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القديس سمعان من ديابابي
8-مختارات من تعاليمه  

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كمFا يمكن أنوعنFدما يتفFاخر المتكFبرون يرتفعFون. كFذلك مFا يزبFد الحليب ويرتفFع عنFدما يغلي، - ك141
.ُمعَوزينيفيض الحليب يمكن أن يصبح المتكبرون 

ال يثمر واآلخر َقِليل اْلَعْقِل.األول . راباستكبالفارغة، ينظر المتكبر إلى نفسه سنبلة القمح  عاارتفك- 142
 السFماء.ّالمتكFبرون أن عقلهم يمسيعتقFد  أقصFى السFماء، مساليأن البحFر بF الجاهFل يعتقد- كمFا 143

ن عن اهلل وعن التواضع.يالمتكبرُبعد البحر عن السماء، بمقدار ُبعد و
.َ الخاطئة الثروةُالملذاتتتبع ، َ العظيم اإلمبراطورُالحرسيتبع - كما 144
 المFالةحبFاإلنسFان بمالشFيطان يمسFك - تماًما كما يمسك الرجل حصاًنا من مقاليده حتى ال يهFرب، 145

حتى ال يخلص.
، والثFFاني حFFتى الٌ ألحد خFFيرحصلي- البخيFFل يخفي مالFFه والرجFFل الحكيم أسFFراره. األول حFFتى ال 146
 بأذى.ٌ أحدابيص
الغني الذي يحب المال بعجائبيكترث  الذي يعيش تحت األرض ال يهتم بالنجوم، ال لدُالخأن ما ك- 147
اهلل.
صFFراخ الفقFFراء ُيسFFمع في آذانوعلى المنوال نفسه ال يكاد نارية في الثلج، الطلقة ال- يصعب سماع 148

محبي المال.
 الخالق.ّميكره، الرجل الخاطئ ال ا أبّميكر- بما أن االبن الفاسد ال 149
 يبحث عن بؤس اآلخرين.دوالحسالرجل و- بومة الصيد تبحث عن الخراب، 150
ولFFوتحت شFFجرة، لكن ال يمكنFFك الهFFروب من الغضFFب ولو  الصيف يمكنك أن تحتمي حتى دَرَب- في 151

في الدير.
عن قصد.ُترَتكَب الخطيئة عندما وكذلك تكَبر - الثلج يثقل عندما تمطر، 152
ابه.ّ عرّىحت دوالحس يدين يعرفهم، الذينشرس حتى على الكلب ال- كما ينبح 153
 الخطيئة.ُهمّتعل ما إنقاصمكتوب بالحبر، كذلك من الصعب ال َما يصعب محوك- 154
رFFّفكال ينبغي أن ن إلى اهلل ّيصلوعنFFدما نأخذ عدًدا كبFFيًرا من الركFFاب، ن، يجب أال ًاقاربنقود  ما- عند155

.األمورفي كل أنواع 
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ا أو ممطFًرا، وصل-156 FFًونِّ اربط القارب بشكل أكثر أماًنا عندما يكون الجو غائمFFدما تكFFبر عنFFة أكFFبجدي 
 عليك.ّبتغلأن يليأس اقاربك وال إلى الماء يدخل ، حتى ال لتجربةفي محنة أو تتعرض 

ال يمكن أن تظFFل مخلصFFة ونقيFFة إذا لمومثلهFFا النفس ، ُتضFFَبطأن تعمFFل إذا لم اليد - ال يمكن لساعة 157
الطبيعة البشرية.بها تعمل الطريقة التي ولية التي تعمل بها الساعة اآل إلى اهلل. هذه هي ِّتصل

في الصيف، الصالة إلى اهلل ال قيمة لها إذا كان المرء يكره أخاه.له فراء الثعلب ال قيمة أن ما ك- 158
 بالصالة الطاهرة.ىّتقوتالروح وت البراميل في مكانها بواسطة أحزمة قوية، ّثبُ-ت159
الرحمة تجلب السعادة للروح عندما نصلي.والمنجل، يسّهل الجّز على - ندى الصباح 160
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دليل آبايئ إىل الذكاء
من فيلوكاليا اآلباء اليِقظين

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. ُيدعى الناس عموًما أذكياء بسبب االستخدام الخاطئ لهFFذه الكلمFFة. ليس األذكيFFاء هم الFFذين درسFFوا1
أقوال وكتابات الحكماء القدامى، بل هم َمن روحهم ذكية ويقدرون على التمييز بين الخير والشFFر. فُهم
يتجّنبون الشر الذي يضّر الروح ويهتّمون بذكاٍء بما هو صالح ويمارسونه وينفعFFون الFFروح شFFاكرين اهلل

العلي. هؤالء هم وحدهم الذين يجب أن ُيدَعوا بشكل صحيح أذكياء.
. لإلنسان الذكي حًقا اهتمام واحد من صميم قلبFFه وهFFو طاعFFة اهلل القFFدير وإرضFFاؤه. الشFFيء الوحيFFد2

الذي يعّلمه لروحه هو الطريقة الفضلى لفعل األشياء الFFتي ترضFFي اهلل، شFFاكرًا لFFه على عنايتFFه الرحيمFFة
في كل ما يحدث في حياتFFه. ألنFFه من غFFير الالئFFق أال نشFFكر األطبFFاء على عالج أجسFFامنا، حFFتى عنFFدما
يعطوننا عالجات مريرة وغير محببة، كذلك يكون عدم امتناننا هلل على األشFFياء الFFتي تبFFدو لنFFا مؤلمFFة،
ناتج عن عجزنا عن فهم أن كل شيء يحدث من خالل عنايتFFه لمصFFلحتنا. في هFFذا الفهم وهFFذا اإليمFFان

باهلل يكمن خالص النفس وسالمها.
. إن ضبط النفس والوداعة والعفة والثبات والصبر وما شابه ذلك من فضFFائل عظيمFFة، هي معطFFاة لنFFا3

من  اهلل سالًحا لمقاومة ومواجهFة الضFيقات الFتي نواجههFا، ولمسFاعدتنا عنFد حFدوثها. لFذلك إذا دربنFا
ا FFًعًبا أو مؤلمFFيبنا صFFأنفسنا على استخدام هذه القوى وأبقيناها على استعداد دائم، فلن يكون ما قد يص
أو مدمًرا أو ال يطاق، ألن الفضFFائل الFFتي نمتلكهFFا سFFتتغلب على الجميFFع. إن َمن ليسFFت روحهم ذكيFFة ال
يفكرون في هذا أبًدا، ألنهم ال يؤمنون بأن كل شيء يحدث لخيرنFFا، حFFتى تتFFألق فضFFائلنا ويتوجنFFا اهلل

بسببها.
. إذا كنت تعتبر الثروات والتمتع الكامل بها مجرد غرور وهمي قصFFير العمFFر، وإذا كنت تعلم أن الحيFFاة4

الفاضلة التي ترضي اهلل أفضل من الغنى، فستتمسك بهذه القناعة وتحتفظ بهFا في ذاكرتFك؛ عنFدها لن
تتنهد أو تشكو أو تلوم أحدًا، بل ستحمد اهلل على كل شيء عنFFدما تFFرى أن رجFFاالً أسFFوأ منFFك ُيمFFَدحون
على البالغFFة أو سFFعة االطالع والFFثروة. إن الرغبFFة النهمFFة في الغFFنى والملFFذات وحب الشFFهرة والمجFFد

الباطل إلى جانب الجهل بالحقيقة هي أسوأ عواطف الروح.
. عندما يفحص الرجل الذكي نفسه يرى ما عليه فعله وما ينفعه، وما هو أقرب إلى روحFFه ويFFؤدي إلى5

الخالص، وما هو غريب ويؤدي إلى الهالك. وبهذه الطريقة يتجنب ما يضر الروح كشيء غريب عنها.
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. بقدر ما يزداد اعتدال اإلنسان في حياته تزداد سالمته فال يكFFون مشFFحونًا باالهتمامFFات الكثFFيرة من6
َخَدم وعمال وأجراء واقتناء ماشية. ولكن عندما نتمسك بمثل هذه األشياء، نصبح عرضة لالضFFطرابات
بأشياء كثيرة تملؤنا باالضطراب (الناشئة عنها وتقودنا إلى التذمر على اهلل. وهكذا، فإن رغبتنا الذاتية  (

فنروح نتجّول في ظلمة الحياة الخاطئة دون أن نعرف أنفسنا.
. ال ينبغي أن نقFFول إنFFه يسFFتحيل على اإلنسFFان أن يعيش حيFFاة فاضFFلة، مFFع أن هFFذا ليس سFFهاًل. في7

الواقع، تحقيقه ليس ممكنًا للجميع على قدم المساواة. ال َيبلFFغ الحيFFاة الفاضFFلة إال األتقيFFاء وَمن اقتنFFوا
عقاًل ُمِحّبًا هلل. العقل العادي دنيوي وغير مستقر. إنه ينتج أفكاًرا جيدة وسيئة، وهو متغّير ويميل نحFFو

األشياء المادية. لكن العقل المحّب هلل هو جاّلد للشر الذي يأتي على البشر نتيجة إهمالهم المعاند.
Source: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των Ιερών Νηπτικών - Αρχαγγέλων Τόπος
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اآلباء الكوليفاذس وحتدي التنوير
المتقّدم في الكهنة جورج ميتيلينوس
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

مقدمة للمترجم
إذ قFFد ال يFFرون فيFFه ،محتوى هذا المقال، خاصًة الذين يقرؤون سطحيًابهتمام االقد ال يشعر الكثيرون ب

غالبية ما ينطلق منFFه الكFFاتب قFFائم في تFFاريخ كFFل الكنFFائس.اليونان. تاريخ حالة في وتحلياًل ل ًاصفإال و
الثنائية الروحية الطويلة األمد كانت تلتهم جسم الFFوطن بشFFكل "يكفي استبدال عبارة الوطن في قوله 

"دائم بعبارة الكنيسة، فيصير هذا الكالم منطبقًا على كل الكنائس األرثوذكسFFية وليس اليونانيFFة فقFFط،

ورّبما األنطاكية أكثر من غيرها. وصف تعزيز الالمباالة بأنها أذى التنوير األكثر فظاعFFة من اإللحFFاد كالٌم
ينطبق على كل المجتمعات والجماعات بما فيها بالدنا وكنيستنا. ما يصفه المقال باإلبداع الالهوتي في
أعمال الكولِّيفاذس التي جاءت كشFهادة على الFوعي الFذاتي الFروحي والثقFFافي، هFو شFFيء نفتقFFده في
كنيستنا. يحاول البعض النبش في المخطوطات والزوايا عن أعمال فال يجد إال ما ندر. السFFبب هFFو أننFFا
في بالدنا لم نواجه الهرطقات بل سالمناها وحFFاول بعضFFنا االنتفFFاع منهFFا. وإلى اليFFوم مFFا زال هنFFاك َمن
يعتقد بذلك ويدافع عنه. جمع الفيلوكاليا هي إحدى هذه إبداعات الكوليفاذس، لهذا ما تعّرضFFت لFFه في
بالدنا من استهتار في الترجمة والنشر ليس إال انعكاسًا لهذه الروحية التي تسعى إلى تمييع التقليFFد عن
ا وعيFFًا وفكFFرًا FFًبب دائمFFاالنحراف الهرطوقي يس "طريق تحويله إلى مجرد إنتاج أدبي. كما يذكر الكاتب 

، أما عندما تصير الهرطقFFة وجهFFة نظFFر فتصFFير مواجهتهFFا تعصFFبًا. أال ينطبFFق "أرثوذكسيين بشكل مبِدع

الكالم عن اليونFFانيين الFFذين أنهFFوا دراسFFتهم في أوروبFFا ونقلFFوا أخالقيFFات أوروبFFا إلى اليونFFان على
األانطاكيين الذين درسوا أيضًا في ألمانيا وفرنسا وحّتى اليونان وحملوا إلينا ما حملوا؟ 

