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ً
اوال  :نحو فهم أعمق لطبيعة اإلنسان
صورَت ِ َنا كَ َ
ش َب ِه َنا» (تك .)26 :1
«وَقَالَ ا ُ
هلل« :ن َ ْع َملُ اإلِن ْ َسا َن عَ لَى ُ

• اإلنسان على صورة اهلل في كونه:
 -1نفسا ً حية (شخصية لها طبيعة روحية)
نعم له شخصية مثل اهلل في كونه شخصا ً
يستطيع أن تكون له عالقة شخصية روحية ،ألن له الطبيعة الروحية
 -2في حالة صالح أدبي (البر وقداسة احلق)
ال َ ِديــ َد ْ
ُــم ،وَتَلْ َب ُســوا اإلِن ْ َســا َن ْ
الَْلُــوقَ
وح ذِ ْه ِنك ْ
(أف « )24 ،23 :4وَت َ َت َجــدَّدُوا بِــر ُ ِ
اســ ِة الْ َــقِّ».
ب ِ َح َســبِ ا ِ
هلل فِــي ال ِْبــر ِّ وَق َ َد َ
 -3جعل له سلطانا ً على اخلليقة املادية والبيولوجية
صورَت ِ َنــا كَ َ
ش ـ َب ِه َنا ،ف ََي َت َس ـل َُّطو َن
(تــك « )26 :1وَقَــالَ ا ُ
هلل« :ن َ ْع َمــلُ اإلِن ْ َســا َن عَ َلــى ُ
ـم ،وَعَ َلــى كُلِّ األَر ْ ِض ،وَعَ لَى
ك الْ َب ْ
ـما ِء ،وَعَ َلــى الْ َب َهائِـ ِ
حـ ِر ،وَعَ َلــى َط ْيـ ِر َّ
ـم ِ
السـ َ
عَ َلــى َسـ َ
ت الَّتِــي تَـ ِد ُّب عَ َلــى األَر ْ ِض».
ـع الدَّبَّابَــا ِ
َج ِميـ ِ
املكونات األساســية لإلنســان ،ونبــدأ أوال ً بالروح
وســنلقي بعض الضــوء على هذه
ِّ

أ -الروح
وكمــا ذكرنــا مــن قبــل أن للــروح أعضــاء مختلفــة تقــوم بوظائــف متنوعــة،
فالــروح يحــوي البديهــة الروحيــة ،والضميــر ،والشــركة الروحيــة.
 .1البديهة الروحية:
هــي عضــو اإلحســاس واالســتقبال الروحــي الــذي يختلــف متامـا ً عــن اإلحســاس
املــادي أو النفســي ،فهــو يشــمل اإلحســاس املباشــر الــذي ال يعتمــد علــى
التأثيــر اخلارجــي.
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 ونســتطيع أن نقــول إنهــا تلــك املعرفــة التــي تأتــي دون مســاعدة مــن العقل أوالعاطفــة ،فنحــن باحلقيقــة نعــرف األمــور الروحيــة مــن خــال تلــك البديهــة.
أمــا عقولنــا فتســاعدنا أن نفهمهــا.
 يدرك املؤمن إعالنات اهلل وكل حتركات الروح القدس بالبديهة الروحيةشواهد عن عمل البديهة في روح اإلنسان:
م،
(مــر َ « )8 :2ف ِلل َْوق ْـ ِ
ت َشـ َ
ـه ْ
ـعر َ ي َ ُســو ُع بِرُو ِحـهِ أَن َّ ُهـ ْ
ـم يُفَ كِّــرُو َن َهكَـذ َا فِــي أَن ْفُ ِسـ ِ
ُم؟»
ـمِ :
«لَــاذَا تُفَ كِّــرُو َن ب ِ َهـذ َا فِــي قُلُوبِك ْ
فَقَ ــالَ ل َُهـ ْ
ـم
ـق الــر َّ ِّب .وَكَا َن وَ ُهـ َ
وح ي َ َتكَلَّـ ُ
(أع « )25 :18كَا َن َهـذ َا َخ ِبيــرا ً فِــي َط ِريـ ِ
ـو َحــار ٌّ بِالــر ُّ ِ
وحنَّــا فَقَ ـ ْ
ـط».
ـق َمــا ي َ ْ
ـص بِالــر َّ ِّب .عَ ارِفـا ً َم ْع ُمودِي َّـ َة ي ُ َ
خ َتـ ُّ
وَي ُ َعلِّـ ُ
ـم ب ِ َتدْ ِقيـ ٍ
ـان ال َّـ ِذي
(1كــو « )11 :2أل َ ْن َم ـنْ ِم ـ َن النَّـ ِ
ـان ِإال َّ ر ُ ُ
وح اإلِن ْ َسـ ِ
ـاس ي َ ْع ـ ِر ُف أ ُ ُمــور َ اإلِن ْ َسـ ِ
هلل».
وح ا ِ
فِي ـهِ؟ َهكَـذ َا أَيْض ـا ً أ ُ ُمــور ُ ا ِ
هلل ال َ ي َ ْع ِرف َُهــا أ َ َح ـدٌ ِإال َّ ر ُ ُ
ـب َه ـذ َا ْ
الِيــلُ آي َـةً؟ اَلْ َـق َّ أَقُــولُ
(مــر َ « )12 :8ف َت َن َّه ـ َد بِرُو ِح ـ ِه وَقَــالَ ِ :
«لَــاذَا يَطْ ُلـ ُ
ـمَ :ل ـنْ ي ُ ْع َطــى َه ـذ َا ْ
الِيــلُ آي َـةً!».
َلكُـ ْ
ـه َد وَقَــالَ « :الْ َـق َّ الْ َـق َّ
(يــو َ « )21 :13لَّــا قَــالَ ي َ ُســو ُع َهـذ َا ْ
وح وَ َشـ ِ
اض َطــر َ َب بِالــر ُّ ِ
ـم َس ُي َسـل ُِّم ِني».
ـمِ :إنَّ وَا ِحــدا ً ِمنْكُـ ْ
أَقُــولُ َلكُـ ْ
س :تَقَ د َّ ْم وَرَافِق ْ َه ِذ ِه ا ْلَرْكَ َبةَ».
(أع « )29 :8فَقَ الَ الر ُّ ُ
وح لِ ِفي ُل ُّب َ
ـم َمــاذَا
(أع « )22 :20وَاآل َن َهــا أَنَــا أَذ ْ َهـ ُ
وح ،ال َ أ َ ْع َلـ ُ
ـب ِإ َلــى أُور ُ َش ـ ِل َ
يم ُمقَ يَّــدا ً بِالــر ُّ ِ
ك».
صادِ ُف ِنــي ُه َنــا َ
يُ َ
 .2الضمير:
 هــو ذلــك العضــو الروحــي الــذي مييز بــن الصــواب واخلطــأ (اإلدراك األدبــي) وذلكال يأتــي عــن طريــق املعرفــة اخملتزنــة فــي العقــل ،بــل إننــا بعقولنــا نبــرر ونعقل
أحــكام ضمائرنا.
 إن عمــل الضميــر ال ينحنــي لــآراء واملؤثــرات اخلارجية ،بــل هو ذلك الصــوت الذييرتفــع باالتهــام عندمــا نرتكــب اخلطــأ ،ورمبــا نحــاول إســكاته أو معادلــة صوته
باألصــوات األخــرى ..لكــن هــذا ال يلغــي وجــوده وعمله املســتقل.
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 وهنــاك فــرق هنــا بــن هــذا الضميــر الروحــي ،املبنــي علــى اإلعــان الروحــي مــنالبديهــة والضميــر النفســي املكتســب مــن البيئــة واجملتمــع الــذي يعتمــد
علــى املعرفــة الفكريــة ويتأثــر بالضغــوط واآلراء اخلارجيــة والــذي يحــاول أن
يفــرض نفســه علــى الضميــر احلقيقــي فينــا.
شواهد عن عمل الضمير في روح اإلنسان :
سـ َت ِقيما ً َجدِّدْ فِــي دَا ِخ ِلي».
(مــز « )10 :51قَلْبـا ً ن َ ِق ّيـا ً ا ْخ ُلـق ْ فِــي َّ يَــا ا ُ
هلل ،وَرُوحـا ً ُم ْ
وحــ ُه فِيــ ِه ِإذ ْ رَأَى
ُــس يَنْ َت ِ
ظر ُ ُه َمــا فِــي أَثِي َنــا ا ْح َتــدَّ ْت ر ُ ُ
(أع « )16 :17وَب َ ْي َن َمــا بُول ُ
ص َنامــاً».
ا ْل َ ِدي َنــ َة َمْلُــوءةً أ َ ْ
ـس أ َ ِخــي.
ـم أ َ ِج ـدْ ت ِ ُ
ـم تَكُ ـنْ لِــي ر َ َ
يطـ َ
اح ـ ٌة فِــي رُو ِحــي ،ألَنِّــي َلـ ْ
(2كــوَ « )13 :2لـ ْ
ك ُدونِيَّ ـةَ».
ـت ِإ َلــى َم ِ
َل ِ
ـم ف َ
َخر َ ْجـ ُ
ك ـنْ وَد َّ ْع ُت ُهـ ْ
ـب ب ِ ْ
ت
كـنْ َح ِ
ال َ َسـ ِد وَ َل ِ
وح ،قَـدْ َحك َْم ُ
(1كــو « )3 :5فَإِنِّــي أَنَــا كَأَنِّــي غَائِـ ٌ
اضــر ٌ بِالــر ُّ ِ
اضــر ٌ فِــي ال َّـ ِذي ف ََعلَ َهـذ َا َهكَـذ َا».
كَأَنِّــي َح ِ
هلل».
ح ِو ا ِ
َم تَل ُْم َنا قُلُوب ُ َنا َف َل َنا ثِقَ ٌة ِمنْ ن َ ْ
(1يو « )21 :3أَي ُّ َها األ َ ِحبَّ ُ
اءِ ،إ ْن ل ْ
 .3الشركة (االتصال) الروحي
وهــي التعبــد هلل ،فــإن أعضــاء النفــس ال تســتطيع أن تتصــل بــاهلل وتتعبــد
لــه بصــورة مباشــرة ألننــا ال نتالمــس مــع اهلل بعقولنــا ومشــاعرنا.
لذلــك فــإن اتصــال اهلل املباشــر بنــا يحــدث عــن طريــق أرواحنــا ،أمــا نفوســنا
فتتحــرك وتتفاعــل مــع هــذا احلــدث وحتــاول أن تفهمــه وتعبــر عنــه.
شواهد عن عمل االتصال الروحي في روح اإلنسان :
ِّصي»
خل ِ
لو « 47 :1وَتَبْ َت ِه ُج رُو ِحي ب ِ َّ ِ
الل ُم َ
ـف ب ِـا َ
ـل اب ْ ِنـ ِه َشــا ِهدٌ لِــي كَ ْيـ َ
رو َ « 9 :1فــإِنَّ ا َ
هلل ال َّـ ِذي أ َ ْع ُبـ ُد ُه بِرُو ِحــي فِــي ِإ ْنِيـ ِ
ـم»
ـاع أَذْكُرُكُـ ْ
ان ْ ِق َطـ ٍ

