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هل خلصت؟ هو كتاب ذو منظور أرثوذكسي مثري وحمفِّـز          "

حنن نشجع على استخدامه كقـوة دفـع يف         . على رسالة اخلالص  
حلقات دراسة الكتاب املقدس، يف اخللوات، وحيثما اجتمع اثنان أو          

  ". ثالثة يف امسه
  املتنيح رئيس األساقفة ياكوبوس

  بارشية اليونان األرثوذكس يف مشال وجنوب أمريكاإلي
  

سيصلون إىل فهم   " هل خلصت؟ "وهؤالء الذين يقرأون    "... 
  ". واضح حلقائق اخلالص يف معناها األكثر كماالً كتابيا وكنسيا

  ستانلى هاراكاس. األب د
 أستاذ الالهوت األرثوذكسي يف اجلامعة اليونانية وإكلرييكية الصليب

  املقدس   

إسهام رائع، ليس فقط للمسيحيني األرثوذكس بل ولغري        "... 
يشرح تعاليم الهوتية سليمة بطريقة ال تبـدو        ... األرثوذكس أيضا 

  ... " الهوتية
األب جورج نيكوزيسني
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   لنفهم هذا املنهج الذي حيوي     ، ا حلياتنا هذا الكتاب عظيم حق
وما هي املبادئ اخلالصية وكيف نعيشها إىل ، عالمات استفهام كثرية

  .التمام
قيل عن القديس أنبا مقار الكبري إنَّ أحد الشياطني قال له عند            

فلم ينطق القديس   ، "طوباك يا مقارة ألنك وصلت    : "خروج روحه 
  ". بنعمة املسيح قد وصلت: "ردوس وقالبكلمة إىل أن دخل الف

من هنا نفهم أنَّ اخلالص حياة حيياها املؤمن طول عمره على           
األرض؛ تبدأ أوالً باإلميان بألوهية السيد املسيح املولود من العـذراء           

وصـعوده إىل   ، الذي فدانا بصلبه ومبوته عنا وقيامته بألوهيته      ، مرمي
يستمر املؤمن يف النظر إىل فوق حيث       . يهالسماء وجلوسه عن ميني أب    

وال يعـيش   ، ويعيش املؤمن يف العامل   . املسيح جالس عن ميني اآلب    
وحييـا يف   ، ويظل ينظر إىل املدينة اليت صانعها وباريها اهللا       ، العامل فيه 

  ).١٤: ١٢عب(القداسة اليت بدوا ال يرى الرب 
، تـاب احليـاة   ويتغذَّى بك ، يستمر املؤمن يف أن حيفظ الوصايا     
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ويعيش وديعا متواضعا ليجد راحة ، ويشرب ِمن ينبوع حب السيد املسيح
وجيول يـصنع   ، حامالً يف جسده مسات الرب يسوع     ، )٢٩: ١١مت(

وقصبة مرضوضة ال يقصف ، وفتيلة مدخنة ال يطفئ، )٣٨: ١٠أع(خريا 
ا املؤمن حيي. وجيعل الكل يبارك عليه، ويسامل مجيع الناس، )٢٠: ١٢مت(

ويدافع ، هذا الذي يواجه كل شيء بدالً عنه      ، ليحيا املسيح فيه  ، للمسيح
  ).٢٧: ٣غل(ويكون دائما البسا املسيح ، عنه وهو صامت

تتمتع يف هذا الكتاب خبطَّة اهللا اخلالصية ملن يؤمن ويعتمـد           
ليلبس املسيح الذي هو سر خالصنا ونوالنا الفردوس للوصـول إىل           

وِمن مثَّ ننقَذ ِمن الدينونة الرهيبة واجلحيم األبدي ، سماويامللكوت ال
  .وجهنم النار األبدية املُعدة إلبليس وجنوده

  .يبارك اهللا يف هذا العمل اهلام جدا خلالصنا
الرب يعوض كل من له تعب يف تأليف هذا الكتاب وترمجتـه            

وبصلوات أبينا البابا املعظَّـم     ، اربشفاعة أبينا القديس أنبا مق    . ومراجعته
  . بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، األنبا تواضروس الثاين

  أحد االبن الضال
  م٢٠١٣ مارس ٣١
 ش١٧٢٩ برمهات ٢٢

  أنبا أثناسيوس 
 أسقف بين مزار والبهنسا
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  ٤ ..........................     تقدمي نيافة األنبا أثناسيوس 

  األب الراهب يوئيل املقاري   : ترِجم مقدمة املُ
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مث نسألكم أيها اإلخوة أن تعرفـوا الـذين يتعبـون           «
وأن تعتربوهم كثريا جدا يف احملبة من أجـل         ... بينكم

  . »عملهم
  )١٣-١٢:٥تس١                                       (
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 كثرية مع   كثريا ما نبحث يف رحلة احلياة عن إجابات ألسئلة        

اهللا  «لكن لو أدركنـا أنَّ  ، كوا يف حقيقة األمر ال تمثِّل أمهية كبرية   
أي ، )٤: ٢يت١ (» أنَّ اجلميع يخلُصون وإىل معرفة احلق يقِبلون       يريد

أن إرادة اهللا هي خالصنا وأنَّ اهللا بدمه الكرمي دفَع مثن هذا اخلالص؛             
  : ِمثل، ث هلا عن إجابةحينئذ سنجد أن هناك أسئلة تستحق أن نبح

هل خلُصت؟ ما املقصود باخلالص؟ ماذا أفعل لكي أخلص؟         
  ما أمهية اخلالص؟ ما مصري الذين ال ينالون اخلالص؟

عندما نتأمل يف قصة البشرية بدًءا من آدم وحواء اللذَين سقطا     
وحِرمـا مـن    ، فتعرضا لثمرة العصيان وأجرة اخلطية    ، بغواية إبليس 

جند أن اهللا برمحته    ، وجود يف حضرة اهللا عندما طُِردا من جنة عدن        ال
هذا اخلالص ظلَّت البشرية تنتظره    ... الفائقة منحهما الوعد باخلالص   

كان إلبليس فيها السلطان على كل األرواح        ، لسنوات طويلة مريرة  
، إىل أن جاء ملء الزمان ووِلد مخلِّص العامل متمما وعده وقـصده           

 »اهللا بين حمبته لنا، ألنه وحنن بعد خطاة مات املـسيح ألجلنـا            «ن  أل
 .  ماحنًا لنا اخلالص) ٨: ٥رو(

وإنْ كنا مبوت املسيح على الصليب قد نِقلْنا مـن املـوت إىل             
احلياة، فهل هذا يعين أن اجلميع سيخلصون؟ كثريون يظنون أنَّ مكام           
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وبة يف سفر احلياة؛ لكن أولئك      وأنَّ أمساءهم مكت  ، يف السموات مضمون  
قد نسوا أنَّ طريق اخلالص هو يف واقع األمر طريق ضيق يتطلَّب الكثري             

بالفعل السيد املسيح قدم نفسه ذبيحـة عـن         . من التضحيات واجلهاد  
خطايا البشرية بأَسِرها عندما ارتضى أن يعلَّق على الصليب ليفدينا مـن           

 أن لكل واحد منا دورا ينبغي أن يقوم به ىف           لكن علينا أن نتذكَّر   ، آثامنا
هـذا  . حىت يقدر أن يتمتع ذا الفداء الثمني      ، رحلة غربته على األرض   

الدور هو ما يسمى باجلهاد الذي تؤازرنا فيه النعمة؛ أي اجلهاد الـذى             
وذلك السند حنصل عليه من خالل وسائط النعمة        ، يسند فيه اهللا ضعفنا   

 .هبها اهللا لنا يف الكنيسةاليت و
؛ هنـاك   )٣: ٢عب (؟»لو أمهلنا خالصا هذا مقداره    « وماذا  

وحسابا سنقدمه يف   ، دينونة سنواجهها يف اية األمر ِشئنا أو مل نشأ        
ألنه البد أننا مجيعـا  «اية سين غربتنا عندما نقف أمام الديان العادل  

كل واحد ما كان باجلسد حبسب مـا  نظهر أمام كرسي املسيح، لينال  
  ). ١٠: ٥كو٢ (»صنع، خريا كان أم شرا

يتيح لنا الفرصة لنفهم ونتأمل يف      " هل خلصت "هذا الكتاب   
كل األسئلة السابقة وكل املفاهيم واملعاين املرتبطة باإلجابة عليهـا؛           

فقد ، فهو يقدم لنا شرحا أرثوذكسيا صحيحا  عن مفهوم اخلالص
طاعت املؤلِّفَة أن تقدم لنا مزجيا رائعا من نـصوص الكتـاب     است



  - ١٠ -

املقدس وأقوال آباء الكنيسة الذين هم أمثلة حنتذي م يف طريـق   
لقد بذلت املؤلِّفَة جهدا كبريا لتـشرح لنـا أنَّ خطَّـة     . اخلالص

ونتطلَّع إىل ايتها   ، نعيشها يف احلاضر  ، خالصنا بدأت يف املاضي   
  . املستقبلالسعيدة يف

احلب الـذي   ،  قصة خالصنا هي قصة حب اهللا العجيب لنا       
جيعلنا نشعر باخلجل من خطايانا وحيثنا على التوبـة والرجـوع إىل            

ولكن ، حضن فادينا ومخلِّص نفوسنا؛ ليس فقط خوفًا من الدينونة        
 ألن). ١٩: ٤يـو ١ (»ألنه هو أحبنـا أوالً    «حبا يف أبينا السماوي     

مات ألجل اجلميع كي يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم،          «املسيح  
اهللا قادر أن جيعـل هـذا       ). ١٥: ٥كو٢ (»بل للذي مات ألجلهم   

  .الكتاب سبب بركة لنا مجيعا
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 لـسنوات  Barbara Pappasعملت املؤلِّفة باربارا بابـاس  

وكمديرة للمناهج للتعليم الديين    ، مدارس األحد عديدة كمدرسة يف    
 يف واليـة   Holy Apostles Churchيف كنيسة الرسل القديـسني  

كما عملت كعضوة يف جلنة التعليم الديين يف مدينة         ،Illinoisإلينوي  
وهي املسئولة عن تدريس الكتاب املقدس ىف نفس الكنيسة ، شيكاجو
 خربة طويلة من التعامل مع مدرسني وأوليـاء         واملِّؤلفة هلا . املذكورة

وكل من تعامل معها وجد فيهـا       ، أمور وشباب يف خمتلف األعمار    
وفهـٍم عميـٍق    ، تتصف حبب شديٍد للكنيسة   ، خادمة أمينة للمسيح  

للعقيدة األرثوذكسية؛ ولذا فقد قدمت لنا هذا العمل الرائع رغبـة           
  .اخلالصمنها يف جذب اآلخرين إىل طريق 
ليس خبالصها فقط؛ بل وأيـضا      ، كانت الكاتبة مهتمة جدا   

لعلَّها كانت تتذكَّر آنذاك كلمات دوستويفـسكي       ، خبالص إخوا 
Dostoyevsky اإلخـوة كارامـازوف   " يف كتابهThe Brothers 

Karamazov "      وحاين زوسيمايخ الرـا    "عندما قال الشكل واحد من
  ".خرين وعن كلِّ شيءمسؤول عن نفسه وعن اآل

ومن أمهِّها دراسة لرسالتي بـولس      ، وللكاتبة مؤلَّفات أُخرى  
  .الرسول إىل أهل كورنثوس؛ الرب قادر أن يباِرك خدمتها
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  آمن: اخلطوة األوىل


  
  
  
  
  
  
  
  

  أنَّ يسوع املسيح هو املسيا،" نؤمن"ينبغي أن 
  ، رض كإنسانالذي مبيالده على األ

  .متَّم كل نبوات ووعود العهد القدمي
  .لقد هزم الشيطان وفتح الطريق إىل ملكوت اهللا األبدي
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أيها املسيح، الذي ألجلنا وِلد على األرض       ، ماذا نقدم لك  

املالئكة . كإنسان؟ كل خملوق صنعته يداك يقدم لك الشكر
هـدايا،  : ا، واـوس  جنم: يقدمون ترنيمة؛ والسماء تقدم   

يا . األم العذراء : املزود، وحنن : دهشة، واألرض : والرعاة
  . اهللا األزيل، ارمحنا

  من صلوات ليلة عيد امليالد ايد

واحدة على غطاء رأس العذراء مـن      ، الثالثة النجوم املرسومة  
وواحدة فوق كل كتف؛ هكذا تعبر األيقونات األرثوذكسية        ، األمام

ة أنَّ القديسة مرمي ظلَّت عذراء قَبل، وأثناء، وبعد احلَبـل           عن حقيق 
لقد اتخذ املسيح جسدا لينقذنا من ِحيل  . باملسيح، وذلك إمتاما للنبوة   

إبليس، كما هو موضح أسفل أيقونة امليالد يف الزاوية اليسرى حيث           
           يف عقل القد دِخل الشكيس نرى إبليس يف ثوب الراعي حماوالً أن ي

يرمـز سـواد    . يوسف فيما يتعلَّق مبن قد يكون والد الطفل يسوع        
املزود حيث وِلد املسيح إىل شر العامل الذي أتى إليه والذي أدخل فيه         

  . نور احلق
احلاجز . تعالوا نفرح يف الرب وحنن نشدو ذا السر احلاضر        ”

سـيف اللـهب    . الذي كان يفصل اهللا عن اإلنسان قد دم       
 من بوابة جنة عدن، الشاروبيم انسحبوا من طريـق          انسحب
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شجرة احلياة، وأنا، الذي طُِرحت خارجا ألجل عصياين، اآلن         
ألنَّ اليوم صورة اآلب الكاملة، املميـزة       : احتفل بنعيم اجلنة  

بغري استحالة، وِلد من أُم بتول،      . خبتم أبديته، أخذ شكل العبد    
و، إالَّ أنه من أجل حمبته      كان اإلله احلقيقي وال يزال كما ه      

! إنـسانا حقيقيـا   : للبشر، أصبح ما مل يسبق له أن يكون       
يا اهللا، املولود من العذراء، : تعالوا، أيها املؤمنون لنصرخ له 

  “ !ارمحنا
  من صلوات عشية ليلة عيد امليالد ايد 

  طقس عيد امليالد، الكنيسة األرثوذكسية يف أمريكا 
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  :Iperechusيقول لنا أنبا إيبرييكوس 
لو اشتعلت شهوة ملكوت السموات يف نفـسك مثـل          ”

الشعلة املضاءة، تأكَّد أن نفسك سوف تكون وريثـة لـه        
  .“سريعا

  األرشيمندريت كريسوستوموس
Archimandrite Chrysostomos   

  آباء الربية الشيوخ 
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  الفصل األول


  ل خلصت؟ ه

ما هو الرد األرثوذكسي على هذا السؤال اهلام؟ ِمن الكتاب          
لكن نصوص الكتـاب    ، املقدس نستخلص اإلجابة اليت نبحث عنها     

الكنيسة األوىل عاجلت هـذه     . املقدس من املمكن أن يساء تفسريها     
املشكلة من خالل احلفاظ، لكل األجيال، على احلقـائق األبديـة           

الوسائل املستخدمة يف هـذه املهمـة       .  والرسل املسلَّمة من املسيح  
الـيت  (املقدسة هي كتابات آباء الكنيسة األوائل، قرارات اـامع          

وكمـا هـو    . ، الليتورجيات، األحلان، واأليقونات   )دحضت البدع 
احلال يف أي حبث عن حقيقة الهوتية، سيكون دليلنا هو توافق اآلراء         

  . املوجودة يف هذه الكنوز
 القدمي يسجل أنَّ يف البدء، خلق اهللا الـسماء واألرض           العهد

مث نظر فيما صنعه ورأى ذلك أنه حـسن  ، وكل ما يرى وما ال يرى 
فمن منطلق احلب الكبري الذي فيه ـ ألن اهللا حمبة ـ   ). ٢٥:١تك (

لكنه مل يرغب أن حييط نفسه مبجموعة مـن  ، أراد مشاركة ما خلقه   
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ة اليت تستجيب له ـ خملوقات تستجيب لـه علـى    املخلوقات اآللي
ميكنها أن تقَدر   ، ولكن كائنة مماثلة له فقط    . النحو املربجمة عليه فقط   

عجائب ما كان سيقدمه، لذلك خلق اهللا رجالً وامرأة على صورته،           
أعطامها سلطانا على األرض وعلى كـل       . اليت تشمل اإلرادة احلرة   

 يطلب سوى حبهما ـ ظاهرة صـارت   يف املقابل مل. )1(شيء حي
ممكنة من خالل اإلرادة احلُرة ـ الشيء الوحيد الذي كان حقا ِملكًا  

  . هلما ليقدموه
وغرس الرب اإلله جنة يف عدن شـرقًا ووضـع هنـاك آدم     «

كان . كان كل شيء مثاليا   ). ٢٢، ٨: ٢تك (»الذي جبله ) وحواء(
كانـا محـاطَين بالعجـب،      . )2(ويتكلَّم معهما ، اهللا يتمشى معهما  

اجلمال، وكل ما هو شهي لألكل، وما أَعطى حليام هدفًا ذا معىن            
كان هو إمكانية النمو يف مشاة خالقهم والدخول يف عشرة كاملة           

باإلضافة إىل ذلك كان لديهم نعمة القيام بعمل ممتع ـ العناية  . )3(معه
لل اللذان من املمكن أن جيعال باجلنة ـ دون أن يعطِّلهما املشقَّة وامل 

مل يكن هناك أمراض لإلنسان، وال للحيوان       . احلياة والعمل محِبطَين  
أو للنبات؛ مل يكن هناك شيخوخة وموت يترقباه؛ ال شيء يفـسد            

ومن أجل أن يكَمل ظروف النمو املثاليـة جلميـع          . صفاء حياما 
را يطلع من األرض وكان كـل  الكائنات احلية، أعد اهللا ضبابا مستم   
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  . شيء يف وئام تام
مما الشك فيه أن آدم وحواء البد أنهما صرحا حببهما العظيم           

احلب احلقيقـي   . جلابلهما الكرمي، إال أن الكلمات وحدها ال تكفي       
لذلك أعطى اهللا آدم وحواء حرية أن يفعال ما . يتطلب حرية االختيار  

 شيٍء واحٍد كوسيلة إلظهار حبهما ولتقويتـهما    مع استثناء ، يسرمها
من خالل ضبط النفس، قال هلما اهللا أن ال يأكال من شجرة معرفـة        

  . بعد ذلك مسح اهللا للشيطان أن جيرما). ١٧:٢تك(اخلري والشر 
فَشلَ آدم وحواء يف احلفاظ على الوصـية        . كانت النتيجة كارثة  

    ا عن ذلك لنفس النمط من اجلـشع        الوحيدة املُعطاة هلما، خضعا عوض
يف القلبـين   . )4(والكربياء اللذين تسببا يف سقوط الشيطان من الـسماء          

اللذين كان جيب أن ميتلئا باحلب والعرفان ألجل كل ما جعله اهللا متاحا             
وبدالً من أن ميتلئ قلبيهما باحلُب والعرفان ألجل كل مـا        . بالنسبة هلما 

   ا بالنتاحن رغبة غامرة ليكونا       ، سبة هلما جعله اهللا ميت يف هذين القلبمن
 والنمو يستتبع الطاعة الذيرافضين اجلهاد املتواصل ، مثل اهللا بدون حدود

