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مع بداية السنة الثامنة عشرة
بنعمة الرب دخلنا في السنة الثامنة عشDرة من عمDر هDذه المجلDة .في السDنوات األولى كنDا
الحقDا ،إذ ّ
ً
تعلمنDDا أنDDه إن
تظهر لنا حجم استعمال ما نعمل عليDDه ،لكننDDا أزلناهDDا
نضع عدادات ِ
انتفع إنسان واحد على األرض من مجلتنا ،يكون جهدنا في محله.
ّ
ً
خاصة عندما كان يتأخر العدد ألن عDددنا ،وكلنDا متطوعDون،
نتوقف
مرات عديدة قررنا أن

ً
المستمرين أو الذين ّ
توقفDDوا ،وخاصً D
Dة
كافيا لالستمرار .لكن الرب يبارك المساهمين،
لم يعد
ّ

مهتمين
الجنود المجهولين الذين يرتضون أن يعملوا بإسم أسرة الDDتراث األرثوذكسDDي غDDير
ّ
ً
جميعا ما زلنا قDDادرين على االسDDتمرار ،محDDافظين
بمساهمة هؤالء
بتَ سمين سيرهم الذاتية.
ِ
على الخط نفسه ،والجودة نفسها ،نح ّبذ الترجمDDة على التDDأليف تالفيDً Dا لالنحDDراف ،من دون

أي انتقاص علمي ،أو أي تبجح.

الكلمة الصالحة ال تشيخ ،بل تنضج .ومجلتنDا اليDوم ،بمقيDاس النDاس ،تبلDغ الرشDد .هDذا مDا

لمن يسترشDDد بمDDا ننقDDل إليDDه .ولهDDذا نطلب
نرجDDوه .أن نكDDون راشDDدين فال نسDDبب عDDثرة َ
صلواتكم

األب أنطوان ملكي
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َمن قال أن هللا موجود؟
القديس نيقوال فيليميروفيتش
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
مهتمتDDان باإليمDDان األرثوذكسDDي .منDDذ أن بDDدأت في تنفيDDذ وصDDايا الصDDوم
كالكمDDا ،أنت وأمDDك المسDDنة،
ّ

Dوحا لDDك .وهDDذا ،في الواقDDع ،هDDو المسDDار
والصالة والمحبة والشركة ،أصبحت أسDDرار الحقيقDDة أكDDثر وضً D
الصحيح :من خالل ممارسة ما نعرفه ،نصل إلى المجهول.

يتحرق بالرغبة في توجيه كثيرين
الصالة الصامتة على مدى سنوات طويلة تكشف الحقيقة .لكن قلبك
ّ

إلى طريق الحقيقة .ومع ذلك ،فالناس هم الناس :في إحDDدهم يُ ظلم العقDDل باألكDDاذيب؛ وفي آخDDر تقDDوى

األهواء القلب .وما ترغبين به لن يأتي بسهولة .إنDDه يتطلب الكثDDير من التطهّ Dر ،اغتسDDاالت كثDDيرة بالمDDاء

المقدس ،سبعة أضعاف التغطيس في األردن .لهذا فاجأك سDDؤال العامDDل من فانDDاتي" :من يقDDول أن اهلل
موجود؟" وأنت في حيرة كيف تDDردّ ين عليDDه .بDDادئ ذي بDDدء ،صDِّ Dل إلى اهلل بشDDأن ذلDDك ،ثم أجيDDبي على

النحو التالي:

النبات تحت قدميك هو دليDDل يDDا أخي .هDDذه يمكن ردّ هDDا إلى اليDDوم واللحظDDة الDDتي ُن ِط َقت فيهDDا كلمDDات
الخالقَ " :و َق َ
اهللِ « :لتُ ن ِْب ِت اَأل ْر ُض عُ ْش ًبا َوب َْقاًل يُ ْب ِز ُر ِب ْز ًراَ ،و َش َج ًرا َذا َث َم ٍر َيعْ َمُ Dل َث َمً Dرا ك َ ِجن ِْسِ Dهِ ،ب ْ
ال ُ
Dز ُر ُه ِفيDِ Dه

عَ لَى اَأل ْر ِض»” (تكوين .)11:1

الشمس والقمر والنجوم هي دليل .إذا كنت يا أخي تبحث عن شهادة فوق رأسك ،فإن الشمس الحارقDDة

هي شاهد ،والقمر الغريب وعناقيد النجوم .اذهب حيثما تريد ،وحاول أن تعDDرف من أين أتت ولن تعلم،
رن فيها كالم الرب فDDوق الظالم والهَ ُي Dولىَ " :و َقَ D
Dال ُ
اهلل« :لِتَ كُ ْن
حتى تعود إلى ذلك اليوم واللحظة التي ّ
Dير عَ لَى اَأل ْر ِض … عَ ِمَ Dل ُ
وم( ”.تكDوين -14:1
يم ْي ِن… َوالن ُD
ُّج َ
اهلل النُّورَيْ ِن ْالعَ ِظ َ
اء… ِلتُ ِنَ D
الس َم ِ
َأ ْن َوا ٌر ِفي َجلَ ِد َّ
.)16

البحDر والجDو همDا أيضDDا برهDان .إذا كنت تبحث يDا أخي فDإن طDول البحDر وعرضDه وعمقDه هي إثبDات،

وكذلك الجبال والرياح والغابات وتالل النمل وأقراص عسل النحل وكل ما يعيش في البحر ،في الهواء،

تستد ْر يمينًا وال يسDا ًرا ،ال
وفي الجبال والغابات وتالل التراب وخاليا شمع العسل .تتبعْ ها عبر الزمن ،وال
ِ
ً
أحدا عن الطريDق ،وسDتعود إلى تلDك اللحظDة البهيجDة عنDدما جلجDل صDوت المحبDة من السDماء:
َت َس ْل

كن ،فكان كذلك" (تكوين .)1
كنَ ،لي ْ
كنَ ،لي ْ
" َلي ْ

والثور والحمار دليل بحسب قول النبي إشعياء" :الثور يعرف سDDيده والحمDDار مDDذود صDDاحبه" (أشDDعياء
.)3:1
3

العدد األول ،تشرين األول 2021
السنة الثامنة عشرة
_____________________________________________________________________________

أي من المواد التي تحت السماء ال تشهد هلل؟ سأمنحك مائة عام لترهق نفسك خالل هذا
قل لي يا أخي ٌّ
ال واحً D
الجهDDد الDDذي ال طائDDل من ورائDDه ولن تجDDد نص ً D
Dدا من العشDDب ال يشDDهد على عظمDDة صDDانعه .لكن

الختصار وقتك ومساعدتك على رؤية ما ليس دلياًل على وجود اهلل ،سDDأخبرك بنفسDDي :إنهم األشDDخاص
ّ
الضالون في العالم كله ،وهؤالء فقط وال أحد سواهم.
إن ترتيب الخليقDة وتناسDبها وعDددها وانسDجامها اإللهي لَ ِهي دليDل .إن عقDل وضDمير جميDع القديسDDين

والصالحين برهDDان على ذلDDك .ولكن ،فDDوق كDDل شDDيء وكDDل إنسDDان ،هنDDاك إثبDDات ربنDDا ومخلصDDنا يسDDوع
المسيح ،الذي بDDه ظهDDر إلهنDDا العظيم األبDDدي في الجسDDد البشDDري ،وزار الجنس البشDDري ،وأعلن األسDDرار،
وأظهر لنا الطريق وفتح الملكوت .إذا كنت تريDDد أن تDDرى اهلل بDDأم عينيDDك وأن تسDDمعه بأذنيDDك ،وهDو مDDا

جعلنا اهلل قادرين على القيام به ،انظر إلى يسوع المسيح .فسوف سترى ،وسوف تسمع ،وسDDوف تعيش

حياة جديدة.

يمكنك من خاللها الDDرد على تلDDك الDDروح المسDDكينة الDDتي تسDDعى بعطش وراء اهلل وتريDDد
إن هذه طريقة
ِ
رؤيته واالستماع إليه .لكن هذا ليس َّ
كل ما يمكن قوله .هذه مجرد حزمة واحدة من حقل اهلل الشاسDDع،
حيث كل ما ينمو هو شهادة للخالق .وهو ال ينمو إال ليشهَ دَ  ،من ثم يذهب إلى األبد!

جهتك يا ابنتي ،تابعي النمDDو في الفضDDيلة .ال تنظDDري إلى اليسDDار وال إلى اليمين؛ فقDDط اتبعي طريDDق
من
ِ
ً
َ
لكيDف شDهدنا لDDه ،كوننDDا األقDDرب إلى اهلل.
قريبا سوف نموت .وبعد الموت ،تنتظرنا دينونة اهلل
الخالص.

ّ
صDDفان من النDDاس :واحDDد عن يمين رب المجDDد هم الDDذين لم يخجلDDوا
وعنDDد الدينونDDة سDDيكون هنDDاك
بالمسDDيح .وعن يسDDاره ،سDDيكون أولئDDك الDDذين في هDDذه الحيDDاة " ،في هDDذا الجيDDل هْ َ D
اسِ Dق
Dل ْال َف ِ
Dذا ال ِجيِ D
اطِئ” (مرقس ،)38:8خجلوا بالمسيح.
ْال َخ ِ
معلمة مدرسة وأمِّ ها المسنّة.
* من رسالة إلى
ِ

Source: Saint Nicholas Velimirovich. Who says God exists? Pemptousia. 2 October 2021.
https://pemptousia.com/2021/10/who-says-god-exists/
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كيف يشفى الناس من اإلدانة؟
الشيخ يوسف الفاتوبيذي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
كل شخصية بشرية تثعتبر مريضة متى غابت عنهDا النعمDة اإللهيDDة ،ألن هDذه النعمDة تكمّDل وتحفDظ كلّ
كم Dل كDDل نقص" .يشDDدد الDDرب على هDDذا عنDDدما يقDDول" :بDDدوني ال
شDDيء ،إذ هي "تشDDفي األمDDراض وت ّ

تسDDتطيعون أن تفعل Dوا شDDيًئ ا" (يوحنDDا  .)5:15ولكن إلى حضDDور النعمDDة ،من الضDDروري ً
أيض Dا أن نقتDDني
االستعداد البشري للتعاون ،بحسب قواعد العقل األخالقية والوصايا اإللهية ،ألن هذا يستدعي التDDدخل

اإللهي .إن األشخاص الذين يسارعون إلى إدانة اآلخرين إنما يفعلون ذلك ألنهم معتادون على التحقيDDق

في أفكار وأفعال اآلخرين ،بدالً من أفكارهم وأفعDDالهم .تغيب عنهم كلمDات الكتDDاب المقDDدس" :ال تDDدينوا
ون يُ ك َ ُ
لئال تدانوا"؛ و" ِب ْالك َ ْيل َّال ِذي ِب ِه َت ِك ُ
ال لَكُ ْم" (مرقس .)24:4
يل َ
ِ
إن الحكم على أقوال اآلخرين وأفعالهم هو عادة َسهلة لكنها مDDرض روحي نDDاتج عن فDDرط نشDDاط القDDوة
ً
وغالبا ما هي نتاج األنانية.
الذهنية للعقل

يُ عتَ َبر اال ّتضاع ،المصحوب بإدانة الذات ،ضروريً ا لتشخيص أخطائنا ورذائلنا والتعرف عليها .إن القاعدة
والعقيدة األساسية للحياة هي شريعة اإلنجيل ،والتي بDDدونها ال يمكن للنDDاس أن يسDDيروا باسDDتقامة .إن
ً
طرق Dا
اة" (رومية  ،)2:8القادر على تحريرنا من الموت الDDذي نسDDير نحDDوه ،يرسDDم لنDDا
وح ْال َح َي ِ
" ُ
نام َ
وس ُر ِ
رباطا ،شركة .إنها ّ
ً
وسDنَا
توحد "المنفصلين في واحد" وتخلق
جديدة للحياة .المحبة ّ
تعلمنDDا "َأ ْن َن َضDعَ ُن ُف َ
اح ِم ُلوا بَعْ ُضكُ ْم َأ ْث َق َ
ض (غالطيDDة )2:6؛ وأن تصDDير كDDل أمورنDDا
ال بَعْ ٍ"
َأل ْج ِل اِإل ْخ َو ِة" ( 1يوحنا )16:3؛ أن" ْ
في المحبة (راجع  1كورنثوس .)14:16
يقتن النDDاس معرفDDة
إن الجهل لتعليم اإلنجيل يجعلنا نتأ ّثر بما هو سخيف ،ويطرد النعمة اإللهيDDة .إن لم
ِ
اهلل وبالتالي لم يستنيروا بعد ،فإنهم يخطئون في أحكامهم .هذا هو المكان الذي نعطي نفسنا الحق في

والشر بشكل عام.
والتمرد والعصيان والبغضاء،
أن نسأل "لماذا" و"إذا" و"ربما"؛ فهنا تبدأ اإلدانة
ّ
ّ
إن الرب يمنحنا الراحة من كل ذلك بقولهَ " :و ِص َّي ًة َج ِديدَ ًة َأ َنا ُأ عْ ِطيكُ ْمَ :أ ْن ُت ِح ُّبوا بَعْ ُضكُ ْم بَعْ ًضا" (يوحنDDا

 )34:13؛ " ِب َ
ض (يوحنDDا  .)35:13إن الDDذين
Dان لَكُ ْم ُح ٌّب بَعْ ًضDا ِل َبعْ ٍ"
هذا َيعْ ِر ُف ْال َج ِميعُ َأ َّنكُ ْم َتالَ ِميِ D
Dذيِ :إ ْن ك ََ D

ثم
حرصوا على االلتزام بشريعة محبة اإلنجيل ،بحسب وصية ربنا ،تحرروا من كل الشرور الشاملة .من ّ
ّ
ّ
التخلص من الشخص
يكف ون عن اإلدانة أو المهاجمة أو اإلساءة .بدون أي جهد خاص ،هم قادرون على
ً
خاضعا للمحبة.
الذي كانوا عليه ومن كل ما يحكمه قانون اإلثم .ألن كل شيء لديهم أصبح

Source: Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού. Λόγοι παρακλήσεως. Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 13.
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التجارب من اليمين
األرشمندريت خريسوستوموس من دير الكوتلوموسيو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ً
حكرا على االصطفافات السياسية .يُ ستخدَ م هذان المصطلحان ً
أيضا لتحديDDد
ليس "اليمين" و"اليسار"
فئتين من التجارب في الحياة الروحية .في الواقDDع ،نظDً Dرا لصDDعوبة إدراكهDDاُ ،تعتَ َبDDر التجDDارب الDDتي "من

اليمين" األكثر خطورة.

