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مختارات آبائية عن الوعظ

القديس نيقوال فيليميروفيتش ،مسؤولية أن نكون هيك ً
ال للروح القدس
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس ،سر العنصرة بحسب األب يوحنا رومانيدس

سيرجي بولجاكوف ،لماذا ُتزيَّ ن الكنائس األرثوذكسية باألشجار واألعشاب والزهور في
العنصرة

عن البندكستاري الروسي ،هل العنصرة يوم ميالد الكنيسة؟
الراهب موسى األثوسي ،أحد جميع القديسين وهدف الحياة

نيكيفوروس كاليستوس كسانثوبولوس ،سنكسار أحد جميع القديسين
أهل فقيد
الميتروبوليت أوغسطينوس كانتيوتيس ،خطاب تعزية إلى ِ

مكتب البدع والطوائف في أبرشية بيريه – اليونان ،المسكونيون في خدمة "االتحاد"

والتأمل من أجل لبنان
األب أنطوان ملكي ،حول يوم الصالة
ّ
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مختارات آبائية عن الوعظ
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
القانون  19من المجمع المسكوني الخامس السادس (ترولو)

سيما في ايام الرب (اآلحاد) ،أن ّ
يعلموا الشNNعب واإلكليريكNNيين األقNNوال
يجب على رؤساء الكنائس ،وال ّ

ّ
Nأمالت والوصNNايا واألحكNNام ،ويجب أال
عن حسن العبادة والديانة
الحقة جامعين من الكتب المقدّ سة التّ N

ّ
المتوشNحين باهلل .وإذا ثNNار أي خالف من جهNNة الكتNNاب
يغيروا تقليد اآلباء
يتجاوزوا الحدود
المعينة أو ّ
ّ

يفسNروه إالّ على ضNوء تقليNNد الكنيسNNة وتعليم آبNائهم في مؤلفNNاتهم ،وليكن فخNرهم
المقدّ س فيجب أال ّ
بأقوال هؤالء اآلباء الكواكب أكثر من فخرهم بمNNا ينتجونNNه هم أنفسNNهم لئال يحيNNدوا عن القNNول المالئم

لقلة خبرتهم وحذقهم .وفي تعليم اآلباء المذكورين ّ
يطلع الشNعب على مNا هNو الئNق ومفيNد ،وعلى مNا ال

جدوى منه ويجب نبذه ،ليتمكنوا من تقويم سيرتهم با ّتباعهم المثال األفضل وعدم انقيادهم كاألغبيNNاء،

بل يستنيرون بما جمعتNNه أذهNNانهم من الحقNNائق فيحNNاذروا الوقNNوع في اإلثم ويعملNNوا لخالص نفوسNNهم

المعَ دّ ة للخطأة.
خشية العقوبات ُ

يم2( .تيموثاوس )2:4
اكْ ِر ْز ِب ْالك َ ِل َم ِة… ِع ْظ ِبكُ ِّل َأ َن ٍ
اة َو َتعْ ِل ٍ
إن نطاق فننا [الوعظ] هو تزويد الNNروح باألجنحNNة ،وإنقاذهNNا من العNNالم وإعطائهNNا هلل ،ومراقبNNة مNNا في

Nكن المسNNيح
أفسدَ ت ُنسِ N
صورته .فإذا تمسكت ،نأخذها باليد؛ إذا كانت في خطر ،نستعيدها؛ ان كانت قد ِ

في القلب بNNالروح .وبالكلمNNة ،نعمNNل لتأليNNه َمن ينتمي إلى الجنNNد السNNماوي ومنحNNه النعيم( .القNNديس
غريغوريوس النزينزي)

" َمن يريد النجاح عليه أن يفهم كل جوانب فن [الوعNNظ] ،ألن الشNNيطان يعNNرف كيNNف يقNNدم وكالءه في
هم لة ،وبالتالي ينهب القطيع  ..فرعيتي هي مجدي الوحيد ،وكل فرد منكم يعني لي أكثر
أحد األمكنة ُ
الم َ
من أي شخص في المدينة خارج الكنيسة( .القديس يوحنا الذهبي الفم)

حساسا لعقل سامعه وأال يثقل كاهله أبدً ا ،ألن خيط الروح يمكن أن ينفجNNر
يجب على الواعظ أن يكون
ً
بسهولة إذا ما ُمدّ أكNNثر ممNNا يمكنNNه تحملNNه… على كNNل واعNNظ أن يعطي صً N
Nوتا بأفعالNNه أكNNثر من كلماتNNه.
بالسلوك الحسن يجب عليه أن يطبع الخطى للرجال ليتبعوهNNا بNNدالً من أن يوضNNح لهم طريNNق الحقيقNNة

فقط بالتحدث إليهم( .القديس غريغوريوس الكبير)
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ال ينبغي للواعظ أن يعظ من فكره العقالني بل من القلب .فقط مNNا هNNو من القلب يمكن أن يلمس القلب
ً
َ
يعظ أن يقول للناس أن يبتعدوا عن
اآلخر .يجب على المرء أال يهاجم أو يعارض
أحدا .إذا كان على َمن ِ
شكل معين من الشر ،فعليه أن يفعل ذلك بوداعة وتواضع ومخافة اهلل( .الشيخ تدّ اوس الصربي)

ً
قديسNNا
انس الشر .انظر إلى المسيح وهو يخلصك .ما يجعل اإلنسان
أنت ال تصير
قديسا بمحاربة الشرَ .
ً

Nل لمشNNكلتك ،توقNNف عن اإلصNNرار .اهلل يعلم بالفعNNل كNNل شNNيء عن
هNNو المحبNNة… إذا كنت تNNرغب في حٍ N

مشاكلك .لقد طلبت منه وهو سيقرر .انتظر ردّ ه بهدوء وإخالص .إذا تصNNرفت بهNNذه الطريقNNة ستحصNNل
على نتيجة إيجابية .إذا واصلت اإلصرار ،بالطريقة التي تصر بهNا ،سNتجد أن لNديك التNNأثير المعNاكس…
أنصحك أن تتوقف عن القلق بشأن مشكلتك  ،إذا أردت أن يهتم اهلل بها بدالً عنك!

ومسالما وممتلًئ ا بالمحبة أو سNNريع االنفعNNال
بين النور والظالم ،أيهما أفضل؟ أن تكون وديعً ا ومتواضعً ا
ً
ً
كاسدا تتشاجر مع الجميع؟ ال شك في أن الحالة األسمى هي المحبة .ديننا فيه كل هذه األشياء الطيبNNة
ً
أناسا كثيرين يذهبون في اتجاه آخر( .القديس بورفيريوس الرائي)
وهو الحقيقة .لكن

4

العدد التاسع ،حزيران 2021
السنة السابعة عشرة
_____________________________________________________________________________

هيكال للروح القدس
مسؤولية أن نكون
ً

القديس نيقوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ٌ
“ َأ ْم لَ ْس Nتُ ْم َتعْ لَ ُمَ َ Nأ
اهللَ ،وَأ َّنكُ ْم لَ ْسNNتُ ْم
وح ْال ُق Nدُ ِس َّال ِذي ِفيكُ ُمَّ ،ال ِذي لَكُ ْم ِم َن ِ
ون َّن َج َس Nدَ كُ ْم ُهَ Nو ه َْيك َNNل ِللNُّ Nر ِ
NNNNNد ْ
اشNNNNNتُ ِريتُ ْم ِبثَ َم ٍنَ .ف َم ِّجدُ وا َ
هلل" (1
احكُ ُم َّال ِتي ِه ِي ِ
ادكُ ْم َو ِفي َأ ْر َو ِ
اهلل ِفي َأ ْج َسِ NNNNN
َأل ْن ُف ِسNNNNNكُ ْم؟ َأل َّنكُ ْم َق ِ
كورنثوس .)20-19:6
لماذا ،أيها اإلخوة ،صارت أجسادنا هيك ً
ال للروح القNدس؟ ألننNا اشNNتُ رينا بثمن .لقNد اشNترانا الNرب يسNوع
باهتمامه وأعماله وآالمه وموته .وبسبب هذا الثمن استحققنا أن نصبح هيك ً
ال للروح القدس.

لكن ،يقول البعض ،أن الثمن قد دُ فع منذ زمن طويل ونحن نعيش بعد عشرين قر ًنا! األمر نفسه :فNNالثمن

لم يُ دفع لمرة واحدة ولجيل واحد بل لجميع األزمنة ولكNل األجيNال من آدم إلى الدينونNة الرهيبNNة .وإذا

ثمن مقابل كل منهم .السNNعر باهNNظ
كان هناك مليارات ومليارات من البشر يولدون على األرض،
فسيدفع ٌ
ُ
ً
كافيا.
أناس ،يبقى الثمن
ونفيس حتّ ى أنه لو تبدّ ل كل رمل البحر إلى ٍ
ابتداء من أي لحظة تصير أجسادنا هيك ً
ال للروح القدس؟ من لحظة معموديتنا .على الNNرغم
أيها اإلخوة،
ً
من أن الثمن قد دُ ِف ع عن جميع البشر ،إال أن فقط الذين يعتمدون يصبحون هيكاًل للروح القدس.

أيها اإلخوة ،ما هي حصيلة أن يحيا الروح القدس فينا؟ النتيجة هي أننا لم نعNNد ملNNك أنفسNNنا بعNNد اآلن.
عندما يتّ خذ الروح القدس مسكنه في أجسادنا ،فإنه يصبح السNNيد علينNNا وال نعNNود أسً N
Nيادا على الجسNNد
وال على أنفسنا .إذن ،أيها اإلخوة ،نحن ُم ْلك الروح القدس اإلله.

قدمي يهوذا ،وعنNدما أخNNذ
أيها اإلخوة  ،ما معنى أن الرب في العشاء السري ،العشاء األخير ،غسل حتى َ

يهوذا قطعة الخبز من الرب  ،يقول الكتاب" :دخله الشيطان" (يوحنا  .)27:13يا لها من كلمات رهيبة! يNNا

مرعب لخائن اهلل! أيها اإلخوة ،أال يعني ذلك أننا عندما نNNرفض اهلل الNNذي يغسNNلنا ويغNNذينا،
له من عقاب ِ

يبتعد عنا روح اهلل ويحل مكانه الشيطان؟ يا له من معنى بليغ! يا له من تNذكير رهيب لنNا جميNع الNذين

اعتمدنا! استقر الروح القدس فينNNا في معموديتنNNا وجعلنNNا هيك ً
ال لNNه .لكن الNNروح القNNدس ال يسNNكن فينNNا
Nول هيكلنNا
بالقوة بل بإرادتنا الصالحة .إذا أخطأنا ضده ،فإنه يبتعد عنNا ومكا َنNه يNدخل الشNNيطان ويتحّ N

المادي إلى زريبة خنازير.

ّ
َ
وخلصنا.
تتخل عنّا ،ارحمنا
الكلي الصالح ال
أيها الروح القدس
ّ
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سر العنصرة بحسب األب يوحنا رومانيدس
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
الروح القدس المنبثق من اآلب ،بحسب تأكيده ،في اليوم الخمسNNين بعNNد قيامتNNه واليNNوم
المسيح
أرسل
َ
ُ
ً
مسبقا عن إرسال الNNروح القNNدسَ “ :وَأ َنNNا
العاشر بعد صعوده إلى السماء .لقد أعلن المسيح نفسه للتالميذ

اآلب َف ُيعْ ِطيكُ ْم ُمعَ ِّزيً ا َ
آخ َر ِل َي ْمكُ َ
وح ْال َح ِّق َّال ِذي الَ يَ ْستَ ِطيعُ ْالعَ الَ ُم َأ ْن ي َْق َبلَ ُه،
ث َمعَ كُ ْم ِإ لَى اَألب َِدُ ،ر ُ
َأ ْط ُل ُب ِم َن ِ
اك ٌ
ث َمعَ كُ ْم َويَ كُونُ ِفيكُ ْم( ".يوحنا  .)17-16:14بعد ذلNNك
َأل َّن ُه الَ َي َرا ُه َوالَ َيعْ ِر ُف ُهَ ،وَأ َّما َأ ْنتُ ْم َفتَ عْ ِر ُفو َن ُه َأل َّن ُه َم ِ

اس ِميَ ،فهُ َو يُ عَ ِّل ُمكُ ْم كُ َّل َش ْي ٍءَ ،ويَُ NNذكِّ ُركُ ْم
الر ُ
وح ْال ُقدُ ُسَّ ،ال ِذي َس ُي ْر ِس ُل ُه ُ
مباشرة قال " :وَأ َّما ْال ُمعَ ِّزيُّ ،
اآلب ِب ْ
ً
Nقَ ،أل َّن ُه ِإ ْن لَ ْم َأ ْن َط ِلْ N
والحقا كرر لهمِ " :إ َّن ُه َخ ْيٌ Nر لَكُ ْم َأ ْن َأ ْن َط ِلَ N
Nق الَ يَ ْ Nأ ِتيكُ ُم
ِبكُ ِّل َما ُق ْلتُ ُه لَكُ ْم( ".يوحنا )26:14

لك ْن ِإ ْن َذ َه ْب ُت ُأ ْر ِس ُل ُه ِإ لَ ْيكُ ْم(”.يوحنا .)7:16
ْال ُمعَ ِّزيَ ،و ِ

نزول الروح القدس على التالميذ جرى في يوم الخمسين (أعمال الرسل  .)13-1:2للعنصرة مكانNNة مهمNNة

في حياة الرسل .فهم بعد أن اجتازوا تطهّ ر القلب واالستنارة ،وهو مNNا قNNد عرفNNه ً
أيضNا األنبيNNاء واألبNNرار
في العهد القديم ،رأوا بعد ذلك المسيح القائم من بين األموات ،وفي يوم الخمسين أصبحوا أعضNNاء في

جسد المسيح القائم من بين األموات .لهذا األمر أهمية خاصة إذ كان على كل رسول أن يحمNNل المسNNيح
القائم من بين األموات بداخله.

ّ
َ
التجلي عَ ِم Nل
أعضاء في جسد المسNNيح اإللهي-اإلنسNNاني .في
التالميذ
في العنصرة ،الروح القدس جعل
ً
النور من داخل التالميذ الثالثة ،بالتمجيد ،أما جسد المسNNيح فكNNان خNNارجهم ،بينمNNا في يNNوم الخمسNNين

ا ّتحد التالميذ بالمسيح .أصبحوا أعضاء في الجسد اإللهي ،وكأعضNNاء في جسNNد المسNNيح هم يشNNاركون

في النور غير المخلوق .هذا االختالف قNNائم ً
أيضNا بين العهNNد القNNديم والعنصNNرة" .كNNل الNNذين رأوا مجNNد
المسيح قبل الصعود رأوه مرتين .من ناحية كانوا مغمورين بالسحابة ،ألن ’بنورك نعNNاين النNNور’ (مزمNNور

 .)10:]36[ 35كانت تغمرهم السحابة المنيرة ،وكونهم في النور غNNير المخلNNوق ،فهم يعNNاينون النNNور غNNير

المخلوق .ومع ذلك ،فإن طبيعة المسيح البشرية هي ً
أيضا مصدر النور ،كما في التجلي .طبيعة المسNNيح
البشرية هي مصدر نور رآه الرسل ،ألنهم داخل النور كما هم ممجدون .وهذا معنى ’بنورك نعاين النNNور’.

تظهر حقيقة أنهم داخل النور في أنهم كانوا مغمورين بالسحابة المنيرة ،كما بمعNاينتهم طبيعNNة المسNيح

أما من الجسد فكان يشع من الخارج .أشرق النNNور من
البشرية كمصدر للنور .كان النور يشع من الداخلّ ،
Nداء من العنصNNرة،
الداخل ،أما من جسد المسيح الذي ينقل النور ،نفس النور ،كNNان في الخNNارج .ولكن ابتً N

صارت طبيعة المسيح البشرية ترسل النور ’اآلن من الداخل’ .لذلك ال يوجد اختبار للنور من الخارج ،مNNا
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لم يكن هنNNاك ً
أيضNا اختبNNار للمسNNيح من الNNداخل .أصNNبح االثنNNان مNNترابطين اآلن .بعبNNارة أخNNرى ،أصNNبح

أحدهما اآلن هو نفسه َ
اآلخر .
ً
Nروريا حNNدوث الصNNعود ونNNزول الNNروح القNNدس؟ مNNا كNNان الغNNرض؟ لمNNاذا نقNNول أن الكنيسNNة
لماذا كان ضN

تأسست في يوم الخمسين؟ لم تتأسس الكنيسة في يوم الخمسين .تأسسNNت الكنيسNNة منNNذ أن دعNNا اهلل
إبراهيم واآلباء واألنبياء .تأسست الكنيسة منذ ذلك الحين .الكنيسة موجودة في العهد القديم .الكنيسة

موجودة حتّ ى في الجحيم .ولكن هنا تأخذ الكنيسة هيئة :تنشNNأ الكنيسNNة بمعNNنى أنهNNا من اآلن فصNNاعدً ا
مثبتة كجسد المسيح ".

