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القديس سمعان من دايبابي
9-مختارات من تعاليمه  

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

،كبPيرة، من الضروري التحدث بصوت عاٍل، وعندما يكPون هنPاك خطيئPة الرحى. عندما يطحن حجر 161
من الضروري الصالة كثيًرا.

ا، في نفس الPوقت، العمPل162 ًPك أيضPإذا كان الخياط يستطيع الخياطة والغناء في نفس الوقت، يمكن .
والصالة بحرارة إلى اهلل.

. ال تقاطع رجاًل يتكّلم، وال تفكر في أشياء أخرى أثناء الصالة، فهذا أمر فظيع وخاطئ.163
ا164 PPًل رجاًل حكيمPدما تقابPPال عنPPو الحPPعندما ترى كنيسة في طريقك، قم برسم إشارة الصليب، كما ه .

في الحياة تفيدك معرفته.
. صلِّ إلى اهلل عندما تشبع حتى ال تخجل عندما تقف جائًعا في الصالة أمامه.165
. ال شيء يروي العطش أفضل من الماء الصافي، وال خالص لإلنسان أعظم من الصالة الحقيقية.166
. ال ترفع الدجاجة رأسها إال عندما تشرب الماء، بينما المسيحي الصالح فيرفع أفكاره دائًما إلى اهلل.167
. يحتاج الراعي إلى قربة للماء، بينما يحتاج الرجل إلى الصمت للصالة. يمكن كسPPر القربPPة بسPPهولة،168

تماًما كما يمكن أن تتعطل صالة الرجل.
. الرياح تحّرك البحر كما تحّرك الخطيئة اإلنسان. هPPّدأ المسPPيح البحPPر، إذًا هPPو قPPادر على أن يمنحPPك169

متى  خّلصنا يا رب، فإننا نهلك  )الراحة أيًضا. المطلوب هو صالة الرسول:  " (.24: 8 ، لوقا 38: 4"
. ال تطلب ابنة اإلمبراطور البنك، وال تبحث عن عجائب اهلل للنفس. يصبح المPPرء عضPPًوا مشPPاركًا في170

، بينما تتم المعجزات بدافع الضرورة والتفاني. في المجتمع [العائلة المالكة بحكم موقعه  [

. ما اسم المدرسة حيث تتعّلم العنكبPPوت نسPPج شPPبكتها؟ إذا كنت ال تعPPرف الجPPواب، كيPPف تسPPتطيع171
معرفة أسرار خالق الكون؟

. يتخلى الراهب عن العالم الذي يمثل عقبة أمام هدف عظيم. إلى ذلك، هو يتخلى عن نفسه مقPPّدمًا172
هلل أعظم ذبيحة يمكن أن ًتقدم هلل: حياته الخاصة.

. أول األمور وأهمها مما ينبغي بالراهب المتنّسك أن يقتنيه هي القناعة الثابتPPة بخدمPPة اهلل بحPPرارة173
إلى آخر ساعة من حياته، متجPPاهاًل العقبPPات الPPتي تقPPف في طريقPPه، بPPل مؤمنPPًا دائمPPًا بPPأن المسPPيح هPPو
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راجPPعهذا ما معونته.  )يمدحه بولس بقوله إنه يستطيع أن يفعل كل شيء بواسPPطته، إذ يمنحPPه القPPوة. 

(.13 ، 4فيليبي 
. كما نبحث عن معلم ومرشد للعلوم العادية في العالم والفنون والطب والرسم ومPPا إلى ذلPPك، يجب174

أن نشعر بمسؤولية أكبر للعثور على معلم للحياة الرهبانية.
. إذا لم يخَتر الناسك الجديد أًبا روحًيا ومعلًما، وإن لم يكن خاضًعا للطاعة، فلن يفشPPل وحسPPب في175

محاولته للوصPPول إلى الهPPدف المنشPPود، أي اإلنجPPاز الPPروحي والخالص األبPPدي، ولكن في فعPPل إرادتPPه،
أمثال  عندما تنقص الفطنة يسقط الناس  )سيموت كما يقال.  " "14:11.)

د عPPدو خالصPPنا، هي176 PPّتي تقيPPة، والPPاظ على روح الطاعPPة للحفPPثر أهميPPيلة األولى واألكPPإن الوس -
التواضع الحقيقي: اعتبر نفسك أكثر الناس عجًزا، حتى لو مّجدك الناس في كل العلوم.

. إن كشف أفكارك الخاطئة ألبيك الروحي ال يقل أهمية عن كشف مؤامرة األشرار للعالم.177
. كمPPا يجب أن نبقي النPPار تحت المقالة أثنPPاء طهي الوجبPPة حPPتى ال تPPبرد، علينPPا الحفPPاظ على روح178

الصالة حتى ال تبرد الروح في محبتها هلل، بل تظل في االلتزام الَحَسن، لقيادة المعركة ضد الشرير.
. يزخر عصرنا برفاهية الجسد والبطون الممتلئة التي تلد كل األهPPواء. احPPذر من الPPذين يPPأتون إليPPك179

بهذه الروح سواء كانوا علمانيين أو رهباًنا. ال تستقبْلهم بترحاب، بل اطردهم تماًما.
. الهدوء سPPالح عظيم ضPPد الغضPPب. لكن تحت سPPطح الهPPدوء، يمكن للمPPرء أن يخفي ذكPرى األفعPPال180

السيئة، ما هو أسوأ من ذلك. شخص ما في قبضة الغضب لن يأكPPل، ومن هنPPاك، يمنح المزيPPد من القPPوة
لذلك الهوى. غالًبا ما تساعد التعزية المعتدلة في مواجهة الغضب، ولهذا السبب تتطلب المعركة مع هPPذا

الهوى فطنة كبيرة.
. الكاهن، الذي يعرف دعوته السامية والنعمة التي منحهPPا لPPه اهلل، يجب أال يمحPPو من عقلPPه العقوبPPة181

راجع حزقيال  (33-13: 23 ؛ متى 10- 3: 34)الرهيبة التي تنتظره إذا أظهر أنه ال يستحق دعوته السامية 
. على الكاهن أن يتصرف كما لو أن حياته كلها مثال جيPPد ألبنائPPه، كعامPPل مسPPتحق أمPPام اهلل، ينشPPر182

راجع تيموثاوس  (.15:2)كلمة الحق باستقامة. 
بر االهتمPPام بالنPPاس. إنPPه طPPبيب183 PPِق عPPذا يتحقPPاس، وهPPة النPPوده محبPPب بجهPPعلى الكاهن أن يكتس .

النفوس ومعّلمهم أيًضا ألن العظات تحمل علم الخالص.
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َمن هو الشيطان وكيف يعمل
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

رأيت الشPيطان سPاقطًا . لهPذا يقPول الPرب:  لوسيفر السPاقط "يخبرنا الكتاب المقدس أن الشيطان هو  " "

لوقا  )كالبرق من السماء  (. إنه القائد، قائد رتبPPة المالئكPPة الPPذين سPPقطوا من السPPماء عنPPدما أرادوا18:10"
ا سPPقطوا من خPPدمتهم ومPPوقعهم. في الPPوقت نفسPPه، PPًردهم وتلقائيPPالتمرد على اإلرادة اإللهية. لقد تّم ط
فقدوا جمال شكلهم المذهل المشِرق. لقد أصبحوا وحوًشا مروعة لدرجة أن مجرد تPPذكرهم أمPPر بغيض.

في األقنوم الشيطاني ال يوجد شيء جيد، مبارك، عادل، مباشر، عقالني أو حقيقي.
بتمرده على اهلل، تحّول الشيطان، الذي كان في يوم من األيام حامَل نور الPPبر والمحبPPة والتقPPديس، إلى
أداة كاملة للظالم والكراهية والكذب والشر المطلق وكّل ما يسهم في الخPPراب الPPذي هPPو قابليPPة المPPوت
والموت نفسه. لقد صار وسيبقى ظالًما وأكاذيبًا وهالكًا، لهدف نهائي واحد: معارضة أي شPPيء هلل وكPPل
ما هو تحت مسئولية اهلل، وعلى وجه الخصوص البشPPرية. لقPPد أصPPبح، وسPPيظل إلى األبPPد، ولّي المPPوت

وقاطني الجحيم، هدفه الرئيسي هو إغواء أكبر عدد ممكن من الناس وإغرائهم لقضيته.
إنه يضع نصب عينيه بشكل خاص أولئك الذين يسعون إلى االتحاد باهلل. ال يحتمل الشيطان أن يPPراهم
يرتفعون إلى مرتبة أعلى مما كان عليه قبل سقوطه، فيوّجه سهامه الخبيثة ضدهم. لقد ارتكب جريمPPَة

قتٍل عمًدا وال يزال يفعل ذلك.
ر عن نفسPPه عالنيPPة. إنPه يحPّرك العقPل باإليحPPاءات والحPواس Pّو ال يعبPريًرا، هPا وش PPًلكونه كاذًبا ومراوغ
بذرائع جائرة إلغواء فكرنا وإرادتنا، ولحّثنا على الموافقة على حيلPPه. وبهPPذه الطريقPPة يقPPّوض ضPPحاياه

باالزدواجية والنفاق والخداع.
غالبًا ما يتحّفز الناس ويتصرفون بحسب الحواس والعواطف. العدو يعرف هذا. هذا هو السبب في أنPPه
يحّفز الحواس مع تبريرات تبدو حميPدة فيحصPل بالتPPالي على موافقتنPPا بسPPهولة أكPبر. كمPا تPرون، هPPو

يدافع عن الضرورة البيولوجية لفعل األشياء في كل من عالم الجسد والروح.
إذا كنتم متحPPررين من األهPPواء والعPPادات السPPيئة، فليس من الصPPعب تجنب غPPدر الشPPيطان وهجماتPPه.
ف. أمPPا إذا أخPPذنا في االعتبPPار PPّعب ومكثPPال صPPإن النضPPولكن إذا كنتم مدمنين على العادات الشريرة، ف

هدفنا والوصايا اإللهية، فإن المقاومة ممكنة، ألن لدينا النعمة التي تثبت معنا كحليف.
يعقPPوب  ُرَب ِمْنكُْم  PPْْبِليَس َفَيه اِوُموا ا� PPَق )إن الوصPPية الرسPPولية:  " ْن7:4" ا� " صPPحيحة ومؤكPPدة. ومثلهPPا  )

جامعة  )َصِعَدْت َعلَْيَك ُروُح اْلُمَتَسلِِّط، َفالَ َتْتُرْك َمكَاَنَك  (. ال سلطة للشيطان أن يؤذينا بشPكل مباشPر4:10"
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أو محسPPوس. يمكنPPه أن يغPPري فقPPط من خالل الصPPور الPPتي يعرضPPها على شاشPPة أذهاننPPا ومن خالل
التجربPة أو نرفضPه. هPPذا هPو الشPPكل (التصورات في عقولنا. ثم نقرر بأنفسنا ما إذا كنPا نقبPPل التحPدي  (

الرئيسي لالتصال بين الشرير والبشPر. مPا يحPPدث بعPد ذلPك يعتمPPد على إرادة الشPخص المعPني: إمPا أن
يستسلم أو يقاوم.

بالصPPالة واسPPتذكار هPPدفنا وغايتنPPا. إن مثPPال رّبنPPا (إن أسرع دفاع ومقاومة عندنا هو طلب عPPون اهلل  (

عندما كان في البرية هو نموذُج النضال العملي ضد العدو وكل ما يتعلق به.
ليس لدى الشيطان القدرة على التنبؤ باألشياء، وال يعرف ما نفكPّر فيPه. إنPPه يسPتخلص اسPPتنتاجات من
ا لPPذلك بنوايPPا خبيثPPة. عنPPدما يرانPPا نميPPل نحPPو PPًاعرنا وفقPPاءنا ومشPPالتغييرات في عواطفنا ويحّفز أعض
الصورة التي تّم إسقاطها على خيالنا، سواء كانت حقيقيPPة أو افتراضPPية، فإنPPه يPPدرك أين تكمن رغباتنPPا

ونوايانا ويجلب لنا الُطْعَم المناسب ليجعلنا ضحايا خاضعين.
الشيطان في طبيعته مثل النوس. إنه سريع للغاية، ال يعرف الكلPPل، ال ينPPام وبال ضPPمير، وبال هPPوادة في
الشر والرداءة. يغّير شكله ومظهره على الفور بما يناسب أغراضه الشائنة. إنه يسافر بسرعة كبPPيرة، إلى
أي مكان وكل مكان ويستخدم أي وسيلة تحت تصرفه لتحقيق هدفه الرئيسي، وهو مقاومة إرادة اهلل.
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:القديس ييرونيموس السيمونوبتري هادئ تحت القصف

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ُطلب من القديس ييرونيموس السيمونوبتري إغالق الكنيسة ألسباب أمنيPPة. لم يوافPPق إذ أراد أن يظPPل
وفيًا لواجبه.

"أيها األب، ال ُتِقم قداسًا غًدا. الوضع خطير جًدا! "

"اسكت! صمتًا! "

"أيها الشيخ رجاًء! لقد ساء الوضع. كل يوم تسقط القذائف حولنا. نحن نخشى مغادرة المPPنزل. كمPPا أننPPا
"قلقون عليك أيضًا.

برباطة جأش استمع األب ييرونيموس إلى األشخاص الذين وصلوا في األيPPام القليلPPة الماضPPية، قلقين،
قPPرب أثينPPا في أتيكي، وهPPو إسPPقيط يتبPPع ديPPر سPPيمونوبترا (إلى إسقيط الصعود في منطقPPة بPPايرون  (

. لقد أرادوا سالمة الشيخ بقدر ما أرادوا أيًضا أن يجدوا ملجا� في هيئته السالمية. (جبل أثوس (

. وصّلى سرًا قانون الصليب المقدس ومديح مريم العذراء. لقد كPPان يPPؤمن اخرسوا ، اخرسوا "قال لهم  "

بعمق بقوة المسيح وبالتالي لم يفقد سالمه أبدًا. 
، كانت بايرون مركز الفصPPائل المتحاربPPة. كPPانت السPPفن اإلنجليزيPPة الرابضPPة في بيريPPا تقصPPف1943في 

المنطقة. فيما كان األب ييرونيموس يقيم القداس اإللهي. ُطلب منه إغالق الكنيسة ألسPPباب أمنيPPة ولم
يقبل. 