اقتراحا بضرورة خداع
متى تأتي التجربة من اليمين ومتى من اليسار؟ هذا مثال .إذا قدّ م لك الشيطان
ً

زميDDل في العمDDل لمصDDلحتك الخاصDDة ،فهDDذه تجربDDة "من اليسDDار" .أنت تعDDرف من أين أتت وتقبلهDDا أو
ترفضها .لكن إذا همست الروح الشريرة بأننا في أزمة ،وأن زميلك في العمDDل ليس لديDDه عائلDDة ،ومن ثم

يتم إظهار التجربة كمثل هDDدف
يمكنك خداعه من أجل أطفالك ،فهذا إغراء "من اليمين" .بعبارة أخرىّ ،

كشر ال بد منه .إنها طريقة لتلفيق ذرائع الخطايا.
جيد ،أو على األقل
ٍ

يمكن أن تكون التجربة من اليمين أكDDثر "قداسDDة" .قDDد تظهDDر كمالك نDDور ،مDDع أفكDDار تقDوى ومقDDاطع من

Dرض فضً D
تقدم للعقل كذبً D
الكتاب المقدس .إنها ِّ
Dيلة هي ،في الواقDDع ،شDٌ Dر
Dة تحت سDDتار الحقيقDDة .إنهDDا َتعِ D

مقنّع .وهكذا ،فإنها قد ُتدخل سوء النيDDة إلى النفس ،متسDربلة ثDوب الDدفاع عن اإليمDDان .في مثDل هDذه
الحالة ،يعتقد األنانيون وغير المتسامحين أنهم غيورون عن اهلل ،وإال فإن التراخي والالمبDDاالة ينمDDوان،

َ
مغلفين باالعتدال والوداعة .يقدّ م األشخاص غير المكترثين والمتقاعسون أنفسDDهم على أنهم مسDDالمون
Dرامة أو صً D
ووديعون .في مناسبات أخرى ،يمكن اعتبار القسDDوة صً D
Dدقا .يمكن أن يظهDDر األشDDخاص غDDير
المتسامحين على أنهم مستقيمون وأصحاب ضمير حي .ويمكن للتجربDة ً
أيضDا أن تتخDذ أشDكااًل أخDرى
إلخفاء طبيعتها الحقيقية ،وبالتالي يمكن أن تدخل القلب مثل اللصوص وتنهبه.

كان آباء الصDDحراء يعرفDDون مكائDDد الشDDيطان جيDDدً ا ،ولهDDذا السDDبب يحDDذروننا من هجDDوم أكDDثر دقDDة من
ّ
الح َسDن،
اليمين .عندما يصل النوس إلى النقطة التي
يصلي فيها بحرارة ،عندما نشعر بالهDDدوء والDDدفاع َ

يعرفDDون عن أنفسDDهم ،بDDل هم
فDDإن الشDDياطين ،الDDذين يريDDدون إرباكنDDا ،يهDDاجمون من اليمين .إنهم ال ّ
وأشياء أخرى نح ّبها .ثم يعتقد النوس أنه قد ّ
حقق الغرض من الصالة .بهذه الطريقة
مدح اهلل
يختلقون
َ
َ
يزرع الشرير بذور المجد الباطل والكبرياء في دماغنا.

في كثير من األحيان ،يستخدم الروحُ الشرير الحقائقَ .إنه يقول "الحقيقة" ،لكن ليس "الحقيقة الكاملة
وال شيء سوى الحقيقة" .حتى علماء السحر والتنجيم يمكنهم إظهDDار أشDDياء غDDير مرئيDDة و"يتنبDؤون"،

مدّ عين أنهم يعتمدون على قوة المسيح ،لكنهم مندمجون مع الشر ويتنبؤون بما يريده الشDDيطان منهم.
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ترسخت في المجتمعات المادية وتتسDDلل
هذا له أهمية خاصة في يومنا هذا وعصرنا ،ألن الخرافات قد ّ

اآلن إلى حياة الكثيرين ،حتى المسيحيين .يمكن لكلٍ من القديس وعDDالمِ التنجيم أن يخبرنDDا باسDDمنا أو
بالمشكلة التي تزعجنا .لكن معيار القداسة هو التواضع والمحبة التي ينقلها الناس كبخورٍ طبيعي زكي.

كيف نتعرف على التجارب من اليمين؟ أوالً ،ينطبق مبدأ عام :إذا كان األمر ليس من اهلل ،فإن الشDDيطان

تماما في كثير من األحيDDان
ثانيا ،يجب أن نضع في اعتبارنا أن ما يبدو
صحيحا ً
ً
سيقدّ م أفكار االفتخارً .
هو مجرد انعكاس إلرادتنا الشخصية.

لقد رأى القديس أنطونيوس أفخاخ الشيطان منتشرة على األرض وتسDDاءل َمن يسDDتطيع التغلب عليهDDا.
ً
صوتا يقول له :التواضع .التواضع الحقيقي األصيل هDDو مDDا يكشDDف أفخDDاخ الشDDيطان .والتواضDDع
وسمع
مجر د أفكار عن التواضع ،وال بالطبع التظاهر بالتقوى والمظهر الخارجي للورع .إنه إحساس عميق
ليس
ّ
كل ما نفعله ّ
بحالتنا ،بأننا أضعف من الظالل ،وبأن ّ
وكل ما لدينا ليس ملكنا.
كمثDDال للتواضDDع ،يجب أن نDDذكر هنDDا اللقDDاء بين القDDديس زوسDDيماس والقديسDDة مDDريم المصDDرية .كDDان

القديس زوسيما رئيس دير جليل يحمDDل رتبDDة الكهنDDوت العاليDDة .أمDDا القديسDDة مDDريم فكDDانت زانيDDة في
السابق ،لكنها قضت بقية حياتها في البرية ووصلت إلى ذروة القداسة .في اجتماعهما غير المتوقDDع في

الصحراء ،يبدو أن ال أحد منهما كان على دراية بمكانتهما ومزاياهمDDا .على العكس من ذلDDك ،انحDDنى كDDل
منهما إلى األرض ،إلظهار االحترام لآلخر وطلب كDٌّ Dل منهمDDا بركَ D
اآلخ ر .كDDان التواضDDع يDDأتي من قلDDبين
Dة َD

يقارن نفسه ليس باآلخرين بل بنقDDاوة اهلل وقداسDDته الالمحDDدودتين.
دائما ما
بسيطين .والقلب البسيط ً
ِ
عندما تستنير الروح بالورع ،تصير قادرة على تمييز مصدر الفكر أو الشعور أو الميل.

يتم التعبير عن التواضع بDDروح االسترشDDاد .كDDان األب الكبDDادوكي ،القDDديس غريغوريDDوس،
في األساسّ ،

يُ دعى الالهوتي ،لكنه أشار إلى نفسه على أنه تلميذ مدى الحياة .ولم يقبل آبDDاء الصDDحراء أبDDدً ا أي وحي
دون إخضDDاعه أوالً لفحص رهبDDان آخDDرين أكDDثر خDDبرة .يتم الكشDDف عن حقيقDDة اهلل بحيDDاة االسترشDDاد
والمحبة.

ً
ً
صDراعا مزعومDً Dا من أجDل اإليمDان يجعلهم
هDدوءا خارجيDً Dا ،أو
يDؤمن بDأن أفعDDاالً خارجيDDة ،أو
ِ
هنDDاك من
معلمين ومستشارين وقضاةً في العDالم كلDDه .يمكنهم أن يقولDوا "سDامحني" أو "أنDا الخDDاطئ" بقDدرِ مDDا
يريدون ،لكنهم ال يقصدون ذلك .ال يوجد تجربة أعظم من االعتقاد بDDأن نضDDالنا وإيماننDDا يعطيانDDا الحDDق

Dيرا مDDدى
في التصرف كمحور لألرثوذكسية أو كمحققين دينيين .إنDDه لمن الغDDريب والمثDDير للتسDDاؤل كثً D

ترس خ اعترافنا بإيماننا والدفاع عن التقليد في األنانية التي ال هوادة فيها .عندما ال يكون هنDDاك تواضDDع
ّ
المتعنت ،وأحيا ًنا حتى الجحود .وهذا
ِّ
قاسيا مثل الصوان ويغرق في هاوية الرأيِ
حقيقي ،يصبح القلب
ً
ما نسميه الوهم.
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Οψις. 28 Νοεμβρίου, 2017. https://alopsis.gr/ο-εκ-δεξιών-πειρασμός-ιερομ-χρυσόστομ/

* أيقونة تجارب المسيح التي تظهره مجرّ ً
با من الشيطان مرّ ًة بالمجد الباطل عن اليمين ومرّ ًة بالحاجة البشرية عن اليسار .جدارية
ِ
من القرن الرابع موجودة في طير الميتيورا الكبير في اليونان.
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كيفية تكوين ضمير أرثوذكسي
األب ألكسي يونغ
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
يتكون الضمير المسيحي األرثوذكسي بفضل نعمة ربنDDا يسDDوع المسDDيح العاملDDة فينDDا ،لهDDذا من الصDDعب
ّ

تكوين هذا الضمير .ولكن بمجرد أن يقتنيه المسيحي ،يدق ناقوس الخطر في قلبه وعقلDDه كلمDDا اقDDترب

من األفعال غير الالئقة ،النقص في اإلحسان تجاه اآلخDDرين ،األفكDDار الخاطئDDة ،واالنحرافDDات عن تقاليDDد
األرثوذكسية المقدسة.

ما يلي هو الطرق التي يمكننا من خاللها التعاون مع نعمة اهلل لتكوين هذا الضمير في داخلنا:
ّ
لمخلصنا ،بكل قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وقوتنDDا ،ال أن ْ
نق ِس Dم محبتنDDا
 .1علينا أن نقتني الكثير من المحبة

بين اهلل والعالم .بالنسبة للمبتدئين ،هذا يعني أنه عندما نصلي يجب أن نكافح بشدة للتركيز وتجنّب ما
كليا في اهلل .إلى ذلك ،كمDا ّ
يعلم القDديس يوحنDا كرونشDتادت" :تبDدأ محبDة اهلل
يشتتنا :يجب أن نكون ً
في الظهور والعمل فينا ،عندما نبدأ بمحبة قريبنا كنفسنا ،وال ّ
يخصنا من أجلDDه،
نوفر أنفسنا أو أي شيء
ّ

كمDDا هي صDDورة اهلل :ألن من ال يحب أخDDاه الDDذي رآه فكيDDف يقDDدر أن يحب اهلل الDDذي لم يDَ Dره؟ (يوحنDDا
األولى .")4:20

كثيرا ،سواء في الكنيسة أو في المنزل .يقDDول القDDديس غريغوريDDوس السDDينائي أننDDا
 .2علينا أن نصلي
ً

دفن كDDنز في األرض،
تمام Dا كمDDا يُ َ D
"ندفن الهبة العظيمة التي أعطانا إياها اهلل في المعموديDDة المقدسDDةً ،
فيما الحس السليم واالمتنDDان يتطلبDDان أن نهتّم بكشDف هDذا الكDنز وتسDليط الضDوء عليDDه ".إحDDدى أهم

الطرق للقيDDام بDDذلك هي اكتسDDاب عDDادة الصDDالة .يضDDيف البDDار ثيوفDDان الحDDبيس في الشDDرح":إن الDDذين

يسDDDمعون فقDDDط عن التأمDDDل الDDDروحي والصDDDالة دون أن يعرفوهDDDا مباشDDDرة [أي يختبرونها] هم مثDDDل

المكفوفين منذ والدتهم ،الذين يسمعون عن أشعة الشDDمس دون أن يعرفDDوا مDDا هي ً
حق Dا .من خالل هDDذا
الجهل يفقدون الكثير من البركات الروحية ،ويبطئون في الوصول إلى الفضائل التي تDDؤدي إلى إرضDDاء

اهلل".