ً
وأيضNا أن جميNNع الNNذين
هذه نقطة مهمة ألنها تظهر أن العنصرة هي عيد ميالد الكنيسة كجسد المسيح،

اتحNNدوا بجسNNد المسNNيح يتغلبNNون على المNNوت" .في العهNNد القNNديم توجNNد مصNNالحة وصNNداقة مNNع اهلل

وتمجيد .كل شيء موجود في العهد القديم ،والفرق هNو أنNه لم يكن هنNNاك العنصNرة .الكنيسNNة موجNودة

في العهد القديم ولكن تحت سNNلطان المNNوت .مNNا هي العنصNNرة؟ إنهNNا إعالن كNNل الحقيقNNة .في العنصNNرة،

أصبحت الكنيسة جسد المسيح ،ولهذا نحتفل في يوم الخمسين ً
أيضا بعيد ميالد الكنيسة الNNتي قNNامت

في المسيح".

"في يوم الخمسين يأتي المسيح في الروح القدس .قوى اهلل حاضرة في العالم ّ
وكل َمن هو في شNNركة
مع قوة اهلل يدرك أن اهلل من خالل قواه ينقسم بشكل ال ينفصNNل ويتضNNاعف دون أن يتعNNدد .وبالتNNالي،
فإن اإلنسان الذي في شركة مع اهلل ليس لديه جزء منه .اهلل كله حاضر في كل إنسان وموجود في كNNل

مكان في جميع أنحاء العالم.

في العنصرة تعود طبيعة المسيح البشرية من حينه فصاعدً ا إلى الكنيسة .هذا هو اليNNوم الNNذي تأسسNNت
فيه الكنيسة ،ألن طبيعة المسيح البشرية اآلن منقسمة من غير انفصال ،والمسيح كله بطبيعته البشرية

موجود في كل مؤمن.

هذه هي الكنيسة حيث كل مؤمن هيكل .ليس فقط هيك ً
ال للروح القدس ،بل ً
أيضا جسNNدَ المسNNيح الNNذي

فيه كل المسيح .هذه هي الطريقة الجديدة التي تتواجد بها طبيعة المسيح البشرية في العالم .هذا هNNو
سبب أن عيد العنصرة يعتبر ً
أيضا اليوم تأسيس الكنيسة .كNّ Nل من بلNNغ التمجيNNد يشNNترك في خNNبرة عيNNد
العنصرة هذه .لدينا أمثلة في الكتاب المقدس نفسه :كل الذين رأوا المسيح بعد القيامة ،وأولئNNك الNNذين

عاينوا المسيح منذ العنصرة وحتى اليوم".

التغير العظيم الذي يجNNري اآلن
تجسد المسيح.
العنصرة يُ دعى "العيد األخير" ألنه المرحلة األخيرة من
ّ
ّ
هو أن الممجدين يتّ حدون بالروح القدس مNNع المسNNيح اإللNNه-اإلنسNNان“ .المرحلNNة األخNNيرة ذات الفاعليNNة
التغي Nر العظيم .ففيمNNا كNNان الNروح القNدس قNد سNNكن في األنبيNNاء إذ إن األنبيNNاء
تم
كانت العنصرة .هناك ّ
ّ
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فابتداء من العنصرة تحصل سكنى الروح القNدس هNذه في
اقتنوا روح اهلل والصالة النوسية والتمجيد،
ً
َمن قNNد ّ
تلقى الNNوحي اإللهي مNNع طبيعNNة المسNNيح البشNNرية أيضNً Nا .لهNNذا السNNبب ،الكنيسNNة اآلن هي جسNNد
المسيح .بتعبير آخر ،تصير الكنيسة جسد المسيح في يوم العنصرة ،والمسيح كإنسان يسكن في داخNNل
اإلنسان .هذا يعني االشتراك الدائم منذ اآلن في مجNNد اهلل .عنNNدنا اآلن تمجيNNد دائم ،ال مؤقتNً Nا ،كمNNا كNNان

ً
ً
الممجدون ال يموتNNون .هNNذا هNNو
عابرا وكانوا يموتون .اآلن
مجدا
لألنبياء الذين بلغوا التمجيد ،حين كان
َ

الفرق .الفارق في خNNبرة العنصNرة هNNو أن الكنيسNNة تصNNير جسNد المسNيح في يNوم العنصNرة ،كمNا تجعNNل
ً
مستداما".
الممجدَ
ّ

ابتداء من يوم العنصNNرة صNNار لكNNل واحNNد في جسNNد المسNNيح أن يشNNارك في اهلل من دون أن يكNNون اهلل
ً
مشتَ َر ً
كا .إن حضور اهلل فعّ ال" .إن سNNر حضNNور اهلل في العNNالم ،كمNNا وصNNفه اآلبNNاء ،هNNو أن قNNوة اهلل غNNير
مقس Nمة بشNNكل ال يتجNNزأ بين الكائنNNات المنقسNNمة .يتم مشNNاركتها مNNع كNNل واحNNد ،ولكن دون
المخلوقNNة ّ

تقسيمها بين كيانات منفصلة .هذا يعني أنه يتم مشاركتها مثل القربان في القNNداس اإللهي حيث نقNNول:
ً
دائما وال َ
ينف د’ وهكذا .هذا بالضبط نفس الشيء .ما يحدث في القداس اإللهي
’يُ ّج ّزأ وال ينقسم ،ويؤكَل

في ما يتعلق بجسد المسيح هو بالضبط مNNا يحNNدث بقNNوة اهلل ً
أيضNا .فهي مقسNNمة بشNNكل ال يتجNNزأ بين

الممجد في شركة مع قNNوة اهلل غNNير المخلوقNNة ،فلن يكNNون فيNNه جNNزء من
األفراد .عندما يكون الشخص
َّ

اهلل ،وكأن اهلل يمكن أن ينقسم إلى أجزاء ليكون لكل منا نصيب من اهلل ،ألن اهلل ال يمكن تقسيمه .ومع

ذلك فهو منقسم ومضاعَ ف ولكن دون أن يتكاثر.

كلي الوجNNود ،في كNNل
هذه التناقضات ليست مجرد كالم .هذا هو سر حضور اهلل في العالم .اهلل بكليتNNه ّ

السNر .هNNذا الشNNكل لحضNور اهلل في
شيء ،في كل مكان ،دون انقسام ،وهو يتجNNزأ وال ينقسNم .هNذا هNو
ّ
العالم ،وال سيما في الممجدين ،يبدأ ألول مرة من الصعود والعنصرة.

عندما يعود المسيح إلى الكنيسة بالروح القدس في يوم الخمسين ،تشترك طبيعة المسيح البشرية اآلن

في هذه الخاصية المتمثلة في االنقسام بين األفراد من دون ّ
تجزؤ .لهذا السبب ،عنNNدما نتنNNاول القربNNان

المقNNدس في اإلفخارسNNتيا اإللهيNNة ،ال يأخNNذ المNNرء اإلصNNبع ،واآلخNNر القNNدم ،أو األنNNف او األذن ،بNNل في
المسيح َّ
كله بداخله.
فرد
َ
اإلفخارستيا اإللهية ،يتق ّبل كل ٍ
هذا هو سر العنصرة ،ولهذا السبب ُتعتَ َبر العنصرة عيد ميالد الكنيسة .إنهNNا كنيسNNة العنصNNرة الNNتي توُ لَNNد،
رغم أن الكنيسة كانت موجودة في العهد القديم .الكنيسة ،بمعناها الكامل ،هي الكنيسة غير المخلوقNNة،

مجNNد اهلل ،المسNNكن غNNير المخلNNوق حيث يسNNكن اهلل وحيث يجب أن نبقى ً
أيضNا .هNNذا المسNNكن يتكNNاثر
فتوجد منازل كثيرة كما يقول المسيح في العهد الجديNNد .يوجNNد مسNNكن واحNNد ،ولكن هنNNاك العديNNد من

سر العنصرة".
مقسمة بشكل ال يتجزأ بين األفراد .هذا هو ّ
المنازل .لماذا ا؟ ألنها ّ
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إلى هذا ،في يوم العنصرة بلغ التالميذ "جميع الحق" .قبل آالمه ،قال المسNNيح لتالميNNذهِ“ :إ َّن ِلي ُأ ُم Nو ًرا
ير ًة َأ يْ ًضNNا َأل ُقَ NN
وح ْال َحِّ NNقَ ،فهَُ NNو
اء َذاكَ ُ ،ر ُ
ول لَكُ ْمَ ،و ِ
ون َأ ْن َت ْحتَ ِم ُلNNوا َ
لك ْن الَ َت ْسNNتَ ِطيعُ َ
ك َ ِثَ NN
اآلنَ .وَأ َّما َمتَ ى َجَ NN
َ
يع ْال َح ِّق" (يوحنا.)13-12:16
يُ ْر ِشدُ كُ ْم ِإ لى َج ِم ِ

كلمات المسيح هي عن مجيء الروح القدس في يNNوم العنصNNرة ،مNNع الكشNNف عن جميNNع الحNNق ،الNNذي لم

ّ
مؤهلين لحم ِله؛ فهم لم يكونوا قNNادرين على تق ّبلNNه قبNNل ذلNNك من دون الNNروح القNNدس.
يكن التالميذ بعد

"جميع الحق" هذا الNNذي أع ِلن للتالميNNذ في يNوم العنصNرة هNو حقيقNNة الكنيسNNة كجسNNد المسNيح :أي أن

التالميذ سوف يصيرون أعضاء هذا الجسد القائم وأن في الكنيسة هم سوف يعرفون أسNNرار مجNNد اهلل

لكه في جسد المسيح .لقد عرفوا جميع الحق في يوم العنصرة .يتبع هNNذا أن الحNNق الكامNNل ال يوجNNد
وم ِ
ُ
خارج الكنيسة .الكنيسة عندها الحق ،ألنها جسد المسيح وجماعة تمجيد.

"إلى جNNانب تعNNاليم المسNNيح ومعجزاتNNه ،لNNدينا ً
أيضNا نNNوع آخNNر من اإلعالن ،وهNNو جNNوهر تعليم الكتNNاب
المقدس عن اإلعالن .فيما المسيح ّ
يعلم الرسل ويجهزهم ،يصل إلى النقطة التي أخNبرهم فيهNا أن لديNه
ً
أيض ا أشياء أخرى ليعلنها لهم ،لكنهم ال يستطيعون تحملها في حينه .ومع ذلك ،عندما يNNأتي روح الحNNق،
سوف يرشدهم إلى جميع الحق (يوحنا  .)13:16في التقليد اآلبائي ،كلمات ’سNNوف يرشNNدكم إلى جميNNع
الحق’ تحققت في يوم الخمسين ،لذلك في ذلك اليوم ينكشNNف ’جميNNع الحNNق’ .وهNNذا يعNNني أن المسNNيح

نفسه ( قبل قيامته) لم يكشف كل الحق للرسل .لما ال؟ ألنهم لم يكونوا يستطيعون تحمل كNNل الحقيقNNة.
كاف.
لم يكونوا مستعدين بعد بشكل ٍ"

هذه الحقيقة التي كشفها الروح القدس للتالميذ يوم الخمسين هي أن الكنيسة هي جسNNد المسNNيح وأن

التالميذ سيصبحون أعضاء في جسد المسNNيح .ال توجNNد حقيقNNة أخNNرى فNNوق تلNNك الحقيقNNة" .هNNذه هي

مفتاح التفسير اآلبائي ،أنه سيرسل معزيً ا آخر’ ،يرشNدكم إلى جميNع الحNNق’ .مNNا هNذا ’جميNNع الحNق’! في
المعلَن والNNذي
الم ِّ
تجسNدُ ،
العهد القديم لدينا المسيح غير المتجسد الNNذي ظهNNر .بعNNد ذلNNك لNNدينا المسNNيح ُ

ظهر نفسه من خالل الكلمات البشرية ،ولكنه ً
أيضا ُم علن من خالل مجده لبعض الرسل من التالميذ .ثم
يُ ِ

نأتي إلى القيامة .وبعد القيامة أستعلن في المجد لتالميذه والنساء وغيرهم .عندنا كل هNNذه الظهNNورات
للمسيح بعد القيامة .في وقت الحق عندنا الصعود  ،وبعد ذلك عندنا العنصرة.

مكونNNة من
اآلن  ،في العنصرة ،عندنا تغيير في الكنيسة .الكنيسة في العهد القديم هي شNNعب اهلل ،وهي َّ

أولئك الذين يمNّ Nرون بNNالتطهّ ر ويبلغNNون االسNNتنارة .بعضNNهم يصNNلون إلى حNNدّ التمجيNNد ويصNNبحون قNNادة
إلسرائيل وأنبياء وبطاركة .عندنا نفس الشيء في العهد الجديد حتى الصعود .بعNNد ذلNNك يحNNدث شNNيء

يعطي كنيسة العهد القديم والعهد الجديد ،حتى ذلك الحين ،بُعدً ا جديدً ا.
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موز ً
قبل ذلك  ،كان اهلل ّ
ممجد
عا بشكل ال ينفصل بين أناس منفصلين ،مما يعني أنNNه يظهNNر لكNNل إنسNNان َّ
منقسNما ال
كاهلل في ملئه ،في مجده .األنبياء ليسوا في شركة مع جزء من اهلل ،ألن اهلل ليس مجزًأ ًا ،بNل
ً
ينفصل بين الكائنات المنقسمة .إذن لدينا هذا السر المتناقض فيما يتعلق بحضور اهلل في العهد القNNديم.

حاضرا بالكامل في كل عمل .إنه حاضNNر
في كل عمل يضاعف فيه اهلل نفسه ،دون أن يتكاثر ،يكون اهلل
ً
مقسNم
بقوة ،لكنه غائب بحسب الجوهر .حاضر بمشيئته ولكنه غائب في الجNNوهر .إنNNه غNNائب وحاضNNرّ .

ّ
مجزأ .كامل في كل حالة ،وهو نفسه في كل مكان.
وغير

أن كNل قNوة الNروح القNدس حاضNNرة في كNل رسNول.
تم توزيع قوى الروح القNدس ،بحيث ّ
في العنصرةّ ،
لسان لكل رسول .ولكن مع حلول الروح القدس ،نشهد ً
أيضا نزول المسيح .وهذا يعني أن األمر هو مثل

تتحول إلى جسد المسيح.
ثان .الكنيسة
ّ
ٍ
تجسد ٍ

لذلك فإن َمن يتقدّ م من التطهّ ر إلى االستنارة في الNNوقت الحاضNNر ليس هيكاًل للNNروح القNNدس وحسNNب،

Nل هلل ،بNل هNو ً
أيضNا
كما كان الحال بالنسNNبة لألنبيNاء في العهNد القNديم .إنNه ليس كنيسNة وحسNNب كهيكٍ N
كنيسة كمسكن لطبيعة المسيح البشرية .كل مؤمن في حالة االستنارة يقتني المسيح ّ
كله بداخله .ولهذا
Nول الخNNبز والخمNNر إلى جسNNد
سر اإلفخارسNNتيا اإللهيNNة ،عنNNد تحّ N
السبب عندنا انعكاس هذه الحقيقة في ّ

المسNNيح ودمNNه ،حيث يكNNون المسNNيح كNNام ً
ال في كNNل جزيئNNة من الخNNبز والخمNNر المقدَّ َس Nين .ال يتنNNاول

ّ
المسيح كNام ً
ال في داخلNه .لهNذا نقNNول’ :حمNل
نثرة من المسيح أثناء المناولة المقدّ سة بل يأخذ
المتناول
َ
ِ
ً
دائما وال َ
ينفد’.
اهلل الذي يُ ّج ّزأ وال ينقسم ،ويؤكَل
هذه الصالة التي يقرؤها الكاهن في القداس اإللهي ،هي مفتNNاح سNّ Nر العنصNNرة .هNNذه هي ’جميNNع الحNNق’،

والتي تم الكشف عنهNا اآلن .بعNد هNذا الكشNف عن الحقيقNة ،لم يُ كشNNف أي شNيء آخNر .أي في العنصNرة
تم إعالنه وال شNNيء آخNNرً .
إذا ،كلمNNات ’سNNوف يرشNNدكم إلى
انكشف سر الكنيسة ببعدها الجديد .هذا ما ّ
Nق قNNد تحققت في العنصNNرة .لNNذلك ،في تفسNNير اآلبNNاء ،تحققت اإلصNNحاحات 15و  16و  17من
جميNNع الح’ّ N
ّ
المتعلق بالعنصرة ".
يوحنا في العنصرة .هذا هو التفسير اآلبائي

" بحسب آباء الكنيسة ،فإن’جميع الحق’ في يوم العنصرة يشير ً
أيضا ،بالطبع ،إلى اإلعالن عن أن الNNروح
القدس هو أقنوم ،وأن له أقنومه الخاص ،كما لآلب والكلمNNة .باإلضNNافة إلى ذلNNك ،فNNإن حقيقNNة أن جسNNد

