االنفتاح على هللا
سناء ايليهو كوركيس
المقدمة:
عالقة هللا واالنسان في جنة عدن عالقة انفتاحية مع حدود لهذه العالقة (حدود للحفاظ على
العالقة) ،وصية هللا من اجل حماية االنسان والمتمثلة في عدم الجري وراء الشهوات ،والحفاظ
على حرية االنسان لكي ال يكون عبدا للخطيئة.
التحاور مع الشر يقود الى السقوط (استعباد االنسان للخطيئة) ،فكان العيب في اإلنسان الذي قَبَل
تحرف كلمات هللا إذ ادعت أنه
أن يدخل في حوار باطل مع الحيّة ،خاصة وأن المرأة بدأت ّ
سا الثمر مع ان هللا اوصى فقط بان ال يأكال (تك  ،)3 :3األمر الذي كان فيه مبالغة!
طالبهما أال يم َّ
ً
قائالَ" :
لهذا يسألنا الرسول بولس أن نهرب من مثل هذا الحوار المفسد للعقل والنفس،
كثيرا ما أكد
صوماتَ " ( 2تي .)23 :2
سخيف َةُ ْ
و ْال ُمباحثاتَُ ْالغبيَّ َةُ وال َّ
ً
اجتنبْها ،عال ًما أنَّها تُولّ َُد ُخ ُ
القديس يوحنا الذهبي الفم أنه ما كان يمكن للشيطان أن يتسلل إلينا ويغلبنا ما لم نُعطه الفرصة
بالتراخي أو الدخول معه في حوار باطل.
تصديق كالم الحيّة والطموح لاللوهة " وت ُكونانَ كاللَ " (تك  ،)5 :3مع ان خطة هللا لالنسان هي
الكمال اال ان االنسان ينخدع فيحاول ان يحصل على االلوهة فيسقط في الخطيئة " فا ْنفتح ْ
تَ
ع ْريانانَ( " .تك  )7 :3أيَانَنظرتهماَتغيرتَالى نظرة جسدية (مادية).
أ ْعيُنُ ُهما وعلما أنَّ ُهما ُ
الربَ
الرب منفتح على االنسان منذ البداية وبرغم الخطيئة هللا ال زال يبحث عن االنسان " فنادى َّ
ك في ْالجنَّةَ فخشيتُ  ،ألنّي
ال ل َهُ :أيْنَ أ ْنت؟( " .تك  )9 :3فقال آدم " سم ْعتَُ ص ْوت َ
اإلل َهُ آدمَ وق َ
ع ْريانَ ف ْ
اختبأْتَُ " (تك  )10 :3االنسان الخائف يختبئ (انغالق) .ومنذ ذلك اليوم ال يزال الرب
ُ
ينادي كال منّا باسمه "  ........أين انت؟؟ " .لكنَالرب لم يقف ساكنَا ً بل وضع خطة الخالص منذ
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ق رأْسك ،وأ ْنتَ
البدء وقال لالفعى " وأض َُع عداوَة ً بيْنكَ وبيْنَ ْالم ْرأة ،وبيْنَ نسْلكَ ونسْلهاُ .هوَ يسْح َُ
تسْحقينَ عقب َهُ " (تك )15 :3
انفتاح هللا وانفتاح االنسان:
الرب َيُخَلَص االنسان بدم ابنه يسوع المسيح وهذه هي النعمة اإللهية العظمى التي قدمها هللا مجانا
لإلنسان.
 النعمة ال ُمقدمة (انفتاح هللا) :انفتاح هللا هذه المرة يشترط القبول (االنفتاح) من قبل االنسان. النعمة المقبولة (انفتاح االنسان) :عندما يتجاوب اإلنسان مع النعمة ويقبلها بحريّته يصبحابن لل الن النعمة التي هي حضور هللا في اإلنسان حضورَا ً حيًا تجعل منه ابنَا ً لل ،هذه
البنوة ال تهدف إلى تغيير طبيعته اإلنسانية بل إلى جعلها ما يجب أن تكون
النعمة أو هذه ّ
عليه وما ُخلَقَت ألجله أي الكمال كما ان آدم ُخلق منذ البدء ليكون كامال.