ِمَعت نقPرة رهيبPة. ثم أخPرى فPأخرى. ُPا، سPخارج الهيكل كانت القذائف والصواريخ كالمطر. في لحظة م
بPPدأت حجPPارة الكنيسPPة والجص في التسPPاقط. كPPان النPPاس مرعPPوبين يبحثPPون عن طريقPPة للهPPروب

والخالص.
أنPPا أكفPPل لكم أنكم “ال تتحركوا! أسرهم صوت الكاهن الموقر جميًعا. في الباب الملPPوكي وقPPف هادئPPًا:  " "

 . "حتى لن تتغّبروا! بعد قليل المناولة. تتناولون وتعودون إلى بيوتكم بهدوء

مضPوا إلى بيPوتهم من دون غبPPار، بPPالرغم من “في ذلك اليوم، الجميع تناولوا، وكما اعترف شاهد عيان: 

وجود أكوام من األنقاض مبعثرة حولهم. أمPPا األذى الPPذي لحPPق بالهيكPPل فقPPد تّم إصPPالحه بخمس عشPPر
دقيقة. كمثل خلية النحل، تعاون الكثيرون وتبرعوا بالمال كما بالعمل الفردي وصار الهيكPPل أكPPثر جمPPاالً

 . "من قبل
Source:  “Orthodox  Parables  and  Stories:  St.  Ieronymos  Simonopetritis  -  "Peaceful  in  the  bombs!",”

https://www.facebook.com/pages/Orthodox-Parables-and-Stories/32895756424849
0
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دروس حياة قّيمة من الشيخ المباَرك أثناسيوس الغريغوريي 
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

مدخل لألب بيتر هيرز
القديسون هم رجال ونساء يجّسدون كمال الحياة المسيحية من خالل القداسPPة والفضPPيلة الPPتي يجب
أن نسعى إلى االقتداء بها. مPPا يلي مPPأخوذ من السPPيرة المباَركPPة والرؤيويPPة للشPPيخ أثناسPPيوس من ديPPر
. نجد ثالثة دروس قيمة في الحيPPاة نحتPPاج إلى سPPماعها وتنفيPPذها خالل هPPذه جبل آثوس (غريغوريو  (

األيام التي سPقط فيهPPا العديPد من المسPيحيين األرثPوذكس، كهنPة وعلمPانيين على حPد سPواء، فريسPة
للخوف المتأثر بالشيطانية والعقالنية الدهرية إلى حد التشكيك في قPPوة األشPPياء المقدسPPة واسPPتبدال
التقاليد المقدسة بابتكارات تجديفية. كما نرى في حياة الPرائي المبPارك الشPيخ أثناسPPيوس الغريغPوري،

نتعلم ثالثة دروس قيمة في الحياة:
( عنPPدما نواجPPه خطPPًرا ، يجب أن نPPركض إلى اهلل وقديسPPيه أوالً بإيمPPان وثقPPة ال يتزعزعPPان طلبPPًا1

للمساعدة والقوة والحماية؛
( عندما نمرض، يجب أن نسعى أوالً وقبل كل شيء بحماس إلى الشفاء الPPذي يقدمPPه لنPPا المسPPيح في2

مستشفى هيكله المقدس من خالل عالج األسرار المقدسة واألشياء المقدسة كالرفات واأليقونات ألنهPPا
قنوات للشفاء والغذاء الذي نحتاجه؛

( عندما يسPPعى النPPاس إلى تقPPويض إيماننPPا ومهاجمتPPه واضPPطهاده أو محاولPPة إدخPPال ابتكPPارات ضPPد3
المسيحية، خاصًة عندما تكون كفرية وتشكك بقوة األشياء المقدسة، يجب أن نكون مسPPتعدين للPPدفاع
عن اإليمان وللتضPPحية بPPأي شPPيء من أجPPل الحقيقPPة وفي النهايPPة لخالصPPنا، حPPتى لPو كPPان هPPذا يعPPني
المعاناة من السجن والغرامات وفقدان الوظائف وما إلى ذلك. غالًبا ما يكون ثمن طاعتنا للمسيح باهظًا
في هذه الحياة الباطلة، على الرغم من وجوب أن نشعر بالراحة في معرفة أن والءنا للمسPPيح ال يرفعنPPا
وحسب إلى المسPاكن السPماوية الPتي وصPل إليهPPا القديسPون، بPل أيضPًا أن أي معانPاة أرضPية ال تقPارن

ببركات الحياة األبدية المجيدة، إذا ما بقينا أمناء حتى النهاية.

( سرب الجراد بمواجهة القديسين1
"في قرية فولتيسا، الواقعة في منطقة بييريا الساحلية شرق فيريا، كان لدير غريغوريو أنطش اشPPتراه

 من بيك تركي. ذات مرة، طلب الوكيل، وهو في غايPPة االسPPتياء، المسPPاعدة من الPPدير بPPأن1857في عام 
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يرسلوا إليه كاهًنا ورًعا ورفات مقدسة. إذ إن تلPPك المنطقPPة المنبسPPطة من البالد ضPPربها شPPر رهيب هPPو
جيوش ال حصر لها من الجراد تنشر الدمار وتهدد بتدمير كل شيء على مرمى النظر.

ّدت الرفPPات المقدسPPة، ومن بينهPPا ذخPPائر الشPPهيدة PPِع قPPرر مجلس الPPدير إرسPPال المسPPاعدة على الفPPور. ا�
أنستاسيا الرومية. لم يكن لدى الدير كاهن راهب يرسPPله يفPPوق األب أثناسPPيوس بPPالتقوى. وهPPو، إذ هPPو
معتاد على الطاعPPة، عمPPل مطانيPPة لألب الPPرئيس، وصPPّلى، وحصPPل على بركPPات اآلبPPاء، وانطلPPق لخPPوض

معركة ضد الكارثة الطبيعية في القرية.
عندما وصل األب أثانسيوس إلى فولتيسا، تألم بشدة من الكارثة، حيث رأى الضPPرر الPPذي يلِحقPPه سPPرب
الجراد. بألم واضح، كان القرويون يتوسلون إلى اهلل أن يرحمهم إذ لم يكن لديهم أمل آخر. رحّبوا بفرح
بالمعونة اآلتية من الدير، وقّبلوا بحرارة الرفPات المقدسPPة ويPد األب الPراهب اآلتي من الجبPل المقPّدس،

. أبونا، صلِّ إلى اهلل أن يعمل معجزة "والذي أثار فيهم إعجابًا كبيرًا. توسلوا بدموع:  “

]*[لم يكن الوضع يسمح بأي تأخير. متسّلًحا بقوة إيمانه، ارتدى األب أثناسيوس بطرشيله  وبPدأ يPرش

بالماء المقدس. معه كان القديسون الذين يحمل ذخائرهم يصّلون. في حياته، أظهر الشيخ مرات كثPPيرة
]**[طاعPPة هلل، أفال يكPPون اهلل مسPPتجيبًا لتضPPرعاته الجPPادة؟  في الصPPمت المهلPPك الPPذي سPPاد جمPPوع

المسيحيين المنكوبين، كان صوت األب الجليل أثناسيوس الصامد ُيسمع بوضوح:
…ال تلعنوا األرض، وال الكرم وال البستان، وال الشجرة المثمرة أو غير المثمرة، أو الورقPPة الخضPPراء لكن»

«اذهبوا بعيدًا، انطلقوا من األرض.
وفيما كان القرويون يرسمون إشارة الصليب بتكرار، سPPار األب أثناسPPيوس إلى الحقPPول حPPاماًل الرفPPات
المقدسة بين يديه. كان الناس في حالة من العPPذاب والPPترّقب. كPPانت هPPذه المسPPاعدة من  جبPPل آثPPوس
أملهم األخير. هل سينجح هذا الكاهن بفعل أي شيء بقديسPPيه وصPPلواته؟ لكن ذلPPك لم يحPPدث قبPPل أن

يتحّول يأسهم إلى فرح عظيم.
فيما تابع األب أثناسيوس السير في الحقول مع الرفات المقدسة، بدأ سرب الجPPراد، كمPPا لPPو أن قPPوة مPPا
غير مرئية تضPربه، في المغPادرة والطPيران بعيPًدا. بعPد ذلPك بPوقت قصPير، لم يعPد ممكنPًا تميPيز البحPر
َذت المنطقPPة من هPPذا الوبPPاء الPPرهيب. لم تPPَر PPِنق المحيط بهم  إذ تناثرت فيه ماليين الجراد الغارقة. لقد ا�

المنطقة قط مثل هذا االبتهاج ودموع الفرح وتقبيل األيدي بعد ذلك.
ما حدث بعد بضعة أيام في ميناء دير غريغوريو يفوق كل الوصف. في مPPوكب رائPPع بPPالبخور والرايPPات
والمراوح، استقبل اآلباء األب أثناسيوس بعاطفة غير مسبوقة. لقد اسPPتقبلوه كمثPPل قائPPد رومPPاني عPPاد

. "منتصًرا إلى روما بعد هزيمة البرابرة
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( رفات القديسين كمسالك للشفاء2
"حامية أخرى للدير هي القديسة الشهيدة في العذارى أنستاسPPيا الروميPPة، الPPتي استشPPهدت في القPPرن
الثالث على يد داكيوس بعد تعذيب رهيب. في الجهة الغربية من الفناء الخارجي توجد كنيسة صPPغيرة
مخصصة إلسمها. يحتفظ الدير ببقايا من رفاتها المقدسة، بمPPا في ذلPPك أجPPزاء من جلPPدها كPPانت تفيض

الطيب مع مرور الوقت. كما يوجد وعاء خاص يحتوي على أثار من دمها المسفوك وقت استشهادها.
. ليس الطبيبPPة "تهتم القديسة أناستاسيا بشكل خاص بصحة اآلباء، ولهذا السبب يطلقPPون عليهPPا اسPPم  "

من السهل تعداد كل الحاالت التي تحرر فيها الرهبان من المرض بقوتها العجائبية. كانت هناك فPPترات ال
تعمل فيهPPا عيPادة الPدير شPيئًا، إذ إن َمن يمPرض يسPجد أمPام رفPات القPديس أناستاسPيا، فيشPفى على
الفور... شفاعة القديسPPين! كلمPا فكPّر المPرء أكPثر في هPPذا الواقPع، زاد تعّجبPPه. لقPد خصPص اهلل الصPPالح
، إذا كان هذا التعبير مسموًحا بPPه. كم يجب أن يشPPعر اإلنسPPان آلهة صغارًا "لمختلف مؤسسات الكنيسة  "

بالسPPعادة إذ تغطيPPه أجنحتهم القويPPة! يجب على المPPرء أن يسPPهر ويصPPلي للحفPPاظ على أفضPPل عالقPPة
. "ممكنة معهم

( محبته واحترامه للتقليد المقدس3
أثناسPPيوس عPPدة مPرات مشPPاكل وصPPعوبات مختلفPPة. في سPPنواتهاألب  واجPPه رئاسته للPPدير،"في فترة 

روحمPا تحPاول رغبPة في مواءمPة الPدير مPع أي التقPويم. لم يكن لديPه مسPألة األولى كان منهكًا بسبب 
الحداثة فرضه عليهم.

أن نبقى ركائز ثابتة لتقاليPPد آبائنPPا القديمPPة’، كما قال، ’يجب علينا’: ونكان موقفه يذكّر برهبان الستودي
 مPاذا يقPول لنPا الرسPول«األسPاقفة والبطاركPPة يقولPون لنPا!»ونظهر كجنود شجعان للمسPيح، وال نقPول 

راجPع حتى لو نPزل المالئكPة من السPماء وكPرزوا بإنجيPل آخPر، فال تسPمعوا لهم  )بولس  فم المسيح؟  " "

( ...8: 1غالطية 
ن. وأعPPرب عن اعتقPPادهوالمبادئ التي وضعها للدير رؤساء الدير السابقببعناية التزم  رئاستهخالل فترة 

تمكن من تحقيق نهايتهم الناجحة. انحPPراف واحPPدنأنه كلما اقتربنا من تقليد اآلباء في أسلوب حياتهم، 
الثPPاني يقبPل الثPPالث بسPهولة،و. آخرعن التقليد يمكن أن يؤدي، خاصة بدون سبب جPPدي، إلى انحPراف 

"والشر يستمر ... 
Sources:
Archimandrite Cherubim, Contemporary Ascetics of Mount Athos Volume 1, pgs. 112, 114-115, 129-130, 131, 133-
134.
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* لنورد هذه المالحظة: لقد اعتبر األب أثناسيوس الكهنوت بمثل هذه التقوى والخوف لدرجة أنه عندما أصبح الحقًا رئيًسا للرهبPان وقPام
مPع ا يتPذكر قولPه:  Pان دائًمPدس. كPل المقPدم إلى الهيكPخص بالتقPماح ألي شPًدا على السPرؤ أبPًا، لم يجPبسيامة حوالي سبع وعشرين راهب’

ص  )المسبحة في الجنة خير من مع البطرشيل في الجحيم  ’112.)
ص  تنحني الجنة بسهولة نحو هذه النفوس، والحجب بين هذا العالم واآلخر تنفصل بسهولة.   ( " " **131)
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القديس صوفروني، رجل كلمة هللا
األرشمندريت زخريا زاخارو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كما يقول القديس سلوان ويشرح القPPديس صPPوفروني، يمكن أن تPPدوي كلمPPة اهلل في قلب اإلنسPPان في
انسجام مع الصالة. نتيجة سقوطه، انقسم اإلنسان على جميع المستويات. لديPه شPيء في عقلPه وآخPر
في قلبه ويريد آخرًا بحواسه. ليس لديه أقنوم. ومع ذلك، ال يسPPتطيع اهلل التحPPدث إلى اإلنسPPان طالمPPا
ع في عقPPدة واحPPدة محكمPPة. PPّأن كيانه مجزأ. بعمل التوبة، تتقوى طبيعته الفانية، ويشفى كيانه ويتجم
عندئذ يمكن هلل أن يعطي كلمة، ألنه عندما يخاطب اإلنسان، فإنه يوّجه نفَسه إلى أقنومه، أي إلى قلبه،
أي إلى المكان الذي يتركّز فيه كل كيانه. هذا الحوار شخصي، وهPPو ينقPPل معرفPPة جديPPدة من العلى عن

التجدد الروحي لإلنسان.
يحPPذرنا الPPرب من أنPPه عنPPدما نPPُدعى إلى المحPPاكم، يجب أال نهتّم من قبPPل بمPPا سPPنجيب، ألنPPه في تلPPك
راجع لوقا ْو ُيَناِقُضوَها  ْن ُيَقاِوُموَها ا� َفًما َوِحكَْمًة الَ َيْقِدُر َجِميُع ُمَعاِنِديكُْم ا� )اللحظة هو نفسه سيمنحنا  " "

