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هدف الحياة وغايتها
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يوحن�ا  )الكلمة صار جسدًا وحّل فينا. وقد رأين�ا مج�ده، مج�د وحي�د ج�اء من اآلب، ممل�ؤًا نعم�ة وحق�ًا  " "14:1.)
ِهْم َل َرِِئيَس َخالَص��ِ ْن ُيكَمِّ ِد، ا7 لَى اْلَمجْ�� يِريَن ا9 ْبنَ��اٍء كَثِ�� َو آٍت ِبا7 ، َوهُ�� ْجلِ��ِه اْلكُ��لُّ َوبِ��ِه اْلكُ��لُّ ُه الََق بِ��َذاَك الَِّذي ِمْن ا7 ال7نَّ "

(.10:2)عبرانيين ” ِباآلالَِم.
وألن الصورة سقطت وتحطمت إلى أجزاء، فإن الشخص الوحيد ال�ذي يمكن�ه الت�دخل وتجدي�دها لم يكن أح�ًدا

مزمور  ألنه قال فكان. هو أمر فصار  )سوى الذي صنعها أوالً:  " ، حان الوقت إلتمام9:33" ولّما تّم ملء الزمان  ." " )

اُموِس، ٍة، َمْولُ�وًدا َتْحَت النَّ َرا7 ُه َمْولُ�وًدا ِمِن امْ� َل اهلُل اْبنَ� ْرس�َ ا7 "المخطط اإللهي لخالص�نا من خالل اإلرادة اإللهي�ة، 

غالطية  َي.  َبنِّ اُموِس، ِلَنَناَل التَّ )ِلَيْفَتِدَي الَِّذيَن َتْحَت النَّ ”4:4-5.)
. لم الكلم�ة ص�ار جس�دًا "في اليوم الذي نحتفل فيه بمخط�ط اهلل لخالص الع�الم، عي�د الميالد، زار اهلل ش�عبه و "

ُتسَمع بشارة أفضل في تاريخ البشرية في أي مكان في العالم. الرسالة األبدية، في الس�ماء وعلى األرض وح�تى
. في خليق�ٍة ك�انت عرض�ًة للم�وت والفس�اد، م�اذا ع�دا ذل�ك، أو الكلم�ة ص�ار إنس�انًا "تحت األرض هي ببساطة:  "

ه الس�تعادة الت��وازن، غ��ير المهن��دس األول؟ ص��رخت الخليق��ة كله��ا تحت ض��غط ب��األحرى َمن ال��ذي يمكن توقعُ��
مزمور  أرنا وجهك فنخلص  )الفساد:  " مزمور 3:80" لتتقدمنا مراحمك سريعًا، ألننا قد تذللنا جدًا  )؛  " " )8:79.)

. في هذه الكلمات الثالث، ُيحَتَضن اإلنجيل بأكمله، البشرى السارة إلى صار الكلمة إنسانًا "وعندما غادر السماء،  "

السماء واألرض وإلى كل الخليقة. ألن اهلل الكلمة صار جسدًا، فهذا يعني أنه اتحد أقنوميًا بنا نحن البشر، ال��ذين
. إن جس�د الكلم�ة البش�ري، في اتح�اد س�ّري ولكن حقيقي م�ع اهلل، بجسد إلهي "أصبحنا منذ تلك اللحظة أناسًا  "

ر جس�دًا فحس�ب، ب�ل أيض�ًا يختبر ويشّع كل الكماالت اإللهية. عندما أخ�ذ اهلل الكلم�ة طبيعتن�ا البش�رية، لم يص�ِ
. روًحا إلهية "روحًا،  "

لكن حتى بعد االتحاد، يظل االثنان غير مختلَطين. يبقى اهلل هو اهلل والروح تبقى الروح، والفرق ه�و أن�ه لكَ�ون
الروح قد تلّقت الصفات اإللهية بالنعمة، فهي تشارك اآلن في أسرار اهلل المبهجة. من خالل مشاركتها األقنومية،

 والخلود اإللهيين، تصبح الروح عضوًا فاعاًل في الحياة األبدية والخلود في المس�يح، كم��ا فيةالذاتيالوالدة مع 
الِسمات اإللهية األخرى، حيث تشارك في التدبير اإللهي، أي مخطط اهلل لخالصنا.

