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الحديث عن تجسد المسيح بالدموع، الشيخ يوسف الفاتوبيذي

، كيف تحدد أرثوذكسية كتاب ما؟القديس صوفروني أسكس
1910، عظة حول وباء الكوليرا عام القديس بطرس زفيريف رئيس أساقفة فورونيج

/حياة روحية  رعائيات  الهوت /

هل من حاجة للصوم قبل المناولة؟، الميتروبوليت اثناسيوس مطران ليماسول
الشكر، الميتروبوليت اثناسيوس مطران ليماسول

، روح الميالداألرشمندريت يعقوب كاناكيس
، سيد الكون والزمان هو المسيح ال ضدهاألستاذ جورج مانتزاريذس

، مركزية اإلله الُمتأنس واإلنسانية األرثوذكسيةبانايوتا مكروبانذريمينو وإياد لدعة
، النساء في الكنيسةاألم خريستوفورا ماتيتشاك
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الحديث عن تجسد المسيح بالدموع
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

النص التالي جزء من حديث مسّجل للشيخ يوسف الفاتوبيذي، يظهر فيه عمل الروح القGGدس، حيث أن
الشيخ األمي نسبيًا يعّبر عن أمور الهوتية بلغة قريبة من كل الناس تعكس عيشه للحياة الروحيGة الGتي

يحكي عنها. يذرف الشيخ دموعًا غزيرة أثناء حديثه، وهذا بحد ذاته صورة عن عمل الروح القدس.

…نبدأ اليوم بأعظم احتفال، ولن نتمكن أبًدا من التعبير عنGه بالكلمGGات توسGلنا إلى مسGيحنا ليسGمح لنGا

ه الفائقة القداسGGة الGGتي حضGGنته. كGGل بالسجود لألرض حيث ُوِلد وللِخَرق التي غطته، أن نعانق بوقاٍر أمَّ
هذا يا أعزائي ألي غرض؟

هنا يكمن األمر الخارق الذي إذا تمكّن اإلنسان من إدراكه، يصير أكبر سبٍب لتقدمه الروحي ويقظتGGه من
بالدة عدم اإلحساس.

رى، GGُا ال يGGإنه هو اليوَم كطفٍل في العالم البارد. هو الذي به كان كل شيء. لقد َصَنع الكون، كل ما ُيرى وم
المادي وغير المادي، وصنع كل شيء آِمرًا بجبروته، كسّيِد كّل شيء. أما اإلنسان فقد صGGنعه بيديGGه. أراد
ن بGGأمره، حGGتى المالئكGGة. تGGََرون عمَل نسخة من النموذج األول. في حين أن كل شيء، كما ذكرُت، قد كُوِّ
، وبالتGGالي جعلGGه متقّباًل على صورته ومثالGGه "أنه خلق اإلنسان بيديه، وهو يفتخر به، ويثبت أنه َصَنَعه  "

لكل الصفات اإللهية.
لكنه مع هذا أوصى. لم تكن هناك حاجة ألمGGر، وأريGGدكم أن تكونGGوا منتبهين لGGذلك. بالتأكيGGد أوصGGى اهلُل
آدَم بحفظ الطاعة واالستكانة للسلطان، لمرشده، ألبيه وبأال يأكل من الثمرة المحّرمة الGGتي تولِّد المGGوت
والفساد. لم تكن تلك أوامر ُتعطى بطريقة إكراهية كالتي يستخدمها الرئيس لمخاطبة مرؤوسيه. كونوا

منتبهين لذلك ألنها أساس نكبِتنا كما هي أساس رجعِتنا إذا كنا نسعى إليها.
كل شيء سببّي، وعلى هذا النحو تم إنتاج البشGGر من سGGبٍب أول، وال يمكنهم الصGGمود أو البقGGاء من دون
أن يكونوا في عالقة مستمرة مع السبب األول. كمثاٍل، فكِّروا في الفروع التي تنمGGو من شGGجرة جميلGGة.
إذا قطعنا هذه األغصان ثم وضعناها في الماء وقمنا بإضافة األسمدة، تبقى عاجزة عن البقGGاء على قيGGد
الحياة. بمجرد أن تتخّلى عن الجذع، يصبح من المستحيل عليها البقاء على قيد الحيGGاة. وبالتGGالي، فGإن
طاعَة والتزام جميع الكائنات الGGتي ُخِلَقت بالصGGالح اإللهي يجب أن يكونGGا في شGGكل عملي يؤهGGل هGGذه