ا. إنPPه ينطبPPق في15:21 PPًحيحة دائمPPرب صPPة الPPطهاد، ألن كلمPPولكن هذا ال ينطبق فقط على وقت االض .)
أوقات السلم على النحو التالي: يعطينا الرب كلمة عندما نحPاكَم طواعيPة، أي عنPدما نحكم على أنفسPنا
في ضوء الوصايا بروح إدانة الذات. بما أن هذا العمل يرضي اهلل ووفًقا لوصيته، فإن الرب يضع كلمات

التوبة في أفواهنا، وهي توّلد الصالة بقوة كافية لتغيير حالتنا وتبرير وجودنا ورفِعنا فوق تجاربنا.
بالغالب، هذه الكلمة هي آية من الكتاب المقدس تتوافق مع حالتنا. وهذا يدل على أننا يجب أن نجتهPPد
في قراءة الكتاب المقدس، حتى نحمل كالم الروح القPPدس كPPالفحم المشPPتعل في ذاكرتنPPا وفي قلوبنPPا.
ر PPّة اهلل تطهPPا. كلمPPة احتياجاتنPPالي تلبيPPيمكن أن يعيد اهلل إشعالها في داخلنا في الوقت المناسب، وبالت
العقل وتنيره وتقّدسه. خاصة في عصرنا، عندما يتلوث ذهننا بسهولٍة بظالم هذا العالم ونجاسته، فإننPPا
نكون بحاجة أكPPبر من أي وقت مضPPى لتخصPPيص وقت لكلمPPة اهلل، كمPPا ورد في الكتPPاب المقPPدس وفي

كتابات القديسين.
أعظم موهبة عند القديس صوفروني كانت الكلمة التي تسبق فمه كثمرة للصالة. على الرغم من التعبير
عنها بلغة بشرية، إال أنها حملت مسحة غير المخلوق. لهذا السبب، كان يجذب ويهّز كّل من اقترب منPPه.
كتاباته أفكار صلى بها لسنوات. تم نقشPPها في أعمPPاق كيانPPه كمPPا بإزميPPل ملتهب وأصPPبحت واحPPدة مPPع
طبيعته. الروح الموجود في هذه الكلمات ُينَقل إلى أولئك الذين يقرؤونها ويعملون التغييرات بPPداخلهم

على قدر ما يستطيعون أن يستقبلوا.
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الخدمة النبوية لكلمة اهلل في القديس صوفروني
المسيح هو المعجزة التي تذهلنا. إنه عالمة اهلل لجميع األجيال حتى نهاية الزمان، ألن كPPل مPPأزق وجPPد
عاش مأساة البشرية جمعاء، ومع ذلك لم تجد المأسPPاة مكانPPًا "حّله في شخصه. في حياته على األرض، 

]فيه  [. على العكس من ذلك، قبل إذالله الكلي، منح السالم لتالميذه.1"
في شخص المسيح، ظهر اإلله األبدي الذي ال ُيدنى منه، ولكن أيًضا اإلنسPPان الحقيقي، كمPPا تصPPّوره اهلل
قبل تأسيس العالم في حضن الثالوث األقدس برأيه العجيب واألزلي. كل األشياء تحققت في شخصPPه،

الطريق والحق والحياة  ]فهو  " "2.]
باالمتداد، يمكن القول أيًضا أن جميPع القديسPين، كمقلPّدين للمسPيح، هم عالمPات اهلل ألجيPالهم، الPذين
ليس من هذا العالم  للمشاكل التي يواجهها، سواء كانت فلسPPفية أو نفسPPية أو الهوتيPPة. ''يقدمون حاًل  "

مأساة البشرية، وفي نفس الوقت سالم المسيح "]إنهم يعيشون بطريقة طبيعية  "3.]
ْنَساِن َوَقْلُبُه َعِميٌق  ]داِخُل اال� " [ من الصعب التحدث عن القديسPPين، ألن اإلنسPPان الPPذي مPPا زال يعيش4"

ه ومحبتPPه، PPِدس، ألَم توبتPPيحي مقPPاق قلِب مسPPفي حدود العالم المرئي ال يستطيع حتى أن يتخّيل أعم
االمتداد الالمتناهي الذي تجتازه صالته كالبرق، وحرية روحه.

لقد استمرت حياة القديس صوفروني على األرض قرابة قرن من الزمPPان، لكن حياتPPه الروحيPPة ال ُيسPPبر
كّل َمن قPPّدم نفسPPه "غورها. فيما هو نفسه يكتب عن محاولته تصوير شخصية شيخه، القديس سلوان: 

بقلب نقي للتأمل في ذاته الداخلية يعرف مدى اسPتحالة اكتشPPاف العمليPات الروحيPة للقلب، ألن القلب
في عمقه يمّس حالة الوجود التي ال توجد فيها عمليات. ولكن اآلن في كتابة هذه النبذة الشخصPPيةأجد

[.5"]نفسي في مواجهة مثل هذه المهمة: تصوير ارتقاء مجاهد ناسك عظيم
على المنوال نفسه، ال يمكننا التحدث عن القديس صوفروني دون االنتقاص من عظمته. ومع ذلك، بأمر

 ، رى من خاللهPPا للنPPاس PPُي ]من الروح وضPPد رغبتPPه في العيش بطريقPPة ال  " [ تPPرك لنPPا كتاباتPPه. وأفضPPل6"
طريقة لمعرفة الصورة الروحية لهذا الرجل المقدس هي قراءة كتبه. كل فقرة هي ثمرة صالته والشPPيخ

حاضر تماًما في كلماته.
نال القديس صوفروني بركة التمتع برؤية النور غير المخلوق العظيمة، عندما كPان مجPرد طفPل رضPيع.
ولكن منذ سنوات شبابه األولى شعر أيًضا بعبثية وغرور الحيPPاة المؤقتPPة. خطPPؤه الفكPPري في مسPPارات
أنPPا "التأمل التجاوزي الغريبة توقف عن طريق الوحي المنِقذ الذي جلبه اهلل أمام عينيه، كما في سيناء: 

. ]هو الذي أنا "7. كان يصلي مثل شخص مجنون يبكي بكاء غزيرًا، مصابًا حتى عظامه ] في توبته  " " ]8]
إلى مصدر مأساة العالم "]عادت صرخة صالته "9.]
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. وقد عّبر بكلماتPPه بدون تراجع ، و ''بشدٍة أحّب الشيخ صوفروني يسوع المسيح، اهلل خالقنا ومخلصنا '' ''

التوبPPة والمحبPPة ا: الPPنزول إلى الجحيم  PPًتين تمامPPدوان متعارضPPود تبPPحالتين من الوج (عن أنه اختبر  ( "

[.10"]والصعود إلى الملكوت
أهم "حتى نهاية حياته، تحدث بامتنان ال حدود له عن أبيه في اهلل القديس سPPلوان، الPPذي وصPPفه بأنPPه 

[، وأعظم نعمPPة. لقPPد رّد كPPل موهبPPة من العلى إلى صPPلواته. واعتPPبر أن الغPPرض من11"]حدث في حياته
[.12]حياته وأعظم مهامه هي خدمة كلمة شيخه

لقد عاش القديس صوفروني بيننا بكل بساطة. كان دافًئا ومحبPPًا، وال يمكنPPك أن تنسPPى للحظPPة واحPPدة
أخرى آَخرية روحه، على ِشبه المسيح. عقل كان مختلفًا، ومشاعره مختلفة، وأفكاره مختلفPPة. كPPان كPPل
اتصال معه بمثابة تفّتح للحياة. عندما كان يفتح فمه يبدو األمر كما لو أنه انتزع الكلمة من اهلل وأنزلهPPا
كلماته، مثل النPPار كPPانت "إلى األرض. لقد كان يجّسد كلمة اهلل في حياته. وبحسب ما يعترف هو نفسه: 

[.13"]ُتنَقل إلى ذهني وقلبي، فتعّلمُت رؤية األشياء من وجهة نظره، ألن كلمته أصبحت حياتي
بالتأكيد، عندما نقول أن الشيخ كان رجل كلمة اهلل، فإننا ال نعني أنه تحّدث عن كلمPPة اهلل، بPPل إنPPه كPPان
ية لإللPPه الشخصPي. كPانت الكلمPة اإللهيPPة تPدوي مثPPل القيثPPارة في قلبPه سPPواء أكPPان يحمل القوة المحيِّ
مستيقًظا أم نائًما. بمعنى آخر، كان حPPاماًل للكلمPPة الPPتي تولPPَد في القلب بالصPPالة، والPPتي تجPPدد اإلنسPPان

ر لهم طPPرق14]عندما تزوره، وعندما ينقلها إلى اآلخرين تنبههم بالنعمة  PPِددهم وتظهPPرهم وتج PPّإنها تغي .]
الخالص.

لطالما شهدنا معجزات في حضوره، وأحياًنا معجزات مذهلة. ومPع ذلPك، فهPو لم يطلبهPا أبPًدا، ولم يهتم
بها كثيًرا. كان يصلي من أجل المرضى، ألنه كPان يتعPPاطف مPع النPاس ويPرغب في تخفيPPف آالمهم، لكن
هدف صالته الرئيسي كان قلب أخيه. كان يعلم أن أعظم معجزة في كل العالم المخلوق هي اتحاد قلب
اإلنسان بروح اهلل. لهذا السبب، استهلكته الرغبة في خدمة هذا االتحاد بين الوجPود المPؤقت واألرضPي

لإلنسان مع نور أبدية اهلل.
شدد على أهمية المناداة باسم الرب يسوع للتغلب على مأزق المأساة اإلنسانية ولكي يولد اإلنسPPان في
عنPPدما يصPل ألم القلب إلى حPPدود التحمPل الجسPPدي، فPPإن اسPPتدعاء "الملكوت األبدي. يقول عن نفسه: 

بّرح بالصالة الحاّرة كPPل مPPا فعلPPه أو . لقد  ”اسم يسوع المسيح يجلب السالم الذي يحفظ اإلنسان حيًا “ "

نطق به.
كما أنه أعطى القداس اإللهي أهمية كبرى، فكان يغمره ويلهمPPه. قPPال إنPPه في زماننPPا، عنPPدما لم يعPPد من
الممكن إيجاد ظروف مؤاتية للحياة الهدوئية، االحتفال بالليتورجيا اإللهية، باهتمام وخPPوف واسPPتعداد
مناسب، يجلب نفس النتائج على مستوى الروح، ونفس التقديس الذي تجلبه صالة القلب. لهذا السPPبب
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كان حريًصا على أن ينقل إلى رهبانه وكّل َمن طلب مساعدته، محبته للسر اإللهي والتعّرف على مقاربة
أكثر عمقًا له.

ا إلى أن ينقPPل ًPPوفروني أيضPديس صPPتماًما كما اشتهى موسى أن يرى شعب اهلل كله يتنبأ، كذلك تاق الق
إلى من حوله َنَفس الروح القPPدس، كمثPل إلهPPام فنPPاٍن. لقPد قPPال أن المسPPيحي يجب أن يكPون فنانPPًا في
حياته الروحية. هذا نظًرا ألن الفنانين يستحوذ عليهم موضوع فنهم ويسعون جاهدين إليجPPاد التعبPPير
المثالي إللهامهم، كذلك يجب أن يستحوذ المسيح على المسيحي وأن يجتهد األخPPير لتحسPPين عالقتPPه

ألن يدرك ذاك الذي من أجله هو أيًضا ُمدَرك '']به، ساعيًا  "16.]
بالنسبة للبعض، يصبح األخ عائقا، حتى الجحيم بالنسبة آلخرين، بينما بالنسبة ألبوينا القديَسين سلوان
ا كمPPا بسPPط المسPPيح PPًماء واألرض، تمامPPان السPPوبهم الحتضPPع اهلل قل َّPPوصوفروني، األخ كان حياتهم. وس

يديه المقدستين على الصليب ليضّم كل الناس.
القديس المنفPPرد هPPو ظPPاهرة ثمينPPة للغايPPة للبشPPرية جمعPPاء. "في الختام، سنقتبس من كلمات القديس: 

-بحقيقة وجودهم  ربما غير معروفين للعالم ولكنهم معروفون لدى اهلل يسPPتمد القديسPPون من العPPالم، -

ر PPّالم تغيPPرفهم العPPذين ال يعPPال -وعلى البشرية جمعاء، نعمة عظيمة من اهلل... بفضPPل هPPؤالء القديسPPين  -

مسار األحداث التاريخية، حتى الكونية. إذن، كل قديس هو ظاهرة ذات طPPابع كPPوني، تتجPPاوز أهميتهPPا
حدود التاريخ األرضي إلى مجال الخلPPود. القديسPPون هم ملح األرض وسPPبب وجودهPPا. هم الثمPPر الPPذي
يحفPPظ األرض. ولكن عنPPدما تتوقPPف األرض عن إنتPPاج القديسPPين، سPPُتخَذل القPPوة الPPتي تحميهPPا من

[.17"]الكارثة
لهPPذا السPPبب، اعَتبPPَر الشPPيخ صPPوفروني الصPPالة من أجPPل العPPالم بأسPPره عالمPPًة على الحيPPاة األصPPيلة
والمقدسة، حيث يقوم رجل اهلل، إذ توسعه نعمPPة الPPروح القPPدس، بإحضPPار كPPل روح خِلَقت منPPذ تكPPوين

العالم أو سوف تولد حتى نهاية العالم.
معيار آخر للحياة الحقيقية والمقدسة عند القديس صPPوفروني هPPو المحبPPة والصPPالة من أجPPل األعPPداء.
تدّل هذه الظاهرة على حضور الروح القدس، الذي بدون نعمته ال يمكن لمثل هذه الفضيلة أن توجد في

هذا العالم.
يشهد القديس صوفروني أن محبة األعداء هي عالمة حضور الروح القدس وحقيقة اهلل، العالمPPة الPPتي
تبرر الوجود العابر لإلنسPان وتقPوده إلى الحيPPاة الباقيPPة الPتي تسPود في حضPن الثPPالوث األقPدس، اآلب

واالبن والروح القدس.

