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 حياتنا يف العقالنية تداعيات

 الكبتر  الميتيورا لدير السابق الرئيس أناستاسيو، أثناسيوس األرشمندريت

اث أرسة العربية إىل نقلتها  األرثوذكسي  التر

 

ي  خاطئة طريقة إنها .المطلقة والقيمة العليا السلطة إىل وترقيته بالعقل، المفرطة الثقة هي  العقالنية
 
 ف

ياء عن التعبي   هي  العقالنية .والعيش التفكي   ا األكي   الكي    تمي  ً
 
 تؤدي إنها .آثامنا كل أصل وهي  ومراوغة

ير إىل ي  الذات تي 
 
 األشخاص .اإللهية الرحمة عىل الباب تغلق وبذلك .التوبة عدم إىل النهاية وف

 الروحي  الموت ويجلبون مزهوين يصبحون رهبان، أو كهنة أو علمانيي    كانوا سواء العقالنيون،

ا بل ألنفسهم، فقط ليس والجحيم،
ً
 .محيطهم أو ديرهم أو لعائالتهم أيض

ع ي   اإليمان العقالنيون ُيخض 
ي  النق 

ا فكرية لعمليات الغت 
ً
اهي    الحجج عن بحث  فقط يؤمنون إنهم .والي 

 الكنيسة أشار عىل الشك بظالل يلقون العقالنيون .الدماغ يقبله أن يمكن وما فهمه يمكنهم بما

اف المقدسة،  والعبادة اإلنجيل ووصايا اإليمان عقائد يختارون إنهم .والزواج المقدسة والمناولة كاالعي 

 .ودماغهم بعقلهم تصورها عىل قادرين غي   ألنهم يناسبهم بما الكنيسة وتقليد الدينية والحياة

 بأي تستتبع ال منا كل   عند الروحية الحياة عىل وانعكاساتها للعقالنية السلبية الظاهرة إىل إشارتنا إن

نا الذي  وهو لنا هللا عطايا أسىم فهو نفسه، للعقل رفض أو استهانة أي األحوال من حال  ّ  عن يمي 

 .المخلوقات وبقية العاقلة غي   الحيوانات

صون الطريقة وب  هذه .والتصديق بالفكر اإليمان، أي به، والثقة هللا إىل اإلشارة العقالنيون يستبدل
ّ
 يتخل

ن بل لنا ُيثب ت لم هللا ألن اإليمان، من أساًسا عل 
ُ
  إنه .لنا أ

ّ
ي    إذ صوفية بطريقة يتجىل

 
ي  ُيخت

 
 بشكل القلب ف

ي  السبب هو هذا .ضجة وبدون بتواضع وبساطة عفوي
 
  العقالنية أن ف

ً
 وهي  اإليمان، عدم هي  واقعيا

 النفس عن بالرضا نشعر تجعلنا ألنها التاّم، المطلق اإللحاد من أسوأ وربما اإللحاد، أشكال من آخر شكل

ي  وتخدعنا
 
ي  التفكي   ف

 
اض عىل نؤمن، أننا ف  .ذلك افي 

  وتعمل للخطيئة الضيقة الحدود العقالنية تتجاوز
ً
 اإليمان أسس مقّوضة مختلفة، وبطريقة لذلك خالفا

ي  إنها .األساسية وطبيعته
 المنطقية استنتاجاتنا عىل فقط تعتمد ألنها والرجاء والثقة العالقات تلغ 

ي  الشخصية وطريقتنا الفردية ومفاهيمنا
 
 .والعيش التفكي   ف

 .والخليقة الطبيعة نفهم (المنطق) العقل خالل من .للروح العملية الطاقة هو (المنطق أو) العقل

 يقودنا أن للمنطق يمكن ال لكن نفسه هللا معرفة إىل الوصول عىل هللا خليقة معرفة تساعدنا بالطبع،

 ال عنه الحقيقية المعرفة لكن باهلل، اإليمان إىل الحاجة إىل يقودنا أن للمنطق يمكن .هللا معرفة إىل

 .القلب خالل من إال تتحقق أن يمكن

 بطريقة نعرفه أن نحاول أننا :يىلي  ما بالتحديد هو هللا معرفة إىل الوصول من اليوم الناس يمنع عائق أكي  

 وهكذا ،(القلب) النوس بدل (المنطق) العقل نضع أخرى، بعبارة .خاطئة وسائل باستخدام خاطئة،

ي  هللا معرفة عىل القدرة وعدم بالعقالنية المطاف بنا ينتهي 
 
 .الحقيقة ف
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ي  أن واضًحا يكون أن يجب سبق، مما
ّ