Nداء من يNNوم
المسيح ،الذي كان في الخارج وكُشف للناس من الخارج ،هو جسد المسيح في الNNداخل ابتً N

الخمسين .جسد المسيح نفسNNه داخNNل اإلنسNNان .في التجلي كNNان الجسNNد في الخNNارج .اإلعالن يNNأتي من

الداخل ً
أيضا ،لكن الجسد في الخارج .لكن اآلن الجسNد في الNداخل .والسNبب في اعتبNار العنصNرة عيNد
ابتداء من ذلNNك الحين جسNNد المسNNيح .بكلمNNات أخNNرى ،المسNNيح
ميالد الكنيسة هو أن الكنيسة أصبحت
ً
أيضاً .
يسكن داخل المؤمنين كإنسان ً
إذا تأسيس الكنيسة هو من وجهة النظر هذه.
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وحي Nا كNNام ً
ال في العهNNد القNNديم .إذ في العهNNد القNNديم هنNNاك إعالن عن
يمكننا أن نلخص بNNالقول أن لNNدينا
ً
الحق من وجهة نظر عقيدة الثالوث األقدس .في وقت الحق لدينا الوحي في مسيح التجسد .بعد ذلNNك

ظهر لنا إعالن ألوهية المسيح ،عندما أعلن المسيح نفسه ،ليس فقط بالكلمات واألقوال والمعجزات ،بل

ً
أيض Nا من خالل الكشNNف عن ألوهيتNNه من خالل خNNبرة التمجيNNد .وبالتNNالي ،الشNNكل النهNNائي لإلعالن هNNو
العنصرة ،حيث ال يضيء النور داخل اإلنسان فحسب بل تشرق ً
أيضا طبيعة المسيح البشرية في أولئك
ابتداء من العنصرةّ ،
يمر بمراحNNل التطهNNير واالسNNتنارة،
الذين يبلغون خبرة التمجيد.
كل َمن يبلغ الكمال ّ
ً
ً
طبعا بدرجات متفاوتة".
وعندما يبلغ التمجيد يصل إلى نفس الخبرة الرسل في يوم الخمسين،

"اللمسة األخيرة لتعليم إنجيل يوحنا موجودة في عيد العنصرة ،حيث التحقيق األسمى إلنجيل يوحنا.
بعد ذلك تأتي اللمسة األخيرة للعنصرة في أحد جميع القديسNNين الNNذي هNNو ثمNNرة العنصNNرة الNNتي هي أن

أعضاء الكنيسة يصيرون قديسين .نتحدث اآلن عن أن نصبح قديسين كما لNو أن األمNر هNNو لعNNدد قليNNل

من الرهبان غير العاديين .في تلك األيام كان على األكيد هNNدف جميNNع المسNNيحيين :التقNNدم من التطهّ  Nر
إلى االستنارة وما إلى ذلك .هذا هو السياق الذي فيه يخبرنا آباء الكنيسة أن الNNروح القNNدس ’سيرشNNد...

إلى جميع الحق’  ،وأن هذا قد تحقق في العنصرة .كل ما علمه المسيح قبNل اآلالم في األصNNحاحات  14و

تم اآلن".
 15و  16من يوحنا قد ّ
ً
وجها لوجه" بالخبرة وقد اقتنى صالة داخليNNة مسNNتمرة ،يقNNرأ العهNNد القNNديم ويNNرى
َمن يعرف المسيح "
المسيح في كل مكان ،ويرى أن لألنبيNNاء خNبرة في الصNNالة الروحيNNة ومعاينNNة مالك الNرأي العظيم ،مالك
المجد .وهو قادر على تفسير العهد القديم.

"المهم هNNو أنNNه منNNذ العنصNرة ،إذ تشNNترك طبيعNNة المسNNيح البشNNرية في قNوة اهلل الNNتي تنقسNNم بشNNكل ال
ينفصل بين األفراد ،يسكن المسNيح كلNه في كNل مNؤمن ،ولكن فقNط إذا كNان المسNيح قNد ’تشNكّل’ فيNه.

يتم من خالل الصNNالة.
يستخدم الرسNول بNولس هNNذا المصNطلح .المسNNيح ’ ُمشNكَّل’ في كNل واحNد .هNNذا ّ

يترتب على ذلك أن هذا قد اقتNNنى المسNNيح في داخلNNه وهNNو هيكNNل للNNروح القNNدس .إنNNه جسNNد المسNNيح

شخصيا بداخلNNه وهNNو هيكNNل هلل،
ويشترك في عطية نعمة العنصرة .لهذا السبب ،أي ألنه يعرف المسيح
ً

فإنه يقرأ العهد القديم ويفهمه .ألنه يرى ما رآه األنبياء .الكل عنده إمكانية هNNذا االتصNNال الشخصNNي مNNع

المسيح ،ولكن من خالل الصالة .إنها موهبة نبوية".
لكن في الالهوت الغربيُ ،ف ِّس َرت كلمات المسيح بأن مجيء الروح القدس سيكشNNف لهم "كNل الحقيقNNة"

بشكل مختلف.

فس ر أوغسطينوس هذا المقطع من يوحنا ،اي ما يقوله المسيح للرسNNل ،على
"في التقليد األوغسطينيّ ،
أنه ال يعNNني فقNNط أن الفNNرد يُ قNNاد ’إلى جميNNع الحNNق’ ،بNNل أن الكنيسNNة ً
Nدريجيا إلى الحقيقNNة
أيضNا ُتقNNاد تN
ً
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الكاملة .بالنسبة لآلباء ،اقتيد الرسل ’إلى جميع الحق’ في العنصرة عندما اكتمل الNNوحي ،وال شNNيء غNNير
العنصرةّ .
كل َمن يبلغ التمجيد ينقاد إلى كل الحقيقة ،ألنه يشارك في خNNبرة تمجيNNد عيNNد العنصNرة .هNذا
يعني أن عمل الالهوتيين في الكنيسة ال يهدف إلى تحسين تعليم الكنيسة أو الخوض فيه بشكل أعمق،

تماما".
كما يفترض المسيحيون البابايون وبعض البروتستانت ،بل هو شيء مختلف ً

"هذه المشكلة برمتها حNNول تعميNNق فهم الكنيسNNة لإليمNNان بالتNNدريج هي الخNNط الNNذي اتخذتNNه الكنيسNNة

البابوية .إذ بحسبها ،مع مرور الوقت تتوصل الكنيسة نفسها إلى فهم أفضل لإليمNNان .ولكن بالنسNNبة لنNNا،

فإن أعمق فهم لإليمان الذي يفوق الفهم هو العنصرة".

"لدينا العنصرة عندما أع ِلن عن’جميع الحق’ .ليس هناك ’نبNNوءة’ عن األشNNياء القادمNNة؛ منNNذ ذلNNك الحين،
النبوءة صارت تفسير نبوءة األنبياء .ولكن ما الNذي يحتاجNه المNرء لكي يفسNر األنبيNاء بشNكل صNحيح؟

الصالة النوسية".

"ما من فهم يتخطى العنصرة .كل تمجيد هو تكرار للعنصرة في الكنيسة .وتتجاوز تجربة العنصرة هNNذه
الفهم ،وتتجاوز الكلمات والمفاهيم ،ألنه في هذه الخبرة ُتلغى كل الكلمات والمفNNاهيم ،وإن لم يكن ذلNNك

بمعنى محوها ،إذ تظل الكلمات والمفNNاهيم شNNك ً
يتمج د يقتNNني معرفNNة تفNNوق
ّN
ال من أشNNكال التعبNNيرَ .من
المعرفة ،لكنه يستخدم الكلمات والمفاهيم في التحدث إلى اآلخرين".

"ما من فهم أعمق من خبرة العنصرة هذه .في األساس ،خNNبرة العنصNNرة تفNNوق الفهم والتعبNNير .أكNNرر مNNا

يقوله القديس غريغوريوس الالهوتي’ :من المستحيل التعبير عن اهلل بل واألكثر اسNNتحالة تصNNوره’ .إن

الذين اختبروا العنصرة والتمجيد ال يع ّب رون عن اهلل وال يفهمون اهلل ،ألن الخبرة تتجاوز الفهم والتعبير.

مع ذلك ،يتم التعبير عن العنصرة ،بمعنى أننا بالرغم من عدم نقلنا اإلعالن لآلخرين ،ألن هذه الخبرة هي

إعالن ،فإننا ننقل أشياء عن اإلعالن".

ارتباط بسر العنصرة هي صالة المسيح لآلب لكي يكتسب التالميذ الوحدة فيمNNا
نقطة أخرى مهمة على
ٍ

اح دً ا ك َ َم Nا َن ْح ُن’ (يوحنNNا  .)11:17في مكNNان
بينهم .يقول المسيح في صالته الكهنوتية الكبرىِ " :ل َيكُو ُنوا ’ َو ِ N
اح Nدٌ’ (يوحنNNا  .)22:17إلى
احدً ا ك َ َما َأ َّننَا َن ْح ُن َو ِ
آخر يقول َ ’ ،قدْ َأ عْ َط ْيتُ هُ ُم ْال َم ْجدَ َّال ِذي َأ عْ َط ْيتَ ِنيِ ،ل َيكُو ُنوا َو ِ

NNون َم ِعي َح ْي ُث َأ كُNNونُ َأ َنNNاِ ،ل َين ُْظُ NNروا َم ْجِ NNدي َّال ِذي
ين َأ عْ َط ْيتَ ِني َيكُو ُن َ
ذلNNك يصNNليُ’ :أ ِريNNدُ َأ َّن هُNNؤ الَ ِء َّال ِذ َ
اح ٍد’
ين ِإ لَى َو ِN
َأ عْ َط ْيتَ ِني( ’،يوحنا  .)24:17بالطبع ،بمعاينتهم هذا المجد يصبحون كNNاملينَ ’ :ليكُو ُنNNوا ُمك َ َّم ِل َ

(يوحنا .)23:17
ون َم ِعي َح ْي ُث َأ كُونُ َأ َناِ ،ل َين ُْظ ُروا َم ْج ِدي َّال ِذي َأ عْ َط ْيتَ ِني،
“’ َأ يُّ هَ ا ُ
ين َأ عْ َط ْيتَ ِني َيكُو ُن َ
اآلب ُأ ِريدُ َأ َّن هُؤ الَ ِء َّال ِذ َ
اء ْالعَ Nالَ ِم( ’.يوحنNNا ’ .)24:17حيث أنNNا’ كمNNا قNNال سً N
َأل َّن َك َأ ْح َب ْبتَ ِني َق ْبَ N
Nابقا ’َأ ْم ِضNي ُأل ِع Nدَّ لَكُ ْم َمكَا ًنNNا’
Nل ِإ ْن َشِ N

(يوحنا  .)2:14هذا المكان هو مجد اهلل .لذا فالمجد الذي أعطيته لهم ،المجد الNNذي ّ
تلق Nوه بالفعNNل ،يشNNير
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إلى شيء مختلف .بعد ذلك يتحNNدث عن المكNNان :حيث سNNأكون هم ً
أيضNا سNNيكونون .مNNاذا يعNNني هNNذا؟
ليروا مجدي الذي اعطيتني .ألنك أحببتNNني قبNNل تأسNNيس العNNالم’ .لقNNد نNNال الرسNNل المجNNد في الماضNNي،

لكنهم سيرون المجد في المستقبل .لقد نالوا المجد ،لكنهم سيرون المجد .بعبارة أخرى ،لقNNد وصNNلوا إلى

النور وسيتقدمون إلى التمجيد".

"المسيح يصلي هذا من أجل المستقبل .اآلن ،يؤمن كل شعبنا والبروتستانت أنه يصلي من أجNNل وحNNدة
الكنائس .ال عالقة بين األمرين .إنه يصلي للتمجيد .إنها صالة تمجيد’ .ليكونوا واحدً ا كما نحن’ (يوحنNNا

 .)17:11بما أن هناك مجد واحد ،فسيكونون ً
أيض ا متحدين فيما بينهم ،حيث سيكون لديهم نفس المجد.

لذا إننا جميعً ا نصبح واحدً ا مNع بعضNنا البعض ،وواحNNدً ا مNع اهلل ،ألننNا جميعً Nا ،نحن والثNNالوث األقNNدس،
نتمتع بنفس المجد .هذا يعني الوحدة في مجد اهلل".

في العنصرة ،رأى الرسل مجNNد اهلل كأعضNNاء في جسNNد المسNNيح ،إذ أصNNبحوا في الNNروح القNNدس ،ونNNالوا

مواهب الروح القدسّ .
تلقى الرسل ألسنة النار ونالوا موهبNNة التعليم .تحNNدثوا إلى النNNاس وسNNمع النNNاس
المعلَن بلغتهم الخاصة.
التعليم ُ

"في العنصرة ،حصل الرسل أوالً على موهبة األلسنة ثم تكلموا .نزل لسNNان كامNNل ،نعمNNة الNNروح القNNدس،

يNر
على كل واحد من الرسNNل .بعNNد ذلNNك ،كNNانت نتيجNNة هNNذه الموهبNNة أنهم تحNNدثوا ووعظNوا النNNاس .لم َ
تلق ى الرسل األلسنة وتحدثوا إلى الشعب .لقد فهم الجميعٌّ ،
الشعب األلسنةّ .
كNل بلهجتNNه الخاصNNة ،حNتى

باللغة العربية ،ما كان يقوله الرسل .كل واحد سمع بلغته .يكتب الرسول بولس ألهل كورنثوس ’ َأل َّن َم ْن
َّ
َّ
Nل َ
ار’ ( 1كورنثNNوس
اهللَ ،أل ْن لَ ْي َس َأ َح Nدٌ يَ ْس َ Nمعُ َ ،و ِ
لكن َُّه ِبُّ N
ان الَ يُ ك َ ِّل ُم الن َ
وح يَتَ كَل ُم ِبَأ ْس َ Nر ٍ
َّاس َبِ N
يَتَ كَل ُم ِب ِل َس ٍ N
Nالر ِ
 .)2:14يبدو أنه حتى في العنصNرة لم يسNمع أحNد موهبNة اللسNان الNتي حصNل عليهNا كNل رسNول ،لكنهم
سمعوا كرازة الرسول وفهموها بلغتهم".

إن خبرة العنصرة هي أعظم خبرات المعاينة اإللهية.
" إن خبرة العنصرة هي أسمى خبرة تمجيد قبل المجيء الثاني .ال يوجد شيء يسمو على العنصرة ".

"لماذا في الالهوت األرثوذكسي ال يمكن أن يكNون هنNاك إعالن آخNر بعNد العنصNرة ،فNاإلعالن انتهى مNع
العنصرة وال توجد إعالنات أخرى؟ في كل مرة يبلغ فيها إنسان إلى خبرة التمجيNNد ،تتكNNرر نفس تجربNNة

العنصNNرة .يمكن أن يصNNل اإلنسNNان إلى خNNبرة العنصNNرة فال يعNNود لNNه أن يصNNل إلى أي خNNبرة أخNNرى ،ألن
اإلعالن ينتهي :كل الحقيقة ُتعلن في العنصرة".

نقطة أخرى مهمة مرتبطة بسر العنصرة هي أنه على الNNرغم من أن خNNبرة العنصNNرة هي حNNدث فريNNد في

تاريخ الكنيسة ،فإن األشخاص المسNNتوفين للمتطلبNNات األساسNNية المناسNNبة يصNNعدون إلى نفس ارتفNNاع
خبرة العنصرة .وهكذا يتكرر سر العنصرة عبر القرون.
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"بعد العنصرة ،تكون كل خبرات التمجيد على عيار :أعلى أو أدنى في إطار خبرة العنصNNرة .تتكNNرر نفس
وتفاني Nا كNام ً
ال
الممجدين ِعبر حيNاة الكنيسNة .تنتج هNذه الخNبرة آثNا ًرا مقدسNة وعبNادة
دائما في
َ
الخبرة ً
ً

للكنيسة األرثوذكسNNية الNNتي أخشNNى أن المؤمNNنين البسNNطاء يفهمونهNNا أفضNNل من بعض الالهوتNNيين على

األقل .أولئك الذين يشعرون بتوقNNير الرفNNات يفهمNNون أو يشNNعرون بشNNيء من ظNNاهرة الرفNNات المقدسNNة
هذه .هذا التكرار لخبرة العنصرة في تاريخ الكنيسة هو العمود الفقري لكل من التاريخ الكنسNNي وتNNاريخ

العقائد في الكنيسة األرثوذكسية”.