[1] Archimandrite Sophrony (Sakharov), Περὶ Προσευχῆς (On Prayer) Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ 
Ἀγγλίας 1993, p. 90.
[2] Cf. John 14:6.
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[3] Archimandrite Sophrony (Sakharov), Τὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς (The Mystery of Christian Life), Ἱερὰ 
Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2006, pp. 416-417.
[4] Ps. 63:7 LXX.
[5] Archimandrite Sophrony (Sakharov), Saint Silouan the Athonite, trans. Rosemary Edmonds, (Tolleshunt 
Knights, Essex: Stavropegic Monastery of St John the Baptist, 1991), p. 10.
[6] Matt. 6:5.
[7] Exod. 3:14.
[8] Archimandrite Sophrony (Sakharov), We Shall See Him as He Is, trans. Rosemary Edmonds, (Tolleshunt 
Knights, Essex: Stavropegic Monastery of St John the Baptist, 2004), p. 33.
[9] Ibid., p. 81.
[10] Ibid., p. 137.
[11] Cf. ibid., p. 105.
[12] He expressed himself in this way in a letter yet unpublished.
[13] Τὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς (The Mystery of Christian Life), p. 416.
[14] Cf. Eph. 4:29.
[15] Τὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς (The Mystery of Christian Life), p. 417.
[16] Cf. Phil. 3:12.
17     , . 223.[ ] Saint Silouan the Athonite p

15



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد التاسع، حزيران 
_____________________________________________________________________________

أصالة خبرة المسيحي المعاصر
الميتروبوليت نيقوالوس خاتزينيكوالو مطران ميسوغيا والفريوتيكي

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

حديث الليلة هPPو محاولPPة للتعبPPير عن شPPيء يصPPعب وصPPفه بالكلمPPات. إنPPه محاولPPة إلعطPPاء خصPPائص
ومعايير لشيء هو بطبيعته غير قابل للوصف كثيًرا، ولكنه ُيدَرك باألكثر بشكل غير مباشر وأكثر تخفيPPًا.
إنه شيء تشّك فيه دون أن يكون واضًحا بما يكفي لمناقشته. يمكن تحديد النهايات، ولكن من الصPPعب
حصر الخبرات ضمن األطر اللفظية. هذا ينطبق بشكل خاص على وثاقة اختبار اإليمان والنعمPPة، والPPتي
ا ًPPه ليس عرضPPتتعلق بأعمق ما في الطبيعة البشرية، بحقيقتنا، التي هي السر الذي يتكّشف باستمرار. إن

أو تعبيًرا أو نمًطا من السلوك يتوافق معه الناس.
عندما تكون الخبرة أصيلة روحيًا، فإنها ُتظهر الجانب اإللهي للشخص الذي يمر بهPPا، ولكن عنPPدما يكPPون
األمر خالف ذلك، فإنها تمنع نعمة اهلل من التصرف في حياته. هذا هو السبب في أن األصالة هي شPPرط

أساسي للحياة الروحية.
إذن كيف ينبغي مقاربة أصالة الخبرة؟ كيف يجب أن نحPددها؟ كيPف نشPعر بهPا؟ بالتأكيPPد هPذه ليسPت
َيلي، وال نPPدّون مالحظPPات لئال َPPا سPPة فهم مPPقضية فكرية. لهذا السبب، دعونا ال نركّز جهودنا على محاول
ننسى شيًئا ما. دعونا ال ُنخِضع براءة عفويتنا إلى عملية تقييم مدرسي، للتأكد من أن كل شيء صPPحيح
تماًما. هذا الحديث ليس انعكاسيًا بمعنى توليد أفكار جيPPدة أو وجهPPات نظPPر نقديPPة صPPحيحة. كمPPا أنPPه
ليس إقناعيًا بمعنى أنه يضعنا بالقوة على طريPPق رتيب أحPPادي االتجPPاه من التوافPPق المطمِئن الُمرضPPي.
سيكون الحديث باألحرى بسيًطا ومن القلب، في محاولة الستحضار مشاعر التمييز الشخصPPي في كPPل
واحPPد منPPا. لهPPذا السPPبب مPPا سPPوف تسPPمعونه ال يقدمPPه المتحPPدث كمعرفPPة أو وجهPPة نظPPر، بPPل كفرصPPة

للمشاركة.
إذًا، في سياق هذا الحديث فليَر كٌل مّنا َمن نحن بالحقيقة. ال ينظرّن إلى الصواب والخطأ في مPPا يقPPال،
بل ما هي عالقتنا بالحقيقPPة. ال في أي عصPPر نحن نعيش، بPPل كيPPف نعيش ومPPا هي مكانPPة المسPPيح في
قلوبنا وكيف يتم تحديد المسافة بيننا وبين نعمته في حالتنا الخاصة. وأيًضا كيف تعمل رغباتنا، وكيف

روميPة  كأبناء هلل  )نحّدد أهدافنا، وما هو نذير دعوتنا  " (، كPإخوة المسPيح، كمواطPنين في ملكوتPه21:8"
وكضيوف على عشائه.

مPPتى  َو َعلَيَّ  PPَُمْن لَْيَس َمِعي َفه ا:  PPًة تمامPPل قاطعPPإن كلمات الرب في اإلنجي( " ْن30:12" ٌد ا� PPَح ِدُر ا� PPْالَ َيق " ؛  )
متى  َدْيِن  )َيْخِدَم َسيِّ مPPرقس 24:6" َمن أراد أن يتبعني فليحمPPل صPPليبه ويتبعPPني  ) ؛  " " ْن لَْم34:8( ا� " ؛ و  )
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مPPتى   ماَواِت  َّPوَت السPPُْدُخُلوا َملَكPَيَن لَْن ت يِّ ِPPيس كُْم َعلَى اْلكََتبPPَِة َواْلَفرِّ رُّ Pِِزْد ب Pَي( (.رفض الPرب حPق أحPPد20:5"
متى  متى 22:8)تالميذه كإنسان في حضور جنازة والده  ) ؛ تنبأ بآالم ومحاكمات لمن تبعوه  ( ؛17:3-34(

رؤيا  َمن اراد أن يكPون15:3)ووبخ الفاتر  الواحد الذي كان مفقPPوًدا واقPPترح الكمPال  )" ؛ طلب الشيء  " " )

متى  )كاماًل  (.4:1، ويعقوب 13:4، أفسس 21:19"(
اهلل مطلق. إنه يحوي ويمنح كل ما له اكتمال، باإلضافة إلى كيانه الخاص في شكل مثPالي. إنPه الكPائن،
هو كل شيء. إن حق اهلل يمألنا ولكنه يتركنا أيًضا مع الشعور بأننا نتجاوز اكتمالنPا. إنPه شPيء أكPPثر من
اه كبشPPر. بهPPذا المعPPنى، فPPإن مPPا يطلبPPه اهلل من أتباعPPه ليس تجPPاوز القPPوة في PPّك، ال يمكن أن نتبنPPذل
الصعوبات، إذ إن  نعمته ستوفر ذلك، بل الموافقة الحقيقية والنوايا الحقيقية والقرارات المّتسقة. بهPPذه

الطريقة فقط نتوافق مع اهلل. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نسير على خطاه ونتعرف على مساراته.
في القراءات اإلنجيلية، غالبًا مPPا نجPPد الرسPPل يثPPيرون أصPPالة خPPبرتهم الشخصPPية لكي يكونPPوا مقِنعين.

ِة Pَِة كَِلم Pَِديَنا، ِمْن ِجه Pْي ْتُه ا� َPاَهْدَناُه، َولََمس َPا، الَِّذي ش Pَاُه ِبُعُيوِنن Pَْين َالَِّذي كَاَن ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي َرا� “
)اْلَحَياِة.  يوحنPا 1:1يوحنا 1” قٌّ  PPَنَّ َشَهاَدَتُه ح َوَنْعلَُم ا�  .( " “ ]. السPPامريون 24:21( [ والسPPابق المجيPPد أيضPًا1(

[. أصالة الخبرة هي الحجة األكثر إقناعًا بما يقولون. 2]يستعينون بخبرتهم الشخصية
لذلك دعونا نرى ما معنى الخبرة األصيلة في حياة المPPؤمن. بطPPرس موثPPوق  ألنPPه حPPتى عنPPدما يسPPقط

مPPتى  (.29-28:14)يكون عفوًيا. يسأل عن برهان فيدعوه الرب للسير على الماء. يتعثر ويبPPدأ في الغPPرق 
يوحنPPا  بكلمPPات الحيPPاة  )يعترف تلقائًيا بأن فم المسيح المقدس ينطق  " (. يحّث الPPرب على تجنب68:6"

متى  خ ويقال له أن الشيطان يتكلم في داخله  (. بتعاٍل يرفض السماح للرب بغسل23-22:16)اآلالم فيَوبَّ
يوحنPPا  (. يجPPرؤ على قطPPع أذن14-5:13)قدميه ولكنه يعود فيرتضي ذلك بطريقة معPPبرة بشPPكل خPPاص 

يوحنا  لوقPPا 10:19)ملخس بعنف  ) فيوبخه الرب كما يجب قبPPل أن ُتعPPاد األذن بطريقPPة عجائبيPPة  )5:22.)
مرقس  (. يسمع رسالة القيامة ويشك فيها ولهذا أسPPرع إلى72:14)ينكر الرب قبل اآلالم مباشرة ويتوب 

يوحنا  (. سقط وقام مجددًا. أخطأ وتاب. لم يتظاهر. بل كان ما بدا منه. كان أيًضا4-3:20)القبر لتأكيدها 
حرًا عندما كان إنساًنا. أخطأ وصحح نفسه. لم يكن معصومًا من الخطأ، بل كان صادقًا.

ليس الناس الذين ال يرتكبون أخطاء هم األصيلين، بل أولئPPك الPPذين يتعّرفPPون إلى أخطPPائهم، يعPPترفون
ا أنقيPPاء ًPPل هم أيضPPبها ويتوبون. إلى ذلك، األشخاص الحقيقيون ليسوا عفويين في سلوكهم وحسب، ب
في إيمPPانهم. اإليمPPان ليس أيديولوجيPPة نPPدعمها، وال فكPرة نحتPPاج إلى فهمهPPا، وال وجهPPة نظPر يجب أن
ا يجب أن نتوافPPق معPPه، وال هPPو تجربPPة نفرضPPها PPًنقبلها. اإليمان ليس شعوًرا، كما أنه ليس شعارًا أخالقي
على أنفسنا نفسيًا. إنه ليس هدًفا يمكن تحقيقه من خالل الجهPPد البشPPري. اإليمPPان هPPو النعمPPة والحيPPاة

م فيمتد وينكشف. اهلل يمنحه واهلل يظهره. والحق، وهو ُيقدَّ
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ونحن البشر لسنا رائعين ألننا نستطيع تحقيق الكثير، بل ألن األشياء العظيمة يمكن أن تحدث لنPPا ويتم
ا PPًروح مغلقPPق الPPل أفPPإعالنها لنا. كل هذا، مع ذلك، يفترض مسبًقا الصدق والحقيقة واألصالة. بدونها يظ

أمام نعمة اهلل.
بالطبع ، عندما نتحدث عن خبرة أصيلة، غالًبا ما يبدو أننا نعني شيًئا غير ذلك. لذلك لنَر بالضبط من هم
أي نوع من الناس يجب أن يكون "المسيحيون الحقيقيون األصيلون. في محاولة لإلجابة على السؤال: 

كتالميPذ للمسPيح، مكّرسPين فقPط لمPا يرونPه فيPه أو "المسيحيون؟ يقول القديس باسيليوس الكبPير:  "

متى  (؛ كهيكل مقدس هلل، مساِكن طPPاهرة ومليئPPة باألشPPياء لعبPPادة15-13:13؛ يوحنا 29:11)يسمعون منه 
يوحنا  يوحنPPا16:6 كورنثوس 1؛23:14)اهلل  )؛ كأبناء اهلل متجّلين نحو صورة اهلل بقدر مPPا ُيمنح لنPPا هPPذا  )

13:8 PP،33 ابلين49:4؛ غالطيةPPير قPPوا غPPروح ليكونPP؛ كالملح في األرض، بحيث يتجدد المشاركون في ال)
متى  (؛ كمثل كلمة الحياة، من خالل عدم اكتراثهم بPPأمور الحاضPPر الPPتي تبPPدد رجPPاء الحيPPاة13:5)للتلف 

فيلبي  ] 16-15:2)الحقيقية  ”)3.]
ما هو الخاص بالمسيحيين؟ إنه، تماًما كما مات المسيح عن الخطيئة مرة واحPPدة وإلى "ويتابع فيقول: 

األبد، هكذا هم أموات وغير متأثرين بكل الخطايا... وأن لديهم ثروة من الِبّر في كل شيء... وأن يحبPPوا
اآلخرين كما أحبنا المسيح... وأنهم يتصPPورون الPPرب أمPPامهم في جميPPع األوقPPات... هم يقظPPون في كPPل

[.4”]ساعة ويوم ومستعدون إلرضاء اهلل في الكمال، عالمين أن الساعة التي قررها الرب قادمة
إذا كنت مسيحًيا، فليس لديك منزل على وجه األرض. باني بيتنPPا "بحسب القديس يوحنا الذهبي الفم: 

لون في الجنPPة؛ وخالقه هو اهلل. وحتى ولو استقبلنا العالم كله، فسPPنبقى غربPPاء ومسPPافرين. نحن مسPPجَّ
[.5"]هي منزلنا

المسPPيحي "نواجه نفس الموقف المطلق عند اآلباء النّساك، وبالطبع في سلم القديس يوحنPPا السPPينائي. 

هPو تقليPد للمسPيح، بقPدر الممكن بالنسPبة لنPا، في األقPوال واألفعPال، في فهم الثPPالوث األقPدس بشPكل
. "صحيح واإليمان الذي ال عيب فيه

تكون الخبرة المسيحية أصيلة عندما نحب الصليب أكثر من الراحة، والجهاد أكثر من االنتصPPار؛ عنPPدما
نختبر ملكوت اهلل على أنه أكPPثر واقعيPPة من أحPPداث التPPاريخ؛ عنPPدما يكPPون إيماننPPا أقPوى من المداولPPة
الصحيحة؛ عندما نمّيز الحق في األسرار أكثر مما نفهمه؛ عندما نكPPون أكPPثر صPPالة في الصPPعوبات الPPتي
نواجهها وأقل اهتماًما بالتفكير فيها؛ عندما ندرك أن النعمة أكثر فعالية من جهادنا؛ عندما يكPPون إخوتنPPا
وأخواتنPPا أقPPرب إلينPPا من أنفسPPنا؛ عنPPدما نتمكن من تميPPيز الزائPPف من الحقيقي والخطPPأ من الصPPحيح،

وإرادتنا من إرادة اهلل؛ عندما نرغب بالموت أكثر من الحياة.
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المسيحيون األصيلون يرتاحون للتقليد والعقيدة فيما عندهم أيًضا شيئ جديد وشخصي، شيئ خPPاص
ألن النفس  ... الجماعة من األمم، تلك المدعوة جباًل محروثPPًا "بهم: االختالف الذي يوّحد ويزّين، ألنهم  " "

. ”المرتفعة بتعليم المسيح هي جبل

في النهاية ، صورة الشخص األصيل ليست شيًئا موجوًدا ويجب علينا جميًعا تقليPPده، بPPل هي بPPاألحرى
ا هPPو PPّخص عمPPشيء غير موجود ويجب على كل واحد منا أن يبتدعه. إنها الطريقة التي يعّبر بها كل ش

مدعو إليه. األصالة هي ما يدل على قداسة اإلنسان وفرادته.

