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أصالة خبرة المسيحي المعاصر
الميتروبوليت نيقوالوس خاتزينيكوالو مطران ميسوغيا والفريوتيكي

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

ح�ديث الليل�ة ه�و محاول�ة للتعب�ير عن ش�يء يص�عب وص�فه بالكلم�ات. إن�ه محاول�ة إلعط�اء خص�ائص
ومعايير لشيء هو بطبيعته غير قابل للوصف كثيًرا، ولكنه ُيدَرك باألكثر بشكل غير مباشر وأكثر تخفي��ًا.
إنه شيء تشّك فيه دون أن يكون واضًحا بما يكفي لمناقشته. يمكن تحديد النهاي�ات، ولكن من الص�عب
حصر الخبرات ضمن األطر اللفظية. هذا ينطبق بشكل خاص على وثاقة اختبار اإليمان والنعم��ة، وال��تي
ا تتعلق بأعمق ما في الطبيعة البشرية، بحقيقتنا، التي هي السر الذي يتكّشف باس�تمرار. إن�ه ليس عرض�ً

أو تعبيًرا أو نمًطا من السلوك يتوافق معه الناس.
عندما تكون الخبرة أصيلة روحيًا، فإنها ُتظهر الجانب اإللهي للشخص الذي يم�ر به�ا، ولكن عن�دما يك�ون
األمر خالف ذلك، فإنها تمنع نعمة اهلل من التصرف في حياته. هذا هو السبب في أن األص�الة هي ش�رط

أساسي للحياة الروحية.
إذن كيف ينبغي مقاربة أصالة الخبرة؟ كي�ف يجب أن نح�ددها؟ كي�ف نش�عر به�ا؟ بالتأكي�د ه�ذه ليس�ت
َيلي، وال ن�دّون مالحظ�ات لئال قضية فكرية. لهذا السبب، دعونا ال نركّز جهودن�ا على محاول�ة فهم م�ا س�َ
ننسى شيًئا ما. دعونا ال ُنخِضع براءة عفويتنا إلى عملية تقييم مدرسي، للتأكد من أن كل شيء ص��حيح
تماًما. هذا الحديث ليس انعكاسيًا بمعنى تولي�د أفك�ار جي�دة أو وجه�ات نظ�ر نقدي�ة ص�حيحة. كم�ا أن�ه
ليس إقناعيًا بمعنى أنه يضعنا ب�القوة على طري�ق رتيب أح�ادي االتج�اه من التواف�ق المطمِئن الُمرض�ي.
سيكون الحديث باألحرى بسيًطا ومن القلب، في محاولة الستحضار مشاعر التمي�يز الشخص�ي في ك�ل
واح��د من��ا. له��ذا الس��بب م��ا س��وف تس��معونه ال يقدم��ه المتح��دث كمعرف��ة أو وجه��ة نظ��ر، ب��ل كفرص��ة

للمشاركة.
إذًا، في سياق هذا الحديث فليَر كٌل مّنا َمن نحن بالحقيقة. ال ينظرّن إلى الصواب والخطأ في م��ا يق��ال،
بل م�ا هي عالقتن�ا بالحقيق�ة. ال في أي عص�ر نحن نعيش، ب�ل كي�ف نعيش وم�ا هي مكان�ة المس�يح في
قلوبنا وكيف يتم تحديد المسافة بيننا وبين نعمته في حالتنا الخاصة. وأيًضا كيف تعمل رغباتنا، وكيف

رومي�ة  كأبناء هلل  )نحّدد أهدافنا، وما هو نذير دعوتنا  " (، ك�إخوة المس�يح، كمواط�نين في ملكوت�ه21:8"
وكضيوف على عشائه.

م�تى  َو َعلَيَّ  َمْن لَْيَس َمِعي َفهُ� ا:  )إن كلمات ال�رب في اإلنجي�ل قاطع�ة تمامً� " ْن30:12" wٌد ا حَ� wِدُر ا الَ َيقْ� " ؛  )
متى  َدْيِن  )َيْخِدَم َسيِّ م��رقس 24:6" َمن أراد أن يتبعني فليحم��ل ص��ليبه ويتبع��ني  ) ؛  " " ْن لَْم34:8( ا{ " ؛ و  )
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م�تى   ماَواِت  يَن لَْن تَ�ْدُخُلوا َملَكُ�وَت الس�َّ يِّ يس�ِ ِة َواْلَفرِّ كُْم َعلَى اْلكََتبَ� رُّ ِزْد بِ� )يَ� (.رفض ال�رب ح�ق أح�د20:5"
متى  متى 22:8)تالميذه كإنسان في حضور جنازة والده  ) ؛ تنبأ بآالم ومحاكمات لمن تبعوه  ( ؛17:3-34(

رؤيا  َمن اراد أن يك�ون15:3)ووبخ الفاتر  الواحد الذي كان مفق��وًدا واق��ترح الكم�ال  )" ؛ 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 مث�الي. إن�ه الك�ائن،
هو كل شيء. إن حق اهلل يمألنا ولكنه يتركنا أيًضا مع الشعور بأننا نتجاوز اكتمالن�ا. إن�ه ش�يء أك�ثر من
اه كبش��ر. به��ذا المع��نى، ف��إن م��ا يطلب��ه اهلل من أتباع��ه ليس تج��اوز الق��وة في ذل��ك، ال يمكن أن نتبنّ��
الصعوبات، إذ إن  نعمته ستوفر ذلك، بل الموافقة الحقيقية والنوايا الحقيقية والقرارات المّتسقة. به��ذه

الطريقة فقط نتوافق مع اهلل. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نسير على خطاه ونتعرف على مساراته.
في القراءات اإلنجيلية، غالبًا م��ا نج��د الرس��ل يث��يرون أص��الة خ��برتهم الشخص��ية لكي يكون��وا مقِنعين.

