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كيفية تكوين ضمير أرثوذكسي
األب ألكسي يونغ

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يتكّون الضمير المسيحي األرثوذكسي بفض�ل نعم�ة ربن�ا يس�وع المس�يح العامل�ة فين�ا، له�ذا من الص�عب
تكوين هذا الضمير. ولكن بمجرد أن يقتنيه المسيحي، يدق ناقوس الخطر في قلب�ه وعقل�ه كلم�ا اق�ترب
من األفعال غير الالئقة، النقص في اإلحسان تج�اه اآلخ�رين، األفك�ار الخاطئ�ة، واالنحراف�ات عن تقالي�د

األرثوذكسية المقدسة.
ما يلي هو الطرق التي يمكننا من خاللها التعاون مع نعمة اهلل لتكوين هذا الضمير في داخلنا:

م محبتن�ا1 . علينا أن نقتني الكثير من المحبة لمخّلصنا، بكل قلوبنا وعقولنا وأرواحن�ا وقوتن�ا، ال أن نْقس�ِ
بين اهلل والعالم. بالنسبة للمبتدئين، هذا يعني أنه عندما نصلي يجب أن نكافح بشدة للتركيز وتجّنب ما
تب�دأ محب�ة اهلل "يشتتنا: يجب أن نكون كلًيا في اهلل. إلى ذل�ك، كم�ا يعّلم الق�ديس يوحن�ا كرونش�تادت: 

نا من أجل�ه، في الظهور والعمل فينا، عندما نبدأ بمحبة قريبنا كنفسنا، وال نوّفر أنفسنا أو أي شيء يخص�ّ
يوحن��ا )كم��ا هي ص��ورة اهلل: ألن من ال يحب أخ��اه ال��ذي رآه فكي��ف يق��در أن يحب اهلل ال��ذي لم ي��َره؟ 

(".4:20األولى 
ن�ا أن نصلي كثيًرا، سواء في الكنيس�ة أو في الم�نزل. يق�ول الق�ديس غريغوري�وس الس�ينائي أنعلينا. 2

ا كم�ا "ندفن ،ن ك�نز في األرضَدفيُ� الهبة العظيمة التي أعطان�ا إياه�ا اهلل في المعمودي�ة المقدس�ة، تمامً�
 أهمإح�دى"م بكش�ف ه�ذا الك�نز وتس�ليط الض�وء علي�ه. ّالحس الس�ليم واالمتن�ان يتطلب�ان أن نهتفيم�ا 

ال�ذينإن ":الح�بيس في الش�رحثيوف�ان ض�يف الب�ار  اكتس�اب ع�ادة الص�الة. ييالط�رق للقي�ام ب�ذلك ه
مث���لهم [ أي يختبرونها]مباش���رة دون أن يعرفوه���ا يس���معون فق���ط عن التأم���ل ال���روحي والص���الة 

ا. من خالل ه�ذايالمكفوفين منذ والدتهم، الذين يسمعون عن أش�عة الش�مس دون أن يعرف�وا م�ا ه  حقً�
الجهل يفقدون الكثير من البركات الروحية، ويبطئون في الوصول إلى الفضائل ال�تي ت�ؤدي إلى إرض�اء

. "اهلل

. يجب أن نقرأ الكت�اب المق�دس وندرس�ه بعناي�ة. العدي�د من القديس�ين اعت�ادوا ق�راءة س�فر المزام�ير3
والعهد الجديد بالكامل كل أسبوع، ونحن ينبغي بنا، على األق�ل، ق�راءة اإلنجي�ل والرس�الة الُمح�ددة في
من المفيد جًدا االنشغال بقراءة كلمة "تقويم الكنيسة لكل يوم. يرى القديس سيرافيم ساروفسكي أنه  "

