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الزيجات المختلطة
األب لورانس فايرلي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ُ
انتهيت للتو من قراءة كتاب مثير لالهتمام عنوانه "الزيجات المختلط ة" لألب أنت وني روب ير ،وه و
لقد
كاهن أنطاكي (في أميركا) وأستاذ شرف في دراس ات ب دايات الت اريخ الح ديث والاله وت في جامع ة
بن ستايت .كما يتوقع البعض من حامل دكتوراه (كم ا يُ ش ار إلي ه على غالف الكت اب من خل ف) ،العم ل

دراسي مع الكثير من الت ييالت .ك ان من الص عب في البداي ة تحدي د بالض بط م ا ك ان يح اول قول ه ،إذ

كمثل الكثير من الباحثين تكاد نقطته األص لية أن تض يع في العب ارات الطويل ة المتع ددة المق اطع وفي
التفاعالت المختلفة مع الباحثين اآلخرين .ولكنها تنفع بأن تدفع إلى إعادة قراءة العمل.

لق د الحظت في الكت اب الكث ير من "التش فير" في الكالم (أي اس تعمال كلم ات لإلش ارة إلى أم ور غ ير
محققة) ،كاالستعمال المتكرر لكلم ات "الرحم ة والعدال ة" فيم ا المقص ود ه و "مناول ة غ ير األرث وذكس

ن زوالً عن د رغبتهم ب الرغم من الق وانين الكنس ية" .ق د تم ون ه ذه الممارس ة ش رعية أو حكيم ة وق د ال
تك ون ،لكن ينبغي مناقش ة الموض وع بم ا ه و علي ه ،وليس على أس اس حكم مس َبق تع ّب ر عن ه ه ذه
الشيفرة .كما الحظت نوع ًا من اس تغالل العواط ف ( )ad hominemفي مقارب ة ال ذين يرفض ون إمكاني ة
منح المناولة لغ ير األرث وذكس الم تزوجين من أرث وذكس ،حيث يه زأ الك اتب من ه ذا ال رفض على أن ه
"مقاربة فائضة الشرعية" ،وأن َمن يتبنونها هم "جس م َق َبلي ذو توج ه ط ائفي ي نزع إلى حماي ة ح دود

ً
ً
مساعدا.
خطابا
محمية يسكنها صنف مرعوب في خطر" .هذا ليس
م اذا يمكن ً
إذا أن يُ ق ال عن ع ادة ال زواج المختل ط ،اي زواج أرثوذكس ي(ة) من غ ير أرثوذكس ي(ة)؟
ّ
ً
المتعلقة بهذا االحتمال واضحة :هذا الزواج غير مسموح.
عددا من النقاط :القوانين
فنالحظ
يزوج وا
فالق انون العاش ر من مجم ع الالذقي ة في الق رن الراب ع يق ول“ :يجب على أعض اء الكنيس ة أالّ ّ
أوالدهم ،ب دون تمي يز من المبت دعين" ،والق انون  31من المجم ع نفس ه“ :ال يج وز عق د زيج ات م ع

المبت دعين وال مص اهرتهم بإعط ائهم أبنائن ا وبناتن ا .ويج وز أن نأخ ذ منهم إذا وع دوا ب أن يص يروا
مسيحيين" .ولهذا يقول القانون  21من مجمع قرطاجة المنعقد في “ :419أن أبناء اإلكليريكيين ال يج وز

يتزوجوا من األمم (الوثنيين) أو من المبت دعين" .ومثل ه الق انون  14من مجم ع خلقيدوني ة المنعق د
أن
ّ
ً
القراء والم رتلين) أن يتّ خ ذ زوج ة غ ير أرثوذكس ية… وال أن ي أذنوا
في “ :451ال يجوز
شرعا ألي منهم ( ّ
بزواج أحدهم ( أوالدهم) من شخص مبتدع أو يهودي أو وثني ما لم يَ ِع د ذل ك الش خص بأن ه يرت دّ إلى

1

العدد األول ،تشرين األول 2021
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