ِة ِة كَِلمَ�� ِديَنا، ِمْن ِجهَ�� يْ�� wْتُه ا اَهْدَناُه، َولََمس��َ ْيَناُه ِبُعُيوِننَ��ا، الَِّذي ش��َ wَالَِّذي كَاَن ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي َرا “
)اْلَحَياِة.  يوحن�ا 1:1يوحنا 1” قٌّ  نَّ َشَهاَدَتُه حَ� wَوَنْعلَُم ا  .( " “ ]. الس�امريون 24:21( [ والس�ابق المجي�د أيض�ًا1(

[. أصالة الخبرة هي الحجة األكثر إقناعًا بما يقولون. 2]يستعينون بخبرتهم الشخصية
لذلك دعونا نرى ما معنى الخبرة األصيلة في حياة الم��ؤمن. بط��رس موث��وق  ألن��ه ح��تى عن��دما يس��قط

م��تى  (.29-28:14)يكون عفوًيا. يسأل عن برهان فيدعوه الرب للسير على الماء. يتعثر ويب��دأ في الغ��رق 
يوحن��ا  بكلم��ات الحي��اة  )يعترف تلقائًيا بأن فم المسيح المقدس ينطق  " (. يحّث ال��رب على تجنب68:6"

متى  خ ويقال له أن الشيطان يتكلم في داخله  (. بتعاٍل يرفض السماح للرب بغسل23-22:16)اآلالم فيَوبَّ
يوحن��ا  (. يج��رؤ على قط��ع أذن14-5:13)قدميه ولكنه يعود فيرتضي ذلك بطريقة مع��برة بش��كل خ��اص 

يوحنا  لوق��ا 10:19)ملخس بعنف  ) فيوبخه الرب كما يجب قب��ل أن ُتع��اد األذن بطريق��ة عجائبي��ة  )5:22.)
مرقس  (. يسمع رسالة القيامة ويشك فيها ولهذا أس��رع 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 أولئ��ك ال��ذين يتعّرف�ون إلى أخط��ائهم، يع��ترفون
ا أنقي��اء بها ويتوبون. إلى ذلك، األشخاص الحقيقيون ليسوا عفويين في سلوكهم وحسب، ب��ل هم أيض��ً
في إيم�انهم. اإليم�ان ليس أيديولوجي��ة ن��دعمها، وال فك�رة نحت�اج إلى فهمه��ا، وال وجه��ة نظ�ر يجب أن
ا يجب أن نتواف��ق مع��ه، وال ه��و تجرب��ة نفرض��ها نقبلها. اإليمان ليس شعوًرا، كما أنه ليس شعارًا أخالقيً��
على أنفسنا نفسيًا. إنه ليس هدًفا يمكن تحقيقه من خالل الجه��د البش��ري. اإليم��ان ه��و النعم��ة والحي��اة

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 لن��ا ويتم
ا إعالنها لنا. كل هذا، مع ذلك، يفترض مسبًقا الصدق والحقيقة واألصالة. بدونها يظ��ل أف��ق ال��روح مغلقً��

أمام نعمة اهلل.
بالطبع ، عندما نتحدث عن خبرة أصيلة، غالًبا ما يبدو أننا نعني شيًئا غير ذلك. لذلك لنَر بالضبط من هم
أي ن��وع من الن��اس يجب أن "المس��يحيون الحقيقي��ون األص��يلون. في محاول��ة لإلجاب��ة على الس��ؤال: 

كتالميذ للمسيح، مكّرسين فقط لما يرون��ه في��ه "يكون المسيحيون؟ يقول القديس باسيليوس الكبير:  "

م��تى  (؛ كهيك��ل مق��دس هلل، مس��اِكن ط��اهرة ومليئ��ة باألش��ياء15-13:13؛ يوحن��ا 29:11)أو يس��معون من��ه 
يوحنا  (؛ كأبناء اهلل متجّلين نحو ص��ورة اهلل بق��در م��ا ُيمنح لن��ا ه��ذا16:6 كورنثوس 1؛23:14)لعبادة اهلل 

(؛ كالملح في األرض، بحيث يتجدد المشاركون في ال��روح ليكون��وا غ��ير49:4؛ غالطية 33،�� 13:8)يوحنا 
متى  (؛ كمثل كلمة الحياة، من خالل عدم اك��تراثهم ب��أمور الحاض��ر ال��تي تب��دد رج��اء13:5)قابلين للتلف 

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

األبد، هكذا هم أموات وغير متأثرين بكل الخطايا... وأن لديهم ثروة من الِبّر في كل شيء... وأن يحب��وا
اآلخرين كما أحبنا المسيح... وأنهم يتص��ورون ال��رب أم��امهم في جمي��ع األوق��ات... هم يقظ��ون في ك��ل

[.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 بيتن��ا "بحسب القديس يوحنا الذهبي الفم: 

لون في الجن��ة؛ وخالقه هو اهلل. وحتى ولو استقبلنا العالم كله، فس��نبقى غرب��اء ومس��افرين. نحن مس��جَّ
[.5"]هي منزلنا

المس��يحي "نواجه نفس الموقف المطلق عند اآلباء النّساك، وبالطبع في سلم القديس يوحن��ا الس��ينائي. 