التدرجيي يف صورة اهللا، اختارا باألحرى أن حياوال أن يأخذا مكـان اهللا           
  .  مستحيل خالل العصيان ـ ليزحياه من على عرشه ـ وهو أمرمن

 شجرة املعرفة حمظـورة ألن اهللا ضـن ـا علـى             مل تكن [
كان من املمكن أن تكون صاحلة لـو أُِكلَـت يف         ... اإلنسان
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الوقت املناسب؛ ألنَّ الشجرة، وفقًا لنظرييت، كانت للتأمـل،       
الذي هو أمانٌ فقط بالنسبة ألولئك الذين وصـلوا ملرحلـة           

ء وجشعني،  النضج، وليس هلؤالء الذين مازالوا نوعا ما بسطا       
متاما مثلما ال يكون طعام األقوياء جيدا ألولئك الذين مازالوا          

  ]. حديثي السن ولديهم حاجة إىل اللنب
  )5(القديس غريغوريوس النـزينـزي

GREGORY OF NAZIANZUS   

كانت عاقبة عصيان آدم وحواء أنهما طُردا من جنة عـدن،           
املوت مأسـاة   . ما حذِّرا األمر الذي يؤدي، يف النهاية إىل املوت، ك       

لكنه اآلن صار ضروريا، ويف جوهره ـ هو يف الواقع مظهـر مـن    
اختيار عصيان اهللا هو إفساد الصورة اإللَّهية الـيت         . مظاهر حمبة اهللا  

ومعناهـا  ،  تعين خيطئ  hamartanoيف اليونانية كلمة    (خلقنا عليها   
وحواء سمح هلما ولو أن آدم ). احلريف هو أن يفشل يف إصابة اهلدف    

بالوصول لشجرة احلياة ومها يف حالة السقوط هذه، كانا سيعيشان          
لألبد، مع تضاعف الفساد طوال الوقت، ويف هذا مل تعد عدن هي             

، وأصبح املوت هـو     )٢١:٣تك(فألبسهما اهللا أقمصة من جلد      . اجلنة
 مث أخرجهما اهللا مـن    . )6(الذي يضع حدا للدمار الذي أدخله عصياما      

  . اجلنة وأقام كروبيما وهليب سيف عند املدخل، حىت ال يقدرا أن يعودا
كانت شجرة احلياة اليت غرسها اهللا يف اجلنة ترمز لـصليب           [
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املسيح اجلليل، ألنه مبا أن املوت جاء عن طريق شجرة، كان           
 ]. من الضروري أن تمنح احلياة والقيامة عن طريق شجرة

  )7(يوحنا الدمشقي
JOHN OF DAMASCUS  

مل يعودا  . منذ ذلك احلني، أصبح على آدم وحواء محاية نفسيهما        
فيما بعد يف البيئة احملمية يف جنة عدن، أصبح عليهما أن يتعبا من أجـل               

مشاكل حمتملـة يف اجلـو،      : طعامهما ويصارعا شوك احلياة وحسكها    
، وبـني بعـضهم     )اليت كانت صداقة معهما يف جنة عدن      (واحليوانات  

).  ١٩-١٧:٣تـك (لبعض، وكل أمر آخر يضعه إبليس يف طريقهما         ا
أصبح عليهما أن يصارعا الشيخوخة، املرض، اجلروح، والـشر غـري           

ذا الوضع، أصبح املوت الذي يلوح يف األفق، يضفي ظال على           . املُقيد
إالَّ أنه أيضا كان يضع حدا لآلثار الـيت خلَّفهـا العـامل    ، مباهج احلياة 

املعاناة الشخصية والفرصة جلعل اآلخرين يتـألَّمون كانـت         . لساقطا
مبـا أننـا أحفـاد آدم    . حمدودة بسبب هشاشة احلياة وحمدودية الوقت     

" خطيتهما األصـلية  "وحواء، فنحن ورثة لألوضاع الدنيوية النامجة عن        
  . )8(وطردمها من اجلنة

حتديات " ليعطيهم"خاصا  إىل حد كبري، ال خيتار اهللا عمدا أش       
معينة، مشاكل، أمراضا، إعاقات، خسائر، خربات سلبية، وما شابه         
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 . يف حيام على األرض، أمورا قد تنتهك إرادم احلُرة

اهللا يخصص أحيانا أشخاصا معينني للقيام بأدوار معينة، مثلما         
). ٣٨:١لـو (فقتـها   اختار العذراء مرمي لتلد املسيح، لكن فقط مبوا       

بل ، كذلك، معظم ِمحن احلياة ليست هجمات الشيطان الشخصية       
باحلري اآلثار احلتمية للحياة خارج جنة عدن حيث ميلك الـشيطان         

  ). ٣-٢:٢؛ أف ٣١:١٢يو(
على الرغم من صعوبة فهم وقبول أن اهللا يسمح باملعانـاة يف            

لكـن  ، منا بقـوة  ألنه حيب كل واحد     ، )وليس هو السبب  (حياتنا  
. الشدائد جتعلنا نركِّز على الغرض من احلياة وعناصرها األكثر أمهية         

مثل النار اليت تنقِّي، ميكن للِمحن أن توقظ البعض الذين بدوا قـد             
وحتثُّ البعض اآلخر ليفحـصوا     ، يكونوا غري مبالني باحلاجة إىل اهللا     

  . فوات األوانأحوال نفوسهم ويقوموا أخطاء طرقهم قبل 
للذين يلجأون إىل اهللا يف السراء والضراء، فإنَّ خطَّة خالصـه   
اإلهلية األبدية من خالل يسوع املسيح متنحهم الدواء يف صـراعات           

التوجيه، الراحة، العزاء، قوة االحتمال، فهم اهلدف، الربكة،        : احلياة
ينـتج عـن   . موفرحا داخليا عميقًا؛ بصرف النظر عما حيدث حوهل  

ذلك شهود لإلميان حتت النريان، هؤالء يلجأون هللا كما توضح حياة           
أما هؤالء الذين، بطريقة أو بأخرى، يلومون اهللا ويبتعدون . القديسني

. عنه عندما تسوء األمور، مع هؤالء يتعامل الشيطان بطرقه اخلاصة          
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  . واالختيار هو لنا، أتقلُّبات احلياة من املمكن أن جتعلنا أفضل أو أسو
جة احلياة هي أنها متنحنا الفرصة لنرجع للحالة املباركة اليت          

اخلالص هو العودة إىل ضمان احليـاة       . أفقدها لنا مجيعا آدم وحواء    
حياتنا األرضية هـي    . األبدية مع اهللا بكلِّ الظروف املثالية احمليطة به       

إالَّ أنَّ  . واحدة الوحيدة لنغتنم النجـاة    عطية مثينة مبعىن أنها فرصتنا ال     
 )9(وعد اهللا لنا ليس باجلنة األصلية؛ بل السماء ذاا يف حضور اهللا ذاته   
. حيث ال يعود هناك جتارب وال قدرة أو إمكانية سقوط يف اخلطيـة    

يف ذلك احلني سينتهي وقت االختبار ووقت فصل الذين حيبـون اهللا            
إهدار تلك الفرصة للخالص هو أن نسلِّم أنفسنا . نهعن الذين ال حيبو
إالَّ أن الندم الذي يأيت بعد املوت يـأيت بعـد   . )10(لعذاب الندم املرير 

إنه يصبح الدود الذي ال ميوت والنار اليت ال تطفأ اليت           . فوات األوان 
  ). ٤٨-٤٣:٩مر(حترق إىل األبد من الداخل 



اهللا آدم وحواء من جنة عدن، قدم هلما تعزيـة          قبل أن يطرد    
وثقتـه  ، ، كاشفًا عن حبه األبوي غري املتغير إىل األبد   )11(النبوة األوىل 

وعد اهللا أن يرسل ابنه، يسوع املـسيح      . يف البشر بالرغم من آثامهم    
، ليعتـق   )بـالروح القـدس   ، نسل املرأة، والدة اإلله الثيئوتوكوس    (

. آلثار اليت جنمت عما فعله يف نفسه بتحريض من إبليس  اإلنسان من ا  
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كان إبليس . )12(املسيح سيصارع الشيطان، مبتدع اخلطية وأبا الكذب 
مصدر مضايقة مستمرة للمسيح، لكن بالرغم من كل حماوالته، لن          

يف النهايـة،   ). يف الصليب (يستطيع سوى أن يسحق عقب املسيح       
). عن طريق القيامة  ( لرأس الشيطان    ينتصر املسيح بتوجيه ضربة قاتلة    

، )٤:٤غـال (هذا الفادي اإلهلي املوعود كان سيأيت يف ملء الزمان          
  . بعدما أعطى اهللا لإلنسان فرصة ليدرك حاجته إىل املخلِّص

من أجل أن يقِنع البشر ذا االحتياج الـضروري، بـدأ اهللا            
، كـل  )13(يسيةكانت اخلطَّة تتكون من ثالثة عناصر رئ    . خطَّته اإلهلية 

 الًأو. منها أتى بالذين كانوا مستعدين على طول الطريق إىل اخلـالص          
أسس اهللا العهد الشفهي، من خالل إبراهيم، الذي به يـصري شـعب             

كانت عالمة هذا العهد هي اخلتـان،       . )14(إبراهيم شعبا هللا، لو أطاعوه    
لفًا ومتميـزا   كان اهلدف منه هو إظهار ضرورة أن يكون شعب اهللا خمت          

ووجود نسل من هذه اُألمـة      ، )إسرائيل(وتأسيس أُمة   ، عن بقية العامل  
 بدالً من   لكن،). يسوع املسيح (ليأيت عن طريقه اخلالص     ) نسل داود (

أن يطيعوا اهللا، انصرف معظم شعب إبراهيم عن اهللا، وبدالً مـن أن       
  . يهدوا الوثنيني إىل اهللا، انضموا هم للوثنيني

يخ العهد القدمي هو تاريخ اختيارات مرتبطة بايارات        تار”
الـذين  " ِقلَّة باقية "عبر هذه االيارات، حيفظ اهللا      . متعاقبة
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إىل أن يكون النقاء األمسى ... كان انتظارهم الصبور ينقِّيهم  
  . )15(“للعذراء قادرا على والدة خملِّص البشرية

اتخـذ اهللا   ،  مستعدا يف الوقت املناسب، عندما كان اإلنسان     
عـن طريـق    " الناموس"،  العهد املكتوب اخلطوة التالية، أسس اهللا     

هو تعريف اخلطية   " املوسوي"كان اهلدف من هذا الناموس      . موسى
. من خالل حتديد الكمال الذي كان ضروريا للرجوع إىل حضرة اهللا    

جبهده خلالص أظهر هذا االختبار لإلنسان أنه ال يقدر أن حيصل على ا
كان لدى آدم وحواء وصية واحدة ليحفظاها، اآلن يوجـد        . )16(الفردي

 ، جيب )18( وصية   ٦١٣باإلضافة إىل ذلك، كان يوجد      . )17(عشر وصايا   
منها كـان  احلفاظ على كل واحدة منها بِدقَّة ـ ألن كَسر واحدة  

بتقدمي ذبيحة أو   كلُّ تعد كان البد أن يتبع       . )19(يعين كسر الوصايا كلها   
املُعرفة يف هذا العهـد بأنهـا كـسر         (تقدمة لتأكيد حقيقة أن اخلطية      

فقد كـان   : دخل اإلنسان يف دائرة مفرغة    . حتتاج إىل كفَّارة  ) الناموس
بالتأكيد يكسر أحد الشرائع، مثَّ يقدم التقدمة املطلوبة، مث خيرج ليكسر           

 العقيم إىل أن قَدم ـ أخريا ـ يسوع   استمر هذا التكرار. شريعة أخرى
  . )20(املسيح نفسه كآخر ذبيحة حية نيابة عن كلِّ البشرية

طلب اهللا من بين إسرائيل أن يصنعوا تابوتا حلفـظ لـوحي            
وأن يبنـوا خيمـة     ، الشريعة اللذين كتب عليهما الوصايا العـشر      
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 فيهـا تـابوت     ليضعوا) اليت مت استبداهلا الحقًا باهليكل    (االجتماع  
كان تابوت العهد حمفوظًا يف مكان مقدس يـسمى قـدس           . العهد

كان رئيس الكهنـة    . )21(األقداس حيث كان اهللا يوجد وسط شعبه      
فقط هو الذي يقدر أن يدخل قدس األقداس، مرة واحدة كل عام،            
يف يوم الكفَّارة ليقدم ذبيحة الدم، اليت ترمز لدم الفداء الذي كـان             

سيقدمه، وكان رئيس الكهنة يقدم هذه الذبيحة طالبا غفران         يسوع  
كان قدس األقداس مفصوالً حبجاب عن املنطقـة      . )22(خطايا الشعب 

 حيث كان كهنة العهد القدمي يقـدمون ذبـائح          )23(املسماة بالقدس 
احلجاب الذي كان بـني     . الشعب إىل اهللا كل يوم حسب الشريعة      

ان يرمز حلقيقة أنَّ اإلنسان بسبب عصيانه       القدس وقدس األقداس ك   
  .)24(خلق حاجزا بينه وبني اهللا

مسح اهللا لشعبه أن يشعر بعدم جدوى حماولة خالص نفوسهم          
فعلى مدى  . عن طريق الناموس، إالَّ أنه مل يسمح أن يقعوا يف اليأس          

العهد القدمي، أعطى هلم باستمرار عالمات ونبوات عن جميء املسيا،          
  . يخلِّصهم من مأزقهم الرهيبالذي س



الكتاب املقدس يسجل أن أخنوخ وإيليا نقـال إىل الـسماء           
القديس يوحنا ذهيب الفم يروي أن إيليا كـان         . )25(ألنهما أرضيا اهللا  
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كامالً، ليس مبعىن الكمال الذي كان عليه املسيح بل مقارنة مبن هم            
على الرغم من أننا مجيعا مدعوون لنكون       ، )26(يخ  يف زمنه يف التار   

، البعض منا على األرجح أبعد ما يكـون عـن هـذا            )27(كاملني
  . املستوى

إذًا حنن يف حاجة إىل مخلِّص، وسيط يصنع لنا ما مل نقدر أن             
فيما أُعِطي اإلنسان وقتا كافيا ليدرك تلك احلقيقة،        . نصنعه ألنفسنا 

إذ أرسل ابنـه، الـذي      ، كتوب يف سفر التكوين   حفظ اهللا وعده امل   
بطبيعتيه، إله حقيقي وإنسان حقيقي، سد الفجـوة بـني الـسماء            

 وصار سلم حلم يعقوب، الوسيلة اليت نقدر أن نصعد ا           )28(واألرض
  . )29(إىل السماء

عاش ربنا حياة مثالية، متمما شرط الطاعة اليت يتوقَّعها اهللا من        
وهكذا متَّم الناموس وِطبقًا    . بغون أن يعيشوا معه لألبد    هؤالء الذين ي  

حاول أعداء املسيح طوال كرازته     . ضمن اخلالص ) القانون(للشريعة  
، إال أنه أحبط كـل حمـاوالم إىل أن أتـى الوقـت              )30(أن يقتلوه 
الشيطان سال لعابه على احتمال موت ابن اهللا، لكن من         . )31(املناسب

ويف الوقت الـذي  . ان متحكِّما يف زمام األمورالواضح أنَّ املسيح ك   
حدده اهللا، أسلم املسيح حياته بإرادته، ألن ذلك كان الغرض الذي           

إال أنه باخلطَّة اليت متَّ ا موت املسيح، جتاوز الشيطان      . )32(جاء إلمتامه 
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  . حدوده وسقط يف فخ إهلي

لطُّعم؛ ألقي على سنارة ألوهيته، كانت بشرية املسيح هي ا    [
، الشيطان نفسه على الفريسة، لكن السنارة انغرست فيـه    

  ...] ألنه ال يقدر أن يبتلع اهللا
  )33(القديس غريغوريوس النيصي

GREGORY OF NYSSA   

جاز املسيح املوت، لكن مل يقدر املوت أن يمسك به ألنه كان            
ن األموات ـ هازما  وهكذا من خالل قوة اهللا املهيمنة، قام م. بال خطية
  . ويف نفس السياق قاهرا املوت، الشيطان

طاملا أن اخلطية حكَمت باملوت على املذنبني فقط؛ مل يكن          [
لكن . من املمكن التدخل يف ذلك، ألن العدل كان جبانبها        

نفس العقوبة على ذلك الذي هو      ) اخلطية(عندما عرضت   
كرامـة وأحلـان    بريء، بال ذنب، ومستحق ألكاليـل ال      

 ]. جردت من قوا... التمجيد

  )34(القديس كريلس اإلسكندري
CYRIL OF ALEXANDRIA  

بل بـاحلري كـان     ، موت املسيح مل يكن مثنا لفداء اإلنسان      
عندما أخـذ  . نتيجة اخلطية اليت ورثها كل من عاش بعد آدم وحواء         
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نسان مـن   املسيح شكل إنسان، بكامل املعرفة أخذ أيضا مرياث اإل        
إالَّ أن موت هؤالء الذين عاشوا قبل املسيح كـان          ، املعاناة واملوت 

مل يكن هناك تربير ملوت املسيح، لكنـه        . مربرا ألنَّ مجيعهم أخطأوا   
عندما . ، حمل طوعا عبء خطايا البشر     )35(كحمل مذبوح بال عيب   

، واألرض تزلزلـت  ، سلَّم الروح على الصليب أظلمـت الـسماء       
انـشق  ، انـزلَقَت اخلليقة إىل أسفل يف دوامة وانعكَست إىل فوق        و

حجاب اهليكل إىل اثنني ألن موت املسيح الفدائي رفع حاجز اخلطية           
  . )36(بني اهللا واإلنسان فاحتًا لإلنسان طريق الوصول هللا من جديد 

ملن قُدم الدم الذي سفك من أجلنا، وألي غرض سفك هذا           [
الذي كان كاهنا وذبيحة يف     ، يل والكرمي الذي إلهلنا   الدم الغا 

آن واحد؟ ألننا كُنا مقيدين يف عبودية من ِقبل الشرير، مبيعني           
لكن لـو   . حتت سلطان اخلطية، نائلني يف املقابل التلذُّذ بالشر       

    مد العبودية، فإين أتساءل ملن قُدنفع مثن الفداء للذي حيمل سد
إذن وا أسـفاه    : وملاذا؟ إذا كان قد قُدم للشرير     )  الفداء مثن(

لو حصل اللص على فدية، ليس فقط من اهللا،         ! على خسارته 
بل اهللا ذاته كان الفدية، فذلك الثمن الغايل الذي دفع كان من 

إذا كان مثن الفداء دِفـع      ... العدل لو مل يهدر مقابل طغيانه     
     ة ِمن       لآلب أوالً، كيف متَّ ذلك؟ ألندين يف عبودينا مل نكن مقي

ومرة أخرى، كيف يكون دم ابنه الوحيد مرضـيا     . ِقبل اآلب 
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بل بـدالً   ، الذي مل يقبل إسحاق عندما قدمه أبوه      ، عند اآلب 
من ذلك استبدل الذبيحة بكبش عوضا عن الضحية العاقلة؟         