زة للخبرة المسيحية األصيلة؟ ما هي السمات المميِّ
يمكننا أن نبدأ من نهاية اإلصحاح األول من إنجيل القديس يوحنا، ذاك القسم المتعلق بدعوة التالميPPذ.
هذا المقطع ذو أهمية خاصة، ألنه صورة لكيفية استدعاء المسيح لكل مسيحي على حدة، وفي النهايPPة
مPPاذا  تقPPّدم لنPPا نعمPPة اهلل ومحبتPPه في الكنيسPPة فلPPك الخالص. في هPPذا المقطPPع بالPPذات، تجPPري ثالث
منادات، ثالث دعوات لثالثة تالميذ. واحدة للرسول أندراوس، والثانية لفيليبس والثالثة لنثنائيPPل. أوالً،
؛ يPPركض قPPد وجPPدنا المسPPيح "يستجيب الثالثة للنداء بفيض من الحمPPاس الPPروحي. يقPPول أنPPدراوس:  "

؛ بينمPا ا، يسPوع ًPاء أيضPوجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس واألنبي "فيلبس إلى نثنائيل ويقول:  "

. أنت ابن اهلل، أنت ملك إسرائيل "يخاطب نثنائيل الرب ويقول:  "

السمة األولى التي يمكن التعرف عليها للخبرة األصيلة هي الشعور بدعوة اهلل واالستجابة التلقائية لهPPا،
وهي ما يكمن في عنصر النفس غير الخبيث. على الفور وبشكل مباشر وبدون إعادة تفكير وبدون تردد
هوذا إسPPرائيلي "وبدون عقالنية، تتعرف الروح على الشخص اإللهي وتستجيب لدعوته. كما قال الرب: 

. ال يوجPPد مكPر وال حPPيرة وال ارتبPPاك وال تعقيPPد. السPمات الPPتي كPPانت مهيمنPPة في قلب "حقًا ال غّش فيه

نثانيال هي النقاوة والبساطة.
ليست الحياة المسيحية اكتشاًفا شخصًيا أو اختياًرا، بل هي استجابة جريئة للدعوة اإللهية. هي ليست
طريقة حياة بل حالة نعمة. إنها ال تنتج أشخاًصا صالحين بمعايير مناسPبة وشخصPيات حسPنة، بPل هي

دليل على محبة اهلل لنا وعلى مصيرنا اإللهي.
في سنكسار سحر عيد القPPديس أنPPدراوس، نقPPرأ أن هPPذه التPPدفقات الروحيPPة العفويPPة هي نتيجPPة روح
. يقودنPPا هPPذا إلى خاصPPيتين أخPريين: أوالً، رغبPPة مؤلمPPة واشPPتياق إلى اهلل، تنتظPPر حضPPوره "كPPدح   " " "

وشعور بالحاجة إليه؛ وثانيًا توّقع مجيء الرب وافتقاده.
التهPPام ''ألم النفس هذا والشوق الPPداخلي والPPترّقب، التوقPPع العPPويص واألكPPثر عمقPPًا، مPPا يسPPميه اآلبPPاء  "

ر ويبPّدل Pّاتي، يغيPPدخل إلى حيPر روحي وي Pّاده لكي يغيPPرب وافتقPدائم لمجيء الPتعداد الPالروح، واالس
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مات المحPPددة لشخصPPيتي. هPPذه السPPياقات هي دليPPل ِPPة، والسPPويحّول ويجدد مواصفات حياتي الخاص
على خبرة مسيحية أصيلة.

ليس التغيPPير هPPو مPPا يسPPبب الخPPبرة المسPPيحية األصPPيلة. قPPد يPPؤدي ذلPPك بنفس القPPدر إلى الكبريPPاء
شPخص المسPيح الPذي ُيحPدث التغيPير، وهPو ضPمانة الخPبرة وإثبPPات (والغطرسPة. إنمPا هPو الشPخص  (

عظمتها المتوافقة، فهو الذي يتجلى في داخلها.
عند هذه النقطPPة، تجPPدر اإلشPPارة إلى أن حماسPPة الرسPل لم تكن مجPرد تعبPPير عن الفPPرح واالنPPدهاش أو
حسن النية، بل عن أنها حPPائزة على سPPمات اعPPتراف كبPPير باإليمPPان، وهPPو اعPPتراف تحملPPه الكنيسPPة بين
يديها ككنز. لقد اعترفوا به منذ البداية على أنه اهلل: أندراوس اعترف على أنه المسيح؛ فيلبس على أنه
الذي كتب عنه موسى واألنبياء؛ ونثنائيل على أنPPه ابن اهلل الحي، ومسPPيحه. وليس هPPذا فحسPPب. فقPPد
تقدموا أبعد من ذلك: شاركوا إيمانهم مع األشPPخاص في دائPPرتهم. نشPPروا الرسPPالة على الفPPور وجعلوهPPا
، تعاَل وتPPذّوق بنفسPPك. تعال وانظر ؛ فيليبس أخبر نثانيال:  جلب بطرس إلى يسوع "عامة. أندراوس  " " "

هذه الميزة المتمثلة في مشاركة كنز محبة اهلل التي تنبع في داخلنPPا والPPتي يتّم التعبPPير عنهPPا على أنهPPا
زة للخPPبرة المسPPيحية أرّق وأروع تعبPPير عن محبتنPPا لآلخPPرين وإلخوتنPPا وأخواتنPPا هي سPPمة أخPPرى مميِّ

األصيلة.
سننتهي بخاصPPية أخPPرى من هPPذا القبيPPل: االسPPتعداد للمعانPPاة. كPPل هPPؤالء التالميPPذ استشPPهدوا. ختمPPوا
على الفور رسالة الPPرب ودعوتPPه، كPPانت النهايPPة "دعوتهم بشهادة الدم. فيما كانت البداية سهلة وتقّبلوا  "

بنفس السهولة: لقد أظهروا صالبًة حتى أنهم سفكوا دماءهم بكل سرور من أجله. لقPPد أعطPPوه حيPPاتهم،
وبقدر ما تبعوه في كرازته األرضية، رافقوه عن طيب خاطر إلى مملكته، مّتحدين معه إلى األبد.

أة أو PPَة أو المفاجPPدمة المباغتPPا أو الصPPالغ فيهPPارة المبPPارات أو اإلثPPد بتفخيم العب إن أصالة الخبرة ال ُتحدَّ
اإلعجاب الدنيوي. الخبرة المسيحية سّرية، عميقة وداخلية. خPبرة المPرأة الكنعانيPPة الPتي قبلت مقارنPة
الرب لها بالكالب. خبرة زكا الذي اعترف علًنا بِجَنِحه. خبرة المرأة النازفة الدم التي سحبت القوة خلسًة
من الرب. هذه كلها أمثلة على األصالة. لم ينتبه أحد لهؤالء النPPاس، وال حPPتى التالميPPذ. لكن الPPرب سPPمع
ز المPرأة Pّذا ميPدم. ولهPصراخ المرأة الكنعانية، هو نفسه رأى زكا ودعاه، وهو شعر بلمسة المرأة النازفة ال
الكنعانية، متجاوًزا التالميذ في القيام بذلك؛ كيف تبّين زكا وسط الجمع. وكيف استشPPعر بلمسPPة المPPرأة
النازفة الدم وفرَزها عن اآلخرين. الخبرة األصيلة مقنعPة وحاسPPمة حPتى في أصPPعب الظPPروف وأكثرهPا
ا في الحشPود، أو في PPًئين جزئيPانوا مختبPPو كPتى لPاس حPPا، وتنتقي النPPر اهلل إليهPخطورة. إنها تلفت نظ

المباالة العالم أو انعدام شأنهم.
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المسيحي الحقيقي مطمئن وال يخشى شيًئا، يPPؤمن بسPPهولة ويتعPPاطف ويتفّهم وينشPPر جPPًوا من اليقين
والشعور بالطهارة.

سمات ممكن تمييزها للخبرة المسيحية غير األصلية
تنِتج الخPPبرة غPPير األصPPيلة مسPPيحيين، بPPدالً من أن يخُلصPPوا في الكنيسPPة، يشPPعرون وكPPأن عليهم أن
يخّلصوا الحق. بدالً من تميPيز وجPه المسPيح في إخوتنPا وأخواتنPا المسPيحيين، نPرى خصPوًما يجب أن
، الذين يجب أن يPPدعموا آرائنPPا. بPPدالً من أن نعهPPد بحالPPة روحنPPا إلى قPPوة شعبنا "نتغّلب عليهم، أو نرى  "

ع أسPPاليب العالج النفسPPي المشPPبوهة، أو َPPرِف مبضPPر، تحت تصPPال ال يغتفPPعها، بإهمPPا نضPPة اهلل، فإننPPنعم
التقييمات العلمية أو التوقعات العقالنية. بدالً من تغذية روحنPPا بتواضPPع القلب، نغPPذيها بPPردود المعرفPPة

والعقل.
في التحديات األخالقية الحيوية الحديثة التي تمس حياتنا وتغزو روتيننا اليومي، ال نمّيز المحبة التي
تحرر وال النظرة األساسية التي تأخذنا إلى مجPPاالت من نPPوع مختلPPف من المنطPPق. بPPدالً من ذلPPك، نحن
ا. Pًة تمامPPد النعمPة تبعPويات دهريPنصّر بخنوع على التحذلق القانوني الذي يخنق النعمة؛ أو نلجأ إلى تس
بدالً من العمل كخاليا مخفية في جسPPد المسPPيح الPPروحي، نPPرى الكنيسPPة كنPPاٍد بأعضPPاء وكتPPاب قواعPPد

وحقوق وواجبات؛ كمنظمة بحاجة أن نعطيها مساعدة أكبر من التي يقدمها اآلخرون.
لهذا، بدالً من أن نعيش في الكنيسة كما في قبر دائم يوّلد قيامتنا بتواضPPع عميPPق وميPPل إلى التضPPحية
واالستعداد لتقديم التنازالت واالحترام والتقدير لآلخرين والتسامح واإليمان بنعمة اهلل وحدها، فإذ بنا
نسلك كما لو أننا نعبر، بمنظور أرضي مع مطالب وحقوق وحساسيات غير منضPPبطة وأنانيPPة مسPPتخفية
ونفPPاق زائPPف ومصPPالح ذاتيPPة تافهPPة ومقارنPPات حمقPPاء ومشPPاحنات َعَرضPPية وانعPPدام األمPPان والشPPعور

بالتفوق، والتسويات الملتبسة والبؤس النفسي والدهرية غير المبررة.
إن األكاذيب التي نقولها ألنفسنا، والمبررات غير المقنعPPة، وصPعوبة قبPول النقPد ومPا يصPاحب ذلPPك من
سهولة واستعداد إلدانة الجميع وكل شيء بشكل سطحي تماًما وعادة بمعايير قاسية وعديمة الشPPفقة،

كل هذه تخون قصر نظر مذنب الذي كمنتصر يظِهر نقص حريتنا غير المقبول.
هذا النوع من المقاربات يجعلنا نخترع إلًها مشكوكًا فيه بحد ذاته. إله يبطل نفسه باسPPتمرار؛ إلPPه يشPPبه
إلى حد كبير بنية نفسية تتميز باالعتالل والنقص؛ أو ملجأ أيديولوجيًا يتميز بعPPدم الثبPPات واالنتهازيPPة
الروحية؛ إله ليس أًبا يحبنا، بل خادم لحّل مشاكلنا التافهة؛ إله ليس موجوًدا ليدعمنا، بل إلPPه اخترعنPPاه

لنقدم له الدعم؛ إله غير موجود وال يستحق بالطبع إيمان أي شخص.
تقودنا هذه النظرة إلى كنيسة هي خليقتنا وليست خليقة اهلل. فيها أخطاء آلهة أوليمبوس االثني عشPPر
ومصداقية المنظمات االجتماعية أو التأمل التجاوزي. إنها آلية تستوعب لفترة، وتشكل جزًءا من تجمع
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اجتماعي، وتخفي عظمة الجنس البشري وتنهي إمكانية تحقيق شبه اهلل. مثل هذه الكنيسة ال تسPPتحق
ثقتكم وال يمكن أن تستحقها. كل ما عليكم فعله هو االعتراف بذلك مباشرة.