ه�و تقلي�د للمس�يح، بق�در الممكن بالنس�بة لن�ا، في األق�وال واألفع�ال، في فهم الث��الوث األق�دس بش�كل
. "صحيح واإليمان الذي ال عيب فيه

تكون الخبرة المسيحية أصيلة عندما نحب الصليب أكثر من الراحة، والجهاد أكثر من االنتص��ار؛ عن��دما
نختبر ملكوت اهلل على أنه أك�ثر واقعي�ة من أح�داث الت��اريخ؛ عن�دما يك�ون إيمانن�ا أق�وى من المداول�ة
الصحيحة؛ عندما نمّيز الحق في األسرار أكثر مما نفهمه؛ عندما نك��ون أك��ثر ص��الة في الص��عوبات ال��تي
نواجهها وأقل اهتماًما بالتفكير فيها؛ عندما ندرك أن النعمة أكثر فعالية من جهادنا؛ عندما يك��ون إخوتن��ا
وأخواتن��ا أق��رب إلين��ا من أنفس��نا؛ عن��دما نتمكن من تمي��يز الزائ��ف من الحقيقي والخط��أ من الص��حيح،

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 خ��اص
ألن النفس  ... الجماعة من األمم، تلك المدعوة جباًل محروث��ًا "بهم: االختالف الذي يوّحد ويزّين، ألنهم  " "

. ”المرتفعة بتعليم المسيح هي جبل

في النهاية ، صورة الشخص األصيل ليست شيًئا موجوًدا ويجب علينا جميًعا تقلي��ده، ب��ل هي ب��األحرى
ا ه��و شيء غير موجود ويجب على كل واحد منا أن يبتدعه. إنها الطريقة التي يعّبر بها كل ش��خص عمّ��

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 التالمي��ذ.
هذا المقطع ذو أهمية خاصة، ألنه صورة لكيفية استدعاء المسيح لكل مسيحي على حدة، وفي النهاي��ة
م��اذا  تق��ّدم لن��ا نعم��ة اهلل ومحبت��ه في الكنيس��ة فل��ك الخالص. في ه��ذا المقط��ع بال��ذات، تج��ري ثالث
منادات، ثالث دعوات لثالثة تالميذ. واحدة للرسول أندراوس، والثانية لفيليبس والثالثة لنثنائي��ل. أوالً،
؛ ي��ركض ق��د وج��دنا المس��يح "يستجيب الثالثة للنداء بفيض من الحم��اس ال��روحي. يق��ول أن��دراوس:  "

؛ بينم��ا ا، يس��وع وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس واألنبياء أيض��ً "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 له��ا،
وهي ما يكمن في عنصر النفس غير الخبيث. على الفور وبشكل مباشر وبدون إعادة تفكير وبدون تردد
هوذا إس��رائيلي "وبدون عقالنية، تتعرف الروح على الشخص اإللهي وتستجيب لدعوته. كما قال الرب: 

. ال يوج�د مك�ر وال ح��يرة وال ارتب�اك وال تعقي��د. الس�مات ال�تي ك�انت مهيمن�ة في قلب "حقًا ال غّش فيه

نثانيال هي النقاوة والبساطة.
ليست الحي��اة المس��يحية اكتش��اًفا شخص��ًيا أو اختي��اًرا، ب��ل هي اس��تجابة جريئ��ة لل��دعوة اإللهي��ة. هي
ليست طريقة حياة بل حالة نعمة. إنها ال تنتج أشخاًصا ص�الحين بمع��ايير مناس�بة وشخص�يات حس�نة،

بل هي دليل على محبة اهلل لنا وعلى مصيرنا اإللهي.
في سنكسار سحر عيد الق��ديس أن��دراوس، نق��رأ أن ه��ذه الت��دفقات الروحي��ة العفوي��ة هي نتيج��ة روح
. يقودن��ا ه��ذا إلى خاص��يتين أخ�ريين: أوالً، رغب��ة مؤلم��ة واش��تياق إلى اهلل، تنتظ��ر حض��وره "ك��دح   " " "

وشعور بالحاجة إليه؛ وثانيًا توّقع مجيء الرب وافتقاده.
الته��ام ''ألم النفس هذا والشوق ال��داخلي وال��ترّقب، التوق��ع الع��ويص واألك��ثر عمق��ًا، م��ا يس��ميه اآلب��اء  "

ر ويب�ّدل ر روحي وي�دخل إلى حي��اتي، يغيّ� الروح، واالس�تعداد ال�دائم لمجيء ال�رب وافتق��اده لكي يغيّ�
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مات المح��ددة لشخص��يتي. ه��ذه الس��ياقات هي دلي��ل ويحّول ويجدد مواصفات حياتي الخاص��ة، والس��ِ
على خبرة مسيحية أصيلة.