وح التَّ َبنِّــي
وح ال ُْع ُبودِيَّــ ِة أَيْضــا ً لِل َْخــوْ ِف ،بَــلْ أ َ َخــذ ُْت ْ ر ُ َ
َــم تَأ ْ ُخــذ ُوا ر ُ َ
«إذ ْ ل ْ
رو ِ 15 :8
اآلب!».
ال َّـ ِذي ب ِـهِ ن َ ْ
صــر ُ ُخ :يَــا أَبَــا ُ
وح وَا ِحدٌ».
1كو « 17 :6وَأ َ َّما َم ِن الْ َت َ
صق َ بِالر َّ ِّب ف َُه َو ر ُ ٌ
7
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ـج ُدو َن
الســا ِج ُدو َن الْ َ ِق ِ
يق ُّيو َن ي َ ْ
يــو « 23 :4و َ َل ِ
سـ ُ
ـي اآل َن ِحــن َ َّ
كـنْ تَأْتِــي َســاعَ ٌة وَ ِهـ َ
الســا ِج ِدي َن َل ُه».
ـب ِمثْــلَ َهـؤُال َ ِء َّ
اآلب َطالِـ ٌ
وح وَالْ َـقِّ ،ألَنَّ َ
لِـ ِ
ـآب بِالــر ُّ ِ

كني َ فِيـهِ،
ـات الَّـ ِذي كُنَّــا ُم ْ َسـ ِ
امـ ِ
ـوسِ ،إذ ْ َمـ َ
رو  « 6 :7وَأ َ َّمــا اآل َن فَقَ ـدْ َتَرَّرْنَــا ِمـ َن الن َّ ُ
ـق الْ َــر ْ ِف»
وح ال َ ب ِ ِعتْـ ِ
َحتَّــى ن َ ْع ُبـ َد ب ِ ِجـدَّ ِة الــر ُّ ِ

ُ
صلِّــي بِالذ ِّ ْه ِ َ
وح وَأُرَتِّــلُ
وح وَأ ُ َ
1كــو « 16 ،15 :14أ ُ َ
ــن أيْضــاً .أرَتِّــلُ بِالــر ُّ ِ
صلِّــي بِالــر ُّ ِ
وح فَال َّـ ِذي ي ُ ْ
ـف
ـغلُ َم ـكَا َن ال َْعا ِّمــيِّ كَ ْيـ َ
شـ ِ
ـن أَيْض ـاً .و َ ِإال َّ َفــإ ِ ْن بَارَكْـ َ
بِالذ ِّ ْهـ ِ
ـت بِالــر ُّ ِ
ك؟ ألَن َّـ ُه ال َ ي َ ْع ـ ِر ُف َمــاذَا تَقُ ــولُ !»
«آمــنَ» ِعنْ ـ َد ُش ـك ْ ِر َ
يَقُ ــولُ ِ
 ونســتطيع أن نرى أن تلك العناصر الثالثة (البديهة الروحية – الضمير – الشــركة)هي إلى ذلك احلد مترابطة ،وتعمل في توافق وتكامل.
 العالقــة بــن الضميــر والبديهــة الروحيــة هــي أن الضميــر يصــدر أحكامــه بنا ًءعلى املعرفة واإلدراك الذي يأتيه من البديهة الروحية.
 ومــن خــال البديهــة الروحية يســتعلن اهلل لنا ،ويعلــن عن إرادته ،فنســتطيع أننعبده ونتصل به ،وتكون لنا شركة معه.

ب -النفس
 وكما ذكرنا نقول إن نفس اإلنسان هي مكان وعيه وإدراكه لوجوده وذاته. الشخصية املتميزة التي تستطيع أن حتدد طريقها وأسلوبها. التقاء الروح باجلسد.ـاب املقــدس اإلنســا َن بأنــه «نفــس» وكأن اإلنســان هو
 لهــذا كثيــرا ً مــا دعــا الكتـ ُنفسه.
 -1اإلرادة
 وهــي قــدرة اإلنســان أو النفــس علــى اتخــاذ القــرار ..والقــدرة علــى االختيــاربني الطرق املتعددة ..والقدرة على القبول أو الرفض.
 وهــي أهــم مــا مييز اإلنســان عــن باقــي اخلليقة التــي حتيط بــه ،والتــي جتعل منهكائنــا ً أدبيــا ً مســئوال ً عــن حياتــه واختيــاره ،ألن قــرار اإلرادة هــو الــذي يحــدد
طريــق اإلنســان (مالمــح هويتــه).
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شواهد عالقة اإلرادة بالنفس :
ومــوا
ـم ،وَق ُ ُ
ُم لِ َط َلـبِ الــر َّ ِّب ِإل َِهكُـ ْ
ـم وَأَن ْفُ َسـك ْ
1أخ َ « 19 :22فــاآل َن ا ْج َع ُلــوا قُلُوبَكُـ ْ
الل ِإ َلــى
وَاب ْ ُنــوا َمقْ ـ ِد َس الــر َّ ِّب اإلِ َلـهِ ،لِ ُيؤْتَــى ب ِ َتابُــو ِ
ت عَ ْهـ ِد الــر َّ ِّب وَبِآن ِ َيـ ِة ق ُـدْ ِس َّ ِ
ـم الــر َّ ِّب».
الْ َب ْيـ ِ
ت الَّـ ِذي يُبْ َنــى ال ِ ْسـ ِ
ضـ ٍة ،وَال
ـها .ال ت َ ِب ْع َهــا ب َ ْيعـا ً ب ِ ِف َّ
ـم ت ُ َســر َّ ب ِ َهــا َفأَطْ ِلقْ َهــا لِ َنف ِ
ْسـ َ
تــث « 14 :21وَ ِإ ْن لـ ْ
ـك قَـدْ أَذْلل َت َهــا».
ـل أَنَّـ َ
تَ ْ
سـ َت ِرق َّ َها ِمـنْ أ َ ْجـ ِ
َصار َ ْت ُخبْ ِز َي الْكَ ِريهِ!»
َت نَف ِ
ْسي أ َ ْن َت َ َّ
س َها ،ف َ
أيوب « 7 :6عَ اف ْ
ـح ال َّـ ِذي
اجـ َة ِإ َلــى وَا ِحـ ٍد .فَا ْخ َتــار َ ْت َمــر ْ َي ُ الن َّ ِ
لــو « 42 :10و َ َل ِ
كـن َّ الْ َ َ
الصالِـ َ
ـب َّ
صيـ َ
َلـنْ يُنْـز َ َع ِمنْ َهــا».
 -2الفكر ( العقل )
 وهــو قــدرة النفس على التفكير املنطقي واســتيعاب الفهــم والتخيل أي تصويراحلقائق.
بل أكثر من هذا القدرة على الفكر املبدع واخلالق.
 وهــذا مــا جعــل لإلنســان تلــك القدرة علــى تطويــر حياته وأســلوبه بخــاف كلمــا حولـــه مــن كائنــات حيــة بيولوجيــة ،ولهــذا فهــو متفــرد عنهــا فــي كونه
علــى صــورة اهلل.
شواهد عالقة لفكر ( العقل ) بالنفس :
ســ َت ْع ِجلُ
ــس َح َســناً ،وَا ْل ُ ْ
أمثــال « 2 :19أَيْضــا ً كَــوْ ُن النَّف ِ
ْــس بِــا َ َم ْع ِرفَــ ٍة ل َْي َ
خطِئُ».
ب ِ ِر ْجل َْيهِ ي ُ ْ
ـك ،فَال َْعقْ ــلُ
ـك ،وَ َلـذ َّ ِ
«إذَا دَ َخ َلـ ِ
ْسـ َ
ت الْ ِك َْمـ ُة قَلْ َبـ َ
ت ا ْل َ ْع ِر َفـ ُة لِ َنف ِ
أمثــال ِ 11 ، 10 :2
ك»
صر ُ َ
حفَ ُظـ َ
يَ ْ
ـم يَنْ ُ
ـك ،وَالْفَ ْهـ ُ
ت»
ت ،وَبِالْفَ ْه ِم يُثَبَّ ُ
أمثال « 3 :24بِالْ ِك َْم ِة يُبْ َنى الْ َب ْي ُ
ـظ الــرَّأ ْ َي وَالتَّدْبِيــرَ.
أمثــال « 22 ،21 :3يَــا اب ْ ِنــي ،ال َ تَبْــر َ ْح َهـ ِذ ِه ِمـنْ عَ ْي َن ْيـ َ
ـك .ا ْحفَ ـ ِ
ك».
ك ،وَن ِ ْع َم ًة لِ ُع ُن ِق َ
ْس َ
ف ََيكُونَا َح َياةً لِ َنف ِ
حنِّي وَا ْع ِر ْف أ َ ْفكَارِي»
مز « 23 :139ا ْخ َت ِبرْنِي يَا ا ُ
هلل وَا ْع ِر ْف قَل ِْبي .ا ْم َت ِ
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 -3العاطفة
وهــي عضــو اإلحســاس النفســي ،والقــدرة علــى االنفعــال والتفاعل مــع املؤثرات
الداخليــة واخلارجيــة ،فــإن مشــاعرنا تســتطيع أن تتحــرك لفكــرة فــي أعماقنــا أو
تتحمــس لقــرار اتخذنــاه .ونســتطيع أيض ـا ً أن ننفعــل لتعامــات اآلخريــن معنــا
ولألحــداث التــي تــدور مــن حولنــا بحســب الطريقــة التــي تعودنــا عليهــا (.)preset
• فنحن نســتطيع أن نختبر الشــعور باحلب والتعلق بشــخص أو شــيء ،أو الشعور
بالكراهية جتاه شخص أو شيء.
ـت
ـس يُونَاثَــا َن ت َ َعلَّقَ ـ ْ
1صــم « 1 :18وَكَا َن َلَّــا َفــر َ َغ ِم ـ َن الْـكَال َِم َم ـ َع َشــاوُلَ أَنَّ ن َ ْفـ َ
ْس ـهِ».
ـس دَاوُدَ ،وَأ َ َحبَّـ ُه يُونَاثَــا ُن كَ َنف ِ
ب ِ َن ْفـ ِ
ـض ِعنْـ َد الظَّ ِهير َ ِة؟
نــش « 7 :1أ َ ْخ ِبرْنِــي يَــا َمـنْ ُت ِ ُّبـ ُه نَف ِ
ْســي ،أَي ْـ َن تَرْعَ ى؟ أَي ْـ َن تُرْبِـ ُ
ك؟»
ص َحاب ِ َ
ـان أ َ ْ
ِلَــاذَا أَنَــا أَكُــو ُن كَ ُمقَ ن َّ َع ٍة ِعنْـ َد قُطْ َعـ ِ
ـم
زكريــا« 8 :11وَأَب َ ـدْ ُت الرُّعَ ــاةَ الثَّالَث َ ـ َة فِــي َشـ ْ
ـت نَف ِ
ـه ٍر وَا ِح ـ ٍد ،و َ َ
ضاقَـ ْ
ْســي ب ِ ِهـ ْ
م».
ْسـ ُ
وَكَ ِر َهتْ ِنــي أَيْض ـا ً نَف ُ
ـه ْ
ك».
ـك و َ ِمـنْ كُلِّ قُوَّت ِ َ
ْسـ َ
لبـ َ
له َ
تــث َ « 5 :6ف ُت ِ
ـك وَ ِمنْ كُلِّ نَف ِ
ـب الــر َّ َّب ِإ َ
حـ ُّ
ك ِمـنْ كُلِّ ق َ ِ
ت».
اب ا ْلَوْ ِ
مز« 18 :107كَ ِر َه ْ
ت أَن ْفُ ُس ُه ْ
م كُلَّ َط َع ٍام وَاق ْ َترَبُوا ِإلَى أَب ْ َو ِ
• كذلك مشاعر الفرح – احلزن – الرضا – املرارة
ـوب كَثِير َ ٍة».
لــو « 35 :2وَأَن ْـ ِ
ت أَيْضا ً ي َ ُجوز ُ فِي نَف ِ
ْسـ ِ
ـي ٌف ،لِ ُت ْع َلـ َن أ َ ْفكَار ٌ ِمنْ ق ُ ُلـ ٍ
ـك َسـ ْ
ضاي َـق َ دَاوُدُ ِجـ ّدا ً ألَنَّ َّ
ـع
1صــم َ « 6 :30ف َت َ
الشـ ْع َب قَا ُلــوا بِر َ ْج ِمـهِ ،ألَنَّ أَن ْفُ ـ َ
ـس َج ِميـ ِ
َّ
ـت ُمرَّةً كُلُّ وَا ِحـ ٍد عَ لَى ب َ ِنيـهِ وَب َ َناتِهِ .وَأ َ َّما دَاوُدُ َف َت َ
شـدَّدَ بِالــر َّ ِّب ِإل َِههِ».
الشـ ْعبِ كَانَـ ْ
الل ِإ َلــى ْ
َت رِ ْجل َْيـهَِ .ف َتقَ ـدَّ َم
ـل َّ ِ
ـل أ َ ْم َسـك ْ
2مــل َ « 27 :4فل ََّمــا َجـ َ
ال َ َبـ ِ
ـاء ْت ِإ َلــى ر َ ُجـ ِ
يهــا وَالــر َّ ُّب
يحــ ِزي لِ َيدْف ََع َهــا .فَقَ ــالَ ر َ ُجــلُ َّ ِ
ــها ُمــرَّةٌ فِ َ
ْس َ
ِج َ
الل« :دَع َْهــا ألَنَّ نَف َ
خ ِبرْنِــي».
ـم ي ُ ْ
ـم األ َ ْمــر َ عَ نِّــي وَ َلـ ْ
كَ َتـ َ
مز ِ « 5 :107ج َيا ٌع ِع َط ٌ
م»
اش أَيْضا ً أَع َْي ْ
يه ْ
ت أَن ْفُ ُس ُه ْ
م فِ ِ
هلل ألَنِّــي
مــز ِ 5 :42
ْســي ،وَ ِلَــاذَا ت َ ِئنِّــن َ فِــيَّ؟ ار ْ َتِــي ا َ
«لَــاذَا أَن ْـ ِ
ت ُمنْ َح ِن َي ـ ٌة يَــا نَف ِ
ـل َخ ـا َِص وَ ْج ِه ـهِ».
ب َ ْع ـ ُد أ َ ْح َم ـ ُد ُه ،أل َ ْجـ ِ
ْسي»
ْس عَ بْ ِد َ
ك ،ألَن َّ ِني ِإل َْي َ
ك يَا ر َ ُّب أَر ْ َف ُع نَف ِ
مز « 4 :86فَر ِّ ْح نَف َ
ك».
مز « 7 :116ار ْ ِج ِعي يَا نَف ِ
ْسي ِإلَى ر َ َ
ك ،ألَنَّ الر َّ َّب قَدْ أ َ ْح َس َن ِإل َْي ِ
احتِ ِ
10