 . )١٣:٢٢تك(
يـد، إالَّ أنـه ال   أليس من الواضح أن اآلب قَِبل دم ابنه الوح 

طلب ذلك الدم وال كان يف حاجة إليه، لكن ألجـل خطـة             
  ... ] الفداء

  )37(القديس غريغوريوس النـزينـزي
GREGORY OF NAZIANZUS   

املسيح أقام موتى، مثل لعازر، لكن بصفة مؤقَّتة فقط ـ ألنهـم   
ميـوت   ألنه لن    )38(ربنا صار باكورة الراقدين   . واجهوا املوت مرة أخرى   

بعدما ظل على األرض ملدة أربعني يوما حىت يراه رسله وتالميذه،           . ثانية
ليعلموا أنه حقا كان حيا ثانية، ليتأكَّدوا أنَّ هناك حياة بعد املوت، صعد            

  . إىل عرشه عن ميني أبيه، حيث ينتظر الذين حيبونه
 واألخـري مـع اهللا   العهد الثَّالث هو   عهد الدم وبذلك يكون   

عنـد  . قد تأسس إمتاما للعهد الشفهي واملكتوب الساِبقَين له       ، دمبال
حفظ أحكامه، فإنَّ الذين يؤمنون أن يسوع املسيح هـو ابـن اهللا             
ويقبلون ويِقرون أنه رم وخملصهم، وأنه املسيا املنتظر الذي مهـد           

ء هؤال. الطريق إىل امللكوت األبدي، فهؤالء سينالون عطية اخلالص       
هم شعب إسرائيل اجلديد، نسل إبراهيم بالتبني من خالل املـسيح           
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، الذين متَّ فداؤهم مرة واحدة وإىل األبد مـن آثـار            )٢٩:٣غال  (
من ) جزًءا(، ليس مبجهودهم الذايت بل حبكم كوم أعضاء         )39(اخلطية

هـذا  . املسيح من خالل املعمودية، اإلفخارستيا، وحيـاة اإلميـان        
يساعدهم على أن يكونوا أكثر وأكثر تقبالً حملبة اهللا، ممـا           االلتصاق  

 . )40()االشتراك يف مرياث املسيح(يحوهلم ويمكِّنهم من التمتع بوعوده 


ولكن أن تعيش وفقًا لذلك     ، "أنا أومن "من السهل جدا أن يقال      
حـىت  . ختبـار احلقيقـي  فهو أمر أصعب بكثري ـ إالَّ أنَّ هذا هو اال 

؛ إنهم يعرفون أن اهللا موجـود وأنَّ لديـه   )١٩:٢يع(الشياطني يؤمنون  
ليس «: لذلك قال املسيح. خطَّة خلليقته ـ ولكنهم رفضوها منذ البداية 

بل الذي يفعل   ، يارب يارب يدخل ملكوت السموات    : كل من يقول يل   
قدس واضـح   الكتاب امل ). ٢١:٧مت (»إرادة أيب الذي يف السماوات    

جدا يف التركيز على أننا ال نقدر جمرد أن نعلن إمياننا وبعدئـذ نـصري               
اإلميان جيب إثباته حبياة حنياها حسب كلمة       . واثقني من أننا نلنا اخلالص    

إنَّ الـذين يعترضـون     ). ٢٠:٢يع(ألنَّ اإلميان بدون أعمال ميت      ، اهللا
" إلثبـات "إذن ال حاجـة لنـا   ، من أم القائلني إنَّ اهللا يعلم إذا كنا نؤ      

اإلميان، هؤالء عليهم الرجوع لكلمات بـولس الرسـول يف رسـالة            
هل أنتم يف اإلميان؟ امتحنـوا      ، جربوا أنفسكم « ٥:١٣كورنثوس الثانية   

إنْ مل  ، أنَّ يسوع املسيح هو فـيكم     ، أم لستم تعرفون أنفسكم   . أنفسكم
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  . »تكونوا مرفوضني

وم وكل ساعة، بأن نثِْبت حبنا هللا؛ ألن        حنن مطالبون كل ي   [
  ]. اهللا، كل يوم وكل ساعة، يثِْبت حبه لنا

  )41(مار إسحق السرياين
ISAAC THE SYRIAN   

ولكنه طلب أن نربهن اإلميان به      ، بالتأكيد يعلم اهللا نوايا قلوبنا    
خالل حياتنا هو لصاحلنا حنن ـ وليس لصاحله؛ إنه بركـة ولـيس    

هو حيركنا لنعمل   . نه يساعدنا على توخي احلذر من التكاسل      إ. عبئًا
وحيثُّنا على القداسة حىت نرتقي فوق الطبيعة البشرية الفاسدة لنـصري       

التعفُّف، ، شركاء الطبيعة اإلهلية من خالل اكتساب الفضيلة، املعرفة       
 املقـدس  الكتـاب . الصرب، التقوى، املودة واحملبة باإلضافة إىل إمياننا   

يِعدنا بأننا لو اشتركنا يف هذا اجلهاد من أجل النمو الروحي بقدر ما             
ملكوت ربنا وخملـصنا يـسوع   «نستطيع، سيسمح لنا بالدخول إىل      

  ). ٢٢:١٤، أع ١١-٢:١بط٢ (»املسيح األبدي

فليكن معلوما عندكم أيها الرجال اإلخوة، أنه ذا ينادى         «
ذا يتربر كل من يؤمن من كل ما مل       لكم بغفران اخلطايا، و   

  » تقدروا أن تتربروا منه بناموس موسى
  ). ٣٩-٣٨:١٣أعمال (
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طلب رئيس دير حديث السن، يف عصرنا هـذا، كلمـة        ”
اليوم الكثري مـن النـاس،      : "منفعة من رجل تقي فقال له     

يرغبون يف إجياد تربير لعدم اتباعهم ملا يطلبـه اهللا منـهم،            
عاليم الكنيسة املقدسة ويرفضون اإلميان املسيحي      ينتقدون ت 
. عوضا عن ذلك، اختاروا أن يؤمنوا مبا يرغبون       . الصحيح

هذا األمر أقرب إىل رجل ال يرغب يف االعتقاد بأنه سوف           
هذا الرجل، ليس . ميوت ألن هذه الفكرة ببساطة ال تبهجه     

فقط، سوف يفشل يف االستعداد للموت، كما ينبغي على         
رء أن يفعل، بل حتما سيجد نفسه وقد وقـع يف فـخ             امل

اإلميان الصحيح ال يستند على ما نرغب أن يكون         . املوت
  . “)42(حقيقيا بل يستند على احلق نفسه
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  .  من األعماق صرخت إليك، يارب١
  ! يارب، امسع صويت٢

     لتكن أذناك مصغيتني
  . عايت   إىل صوت تضر

   إن كنت تراقب اآلثام، يارب، ٣
     يا سيد، فمن يقف؟ 

   ألن عندك املغفرة، ٤
  .    لكي يخاف منك

   انتظرتك، يارب، انتظرت نفسي، ٥
  .     وبكالمه رجوع

   نفسي تنتظر الرب ٦
  .    أكثر من املراقبني الصبح

  .  لريج إسرائيل الرب٧
     ألن عند الرب الرمحة، 

  ى كثري،     وعنده فد
   وهو يفتدي إسرائيل ٨

  .    من كل آثامه
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كما أنه مل يحرم أحدا من املؤمنني من مواهب النعمة، كذلك           
ألنه . ال يوجد أحد بينهم ليس عليه اخلضوع للنظام املسيحي للحياة         

أن قسوة الناموس الرمزي قد زالـت، إال أن الـربح    على الرغم من    
الذي يتحقق من اخلضوع اإلرادي للناموس قد زاد، كمـا يقـول            

ألن الناموس مبوسى أعطى أما النعمة واحلق       «القديس يوحنا اإلجنيلي    
ألن كل ما كان يتعلَّق بالناموس، ). ١٧:١يو (»فبيسوع املسيح صارا

ة، أو حفظ السبت، كلها أمـور       سواء اخلتان، أو التقدمات املختلف    
  . أعطت شهادة للمسيح، وتنبأت عن نعمة املسيح

، ليس ألنه ينقـضه،     )٤:١٠رو (املسيح هو غاية الناموس   ألنَّ  
ومع أنه هو صاحب االثنني اجلديد والقدمي، فقد أى         . بل ألنه يتممه  

          ه متَّم الوعود ووضـعايـة  املعىن الرمزي لألشخاص والوعود؛ ألن
لكن . للنبوات مبا أنه قد جاء ذاك الذي كانت ترمز إليه تلك النبوات        

بالنسبة للترتيب األديب مل يكن هناك تغيري فيما هو مدرك من الناموس  
القدمي، إالَّ أنه قد صار الكثري منه أكثر عمقًا مـن خـالل تعـاليم               

 اخلالص  اإلجنيل، حىت أصبحت أوضح وأكثر كماالً من جهة تعليمنا        
  .)43(أكثر من ذي قبل عندما كانت تتنبأ عن املخلِّص
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  إثبات اإلميان : اخلطوة الثانية















بأن حناول أن ، يف املسيح كمخلِّصنا" نثِْبت اإلميان"جيب علينا أن 
  .نكون شبهه، بإرشاد أحداث حياته املكتوبة يف األناجيل
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 السيد الرحوم، اجعل نور معرفتك النقي ينري قلوبنـا،          أيها[
وافتح عيون قلوبنا لندرك رسالتك يف األخبار املفرحة؛ امألنا         
من مهابة وصاياك املقدسة، كيما ندوس شهواتنا اجلـسدية،         
طالبني وطنا مساويا وكيما نعمل ونتأمل يف كلِّ األمور اليت هي           

  . مرضية لك
املسيح إهلنا، مصدر النور لنفوسنا وأجسادنا، ألنك أنت، 

ولك ننسب اد مع اآلب األبـدي والـروح الكلـي       
القداسة الصاحل واحملـي، اآلن وكـل أوان وإىل دهـر           

  ]. آمني. الدهور
  صالة قبل قراءة اإلجنيل 
  الليتورجية اإلهلية للقديس يوحنا ذهيب الفم

  
ليم الصحيح، بـل    ألنه سيكون وقت ال حيتملون فيه التع      «

حسب شهوام اخلاصة جيمعون هلم معلِّمـني مـستحكَّة         
مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن احلق، وينحرفـون إىل        

. احتمل املشقات . وأما أنت فاصح يف كل شيء     . اخلرافات
  . »متِّم خدمتك. اعمل عمل املبشر

  ).٥-٣:٤يت ٢(
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  الفصل الثاين 


لقـد آمنـت، أنـا      : "د منكم لنفسه  ربما سيقول كل واح   [
سيكون قوله هذا صحيحا لو كان هـذا اإلميـان       ". سأخلص

هذا حقا هو اإلميان احلقيقي الذي      . مرتبطاً باألعمال الصاحلة  
ألن القـديس بـولس     ، ال ينكر بالعمل ما يصرح به بالكالم      
يعترفون بأم يعرفـون    «: الرسول يقول عن املؤمنني الكذبة    

يقول القديس  . )١٦:١يت  (» كنهم باألعمال ينكرونه  اهللا، ول 
من قال قد عرفته وهو ال حيفظ وصاياه،        «: يوحنا عنهم أيضا    

  ]. )٤:٢يو ١(» فهو كاذب وليس احلق فيه
  غريغوريوس الكبري
GREGORY THE GREAT   

  M.F. Toalعظات األحد لآلباء الكبار 


ألرثوذكسي تركيزا على اجلانـب الـسليب       يضع الالهوت ا  
أقل من التركيـز علـى      ، الشيطان" من"للخالص وهو أننا خلصنا     

النمـو  : القداسة" ألجل"اجلانب اإلجيايب للخالص وهو أننا خلصنا       
االتحـاد  : اليونانية(الشخصي حنو صورة اهللا، حسب مثال املسيح        
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. النعمة ويدعم باإلميـان   هذا النهج يصري ممكنا ب    ). Theosisباملسيح  
يبدأ هذا النهج يف هذه احلياة ويستمر طوال وإىل ما بعد اية العمر              

 . حنن خنلص بالنعمة من خالل اإلميان. على األرض
تنتشر أشعة هذه . يسوع، مشس العدل، قام من األموات[

الشمس الروحية يف كلِّ االتجاهات؛ يف واقع األمر، ينال 
 نعمة أقل من اآلخر الذي ينال أكثر منه، وذلك          الواحد

ليس بسبب أن هكذا توزع النعمة ذاا، بل استعدادنا         
ألنه كما أن الـشمس     . اخلاص هو الذي يحدد املقدار    

واحدة وهي اليت تعطي النور للكون كلـه، وشـعاعها          
واحد وهكذا أيضا عظمتها، إالَّ أن نـور الـشمس ال           

هنا نور الشمس رائع .  على العامل كلهيسطع بنفس القوة
هذا البيت يدخله القليل مـن نـور        . ووفري، هناك أقل  

الشمس، ذاك لديه وفرة منه؛ ليس ألن الشمس تعطـي       
هلذا البيت أكثر من ذاك، بل وفقًـا للنوافـذ ـ الـيت     
صممها أولئك الذين قاموا ببناء البيت ـ واليت تتـيح   

ومبـا أنَّ  . ق يف الداخللنور الشمس الدخول منها ليتدفَّ    
أفكارنا وأهدافنا هي نوافذ نفوسنا، عندما تفتح قلبـك         
على مصراعيه فإنك تنال مقدارا أكرب وأوفر من النعمة         
اإلهلية؛ عندما تضيق نفسك، فإنه لن ميكنك أن تنـال           

افتح قلبك ونفـسك  . سوى مقداٍر أقل وفرة من النعمة     
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اهللا حىت يشرق بعظمته    على مصراعيهما واكشفهما أمام     
  ]. يف داخلك

  )1(يوحنا ذهيب الفم
ST. JOHN CHRYSOSTOM  

إنه جهد تعـاوين بـني اهللا       . ج اخلالص يعتمد على التآزر    
 )2("وهو يتعلَّق يف آن واحد باملاضي، واحلاضر واملستقبل       "واإلنسان،  

  : حنن كمسيحيني أرثوذكس نقول

 علـى الـصليب     عندما مات يسوع املسيح   ... أنا خلُصت 
قبل أن  . فإنه جعل خالصي ممكنا   ، )١٠:١٠عب(ليفديين من خطييت    

يفعل ذلك، كان الطريق الوحيد للسماء هو حتقيق الكمال من خالل        
 . ، وهذا كان إجنازه مستحيالً)3(الناموس

عقوبة املوت  " بتسديد"ينبغي أالَّ نأخذ املعىن احلريف لقيام ربنا        
 مفروضا ومتَّ تسديده لشخص ما، بل ننظر ألجل خطايانا كثمن كان

عندما . إليه أنَّ املخلِّص قَِبل العواقب املؤملة ألعمال اآلخرين اخلاطئة        
جتسد، أخضع ابن اهللا نفسه للموت الذي أتى على اإلنسان نتيجـة            

لكن املسيح كان بال خطية، لـذلك مل يقـدر املـوت أن     . للخطية
ا ألحكام عهد الدم، ال يقدر املـوت أن  وبطريقة مماثلة، وفقً  . ميسكه

ميسك بأي شخص متحدا باملسيح من خالل املعمودية واإلفخارستيا         
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  . كجزء من حياة اإلميان

مبعرفيت للسر الذي أطلعنـا عليـه املـسيح         ... أنا خلصت 
أنَّ الطريق إىل امللكوت يكون من      ) : ١٢-٨:٣، أف   ٣٥:١٣مت(

إال أنه، وعلى سبيل ، )4( الذين يلجأون إليه خالله، ابن اهللا، خملِّص كل    
املثال، لو كنت أدرس مادة الرياضيات، لن يسمح يل أن أجنـح يف             

. هذه املادة مبجرد أن أُخرب املدرس أني على دراية مبباديء هذا العلم           
على نفس املنوال، اإلميان املعلَن ال يكـون        ! البد أن أجتاز االمتحان   

وهكـذا، يف   . قيقيا ما مل يكن قد متَّ اختباره يف سياق احلياة         إميانا ح 
  ... ملء احلقيقة، نواصل ونقول

ألنه ينبغي أن   ) ١٤:١٠عب: مضارع مستمر   ... (أنا أخلص 
بالطَّريقة الـيت   ) ١٥-١٣:٢يت٢(أُبرهن اإلميان أنَّ املسيح هو املسيا       

يع من خـالل  بأن أحاول أن أصبح شبهه بقدر ما أستط   : وضعها اهللا 
. هذا هو النهج  . )5(حياة ربنا املثالية أعطت لنا مثاالً حيتذى به       . الطاعة

كما كتب القديس بولس الرسول، جيب أن نـسعى مجيعـا حنـو             
حنن دائما ننمو لنصل إىل ما هو بالفعل يف إمكاننا مـن              ")6(الكمال

. يح أي أنْ نكون أعضاء يف جسد املس       – )7("خالل اإلميان واملعمودية  
هذه القدرة كامنة فينا كتلميح من اهللا، كما يتضح يف ميل األطفال            

هذا احلافز الداخلي ينبغي أن يستخدم . ألن يتشبهوا خبصائص أبطاهلم
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ويوجه جتاه جهد متحمس للتشبه بصفات خملِّصنا، لنظِهر حبنا لـه           
عناصـر  . )8(سولنستعد للحياة يف ملكوته الذي كله مقد      ، وإمياننا به 

اليت للعهـد   " األعمال الصاحلة "نمط احلياة الذي ينتج عن ذلك هي        
اجلديد، واليت ختتلف متاما عن األعمـال التـشريعية املـذكورة يف            

هذه األعمال ال ميكن أن ننـال ـا مكانـا يف        . الناموس املوسوي 
صر لكنها بالرغم من ذلك، حتمية كمؤشرات لإلميان وعنا       ، السماء

إنها أيضا الوسائل اليت يريد اهللا أن يتمم ا عملـه،           . النمو الروحي 
أما األعمال اليت تأيت    . )9(مستخدما شعبه كيديه ورجليه، عينيه وقلبه     

 ذلك ألنه   )10(كنتيجة ألمور أخرى غري اإلميان فليست هلا قيمة روحية        
ل باسم يسوع املسيح    األعمال اليت تعم  . ينتج عنها فوائد زمنية فقط    

ينـال  . ينتج عنها فوائد أبعد بكثري مما هو ظاهر       ، وكثمرة لإلميان به  
وتساعده على القيام   ، الفاعل بركة بالنعمة اليت تقويه حسب جهده      

الشخص املستفيد من فوائـد األعمـال       . باألعمال اليت تربِهن إميانه   
 احلُب الذي ينتظره الصاحلة ـ أهم من كل شيء ـ أنه يتذوق طعم  
اخلري يـأيت مـن     . يف امللكوت، إذا كان ذلك الشخص أيضا مؤمنا       

  . اإلشارة إىل طريق امللكوت

بنعمة اهللا ـ عندما تنتهي حيـايت، أي عنـدما    ... سأخلص
تنتهي الفرصة املتاحة يل ألختار وألعيش هذا االختيار، أو عند ايء           
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  ). ٩:١٠ور(الثاين للمسيح، أيهما حيدث أوالً 
حالتا أخنوخ وإيليا اللذين اختطفا إىل السماء يرمزان ألولئـك          