…الكائنات المتالك قوة الكينونة والوجود. وإال هذا مستحيل وانتبهوا لألهمية.
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ا بذاتGGه، فقGGد هلGGك على الفGGور GGًإن الشيطان الذي كان السبب األول للخسارة، ألنه ارتد عن اهلل ليصير إله
تماًما دون أمل في العودة. ثم، بدافع الكراهية، يخدع اإلنسان بقلة خبرته. انخدع االنسGGان واسGGتمع لمGGا
قال له الشيطان. فانقطع على الفور عن السبب. ونتيجة لذلك يسقط اإلنسGGان ويفقGGد شخصGGيته وُينفى
إلى أرض الفناء والموت والضياع وكGل الشGرور الGتي تحيGط بنGا. كGل هGذا نتيجGGة العصGيان. إن السGبب

العملي هو الكبرياء ألنه انخدع من الشيطان بأنه يصير إلًها بدون اهلل. 
السبب الثاني هو األنانية وحب الذات لدرجة أن كان عليه أن يأكل ممGGا يحبGGه. كGGل هGGذه األنانيGGة وحب

الذات هما سبب الدمار وجذر اضمحالل الكون كّله.
كان بإمكان إلهنا وأبينا الواسع الرحمة، بعد ارتدادنا، أن يأخذ حفنGGة من األرض وينفخ فيهGGا مGGرة أخGGرى
ويصنع إنسانًا آخرًا. لكن هذه ليسGGت عاطفGGة األب وقدرتGGه. لم يفعGGل ذلGGك! بGGدالً من ذلGGك، قGGرر أن يGGأتي
د الكلمGGة ّGGبب تجسGGو سGGذا هGGة.هGGذ البدايGGه منGGبنفسه، ليعيد بنفسه الذي خلقه بيديه، ويعطيه ما وعده ب
اإللهية. كان البد أن يأتي اهلل، هذا الخالق، ليعيد التوازن. ليس بطريقة إلزامية، بGGل بطريقGGة أبويGGة. كمGGا

َتَرون، لتحقيق ذلك، كان عليه أن يتواصل وجودًيا مع أقنوم اإلنسان.
ومع ذلك، لم يستطع أن يتواصل مع األقنوم البشري فوجدنا أنفسGنا في نGاموس االنحالل والمGوت. من
ًما االبنGة المقدسGGة، والدتGه. منGذ أن كGانت طفلGة صGغيرة أخGذها في قGدس ز مقGدِّ Gّرر وجهGذا، قGل هGأج
األقداس وهناك اعتنت بها المالئكGGة. ليس فقGGط أنهGGا لم تعمGGل شGGرًا وحسGGب، بGGل حّتى لم تفكGGّر بGGه. في
دِخلها، ليأخGGذ من GGُل أن يGGل اهلل يقبGGذي جعGGعظمة نقاوتها، أصبحت هذه االبنة الفائقة القداسة السبَب ال

طهارتها اإلنسان الجديد ال الساقط.
إنه يأتي ويأخذ من أمه الفائقGGة القداسGGة، من أحشGGائها الداخليGGة، من صGGفاء نقاوتهGGا، من الGGدم الشGGريف
ه، فيتجسGGد ويبGGدأ في تشGGكيل شGGكله اإلنسGGاني. لكن انتبهGGوا إلى GGَة أقنومGGة، في البدايGGائق القداسGGوالف

إخالص هذه االبنة وإلى أي مدى يدين لها المجتمع. هذه االبنة الممتلئة نعمة.
بهدف التعاون الكامل، عندما قرر اهلل الفائق الصالح أن يفعGGل ذلGGك، تنGGازل ليسGGأل االبنGGة عمGGا إذا كGGانت
ترغب... اهلل ذو القدرة المطلقة، الذي اعتنى بها داخل قدس األقداس وحرسها هناك فقط من أجل هGGذا

السبب. ها هو ال يتدّخل دون أن يسألها. حتى تتمكن أيًضا من إثبات صوابّية العودة ومعرفة اهلل.
كيGف يكGون هGذا ممكنGًا وأنGا عGذراء؟ ستصGيرين أمGًا وتلGدين ابن اهلل. فسGألت:  "ثم قGال لهGا المالك:  " " "

سيأتي مالك الرب ويحمل فيك نعمة الروح القدس وما سGوف يحGدث سGببه اهلل نفسGه "قال لها المالك: 

"الذي سوف يتجّسد.
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. انتبهGGوا للدقGGة! فمن ثّم تلّقى اهلل الطبيعGGة أنGGا أوافGGق. فليGGأِت، فلتكن مشGGيئته "فقالت الفتاة الصغيرة:  "

، بمعنى النقاء الذي هو أساس الروحية التي هي مركز شخصية اإلنسان وجميع أخذ الطبيعة "البشرية.  "