ليس التغي��ير ه��و م��ا يس��بب الخ��برة المس��يحية األص��يلة. ق��د ي��ؤدي ذل��ك بنفس الق��در إلى الكبري��اء
ش�خص المس�يح ال�ذي ُيح�دث التغي�ير، وه�و ض�مانة الخ�برة وإثب��ات (والغطرس�ة. إنم�ا ه�و الش�خص  (

عظمتها المتوافقة، فهو الذي يتجلى في داخلها.
عند هذه النقط��ة، تج��در اإلش��ارة إلى أن حماس��ة الرس�ل لم تكن مج�رد تعب��ير عن الف��رح واالن��دهاش أو
حسن النية، بل عن أنها ح��ائزة على س��مات اع��تراف كب��ير باإليم��ان، وه�و اع��تراف تحمل��ه الكنيس��ة 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 أن��ه ابن اهلل الحي، ومس��يحه. وليس ه��ذا فحس��ب. فق��د
تقدموا أبعد من ذلك: شاركوا إيمانهم مع األش��خاص في دائ��رتهم. نش��روا الرس��الة على الف��ور وجعلوه��ا
، تعاَل وت��ذّوق بنفس��ك. تعال وانظر ؛ فيليبس أخبر نثانيال:  جلب بطرس إلى يسوع "عامة. أندراوس  " " "

هذه الميزة المتمثلة في مشاركة كنز محبة اهلل التي تنبع في داخلن��ا وال��تي يتّم التعب��ير عنه��ا على أنه��ا
زة للخ��برة المس��يحية أرّق وأروع تعب��ير عن محبتن��ا لآلخ��رين وإلخوتن��ا وأخواتن��ا هي س��مة أخ��رى مميِّ

األصيلة.
سننتهي بخاص��ية أخ��رى من ه��ذا القبي��ل: االس��تعداد للمعان��اة. ك��ل ه��ؤالء التالمي��ذ استش��هدوا. ختم��وا
على الفور رسالة ال��رب ودعوت��ه، ك��انت النهاي��ة "دعوتهم بشهادة الدم. فيما كانت البداية سهلة وتقّبلوا  "

بنفس السهولة: لقد أظهروا صالبًة حتى أنهم سفكوا دماءهم بكل سرور من أجله. لق��د أعط��وه حي��اتهم،
وبقدر ما تبعوه في كرازته األرضية، رافقوه عن طيب خاطر إلى مملكته، مّتحدين معه إلى األبد.

أة أو د بتفخيم العب��ارات أو اإلث��ارة المب��الغ فيه��ا أو الص��دمة المباغت��ة أو المفاجَ�� إن أصالة الخبرة ال ُتحدَّ
اإلعجاب الدنيوي. الخبرة المسيحية سّرية، عميقة وداخلية. خبرة الم��رأة الكنعاني��ة ال��تي قبلت مقارن��ة
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 الن��اس، وال ح��تى التالمي��ذ. لكن ال��رب س��مع
ز الم��رأة صراخ المرأة الكنعانية، هو نفسه رأى زكا ودعاه، وهو شعر بلمسة المرأة النازفة الدم. وله��ذا ميّ��
الكنعانية، متجاوًزا التالميذ في القيام بذلك؛ كيف تبّين زكا وسط الجمع. وكيف استش��عر بلمس��ة الم��رأة
النازفة الدم وفرَزها عن اآلخرين. الخبرة األصيلة مقنع�ة وحاس��مة ح�تى في أص��عب الظ��روف وأكثره�ا
ا في الحش�ود، أو في خطورة. إنها تلفت نظ�ر اهلل إليه��ا، وتنتقي الن��اس ح�تى ل�و ك��انوا مختب�ئين جزئيً��

المباالة العالم أو انعدام شأنهم.
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المسيحي الحقيقي مطمئن وال يخشى شيًئا، ي��ؤمن بس��هولة ويتع��اطف ويتفّهم وينش��ر ج��ًوا من اليقين
والشعور بالطهارة.

سمات ممكن تمييزها للخبرة المسيحية غير األصلية
تنِتج الخ��برة غ��ير األص��يلة مس��يحيين، ب��دالً من أن يخُلص��وا في الكنيس��ة، يش��عرون وك��أن عليهم أن
يخّلصوا الحق. بدالً من تمي�يز وج�ه المس�يح في إخوتن�ا وأخواتن�ا المس�يحيين، ن�رى خص�وًما يجب أن
، الذين يجب أن ي��دعموا آرائن��ا. ب��دالً من أن نعه��د بحال��ة روحن��ا إلى ق��وة شعبنا "نتغّلب عليهم، أو نرى  "

ع أس��اليب العالج النفس��ي المش��بوهة، أو نعم��ة اهلل، فإنن��ا نض��عها، بإهم��ال ال يغتف��ر، تحت تص��رِف مبض��َ
التقييمات العلمية أو التوقعات العقالنية. بدالً من تغذية روحن��ا بتواض��ع القلب، نغ��ذيها ب��ردود المعرف��ة

والعقل.
في التحديات األخالقية الحيوية الحديثة التي تمس حياتنا وتغزو روتيننا اليومي، ال نمّيز المحبة التي
تحرر وال النظرة األساسية التي تأخذنا إلى مج��االت من ن��وع مختل��ف من المنط��ق. ب��دالً من ذل��ك، نحن
ا. نصّر بخنوع على التحذلق القانوني الذي يخنق النعمة؛ أو نلجأ إلى تس�ويات دهري�ة تبع�د النعم�ة تمامً�
بدالً من العمل كخاليا مخفية في جس��د المس��يح ال��روحي، ن��رى الكنيس��ة كن��اٍد بأعض��اء وكت��اب قواع��د

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 بتواض��ع عمي��ق ومي��ل إلى التض��حية
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 منض��بطة وأناني��ة مس��تخفية
ونف��اق زائ��ف ومص��الح ذاتي��ة تافه��ة ومقارن��ات حمق��اء ومش��احنات َعَرض��ية وانع��دام األم��ان والش��عور