"بحسب تقليد آباء الكنيسة ،تتكرر خبرة العنصرة هذه حتى بعNNد العنصNNرة .المثNNال األول عنNNدنا هNNو من
الكتاب المقدس ،في حالة كرنيليوس ،الذي نال موهبة األلسNنة وتمجيNNد العنصNرة ،ولهNذا السNبب عمNده

بطرس .عندما استُدعي من قبل العبرانيين المحافظين ،وصف خبرة كرنيليNNوس ،إذ أنNNه قبNNل أن يعتمNNد
كان لديه "نفس موهبة" الرسل (أعمال الرسل  .)17:11يخبرنا الرسول بطرس نفسه أن كرنيليوس ،قبNNل

أن يعتمد ،كان يتمتع بنفس النعمة التي كان يتمتع بها الرسNNل في يNNوم العنصNNرة .أود أن أطلب منكم أن

تأخNذوا سNفر أعمNال الرسNل وأن تقNرأوا بعنايNNة شNديدة مNا تقولNه عن عيNد العنصNرة والفصNلين اللNذين
يشيران إلى كرنيليوس  ،لتروا أنهما متماثالن (انظر أعمال الرسل .)11-10

يشهد الكتاب المقدس أن هناك عنصرة بعد العنصNNرة ،وهي في حيNNاة الNNذين يصNNلون إلى التمجيNNد .عNNبر
تاريخ الكنيسة ،لدينا أمثلة ال حصر لها عن أشخاص وصNNلوا إلى نفس خNNبرة عيNNد العنصNNرة الNNتي وصNNل

إليها الرسل وكرنيليوس وغيرهم.

من وجهة نظر جغرافيNNة ،ال تحNNدث هNNذه األشNNياء في الشNNرق فحسNNب ،بNNل في الغNNرب ً
أيضNا ،ألن خNNبرة

العنصرة موجودة ً
أيض ا في الغرب ،على األقل حتى العصور الوسطى .إذا كنت تريNNد أن تNرى أمثلNNة على
ذلك ،فخذ أرواح القديسين ،وخاصة أولئك الNNذين تم حفظهم من عصNNر الفرنجNNة المNNيروفنجي في دول

الغرب البابوية .ليس لدينا هنا شهادة يوحنا كاسيان فحسNNب ،بNNل ً
أيضNا شNNهادة غريغوريNNوس الNNذي من
سير القديسين فيها يمكن رؤية خبرة التمجيد هذه بوضوح .لدينا ً
أيضا أمثلة
تور ،الذي كتب العديد من َ

فح ِف َظت أجسادهم .وهكذا لدينا رفات مقدسة وكل مNNا ينتج
ألناس في الغرب وصلوا إلى هذه القداسة ُ

عن خبرة التمجيد .نالحظ ظاهرة غريبة متمثلة في أنه على الرغم من وجود ذخائر مقدسة في الغرب،
إال أن لدينا على النقيض من ذلك ،الهوت فرنجة العصور الوسطى السكوالستي الذي ال يتوافق ً
أبدا مNNع
خبرة التمجيد هذه".

"بما أن كل اختبار للتمجيد هو تكرار للعنصNNرة ،وقNNد وصNNل في كNNل عصNNر أنNNاسٌ إلى هNNذه الخNNبرة ،فمن
وجهة النظر هذه ،من هم قديسو الكنيسة هؤالء ،وما هو أسمى فهم لألرثوذكسية؟ إن لم يكن العنصرة،
فما هو؟ بابا روما؟ أم أنه بروتستانتي ال فكرة لديه عن ماذا يتحدث ومَن يفسر الكتاب المقدس؟"
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سر وال عالقة له بالعقل.
من المؤكد أن خبرة العنصرة هي ّ

"الالهوت األرثوذكسي دائري الشكل .إنه مثل الدائرة .حيثما تلمس الدائرة ،تتعرف إلى الNNدائرة بأكملهNNا،
ألن الدائرة كلهNا هي الشNيء نفسه .كNل شNيء يقNود إلى العنصNرة :أسNرار الكنيسNة ،كNالكهنوت والNزواج
والمعموديNNة واالعNNتراف ومNNا إلى ذلNNك ،وقNNرارات المجامع ومNNا إلى ذلNNك .هNNذا هNNو مفتNNاح الالهNNوت
األرثوذكسي :العنصرة .لذلك َمن يصل إلى التمجيد بعد العنصرة يُ قاد ’إلى جميع الحق’.

ما هو ’جميع الحق’! إنه شيء يتجاوز عقNNل اإلنسNNان .إنNNه يشNNمل طبيعNNة المسNNيح البشNNرية ويسNNكن في
الشخص الذي بلغ االستنارة والتمجيد .كل سر التجسد والثالوث األقدس ،في ما يتعلق بالنعمة اإللهيNNة،

وشفاء الشخصية البشرية ،والخالص في الماضي في العهNNد القNNديم ،والمسNNتقبل والمجيء الثNNاني :كNNل
هذه األشياء تنNNدرج في سNNر العنصNNرة .لهNNذا السNNبب ،الالهNNوت األرثوذكسNNي بسNNيط للغايNNة .إنهNNا مسNNألة

مختلفة أن تقتضي الضرورة ،عند التعامل مع الهراطقة ،أن يكون المتحدث نيابة عن األرثوذكسNNية على
دراية بالهراطقة وذا معرفة جيدة بالفلسفة وما إلى ذلNNك .لكن هNNذا ليس جNNوهر الالهNNوت األرثوذكسNNي.
جوهر الالهوت األرثوذكسي هو التطهّر واالستنارة والتمجيد".

فهم ما بعد العنصرة  .من المؤكد أن القوة العقالنية تشارك في هذه الخبرة  -فالجسد يشNNارك -
ٌ
"ال يوجد
ولكن اهلل وتجسد المسيح وطبيعته البشرية ،التي هي مصدر النور الناتج عن تجسد الكلمة في الطبيعة
ً
تخمينيا".
البشرية :كل هذه تبقى أسرا ًرا .ال يمكن فهمها فلسفيا أو

ألن خNNبرة التمجيNNد والعنصNNرة تسNNتمر عNNبر القNNرون ،فNNإن العنصNNرة هي ً
أيضNا أسNNاس التNNاريخ الحقيقي

للكنيسة .عندما يكون هناك قديسون في أي عصر يبلغون التمجيد في خبرة العنصرة ،يكون هذا العصر
عصر ًا "ذهبي ًا" للكنيسة.
"عندما يبلغ أرثوذكسNNي النNNور ،فإنNNه يشNNارك بالفعNNل في نتNNائج خNNبرة التمجيNNد .االسNNتنارة تعطي لمحNNة

تتكمل عندما يبلغ التمجيد .لذلك في رأيي يمكن وصNNف ’العصNNر الNNذهبي’
مسبقة عن هذه الخبرة ،وهي
ّ
على النحو التالي .عندما يبلغ غالبية المسيحيين االسNNتنارة وتنقيNNة القلب ،ومنهم يبلNNغ الكثNNيرون ً
أيضNا

التمجيد ،يكون لدينا "عصر ذهبي" .إذن هذا هو المعيNNار للحكم على موقعنا .هNNل كNNان المسNNيحيون في
هذا الموقف في القرون األولى؟ كانوا بالتأكيد .وتشهد على ذلك كثرة رفات الشهداء التي لدينا من تلNNك

الحقبة".

وبالتالي ،فإن مركز العنصرة-اإلعالن هو المسيح الNNذي اختNNبره األنبيNNاء كغNNير متجسNNد واختNNبره الرسNNل
واآلباء متجسد ًا .هذا هو جوهر التقليد األرثوذكسي.
Source: Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos. Empirical Dogmatics of the Orthodox Catholic Church.
According to the Spoken Teaching of Father John Romanides. "The Mystery of Pentecost". Volume 2. 2013.
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زين الكنائس األرثوذكسية باألشجار واألعشاب والزهور في
لماذا تُ َّ
العنصرة

سيرجي بولجاكوف
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
زين ً
أيضNا المعابNNد وبيNNوت المؤمNNنين باألشNNجار
...من مميزات هذا العيد [عيNNد العنصNNرة] وعاداتNه ،أن تَُّ N
والعشب والزهور .هكذا احتفلت كنيسة العهد القديم بعيد العنصرة ،وقدمت في هذا اليوم بداية موسم

الحصاد (الويين 22-10:23؛ عNNدد  N.)26:28فبحسب عNNادات كنيسNNة العهNNد القNNديم هNNذه ،قNNد تكNNون ُزِّينَت

الغرفة في صهيون التي فيها الرسل ّ
تلقوا الروح القدس في هذا العيد .من هنا انتشرت هNNذه العNNادة في

كافة أنحاء الكنيسة.

قيمت خيمة البطريNNرك ،قNNد
إن فكرة ظهور اهلل كثالثة غرباء إلبراهيم عند بلوطة ممرا ،حيث كانت قد ٌأ َ
أثّرت ً
أيضا على هذه العادة .احتفااًل بالثالوث األقدس ،الذي له سجد إبراهيم ذات مرة في بلوطة ممNNرا،
نشر المسيحيون القدامى في يوم الثNNالوث المقNNدس أغصNNان األشNNجار والزهNور في الكنNNائس لNNيروا أنNNه

وضوحا ،بلوطة ممNNرا وخيمNNة إبNNراهيم حيث كNNان هلل
بهذه الطريقة يمثّل هيكل اهلل المزيّ ن ،بشكل أكثر
ً
النية الحسنة للظهور في يوم من األيام.

اآلن ُتقدّم األغصان واألزهار إلى اهلل كبداية الربيNNع المتجNNدد .لكنهNا في نفس الNNوقت تخNNدم ً
أيضا كرمNNز
زهرَت كزنبقة بيضاء بظهNNور نعمNNة الNNروح القNNدس فيها ،بحسNNب مNNا تع ّبNNر تNNرانيم
لكنيسة المسيح التي أ َ

الكنيسة .كما تشير األغصان واألزهار إلى تجديد النNNاس بقNوة نNNزول الNNروح القNNدس ،بمثابNNة رمزٍ لنعمتNNه
ذاتها التي نطلبها في هذا اليوم والتي ،عندما تتعرف عليها النفوس المؤمنة الحقيقية ،تفوح منها رائحة

طيبة ،عNNبر مجموعNNة كبNNيرة ومتنوعNNة من المNNواهب الروحيNNة واألعمNNال الصNNالحة ،ومن أجNNل القيامNNة
المستقبلية إلخوتنا الموتى الذين نصلّي من أجلهم بشكل خاص في هذا اليوم (سبت األموات).

Source: Serge Bulgakov, Churchly Joy: Orthodox Devotions for the Church Year. Translated by Boris Jakim. Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 2008, pp. 127-131.
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هل العنصرة يوم ميالد الكنيسة؟
عن البندكستاري الروسي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
...هذه ،إذن ،هي أسباب العيد الذي نحتفل به اليوم :مجيء الروح القدس إلى العالم ،وإتمNNام وعNد الNرب
للسر العظيم وتدبير تجسد اهلل.
يسوع المسيح ،وتحقيق رجاء التالميذ القديسين .هذا هو العيد األخير
ّ

في هذا اليوم األخير والعظيم والخالصي من عيد العنصرة ،رسNل المخلص ،الNذين كNانوا صNيادين غNير
متعلمينّ ،
تكل موا فجأة بالروح القدس بوضوح وبسلطة إلهية عن العقائNNد السNNماوية .لقNNد أصNNبحوا دعNNا ًة

للحق ومعلمين للعالم كله .في هذا اليوم ِسيموا وبدأوا رسالتهم ،وكان خالص هؤالء الثالثNNة آالف نفس

في يوم واحد هو الثمرة األولى البهية الرائعة.
Nحيحا ،ألن تعليم اآلبNNاء
يعتقد البعض خطًأ أن عيد العنصرة هو "عيد ميالد الكنيسة" .لكن هNNذا ليس صً N

القديسين هو أن الكنيسة كانت موجودة قبل كل األشياء األخرى .في الرؤيا الثانية لراعي هرماس نقرأ:
«اآلن أيها اإلخوةُ ،أ ع ِل َن لي في نومي من قبل شاب فائق اللياقة ،إذ قال لي :من تظن أ ّنها المرأة المسNNنّة
تسلمت منها الكتاب؟ ُ
َ
العرافة" .قال" :أنت مخطئ ،فهي ليست كNNذلك"" .من هي إذن؟" قلت
التي
قلت " ّ
له .فقال "الكنيسة" .قلت له" :لماذا تشNيخ؟" فأجNاب" :ألنهNNا ُخلقت قبNل كNل شNيء ؛ لNذلك هي شNيخة،

ومن أجلها كُوِّ ن العNNالم» .يتحNNدث القNNديس غريغوريNNوس الالهNNوتي ً
أيضNا عن "كنيسNNة المسNNيح  ...قبNNل
المسيح و بعNNد المسNNيح" (35: 1108-9

 .)PGيكتب القNNديس أبيفNNانيوس القبرصNNي" :الكنيسNNة الجامعNNة،

القائمة منذ العصورّ ،
المتجسNد" (42:640
تجلت بأوضح شكل في ظهور المسNNيح
ّ

 .)PGيالحNNظ القNNديس

يوحنا الدمشقي أن " كنيسة اللله ،الجامعة المقدسة هي إذن جماعة اآلباء القديسين ،البطاركة ،األنبيNNاء،

الرسل ،اإلنجيليين ،والشهداء الذين كNانوا منNذ البدايNNة ،والNNذين انضNم إليهم كNل الNNذين آمنNوا من األمم

باتفاق واحد "(96، 1357c
ٍ

 .)PGوبحسNNب القNNديس غريغوريNNوس الالهNNوتي" ،األنبيNNاء أنشNNأوا الكنيسNNة،

وجمعها الرسل ،ور ّتبها اإلنجيليون" (35, 589 A

 .)PGنشأت الكنيسNNة منNذ خلNق المالئكNة ،ألن المالئكNNة

دائما أعضاء في الكنيسة .يقول القديس إكليمندوس أسقف رومNNا ،في
انوجدوا قبل خلق العالم ،وكانوا ً
رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس ،إن الكنيسة " ُخ لقت قبل الشمس والقمر"؛ وبعد ذلك بقليل" ،الكنيسة
ليست موجودة اآلن للمرة األولى ،بل هي كانت من البداية" ( 2كورنثوس .)14

ما حدث في يوم الخمسين ،إذن ،كان سNNيامة الرسNNل ،وبNNدء البشNNارة الرسNNولية لألمم ،وافتتNNاح كهنNNوت

ّ
وملق Nني
إسرائيل الجديدة .يقول القديس كيرلس اإلسكندري أن "ربنا يسوع المسNNيح رسNNم هنNNا معلمي
العNNالم ووكالء أسNNراره اإللهيNNة ...مظهً N
Nرا المجNNد الNNذي ال يضNNاهى للسNNلطة الممنوحNNة إلى جNNانب كرامNNة
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ً
معلنا إياهم المعين بكرامة الرسل العظيمة وظاهرين كNNوكالء وكهنNNة على حNNد سNNواء للمNNذابح
الرسالة...
اإللهية ...فقد أصبحوا مؤهلين لتلقين اآلخرين بإرشاد الروح القدس المنير"(.)PG 74، 708-712
ً
مظهرا التالميذ كأنوار من فوق...
يقول القديس غريغوريوس باالماس" :اآلن إذن ...نزل الروح القدس...

ونعمNNة الNNروح اإللهيNNة الموزعNNة جNNاءت بسNNيامة الرسNNل لخلفNNائهم" (العظNNة  .) 10،24وكتب القNNديس
صفرونيوس أسقف أورشليم

"بعد افتقاد المعزي ،أصNNبح الرسNNل كهنNNة للعلي" (87, 3981B

 .)PGلNNذلك،

جن ًبا إلى جنب مع معمودية الروح القدس الذي ّ
العليNNة على مNNا تنبNNأ بهNNا الNNرب
حل عليهم حين كانوا في ِ
ير" (أعمNNال ،)5:1عُ ّين
Nذ ِه اَأليَّ ِ
وح ْال ُق Nدُ ِس ،لَ ْي َس بَعْ Nدَ هِ N
و َيِ Nرد في أعمNNال الرسNNل " َف َسNتُ عَ َّمدُ َ
ون ِبُّ N
ام ِبك َ ِثٍ N
Nالر ِ
ور ِّفعوا إلى رتبة كهنوتية عالية ،كما يصف القNNديس يوحنNNا الNNذهبي الفم ( .)PG 60 ، 21في هNNذا
الرسل ُ
اليوم بدأ االحتفال بالقداس اإللهي الذي فيه نصبح "شركاء في الطبيعة اإللهيNNة" (بطNNرس الثانيNNة .)4:1
الصNالَ ِة َو ِّ
Nة" (أعمNNال الرسNNل
ألنه قبل العنصرة ،قيل عن الرسNNل والتالميNNذ فقNNط أنهم أقNNاموا في " َّ
الط ْل َبِ N

)14:1؛ فقNNط بعNNد مجيء الNNروح القNNدس صNNاروا مواظNNبين على "كسNNر الخNNبز"  ،أي االشNNتراك باألسNNرار
ات" (أعمال الرسل .)42:2
المقدسة "
َّ
والصلَ َو ِ

لذلك ،عيد العنصرة المقدّ س حدد بداية كهنوت النعمة وليس بدايNNة الكنيسNNة .من حينNNه فصNNاعدً ا ،أعلن
ويعمدون ويعينون الرعNNاة ،ويمنحNNون الكهنNNوت لمن يNNرون
الرسل البشارة "في القرى والمدن" ،يكرزون
ّ
أنهم يستحقون الخدمة ،كما يكتب القديس إكليمندس في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس (.)42
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أحد جميع القديسين وهدف الحياة
الراهب موسى األثوسي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
فمن يفتكر بأن هدف حياتنا األساسي هNNو اكتسNNاب القداسNNة؟ نعم نحن
اليوم هو أحد جميع القديسينّ ،
ُنخلَ ق لنصير قديسين .إن فشل هذا اإلنجاز هو أعظم مأساة للوجود البشري .لذا ،كيNNف ُتقNNا َرب القداسNNة
اليوم؟ ما هو موقفنا منها؟ كيف ننظر إليها؟ كيف نعيشها؟ كيف نجدها ونحتفظ بها؟ كيف نسNNتخدمها،

وكيف يمكن أن نفيد منها؟

القداسة ال تلغي الشخصية البشرية .إنها ال تنتهك حرية الشNNخص البشNNري وإرادتNNه وفرادتNNه وقدسNNيته.

