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 خمافة اهلل

 
 حدث اللقاء األول بينه وبين هللا".. البان"أخيه، وذاهًبا لخاله " عيسو"هارًبا من وجه " يعقوب"حينما كان + 

من السماء إلى األرض، وتكّلم معه هللا وطمأنه،  عندما ظهر له في رؤيا الليل فوق سّلم هائل ممتدّ  ؛(82تك)
حًقا إن الرب يف هذا املكان وأنا مل "في الصباح خاف وقال " عقوبي"وعندما استيقظ . ووعده بالرعاية والنجاح

بيت : "ومعناه "بيت إيل"ودعا الموضع  "ما هذا إاّل بيت اهلل وهذا باب السماء.. ما أرهب هذا املكان.. أعلم
 . "هللا

 حاضر في كلّ  ، فقد َزَرَعْت فيه اإليمان بأن هللاطوال عمره" يعقوب"ظلَّت هذه الحادثة محفورة في ذهن + 
كان االبن المحبوب ليعقوب فقد سلَّمه هذه الحقيقة " يوسف"وألن  .ويجب أن يمتلئ القلب من مخافتهمكان، 

 ..مكان ظروف، وفي كلّ  هللا حاضر معنا في أيّ  ؛ أنّ اإليمانية
من السقوط في الخطية مع زوجة هو الذي سافر معه إلى مصر، وحفظه و ، هذا اإليمان لمس قلب يوسف وَثّبت مخافة هللا في حياته+ 

كيف أصنع هذا : وعندما ألّحت إليه، صرخ في وجهها. هللا حاضر معهما ه لفت نظرها أنّ ولكنّ .. ها منفردة معهعندما َظّنْت هي أنّ .. فوطيفار
 !!؟..الشّر العظيم وأخطئ إىل اهلل

مسِّر خوفك ": إلى هللا ويقول المرّتليتوّسل  ولهذا. وآثارها المدمرة ة؛ تحفظ اإلنسان من الخطيّ اإلحساس بحضور هللا يولِّد في القلب مخافة  + 
وفي صالة التحليل .. أيام حياتنا بكل سالم مع مخافته ل لنا هللا كلّ نا يومًيا في صالة الشكر أن يكمِّّ ، وكذلك نصلِّي كلّ (181: 111مز) "يف حلمي

اًل إلى هللا لّ عترِّف، وعلى كالتي يصلِّيها األب الكاهن على رأس الم   أي  ..".رُّدان إىل خوِفك": الشعب في ختام الصلوات الليتورجّية، يقول متوسِّّ
من االستهتار  هذا اإلحساس يحفظ الحرارة الروحّية في القلب ويحرس النفسن ، أليترّجى هللا أن يعود إلى قلوبنا اإلحساس بحضرة هللا ومخافته

 ..!والسقوط
، فنخاف الدّيان العادلكما أّننا نخاف هللا ألّنه  .ه المهابة والكرامةب ليقنا نهابه كأب وسيِّد ينا نرتعب منه، ولكنّ نحن ال نخاف هللا بمعنى أنّ + 

 .(11: 11عب) "خميٌف هو الوقوع يف يدّي اهلل احلّي"من السقوط في الخطّية واالستهانة بيوم الدينونة، ألّنه 
ا  نخاف هللا نحن+  ّب، فال نريد أن نجرحه بخطايانابمعنى أنّ أيض   ،يحّبنا هنخاف أن نحزنه ألنّ .. نا نخاف على مشاعره الرقيقة وقلبه الُمحِّ

 .بتين في محبتهثا ونحن أيًضا نحّبه، ونشتاق أن نظلّ 
ُ  يَ فرامة، رذيلة من اإلنسان، وتجعله أهاًل للك مخافة هللا تطرد كلّ : القديس باخوميوسقال +   .ح لعمل هللا فيه وبهصل 
كر يوم الدينونة يَولِّد مخافة هللا في الفِّكر: القديس موسى األسودقال +  ّل العقلأما قِّّلة خوف هللا فإنّ . ذِّ ا .ها ت ضِّ د الكالم : وقال أيض  َمن تعوَّ

 .في الكنيسة، فقد َدّل بذلك على عدم وجود خوف هللا لديه
 .ه يضيئه ويعلِّمه جميع الوصاياير البيت المظلم، كذلك خوف هللا إذا دخل في قلب إنسان، فإنّ مثل المصباح الذي ين: أنبا يعقوبقال + 
َد في اإلنسان االتضاع وإنكار الذات، وعدم دينونة أحد: "الشيخ كيف يأتي خوف هللا إلى النفس؟ فردّ : سأل أٌخ شيًخا قائالً +  فخوف ... إذا و جِّ

 ". هللا يأتيه
اذهب واجلس مع إنسان يخاف هللا، وهو ي َعلِّمك مخافة : "أنبا بيمنفرّد ! ماذا أصنع ألن نفسي قاسية، وال تخاف هللا؟ :أنبا بيمن سأل أخٌ + 

 .!".هللا
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