بالتفوق، والتسويات الملتبسة والبؤس النفسي والدهرية غير المبررة.
إن األكاذيب التي نقولها ألنفسنا، والمبررات غير المقنع�ة، وص�عوبة قب�ول النق�د وم�ا يص�احب ذل�ك من
سهولة واستعداد إلدانة الجميع وكل شيء بشكل سطحي تماًما وعادة بمعايير قاسية وعديمة الش��فقة،

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 باس��تمرار؛ إل��ه يش��به
إلى حد كبير بنية نفسية تتميز باالعتالل والنقص؛ أو ملجأ أيديولوجيًا يتميز بع��دم الثب��ات واالنتهازي��ة
الروحية؛ إله ليس أًبا يحبنا، بل خادم لحّل مشاكلنا التافهة؛ إله ليس موجوًدا ليدعمنا، بل إل��ه اخترعن��اه

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 عش��ر
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 تس��تحق
ثقتكم وال يمكن أن تستحقها. كل ما عليكم فعله هو االعتراف بذلك مباشرة.

 الزمان الحاضرإثم
، يبدو أن ك��ل ش��خص ال يتحم��ل المس��ؤولية الكامل��ة فردي��ًا. 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 وبالتأكي��د تث��ير إنجازاته��ا اإلعج��اب. لق��د ح��دد
عصرنا، من تلقاء نفسه، حدوًدا مدهشة يواصل أيًضا العم��ل لبلوغه��ا. لق��د كس��ر ح�واجز جاذبي��ة األرض.
مات غ��ير معروف��ة ح��تى اآلن، بأعض��اء اص��طناعية أو حيواني��ة، أو ب��أجزاء من ا بس��ِ لق��د أنتج أشخاص��ً
أشخاص آخرين. لقد صنع أنواًعا لم تكن موجودة من قبل. يغير الطبيعة ويلغي قوانينها. يدخل الجسد،
ويؤثر على الروح، ويخل��ق النظ��رات والع��ادات، ويح��دد الس��لوكيات. يس��افر مس��افات ال يمكن تص��ورها
ويدخل أصغر العوالم بوسائل وسرعات وطاقات تفوق كل الخيال. ومع ذلك، ف��إن س��مته الرئيس��ية هي

أنه يعارض األصالة والنزاهة والحقيقة.
. غالبً��ا م��ا تك�ون غ��رف الرس��م ل��دينا مزين��ة ب��الورود ال��تي تب��دو األش��باه "إنه يبتك��ر وينتج العدي��د من  "

حقيقية، لكنها ليست كذلك. تظهر استوديوهات التلفزيون خلفي��ات غ��ير موج��ودة. يش��ير المعلن��ون إلى
عوالم ال عالقة لها بالواقع. يرسم الناس أنفسهم ويتظاهرون ب��ل ويخض��عون لعملي��ة جراحي��ة من أج��ل
تق��ديم شخص�ية غ��ير حقيقي��ة أو جنس ال يتواف�ق م�ع هرمون��اتهم وخصائص�هم التش�ريحية. اإلباحي��ة
، فض��اًل عن الحض��ور الج��وهر المظاهر هي السبب في ت��دمير  "والصورة المثيرة لإلعجاب، كما تحكّم  " " "

. الوجود "الخفي ل� "

كّل هذا  أّثر في كيفية رؤيتنا لألشياء وإعطاء شكٍل زائف لحياتنا الروحية أيًضا. غالًبا م��ا نتح��دث نحن
المسيحيين عن تأّلق العلم الذي يفترض أنه يتفق مع الدين، وقيمة الديمقراطي��ة ال��تي تس��مح للكنيس��ة
بالعمل بحرية، وحقوق اإلنسان وكأنها أعظم القيم. ومع ذلك، نعلم جميًعا أن العلم جعلن��ا أك��ثر غطرس��ة
من أي وقت مضى، ألننا، مكاَن اهلل، وضعنا صنم اإلنسان الذي يعبد نفسه؛ أصبحت الديمقراطي��ة ب��دياًل

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

ذواتنا إي��داعج�د ص�عوبة في نحاول تحقيق شيء م�ا بأنفس�نا، ونوهكذا انتهى بنا المطاف كمسيحيين 
أن يكش��فإلى نعمة اهلل. نحن مسيحيون نحاول بمفردنا اكتشاف أسرار اهلل، ب��دالً من االنتظ��ار بص��بر، ل

ال لنا مج��ده. نحن مس��يحيون نس�عى لالس��تجمام والس��كينة، لكنن��ا  نحنبتجرب��ة الس��الم ال��داخلي. جهّ��
عني نوًعا من المودة األنانية أو االرتب��اط المرض��ي، ألنن��ا ن��رفضن، "محبة"مسيحيون عندما نقول كلمة 
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 التمت��عيعةاالعتراف فيها بالحاجة إلى الصبر والتسامح تج��اه اآلخ��رين أو كلف��ة التض��حية ب��دالً من خد
األناني.
 إلى عب��ادة الكنيس��ة. في أديرتن��ا نص��نع تطري��ًزا طقس��ًيا انتقلت هذه الطريقة في رؤية األش��ياءبكاملها 

يب��دو ي�دوًيا، لكن��ه ليس ك��ذلك. تحت��وي األث��واب واألواني المقدس��ة على أحج��ار المع��ة تش�به األحج��ار
ت��ذكاراتالكريمة في الطريقة التي تتألأل بها، ولكنها ال تش��بهها من حيث القيم��ة الموض��وعية. أيقوناتن��ا 

 أو ابتك��ار أوةحب��مألوقات الماضية، لكنها موجودة على الورق، بدون ألوان أو تكلف��ة، وب��دون جه��د أو ل
 بالتفصيل ما يقوم به كهنتنا، لكننا نواجه صعوبة في التعرف على حضور اهللشرحر ونّوقت. نحن نصو