• كذلك الشعور بالرغبة في حتقيق أو نوال شيء معني
ضـ َة فِــي كُلِّ َمــا ت َ ْ
ـم
ْسـ َ
ـق ال ِف َّ
ـك فِــي ال َبقَ ـ ِر وَال َغ َنـ ِ
شـ َت ِهي نَف ُ
تــث « 26 :14وَأَن ْ ِفـ ِ
ك،
ـك ،وَكُلْ ُه َنــا َ
له َ
ْسـ َ
ـب ِمنْـ َ
وَاخل َْمـ ِر وَامل ُ ْ
سـ ِ
ـك نَف ُ
ك ِر ،وَكُلِّ َمــا تَطْ ُلـ ُ
ك أ َ َمـ َ
ـام الــر َّ ِّب ِإ ِ
ـك».
ـت وَب َ ْي ُتـ َ
وَا ْفــر َ ْح أَنْـ َ
مــز « 2 :84ت َ ْ
ـان
ش ـ َتاقُ بَــلْ ت َ ُتــوقُ نَف ِ
ْســي ِإ َلــى دِيَــارِ الــر َّ ِّب .قَل ِْبــي وَ َل ْ ِمــي ي َ ْهتِفَ ـ ِ
بِاإلِ َل ـهِ الْ َــيِّ».
ْســي ْ
كرُ.
ـل .أَيْضا ً بِرُو ِحي فِــي دَا ِخ ِلي ِإل َْيـ َ
اشـ َت َه ْي ُت َ
إش « 9 :26ب ِ َنف ِ
ـك أَب ْ َت ِ
ك فِــي الل َّْيـ ِ
س ـكُون َ ِة ال َْع ـدْلَ ».
َامـ َ
ـم ُس ـك َّا ُن ا ْل َ ْ
ألَن َّـ ُه ِحي َن َمــا تَكُــو ُن أ َ ْحك ُ
ـك فِــي األَر ْ ِض ي َ َت َعلَّـ ُ
 كثيــرا ً مــا نفكــر بالطريقــة التــي انفعلــت بهــا عواطفنا باألحــداث احمليطــة بنا،فنتخــذ قراراتنــا بنــاء علــى مشــاعرنا وأفكارنــا النابعــة منهــا ،وهــذا عكــس
الصــورة احلقيقيــة متام ـاً.
وهكــذا تصيــر عواطفنــا ،وهــي ردود أفعــال األمــور اخلارجيــة نبــع قراراتنــا واجتــاه
حياتنــا ،وهــي فــي حقيقــة أمرهــا ال تصلــح لهــذا األمــر علــى اإلطــاق.
لهــذا نعيــش حيــاة ممزقــة فــي اجتاهــات متعــددة ليــس إلرادتنــا ســلطان علينــا
أو علــى مشــاعرنا.

ج -اجلسد
وهــو ذلــك اإلنــاء أو الهيــكل اخلارجــي الــذي يحمــل العديــد مــن اإلمكانيــات
وامللــكات اخملتلفــة ليجعــل لهــذا الكيــان الداخلــي القــدرة علــى االتصــال
بالعالــم احمليــط بــه ليعملــه ويتمتــع بــه .لهــذا جعــل اهلل اجلســد بهــذه
الصــورة الرائعــة.
 -1احلواس اخلمس (اجلسدية)
 التي تســتطيع أن تســتقبل املؤثرات واإلشــارات اخلارجيــة ،وأن تتالمس مع العالماحمليط بها من صوت ..وصورة ..وطعم ..ورائحة ..وملمس.
ـتقبل أو النافــذة التــي منهــا نطــل علــى مــا
وهــي بذلــك تعمــل عمــل املسـ ِ
يــدور حولنــا ،ونتمتــع مــن خاللهــا بتنــوع اخلليقــة التــي وُجدنــا وســطها.
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 -2الدوافع الطبيعية
 وهــي املو ِّجهــات الداخليــة التــي تدفــع اإلنســان للحيــاة والبقــاء مثــل اجلنــس..والدفاع عن النفس أو البقاء ..واألمومة وغيرها.

 ونســتطيع أن نــرى هــذه الغرائــز فــي كثير مــن احليوانــات اخملتلفة التــي بدونها الميكن للحياة أن تبقي وتستمر.
 الدوافــع الطبيعيــة التــي فينــا ليســت في حد ذاتها شــراً ،بــل إنها طاقــة هائلةللحياة واإلثمار ..للبقاء والبناء.
 لكنهــا تصيــر طاقــة مدمــرة عندما ال تكــون في مكانهــا احلقيقي التــي ُخلقتمن أجله أي:
• عندما تصبح هذه الدوافع السيد املسيطر على الفكر واإلرادة.
• أو تصبح حتت سيطرة اخلطية ومحبة الذات.
• أو عندما يصير جسد اإلنسان هو محور حياته واهتمامه.
 -3األعضاء األخرى
وهــو ذلــك التركيــب التشــريحي والفســيولوجي العجيــب الــذي يســتطيع أن
يتكيــف مــع ظــروف احليــاة ويتعايــش معهــا بكفــاءة فائقــة ،ويحمــل كل هــذه
اإلمكانيــات فــي توافــق وتناســق بديعــن.
وهكذا نستطيع أن نرى هذا الهيكل العجيب وهو:
 يستقبل املؤثرات اخلارجية من خالل احلواس إلى العقل (الفكر) ويعبر عن انفعال النفس بصورة واضحة وملموسة.ليحولهــا إلى واقــع حقيقي ال
 بــل ينطلــق لتنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن اإلرادةِّ
معنوي فحسب.

