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*أرثوذكسيةالغير قوية ُالت

األرشمندريت كيرللس كوستوبولوس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

مقدمة لألب أنطوان ملكي
، من أهمها المغ..االة في  الخل..طقوية في العالم األرثوذكسي بشكل عام بتأثير من عدة عواملُ تزدهر الت

في لبن.ان وس.وريا تزده.ر الُتقوي.ة بت.أّثربين العادات الشعبية والممارسات الديني.ة. باإلض.افة إلى ه.ذا، 
مباش..ر من االختالط بالكثلك..ة، وبش..كل اساس..ي ع..بر اإلعالم الك..اثوليكي، حيث تش..كّل الُتقوي..ة الم..ادة

تع.داد المعج.زات والمق.ابالت المرتبط.ة به.ا، الزياح.ات كنش.اط مس.تقّل عن، كاألساس.ية لم.ا يتّم عرضه
وخلطه مع الوجع، التركيز على ، التعليم التسطيحي عن األلم يس غّب الطلبدالحياة الليتورجية، القدا

يع.ترض بعض اآلب.اء والمؤمن.ونوغيره.ا. الحزن واالنكسار العاطفيين ب.دل الرج.اء والف.رح القي.اميين، 
األرثوذكسيون على الممارسات والثقافة التقوية إذ يجدون فيها ما ال يتوافق مع إيم..انهم وممارس..اتهم.
يعرض هذا المقال الموق.َف األرثوذكس.ي الاله.وتي من التقوي.ة بش.كل يوض.ح االع.تراض األرثوذكس.ي
عليها واستغالل مشاعر المؤمنين، خاصة أصحاب اإليمان البسيط ال.ذي ال يغ.وص في الالهوتي.ات. كم.ا
أن..ه دع..وة للمعترض..ين إلى أن ال ي..ترددوا في التعب..ير عن قن..اعتهم، وللمعلمين إلى أن يض..يئوا على

الحقيقة حتى لو سببت في البداية بعض االعتراض من التقويين ومستغّلي التقوّية.

πιετισμός   )التقوي.ة  - Pietismهي ظ.اهرة في الحي.اة الديني.ة البروتس.تانتية، ظه.رت ألول م.رة في )
القرن السابع عشر في دوائر اللوثرية التي سعت إلى تجديد الحياة الروحية ضمن البروتستانتية بقص..د
جعله..ا أورب..ة البالد  )تحف..يز المش..اعر الديني..ة. في اليون..ان ظه..رت التقوي..ة في الس..ياق األوس..ع ِل...  " "

.†(أوروبية: المترجم
، في مقاب.ل الحي.اة اآلبائي.ة والكنس.ية. تس.تدعي التق.وى العملي.ة "تهدف الُتقوية في المق.ام األول إلى  "

معرفُة اهلل في الُتقوية اختبارًا عاطفيًا للحقائق األساسية. إنها تتداخل مع الحقيق..ة الالهوتي..ة اآلبائي..ة،
لكنها تستخّف بها وتتجاهلها، وتصل بها إلى الالأدرية برداء النفعية األخالقية.

األنطولوجية في الشركة الكنس.ية ه.و عنص.ر أساس.ي في الُتقوي.ة. (إلى هذا، إنكار الحقيقة الوجودية  (

ا، وطغيان..ًا للتق..وى الشخص..ية. أم..ا األرثوذكس..ية فتعّلم أّن خالص فخالص اإلنس..ان ُيعَتبَ..ر ح..دًثا فرديً..
-اإلنسان هو حدث كنسي. إن َمن يقود إلى الفداء والخالص هو الخليقة الجديدة، جسد المس..يح اإللهي

كما أن جسدنا ه.و ش.يء واح.د على ال.رغم من "اإلنساني، جماعة األشخاص. يؤكد الذهبي الفم اإللهي: 
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ا في الكنيس.ة ش.يء واح.د. على ال.رغم من أن الكنيس.ة أنه يتكّون من أج.زاء كث.يرة: ك.ذلك نحن جميعً.
)تتكون من أعضاء كثيرة، إال أنهم يشكلون جسًدا واحًدا  "PG 61,527-528.)

