حياتنا هي يف هللا
ِمن

يتبجح بقولو "أنا سيّد حيايت.
النّاس َمن ّ
كثريا ما يوبّخ
ويل أف أعمل هبا ما أشاء ".و ً

"عش حياتك! ماذا تنتظر؟"
النّاس االنساف اخلجوؿ بقوذلمْ :
وىم بذلك يقصدوف أ ّف عليو أف يسعى لبلوغ األىداؼ
ادلنشودة يف ىذا العصر :مجع ادلاؿ لضماف ادلستقبل،
السياحة ،إىل غري ذلك من الػ ُمتَع الكثرية
االستقالؿ ال ّذايتّّ ،
اليت تُشرتى بادلاؿ .وباإلجياز :حببوحة احلياة ىي يف نظرىم
(الرتمجة
اذلدؼ األمسى .وقد جاء يف ادلزمور ّ 9 :90
حّت أطوؿ
السبعينيّة) "أيّاـ سنينا واىنة كخيط العنكبوتّ ".
تعمر أكثر
األعمار ديكن أف يُ َ
قصف برمشة بصر .األشجار ّ
منّا .الببغاوات كذلك" .حياتنا ليست إالّ نػُتَػ ًفا" على ح ّد
قوؿ الالىويتّ أوليفيِيو كليماف .ومهما بلغنا من جهد النتهاز
احلياة فنصيبنا الفشل.
يصي:
يقوؿ غريغوريوس النّ ّ
كل شيء
"حياتنا ميتة يف عامل ُم َشّرب بادلوت ،زلور ّ
ادلسيحي ص ،15
التصوؼ
فيو ىو َ
العدـ( ".جذور ّ
ّ
طبعة .)1955
والواقع أ ّف نصيبنا من احلياة ليس سوى مشاركة موقّتة يف حياة
هللا ،الكائن الوحيد ادلوجود حقِّا ،ألنّو ال ديوت ،كما أنّو
مصدر احلياة بكافّة أنواعها.
حدث العلّيقة ادللتهبة العجيب،
عندما التقى موسى هللاَ يف َ
سأؿ هللاَ عن امسو /فأجاب" :أنا الكائن" (خروج )14 :3
يعرب عن الطّابع
وبالعربيّة "يػَ ْه َوه" وباليونانيّة " .“ό ώνوىو ّ
يتلق احلياة من أحد ،وال ناية
الفريد الذي يتّسم بو هللا :مل َّ
لكن ىذا
حلياتو ،إنّو الوحيد الكائن مدى ال ّدىورّ .

تكرـ وشاركنا
الكائن ،الوحيد الذي ينعم مبُطلَق الوجودّ ،
فكل ما يف
يف كيانو عندما أسرؼ يف خلق ىذا الكوفّ .
أدؽ األجساـ ،إّظلا ىو
اجملرات إىل ّ
الكوف ،من أضخم ّ
موجود بوجوده .وىذه الكائنات مل َتر الوجود مبحض
الص َدؼ النّامجة عن قوى عمياء ،بل بإرادة شخص
ُّ
يفيض منو الوجود .لقد خلق الكو َف ليُم ّكن سواه من
كل شيء لكي يكوف( ".احلكمة :1
الوجود" .إنّو خلق َّ
)14
نسميو اخللق ،ىو ّأوؿ
إ ّف ىذا الفيض من الوجود ،الذي ّ
ب.
دليل على أ ّف الذي قاؿ "أنا الكائن" ىو ً
أيضا ُزل ّ
شّت احلَضارات والعصور ،إّظلا وجدوا
والواقع أف النّاس يف ّ
كثريا ما خلطوا ب ن هللا وأعظم ما
هللا يف خلقو .ومع ّأنم ً
يف الطّبيعة من قوى كالنّجوـ ،إالّ أنم يف ناية ادلطاؼ
شخصا أو شيئًا ما  ،خارج أنفسهم.
وجدوا يف اخللق
ً
غري
ويقوؿ القديس بولس يف ىذا الشأف" :إ ّف صفات هللا َ
بصر منذ خلق
ادلنظورة ،وال سيّما قدرتو األزليّة وألوىتو ،تُ َ
درَكةً مبربوءاتو( ".رومة )20 :1
العاملُ ،م َ
وعالوة على ما نراه يف اخللق من ألوىة اخلالق وقدرتو
أيضا حبّو يف ما أبرأ من سللوقات ال
العجيبة ،فإنّا نُبصر ً
حصر ذلا ،وأشرَكها يف كيانو.
الصدد يقوؿ الق ّديس مكسيموس ادلعرتؼ:
ويف ىذا ّ
"عندما أبرأَ هللا – الذي ىو ادلِلء ادلػُطلَق – ادلخلوقات،
مل يفعل ذلك ليس ّد أية حاجة شخصيّة ،بل لتتم ّكن
ِ
لما
خالئقو من أف تسعد لكونا سللوقة على صورتو ،ع ً
أف ىذا الفرح الذي تستم ّده ادلخلوقات من كنز وجوده
الذي ال ينفد ،ىو مصدر فرح لو( ".قروف احملبّة ،القسم
الثالث.)46 ،

الكائن الذي هو ًّ
حقا حمبّة
ويف

العهد اجلديد صلد هللا الذي قاؿ "أنا الكائن" ،على ضلو
ط .العهد اجلديد
ال نتوقّعو ،إ ْذ نقرأ" :هللا مل َيره أحد ق ّ