الكائنات العاقلة.
ا وبتGوالً ولم يتواصGل مGع االنحالل والسGقوط Gًو يبقى نقيGإنه يحفظ أمه العذراء، تماًما كما استقبلها، فه

. كيف له أن يخلق عدم الفساد إذا كان في شركة مع ناموس االنحالل؟  المرّمم د و "حتى يكون الُمجدِّ "

من أجل خالصنا، عانى من هGذه التجربGة الGتي ال يمكن تصGورها والGتي يسGتحيل وصGفها، ال في العGالم
الحالي وحسب، بل أيًضا في األبدية بكلّيتها. إنه تناُزل اإلله الكلمة، تجّسد اإلله الكلمة.

اهلل كما نؤمن هو الثالوث األقدس. هو اآلب واالبن والروح القGدس. هGو في ثالثGة أقGانيم ولكن بطبيعGة
واحدة. كGان على أحGد هGذه األقGانيم الثالثGة أن يقGوم بهGذه المهمGة واالبن كGان األنسGب لGذلك. َمن كGان
ُيدعى ابًنا، ابن اآلب، كان عليه أن يصير ابن اإلنسان حتى يظل األقنوم كمGا هGو. أن تكGون ابنGًا هلل وابنGًا

لإلنسان، هذا هو اإلنسان.
انظروا إلى هذه النقاوة، هذه الفتاة التي بمثل هGذه الطهGارة تبسGط يGديها لتتلقى اإللGه الكلمGة من يمين
اإلله واألب. تلك التي ال تليق بها الطبيعة كلهGا. الفتGاة تبسGط يGديها وتأخGذه وتضGعه في داخلهGا ليتلّقى

الطبيعة البشرية. ال ننسيّن هذه األمور يا إخوتي! فهي تّمت من أجل تجديدنا وخالصنا!
ولكن كGGون سGGبب الكارثGGة هGGو أنانيGGة اإلنسGGان ومحبتGGه لذاتGGه. كGGان على اإللGGه الكلمGGة أن يقGGوم بGGدوره،

لمواجهة الكارثة، والقتالع األنانية ومركزية األنا... 
هذا هو سبب آالمه الفائقة القداسة. لقد تنازل حتى الصلب واأللم والحزن لكي يقتلع جGذور اللGذة الGتي

…خلقها اإلنسان في عصيانه. تواُضع... كيف يمكنني أن أصف بالكلمات 

أن تضطر كل الخليقGة الGتي ال يمكن وصGفها، وهGو الGذي يحكمهGا ويأمرهGا، أن تتواضGع في القلب ال في
…المظهر وحسب من أجل اقتالع األنانية البشرية واستعادة التوازن إنه سّر األسرار.

Source: Elder Joseph of Mount Athos. Speaking on the Incarnation of Christ in Tears. Orthodox Teaching of the
Elders  (otelders)   December  23,  2021.  http://otelders.org/wisdom-from-mount-athos/speaking-on-the-
incarnation-of-christ-in-tears-christmas-elder-joseph-of-mount-athos/
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كيف تحدد أرثوذكسية كتاب ما؟
القديس صوفروني أسكس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ا أخGGرى؟ GGًه وليس رجاًل أو روحGGدث معGGلوان وتحGGديس سGGلماذا صّدقُت أن المسيح الكلي الطهر ظهر للق
ألنه، مع كونه فالًحا روسًيا بسيًطا وأمًيا تقريًبا، تلّقى فجأة روح الصالة من أجل كل بني آدم، وهGGو أمGGر

ال يستطيع ألمع الالهوتيين فهمه.
احفGGظ "من أهم جوانب ما سمعته من القGGديس سGGلوان وصGGف صGGالته، حيث تلّقى جوابGGًا من المسGGيح: 

. أّثر فّي أمران منذ البداية عندما تحدث عن لحظة ظهور الرب له. "ذهنك في الجحيم وال تيأس

استمرت الرؤيا للحظة، ولكن في تلك اللحظة انكشفت له األبدية. كان واضGGًحا لي أن الGGرب نفسGGه ظهGGر
الرب يرحم الجميGGع... على مGGا "له، ألنه جعله شريكًا في حالته التي ذكرها القديس سلوان في كتاباته:  "

... ... وأصبح عقلي طاهًرا  لقد بدأُت أفعل كما عّلمني الرب  (أعتقد، هذا هو السبب أنه  تابع بالكتابة:  ( ) ( "

"وروح اهلل يشهد للخالص بدون كلمات.