، ولكن روحن��ا يةفي طقوسنا األسرار الحج ". نطلق على رحالتن��ا اس��م  أن تش��ق طريقه��ا إلىتعج��ز عن "
زيارة الروح الق��دس في حياتن��ا. نحن راض��ون عندون أن تظهر . نزور األماكن المقدسة، للقائهبرية اهلل 

"الحركات الخارجية وال ننش . نحن ممتلئون بالمعرف��ة الالهوتي��ة عديم��ة الفائ��دةّ" حركاتنا الداخلية "ط  "

والتي عفا عليها الزمن، لكننا فقراء جًدا في التجربة الروحي��ة الثمين��ة. ه��ذا ه��و الس��بب في أن عبادتن��ا،
المشهد أكثر من الصالة.تميل نحو  ا. إنهّسرمنها أعياد أكثر هي طقسية، ال تهاروعال سابق لالتي 

ثمرة أص��الة القديس�ين هي ت�أليفهم لنص�وص عميق�ة للغاي��ة، لم يظه�ر الكث�ير منه�ا إال بع�د أن رح�لإن 
القديسون الذين كتبوها عن هذه الحياة. تأكيد ما يسمى بأصالتنا هو أننا نقرأ ش��هاداتهم أو نناقش��ها في

الشخص��ية أو التض��حية.األهواء أو إماتة للنسك أي شهية غياب المريحة، على الرغم من جلوسنا غرف 
متواضعين، نستخدمها للحكم على إخوتن��ا وأخواتن��النصير كون ت بدالً من أن ،قراءة النصوص المقدسة

.بإرباكأحالمنا تشويش واقعنا بأو 
وتبريرن��االدهري��ة  المق��ّدس. نحن نس��تعرض روحانيتن��ا مناولةاأللم بالفي غّذى القديس��ون حي��اتهم لقد 

، ولكن ليس في أص��الة التوب��ة واإليم��ان. المعرف��ة الفكري��ة ال��تي يتمالمناولةتقليدهم في ت��واتر بللذات 
الصمت والهدوء ال��داخليبالذي يتم تأكيده االختباري ت محل الوحي ّ حلنشرالتوترات والبالتعبير عنها 

ظه��ور معرف��ة جدي��دةم��ع نواجه صعوبة مع أنا  القديم لتبرير وجهات نظرنا وآرائنا، نتقيأوالدموع. إننا 
 إخوتنا وأخواتنا.تواِضُعنا فيما تعانق

نّ أك��ثر من ت�ديتليس��هي ل��ذلك، غالبً��ا م�ا تظه��ر الروحاني��ة المعاص�رة بواجه��ة مخادع�ة. في الج��وهر، 
ا باألش��كال والقواع��د واألنم��اط الخارجي��ةتعلّ��ق  وراء ة مخفي��مقلِّدة يةعقالني وتقليد م��ريض عاطفيً��

. ك��ل ه��ذا ي��ؤدي إلى فض��ائل زائف��ةرخيصةظ��ة ِزع��ة محافَنكَ التعب��ير عن��ه ّ يتم،والع��ادات واألش��خاص
ي القس��وةّ ال تغتف��ر، وتغذاتوض��عفأه��واء تث��ير هي تخدعنا وترضي الشيطان وتجرح اهلل. في داخلن��ا، 

 بروح اهلل وتقليد كنيس��تنا. ك��لا. ومع ذلك، ال عالقة لهيننفسها اإليمان والخبرة األصيلتسّمي والنفاق و
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تقِلب الخ��برةل اإليمان إلى ض��الل واس��تهزاء وّحوت اأصالة زائفة، ألنهذوي فعله هو خلق مسيحيين تما 
إلى ارتباك ووهم.

صعوبات ومطالب مفرطة مفروضة علينا وأعب��اءنواجه ، وأننا مظلومونهذا السبب كثيًرا ما نشكو من ل
من الن��اس الأن اآلخ��رين ال تطاق يجب أن نتحملها، ومن اإلرهاق ال��روحي، ومن حقيق��ة أن اهلل أص��م و

ن، وأن الخالص ص��عب. وه��ذاو بأن المعجزات ال تحدث، وأنه ال يوجد قديس��ًاشعوريوّلد . هذا نايفهمون
ر وج��ه المس��يحّ��يغيإن��ه د الشكوك واألوهام واالنهزامية وعدم الرغبة في الكفاح. بشكل عام، ّبدوره يول

ا األصالة. أكبر خطر في عص��رنا ه��ووفقدقد  مشوهة وتهمفينا. إنه نتيجة طبيعية لوجود أشخاص نظر
ب�ة عنّغرمت هيفقدت طبيعته��ا الحقيقي��ة، وأنه�ا أك�ثر فق�رًا من حيث األص��الة، وفي النهاي�ة خبرتنا أن 

الحقيقة.

الجديد "عظمة اإلنسان  "

ا مث��ل ك��ل مس��يحي في ت��اريخ الكنيس��ة. إنم��ا في ه��ذا نحن بحاجة إلى خبرة نعم��ة اهلل األص��يلة، تمامً��
الزمان يبدو الحصول عليها أكثر صعوبة.