ً
صناعة لتمثال متطابق .لدى الكثيرين تصور خNNاطئ عن القداسNNة .الكتب الNNتي
فالقداسة ليست آلية وال

بسي ر القديسين تعطينا أمثلة عديدة وجميلة من الغرب إلى الشرق ،بين النسNNاء والرجNNال ،الصNNغار
تعبق َ
والكبار ،المثقفين واألمNNيين ،المNNتزوجين وغNNير المNNتزوجين ،الكهنNNة والعلمNNانيين ،الشخصNNيات المنغلقNNة

والمنفتحة.

بشكل عام ،القداسة كونها إلهية ومقدسNNة ،تثNNير الرهبNNة واالحNNترام واإلعجNNاب واالفتتNNان .لكن ال بNNدّ أن

تمام Nا عن كNل مNا هNو
نقول إنها أحيا ًنا تتشابك باألساطير والمبالغNات وعNدم األصNNالة .القNديس ينفصNل ً

والبّ Nر الNNذاتي هNNو اهلل .باالشNNتراك بNNه ُنعطى القداسNNة .دُ عي
مبتNNذل .مصNNدر القداسNNة والقداسNNة الذاتيNNة ِ

المسيحيون األوائل قديسين لكي يتذكّروا الغرض من حياتهم .يُ َ
نظر إلى القداسة اليوم على أنها بعيدة،
Nتقراطية روحيNٍ Nةُ .تعطى القداسNNة بُعً N
من عالم آخر ،مسNNتحيلة ،أو موهبُ N
Nدا أخالقيNً Nا بحتNً Nا ال
Nة نخبNٍ Nة أرسN
ٍ

َي ِصف حالة جوهر المسيحي.

ً
خارقا للطبيعة ،أو ِف َ
ً
مهيبا ،أو تحصي ً
القداسة ليست مباراة بطولة ،أو عم ً
ال لNNرقم قياسNNي في
عل براعة
ال
ً
ً
ً
ً
عرضNا مNذه ً
نشNرا
مطلوبNا ،أو
إعالنNا
ال ،أو
الفوز .القداسNNة ليسNت عالمNة مضNيئة ،أو هالNة متوهجNNة ،أو
ً
ً
صامتة في التوبNNة والتواضNNع .القداسNNة هي
منسية
تحب أن تعيش مغمورة ،بال ُشهرة
لإلطراء .القداسة
ّ

الكلي القداسة ال إنجاز ب ََشري .القداسة هي التوازن الحقيقي والصNNحة األصNNيلة والعالقNNة
شركة مع اهلل
ّ
ذات المغزى مع اهلل .إنها طاعة وصيته بأن نصبح قديسين ألن اهلل قدوس .مشيئة اهلل هي قداستنا.

بالقداسة نعني إ ّت باع المسيح إلى الجثسيمانية والجلجثة .القداسة ال تنتقNNل وال ُتكتَ َس Nب بمجNNرد قNNراءة
الكتب وإجراء مناقشات مطولة في غرف الجلوس .إنها تدعو إلى إعطاء الدم ألخذ الNNروح .يجب علينNNا
ّ
يتغلب
أن نكافح باستمرار ونتحلى بالصبر ،لنهزم الوحش البري ذا الNNرؤوس الكثNNيرة المسNNمى الكبريNNاء.
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القديس على األنانية ومحبNة الجسNNد والسNNعي إلى المNNال ومحبتNNه ،بمحبNNة مNNا هNو إلهي ،بمحبNNة النNاس
وعمل الرحمة واللطف األخوي ومحبة التوليد والحياة الفاضلة.

القديسون ،بحسب الشيخ (القديس) يوستينوس بوبوفيتش ،هم اإلثبات الدائم لإلنجيNNل ،وهم امتNNداد

المسيح .لقد أثبتوا بالممارسة أن فضائل اإلنجيل ممكنة.

يبحث العديد من الحجاج إلى جبل أثوس اليوم عن قديسين عظماء ّ
لحل مشاكلهم .بعبارة أخرى ،نريNNد

القديسNNين والمسNNيح والكنيسNNة بNNدافع المصNNلحة الذاتيNNة الخالصNNة ،لنقضNNي حياتنNNا من دون تشNNوش
معافين .وهذا يدل على وجود تصور قائم على السحر للقداسة واألسرار المقدسة والكنيسة .بهذا تصNير

األرثوذكسية متدينة .يخبرنا الشيخ (القديس) باييسNNيوس أن القديسNNين يح ّبNNون المسNNيح حNNتى لNNو لم

يكن هناك فردوس في الحياة اآلخرة!

ً
ً
وأضواء،
عاليا،
ومكبر صوت
قويا،
عرض
القداسة الحقيقية ،إذ يوجد لألسف قداسة زائفة ،ليست جها َز
ٍ
َ
ً

وفرقعة ،وأحابيل ودعايNNة .القداسNNة مخ ّبNأة سNواء كNNانت في آثNوس أو في المدينNة أو في القريNNة .إنهNNا

السريّ ة والتواضع وصالح الشرفاء والمخلصين واحتمال المNNرض والNNرفض والفشNNل والحNNزن
تزدهر في ِ
والنقد والسخرية  ،إلخ .قد تكون القداسة في األقلية واالستثناء لكنها موجودة .هNNذا مهم جً N
Nدا ورسNNالة

أمل كبير.

Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη. Κυριακή των Αγίων Πάντων. Αγιορειτικες Μνημες. Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014.

http://agioritikesmnimes.blogspot.com/2014/06/4914.html
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سنكسار أحد جميع القديسين
نيكيفوروس كاليستوس كسانثوبولوس*
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في هذا اليوم  ،األحد بعد العنصرة ،نحتفل بعيد جميع القديسين الذين أشرقوا في جميع أنحNNاء األرض
المأهولة ،في آسيا وليبيا وأوروبا ،الشمال والجنوب والشرق والغرب.

في هذا األحد ،الذي يلي عيد العنصرة اإللهية مباشر ًة ،أمر اآلبNNاء القديسNNون بNNأن نحتفNNل بNNذكرى جميNNع
القديسين الموجودين في جميع أنحاء العالم .في البداية ،جعل اآلباء القدامى هذا عيدً ا للشNNهداء الNNذين
ّ
تألموا في جميع أنحاء العالم فقط ،كمNNا يشNNهد بNNذلك مNNديح القNNديس يوحنNNا الNNذهبي الفم ،حيث يمNNدح
الشهداء فقط .غير أن اآلباء الالحقين جعلوا هذا العيد أكثر عموميNNة ،وأطلقNNوا عليNNه اسNNم "أحNNد جميNNع

القديسين" ،بما في ذلك البطاركة واألنبياء والرسل والشهداء والكهنNNة والنسNNاك وجميNNع األبNNرار معً Nا من

كل األعمار واألجناس.

غاية العيد الحاضر هي كما قال ربنا يسوع المسيح قبل آالمهَ “ :وَأ َنNNا ِإ ِن ْار َت َفعْ ُت عَ ِن اَأل ْر ِض َأ ْجِ Nذ ُب ِإ لَ َّي
ال سNNبب نزولNNه إلى األرض وتجسNNده وصNNيرورته إنسً N
Nانا كNNام ً
ْال َج ِميعَ" (يوحنا  ،)32:12وهو ما كان أصً N
ال،
ّ
فيما هو ال يزال ً
إلها كام ً
ليخلص الطبيعة البشرية ويرفعها إلى البركة السماوية.
ال ،وذلك
لذلك ،فإن الطبيعة التي ا ّت خذها في أقنومه اإللهي رفعها إلى السماء بصعوده اإللهي وجعلهNNا تجلس عن
أج ِذ ُب ِإ لَ َّي ْال َج ِميNNعَ" ،لم يتحقNNق .لهNNذا
يمين اهلل اآلب .ولكن مع ذلNNك ،فNNإن الوعNNد الNNذي أعطNNاه بقولNNه " ْN
السبب ،أرسل الروح القNدس إلى رسNله القديسNين ،ليNذهبوا ويكNرزوا باهلل الواحNد لجميNع األمم بقوتNه،
ويجمعوا المختارين في ملكوت السماوات ،وهذا ما عمله خدّ امه المخ ِلصون بكل غيرة من كل نفوسNNهم

وقلوبهم حتّ ى إلى سNNفك دمNNائهم .بهNNذه الطريقNNة ،تم تجديNNد العNNالم العلNNوي ،الNNذي سNNقط منNNه المالئكNNة
المرتدون .هذا ما نحتفل به اليوم أي ثمرة البشارة الرسولية.

يُ ذكَر أن هناك سب ًبا آخNNر لهNNذا العيNNد العNNام :أن كNNثرة من األشNNخاص ،كNNثرة كبNNيرة جً N
Nدا ،يصNNعب إحصNNاء

عددهم قد تقدّ سNNوا في أمNNاكن ومنNNاطق مختلفNNة ،والNNذين ،بسNNبب كNNثرتهم وجهNNل هNNويتهم ،لم يكن من
الممكن لنا إكرامهم بشكل فردي .لذلك ،لتكريمهم على النحو المناسب وكَسب معونتهم ونجدتهم ،قررت

مشترك لجميع القديسNNين بشNNكل عNNام ،على أن يكNNون هNNذا العيNNد الحاضNNر
بعيد
أمنا الكنيسة أن نحتفل
ّ
ٍ
ٍ
ً
ً
الحقا سيستشهدون أو يتقدّ سوا .يُ قال ً
أيضا أن ليNون السNادس ،اإلمNNبراطور الفNائق
أيضا من أجل الذين
ّ
الملقب بـ"الحكيم" ،كNNان يNNرغب في تكNNريم زوجتNNه األولى ثيوفNNانو ،كقديسNNة لكن
التقNNوى ()912-886
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الكنيسة لم توافق على رغبته؛ فبنى كنيسNNة جميلNNة جNNدً ا لجميNNع القديسNNين ،وقNNال" :إذا كNNانت ثيوفNانو

قديسة ،فليعدّ ها اهلل مع جميع القديسين".

إن أهم سبب لهذا العيNNد ،كمNNا بالنسNNبة ألي عيNNد قNNديس نحتفNNل بNNه ،هNو ّ
حث أنفسNNنا نحن األحيNNاء على

محاكاة أولئك الذين نحتفل بهم .أي يجب أن نNرغم أنفسNنا على بلNوغ الحيNاة المسNتحقة المNديح الNتي

عاشها عبيد إلهنا الحقيقي هؤالء المباركين النبهاء .يقول النبي الملك داود ،باإلشارة إلى هذا" :لقNNد كNNرم
ً
جدا أصفياؤك يا اهلل" (مزمور  .)17:138الرسول اإللهي ،إذ يعدّ د مآثر القديسين ويقدّ م ذكراهم لنNNا
علي
ّ
كمثال لالبتعNاد عن األمNور الدنيويNة والخطيئNNة ويNدعونا إلى تقليNد صNبرهم وشNجاعتهم في جهNNادات
الفضيلة ،يقولِ " :إ ْذ لَنَا َس َحاب ٌَة ِم َن ُّ
يط َة
يط ٌة ِبنَاِ ،لن َْط َر ْح كُNَّ Nل ِث ْق Nلَ ،و ْال َخ ِط َّي َة ْال ُم ِح َN
هذ ِه ُم ِح َ
ار ِ
ود ِم ْقدَ ُ
الشهُ ِ
الص ْبر ِفي ْال ِجهَ ِ ْ
امنَا" (عبرانيين .)1:12
ِبنَا ِب ُسهُ ولَ ٍةَ ،و ْلن َُح ِ
وع َأ َم َ
اض ْر ِب َّ ِ
اد ال َم ْو ُض ِ

نكرم جميNNع أح ّبNNاء اهلل القديسNNين
إذ نسترشد بتعليم الكتاب المقدس والتقليد الرسولي نحن المؤمنون ّ
نكرم كل من القديسين
كحافظين لوصاياه ،وكأمثلة مشرقة للفضيلة ،وكمحسنين للجنس البشري .نحن ّ

المعروفين بشكل خاص في يوم معين من السنة ،كما يتضNNح من المينNNاون؛ ولكن بمNNا أن الكثNNيرين غNNير

معروفين ،كما قلنNNا سً N
Nابقا ،وبمNNا أن عNNددهم يتضNNاعف مNNع الNNوقت ،فهNNو مNNا زال يرتفNNع ولن يتوقNNف عن

التزايد حتى نهاية العالم .ولهذا السبب قررت أمنا الكنيسNة وجNوب أن نحتفNل ،مNرة في السNنة ،بتNذكار

عام لجميع القديسين ،وهو العيد الحالي.
يجب أن نعلم أننا نحتفل اليوم ّ
بكل من قدّ سهم الروح القدس بسخاء :أي العقول األكثر سً N
Nموا وقداسNNة
أي طغمات المالئكة التسعة ،واألجداد والبطاركة واألنبياء والرسل القديسين والشهداء ورؤساء الكهنNNة،
ّ
وكاف Nة جوقNات النسNاء القديسNNات ،وجميNع القديسNNين
والنسNاك واألبNرار
الشNهداء من الكهنNة والرهبNان
ّ

نعي Nد لقديسNNة
المجهNNولين اآلخNNرين ،بمن فيهم المNNزمعين أن يتقدّ سNNوا .قبNNل الكNّ Nل وبالكNّ Nل ومNNع الكNّ Nلّ ،
القديسين ،التي هي الفائقة القداسة واألكرم من جوقات المالئكة ،سيدتنا صNNاحبة السNNيادة والNNدة اإللNNه

الدائمة البتولية مريم.

بشفاعة والدتك الدائمة البتولية وجميع قديسNNيك في كNNل األزمNNان أيهNNا المسNNيح اإللNNه ارحمنNNا وخلصNNنا

ألنك وحدك الصالح والمحب للبشر .آمين.
* نيكيفوروس كاليستوس كسانثوبولوس هو آخر المؤرخين الكنسيين اليونان ،رقد سنة  .1335معظم تآليفNNه مبنيNNة على أعمNNال سNNابقيه
كإفسابيوس وسوزومن وغيرهما .مساهمته الفعلية هي في بعض اإلضافات على هذه االقتباسNNات .اختفت أعمالNNه ثم عNNادت فظهNَ Nرت في

ما عُ رف بـ"حرب الكتب" بين الكاثوليك والبروتستانت.

)(Encyclopædia Britannica. 19 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 648
النص الحالي مأخوذ من مخطوط سرقه أحد الجنود األتراك من هنغاريا واشتراه أحد المسيحيين في القسطنطينية.
https://www.hsir.org/pdfs/2009/06/18/20090618SynaxSunAllSaints%20Folder/20090618SynaxSunAllSaints.pdf
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أهل فقيد
خطاب تعزية إلى
ِ
الميتروبوليت أوغسطينوس كانتيوتيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
(من وحي سبت األموات)

يوما .أمNNا اليNNوم ،في جنNNازة المؤمNNنين ،ترفNNع الكنيسNNة
"يهود العهد القديم بكَوا يعقوب وموسى أربعين ً

توج الراحل ،ألنه أراح اآلالم ،ألنه طرد الخNNوف،
الترانيم والصلوات والمزامير.
ونمجد اهلل ونحمده ،ألنه ّ
ّ
وأخذ المؤمن الراقد إلى قربه .هذا هو السبب أن الصلوات والمزامير تكشف أن في َح Nدَ ث المNNوت هنNNاك

سعادة وفرح بسNبب قيامNة المخلص يسNوع المسNيح المجيNNدة .فNNالمزامير واألناشNNيد هي رمNوز الفNNرح.
ح دٌ ؟ َف ْل ُي َر ِّت ْل" (يعقNNوب  .)13:5لهNNذا ننشNNد المزامNNير على األمNNوات،
وبحسب الكلمة الرسوليةَ " :أ َم ْس ُرو ٌر َأ َN
المزامير التي تدفعنا إلى الشجاعة وعدم اليأس من موت أخينا"( .القديس يوحنا الذهبي الفم)

أيها األحباء

اليوم  ،انتقل أحد أفراد عائلتكم من هذا العالم العابر وغير الكامل .حبيبكم كان معكم لسNNنوات عديNNدة.