 .3يجب أن نقرأ الكتاب المقدس وندرسDDه بعنايDDة .العديDDد من القديسDDين اعتDDادوا قDDراءة سDDفر المزامDDير

المحDDددة في
والعهد الجديد بالكامل كل أسبوع ،ونحن ينبغي بنا ،على األقل ،قDDراءة اإلنجيDDل والرسDDالة ُ
تقويم الكنيسة لكل يوم .يرى القديس سيرافيم ساروفسكي أنه "من المفيد جدً ا" االنشغال بقراءة كلمة

اهلل في عزلة ،وقراءة الكتاب المقدس بأكمله ِب ِفطنَة ...حتى ينغمر عقDDل القDDارئ كلDDه في حقDDائق الكتDDاب

المقدس ولكي ينال الدفء من هذا".
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الخدَ م اإللهية والمناولة المقدسة المتكررة هما أمر حيوي لتنميDDة الضDDمير األرثوذكسDDي.
 .4االشتراك في ِ
عن هذا يكتب القديس يوحنا كرونشتادت" :إن الليتورجيا اإللهية هي ً
حقا خدمة سDDماوية على األرض،

حيث يوجد اهلل نفسه ،بطريقة خاصة وفورية وقريبة ،ويسكن مع البشDر ...ال شDيء على األرض أسDمى

منح ا للحيDاة" .الحDظ القDديس
وأعظم وأقدس من الليتورجيDا؛ وال شDيء أكDثر جديDة ،وال شDيء أكDDثر ًD

كثيرا ما كان المسيحيون القDDدامى ّ
Dذاء للخلDDود ،لDDذلك
تيخن الزادونسكيً " :
Dبب وغٍ D
يتلق Dون المناولDDة كسٍ D

حتى إلى هذه األيامّ ،
يوميا على ’التقدّ م بخوف اهلل وإيمان’".
تحثنا الكنيسة المقدسة
ً
ّ
ً
طرق Dا ترضDDي اهلل،
نتعلم
وسَ Dير القديسDDين .إذا أردنDDا أن
 .5علينا أن نقرأ كتابات آباء الكنيسة القديسDDين ِ
فمن المنطقي أن نخصص وقتً ا لدراسة كتابات وحياة أولئك الذين اقتربوا منه بينما كانوا ال يزالون في

هذه الحياة ،إذ بحسب القDDديس يوحنDDا كرونشDDتادت هنDDاك أغنيDDاء وفقDراء في العDDالم الDDروحي كمDDا هDو

َ
صدقة األغنياء ،وال يستطيعون العيش بDDدون مسDDاعدة
الحال في المجتمع الدنيوي" :كما يطلب الفقراء
ً
منهم ،هكذا ً
روحيDا ،بينمDا
أيضDا في الDترتيب الDروحي يجب أن يلجDDأ الفقDراء إلى األغنيDDاء .نحن فقDراء
ً
روحيا .وعلينDDا
القديسون ،والذين يتألقون حتى في هذه الحياة الحاضرة بإيمانهم وتقواهم ،هم أغنياء

نحن المحتاجين أن نلجأ إليهم".

 .6علينDDا أن نمDDارس حضDDور اهلل في حياتنDDا اليوميDDة .يشDDرح القDDديس يوحنDDا كرونشDDتادت األمDDر بهDDذه
ً
بأن َمن يقف أمامك يراك ،فقDDط مDDع اختالف
آمن أن اهلل يراك من دون أي شك
تماما كإيمانك ّ
الطريقةِ " :
هو أن اآلب السماوي يرى كل ما فيDDك ،كDDل مDDا أنت عليDDه ...اهلل أقDDرب إلينDDا من أي إنسDDان في أي وقت.

دائما ،عن يميننا ،وهناك نراه؛ يجب أن نكون أقوياء ،ولكي ال نخطأ يجب
لذلك يجب أن نضع اهلل أمامنا ً

أن نضع أنفسنا في مكان بحيث ال يمكن ألي شيء أن يطرد اهلل من أفكارنا وقلوبنDDا ،وال شDDيء يمكن أن

يخفيه عنا ،وال شيء يحرمنا من ربنا الحDبيب ،ولكن أن ننتمي إليDDه كDل سDاعة وكDل دقيقDDة ،وأن نكDون
دائما ويحرسنا".
على الدوام معه ،ألنه هو معنا على الدوام وهو يهتم بنا ً

 . 7في كثير من األحيان ،إن لم يكن كل يوم ،علينا أن نفحص أرواحنا ونتوب عن الDDذنوب الDDتي نجDDدها
هناك .يكتب القديس مرقس الناسك" :الضمير كتاب الطبيعة .من يط ّبق مDDا يقDDرؤه هنDDاك يختDDبر معونDDة
اهلل"  .وهكذا كتب الشيخ مكاريوس أوبتينا في رسالة توجيه روحي" :الرب يDدعو إليDه جميDع الخطDأة،

يفتح ذراعيه على اتسDDاعهما ،حDDتى ألسDDوئهم .وبكDDل سDرور يأخDDذهم بين ذراعيDDه لمجDّ Dرد أن يDDأتوا .لكن

عليهم أن يبذلوا جهدً ا في المجيء ،عليهم أن يسعوا إليه ،أن يذهبوا إليه .بمعنى آخDDر ،يجب أن يتوبDDوا،
ليس هDDو َمن يDDرفض الDDذين ال يتوبDDون ،فهDDو دائمDً Dا مشDDتاق إليهم ويDDدعوهم .لكن هم يرفضDDون سDDماع
دعوته ،ويختارون االبتعاد في اتجاه آخر" .لذلك ،يشرح القديس يوحنا كرونشDDتادت" :إن الضDDمير عنDDد

البشر ليس سوى صوت اهلل الكلي الوجود الذي يتحDDرك في القلب .الDDرب يعلم كDDل شDDيء ...راقب قلبDDك
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طDDوال حياتDDك؛ افحصDDه ،اسDDتمع إليDDه ،وانظDDر مDDا يمنعDDه من االتحDDاد بDDالرب .لتكن هDDذه دراسDDتك العليDDا

Dيرا؛ انظDDر أين تتجDDه عيDDون قلبDDك ".وبعDDد ذلDDك ،كمDDا ينصDDح البDDار ثيوفDDان
والدائمة ...افحص نفسDDك كثً D
الناسك " :توبوا ،وارجعوا إلى الرب ،اعترفوا بخطاياكم ،وابكوا عليها بحDDزن شDDديد ،واعDDترفوا بهDDا أمDDام

أبيكم الDDروحي" .يخبرنDDا القDDديس إيسDDيخيوس الكDDاهن أنDDه بحسDDب القDDديس باسDDيليوس الكبDDير" :مDDا
ً
يومي Dا هDو أن نراجDع في ضDميرنا في نهايDDة
كثيرا على عدم اإلثم وعدم ارتكاب نفس األخطاء
يساعدنا
ً
كل يوم ما ارتكبناه من خطأ وما فعلنDDاه بشDDكل صDDحيح .لقDDد فعDDل أيDDوب عن بنفسDDه ومن أجDDل أطفالDDه

ً
ساعة بساعة".
[راجع أيوب  ،]5:1هذه الحسابات اليومية تنير سلوك اإلنسان

 .8ينبغي أن نجاهDDد بقDDوة لتجنّب إدانDDة اآلخDDرين .هلل وحDDده الحDDق في أن يحكم ،كمDDا يقDDول القDDديس

ن ،فDDاآلخر
تيخون الزادونسكي  " :ال تحكم على اآلخرين ،ألنك ال تستطيع أن تعرف ما بداخل اآلخر .ال َتدِ ْ
قد يظل قائمDً Dا بينمDDا أنت تسDDقط .احDDذر حتّى من الحDDديث عن اآلخDDرين ،لئال تبDDدأ في الحكم عليهم .إن
التساؤل عن خطيئة اآلخرين هDو فضDول مكDروه عنDد اهلل واإلنسDان ...ألنDه ،من خالل اإلدانة ،يغتصDDب
اإلنسان سلطات القاضي الوحيد ،أي المسيح ...وفوق كل شيء ،قد ندين شخص ًا آخر ًا ولكننا ال نعرف ما
إذا كان قد تاب بالفعل وحصل على المغفرة من اهلل".

إذا كنا على اسDDتعداد لDDترتيب حياتنDا بالطريقDDة المDDذكورة أعاله ،وعزمنDDا على عDDدم االنسDDحاب من هDذا
العمل المقدس حتى لو كان ذلك يعني المعاناة والموت ً
أيضا ،فمن اللحظة الDDتي نبDDدأ فيهDDا ،تبDDدأ النعمDDة

دائم Dا ،ولكنهDDا ُتمنح
دائما وقريبة ً
في التدفق إلينا ،فبحسب البار ثيوفانس الحبيس" :معونة اهلل جاهزة ً

فقط لمن يسعى ويعمل".

Source: Father Alexey Young. How to Form an Orthodox Conscience.
https://www.holycrossyakima.org/orthodoxPdfs/FORMING%20AN%20ORTHODOX%20CONSCIENCE%20Fr.
%20Alexi%20Young.pdf
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أكبر تجارب المسيحيين األرثوذكسيين
األب الراهب غابرييل هوتن
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
األب غابرييل هو عميد دير الصليب المقدس في واين ،فيرجينياّ ،
مؤلف مدو ّنDDة "تDDذكّر صDDهيون" ،وهي

" مجموعة من المقاالت والخطب والتعليقات حول المسيحية األرثوذكسية والعالم الحديث".
ما هي أكبر التجارب للمسيحيين األرثوذكسيين في الحداثة؟

أود أن أقول ،على األرجح ،أن التجربة الرئيسية الDDتي واجههDDا المسDDيحيون األرثDDوذكس في الغDDرب في
الحداثة بشكل عام هي ازدواجية الفكر ،بمعنى الرغبة في أن يكونوا مسيحيين أرثوذكسيين مخ ِلصين،

ولكن في نفس الوقت أن يقدروا على العيش بشكل مريح في العالم.

أعتقد أنه بالنسبة للكثير من المسيحيين األرثوذكسيين ،هناك نوع من التوتر داخلنا .هناك اإليمان الDDذي

تلقيناه ونريد التمسك به ونريد أن نعيشه بطريقة كاملة وأصيلة .أعتقد أن هناك ً
أيضا لدى الكثيرين منّا

Dالم حقيقي إلى حDDد كبDDير أو صDDحيح بشDDأن عDDدد من األشDDياء .لDDذلك،
هDDذا الخDDوف من أن مDDا يقولDDه العُ D

أفترض أن لدينا هذا التنافر المعرفي .إنه مصطلح من علم النفس ،يصف حالة أننDDا ال نعDDرف كيDDف نبقي
اإلثنين ،إيماننا والعالم ،في داخلنا في نفس الوقت .التجربة هي المساومة عن إيماننا أو تجاهDDل أجDDزاء

من إيماننا كونها غير مالئمة للحياة في العالم المعاصر.

مؤخر ا بالمتبالهين من أجل المسيح ،ومدى أهمية شهادتهم بالنسبة لنا .بشكل خDDاص ،إن
أتأمل
لقد كنت ّ
ً
قصص بعض المتبالهين بالمسيح الذين يفعلون أشياء كDDانت في حينDDه صDDادمة للمؤمDDنين ،كDDأن يDDزوروا
َ
بادرت أنت
العاهرات أو مختلف أماكن الخطيئة .كانوا ال يصابون بأذى بسبب تبالههم بالمسيح .بينما إذا

أو أنا ،أو معظم المسيحيين األرثوذكسيين العDDاديين ،بهDDذا النDDوع من السDDلوك الDDذي قDDام بDDه المتبDDالهون
بالمسيح ،فسوف نقع على الفور في الخطيئة.

المفرطة بالخطئية ،ومDDع ذلDDك نحن
أعتقد أننا مسيحيون أرثوذكسيون لكننا منغمسون في هذه الثقافة
ِ

ينقصنا هذا االزدراء بمديح العDDالم الDDذي يمتلكDDه المتبDDالهون بالمسDDيح .أعتقDDد أن هDDذا يضDDعنا في مDDأزق
يضعف قدرتنا على مقاومة الخطيئة.
خطير بسبب اهتمامنا بنظرة اآلخرين إلينا .أعتقد أنه
ِ

كل هذا يعDDود في النهايDDة إلى مDDا قالDDه لنDDا المسDDيح :أنت تعلم أنDDك ال تسDDتطيع أن تخDDدم اهلل والمDDال ،ال
تحب األب واألم ،أو األخت واألخ ،أو األراضDDي أو الممتلكDDات أو أي شDDيء آخDDر ،أكDDثر ممDDا
يمكنDDك أن
ّ
تحبني .إن لم تكن على استعداد لحمل صليبك فال يمكنك أن تكون تلميذي.
12
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هلل.
او ٌة ِ
ومثله ما يقوله الرسول في العهد الجديد ،أن َم َح َّب َة ْالعَ الَ ِم عَ دَ َ

بطبيعة الحال ،إن نسك المتبالهين بالمسيح أمر فريد وصعب ،كمثل سلوك أي من القديسين ،ولكن هناك

شيء هنا يمكننا جميعً ا أن نتعلمه ونستلهمه منهم للتغلب على ازدواجية الفكDر .أعتقDDد أوالً ،بالنسDبة لنDا

على وجه الخصوص ،إنها قدرتهم على عدم االهتمام على اإلطالق بما يفكر فيه أي شخص عنهم ،ألنهم

يعلمون أنهم يطلبون مشيئة اهلل .وبسبب هذا الحزم وتصميمهم على إرضDDاء اهلل وحDDده ،اسDDتطاعوا أن

يكونوا وسط كل هذه التجارب دون أن ّ
يتأذوا منها .أعتقد أن اهلل حماهم من العديDDد من األشDDياء الDDتي
كان من الممكن أن تكون سب ًبا في السقوط.