ل إلى حالة هو فيها مع بقائ��ه إنس��انًا ، أي الشخص الذي تحوَّ الجديد "تعالج هذه الخبرة عظمة اإلنسان  "

ا اإلنسان ك��ان إلهً�� بشري. السيد اإلله -ليس... إنساًنا. إنه إنسان على شبه اهلل، على شكل إله، إنسان إلهي -

اإلنس��اني يحتف��ظ اإلنسان إلًها ال يكون سوى مجرد بشر. من  "كاماًل وإنساًنا كاماًل. إن لم يصر اإلنسان " -

اإللهي ُيحَرم من الطبيعة ويوافق النعمة بتواضع. ك��ل "بالطبيعة ويرفض هيمنة المصطلح اآلِفل، ومن  "

هذا يعني أن المسيحي الحقيقي هو إنسان بامتياز. إنه يبرز طبيعته البشرية ويكرمه��ا وال يحتقره��ا وال
يخجل بها وال يظلمها. لهذا السبب يفهم نقاط ضعف اآلخ��رين ونق��اط قوت��ه. اإلنس��ان ص��غير وكب��ير في
اُن ِفي ْنس��َ اال{ ، إذ  كالعش��ب أيام��ه ا  قلياًل عن المالئك��ة فه��و أيض��ً "نفس ال��وقت. في حين أن��ه ينقص  " " " "

. "كََراَمٍة الَ َيِبيُت. ُيْشِبُه اْلَبَهاِئَم الَِّتي ُتَباُد

اإلنسان عميق وواسع في نفس الوقت. إن�ه لغ�ز ال يمكن حل�ه بح�د ذات�ه ولكن�ه رحيب للجمي�ع. لحيات�ه
الحق والمحبة وله حرية القبول وحرية التضحية. لهذا الس��بب ه��و محس��ن للغاي��ة وش��ركوي. ال يخُلص

وحده وال يتناول الخالص. يمكن أن يفرغ من أنانيته وأن يتحد باهلل وبإخوته.
إلى هذا، األصالة تساعد المسيحي على السلوك باس��تمرار على الحاف��ة بين اهلل واإلنس��ان، بين المنطقي
واألسراري، بين المحبة اإللهية واأللم البشري، وبين الحرية والطاعة. تلهمه األصالة على السلوك م��ا بع��د
المساحة الشخصية والمقاييس البشرية والزمن الكوني واألن��ا. في ه��ذه الح��دود يخت��بئ اهلل. في ه��ذه

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 إرادتن��ا نعيش محبت��ه
لنا. عندما نقّلص ذاتنا يقوم اهلل فينا بالقوة.

الخبرة األص��يلة هي القداس��ة، الش��هادة، الرس��ولية، النبوي��ة. ليس��ت ب��دون جه��د، ع��رق، دم، ألم، ش��هادة،
واع��تراف متواض��ع. المس��يحي األص��يل يعيش الف��رح من خالل الجه��اد والحرم��ان والتض��حية. يعيش
الرجاء من خالل األلم والمرض والبرهان الخفي لنعم��ة اهلل والتوق��ع ال��دائم للعالم��ة ال��تي ال يطلبه��ا ب��ل

ينتظرها وعندما تأتي ال تفاجئه. إنه يعيش التواضع ببركاته وأفراحه. هذه كلها مبنية على اإليمان.
في وجه األخ يلتقي المسيح نفسه. بجانبه يتواضع ويحتم��ل ويف��رغ ذات��ه. يش��اركه الس��قوط، اإليم��ان،
الحياة، النعمة والخالص. إنه يتح��د ب��ه. االختالف��ات تؤك��د الحري��ة، والتن��وع يؤك��د ف��رادة ك��ل ش��خص
كص��ورة هلل. التناقض��ات تخ��زي والقواس��م المش��تركة تس��هل المعايش��ة. الخطاي��ا والتج��ارب والفض��ائل
ال يخلص م��ا لم يكن ق�رب "والتدخالت اإللهية في حياة المرء تجت��اح حي��اة اآلخ��ر. ك��ل ش��يء مش��ترك 

. أساس هذا الموقف هو المحبة. "أخيه

لكن المسيحي األصيل يميز بوضوح بين غرور العالم، ميوعة الزمن وزواله، قابلية المواد للتلف، وخداع
إن��ه  . اآلتي ، وهمجية الطرق البشرية، وثخانة العقل السليم. لهذا ه��و يعم��ل دائم��ًا في  اآلن "هنا و  " " " " " "

. بدالً من الحاضر يعيش األخير وب��دالً من هن��ا يتغ��ّذى من "يعيش على األرض ولكنه مواطن في السماء

"السماء. هذه العقلية يغذيها الرجاء اإللهي. اإليم��ان، الرج��اء، والمحب��ة ه��ذه الثالث��ة هي أس��اس الخ��برة

. هذا المنط��ق يجع��ل اإلنس��ان خفيف��ًا اآلخر "األصيلة لكل مسيحي. هذه الثالثة هي التي تؤّلف المنطق  "

ونبياًل بطبيعت��ه، ومتواض��ًعا في أخالق��ه، ومس��تترًا في اختيارات��ه. إن��ه يص��ير ثاقب��ًا ومتبص��رًا وش��فافًا.
. على وجهه ينعكس اهلل، وفي داخله نور نعمت��ه. أنت َحٍد wَيْحكُُم ِ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 مع��ه. ألن
. هو ليس وحيًدا أبًدا وليس فقط مع البعض وال حتى مع القليل ب��ل ليكونوا واحدًا "خبرته تتشكل من  "

عنده مساحة للجميع. اهلل يسطع فيه.
دًا س��طحيًا وداعم��ًا س��لبيًا لع��ادات العص��ر معاصرًا  دنيويًا؛ مقلَِ "هذه األصالة هي ما ال يجعل المسيحي  "