أياما ال ُتنسى ،أيام فرح وأيام حزن .كنتم ترغبون في البقاء معً ا لفترة أطول ،ولكن حتى لو
قضيتم معً ا ً

كنتم معً ا لمدة ألف عام ،فلن يكNون ذلNك طNوي ً
ال بمNا يكفي .يمNر الNوقت بسNرعة ويNأتي المNوت ،ال يمكن

تجنبهَ .من يعيش ولن يواجه الموت؟ لقد أتى الموت وأخذ حNNبيبكم من حضNNنكم .هنNNاك قNNبر جديNNد في
ً
موجودا.
مقبرة عائلتكم وأنتم اآلن تبكون إلى جانب القبر .حبيبكم لم يعد

ً
قلت؟ لم يعد موجً N
ماذا ُ
Nحيحا! إن حNNبيبكم الNNذي جنّزتمNNوه ودُ ِفن بصNNالة الكنيسNNة
Nودا؟ ال! هNNذا ليس صN

موجود بالفعل! تسألون كيف؟ تحدث فيلسوف يوناني قNNديم ،في الواقNNع سNNقراط أعظم فيلسNNوف على

اإلطالق ،مع أتباعه قبل وفاته بوقت قصير .أخبرهم أالّ يحزنوا على وفاته الوشNNيكة وأالّ يهتمNNوا بشNNكل
روح لن
مفرط بمكان وكيفية دفنه ،ألن ما سيتم دفنه ليس سقراط ،بل جسده فقط .قال لهم" :سNNقراط ٌ

تماما كما يطير الطائر المسجون بعيدً ا عنNNدما يُ فتح
تموت أبدً ا .في وقت الموت ،ستغادر الروح الخالدةً ،
ً
ً
عظيما .سيكون قد ترك عNNالم
فرحا
باب القفص .إن سقراط الذين تبكون عليه ،في ذلك الوقت ،سيختبر

الظلم هذا َ
ح ِرم منNه هنNا على األرض سNيجده في
البّ Nر .العNدل الNذي ُN
وذهَب إلى عالم آخNر حيث يسNود ِ

السموات…"

كانت هذه الكلمات التي قالها الفيلسوف قبل لحظNNات من وفاتNNه .سNNقراط ،مNNع أنNNه عNNاش قبNNل المسNNيح
بأربعمائة عام ،كان يؤمن بخلود الروح .واجه الموت بشجاعة وقدّ م العزاء ألتباعه.
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ونحن الذين نعيش بعد المسيح ،إذا كنا ال نؤمن بأن الروح خالدة وأن هناك حياة أخرى بعد القNNبر ،فإننNNا
ً
فيلسوفا قاب ً
ال للخطأ ،بNNل اهلل نفسNNه،
تماما بسبب عدم إيماننا .فإن الذي صار إنسا ًنا لم يكن
ندين أنفسنا ً

ربنا يسوع المسيح اإلله -اإلنسان ،ينبوع الحق ،جوهر الحقيقة نفسها ،هو الذي أكّد لنا هNNذه األمNNور .لقNNد
اذا َينْتَ ِفعُ اِإل ْن َسانُ لَ ْو َر ِب َح ْالعَ الَ َم كُ َّل ُه َو َخ ِس َر َن ْف َس ُه؟ َأ ْو َم َ
نفسا خالدةَ" .أل َّن ُه َم َ
ّ
اذا
بشر بأوضح الطرق بأن لنا ً

اء عَ ْن َن ْف ِس ِه؟" (مرقس  .)37-36:8والمسيح لم يكرز بخلود الNNروح وحسNNب ،بNNل أثبت
يُ عْ ِطي اِإل ْن َسانُ ِفدَ ً
هذه الحقيقة األساسية بالمعجزات ،بإقامة األموات .أقام ابنNNة يNNايرس ،ابن أرملNNة نNNايين ولعNNازر .قيامNNة
لعازر موصوفة بالتفصيل في اإلصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا .بمجرد أن تعودوا إلى المنزل من

جنازة فقيدكم الغالي ،افتحوا إنجيلكم وادرسوا هNNذا االصNNحاح .اقNNرأوه ،ال مNNرة واحNNدة فقNNط بNNل عNNدة
مرات .ما من كلمات تعزية أكثر من تلك الموجودة في اإلنجيل .ما حدث للعازر سيحدث للجميNNع .الNNرب
ً
خارجا!" .هذا أمNNر إلهي جعNNل روحNNه تعNNود
هلم
الذي أقام لعازر سيقيم جميع األمواتُ .
أمر الرب "لعازر ّ ،
إلى الجسد الميت فيخرج لعازر من قبره .هذا النداء نفسNه سيسNمعه جميNNع الNذين مNاتوا .في كNNل القNNبر

سوف يُ سمع صوت " أيها األموات ،اخرجوا من قبوركم! '' ستعود أرواحهم وسيظهر الجميع مرة أخNNرى،
ال باألجساد التي لهم اليوم ،أي األجساد القابلة للمرض والموت والتعفن ،ولكن بأجساد غير فاسدة .لسNنا

تخيل ما سنكون عليه عندما ُنقام من بين األموات.
قادرين على ّ

لكن الدليل األعظم على أننNNا سNنُبعث وأننNNا نحن المؤمNNنين بNNإرادة اهلل والسNNالكين بحسNNبها لن ُنبعَ ث من

األمNوات وحسNNب ،بNل سNنعيش حيNNاة جمNNال وسNعادة ال يمكن تصNورهما وهي أعظم دليNل على قيامNNة

األموات ،والحياة اآلتية هي قيامة ربنا يسوع المسيح .نعم! فليقل الماديون غير المؤمNنين مNNا يريNدون.

صحيح ،إنه حدث تاريخي ،أعظم حدث في تاريخ العNNالم ،أن المسNNيح انتصNNر على المNNوت .قNNام من بين
ين" (كورنثوس
ام ْال َم ِس ُ
يح ِم َن اَأل ْم َو ِ
ات َو َصا َر بَاكُو َر َة َّ
األموات! وكما أعلن أعظم الرسل " َ
اآلن َقدْ َق َ
الر ِاق ِد َ

األولى  .)20:15ومثلما قام المسيح يقوم كل األموات .هذا هو إيماننا ،ال بل أساس إيماننا.

ً
كارثة تغرقهم في حزن طويل أو كآبNNة أو يNNأس .فNNالمؤمنون يبكNNون
عندما يؤمن الناس ،ال يكون الموت
ّ
والكف Nار .في الماضNNي،
بالتأكيد عند وفاة أحد أفراد أسرتهم ،ولكن ليس كنُواح الوثنيين وعبدة األصNNنام

كان يُ َ
المعتَ َرف به أننا نولد مرتين،
حتفل بموت المسيحي الذي عاش
وشهد للمسيح مثل عيد ميالد .من ُ
ِ

مرة عندما نخرج من ظالم بطن أمنا لنواجه نور الشمس الحلو ،ومNرة أخNرى عنNNدما نNNترك ظالم الحيNNاة

الحاضرة ،التي هي مثل رحم األم ،لنواجه نور األبدية المبا َرك .إن من يخرج من بطن أمNNه ال يتّ N
Nأذى ،ألن
ما يكسبه هو حياة جديدة ،أفضل بكثير من تلك التي داخل الرحم.

وعلى المنوال نفسه ،الشخص الذي يغادر هذا العالم بالموت ال يتّ N
Nأذى ،إذ يكسNب حيNNاة جديNNدة ،تتفNوق
بال حدود على الحياة الحالية .بحسب اإليمان المسيحيْ " ،ال َم ْو ُت ُه َو ِرب ٌْح" (فيلNNبي  )1:21وليس خسNNارة
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أو كارثة .هذا كNNان إيمNNان مسNNيحيي القNNرون األولى ،عنNNدما كNNانوا يحتفلNNون برقNNاد المNNؤمن وكأنNNه عيNNد
ميالده .كانوا ينشدون ترانيم القيامة ويقولون للمنتقل " :مغبوط السبيل الذي تسير فيه اليوم ،فقد تهيأ

لك مكان االرتياح" .لكن أين اإليمNNان اليNNوم؟ لألسNNف ،الكفNNر يسNNود .اليNNوم ،النNNاس ،معظمهم ،ال يؤمنNNون
ً
أيضNا ليNدين األحيNNاء واألمNوات.
بالرب المصلوب والقائم من أجلنا ،الذي صعد إلى السماء ،وسوف يأتي
إنهم ال يؤمنون بخلود الروح .إنهم يعيشون بال إيمNNان ويموتNNون بال إيمNNان .ولهNNذا يNNرعبهم المNNوت .إنهم

ينوحون على أقاربهم الذين ماتوا وينNNدبونهم وكNNأنهم لم يعNNودوا موجNNودين .ثم ،عنNNدما يتحNNدث إليهم

أحدٌ عن خلود الروح وقيامة األموات والحيNNاة اآلتيNNة ،يضNNحكون ويسNNخرون من جدّ يّ تNNه .إنهم يقولNNون
أنهم يريدون البراهين لكي يؤمنوا ،يريدون معجزات.

يريدون عجائب وبراهين! حسنًا ،معجزات القيامة ودالئلها ليست في الكتاب المقدس وحسNNب ،بNNل هي

ً
دروس Nا،
أيض ا في كتاب آخر كتبه إلهنا الحكيم القدير .هذا الكتاب مكتوب بحيث يمكن قراءتNNه ،ويقNNدم
ً
ّ
ً
صورا جميلة عن القيامة.
المتعل مين .هذا الكتاب هو الطبيعة .في هذا الكتاب نجد
حتى لغير
ير ى غروب الشمس ألول مرة ،وينظرها تختفي في األفق ،ويNرى ظالم الليNNل ينتشNر
َّ
تأملوا الشمس .من َ
في جميع أنحاء األرض ،يندب ويصرخ" :ماتت الشمس!'' إنNه ال يُ صNدّ ق التأكيNNدات بNأن الشNمس سNNوف
تشرق من جديد .ولكن على الرغم من أن الشمس تبدو وكأنها تنطفئ كل مساء ،إال أن األمر ليس كذلك.

إنها ترتفع في جزء آخر من العالم وتستمر في نشر نورها الساحر .شروق الشNNمس وغروبهNNا همNNا أيقونNNة

واحدة للحياة والموت .كما يقول الشاعر" :ما نرى أنه غروب الشNNمس لNNه حالوة الفجNNر اآلتي؛ وبNNدالً من
الليل بدون شروق ،يشرق النهار الذي لن يكون فيه غروب شمس”.

تأم لوا صورة أخرى من كتاب الطبيعة .في فصل الشتاء تكون األشجار عاريNNة والجبNNال مغطNNاة بNNالثلوج
ّ

وتذهب الطيور بعيدً ا .تبدو الطبيعة ميتة .لكن الربيع يأتي ،تذوب الثلNNوج ،تزهNNر األشNNجار ،تنبت البNNذور

Nول الحقNNول إلى األخضNNر ،وتصNNبح الحNNدائق عطNNرة وتغنّي البالبNNل .إنNNه
المزروعة في الوحل ،تنمو ،تتحّ N
الربيع! فرح اهلل! القيامة! اهلل ،الذي ّ
يوفر الطاقة التي تمكّن الطبيعة الميتة من الظهور في حياة جديدة

في فصل الربيع ،هو الكلي الحكمة والقوة ،يستخدم قوته غير المحدودة إلحياء جميع األجسNNام الميتNNة
اس Nتَ ْي ِق ُظواَ ،ت َر َّن ُم Nوا
إلى حياة جديدة ،كما أكّد لنا .قال النبي إشعياء (َ :)19:26ت ْح َيا َأ ْم َوا ُت َكَ ،ت ُقومُ ْال ُجثَ ُثْ .
اهلل" (لوقNNا  .)37:1فلمNNاذا ً
إذا ال
اب" .نعم ،سيقوم األمواتَ " ،أل َّن ُه لَ ْي َس َش ْي ٌء َغ ْي َر ُم ْم ِك ٍن لَدَ ى ِ
يَا ُسكَّ َ
ان التُّ َر ِ

تصدقون؟

ً
أتحتاجون َمثَ ً
أم؟ عندما ترى طفلك الحبيب ينام ،في السNNرير أو بين ذراعيNNك ،أنت
ال
آخرا؟ أانت ٌ
أب أو ٌّ

ال تبدأ في البكاء وال تقول إن طفلك قد مات .أنت تعلم أنه في غضون ساعات قليلة سيستيقظ الطفNNل،

وبالمثNل ،فNإن الشNخص الNذي تحNزن
نشاطا وسعادة مما كان عليه قبل النوم.
ً
ثم سوف يكون أكثر
ومن ّ
ِ
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عليه ليس ميتً ا ،بل هو راقد فقط .نعم ،راقد .ألنه بحسب تعليم الكتاب المقNNدس ،المNNوت هNNو نNNوم ،نNNوم

Nول سNNوف ينتهي في آخNNر األمNNر ،ثم سNNوف تسNNتيقظ أجسNNاد المNNوتى من جديNNد عنNNدما يجتمعNNون
مطّ N

بأرواحهم الخالدة .يشير الرسNNول بNNولس إلى المNNوتى بالراقNNدين ،ويقNNول بأنNNه ال ينبغي بالمسNNيحيين أن
يحزنوا عند موت أحبائهم مثل ّ
خ َو ُة
الكفار والوثنيين .استمعوا إلى كلماتNNه “ :الَ ُأ ِريNNدُ َأ ْن َت ْجهَ ُلNNوا َأ يُّ هَ Nا اِإل ْN

وع َمَ N
اء لَهُ ْمَ .أل َّن ُه ِإ ْن كُنَّا ُنْ Nؤ ِم ُن َأ َّن يَ ُسَ N
Nام،
ين الَ َر َN
ينِ ،لك َ ْي الَ َت ْح َز ُنوا ك َ ْال َبِ N
ِم ْن ِجهَ ِة َّ
ات َو َقَ N
ين َّال ِذ َ
Nاق َ
الر ِاق ِد َ
ج َ
وعَ ،س ُي ْح ِضُ Nر ُه ُم ُ
ون ِب َي ُسَ N
اهلل َأ يْ ًضNا َمعَُ Nه" ( 1تسNNالونيكي  .)14-13:4يقNNول القNNديس كوزمNNا
الر ِاقدُ َ
َفكَذ ِل َك َّ

ً
مؤاسيا الذين حزنوا على موت أحبNNائهم "أال نNNرى القيامNNة بوضNNوح؟ عنNNدما ننNNام ،ألسNNنا مثNNل
األيتولي،

األموات؟ ما هو النوم اال موت صغير؛ وما هو الموت اال نوم مديد؟ وكمNNا أن حبNNة الحنطNNة الNNتي تسNقط
على األرض لن تنمو من دون مطر يفسدها ويجعلها ل ًّبا ،كذلك نحن الذين نموت و ُن َ
دفن ما كنّا لننال مNNاء

اًل
Nرج اهلل
الحياة األبدية والقيامة لNNو لم يكن المسNNيح قNNد دُ ِفن أو في قNNبره .أال تNرون بوضNوح كيNNف يخِ N

النباتات من التربة كل عام؟"
إذا و ً
ً
ً
فقا لما كُتب أعالهً ،
ووفقا ألمثلة وصور الطبيعNNة وقبNNل كNNل شNNيء،
وفقا لكلمات الفلسفة الحقيقية،
ِ
بحسب شهادة الكتNNاب المقNدس وكلمNة اهلل الNتي ال تقبNل المنازعNة والNتي بهNا ينبغي أن يكNون لنNا ثقNة
تصر ِص ً
فرا  .ال تقولوا ذلك! إنه كفر .وال تحزنوا من دون عزاء .هذا
مطلقة ،محبتكم لم
تختف ،لم َت ِضع ،لم ِ
ِ
ّ
تتعزون عندما يغادر قNNريبكم إلى أسNNتراليا أو أمريكNNا؟ بNNالطبع
خطيئة .نسألكم ،هل تحزنون وتبكون وال

ال .أنتم تعلمون أن قريبكم سيحظى بحياة أكثر سعادة وتNNأملون بNNأن تلتقNNوا مNNرة أخNNرى .وبالمثNNل ،فNNإن

محبتكم ،التي سلبها الموت اليوم من جانبكم ،تعيش ،وإن كانت في عالم آخر .ال تشكّوا أبNNدً ا في وجNNود

هذا العNNالم اآلخNNر! كمNNا هNNو مؤكNNد وجNNود أسNNتراليا وأمريكNNا ،يمكنكم أن تكونNNوا على يقين ،ويمكنكم أن
تكونوا أكثر يقينًا بوجود حياة أخرى ،حياة أبدية.