ي  ال عقىلي  عن التخىل
ي  يعت 

ي  غي   أصبحت أنت 
ا أو منطق 

ً
 .سخيف

اه بل العقل، مع يتعارض ال اإليمان
ّ
م ال إنه .يتخط ي    بل ُيفه 

 
ي  ال اإليمان .ُيخت

 ال إنه .الثقة بل الفهم يعت 

، الخطاب يعارض ي
اه، بل العقالن 

ّ
ي  المنطق فوق ما إن .يتجاوزه يتخط

 
 للمنطق إلغاء   ليس األرثوذكسية ف

ات قبول إىل وترقيته تحويله بل وط، غي   ذاتنا استسالم هو المنطق فوق ما إن .اإللهي  اإلعالن خي   المرسر

 ليناسب وتقليصه هللا حرص هي  "المنطقية" النظرة .ورحمته هللا إلرادة الذات، عن التخىلي  أي

ي  فوق ما .األنانية إرادتنا مع الشخصية ومطالبنا احتياجاتنا
ك أن هو المنطق   مفتوًحا قلوبنا إىل الباب ني 

ي 
ي  ويترّصف هللا ليأن 

 
ي  الخاصة، بطريقته داخله، ف

 هي  بل سخيفة أو منطقية غي   أو عقالنية ليست الت 

ي  التفكي   تتجاوز
 فوق ما إن .ومساره خالصنا مصدر إنها هللا، عن األبدية الحقيقة إنها .تماًما العقالن 

  هو المنطق
ُ
 مع ذلك يتوافق ال عندما هللا منطق لقبول نبذله الذي الجهد إنه .هللا لعقل عقلنا خضوع

 .منطقنا

 من األساسي  والهدف السماء مواطنو هم المسيحيون .الجنة هو وطننا .السماء هو المسيحيي    هدف

 لمسارنا المطلق المطلب إن .القداسة تحقيق إنه أخرى وبعبارة به، واالتحاد هللا معرفة هو حياتنا

ه دائًما هو الروحي 
ّ
 تكون أن يجب لذا .النوس واستنارة القلب تطهي   خالل من فقط يتحقق الذي التأل

، سعينا هي  النوس استنارة   الرئيشي
 
 هللا إىل يقود الذي هو المستني   النوس إن .عقلنا تنمية من بدل

 السبب هو هذا .له عقلنا عن لتنازلنا لنا هللا ثواب هو المستني   النوس إن .المتطورة العقل قوى وليس

ي 
 
  النوس تنوير تستهدف أن يجب جهودنا أن ف

 
 .منطقنا ممارسة من بدل

س ال در 
ُ
ي  الروحية المعرفة ت

 
ي  والصفوف الجامعات ف

 
اف يتّم  وال العالم، ف ي  بها االعي 

 
 الدبلومات ف

 قلب، مسألة هي  الروحية المعرفة .األكاديىمي  للبحث موضوًعا ليست وهي  العليا، الدراسات وشهادات

، نوس إنها كة إنها مستني  ي  مشار 
 
ي  هللا حقيقة عن إعالن إنها .هللا ومجد والنعمة المحبة ف

 
ي  حياتنا ف

 
 وف

 لمحبته واستسالمنا باهلل الثقة وكذلك الروحية، المعرفة مختي   هما والرجاء اإليمان .ككل العالم

ط واللطف الخي   عمل ممارسة إنه .هللا لوصايا اليومي  والتنفيذ التقيد إنه .وعنايته الالمتناهية ش 
 
 إنه .الن

 .والبهجة والخي   اآلخرين محبة

ياء، خطأ مراحل جميع اجتياز بعد ي  العقالنية تقودنا الكي 
 
ير إىل النهاية ف  عىل بأننا تقنعنا ألنها الذات، تي 

ا تكون أن فيجب منطقية، وأفعالنا وكلماتنا أفكارنا ألن نظًرا :حق
ً
 عىل نحن لذلك، .وعادلة صائبة أيض

رون نحن وبالتاىلي  حق، ي  مي 
 
 كطريقة وصالحة ومرغوبة فعلية معرفة أنها عىل الخاصة رؤيتنا فرض ف

يرنا نحو زلق منحدر عىل نكون بذلك، بالقيام نبدأ عندما .للسلوك ي  تي 
 ألنه) تحقيقه يمكن ال الذي الذان 

 .صعوبة وأكي   أكي   الخطايا من بسلسلة يغرينا والذي ، (يشبع ال
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