عندما يتعّلق األمر بالكتب أو التعاليم، "سأل أحدهم القديس فيالريت موسكو، الرئيس الروسي الالمع، 

"كيف تعرف ما إذا كانت أرثوذكسية أم ال؟ فأجاب:  ”.َتتبُ الروح الذي به كبتمييز"
، وفي نفس بGGدائي ، نواجGGه في كGGل خطGوة وعَي رجGGل  القGGديس سGGلوان "عندما نقرأ كتابGGات الشGGيخ  " ] [

. عندما كنت أستمع إلى الشيخ، كنت أتلّقى كلماته بشGGكل البدائية "الوقت، أعلى معرفة مخبأًة في هذه  "

طبيعي، وأدرك محتواهGGا العقائGGدي. وكGGانت شGGهادته أكGGثر أهميGGة بالنسGGبة لي من أي شGGيء تلقيتGGه منGGذ
الطفولة من أساتذتي ومن كل رجل كائنًا َمن كان.

Source:  Audio.  Essex  Monastery,  December  4th,  1989.  http://otelders.org/theology-and-spirituality/how-can-
you-tell-if-a-book-is-orthodox-st-sophrony-talks-about-st-silouan-and-his-writings/
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1910عظة حول وباء الكوليرا عام 
القديس بطرس زفيريف رئيس أساقفة فورونيج

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ما تزال هناك تقارير َتِرد من مناطق مختلفة بأن مرضًا ُمعديًا ينتشر في أنحاء بالدنGGا، وأنGGه يحمGGل آالف
. يودي بأرواِح اآلالِف من األشخاص (األشخاص إلى القبر  (

ليس من المفاجئ أن يجزَع الناس في مواجهة هذه الظاهرة المخيفة، وأن يسَعوا جاهدين للتفكير بأية
وسيلٍة لتجّنب العاصفة الوشيكة. ولكّن ما ُيحِزننا هو أننا ابتكرنا كGGل الوسGGائل الخاطئGGة الGGتي نظن أنهGGا
سُتنقُذنا من هذا المرض المريع الذي ال يرحم أحدًا. نحاول استخدام ُمختلف األمصال واللقاحGGات.. كGGل
وكالٍة، والغالبية السحقى من الناس، يGGتركون بشGGكٍل شGGبه تGGاٍم نقطGGة البدايGGة الروحيGGة في اإلنسGGان، أي

نْفَسه. هذا وحَدُه ما ال يرغبون بالتفكير فيه.
إن الشر األول واألوحد خلف المرض والِمحن والمعاناة على هذه األرض هو الخطيئGGة. إن الخطيئGGة هي
ُعب األمGر. كGل هGGذه الفيروسGات َGGا صGGا مهمGGل قوتنGGائل وبكGع الوسGه بجميGGَما يجب أن نستأصلَه ونحارب
والميكروبات والبكتيريGGا ليسGGت إال أسGGلحًة ووسGGائل في يGGدي العنايGGة اإللهيGGة هلل الGGذي يسGGعى لخالص

[، ُيذكّرنا الرب بأن ُنبقي موَتنا دومًا أمام أعيننا، والGGذي تليGGه1]الجنس البشري. بإرسال الوباء إلى الناس
الدينونُة الرهيبة، ويتبُعها العقاُب األبدي للخطأة غيِر التائبين. 

اهلل َمن ينبغي أن نلتفت إليGGه أوالً بالصGGلوات والتضGGرعات. وفيمGGا نقGGدم الصGGلوات يجب أن (إنGGه هGGو  (

نسعى ألن نوَجد مستحقين لرحمة اهلل. إنGه ألمGٌر ُمِلحٌّ أن تعGترف بخطايGاك وتتGوب عنهGGا وتتخGGذ قGرارًا
حاسمًا بأن تعيش حياتك بتناغٍم مع وصايا اإلنجيل. نعم، إن رؤية ما يجري حولنا أمGGٌر مخيGGٌف إلى حGGٍد
ما. فالناس من ناحيٍة مصابون بالخوف من مرٍض ُمعٍد ومميت وهم مرتعدون من الموت، ومع ذلك، هم
ون تمامGGًا أمGGر َGGوقِت، ينسGGفي الوقت نفسه منغمسون بالُمتع الجامحة والتسليات والمسرحيات. طوال ال

مسؤولياتهم المقدسة بحسِب دعوتهم كمسيحيين أرثوذكسيين. 
كيف ال يكون هناك مرٌض مميٌت في بالدنا فيما قد ابتعدنا عن اهلل وجلبنGGا على أنفسGGنا غضGGبه العGGادل؟
يجب أيضًا أن نقف برهبٍة أمام طول أناة اهلل الالمحدودة فإنه يؤدبنا برحمGGة. يجب أن نقGGدم لGGه شGGكرًا