لNNو كNNان من الممكن أن يرتفNNع صNNوت من ذلNNك العNNالم اآلخNNر حيث يوجNNد أحبNNاؤكم اآلن ،فمNNاذا كنتم
علي .أنا أعيش .أنا هنا في عالم آخر يفوق خيNNالكم .إنNNه مكNNان رهيب فقNNط
تسمعون؟ "أعزائي ،ال تبكوا ّ
ألولئك الذين لم يؤمنوا خالل حياتهم على األرض ،والذين لم يعيشوا ً
وفق Nا إلرادة اهلل .بالنسNNبة ألولئNNك

الذين آمنوا بالمسيح وعاشوا ً
وفق Nا إلنجيلNNه ،إنNه عNالم أكNثر جمNNاالً بكثNNير ممNا تتخيلونNه .جمالNه يفNوق

الوصف .لذا من فضلكم اسNNمعوني .ال تسNNمعوا للكNNافرين .اغلقNNوا اذنيكم عن كالمهم .هنNNاك ج ّنNNة وهنNNاك

حياة أبدية .آمنوا بيسوع المسيح ،ادرسوا إنجيله ،ط ّبقوا وصNNاياه المقدسNNة ،وتوبNNوا وابكNNوا فقNNط على

خطاياكم ،ألنه ال توبة في الجحيم".

الموت ال يقطع الصلة التي بين الNNذين يعيشNون على األرض والNذين انتقلNوا إلى العNNالم اآلخNر .حNNافظوا
خ دَ م الNذكرانيات المقدسNة
على هذه الروابط .أحيوا ذكرى الذين ذهبوا إلى عالم األبدية .حNافظوا على ِN
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التي فيها تتذكرونهم .وال تقيموها مثل عبدة األصNNنام بNNل كمسNNيحيين كمNNا أرشNNدناكم .قبNNل كNNل شNNيء،

تNNذكروا أن أعظم تقدمNNة يمكنNNك تقNNديمها ألرواح الNNذين رقNNدوا هNNو صNNدقاتكم ،عمNNل محبتكم للفقNNراء
والمتألمين.

أيها األصNNدقاء األعNNزاء ،كأسNNقفكم أشNNارككم حNNزنكم على وفNNاة من تحبNNون .كنت ّ
أفضNل أن أزوركم في
منزلكم ،ألعNNبر شخصNً Nيا عن مؤاسNNاتي ،وأحNNاول أن أعNّ Nزيكم بتعليم اإلنجيNNل الخالNNد ،لكن بمNNا أن هNNذا ال

يمكن تد ّب ره ،فأنا أرسل لكم هذه الرسالة بيد كاهن رعيتكم .أطلب منكم أال تتجاهلوهNNا وال تتلفوهNNا .من
فضلكم اقرؤها باهتمام واحتفظوا بها كتذكار مرتبط بذكرى حبيبكم الNNذي رحNNل هNNذا اليNNوم إلى الجنNNة.

لم شمل مبارك" ،تصرخ روح الحبيب من الخلNNف ،حيث انتقلت من الحيNNاة الحاليNNة الباطلNNة" .ليكن لنNNا
" ّ
لم شمل مباركٌ  ،يا إخوتي وأخواتي ،إلى األبد".
جميعً ا ُّ

بشفاعات والدة اإلله الفائقة القداسNNة وجميNNع القديسNNين الNNذين أرضNNوا اهلل على مNّ Nر القNNرون ،أتمNNنى أن
ً
ً
لنودع ذواتنا لدى منبر ربنا يسوع المسNNيح
وجوابا
تكون نهاية حياتنا مسيحية بال حزن وال خزي،
حسنا ِ
المرهوب عندما يأتي ليدين األحياء واألموات.

+المطران أوغسطينوس

ميتروبوليت فلورينا ،اليونان
Source: A Letter Of Consolation To The Bereaved. By Bishop Augoustinos Kantiotes. Introduction by Fr. Asterios
Gerostergios. Institute for Byzantine & Modern Greek Studies. 21 pp. Second printing, 1997.

27

العدد التاسع ،حزيران 2021
السنة السابعة عشرة
_____________________________________________________________________________

المسكونيون في خدمة "االتحاد"
بيان من مكتب البدع والطوائف في أبرشية بيريه – اليونان*
ّ
وعقب عليه األب أنطوان ملكي
نقله إلى العربية

في  28حزيران 2021
المسألة الكبرى التي هي ً
أيضNا مشNNكلة غNNير قابلNNة للحNNل بالنسNNبة لغالة الحركNNة المسNNكونية ،هي إيجNNاد
صيغة "اتحاد الكنائس" التي يقبلها ليس فقط قادتها ومصمموها بل ً
أيضا شعب اهلل المؤمن.

Nمي بـ "رفNNع الحرومNNات" في عNNام  1965في
كما هو معروف ،الخطوة األولى في هذا االتجاه كانت ما سّ N

Nزورة إلى األرثNNوذكس على أنهNNا
تم تقديمها في ترجمات مّ N
غياب الكنائس األرثوذكسية المستقلة ،والتي ّ

"رفع حرومات  ، "1054بينما النص األصلي يحكي عن "إزالة الشركة "! تبع ذلك "حوار المحبNNة" المخNNزي
( ،)1980-1965والذي كان يهدف إلى تمهيد الطريق لتحقيق المناخ المناسب للحوار الالهوتي الالحق بين

ثم وصلنا إلى االعتراف الكنسي الكامل المتبادل بين األرثوذكسNNية
الجانبين ،األرثوذكسي والبابوي .من ّ

تم ختمهNNا في اللقNNاء الكنسNNي في
والبابويNNة ،ككنNNائس "أخNNوات" في عNNام  1993في البلمنNNد ،والNNتي ّ

"سينودس" كريت عام .2016

كل ما تبقى اآلن هو الكأس المشتركة ،التي ّ
تمثل "الوحدة" الكاملة ،طالما قد ُح َّلت مشكلة "المتقدم" (

 )Πρωτεωςالشائكة .مشكلة أخرى شائكة ومستعصية هي ردود أفعال شعب اهلل المNؤمن .يعNرف القNادة

أنه لن يكون من السهل تجاوز هذا األمر ،لذا فهم يحاولون إيجاد "حلول" و"طNNرق جانبيNNة" يمكنهم من

خاللها خدمة "الوحدة" .كمNا يكشNف البروفيسNور الطيب الNذكر يوحنNا كرمNيريس وشخصNيات كنسNية

أخرى ،فإن الطريق إلى "الوحدة" تستند إلى خطة مدروسNNة جيNNدً ا وضNNعها الفاتيكNNان" :لقNNد عمNNل البابNNا

Nامج األكNNثر دراسNNة للمسNكونية الNNتي محورهNNا
بولس السادس والالهوتيون الكاثوليك بشNكل جيNNد البرنَ N

روماً ،
وفقا لعلم الكنيسة الالتيني" ]1[ .من البطريرك أثيناعوراس الثاني ،المNدافع المقتنNع بهNذا المسNار،
إلى مNNؤتمرات رودس ( 1961و  )1963وسلسNNلة اإلجNNراءات الشخصNNية (كلقائNNه الشNNهير مNNع البابNNا بNNولس

السادس في القدس في عNNام  )1964وعلى الNNرغم من ردود الفعNNل ،من خريسوسNNتوموس الثNNاني رئيس
اساقفة اليونان بشكل رئيسيّ ،
ُ
وفرضه ،مما أدى إلى
كله ُحدّ د بالتآزر مع خطة الفاتيكان ،وتم الترويج له

الوضع الحالي"]2[.

في غضون ذلك ،ظهرت وقائع جديدة في "الوحدة" المقصNNودة ،لم تكن متوقعNNة في خطNNة "الوحNNدة"

الفاتيكانية ،ولكنهNNا ً
أيضNا تطNNورات مأسNNاوية اسNNتجدّ ت في الوحNNدة األرثوذكسNNية الشNNاملة .منح الفنNNار
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االستقالل الذاتي لكيان المنشNNقين "الكنسNNي" في أوكرانيNNا عNNام  2018وبهNNذا أعطى الفرصNNة واإلمكانيNNة

لمح ّبي الحركة المسNNكونية ،وكNNذلك للفاتيكNNان ،لتطNNبيق نهج جديNNدة لتنفيNNذ "الوحNNدة"ً .
وفق Nا لهNNذا ،من
جزئيا ،على ما يبدو للتخفيف من ردّ الفعل الشعبي القوي المتوقع! لقد أشرنا
سيتم تطبيقه
حيث المبدأ،
ّ
ً

إلى هذه الطريقة " الظالمية" لتحقيق "الوحدة" ،في مقال سابق بعنوان" :المحفز األوكراني في وحNNدة

الكنائس الوشيكة" 10( ،شباط .)2020

Nدفا آخً N
في هذا المقال ،من بين جملة أمور ،ركّزنا على أن الظاهر هو أن "الكنيسة" الجديدة تخNNدم هً N
Nرا،

على نفس القNNدر من الكارثيNNة بالنسNNبة لوحNNدة الكنيسNNةً .
Nاء على التطNNورات
وفق Nا لعلمNNاء موثNNوقين ،بنً N

الكنسNNNية حNNNتى اآلن ،فNNNإن أهNNNداف االسNNNتقالل األوكNNNراني هي تعزيNNNز "وحNNNدة الكنNNNائس" ،البابويNNNة
واألرثوذكسية.

Nؤخرا في جريNNدة "الصNNحافة األرثوذكسNNية" (Ορθόδοξος
وقد تأكدت توقعاتنا من خالل مقNNال ُنشNNر مً N

ً
جوهريا عن الكنيسة األرثوذكسNNية" .يستشNNهد المقNNال بمقابلNNة
 )Τύποςموضوعه" :الفنار سوف ينفصل

مهمة مNNع رئيس أسNNاقفة تشيركاسNNي وكNNانيف (أوكرانيNNا) السNNيد ثيودوسNNيوس (سNNنيرجيروف) ،الNNذي
يستنتج عن طريق تحليNNل الوضNNع الكنسNNي الحNNالي ،أن كNNل شNNيء يتحNّ Nرك على أسNNاس "خطNNة" سNNرية

ومدروسNNة جيNNدً ا .فهNNذا مNNا تريNNده الدبلوماسNNية الدوليNNة .يكتب" :قNNال مطNNران الكنيسNNة األرثوذكسNNية
األوكرانية أنه في ضNNوء تصNNريحات ممثلي الفنNNار الوحدويNNة ،قNNد يكNNون من الواضNNح لمNNاذا وألي سNNبب
ومن من المحتمNNل أنNNه يNNدور في فلكهNNا ،عن مجموعNNة الكنNNائس
قطعت بطريركية القسطنطينية نفسNNها َ

المحلية التي تتب ّن ى اإليمان الحقيقي والحقيقة الكنسية" .وال يستبعد أن ذلك جرى لتحقيق هذا الهNدف
النهائي (أي االتحاد) على وجه التحديد.

قNNال رئيس األسNNاقفة ثيودوسNNيوس" :إن تحقيNNق هNNذا الهNNدف أصNNبح اآلن أكNNثر واقعيNNة ممNNا يعتقNNده

الكثNNيرون" .من الواضNNح أن في ذهن السNNيد ثيودوسNNيوس االجتمNNاع األخNNير لمطNNران إيطاليNNا السNNيد
سمى البابا أباه وبطريركه .بحسب المطNران ثيودوسNيوس ،فNإن
بوليكاربوس مع البابا فرانسيس ،حيث ّ

تظه Nر لنNNا بوضNNوح ،إلى أين تتجNNه
تصريحات مطران إيطاليNNا ليسNNت عشNNوائية ،بNNل هي مؤشNNرات .إنهNNا ِ
األمور وأي خطط مظلمة لـ "الوحدة" يتم تنفيNNذها بشNNكل تNNدريجي .يجب أن ال ننسNNى أن "سNNينودس"

كريت ( )2016لعب ً
أيض ا دوره الحاسم ،ألنه " فتح الطريق" إلى "الوحدة" دون قيد أو شرط ،دون عودة

غير األرثوذكس إلى األرثوذكسية .لم يفعNNل مطNNران إيطاليNNا أكNNثر من التعبNNير عن "روح" مجمNNع كNNريت

وترويج قراراته!

كما أخذ المطران ثيودوسNNيوس في الحسNNبان االنقسNNام الNNذي نشNNأ في الكنNNائس األرثوذكسNNية المحليNNة

بسNNبب االسNNتقالل الNNذاتي األوكNNراني .من المعNNروف أن منح "االسNNتقالل الNNذاتي" المشNNين لتشNNكيالت
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ّ
المنشقة لم ينجح بإخماد الوضع الكنسي الشاذ الذي كان قائمNً Nا ،ولم يُ ِحّ Nل السNNالم
فيالريت ومكاريوس

والنظNام ،بNل أدى إلى تضNNخيم المشNكلة الكنسNNية .البطريركيNNة المسNNكونية ،على مNا يبNNدو ،تحت ضNNغط
القوى العظمى في الغرب ،منحت بالنهاية "االستقالل الذاتي" لخدمة مصالح جيوسياسية لهذه القوى.

إن منح االسNNتقالل الNNذاتي هNNو خدمNNة لألهNNداف اإلسNNتراتيجية للحكومNNات الغربيNNة ،وخاصNNة الواليNNات
المتحدة ،التي تسNNعى إلى فصNNل أوكرانيNNا كليNً Nا (سياسNً Nيا واقتصNNاديً ا وكنسNً Nيا) عن دائNNرة نفNNوذ روسNNيا،

منافسNNتها الكNNبرى .من المعNNروف أن حكومNNة الواليNNات المتحNNدة تNNدخلت في منح االسNNتقالل الNNذاتي

ّ
Nيرا .في نهايNNة المطNNاف ،استسNNلم الفنNNار للضNNغط ومنح
للمجموعات
المنشقة في أوكرانيا التي عNNانت كثً N

" القانونية" للمنشقين غير التائبين ،الذين داسوا على كل فكرة الحياة الطبيعية لعقNNود ،بينمNNا أزالNNوا في
نفس الNNوقت الحيNNاة الطبيعيNNة من كنيسNNة أوكرانيNNا برئاسNNة مNNتروبوليت كNNييف وكNNل أوكرانيNNا السNNيد
ً
رئيسا" و"أسNNاقفة" من المنشNNقين في مناصNNب األسNNاقفة النظNNاميين ،لكن
عين الفنار "
أونوفريوس .لقد ّ

عشر كنائس أرثوذكسية من األربع عشرة ،أي  ٪90من األرثوذكسية العالميNNة ،لم تعNNترف بهNNذا الكيNان! إن
َ
كم ًا من القوانين المقدسة.
الفنار ،في محاولته إنشاء نظام كنسي جديد انتهك ّ
ويمضي المقال" :يعتقد مطران تشيركاسي أن المؤمنين األوكرانNيين والNروس والمولNدوفيين والصNرب

والرومNNانيين والجورجNNيين والبلغNNاريين والتشNNيك ،وغNNيرهم ممن ينتمNNون إلى الكنيسNNة األرثوذكسNNية
المسNNكونية ،ال ينبغي أن يصNNابوا بالNNذعر ألن الفنNNار سينفصNNل مبً N
Nدئيا عن الكنيسNNة األرثوذكسNNية دون
اإلضرار بها .بحسب أحNNد مطارنNNة كنيسNNة أوكرانيNNا األرثوذكسNNية ينبغي على ممثلي العNNالم اليونNNاني أن

يهتمNNوا بهNNذا األمNNر :رهبNNان جبNNل آثNNوس وأرثNNوذكس اليونNNان وقNNبرص وكنيسNNة اإلسNNكندرية والشNNتات

معرضون لخطر أكبر بأن"ذات صباح يأتي من مشNNهد الفاتيكNNان-الفنNNار إعالن
اليوناني في أميركا ،ألنهم ّ

’الوحدة المسيحية الطارئNNة’ ويصNNير واقNNع اليونNNانيين أنهم في شNNركة مNNع بابNNا رومNNا" .لهNNذا دعNNا رئيس

األسNNاقفة ثيودوسNNيوس المؤمNNنين األرثNNوذكس في العNNالم اليونNNاني ،الثNNابتين في اإليمNNان ،األسNNاقفة
والرهبان والعلمانيين إلى الدفاع عن الكنيسة على وجه السرعة :من الضروري ،بسرعة وبشكل جماعي،

الخر اج الروحي الذي يسمم العالم بصديده .يجب استعادة الحقيقة الطبيعية في عائلة الكنNNائس
تحييد
ّ
األرثوذكسية المحلية ويجب اتخاذ جميع التدابير الالزمة حتى ال يحدث هذا مرة أخرى في المسNNتقبل.