اإليمان األرثوذكسي" .وفي الخط نفسه القانون  72من مجم ع ترول و المنعق د في “ :692ال يج وز لرج ل
ً
يتزوج امرأة مبتدعة ،وال المرأة أرثوذكسية أن تتزوج رج ً
مبتدعا".
ال
أرثوذكسي أن
ّ

صحيح أن بعض ق وانين الكنيس ة ليس ت ق وانين خال دة ،كالوص ايا العش ر .فه ذه القوانينك انت 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 الق وانين بش كل موح د على غ ير األرث وذكس
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 األرث وذكس
الطريقة التي عومل بها أريوسي األمس
ّ
املون أحيا ًن ا كهراطق ة،
والكاثوليك في وقت الحق من ت اريخ الكنيس ة تؤكّ د ذل ك .ك ان الكاثولي ك يع َ

كمجرد منشقين .نالحظ أنه ح تى الق ديس م رقس األفس س اَألش َوس لم يطلب إع ادة تعمي د
وأحيا ًنا
ّ
ً
ً
معترف ا ب أن أبع اد
شرطا للعودة إلى الكنيسة األرثوذكسية .لق د اس تعادهم ب الميرون وح ده،
الكاثوليك
االنقسام الكبير ّ
معق دة .لذلك هناك حاالت من الزيجات المختلطة في تاريخ الكنيسة األرثوذكسية.

لكن هذا االعتراف ال يع ني أن ه يمكنن ا ببس اطة رمي تل ك الق وانين في القمام ة ،كم ا ل و أن التب دّ ل في
الموقف أفرغها من كل مع نى وق وة .م ا زلن ا بحاج ة إلى ط رح الس ؤال" :م ا ال ذي ك انت تح اول ه ذه
ً
كونيا.
القوانين الحفاظ عليه؟" علينا أن نط ّبقها بحذر شديد ،ال أن نرفضها ألنن ا نج د فيه ا إحراج ًا مس

أعتقد أن هذه القوانين تحافظ على فكرة أن البدعة سيئة وتقتل الحياة الروحية إذا ُسمح لها بال دخول

إلى الكنيسة.

من غير المجدي محاول ة تف ادي ذل ك بالح ديث عن قس وة "تحوي ل الحاف ة إلى ح دود" .الح دود هي

بالض بط م ا ت دور حول ه الق وانين ،ألن واض عيها عرف وا (على ح د تعب ير الق ديس ب ولس) أن "خم يرة

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

اهرا .إن االس تخفاف به ذا االهتم ام بالح دود باعتب اره تش ريعً ا ض ً
يقا
على حي اة الكنيس ة وتعليمه ا ط ً

وباردً ا ،والتخلي عن القوانين بالحديث عن الرحمة والعدالة ،أمران لهما ثمن .إذا كنتم تش كّون في ه ذا،

تمام ا لجمي ع الكن ائس األخ رى وجمي ع
فما عليكم سوى إلقاء نظرة على الطوائف التي فتحت حدودها ً

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

في بيئتنا المعاصرة.

بادئ ذي بدء ،يجب أن نفحص الواقع المسكوني

ّ
المتيقظ أنه خ ارج ح دود
من األساسي ألي نقاش حول الزواج المختلط اليوم ،أن يعترف األرثوذكسي

األرثوذكسية ي زداد األم ر غراب ًة .إن الليبرالي ة الالهوتي ة (م ع التزامه ا بنم ط الحي اة ا ِلمثلي والتح ول
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ّ
تتفش ى في الكن ائس الرئيس ية كحري ق الغاب ات المنتش ر دون رادع .الكن ائس اإلنجيلي ة ق د
الجنسي)
قطعت تقري ًب ا ،من خالل ف رق اإلنش اد فيه ا ،ارتباطه ا بالعقي دة التاريخي ة والطائفي ة .ح تى الكنيس ة
الكاثوليكية يبدو أنها ّ
ضل ت طريقها ،ويبدو أنها في خضم االنقسام الفعلي بين الليبراليين والمحافظين،

حيث أدلى البابا فرانسيس بتصريحات تدفع الكاثوليك المح افظين إلى الس كتة الدماغي ة فيم ا يُ طلَ ق