. )11( الذين سيكونون أحياء عند جميء املسيح وبالتايل لن جيتازوا املـوت     
من خالل ابنـه    ( ألن اهللا    )12(يف كلتا احلالتني، البد أن أواجه الدينونة      

ياة، ظللت يعلم إذا ما كنت، مع تقلُّبات احل) اجلالس على عرش جمده  
سيتم تقييم حيايت   . عضوا يف جسد املسيح من خالل اإلميان واحلب       

بل مبا إذا كنت قد حاولت حقـا أن    ، ليس بالنجاحات واإلخفاقات  
كان من املتوقَّع أن يطيع آدم      . أعيش نتيجة لإلميان كما عاش املسيح     

ن حناول أن   من املتوقَّع أ  . وحواء الوصية الوحيدة اليت أعطاها اهللا هلما      
نقتدي مبثال املسيح يف كل األمور، كاعتراف منا بأنه مخلِّص، رب           

تـشري  . وسيد؛ وعندما نتعثَّر، علينا أن ننهض ونواصـل الـصعود         
بوضوح إىل أن إمياننا يتم احلُكم عليه       ) ١٣-١٢: ٢٠(رؤيا  : اآليات

  . حسب أعمالنا
فقط ما يعمل من أجل      ستمر سريعا جدا، سيبقى      –حياة واحدة فقط    

  !اهللا
13   

اهللا الـيت يتيحهـا لإلنـسان ليقدسـه        " طاقات"النعمة هي   
حنن ال نقدر أن نشارك يف جوهر اهللا، لكن من خـالل            . للملكوت
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العمل اإلجيايب أو حماولة العمـل      . طاقاته نصري إهليني بقدر ما نتعاون     
أكيد اإلميان يستقبلها الروح القدس يف نفس الوقت، الذي يهـب           لت

بدون النعمة، لن يكون النمو يف صورة املسيح     . )14(نعمة وفقًا جلهودنا  
  . مستطاعا

نعمة اهللا ال تقدر أن تفتقد هؤالء الـذين يفـرون مـن             [
وال يف الفضيلة البشرية تلك القدرة اليت جتعلـها       . اخلالص

  عمة         كافية يف حدا لترفع تلك النفوس اليت مل تلمسها النذا 
لكن عندما جيتمع بر األعمال ونعمـة       . إىل احلياة احلقيقية  

الروح القدس يف آن واحد يف نفس واحدة، يقدران معا أن     
  ]. ميآلها حبياة مباركة

  )15(القديس غريغوريوس النيصي
GREGORY OF NYSSA   

    ض النعوينونة، ستا عن أوجه القـصور      يف وقت الدعمة أيض
اهللا يـدعونا أن    . ألولئك الذين، بصفة عامة، ظَهر اإلميان يف حيام       

نكون كاملني كمحاكاة لربنا لنثبـت إمياننـا وننمـو يف صـورته       
إنه يطلب فقط، مع ذلك، أن نسعى باستمرار لنعمل أفضل          ). القداسة(

لذا حنن . )16(ص ومتأل الفجوة ما يف وسعنا ـ وبرمحته تكَمل النعمة النق 
  . كريياليسون، يارب ارحم: نصلِّي باستمرار
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لقد فعل ما كان    ). ِحيادي(دور املسيح يف خالصنا موضوعي      
ضروريا جلعل اتحادنا باهللا ممكنا مرة أخرى؛ أما دورنا حنن فـذايت            

 الذي كتب عنه بـولس الرسـول        )17(اإلنسان الداخلي ). شخصي(
ويظِهر اإلميان على مستوى ِسـري مـن        ، باملسيح أنه املسيا  يعترف  

خالل الصالة، املعمودية، مسحة زيت املريون، اإلفخارستيا، وبقيـة       
اإلنسان اخلارجي يظهر هذا اإلميان على مـستوى        . األسرار الكنسية 

معنوي بإظهار احلب لآلخرين من خالل عالقة صـحيحة مـع اهللا            
 . ح كقدوةمتخذًا املسي

نفوسـنا  . عندما منـوت " حمقَّقًا"خالصنا سيكون موضوعيا،  
وحينئذ سننال بشكل منفصل عن أجسادنا، جمـرد      ، ستدان يف احلال  

. حملة عما كنا نستعد له، فيما يشبه أحداثًا متر بنا يف حلم أثناء النوم              
لو ظهر اإلميان يف املسيح يف السعي وراء شركة معه عـن طريـق              

حينئذ، عند جميء املـسيح الثـاين،       . عة، سنتخرب جة حضوره   الطا
لو طُلب منـك    . سنقوم بأجساد جديدة وندخل إىل ملء امللكوت      

الرد األنسب املختـصر    " هل خلصت؟ : "إجابة خمتصرة على السؤال   
أمنو يف القداسة بأن أحاول     " (بنعمة اهللا، أنا أخلص   : "جيب أن يكون  

ن إمياين وحبي مما يهيئين للحيـاة يف        أن أعيش خاضعا للمسيح ألبره    
لكننا جيب أن جناهد لنصل إىل الفهم الكامل للمراحـل          . )18()السماء
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وأن نكون مـستعدين وحريـصني علـى        ، الشاملة لعملية اخلالص  
فهو جتـسيد   ، أنْ نفعل هذا  . مشاركة اآلخرين يف هذه املعرفة احمليية     
  .)19(لنوع احلب الذي مارسه يسوع وعلَّمه



، "اخلالص اللحظـي  "يوجد أناس يعترفون مبا يسمى بنظرية       
وهو ما يتناقض مع شهادة الكنيسة األوىل، وبالتايل مع الالهـوت            

روميـة  (هؤالء يستشهدون باآلية املوجودة يف رسالة       . األرثوذكسي
فت بفِمك بالرب يسوع،   ألنك إن اعتر  «: كمرجعهم الكتايب )٩: ١٠

ال يوجد خالف   . »وآمنت بقلِبك أن اهللا أقامه من األموات، خلصت       
على أن الطريق الوحيد للخالص هو من خالل اإلميان بيسوع املسيح       
كمخلَّص؛ إالَّ أن األرثوذكسية ختتلف يف الرأي مع هـؤالء الـذين         

 أن يعلـن    مبعىن أنَّ الفرد حيتاج فقط    ، يؤمنون أن هذا حدث حلظي    
!" أنا خلصت: "ونتيجة لذلك حيق له أن يقول، شفهيا أن يسوع رب

أولئك الذين يعلنون هذا التصريح عادة ما يظهرون نوعا من احلماس           
مثري لإلعجاب  . الذي هو مثري لإلعجاب ومنذر باخلطر يف آن واحد        

 تلك اليت ألنه يظِهر إميانا مثل إميان األطفال، له صالبة العقيدة مثل
أظهرها القديس بطرس عندما جاهر أن يسوع هو ابن اهللا احلـي            

مما دفع ربنا ليِعده بأن يبين كنيسته على هذا اإلميان الذي يـشبه   (
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ا باخلطر فذلك ألن أولئك         . )20( )خرةالصا كون هذا التصريح منذرأم
ا لبـساطة   إما أن ينجذبو  : الذين جياهرون به معرضني ألمر من اثنني      

هلم غرية «: أو يتعرضوا لألذى بسبب التعدي املرتبط به   ، هذا اإلعالن 
  ). ٢:١٠رو (»هللا، لكن ليس حسب املعرفة

البساطة اليت تفهم ضمنيا قد تؤدي إىل أن يتغاضى البعض عن           
شرط االنشغال املستمر بنهج القداسة، وذلك ألن هذه النظرية تعزز          

ن يريدون أن يعتربوا أنفسهم مـسيحيني لكـن ال          قناعة هؤالء الذي  
إنهم بـذلك ال يتـرددون أن       . يريدون أن يعيشوا كما علَّم املسيح     

يسلكوا يف طرق العامل يف حني يتوقَّعون متاما أن يدخلوا امللكـوت            
فليس هناك  ، ألنَّ املسيح مات ألجل اخلطاة    ، عند موم، واثقني أنه   

مـن  . ن يفعلوا أي شيء آخر سوى ما يسرهم       ضرورة بالنسبة هلم أ   
ناحية أخرى، تعدي الشخص الذي يعلن اخلالص اللحظي، الـذي          
عادة ما يصر بشدة أنَّ اجلميع البد أن يكون هلم نفس عقيدته، قـد              
تدفع اآلخرين أن يتخذوا الوضع الدفاعي ويغلقوا عقوهلم فيما يتعلَّق          

  . ذا املوضوع جبملته
لتا احلالتني، سيكون إبليس قد حقَّق هدفه، وهـو أن          ويف ك 

!" أنـا خلـصت   "هذه العبارة القاطعة    . يعطِّل أو مينع النمو الروحي    
تذكِّرنا مبوقف الفريسي الذي دوى صوته يف مدِح نفسه والذي أدان           
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أما موقف العشار التائب الذي قرع      . املسيح غطرسته وعدم تواضعه   
، فقد نال استحسان    »اللهم ارمحين، أنا اخلاطئ   «: صدره ومهس قائالً  

 »كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع«: يسوع الذي قال
  ). ١٤-٩:١٨لو (

ال ميكن أن يفهم الكتاب املقـدس بـشكل صـحيح إال يف             
إنَّ اإلصرار علـى التفـسري    . مجمله، ليس من آيات خارج السياق     

اك، معناه التمسك باحلرف وجتاهـل      احلريف لعبارة منفصلة هنا وهن    
، وهو ما تسبب يف رفض معظم األمة اليهوديـة للمـسيح         )21(الروح

، علينا أن نتذكَّر    ٩:١٠لكي نقدر أن نفهم متاما رومية       . كمسيا هلم 
أن القديس بولس الرسول كان خياطب يهـود رومـا حمـاوالً أن             

يعد متوقِّفًا على نـاموس  يساعدهم على فهم حقيقة أنَّ خالصهم مل    
لقد حلَّ عهد الدم حملَّ الناموس، حيث اإلميان بيسوع املسيح . موسى

ولذلك، فالقديس  ). ٣٤-٣١:٣١إر(كمخلِّص هو املقياس الوحيد     
 أنَّ النـاموس مل     ٣١:٣بولس الرسول ذكر أيضا بوضوح يف رومية        

مـىت يف   يبطل مبجيء املسيح بل أُكِْمل، كما وضح ذلك معلِّمنـا           
  .  من خالل كلمات يسوع ذاته١٧:٥أصحاح 



مضمون رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية، لو أُِخـذَت يف   
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مجملها، هو أننا لو حقا آمنا أن املسيح هو خملِّصنا، سـنتعلَّم أننـا              
 وبذلك  نربهن إمياننا فقط من خالل حماولة أن نعيش متشبهني به،         

التشبه باملسيح يشمل حب    ). صيغة الفعل يف املستقبل   (سنخلص  
اآلخرين كما هو أحبنا، وتلك هي خالصـة الوصـايا العـشر            

  . )22( والناموس
وهذا يعين أن نبذل ذواتنا ألجل اآلخرين كما بذل هو ذاتـه            

ذلك األمر يتطلب جهادا روحيا وجسديا، لذلك القـديس         . ألجلنا
 وأن نجاهد قانونيا مثل ،حنتمل املشقَّات كجنود صاحلنيثُّنا أن بولس حي

نلبس سالح اهللا الكامل لكي نقدر أن       ، وأن   )٥-٣:٢يت٢ (الرياضيني
نتمم خالصـنا خبـوف     ، وأن   )١١:٦أف (نثبت ضد مكايد إبليس   

  ). ١٢:٢يف (ورعدة
تكلَّم القديس بولس عن نقطة أنه لو أحببنا املـسيح، فـإنَّ            

، مبعىن أنـه إذا     )١١:١٣رو (الصنا يكون أقرب مما كان حني آمنا      خ
متحدين به من خالل املعمودية، اإلفخارسـتيا،       " (يف املسيح "عشنا  

، فنحن نقترب أكثر وأكثر من اخلالص املدرك متاما،         )وحياة اإلميان 
الذي يصري مؤكَّدا فقط عند اية حياتنا على األرض عندما نكون قد  

طاملا حنن أحياء فمن املمكن أن نبتعـد عـن          . كملنا اختبار اإلميان  أ
، )١٣:١٣مر (من يصرب إىل املنتهى فهذا خيلُص     الطريق إىل اهللا، لكن     
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  ). ١٠:٢رؤ ( من املسيح ذاته إكليل احلياةلينال 


23

ذكسي يؤكِّد أن املؤمن يتربر، أي تعلَن براءته، الالهوت األرثو
وذلك عن طريق عمل املسيح اخلالصي التـشفُّعي، كمـا يـشري            
الالهوت األرثوذكسي دائما إىل ما بعد التربير وهو القداسة باإلميان          

اليت حتمل ادعاء أنَّ " وحده" ـ ويرفض كلمة  )24(ـ من خالل النعمة
ال اليت جتعلنا مؤهلني ليست ضرورية إلظهـار أو         األعمال أو األفع  

الكاهن الـسابق مـن    Martin Lutherمارتن لوثر . إثبات اإلميان
الرومان الكاثوليك، كان يؤكِّد على التربير باإلميان وحده بـسبب          
قلقه الشديد إزاء التركيز القانوين املفرط على األعمال الذي تـسلَّل           

بلغ ذروته يف القرن السادس عشر مع       (ومانية  إىل الهوت الكنيسة الر   
بيع صكوك الغفران، اليت نقلت االنطباع أنه ميكن للمرء أن يشتري           

كان لقلق لوثر ما يربره كما كانت نواياه حسنة، لكـن           ). اخلالص
أدخلـت  ) اليت كانت بداية اإلصالح الربوتستانيت    (تعاليمه الالهوتية   

بني اإلميان املعلن والعناصر األساسية للحياة فجوة يف العالقة اجلوهرية 
  ). ٢٦-١٤:٢يع (كمثال حياة املسيح 

  : عادة ما يشمل إحدى وجهتي النظر" التربير باإلميان وحده"
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بعد إعالن اإلميان، األعمال الصاحلة سوف تأيت بطريقة        ) ١(
  . طبيعية، لكنها ليست ضرورية للخالص

، سيحِدث  )الذي يعترب عطية من اهللا    (بعد إعالن اإلميان    ) ٢(
  . )25(الروح القدس تغيريا يف حياة املرء وجيعله ينمو يف صورة اهللا

وجهة النظر األوىل غامضة جدا، تفتقر إىل الشعور باحلاجـة          
لألسف، حنن عادة ال نفعل تلقائيا    . امللحة اليت علَّمتها الكنيسة األوىل    

  . ن مل نكن مقتنعني بضرورتهما جيب علينا القيام به إ
وجهة النظر الثانية تضع العبء كلَّه على اهللا وليس علينا، وال           

  . تضع حرية اإلرادة يف احلسبان
يف املقابل، األمثلة يف العهدين القدمي واجلديد، بدًءا من آدم          
وحواء إىل املولود أعمى الذي مل يسترد بصره إالَّ عندما أطاع أمر     

، توضـح   )١١،  ٧:٩يو ( ويغتسل يف بركة سلوام    يذهبربنا أن   
حقيقة أنَّ خطَّة اهللا خلالصنا من خالل اإلميان بيـسوع املـسيح            

لكنها تطلب أن يظهر اإلميان من خالل       ، كمخلِّص نافذة املفعول  
الرسالة إىل العربانيني تقدم    . األعمال وأن خنضع حلكمه ودينونته    

ظهره أناس اهللا، وتشري إىل مناذج مـن        أمثلة عديدة لإلميان الذي أ    
... قهروا ممالك، صنعوا ِبرا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود الذين  



  - ٥١ -

مل تقُل الرسالة إنهم فقـط      ).٣٩-٣٢:١١عب (...باإلميان مشهودا هلم 
  ). أعماهلم(، بل أثبتوا ذلك من خالل الطريقة اليت عاشوا ا آمنوا



أهم جزء يف عملنا من أجل اهللا، والطريقة اليت ا نظهر اإلميان   
واحلب للمسيح، هي أن نقوم من الناحيتني اجلسدية والروحية معـا           
بأن نطعم اجلائع، نسقي العطشان، نأوي الغريب، نكسي العريـان،          

قدمنا يسوع ذاته علَّمنا أنه كلَّما      . )26(نزور املريض، نأيت إىل احملبوس    
هذا ال يعـين أن     . مساعدة ملن هم يف حاجة، فنحن نقدم اخلدمة له        

البد أن يصبح عمل اهللا     . تكون تلك األعمال بصورة رمزية متقطِّعة     
أسلوب حياة ـ احلياة يف املسيح ـ وينبغي أن يلمس كل جوانـب    

يف هـذا   "البد أن تنشغل عقولنا دائمـا بالـسؤال         . نشاطنا اليومي 
مث بعد ذلك علينا أن حناول  " ف، ماذا كان سيفعل الرب يسوع؟     املوق

  . أن نتصرف على هذا النحو
  :Abba Agathonيقول أبا أغاثون 

لو وضع املسيحي الدينونة اليت تتبع املوت يف فكره كـل        [
  . )27(]حلظة، سوف ال خيطئ ذه السهولة

عىن أننا جيب   مب، )28(يقول الرب إننا إذا مل نكن معه فنحن عليه        
يف رؤيـا   . الالمباالة تعادل الـرفض   . أن نسعى إىل امللكوت بنشاط    
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ألنهم مل يبـالوا  ،  نقرأ التحذير أنَّ اهللا سيتقيأ الفاترين من فمه      ١٦:٣
اهللا يعطينا احلياة لنختار ولنظِهـر ذلـك        . أن يتخذوا موقفًا واضحا   

  . االختيار يف كل أعمالنا وقراراتنا
اح اخلامس يف رسالة رومية يصف العطية اانية اليت من          األصح

املمكن أن حنصل عليها من خالل اإلميان بيسوع املـسيح، لكـن            
اليت ينبغي أن نسلك فيهـا،      " ِجدة احلياة "األصحاح السادس يصور    

األصحاح يعلِّمنا أن نكـون     ). ٢٢:٦(حنو القداسة واألبدية مع اهللا      
  . عبيدا هللا
فهذا ، ندما نقول إننا جيب أن نربِهن على التزامنا حنو املسيح         ع

ال ميكـن ألي    . ال يعين أننا ننِكر حقيقة أنَّ اخلالص هو هبة من اهللا          
ما يكفـي   " نفعل"وال ميكننا مطلقًا أن     ، قدر من املال شراء اخلالص    

أن من الواضح إذن، أنه إذا كنا ال نقدر أن نـشتريه وال             . لنستحقَّه
وفقًا ألحكام عهد دم    . نستحقَّه، فاخلالص إذن هو هبة للذين ينالونه      

اهللا، هذه العطية الرائعة تمنح ألولئك الذين يظهر اإلميان باملسيح يف           
حيام، مع كوم غري مستحقِّني، ألننا علينا أن نكون بال خطيـة            

  . متاما، كما كان يسوع، لنستحق اخلالص
ال تربِهن فقط   ،  أوجه احلياة املشاة للمسيح    األعمال اليت هي  

الذي هو أمر ، بل أيضا تؤثِّر يف وتشري إىل النمو الروحي  ، على اإلميان 
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احلياة اليت تعمل   : احلياة الروحية هي ببساطة   . مستحيل بدون أعمال  
، التأمـل يف حقـائق اهللا     ، الصالة: على املستوى الروحي من خالل    