هللا يحترم حرية اإلنسان:
اب) ..
س ِم َع أ َ َحد َ
كثيرَا ً ما نسمع يسوع يقول (إِ ْن أ َ َرا َد أ َ َحد) أو (إِ ْن أ َ َردْتَ ) أو (إِ ْن َ
ص ْوتِي َوفَت َ َح ا ْلبَ َ
ومثل هذه من العبارات ،مما يدل على أن اإلرادة الحرة في يد اإلنسان ،يختار لنفسه ما يشاء
ويحدد مصيره حسب عمله .وسنضرب أمثلة لكل هذا:
ل صليب َهُ
ن يأْتيَ ورائي ف ْليُ ْنك ْرَ ن ْفس َهُ وي ْحم َْ
 قال ربنا يسوع المسيحِ " :إ ْن أ َ َرا َد أحدَ أ َْن أ ْجلي يجدُها( " .مت
ن يُ ْهلكَُ ن ْفس َهُ م َْ
ن يُخلّصَ ن ْفس َهُ يُ ْهل ُكها ،وم َْ
ن َم ْن أ َ َرا َد أ َْ
ويتْب ْعني ،فإ ََّ
.)25 ،24 :16
ن ت ُكونَ
احفظَ ْالوصايا ِ ...إ ْن أ َ َردْتَ أ َْ
 وقال للشاب الغنىِ " :إ ْن أ َ َردْتَ أ َْن ت ْد ُخلَ ْالحياةَ ف ْ
بع أ ْمالككَ وأعْطَ ْالفُقراءَ " (مت .)21 ،17 :19
الً فا ْذهبَْ و َْ
كام َ
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ن سمعَ
 وقال أيضا في رسالته إلى مالك كنيسة الودكيا " :هنذا واقفَ على ْالبابَ وأ ْقرعَُ .إ َْشى مع َهُ و ُهوَ معي " (رؤ .)20 :3
ل إليْهَ وأتع َّ
اب ،أ ْد ُخ َُ
أحدَ ص ْوتي َوفَت َ َح ا ْلبَ َ
من جهة هللا فانه واقف يقرع على الباب ،ومن جهة اإلنسان فهو الذي يملك االختيار :يفتح أو ال
يفتحَويريدَأوَالَيريد ،ونتيجة لهذا يتحدد مصيره .ومن أعمق األمثلة على مدى اهتمام هللا بإرادة
اإلنسان في تقرير مصيره هو أن السيد المسيح له المجد يقول للمريض قبل ان يشفيه " أتُري َُد أ ْنَ
تبْرأ؟ " (يو  ،)6 :5أن الطبيب العظيم مستعد أن يُشفي (منفتح) ،ولكن مشكلة الذين يهلكون هي
أنهم ال يريدون أن يبرأواَ(منغلقون).
الخطيئة هي اختيار حر للشر:
يَ
اذَا ً في االنسان صراع داخلي بين قبول النعمة (االنفتاح والخالص) وبين َعدمَقبولهاَوال ُمض ّ
الشر (االنغالق والسقوط) ،ودائما َهللا َيريد واالنسان ال َيريد ،يريد هللا الخير لإلنسان ،ولكن
اإلنسان ال يريد الخير لنفسه ،فيتركه هللا لحرية إرادته وليقرر مصيره حسبما يشاء .وال يزال هللا
منذ البدء والى اليوم والى نهاية العالم يطرق باب قلب االنسان داعيا اياه لقبول النعمة لكن القليل
من مليارات خلق هللا هم الذين ينفتحون ويفتحون آذانهم وقلوبهم وذواتهم لقبول دعوة هللا " أل َّنَ
كثيرينَ يُدْع ْونَ وقليلينَ يُ ْنتخبُونَ َ" (مت  .)14 :22وعندناَشخصيات َكثيرة في الكتاب المقدس
قبلت ان تنفتح وتلبي الدعوة الموجه اليهم مباشرة من قبل هللا مثل ابراهيم – االنبياء  -مريم
العذراء – التالميذ  -المرأة السامرية  -زكا العشار  -بولس الرسول وآخرون كثيرون.