األزمة التي يعالجها المقال ما كانت لتنشأ لوال أن الشعب يتبّنى عقيدته كأسلوب حياة، فالمّس بالعقيدة
كان مساويًا للمّس بالشعب. أن تكون أزمFة الهويFة الوطنيFFة أزمFة روحيFFة هFو أمFر ذو دالالت عميقFة لم
نعرفها في بالدنا. هذا الكالم ال يصّح إال عندما تكون العقيدة شيئَا ُمعاشًا. أهمية عيش العقيFFدة هFFو أنFFه
ينشئ التقليد الخاص بالجماعة. من هنا أن هذا المقال يساعدنا للتأّمل فعليًا بتFFاريخ أنطاكيFFة وواقعهFFا،
فنصير قادرين على التعويض عن غياب التقليد األنطاكي الذي نسمع عنFFه ولكننFFا ال نعيشFFه وال نFFرى لFFه

آثارًا ناشطة في تاريخ كنيستنا.
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عرف القرن الثامن عشر مغامرة لقاء جديد بين الشرق األرثوذكسي والغرب. النقاط األساسية هي تكرار
( اآلثوسFFيونKollyvades)للعملية المماثلة التي جرت في القرن الرابع عشر. كان فيFه اآلبFFاء الكوليفFFاذس 

الالتيني اليوناني برلعام الكاليبري حامل وداعية "خلفاء الهدوئيين في بيزنطية اآلفلة، بينما حّل مكان  "

، ممثلو التنFFوير اليونFاني الرسFميون، وغFالبيتهم من رجFال الFدين والرهبFان، كمFFا من األوروبي "الوعي  "

الثنائيFة الروحيFة "قبل. هذه كFانت مرحلFFة جديFدة من االنقسFام القFديم على مسFتوى اليونFان، حيث  "

الطويلة األمد كانت تلتهم جسم الوطن بشكل دائم. ُتفهم هذه األزمة الروحيFFة، بشFFكل صFFحيح إلى حFFد
ما، على أنها أزمة هوية وطنية. من المهم، مع ذلك، أن جبل آثFFوس كFFان من جديFFد، وهFو المكFFان األكFFثر
أنظFFر على سFFبيل المثFFال )حساسFFية لقضFFايا التقاليFFد، محFFور الصFFراع الجديFFد، حيث صFFار مقبFFوالً اآلن 

(ديميتريوس أبوستولوبولوس أن جبل آثوس، من خالل شخصيات الكوليفاذس، لم يتFFأثر وحسFب بFل

وّجه أيًضا نضال المركز الوطني في تلك الخيارات التاريخية الحاسمة.

إن َحَملFFة التنFFوير األوروبي اليونFFانيين عبFFّروا عن طريقFFة حيFFاة قوامهFFا إعFFادة تفسFFير جذريFFة للواقFFع
(، مFFع اسFFتزراٍع فعلي لألفكFFارWeltanschauung)االجتمFFاعي بأكملFFه، على مشFFارف رؤيFFة جديFFدة للعFFالم 

والمبادئ والممارسات المنَتجة في األراضFFي األوروبيFFة عFFبر عمليFFة جدليFFة طويلFFة لم تكن معروفFFة في
شرقنا. لم يكن التنوير اليوناني يفتقر إلى اإللحاد وال إلى الميول المناهضة للمسFFيحية وفFFوق كFFل ذلFFك
إلى معاداة رجال الدين. في الواقع، مFFا عززتFه أفكFFارهم في الضFFمير األرثوذكسFي هFو أكFثر فظاعFFة من
"إلحادهم الحقيقي أو الظاهر، وهFFو الالمبFFاالة. من ناحيFFة أخFFرى، توجFFد في أعمFFالهم مواقFFف معاديFFة "

عنFFد كFFوراييس كFFان من المسFFتحيل أن ال تسFFتفّز (للثالوث ووحدة الوجود كمFFا يوجFFد مواقFFف ُتَقويFFة  (

الضمائر التقليدية، نظًرا ألن هذا كّله كFFان جFFزًءا من قصFFٍد، تّم التعبFFير عنFFه بصFFراحة، إلضFFعاف الرئاسFFة
، األرثوذكسFFي ، عالٌم جديد غزا الشرَق الرومي  (اإلثنية الرومية بهدف نهائي يتمّثل في تفكيكها. من ثمَّ (

ما كان له أن يغلب من دون اإلطاحة بعالم التقليد األرثوذكسي.

برز اآلباء الكوليفاذس كَحَملَة للتقليFFد في الشFFرق، وهم رهبFFان وكهنFFة متعلمFFون مصFFهورون في الخFFبرة
الهدوئيFة بعقليFة روميFة، وبالتFالي هم قFادرون على فهم االختالفFات الروحيFة عن العFالم األوروبي. لم

Gottlieb)يFFتردد علمFFاء الغFFرب، كالبروتسFFتانتي غFFوتليب ناثانيFFال بونFFويتش   Nathaniel  Bonwetschأو )
Louis)الكاثوليكي لويس بيتي   PetitاةFFة حيFFوذج عن يقظFFنم حركFFة الكوليفFFاذس بأنهFFا  "، في وصف  " " )

، بينما أصر جزء من مفكرينا على ازدراء هذه الحركFFة بشFFدة مرّدهFFا إلى أن الموقFFف من "األمة اليونانية

الكوليفية هو جزء من الموقف العام من الهدوئية وبيزنطيFFة. لكن اليFFوم، صFFار التقFFييم أسFFهل ممFFا كFFان
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عليFFه في الماضFFي، بسFFبب التقFFدم الكبFFير في تحديFFد المعFFايير القديمFFة الFFتي كFFانت تنمFFو وتضFFغط من
الداخل.

حركFFُة رد فعFFل على التغFFريب والتغيFFير "بحسب األستاذ خريسFFتوس يانFFاراس، فFFإن الكوليفFFاذس هم  "

ر . يعبَّ اليقظة الالهوتية غير المتوقعة في ذلك الوقت والFFوعي بأولويFFات الكنيسFFة االختباريFFة "تكشف  "

الكولِّيفاذس عن وعي شريحة الجماهير العريضة والقاعFFدة الشFFعبية في عصFFرهم، بوسFFائل وإمكانيFFات
ذلك العصر، كما أيًضا بِسماتهم الشخصية. ومع ذلFك، في الFوقت نفسFه، يؤكFّدون اسFFتمرار جبFل أثFوس
... أظهFFر نفFFاذ نشأة الكيFFان األوروبي  [كحافٍظ للروح اآلبائية. إن رّد فعلهم على حركة ذلك الوقت، أي  [ "

"بصيرة تاريخي وإدراك مثير لإلعجاب. كان تصادم قوى األمة اليونانية التقليدية مع أفكار التنوير أمًرا

ا. على العكس من ذلFFك، FFًة تمامFFاة متناقضFFاليب حيFFوالم وأسFFال مفر منه ألنه، كما تّم وصفه، جرى بين ع
ا مFع أفكFار التنFوير، وركFّزوا معارضFتهم على Fًاذس تعاطفFين للكوليفFوس المناهضFل أثFأظهر رهبان جب
التقليد الهدوئي، ما جعلهم أقرب إلى التنوير. إن رفض بعض رهبFFان جبFFل أثFFوس للممارسFFات الهدوئيFFة
ا على عFFواقب التوافFFق مFFع األفكFFار الجديFFدة ألوروبFFا ًFFق دلياًل ملموسFFه دقيFFاذس، وبوجFFكّل للكوليفFFش

واالغتراب الوشيك.

وهكذا طورت حركة التنوير ديناميكية قوية في الوعي التقليFFدي لألمFFة اليونانيFFة، وفي الواقFFع لم يكن
غير سلبي وحسب بل إيجابيًا أيًضا. بتعبير آخر، لم يؤدِّ التحدي  فقط إلى تناقضات وحسب، كFFانت في
كثير من الحاالت قاحلة وضارة، بل أيًضا إلى عمل إبداعي من إنتاج أدبي وأعمال رعائية إلحياء الFFروح
ماكاريوس نوتاراس، نيقوديموس )اآلبائية في حياة الجسم الكنسي. الحق ُيقال أن زعماء الكوليفاذس 

(األثوسي، أثناسFFيوس بFFاروس لم يعارضFFوا الحداثFFة كإيFFديولوجيا مضFFادة، بFFل هFFذا كFFان سFFبًبا ليقظFFة

( آبFFاء التقليFFد الكنسFFيethos)وجوديFFة على احتياجFFات اإلنسFFان األساسFFية، كمFFا تنيرهFFا روح جماعFFة 
. إن أعمال الكولِّيفFFاذس رافقت اإلبFFداع الالهFFوتي المواجFFه للهرطقFFات، وقFFدمت شFFهادة على "وخبرتهم

الوعي الذاتي الروحي والثقافي، والتي لم تكن لتبصر النور كمنشورات في ظل ظروف أخFFرى. في آخFFر
األمر، هذا كان السبب المولFFّد لتشFكيل الالهFوت في الكنيسFFة على مFFدى القFFرون. االنحFراف الهرطFFوقي
ا في تقليFFد الكوليفFFاذس. في ًFFدث أيضFFا حFFذا مFFِدع. هFFكل مبFFيين بشFFرًا أرثوذكسFFيسبب دائًما وعيًا وفك
الواقع، كشFFفت حملتهم المناهضFFة للتنFFوير، على الFرغم من إخفاقاتهFFا والمبالغFFات فيهFFا هنFFا وهنFFاك، عن
استمرار الخبرة اآلبائية األرثوذكسية في أوقات كان الحضور الالهوتي األرثوذكسي ضعيًفا للغايFFة. لقFFد

طّور الكوليفاذس معارضتهم لممثلي التنوير على أساس فكرة أساسية نقاطها الرئيسية هي التالية:
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، أوروبFFا المسFFتنيرة "أ أوروبا: تحدث التنويريFFون اليونFFان، وأّولهم أدامFFانتيوس كFFوراييس، بفخFFر عن  " )

أضواءها إلى األمة اليونانية. إن التوجه نحو أوروبا كان رؤية دائمة عند االتحFFاديين لعFFدة "التي نقلوا  "

متالزمFFة األوَربFFَة  )قرون، أدى إلى نشFFوء  "EuropeanizationاFFتي جعلت أوروبFFة الFFة الحديثFFفي الهليني ")
. لقد كان الكولِّيفاذس مخلصين لتقليد مناهضي االتحاد، من هFFدوئيي القFFرن الرابFFع "حاضرتها العالمية "

عشFFر إلى األب كوزمFFاس األيتFFولي في القFFرن الثFFامن عشFFر، لهFFذا لم يكن في مFFوقفهم تجFFاه أوروبFFا أي
ا FFًائي الهوتيFFد اآلبFFة بالتقليFFا أي عالقFFافين عنهFFقاق، نFFد االنشFFا بعFFا مFFا أوروب ًFFوا أيضFFد رفضFFار. لقFFابتك
ا، رافضFFين أي إمكانيFFة إلعFFادة والدة األمFFة بFFأنوار أوروبFFا. غالبFFًا مFFا يسFFتخدم الكوليفFFاذس FFًواجتماعي
فرنجة للتعبير عن الغرب المتفFFرنج بكلّيتFFه. نيقوديمFFوس وأثناسFFيوس بFFاروس، فرنسا أو  "مصطلح  " " "

الذي اعتمد أسلوبًا أكثر منهجية وألسباب خاصة، اقترحا وقف جميFFع العالقFFات مFFع أوروبFFا ألن طريقFFة
تشقلب الروح األرثوذكسية. (الوجود التي أوجدتها تفسد ترتيب  (

لوها ّFFتي فضFFة، الFFة المنّقحFFوهر التربيFFدة جFFفة الجديFFالفلس "ب التربية: اعتبر التنويريون اليونFFانيون  " )

ا مFFوقفهم ًFFّدد أيضFFدة حFFالفلسفة الجدي  Fلألمة اليونانية وتقدِمها. إن وعي الكوليفاذس في ما يتعلق ب" "