يتم ذلNNك اآلن ،فلن يكNNون اليNNوم بعيNNدً ا حيث
يعتقNNد مطNNران كنسNNة أوكرانيNNا األرثوذكسNNية أنNNه إذا لم ّ

سيضطر بقايا المؤمنين األرثوذكس إلى لملمة كنيستهم شNNيًئ ا فشNNيًئ ا ،من األبرشNNيات ،من األديNNرة  ،من

الرعايNNا ،لحمايتهNNا من توسNNع الوحNNدة الجديNNدة الNNتي باركهNNا الفنNNار" (من الموقNNع اإللكNNتروني للصNNحافة
األرثوذكسية.) spzh.news ،
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نحن نشارك قلق ومخاوف المطران الروسي .نعتقNد أن أقوالNه ليسNت بعيNدة عن الحقيقNة ،ألننNا جميعً Nا

نفهم اآلن كيف تسير األمور .تتالقى وجهNNات نظNNره مNع مNNا كتبنNNاه في مقالنNNا السNNابق الNNذي أشNNرنا إليNNه.
المروجون السريّ ون لـ "وحدة الكنائس" في المرحلة األولى إلى "اتحاد" منشقي أبيفNNانيوس مNNع
يسعى
ّ
تضم االتحادين واتباع أبيفانيوس.
اتحاديي (الروم الكاثوليك) أوكرانيا ،إلنشاء "كنيسة" محلية واحدة
ّ

Nيتم السNNعي على األرجح إلى انNNدماج جميNNع الكنNNائس األرثوذكسNNية ،الNNتي تتبNNع
في مرحلNNة الحقNNة ،سّ N

البطريركيNNة المسNNكونية مNNع جميNNع "الكنNNائس" االتحاديNNة المحليNNة ،وسNNتتبع كلهNNا أولويNNة البطريNNرك
وأخNيرا ،في المرحلNة الثالثNNة واألخNNيرة ،يكNNون السNNعي إلى "اتحNاد" الكنNائس األرثوذكسNNية
المسكوني.
ً

الناطقة باليونانية ،مع البابوية من خالل كل هذه "الكنائس" المختلطة المهجورة الNNتي سNوف تنشNNأ في

هNNذه األثنNNاء .كلهم ("أرثNNوذكس" وبNNابويون) سيخضNNعون للبابNNا ِع Nبر البطريNNرك المسNNكوني .األول في
التراتبية يكون البابا وبعده مباشرة البطريرك المسكوني.

معروف أن الكنائس األرثوذكسية الناطقة باليونانية  ،على الرغم من اختالفاتها الصغيرة مع الفنار ،تتبNNع
خياراته ،فيما للكنائس الناطقة بالسالفية مساراتها وتتبع موسكو وتدور في فلكها .يبNNدو ،باالسNNتناد إلى
ً
ً
تدريجيا إلى التحلل إلى كنائس يونانية اللسان
حاليا ،أن العالم األرثوذكسي متّ جه
المعلومات المتوافرة
يتشوق الفاتيكان لرؤيته .بالحقيقة ،هناك مخNNاوف ذات أسNNاس ،من أن
وأخرى سالفية اللسان ،وهذا ما
ّ

يتم خالل التحضيرات "للمؤتمر المسNNكوني" في  2025بمناسNNبة مNNرور  1700سNNنة
خلق هذا الوضع سوف ّ
على المجمع المسNكوني األول ( 325ميالديNً Nا) .التركNيز في هNذا "االتحNاد" سNوف يكNون على الفاتيكNNان
والكنNNائس المحليNNة الناطقNNة باليونانيNNة ،فيمNNا تلNNك الناطقNNة بالسNNالفية فسNNوف تقNNاطع ولن تشNNترك في

يتم على يNNد
المؤتمر المذكور .بالطبع ،ال ينبغي أن ننسNNى أن الNNترويج لهNNذا "االتحNNاد" المِ N
Nدمر ّ
Nرعب والمّ N
مراكز العصر الجديد والصهيونية العالمية الظالمية التي تجهد في التهيئة للدين الشامل الكابوسي.

في ختام بياننا ،ندق جرس اإلنذار مNNع المطNNران الروسNNي .إننNNا نشNNير إلى الخطNNر الكNNامن في المسNNتقبل
القريب ونNدعو اإلكلNيروس والشNعب ،وال سNيما رئاسNNات الكنيسNNة اليونانيNة ،إلى اليقظNة والجهNNاد قبNل
نتوقع تطورات سيئة للغاية في مجال كنيسNNتنا المقدسNNة ،واألمNNر األكNNثر
ّ
فوات األوان .لسوء الحظ ،إننا

مأسNNاوية هNNو أن الغالبيNNة العظمى من الرئاسNNات ،خاصً N
Nة في الكنNائس المحليNNة الناطقNNة باليونانيNNة ،قNNد
جِّندوا في خدمNNة العولَمة ،حيث المعو ِلمNNون يعملNNون بجهNNد لخبص األرثوذكسNNية بين ديانNNات العNNالم
ُ
واختفائها في نهايNNة المطNNاف .نحن نعلن مجً N
Nددا أننNNا بنعمNNة اهلل وقوتNNه سNNنبقى راسNNخين وثNNابتين في
أرثوذكسيتنا .لن نشارك في مثل هذا "االتحاد" وسنقطع أي شركة كنسية مع أولئك الذين يشاركون.

تعقيب

األب أنطوان ملكي
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ً
Nروريا
أي مبرر لنقل هذا البيان ونشره بالعربيNNة ،لهNNذا كNNان ضN
قد ال يجد الكثيرون من الناطقين بالعربية ّ

هذا التعقيب .قد يعتقد البعض أو يرتاح لالعتقاد بأن عدم وقوع كنيسة أنطاكيNNة في أي من الجنNNاحين
اللذين يذكرهما البيان ،أي الناطقين باليونانية أو السالفية ،يعني أنهNNا خNNارج الصNNراع القNNائم بين هNNذين

الجناحين .ينبغي أن نوضح أمرين .األول هو أن الصراع بين هNNذين الجنNNاحين ال يسNNتند إلى أي خلفيNNة
ً
نسبيا .كل األمر هو صراع نفوذ وبالواسطة .فالكنNNائس اليونانيNNة واقعNNة
الهوتية ،بل هو قومي وحديث
بين يNNدي المعسNNكر الغNNربي الNNذي تقNNوده الواليNNات المتحNNدة األميركيNNة ،وهي تتNNدخل بشNNؤون الكنيسNNة

ً
خاصNNNة منNNNذ مبادرتهNNNا إلى إيصNNNال أثينNNNاغوراس إلى سNNNدة بطريركيNNNة
األرثوذكسيةبشNNNكل مباشNNNر
ً
Nأثيرا
القسطنطينية .أما الكنائس السالفية فهي تدور في فلك كنيسة روسيا التي تمارس عليها الدولNNة تN

ً
مباشرا منذ أيام القياصرة .كنائس جورجيا وبلغاريا ورومانيا الNNتي ليسNNت أيضNً Nا من أي من المعسNNكرين
لضمها إلى معسNNكر الكنNNائس اليونانيNNة.
تتعرض لضغوط كبيرة من سفراء الواليات المتحدة ومؤسساتها ّ
ّ
المقياس اليوم هو االعتراف بالكيان الذي أنشأه برثلماوس في أوكرانيا ويرأسه أبيفانيوس ديمينكو.

إلى اليNNوم لم تعNNترف أنطاكيNNة بالكيNNان الجديNNد حتّ ى أن بطريNNرك أنطاكيNNة عايNNد أونوفريNNوس رئيس
الكنيسة الشرعية بعيد شفيعه قبل أيام من كتابة هذا المقال .ليس هناك أي دالئNNل أن أنطاكيNNة تتعNّ Nرض

لضغوط لالعNNتراف بأبيفNNانيوس .السNNبب أن الغايNNة القصNNوى من الضNNغط أو التNNدخل في أي كنيسNNة هNو
دفعها إلى االنخراط في مشروع الوحدة التي يرأسها الفاتيكان ،بالشكل الذي يصNNفه بيNNان مكتب البNNدع

والطوائف في أبرشية بيريه .فالحقيقة هي أن كنيسة أنطاكية ال تحتاج هذا الضغط ألنها تخطته سNNواء

بعالقاتها مع امتدادات الفاتيكان في لبنان وسوريا والمهاجر أو في االندماج غNNير المفهNNوم مNNع السNNريان

الشرقيين حتّ ى أن بطريرك أنطاكية األرثوذكسي سمح لنفسه بتسليم عصا الرعاية إلى مطارنNNة سNNريان
في نهاية سيامتهم ،من بعد تكرار عدة عبارات تشNNي بNNأن الوحNNدة قائمNNة ومنتهيNNة .أمNNا عن العالقNNة مNNع

امتدادات الفاتيكان فكل مطارنNNة أنطاكيNNة ،من دون اسNNتثناء ،يشNNاركون في خNNدم الكاثوليNNك ويNNأذنون
بالمناولة المشتركة من دون تردد .ماذا بقي حتى يحققه الضغط؟ ال شيء.

يذكر البيان أعاله أن مروجي المسكونية يواجهون مشكلة في إيجاد صيغة يقبلها الشعب المؤمن .هNNذه

المشكلة ليست مؤ ّث رة في أنطاكية .فتراخي الرئاسات المزمن ،والدعاية الكاثوليكيNNة الممنهجNNة القويNNة،

والحNNروب الNNتي لم تهNNدأ في لبنNNان ومن ثم سNNوريا ،والخNNوف من األصNNولية اإلسNNالموية ،ومؤسسNNات

ً
خاصة البروتستانية منها ،والزيجات المختلطة الNNتي تشNكّل
اإلرساليات التربوية وما زرعته في البيوت،

دجنت غالبيNNة الشNNعب األرثوذكسNNي المNNؤمن ،وخلطت حابلNNه
غالبية زيجات األرثوذكسNNيين ،كلهNNا أمNNور ّ
ً
متمسكا باألرثوذكسية التقليدية وبالتالي هو يقبNNل كافNNة الصNNيغ المطروحNNة في
بنابله ولم يعد بغالبيته

الخط المسكوني.
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ً
تى يعمالNا حNل وأنماهمNان والعقNا اإليمNد زرع اهلل فينN لق. االتكال هو على اهلل أوالً فهذه كنيسته،ختاما
ً
لوكناNNون سNNتى يكNNا حNN لهذا واجبنا أن نتكّل عليه في إنارة عقلنا وقلبن.جنبا إلى جنب في توجيه حياتنا
ً
ً
.أرثوذكسيا
أرثوذكسيا وإيماننا

[1] Ιω. Καρμίρη, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός, τομ. ΙΙ, Αθήναι 1965, σ. 170
[2] Πρωτ. Γεωρ. Μεταλληνού, Ομότιμου Καθ. Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Οι διάλογοι χωρίς
προσωπείο, Διαδικτυακός τόπος Ορθόδοξος Λόγος, www.orthodox.net.gr, σ. 1
* Source: https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/mitropoli-peiraios-oi-oikoymenistes-mas-serviroyn-tinenosi-ton-ekklision/
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والتأمل من أجل لبنان
حول يوم الصالة
ّ
األب أنطوان ملكي
ً
ً
لبنانيا بامتياز ،بالشكل والمضمون.
يوما
كان األربعاء األول من تموز  2021في الفاتيكان
ً
يوما للسياسة ألبسوه ثياب الNNدين .هNNذا مNNا يNNبرع بNNه اللبنNNانيون كمNNا الفاتيكNNان .لكNNل منهم
بالشكل ،كان
أسلوبه ووسائله ولغته .المشترك بين األسلوبين واللغتين هو السرد الفارغ ،والمشNNترك بين الوسNNائل هNNو

اإلعالم.

فكرة الصالة من أجل لبنان ليست للمناقشة .الصالة بشكل عام ،ومن أجل لبنان بشكل خاص ،ال تحتNNاج

إلى همروجNNة مسNNكونية ،ليس أرخص منهNNا إال تعليقNNات كثNNيرين من األرثNNوذكس اللبنNNانيين الNNذين بNNدا
ً
ً
فرصة يبوحون بمكنوناتهم الوحدوية التي ال تسNNتند إلى أي فكNNر
واضحا أنهم وجدوا في هذه المناسبة
أرثوذكسي .أبلغ مثال على هذا الضعف هو المديح الذي أجاد إكليريكيون وعلمانيون بكيله لصNNورة بابNNا

روما يق ّبل األيقونة الNNتي يحملهNNا بطريNNرك أنطاكيNNة يوحنNNا العاشNNر ،ولم ينتبNNه أي منهم إلى أن بطريNNرك
ً
أيضا ق ّبل الصليب الذي يحمله بابا روما على صدرهّ .
توق Nف المNNادحون طNNوي ً
ال عنNNد تواضNNع
أنطاكية هو
عو دنا على تقبيل أي شيء يجده ،فأين تقبيل األيقونة من االنبطاح وتقبيل األيدي واألرجل
البابا مع أنه ّ

يث Nر تواضNNع بطريNNرك أنطاكيNNة إعجNNاب هNNؤالء؟ ألنهم من داخNNل
لم لم ِ
وكتب غNNير المسNNيحيين وغNNيره؟ َ
يتبنون وحدة الفاتيكان الثاني سواء عرفوا أو لم يعرفوا ،فهموا أو لم يفهموا.

في المضمون ،سوف نسمع الكثير من التعليقات والتحاليNNل لمNNا جNNرى في الفاتيكNNان ومNNا سNNوف يتبعNNه.
غالبيته سوف يكNNون في السياسNNة ،على غNNرار مNNا سNNمعناه إلى اآلن ،وهNNذا طNNبيعي .فهNNذا سNNوف يمNNدح

ّ
ّ
يضخمها ،وهكذا .من جهتنا ،الفرق بين ما
يسطح األمور ورابع سوف
واآلخر سوف يشكك وثالث سوف
ً
التزاما بوجه المسيح ،كنا نرجو أن يأتي َمن يسأل بكركي عن حصصها في شركات
نرجوه والواقع كبير.

ً
ً
جميعا
خاصة التي تقتل الكورة " األرثوذكسية"  ،وعن أرباحها من الفيول الذي يحاصر اللبنانيين
الترابة،

في لقمة عيشهم ،وعن أسهمها في البنوك التي تريد أن تتحكم حتّ ى بما نعطيه ألطفالنا "خرجية" ،وعن

حمايتها لهذا السارق وتغطيتها لذاك .المؤسف أن روما ال تسNNتطيع أن تسNNأل بكNNركي هNNذه األسNNئلة ،فهي
الشNريك األول بمعامNNل بيريتNNا ،أكNNبر معامNل السNNالح الفNردي في العNNالم .رومNا ،صNاحبة بنNNك الفاتيكNNان،

والراعية التاريخية األولى لالستعمار ،حليفة معظم دكتNNاتوريي العNNالم من نNNابوليون إلى هتلNNر ،صNNاحبة

أكبر ترسانة متنقلة من فييتنام إلى كوريا فلبنان وكرواتيا .إذا سألت بكركي أو ساءلتها فللتمثيل.
ً
ً
وخاصة األرثوذكس منهمّ ،
ً
توقفوا .إلى كل الNNذين يبنNNون
مسكونيا،
بعدا
إلى كل الذين يعطون لقاء روما

آماالً مسNكونية على هNNذا اللقNNاء ،اسNNتفيقوا .إلى كNل الNذين وجNNدوا في اللقNاء فرصNNة يع ّبNرون فيهNNا عن
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ً
ً
إنتاجNا لهNا .أخطNر مNا في المسNكونية
واستسالما للNدعايات أو
إعجابهم بالبابا فرنسيس كفاكم "ولدنة"

تفق Nد العمNNل المسNNكوني وجهتNNه الصNNحيحة .إلى هNNذا ،تNNاريخ الكنيسNNة
اختالطهNNا بالسياسNNة .السياسNNة ِ
األرثوذكسNNية أنهNNا في كNNل مNNرة تخالNNط السياسNNة تخسNNر .حتّ ى في الNNدول ذات الغالبيNNة األرثوذكسNNية،

Nول الكنيسNNة لمطيNNة سياسNNية عنNNدما تتNNدخل بالسياسNNة ،فللعمNل السياسNNي مكمالتNNه الNNتي ال تعNود
تتحّ N
ً
كنيسة إن اقتنتها  .للسياسة ميدانها ورجالها الذين ال تبخل الكنيسNNة عليهم بالصNNالة وال تNNتردد
الكنيسة
بالدعاء " لمؤازرتهم في كل عمل صالح" بغض النظر عما إذا كNNانوا من األرثNNوذكس أو حتّ ى ملحNNدين ،أو

إذا كانت الكنيسة في دولة "أرثوذكسية" أو غيرها.
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