القيام بأعماله، تقدمي وقتنا، مواهبنا وكنوزنا، أيا كُنا ، الكرازة بكلمته 
ينمـون  هؤالء الذين يشتركون يف حياة اإلميان هـذه،         . وأينما كُنا 

باستمرار يف صورة اهللا، ويكتسبون عالقة ثرية ونابضة معه، تلك العالقة           
اهللا هذه العالقة ستظهر يف اسم سـيكتبه        . اليت ستزداد قوا يف األبدية    

على حصاة بيضاء سيعطيها لكل واحد من أحبائه عند دخوهلم إىل ملء            
ألنَّ ، يف هذا املكان املبارك، لن يوجد غـرية وال تنـافس          . )29(ملكوته

الصفات املميزة لكل عالقة ستكون خـصوصية مـشتركة مـع اهللا            
  . )30(وحده




مهما كان الِبر الذي عاش فيه اآلباء قبل جميء الرب، إالَّ أنهم مل             
. يدخلوا الفردوس إالَّ حني فتح املسيح أبواب الفردوس بواسطة موته         

كانوا يتذمرون ألنهم عاشوا باستقامة حىت يتـسنى هلـم دخـول            
لقـد  . يهامللكوت، إالَّ أنهم عانوا من االنتظار الطويل قبل دخوهلم إل     

جاهدوا يف الكَرم، إالَّ أنَّ مكان اجلحيم؛ على الرغم مـن كـوم             
بعد دهـور طويلـة يف      ... مساملني، استقبلهم بعد حيام الصاحلة    
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أما حنن الذين جئنـا يف      . أخريا، وصلوا إىل أفراح امللكوت    . اجلحيم
هـذا  ألننا أتينا إىل    ... الساعة احلادية عشرة ال ننتحب بعد جهادنا      

العامل بعد جميء الوسيط، حنن ندخل الفردوس حاملا نفاِرق أجسادنا          
مباشرة، وننال بدون تأخري ما استحق اآلباء القدماء أن ينالوه بعـد            

  . )31(طول انتظار




: عندما نأخذ كل هذه األمور يف االعتبار ونؤمن ا يف قلوبنا          
اضرة سنقف أمام حمكمة خموفة، لنقدم حسابا عن أنه بعد احلياة احل

كلِّ ما فعلناه، وننال حكما وخنضع للعقوبة إذا بقينا يف خطايانا؛           
أو، من ناحية أخرى، ننال إكليالً وأمورا صاحلة ال حصر هلا لـو       
اهتممنا يف هذا الزمن احلاضر القصري بنفوسنا، دعونـا نـِسِكت      

. ن ما يتعارض مع هذا االعتقـاد      أولئك الذين جيرؤون على إعال    
دعونا نسري يف دروب الفضيلة، حىت عندما نقترب بقلب واثق من     
هذه احملكمة، ننال األمور الصاحلة اليت وعدنا ا، بالنعمة والرمحة          
اللتني لربنا يسوع املسيح، الذي يليق به اد والكرامة، اآلن وإىل           

  . )32(آمني . األبد
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  مواجهة الدينونة : ةاخلطوة الثالث













  
املسيح، ضابط الكل، رئيس الكل، الذي سيدين األحياء 

  )١٦:٢رو(واألموات حسب احلق املكتوب يف أناجيله 
  ".نواِجه الدينونة"حنن مجيعا البد أن 
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عندما كان القديس أغاثون مشرفًا على املـوت، ظـلَّ يف           [

راك ملدة ثالثة أيام، كانـت عينـاه مفتـوحتني          سريره بال ح  
يف اليوم الثالث، عندما حتسنت     . ومرفوعتني يف اتجاه السماء   

حالته قليالً، سأله تالميذه الذين اجتمعوا حوله، ليخربهم أين         
  . كانت نفسه خالل تلك الفترة من الزمن

وة سأله اإلخ ". أمام القضاء اإلهلي  : "متتم األنبا أغاثون مرتعشا   
  " وهل أنت خائف، يا أبانا؟: "ِبحيرة

لقد حاولت بقدر اسـتطاعيت أن      : "أجاب القديس بأٍمل شديد   
كيف يل أن أعرف    . لكنين بشر ، أحفظ وصايا اهللا كلَّ حيايت    

  " إذا كنت قد أرضيت اهللا؟
ألست واثقًا أن أعمالك قد أرضـت       : "قال الرهبان بدهشة  

  " اهللا؟
ال، إىل حني وقـويف أمـام اهللا، ألنَّ      : ثونأجاب القديس أغا  "

  ". واهللا حيكم مبعيار آخر، اإلنسان حيكم مبعيار
وعندما أراد اإلخوة أن يسألوه عـن أمـور أخـرى نافعـة      

. ألرواحهم، فإنَّ القديس أومأ هلم أن يتوقَّفوا عـن الكـالم          
  ". أنا منشغل الفكر: "ومهس بشفتيه وقال
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 وهو يفارق هذا العامل الفاين إىل       رآه تالميذه ! بدأ وجهه يشرق  
احلياة األبدية فرحا بذلك الفرح الذي يشعر به املرء عنـدما           

  ]. ينطلق للقاء أحب معارفه إىل قلبه
  األرمشندريت كريسوستوموس 
Archimandrite Chrysostomos   

  آباء الربية القدامى
The Ancient Fathers of the Desert   
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  الفصل الثالث 


هؤالء : " لألخوات Synkletikeقالت املباركة سينكليتيكا    [

الذين يبدأون احلياة مع اهللا يواجهون الكثري مـن العنـاء           
والكفاح يف البداية؛ لكنهم فيما بعـد جيـدون جـة ال            

ألنهم مثل أولئك الذين يرغبون يف إشعال نـار،         . توصف
ية يتعرضون لالختناق من الدخان وتترغرغ      هؤالء يف البدا  

. عيوم من األخبرة، لكنهم يف النهاية ينجحون يف مهمتهم        
، لذلك فنحن الذين نرغب يف إشعال النار اإللَّهية يف داخلنا    

فقط من خالل   ، علينا أن نعرف أننا سننجح يف تلك املهمة       
 أللقـي   جئت«: كفاح وعناء كثري؛ ألن الرب أيضا يقول      

  " »نارا على األرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟
بالفعل، بينما البعض يتحملون عناء     : "وأكملت املباركة قائلة  

ومشقَّة الدخان من أجل القيام بقليل من اجلهد يف البداية؛ إالَّ           
أنهم بسبب الكسل، ال يشعلون نارا، فقد انصرفوا سريعا ومل          

  "]. إىل النهايةيكن لديهم االحتمال ليصمدوا 
  األرمشندريت كريسوستوموس
Archimandrite Chrysostomos   
  آباء الربية القدامى
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الطريق إىل ملكوت اهللا غالبا ما يكون وعرا وأحيانا يكـون           
، لذلك). ٤٦:١٣مت(، لكنه يؤدي إىل اللؤلؤة الكثرية الثمن  )1(خطرا

  . ا ملثل هذا الكنـز العظيمقياس، فإنَّ أي جهد لن يكون كبريا
  : يتكون دورنا يف عملية اخلالص من أربع خطوات

اعتِرف أنَّ يسوع املسيح هو ابـن اهللا، خملِّـصنا،          : آِمن) ١(
حنن نعِلن  . )2(الذي مينحنا الطريق الوحيد إىل احلضور األبدي خلالقنا       

  : ذلك يف كلِّ مرة نتلو فيها قانون اإلميان النيقاوي
برب واحد يسوع املسيح ابن اهللا الوحيد، املولود ... أومن”

هذا الذي من أجلنـا حنـن       ... من اآلب قبل كل الدهور    
البشر، ومن أجل خالصنا، نزل من السماء، وجتسد مـن          

  . “... الروح القدس، ومن مرمي العذراء وتأنس
طاملا حنن على قيـد   . قد نِصل إىل هذا االعتراف يف أي وقت       

 يفت األوان بعد لنأيت إىل اإلميان، على أن يكـون إميانـا             احلياة، مل 
لكننا ال نعرف مىت ستنتهي حياتنا ـ واملوت دائما ال يعلن  . )3(صادقًا

عن قدومه مسبقًا ـ لذلك كلَّما أسرعنا يف معاجلة مسألة اإلميـان   
  . )4(كلَّما كان ذلك أفضل

مال أن نـضل    كذلك، كلَّما أجلنا هذا األمر، كلَّما زاد احت       
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بعيدا عن اهللا حىت أننا قد ال ندرك عوزنا، أو ال نعرف كيف نعثـر               
  ). ٢٧:١٧أع (عليه 

بأن حناول أن نتبع تعاليم ومثال يسوع يف        : برِهن اإلميان ) ٢(
قبل صعوده إىل أبيه، أعطى املسيح رسـله        . كلِّ األمور طوال حياتنا   

سرار املقدسـة يف    السلطان أن يكملوا عمله اخلالصي من خالل األ       
هذا السلطان سلِّم لرجال الكهنـوت يف الكنيـسة عـرب           . الكنيسة

من خالل األسرار املقدسـة،     ". التسليم الرسويل "العصور عن طريق    
ميكننا االستفادة من طاقات اهللا اإلهلية اليت متدنا بالنعمة لنحيا يف املسيح            

 األسرار املقدسة هو أنَّ املسيح      يف" العمل السري "جزء من   . كما دعينا 
اهللا يرسل املسيح ليعمل بواسـطة الكـاهن        : يف واقع األمر هو املهيِمن    

مثلما كتب القديس يوحنا ذهيب الفم يف عظاته        ، بسلطان الروح القدس  
وميـد  ، يقَدم لسانه لالسـتخدام "الكاهن ليس إالَّ أنه   : عن إجنيل يوحنا  

  ". يده
طاقات من  (ة هي رموز خارجية لنعمة داخلية       األسرار املقدس 

يناهلا من خيضع هلذه األسرار ـ أي أنها أدوات تساعدنا علـى   ) اهللا
  . الوصول إىل اهلدف وتؤازرنا يف جهادنا

أسسها املسيح عندما طلب من يوحنا املعمدان أن        : املعمودية
ينالون هذا السر   الذين  . يعمده، ليكون مثاالً يحتذي به كل من يتبعه       
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يف اسم اآلب واالبن والروح القدس يـصريون أعـضاء يف جـسد       
املعـىن يف  ( أي الكنيسة، مما جيعلهم مميزين كمنتمني هللا ـ  )5(املسيح

هذا . )6(بشرط أن يعيشوا كما يليق بذلك     )  قديسني agios: اليونانية
ـ    ! ما مينحنا اخلالص   ق الـوالدة  متاما مثلما نأيت إىل العامل عـن طري

اجلسدية من رِحم األم، كذلك امليالد الروحي عن طريق املعموديـة           
يف أثناء طقوس هذا    . يأيت بنا إىل ملكوت اهللا، إالَّ إذا أقصينا أنفسنا عنه         

السر املقدس، ينفخ الكاهن يف املاء املوجود يف جرن املعمودية ـ نفخة  
  . خالل هذا السراحلياة اجلديدة يف املسيح اليت نناهلا من 

يطلب منا يسوع أن نولَد حلياة خمتلفة عن تلك اليت لكلِّ           ”
احليوانات والكائنات احلية األخرى؛ حياة هـي حيـاة اهللا    

اهللا أي  ) نـسمة (هذه احلياة نناهلا عن طريق نفخة       . نفسه
يف اليونانية هلا " breath-pnevmaبنفما ("روح اهللا القدوس 

 اهللا أعطانا نسمة احلياة يف اخللـق        ).نفخة وروح : معنيان
وإمكانيـة أن   ، ، ومن مثَّ أعطانا صورته، حريته     )٧:٢تك  (

بسبب . نصري أكثر وأكثر شبهه من خالل نشاطنا اخلالَّق        
هذه النسمة، اإلنسان مدعو ألن يتفوق على نفسه، فإنـه          

اإلنـسان  . يكون حقا إنسانا فقط عندما يشاِرك طبيعة اهللا       
لنسمة، هذا احلضور اإلهلي، باخلطية واملـوت،       يفقد هذه ا  

  . )7(لكنه يقدر أن يستعيدها يف ماء املعمودية، مصدر احلياة
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املعمودية هي بداية طريقنا املسيحي، كما كانت بداية كرازة         
من خالل هذا السر، نتحرر من أي ارتباط خبطية آدم          . يسوع العلَنية 

.  خطية شخصية ربما نكون قد ارتكبناهـا       ونتطهر من أي  ، وحواء
مـع أنَّ  . حنن ننال صفحة بيضاء ـ فرصة اخلالص اخلاصـة بنـا   

 ، إالَّ أنها هي جمرد البداية ـ تـضعنا  )8(املعمودية قوية وال ِغنى عنها
  . على نقطة البداية

، )9("ختم عطية الـروح القـدس     "يعطينا  : ِسر مسحة املريون  
ر الثاين للميالد الروحي الالَّزم لدخول امللكوت، كمـا قـال           العنص

  . )10(املسيح لنيقودميوس
عندما يوضع ختم معين على شيء      . اخلتم هو عالمة األصالة   

املستند الذي  . ما، فإنَّ هذا الشيء ينقل السلطة اليت يمثِّلها هذا اخلتم         
حنن ننال الروح القدس    . مةيختم خبتم أُمة معينة حيمل سلطة هذه األُ       
ختم هذه العطية هو عالمة     . يف داخلنا من خالل سر مسحة املريون      

اهللا يعرف شعبه ـذا     . الصليب، الذي ينطبع علينا باملسحة املكرسة     
هذا اخلتم يكون   . ، الذي يكون عالمة انتمائهم له     )٤:٢٢رؤ: (اخلتم

ما يسلك هؤالء الـذين     أو بقدر   (فعاالً بقدر ما نسلك وفقًا لذلك       
كلَّما صـرنا   ). ينوبون عنا بتعليمنا إىل حني وصولنا إىل سن النضج        

شبه املسيح مبؤازرة الروح القدس الذي يتعامل مع جهادنا بأن يقوينا، 
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يشجعنا، ويوجهنا يف كفاحنا طوال الطريق الوعر الضيق املؤدي إىل          
السلطان الروحي يميـزه    .  اهللا ملء امللكوت، كلَّما سلكنا بسلطان    

  . )11(أولئك الذين هم يف تواصل معه
أسسه املـسيح يف العـشاء      ) سر التناول املقدس   (:اإلفخارستيا

السري عندما أعطى اخلبز واخلمر لتالميذه، معلنا أنَّ من ال يأكل جسده           
اهللا دائما  ). ٥٨-٥٣:٦يو(ويشرب دمه، لن يدخل ملكوت السموات       

من خالل ِفعل األكل، فَقَد اإلنسان الصلة       .  الترياق املناسب للسم   لديه
اإلفخارسـتيا، مثـل    . باهللا، لذلك بنفس األسلوب يتم اسِتعادة الصلَة      

االلتفاف حول جسد املسيح عند مائدته يف امللكوت، هو جتديد مستمر           
نا الفرصـة   ِمن خالل هذا السر، تتاح ل     . )12(التحادنا به وببعضنا البعض   

مرة أُخرى أن نِصل لشجرة احلياة ـ غذاء اخللود ـ كجزء من احلياة    
  . يف املسيح

هذا الدم ينعش صورة ملكنا يف داخلنا، يولِِّـد مجـاالً ال       [
يوصف، حيفظ مسو أرواحنا من الضياع، يسقيها باستمرار        

هذا الدم، لو أُِخذ باستحقاق، يطرد الشياطني       ... ويغذيها
.  بعيدا عنا، ويستدعي لنا املالئكة ورب املالئكـة        ويبقيهم

ألم حينما ينظرون دم الرب، تفر الـشياطني وتـسرع          
به تطهر النفس،   . هذا الدم هو خالص نفوسنا    . املالئكة معا 

هذا جيعل أفهامنا أكثر ضياًء من      . به تصري ية، وبه تلتهب    
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م سِكب وفتح النار ونفوسنا أكثر ملعانا من الذهب، هذا الد 
  ]. )13(الطريق إىل السماء

  القديس يوحنا ذهيب الفم
ST. JOHN CHRYSOSTOM   

. هو أداة للشفاء اجلـسدي والروحـي      : ِسر مسحة املرضى  
وكما توضح رسالة يعقوب، فنحن نقدر أن نطلب من كهنتنـا أن            
يقوموا باملسحة وصلوات الشفاء اخلاصة ذا السر يف أي وقت من           

ملساعدتنا على البقـاء    ، )14(ل األمراض اجلسدية والنفسية اخلطرية    أج
  . لنكمل رحلتنا، أصحاء وكاملني

املعمودية، املريون، اإلفخارستيا ومسحة املرضى هي وسائط        
النعمة الشديدة األمهية حىت أنه ال يحرم منها األطفـال الرضـع يف             

األسرار ينالون الغذاء الروحي    من خالل هذه    . الكنيسة األرثوذكسية 
احليوي الالزم لنمو أرواحهم، متاما مثلما حنرص أن ينـالوا الغـذاء            

  . الالزم ألجسادهم قبل أن يدركوا حاجتهم إىل الفيتامينات واملعادن
عندما حِملنا إىل املعمودية كرضع، هذا كان مؤشرا على إميان      

سئولني عن رعايتنا روحيـا يف      أو األشبني، الذين صاروا م    /أبوينا و 
يف بيئة ميألها احملبة واإلميان، من يقدر أن جيزم مىت يبدأ           . مراحل منونا 

اإلميان، ومن يقدر أن يفرض قيودا على قوة النعمة؟ عندما نصل إىل            
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  . سن النضوج، نصري حنن مسئولني عن منونا الروحي
ن منطلق احلب بعد بلوغنا     عندما نأيت إىل املعمودية بإرادتنا وم     

القديس بولس كتب   . ِسن النضج، فهذا مؤشر على إمياننا يف املسيح       
أنَّ اخلتان مل مينح الِبر تلقائيا لليهود حبسب الناموس؛ بل باحلري كان            
اخلتان عالمة خارجية، يكون الشخص جديرا ا فقط عندما تكون          

وهو االلتزام باحلفاظ على    : اخلتانحالة القلب الداخلية مطابقة ملعىن      
وباِملثل، املعمودية بالنـسبة    . )15(عهد اهللا مع موسى يف انتظار املسيا      

للمسيحيني ليست عمالً سحريا يضمن لنا مكانا يف السماء؛ إنهـا           
باحلري العالمة اخلارجية لنعمة داخلية نناهلا، هي بداية ج القداسـة   

لون بعدئذ أن يصريوا شبه املسيح أكثر وأكثر على        ألولئك الذين حياو  
ولكن فقط مع ، قدر استطاعتهم ـ أي نتيجة طبيعية لإلميان الصحيح 

  . االنضباط واجلهد الكثري
: جيب أن نكون على يقني أنَّ معموديتنا هلا مغزى بالنسبة لنا          

أن ندرك أمهيتها وقوا، أن نتذكَّر تاريخ حدوثها وحنـرص علـى            
لتناول كل عام يف تذكار ذلك اليوم ، وأن نعلِّق يف أعناقنا صـليبا              ا