تجاه التعليم األوروبي المسFتوَرد. في أعمFالهم ذات الصFلة، ال سFيما عنFد أثناسFFيوس بFاروس، يؤيFدون
التعليم الFFذي يقFFوم على تقليFFد أجFFدادهم، بFFالطبع بحسFFب فهمهم لFFه. نقطFFة انطالقهم، بغض النظFFر عن
مقدار السعي إلى الدوافع األخرى، هي في األساس أيًضا تكرار هدوئي آبائي للموقف المماثل الذي تبّناه
فFFوق وتلFFك "القFFديس كوزمFFا اإليتFFولي. كمFFا مFFيزوا أيضFFًا بين المعرفFFتين  الحكمFFتين، الFFتي من  " /

الFFتي من فFFوق المشFFاركة اآلبائيFFة الكونيFFة لإلنسFFان. "الخارجية ووضعوا حدودهما. تتطلب الحكمة  " " "

جدال أثناسيوس باريوس ضد العلمFFاء ال يعFFني رفضFFهم ألنفسFFهم وبأنفسFFهم، بFFل يعFFني رفض أن يضFFع
ا القFFديس غريغوريFFوس باالمFFاس، ًFFد أيضFFذا التقليFFدوا ه ّFFذين جسFFالناس رجاءهم الوحيد فيهم. ومن ال
العلوم في أعمالهم، ولكن بهدف التقّدم نحو المزيFFد من "النموذج الروحي للكوليفاذس. لهذا لجأوا إلى  "

الحكمة الخارجية بطبيعتها ليست سFيئة وال جيFFدة، "اإلثبات الروحي. بيان أثناسيوس باريوس واضح: 

. إذًا، مشFFكلة "لكنهFFا تصFFبح جيFFدة أو سFFيئة بنFFاًء على كيفيFFة اسFFتخدامها من قبFFل الFFذين يمتلكونهFFا

الكوليفFFاذس التقليFFديين ليسFFت الحكمFFة بFFل الحكيم. وهFFذا يشFFمل رفض أثناسFFيوس بFFاريوس لنظFFام
على سFFبيل المثFFال اعتبFFار الكتFFاب المقFدس ُمطلَقFFًا أو ا. المواقFFف األصFولية  ًFFيره أيضFكوبرنيكوس، وغ(

الرياضيات هي مصدر اإللحاد ُتفَهم في هذا السياق وتعود إلى غطرسة العلماء ذوي "العبارات من نوع  "

، فFFإن مFFا يسFFمى (العقلية األوروبية والتي هي مشكلة دائمة في المجتمع اليوناني حتى الزمان الحاضFFر

، وهو مشكلة زائفFFة عنFFد األرثوذكسFFية واعFFتراف بأولويFFة العلم العلم (بالتعارض بين اإليمان والمعرفة  (

مبررًا بالعقل، يكمن في خلفية موقف التنوير والعدوانية المناهضة للتنوير.
9
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حكمFFاء العFFالم الFFتي رّوج لهFFا التنFFوير، رّد الكوليفFFاذس اآلبFFائيون "ج تعزيFFز النمFFاذج: بمقابFFل نمFFاذج  " )

. بالنعمFة اإلنسFان  "مقترحين كنموذج حكيَم التقليد الرومي أو القديس، أي اإلنسان المتقFFّدس أو اإللFه " -

هكذا، تّم التغلب على المواجهة األيديولوجية والتعامل مع المشكلة على مسFFتوى الوجFFود الحقيقي في
المسيح. هذا هو سبب إلقFFائهم كFFل ثقFFل مسFFاهمتهم الالهوتيFFة والرعائيFFة على العبFFادة الFFتي هي الُفلFFك
ة الFFتي تتكFFّون فيهFFا FFّاة الليتورجيFFة الحيFFدون على أهميFFّالثابت لألمة اليونانية أثناء العبودية. إنهم يؤك
الروحية اإلفخارسFFتّية عنFد الجسFFم الكنسFّي. ليس مفاجئFFًا إذن أن تكFون معظم كتابFFاتهم مكرسFة لهFذا
الموضوع الذي يشمل: منشورات آبائية تركFFّز على غريغوريFFوس باالمFFاس وسFFمعان الالهFFوتي الحFFديث
حكمFة الصFحراء ، (الذي أسس نهضFة هدوئيFFة في القFرن الحFFادي عشFر؛ نشFر نصFوص آبFFاء الصFحراء  (

َدم، سFير قديسFين، مFدائح وفFوق كFل ذلFك الفيلوكاليFا. هFذه Fِعظات، خ (نصوص ذات طابع ليتورجي  (

األخيرة إذ تقّدم تجربة نسك األرثوذكسية اليِقظ، صFارت الغFذاء الFروحي لجميFع البلFFدان األرثوذكسFية
. كFFان خريسFFتوس شهادة اختبارية على األصالة الكنسية "والسالفية ومعياًرا لالهوتنا الحديث، بكونها  "

. تحFFدًيا في المواجهFFة بين حضFFارتين ل  FFّياناراس محًقا تماًما عندما كتب أن نشر كتاب الفيلوكاليا يمث" "

َمْركFFُز األجFFّف واألشFFّد ِريُّ التَّ َFFذاتي الَبشFFاء الFFار االكتفFFتوثن بانتصFFذي يسFFال ، التطFFور ’من جهFFة، جنFFون  ’ "

، ومن ناحيFFة أخFFرى، أولويFFة البحث عن الحقيقFFة وليس عن ... [واالكتفFFاء الFFذاتي من الطبيعFFة الفانيFFة  [

. "المصلحة

)د الرؤية المجتمعية القومية: كانت األخالقيFFات المسFFيحية  )ΧρηστοήθειεςيةFFائل الرئيسFFدى الوسFFإح )
العالقFFات بين األفFFراد وبين "لتشكيل المجتمFFع األوروبي، والFFتي حFFددت روحيFFة المجتمFFع الجديFFد، أي 

كيFFف يجلس، كيFFف يأكFFل، وكيFFف يتحFFدث.... دالئل على السلوك الحسن للمواطن ،  . إنها  "الجنسين " " " "

هFFذه العقليFFات غFFزت المجتمFFع اليونFFاني من خالل مختلFFف القنFFوات وخاصFFة اليونFFانيين الFFذين أنهFFوا
دراستهم في أوروبا نقلوا هذه األخالقيات إلى اليونان. يقول الراحل قسFFطنطين  ديمFFاراس مشFFيرًا إلى
كل شيء يظِهر أن تغييًرا عميًقا قد حدث في تشكيل المجتمع اليونFFاني المحبFFة التقليديFFة …العواقب:  "

. إنه تحFFدي "لما هو حسٌن وجميل تمّر بمحنة، إلى أن يتّم استيعاب ما هو جديد بينما يتم إهمال القديم

أوروبا للمجتمع. في هذا السياق، ال ينبغي أن ننسFFى أن البنيFFة التحتيFFة لتشFFكيل المجتمFFع األوروبي مFFا
ا الهوتيFFة، أي كنائسFFية. يختFFبر ًFFرومي هي أيضFFع الFFة المجتمFFا أن خلفيFFة، كمFFارلمان هي الهوتيFFد شFFبع
الكوليفاذس هذا األمر كFFونهم شخصFFيات كنسFFية والهوتFFيين. وهFFذا هFFو السFFبب في أنهم يجمعFFون في
جهودهم بين تجديد التقليد الالهوتي والنموذج االجتمFاعي األرثوذكسFي الراسFخ، الFذي يقFFّدم الشFركة
الرهبانية ويغرس العبادة في الضFFمير. هكFFذا الروحيFFة االجتماعيFFة األرثوذكسFFية تتعFFزز، بعFFد الممارسFFة
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، وهFFو األمFFر الFFذي يعبFFّر الليتورجيا بعد الليتورجيFFا  Fاألرثوذكسية نفسها، وهي  تربط مجتمع العبادة ب" "

االحتفال الكنسي بشكل كامل من خالل ازدواج جوانبه، في داخل الكنيسة وخارجها. ومع ذلFFك، "عنه  "

فإن أخالقيات القديس نيقوديموس المسيحية تFFأتي لتغطيFFة القضFFية من الناحيFFة النظريFFة. إن مراجFFع
قواعFFد ة بسFFير القديسFFين. لFFذا، فهي ليسFFت من أجFFل  ّFFة وخاصFFل آبائيFFالمؤلف بالطبع ليست ُتَقوية، ب" "

أخالقية، بFFل من أجFFل خFFبرة روحيFFة مقدسFFة. القFFديس، إذ ينّغص بروحFFه النسFFكي الFFذين تFFدهرنوا في
الفضاء الكنسي، يقّدم الروحية األرثوذكسية اآلبائية األصيلة كطريقة للوجود الكنسي. برأيي المتواضع،
يجب أوالً وقبل كل شFFيء أن يؤخFFذ بعين االعتبFFار عمFل الكوليفFFاذس السياسFFي، وال سFFيما أثانسFFيوس
ا إجتماعيFFًا. إن تعليلهم ًFFل أيضFFديولوجيًا بFFط أيFFا ليس فقFFرفض أوروبFFة لFFة النهائيFFه النتيجFFاريوس. إنFFب
العبوديFFة التبشFFير بالعبوديFFة في ظFFل الحكم العثمFFاني أو  "النظFFري يصFFادق على هFFذا الموقFFف. إن  " "

لحمايFFة وا بمFFا أضFFافه باسFFيليوس مكريFFديس:  FFّو لم يتلهFFالطوعية المعللة علمًيا كانت لتكون مؤاتية ل" "

الحمايFFة الذاتيFFة أفضFFل وأكFFثر واقعيFFة من . ربمFFا لهFFذا السFFبب تكFFون  "األرثوذكسية من خطFFر الغFFرب " "

. َمن يعرف الخطط األوروبية، وخاصFFة الفرنسFFية، للنظFFام اإلثFFني الFFرومي العبودية الطوعية "مصطلح  "

في ذلك الوقت، يعرف أن معاداة الكوليفادس ألوروبا ليست بالضرورة تأييFFدًا لتركيFFا. إن تFFزامن تطFFابق
ا مFFع FFًالكوليفاذس مع األهداف المباشرة للسياسة العثمانية حقيقة ال جدال فيها، لكنها هنا متطابقة تمام
ا للعFFرق اليونFFاني FFًموقف الشهيد القومي القديس كوزما اإليتولي، الذي اعتبر النير العثماني معروًفا إلهي
على أساس موقف أوروبا من األرثوذكسية. يجب أن يقبل البحث عن تفسير هذه األمانة الثابتة لتقليFFد
اليونانيين. ومع ذلك، فإن مراجعته تحّول العلم تلقائًيا إلى سياسة. اقFFترح أثناسFFيوس بFFاريوس اعتبFFار
ضحايا اإلسالم مثل شهداء الكنيسة األوائل أو تكريم الشهداء الجFFدد كقديسFFين دون موافقFFة الكنيسFFة
، الFFذي كFFان القFFديس كوزمFFا ضFFد المسFFيح مقاومة عملية لسلطة  "الكبرى. ينبغي اعتبار هذا االقتراح  " " "

يرى أنه السلطان العثماني.

في الختام:
، كنسختين1 رؤى سياسية ". إن المواجهة بين الكوليفاذس والتنويريين هي تعارض عالمين مختلفين و "

متنافيتين للهلينية. إن اختيFار الوسFيلة في هFذا النضFال ليس بنفس أهميFFة النضFال نفسFFه الFFذي يكمن
وراء الضمائر.

