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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 ّن ة "ت ذكّر ص هيون" ،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 الرئيس ية ال تي واجهه ا المس يحيون األرث وذكس في الغ رب 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 اإليم ان ال ذي

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

الم حقيقي إلى ح د كب ير أو ص حيح بش أن ع دد من األش ياء .ل ذلك،
ه ذا الخ وف من أن م ا يقول ه الع ُ

أفترض أن لدينا هذا التنافر المعرفي .إنه مصطلح من علم النفس ،يصف حال ة أنن ا ال نع رف كي ف نبقي
اإلثنين ،إيماننا والعالم ،في داخلنا في نفس الوقت .التجربة هي المساومة عن إيمانن ا أو تجاه ل أج زاء

من إيماننا كونها غير مالئمة للحياة في العالم المعاصر.

مؤخر ا بالمتبالهين من أجل المسيح ،ومدى أهمية شهادتهم بالنسبة لنا .بشكل خ اص ،إن
أتأمل
لقد كنت ّ
ً
قصص بعض المتبالهين بالمسيح الذين يفعلون أش ياء ك انت في حين ه ص ادمة للمؤم نين ،ك أن ي زوروا

َ
بادرت أنت
العاهرات أو مختلف أماكن الخطيئة .كانوا ال يصابون بأذى بسبب تبالههم بالمسيح .بينما إذا

أو أنا ،أو معظم المس يحيين األرثوذكس يين الع اديين ،به ذا الن وع من الس لوك ال ذي ق ام ب ه المتب الهون
بالمسيح ،فسوف نقع على الفور في الخطيئة.

المفرطة بالخطئي ة ،وم ع ذل ك نحن
أعتقد أننا مسيحيون أرثوذكسيون لكننا منغمسون في هذه الثقافة
ِ

ينقصنا ه ذا االزدراء بم ديح الع الم ال ذي يمتلك ه المتب الهون بالمس يح .أعتق د أن ه ذا يض عنا في م أزق
يضعف قدرتنا على مقاومة الخطيئة.
خطير بسبب اهتمامنا بنظرة اآلخرين إلينا .أعتقد أنه
ِ

ك ل ه ذا يع ود في النهاي ة إلى م ا قال ه لن ا المس يح :أنت تعلم أن ك ال تس تطيع أن تخ دم اهلل والم ال ،ال
تحب األب واألم ،أو األخت واألخ ،أو األراض ي أو الممتلك ات أو أي ش يء آخ ر ،أك ثر مم ا
يمكن ك أن
ّ
تحبني .إن لم تكن على استعداد لحمل صليبك فال يمكنك أن تكون تلميذي.
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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 الفك ر .أعتق د أوالً ،بالنس بة لن ا

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

يعلمون أنهم يطلبون مشيئة اهلل .وبسبب هذا الحزم وتص ميمهم على إرض اء اهلل وح ده ،اس تطاعوا أن

يكونوا وسط كل هذه التجارب دون أن ّ
يتأذوا منها .أعتقد أن اهلل حم اهم من العدي د من األش ياء ال تي
كان من الممكن أن تكون سب ًبا في السقوط.

يتعين علين ا أن نق رر أوالً وقب ل ك ل ش يء ع دم االهتم ام بم ا يفكّ ر ب ه أي
للتغلب على ازدواجية الفكر،
ّ

شخص فينا ،سواء كان ذل ك إخوانن ا وأخواتن ا األرث وذكس أو أف راد ع ائالتهم أو أص دقائهم أو زمالئهم
في العمل ،وأيً ا كان غير ذلك من ال ذين نلتقيهم في حياتن ا اليومي ة .يجب أن نك ون مس تعدين لتحم ل

داءا
نفس الن وع من االزدراء والتهكّم والس خرية ال تي ع انى منه ا مخلص نا أوالً على الص ليب ،ثم اقت ً
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 س نكون ق ادرين على

أن نكون مسيحيين مخ ِلصين نعيش في العالم .ال أفهم كيف يك ون ذل ك ممك ًن ا .اعتق ُ
دت ل وقت طوي ل

ً
مسيحية ،أن نعيش حياة محترم ة ظاهريً ا وفي نفس ال وقت،
أنه من الممكن ،عندما كانت ثقافتنا أكثر
على األقل إلى حد معين ،أن نكون أمناء لوصايا اإلنجيل .أعتقد أن ه من الواض ح أن مجتمعن ا ق د تق دم

إلى ما هو أبعد من تلك النقطة.
Source: Hieromonk Gabriel Hooten. The Greatest Temptation For Orthodox Christians.
https://orthochristian.com/142747.html
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