العنان لكادر من أطباء الفاتيكان ليشرحوا أن األب األقدس لم يقصد ً
حقا ما قاله .هناك اس تثناءات لك ل

تبرهن القاع دة بك ل بس اطة ،ألن ه ذه االس تثناءات تعلن
هذا االنحراف الكنسي ،لكن هذه االستثناءات
ِ
ً
شواذا.
عال أن الوضع هناك صار
بصوت ٍ
يب دو أن ال ذين ي دفعون باتج اه عالق ات مس كونية أوث ق بين األرث وذكس وغ يرهم من الطوائ ف لم
تحول وا
يالحظوا هذه االنحراف الخطير .من الصعب بالنسبة لي أال أالحظ االنحراف ،ألن أولئ ك ال ذين ّ

راعيا أحضروا لي قصص الرعب من األم اكن ال تي أت وا
إلى األرثوذكسية في سانت هيرمان حيث كنت
ً

منها .عندما يعترض بعض المسكونيين المعاصرين على تطبيق المصطلحات القديم ة عن الهرطق ة على

المس يحيين المعاص رين ،أتس اءل أحيا ًن ا عن أي مس يحيين معاص رين يتح دثون .كم ا ذكرن ا س ً
ابقا ،ال

ينبغي تكويم بعض المشيخيين المتدينين مع آريوس والعص ابة ،ولكن ه ذا ض روري م ع البعض اآلخ ر.

أظن أن المسكونيين يقصدون "بالمسيحيين المعاصرين" األشخاص الطي بين اآلخ رين ال ذين يكون ون
تمثل ج ًوا مخلخاًل
ً
كتفا إلى كتف في التجمعات المسكونية واألكاديمية .هذه التجمعات ،كما أرىّ ،
معهم
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 الق دماء.

تمام ا يظالن
ولكن يجب أن يُ سمح بذلك مع االعتراف الكام ل بأن ه اتح اد حي وانين كنس يين مختلفين ً

غير متك افئين في ارتباطهم ا .ال ينبغي التقلي ل من االختالف ات بين األرثوذكس ية وأش كال المس يحية
األخرى ،كما هو الحال في مناولة الشريك غير األرثوذكسي .يسمح التدبير بالزواج المختلط (مهما ك ان

تعريفه) ،لكن من إساءة استخدام الت دبير ه و ادّ ع اء أن الس ماح ب الزواج المختل ط يجع ل ،بطريق ة أو
أخ رى ،الف روق بين األرثوذكس ية وغ ير األرثوذكس ية تختفي بحيث يمكن مناول ة الش ريك غ ير
األرثوذكسي.

قد يرى البعض أنه من غير المتسق إعطاء س ٍر واح د (أي ال زواج) لغ ير األرثوذكس ي ولكن ليس اث نين

(المناولة ً
تمام ا .من
أيض ا) .إن اإلص رار على ه ذا االتس اق ،ي ؤدّ ي إلى ع دم الس ماح ب الزواج المختل ط ً

الخطأ استخدام تسامح الكنيسة السخي في الزواج المختلط كسالح لإلطاحة بالممارس ة اإلفخارس تية

ً
أيض ا .الزواج المختلط المسموح به في ظل الظروف اإلفخارستية التقليدي ة ليس مث االً على التن اقض،
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بل على التسامح .لكن ال ينبغي التطاول على هذا التسامح وتحويله إلى اته ام بع دم االتس اق للمطالب ة

بمزيد من التنازالت.

بالتدبير ،يمكن السماح بالزواج المختلط بين مسيحي أرثوذكسي ومسيحي غير أرثوذكس ي ألن ج وهر

الحقيقة األسرارية في الزواج ينط وي على أن يجع ل الزوج ان المس يح مح و َر حياتهم ا الزوجي ة معً ا،

وهذا ال يزال ممكنًا طالما الزوجان مسيحيان .لذلك ال يمكن السماح بالزواج المختلط في الحاالت ال تي
يتزوج فيها المسيحي من شخص غ ير مس يحي ،ألن الش ريكين مع ًا ال يمكن أن يجعال المس يح مح ور
ّ
حياتهما الزوجية التي هي جوهر الزواج المسيحي.