. يفترض تقييم موقف الكوِليفاذس إمكانية فهم أهمية األرثوذكسFFية بالنسFFبة لهم، ليس كأيFFديولوجيا2
دينيFFة أو تأمFFل مFFاورائي، ولكن كطريقFFة للوجFFود تقFFود إلى التقFFديس الFFذي هFFو الوجهFFة األرثوذكسFFية
ا معرفFFة لغتهم، وهي ليسFFت مجFFرد ًFFروري أيضFFاريخ. من الضFFد التFFا بعFFًا ومFFان، تاريخيFFدة لإلنسFFالوحي

اليونانية، بل اليونانية الكنسية لتجنب المزيد من سوء الفهم.
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ْخَم3 ِل التُّ FFُالَ َتْنق ". هكذا ُيفهم ثبات الكوليفاذس في تقليFFد اليونFFانيين، معFFبرًا عنFFه بالبديهيFFة الكتابيFFة: 

أمثال  )اْلَقِديَم الَِّذي َوَضَعُه آَباُؤَك  "28:22.)
. أخيًرا، يجب أن ُيعزى سوء الفهم في النهج التفسيري عند الكوليفFFاذس إلى تطFFبيق المعFFايير الغربيFFة4

. إنFFه خطFFأ يحFFاول البحث العلمي الروحيFFة (السياسFFية  االقتصFFادية، أي الماديFFة وليس معFFاييرهم  ( ) - (

اليوم تصحيحه، بالطبع حين يحرر نفسه من ثقل الماضي الضاغط.
Source: Πειραϊκή Εκκλησία, Ιούνιος 2009. Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ. https://alopsis.gr/η-πρόκληση-του-  δ  ιαφωτισμού-  
και-οι-  κ  ολ/  
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التحرر من اخلوف
ألبانيا (أناستاسيوس رئيس أساقفة تيرانا  (

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

متى  )الَ َتَخاَفا  " "10:28.)
الَ ال تخاْفا للمرأتين اللتين حملتا المّر وقد أخذتهما الرعدة والدهش عند القبر الفارغ  "قال مالك الرب:  " "

مFFتى اَل!  FFَا ق FFَُه َقاَم كَم كَُما َتْطُلَباِن َيُسوَع اْلَمْصُلوَب. لَْيَس ُهَو هُهَنا، ال�نَّ نَّ ْعلَُم ا� ي ا� نِّ ْنُتَما، َفا� )َتَخاَفا ا� "5:28-6.)
. بعد ذلFFك، شFFدد لFFدائرة تالميFFذه المغتّمين ال تخْفَن "بعد ذلك بقليل، قال لهّن المسيح القائم من الموت  "

لوقFFا  ْفكَاٌر ِفي ُقلFُوِبكُْم؟  َما َباُلكُْم ُمْضَطِرِبيَن، َوِلَماَذا َتْخُطُر ا� )الخائفين:  " (. أظهFر لهم آثFFار الصFFلب38:24"
على يديه وقدميه، وبالتالي أكّد بحضوِره حدث قيامته الخاِرق.

. عFFبر العصFFور، أعلَنت رسFFالة القيامFFة التحFFرر من كFFل أسFFباب الخFFوف. انتصFFاُر المسFFيح حّطم 'ال تخافا '

سFFيادة القFFوى الشFFيطانية، وسFFّد الفجFFوة بيننFFا وبين اهلل وأعFFاد عالقتنFFا. الرسFFول بFولس أعلن األهميFFة
ِلكَْي ُيِبيFFَد بFFِاْلَمْوِت َذاَك ل اآلالم  FFِانًا وَقبFFار إنسFFوع صFFالوجودية للصليب والقيامة بطريقته الفريدة. يس"

ولِئَك الَِّذيَن ْبِليَس، َوُيْعِتَق ا� ْي ا� اِتِهْم َتْحَت َخْوًفا ِمَن اْلَمْوِتالَِّذي لَُه ُسْلَطاُن اْلَمْوِت، ا� FFَلَّ َحيFFُا ك FFًاُنوا َجِميعFFَك 
عبرانيين  ِة  )اْلُعُبوِديَّ ًما ِفي14:2-15" دِّ FFََو ُمَتق FFُاْلَبَداَءُة، ِبكٌْر ِمَن اال�ْمَواِت، ِلكَْي َيكُوَن ه ".  المسيح القائم هو  )

كولوسي  )كُلِّ َشْيٍء.  (. مع قيامة المسيح، بدأ شكل جديد من الوجود بالنسبة لنا. إن تأكيFFد قيامFFة18:1”
متى  كل سلطان في السماء وعلى األرض  عطي  )المسيح، واإليمان بأنه قد ا� " ( حFFّرر تالميFFذه من19:28"

كل أنواع الخوف والقلق، وحّولهم إلى مبشرين أشاوس شجعان بالحياة الجديدة في المسيح.
. في الزمان الحاضر، تضFFاعفت المخFFاوف الFFتي تهFFدد حياتنFFا بشFFكل كبFFير. وقFFد تفFFاقمت في 'ال تخافوا '

اآلونة األخيرة بسبب الفزع العام الناجم عن األزمة االقتصادية العالميFFة. المخFFاوف القديمFFة والجديFFدة
تثير أفكارنا وتسحق قلوبنا. في هذا الجو الجائر، عيد القيامة هFFو دعFFوة لجميFFع المؤمFFنين للشFFروع في

طريق التحرر من الخوف.
من الخوف من الذين يعادوننا؛ من الخوف الناجم عن ظلم وقسوة مجتمعنFFا؛ من الخFFوف من الخطيئFFة
المتعددة األوجه التي تتسلل إلى كياننا وتصادره؛ من الخFوف من األلم والعFوز والمFرض والوحFدة ومن
ة؛ من الخFFوف من FFّة الملحFFاة اليوميFFاكل الحيFFوف من مشFFا؛ من الخFFدد حياتنFFتي تهFFار واآلالم الFFاألخط
المجهول والفشل وعدم اليقين بشأن المستقبل. وتتويج رسالة قيامFFة المسFFيح هي التحFFرر من الخFFوف
من الموت، خوفنا وخوف أحبائنا، وهو الخوف الذي يسحق الحياة البشرية. ال يقتصر عيد القيامFة على

إعالن الحرية التي منحنا إياها المسيح، ولكنه يدعونا أيًضا للمشاركة في هذه الحرية.
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، هي المسFFيح قFFام "بالطبع، هذه الحرية تعتمد على اإليمان. عندما تصرخ الكنيسة بصوت عاٍل مسّبحًة  "

. بطبيعFFة طFFوبى للFFذين يؤمنFFون... "ال تلجأ إلى الحجج إلقنFFاع حقيقFFة مFFا تعلنFFه. مFFا يعتقFFده كثFFيرون!  "

ْنِجيFFِل اِء اال� FFَوَغْيَر ُمْنَتِقِليَن َعْن َرج "الحال، هذا مشروط بأننا ثابتون في اإليمان متأسسون وراسخون:  "

(.23:1)كولوسي 
، لFFذا نحن الفصح (إن قيامة المسيح تبدد الخوف ألنها تتضافر مع قوة مذهلة وخاصة في عيد األعياد  (

ِتِه، الَِّذي َعِملFFَُه ِة ُقوَّ َما ِهَي َعَظَمُة ُقْدَرِتِه اْلَفاِئَقُة َنْحَوَنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنيَن، َحَسَب َعَمِل ِشدَّ "مدعوون للشعور 

ٍة وَّ Fُْلَطاٍن َوق ُFFٍة َوس َFFلِّ ِرئاسFFُْوَق ك Fَاِت، ف َماِويَّ ْجلََسُه َعْن َيِميِنِه ِفي السَّ َقاَمُه ِمَن اال�ْمَواِت، َوا� ْذ ا� ِفي اْلَمِسيِح، ا�
أفسس  ْيًضا  ْهِر َفَقْط َبْل ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ا� ى لَْيَس ِفي هَذا الدَّ )َوِسَياَدٍة، َوكُلِّ اْسٍم ُيَسمَّ "19:1-21.)

ر موقفنFFا من الحيFFاة: FFّإن هذا التحرر من الخوف هو هبة من الرب القائم من بين األموات ويجب أن يغي
َة ُفْرَصًة ِلْلَجَسِد، يَّ ُروا اْلُحرِّ ُه الَ ُتَصيِّ نَّ َغْيَر ا� ْخَوُة مع اإلضافة الواضحة  َها اال� يُّ ِة ا� يَّ َما ُدِعيُتْم ِلْلُحرِّ نَّ كُْم ا� نَّ "َفا� ” "

غالطية  ِة اْخِدُموا َبْعُضكُْم َبْعًضا.  )َبْل ِباْلَمَحبَّ ''13:5.)
بتضحيته على الصليب وانتصFار القيامFة، أعلن المسFيح، أقنFوم محبFة اهلل المتجسFد، عن قFوة المحبFة
الفريدة التي تحررنا من كل أشكال الخوف. إن الذين يتحدون معه في اإليمان والمحبة يسFFتطيعون أن
ُة اْلكَاِملFFَُة ِة، بFَِل اْلَمَحبَّ ْوَف ِفي اْلَمَحبَّ Fَالَ خ "يختبروا الحقيقة التي كشف عنها القFFديس يوحنFFا اإلنجيلي: 

ِة  ْل ِفي اْلَمَحبَّ ا َمْن َخاَف َفلَْم َيَتكَمَّ مَّ لَى َخاِرٍج ال�نَّ اْلَخْوَف لَُه َعَذاٌب. َوا� )َتْطَرُح اْلَخْوَف ا� (.18:4 يوحنا 1"
إخوتي وأخواتي، في هذا الوقت الحاضر على وجه الخصوص، فلنتمتع بالحرية من كل أشكال الخFFوف
المسFFيح قFFد "ونعّمق إيماننا ومحبتنا للمنتصر على المFFوت ورب حياتنFFا مFFذكّرين إخوتنFFا الخFFائفين بFFأن 

"قام!
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أحد حامالت الطيب، الباشرة الثانية
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 كFFأمتهاعيد آخر أكبر: عيد البشارة الثانية للسيدة العذراء. عيFFد بشFFارالطيب ُيقام في يوم أحد حامالت 
الخليقة الجديدة، كأم أبناء القيامة.

FFرية واسFFة البشFFة الطبيعFFيح هي قيامFFة المسFFاس أن قيامFFآدمدةعاتيالحظ القديس غريغوريوس باالم 
 حFFواء، فFFإنأيامFFرأة القديم كFFان  آدم أىأول شخص رأن ما كالقديم إلى الحياة األبدية غير الفاسدة. و

ا امFFرأة. هFFذهَأول م ًFFانت أيضFFرية، كFFة البشFFددت الطبيعFFن رأى آدم الجديد، المسيح، بعد قيامته التي ج
ضFح من مقارنFة تفصFFيلية لتكFFوين روايFاتّالمرأة لم تكن مFريم المجدليFFة، بFل السFيدة العFFذراء، كمFا يت

القيامة في األناجيل األربعة، وهو تحليل قام به في الواقع القديس غريغوريوس باالماس.
ِة، الَِّتي كFFَاَن ْرَيَم اْلَمْجَدِليَّ FFَاًل ِلم وَّ َر ا� FFَِل اال�ْسُبوِع َظه وَّ َوَبْعَدَما َقاَم َباِكًرا ِفي ا� "نقرأ في نهاية إنجيل َمرُقس: 

ْخَرَج ِمْنَها َسْبَعَة َشَياِطيَن  )َقْد ا� (. لكن اإلنجيلي نفسه الذي ذكر هذا كأول ظهور للمسيح كتب قبFFل9:16"
[ يعقFFوبأم]المجدليFFة ومFFريم ريم  ليلة عيد الفصح، أن مFFرأقُي الذي عذلك بقليل في روايته، في المقط

(أي سيدتنا وسالومي اشتر ا ئنوجالحنوط  ين) َباِكًرا ِجدًّ ) إلى القبر  " "2:16.)
. يبدو أن هذه زيFFارة ثانيFFةوحسب" باكرًا" بل"جًدا باكرًا "ظهور المسيح لمريم المجدلية لم يحدث إذًا، 

"، اكتشFFفت، كمFFا الحFFظ القFFديسباكرًا جدًا"أو حتى ثالثة لقبر المسيح. في زيارتها األولى، التي حدثت 
الحجر قد  التلميذ اآلخر الذي كFFان يسFFوعُدحِرج "يوحنا اإلنجيلي، أن  . ركضت إلى بطرس و  "من القبر "

يوا"يحبه وقالت لهم ْيَن َوَضُعوُه!  َد ِمَن اْلَقْبِر، َولَْسَنا َنْعلَُم ا� يِّ َخُذوا السَّ ا�  :( ” "2:20.)
قريًبا من جديديالحظ القديس يوحنا  )، كان القبر  " ، كان هناك عدد من النساء اللFFواتيهذا(. إلى 42:19"