د تقلي��د الكنيس��ة معاصر بمعنى تجسد رسالة اهلل الخالدة في الحاضر. إنه يجس��ّ "الذي يعيش فيه. هو  "

َتْعلََن ْن ُيس��ْ wِد اْلَعِتي��ِد ا ِباْلَمجْ�� الجم��ال الق��ديم  "ولكن أيًضا صورة أبديتها. إنه اإلنسان البارز الذي يربط  " "

. جمال ومجد ال ُيظهران عظم��ة اإلنس��ان فحس�ب ب�ل يش��يران قب��ل ك�ل ش�يء إلى الجم��ال اإللهي "ِفيَنا
. الفائق التمجيد "أفضل من كل البشر وإله الثالوث  " " "
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األصالة والحقيقة حتى لو كانت تخضع لضعف اإلنس��ان ونقص��ه وع��دم كمال��ه، هي الطري��ق إلى الكم��ال
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، ب��ل يتح��ول بش��كل أساس��ي إلى

( وتناغم الطبيعة البش��ريةpsychosomaticity)وعاء إعالن للحقائق العقائدية. إنه يعيش حالته البدنفسية 
ومصيره اإللهي بحسب المسيح. إنه يختبر تكوين ثالوث روحه وشركة المحبة مع اإلخوة في الث��الوث.
إنه يعيش ويعلن عن التدبير اإللهي بكامل��ه، وتن��ازل التجس��د اإللهي، واإلعالن الث��الوثي في المعمودي��ة،
وإشراق التجلي اإللهي وتبّدل��ه، وعم��ق إعالن العش��اء األخ��ير والمج��د اإللهي، وإف��راغ ال��ذات في اآلالم،
وتجديد وتغريب الكل في القيامة، وتأليه الطبيعة البشرية بالص��عود، وانس��كاب الم��واهب المقدس��ة في

العنصرة، ووالدة ومسار العهد الكنسي في محيط التاريخ وأخيرًا رجاء الحياة اآلتية.
كما أن طهارة الع�ذراء م�ريم وبتوليته�ا هم�ا الش�رط األساس�ي لمش�اركتها في س�ر الت�دبير اإللهي، بنفس

الطريقة، فإن عذرية الحكمة، أي األصالة، تجعل المسيحي قادًرا على المشاركة في سر التجسد.
المسيحي ال�ذي يتقلق�ل من الش�طارات العقائدي�ة، وال يلتهب من إعالن األس�رار، وال يس�تعر من الش�وق
اإللهي، ويسيطر عليه التعالي، وال يشعر بعالمات حضور اهلل، وال يدرك بصمات قوت��ه، فليس علي��ه ختم
اهلل. اهلل بالنسبة له هو احتمال، كائن مجرد، قوة فائقة، المجهول الفلسفي، النموذج الوج��داني، ومكم��ل

الفراغ النفسي.

خاتمة
إن أعظم نم�اذج الخ�برة األص�يلة في س�ير القديس�ين لك�ل مس�يحي في ك�ل عص�ر هم�ا الج�ّدان األوالن
اللذان كان�ا كاألطف�ال وتالمي�ذ ال�رب. ل�ذلك يمكنن�ا أن نق�ول أن في الواق�ع َمن يس�تعيد س�مات الج�ّدين
إن لم تع�ودوا كاألطف�ال "األولين، تصير تعابير األطفال الصغار وخصائص تالميذ المسيح أص�يلة عن�ده. 

ل الحي��اة .هذه 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 قب�ل
-السقوط؛ كالرسل. كلما فهمَت جهلك بتواضع  ما ال تعرفه وما ال تستطيع أن تتعلمه  كلما اقتربت أك��ثر -

من اإلحساس بالسّر والكشف عن المعرفة الحقيقي�ة. ألن المعرف�ة هي التواض�ع والنعم�ة، وليس�ت 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، ويع�اد تش�كيله، ويش�عر بنعمت�ه اإلبداعي�ة. في ال�وقت نفس�ه،
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يقبل حضور اهلل المحب، وعناقه مثل األطفال الصغار، ويختبر دفء محبته. أخيًرا، يعرض اهلل عليه أن
، إلى عيش إص�الح الجم�ال الق�ديم "يلمس  كما الرسل. إنه يستقرئه ويثبته دائم�ًا. التجدي�د ي�ؤدي إلى  "

الكلمة اإللهية كحالة حميمة حيث يمنح العناق موهب�ة الاله�وت، ويق�دم اللمس تأكي�د اإليم�ان والخ�برة
الشخصية.

ألصيل يستعلن اهلل لها
قد يكون ما س�معتموه خل�ق ش�عورًا بالمبالغ�ة. أو ربم�ا ت�رك ص�دى من اإلحب�اط أيض�ًا. نحن غرب�اء ج�دًا،
بعيدون جدًا عن كل هذا! لكننا أيًضا قريبون جًدا وأنسباء جًدا. كل هذا موجود في الطبيعة البشرية. إن

منب�دايتنا كبش�ر، كأش�خاص، كمس�يحيين، لنص�بح إليج�اد كنيستنا تدعونا ببساطة إلى معرفة كياننا، و
ِليين منالهدف ، لم يكن في النهايةالتالميذ. كن يأبرياء كأطفال صغار وعفويكالجدين األولين،  جديد أوَّ

فك�ر ادة لالتض�اع،تق�ديم معي�ار للمقارن�ة وم�خبرة 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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