 .1اشخاص انفتحوا على هللا النهم سمعوا وصدّقوا:
ن تُط ّهرني " (مت .)2 :8
ن أردْتَ ت ْقد َْر أ َْ
الً :يا سيّدُ ،إ َْ
ص ق َْد جاءَ وسجدَ ل َهُ قائ َ
 " وإذا أبْر َُغالمي م ْ
 " جاءَ إليْهَ قائ َُد مئةَ ي ْل :يا سيّدُُ ،
ط ُروحَ في ْالبيْتَ م ْفلُو ًجا ُمتعذّبًا
ب إليْهَ ويقُو َُ
طلُ َُ
جدًّا " (مت  5 :8و.)6
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ن ابْنتي اآلنَ مات ْ
ن تعالَ وض َْع يدكَ عليْها فت ْحيا
ت ،لك َْ
الً :إ ََّ
 " إذا رئيسَ ق َْد جاءَ فسجدَ ل َهُ قائ َ" (مت .)18 :9
 " وإذا م ْفلُوجَ يُق ّد ُمون َهُ إليْهَ م ْسوعَُ إيمان ُه َْم قالَ ل ْلم ْفلُوجَ :ث ْقَ
ط ُرو ًحا على فراشَ .فل َّما رأى ي ُ
ي .م ْغفُورةَ لكَ خطاياكَ " (مت .)2 :9
يا بُن ََّ
ت ُهدْبَ ث ْوبه ،ألنَّها
س َْ
ت م َْ
ي ع ْشرةَ سن َةً ق َْد جاء َْ
 " وإذا ْامرأةَ نازف َةُ دمَ ُم ْنذَُ اثْنت َْن ورائهَ وم َّ
شفيتَُ " (مت  20 :9و.)21
ط ُ
ن مسسْتَُ ث ْوب َهُ فق َْ
ت في ن ْفسها :إ َْ
قال َْ
ارح ْمنا يا ابْنَ د ُاودَ! "
ع ُم ْجتازَ م َْ
سو َُ
 " وفيما ي ُصرخانَ ويقُوالنَْ :
ن ُهناك ،تبع َهُ أعْميانَ ي ْ
(مت .)26 :9
ارح ْمني ،يا سيّدُ ،يا ابْنَ
ن ت ْلكَ الت ُخومَ صرخ َْ
 " وإذا ْامرأةَ ك ْنعانيَّةَ خارجةَ م َْت إليْهَ قائل َةًْ :
د ُاودَ! ابْنتي م ْجنُونةَ جدًّا " (مت .)22 :15
سا على َّ
الطريقَ يسْت ْعطي .فل َّما سمعَ أنَّ َهُ
سَ األعْمى اب َُ
اوسَ جال ً
 " كانَ ب ْاو ُ
ْن تيم ُ
ارتيم ُ
ارح ْمني! " (مر  46 :10و
سو َُ
خ ويقُو َُ
ص ُر َُ
سو َُ
ل :ي ا ي ُ
ي ُ
ع ابْنَ د ُاودْ ،
ع النَّاصري ،ابْتدأَ ي ْ
.)47
 .2اشخاص رفضوا الدعوة وانغلقوا على هللا:
بع أ ْمالككَ وأعْطَ ْالفُقراء ،في ُكونَ لكَ
الً فا ْذهبَْ و َْ
ن ت ُكونَ كام َ
ن أردْتَ أ َْ
سوعَُ :إ َْ
 " قالَ ل َهُ ي ُسماء ،وتعالَ اتْب ْعني .فل َّما سمعَ ال َّ
شابَ ْالكلمةَ مضى حزينًا ،ألنَّ َهُ كانَ ذا أ ْموال
ك ْنزَ في ال َّ
كثيرةَ( " .مت  21 :19و .)22
 يهوذا االسخريوطي الذي سلم يسوع. اليهود ( الفريسيون – الكتبة – الصدوقيون – والبعض من الشعب).كيف ينفتح اإلنسان على هللا؟
 .1قبول نعمة الفداء.
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حرض على االنزالق في الخطيئة
 .2االبتعاد عن ملذات وشهوات العالم واالماكن التي َت ُ َّ
(االدمان بأنواعه ،االفالم االباحية ،اصدقاء السوء ،جلسات القيل والقال).