 هــذا هــو اإلنســان ،اخمللوق العظيــم ،الذي صنعــه اهلل على صورته ،وسـلَّطه علىأعمال يديه ،وجعله فوق كل اخلليقة.
ــو اإلِن ْ َســا ُن َحتَّــى تَذْكُــر َ ُه ،وَابْــ ُن آدَ َم َحتَّــى ت َ ْف َت ِقــ َد ُه!
مــز « 6 ،5 ،4 :8ف ََمــنْ ُه َ
ـال
ـن ا ْلَال َئِكَ ـ ِة ،وَ ِب َ ْ
وَتَنْقُ َ
ص ـ ُه ق َ ِلي ـا ً عَ ـ ِ
ج ـ ٍد وَب َ َهــا ٍء تُكَلِّ ُل ـ ُه .ت ُ َس ـل ُِّط ُه عَ َلــى أَع َْمـ ِ
ــت ق َ َد َم ْيــهِ».
ي َ َدي ْ َ
ْــت كُلَّ َشــيْ ٍء َت ْ َ
ــكَ .ج َعل َ
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ً
ثانيا  :اإلنسان وهدف خلقه
أ -الدافع
إن الدافع هو محبة اهلل اجلوادة املُعطية
إن احملبة احلقيقية هي احملبة اخلالقة واخلالقة.
هي احملبة التي تفيض للخارج لتشارك كل ما عندها مع اآلخرين.
لذلــك فــإن محبــة اهلل قــد صنعــت اإلنســان لتشــاركه كل مــا عندهــا مــن حــب
هلل َم َحبَّـةٌ» (1يو .)8 :4
هلل ،ألَنَّ ا َ
َم ي َ ْعـ ِر ِف ا َ
وشــركة ،مــن غنى ومجد «وَ َمـنْ ال َ ي ُ ِ
ح ُّب ل ْ

ب -الهدف
وألن اإلنسان ُخ ِلق َ من خالق محب من قلب احلب ذاته
فال ميكننا أن نتصور أن اهلل خلقه ليستعمله أو يستفيد به
فاهلل كامل في شخصه وال يحتاج لشيء قط
بل عنده كل شيء ،وإرادته هي العطاء وليس األخذ
ـها» (1كو  )5 :13بــا تطلب ما لآلخريــن الذين حولها.
ـب َمــا لِ َنف ِ
ْسـ َ
فاحملبــة «ال َ تَطْ ُلـ ُ
لذلك فإن العبارات الكتابية التي تتحدث عن:
جملدي خلقته وجبلته:
ص َن ْع ُت ُه».
ي بِ ْ
اس ِمي وَ ِل َ ْ ِدي َخلَقْ ُت ُه وَ َج َبلْ ُت ُه وَ َ
(إش « )7 :43بِكُلِّ َمنْ دُ ِع َ
«هذ َا َّ
يحي».
س ِب ِ
الش ْع ُب َج َبلْ ُت ُه لِ َنف ِ
(إش َ )21 :43
حدِّ ُث ب ِ َت ْ
ْسي .ي ُ َ
اض عَ نْ َش ْع ِبهِ».
(مز « )4 :149ألَنَّ الر َّ َّب ر َ ٍ
Because God delights in his people
ال تعبــر عــن هــدف اخللــق بــل عــن الطريقــة والكيفيــة التي بهــا يتحقــق الهدف
احلقيقــي مــن اخللــق الــذي هــو (الســعادة الكاملة لإلنســان)
فنحــن عندمــا نعيــش هلل خــارج أنفســنا ونعطيــه كل اجملــد الالئــق بــه نختبــر
الســعادة احلقيقيــة والتــي ســنتحدث عنهــا فــي النقطــة التاليــة.
13

مالحظات

مالحظات

الشواهد:
ــك ِإال أ َ ْن
له َ
ُــب ِمنْ َ
ــك الــر َّ ُّب ِإ ُ
(تــث « )14-12 :10فَــاآل َن يَــا ِإ ْســرَائِيلُ َ ،مــاذَا يَطْ ل ُ
لهـ َ
س ـل َ
لهـ َ
ُك فِــي كُلِّ ُطر ُ ِق ـهِ ،وَ ُتِبَّ ـ ُه وَت َ ْع ُب ـ َد الــر َّ َّب ِإ َ
ـي الــر َّ َّب ِإ َ
ـك لِ َت ْ
ـك ِم ـنْ
تَتَّ ِقـ َ
ـك
ـك ،وَ َتْفَ ـ َ
وصيـ َ
ْسـ َ
لبـ َ
ضـ ُه التِــي أَنَــا أ ُ ِ
ـك و َ ِمـنْ كُلِّ نَف ِ
صايَــا الــر َّ ِّب وَفَرَائِ َ
ـظ وَ َ
كُلِّ ق َ ِ
ض
اليــوْ َم ِل َْي ـ ِر َ
ـماوَا ِ
لهـ َ
اء َّ
ـك َّ
ت ،وَاألَر ْ ُ
ـماو َ ُ
ـم ُ
كُ .هـ َ
السـ َ
ات وَ َسـ َ
السـ َ
ب ِ َهــا َ
ـوذَا لِلــر َّ ِّب ِإ ِ
يهــا».
وَكُلُّ َمــا فِ َ
ـك
امـ َ
اليــوْ َم َّ
اء وَاألَر ْ َ
ض .ق َـدْ َج َعلـ ُ
ـت قُدَّ َ
ـم َ
ليكُـ ُ
السـ َ
ـه ُد عَ ْ
ـم َ
(تــث « )20-19 :30أ ُ ْشـ ِ
ـب
س ـل َ
احل َ َيــاةَ وَاملَــوْ َت .ال َبرَكَ ـ َة وَالل ْع َن ـةَ .فَا ْخ َت ـ ِر احل َ َيــاةَ لِ َت ْ
ـت وَن َ ْ
ُكِ ،إذ ْ ُتِـ ُّ
ح َيــا أَنْـ َ
ـك وَال ـ ِذي يُطِيــلُ
صوْت ِـهِ ،وَتَل َت ِ
ـو َح َياتُـ َ
لهـ َ
الــر َّ َّب ِإ َ
ـك ،وَت َ ْ
ـم ُع لِ َ
ص ـق ُ ب ِـهِ ،ألَن َّـ ُه ُهـ َ
سـ َ
ــحاقَ
ســكُ َن عَ لــى األَر ْ ِض التِــي َح َ
لــف الــر َّ ُّب آلِبَائِ َ
ام َ
ــك لِ َت ْ
يــم و َ ِإ ْس َ
أَي َّ َ
ــك ِإبْرَا ِه َ
اهــا».
ــم ِإي َّ َ
وَي َ ْعقُ َ
ــوب أ َ ْن ي ُ ْعطِ َي ُه ْ
ـت
ـح وَي ُ ْه ِلـ َ
لســارِقُ ال َ يَأْتِــي ِإال َّ لِ َي ْ
(يــو « )10 :10ا َ َّ
سـ ِرقَ وَيَذْبَـ َ
ـك ،وَأ َ َّمــا أَنَــا فَقَ ـدْ أَت َ ْيـ ُ
ْضــلُ ».
ـم أَف َ
ـم َح َيــاةٌ وَلِ َيكُــو َن ل َُهـ ْ
لِ َتكُــو َن ل َُهـ ْ

ج -الطريق إلى السعادة احلقيقية
 -1العالقة احلية بني اهلل واإلنسان (لذلك على صورته)
• التي تُدخل اإلنسان إلى شركة مع اهلل (اآلب واالبن والروح القدس)
ُــم أَيْضــا ً
ــم ْع َنا ُه ن ُ ْ
1يــو « 3 :1ال َّــ ِذي رَأَي ْ َنــا ُه و َ َس ِ
ــم بِــهِ ،لِكَــيْ يَكُــو َن َلك ْ
خ ِبرُكُ ْ
ــيح».
َشــ ِركَ ٌة َم َع َنــا.وَأ َ َّمــا َشــ ِركَ ُت َنان َ ْ
ــي َمــ َع ِ
حــ ُنف َِه َ
اآلبوَ َمــ َعاب ْ ِنــهِي َ ُســو َعا ْل َ ِس ِ
وح الْقُ ُد ِس
ـيح ،وَ َم َحبَّـ ُة ا ِ
2كــو « 14 :13ن ِ ْع َمـ ُة رَب ِّ َنــا ي َ ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِ
هلل ،وَ َشـ ِركَ ُة الــر ُّ ِ
آمنيَ».
َم ـ َع َج ِم ِ
ـمِ .
يعكُـ ْ
• شركة احملبة الكاملة والوحدة معه
(يــو « )21 :17لِ َيكُــو َن ْ
ـك،
اآلب فِــي َّ وَأَنَــا فِيـ َ
ال َ ِميـ ُع وَا ِحــدا ً كَ َمــا أَنَّـ َ
ـك أَنْـ َ
ـت أَي ُّ َهــا ُ
ـك أَر ْ َسـلْ َت ِني».
ـم أَنَّـ َ
لِ َيكُونُــوا ُهـ ْ
ـم أَيْضـا ً وَا ِحــدا ً فِي َنــا ،لِ ُيؤ ْ ِمـ َن ال َْعا َلـ ُ
• شركة مجده
ث أَكُو ُن
اآلب ،أُرِيـ ُد أَنَّ َهـؤُال َ ِء ال َّ ِذيـ َن أَع َ
ْط ْي َت ِني يَكُونُو َن َم ِعــي َح ْي ُ
(يــو « )24 :17أَي ُّ َهــا ُ
ـك أ َ ْح َببْ َت ِنــي قَبْــلَ ِإن ْ َ
ـم».
ج ـ ِدي ال َّـ ِذي أَع َ
ْط ْي َت ِنــي ،ألَنَّـ َ
أَنَــا ،لِ َينْ ُظــرُوا َم ْ
شــا ِء ال َْعا َلـ ِ
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 -2العالقة احلية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان( :معينا ً نظيره)
ص َن ـ َع َل ـ ُه
ـس َج ِّيــدا ً أ َ ْن يَكُــو َن آدَ ُم وَ ْح ـ َد ُهَ ،فأ َ ْ
(تــك « )18 :2وَقَــالَ الــر َّ ُّب اإلِ َل ـ ُه :ل َْيـ َ
ـاو لــه .ال أدنــى منــه وال أعظــم منــه.
ُم ِعينـا ً ن َ ِظيــر َ ُه»« .معينـا ً نظيــره» أي مسـ ٍ
عالقــة احلــب الــذي يعطــي فيــه كل واحــد نفســه لآلخــر لــوال هــذا لــكان آدم
كيانـا ً منفــرداً ،ليــس لــه نظيــر.
ك».
ْس َ
(متى « )39 :22وَالث َّان ِ َي ُة ِمثْل َُهاُ :ت ِ ُّب ق َ ِري َب َ
ك كَ َنف ِ
 -3العالقة مع اخلليقة:
• ألن اإلنســان مــن تــراب األرض (فــي اجلســد) لذلــك فهــو يســتطيع أن يتعامل مع
اخلليقة املادية التي صنعها الرب.
• أعطى اهلل اإلنسان السيادة على اخمللوقات (تك )28 :1
• هكــذا نســتطيع أن نقــول إن اهلل قــدم هــذه اخلليقــة لإلنســان ليتمتــع بهــا
(تك )10-8 :2
• بل أيضا ً ليعملها ويحفظها (تك )15 :2
• فيكون له عمل ودور يؤديه وليس فقط سلطان ومتتع.
هناك ثالثة أبعاد لعالقات اإلنسان مع اآلخر:
غير محدود