 الزمان الحاضرإثم
، يبدو أن كPPل شPPخص ال يتحمPPل المسPPؤولية الكاملPPة فرديPPًا. غير المنطقي "في منطقنا غير الطبيعي و  "

يكمن الثقل الرئيسي في طبيعة النظرة االجتماعية السائدة القوية وغير الشخصية واألوقات المسعورة
التي نعيش فيها. هذه األوقات لها العديد من الخصائص وبالتأكيPPد تثPPير إنجازاتهPPا اإلعجPPاب. لقPPد حPPدد
عصرنا، من تلقاء نفسه، حدوًدا مدهشة يواصل أيًضا العمل لبلوغها. لقد كسر حواجز جاذبية األرض. لقد
أنتج أشخاًصا بِسمات غير معروفة حتى اآلن، بأعضاء اصPطناعية أو حيوانيPة، أو بPأجزاء من أشPخاص
آخرين. لقد صنع أنواًعا لم تكن موجودة من قبل. يغير الطبيعة ويلغي قوانينهPPا. يPPدخل الجسPPد، ويPPؤثر
على الروح، ويخلق النظرات والعادات، ويحPPدد السPلوكيات. يسPافر مسPPافات ال يمكن تصPورها ويPدخل
أصغر العوالم بوسائل وسرعات وطاقPPات تفPPوق كPPل الخيPPال. ومPPع ذلPPك، فPPإن سPPمته الرئيسPPية هي أنPPه

يعارض األصالة والنزاهة والحقيقة.
. غالبPPًا مPPا تكPون غPPرف الرسPPم لPPدينا مزينPPة بPPالورود الPPتي تبPPدو األشPPباه "إنه يبتكPPر وينتج العديPPد من  "

حقيقية، لكنها ليست كذلك. تظهر استوديوهات التلفزيون خلفيPPات غPPير موجPPودة. يشPPير المعلنPPون إلى
عوالم ال عالقة لها بالواقع. يرسم الناس أنفسهم ويتظاهرون بPPل ويخضPPعون لعمليPPة جراحيPPة من أجPPل
تقPPديم شخصPPية غPPير حقيقيPPة أو جنس ال يتوافPPق مPPع هرمونPPاتهم وخصائصPPهم التشPPريحية. اإلباحيPPة
، فضPPاًل عن الحضPPور الجPPوهر المظاهر هي السبب في تPPدمير  "والصورة المثيرة لإلعجاب، كما تحكّم  " " "

. الوجود Pالخفي ل" "

ا مPا نتحPدث نحن Pًكّل هذا  أّثر في كيفية رؤيتنا لألشياء وإعطاء شكٍل زائف لحياتنا الروحية أيًضا. غالب
المسيحيين عن تأّلق العلم الذي يفترض أنه يتفق مع الدين، وقيمPة الديمقراطيPPة الPتي تسPمح للكنيسPة
بالعمل بحرية، وحقوق اإلنسان وكأنها أعظم القيم. ومع ذلك، نعلم جميًعا أن العلم جعلنPPا أكPPثر غطرسPPة
من أي وقت مضى، ألننا، مكاَن اهلل، وضعنا صنم اإلنسان الذي يعبد نفسه؛ أصبحت الديمقراطيPPة بPPدياًل

حقوق اهلل: التPPدخل فيأحد  جانًبا وضعت حقوق اإلنسان البلهاء.خياراتنا هو مسؤول والعن إرادة اهلل 
حياتنا والعمل كإله.

ذواتنا إيPPداعجPPد صPPعوبة في نحاول تحقيق شيء مPPا بأنفسPPنا، ونوهكذا انتهى بنا المطاف كمسيحيين 
أن يكشPPفإلى نعمة اهلل. نحن مسيحيون نحاول بمفردنا اكتشاف أسرار اهلل، بPPدالً من االنتظPPار بصPPبر، ل

ال لنا مجPPده. نحن مسPPيحيون نسPPعى لالسPPتجمام والسPPكينة، لكننPPا  PPّداخلي. جهPPالم الPPة السPPنحنبتجرب
عني نوًعا من المودة األنانية أو االرتبPPاط المرضPPي، ألننPPا نPPرفضن، "محبة"مسيحيون عندما نقول كلمة 
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 التمتPPعيعةاالعتراف فيها بالحاجة إلى الصبر والتسامح تجPPاه اآلخPPرين أو كلفPPة التضPPحية بPPدالً من خد
األناني.
 إلى عبPPادة الكنيسPPة. في أديرتنPPا نصPPنع تطريPPًزا طقسPPًيا انتقلت هذه الطريقة في رؤية األشPPياءبكاملها 

يبPPدو يPدوًيا، لكنPPه ليس كPPذلك. تحتPPوي األثPPواب واألواني المقدسPPة على أحجPPار المعPPة تشPبه األحجPPار
تPPذكاراتالكريمة في الطريقة التي تتألأل بها، ولكنها ال تشPPبهها من حيث القيمPPة الموضPPوعية. أيقوناتنPPا 

 أو ابتكPPار أوةحبPPمألوقات الماضية، لكنها موجودة على الورق، بدون ألوان أو تكلفPPة، وبPPدون جهPPد أو ل
 بالتفصيل ما يقوم به كهنتنا، لكننا نواجه صعوبة في التعرف على حضور اهللشرحر ونّوقت. نحن نصو

، ولكن روحنPPا يةفي طقوسنا األسرار الحج ". نطلق على رحالتنPPا اسPPم  أن تشPPق طريقهPPا إلىتعجPPز عن "
زيارة الروح القPPدس في حياتنPPا. نحن راضPPون عندون أن تظهر . نزور األماكن المقدسة، للقائهبرية اهلل 

"الحركات الخارجية وال ننش . نحن ممتلئون بالمعرفPPة الالهوتيPPة عديمPPة الفائPPدةّ" حركاتنا الداخلية "ط  "

والتي عفا عليها الزمن، لكننا فقراء جًدا في التجربة الروحيPPة الثمينPPة. هPPذا هPPو السPPبب في أن عبادتنPPا،
المشهد أكثر من الصالة.تميل نحو  ا. إنهّسرمنها أعياد أكثر هي طقسية، ال تهاروعال سابق لالتي 

ثمرة أصPPالة القديسPين هي تPأليفهم لنصPوص عميقPة للغايPPة، لم يظهPPر الكثPPير منهPا إال بعPد أن رحPلإن 
القديسون الذين كتبوها عن هذه الحياة. تأكيد ما يسمى بأصالتنا هو أننا نقرأ شPPهاداتهم أو نناقشPPها في

الشخصPPية أو التضPPحية.األهواء أو إماتة للنسك أي شهية غياب المريحة، على الرغم من جلوسنا غرف 
متواضعين، نستخدمها للحكم على إخوتنPPا وأخواتنPPالنصير كون ت بدالً من أن ،قراءة النصوص المقدسة

.بإرباكأحالمنا تشويش واقعنا بأو 
وتبريرنPPاالدهريPPة  المقPPّدس. نحن نسPPتعرض روحانيتنPPا مناولةاأللم بالفي غّذى القديسPPون حيPPاتهم لقد 

، ولكن ليس في أصPPالة التوبPPة واإليمPPان. المعرفPPة الفكريPPة الPPتي يتمالمناولةتقليدهم في تPPواتر بللذات 
الصمت والهدوء الPPداخليبالذي يتم تأكيده االختباري ت محل الوحي ّ حلنشرالتوترات والبالتعبير عنها 

ظهPPور معرفPPة جديPPدةمPPع نواجه صعوبة مع أنا  القديم لتبرير وجهات نظرنا وآرائنا، نتقيأوالدموع. إننا 
 إخوتنا وأخواتنا.تواِضُعنا فيما تعانق

نّ أكPثر من تPديتليسPهي لPPذلك، غالبPPًا مPا تظهPPر الروحانيPPة المعاصPرة بواجهPPة مخادعPة. في الجPPوهر، 
ا باألشPPكال والقواعPPد واألنمPPاط الخارجيPPةتعلPPّق  وراء ة مخفيPPمقلِّدة يةعقالني وتقليد PPًريض عاطفيPPم

. كPPل هPPذا يPPؤدي إلى فضPPائل زائفPPةرخيصةظPPة ِزعPPة محافَنكَ التعبPPير عنPPه ّ يتم،والعPPادات واألشPPخاص
ي القسPPوةّ ال تغتفPPر، وتغذاتوضPPعفأهPPواء تثPPير هي تخدعنا وترضي الشيطان وتجرح اهلل. في داخلنPPا، 

 بروح اهلل وتقليد كنيسPPتنا. كPPلا. ومع ذلك، ال عالقة لهيننفسها اإليمان والخبرة األصيلتسّمي والنفاق و
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تقِلب الخPPبرةل اإليمان إلى ضPPالل واسPPتهزاء وّحوت اأصالة زائفة، ألنهذوي فعله هو خلق مسيحيين تما 
إلى ارتباك ووهم.

صعوبات ومطالب مفرطة مفروضة علينا وأعبPPاءنواجه ، وأننا مظلومونهذا السبب كثيًرا ما نشكو من ل
من النPPاس الأن اآلخPPرين ال تطاق يجب أن نتحملها، ومن اإلرهاق الPPروحي، ومن حقيقPPة أن اهلل أصPPم و

ن، وأن الخالص صPPعب. وهPPذاو بأن المعجزات ال تحدث، وأنه ال يوجد قديسPPًاشعوريوّلد . هذا نايفهمون
ر وجPPه المسPPيحPPّيغيإنPPه د الشكوك واألوهام واالنهزامية وعدم الرغبة في الكفاح. بشكل عام، ّبدوره يول

ا األصالة. أكبر خطر في عصPPرنا هPPووفقدقد  مشوهة وتهمفينا. إنه نتيجة طبيعية لوجود أشخاص نظر
بPة عنّغرمت هيفقدت طبيعتهPPا الحقيقيPPة، وأنهPPا أكPPثر فقPرًا من حيث األصPPالة، وفي النهايPPة خبرتنا أن 

الحقيقة.

الجديد "عظمة اإلنسان  "

ا مثPPل كPPل مسPPيحي في تPPاريخ الكنيسPPة. إنمPPا في هPPذا PPًيلة، تمامPPة اهلل األصPPنحن بحاجة إلى خبرة نعم
الزمان يبدو الحصول عليها أكثر صعوبة.

ل إلى حالة هو فيها مع بقائPPه إنسPPانًا ، أي الشخص الذي تحوَّ الجديد "تعالج هذه الخبرة عظمة اإلنسان  "

ا PPًان إلهPPاإلنسان ك بشري. السيد اإلله -ليس... إنساًنا. إنه إنسان على شبه اهلل، على شكل إله، إنسان إلهي -

اإلنسPPاني يحتفPPظ اإلنسان إلًها ال يكون سوى مجرد بشر. من  "كاماًل وإنساًنا كاماًل. إن لم يصر اإلنسان " -

اإللهي ُيحَرم من الطبيعة ويوافق النعمة بتواضPع. كPل "بالطبيعة ويرفض هيمنة المصطلح اآلِفل، ومن  "

هذا يعني أن المسيحي الحقيقي هو إنسان بامتياز. إنه يبرز طبيعته البشرية ويكرمهPPا وال يحتقرهPPا وال
يخجل بها وال يظلمها. لهذا السبب يفهم نقاط ضعف اآلخPPرين ونقPPاط قوتPPه. اإلنسPPان صPPغير وكبPPير في
اُن ِفي َPPْنس اال� ، إذ  كالعشPPب أيامPPه ا  ًPPو أيضPPة فهPPقلياًل عن المالئك "نفس الPPوقت. في حين أنPPه ينقص  " " " "

. "كََراَمٍة الَ َيِبيُت. ُيْشِبُه اْلَبَهاِئَم الَِّتي ُتَباُد

اإلنسان عميق وواسع في نفس الوقت. إنPه لغPز ال يمكن حلPه بحPد ذاتPه ولكنPه رحيب للجميPع. لحياتPه
الحق والمحبة وله حرية القبول وحرية التضحية. لهذا السPPبب هPPو محسPPن للغايPPة وشPPركوي. ال يخُلص

وحده وال يتناول الخالص. يمكن أن يفرغ من أنانيته وأن يتحد باهلل وبإخوته.
إلى هذا، األصالة تساعد المسيحي على السلوك باسPPتمرار على الحافPPة بين اهلل واإلنسPPان، بين المنطقي
واألسراري، بين المحبة اإللهية واأللم البشري، وبين الحرية والطاعة. تلهمه األصالة على السلوك مPPا بعPPد
المساحة الشخصية والمقاييس البشرية والزمن الكوني واألنPPا. في هPPذه الحPPدود يختPPبئ اهلل. في هPPذه

التالية يلتقي اإلنسان باألخ واألبدية والنعمة والحق واهلل نفسه.
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عندما نتحّدى عقلنا يولد اإليمان. عندما نخاطر بعاطفتنا تأتي النعمة. عندما ننكر إرادتنPPا نعيش محبتPPه
لنا. عندما نقّلص ذاتنا يقوم اهلل فينا بالقوة.

الخبرة األصPPيلة هي القداسPPة، الشPPهادة، الرسPPولية، النبويPPة. ليسPPت بPPدون جهPPد، عPPرق، دم، ألم، شPPهادة،
واعPPتراف متواضPPع. المسPPيحي األصPPيل يعيش الفPPرح من خالل الجهPPاد والحرمPPان والتضPPحية. يعيش
الرجاء من خالل األلم والمرض والبرهان الخفي لنعمPPة اهلل والتوقPPع الPPدائم للعالمPPة الPPتي ال يطلبهPPا بPPل

ينتظرها وعندما تأتي ال تفاجئه. إنه يعيش التواضع ببركاته وأفراحه. هذه كلها مبنية على اإليمان.
في وجه األخ يلتقي المسيح نفسه. بجانبه يتواضع ويحتمPPل ويفPPرغ ذاتPPه. يشPPاركه السPPقوط، اإليمPPان،
الحياة، النعمة والخالص. إنPه يتحPPد بPه. االختالفPات تؤكPد الحريPة، والتنPوع يؤكPد فPرادة كPل شPخص
كصPPورة هلل. التناقضPPات تخPPزي والقواسPPم المشPPتركة تسPPهل المعايشPPة. الخطايPPا والتجPPارب والفضPPائل
ال يخلص مPPا لم يكن قPرب "والتدخالت اإللهية في حياة المرء تجتPPاح حيPPاة اآلخPPر. كPPل شPPيء مشPPترك 

. أساس هذا الموقف هو المحبة. "أخيه

لكن المسيحي األصيل يميز بوضوح بين غرور العالم، ميوعة الزمن وزواله، قابلية المواد للتلف، وخداع
إنPPه  . اآلتي ، وهمجية الطرق البشرية، وثخانة العقل السليم. لهذا هPPو يعمPPل دائمPPًا في  اآلن "هنا و  " " " " " "

. بدالً من الحاضر يعيش األخير وبPPدالً من هنPPا يتغPPّذى من "يعيش على األرض ولكنه مواطن في السماء

"السماء. هذه العقلية يغذيها الرجاء اإللهي. اإليمPPان، الرجPPاء، والمحبPPة هPPذه الثالثPPة هي أسPPاس الخPPبرة

. هذا المنطPPق يجعPPل اإلنسPPان خفيفPPًا اآلخر "األصيلة لكل مسيحي. هذه الثالثة هي التي تؤّلف المنطق  "

ونبياًل بطبيعتPPه، ومتواضPPًعا في أخالقPPه، ومسPPتترًا في اختياراتPPه. إنPPه يصPPير ثاقبPPًا ومتبصPPرًا وشPPفافًا.
. على وجهه ينعكس اهلل، وفي داخله نور نعمتPPه. أنت َحٍد "َيْحكُُم ِفي كُلِّ َشْيٍء، َوُهَو الَ ُيْحكَُم ِفيِه ِمْن ا� "