السر نفسه هي ما يق رر إمكاني ة اللج وء
السر على تلبية متطلبات طبيعة
وعليه ،إن قدرة الذين يتلقون
ّ
ّ

إلى الت دبير األس راري من عدم ه .يمكن تط بيق الت دبير في بعض الزيج ات المختلط ة ،ألن األزواج

المس يحيين يمكن أن يف وا بش رط جع ل المس يح مرك ز حي اتهم الزوجي ة .فيم ا ال يمكن تطبيق ه على
ً
سابقا ،ال يستطيع غير األرثوذكسي تلبية الش روط المطلوب ة للعض وية في الجس م
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 األرثوذكس ية ،يجب

أن نك ون منفتحين وص ريحين في إعالنن ا أن مث ل ه ذه الزيج ات س تكون إش كالية ديني ًا .إن تك اثر
المنمق ة ح ول "ال روح المش تركة بش كل أو ب آخر ،وال تي يتم إدراكه ا في أقن ومين" يحجب
العب ارات
ّ

الطبيعة اإلشكالية لالتحاد .فمعنى الزواج المختلط أن الش ريكين ال يش تركان ال رأي نفس ح ول أش ياء
ستكون مركزية في زواجهما .إن حقيقة األرثوذكسية ليست جانبية وهامشية ،ب ل هي مهم ة ومركزي ة

للغاية ،وهذه هي الحقيقة التي يختلفان بشأنها .إن رفض مناولة غ ير األرث وذكس ه و ببس اطة نتيج ة

االعتراف بأهمية ما يرفضه الشريك غير األرثوذكسي .يمكن للم رء أن يتّ ف ق على االختالف ح ول ع دد
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 القض ية ال يمكن تفاديه ا إلى األب د.
على وجه الخصوص ،ستظهر في المقدمة بمجرد أن يبدأ الزوجان في الصالة معً ا .هل يمكن أن يجتم ع

كالهما معً ا في ركن األيقونات للصالة أمام األيقون ات؟ ه ل يمكن لكليهم ا أن يص ليا الص الة إلى وال دة
اإلله والمالئكة والقديسين؟ هل يتحدّ ان في الصالة على الراح ل؟ ه ل ي ذهبان ك ل في طريق ه ص باح

األحد ويلتقيان بعد ذلك لتناول الغداء؟ أهمية هذه الصالة المشتركة (الشخص ية أو الجماعي ة) ليس ت
4
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اس ألي زواج
ثانوي ة أو هامش ية ،ب ل هي مركزي ة .تش كّل الوح دة الروحي ة في الص الة والس ّر األس َ
مسيحي حقيقي ،والخالف حول مثل هذا األساس يعيق نمو ال زوجين في المس يح .ه ذه هي المش كلة

الرئيسية في الزيجات المختلطة.

ويتعين على الوالدين تحديد كيفية تربيتهم .ه ذه
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 ب دءا حياتهم ا الروحي ة معً ا ألول م رة .ه ل
ّ
تحد العتقاد أح د الوال دين
سيعل م الوالدان الطفل األرثوذكسي أن البابا بالتأكيد ليس نائب المسيح في ٍ
ّ
سيعلمان الطفل أن اإلفخارستيا هي جسد ودم المس يح الحقيق يين الل ذين
الكاثوليكي بأنه كذلك؟ هل

يتناولهما في الذبيحة اإلفخارستية على الرغم من حقيقة أن الوالد المعمداني ينكر ذلك بش كل ق اطع؟
ّ
سيعلمان الطفل وجوب الصالة من أجل الموتى على ال رغم من أن الل وثري أو المش يخي يعتق د أن
هل
تم تعليم الطف ل
ه ذا غ ير مج ٍد وعب ثي؟ ال يمكن تأجي ل القض ية إلى األب د .على س بيل المث ال ،إذا ّ

األرثوذكسي أن الباب ا ليس ن ائب المس يح ،فس وف يس أل الطف ل قري ًب ا لم اذا تق ول األم (أو األب) إن ه

تكش ف المعض لة ال تي تواج ه األطف ال في إجب ارهم على االختي ار بين دي انتين مختلف تين
ك ذلك؟ ِ