			
( )1اهلل

		
شخصية

( )2اإلنسان

شخصية

محدود

		
( )3اخلليقة

غير شخصي

محدود

 مع اهلل اخلالق الغير محدود الشخص الروحي ينتمي إليه ويخضع له مع اإلنسان اخمللوق احملدود الشخص نظيره (أي نظير اإلنسان)يشاركه ونخضع كل منا لآلخر
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 مع اخلليقة احملدودة الغير شخصية املاديةيتمتع بها ويخضعها ..ويعملها ويحفظها.
ونحــن نســتطيع أن نــرى بذلــك كيــف أن اهلل قــد خلــق اإلنســان بأفضــل صــورة،
فــي أروع مكانــة يســتطيع بهــا أن يشــبعه ويفيــض فيــه مبــلء الســعادة.
 -1فقد أعطاه روحا ً
ودعــاه إلــى شــركة روحيــة ،مــع اآلب واالبــن بالــروح القــدس ،ليدخلــه بهــا إلــى
االحتــاد الكامــل بــه إلــى العالقــة األزليــة ..إلــى الشــبع الكامــل الــذي فيــه.
 -2وقد خلقه نفسا ً
 لــه إرادة :إذ منحــه احلرية الكاملة فــي االختيار وفي أن يكون مســئوال ً عن اختيارهوبذلك يعبر عن ذاته ووجوده.
 لــه فكــر :إذ منحــه مــا يفكر فيه ويعقلــه ما يبتكــره ويبدعه ما يكــون له معنىوهدف يسعى نحو حتقيقه.
 لــه مشــاعر :إذ ينفعــل باألحــداث واملعامــات وأوجــده داخــل عالقــات متنوعــة،مختلفة في مستوياتها وأحداث متالحقة ،وزمن يعيش فيه ويختبره.
 -3وقد صنعه جسدا ً
 لــه حــواس :وأعطــاه ما يشــبع تلــك احلواس ،مــن جمال ننظــره ورائحة نشــتمهاوصوت عذب نسمعه وطعم شهي نتذوقه وملمس نتلمسه.
 له دوافع :تدفعه إلى احلياة ،والبقاء بحماس وشغف. لــه هيــكل :يؤدي عملــه بدقــة رائعة ،وأعطــاه أن يعمــل األرض ويحفظهــا ،عمال ًيؤديه وأن يسود على اخلليقة ويتسلط عليها.
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ً
ثالثا  :اإلنسان والخطية (سقوط اإلنسان)
أ -ما هي اخلطية؟
• هي موقف مترد إرادي ضد وصايا (إرادة) اهلل املعلنة
«هــلْ َم َســرَّةُ الــر َّ ِّب ب ِ ْ
ـح
الُْرَقَــا ِ
ص ُموئِيــلُ َ :
(1صــم « )23 ،22 :15فَقَ ــالَ َ
ت وَالذَّبَائِـ ِ
ـاء
صــوْ ِ
كَ َمــا ب ِ ْ
ـوذَا اال ِ ْسـتِ َما ُع أَف َ
يحـ ِة وَاإلِ ْ
ْضــلُ ِمـ َن الذ َّب ِ َ
اع َ
ص َغـ ُ
ت الــر َّ ِّب؟ ُهـ َ
اسـتِ َم ِ
ـن
ـاش ،ألَنَّ التَّ َمــرُّدَ كَ َخ ِ
ْضــلُ ِم ـنْ َشـ ْ
أَف َ
ـح ِم الْ ِ
ك َبـ ِ
طيَّ ـ ِة ال ِْعرَا َف ـ ِة ،وَال ِْع َنــادُ كَال َْوثَـ ِ
ـك!».
َضـ َ
ـم .ألَنَّـ َ
ـك رَف ْ
وَالتَّرَافِيـ ِ
ـت كَال ََم الــر َّ ِّب رَف َ
ـك ِم ـ َن ا ْلُلْـ ِ
َضـ َ
ألن اخلطية هي التعدي
طيَّــ َة يَف َْعــلُ التَّ َعــدِّ َي أَيْضــاً .وَ ْ
(1يــو « )4 :3كُلُّ َمــنْ يَف َْعــلُ ْ
ــي
ال َ ِ
ال َ ِ
طيَّــ ُة ِه َ
التَّ َعــدِّي»( .عــدم اخلضــوع واالنتمــاء إلــى شــخص اهلل)
اخلطيــة ليســت شــيئا ً بــل موقفـا ً إراديـا ً (فعـا ً إراديـاً ..حالــة) ناجتـا ً مــن كائــن
إرادي عنــده اســتنارة.
كانــت خطيــة آدم وحــواء األولــى عصيانـا ً ومتــردا ً علــى وصيــة اهلل املعلنــة ،وفي
مضمونهــا (اخلطيــة) كانــت محاولــة لالســتقالل عــن اهلل ،لالنفــراد بالنفــس
وتأليــه الــذات «تكونــان كاهلل» وهكــذا دخلــت اخلطيــة إلــى عاملنــا هــذا.
ت ْ
ـم،
ـان وَا ِح ـ ٍد دَ َخ َل ـ ِ
ـل ذَلِـ َ
الَطِيَّ ـ ُة ِإ َلــى ال َْعا َلـ ِ
(رو ِ )12 :5
«م ـنْ أ َ ْجـ ِ
ـك كَأ َ َّنَــا بِإِن ْ َسـ ٍ
وَب ِ ْ
ـاس ِإذ ْ أ َ ْخ َط ـأ َ ْ
ال َ ِمي ـ ُع».
ـع النَّـ ِ
الَطِيَّ ـ ِة ا ْلَــوْ ُت ،و َ َهكَ ـذ َا ا ْج َتــاز َ ا ْلَــوْ ُت ِإ َلــى َج ِميـ ِ

ب -ما هو جسد اخلطية؟
• اإلنسان العتيق
ــب َم َعــ ُه لِ ُيبْ َطــلَ َج َســ ُد
(رو « )6 :6عَ ِالِــن َ َهــذ َا :أَنَّ ِإن ْ َســان َ َنا ال َْعتِيــق َ قَــدْ ُ
ص ِل َ
ْ
طيَّــ ِة».
ســ َت ْع َب ُد أَيْضــا ً لِل َْخ ِ
ال َ ِ
طيَّــ ِة ،كَــيْ ال َ ن َ ُعــودَ ن ُ ْ
• إنسان اخلطية ،ناموس اخلطية
ــوس ذِ ْه ِنــي
آخــر َ فِــي أَع َ
(رو « )23 :7وَ َل ِ
ْضائِــي ي ُ َ
اموســا ً َ
ام َ
حــارِ ُب ن َ ُ
كنِّــي أَرَى ن َ ُ
ــوس ْ
ْضائِــي».
ــن فِــي أَع َ
وَي َ ْ
ام ِ
ــبي ِني ِإلَــى ن َ ُ
س ِ
الَطِيَّــ ِة الْكَائِ ِ
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إن اخلطيــة التــي دخلــت إلــى كيــان اإلنســان أحدثــت هــذا التغييــر الهائــل،
والفســاد األدبــي الــذي صــار اإلنســان عبــدا ً لــه.
م عَ ِبي َد ْ
م أ َ ْحرَارا ً ِم َن ال ِْبرِّ».
الَطِيَّ ِة كُنْ ُت ْ
ُم َلاَّ كُنْ ُت ْ
(رو « )20 :6ألَنَّك ْ
حي أَنَا اإلِن ْ َسا ُن َّ
ت؟»
ي! َمنْ يُنْ ِقذُنِي ِمنْ َج َس ِد َهذ َا ا ْلَوْ ِ
(رو « )24 :7وَي ْ ِ
الش ِق ُّ

وهو
طبيعــة امليــل األنانــي وســيطرة الــذات فــي اإلنســان ،ولقــد دفعــت هــذه
الطبيعــة اإلنســان فــي طريــق األنانيــة فأصبــح يعيــش لذاتــه وفــي طريــق
الكبريــاء أي يحــس بذاتــه ويعتمــد عليهــا.
من أين هذا التعريف؟
اسـ َد
الســاب ِ ِق اإلِن ْ َســا َن ال َْعتِيـق َ الْفَ ِ
 (أف  « )22 :4أ َ ْن ت َ ْصــر ُّ ِف َّ
خل َُعــوا ِمـنْ ِج َهـ ِة التَّ َ
ت الْغُرُورِ»
ب ِ َح َسبِ َش َه َوا ِ
اإلنسان العتيق الفاسد بحسب
شهوات

األنانية

الغرور

الكبرياء

 (1يو « )16 :2ألَنَّ كُلَّ َما فِي ال َْعال َِم َش ْه َوةَ ْون ،وَت َ َع ُّظ َم
ال َ َس ِد ،و َ َش ْه َوةَ ال ُْع ُي ِ
ا ْل َ ِع َ
اآلب بَلْ ِم َن ال َْعال َِم».
يش ِة ،ل َْي َ
س ِم َن ِ
الفساد الذي في العالم الذي هو ضد محبة اهلل
الشهوة

العيون واجلسد (األنانية)

تعظم املعيشة

زهو الكبرياء (الكبرياء)

وهذا هو الدافع الداخلي للخطية كفعل وكرد فعل أيضاً.
ك أَنَا ،ب َ ِل ْ
السا ِك َن ُة فِيَّ».
ت ب َ ْع ُد أَف َْعلُ ذَلِ َ
(رو « )17 :7فَاآل َن ل ْ
الَطِيَّ ُة َّ
َس ُ
فنحــن نســتطيع أن نــرى بوضــوح أن الســبب احلقيقــي خلــف كل خطيــة
نفعلهــا واألمــر الــذي يجعلنــا نُهــزَم أمــام إغرائهــا ،هــو مركزيــة الــذات
(األنانيــة والكبريــاء).
18

فنحن نشتهي ونقتل  .نسرق ..نحقد نحسد ..نرد اإلساءة ..إلخ
* بســبب أن نفوســنا وأجســادنا صارت هــي حياتنــا ..اهتمامنا ما نعيــش من أجله
وما نعتمد عليه.

ج -انتقال جسد اخلطية إلى العالم
هناك ثالثة آراء:
 -1انتقال وراثي ..هكذا يولد الطفل بجسد اخلطية.
 -2فــي حالــة انفصال روحي  ..يولد الطفل في أرض الغربــة بعيدا ً عن األب وبذلك
يخطئ ويصير حتت عبودية جسد اخلطية.
 -3انتقــال باالكتســاب من اجملتمــع  ..يولد الطفل بريئا ً في وســط موبــوء باخلطية،
فيتعلمها ويختارها بإرادته عندها يصير قادرا ً على التمييز.
 لكن في النهاية نستطيع أن نقول إن جميع اآلراء تقود إلى:ْ
س وَال َ وَا ِحـدٌ» (رو )12 :3
س َمـنْ ي َ ْع َملُ َ
«ال َ ِميـ ُع زَاغُــوا وَف َ
صال َحـا ً ل َْي َ
َسـ ُدوا َمعـاً .ل َْي َ
«كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه» (اش )6 :53
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د -نتائج اخلطية
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أوال ً  :ما يتعلق باإلنسان :
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أ -روحياً :رو 23 :6
 -1االنفصال الروحي عن اهلل في حياتنا على األرض (املوت الروحي).
وهــذا يعنــي فقــدان الشــركة والعالقــة الروحيــة التــي ُخلــق اإلنســان ليحيــا
ويتمتــع بهــا  ..نعــم إنــه احلرمــان مــن:
 رؤية مجد الرب وإشراق نوره فينا والتمتع بذلك األمر العظيم الدخول في شركة معه واالحتاد به بكل ما في ذلك من حقوق وامتيازات إن روح اإلنســان (التــي هــي نســمة مــن اهلل) التي وُهبــت لتحيا معه وبهــا ،ألنهاحرمــت مــن اهلل ولــم يعــد لهــا القــدرة أو الســلطان أن تقــود النفــس واجلســد
للحيــاة فصــار اإلنســان حتــت ســيطرة اجلســد أو النفــس  ..أي حتــت ســيادة
احليــاة املاديــة (الغيــر روحيــة) نحــو الفنــاء.