 إلى القبر مرة واحدة فقFFط، بFFل مFFرتين أو ثالث مFFرات، كمFFا توضFFح نصFFوصن. لم يذهبالطيوبيحملن 
المجدلية ذهبت بنفسها.أن . كما نفَسها البعض في مجموعات لم تكن دائًما ناإلنجيل، يرافقن بعضه
FFدف اإلنجيلFFيل، يينلم يكن هFFيح بالتفصFFة المسFFف قيامFFل  وصFFدث اإللهي. لم تكنبFFذا الحFFإعالن ه

مذكرات الرسول، أي مالحظاتالشهيد يوستينوساألناجيل روايات منهجية، لكنها كما يالحظ  " كانت  "

Apologia)حول حياة المسيح وتعليمه   I،  66، (. في ختام إنجيلFFه، كتب القFFديس يوحنFFا أن هنFFاك3 
، فلن يكFFون هنFFاك مكFFان فيلFFو كُتَبت واحFFدة فواحFFدةالمسيح، صنعها العديد من األشياء األخرى التي 

العالم بأسره الحتواء الكتب. لذلك يكتب كFل من اإلنجيلFFيين األربعFة عن زيFFارة واحFFدة أو زيFFارتين إلى
 ويترك الباقي خارًجا.الطيبلمرأة حاملة لقبر المسيح 
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 والمجدلية، كما وصفها القديستناويترتب على ذلك أن الزيارة األولى إلى قبر المسيح كانت زيارة سيد
َذا َر. َوا� Fَْرا اْلَقب FFَُرى ِلَتْنظ FFْْرَيُم اال�خ Fَُة َوم ْرَيُم اْلَمْجَدِليَّ Fَاَءْت م FFَِل اال�ْسُبوِع، ج وَّ ْبِت، ِعْنَد َفْجِر ا� َوَبْعَد السَّ "متى:  

ِه  Fْاِب، َوَجلََس َعلَيFFََر َعِن اْلب FFََرَج اْلَحج Fْاَء َوَدح Fََماِء َوج َّFFَزَل ِمَن الس Fَبِّ ن )َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة َحَدَثْت، ال�نَّ َمالََك الرَّ ”

بعد الزلزال ووجدن الحجر مدحرًجا.حامالت الطيب جئن (.  جميع النساء األخريات 1:28-2
مريم األخرى كانت حاضرة في الزلزال وإزالFFة الحجFFر من القFFبر. ظهFFر لهFFا التي هي  "(السيدة العذراء  " (

ه إليها رسالة قيامة ابنها. هذه هي المرة الثانية التيّالمالك قبل أي شخص آخر، وفتح قبر المسيح ووج
 رئيس المالئكFFة جبرائيFFل الFFذيبأنه القFFديس غريغوريFFوس حFFدده وي،يخاطبها فيها مالك بهذه الطريقة

 األولى.تهاظهر لها في بشار
ممتلئة نعمة أحّست  فائقة الطهارة و "كونها  " " السيدة العFFذراء بفFFرح عظيم لمFFا حFFدث، في حين كFFانت"

المجدلية خائفة، كما لو أنها لم تفهم حًقا أًيا من األحداث. كل ما استطاعت رؤيته هFFو فFFراغ القFFبر الFFذي
[.1]به ركضت لتخبر بطرس والتلميذ اآلخر 

ث إليه. انفتح كل شFFيء في السFFماء واألرضّ المسيح وتحدىلذلك كانت السيدة العذراء هي أول من رأ
-قدستين  على الFFرغم من أن اإلنجيلFFيين لمم[. هي وحدها احتضنت قدميه ال2]أوالً لها ومن خاللها لنا 

[. من ناحيFFة3]يذكروا هذا على وجه التحديد ألنهم لم يرغبوا في تقFFديمها كشFFاهدة على قيامFFة ابنهFFا 
أالهFFا ل لابستاني، قالإلى القبر واعتقدت أنه التالية أخرى، مريم المجدلية، التي قابلت الرب في زيارتها 

لت إلعالن البشارة للتالميذِ. بدالً من ذلك، ا�رسللسجود لهن هو وذهبت َ أدركت مبعدما كانت قدتلمسه، 
[4.]

حFFامالتومن المثير لالهتمام أيًضا أن نالحظ التحيات المختلفة التي وجهها السيد المسيح إلى النساء 
افرحالطيب  ] ، وقال للتالميذ السالم لكم ن"وتالميذه. قال للنساء:  ه النساء،ن[. كان أول شيء تحتج5"

. وكان أول ما احتاجه التالميذ، إذ كانوا قد اهFFتزوا من الخFFوفالفرحبعد أن عانين من آالم الصلب، هو 
من اليهود، هو السالم.

السالم مرتبط مباشرة بالفرح. والفرح يفFFترض السFFالم. عالوة على ذلFFك، فFFإن الفFFرح والسFFالم، مFFع كFFل
انظFFر غالطيFFة نالفضائل المسيحية األخرى، يشكالن ثمر الروح القدس الواحFFد غFFير الم (. مFFا22:5)قسFFم 

يعFFذب النFFاس ويلقي بهم في االضFFطراب والقلFFق هFFو المFFوت. هFFذا هFFو السFFبب في أن أولئFFك الFFذين لم
يتغلبوا على الخFFوف من المFFوت ال يسFFتطيعون معرفFFة السFFالم. السFFالم الحقيقي ممكن فقFFط من خالل

التحرر من الخوف من الموت. يفترض الفرح الحقيقي أيًضا أن نتحرر من هذا الخوف.
. إنFهَّشيؤكد المسيح أن السالم الذي يقدمه لنFا يختلFف عن السFالم الFدنيوي. سFالم العFالم تقليFدي وه

ضمن شروط الفساد والموت. لهذا يمي "سالم يعمل  ْتُرُك لَكُْم.ّ" َسالًَما ا� "ز المسيح سالمه عن سالم العالم: 
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يFFو  نFFَا  ْعِطيكُْم ا� الَُم ا� FFَا ُيْعِطي اْلع FFَْعِطيكُْم. لَْيَس كَم )َسالَِمي ا� فFFرح المسFFيح ليس فFFرحأيضFFًا (. لكن 27:14"
كامل ال يمكن ألحد أن يسلبه منا.حصين وراسخ، لكنه ًا وال عابرًاالعالم. إنه ليس تقليدي ". إنه فرح  "

 في التحليFFل األخFFيرهمامجيئFFه إلى العFFالم هFFو بشFFارة الفFFرح والسFFالم. السFFالم والفFFرح الحقيقيFFان إن 
. لكنعّلة " الخليقة الجديدة. لهذا سميت السيدة العذراء، وهي أم الخليقة الجديدة، استحقاقات "الفرح

أفسFس  (. وقيامتFFه من بين األمFوات هي تأكيFد14:2)المصFدر الحقيقي لهFذا الفFرح هFو المسFيح نفسFه 
لفرحنا الثابت والسالم الدائم الذي يمنحنا إياه. أي بحث عن هFFذه األشFFياء بعيFFًدا عن المسFFيح والسFFيدة

معنى.هو بالكلية بال العذراء 
.10،18؛ غريغوريوس باالماس العظة 2:20[ أنظر يوحنا 1]
.8، 18[ نفسه 2]
.13، 18[ نفسه 3]
.17:20[ يوحنا 4]
وللنسوة الحامالت الطيب قلت افرحن، ولرسلك وهبت السالم قنداق الفصح.5]  " “ ]
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لقاء المرأة الاسمرية
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

أي لقاء مع المسيح يدهش الناس. إن لم تندهش، يجب أن تسأل نفسك ما إذا كنت قFFد قFFابلَت المسFFيح
بالفعل وشعرت حًقا بحضFوره. هFFذه الدهشFFة ليسFFت غFير قابلFة للتفسFير وال سFFخيفة، بFل هي مفهومFFة
وعقالنية. إنها األمر الذي يحدث عندما يلتقي الطبيعي بمFFا فFFوق الطFFبيعي، يلتقي النسFFبي مFFع المطلFFَق

ويلتقي العابر مع األبدي.
عندما يلتقي األشخاص الذين يغلب عليهم الخوف من الموت برّب الحياة، وعندما يحّدق المخلFFوق في
خالقه، تكون العالقة غير متكافئة، وتحدث مفاجآت غFFير متوقعFFة. وتصFFبح هFFذه المفاجFFآت أكFFثر إثFFارة
عندما يواضع الرب نفسه أمام خليقته ليخدمها. في الواقع، ال تقتصر المفاجآت هنا على الطبيعة العامة

لألشياء، بل تمتّد أيًضا إلى تفاصيلها الخاصة.
في اللقاء مع المرأة السامرية، المفاجأة األولى هي الحوار الذي جرى بينهما بحد ذاته. يخاطب المسFFيح
كيف هذا وأنت يهودي تسألني عن ماء "المرأة السامرية ويطلب بعض الماء ليشرب. هي تتفاجأ وتسأل: 

. ”للشرب وأنا امرأة سامرية. ليس بين اليهود والسامريين معامالت

ا من السFFامرة؟ واألكFFثر ًFFالمفاجأة مزدوجة ال بل مضاعفة. كيف يمكن أن يهوديًا، يسوع، يخاطب شخص
من ذلك، لماذا يتحFFدث مFFع امFرأة، خاصFFة صFFاحبة مFFاٍض متقلب، وهFFو يعلم هFFذا جيFFًدا. وأخFFيًرا، كيFFف

تكشف هذه المرأة الحقيقة األكثر عمًقا للرسالة المسيانية؟
كل مفاجأة نمّر بها هي دائًما بسبب لقاء مFFع شFFيء جديFFد، أو بسFFب إظهFFار واقFFع مFFا، أو شFFخٍص مFFا ، أو
بعض الحقائق الFتي لم نكن نعرفهFFا حFFتى ذلFك الحين. بعبFارة أخFرى، يرجFFع ذلFFك إلى نFوع من اإلعالن.

وهذا أيًضا ما نالحظه في حالة اللقاء الذي نتناوله.
المرأة السامرية متفاجئة بوجود يهودي يكسر حواجز عFFدم التواصFFل مFFع شFFعبها ويبFFدأ الحFFديث معهFFا.
يطلب منها بعض الماء ليشرب. قبFFل أن تصFFحو من هFFذه المفاجFFأة، تواجFFه مفاجFFأة أخFFرى، وحّتى أكFFبر.
الماء الحي بنفسFFه. لم تكن هFFذه المفاجFFأة بسFFبب "تسمع أن الشخص الذي طلب الماء قادر على تقديم  "

يا سيدي، ليس لديك دلو والبئر عميقة جFFًدا. "أي إعالن جديد، بل بسبب الحيرة التي أثارتها في المرأة: 

"من أين لك هذا الماء الحي؟

. لكن هFFذا ليس مFFا ماء حيFFًا "الماء الحي يعني المياه الجارية. الماء في البئر ال يجري. لذلك هو ليس  " " "

يحّير المرأة السامرية التي ما زالت تفكّر في ماء البئر. ليس في فكرها أي ميFFاه جاريFFة. وحFFتى لFFو كFFان
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المFFاء "األمر كذلك، فهي ما زالت ال تفهم مFFا كFFان يتحFFدث عنFFه المسFFيح. من ناحيFFة أخFFرى، عنFFدما قFFال 

، لم يقصد المسيح بعض الماء الجاري الذي يرّوي العطش الجسدي لفترة قصيرة، بFFل المFFاء الFFذي "الحي

يوِجد داخل الناس مصدًرا ال ينضب أبًدا للحياة األبدية. الماء الذي يقضي على الموت.
اعتقدت المFFرأة السFFامرية أنهFFا فهمت كالم المسFFيح وطلبت منFFه أن يمنحهFFا هFFذا المFFاء السFFحري وذلFFك
يا سيدي، أعطني هذا الماء، حتى ال أشعر بFFالعطش وال أضFFطر "لتحريرها من مهمة جلب الماء المرهقة: 

. اعتقدت المرأة أنها وجFFدت حاًل سFFهاًل لمشFFكلتها. المسFFيح حFFّدثها عن "إلى المجيء إلى هنا لحمل الماء

ا طبيعيFFة، تشFFربها مFFرة ثم ال FFًالماء الذي ينبع في الناس ويصبح مصدر الحياة األبدية. هي تخّيلت مياه
تعود تشعر بالعطش مرة أخرى، وال تحتاج إلى الذهاب إلى البئر للحصول على الماء.