يتعين علينا أن نقرر أوالً وقبDDل كDDل شDDيء عDDدم االهتمDDام بمDDا يفكّDDر بDDه أي
للتغلب على ازدواجية الفكر،
ّ

شخص فينا ،سواء كان ذلك إخواننDDا وأخواتنDDا األرثDDوذكس أو أفDDراد عDDائالتهم أو أصDDدقائهم أو زمالئهم

في العمل ،وأيً ا كان غير ذلك من الذين نلتقيهم في حياتنDDا اليوميDDة .يجب أن نكDDون مسDDتعدين لتحمDDل

Dداءا
نفس النDDوع من االزدراء والتهكّم والسDDخرية الDDتي عDDانى منهDDا مخلصDDنا أوالً على الصDDليب ،ثم اقتً D
بمثاله ،عانى المتبالهون من أجل المسيح من رفقائهم المؤمنين وكذلك من الرجال والنساء الدنيويين.

طالما أننا نهتم بسمعتنا الحسنة ،وبالطريقة التي ينظر إلينا اآلخرون ،ال أعتقد أننا سDDنكون قDDادرين على

ُ
اعتقDدت لDوقت طويDل
أن نكون مسيحيين مخ ِلصين نعيش في العالم .ال أفهم كيف يكون ذلDك ممكنًDا.

ً
مسيحية ،أن نعيش حياة محترمة ظاهريً  Dا وفي نفس الDDوقت،
أنه من الممكن ،عندما كانت ثقافتنا أكثر
على األقل إلى حد معين ،أن نكون أمناء لوصايا اإلنجيل .أعتقد أنه من الواضDDح أن مجتمعنDDا قDDد تقDDدم

إلى ما هو أبعد من تلك النقطة.
Christians.

Orthodox

For

Temptation

Greatest

The

Hooten.

Gabriel

Hieromonk

Source:

https://orthochristian.com/142747.html
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العلم في الحمض النووي إليماننا األرثوذكسي
األرشمندريت يعقوب كاناكيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
تم توضيح العالقة بين اإليمان والالهوت والعلم في وقت سابق ،من نصDDوص الكتDDاب المقDDدس.
… لقد ّ
فمن سفر التكوين ،أول أسفار الكتاب المقدس ،من الواضح أن اهلل خلDق العDالم .ومDع ذلDك ،فDإن كيفيDة

Dترك للقDارئ لإلجابDة بمDرور الDوقت .يبDDدو األمDر كمDDا لDو أن اهلل نDDثر "فتDDات الخDبز" خالل
إنشاء العالم ُتَ D
Dدريجيا .بحكمDDة ،من فDDوق
الخليقة ودعا اإلنسان "الخبير" الكتشافها .وبالفعل ،اكتشف اإلنسان الكثير تD
ً

وطور التكنولوجيا وبالتالي جعDDل حيDDاة اإلنسDDان أسDDهل .في الواقDDع ،
وما بعده ،وجد عالجات لألمراض
ّ
زاد متوسط عمره المتوقع .اليوم ،هناك عمليات جراحية عن بُعد وأشياء أخرى كثيرة مماثلة .لقDDد بDDارك
يتم الخلDDط بين األدوار .عنDDدما ال
اهلل العلم والعلماء ولنا اليوم فوائد كثيرة .لكن "المشاكل" تبدأ عنDDدما ّ

بغطرسة وكأ ّنه إلDDه صDDغير ،ومن ناحيDDة أخDDرى ،عنDDدما
يتصرف
يرى العالم اهلل "وراء إنجازاته" ،وعندما
ّ
ٍ

يحاول الالهوتي أن يص ّنف األشياء "بشكل ضيق" عن طريق دخوله مجاالت ال يعرفها .يحDDدث الشDDيء
ً
دائما إال "شياطين" مغمورة بالشكوك.
نفسه عندما ال يجد أمامه
في الكنيسة كما في الالهوت نؤمن ونحDDترم االكتشDDافات العلميDDة ،وذلDDك ألن الالهDDوت علم عظيم .إنDDه

علم أكاديمي لكنه ً
أيض ا اختباري .الالهوت ،بالشكل الذي يتم تدريسه في الجامعات ،يسDDاعدنا على فهم
العديد من القضايا المتعلقة بمDDا قبDDل وفي زمDDان وبعDDد المسDDيح .كعمليDDة اختباريDDة ،يوجهنDDا إلى القيمDDة

العظيمة والفريدة لكل روح وللطريقة التي بها ستتحد هذه الDDروح مDDع اهلل ،والDDتي هي الهDDدف األسDDمى

لكل إنسان .على سDDبيل المثDDال ،من ثمDDار العلم مDDا نعرفDDه عن نصDDوص اإلنجيDDل :كيDDف ظهDDرت ،أي منهDDا

صحيح ،أي منها منحول ،إلخً .
أيض ا ،الطريقة التي يحتاج اإلنسان أن "يستخدمها" للتخلص من األنانية
جهدا خاصDً Dا ،سً D
ً
Dهرا
والغيرة والعديد من المشاعر األخرى هي ثمرة علمية .إنه العلم األعلى! وهو يتطلب

ً
بنDاء على مDا سDبق ،أن العلم موجDود في الحمض النDووي إليماننDا والهوتنDا
وبحثا .لDذلك نقDول،
لليالي،
ً

والكنيسة.

كما ذكرنا قب ً
ال  ،تبدأ "المشكلة" عندما نتجاوز حدودنا .عندما أكDDون عDDالم الهDDوت وليس لDDدي أي معرفDDة
Dد ليتعلمDDه ويخبرنDDا
بالعلوم اإليجابية أو غيرها من العلوم ،يجب أن أستمع إلى ما عَ ِمل شخص آخDDر بجٍ D
به .من ناحية أخرى ،في المسائل الالهوتية ،لكل فرد رأي! الجميع يعلم! في الواقع ،غال ًبا مDDا ّ
يقللDDون من
قيمة الحقائق العظيمة دون أي معاناة .لكن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها القضايا الكبرى ،والتفسDDيرات

الخاطئDDة ،والصDDراعات ،وسDDوء الفهم ،واالنقسDDامات .شDDبه التعلم يصDDبح أسDDوأ "محDDرك" لإلنسDDان .من
14
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الحكمة أنه عندما ال أعرف شيًئ ا ال ينبغي أن أع ّبر عن رأيي في العلن .إنها ميزة كبيرة أن تسأل ،أن تريDDد

ً
حقا أن تتعلم ،وأن تبحث بحسن نية وبعقل منفتح على الحقيقة.

في حالDة أحDد مرضDى الكورونDا الDذين تم تنDبيبهم (وضDعهم على األنبDوب) ،التقى األطبDاء المعDالجون
ّ
تصلي ،لقد فعلنDDا مDDا
بإكليريكي ،وهو أحد أقارب المريض ،في ممر المستشفى وقالوا له" :اآلن يجب أن

بوسعنا"  .هذا في الواقع اعتراف بالحقيقة .االعتراف بأنني عالم ،لكنني ما زلت إنسا ًنا وحDDتى محDDدودً ا،

هو اعتراف حقيقي وعميق وصحي .إنه يشير إلى الوعي بحدود اإلنسDDان .وبالمثDDل ،ضDDروري أن يكDDون
اإلكليريكي ذا تمييز لتوجيه الشخص الذي يخاطبه في األمور الطبية إلى أخصائي .اآلباء يحثوننDDا على

تمام Dا
Dترك ً
زيDDارة طبيبنDDا وبDDالطبع سDDيكون اهلل معنDDا في هDDذا .عنDDدما ال يسDDتطيعون المسDDاعدة ،فإننDDا ُنَ D

لعنايته .ال نحتاج إلى التساؤل والشك الدائمين ،بل أن نكون يقظين ونرى األمور بصالة ،بهDDذه الطريقDDة
حاضرا ومستقباًل .
نراقب ونواجه األشياء واألحداث،
ً
Source: Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Η επιστήμη είναι στο
DNA της Πίστης μας. 22 Ιουλίου 2021 https://www.pemptousia.gr/2021/07/i-epistimi-ine-sto-dna-tis-pistismas/
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انطباعات الطالب والقراء حول حياة األب رومانيدس وإرثه
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي
في الذكرى العشرين لرقاد األب يوحنا رومانيدس ،مطلDDع تشDDرين الثDDاني  ،202كتب مطDDران نافبDDاكتوس

الميتروبوليت يDDيروثيوس فالخDوس مقDDاالً مطDوالً في نشDرة أبرشDDيته الرعائيDDة .هDDذا مقطDDع من مقالDDة
الميتروبوليت.

كان األب يوحنا رومانيدس ّ
معلمDً Dا رائعً Dا وجDDذابًا شDDدّ العديDDد من الطالب من كDّ Dل مDDدارس الجامعDDة إلى

مدرجات المدرسة الالهوتية في تسDالونيكي تمتلئ بDDالطالب الDذين أرادوا سDماع خطابDDه
فصوله .كانت ّ
الDرومي واألرثوذكسDي ،مع ّب ً
Dرا عنDه بأصDDالة وإقنDاع .لقDد ربDط الالهDDوت بالتDDاريخ ،واإليمDDان بالهدوئيDDة،
والعقيدة بالخبرة الروحية ،والرومية بالعالمية.

في تقديمه ألعمال األب يوحنا رومانيDDدس ،يشDDير األب جDDورج ميتDDالينوس إلى أهميتDDه ويوضDDح سDDت

نقاط أساسية:

ً
جانبDDا
أ) أعطى األولويDDة لالهDDوت االختبDDاري ،كمDDا فعDDل األنبيDDاء والرسDDل واآلبDDاء المتأ ّلهون ،ونحّى
السكوالستيكية (الماورائية).

ب) ربDDط الالهDDوت الجDDامعي بالعبDDادة والتقليDDد الفيلوكDDالي والهدوئيDDة والنسDDك ،كمDDا بالطDDابع الرعDDائي
ّ
والتأله.
لالهوت الموجود في التطهّ ر واالستنارة
ج) أسDDس في منهجDDه الالهDDوتي الصDDلة بين العقيDDدة والتDDاريخ ،وبDDذلك أكمDDل جهDDود األب جDDورج
فلوروفسكي.

د) أكّد الفرق بين الحضارة الفرنجية والرومية من خالل دراسة الروميDة والفرنجيDDة .بمعرفتDه الممتDDازة
ً
جانبا مفاتيح أوروبا الغربية لتفسير التاريخ.
للمصادر ،استخدم المفاتيح الرومية لفهم تاريخنا ،ووضع
هـ) درس بدقة االستخدام التاريخي ألسمائنا القومية (هيلينيون ،روم ،يونانيون" ،بيزنطيون") وحDDدد
سDDياقها وأهميتهDDا التاريخيDDة وانخراطهDDا في المقارنDDات السياسDDية والدبلوماسDDية والثقافيDDة للعDDالم
الفرنجي-الجرماني مع عالمنا الشرقي.

و) من خالل هDDذه المعرفDDة ،رأى الهلينيDDة ً
أيض Dا خDDارج أي قوميDDة ،وفي الواقDDع على حDDدود الشDDمولية
والوحدة بين الرومية واألرثوذكسية.
ً
ً
ً
ً
نبي الرومية".
حقيقيا عن األنبياء والرسل واآلباء ّ " ،
واعظا
غيورا،
معلما
يتذكره تالميذه
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ً
وأيضDا من كتبDDه يعDDبرون عن أنفسDDهم
الذين عرفوه من تقاليد الجامعة والمؤتمرات الدولية والحDDوارات
بحماس تجاه شخصه وعمله .ما يلي بعض األحكام المهمة عنه:

يكتب البطريDDرك المسDDكوني برثولمDDاوس" :إن التعDDاليم العقائديDDة لألب يوحنDDا رومانيDDدس ال ُتنسDDى...
ً
طرقا جديدة ،تقليدية آبائية ،لالهDDوت األرثوذكسDDي المعاصDDر ...هDDو كDDان أحDDد أبنDDاء البطريركيDDة
فتحت
المسكونية ،وأنتج النسغ الروحي من الجذور الصحية لكابادوكيا الموقرة والمقدسة حيث أصDDوله ،وقDDد
ُأ عطي التمييز وإعالن حقيقة أن الالهوت الحقيقي ليس األخالقيات وال السكوالستيكية ،بل هDDو خDDبرة
التطهّ ر واالستنارة والتّأ ّله"...
يكتب بطريرك القدس ثيوفيلوس :الهوت األب يوحنا هو "ثمرة إلهام الروح القدس لكاهن تقي ،وخادم

ثقل في التقليد اآلبائي الرومي األرثوذكسي".
مخلص للمذبح ،ومعلم حكيم وعالم ذي ٍ

كتب ييرونيموس ،رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان ،أن األب يوحنا رومانيDDدس "سDDاهم بشDDكل حاسDDم،

بما حققه ،في قيام الالهوت األرثوذكسي من األسDDر ،وفي إنقDDاذ وتعزيDDز الحقDDائق الالهوتيDDة األساسDDية،

والتي من خاللها أصبح عمله َن َفس الكنيسة".