اهلل في عزلة، وقراءة الكتاب المقدس بأكمله ِبِفطَنة... حتى ينغم�ر عق�ل الق�ارئ كل�ه في حق�ائق الكت�اب
"المقدس  ولكي ينال الدفء من هذا.
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. االشتراك في الِخَدم اإللهية والمناولة المقدسة المتكررة هما أمر حيوي لتنمي��ة الض��مير األرثوذكس��ي.4
إن الليتورجيا اإللهية هي حًقا خدمة س��ماوية على األرض، "عن هذا يكتب القديس يوحنا كرونشتادت: 

حيث يوجد اهلل نفسه، بطريقة خاصة وفورية وقريبة، ويسكن مع البشر... ال ش��يء على األرض أس��مى
. الح�ظ الق�ديس ا للحي�اة "وأعظم وأقدس من الليتورجي�ا؛ وال ش�يء أك�ثر جدي�ة، وال ش�يء أك��ثر منحً�

ون المناول��ة كس��بٍب وغ��ذاٍء للخل��ود، ل��ذلك كثيًرا ما كان المسيحيون الق��دامى يتلقّ�� "تيخن الزادونسكي: 

. التقّدم بخوف اهلل وإيمان ’"حتى إلى هذه األيام، تحّثنا الكنيسة المقدسة يومًيا على  ’

ا ترض��ي اهلل،5 َير القديس��ين. إذا أردن��ا أن نتعّلم طرقً�� . علينا أن نقرأ كتابات آباء الكنيسة القديس��ين وس��ِ
فمن المنطقي أن نخصص وقًتا لدراسة كتابات وحياة أولئك الذين اقتربوا منه بينما كانوا ال يزالون في
هذه الحياة، إذ بحسب الق��ديس يوحن��ا كرونش��تادت هن�اك أغني��اء وفق�راء في الع��الم ال�روحي كم��ا ه�و
كما يطلب الفقراء صدقَة األغنياء، وال يستطيعون العيش ب��دون مس��اعدة "الحال في المجتمع الدنيوي: 

ا في ال�ترتيب ال�روحي يجب أن يلج��أ الفق�راء إلى األغني��اء. نحن فق�راء روحي�ًا، بينم�ا منهم، هكذا أيض�ً
القديسون، والذين يتألقون حتى في هذه الحياة الحاضرة بإيمانهم وتقواهم، هم أغنياء روحيًا. وعلين��ا

. "نحن المحتاجين أن نلجأ إليهم

. علين��ا أن نم��ارس حض��ور اهلل في حياتن��ا اليومي��ة. يش��رح الق��ديس يوحن��ا كرونش��تادت األم��ر به��ذه6
آِمن أن اهلل يراك من دون أي شك تمامًا كإيمانك بأّن َمن يقف أمامك يراك، فق��ط م��ع اختالف "الطريقة: 

هو أن اآلب السماوي يرى كل ما في��ك، ك��ل م��ا أنت علي��ه... اهلل أق��رب إلين��ا من أي إنس��ان في أي وقت.
لذلك يجب أن نضع اهلل أمامنا دائًما، عن يميننا، وهناك نراه؛ يجب أن نكون أقوياء، ولكي ال نخطأ يجب
أن نضع أنفسنا في مكان بحيث ال يمكن ألي شيء أن يطرد اهلل من أفكارنا وقلوبن��ا، وال ش��يء يمكن أن
يخفيه عنا، وال شيء يحرمنا من ربنا الحبيب، ولكن أن ننتمي إلي��ه ك��ل س��اعة وك��ل دقيق��ة، وأن نك��ون

. "على الدوام معه، ألنه هو معنا على الدوام وهو يهتم بنا دائًما ويحرسنا

. في كثير من األحيان، إن لم يكن كل يوم،  علينا أن نفحص أرواحنا ونتوب عن ال��ذنوب ال��تي نج��دها7
الضمير كتاب الطبيعة. من يطّبق م��ا يق��رؤه هن��اك يخت��بر معون��ة "هناك. يكتب القديس مرقس الناسك: 

الرب يدعو إلي��ه جمي��ع الخط��أة، . وهكذا كتب الشيخ مكاريوس أوبتينا في رسالة توجيه روحي:  "اهلل "

