه��ا ال نع�يؤكد القديس سمعان على أننا عندما نتكلم عن تجديد الخليقة، فإنن

7  - Ibid. p. 206.
8  - Ibid. ch. 4, p. 208.
9  - Ibid. p. 210.
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�ذاء.��اج للغ��ان يحت��يرًا وك��يًا متغ�الفردوس األول قبل عصيان آدم. ففي ذلك الحين، كان آدم إنسانًا حس
�دًا��زرع جس�ي �ول ��ولس الرس��ول ب��ا يق��ه كم�"ولكن عند قيامة جسد آدم سيكون جسده روحانيًا طالما أن

�ة��ل الخليق��ًا ك�. ومثلما سيكون آدم روحانيًا ولن يحتاج للطعام، هكذا أيض "حيوانيًا ويقام جسدًا روحيًا

�ل��وق ك��ون ف��ادي وروحي يك��ير م��ة غ��ان إقام��ول إلى مك�في الميالد الثاني وتتح "ستتجدد بقوى اهلل 

�بح��وف تص��ات آدم. س��بع احتياج��ا اهلل لتش�، وهكذا لن تكون مادية وملموسة كما خلقه "إدراك الحواس

�ير��ادًا غ��يقتنون أجس��ذين س��ك ال�، أولِئ مكان لإلقامة "الخليقة روحية وغير مادية بحيث يكون للناس  "

�ف في��ائقي الوص�ف �يكونون ��ي وس��واس في إدراكهم الحس��وق إدراك الح�ف �بحون �"جسدانية وسيص " "

.10"كيانات فوق الوصف
�ة في مك�ان خ�اص حيث سيس�كن الروح�اني. يش�ير��ة روحي��ا ه�و عن إقام�من الواضح أن الح�ديث هن
�تتغير��ًا وس��بح فردوس��ة ستص��ل الخليق��كن ألن ك��ة أو س��ان إقام��رارًا إلى مك�القديس سمعان مرارًا وتك

.11وتتجدد مع اإلنسان
�دون��وحًا. ب�يعطي أيضًا القديس سمعان في تعليمه العديد من األمثلة لكي يجعل هذا المفهوم أكثر وض
�ًا،��ًا وإلهي��يء روحاني��ل ش�أن يكون ذلك مفهومًا بالمنطق البشري ألنه أعلى من كل ذهن، سوف يصبح ك
�ل��د من قب��كن أح�. لم يس �مائية��ليم س�فردوسًا عقليًا آخر وأورش "وسوف يتحد بالمدرك وسوف يصبح  "

�تلمع��وم س��ر والنج�في مثل هذا المكان الجميل. وهو إذ يقدم العديد من األمثلة يقول أن الشمس والقم
�االً ��يء ويعكس جم��ل ش��يلمع ك��ع األرض حيث س��يء م��يحدث نفس الش��ثر. وس��ًا أك��مولمعان��اةحب�. إنن

�دي األرض في��وف ترت�س �ا: ��ول فيه��تي يق��ديث وال��وتي الح��معان الاله��ديس س��أقوال الق��هد ب�"نستش

�انيًاتجديدها جماالً غير موصوف، ونوع��وع روح��يرة من ن��ور من��ة بزه��ة المزين��ير الذابل� من الخضرة غ
عن اتح�اد يف�وقهن�ا نتح�دث .� 12(13:3رس بط�2")بجملت�ه، وهن�اك يقيم األب�رار بحس�ب الكلم�ة المقدسة

�ولاألرضية والس��ماوية الحواس بين الخليقة��وف تتح�س �دة: ��ك بش��معان عن ذل��ديس س��بر الق�". يع

. "الخليقة األرضية المرئية والمحسوسة وتتحد بالعالم السماوي غير الم�رئي ال�ذي ه�و ف�وق الح�واس

�ذه��ًا ه��رار أيض��وف يتلقى األب�س �ة اهلل، ��ماوية بنعم��ية بالس�"وعندئذ، عندما تتحد كل األشياء األرض

.13" الرب أن يرثوهبهمّطواألرض المتجددة كميراث ينبغي على الودعاء الذين 
�ةعند ايبدو من كل هذا التعليم ��اة األبدي��دث عن الحي�لقديس سمعان الالهوتي الحديث أننا عندما نتح

لن تختفي الخليقةوعن تجديد الخليقة فإننا نع�ني أن اإلنس�ان س�يتحول ويعيش في مك�ان روح�اني. 
ولكنها سوف تتحول وتتجدد وتتغير.