كثيرون من الكهنة والرهبان والمعلمين والقراء أشادوا به وأطلقوا عليه اسم "موسى الالهوت الجديد"،

"المعلم الDDرومي لإليمDDان األرثوذكسDDي والحيDDاة من أمريكا"" ،عمالق األرثوذكسDDية المعاصر"" ،مDDترجم

ّ
المحف Dز
الالهDDوت الرائع"" ،عDDا ِلم الالهDDوت الحقيقي"" ،الفريDDد وغDDير قابDDل للتكDDرار"" ،صDDاحب الكالم
والمتأللئ بشكل مكثف" ،وغيره.

بالطبع ،إن خطابه ،الذي كان منه ً
ّ
ومستفز ًا ،أثار ردود فعDDل الDDذين عDDبروا عن الهDDوت آخDDر غDDريب عن
ضا
ِ

الهوت األنبياء والرسل واآلباء .وقد ساهم الطابع الكبادوكي لألب يوحنا في رد الفعل هذا .كمDDا أظهDDرت

بعض األخطاء التي ارتكبها أنه ال يمكن ألحد أن يكون كام ً
ال.

Source: Το Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου. Μνήμη π. Ιωάννου Ρωμανίδη.
https://parembasis.gr/index.php/el/7055-2021-11-01
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ً
نموذجا
الكورونا والكنيسة ،اليونان
أسرة التراث األرثوذكسي
تجDر فيهDDا الكنيسDة األرثوذكسDDية ،كمDا كافDة الجماعDات المجتمعDات في العDالم،
يمر وقت طويل
ّ
سوف ّ

تتمي Dز كنيسDDة اليونDDان بين غيرهDDا من الكنDDائس الناطقDDة باليونانيDDة بأنهDDا
ذيول التأ ّثر بجائحة الكوروناّ .
تتعر ض للهزات بين الحين واآلخر بسبب اختالف األفكار ،إنما ُتعالَج أمورها بمنطق كنسي،
كنيسة حية.
ّ

ال يتردد في اللجوء إلى القانون المدني عند الحاجة ،أوالً لوجود قوانين ّ
تنظم عالقة الكنيسة بDDالمجتمع

ولدولة ،كما أن القوانين بشكل عام ُتحتَ َرم و ُت َط َّبق .لهذا ،من المفيDDد إيDDراد هDDذا المقDDال بشDDقيه اإلخبDDاري

والتعليمي.

في الظروف العادية ،تعرف اليونان في تشرين الثاني من كل سنة زحمة حجاج محلDDيين ومن خارجهDDا.

فمدينة دراما في الشمال تحتفDDل بعيDDد شDDفيعها الجديDDد القDDديس جDDاورجيوس كارسDDليذس لعDDدة أيDDام

ابتداء من  2تشرين الثاني ،وجزيDDرة آيينDDا تحتفDDل ألسDDبوع بعيDDد شDDفيعها الجديDDد القDDديس نكتDDاريوس
ً

أسقف المدن الخمس ،وعدة مناطق من اليونان بما فيها العاصمة أثينا وضواحيها تحتفDDل بعيDDد رؤسDDاء

المالئكة ،فيما سوروتي وديرها تحتفل بعيد القديس أرسانيوس الكبادوكي.

أوق َفت كDDل االحتفDDاالت باألعيDDاد بسDDبب معDDاودة االرتفDDاع في عDDدد حDDاالت الكورونDDا ،من
هDDذه السDDنة ِ
المصابين أو الذين ّ
يتلق ون العالج في المستشفيات أو الوفيات .وأمام نسبة تلقي اللقاح المنخفضة قDDرر

المجمع اليونDDاني االلتحDDاق بقDDرار الدولDDة الDDذي يطلب من كDDل شDDخص أن يDDبرز شDDهادة تلقيح أو نتيجDDة
سلبية لفحص الكورونا ،قبل الدخول إلى أي مكان عمومي ،كالمدارس والبنوك والمستشDDفيات وغيرهDDا.

وعليه صار على المؤمنين اآلتين إلى الكنيسة أن يبرزوا أحد هذين الوثيقتين.
ً
طبعا ،اختلفت ردات الفعل بين المعنيين ،خاصً D
Dة أن غالبيDDة شDDبكات األخبDDار ،اإللكترونيDDة أو التقليديDDة،
تركّDDز على دور الجماعDDات المتدينDDة في التشDDجيع على رفض اللقDDاح ،علمDً Dا أن هنDDاك مجموعDDات أخDDرى
ترفضه ألسباب أخرى طبية أو سياسية.

أجر ت شبكة " سكاي" اإلعالمية مقابلة مع الميتروبوليت سيرافيم ،مطران بيريه ،وهDDو
وفي هذا اإلطار َ
معروف بتقليديته كما بجرأته بالتعبير عن رفضه للكثير من القرارات الصادرة عن الرئاسات الكنسDDية أو

السياسية .ما يلي هو مختارات من هذه المقابلة[:]1
… منذ اللحظة األولىّ ،
علمت الكنيسة رعاياهDDا أنDDه في حالDDة حDدوث جائحDDة ،نبDني جDDدا ًرا من المناعDة

بطريقتين ،إما عن طريق المناعة االصطناعية ،أي التلقيح ،أو عن طريق المناعة الطبيعية ،أي المDDرض...
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لكن المرض ينطوي على مخDDاطر عاليDDة منهDDا العالج باألنDDابيب والمDDوت .لDDذا فDDإن المناعDDة االصDDطناعية
بالتلقيح هي الطريقة التي لدى الدولة لتحقيق جدار المناعة والتغلب على الوباء…

… وفي الوقت نفسه ال توجد أسباب دينية تمنع التلقيح ...لكن المشكلة الكDDبرى هي أن المؤسسDDات في
البلد ال تعمل ،أي العدالة وسلطة الشرطة والجرائم اإللكترونية .وقد تركوا مواقع الشDDبكة العنقوديDDة من

دون رقابة فDراحت تنشDر أشDياء مروعDة حDول التلقيح ...لكن عنDDدما يقDرأ المDرء أن شDابًا في الخامسDDة
ً
مفهوما أن الذي يدفق المعلومات الخاطئة بشكل مستمر،
عشرة من عمره مات بسبب نوبة قلبية ،يصير

َ
َّ
الملقحين ،وينشر القباحة دون أن يعلم...
مشكلة اسمها غير
يخلق

ّ
الكDل خبDير في كDل شDيء ،وهDذه
يتم فيDه تفكيDك السDلطة والعلم… فDاليوم،
… نحن نعيش في عصDر ّ

الجهَ لDDة
اسمها جرأة الجهل .من الضروري تغيير مجرى األمور من خالل قمع األخبDDار الكاذبDDة الDDتي تقنDDع َ

بقبول األكاذيب واأليديولوجيات المسبقة…

تنص على أن الطب واألدويDة هي إلهDام إلهي
… إن التشكيك بالعلوم الطبية هو إهانة هلل ،ألن كلمة اهلل ّ
للبشر… الكنيسة جسد وليست مساحة ال يمكن السيطرة عليه .لسوء الحظ ،كثيرون ال يقبلون الكنيسة.

المجمع المقدس يع ّبر عن الكنيسة وليس كDل كDDاهن بمفDDرده .عDDدم احDDترام جسDDم الكنيسDDة ونظامهDDا لDDه

عواقب .وإال فإننا نسير إلى الفوضى والسلوكيات االنشقاقية… إن الذين يفعلون ذلك هم أصDDحاب آراء

انشقاقية ،وهم يجعلون أنفسهم خارج الجسد..

… أما ّ
حث المجمDDع المقDDدس على إخضDDاع المؤمDDنين لفحص سDDريع (test

 )rapidللDDذهاب إلى الكنيسDDة،

فذلك ألن الكهنة ال يستطيعون إجراء عمليات تفتيش وكأنهم الشرطة… إن الذين يدخلون إلى الكنيسة

يتحملون مسؤولية شخصية ضخمة… َ
الخ Dدَ م ألنDDك
أنت ال يمكنك أن تمرض وتدخل إلى الكنيسة أثناء ِ
ّ
ً
مجرما وقات ً
ال…
حينها تنشر المرض وتصبح
مهم جً D
Dدا
ال تحتاج هذه المقتطفات من كالم مطران بيريDDه ألي توضDDيح أو تعليDDق .فهDDو يع ّبDDر عن تعليم ّ

وينطبق على الجميDع في كDل العDالم .يعتDبر أحDد اآلبDاء أن شDبكات التواصDل االجتمDاعي هي الجائحDة
وليست الكورونا.

[1] Newsroom. Πειραιώς Σεραφείμ: “Σχισματικοί οι ιερείς που είναι κατά του εμβολίου”. Βημα Ορθοδοξιας.
6/11/2021. https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/peiraios-serafeim-quot-schismatikoi-oi-iereis-poyeinai-kata-toy-emvolioy-quot-vinteo/

19

العدد األول ،تشرين األول 2021
السنة الثامنة عشرة
_____________________________________________________________________________

عن العالقات المسكونية في بالدنا
األب أنطوان ملكي
الالتينية في القDدس ،بتDاريخ الرابDع من تشDرين الثDDاني  2022وثيقَ D
Dة "توجيهDات
البطريركي Dة
نشر موقع
ّ
ّ

رعوية مسكونية للكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة"[ ،]1بعد أن كان صادق عليها مجلس رؤساء

الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة .والوثيقة هي مجموعة توجيهات وقوانين تنطبق على جميDDع

الكنDDائس الكاثوليكيDDة في األرض المقدسDDة الDDتي تضDDم فلسDDطين وإسDDرائيل واألردن وقDDبرص .جDDدير

باإلشارة ،بحسب ما ُذ كر في مطلع النص ،أن المرجع الرئيس لهذه التوجيهات هو "دليل لتطDDبيق مبDDادئ
الحركة المسكونية وقواعدها" الذي نشره المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين عام .١٩٩٣

موحدة لDDدى الكنDDائس
تDDذكر الوثيقDDة أن الهDDدف من هDDذه التوجيهDDات هDDو تعزي Dز ممارسDDات مشDDتركة
َّ
الكاثوليكية وكهنتها .وهي تتناول بشكل خاص المشاركة في حياة األسDDرار ،وقDDد يصDDدر مثلهDDا لتوجيDDه

األشDDكال األخDDرى من التعDDاون والعالقDDات المسDDكونية ،كالتنشDDئة المسDDكونية ،والمDDدارس ،والمؤسسDDات
الخيرية ،ورعاية الشبيبة.
القسDDم األول مخصDDص للكنDDائس والعالقDDات المسDDكونية في األرض المقدسDDة وهDDو يتبنّى المعDDايير

المستخدمة في مجلس كنائس الشرق األوسط من جهDDة مفهDDوم العDDائالت الكنسDDية األربDDع الDDتي تشDكّل
َ

حقيقيا للكنDDائس يأسDDف من
Dوع يشDكّل غDDنى
"التقاليد" المسDDيحية .وإذ تشDDير الوثيقDDة إلى أن هDDذا التنّ D
ًّ
تحول إلى انقسامات عبر التاريخ ما أورث العالقات المسكونية في األرض
ناحية أخرى ،أل ّن هذا
التنوع ّ
ّ

خاصة في القدس ،أعباء التاريخ السلبية كالخالفات حول األماكن المقدسة وغيرها.
المقدسة،
ّ

حج البابا بولس السادس عام  ،١٩٦٤ولقاءاته مع البطريرك المسDDكوني أثينDDاغوراس
توقفت الوثيقة عند ّ

تحسن العالقات في القدس التي تش Dكّلت منDDذ ذلDDك الحين .هDDذا
ومع بطريرك القدس بندكتس ومرحلة
ُّ

تماما إذ يعيشDDون جن ًبDDا إلى جنب ويتعDDاونون بشDDكل
وتلحظ الوثيقة أن العالقات بين المؤمنين تختلف ّ

عفDDوي .ولهDDذا ،تDDرى الوثيقDDة ،أن المؤمDDنين يميل Dون إلى تجDDاوز الحDDدود الطائفيDDة في الحيDDاة الكنسDDية

حس اإليمDDان لDDدى
والنشDDاطات ،وحDDتى في الحيDDاة الليتورجيDDة وممارسDDة األسDDرار ،وهDDذا تعبDDير عن " ّ
ً
استشDهادا بكالم البابDا
المؤمDDنين… وغريDزة اإليمDDان الDDتي تسDاعدهم على تميDDيز مDا هDDو حقDا من اهلل"،
ّ
يستحق أن يؤخذ بعين االعتبار.
فرنسيس في "فرح اإلنجيل" وهو وعي ذو معنى الهوتي
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وبعد أن تسند الوثيقة فص ً
ال للتعاليم الرسمية للكنيسة الكاثوليكية حول الشأن المسDDكوني من نصDDوص

ومراجع ووثائق ،تنتقل إلى تلخيص المبادئ الالهوتيDDة والكنسDDية الكاثوليكيDDة حDDول الشDDأن المسDDكوني
يلم بها جميعُ األساقفة والكهنة والرهبان والراهبDDات وكDُّ Dل العلمDDانيين الملDDتزمين.
مشدد ًة على أهمية أن ّ
تتوقف الوثيقة عند الكنيسة ووحدتها في تدبير اهلل والكنيسة بصفتها شركة.