 هــذا هــو الفــراغ الروحــي الهائــل ..اجلــوع والعطــش للشــبع احلقيقــي (الشــبعالروحي) الذي صار اإلنسان يحمله بداخله.
 -2االنفصال األبدي (رو  )6 ،5 :2الهالك األبدي
• كما يقول الكتاب إنه وُضع للناس أن ميوتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة
• حني يدين اهلل سرائر الناس ويصير حكم اهلل العادل بالهالك األبدي.
• أي باالنفصال األبدي عن اهلل وعن محضره
نعــم كلنــا اخترنــا أن نعيــش فــي انفصــال واســتقالل عــن اهلل ســيكون حكــم
اهلل أن نبقــي هكــذا إلــى األبــد ،مــا لــم يحــدث تغييــر .هنــاك يكــون البــكاء
وصريــر األســنان حيــث نــدرك احلرمــان احلقيقــي حــن تــزول وتنحــل العناصــر
وتنتهــي احليــاة املاديــة الزائفــة .هــذه هــي البحيــرة املتقــدة النــار التــي ال تطفأ
والــدود الــذي ال ميــوت.
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ب -نفسياً:
لــم تتوقــف نتائــج اخلطيــة فــي حيــاة اإلنســان عنــد حــد انفصالــه عــن اهلل ،بــل
امتــدت لتخــرب كل جــزء فــي كيانه.
 فــإن دخــول اخلطيــة إلــى تكوين اإلنســان قــد أحدث هــذا الفســاد األدبــي الهائلفي طبيعته وميوله ورغباته.
 فنحــن نســتطيع أن نرى تلك اإلرادة املنحرفة والفكر الفاســد الــذي يختلف متاما ًبل ويتصارع مع القانون األدبي الذي نحمله داخلنا.
 ولــم تعــد روح اإلنســان هــي التــي تقــوده وحتكم حياتــه ،بل صــار اإلنســان كائنا ًنفســيا ً أو جســديا ً (نفســانياً) حتكمــه دوافعــه النفســية مــن أنانيــة وكبريــاء،
أو دوافعــه اجلســدية مــن شــهوات ورغبــات.
بــل إن اإلنســان قــد صــار عبــدا ً للخطيــة وطبيعتهــا ،فهــو يرفضهــا بضميــره
وذهنــه املســتنير لكنــه مييــل لهــا ويفعلهــا ،وهــذا مــا عبــر عنــه بولــس
ــل َّ
الرســول فــي رو « 19 :7ألَنِّــي ل ْ
الصالِ َ
ــت أَف َْعــلُ َّ
َس ُ
الشــر َّ
ــح ال َّــ ِذي أُرِيــ ُد ُه ،ب َ ِ
ـت أُرِي ـ ُد ُه فَإِيَّــا ُه أَف َْعــلُ ».
ال َّ ـ ِذي ل ْ
َسـ ُ
ـمِ :إنَّ كُلَّ َمـنْ
أيضـا ً مــا قالــه الــرب يســوع «أ َ َجاب َ ُهـ ْ
ـم ي َ ُســو ُع« :الْ َـق َّ أَقُــولُ َلكُـ ْ
ي َ ْع َمــلُ ْ
ـو عَ بْـدٌ لِل َْخطِيَّـ ِة( » .يــو )34 : 8
الَطِيَّـ َة ُهـ َ
كمــا أن خــروج اإلنســان مــن دائــرة النــور والبــر بتمــرده وعصيانــه واســتقالله
عــن اهلل قــد أدخلــه إلــى مملكــة الظلمــة وبذلــك ســمح لرئيــس ســلطان
ــم
يه ْ
الهــواء (إبليــس) أن يســوده ويتســلط عليــه ،يقــول الكتــاب « ال َّ ِذيــ َن فِ ِ
ــم ِإنَــارَةُ
ِإلَــ ُه َهــذ َا الد َّ ْهــ ِر قَــدْ أَع َْمــى أَذ ْ َهــا َن غَ ْيــ ِر ا ْلُؤ ْ ِم ِنــنَ ،لِ َئــا َّ ت ُ ِ
ض َ
ــيء ل َُه ْ
هلل» (2كــو .)4:4
صــورَةُ ا ِ
يــل َم ْ
ــو ُ
ِإ ْن ِ ِ
ــيح ،ال َّــ ِذي ُه َ
جــ ِد ا ْل َ ِس ِ
م إلِرَادَتِهِ» (2تي .)26 :2
«ف ََي ْ
يس ِإذ ْ ق َ ِد اق ْ َت َن َ
س َت ِفيقُ وا ِمنْ فَخِّ ِإب ْ ِل َ
ص ُه ْ
ُم ت ُ ِري ُدو َن أ َ ْن ت َ ْع َملُوا( ...يو )44 :8
يس ،وَ َش َه َوا ِ
م ِمنْ أ َ ٍب ُه َو ِإب ْ ِل ُ
ت أَبِيك ْ
«أَن ْ ُت ْ
وهــذه هــي األســباب التــي أدت فــي مجموعهــا إلــى الكثيــر مــن املعانــاة
واالضطــراب النفســي واملعنــوي.
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 -1الضياع:
ـك
ـك ق َـدْ َطرَدْت َ ِنــي ال َْيــوْ َم عَ ـنْ و َ ْج ـهِ األَر ْ ِض ،و َ ِم ـنْ و َ ْج ِهـ َ
«إنَّـ َ
(تــك ( )14 :4تائه ـاً) ِ
أ َ ْخ َت ِفــي ،وَأَكُــو ُن تَائِه ـا ً و َ َهارِب ـا ً فِــي األَر ْ ِض ،ف ََيكُــو ُن كُلُّ َم ـنْ وَ َج َدنِــي يَقْ ُت ُل ِنــي».
إن فقــدان العالقــة مــع اهلل قــد حــرم اإلنســان مــن االنتمــاء إلــى اخلالــق ،نبــع
احليــاة ،الكيــان املطلــق الــذي ينتســب إليــه.
 إن اإلنســان فــي كيانــه احملــدود ال يســتطيع أن ينتســب إلــى ذاتــه أو إلــى اخلليقةاحملــدودة احمليطــة به ألنه محدود فهو ال يســتطيع أن ينســب آلخــر محدود نظيره.
 وبذلــك فقــد اإلنســان معنــى وغايــة وجــوده بــل ذاتــه نفســها ،فأصبح مــن أنا؟ملــاذا أنــا؟ هــو ســؤال البشــرية اللحــوح بــل من أيــن جئــت؟ وإلى أيــن أنــا ذاهب؟
 -2الوحدة
 إن األنانيــة التــي ســادت النفــس اإلنســانية وجعلت اإلنســان يبني أســوارا ً عاليةيحيط بها نفسه صارت سجنا ً انفراديا ً له.
 صــار االهتمــام بالنفس بل واالســتحواذ علــى اهتمام اآلخريــن وجعلهم ينصتونإليــه هــو شــغل اإلنســان الشــاغل ،فلــم يعــد مــن يهتــم باآلخــر ويعطــي
نفســه لآلخــر.
 وبذلــك صــار االنفصــال الرهيــب بني اإلنســان وأخيــه اإلنســان حاجزا ً مزدوجـاً .إنالغيرة ..احلسد ..احلقد موجودة بني أقرب الناس لبعضهم البعض.
 إن األقنعــة التــي يلبســها البشــر صــورة حيــة تشــهد عن تلــك احلواجــز اخلفيةالداخليــة ،ولهــذا يحــس اإلنســان بهــذا الشــعور الرهيــب بالوحــدة حتــى وهــو
وســط األصدقــاء واألحبــاء ألنــه صــار فــي عزلــة عــن اهلل واآلخريــن.
 -3االنقسام الداخلي (رو  ،19 :7غال )17 :5
ـل َّ
ـت
الشــر َّ ال َّ ـ ِذي ل ْ
(رو « )19 :7ألَنِّــي ل ْ
الصالِـ َ
ـت أَف َْعــلُ َّ
َسـ ُ
َسـ ُ
ـح ال َّ ـ ِذي أُرِي ـ ُد ُه ،بَـ ِ
أُرِي ـ ُد ُه فَإِيَّــا ُه أَف َْعــلُ ».
وح ِضــدَّ ْ
(غــا « )17 :5ألَنَّ ْ
ال َ َســ َد ي َ ْ
ال َ َســ ِد ،وَ َهــذ َِان
وح ،وَالــر ُّ ُ
شــ َت ِهي ِضــدَّ الــر ُّ ِ
اآلخــرََ ،حتَّــى تَف َْعلُــو َن َمــا ال َ ت ُ ِريــ ُدو َن».
ــاو ُم أ َ َح ُد ُه َمــا َ
يُقَ ِ
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 في داخل النفس البشرية ذلك النور األدبي وتلك املعرفة عن اخلير والشر وألن اخلير هو احلق لذلك فاإلنسان يقبل اخلير ويحبه بذهنه ألنه مقنع لكــن بســبب طبيعــة اخلطيــة التي أفســدت دوافــع اإلنســان وإرادته صــار يفعلالشــر الــذي يرفضــه بذهنــه ،فصــار كيانـا ً منقســما ً علــى ذاتــه يفعــل مــا ال
يريــد ويريــد مــا ال يفعــل.
 فلــم يعــد هنــاك التوافــق الداخلــي – الرغبــة الواحــدة حتــى أن بولــس يصــرخحي أَنَا اإلِن ْ َسا ُن َّ
ت؟ (رو.)24 :7
ي! َمنْ يُنْ ِقذُنِي ِمنْ َج َس ِد َهذ َا ا ْلَوْ ِ
«وَي ْ ِ
الش ِق ُّ
 -4الشعور بالذنب:
ح َت َملَ ».
(تك « )13 :4ذَن ْ ِبي أَع َ
ْظ ُم ِمنْ أ َ ْن ي ُ ْ
مــا أقســى ذلــك الشــعور البغيــض املــر ،حــن يرفــض اإلنســان نفســه بــل
يحتقرهــا فــي داخلــه ..لقــد ذكرنــا مــن قبــل أن لإلنســان ذلــك النــور األدبــي،
لذلــك فعندمــا يخطــئ اإلنســان فهــو يعلــم أنه أخطــأ في حــق اإللــه الصالح
العظيــم ..وفــي حــق أخيــه ..وفــي حــق نفســه( ..إنهــا دينونــة الضميــر احلــق)
كم من املرات دمر ذلك الشعور حياة وسعادة الكثيرين…
 -5اخلوف
يت ،ألَنِّي عُ رْيَا ٌن فَا ْخ َت َبأ ْ ُت»
(تك  « )10 :3ف َ
َخ ِش ُ
(تك « )12 :4وَأَكُو ُن تَائِها ً وَ َهارِبا ً فِي األَر ْ ِض ،ف ََيكُو ُن كُلُّ َمنْ وَ َج َدنِي يَقْ ُت ُل ِني».
ـل ْ
(1يــو « )18 :4ال َ َخــوْ َف فِــي ْ
َام َلـ ُة تَطْ ــر َ ُح ْ
الَــوْ َف ِإ َلــى َخــارِ ٍج،
الََبَّـ ُة الْك ِ
الََبَّـ ِة ،بَـ ِ
ـم ي َ َتك ََّمــلْ فِــي ْ
َاب ،وَأ َ َّمــا َمـنْ َخـ َ
ألَنَّ ْ
الََبَّـ ِة».
الَــوْ َف َلـ ُه عَ ـذ ٌ
ـاف َف َلـ ْ
 اخلــوف مــن اهلل بســبب العــداوة التي وضعها اإلنســان فــي قلبه فصــار اهلل فيعينه عدوا ً
 اخلــوف مــن اآلخريــن لعــدم وجــود احملبــة احلقيقيــة فــي قلبه جتــاه اآلخريــن .وألنهيغــار منهــم ،فهــو يتوقــع منهــم الغيــرة واحلســد ألنــه ال يحــب باحلقيقــة،
فهــو يتوقــع منهــم كذلــك أيضــاً.
 اخلوف من أنفسنا بسبب أخطائنا ..من ضمائرنا (ضعفنا) اخلوف من اخلليقة (التي لم تعد تخضع له)24