. اإلله الحقيقي حي، وهو الذي ال ُيرى بالجسد وال ُيفهم بالتمّعن. الرب حي "تراه فتعترف بأن  "

في الوقت نفسه، إنه كثير ألنه دائًما شامل وكامل ومع الجميع. أنت تعيش بجانبه لكنك تشعر معPPه. ألن
. هو ليس وحيًدا أبًدا وليس فقط مع البعض وال حتى مع القليل بPPل ليكونوا واحدًا "خبرته تتشكل من  "

عنده مساحة للجميع. اهلل يسطع فيه.
دًا سPPطحيًا وداعمPPًا سPPلبيًا لعPPادات العصPPر معاصرًا  دنيويًا؛ مقلَِ "هذه األصالة هي ما ال يجعل المسيحي  "

د تقليPPد الكنيسPPة ّPPمعاصر بمعنى تجسد رسالة اهلل الخالدة في الحاضر. إنه يجس "الذي يعيش فيه. هو  "

َتْعلََن ْPPْن ُيس ِد اْلَعِتيPPِد ا� PPِْباْلَمج الجمPPال القPPديم  "ولكن أيًضا صورة أبديتها. إنه اإلنسان البارز الذي يربط  " "

. جمال ومجد ال ُيظهران عظمPPة اإلنسPPان فحسPPب بPل يشPPيران قبPPل كPل شPPيء إلى الجمPPال اإللهي "ِفيَنا
. الفائق التمجيد "أفضل من كل البشر وإله الثالوث  " " "
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األصالة والحقيقة حتى لو كانت تخضع لضعف اإلنسPPان ونقصPPه وعPPدم كمالPPه، هي الطريPPق إلى الكمPPال
لَة الزائفة تخنق قوة نعمة ه والتنازالت والصورة المجمَّ والقداسة. على العكس من ذلك، فإن العقل المشوَّ

اهلل وتجعل اإلنسان غير ُمكَتَنٍف بسّر اهلل وألوهيته.
بهذا المعنى، ال يعود اإلنسان األصيل نموذًجا للكمال األخالقي فحسب، بPPل يتحPPول بشPPكل أساسPPي إلى

( وتناغم الطبيعة البشPPريةpsychosomaticity)وعاء إعالن للحقائق العقائدية. إنه يعيش حالته البدنفسية 
ومصيره اإللهي بحسب المسيح. إنه يختبر تكوين ثالوث روحه وشركة المحبة مع اإلخوة في الثPPالوث.
إنه يعيش ويعلن عن التدبير اإللهي بكاملPPه، وتنPPازل التجسPPد اإللهي، واإلعالن الثPPالوثي في المعموديPPة،
وإشراق التجلي اإللهي وتبّدلPPه، وعمPPق إعالن العشPPاء األخPPير والمجPPد اإللهي، وإفPPراغ الPPذات في اآلالم،
وتجديد وتغريب الكل في القيامة، وتأليه الطبيعة البشرية بالصPPعود، وانسPPكاب المPPواهب المقدسPPة في

العنصرة، ووالدة ومسار العهد الكنسي في محيط التاريخ وأخيرًا رجاء الحياة اآلتية.
كما أن طهارة العذراء مريم وبتوليتهPPا همPPا الشPPرط األساسPPي لمشPPاركتها في سPPر التPPدبير اإللهي، بنفس

الطريقة، فإن عذرية الحكمة، أي األصالة، تجعل المسيحي قادًرا على المشاركة في سر التجسد.
المسيحي الذي يتقلقPPل من الشPPطارات العقائديPPة، وال يلتهب من إعالن األسPPرار، وال يسPPتعر من الشPPوق
اإللهي، ويسيطر عليه التعالي، وال يشعر بعالمات حضور اهلل، وال يدرك بصمات قوتPPه، فليس عليPPه ختم
اهلل. اهلل بالنسبة له هو احتمال، كائن مجرد، قوة فائقة، المجهول الفلسفي، النموذج الوجPPداني، ومكمPPل

الفراغ النفسي.

خاتمة
إن أعظم نماذج الخبرة األصPPيلة في سPPير القديسPPين لكPPل مسPPيحي في كPPل عصPPر همPPا الجPPّدان األوالن
اللذان كانا كاألطفال وتالميPPذ الPرب. لPذلك يمكننPPا أن نقPول أن في الواقPع َمن يسPتعيد سPPمات الجPPّدين
إن لم تعPPودوا كاألطفPPال "األولين، تصير تعابير األطفال الصغار وخصائص تالميذ المسيح أصيلة عنPPده. 

ل الحيPPاة ْPPهذه الصيغة وحدها  تظِهر أن العودة إلى هذه الحاالت هي َمص. "لن تدخلوا ملكوت السماوات

الروحية وشرط للخالص.
العاري أصيل، إنه اإلنسان الذي يظل مكشوًفا، غير محمي، بدون دفاعات ودروع، كالجّدين األولَين قبPPل
-السقوط؛ كالرسل. كلما فهمَت جهلك بتواضع  ما ال تعرفه وما ال تستطيع أن تتعلمه  كلما اقتربت أكPPثر -

من اإلحساس بالسّر والكشف عن المعرفة الحقيقية. ألن المعرفPPة هي التواضPPع والنعمPPة، وليسPPت الفهم
والقدرة.

إذًا، اإلنسان األصيل هو الذي ال يرى يد اهلل في كل مكان فحسب، بل يشعر دائًما بلمسته. لقد نحته اهلل
مثل أول مخلوقات الفردوس. إنه يتجدد، ويعاد تشكيله، ويشPPعر بنعمتPPه اإلبداعيPPة. في الPPوقت نفسPPه،
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يقبل حضور اهلل المحب، وعناقه مثل األطفال الصغار، ويختبر دفء محبته. أخيًرا، يعرض اهلل عليه أن
، إلى عيش إصPPالح الجمPPال القPPديم "يلمس  كما الرسل. إنه يستقرئه ويثبته دائمًا. التجديPPد يPPؤدي إلى  "

الكلمة اإللهية كحالة حميمة حيث يمنح العناق موهبة الالهPPوت، ويقPPدم اللمس تأكيPPد اإليمPPان والخPPبرة
الشخصية.

ألصيل يستعلن اهلل لها
قد يكون ما سمعتموه خلق شPPعورًا بالمبالغPPة. أو ربمPPا تPPرك صPPدى من اإلحبPPاط أيضPPًا. نحن غربPPاء جPPدًا،
بعيدون جدًا عن كل هذا! لكننا أيًضا قريبون جًدا وأنسباء جًدا. كل هذا موجود في الطبيعة البشرية. إن

منبPPدايتنا كبشPPر، كأشPPخاص، كمسPPيحيين، لنصPPبح إليجاد كنيستنا تدعونا ببساطة إلى معرفة كياننا، و
ِليين منالهدف ، لم يكن في النهايةالتالميذ. كن يأبرياء كأطفال صغار وعفويكالجدين األولين،  جديد أوَّ

فكPر ادة لالتضPPاع،تقديم معيPPار للمقارنPPة ومPPخبرة أصيلة،  بل  ،تقليدهممكن هذا الحديث تقديم موقف 
أصيل.

Source: Ομιλία στο Τομέα Επιστημόνων του Συλλόγου ιεραποστολικής Δράσης «Ο Μέγας Βασίλειος» 12-10-
2003. http://www.pigizois.gr/pneumatikoi_logoi/afthedikotita.htm
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 الحدود بين األرثوذكسية والبدعة
عند القديس غريغوريوس باالماس

األستاذ جورج مانتزاريذس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

في األحد األول من الصوم الكبير، تحتفل الكنيسة بانتصار األرثوذكسية على البPPدع. الحPPدث التPPاريخي
واأعلنPPالذين انتصار الكنيسة على محاربي األيقونات كان أساس ونقطة انطالق هذا االحتفال والمحدد 

م الممنPوحإلكPراليقبلPوا تكPريم أيقونPة المسPيح وال امPا كPانوا لمسPيحية. ضPد اأن استخدام األيقونPات 
ارفضلأليقونPPات األخPPرى أو ذخPPائر القديسPPين. لم يكن مPPوقفهم هPPذا سPPطحًيا، بPPل جPPاء من  PPًثر عمقPPأك 

أدى في النهاية إلى إنكار تجسده ووجوده في العالم كإنسان حقيقي. الطريقة التيما لتصوير المسيح، 
 بدعة.ًقية. لقد كان حقاو الهرطة هذا الصراعانتهى بها الصراع على األيقونات تظهر طبيع

 سوء تفسير لبعض النقاط في الكتاب المقدس أو فيت ليساالهرطقة ليست رأًيا الهوتًيا خاطًئا. كما أنه
 اختيPPار جPزء معين من الحقيقPة الالهوتيPPة وجعلهPا مطلقPPةاأنهP، تقليد الكنيسة. كما يشPير أصPل الكلمة

. بمعنى آخPPر،  لالختيار لرفع أو باالمتداد  هرطقة من الكلمة اليونانية  "[تأتي كلمة  " " " " "  تقسPPمالهرطقة]
ا، وبهPPذه الطريقPPة ت، واختPPار جPPزًءا معينPPًا منهPPوتالحقيقة إلى أجزاء  PPًه مطلقPPاّشوتجعلPPة بأكملهPPه الحقيق

حتقرها. عندما علم أريPوس، على سPبيل المثPPال، أن المسPPيح كPPان إنسPPاًنا كPPاماًل، لم يكن يكPذب. كPانتو
 منهPPا فقPPط. لقPPد أغفPPل أن يقPPول أن المسPPيحًايقول الحقيقة. لكنه لم يكن يقول الحقيقة كاملة، بل جزء

كان أيًضا إلًها كاماًل. وبهذه الطريقة شّوه وأهان الحقيقة الكاملة عن المسPيح. ولم يعPترف باالتحPاد بين
الطبيعة اإللهية والبشرية في شخص المسيح، الذي هو أساس اتحادنا باهلل، أي اتحادنPPا وتمجيPPدنا. لقPPد

 أسس المسيحية وأنتج بدعة.قاوم
لالتحPPاد بين اهللمناهضPPة لPPذا فPPإن جPPوهر البدعPPة، في مPPا يتعلPPق بالمسPPيحية، يكمن بالتحديPPد في أي 

قPPدرتناتشكك بوالبشر، وهو اتحاد يقوم على شخص المسيح باعتباره إلًها وإنساًنا. بعبارة أخرى، البدعة 
صPPورة اهللّ تمجيPPدنا أو تألإنعلى الخالص، أي تمجيPPدنا.  "هنPPا هPPو الغPPرض من خلقنPPا. لقPPد خلقنPPا على 

. نحن خليقة اهلل وعلينا أن نكون مثلPPه: آلهPPة. بPPالطبع  ليس من حيث الجPPوهر، بPPل بالنعمPPة كمPPا،"ومثاله
العPPودةإن  اللغة الالهوتية. لكن هذا أصبح مستحياًل بعد تمردنPPا على اهلل وخضPPوعنا للخطيئPPة. تصوغها
ه هي تمجيدنا، خالصنا.َبَإلى الش
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ج بتجسد اهلل في المسيح، يكشف عن عمPPل العنايPPةّإن مجمل التاريخ المقدس للعهد القديم، والذي ُيتو
اإللهية من أجل خالص العالم. والكنيسة هي البيئة الروحية التي يبدأ فيها خالصنا.

كتحدٍّ لهذا الخالص، قدمت الهرطقات نفسها في تاريخ الكنيسة على مستويين: مستوى الخالص الPPذي
(اهلل، كما كان الحال مع الدوسيتية، اآلريوسية، النسطورية، التوحيد ، إلخ ؛ ب على مسPPتوىإياه نا منح

امية الذي عارضPPته الكنيسPPة، بشPPكلعالطريقة التي نتلّقى بها هذا الخالص ونفهمه، كما في مذهب البرل
رئيسي من خالل القديس غريغوريوس باالماس.

المسPPيحكان الخالص للبشرية. إذا منح اهلل الدرجة األولى، أي أساس ب البدع القديمة هاجمت الخالص 
، كمPPا يPPزعم أقPPدمجسدكائًنا بشرًيا حقيقًيا، فلم يكن لديه جسPPد بشPPري حقيقي، بPPل مجPPرد مظهPPر ليس 

و كPPان مجPPرد إنسPPان، كمPPا ادعىلPP الذين عارضPPهم القPPديس يوحنPPا اإلنجيلي؛ يونالدوسيتأي ، الهراطقة
ا وإنسPPاًنا، ولكنأتبPPاع الطبيعPPة الواحPPدةم ّفقPPط كمPPا علاهلل األريوسPPيون فيمPPا بعPPد؛ أو  PPًان إلهPP؛ أو إذا ك

عى النساطرة؛ أو حتى لو كان إلًها كPPاماًل ولكنPPهّ في شخص واحد، كما ادابطبيعتين منفصلتين لم تتحد
.إلى اآلخر، فلن تكتمل مهمة خالصنا األبوليناريونليس إنساًنا كاماًل كما أعلن 

كما يعلمنا الكتاب المقPدس وآبPاء الكنيسPة، نحن نخلص عنPدما ُنقبPَل في اهلل، وعنPدما يعPاد وصPلنا من
ا، إيمPPان الكنيسPPة وتعاليمهPPا. PPًجديد بمصدر حياتنا واتحادنا به. كل الهرطقات القديمة تنكر، جزئًيا أو كلي
وبهذه الطريقة تحدت خبرة أعضائها التي اختبروها منذ البداية: أن الشركة مع المسيح، واالشPPتراك في

جسده ودمه هما في الواقع شركة مع اهلل، واشتراك في الحياة اإللهية.
كان اضطهاد األيقونات نوًعا من التلخيص واإليجاز للبدع القديمPة. اسPPتمرت فPترة اضPطهاد األيقونPات

( وشهدت هذه المرة عودة مجموعPPة متنوعPPة للكثPPير من البPPدع السPPابقة. لهPPذا843-726)ألكثر من قرن 
السبب، في عيد األرثوذكسية، هناك ذكر إلدانة جميع البدع وإعالن إيمان الكنيسة الذي ال يPPتزعزع على
كما عاينت األنبياء كما عّلمت الرسل كما تسّلمت الكنيسة كما اعتقدت المعلمPون “مدار تقليدها المستمر: 

 . سينوذيكون األرثوذكسية (كما اتفقت آراء المسكونة معًا هكذا نعتقد هكذا نتكّلم هكذا نكرز  ( " …