 .3تصديق مواعيد هللا أي تصديق هللا ،اي تصديق وعود هللا ،ألن هللا ال يكذب.
وهذه بعض االمثلة من الكتاب المقدس على وعود هللا وتتميمها:
 وعد الرب إبراهيم بنسل كثيرالً.
 وعد الرب إبراهيم باالرض ويعطي الشعب أفضل أرض تدر لبَا ً وعس َ وعد الرب داود الملك بأن المخلص سيأتي من نسله. العذراء تحبل وتلد ابنَا ً. وعد الرب بالخالص ،نعم لقد جاء المسيح الى العالم وسحق رأس الشيطان علىالصليب.
 .4قراء كلمة هللا (الكتاب المقدس) الن هللا يكلمنا وينفتح علينا من خالله.
 .5التقرب الى هللا بالصالة وخاصة الصالة الشخصية النها السبيل الوحيد للتكلم مع هللا فبها
تستطيع ان تفتح ذاتك وقلبك وافكارك على هللا.
 .6المواظبةَعلىَتناول جسد ودم الربَيسوع المسيح في سر القربان المقدس.
 .7العودة الى حضن اآلب بالتوبة.
قرب.
 .8التعامل مع هللا كأب َُمحب ومع يسوع كصديق ُم َّ
ن الَ يُحبَ أخاَهُ الَّذي
 .9التعامل مع خلق هللا بتواضع ومحبة " أحبََّ قريبكَ كن ْفسكَ " و " م َْ
ن يُحبََّ هللاَ الَّذي ل َْم يُبْص ْرهُ؟ " ( 1يوحنا .)20 :4
أبْصرهُ ،كيْفَ ي ْقد َُر أ َْ
يروا مثْلَ األ ْوالدَ " ى
(مت .)18:3
ي هللا " إ َْ
الً بين يد َّ
 .10كن كطف َ
ن ل َْم ت ْرجعُوا وتص ُ
دعوة االنسان هي في االنفتاح على لل والتمتع بنعمه لكن اإلنسان ومنذ العهد القديم ال يصدق
ن ت ْد ُخلُوا
يروا مثْلَ األ ْوال َد فل َْ
ق أقُو َُ
وعود هللا لذلك قال يسوع " ا ْلح ََّ
ل ل ُك َْم :إ ْنَ ل ْمَ ت ْرجعُوا وتص ُ
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ي والَ ت ْمنعُو ُه َْم أل َّنَ
عوا األ ْوالدَ يأْتُونَ إل ََّ
مل ُكوتَ ال َّ
سوعَُ فقالَ :د ُ
سماواتَ( " .مت  )3 :18و " أ َّما ي ُ
سماواتَ " (مت  .)14 :19لماذا االطفال؟ الن االطفال منفتحون يص َّدقون،
لمثْلَ هؤُ الءَ مل ُكوتَ ال َّ
يص َّدقون ما يسمعون النهم ابرياء لم يعرفوا الخطيئة بعد نظرتهم طاهرة كنظرة آدم قبل السقوط.
ون س ْمعًا والَ ت ْفه ُمون،
اء ْالقائلةَُ :تسْمعُ َ
ت فيه ْمَ نُب َُّوَة ُ إش ْعي َ
أما الكبار فكما قال يسوع " :فق َْد ت َّم َْ
و ُمبْصرينَ تُبْص ُرونَ والَ ت ْن ُ
عها.
ن ق ْلبَ هذا ال َّ
ظ ُرونَ .أل ََّ
ش ْعب ق َْد غلُظ ،وآذان ُه َْم ق َْد ثقُلَ سما ُ
الَّ يُبْص ُروا بعُيُونه ْم ،ويسْمعُوا بآذانه ْم ،وي ْفه ُموا بقُلُوبه ْم ،وي َْرجعُوا فأ ْشفي ُه َْم.
عيُون ُه ْم ،لئ َ
وغ َّم ُ
ضوا ُ
" (مت 14 :13و.)15
ختاماًَ،أفتح قلبك لتسمع همس هللا ألنه يناديك بأسمك (يا فالن  )....أو (يا فالنة  )....كن حساسَا ً
الً.
في انفتاحك على دعوة هللا لك فهو يريد ان يُصيّرك انسانَا ً كام َ
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