طالمFFا أن النFFاس يحصFFرون أنفسFFهم في الشFFؤون الدنيويFFة، فلن يتمكنFFوا من فهم الحقFFائق األبديFFة
المتسامية. يمكن أن يفاجأوا أو يصابوا بالحيرة أو يندهشوا وحFFتى أن يتوقعFFوا حلFFوالً سFFحرية. لكنهم
دين بالّتمFاس الجسFدي المباشFر. إنهم يتعFاملون مFع المشFاكل Fَيبقون محصورين في العالم المرئي، مقي
اليومية الروتينية وعقولهم ال تذهب أبعد من ذلك. حواسهم الروحية ال تعمل. حتى لو سمعوا عن شيء
يتجاوز اإلحساس المباشر، شيء يتجاوز األشياء الموجودة في هذا العالم، فإنهم يصوغونه من منظFFور
الحFFواس وبطريقFFة دنيويFFة. فعليFFًا لFFديهم أسFFئلة، وهم يختFFبرون المفاجFFآت ويتلقFFون اإلعالن، لكنهم ال
يزالون يسلكون في المكان والزمان. إنهم يفكرون ويفهمون ويعيشون خاضعين لقانون الموت والفساد.
إن الموت هو العقبة التي تعيق وتوقف كل فكFر وفعFل للنFاس، وكFل مفاجFأة يختبرونهFا أو إعالن ُيمَنح
لهم. ال إعالن وال اختراع وال فّن وال فلسفة تستطيع اختراق هذا الحاجز. كل ما هو معروف أو متاح لنFFا

هذا الجانب من تخوم الموت. "يكمن على  "

ال يكون تجاوز الموت بالمنطق أو الجدل وال العلم وال السFFحر. كFFل هFFذه تخFFدم أغراضFFًا دنيويFFة. تجFFاوز
الموت يكون بمعجزة، بأعظم معجزة على اإلطالق أي القيامة. هذا هو السبب في أن قيامة المسيح هي
ا. هFFذا هFFو FFًأعمق إعالن، أو بشكل أكثر دقة، اإلعالن الحقيقي الوحيد، ألنها تفتح لنا حقيقة جديدة تمام
السبب في أن كFFل واحFFدة من معجFFزات المسFFيح هي عالمFFة، أي سFFهم يFFدّلنا أبعFFد من ضFFواحي المFFوت

والفساد، إلى القيامة والخلود.
كانت المرأة السامرية تتحدث إلى المسيح لكنها لم تفهم أساًسا ما كان يقوله. كان يتحدث على مستوى
الحياة األبدية. أما هي فقد نقلت تلقائًيا ما سمعته إلى مستوى هذه الحياة المؤقتة. لم يكن هناك نقطFFة
اذهFFبي وادعي ، أو  معجزة، أعلنها لها المسFFيح حين قFFال:  عالمة "التقاء. نشأت هذه النقطة من خالل  " "

أجابت المرأة وقالت : ليس لي رجل. قال لها يسوع: حسنا قلت: ليس لي رجل،  . "رجلك وهلّم إلى ههنا "

. "ألنه كان لك خمسة رجال، والذي لك اآلن ليس هو رجلك. هذا قلت بالصدق
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كلمات الرب نقلت المرأة السامرية إلى مستوى آخر. لقد قدمت لهFFا فرصFFة جديFFدة ال تحFFددها الضFرورة
لة التعامFFديتين. من بعFFدها تخّلت المFFرأة عن عقFFدة ِFFة والصFFة الرؤيFFالعقالنية. لقد عرضت عليها احتمالي
المياه الوجودية، أو باألحرى نسيتها تماًما، كما يّتضح من بقية الرواية، وطالبت بحّل مشكلة أخرى، بهFFا

يتّم التخلص من عطش آخر هو عطشها الماورائي.
يFFا سFFيد، أرى أنFFك نFبي. آباؤنFا سFجدوا في هFFذا الجبFFل، وأنتم تقولFون: إن في أورشFFليم "قFFالت المFرأة 

تFFأتي سFFاعة، وهي اآلن، حين السFFاجدون . فكFFان لهFFا إعالن عظيم:  "الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه ”

. اهلل روح ومن "الحقيقيون يسجدون لآلب بFالروح والحFق، ألن اآلب طFالب مثFل هFؤالء السFاجدين لFه

يعبده يجب أن يعبد بFFالروح والحFFق. النFFاس يتغFFيرون عنFFدما يؤمنFFون ويعبFFدون، عنFFدما يؤمنFFون باهلل
، يصبحون أيًضا وإلى حٍد ما مثله. يصبحون روحيين وثابتين. بالروح والحق "ويعبدونه  "

أعلم أن مسيا، الذي يقال له المسFFيح، يFFأتي. فمFFتى "هنا يقفز المعتقد الديني للمرأة إلى الواجهة فتقول 

. أنا الذي أكلمك هو . فقال لها المسيح  "جاء ذاك يخبرنا بكل شيء " "

عطي للمرأة السامرية تزامن مع المفاجأة التي اختبرها تالميذ المسيح الFFذين وصFFلوا هذا اإلعالن الذي ا�
إلى هناك في تلك اللحظة، فكانوا في حيرة من سبب تحدث معلمهم مع هذه المFFرأة. وكFFانت مفاجFFأتهم
عالمFFة مفيFFدة. لقFFد كFFانت إعFFداًدا من شFFأنه أن يسFFاعدهم على فهم أن اإلنجيFFل الFFذي يجب أن "هFFذه  "

يكرزوا به يتجاوز الحدود العرقية واالجتماعية والدينية الضّيقة.
كلما ازداد تكّرس الناس الهتمامات هذه الحياة، يزيد ارتباطهم بأشياء هذا العFFالم ونسFFيان احتياجFFاتهم
ا. لكن عنFدما ُيثFار قلقهم الFروحي العميFق، ألي سFبب كFان، ويFدركون أن هنFاك جFواب على FFًثر عمقFاألك
السؤال الوجودي المنسي والمنبوذ من قلوبهم في كثير من األحيان، فإنهم ينسون احتياجاتهم اليوميFFة

ويّطرحون اهتماماتهم الدنيوية.
"تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا إنسانا قFFال لي كFFل مFFا فعلت. ألعFFل
. من الواضح أن المرأة نفسها كانت قد اقتنعت بأنه المسFFيح المنتظFFر، ألن هFFذا مFFا أتت "هذا هو المسيح

ا أن ًFلتخبر به الناس في بلدتها. أرادت أن تشاركهم فرحتها الكبيرة. لكنها، بكونها بشرية، ربما أرادت أيض
يؤكّد اآلخرون تحقق انتظارهم المشترك. وترافFFق تأكيFFدها مFFع التجربFFة الFFتي حصFFلت ألبنFFاء بلFFدها من
إننا لسFFنا "لقائهم بالمسيح. الفرحة المشتركة هي فرحة مضاعفة. الفرح الذي يخّص الجميع وكل واحد. 

. "بعد بسبب كالمك نؤمن، ألننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم

ال يعتمد اإليمان الحقيقي على األنباء أو المعلومات بFFل على الخFFبرة الشخصFFية. يقFFول كFFاتب المزامFFير:
، هكذا قال فيليبس لنثنائيل. يقول آبFاء الكنيسFة، مFا لم تعال وانظر  . "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرّب " " "
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تَر اهلل في حياتك، فال تتوقْع رؤيته بعد أن تمFوت. فهنFا يتّم ضFبط مسFFتقبالتنا الروحيFFة السFFتقبال اهلل
وإدراك ثروات ملكوته.

في هذه األيام، بشكل خاص، أغلFFق النFFاس أجهFFزة اسFFتقبالهم الروحيFFة وصFFاروا معFFزولين بFFالمطلق عن
الواقع الروحي. بشكل عام، لم يعد شيء يفFاجئهم، ال شFيء في حيFاتهم اليوميFFة، ألنهم جعلFوا حيFاتهم
َدم الFتي يقيمهFFا Fِداس اإللهي والخFّول القFا أن تحFل. وكمFّدر العقFا إلى روتين يخFتسير كاآلالت وحّولوه
الكاهن إلى عادٍة عنده هو كارثة، كذلك تكون كارثة لكل شخص أن يعتاد على حياته اليومية لدرجFFة أن

يصير غير مباٍل بالفرص والمفاجآت التي ُتعَرض عليه.
حياة اإلنسان مهّمة تدوم ما دمنا هنا. وهي مليئة بالمفاجFFآت الصFFغيرة والعظيمFFة، اإليجابيFFة والسFFلبية.
األشياء اإليجابية غالًبا ما نراها بشكل سلبي، واألخرى السلبية يمكن أن نراها ونختبرها بشكل إيجFFابي.
الماء الحي الذي انسكب عليه في المعموديFFة أن يختFFبر روتينFFه اليFFومي  Fيمكن ألي شخص يحتفظ ب" "

، مسFتوِعبًا حقيقFFة المFFاء الحي  FFأه بFًا ظمFعلى نحٍو خاّلق، مع كل المفاجآت اإليجابية والسلبية، مرّوي" "

الحياة األبدية ومعطيًا معنى ومادة حّتى للفناء.
Source: Ορθόδοξη Μαρτυρίa, όχι. 98, Φεβρουάριος 2012, σελ. 30-4.
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َجَلد المخّلع ومعىن احلياة
الميتروبوليت أوغسطينوس كانتيوتيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ْنَساٌن ِبِه َمَرٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثالَِثيَن َسَنًة. ”َوكَاَن ُهَناَك ا� “

السؤال المطروح أيها األحباء هو ما هي الحيFFاة؟ أهي متعFة؟ أهي تسFلية؟ أهي رقص ومFرح؟ هFل هي
؟ الكثFFير من النFFاس يفكFFّرون بهFFذه الطريقFFة، وخاصFFة شFFباب عصFرنا، "فلنأكل ونشرب ألننا نموت غFFدًا "

الذين تجرفهم األفكار الماديFFة واإللحاديFFة ويعتقFFدون أن السFFنوات القليلFFة الFFتي سيعيشFFونها على هFFذا
الكوكب يجب أن يعيشوها بسFFعادة وبFFأكبر قFFدر ممكن من المتعFFة. إن العبFFارة اإليطاليFFة دولتشFFي فيتFFا
عار. بالنسFFبة لهم، الحيFFاة الحلFFوة تعFFني العيش لياًل ِFFة شFFديهم بمثابFFهي ل ، الحياة الحلوة "والتي تعني  "

ونهFاًرا في مراكFز التسFلية المختلفFة والFرقص بعنFف وغنFاء األغFاني الفاحشFFة واالنخFراط في السFلوك
الصاخب وتعاطي المخدرات لتحقيق جّنة كيميائية من المتعة لبضع ساعات. بمجرد مرور تلك الساعات

يقع هؤالء البؤساء في حالة رهيبة من اإلحباط والكآبة.
أما بالنسبة للذين يتفّحصFون األشFFياء بشFFكل أعمFق ويفكFFّرون فلسFفًيا، فFFإن للحيFFاة معFنى أكFبر. حيFFاة
الفضيلة وااللتزام ليست طريقًا ممهدًا سِلسًا مع مناظر طبيعية وشFFجيرات وأزهFFار يسFFتمتع بهFFا سFFائقو
السيارات العابرة؛ إنها تشبه الطريق الضيق والتالل، حيث يواجه سFFائقو السFFيارات العديFFد من العقبFFات
والمآسي والمحن. كما يالحظ أيوب، فإن حياة اإلنسان هي تجربة. وما هي التجربFFة؟ إنهFFا حيFFاة مليئFFة
باإلغراءات واألحزان والضيقات. كما يخرج الذهب من أعماق األرض نجًسا وُيلقى في أتFFون النFFار حيث
ُتحرق كل العناصر التي ال قيمة لها ويصبح الذهب نقًيا، بنفس الطريقة يجب أن يعبر اإلنسان ِعبر أتFFون