، أن حناول   )ليس كقطعة من احللي   (كشاهد على عهدنا مع املسيح      
أن نعيش ذلك العهد، وأن جندده باستمرار، باألخص أثناء القـداس           
اإلهلي، الذي يعطينا تلك الفرصة أحيانا كثرية عن طريق تذكرينا أن           
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  ". ذواتنا وبعضنا البعض وحياتنا بأكملها للمسيح ربنانسلم "

 يسمح لنا بإزالة احلواجز اليت تضعها اخلطايـا     :ِسر االعتراف 
أي عندما نعجز   ، لو احنرفنا عن الطريق املؤدي إىل اهللا      . بيننا وبني اهللا  

أن نتمثَّل بيسوع وأن نتبع تعاليمه، فالكنيسة تدعونا للتوبـة الـيت            
غيري وحتول أكمل عن طريق هذا السر، بالـسلطان        تتطلَّب حدوث ت  

الذي أعطاه يسوع لرسله، اخلطايا اليت نقدم عنـها توبـة صـادقة           
يِتم استعادة حالة الالخطية اليت يكون      . )16(ونعترف ا تغفر وتمحى   

عليها املعمدون حديثًا، فنحن نولَد من فوق والدة روحية جديـدة           
  . املؤدي إىل اهللاونعود إىل الطريق 

يف حالة اخلطية اخلطرية أي السقوط العنيف، ميكن للمصاحلة         
مع اهللا اليت مينحها سر االعتراف أن تكون ذات تأثري رائـع ومغيـر        

  . للحياة

 هو السر الذي يتمشى مع مباركة املسيح لعـرس          :سر الزجية 
ا يف الطريـق إىل اهللا  لو اخترنا أن يكون لنا شريك يرافقن    ، قانا اجلليل 

فالكنيسة تقدم هذا السر املقدس،     ، )ويرجى أن يكون رفيقًا روحيا    (
خطَّة اهللا تتطلَّب أن يكون هناك حياة       . )17(لتباِرك وتقدس احتادنا هذا   

بشرية جديدة تأيت داخل إطار الزواج بني الرجل واملـرأة لتنـشئة            
لصاحل، يكمل كلّ طرف ما يـنقص  يف الزواج ا. )18(نفسيهما مللكوته 
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يصري الرجل واملرأة كاملني معا بطريقة ال يقـدران         . الطرف اآلخر 
  . على حتقيقها كال على حدة، وبذلك يعكسون كمال اهللا

يقدم ألولئك الـذكور يف الكنيـسة الـذين     : ِسر الكهنوت 
يشعرون بدعوة اهللا هلم حلياة اخلدمة، ليحِضروا أكرب عـدد ممكـن            

املسيح كل  " دعا"مسيح ويساعدوهم على البقاء يف احلظرية كما        لل
واحد ِمن رسله بصفة شخصية وكلَّفهم بالقيام باألعمال اليت سريونه         

هذا خيتلف عن الكهنوت الالوي يف العهد القدمي   ). ١٠مت  (يعملها  
الذي تأسس لتقدمي الذَّبائح الكفَّارية عن الـشعب إىل اهللا حـسب            

إنه باحلري الكهنوت األعلى للمسيح نفـسه علـى         . ناموس موسى 
، الذي هو أبدي ويقدم هللا باستمرار بواسطة        )19(طقس ملكي صادق  

السر املقدس، الذبيحة الدموية الواحدة النهائية اليت للمسيح املقدمـة        
  . فداًء آلثام البشرية، وهي دفاعنا الوحيد

، مم هـذه اخلدمـة    يقدر فقـط أن يـت     ”الكاهن هو الذي    
بل هو نفس الكهنوت الواحد الذي      "... خاصا به "والكهنوت ليس   

ال يتجزأ اخلاص باملسيح، الذي حييا إىل األبد ويـتمم إىل األبـد يف              
  . )20(“الكنيسة، جسد املسيح

. حنن نقدر أن نشترك يف طاقات اهللا مـن خـالل الـصالة            
ي يف اسم اآلب واالبـن      الشخص الذي لديه إميان حي؛ عندما يصلِّ      
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إليها طاقات إهلية كما تتـدفَّق علـى        / والروح القدس، تتدفق إليه     
  ). ١٦:٥يع (الشخص الذي يصلِّي ألجله 

بني مصادر النعمة األخرى توجد الوسـائل الروحيـة مثـل        
التقليد املقدس الذي يـشمل الكتـاب       (الصوم، السجود، واملعرفة    

... ء الكنيسة واامع، األيقونات، الليتورجيات، املقدس، كتابات آبا
كلها وسائل معطاة من اهللا تستخدم للحفاظ علـى احلقيقـة عـن        

هذه األدوات الروحية تساعدنا يف سعينا للنمو يف القداسة         ). املسيح
  .كأعضاء يف ملكوته

كل واحد منا سيدان مبا نقدر على       : مواجهة الدينونة ) ٣(
و نفهمه عما يتوقَّعه اهللا منا واملدى الذي حاولنـا أن           أن نتعلَّمه أ  

للـبعض أُعِطـي االمتيـاز      ). ١٦ - ١: ٢رو ()21(نعيش مبقتضاه 
هـو  ). ٧- ٦: ٢كو١( )22(واملسؤولية للتبصر يف أعمق أسرار اهللا     

والنفـوس الـيت    ، سيتوقَّع أكثر ِمن الذين يعيشون حسب املسيح      
 جمرد بصيص من نور اهللا أصبح قادرا        ربما، آلخرين. جنتذا إليه 

كلُّ واحد سيدان بعدل    . أن يتغلغل احلواجز اليت أقامها الشيطان     
كلِّـي  ، كلِّـي احلُـب  ، بواسطة املسيح الذي هو كلِّي املعرفـة      

ألنهـا  ، معرفة حقيقة أننا جيب أن نواجه احلُكم بركَة       . اإلنصاف
  .روحيتساعدنا على أن منتنع عن اإلمهال ال
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، الطريقة اليت سندين ـا اآلخـرين      : مبعىن آخر سندين أنفسنا   
وعندما يفـتح كتـاب احليـاة       . )23(ستصري هي املعيار الذي به سندان     

سوف ال يقال   . سيكون لنا استرجاع كامل حلياتنا    ، )١٣-١٢: ٢٠رؤ(
  .لنا أين نقف يف عالقتنا مع اهللا ـ سنعرف آنذاك

وأي حـب   ، الص عظيم رفضوه  سيفهم األشرار أي خ   ”
  “)24(...عظيم ورمحة ازدروا ا يف احلياة

أو ، البعض ِمن أولئك الذين يعتقدون باخلالص اللَّحظـي       
جيهل فكرة الدينونة ويركِّز على القيامـة؛       ، اخلالص باإلميان فقط  

وغـري  ، عندما يقال إنَّ املُخلَّصني سـيقومون إىل ملكـوت اهللا         
فإنه سيعتبر أنـه لـن      ، وبكلمات أخرى . )25(كاملُخلَّصني إىل اهلال  

" خلصوا"لذلك الذين يعِلنون أنهم     ، يوجد وقت واقعي للدينونة   
ولكن هذه النظرية مبنية على تربيرات عاملية       . بينما الباقون هلكوا  

وليس على االستنارة اليت يعدها اهللا عند جمـيء املـسيح          ، خاطئة
الـذين  ، لون إنَّ الدينونة هي للمخلَّصني فقط     آخرون يقو . الثاين

له قيمة مللكـوت  "حيام املسيحية تكشف حقيقة تقدير ما كان        
ولكن . يؤثِّر على موقفهم يف السماء    ، )26("بال قيمة "وما كان   " اهللا

القديس بولس يكتب أننا مجيعا سنظهر أمـام كرسـي دينونـة            
هل هنـاك   ). ١١- ١٠: ٥كو٢(ويشري إىل خمافة الرب     ، املسيح
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، عقاب يف السماء؟ إنْ كنا سنخلُص يف حلظة بإعالن اإلميان فقط          
فلماذا نقلق بشأن الدينونة اليت يف غري حملِّها؟ أي مكان يف السماء       

  .  )27(سيكون رائعا
ولكن املسيحي املُخِلص ال يلزمه     ، سيكون هناك يف الواقع دينونة    

ياتنا يف خوف وذُعـر ألنَّ لنـا رجـاء          ال جيب أن نعيش ح    . أن ييأس 
وإنْ كنا حقا حنبـه وحنـاول       ، نعرف أنَّ اهللا يفي مبواعيده    . )28(اخلالص

لن يكون  ). ١٣: ٢٤مت(سنخلُص  ، جاهدين حقا لنكون تابعي املسيح    
سيعربون العملية دون دينونة    . يوم الدينونة مشكلة حملبي املسيح احلقيقيني     

هذه املعرفة ميكن أن    ). ٢٤: ٥يو( من املوت إىل احلياة      ولكن سينتقلون 
مهما جاءت بنا ظروف حياتنا اليومية      ، تنفع لتمألنا فرحا داخليا عميقًا    

  .)29(ِمن سعادة أو ضيق

الـذي يـؤدي إىل     ، املسيحي يف الطريق إىل اخلالص    [
البد أن جيد نفسه على الدوام      ، االتحاد الشخصي باهللا  

ويف نفس  ، )يقيدنا(اخلوف يكبحنا   . اخلوف والرجاء بني  
الرجاء ميألنا بالقوة وجيذبنا حنـو      . الوقت يدفعنا حنو اهللا   

  )30(.]حمبة اآلب
أولئك الذين  .  ِمن داخل أو ِمن خارج     حتقيق امللكوت ) ٤(

، خملِّص العامل ، أظهرت حيام اإلميان أنَّ يسوع هو ابن اهللا احلي        
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 للدخول متاما وبكلِّ معىن الكلمة إىل ملكوت الفرح سوف يدعونَ
اهللا سيدعو كل واحد بامسه . )31( األبدي املُعد هلم منذ تأسيس العامل

يف ذلك املكان املُطوب لن يكون هنـاك        . )32(ويعطيه إكليل احلياة  
ال وجـع  ، ال صراخ فيما بعد   ، ال حزن فيما بعد   ، موت فيما بعد  

ألولئـك  ) ٤: ٢١رؤ(كوت يبدأ يف هذه احلياة      املل. )33(فيما بعد 
ألنهم يعيشون  ، املسيحيني املُعمدين الذين سلَّموا حيام للمسيح     

يبـدأ  ، حاملا يبدأ اإلميان احلقيقي . يف جة معرفة يقني مواعيد اهللا     
بقدر ما . املؤمن فعالً اختبار ملكوت اهللا بينما ال يزال على األرض

  رفَض إنَّ احلياة العامليـذاق       ، ة تة تزدهر ومثارهـا تاحلياة الروحي
  ).٢٢: ٥غل(

كما أنَّ الشر مييل إىل أن يعاقب أولئك الذين يقتفون          [
أثره حىت قبل أن يصلوا إىل اجلحـيم؛ هكـذا أيـضا            

متد بالسعادة أولئـك    ، حىت قبل هبة امللكوت   ، الفضيلة
يف لذلك هـم يعيـشون      ، الذين ميارسوا على األرض   

  ].صحبة مع اآلمال احلسنة واللذَّة املستمرة
   )CHRYSOSTOM)34يوحنا ذهيب الفم 

يف حالة أو يف    ، وهكذا سنكون ، اهللا خلقنا لنحيا إىل األبد    
إذا ما  (أولئك الذين مل يظهروا إميانا يف املسيح كمخلِّص         . أخرى

يف ، )35(تباعهسيصاِحبون الشيطان وأ) تعرضوا هلذه احلقيقة املخلِّصة
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األمل الشديد األبدي إذ ال يقدرون أن يتمتعوا حبضرة اهللا وجمـد            
  ).١٩: ١تس٢(قوته 

ال ميكننا أن نتصور ماذا سنكون عليـه إذا مـا كُنـا         [
أن يخِرجنـا املـسيح     ، حمرومني من ذلك اد املغبوط    

  .])١٢: ٢٥مت(» لست أعرفكم«: أن نسمع، جارجا
   )CHRYSOSTOM)36ذهيب الفم 

ذلك البؤس غري املتناهي من اإلقصاء عن اهللا هـو نتيجـة            
  .حنن منحنا أنْ خنتار ما نريده. )37()٤٨: ١٢يو(طبيعية لرفضه 

وقليل ، ضيق الباب وكرب الطَّريق الذي يؤدي إىل احلياة       «
السعي لنعيش حيـاة كحيـاة      ). ١٤: ٧مت (»هم الذين جيدونه  

   شبهها بصعوٍد وارتقاء على طريق جبل شـاهق        املسيح ميكن أن ن
عند الزحف يف طريقنا إىل فوق خالل مسرات        ). شديد االحندار (

فإنَّ الباب الضيق يف ملء ملكوت اهللا العظيم هو         ، ومآزق احلياة 
وعيوننا مثبتـة   ، حنن صرنا على هذا الطَّريق منذ املعمودية      . غايتنا

س مبودة يدفعنا إىل األمام أثناء حياتنـا     الروح القُد . على مخلِّصنا 
الوسائل اليت متدنا ـا الكنيـسة       . مبعدل يتحدد مبحبتنا وإمياننا   
بالتوبة املُخِلصة وسـر االعتـراف      ، تساعدنا على طول الطَّريق   

  . ويعيدنا إىل الطَّريق عندما نضل ونتوه اهللايجددنا
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 يبـدأ يف وسـط خمتلـف        كل واحد منا  . كلُّنا خمتلفون 
البعض ينعمون جبو من احلُب حتـت إرشـاد ناضـج           . لصعودنا

. وراحات مادية؛ وآخرون يكاِفحون باحلرمان ِمن كـلِّ شـيء         
البعض ينعم عليهم بتربة روحية خمصبة واليت فيها ينمون ويبدأون          

ا؛ نفوس أخرى يلهثون للتنفُّس يف أرض قاحلة روحية مبكِّرة العملي
كل . وال يستيقظون وينتبهون إىل اهللا إالَّ يف وقت متأخر من احلياة

إذا مل نعطَ نفس املوارد لرحلتنـا يف      . أنواع السيناريوهات حمتملة  
جبانـب  . فإنَّ اهللا ال يتوقَّع نفس الشيء من كلِّ واحد منا         ، احلياة

 بطريقته  كل واحد منا أُعِطي الفرصة ليستجيب هللا      ، اإلرادة احلُرة 
فقط أن نستخدم ما أُعطيناه     ، خلرينا الشخصي ، هو يريد . الفريدة

النقطـة  . اهللا سيدين بناء على ذلـك  .  وفقًا لكلمته  )38(قي خدمته 
احلامسة ليست هي إىل أي مدى على الطَّريق للكمـال يأخـذنا            

ولكن فقط ما إذا كان لنا احلُـب هللا واإلميـان بابنـه             ، اجلهاد
مل يعدنا اهللا .حاول حقا لنكمل الصعود إىل اية حياتناكمخلِّص لن

أن ، هو وعد أن يكون معنـا     . أننا لن نواجه صعوبات يف احلياة     
هو يسمح لنا . )39( وأن يساعدنا لنكمل رحلتنا ، أن يقوينا ، يرشدنا

واليت تكون رائعة ، أن نشعر مبحبته من خالل ومضات يف امللكوت
هذه الومضات تعطَى أحيانا من . ىت نعطش إىل املزيدجدا وقوية ح
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مشرية إىل األجماد املنتظَرة يف     ، خالل معرفة زائدة جلمال خلقة اهللا     
عنـدما نـصري    ، كما قد تأيت أيضا أثناء أوقات األمل      . )40(السماء

            ـم كالنا الكامل على رمحة اهللا يف تلك األشياء اليتدِركني اتم
وعندما تكون قد استنِفدت كل وسائلنا البشرية       ، علحقيقة وبالف 

، ميكننا بالفعل أن نشعر حبضوره يؤازرنـا      ، للتعامل مع األحداث  
  .  )41(ويعزينا
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لـك؟ كيـف   إن وجهنا حنو ميـني امل     ، بأي فرٍح سوف منتلئ   
، إسـحاق ، إبراهيم... سنكون عندما حيتضننا األبرار هناك؟    

، األنبيـاء القديـسون   ، دانيال، أيوب، نوح، موسى، يعقوب
هؤالء الذين أرضوا اهللا يف أيام وجودهم يف        ، الشهداء، الرسل

والذين ، وقد أُعجبت حبيام  ، اجلسد؟ وكلُّ من مسعت عنهم    
، وحيتـضنونك ، ؤالء سيأتون إليك  ه، ترغب اآلن أن تراهم   

أي صنٍف ِمن الناس سوف نكون؟ ِمن أي       . مبتهجني خبالصك 
عنـدما  ، نوٍع ستكون تلك اللذَّة اليت ال ينطَق ا اليت سنناهلا         

رثوا ، تعالوا يا مباركي أيب   «: يقول امللك بفرح للذين عن ميينه     
  .)٣٤: ٢٥مت(» امللكوت املُعد لكم منذ تأسيس العامل
إكليل كل ما تشتاقون    ، عندئٍذ ستنالون ملكوت اجلمال   

عندئٍذ . ومتلكون مع املسيح إىل األبد    ، إليه ِمن يد الرب   
ستنالون ملرياثكم العطايا اليت وعد ا اهللا للذين حيبونـه          

من اآلن فـصاعدا سـتكونون      . )١٢: ١يع(وخيدمونه  
 أي صنف انتبهوا ِمن. ال تعودوا متتلئون بالقلق، مطمئنني

من الناس الذين سيعطَى هلم أن ميلكوا مـع املـسيح يف     
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، تفكَّروا مليا ملعىن السكىن إىل األبد يف نور حمياه. السماء
عندئذ لن تعود الشمس تكون     . لتحوزوا مصدر كل نور   

، )١٩: ٦٠إش(وال ملعان القمر ينريكم ، نوركم يف النهار  
واهللا ،  ينـضب  ولكن سيكون املسيح نوركم الـذي ال      

، انظروا أي جمد أعطاه ألولئك الذين خيافونـه       . جمدكم
  .احلريصني على وصاياه

.  مثَّ تفكَّر يف اية اخلطاة عندما يقادون أمام املنرب املروع         
أي رعٍب سيقع عليهم يف حضرة القاضي العادل وليس         
هلم اآلن أي طريق ليهربوا مـن حـضرته؟ أي خجـل           

ا يحولون حنو يسار امللك؟ أي ظالم       سيمسك م عندم  
، عندما يـتكلَّم يف غـضبه     ، وكآبة مرِعبة ستقع عليهم   

اذهبوا عنـي يـا     «: ويقلقهم ويزعجهم يف رجزه قائالً    
» مالعني إىل النار األبدية املُعـدة إلبلـيس ومالئكتـه         

  .)42()٤١: ٢٥مت(
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ولكن قليلون هم الـذين     ، كثريون يقِبلون إىل اإلميان   ”
كـثريون خيـدمون اهللا   . يأتون إىل امللكوت الـسماوي    

ِمن هذا جيب   . ولكنهم يشيحون عنه يف حيام    ، بلسام
األول أنَّ ال أحد يتجـرأ      . علينا أن نفكِّر مليا يف شيئني     

ألنه رغم أنه قـد   ، صه الشخصي ويفترض خبصوص خال  
فهو ال يعلم ما إذا كان سيختار ليدخل  ، دِعي إىل اإلميان  