إن الكنيسة األرثوذكسية هي جسد اإلل.ه اإلنس.ان، حيث ال.روح الق.دس ه.و روحه.ا ال.ذي يص.نع خالَص
ُتعطى النعمة اإللهية والفداء والخالص من اهلل في المس.يح ب.الروح "أعضائها. إنه يّدبر كل شيء بحيث 

باسيليوس الكبير ،  )القدس  "PG 29,664D.لجميع أعضاء جسدها )
لكن، بحس.ب تع.اليم الُتقوي.ة، ف.إن خالص اإلنس.ان ليس ح.دًثا كنس.ًيا. ليس.ت المش.اركة الشخص.ية في
الجماع.ة الكنس.ية هي م.ا يخّلص اإلنس.ان، على ال.رغم من ع.دم اس.تحقاقه. إن.ه ببس.اطة إنج.از ف.ردي،
، الناص.ري الحل.و "تناسٌق أحادي في األحداث الدينية وااللتزامات األخالقية، اقتداء شخص.ي بفض.ائل  "

وهو ما يضمن التبرير بشكل أكيد.
بالنسبة للُتقويين، الكنيسة هي ظاهرة تبرير فردي. إنها تجّمٌع للطاهرين وملء الت.دّين الشخص.ي. هك.ذا
ن الشخص.ية والس.لوك، لكن.ه ال يحس.ّ "تنفصل عن الحقيقة الكنسية وتتحّول التق.وى إلى إنج.از ف.ردي  "

يستطيع تغيير طريقة وجودنا، وال تحويل الفساد إلى عدم فساد، والموت إلى الحياة والقيامة.
الي..وم، في المجتمع..ات الغربي..ة، يتم تق..ييم عم..ل الكنيس..ة بمق..دار خ..دمتها االجتماعي..ة ويتّم تنظيمه..ا
الكنيسة سماوية، وليس.ت ش.يئًا س.وى "كمؤسسة دهرية ذات أغراض أخالقية. أما الذهبي الفم فيهتف: 

)السماء  "PG 63, 112.)
لهذا السبب تنتهي الُتقوية إلى أن تكون بدعًة في المدى الكنائسي، وهذا ما نؤمن ب.ه بك.ل إخالص. إنه..ا
تقّوض، كما نقول، حقيقة الكنيسة األرثوذكسية، وتنقل حدث الخالص من الُخُلق الكنسي إلى الفردانية.
أخيًرا، الُتقوية تقّوض الحقيقة الوجودية للكنيسة األرثوذكسية اآلبائي.ة، من دون أن تس.تنطق ش.كليات
هذه الحقيقة. إنه.ا تتجاهله.ا ببس.اطة وتنقله.ا إلى اختص.اص الاله.وت األك.اديمي. نحن نعتق.د بوج.وب

شجب الُتقوية باعتبارها تصوًرا مزيًفا للتقوى األرثوذكسية كما يجب إدانتها.

، وهي التي ُيتعاَرف على تسميتهاευσεβισμος* العبارة المستعَملة في األصل اليوناني للنص هي  التقوى الُمْصَطَنعة " التي تعني  "

)الُتقوية والتي يحمل اس.مها تي.ار التقوي.ة  " "   πιετισμός - Pietismال.ذي عرفت.ه اللوثري.ة من أواخ.ر الق.رن الس.ابع عش.ر إلى )
منتصف القرن الثامن عشر و ما بعده.

Source: Αρχ. Κυρίλλου Κωστοπούλου. Ο Αντιορθοδοξος Ευσεβισμος. 
https://paterikos.blogspot.com/2014/09/o.html
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