الضيق واإلغراء الناري حتى يتطهر من عيوبه ورذائله وأهوائه.
ا. مFFتى؟ عنFFدما FFًاهًرا ونظيفFFان طFFر. كFFة إلى التطهFFان بحاجFFومع ذلك، كان هناك وقت لم يكن فيه اإلنس
عاش بالقرب من اهلل في الفردوس. ولكن عندما أخطFFأ اإلنسFFان، لFFّوثت الخطيئFFة عFFالم روحFFه، وأصFFبح
ا بالشرور والعيوب، كالذهب النجس الذي يحتاج إلى التطهير والتنقية. منذ ذلك الحين، بعد سقوط مليًئ
اإلنسان األول، بدأت اآلالم واألحزان والتجارب. األرض التي كانت نقية وعِطرة برائحة الزهور الجميلة،
ْدِمي Fُان أن يFان على اإلنسFصارت برّية وبدأت تخِرج األشواك. القتالع األشواك وجعل األرض منتجة، ك
ة وتحFFولت إلى وحFFوش يخيFFف زئيرهFFا اإلنسFFان. امتألت األنهFFار FFّيديه. صارت الحيوانات المرّوضة بري
ا، الFFذي ًFFان أيضFFة. اإلنسFFوفاضت، مما تسبب بفيضانات وكوارث. بدأت األرض تهتز بفعل الزالزل المخيف

كان في يوم من األيام سليًما وخالًدا، أصيب بالمرض واأللم والموت بسبب الخطيئة.
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ثم جFFاءت اآلالم إلى اإلنسFFان من تقلبFFات عناصFFر الطبيعFFة ومن الFFزالزل والفيضFFانات. جFFاءت اآلالم من
المرض والموت كما جاءت من اإلنسان نفسه. كFFانت هFFذه األعظم. أصFFعب اآلالم احتمFFاالً هي تلFFك الFFتي
تأتي من األصدقاء واألقارب الذين بسبب الشر الذي بFFداخلهم يسFFكبون البالء كالسFم. بسFFبب هFذا الشFر
المتFFأتي من اإلخFFوة، عFFانى اإلنسFFان من ويالت كثFFيرة وعظيمFFة: الظلم والسFFرقة وإهانFFة شFرف العائلFFة
والفسق والزنا واألكاذيب واالغتياب واالفتراء والجراح والقتل والجرائم والحروب المرعبة التي تحّول

األرض محنة ال نهاية لها، كل هذه تشكّل منجمًا عظيمًا من البالء لإلنسان.
أينما ذهب اإلنسان يواجه آالًما، أحياًنا من عناصر الطبيعة، وأحياًنا من شر وحقFFد إخوانFFه، وأحيانFFًا من
نفسه. تأتي بعض اآلالم من الشيطان الذي يحاول إبFFادة اإلنسFFان. أخFFيًرا، تFFأتي بعض اآلالم من اهلل كلي

القدرة والخير والحكيم بهدف تطهير البشرية الخاطئة.
في العFFالم سFFيكون لكم ضFFيق. ولكن "يسافر اإلنسان في محيط من األحزان. هذا أكFFده المسFFيح بقولFFه 

يوحنا  )ثقوا  فقد غلبت العالم  (. لم يكن، وال يوجFFد، ولن يكFFون هنFFاك إنسFFان معفًى من مواجهFFة33:16"
البالء. إذا ُوِجدت جزيرة غير محاطة بالماء يوجد رجل لن تؤلمه األحزان.

المشFFكلة هي كيFFف يواجFFه اإلنسFFان البالء؟ كثFFيرون من النFFاس يمجFFدون اهلل عنFFدما يكونFFون أصFFحاء
ومحFFافظهم ممتلئFFة وأوالدهم نFFاجحين وحيFFاتهم تسFFير كمFFا يخططFFون. ولكن عنFFدما يقطFFع الضFFيق
ا لدرجFة أنFه ينهي حياتFه ًFبح البعض يائسFوم والدتهم. يصFون يFالطمأنينة يفقدون رباطة جأشهم ويلعن

باالنتحار.
أيها الرجل الُمبتلى في هذه الدنيا! عليك أن تتسلح بالصبر لتتغلب على األسى. القتناء الصFFبر عليFFك أن
تفتح الكتاب المقدس وأن تقرأ ما يقوله عن الضيق والغاية التي يخدمها؛ اقFFرأ عن تلFFك األمثلFFة الرائعFFة
عن الصبر. في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة عن الصبر. أحد األمثلة على ذلك هو هذا المخلFFّع في قFFراءة

إنجيل هذا األحد. إنه بطل أعظم من المنتصرين في ساحات القتال وحائزي أوسمة الشجاعة.
ا وال أسFFابيع وال بضFFع FFًط من اآلالم. ليس أيامFFاش في محيFFد عFFل. لقFFذا البطFFاة هFFل قلياًل في حي FFّلنتأم
ا. ومFFع ذلFFك لم يُنْح ولم FFًلول تمامFFو مشFFسنوات وحسب، بل كان مريًضا طوال ثمانية وثالثين عاًما، وه
يجّدف ولم يشتم يوم والدته. بصبر يذكّر بصبر أيFوب، قضFى أيFام بالئFه مؤمنFًا بFأن اهلل لم يتركFه، بFل
سيظِهر له رحمَته في يوم من األيام. وقد أظهر اهلل رحمته. جاء بنفسه، يسFوع المسFيح اإللFه الحقيقي،
وشفى المخّلع. كل الذين رأوا اندهشوا من هذه المعجزة. في ذلFFك اليFFوم، المخلFFّع بطFFل الصFFبر، نFFال من

المسيح الضابط الكل جائزة الصبر.
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ل، فلنفكFFّر FFّا. ولكي نتحمFFانون من اآلالم بيننFFعسى أن ُيكافأ كل منا على الصبر، رجاالً ونساًء وكل َمن يع
في العFFالم "في أبطال الصبر أمثال المخّلع وخاصَة ملك األلم والحزن ربنFFا يسFFوع المسFFيح، الFFذي قFFال: 

"سيكون لديك ضيق؛ ولكن افرحوا قد غلبت العالم.

15-1:5* عظة في أحد المخّلع حول يوحنا 
Source: “Drops From the Living Water: Orthodox Homilies On the Sunday Gospel Readings” by Augoustinos
N. Kantiotis; Transl.  & Fwd by Rev. Dr.  Asterios Gerostergios. Institute for Byzantine and Modern Greek
Studies, 1992. pp. 60-64.
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عيد نصف اخلمسني
األب سارافيم روز

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

قFFد تكFFون، بالنسFFبة للكثFFيرين منFFا، األسFFابيع الFFتي تلي عيFFد قيامFFة ربنFFا يسFFوع المسFFيح الالمFFع، وقتFFًا
لالسترخاء وحتى للَتَرف. فقد انتهت صرامة الصوم، فالجسد يعربد بينمFا الFروح تضFعف. ولكن إذا كFان
األمر لألسف كذلك، فهذا خطؤنا وليس خطأ الكنيسFFة المقدسFFة؛ فهي ال تتوقFFف أبFFًدا عن جFFذب أذهاننFFا
إلى األعلى وإرشFFادنا إلى األفكFFار واألفعFFال المناسFFبة للمسFFيحيين األرثوذكسFFيين في هFFذا الموسFFم

المقدس.

لكل أحٍد بعد الفصح اسم خاص مأخوذ من قراءة اإلنجيل المحددة؛ بين عيFFد الفصFFح والصFFعود، توجFFد
آحاد توما وحامالت الطيب والمخّلع والمرأة السامرية والرجل األعمى. كما هناك عيد مميز آخFFر عFFادًة ال
نصFFف "يحظى باهتمFFام كبFFير وهFFو يقFFع يFFوم األربعFFاء من األسFFبوع الرابFFع بعFFد عيFFد الفصFFح ويسFFَمى 

. هذا العيد يحيي ذكرى حFFدث من حيFFاة المخلص، حين، في منتصFFف عيFFد المظFFال بحسFFب "الخمسين

العهد القديم، عّلم في الهيكل عن كونه مرَساًل من اهلل وعن الماء الحي في الروح القدس الموهوب لكFFل
يوحنا  (.39-14:7)الذي يتعطشون إليه 

يحتفل المسيحيون األرثوذكس بهذا العيد بالضبط في منتصف الطريق بين عيد الفصح وعيد العنصرة
ويقوم كحلقة وصل بينهما. إنه استمرار لالحتفال بقيامة ربنا، وتأكيد لطبيعته اإللهية ومجده إذ لم يكن
خليقًا بأحد غير اهلل أن ينتصر على الموت. وفي نفس الوقت هو يذكّرنا بFFاقتراب نFFزول الFFروح القFFدس
ويجّهزنا لذلك، ويعّلمنFا أن نجFد في المسFيح إلهنFا مصFدر الحيFاة والنعمFة، ألنFه هFو الFذي يرسFل الFروح

يوحنا  (، لكي نصبح أنفسنا ال مجرد متلّقين، بل حتى موّزعين من مFواهب الFروح القFدس:7:16)القدس 
يوحنا   ْنَهاُر َماٍء َحيٍّ  )َمْن آَمَن ِبي، كََما َقاَل اْلِكَتاُب، َتْجِري ِمْن َبْطِنِه ا� " "38:7.)

اإليمFFان أصFFبح ضFFعيًفا في أيامنFFا هFFذه، وقلFFّة هم الFFذين يلFFتزمون بهFFذا التعليم: ولكن حFFتى بالنسFFبة
لألضFعف، هنFاك درس واحFد على األقFل يمكن تعّلمFه من تعليم عيFد الخمسFين هFذا: إنFه العطش. حFتى
عندما نتمّتع بخيرات هذه األرض المتاحة لنا في هذا الموسم المبهج، يجب أن نعطش لما فFFوق األرض،
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للروح القدس الذي ننتظره حتى ونحن نتمتع بحضور الرّب القائم بيننا. لهذا نFرنم في طروباريFة العيFد:
َك َهَتفَت نحFFو الكFFلِّ" ها الُمخّلص. ألنَّ في انتصاِف العيِد اِسِق نفسي الَعطشى، من مياِه الِعباَدِة الحَسنِة أيُّ

ها المسيُح اإللُه المجُد لك. ا فليِأت إلَّيَّ وَيشَرب. فيا َيْنبوَع الحياِة أيُّ ”قائاًل: مْن كان عطشانًّ

.1965عظة ألقاها األب سيرافيم روز وكان ال يزال علمانيًا في ايار * 
https://orthochristian.com/79119.html
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عظة يف أحد األعمى
األرشمندريت تيخن تشيفكونوف

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

المسيح قام!
إن لرواية شفاء األعمى اليوم أهمية خاصة لنFFا ولجيلنFFا. عنFFدما سFFار المخلص بFFالقرب من األعمى الFFذي
كان معروًفا في جميع أنحاء أورشليم، لم يسأله شيًئا وال حتى عن إيمانه. مFFّر بFFه وشFFفاه فصFFار األعمى
رجاّل يرى. بدأ الفريسيون باستجوابه وسألوه َمن الذي عمل هذا الخير العظيم له، وهFو شFFيء كFانوا هم
أنفسهم عاجزين عن القيام به. راحوا يوّبخFFون الرجFFل وادانFFوا المخلص ألّن إنجFFازه هFFذا العمFFل العظيم
كان في يوم الرب أي السبت. لم يعثر الفريسيون على كلمة واحFدة لFدحض الحFFق الFذي أشFرق أمFامهم
متأّلقًا في هذه المعجزة غFFير المسFFبوقة، ومFFع ذلFFك لم يتمكنFFوا من كبح جمFFاح أنفسFFهم، وفي حسFFدهم

وغضبهم جّدفوا على اهلل والروح القدس.
ما هFو التجFديف على الFروح القFدس؟ هFذه الخطيئFة الرهيبFة موصFوفة في إنجيFل "يتساءل البعض  "

اليوم: يرى الفريسيون قوة اهلل تتجّلى في شفاء اإلنسFFان األعمى منFFذ والدتFFه، لكنهم مFFع ذلFFك ينكFFرون
هذه القوة بعناد. يقولون ساخرين أعطوا مجدًا هلل، نحن نعلم أن هذا الرجل خFFاطئ. ولكن الرجFل الFFذي
يَئَتُه، َفِلهFFَذا ِFFُل َمش FFَِقي اهلَل َوَيْفع ٌد َيتَّ FFَح ْن كFFَاَن ا� اِة. َولِكْن ا� FFََمُع ِلْلُخط ْFFنَّ اهلَل الَ َيس َنْعلَُم ا� في يقFFول:  ُFFش"

َل FFَْن َيْفع ِدْر ا� FFَْذا ِمَن اهلِل لَْم َيقFFْو لَْم َيكُْن هFFَْعَمى. ل ًدا َفَتَح َعْيَنْي َمْولFFُوٍد ا� FFَح نَّ ا� َمْع ا� ْFFْهِر لَْم ُيس َيْسَمُع.ُمنُذ الدَّ
رم من جميFFع الحقFFوق. FFُفأخرجه الفريسيون من المجمع وفصلوه عن مجتمع بني إسرائيل. لقد ح. ”َشْيًئا

منذ ذلك الوقت، بحسب الشريعة اليهوديFة، لم يعFFد ممكنFFًا ألحFFد أن يتعامFFل معFFه أو يسFاعده أو يعيش
معه. حتى والدته ووالده تبرآ منه.