كانت الحرب على األيقونات شPPكاًل من أشPPكال اإليPPديولوجيا الدينيPPة الPPتي ألقت بظالٍل من الشPPك على
حقيقة تجسPPد اهلل، ورفضPPتها في النهايPPة، فيمPPا هي شPPرط أساسPPي لتجديPPد العPPالم وتمجيPPدنا. إذا كPPان
المسيح ال يمكن تصويره، فهذا يعني أنه لم يكن إنساًنا حقيقًيا. تعلن أيقونة المسيح وتؤكّد على حقيقPPة

التجسد اإللهي. إنها تبرز حضور اهلل الذي جاء إلى العالم ليخلصنا.
جميع البدع القديمة التي ظهرت في األلفية األولى بعد المسيح عالجتها المجامع المسكونية السبعة. إن
م على أنPPه انتصPPار دَّ PPّانتصار األرثوذكسية، الذي تحتفل به الكنيسة في األحد األول من الصوم الكبير ُيق

على هذه البدع التي زرعت الشك بخالصنا الممنوح لنا من اهلل.
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األحد الثاني من الصوم الكبير هو امتداد ليوم أحد األرثوذكسية. في هذا األحد، نحتفل باالنتصPPار على
نوع آخر من البدع. إنه النوع الذي يشكك بخالصنا من الدرجة الثانية، اي في الطريقPPة الPPتي نتلّقى بهPPا
الخالص ونقبله. كان بطل الكنيسة الرئيسي في مكافحة هذه البدعPPة القPPديس غريغوريPPوس باالمPPاس،

رئيس أساقفة تسالونيكي.
 من أبPوين متPPديَنين وميسPوَرين. في سPن السPPابعة، فقPد1296ولد القديس غريغوريوس باالمPPاس عPام 

غريغوريوس والده وتولى اإلمبراطور نفسه مسؤولية تعليمه، مما يعني أنه كان متجًها إلى منصب عPPام
رفيع. في نفس الوقت، في حضن عائلته، تعّرف على حياة النسك وتعّلم صPPالة يسPPوع من ثيوليبتPPوس
ا مطPران فيالدلفيPPا. على الPPرغم من أن اإلمPPبراطور كPPان يهPPدف إلى PPًار الحقPPيًا صPPًا أثوسPPان راهبPPالذي ك

إعداده للمناصب العامة الرفيعة، إال أنه هو نفسه فّضل الحياة الرهبانية.
، في سPPن العشPPرين، غPPادر إلى الجبPPل المقPPدس مPPع شPPقيقيه األصPPغرين مكPPاريوس1316في خريف عام 

وثيودوسPPيوس. خالل السPPنوات الثالث األولى من إقامتPPه هنPPاك، كPPان تحت اإلرشPPاد الPPروحي للناسPPك
نيقوديموس، على حدود أراضي دير فاتوباذي المقدس. بعد وفPاة نيقوديمPوس، انتقPل إلى ديPر الالفPرا

الكبير وهو دير شركة، ومن ثم انسحب إلى منَسك.
 ، أجبرت غارات األتراك باالماس واآلثوسيين اآلخرين على مغادرة الجبPPل المقPPدس. ذهب1325في عام 

،1331إلى منسPPك في إسPPقيط فيريPPا، حيث عPPاش حPPوالي خمس سPPنوات في النسPPك الصPPارم. في عPPام 
أجبره الصرب على مغPPادرة منطقPPة فيريPPا والعPودة إلى الجبPPل المقPPدس، حيث تPPابع حياتPPه كناسPPك في
قالية القديس سابا. هنا تعّرف على آراء برلعام، عالم الالهوت والفيلسوف الذي من كاالبريا، في جنPPوب

إيطاليا.
كان برلعام أرثوذكسًيا يقبل كل عقائد الكنيسة كمPPا صPPاغتها المجPPامع المسPPكونية السPPبعة. لPPذلك هPPو لم
ُيظِهر آراء هرطوقية في المسPPتوى األول من المسPPتويين اللPPذين ذكرناهمPPا، ولكن في المسPPتوى الثPPاني:
حول كيف نقبل خالص اهلل ونتسّلمه. لم يقل برلعام أن المسPPيح والPPروح القPPدس مخلوقPPان، كمPPا ادعى
األريوسيون ومحاربو الروح القدس، لكنه ادعى أن قوة اهلل، أي نعمتPPه، الPPتي بهPPا نخلص مخلوقPPة. هPذا
يعني أننا ال نستطيع الدخول في عالقة شخصية مباشرة مPع اهلل، ولسPنا متحPدين بPه بPل مPع نPوع من
الكينونPPة المخلوقPPة. في مPPا يتعلPPق بخالصPPنا، فPPإن هPPذا االدعPPاء يعPPادل مPPا شPPدد عليPPه األريوسPPيون

ومضطهدو الروح القدس.
إن خالصنا هو حقيقة وجودية. بعبارة أخرى، إنه حقيقة تغّلف وجودنا كله وتتجسPPد من خالل اتحادنPPا
المباشر والشخصي باهلل واشتراكنا به. إنه نقل الحياة اإللهية التي فقدناها من خالل ارتدادنا عنه. نحن
ال نخلص بتعلم حقائق معينة أو باكتساب معرفة الهوتية عن اهلل. واهلل ال يخّلصPPنا بإخبارنPPا بمعلومPPات
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عن نفسه، بل بالمجيء إلينا كشخص، مع بقائPPه اإللPPه الPPذي هPPو. هPPو يخلصPPنا بحياتPPه وموتPPه، بالصPPليب
وقيامته.

إن السPPر الPPذي تنبPPع منPPه التقPPوى "يلخص القPPديس بPPولس كPPل سPPر عنايPPة اهلل بخالصPPنا عنPPدما يقPPول: 

الحقيقية عظيم. ظهر اهلل في الجسد ، وتبرر بالروح ، ورآه المالئكPPة ، وتم التبشPPير بPPه بين األمم ، وآمن
. ُيخَتبPPَر هPPذا السPPّر في عPPالم الكنيسPPة الPPروحي. هPPذا السPPّر مطPPابق في ”به في العالم ، وتم رفعPPه بمجPPد

جوهره لسّر الكنيسة. لهذا سّمى القديس غريغوريوس باالماس الكنيسَة، التي هي تأسيسنا في االتحPPاد
. شركة التأّله "والشركة مع اهلل،  "
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طريق واحد للخالص
–بنداليمون مطران أنتينايوس المتقاعد  كرسي اإلسكندرية

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

، القPPول التPPالي على القسPPطنطينية (مؤخرًا، نشPPر الميPPتروبوليت آلبيPPذوفوروس رئيس أسPPاقفة أميركPPا  (

 . هناك طرق كثيرة تقود إلى رأس الجبل، والذين يتجاهلون هذه الحقيقة هم جّهال "فايسبوك:  “

يحاول سيادته نشر الفكر المسكوني الذي هو خلط ومزج لكل األديان في واحد.
مع احترام سيادته، أريد أن أشدد بقPوة على تعPاليم كنيسPتنا األرثوذكسPية. بحسPPب اإلنجيPPل المقPدس،
يسوع المسيح هو الطريق الوحيد والحق وحياة العالم. ما من أحد يصل إلى اآلب إال باالبن. َمن ال يقبل

االبن ال يستطيع أن يبلغ إلى اآلب.
الكنيسPPة األرثوذكسPPية هي الكنيسPPة المسPPيحية الحقيقيPPة الوحيPPدة الPPتي حPPافظت، دون أي تغيPPير أو

تبديل، على التعاليم والتقاليد الرسولية األصلية. 
فقط في الكنيسة األرثوذكسية يمكن لإلنسان أن يجد الطريPPق المPPؤدي إلى قمPPة الجبPPل، وهPPو اهلل اآلب
واالبن والPروح القPPدس. ولكن لتحقيPPق هPPذا يجب أن ينتمي المPPرء إلى الكنيسPPة األصPPلية، الPPتي أسسPPها
المسPPيح على الصPPليب. فقPPط في الكنيسPPة األرثوذكسPPية يمكن لإلنسPPان أن يحقPPق تقديسPPه وخالصPPه
بيسPPوع المسPPيح. كPPل الPPديانات والمسPPيحيين اآلخPPرين ال يقPPودون اإلنسPPان إلى غايتPPه النهائيPPة، وهي

خالصه من خالل ابن اهلل.
! خارج الكنيسة، ال يوجد خالص "أود أن أذكّر سيادته بإيمان آباء كنيستنا القدامى بأنه  "

وبالتالي ، يجب أن يكون واضًحا جًدا أن جميع األديان األخرى، كاإلسالم واليهودية والبوذيPPة والتاويPPة
وعبادة األصنام والبدع المسيحية وكل البقية، لألسف، ال تقود اإلنسان إلى الخالص. إنها مؤسسPPات من

صنع اإلنسان.
كمسيحيين أرثوذكسيين، نحن نحترم المعتقدات الدينية للجميع، لكننا ال نوافق عليها أو نقبلهPPا. نحن ال

نخلط بين الحق واألكاذيب، وال نخلط بين النور والظلمة، وال نخلط بين اإلله الحقيقي واآللهة الباطلة.
ال يوجد إال إله واحد وهو اآلب واالبن والروح القدس.

إذا أراد أيٌّ كان أن يجPPد اإللPPه الحقيقي، فعليPPه أن يصPPبح عضPPًوا في جسPPد المسPيح الPذي هPو الكنيسPPة
األرثوذكسية. الحركة المسكونية هي أحلك ِبكٍر للشيطان.

أطلب بتواضPPع من سPPيدنا البيPPدوفوروس إعPPادة النظPPر في بيانPPه وإعالن التعPPاليم الحقيقيPPة للكنيسPPة
األرثوذكسية.
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يجب أال ننسى أبًدا أننا سنقف جميًعا أمام المسيح، القاضي العادل، وسنقدم حسابًا عن أعمالنا وكلماتنPPا
وأفكارنا. كل شيء سُيفحص بدقة.

بهذه األفكار المتواضعة، أعانق صاحب السيادة البيذوفوروس بمحبة أخوية في يسوع المسيح.
بإخالص

الميتروبوليت بنداليمون 
مطران متقاعد في بطريركية اإلسكندرية وكل أفريقيا

2021 تموز 19كاليمنوس، اليونان، في 

تعقيب لألب أنطوان ملكي
تتكرر صور مشاركات الرئاسات في نشاطات مسكونية مصحوبة بتصريحات غالبًا مPPا تفتقPPد إلى الدقPPة
العقائدية والالهوتية. القسطنطينية وأنطاكية تتقدمان على غيرهما من الكنائس األرثوذكسPPية في هPPذا
األمPPر. األولى بسPPبب سياسPPة رئاسPPتها المسPPتعدة للتضPPحية بكPPل شPPيء مقابPPل الرئاسPPة، كمPPا فعلت في
أوكرانيا مثاًل. أما أنطاكية فنظريًا بحكم الواقع االجتماعي، فيما األمر فعليًا يعكس ضعفًا أكثر عمقPPًا من

مجرد ضرورة ظهور المسيحيين بمظهر الوحدة لضرورات سياسية واجتماعية. 
َدم غPير Pِات في خPPاركات الرئاسPكونية ومشPاءات المسPPار اللقPنين على أخبPاد المؤمPيرتفع منسوب اعتي
األرثوكسيين. بغض النظر عن رأي القPPانون بهPPذه الممارسPPات، ومPPا تعكسPPه من فوضPPى في الحPPد األدنى
ومن تخلٍّ عن األرثوذكسPPية في الحPPد األقصPPى، يسPود صPمت عميPق حPول هPذا الواقPPع. قPPد ينشPأ هPPذا
الصمت عن الجهل أو الخوف أو قلة االهتمPPام. الجهPPل يعPود إلى أن الثقافPPة الالهوتيPPة في أنطاكيPPة قPد
تدجّنت في العقود السابقة، كما تدّجن القائمون عليها وفيها، وبالتالي حتى َمن ال يوافPPق على االنفالش
المسكوني ال يسّجل اعتراضًا. الخوف يعود إلى ضبابية التوجه وغيPPاب الحPPوار في أنطاكيPPة. الضPPبابية
قائمة في الممارسة كما في الُبنية. نقول شيئًا ونعمل غيره. الوالء هو أولى المواهب. الكالم دائمًا باّتجاه
واحد، ونصّر على تسميته تعليمًا. العالقة بين الحوار والتعليم ملتبسة. أما قلة االهتمام فأسبابها كثيرة،
من الوضPPع االقتصPPادي إلى المخPPاوف السياسPPية إلى الميPPل لالعتقPPاد بPPأن همPPوم الكنيسPPة تخضPPع

لالختصاصات وغيره.
من الممكن أن نفهم صمت الكاهن أو العلماني عن الخطأ بأنه تواضPPع أو طاعPPة أو تسPPليم. من السPPهل أن
ُيلَصق بالكاهن أو العلماني الذي يحكي عن الخطأ العقائدي مختلف الغايات أو الصفات كPPأن يكPPون هPPذا
يونانيًا وذاك متعّصبًا واآلخر منغلقًا واألخير رجعيًا. أما أن يصمت األسقف عن الخطأ فهو تقصPPير، بغض
النظر عّما قد ُيحكى عنه. األسقف، كل أسقف، قاطع باستقامة كلمة حق. إذا صPPمت يعPPني أنPPه لم يقطPPع
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كلمة الحPق. فعليPPه، الكالم عن الصPمت في الكنيسPة هPو بالدرجPة األولى صPمت األسPاقفة، قبPل الكهنPة
والرهبان والحركات والجمعيات وغيرهم من الجسم الكنسي. 

من هنا أهمية الخبر أعاله عن تعليق هPذا المطPران المتقاعPد بنPداليمون. هPذا المطPران لم يPتردد لكونPه
متقاعدًا، فيما كثPPيرون من األسPPاقفة الفعلPPيين يصPPمتون. لم يسPPكت ألن األسPPقف المقصPPود من كنيسPPة
أخPPرى، فالكنPPائس بهPPذا المعPPنى بPPنى إداريPPة مهمPPا حPPاولت الرئاسPPات فPPرض أهوائهPPا على اإلدارة، تبقى
العقيدة واحدة ألن رأس الكنيسة واحPد. لم يصPمت ألن الPرئيس المقصPود رئيس أسPPاقفة، فأيضPًا هPذه
الرتب، كما غيرها، ال تغّير جوهر األسقفية. األسPPقف حامPPل صPPورة المسPPيح وصPPحة اإليمPPان مسPPؤوليته

األولى.
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