من ثم تصف الوثيقة المبادئ الالهوتية للمشDDاركة في النشDDاطات والمDDوارد الروحية ،وتشDDير إلى أن بين
المسيحيين ،شركة حقيقية ولكنها ناقصة ويمكن التعبير عنها بأسDDاليب كثDDيرة ،من بينهDDا المشDDاركة في

الصDDالة والطقDDوس الليتورجية بحسDDب درجDDة الشDDركة الحاصDDلة ،مDDع التميDDيز بين العالقDDات بالكنDDائس
األورثوذكسية والعالقات بالجماعات الكنسية المنبثقة عن اصالح القرن السادس عشر.

وهنا ال بدّ من تسليط الضوء على الكالم التالي الوارد في الوثيقة" :حDDتى ولDDو أن الكنيسDDة الكاثوليكيDDة
حة العماد الذي تمنحه هذه التقاليد ،ليس هنالك اعDDتراف عDDام لصDDحة
تعترف ،في كثير من الحاالت ،بصِ َ

هام Dة
األسرار فيها وخاصة ِ
الخدَ م الناجمة عن رسامة من خالل الخالفDDة الرسDDولية .وهDDذا مDDا لDDه نتDDائج ّ

على إمكانية أو عدم إمكانية الشركة في الموارد الروحية والليتورجية ”.وتحدد الوثيقDDة أن "المشDDاركة

في االحتفDDال اإلفخارسDDتي ،الDDذي هDDو التعبDDير األسDDراري المDDرئي لملء الشDDركة في اإليمDDان ،والعبDDادة،
دمة الكنائس او الجماعDDات الكنسDDية ،الDDتي ليس لهDDا شDDركة كاملDDة مDDع
والحياة المشتركة ،ال تصح مع َخ َ

ً
مطلق Dا،
الكنيسDDة الكاثوليكية" .وينهي المقطDDع بوجDDوب "أن نعي أن قبDDول التنDDاول اإلفخارسDDتي ليس،
مجرد عمل شخصي ،بل يعني نوعً ا من الشDDركة الحقيقيDDة القائمDDة بين الكنDDائس أو الجماعDDات الكنسDDية
وهؤالء األشخاص الذين يشاركون في اإلفخارستيا الواحدة”.

ّ
عDددا من المبDادئ أولهDا أن
القسم الثاني من التوجيهات هو بعنوان "عالقات مسكونية رعويDة" ،يحDدد
منح "أسرار التوبة واإلفخارستيا ومسDDحة المرضDDى لمؤمDDني الكنDDائس الشDDرقية إذا طلبDDوا ذلDDك تلقائيDDا
ً
اقتناصا أو ما شDDابه .من هنDDا أنDDه "يجDDوز للكاثوليDDك أن
وكانوا لها على استعداد الئق" يجب أن ال يكون

Dدئيا" .كمDDا
يتلDDوا قDDراءات ،إذا دُ عDDوا إلى ذلك" أمDDا "المشDDاركة في االحتفDDال اإلفخارسDDتي ال تجDDوز مبًّ D
يسDDتطيع "مDDؤمن شDDرقي ،لسDDبب ُمحّ D
بمعي Dة عDّ Dراب كDDاثوليكي (أو عرابDDة
Dق ،أن يقDDوم بمهمDDة العDّ Dراب،
ّ

عمد"،
Dؤمن تربيDDة كافيDDة للشDDخص ُ
الـم ّ
كاثوليكية) في معموديDDة طفDDل أو بDDالغ كDDاثوليكي ،بشDDرط أن تَّ D

و"يجوز لمسيحي ينتمي إلى كنيسة شرقية أن يكDDون شDDاهد زواج في كنيسDDة كاثوليكية" .وهنDDا تشDDير
مشروعة في قبول المناولDDة لDDدي المسDDيحيين الشDDرقيين،
ً
كاثوليكي رغبةً
التوجيهات إلى أنه "إذا رغب
ّ

فعليه ،قدر المستطاع ،أن يراعي النظام الشرقي ،ويمسDDك عن المناولDDة إذا احتفظت بهDDا هDDذه الكنيسDDة

لمؤمنيها دون غيرهم".
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من ثم تتوقف التوجيهات عند الزيجات المختلطة معرِّ َف ّة "الزواج المختلط" على أنDDه زواج معقDDود بين

معمد آخر ،على غير شDDركة كاملDDة مDDع الكنيسDDة الكاثوليكية" وهDDو
طرف كاثوليكي وأي طرف مسيحي ّ

مبطل للزواج .وهنا إشارة إلى أنه "يبقى الزواج بين
ِ
يختلف عن زيجات "اختالف الدين" الذي هو مانع

أفDDراد من ذات الجماعDDة الكنسDDية هDDو الهDDدف الDDذي يجب تحبيDDذه والتشDDجيع عليه" .لهDDذا تشDDترط
معمدين ،أحدهم كDDاثوليكي
التوجيهات الحصول على إذن الرئاسة الكنسية لكي يكون الزواج بين أفراد َّ

ً
صحيحا (”.)valid
جائزا ( ،)licitولكن ،ال ليكون
قانونيا أو
واآلخر غير كاثوليكي "
ً
ًّ

وتتابع التوجيهات أنه ممكن منح اإلذن بزواج طرف كاثوليكي من طرف غير كDDاثوليكي شDDرط أن يعلن

الطرف الكاثوليكي أنه أو أنها سيبقى أو ستبقى أمينا أو أمينة لإليمDDان الكDDاثوليكي وأن يعمDDل أو تعمDDل

كل ما بوسعه أو وسعها ليقبل األوالد العماد وأن يتربوا في الكنيسDDة الكاثوليكية .على أن ّ
يطلDDع الطDرف
ّ
ثم تسDDرد
اآلخDDر على هDDذه المواعيDDد وأن
يتعلم الطرفDDان أهDDداف والمDDيزات األساسDDية للDDزواج  .ومن ّ
التوجيهات النصوص التي ّ
تنظم اشتراك الكهنة الكاثوليك مع غير الكاثوليك.

تعقيب
أول تعليDDق على مDDا أوردتDDه الوثيقDDة ،أن اسDDتنادها إلى دليDDل المجلس الحDDبري لتعزيDDز الوحDDدة بين
ّ
المسيحيين "دليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونية وقواعدها" ،يعني أن كDDل التوجيهDDات تنطبDDق على

بمن فيهم في لبنDDان وسDوريا .وعليDه ،يمكن القDول بDDأن كاثوليDك هDذه البالد ،كمDDا
الكاثوليك أينما كانواَ ،
أرثوذكسيوها ،ال يحترمون توجيهات كنيستهم وال يط ّبقونها.

قد يرى البعض في نشر هذه التوجيهات ،ومنهم غالبية اإلكليروس األرثوذكسDDي في أنطاكيDDة من كافDDة
ً
نبشا للنDار تحت الرمDاد .لكن الواقDع هDو أنDه ال نDار هنDاك بDل رمDاد فقDط .فهDذه النصDوص تحDدد
الرتب،

لإلكلDDيروس الكDDاثوليكي ،حDDتى آخDDر تفصDDيلٍ ،واجباتDDه وحDDدود مشDDاركته في األكاليDDل والجنDDازات

والقداديس ،بمقابل القوانين األرثوذكسية التي تمنع بشكل قطعي على اإلكلDDيروس المشDDاركة في خDDدم

الخ Dدم.
غير أرثوذكسية أو خارج الكنيسة األرثوذكسية ،أو حتى استقبال إكليروس غير ارثوذكسي في ِ
لكن الممارسة أن ً
أيا من الطرفين ،وعلى كل المستويات ،ال يحترم قوانين كنيسته وال قDDوانين الكنيسDDة
األخرى .هذا معناه أن ال نار هناك ،وإن كان من نار فهي تحرق الغيارى وحDDدهم ،خاصً D
Dة عنDDدما يتعDDاطى

معهم "المنفتِحون" على أنهم متعصبون ومنغلقون وتنقصهم المحبة.
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ً
تسخف "انفتDDاح" اإلكلDDيروس األرثوذكسDDي ،خاصّ D
ّ
Dة أولئDDك الDDذين ال يريDDدون أن
عمليا ،هذه التوجيهات

"يمنعDDوا الكDDأس" عن أحDDد ،بحجDDة المحبDDة قبDDل أي شDDيء آخDDر .وفDDوق هDDذاُ ،تDDدين هDDذه التوجيهDDات

اإلكليريكDDيين ،والمطارنDDة منهم أوالً ،الDDذين يطمDDرون رؤوسDDهم بالرمDDل ،معتقDDدين بDDأنهم يُ َ
عف DDون من
الدينونة إن لم ّ
يحصلونها بتالفي التعليم هي راحة مستدامة حتى اآلخرة.
يعلموا ،وأن الراحة التي
ّ

إن أولى الوصDDايا الDDتي يتسDّ Dلمها اإلكلDDيريكي هي "خْ D
وكن امينDً Dا عليهDDا" ،و’هDDذه’ هنDDا تشDDير إلى
Dذ هDDذه ْ
ً
أمينDDDا على القدسDDDات ال يسDDDتطيع ادّ عDDDاء األمانDDDة على
القدسDDDات ،ومن ثم يDDDأتي المؤمنDDونَ .من ليس
المؤمنين ،وال محبتهم محبة مسيحية ،بل يكون أعمى يقود عميان.

.html?s_cat=948توجيهات-رعوية-مسكونية-للكنائس-الكاثوليكية-األرض-المقدسة[1] https://www.lpj.org/ar/posts/
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الزيجات المختلطة
األب لورانس فايرلي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ُ
انتهيت للتو من قراءة كتاب مثير لالهتمام عنوانه "الزيجات المختلطDDة" لألب أنتDوني روبDير ،وهDو
لقد
كاهن أنطاكي (في أميركا) وأستاذ شرف في دراسات بDDدايات التDDاريخ الحDDديث والالهDDوت في جامعDDة
بن ستايت .كما يتوقع البعض من حامل دكتوراه (كما يُ شDDار إليDDه على غالف الكتDDاب من خلDDف) ،العمDDل

دراسي مع الكثير من التييالت .كان من الصDDعب في البدايDDة تحديDDد بالضDDبط مDDا كDDان يحDDاول قولDDه ،إذ

كمثل الكثير من الباحثين تكاد نقطته األصلية أن تضDDيع في العبDDارات الطويلDDة المتعDDددة المقDDاطع وفي
التفاعالت المختلفة مع الباحثين اآلخرين .ولكنها تنفع بأن تدفع إلى إعادة قراءة العمل.

لقد الحظت في الكتDDاب الكثDDير من "التشDDفير" في الكالم (أي اسDDتعمال كلمDDات لإلشDDارة إلى أمDDور غDDير
محققة) ،كاالستعمال المتكرر لكلمات "الرحمة والعدالDDة" فيمDDا المقصDDود هDDو "مناولDDة غDDير األرثDDوذكس

نزوالً عند رغبتهم بDDالرغم من القDDوانين الكنسDDية" .قDDد تمDDون هDDذه الممارسDDة شDرعية أو حكيمDDة وقDDد ال
تكDDون ،لكن ينبغي مناقشDDة الموضDDوع بمDDا هDDو عليDDه ،وليس على أسDDاس حكم مس َ Dبق تع ّبDDر عنDDه هDDذه
ً
نوعا من استغالل العواطDDف ( )ad hominemفي مقاربDDة الDDذين يرفضDDون إمكانيDDة
الشيفرة .كما الحظت
منح المناولة لغير األرثوذكس المDDتزوجين من أرثDDوذكس ،حيث يهDDزأ الكDDاتب من هDDذا الDDرفض على أنDDه
"مقاربة فائضة الشرعية" ،وأن َمن يتبنونها هم "جسم َق َبلي ذو توجDDه طDDائفي يDDنزع إلى حمايDDة حDDدود
ً
ً
مساعدا.
خطابا
محمية يسكنها صنف مرعوب في خطر" .هذا ليس
مDDاذا يمكن ً
إذا أن يُ قDDال عن عDDادة الDDزواج المختلDDط ،اي زواج أرثوذكسDDي(ة) من غDDير أرثوذكسDDي(ة)؟
ّ
ً
المتعلقة بهذا االحتمال واضحة :هذا الزواج غير مسموح.
عددا من النقاط :القوانين
فنالحظ
يزوجDوا
فالقانون العاشDDر من مجمDDع الالذقيDDة في القDرن الرابDDع يقDDول“ :يجب على أعضDDاء الكنيسDDة أالّ ّ

أوالدهم ،بDDدون تميDDيز من المبتDDدعين" ،والقDDانون  31من المجمDDع نفسDDه“ :ال يجDDوز عقDDد زيجDDات مDDع

المبتDDدعين وال مصDDاهرتهم بإعطDDائهم أبنائنDDا وبناتنDDا .ويجDDوز أن نأخDDذ منهم إذا وعDDدوا بDDأن يصDDيروا
مسيحيين" .ولهذا يقول القانون  21من مجمع قرطاجة المنعقد في “ :419أن أبناء اإلكليريكيين ال يجوز

يتزوجوا من األمم (الوثنيين) أو من المبتدعين" .ومثلDDه القDDانون  14من مجمDDع خلقيدونيDDة المنعقDDد
أن
ّ
ً
القراء والمرتلين) أن يتّ خDذ زوجDة غDير أرثوذكسDية… وال أن يDأذنوا
في “ :451ال يجوز
شرعا ألي منهم ( ّ

بزواج أحدهم ( أوالدهم) من شخص مبتدع أو يهودي أو وثني ما لم يَ ِعد ذلDDك الشDDخص بأنDDه يرتDDدّ إلى
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اإليمان األرثوذكسي" .وفي الخط نفسه القانون  72من مجمDع ترولDو المنعقDد في “ :692ال يجDوز لرجDل
ً
يتزوج امرأة مبتدعة ،وال المرأة أرثوذكسية أن تتزوج رج ً
مبتدعا".
ال
أرثوذكسي أن
ّ

صDحيح أن بعض قDوانين الكنيسDة ليسDت قDوانين خالDدة ،كالوصDايا العشDر .فهDذه القوانينكDانت ردودً ا

رعائية ُتعطى في إطار ثقافة ومواقف زمانها لتلبية حاجة وتصحيح إساءة .لذلك يجدر السؤال عما إذا
كان من الممكن تطبيق صفة "الهراطقة" المشار إليها في القDDوانين بشDDكل موحDDد على غDDير األرثDDوذكس
المعاصرين بنفس الطريقة التي تمّ فيها التطبيق على غير األرثوذكس في ذلك الزمان.