يفتح ذراعيه على اتس��اعهما، ح��تى ألس��وئهم. وبك��ل س�رور يأخ��ذهم بين ذراعي��ه لمج��ّرد أن ي��أتوا. لكن
عليهم أن يبذلوا جهًدا في المجيء، عليهم أن يسعوا إليه، أن يذهبوا إليه. بمعنى آخ��ر، يجب أن يتوب��وا،
ليس ه��و َمن ي��رفض ال��ذين ال يتوب��ون، فه��و دائم��ًا مش��تاق إليهم وي��دعوهم. لكن هم يرفض��ون س��ماع
إن الض��مير عن��د . لذلك، يشرح القديس يوحنا كرونش��تادت:  "دعوته، ويختارون االبتعاد في اتجاه آخر "

البشر ليس سوى صوت اهلل الكلي الوجود الذي يتح��رك في القلب. ال��رب يعلم ك��ل ش��يء... راقب قلب��ك
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ط��وال حيات��ك؛ افحص��ه، اس��تمع إلي��ه، وانظ��ر م��ا يمنع��ه من االتح��اد ب��الرب. لتكن ه��ذه دراس��تك العلي��ا
"والدائمة... افحص نفس��ك كث��يًرا؛ انظ��ر أين تتج��ه عي��ون قلب��ك. وبع��د ذل��ك، كم��ا ينص��ح الب��ار ثيوف��ان

توبوا، وارجعوا إلى الرب، اعترفوا بخطاياكم، وابك�وا عليه�ا بح�زن ش�ديد، واع�ترفوا به�ا أم�ام "الناسك: 

م��ا . يخبرن��ا الق��ديس إيس��يخيوس الك��اهن أن��ه بحس��ب الق��ديس باس��يليوس الكب��ير:  "أبيكم ال��روحي "

ا ه�و أن نراج�ع في ض�ميرنا في نهاي�ة يساعدنا كثيرًا على عدم اإلثم وعدم ارتكاب نفس األخط�اء يوميً�
كل يوم ما ارتكبناه من خط�أ وم�ا فعلن�اه بش�كل ص�حيح. لق�د فع�ل أي�وب عن بنفس�ه ومن أج�ل أطفال�ه

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

اآلخ��رين. هلل وح��ده الح��ق في أن يحكم، كم��ا يق��ول الق��ديسإدان��ة ب ّبق��وة لتجنينبغي أن نجاه��د . 8
ال تحكم على اآلخرين، ألنك ال تستطيع أن تعرف ما بداخل اآلخر. ال تيزادونسكالتيخون  اآلخر، ف��ِْنَد": 

ى من الح�ديث عن اآلخ�رين، لئال تب�دأ في الحكم عليهم. إنّتس�قط. اح�ذر حتأنت قد يظ�ل قائم�ًا بينم�ا 
، يغتص�باإلدانةهلل واإلنس�ان... ألن�ه، من خالل عن�د االتساؤل عن خطيئة اآلخ�رين ه�و فض�ول مك�روه 

عرف ماال نا كننلو ًا آخرًاشخصندين  قدالمسيح... وفوق كل شيء، أي اإلنسان سلطات القاضي الوحيد، 
.حصل على المغفرة من إذا كان قد تاب بالفعل و "اهلل

إذا كن�ا على اس�تعداد ل�ترتيب حياتن�ا بالطريق�ة الم�ذكورة أعاله، وعزمن�ا على ع�دم االنس�حاب من ه�ذا
العمل المقدس حتى لو كان ذلك يعني المعاناة والموت أيًضا، فمن اللحظ�ة ال�تي نب�دأ فيه�ا، تب�دأ النعم�ة
ا، ولكنه�ا ُتمنح معونة اهلل جاهزة دائًما وقريب�ة دائمً� "في التدفق إلينا، فبحسب البار ثيوفانس الحبيس: 

"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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