االنقسام الذي بناه الوالدان باتحادهما منذ اليوم األول ،باإلضافة إلى الكشف بعب ارات ص ارخة وم ؤ ّثرة
َ
ً
إشكاليا.
عن سبب كون الزواج المختلط

تمام ا.
ثمن هذه النسبية العقائدية ،وغال ًبا ما يكون ذلك في رفض معتقدات كال الوال دين ً
يدفع األطفال َ

قد يستنتج الطفل أن الدين ال يمكن أن يكون به ذه األهمي ة ،وإال لك ان األم واألب أص ّرا على أن يك ون

للجميع عقيدة واحدة .فاألشياء المهمة ً
حقا ،كرفض العنص رية على س بيل المث ال ،ليس متروك ة ب دون
تحديد أو ّ
معلقة في الهواء .الحديث عن "نمو الزوجين معً ا" في رحلتهم ا المش تركة ،أو "الكينون ة 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 الش مالية وأم اكن أخ رى وتتزاي د وتيرته ا .إنم ا ال
ينبغي الترحيب بهذا وكأنه تمرين في المس كونية أو التعددي ة ،ب ل ينبغي النظ ر إلي ه على حقيقت ه ،أي
كدليل على أن اإليمان بالمسيح سطحي لدى كثيرين من الن اس .كث يرون لن يحلم وا أب دً ا ،على س بيل

المثال ،بالزواج من شخص تختلف آراؤه عن العنص رية عن آرائهم .لكنهم ال ي نزعجون على اإلطالق من
فكرة الزواج من شخص ذي وجهات نظر ،عن المسيح والحياة المسيحية ،مختلفة عن ما يرون.
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ً
حجما وأك ثر أساس ية.
ليس انتشار الزواج المختلط المشكلة الحقيقية ،بل هو أحد أعراض مشكلة أكبر

الحقيق ة المخيف ة وغ ير الم رحب به ا هي أن بالنس بة للعدي د من األرثوذكس يين في أمريك ا الش مالية،

يرتبط إيمانهم إلى حد ما بهويتهم العرقية .هذا هو السبب في أن قرار الشريك غير األرثوذكس ي بع دم

التحول إلى األرثوذكسية ال يثير قلق الشريك األرثوذكسي .أن ال يشارك أحد الشريكين ال تراث الع رقي

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 ،ب الطبع،
يمثل الزواج المختلط

أن مش َ
طحية اإليم ان ال تقتص ر على األرث وذكس من هوي ات عرقي ة معين ة .لألس ف ،إن ه ذه
كلة س
ِ
ً
أشخاصا من كل المجموعات العرقية.
المشكلة تصيب

َ
سطحية اإليمان أكبر من مشكلة الزواج المختلط .لق د قي ل عن أش كال بروتس تانتية معين ة
مشكلة
إن
ِ

وعمق ربع بوصة .لألسف ،ينطبق هذا الوص ف على العدي د من األرث وذكس الي وم.
أنها بعُ رض ألف ميل
ِ
انتشار الزواج المختلط يكشف هذا الواقع وحسب.

ان والتق وى .لكن المش كلة
بالطبع ،هناك استثناءات في زيجات يك ون فيه ا الش ريكان ح َّ
ارين في اإليم ِ
تبقى وتتضح عندما يبدئان في بناء حياة صالة معً ا في الكنيسة.

أقترح على األزواج المقبلين إلى الزواج في الكنيسة األرثوذكس ية أن يفكروا بعم ق في تح ديات عيش
حياة مسيحية منقسمة .السؤال للشريك غ ير األرثوذكس ي ه و :ه ل ال تزامي بط ائفتي أهم من الحي اة
المسيحية التي سأشاركها مع شريكي وأوالدي بعد الزفاف؟ إذا كان األمر كذلك ،ب المطلَق ،ه ل يجب أن
أتزوج ه ذا الش خص إذا اس تمر ه و أو هي في الكنيس ة األرثوذكس ية؟ ليس ت المس ألة مس ألة م ا ه و
مسموح ،بل ما هو حكيم.