صلد هللا الذي قاؿ "أنا الكائن" ،على ضلو ال نتوقّعو ،إ ْذ نقرأ" :هللا مل
ط .االبن الوحيد الكائن ( )ό ώνيف حضن اآلب ىو
َيره أحد ق ّ
أخرب عنو( ".يوحنّا .)18 :1
فالشخص الذي كشف عن ذاتو دلوسى وإيليّا وسائر األنبياء ،ىو يف
ّ
ِ
الزماف ملػئَو ،متّخ ًذا
الواقع كلمة هللا ،الذي سوؼ يتأنّس ،عندما يبلغ ّ
صري.
طبيعتنا البشريّة بشخص يسوع النّا ّ
احلقيقي ،الكائن منذ األزؿ ،اآلف وكل أواف
فتبارؾ ادلسيح إذلنا
ّ
احلل الكبري).
وإىل دىر ال ّداىرين( .رتبة ّ

ويروي لنا الق ّديس ىيالري الذي عاش يف بواتيِيو (فرنسا – القرف
الرابع) كيف انقاد إىل اإلدياف عندما التقى كلمةَ هللا يف اإلصليل:
ّ
أصبحت
الرسل فتجاوز فكري حدوده ،و
ُ
"طالعت تعليم اإلصليل و ّ
أعلم عن هللا أكثر شلا كنت أتوقّع .وفهمت أ ّف خالقي ىو إلو مولود
من إلو .وتعلّمت أ ّف الكلمة ىو هللا وأنو كاف مع اآلب منذ البدء.
جسدا وسكن فيما
ورأيت نور العامل .وفهمت أف الكلمة صار
ً
بيننا...
َّدا ،ال باجلسد ،بل
والذين قبلوه صاروا أبناء هللا إ ْذ ُولدوا رلد ً
لكل إنساف .ونستطيع أف نناذلا
باإلدياف ...وىذه النعمة يهبها هللا ّ
لكل انساف
الغرضّ .
ّ
حبريتنا ،ألنّنا أُعطيناىا ذلذا َ
لكن النعمة ادلعطاة ّ
مرتدد ،ومن
فعالة إذا رافقها إدياف ضعيف ّ
ليصري ابن هللا لن تكوف ّ
الرجاء و يتقهقر اإلدياف .وقد صار الكلمة
ىنا تنشأ ادلصاعب وخيبو ّ
جسدا لينتشل االنساف من عثرتو ويرفعو إىل مستواه .لقد تأنّس
ً
عظيما عندما ُك ِشف يل
الكلمة دوف أف يفقد ألوىتو .وكم كاف فرحي ً

أتقرب إىل هللا الذي دعاين إىل أف أُولَد
السر ،فأخذت ّ
ىذا ّ
جديدا باإلدياف .فتل ّقيت ىذا ادليالد الثّاين من فضل هللا الذي
ً
أين لن أعاد إىل العدـ( ".يف الثّالوث ) 1
طمأنين إىل ّ
الروح
إ ّف ادلسيحيّ ن الذين اختربوا ادلسيح وزلبتو للبشر وحلوؿ ّ
سر الثّالوث .فاهلل
ُ
القدس ،تعلّموا أف يبصروا هللا كمحبّة يف ّ
واحد حقِّا يف كيانو ،وزلبّة يف العالقة القائمة ب ن اآلب
ِ
الصلة ب ن اآلب
الروح القدس .وهللا زلبّة ّأوال يف ّ
واالبن و ّ
واالبن .وىو زلبّة يف كشفو عن ذاتو يف اخلليقة ويف تأنّس
كلمتو .وعندنا أنّو أثبت زلبتو على ضلو آخر ،فهو مل يسكن
عرب سفر
بيننا فحسب ،بل أتاح لنا التّواصل معو .وقد ّ
يتمشى يف
رلازا إ ّف هللا كاف ّ
التكوين عن ىذه العالقة بقولو ً
مدعووف إىل أف "نلهو يف
اجلنّة .وىذا قد ُجييز لنا القوؿ إننا ّ
اإلذلي".
الباحة اخللفيّة من ّ
ادلقر ّ
الشرقي يظهر ذلك يف إيقونة ادلالئكة
نطي
ّ
ويف تقليدنا البيز ّ
الثّالثة اليت رمسها الق ّديس أندري روبليف :ثالثة مالئكة
لكن للمائدة
يتحاوروف وىم جالسوف إىل أطراؼ مائدةّ .
سر الثّالوث من
طرفًا ر ً
ابعا فار ًغا جيذبنا إليو لندنو وطلترب ّ
ال ّداخل ،ال من زاوية النّاظر فحسب.
ذلك ىو ِملء احلياة الذي يدعونا هللا إىل التمتّع بو .وشلّا
يقولو الق ّديس إيريناوس" :احلياة ىي التواصل مع هللا،
واالنفصاؿ عن هللا ىو ادلوت".

(دحض البِ َدع ،اجلزء  ،5الفصل )1 :27
أف ضليا حقِّا يعين أف ضلاوؿ التّواصل مع هللا الذي يفوؽ
طاقتنا إطالقًا ،ومع ذلك فهو حيبّنا إىل ح ّد أنّو يكشف
لنا عن ذاتو ،ويدعونا إىل ادلشاركة يف كيانو واالمتالء من
حياتو.
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