مزمور  ِني.  بُّ َيُضمُّ ي َقْد َتَركَاِني َوالرَّ مِّ ِبي َوا� )ا� " (... في تلك اللحظة بالذات وجده المخلص بنفسFFه10:27"
من هو يا رب ألؤمن بFFه؟ فقFFال لFFه المخلص شFFيًئا مشFFابًها "وقال له: أتؤمن بابن اهلل؟ الذي أبصر سأل:  "

لقد رأيتماه كالكما، وهو الذي يتحدث معFFك. لم يحَتج ”جًدا لما قاله للمرأة السامرية األسبوع الماضي:  "

أؤمن يا رب. ”الرجل المولود أعمى إلى دليل آخر. فسجد له كإلِه وقال  "

ليس من بFFاب المصFFادفة أن الكنيسFFة المقدسFFة شFFددت قبFFل أسFFبوع على نفس إعالن المخلص لمFFرأة
سامرية خاطئة لكن نقيَة القلب. فكالهما بحسب األناجيل رأيا اهلل.

نحن كلنا جيل من الناس الذين ولدوا مكفوفين. غالبية جيلنا ُوِلدوا خارج اإليمان بالرب. بحسFFب خطFFة
قديمFFة، كFFان ينبغي أن تظFFل أعيننFFا الروحيFFة مغلقFFًة حFFتى موتنFFا وأن الماليين والمليFFارات من النFFاس
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يذهبون إلى األبد دون معرفة اهلل، أو أرواحهم، أو حتى العالم الروحي نفسه. كل شيء كان مرّتبًا للتأكد
من أننا، المولودون مكفوفين من أبوين ولدا أعميان بشكل أو بآخر، نبقى على هذا النحو إلى األبد.

ا إذا كنFFا نFFؤمن أم ال، دون أن يعFFّذبنا هFFذا السFFؤال، بFFل على FFّلكن اهلل صنع لنا معجزة. دون أن يسألنا عم
حنا الFFرب بFFالطين واألحFFزان كمFFا بFFالميرون َFFا، َمسFFان لم يكن فينFFذا اإليمFFع العلم أن هFFالعكس من ذلك م

المقدس، وماليين من الناس يشَفون إذ تنفتح عيونهم الروحية.
إن معاصرينا، وهم مكفوفين ُشفيوا، شابهوا الرجل األعمى منذ والدتFFه إذ يتعرضFFون لمحاكمFFات صFFعبة
واستجوابات واستهزاء من ِقَبل فريسيي هذا العصر، وينقطع الكثير منا عن مجتمFFع أصFFدقائه وأقاربFFه.

ما حدث للرجل األعمى منذ والدته في األناجيل يحدث لكثيرين منا أيًضا.
لكن لماذا شفى المخلص هذا الرجل على وجه الخصوص؟ لمFFاذا ظهFFرت معجFFزة اهلل في هFFذا الشFFخص
بالFFذات، وليس في كFFل الحشFFد من النFFاس الFFواقفين بFFالقرب منFFه، الFFذين كFFانوا بائسFFين أو مصFFابين أو
ا ًFFل متعطشFFك الرجFFان ذلFع. كFFفى المخلFف أن المخّلص شFFل كيFFمرضى؟ قبل أسبوعين قرأنا في األناجي
ا. لكن األعمى منFFذ والدتFFه لم يكن لديFFه حّتى إيمFFان، FFًة وثالثين عامFFوكان يأمل بالشفاء على مدار ثماني
ألنه لم يكن يعرف بَمن يؤمن. ببساطة، هو لم يستطع رؤية الرب؛ لم يَر الذي قFFال لFFه اذهب اغتسFFل في
بركة سلوام. كشف المخّلص الهوته لهذا الرجل بالFFذات، ألنFFه رأى مسFFَبقًا اعترافFFه الشFFجاع أمFFام أعFFداء

الحق، أعداء اهلل.
دين FFَراء والمقعFFومع ذلك، لماذا ُشفي رجل واحد وال أحد غيره؟ لماذا مّر المخلص بحشد البائسين والفق
والمفلوجين، فأخذ واحًدا منهم وشفاه؟ لماذا، من بين الماليين والمليارات من المولFFودين عميFFان، ليس
سوى قطيع صغير يكتسب بصره روحيًا؟ لماذا، من بين مئات الدول المختلفة التي تعيش في العFFالم، ال

يعترف سوى عدد قليل منهم باإليمان األرثوذكسي الخالصي؟
إنسانيًا، هذا ليس عدالً. إذا تكلمنا بشريًا نتساءل ما الذي يجعل العميان اآلخرين أسوأ من هذا؟ ما الFFذي
في؟ لمFFاذا أنت وأنFFا ُFFذي شFFجعل المصابين اآلخرين الملقيين بجانب بركة سلوام أسوأ من ذلك المخّلع ال
ا يعFFرف بقلFFة اسFFتحقاقه أفضFل من الماليين من إخوتنFFا وأخواتنFFا في هFFذا العFFالم، الFFذين لم FFّوكلٌّ من) (

يستنيروا بنور اإليمان؟
حتى أثناء حياة المخّلص األرضية، عندما سار على األرض، لم يخَتر من بين كثيرين إال الFFذين انتقFFاهم.
ا، يختFFار الFFرب فقFFط أولئFFك الFFذين يFFراهم FFًذه األمم معFFل هFFتى من بين كFFدث اآلن. حFFيء يحFFنفس الش

مناسبين. فَمن هم بالنهاية الذين يختارهم المخّلص؟
يوحنFFا  أنFFا اخFFترتكم من العFFالم  )قبل آالمه، في العشاء األخير، قال لتالميذه  ا، في صFFالته19:15" FFًالحق .)

يوحنFFا  ْعَطْيَتِني  ِمَك الَِّذيَن ا� ْFFوُس، اْحَفْظُهْم ِفي اس دُّ FFُا اآلُب اْلق FFَه يُّ ا� )الكهنوتيFFة، قFFال لآلب  ” (. َمن11:17"
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هؤالء؟ األثرياء والعظماء؟ بالطبع ال. فقط الفقراء؟ مجددًا، ال. كFFان من بين مختFFاري اهلل أنFFاس من كFFل
الطبقات. أو ربما كانوا أناًسا أغنياء بشيء آخر، كالعقFFل والحكمFFة؟ ال شFFيء من هFFذا القبيFFل. كFFان هنFFاك
أشخاص حكماء أدركوا ضعف عقولهم، وكان هناك أميين تماًما، وحFFتى متبFFالهين، قديسFFين كُشFFَفت لهم
ل ليخّلص الخطFFأة؟ ِFFرس إعالنات غير عادية  وغير ُمتوّقعة. ربما كان هؤالء أغنياء بالخطايFFا، ألن الFFرب ا�
لكننا نعلم أن الجميع خطأة أمام اهلل. أو ربما كان هؤالء أغنياء في اإليمان؟ نعم، لقFFد طلب الFFرب إيمFFان
البشر. لكنه شفى الرجل األعمى منذ والدته دون إيمان األخير. لقد شFFفى الرجFFل المفلFFوج الFFذي ُدّلي من

راجع مرقس  نِزل أمامه  (، فقط بسبب إيمان أولئك الذين أتوا به. لكننFFا نعلم2)سقف البيت بعد كسره وا�
أيًضا أن الشياطين تؤمن وترتعد... فَمن يختار الرب لميراثه؟

غالطيFFة  ا ِفيَّ  FFَيُح َيْحي ِFFِل اْلَمسFFَا، بFFَن ْحَيا الَ ا� ا� )يقول الرسول في إحدى رسائله  " (. هFFؤالء هم الFFذين20:2"
يختارهم المخلص: الذين يستطيعون أن ينكروا أنفسهم ويصيروا مسكنًا هلل.

برعاية اهلل السّرية للبشرية، يتّم اختيار هؤالء األشخاص فقط، على الرغم من أنهم قد يكونون ضعيفي
القلوب كالمخّلع الذي خان المخلص قبل أسبوعين. حتى أنه يمكن أن يقول، ولو لمرة واحFFدة فقFFط في
ا هيكاًل هلل في ًFFكان من الممكن أن يصبح هيكاًل هلل. كان يهوذا أيض . انظروا، المسيح يحيا فيَّ "حياته ،  "

…وقت من األوقات! لكن اهلل سوف يسِلم الذين يفسدون هيكل اهلل للفساد

د اإلنسFFان FFِبع أحيا، ال أنا بل المسيح يحيا فّي. كّل َمن اختFFاره اهلل يمكنFFه أن يقFFول الشFFيء نفسFFه. لقFFد ا�
القديم وُوِلد المسيح فيه. لكن طريقة عيش المسيح فينFFا ليسFFت على اإلطالق مجFFرد تكهنFFات، أي ليس
فقط في أذهاننا. هناك العديد من المسيحيين المؤمنين بالمسيح في أذهانهم: البروتستانت والكاثوليFFك
والذين يقولون ببساطة: نعم أنا أؤمن بالمسيح لكنني ال أنتمي إلى الكنيسة. هناك أنFFاس يتفلسFFفون عن
المسيح، ويضعون افتراضات خيالية عنه، ويريدون أن يسمعوا عنه؛ ولكن ليسFFت فيهم حيFFاة المسFFيح.
هم خارج جسد المسيح، خارج كنيسFFته. لFFذلك، من الواضFFح أن كثFFيرين من الFFذين سFFمعوا عن المسFFيح

يعيشون خارج جسده، خارج ألوهيته.
بالطبع، نحن ال نتكّلم عن هFFذا لكي نشFFعر بFFالفخر. تتحFFدث الكنيسFFة المقدسFFة عن المختFFارين على أنهم
رحمة اهلل العظمى تجاه األشرار، وفي هذا مسؤولية كبيرة. فالمختارون، لألسف، يمكن أن يكونFFوا مثFFل

يهوذا أيًضا؛ الذين عاش فيهم المسيح مرة يمكن أن يرتّدوا ويخونوا ويصلبوا مخلَصهم فيما بعد.
إن اكتسابنا للبصر يتمّثل في أن نبدأ نرى أنفسنا مملوءين بالخطايFا وقFادرين على كFل شFر وخيانFة. إن
اكتساب البصر يتمّثل في رؤيتنا للعالم كما هو حًقا: مطروحًا في الشر. إن اكتسابنا للبصر يتمثFFل في أن
نبدأ نرى ونقّدر رحمة اهلل العظيمة نحونا ونحFو جميFع البشFرية العميFFاء في هFذا العFالم. أمFا إن لم نكن
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نرى كل هذا، فمعناه أننا نعتقد فقط أننا نراه بينما في الحقيقة ما زلنFFا في عمانFFا الFFذي ال ينقFFذنا منFه إال
الرب! 

المسيح قام.
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