 -6الشك واالرتباك
 كمــا أشــرنا مــن قبــل أن ذلــك أدى إلى فقــدان الثقــة فــي اآلخرين ..وفــي النفسصــار اإلنســان يشــك فــي نفســه وفــي دوافعــه ..صــار يشــك فــي محبــة اهلل
لــه ألنــه لــم يعــد يحــب نفســه وهــذا بالطبــع أدى إلــى االرتبــاك.
 اختبــأت  ..هكــذا اختبــأ آدم مــن اهلل  ..يالــه مــن تصــرف أحمــق (غير ذكــي ألنه اليعلم أن اهلل يراه).
 الهروب ..هكذا قرر قايني الهروب إلى الالطريق (عكس مزمور )139 جعــل الصــراع الداخلــي ..والظلمــة ..واخلوف ..والشــك ..جعل اإلنســان عاجزا ً عناتخاذ القرار املناسب في املوقف السلبي.
 -7الفراغ
 الفراغ الروحي ..ولقد حتدثت عنه من قبلالفراغ النفسي ..ليس هناك معنى للحياة (كما ذكر)			

ليس هناك هدف حقيقي يعيش من أجله

صــارت أهــداف اإلنســان التــي يحيــا لهــا صغيــرة ..ال تكفــي لســد هــذا الفــراغ
الهائــل .إن الهــدف هــو الشــيء الــذي يعيــش لــه اإلنســان ،لذلــك ينبغــي أن
يكــون هــذا الهــدف أعظــم منــه وإال يصيــر الهــدف رغبــة ..فلــم يعــد هدف ـا ً
بــل صــار رغبــة.
س َسال ٌَم قَالَ ِإل َِهي لِأل َ ْشرَارِ» (إش .)20 :57
«ل َْي َ
 نعــم أن اخلطيــة أفقــدت اإلنســان توافقــه مــع اهلل ..مــع أخيــه اإلنســان ..ومــعنفسه.
 ألن التركيــب النفســي ذاتــه صــار غيــر متــزن ..بــل أكاد أقــول مدمــراً ..فلــم يعدهناك االنسجام احلقيقي الداخلي.
 فلــم تعــد احلاجــة إلــى عــاج تلــك املظاهــر اخملتلفــة مثــل الوحــدة أو اخلــوف أوالشــك بــل إلــى عــاج الســبب احلقيقــي لهــذا كلــه ..فيعــود لإلنســان ســامه
وتوافقه.
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 -8األمراض النفسية
		
الصراع

القلق

					

التحول
التحلل

إن الصــراع النفســي (املشــكلة احلقيقيــة التــي صــارت تعيــش فــي أعمــاق
اإلنســان هــو الســبب احلقيقــي خلــف معظــم هــذه األمــراض النفســية التــي
صــار يعانــي منهــا الكثيــر جــدا ً مــن البشــر ( %40مــن املتردديــن علــى العيــادات
اخلارجيــة مصابــون بأمــراض نفســية).

ج -جسديا ً
 -1التعب واملعاناة (بعرق وجهك تأكل خبزاً) :
ـك ت َ ـأْكُلُ ُخبْــزا ً َحتَّــى ت َ ُعــودَ ِإ َلــى األَر ْ ِض الَّتِــي أ ُ ِخ ـذ َْت
(تــك « )19 :3ب ِ َعــر َ ِق و َ ْج ِهـ َ
اب ت َ ُعــودُ».
ِمنْ َهــا ،ألَنَّـ َ
ـك تُــر َ ٌ
اب وَ ِإ َلــى تُــر َ ٍ
كل يوم مير باإلنسان يثبت أن حياته صارت عناء وجهادا ً من أجل البقاء.
 -2األلم :
ك .بِال َْو َج ِع ت َ ِل ِدي َن أَوْال َداً».
اب َح َب ِل ِ
(تك « )16 :3تَكْثِيرا ً أُكَث ِّر ُ أَت ْ َع َ
لــم تَعــد احليــاة مجــرد عــرق وتعــب فحســب ،لكنهــا امتزجــت باأللــم واملــرارة،
األلــم النفســي واأللــم اجلســدي..
 -3املرض:
األمــراض العضويــة الناجتــة مــن االضطــراب النفســي .إننــا نــرى اليــوم الكثيــر
مــن هــذه األمــراض التــي تســمى ( )Psycho-Somatic diseasesتلــوث البيئــة
واألمــراض املعديــة التــي صــارت تنتقــل مــن شــخص إلــى آخــر نســبة كبيــرة
منهــا بســبب أخطــاء اآلخريــن وإهمالهــم.
األمراض املوروثة (اإلشعاع واملركبات الكيماوية).
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صارت أيام اإلنسان محدودة
صــار َ كَ َوا ِح ـ ٍد ِمنَّــا عَ ارِف ـا ً
(تــك « )22 :3وَقَــالَ الــر َّ ُّب اإلِ َل ـ ُهُ :
ـوذَا اإلِن ْ َســا ُن ق َـدْ َ
«هـ َ
ْ
ال َْيــر َ و َ َّ
ــجر َ ِة الْ َ َيــا ِة أَيْضــا ً وَيَــأْكُلُ
الشــرَّ .وَاآل َن ل ََعلَّــ ُه َيُــ ُّد يَــ َد ُه وَيَأ ْ ُخــذ ُ ِمــنْ َش َ
ح َيــا ِإ َلــى األَب َ ـ ِد».
وَي َ ْ
صــار اإلنســان معرضـا ً للمــوت الــذي يهدده فــي كل حلظة ونــرى فــي حياتنا تلك
اللحظــة الرهيبــة التــي صــارت القانــون الــذي يحكــم حيــاة وتفكيــر البشــر.
 ويقــال إن اإلنســان يســتخدم مــا بــن  %6 -4مــن إمكانيــات عقله البشــري .وهذايعطينــا فكــرة مبســطة عــن القــدرات الهائلــة التــي أودعهــا اهلل في اإلنســان
والتــي صــارت خاملــة كامنــة فينا.

ثانياً :ما يتعلق باجملتمع
 -1على مستوى األسرة  :قايني وهابيل (تك)10 -8 :4
هكذا صار الصراع داخل األسرة نفسها ..التفكك ..والتمرد
لم يعد هناك خضوع حقيقي لرب األسرة
 -2اجملتمع احمللي
املدرسة ..اجلامعة ..العمل
الطبقات اخملتلفة داخل اجملتمع الواحد
 صراع األنانية والسيطرة صراع اآلراء والفلسفات ،التحزب والتكتل (سياسياً ..دينياً) -صراع الطبقات واالستقالل واالنتقام
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 -3الدولي (العالم)
وم أ ُ َّم ٌة عَ لَى أ ُ َّم ٍة و َ َم ْ َلكَ ٌة عَ لَى َم ْ َلكَ ٍة»
(مت « )7 :24أَن َّ ُه تَقُ ُ
وهــذا مــا نــراه اليــوم فــي آالف احلــروب التــي دارت رحاهــا وتــدور فــي يومنــا هــذا
فــي كل بقــاع العالــم آالف بــل ماليــن الضحايــا األبريــاء ..قُتلــوا ..أُصيبــوا..
ـوهوا بســبب هــذه احلــروب ..ملــاذا؟
شـ ِّ

ثالثاً :ما يتعلق باخلليقة
 -1جعــل اهلل لإلنســان الســلطان علــى اخلليقة ليســودها ويتســلط عليها ،لكن
عندمــا متــرد اإلنســان علــى اهلل ولــم يعــد خاضعـا ً لــه فَقَ ـ َد أيضـا ً ســلطانه
األدبــي علــى اخلليقــة ،فلــم تعــد تخضــع لــه .بــل صــار الصــراع بــن اإلنســان
واحليــوان صــراع البقــاء :صــراع احليــوان ضــد احليــوان «وَأ َ َ
ضـ ُع عَ ـ َداوَةً ب َ ْي َنـ ِ
ـك وَبَـ ْ
ـن َ
ا ْلَــرْأ َ ِة» (تــك .)15 :3
َك» (تك )18 :3
تل َ
 « -2وَ َشوْكا ً وَ َح َسكا ً تُنْ ِب ُ
ك» (تك )17 :3
ض ب ِ َس َب ِب َ
« َمل ُْعون َ ٌة األَر ْ ُ
هكذا لم تعد األرض تعطي قوتها وخيرها احلقيقي.
ـم أَنَّ كُلَّ ْ
ـض َمعا ً ِإلَى اآل َن.اخلليقة نفســها تئن
ال َ ِليقَ ـ ِة ت َ ِئـ ُّن وَت َ َت َم َّ
خـ ُ
« -3فَإِن َّ َنــا ن َ ْع َلـ ُ
وتتمخض» (رو .)22 :8
إن التشــوه الــذي أحدثتــه خطيــة اإلنســان فــي اخلليقــة ،تعانــي معــه بــل
بســببه ألن شــر اإلنســان لــم يصــب أخــاه اإلنســان فقــط ،بــل أصــاب نفســه
واخلليقــة أيض ـا ً خليقــة اهلل احليــة التــي يعيــش اإلنســان فــي وســطها.