10  - Ibid. p. 212-214.
11  - Ibid. p. 218.
12  - Ibid. p. 218-219.
13  - Ibid. p. 220.
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�ًااألثوسييعبر أيضًا القديس نيقوديموس � عن نفس الهوت الق�ديس س�معان الاله�وتي الح�ديث متكلم
�اطة��ثر تحلياًل وبس�عن النعيم األبدي الذي لألبرار. ومن المؤكد أنه عندما يشير إلى الناس فإنه يكون أك
�د��ه عن��امع أن��ا الس�إعلم أيه �ائاًل: ��ه يكتب ق��ل. إن��ا من قب��تي أوردناه��ة ال��ة الالهوتي�"ولكنه يقدم الحقيق

�ر من�المجيء الثاني سوف يتجدد العالم وسيكون أكثر جماالً وأكثر لمعانًا من اآلن. سوف تتطهر العناص
�ا إلى الجحيم،�كل فساد، وستكون أكثر لمعانًا من النار، وبشكل ما لن تحرق ألن الحرارة ستمضي بكليته

�اء ��طع الم��وف يس��باب. س��ل ظالم وض��واء من ك��ر اله��وسوف يتطه��تنقىك���ل ست��ور. وبالمث�المرآة والبل
�رارة��ل ح�األرض أيضًا من أي وسخ ومادة مؤذية. فكل األشياء المؤذية التي تسبب اضطرابًا ومرضًا مث
�ذه��ل ه��الم، ك��ذا الع��ذارة ه��وث وق��ل تل��ة، وك��يف الحارق�النار، وبرودة الماء، وظالم الهواء، وحرارة الص

�وفأاألشياء سوف تتجمع معًا في قاع الهاوية من أجل الشقاء األعظم الذي للخط��ذا س��اء. وهك�ة األردي
تبقى العناصر النقية بحيث أن األرض ستكون جميلة وغير مؤذية كفردوس آخر.

�ا��عاف أعظم كم�بطريقة مشابهة سوف تعطي السموات والشمس والقمر والنجوم نورًا باهرًا، وسبعة أض
�ام.��بعة أي��ور س��عاف كن��بعة أض�يقول أشعياء: إنه أراد أن يكون نور القمر كنور الشمس، ونور الشمس س
�ان��لحة اإلنس��ل مص�ومع ذلك سوف يكف دورانهم، ألنه حيث أن الشمس والقمر والكواكب تدور من أج
�ر��رق والقم�ووالدته وموته فإنها ستكف عن هذه األشياء بعد القيامة العامة. سوف تقف الشمس في الش
في الغرب وباقي الكواكب في أماكنها، كما ُخِلَقت من البداية، ولن تتغير الفصول، ولن يكون هناك شتاء

�لوفرح ال ُيقاَرن ولكن سيكون هناك دوامًا مستمرًا أبديًا للزمن ببهجة ال تنتهيأو صيف، أو ليل، �. وك
�ون مكاف�أة أعم�الهم��د األب�رار األعظم ونعيمهم بحيث يتلق�هذه األشياء س�تكون ب�أمر اهلل من أج�ل مج

.14"الوفيرة
ما يستطيع المرء أن يرى مجد اهلل بالفع��ل في الحي��اةكف. ُيختَبر تجديد الخليقة المستقبلي منذ اآلن

�نيالحاضرة، هكذا أيضًا يس��تطيع أن يص��ل بالفع��ل إلدراك التح��ول المس��تقبلي للخليقة��دما يقت�. عن
المرء نوسًا مستنيرًا، فإنه ال ُيس�تعبد للخليق�ة ولكن�ه ي�رى فيه�ا العناص�ر الداخلي�ة للكائن�ات ونعم�ة اهلل
�ون��ة، فعندئ�ذ يك�وقواه غير المخلوقة. فهو عندما يقتني نعمة اهلل في داخله بطريقة مدركة ومحسوس
�ك أن��ا في ض�وء ذل��ه. ينبغي علين��بة ل��يء جمياًل بالنس��دو ك�ل ش��ة. فيب��د الخليق��ه وتجدي��ًا قيامت�عائش

�ون. ��ه القديس��ذي يعطي�حيث أن اإلنس��ان ه��و مرك��ز الخليق��ة، ف��إننفحص الوصف الجميل للخليقة ال
�اتخالله إلى الخليقة غير العاقلة أيضًا النعمة غير المخلوقة تعبر من��ًا الحيوان�. وبالتالي تخض�ع أيض

�ين هي المك�ان ال�ذي تظه�ر في�ه�خِبرنا في سيرة حياتهم. ولكن رف�ات القديس المتوحشة للقديسين كما ا(
طريقة التغيير والتحويل المستقبلي لحياة الخليقة.

14  - Nicodemus the Hagiorite: Ethics of the Christians, Thessaloniki, 1974, p. 398 (GK).

6



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد السادس، آذار 
______________________________________________________________________________

�ةب��ل إمكاني��ا بالفع��ه أعطان��دة ألن��ة الجدي��ده جلب لألرض الخليق��يح بتجس��ول أن المس��نى نق��ذا المع�ه
�تقبلي. ��دها المس��ع الج�اد لتجدي�بالت��الي ليسالحصول على إدراك لتجديدها، ولكنه أعطان�ا أيض�ًا التوق

.الكنيسة مجرد إشارات إلى هذه الحياة، ولكن لدينا برهانًا عليها لدينا في
�وت للمي�تروبوليت ي�يروثيوس* ��د الم�الحي�اة بع "النص هو تنقيح أسرة التراث األرثوذكسي للجزء الثاني من الفصل التاس�ع من كت�اب  "

فالخوس، ترجمة د. نيڤين سعد، منشورات دلتا برس.
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