ماته اإللهي�ة إلى ك�ل كي�ان بتجسده، أعطى الكلمة اإللهي صفات أخرى للطبيعة البشرية. لقد أعطى ج�زءًا من س�ِ
، كم�ا ك�ان قب�ل الس�قوط. اآلن، بالفع�ل، بِه اهلل ش�ِ جسدي، وبهذه الطريقة، تحّول كل شيء إلى  "البشرية النفس " -

لقد اكتسب الذين يعيشون في المسيح وعيًا على ش�به المس�يح، وض�ميرًا على ش�به المس�يح، وإرادة على ش�به
كم�ا يتّم تطعيم الش�جر: الم�ترجم ط�بيعُتهم بأكمله�ا [المسيح، وذاكرة على شبه المسيح، وبوج�ه ع�ام، تطّعَمت  [

ة ه وصاروا أشباه المسيح. بما أن اهلل الكلمة هو خالق كل الخليقة، فهو أيًضا أساس كل ُبنيَ�� بجسد المسيح المؤلَّ
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د ابن اهلل الوحي��د العالم. بالخطيئة والشر، يحاول الجنس البشري إبعاد اهلل، الخالق، عن أسس الكون. لقد تجس��َّ
وكلمته لكي يتواصل مع خليقته ويعيدها إلى خالقها الذي انسلخت عنه بالتعدي والسقوط.

ُه ِفيِه نَّ ُهَو ُصوَرُة اهلِل َغْيِر اْلَمْنُظوِر، ِبكُْر كُلِّ َخِليَقٍة. َفا9 "بالرغم من ذلك، فهو في نفس الوقت أساسها األول. االبن 

ْم اٍت ا7 ْم ِرَياس�َ َياَداٍت ا7 ْم س�ِ ا ا7 َواٌء كَ�اَن ُعُروش�ً َرى، س�َ َماَواِت َوَما َعلَى اال7ْرِض، َما ُيَرى َوَما الَ يُ� : َما في السَّ ُخِلَق اْلكُلُّ
كولوسي  َع(.�� 16-15:1)َسالَِطيَن. اْلكُلُّ ِبِه َولَُه َقْد ُخِلَق.  ْن َيض��َ ٌد ا7 ُه الَ َيْسَتِطيُع ا7حَ�� نَّ َفا9 "في مكان آخر يقول التالي: 

يُح.  َساًسا آَخَر َغْيَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي ُهَو َيُسوُع اْلَمس�ِ )ا7 (. إن ال�ذين يبن�ون على ص�خرة الك�ون11:3 كورنث�وس 1"
، على ش�به الكلم�ة "الثابتة التي ال ت�تزعزع هم حكم�اء وق�د اكتس�بت شخص�يتهم ك�ل ص�فات اهلل؛ لق�د ص�اروا  "

وسوف يصمدون أمام صدمات الهّزات هذا العالم وعدم يقينه.
يوض��ح تجس��د اهلل الكلم��ة أن الرش��د ه��و ج��وهر طبيعتن��ا، وأس��اس كيانن��ا وأساس��ه. في نموذجه��ا األول وفي
طبيعتها، كل الخليقة، المادية وغير المادية، تأتي من اهلل الكلمة وهي للكلم�ة. في�ه ومن خالل�ه يع�ود ك�ل ش�يء
إلى أصله الراشد ووجوده. وحيث أن مصدرنا هو من اهلل وباهلل، فإن حياتنا وكيانن�ا يعتم�دان علي�ه كلي�ًا. أليس

يوحنا  ْن َتْفَعُلوا َشْيًئا  ِبُدوِني الَ َتْقِدُروَن ا7 )هذا ما تعنيه كلمات ربنا:  " "5:15.)

Elder Iosif Vatopaidinos. The aim and purpose of life. Pemptousia. 28 May 2022. https://pemptousia.com/2022/     
05/  the-  aim  -and-purpose-of-life/  . 
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