الملتزم بنفس
ببساطة ،أعتقد أنه ال يمكن تطبيقها بنفس الطريقة ،وأن ال حاجة اليوم لمعاملة المشيخي
ِ

المتحمس .يبدو أن احتماالت الزواج المختلط بين األرثDDوذكس
الطريقة التي عومل بها أريوسي األمس
ّ
يعDاملون أحيا ًنDا كهراطقDDة،
والكاثوليك في وقت الحق من تDDاريخ الكنيسDة تؤكّDد ذلDDك .كDان الكاثوليDك
َ

Dوس لم يطلب إعDDادة تعميDDد
وأحيا ًنا
ّ
كمجرد منشقين .نالحظ أنه حDDتى القDDديس مDDرقس األفسDDس اَألشَ D
ً
ً
معترف Dا بDأن أبعDاد
شرطا للعودة إلى الكنيسة األرثوذكسية .لقDDد اسDDتعادهم بDالميرون وحDده،
الكاثوليك
االنقسام الكبير ّ
معق دة .لذلك هناك حاالت من الزيجات المختلطة في تاريخ الكنيسة األرثوذكسية.

لكن هذا االعتراف ال يعDني أنDه يمكننDا ببسDاطة رمي تلDك القDوانين في القمامDة ،كمDا لDو أن التبDدّ ل في

الموقف أفرغها من كل معDDنى وقDDوة .مDDا زلنDDا بحاجDDة إلى طDDرح السDDؤال" :مDDا الDDذي كDDانت تحDDاول هDDذه
ً
مسDكونيا.
القوانين الحفاظ عليه؟" علينا أن نط ّبقها بحذر شديد ،ال أن نرفضDها ألننDا نجDد فيهDDا إحراجDً Dا
أعتقد أن هذه القوانين تحافظ على فكرة أن البدعة سيئة وتقتل الحياة الروحية إذا ُسمح لها بالDDدخول

إلى الكنيسة.

من غير المجDدي محاولDة تفDادي ذلDك بالحDديث عن قسDوة "تحويDل الحافDDة إلى حDدود" .الحDدود هي
بالضDبط مDا تDDدور حولDه القDوانين ،ألن واضDDعيها عرفDوا (على حDDد تعبDير القDDديس بDولس) أن "خمDيرة

صغيرة تخمر العجين كله" (كورنثوس األولى  .)6:5نحن بحاجة إلى حدود ،يحرسها األساقفة ،للحفDDاظ

Dاهرا .إن االسDDتخفاف بهDDذا االهتمDDام بالحDDدود باعتبDDاره تشDDريعً ا ضً D
Dيقا
على حيDDاة الكنيسDDة وتعليمهDDا طً D

وباردً ا ،والتخلي عن القوانين بالحديث عن الرحمة والعدالة ،أمران لهما ثمن .إذا كنتم تش Dكّون في هDDذا،

تمام Dا لجميDع الكنDائس األخDرى وجميDع
فما عليكم سوى إلقاء نظرة على الطوائف التي فتحت حدودها ً

التأثيرات .المنظر ليس جمي ً
محاولة لتطبيق القوانين بطريقة رعائيDDة
ال .لذلك أود أن أقترح ما يلي ،في
ٍ

في بيئتنا المعاصرة.

بادئ ذي بدء ،يجب أن نفحص الواقع المسكوني

ّ
المتيقظ أنه خDDارج حDDدود
من األساسي ألي نقاش حول الزواج المختلط اليوم ،أن يعترف األرثوذكسي

األرثوذكسية يDزداد األمDDر غرابً D
Dة .إن الليبراليDDة الالهوتيDDة (مDDع التزامهDDا بنمDط الحيDDاة ا ِلمثلي والتحDDول
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ّ
تتفشDى في الكنDDائس الرئيسDDية كحريDDق الغابDDات المنتشDDر دون رادع .الكنDDائس اإلنجيليDDة قDDد
الجنسي)

قطعت تقري ًبDDا ،من خالل فDDرق اإلنشDDاد فيهDDا ،ارتباطهDDا بالعقيDDدة التاريخيDDة والطائفيDDة .حDDتى الكنيسDDة
الكاثوليكية يبدو أنها ّ
ضل ت طريقها ،ويبدو أنها في خضم االنقسام الفعلي بين الليبراليين والمحافظين،
حيث أدلى البابا فرانسيس بتصريحات تدفع الكاثوليك المحDDافظين إلى السDDكتة الدماغيDDة فيمDDا يُ طلَDDق

العنان لكادر من أطباء الفاتيكان ليشرحوا أن األب األقدس لم يقصد ً
حقا ما قاله .هناك اسDDتثناءات لكDDل

تبرهن القاعDDدة بكDDل بسDDاطة ،ألن هDDذه االسDDتثناءات تعلن
هذا االنحراف الكنسي ،لكن هذه االستثناءات
ِ
ً
شواذا.
عال أن الوضع هناك صار
بصوت ٍ
يبDDدو أن الDDذين يDDدفعون باتجDDاه عالقDDات مسDDكونية أوثDDق بين األرثDDوذكس وغDDيرهم من الطوائDDف لم

تحولDDوا
يالحظوا هذه االنحراف الخطير .من الصعب بالنسبة لي أال أالحظ االنحراف ،ألن أولئDDك الDDذين ّ

راعيا أحضروا لي قصص الرعب من األمDDاكن الDDتي أتDDوا
إلى األرثوذكسية في سانت هيرمان حيث كنت
ً

منها .عندما يعترض بعض المسكونيين المعاصرين على تطبيق المصطلحات القديمDDة عن الهرطقDDة على

المسDDيحيين المعاصDDرين ،أتسDDاءل أحيا ًنDDا عن أي مسDDيحيين معاصDDرين يتحDDدثون .كمDDا ذكرنDDا سً D
Dابقا ،ال

ينبغي تكويم بعض المشيخيين المتدينين مع آريوس والعصDDابة ،ولكن هDDذا ضDDروري مDDع البعض اآلخDDر.

أظن أن المسكونيين يقصدون "بالمسيحيين المعاصرين" األشخاص الطيDDبين اآلخDDرين الDDذين يكونDDون
Dوا مخلخاًل
ً
كتفا إلى كتف في التجمعات المسكونية واألكاديمية .هذه التجمعات ،كما أرىّ ،
معهم
تمثل جً D
للتحكم بنهجنا األساسي تجاه الطوائف األخرى ،وفي الواقع مخلخاًل جدً ا.

ً
ثانيا ،السماح بالزواج المختلط كتدبير

يجب السماح بالزواج المختلط ألن الكاثوليك والبروتستانت المعاصرين ليسوا نفس الهراطقة القDDدماء.

تمام Dا يظالن
ولكن يجب أن يُ سمح بذلك مع االعتراف الكامDDل بأنDDه اتحDDاد حيDDوانين كنسDDيين مختلفين ً

غير متكDDافئين في ارتباطهمDDا .ال ينبغي التقليDDل من االختالفDDات بين األرثوذكسDDية وأشDDكال المسDDيحية

األخرى ،كما هو الحال في مناولة الشريك غير األرثوذكسي .يسمح التدبير بالزواج المختلط (مهما كDDان

تعريفه) ،لكن من إساءة اسDDتخدام التDدبير هDو ادّ عDاء أن السDماح بDالزواج المختلDط يجعDل ،بطريقDة أو
أخDDDرى ،الفDDDروق بين األرثوذكسDDDية وغDDDير األرثوذكسDDDية تختفي بحيث يمكن مناولDDDة الشDDDريك غDDDير
األرثوذكسي.

سDر واحDDد (أي الDزواج) لغDDير األرثوذكسDDي ولكن ليس اثDنين
قد يرى البعض أنه من غير المتسق إعطاء ٍ

(المناولة ً
تمام Dا .من
أيضDا) .إن اإلصDDرار على هDDذا االتسDDاق ،يDDؤدّ ي إلى عDDدم السDDماح بDDالزواج المختلDDط ً

الخطأ استخدام تسامح الكنيسة السخي في الزواج المختلط كسالح لإلطاحة بالممارسDDة اإلفخارسDDتية

ً
أيض ا .الزواج المختلط المسموح به في ظل الظروف اإلفخارستية التقليديDDة ليس مثDDاالً على التنDDاقض،
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بل على التسامح .لكن ال ينبغي التطاول على هذا التسامح وتحويله إلى اتهDDام بعDDدم االتسDDاق للمطالبDDة

بمزيد من التنازالت.

بالتدبير ،يمكن السماح بالزواج المختلط بين مسيحي أرثوذكسي ومسيحي غير أرثوذكسDDي ألن جDDوهر

الحقيقة األسرارية في الزواج ينطDDوي على أن يجعDDل الزوجDDان المسDDيح محDو َر حياتهمDDا الزوجيDDة معً Dا،

وهذا ال يزال ممكنًا طالما الزوجان مسيحيان .لذلك ال يمكن السماح بالزواج المختلط في الحاالت الDDتي
يتزوج فيها المسيحي من شخص غDDير مسDDيحي ،ألن الشDDريكين معDً Dا ال يمكن أن يجعال المسDDيح محDDور
ّ
حياتهما الزوجية التي هي جوهر الزواج المسيحي.

السر نفسه هي ما يقDرر إمكانيDDة اللجDDوء
السر على تلبية متطلبات طبيعة
وعليه ،إن قدرة الذين يتلقون
ّ
ّ

إلى التDDدبير األسDDراري من عدمDDه .يمكن تطDDبيق التDDدبير في بعض الزيجDDات المختلطDDة ،ألن األزواج

المسDDيحيين يمكن أن يفDDوا بشDDرط جعDDل المسDDيح مركDDز حيDDاتهم الزوجيDDة .فيمDDا ال يمكن تطبيقDDه على
ً
سابقا ،ال يستطيع غير األرثوذكسي تلبيDة الشDروط المطلوبDة للعضDوية في الجسDم
المناولة ،إذ كما قيل
األرثوذكسي فيما االندماج في هذا الجسم هو الغرض من المناولة.

ً
ثالثا ،الطبيعة اإلشكالية للزواج المختلط
كون الشريك غير األرثوذكسي ً
آتيا من تقليد على درجات متفاوتة من التعارض مع األرثوذكسDDية ،يجب
أن نكDDون منفتحين وصDDريحين في إعالننDDا أن مثDDل هDDذه الزيجDDات سDDتكون إشDDكالية دينيDً Dا .إن تكDDاثر
المنمقDDة حDDول "الDDروح المشDDتركة بشDDكل أو بDDآخر ،والDDتي يتم إدراكهDDا في أقنDDومين" يحجب
العبDDارات
ّ

الطبيعة اإلشكالية لالتحاد .فمعنى الزواج المختلط أن الشDDريكين ال يشDDتركان الDDرأي نفس حDDول أشDDياء
ستكون مركزية في زواجهما .إن حقيقة األرثوذكسية ليست جانبية وهامشية ،بDDل هي مهمDDة ومركزيDDة

للغاية ،وهذه هي الحقيقة التي يختلفان بشأنها .إن رفض مناولة غDDير األرثDDوذكس هDDو ببسDDاطة نتيجDDة

االعتراف بأهمية ما يرفضه الشريك غير األرثوذكسي .يمكن للمDDرء أن يتّ فDDق على االختالف حDDول عDDدد
من األشياء في الزواج ،كالذوق في الموسيقى والرياضة وحتى السياسة .لكن حقيقة المسيح وكنيسته

أساسية في حياة المسيحي ،وال يمكن لالختالف حولها إال أن يكون له عواقب بعيدة المدى.