تعقيب لألب أنطوان ملكي

هذا المقال دفعه إلي أحد اإلخوة ،وكان قد قرأه في اإلنكليزية ووج د في ه منفع ة كب يرة للمؤم نين في

تتم ترجمته ليستفيد منه األنطاكيون .هناك عدد من المالحظات على المقال ومنه.
بالدنا ،ورَِغب في أن ّ
عم ا ّ
تعلم ه الكنيس ة ،فه و ال
المالحظة األولى أن األب الكاتب ال يتردد لحظ ة في التعب ير بش كل كام ل ّ

ً
دفاعا عن اجتماعياتهم التي يحملونها معهم إلى الكنيسة .مجرد نقل
يخشى أن ينتفض بعض المؤمنين
االجتماعي ات إلى الكنيس ة ليس المش كلة دائم ًا ،إذ ق د يك ون ه ذا مبارك ًا ومطلوب ًا حين تك ون ه ذه
االجتماعيات على قلب الكنيسة وال تخالفها .إنما المشكلة هي في أن نسعى إلى مطاوعة الكنيس ة له ذه

االجتماعيات ،أي أن نريد كنيسة على شكل المجتمع ال مجتمع على شكل الكنيسة.
واقعنا الي وم في أنطاكية ،ويس هل إثبات ه إحص ً
ائيا ،ه و أن غالبي ة زيج ات أبنائن ا وبناتن ا هي من غ ير

ً
شيئا فهو أن معتقد الشريك(ة) ليس مطروح ًا إال أحيان ًا ،عن دما نص ل 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 ه ذا االرتب اط ،أو حتّ ى يس تدعي إع ادة النظ ر والتفك ير .وه ذا إن ّ
دل على ش يء فعلى أن الئح ة
أهداف االرتباط ال يأتي على رأسها تأسيس كنيسة في البيت ،وقد ال يَ ِرد هذا اله دف في ه ذه الالئح ة.

عالم يدل ذلك؟ على ان العيب هو في التربية ،البيتية والكنسية .ال ينفع أن نقول للشاب أو الصبية عند
َ
ً
شريكا في اإليمان قبل كل ش يء .ه ذا كالم علين ا قول ه
ارتباطهما ،أو بعده ،عن أهمية أن يكون الشريك
قبل الوصول إلى تلك المرحلة .وهنا تتوزع المسؤولية على األه ل والك اهن والتعليم ال ديني مع ًا .حتّ ى

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

هنا نعود إلى ما وص فه الك اتب بس طحية اإليم ان .علين ا أن نع ترف ب أن هن اك غالبي ة إيمانه ا س طحي،

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

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

أو الصبية فتعطيهما الجرأة على رفض العالق ة ال تي ال تق دّ س ،وتعم ل في األه ل ال ذين يج رؤون على
توجيه أبنائهم نحو المسيح بغض النظر عن متطلبات المجتمع وميوله ،وتعم ل في الكهن ة ال ذين ي رون
ً
واجبا عليهم يتق دم على ك ل ش يء ،وتعم ل في المطارن ة ال ذين ال ي ترددون في تعليم
خالص النفوس
شعبهم أن القوانين الكنسية هي عالجات وأدوية وغذاء للمؤمنين ،وأن عدم احترامها هو الم رض ال ذي
ً
طبعا.
ينخر ويؤدّ ي إلى الموت ،الروحي

ً
طبيعي أن ال يُ عجب 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 س ّلفتها إي اه الكنيس ة األرثوذكس ية
في اإلكليل بترتيلها " افرحي ايتها الملكة" .وطبيعي أن ال يعجب هذا الكالم أبناء هذه السيدة .وطبيعي

أن ال تحتمل هذه السيدة هذا الكالم .لهذا دَ َرجنا في أنطاكية ،كي ال يزعل أح د ،أن ال نق ول ه ذا الكالم.
قد يزعل المسيح ،لكن ه المس يح ،ال ذي د ّب ر غ يره ويق در ان ي دبّر نفس ه .لكن الش هادة لم تكن يوم ًا في
ً
يوما سلسة.
المسالمة وكلمة الحق لم تكن
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