الثاين أنه ال جيب على أحد أن يأخذ . ملكوت السماوات
على عاتقه أن ييأس من جاره الذي يرى أنه منغِمس يف           

  .)43(“ألنه ال أحد يعلم ِغىن املراحم اإلهلية، الرذيلة
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  حتقيق امللكوت: اخلطوة الرابعة


 















  
  

  )٣٠: ١٢مت(اهللا أم ال : أُُعطينا احلياة لنختار
  .سنحيا نتائج هذا االختيار إىل األبد
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، بينما كان جسد الرب يسوع راقدا وموضوعا يف القـرب         

ـَزلَت نفسه إىل اهلاوية      ليعطـي  ) ١٠- ٩: ٤أف، ٦: ٤بط١(ن
الذين عاشوا وماتوا قبل موته الفدائي أن يطِلق اإلنسان من رباط           
الشيطان ليعطيه الفرصة أن يتعرف عليه ويقبله كمـسيا نبـوات    

وبذلك فإنَّ أيقونة نـزول املـسيح إىل اجلحـيم         . العهد القدمي 
آدم و، تصوره واطئًا أبواب اهلاوية) واملعروفة أيضا بأيقونة القيامة(

. وقد حتررا من آالم املوت وغصته) اللذان يمثِّالن املؤمنني(وحواء 
وهو يوضح ، الرسم الظاهر يف قيود يف سواد يف القاع هو الشيطان

القيد الذي كان له على     . حقيقة أنَّ قوته اآلن قد أُِجلمت وقُيدت      
رغـم أنَّ   " شوكته"ولكنه اآلن فقد    ، اجلنس البشري كان املوت   

وال ميكنه  ، )إىل ايء الثاين  (على اإلنسان أن جيوز خالل املوت       
حييط باملسيح أشخاصا من    . أن يمِسك بأولئك الذين هم للمسيح     

الكتاب املقدس ملن عاشوا وماتوا قبل أن يفـتح موتـه أبـواب             
ويوحنا السابق الـنيب    ، امللوك داود وسليمان  ، عن ميينه : الفردوس
  .)1(واألنبياء) رمز للمسيح(ان؛ وعن يساره هابيل واملعمد
هزمـت  ، أيها احلياة غري املائت   ، بنـزولك إىل املوت  [

وعندما أقمت املوتى من    . اجلحيم بالنور املُبِهر لالهوتك   
كل قوات السماء صرخت ، أماكن سكناهم حتت األرض 
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اـد  ، أيها املسيح إهلنا  ، يا واهب احلياة  : بصوٍت عالٍ 
  . ]لك

  ،حلن من باكر يوم السبت الكبري
Troparion from Great Saturdays Matins, 

Kallistos Ware and Mother Mary, The Lenten 
Triodion 

كنت يف القـرب جبـسدك؛ ويف اجلحـيم         ، وأنت اإلله [
بنفسك؛ ويف الفردوس مع اللص؛ وعلى العرش مع اآلب 

  ].املسيح غري احملدودأيها ، والروح القُدس متأل كل شيء
  طقس القداس اإلهلي، من خدمة التقدمة

From the Service of Proskomide, 

The Order of The Divine and Holy Liturgy, 

Holy Cross Orthodox Press    
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بال وجع وال   ، أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سالمية     [

كرسـي املـسيح    وجوابا حسنا أمـام دينونـة       ، خزي
  ].املرهوب
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  الفصل الرابع

IF ONLY
توجد أوقات يف معترك احلياة تتوقَّف فيهـا الكلمـات أو    

على أنهـا يف    ، أم ال تتراجع؛ وال يهم إذا كانت األعمال جترى        
حلظات احليـاة   . بل واملوت ، الفقدان، نقطة معينة تقود إىل األمل    

ونظل نكرر ونكـرر  ، النفيسة تنقضي وهي تندب تلك املناسبات 
  ... يا ليت ، الكلمات احلزينة والكئيبة

بعيد عن االحتمال أن يكون أي منا محصنا ضـد تلـك            
فإننا نبلى  ، وعند نقطة ما أو أُخرى    . بشريةاألفكار واألحاسيس ال  

أو أنَّ ، مبا كان ربما سيكون إنْ كان هناك اختيار آخر قد أُِخـذ     
 .طريقًا آخر قد سِلك

البد أنَّ تلك الكلمات اعترضت شفيت آدم وحواء عنـدما          
كما البد أنها نِطقَت من هؤالء . طُِلب منهما أن يغادرا جنة عدن 

، اهلوا حتذيرات نوح عندما استمرت األمطار يف اهلطول       الذين جت 
وأيـضا  . وأغلق اهللا باب الفُلك   ، وأخذ مستوى املاء يف االرتفاع    

الذي كان ابنه احملبوب إمساعيل طفالً وِلد نتيجة      ، انظر إىل إبراهيم  
كيف . أو على األقل نتيجة افتراض خاطئ إلرادة اهللا، عدم الطاعة
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إالَّ وقد دخلت فكر    ، "يا ليت : "ات املتالزمة ال ميكن لتلك الكلم   
كان عليه أن يرِسـل     ، ونتيجة لذلك ، إبراهيم وتناثرت من شفتيه   
. عندما كان الولد يف سنواته املُبكِّرة     ، هذا االبن بعيدا وإىل األبد    

الندم الذي يصحب تلك الكلمتني الصغريتني هو مذاق ِلما سيكون عليه         
إنـه  . النار اليت ال تطفأ أبدا ، لتهم نفوسنا بال اية   الدود الذي ي  : اجلحيم

ولنغير ، لنصِلح طرقنا ، حتذير أيضا مع تذكُّر مستمر لقول يوحنا املعمدان       
  ).١: ٣مت(طاملا يوجد وقت ، مسارنا
لن تكون نارا مادية مثل اليت اعتـدنا        ... النار الدائمة [

  ].ولكن نارا يعرفها اهللا، عليها
  الدمشقييوحنا 

 JOHN OF DAMASCUS )2(  

حىت أنه من املستحيل أن نرى      ، احلياة هناك ال تحتمل   [ 
بوضوح البؤس املُتسبب من احلرمـان مـن أشـياء اهللا     

  ].الصاحلة

  )CHRYSOSTOM)3يوحنا ذهيب الفم 

: ٢تـك (النهر الذي جرى من جنة عدن وخرج إىل عاملنا          
الذي يصاحب كال منا خـالل  ، أحضر معه حب اهللا الغامر ) ١٠

ذلك احلُب ميكنه أن جيعل مسرات      . أيا كان الطَّريق الذي نتخذه    ، احلياة
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ولكن اهللا ال يتجاهـل أو يلغـي      . ويلطِّف ويهون أحزاا  ، احلياة أحلى 
لقـد  . ويصبح املوضوع علينا أن ننفع أنفسنا من إحسانه       ، إرادتنا احلرة 

ال ميكن أن تكون غري هذا ألنَّ ! أو ال، لنختار ـ اهللا أُعِطيت لنا احلياة 
ال . هذا مينح اإلنسان أن حيصل على أعلى فائدة من جهده وإمكانيتـه           

ال ميكـن أن  ). ٢: ٦كو٢ (»اآلن وقت خالص  «. يوجد امتطاء احلاجز  
يوجد بعد املوت تغيري لالختيار الذي اتخذناه ـ ال تغيري يف االتجاه ـ   

ال شيء يمكـن أن  . "هكذا يظل، هناك رفضا أو ال مباالةوحيثما كان  
  )4(. ... "يكتسب بالتوبة يف اجلحيم

حىت ولو ارتكبنا ما ال يحصى من       ، طاملا حنن يف هذا العامل     [
. من املمكن أن نغسلها مبمارسة التوبة عن ذنوبنـا     ، اخلطايا

ـ ، ولكن ما إن نرحل إىل العامل اآلخر       م حىت ولو أبدينا أعظ
، حىت لو صررنا بأسـناننا    : لن تكون ذات نفع   ، توبة جادة 

ال ، وتفوهنا بطلبات ال حصر هلا للمعونة     ، وقرعنا صدورنا 
. ألجـسادنا احملترقـة  ) ماء(أحد بطرف أصبعه يضع نقطة   

... «: سنسمع فقط تلك الكلمات اليت مسعها الغين يف املَثَل     
 »"أن يعبرهـا  ال ميكن ألحد    ... "بيننا وبينكم هوة عظيمة   

  ).٢٦: ١٦لو(
  )CHRYSOSTOM)5يوحنا ذهيب الفم 

الصالة جتذب طاقات اهللا للشخص الذي يصلِّي كما أيضا         
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هي ميكنها أنْ تلين قلوب أولئـك       . للشخص الذي يصلَّى ألجله   
فيما يبقى زمان إلزالة احلواجز بني      ، الذين ال زالوا على قيد احلياة     

ميكن للصالة أيـضا أن تفيـد       . ها اخلطية اهللا واإلنسان اليت سببت   
ولكن ، أولئك الذين اختاروا املسيح أثناء حيام   : املؤمنني املُنتِقلني 
وجدوا أنفسهم يف حالة عوز إذ مل يـصححوا         "لسبٍب أو آلخر    

  .(6)."أومل تغفَر خطاياهم بالتوبة، حيام

الة األبديـة   يوافق أغلب آباء الكنيسة املُبكِّرة على أنَّ احل       
ألولئك الذين يفارقون هذه احلياة وهم يف حالة رفض هللا ال ميكن            

ولكنـه  ، ذهيب الفم يتفق على العموم يف الرأي    . أن تتغير بالصالة  
والـيت  " بتعزيـة "يضيف أنَّ الصالة تفيد حىت هؤالء بأنها متدهم      

عنـدما  ، إلهلـي خصوصا أثناء القداس ا   ، (7)"تنِعشهم"بطريقة ما   
، هذه التعزية . يصلِّي أعضاء جسد املسيح اتمعني بصوٍت واحد      
تقدم ألولئك  ، ربما تكون حلد ما مثل إضاءة مشوع يف نفٍَق مظلم         

بصيصا من النور وإدراكًا أنـه      ، احملبوسني يف ذلك اجلو الكهفي    
نونة هـي   مبا أنَّ الدي  ، على أي األحوال  ). م(يوجد من يكترث    

فـإنَّ  ، وهو وحده الذي يعرف احلالة احلقيقية لنفس اإلنسان       ، هللا
األحياء ، مسئوليتنا املُقدسة وامتيازنا أن نصلِّي ألجل مجيع إخوتنا       

والباقي نتركه  ). ١٦: ٥يع  ، ٤٤- ٤٢: ١٢مكابيني٢(واألموات  
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  .هللا ولرمحته
 علـى  صالتنا ألجل أنفسنا هي االلتماس الذي قدمه اللص     

لن يكـون   ). ٤٢: ٢٣لو (»اذكرين يارب يف ملكوتك   «: الصليب
كما أنه بعد القيامة العامة لن يتذكَّر أولئك ، هناك حزنٌ يف السماء

فـإنَّ  ، وهكـذا . الذين هم للمسيح اآلخرين الذين ليسوا معهم      
تعبر عن الرجاء ، "خالدة) ذكراها(لتكن ذكراه "صالتنا للمنتقلني 

يكونون ضمن أولئك الذين يتمتعـون      " املذكورين"ء  يف أنَّ هؤال  
، أما أولئك الذين رفضوا اهللا وخطَّته لإلنسان      . بالربكات اخلالدة 

فسيكون هلم إدراك معذِّب لالختالف بني حالة وجودهم يف حالة          
 .وأولئك الذين مع املسيح، )جحيم أعماهلم الشخصية(الكرب 

سيبوق مالك ببوقه ليوقظ األموات ، عندما يأيت يوم الدينونة
، الذي اختربوه كما لو كان حلمـا ممتـدا        ، من سبام الطويل  

  .اليت كانوا فيها مع اهللا، أو عدم وجود هلا، استمرارا للعالقة
يف موٍت مثل   ، بال حراك ، عندما يرقد اجلسد على الفراش    [

 إنها تتجاوز   .فإنَّ النفْس حتتفظ بيقظتها بفاعلية قوا     ، نوم
وكما لـو كانـت     ،  القوة الطبيعية للجسد   وتتفوق على 

تتصور وترى أشياء   ، مسافرة من اجلسد بينما هي باقية فيه      
وغالبا ما تتحادث مع القديسني واملالئكـة       ، فوق األرض 
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وإن كانـت  ... الذين هم فوق الوجود اجلسدي واألرضي  
فكم ، خارج اجلسد النفس وهي مرتبطة باجلسد حتيا حياة       
  .)8(] باألكثر ستستمر حياا بعد موت اجلسد
  ِ St. ATHANASIUSالقديس أثناسيوس 

، الذي هو الصليب سوف تظهر يف السماء      ، عالمة املسيح 
وهو سينـزل من السماء    ). ٢٧: ٢٤مت(تضيء وتلمع كالربق    

بالقرب منه ومن جمده األحياء واألموات الذين       ، ليجمع عن ميينه  
؛ الـذين   )املريون(واملسحة  ، ملون العالمة من خالل املعمودية    حي

قلوم وأرواحهم انفَتحت على حمبته ومقتضياا أثناء حيام على    
 ). ٤٠- ٣١: ٢٥مت(األرض 
اليت هي خـتم الـروح      ، أولئك الذين حيملون عالمته   [

خـرايف عنـدما    «: سيجلسهم عن ميينه ويقول   ، القُدس
  .)9()] ١٤: ١٠يو (»ينتعرف، تسمع صويت

  MAKARIOS OF EGYPTمكاريوس املصري 

) املوقَّر(املعمودية املقدسة تعطينا عالمة الصليب املُكرم     [
ألنَّ ا نفرز   ، مثلما أُعطي إسرائيل اخلتان   ، على جبهتنا 

  .)10(] ونعرف حنن املؤمنني عن الكافرين
 JOHN OF DAMASCUSيوحنا الدمشقي 

املسيح عن يساره أولئك الذين رفضوه والذين مل        سيجمع  
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، ٤١، ٣٣: ٢٥مت(سيقال هلم أن يذهبوا عن حضرته       . يبالوا به 
هؤالء املخبولون املنغمسون يف ملـذَّات      . ليكملوا بعدهم ، )٤٦

العامل اجلوفاء اليت أهلتهم وأمالتهم عن هدف احلياة؛ سـيبقون إىل       
  .كلتهماألبد برفقة اآلخرين الذين هم على شا

سـيكونون  ، لذلك. بعيدون عن امللك  ، أينما كانوا ، اخلطاة[
يكونون مع امللك؛ وهناك يف     ، خاضعني للدموع؛ بينما األبرار   

ولكـن  ، ليس من خالل مدخل أو إميان     ، درجة أعلى وأقرب  
 .)11(] )١٢: ١٣كو١(وجها لوجه 

  CHRYSOSTOMيوحنا ذهيب الفم 
حلب الكلِّي الشمويل   سنتواجه مع نفس ا   ، عندما نقابل اهللا  

هكذا يف يوم   ، وكما غذَّى جنة عدن   . الذي منه أتت كل اخلليقة    
إالَّ أنَّ كل   . سيسكب من عرشه ويشمل كل واحد منا      ، احلساب

كما كان لنا أثنـاء     ، واحد منا يستقبل هذا احلُب بدرجة خمتلفة      
 يف أولئك الذين عن ميني اهللا ينعمون فيه ويستمرون بسرور  . احلياة

يف ، عالقتهم اليت كانت هلم بينما كانوا يف حيام علـى األرض          
حب اهللا سوف يطوق أيضا أولئـك الـذين      . شركة دائمة النمو  

. ولكن بالنسبة هلم لن جيلب هلم سوى األمل والعـذاب         ، رفضوه
  ".If onlyيا ليت : "كلمام سيكون صداها خالل الدهور

 كنتيجة للخطيـة ضـد       القلب ويضايقاألمل الذي ينخر    [
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قوة احلُب تعمل . احلُب هو أكثر ِحدة من العذابات األخرى
مثلما حيدث  ، إنها تعذِّب أولئك الذين أخطأوا    : عن طريقني 

بني األصدقاء هنا على األرض؛ ولكـن ألولئـك الـذين          
  .  )12(] فاحلُب جيلب البهجة،  واجباايطيعون

  مار إسحاق السرياين
وكما أنَّ الطِّفل   . فهذا انفعال بشري طبيعي   ، هللاأن ختاف ا  

يصرخ يف احتجاج طبيعي عندما يترك الدفء واألمان يف ) املولود(
هكذا حنن ننفر من أنْ نترك      ، رحم أُمه ليدخل عاملنا الكبري البارد     

وأيضا من الصعب جـدا أن نقـول   . احلياة األرضية اليت عرفناها 
غالبيتنا يتوق . لذين يرحلون أيا كان عمرهمللمحبوبني ا" الوداع"

تلميحا ، أن يعيش إىل األبد مع األصدقاء واألسرة جبانبنا باستمرار        
خطَّته خلالصنا باملسيح يسوع    . من اهللا لطبيعة أرواحنا غري املائتة     

متدنا بالرجاء أننا نقدر أن نفعل مثل هذا ـ حنيا إىل األبد معه ـ   
وكلَّما . قوته تفوق أكثر جدا ما نعرفه     ،  عظيم يف مكان ذي فرحٍ   

وحناول أن حنيا حياة مثل ، ونضع ثقتنا فيه، باألكثر نثق ذا الوعد 
املسيح اليت يدعونا إليها؛ باألكثر نـسمح لنعمـة اهللا يف قلوبنـا      

  .وال ندع جماالً للخوف والعذاب من ترك العامل، ونفسح هلا اال

فإنه حىت أقدس الناس    ، ي للمخلِّص قَبلَ النـزول اإلهل  [
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كانوا خيافون املوت وينوحون على املوتى كما لو كانوا         
ومل يعد املوت   ، فاملُخلِّص أقام جسده  ، أما اآلن . قد فنوا 

  .)13(] مرِعبا
  St. ATHANASIUSالقديس أثناسيوس 

. لذلك سيكون له اية   ، مل يكن املوت أبدا هو مشيئة اهللا      
واليت برمحته كبحها باملوت؛ ، دخلت الفساد إىل خليقة اهللاخلطية أ

، املوت؛ واملـوت نفـسه    " شوكة"صلب املسيح وقيامته أزالت     
- ٢٤: ١٥كو١(سيهدم متاما مبجيء املسيح الثاين    " العدو األخري "

٢٦.( 

ألنَّ الـروح تلـبس     ! تغيري ثيابك ... املوت ليس أكثر من   [
ولكنه ، زال مؤقَّتا باملوت  ولكن هذا الثوب سي   . اجلسد كثوب 

رحلـة  "املوت  . سيلبس ثانية مبجد أعظم عند قيامة األجساد      
لذلك إنْ كنـت ختـاف      . نوم أمده أطول من املعتاد    ، "مؤقَّتة
  )14(!] فعليك إذًا أيضا أن ختاف النوم، املوت

  CHRYSOSTOMيوحنا ذهيب الفم 
:  وبيننـا  الشيء الوحيد الذي خنافه هو الذي يقف بني اهللا        

طاملا لنا نـسمة  . اخلطايا املُتعمدة واألمور الباطلة اليت تفصلنا عنه      
تدعونا الكنيسة إىل التوبة واالعتـراف لنتراجـع عنـها          ، حياة
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، بالتجديد املستمر وتقوية ارتباطنا باملـسيح     ، بالتناول، وخنمدها
. هذا االرتباط فقط هو الذي يصري واقعا يهمنـا        ، حىت يف النهاية  