رابعاً :ما يتعلق باهلل:
اهلل هــو اخلالــق العظيــم صاحــب ومالــك هــذا الكــون بــكل مــا فيــه ،وال
تســتطيع خطيــة اإلنســان احملــدود أن تتطــاول فتهــن ذات اهلل أو أن تقلــل مــن
شــأنه ،لكنهــا فقــط محاولــة ،لذلــك فهــي إهانــة هلل فــي نظرنــا .بينمــا
(إهانــة مجــده بيننــا فــي أعيننــا).
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ـورِ أ َ ْف ـكَارِ قَل ِْب ـهِ
ـان ق َ ـدْ كَثُــر َ فِــي األَر ْ ِض ،وَأَنَّ كُلَّ ت َ َ
صـ ُّ
«وَرَأَى الــر َّ ُّب أَنَّ َشــر َّ اإلِن ْ َسـ ِ
ـف
َح ـ ِز َن الــر َّ ُّب أَن َّـ ُه عَ ِمــلَ اإلِن ْ َســا َن فِــي األَر ْ ِض وَتَأ َ َّسـ َ
ـو ِشــرِّير ٌ كُلَّ يَــوْ ٍم .ف َ
ِإ َّنَــا ُهـ َ
فِــي قَل ِْب ـهِ» (تــك.)6 ،5 :6
• مــا أقســى أن يكــون رفض اإلنســان هلل وشــكه في محبتــه هما رد اإلنســان على
محبة اهلل له
• لكن أبشع ما صنعت اخلطية أنها:
 دمــرت الكائــن الــذي أحبه اهلل ،ذلك اإلنســان اخمللوق الذي جعلــه اهلل على صورتهليكون ابنه احلبيب.
 هكــذا انتزعــت مــن ابنــه العزيــز بــكل أحالمــه وأمانيــه فيــه ولــه فخيبــت آمالاهلل فينــا ،نعــم بقــدر محبــة اهلل لإلنســان هكــذا حــزن اهلل علــى اإلنســان
الــذي مــات حتــت وطــأة اخلطيــة.
قصة االبن الضال (لو « )32 -11 :15ألَنَّ اب ْ ِني َهذ َا كَا َن َم ِّيتا ً ف ََع َ
ضاال ًّ ف َُو ِج َد»
اش وَكَا َن َ
 بــل ال ننســى التشــوه الــذي صــار فــي اخلليقة كلهــا ،خليقــة اهلل الرائعــة التيصنعها ورأى أن كل ما صنع حسن جداً.
ك
ـب َّ ُ
الل ال َْعال ََم َحتَّــى بَذ َلَ اب ْ َنـ ُه ال َْو ِحي َد ،لِكَــيْ ال َ ي َ ْه ِل َ
 (يــو « )16 :3ألَن َّـ ُه َهكَـذ َا أ َ َحـ َّكُلُّ َم ـنْ يُؤ ْ ِم ـ ُن ب ِ ـهِ ،بَــلْ تَكُــو ُن َل ـ ُه الْ َ َيــاةُ األَب َ ِدي َّـةُ» .هكــذا نســتطيع أن نــرى
مــدى التأثيــر الــذي أحدثتــه اخلطيــة فــي اهلل .لقــد مــات ابــن اهلل علــى صليب
العــار بســببها وحتــت ثقلهــا ،وصــار خطيــة مــن أجلنــا بســبب خطيتنــا .هكذا
نــرى فــي صليــب ربنــا الصــورة احلقيقيــة للخطيــة ومقــدار تدميرهــا الرهيــب.
هــذه هــي اخلطيــة علــى حقيقتهــا ،التــي دخلــت إلــى حياتنــا وأفســدته ..فصرنا
عبيــدا ً لها.
لقد فصلت بيننا وبني اهلل،
وبيننا وبني بعضنا البعض،
وبيننا وبني أنفسنا
دمرت اإلنسان احلقيقي روحيا ً ونفسيا ً وجسديا ً
شوهت اخلليقة التي صنعها الرب وأحزنت قلب اهلل
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إلــى ذلــك احلــد الــذي دفــع فيــه ابنــه إلــى املــوت لينقــذ العالــم مــن املــوت
الرهيــب ،مــوت اخلطيــة
لهذا يكره اهلل اخلطية ألنها خاطئة
صير َ ْ
الَطِيَّ ُة َخاطِ َئ ًة ِج ّداً».
ويصرخ بولس في رو « 13 :7لِكَيْ ت َ ِ
إنهــا الظلمــة احلقيقيــة ،لذلــك ينتظــر الــرب مــن أوالده أن يكرهــوا اخلطيــة مــن
كل قلوبهــم كمــا يكرههــا اآلب.
ضــوا َّ
ـو َحافِـ ٌ
(مــز « )10 :97يَــا ُم ِ
حبِّــي الــر َّ ِّب ،أَب ْ ِغ ُ
ـظ نُفُ ـ َ
ـوس أَت ْ ِق َيائِـهِِ .مـنْ
الشــرَُّ .هـ َ
ـم».
يَـ ِد األ َ ْشــرَارِ يُنْ ِقذ ُُهـ ْ
الشــر َّ وَأ َ ِح ُّبــوا ْ
ضــوا َّ
ـاب ،ل ََعــلَّ
(عامــوس « )15 :5أَب ْ ِغ ُ
ال َْيــرَ ،وَثَبِّ ُتــوا الْ َـق َّ فِــي الْ َبـ ِ
الــر َّ َّب ِإ َل ـ َه ْ
ـف.
وسـ َ
ال ُ ُنــودِ ي َ َتــرَأ َّ ُف عَ َلــى ب َ ِقيَّ ـ ِة ي ُ ُ
او ُموا ب َ ْع ُد َحتَّى الد َّ ِم ُم َجا ِه ِدي َن ِضد َّ ْ
الَطِيَّ ِة»
(عب « )4 :12ل ْ
َم تُقَ ِ

30

الشواهد الكتابية املقترحة :

مالحظات

تك 10 -7 :2

أيو 7 :6

1يو 8 :4

		
1تس 23 :5

لو 		42 :10

تث 14 -12 :10

		
لو 52 :2

		
خر 25 :24

تث 20 :30

		
مز 9 :16

أم 		20 :19

يو 10 :10

أف 24 ،23 :4

أم 		10 :2

يو 24 ،21 :17

		
مر 8 :2

مز 		2 :13

تك 28 :1

يو  33 :11أم

			
3 :24

تك 15 :2

أع 25 ،5 :18

		
أم 22 ،21 :3

مز 10 :97

أع  22 :20مز

		 23 :139

1صم 23 ،22 :15

1كو 11 ،10 :2

1صم 		 1 :18

1يو 4 :3

مر 		 12 :8

1ش 		7 :1

رو 12 :5

مز 10 :51

لو 		46 :1

رو 24 ،23 ،19 ،17 :7

يو 21 :13

		
ايو 20 :33

رو 23 ،20 ،6 :6

أع 16 :17

		
2صم 8 :5

رو 12 :3

		
2كو 13 :2

		
زكريا 8 :11

أش 6 :53

مز 18 :34

		
تث 5 :6

رو 6 ،5 :2

		
تث 30 :2

مز 18 :107

يو 44 ،34 :8

1يو 21 ،20 :3

مز 		 4 :86

2تي 26 :2

		
لو 47 :1

		
مز 7 :116

تك 14 -8 :4

		
رو 9 :1

مز 		5 :42

غل 17 :5

		
رو 15 :8

لو 		35 :2

تك 22 ،10 :3

1كو 		 17 :6

1صم 		 6 :30

1يو 18 :4

يو 		 23 :4

		
2مل 27 :4

أش 20 :57

		
رو 6 :7

		
مز 5 :107

متى 7 :24

1كو 16 ،15 :14

		
تث 26 :14

تك 18 ،17 :3

مز 13 :27

مز 		2 :84

رو 22 :8

		
حز 27 :16

مز 		1 :42

تك6 ،5 :6

1أخ 19 :22

		
متى 18 :12

لو 32 -11 :15
31

مالحظات

تث 14 :21

		
1صم 4 :20

مز 10 :97

		
مز 2 :41

		
خر 21 :24

عاموس 15 :5

مز 25 :35

		
أش 9 :26

عب 4 :12
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التطبيقية
 )1في ضؤ قراءتك تك 7:2
«خلــق اهلل اإلنســان علــي صورتــه» مــا هــي املكونــات األساســية لشــخصيه
اإلنسان ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )2ماذا يعنى أن اإلنسان مخلوق على صورة اهلل؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )3اقرأ (رو )16-14 :1
فــي ضــوء مــا قــرأت ,مــا الــذي وضعــه اهلل فــي طبيعــة اإلنســان ليســاعده علــي
فعــل مــا هــو مرضــي لديــه؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )4مــا الفــرق بــن الضميــر الروحــي و الضميــر االجتماعــي املكتســب مــن البيئــة
مع التوضيح بأمثلة عملية من حياتك الشخصية؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 )5مكونــات الــروح ( البديهــة الروحيــة و الشــركة الروحيــة و الضميــر ) تعمــل
بتناغــم جميــل مــع بعضهــا البعــض
وضح جوانب هذا التناغم ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )6مشــكلة مــن املشــاكل املزمنــة لإلنســان هــي أننــا ال نعــرف أن نســتخدم
اإلرادة و الفكــر و العاطفــة بالطريقــة التــي خلقهــا اهلل كال ً فــي وظيفتــه
اشرح موضحا ً وظيفة كل منها ؟
 اإلرادة -------------------------------------- الفكر --------------------------------------- العاطفة -------------------------------------- )7هل العبارات اآلتية صحيحة أم خاطئة و ملاذا ؟
 .Iالدوافع الطبيعية شرا يجب تقييدها
 .IIاملفروض أن يُصبح جسد اإلنسان هو محور االهتمام
 .IIIالدوافع الطبيعية هي السيد على الفكر و اإلرادة

34

ثانيا ً اإلنسان و هدف خلقة
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 )8فــي رأيــك الشــخصي «قبــل الدراســة» ملــاذا خلــق اهلل اإلنســان؟ وماهــو
الدافــع والهــدف؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )9اقرأ يو 24&21-17
ملاذا خلق اهلل اإلنسان على صورته ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )10مــا هــي أبعــاد عالقــة اإلنســان باآلخــر ؟ و كيــف تعمــل هــذه األبعــاد علــى
إشــباع اإلنســان ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )11مــا هــي صــورة عالقــة اإلنســان مــع اهلل و اآلخريــن و الطبيعــة إذا لــم يكــن
قــد اخطــأ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
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 )12اقرأ 1صم 1 23&22 -15يو 4:3
ما هي اخلطية ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )13خلــق اهلل اإلنســان روح و نفــس و جســد فــي أبعــاد ثالثــة مــع اهلل و اإلنســان
و الطبيعــة و عندمــا ضربــت اخلطيــة اإلنســان ضربــت مكونــات اإلنســان و ضربــت
أبعــاد عالقــة اإلنســان
ما هي نتائج اخلطية علي عالقة اإلنسان مع اهلل ؟
----------------------------------------------------------------------------------ما هي نتائج اخلطية علي عالقة اإلنسان بالطبيعة ؟
----------------------------------------------------------------------------------ما هي نتائج اخلطية علي عالقة اإلنسان باآلخرين؟
---------------------------------------------------------------------------------- )14اقرأ رو 23:7
ما املقصود بجسد اخلطية؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36

 )15فــي ضــوء مــا درســت مــا هــو تفســيرك للميــل الطبيعــي للخطيــة فــي
اإلنســان وكيــف ميكــن أن تقــاوم هــذا امليــل فــي حياتــك؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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