معتبرين اإليمان بالمسيح
من الممكن ،بالطبع ،للزوجين التقليل من هذه األمور واالتفاق على االختالف،
َ

والحياة في كنيسته شيًئ ا ال يفوق تذوق الموسيقى أهمية .لكن هذه القضDDية ال يمكن تفاديهDDا إلى األبDDد.
على وجه الخصوص ،ستظهر في المقدمة بمجرد أن يبدأ الزوجان في الصالة معً ا .هل يمكن أن يجتمDDع

كالهما معً ا في ركن األيقونات للصالة أمام األيقونDDات؟ هDDل يمكن لكليهمDDا أن يصDDليا الصDDالة إلى والDDدة

اإلله والمالئكة والقديسين؟ هل يتحدّ ان في الصDالة على الراحDل؟ هDل يDذهبان كDل في طريقDه صDباح

األحد ويلتقيان بعد ذلك لتناول الغداء؟ أهمية هذه الصالة المشتركة (الشخصDDية أو الجماعيDDة) ليسDDت
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Dاس ألي زواج
ثانويDDة أو هامشDDية ،بDDل هي مركزيDDة .تش Dكّل الوحDDدة الروحيDDة في الصDDالة والسDّ Dر األسَ D

مسيحي حقيقي ،والخالف حول مثل هذا األساس يعيق نمو الDزوجين في المسDيح .هDDذه هي المشDDكلة

الرئيسية في الزيجات المختلطة.

ويتعين على الوالدين تحديد كيفية تربيتهم .هDDذه
إلى ذلك ،عندما يكون الزوجان شابّين ،يأتي األطفال
ّ
ليست مجرد مسألة تحديد الكنيسة التي سيعتمد فيها الطفل ،بل نوع الحياة التي سيحياها الطفل بعد

ذلك .مر ًة أخرى ،تثور األسئلة التي واجهت الزوجين عندما بDDدءا حياتهمDDا الروحيDDة معً Dا ألول مDDرة .هDDل
ّ
تحد العتقاد أحDDد الوالDDدين
سيعل م الوالدان الطفل األرثوذكسي أن البابا بالتأكيد ليس نائب المسيح في ٍ
ّ
سيعلمان الطفل أن اإلفخارستيا هي جسد ودم المسDDيح الحقيقDDيين اللDDذين
الكاثوليكي بأنه كذلك؟ هل

يتناولهما في الذبيحة اإلفخارستية على الرغم من حقيقة أن الوالد المعمداني ينكر ذلك بشDDكل قDDاطع؟
ّ
سيعلمان الطفل وجوب الصالة من أجل الموتى على الDDرغم من أن اللDDوثري أو المشDDيخي يعتقDDد أن
هل
تم تعليم الطفDDل
هDDذا غDDير
مجDDد وعبDDثي؟ ال يمكن تأجيDDل القضDDية إلى األبDDد .على سDDبيل المثDDال ،إذا ّ
ٍ
األرثوذكسي أن البابDDا ليس نDDائب المسDDيح ،فسDDوف يسDDأل الطفDDل قري ًبDDا لمDDاذا تقDDول األم (أو األب) إنDDه

تكش Dف المعضDDلة الDDتي تواجDDه األطفDDال في إجبDDارهم على االختيDDار بين ديDDانتين مختلفDDتين
كDDذلك؟ ِ
االنقسام الذي بناه الوالدان باتحادهما منذ اليوم األول ،باإلضافة إلى الكشف بعبDDارات صDDارخة ومDDؤ ّثرة
َ
ً
إشكاليا.
عن سبب كون الزواج المختلط

تمام Dا.
ثمن هذه النسبية العقائدية ،وغال ًبا ما يكون ذلك في رفض معتقدات كال الوالDDدين ً
يدفع األطفال َ
قد يستنتج الطفل أن الدين ال يمكن أن يكون بهDDذه األهميDDة ،وإال لكDDان األم واألب أصDّ Dرا على أن يكDDون

للجميع عقيدة واحدة .فاألشياء المهمة ً
حقا ،كرفض العنصDرية على سDبيل المثDDال ،ليس متروكDDة بDDدون
تحديد أو ّ
معلقة في الهواء .الحديث عن "نمو الزوجين معً  Dا" في رحلتهمDDا المشDDتركة ،أو "الكينونDDة في
حجب
رحلة الزواج" ،أو"االستعداد للشراكة والتمكّن فيها نحو إمكانية التعايش المشتَ َرك" هو ببساطة
ٌ

لهذا البعد اإلشكالي.

ً
أخيرا ،أثر ازدياد الزيجات المختلطة
صحيح أن الزيجات المختلطة شائعة جدً ا في أمريكا الشDDمالية وأمDDاكن أخDDرى وتتزايDDد وتيرتهDDا .إنمDDا ال
ينبغي الترحيب بهذا وكأنه تمرين في المسDDكونية أو التعدديDDة ،بDDل ينبغي النظDDر إليDDه على حقيقتDDه ،أي
كدليل على أن اإليمان بالمسيح سطحي لدى كثيرين من النDDاس .كثDDيرون لن يحلمDDوا أبDDدً ا ،على سDDبيل

المثال ،بالزواج من شخص تختلف آراؤه عن العنصDDرية عن آرائهم .لكنهم ال يDDنزعجون على اإلطالق من
فكرة الزواج من شخص ذي وجهات نظر ،عن المسيح والحياة المسيحية ،مختلفة عن ما يرون.
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ً
حجما وأكDDثر أساسDDية.
ليس انتشار الزواج المختلط المشكلة الحقيقية ،بل هو أحد أعراض مشكلة أكبر

الحقيقDة المخيفDة وغDير المDرحب بهDا هي أن بالنسDبة للعديDد من األرثوذكسDيين في أمريكDا الشDمالية،

يرتبط إيمانهم إلى حد ما بهويتهم العرقية .هذا هو السبب في أن قرار الشريك غير األرثوذكسDDي بعDDدم

التحول إلى األرثوذكسية ال يثير قلق الشريك األرثوذكسي .أن ال يشارك أحد الشريكين الDDتراث العDDرقي
لآلخر هي مشكلة ال ينبغي أن تكون ألن التراث العرقي ،على كونه ثمينًا ،ليس بالغ األهمية .عندما تحدَّ د

ً
األرثوذكسية ِعبر التراث العرقي ،لن ّ
مشكلة حقيقية بالنسبة لهم .نالحظ ،بDDالطبع،
يمثل الزواج المختلط

أن مشَ D
Dطحية اإليمDDان ال تقتصDDر على األرثDDوذكس من هويDDات عرقيDDة معينDDة .لألسDDف ،إن هDDذه
Dكلة سD
ِ
ً
أشخاصا من كل المجموعات العرقية.
المشكلة تصيب
َ
سطحية اإليمان أكبر من مشكلة الزواج المختلDط .لقDد قيDل عن أشDكال بروتسDتانتية معينDة
مشكلة
إن
ِ

وعمق ربع بوصة .لألسف ،ينطبق هذا الوصDDف على العديDDد من األرثDDوذكس اليDDوم.
أنها بعُ رض ألف ميل
ِ
انتشار الزواج المختلط يكشف هذا الواقع وحسب.

Dان والتقDDوى .لكن المشDDكلة
بالطبع ،هناك استثناءات في زيجات يكDDون فيهDDا الشDريكان حَّ D
Dارين في اإليمِ D
تبقى وتتضح عندما يبدئان في بناء حياة صالة معً ا في الكنيسة.

أقترح على األزواج المقبلين إلى الزواج في الكنيسة األرثوذكسDDية أن يفكروا بعمDDق في تحDDديات عيش
حياة مسيحية منقسمة .السؤال للشريك غDير األرثوذكسDDي هDو :هDل الDDتزامي بطDDائفتي أهم من الحيDDاة
المسيحية التي سأشاركها مع شريكي وأوالدي بعد الزفاف؟ إذا كان األمر كذلك ،بDالمطلَق ،هDل يجب أن
أتزوج هDDذا الشDDخص إذا اسDDتمر هDDو أو هي في الكنيسDDة األرثوذكسDDية؟ ليسDDت المسDDألة مسDDألة مDDا هDDو
مسموح ،بل ما هو حكيم.

تعقيب لألب أنطوان ملكي

هذا المقال دفعه إلي أحد اإلخوة ،وكان قد قرأه في اإلنكليزية ووجDDد فيDDه منفعDDة كبDDيرة للمؤمDDنين في

تتم ترجمته ليستفيد منه األنطاكيون .هناك عدد من المالحظات على المقال ومنه.
ور ِ
بالدناَ ،
غب في أن ّ
عم Dا ّ
تعلمDDه الكنيسDDة ،فهDDو ال
المالحظة األولى أن األب الكاتب ال يتردد لحظDDة في التعبDDير بشDDكل كامDDل ّ

ً
دفاعا عن اجتماعياتهم التي يحملونها معهم إلى الكنيسة .مجرد نقل
يخشى أن ينتفض بعض المؤمنين
االجتماعيDDات إلى الكنيسDDة ليس المشDDكلة دائمDً Dا ،إذ قDDد يكDDون هDDذا مبارك ً Dا ومطلوب ً Dا حين تكDDون هDDذه
االجتماعيات على قلب الكنيسة وال تخالفها .إنما المشكلة هي في أن نسعى إلى مطاوعة الكنيسDDة لهDDذه

االجتماعيات ،أي أن نريد كنيسة على شكل المجتمع ال مجتمع على شكل الكنيسة.
واقعنا اليDDوم في أنطاكية ،ويسDDهل إثباتDDه إحصً D
Dائيا ،هDDو أن غالبيDDة زيجDDات أبنائنDDا وبناتنDDا هي من غDDير
ً
شيئا فهو أن معتقد الشريك(ة) ليس مطروحDً Dا إال أحيانDً Dا ،عنDDدما نصDDل إلى
األرثوذكسيين .هذا إن عنى
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اإلكليل .قلة من الشبّان والشابات يثنيهم عدم انتماء َمن يرغبون باالرتباط به إلى الكنيسة األرثوذكسية
عن هDDذا االرتبDDاط ،أو حتّ ى يسDDتدعي إعDDادة النظDDر والتفكDDير .وهDDذا إن ّ
دل على شDDيء فعلى أن الئحDDة
أهداف االرتباط ال يأتي على رأسها تأسيس كنيسة في البيت ،وقد ال يَ ِرد هذا الهDDدف في هDDذه الالئحDDة.

عالم يدل ذلك؟ على ان العيب هو في التربية ،البيتية والكنسية .ال ينفع أن نقول للشاب أو الصبية عند
َ
ً
شريكا في اإليمان قبل كل شيء .هDDذا كالم علينDDا قولDDه
ارتباطهما ،أو بعده ،عن أهمية أن يكون الشريك
قبل الوصول إلى تلك المرحلة .وهنا تتوزع المسؤولية على األهDDل والكDDاهن والتعليم الDديني معDً Dا .حتّ ى

حلقات إعداد الزواج مقصِّ رة في هذا اإلطار .فكل العروسات ،كون اإلكليل هو في كنيسة العريس ،مهمDDا
كانت خلفيتهن يتلقين نفس اإلعداد.

هنا نعود إلى ما وصفه الكاتب بسDDطحية اإليمDDان .علينDDا أن نعDDترف بDDأن هنDDاك غالبيDDة إيمانهDDا سDDطحي،

ومنها كهنة .اإليمان السطحي قد ال تنقصه الحجج الالهوتية واالستشهادات الكتابية وحتى السDDرديات

تكمل كل ضعف" والتي تعمل في الشاب
من سير القديسين .ما ينقص اإليمان السطحي هو "القوة التي ّ

أو الصبية فتعطيهما الجرأة على رفض العالقة الDتي ال تقDDدّ س ،وتعمDDل في األهDل الDDذين يجDDرؤون على
توجيه أبنائهم نحو المسيح بغض النظر عن متطلبات المجتمع وميوله ،وتعمل في الكهنDDة الDDذين يDDرون
ً
واجبا عليهم يتقدم على كDDل شDDيء ،وتعمDDل في المطارنDDة الDDذين ال يDDترددون في تعليم
خالص النفوس
شعبهم أن القوانين الكنسية هي عالجات وأدوية وغذاء للمؤمنين ،وأن عدم احترامها هو المDDرض الDDذي
ً
طبعا.
ينخر ويؤدّ ي إلى الموت ،الروحي

ً
طبيعي أن ال يُعجب هذا الكالم رج ً
متزوجا من غير ارثوذكسية وبقيت على ما هي عليه ألن ال زوجها
ال
وال كاهن رعيتها فتح لها باب األرثوذكسية لتدخل منه فتستحق ما ّ
سلفتها إيDDاه الكنيسDDة األرثوذكسDDية
في اإلكليل بترتيلها " افرحي ايتها الملكة" .وطبيعي أن ال يعجب هذا الكالم أبناء هذه السيدة .وطبيعي

أن ال تحتمل هذه السيدة هذا الكالم .لهذا َدَرجنا في أنطاكية ،كي ال يزعDDل أحد ،أن ال نقDDول هDDذا الكالم.
ً
يومDا في
قد يزعل المسيح ،لكنه المسDيح ،الDذي دبّDر غDيره ويقDدر ان يDدبّر نفسDه .لكن الشDهادة لم تكن
ً
يوما سلسة.
المسالمة وكلمة الحق لم تكن
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