كل دقيقة يف احلياة هي هبة جيب أن حنافظ عليها؛ وعندما يـأيت             
ونسلِّم نفوسنا إىل   ، ليتنا نطرح أثقالنا كما يف نوٍم هادئ      ، الزمان

" if onlyيـا ليـت   "وال نتعذَّب أبدا بكلمة ، حضن اهللا املُِحب
  .املُرِعبة
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  »لذلك عزوا بعضكم بعضا ذا الكالم«

  ).١٨: ٤تس١ (
       
  
  
  
  





  - ٩٤ -


  

  اية الرحلة وفجر جديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...يف ذلك اليوم
  .حب اهللا سيجري من عرشه مثل ر من النار

  اية الرحلة وفجر جديد
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جند املسيح جالسا   ، يف املشهد السمائي الذي يشري إليه إجنيل مىت       

ويفـصل  ، وجيتمع أمامه مجيع الشعوب   ، )٢٥مت (»على عرش جمده  «
فيقيم اخلراف عن ميينـه     ، يميز الراعي اخلراف من اجلداء    «: كما، بينهم

جبانبيه تقف والدة اإلله ويوحنا املعمدان يتشفَّعان       . »واجلداء عن اليسار  
جيلس الرسل االثنا عشر على كراسي من كـلِّ         . من أجل جنس البشر   

  .م الربجانب كما وعده
رثـوا  ، تعالَوا يا مباركي أيب   «: يقول السيد املسيح للذين عن ميينه     

اذهبوا عني يـا    «: مثَّ يقول أيضا للذين عن اليسار     . »امللكوت املُعد لكم  
يقف مالكان حيمالن   . »مالعني إىل النار األبدية املُعدة إلبليس ومالئكته      

. نا حيث توزن أعمال كل إنسان     كلماته على لَوحين؛ وآخر ميسك ميزا     
  .يوجد شيطانان حياوالن جذب امليزان لصاحلهما

 جيـري عـن يـسار    ١٠: ٧ الذي يصفه دانيال يف      »ر النار «
تعرف الكنيسة أنَّ هذه النار هي حب اهللا احلاضر دائما؛ القـوة    . املسيح

أتت باملوت للذين   بينما  ، اإلهلية اليت جلَبت السرور للثالثة فتية يف األتون       
الذين ينفتحون هلـذا احلُـب      ، عند الدينونة ). ٢٥، ٢٢: ٣دا(ألقوهم  

سواء كـانوا جمـرمني أو      ، سيجدون الفرح األبدي؛ أما الذين رفضوه     
الندم "الذي يقول مار إسحق السرياين عنه       ، سيلتهمهم الوحش ، ملوكًا
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خملوقات برية ومائيـة  ). ٢٨العظات النسكية (الذي يعذِّب اخلطاة    " املُر
  .تعكس ما هو مكتوب يف ِسفر الرؤيا) يف األيقونة(

ِمن ضمن األبرار الذين هم عن ميني املسيح بعض القديسني ذوي           
والدة اإلله على العـرش ومالئكـة       : احلظوة املُكرمني عند األرثوذكس   

اللِّص . ضنهختدمها؛ األب إبراهيم ميسك باألرواح البارة يف ثوب يف ح         
الصاحل يدخل امللكوت مباشرة أمام القديسين بطرس وبـولس اللـذين        

  .يقفان مستعدين لفتح أبواب السماء
توضع هذه األيقونة يف املعتاد على جدار مدخل الكنيسة كـي           

لتذكِّرنا باحلقيقة الـيت ال ميكـن       ، يراها الشخص وهو يغادر الكنيسة    
 ين  اهلروب منها عن الدـستعده جيب أن نكون مينونة األخرية وحقيقة أن
  . دائما أن نواِجه الرب

احلُب املُتألِّق وجمد اهللا اللذان ال يستطيع األشرار أن خيتبئوا          
وجيرفهم ، يصري كنهر نار ينسكب من اد أو عرش املسيح، منهما
لون نفس  األبرار يتقب . وضمريهم يتلقَّاهم مثل مجر من النار     ، بعيدا

وميتلئون بفـرح ال    ، بعينها كاستنارة روحية كاملة وفهم    " النار"
ألنَّ هذه النار ستكون هلم أشعة مشس الِبر الـيت          ، ينطَق به وجميد  

وسيمضون قُدما وينمـون يف  ، ستشفيهم من كلِّ ما يفتقرون إليه 
  .)15() ٢- ١: ٤مالخي(الكمال واملعرفة إىل كلِّ األبد 
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 تفصل تألُّق النار عن فاعلية االحتـراق الـيت          ال ميكنك أن  ”
الذي أراد أن جيذب خادمه مبنظر عجيب       ، حتوزها؛ ولكن اهللا  

فيمـا  ، اليت نشرت تألُّق النار   ، أضرم نارا يف العلَّيقة املُشتعلة    
: هذا ما جيزم به املُرنم يف قولـه       . كانت صفتها املُلتِهمة خاملة   

وهكـذا يف   . )٧: ٢٩مز(» صوت الرب يقسم لُهب النار    «
طبيعة النار املُزدوجـة    ... اجلزاء الذي ينتظرنا بعد هذه احلياة     
يف حني أنَّ عذاب حرارا ، ستقسم؛ األبرار سيتنعمون بضوئها 

  . “)16(سيكون عذاب األشرار 

  باسيليوس الكبري
 ST. BASIL THE GREAT   
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هتمام األول لكلِّ    سؤال جيب أن يكون له اال      هل خلُصت؟ 

حبسب التعبريات ، هذا الكتاب هو حماولة ليقدم. من نال هبة احلياة
ألجل ، "اإلنسان"رمسا ختطيطيا خلطَّة اهللا املقدسة حملبوبه ، العلمانية

، أنَّ هؤالء الذين يبحثون ليعرفوا القصد من احلياة يسترشدون حبقِّه
  .قت ويف كلِّ مكانالذي يظل كما هو يف كلِّ و

إنهـا  . رسالة اخلالص ِمن خالل ابن اهللا هي لكلِّ إنـسان   
جيب أن ينادى ا من فوق أعلى األسطح وتعلَّم         . بسيطة وشاملة 

. مرة ومرات يف بيوتنا وكنائسنا يف كلِّ املستويات للفهم البشري         
  .راروأن تقود كل عمٍل وق، جيب أنْ تتغلغل يف كلِّ جماالت حياتنا

املبادئ اليت أُبِرزت يف هذا العمل علَّمتها الكنيـسة عـرب           
التاريخ منذ أنْ صعد الرب يسوع املسيح إىل السماء منتظرا أولئك 

الصالة املُرفَقَة قيلت هكذا لتساعد البعض ليفهموا       . الذين حيبونه 
أو أن يجددوا   ، وهكذا تلهمهم ليصنعوا  ، ماذا صنع املسيح ألجلنا   

ليتنا مجيعا نعمل   . ار تسليم احلياة جبدية له كرب ومخلِّص      باستمر
وليتنا مجيعا  ، معا أن نشاِرك املعرفة املُعِطية حياة لكلِّ من يصغون        

بسرعة وباستعداد  ، نستمر لننمو إىل صورته لنظِهر إمياننا وحبنا له       
  . لقداسة ملكوته
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 قم الصفحةر رقم الفصل 

    .)م٣٧٣-٢٩٠ (أثناسيوس الرسويل
 ٨٧ ٤حياة النفس خارج اجلسد                                             

 ٩١  ٤ مل يعد املوت مرعبا

   .)م٣٧٣-٢٩٨ (افرآم السرياين

 ٧٥ ٣ الفرح واألمل

   .).d.cم ٧٠٠ (إسحاق السرياين

 ٣١ ١  جيب أن تبرهن حمبتنا هللا

 ٩٠ ٤ قوة احلُب مزدوجة احلد

   .)م٣٧٩ -٣٣٠ (باسيليوس الكبري

 ٩٧ ٤ الرب يقسم اللهيب

   .)م٤٤٤-٣٧٦ (كريلس اإلسكندري

 ٢٧ ١ عندما فقد املوت قوته

   .)م٦٠٤-٥٤٠ (غريغوريوس الكبري

 ٣٧ ٢ الذي يعرف اهللا                               

 ٥٣ ٢ الفردوساحلدث الذي فتح أبواب 

 ٧٧ ٣ على عدم دينونة أنفسنا أو دينونة اآلخرين

   .)م٣٩١-٣٢٩ (غريغوريوس النـزينـزي

 ١٩ ١ شجرة املعرفة            

 ٢٩ ١ملن دِفع مثن الفداء                                            

   .)م٣٩٥-٣٣٠ (غريغوريوس النيصي

 ٢٧ ١ كيف وقع الشيطان يف الفَّخ 
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 رقم الصفحة رقم الفصل 

 ٤٣ ٢ عندما يتضافَر الِبر مع النعمة                           

   .)م٣٩٠-٣٠٠ (مكاريوس املصري

 ٨٨ ٤ الذين حيملون عالمة اهللا                                

   .)م٧٤٩-٦٧٦ (يوحنا الدمشقي

 ٢٠ ١                                        شجرة احلياة      

 ٨٤ ٤ النار األبدية                                             

 ٨٨ ٤ عالمة الصليب على جباهنا                             

   .)م٤٠٧-٣٤٧ (يوحنا ذهيب الفم

 ٣٩ ٢      على أن نفتح أنفسنا على النعمة                    

 ٥٤ ٢  الدينونة                                             نع

 ٦٤ ٣الدم الذي جيعل السماء سهلة املنال                      

 ٧١ ٣ السماء واجلحيم على األرض                            

 ٧٢ ٣   على أن ال يعرفنا املسيح                               

 ٨٤ ٤بؤس احلرمان من أمور اهللا الصاحلة                       

 ٨٥ ٤ التوبة املُتأخرة                                            

 ٨٩ ٤ القُرب ِمن امللك                                         

  ٩١ ٤         نوما أطول ِمن املُعتاد                          
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NOTES 
 
Scriptural referencesthroughout this work were taken 
fromTheNewKing JamesVersion®. Copyright©1982 by Thomas 
Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved. Some refer- 
ences are given here in the “Notes” section. Others are 
incorporated within the body of the text toindicate the author’s 
strongsugges- tionthat they be included in the reading. 
 
ChapterOne 
1. Gen 1:28. 
2.Gen3:8-9. 
3. Fr. KallistosWare,The OrthodoxWay, p.52. 
4.Isa14:12-21,Rev12:7-12. 
5. Philip Schaff and Henry Wace, "The Second Orationon Easter," 

Nicene and Post NiceneFathers of the Christian Church, Second 
Series,Vol. VII, p.425. 

6. Panayiotis Nellas, “Garments of Skin,”Deificationin Christ, p.46-53. 
7. Frederick H. Chase, Jr., “Orthodox Faith: Book Four,”Fathers of the 

Church: Saint John of Damascus Writings, Vol. 37, Ch.27, p.352. 
8. “The Orthodox Church has always repudiated the doctrine of ‘original 
guilt’—that is, the view that all men share not only the consequences of 
but also the guilt for the sin of Adam and Eve.”Cronk, p.45. Also see 
Ware, p.62. 
9. Rev 21:3-4. 
10. Nikolaos P. Vassiliadis, The Mystery of Death, p.519-20. 
11. Gen 3:15. 
12. Jn 8:44. 
13. Rev. George Nicozisin & Pres by tera Freida Upson, The Sacraments 

of the Orthodox Church, p.7-10. 
14. Gen 17:1-2. 
15. Vladimir Lossky, Orthodox Theology, An Introduction, p.86. 
16. Rom 3:19-20. 
17. Exo 34:27-28. 
18. See Books of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. 
19. Deu27: 10,26; Jas2:10 
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20. 1Jn 2:2. 
21. Exo 25:22. 
22. Lev 16. 
23. Exo 26:33. 
24. Heb 9:1-15. 
25. Gen 5:24; Heb11: 5;2 Ki2:1-11. 
26. M.F.Toal, The Sunday Sermons of the Great Fathers, Vol.Two, 

p.54-55. 
27. Mt 5:48. 
28. “In order for Christ to save His people He must be the 

anthropos—adivine and human being. He must be God to 
be able to save, and He must be man so that salvation can be 
real on be-half of man kind and not merely of God, from 
above only, as a sort of magical salvation.” Bishop Gerasimos 
Papadopoulos, Orthodoxy: Faith and Life, Vol. Two, Christ 
in the Life of the Church, p.41. 

29. Gen 28:12-13; Jn 1:51. 
30. Jn 7:30, 8:20; 10:31,39. 
31. Jn 17:1. 
32. Jn 10:17-18. 
33. Lossky, “Christological Dogma,”Theology, p.114. 
34. R. Payne Smith, trans.,“On the In carnation,”Commentary on 

the Gospel of St.Luke, note 1, p.52. 
35. Gen 22:7-8; Exo12:3-13; Lev 23:12; Isa 53:7; Jn1:29. 
36. Mt 27:51-54; Lk 23:44-45. 
37. Toal,“On the Holy Pasch,”Vol. Two, p.257. 
38. 1Co 15:20. 
39. Heb 9:14-15 (read Chapters 8 through 10). 
40. Eph 2:4-6; Gal 4:4-7. 
41. Nikolai Velimirovic,  The Prologue from Ochrid, Part One, 

p.296. 
42. Archimandrite Chrysostomos, The Ancient Fathers of the De- 

sert, p.66. 
43. Toal, Vol. Two, p.151. 
 
Chapter Two 
1. Toal, “On the Gospel, "Vol. One, p.417. 
2. George Cronk, The Message of the Bible, An Orthodox 

Christian Perspective, p.265. 
3. Rom 4:13-15, 7:7-8:4 
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4. Jn 14:6. 
5. 1Pe 2:21. 
6. Php 3:12-16. 
7. Papadopoulos, p.56. 
8. Heb12:14 
9. 1Co12:27. 
10. Heb 11:6. 
11. 1Th 4:15-18. 
12. Jn5:26-30. 
13. Eph2:8-10. 
14. Archimandrite Christoforos Stavropoulos, Partakers  of  

Divine Nature, trans. Stanley S.Harakas, p.35. 
15. ibid, p.34. 
16. Tit 3:4-7. 
17. 1Co 2:11. 
18. Heb 5:8-9. 
19. Jn 15:9-17. 
20. Mt 16:13-18. 
21 . 2Co3:6 
22.  Rom1 3:8-10. 
23. It is commonly thought that this theory originated at the 

time of the Protestant Reformation, with Martin Luther, but 
it was actually one of the heresies of the first century. Most 
of the Book of James was written as a refutation of this 
heresy. See Cronk, p.233. 

24. Rom3:23-26;2Th2:13-17. 
25. J. Leslie Dunstan, Protestantism, p.208-10. 
26. Mt25:31-46. 
27. Chrysostomos, p.94. 
28. Mt 12:30. 
29. Rev 2:17. 
30. Ware, p.183-185. 
31. Toal, Vol. One, p.382. 
32. ibid, Vol. Two, p.25. 
 
Chapter Three 
1. Mt 11:12. 
2. Jn 14:6; 1Ti 2:4-5. 
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3. Mt 20:1-16 
4. Mk 9:36-37, 10:13-16. 
5. 1Co 12:13. 
6. Col 1:18-23. 
7. Olga Dunlop, The Living God, vol.1, p.223. 
8. Mt 3:13-15, 28:18-20; Jn 3:5. 
9. 2Co 1:21-22; 1Jn2:20. 
10. Jn3:5. 
11. 1Co 2:4-5. 
12. Mt26:26-28; Lk 22:19-20; Jn6:56. 
13. Philip Schaff. “Homily XLVI of the Gospel of John,”NPNF, 

First Series, Vol.XIV, p.166-167. 
14. Jas 5:13-15. 
15. Rom 2:25-29, 4:11-12. 
16. Jn20:23. 
17. Gen2:24; Mt 19:4-6. 
18. Gen 1:27-28. 
19. Gen 14:18; Psa110:4; Heb 4:14-7:28; Mk 3:14-15; Mt28:16-20. 
20. Alexander Schmemann, The Eucharist, p.115. 
21. Rom 2:1-16. 
22. 1Co 2:6-7. 
23. Mt 7:1-2. 
24. Lazar Puhalo, The Soul, the Body, and Death,p.45. 
25. Jerry Falwell, ed., with Ed Dobsonand EdHindson, The 

Fundamentalist Phenomenon, The Resurgence of 
Conservative Christianity,p.21. 

26. D.Guthrie, The New Bible Commentary, p.1080. 
27. Psa84:10. 
28. Rom8:24. 
29. “Orthodoxy believes that salvation is not so much an egative 

reality as it is appositive one: salvation is not so much to be 
freed from the bondage of the devil and hisdominion of sin, 
death and corruption as it is life incommunion with God." 
Maximos Aghiorgoussis, “The Theology and Experience of 
Salvation,” The Greek Orthodox Theological Review, Vol. 
XXII, winter 1977, No.4, p.414. 

30. Stavropoulos, p.54. 
31. Mt 16:27; 25:34. 
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32. Jas1:12; Rev3:5. 
33. Rev21:4 
34. Schaff, “Homily XL,” p.147. 
35. Mt 25:41. 
36. Schaff, “HomilyXXIII on Matthew,”NPNF Vol. X, p.161. 
37. Jn12:48. 
38. Rom12:4-8. 
39. Mt28:20; 2Co1:3-5. 
40. Rom1:19-20. 
41. 2Co 1:8-10. 
42. Toal, Vol.One, p.13. 
43. ibid, p.365. 
 
ChapterFour 
1. Photios Kontoglou, Ekphrasis, p.180. 
2. Chase, Ch27, p.406. 
3. Schaff, “HomilyXXIII (7) on Matthew,” p.161. 
4. ibid, Chrysostom, “HomilyIII on Philippians,”Vol.XIII, p.196. 
5. ibid, Two Exhortations to The odore after his Fall, Letter1 (19). 
6. Panagiotis Trembelas, Dogmatics, Vol.3, p.410-411, Vasilladis, 

p.429. 
7. Schaff, Vol.XIII, p.197. 
8. Philip Schaff and Henry Wace, ed., Archibald Robertson, 

special ed. “Against theHeathen,”NPNF, Vol IV, St.Athanasius: 
Select Works and Letters, p.21-22. 

9. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, “The Raising of 
the Intellect,”Philokalia: The Complete Text, Vol. Three, Ch 
IV, p.312, 63. 

10. Chase, Ch25, p.398; Ch11, p.350. 
11. Schaff, VolXIII, p.196. 
12. A.M. Allchin, intro& ed, “The Scourge of Love,”Daily Readings 

with St.Isaac of Syria [Nineveh], p.83. 
13. Schaffand Wace,“On the Incarnation of the Word, ”NPNF,Vol. 

IV,p.50. 
14. Schaff, “HomilyV” (11), On the Statutes, Vol.VIIII, p.374-375. 
15. Puhalo, p.45. 
16. Schaffand Wace, “The Hexaemeron [SixDays], HomilyVI (3) 
NPNF, Vol.VIII, St.Basil: Letters & Select Works, p.269 
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