قلبيًا كَوَننا لم ُنَدّمر بالكُّلية. فْلنُتب جميعنا ولُنصلح حياتنا ونُعْد إلى اهلل، ألننا نحن من تركناه.
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إرسال يحمل معنى أن اهلل مصدر الشGGرور أو أنGGه1] " تحترم الترجمة هنا النص األصلي، دون أن يكون استعمال عبارة  " ]

إله منتقم. اهلل يسمح بحصول األمراض واألوبئة التي هي نتيجة السقوط وَمن يثبت معها ويصل إلى التوبة يكون الرب
المترجم (بانتظاره كما في كل مرة يتخطى بها تجربة ما  (

Source: St. Peter Zverev. Sermon on the 1910 Cholera Pandemic. Orthodox Ethos. 
https://orthodoxethos.com/post/st-peter-zverevs-sermon-on-the-1910-cholera-pandemic
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هل من حاجة للصوم قبل المناولة؟
الميتروبوليت اثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

بالمعمودية نولد من جديد، بالميرون المقدس نتقّوى ونربح الحيGGاة، وبالمناولGGة المقدسGGة نصGGبح جسGGًدا
واحًدا، نصبح واحًدا، نّتحد مع المسيح ونصبح حًقا أبناء اهلل! ال توجد وسيلة أخرى! هGGذا واقGGع ال يمكن
تحقيقه بأية طريقة أخرى. فقط عندما تّتحد مع المسيح تحيا في المسيح! وإال فGGإن الحيGGاة المسGGيحية

لن تكون إال حالًة نظرية فلسفية ال تستمر لفترة طويلة.
ا صGGالحًا، من الناحيGGة ًGGون شخصGGد يكGGداس اإللهي، قGGترك بالقGGان، وال يشGGبالطبع ، عندما ال يتناول اإلنس
ا ًGGط شخصGGو أو هي فقGGبح هGGدريجًيا ويصGGة تGGذه الحالGGدهور هGGوف تتGGا ، سGGالنظرية، ولكن في مرحلة م

مقبوالً، على نمط دنيوي، ال شيء آخر! 
لنَر اآلن كيف نستعد للمناولة؟ فنحن نستعد من خالل كGل مGا تركتGه كنيسGتنا المقدسGGة كGدواء يجهزنGا،

كاالعتراف بالخطايا والصالة والصوم بحسب ما تعّين به الكنيسة.
على هذا األساس نحن نصGGوم الصGوم الكبGGير، مثGGل اآلن، ونصGGوم قبGل عيGGد الميالد، وقبGGل عيGGد الرسGGل
ا نصGGوم بانتظGGام في ًGGرى. نحن أيضGGقبل رقاد والدة اإلله وأيام األعياد األخ ، بطرس وبولس (القديسين  (

أيام األربعاء والجمعة من السGGنة، مGGع اسGGتثناءات قليلGGة. وإذا حافظنGGا على أصGGوام الكنيسGGة، يمكننGGا أن
…نتناول

في ما يختّص بفترة الصيام، في أي يGGوم من أيGGام السGGنة الGGتي نشGGترك فيهGGا بالقGGداس اإللهي، يكفي أن
ألكل في ذلك الصباح. ليس هناك حاجة لفGGترة صGGيام أخGGرى، مGGانصوم فقط في ذلك اليوم، أي نتجّنب ا

لم يرشدنا األب الروحي بخالف ذلك، ويوضح لنا أنه لمصلحتنا الشخصية ومن أجل جهادنا الشخصGGي،
…علينا الصيام في المساء السابق، أي في اليوم السابق، أو قبل أيام قليلة وما إلى ذلك

هذا أمر شخصي وليس قاعدة عامة للجميع. عندما يحفظ المسيحي فترات الصGGوم في الكنيسGGة، فإنGGه
ال يحتاج إلى صوم إضGGافي قبGل المناولGGة، ولكن فقGط صGGوم اليGوم، أي تجنب األكGGل من الصGباح حGGتى
ا، لGه فوائGد، حيث أن الصGوم، كجهGاد جسGدي Gًيًطا وخارجيGيًئا بسGان شGو كGلحظة المناولة. هذا، حتى ل

وروحي، يدخل في حياة اإلنسان، وينّقي العقل والجسد والروح.
ال للعديد "إنه يقّوي إرادتنا، ويمنحنا فرصًة إلنكار الخطيئة واإلنسان القديم، ويساعدنا على تعّلم قول  "

من األشياء التي تجّرنا وتحّركنا نحو الخطيئة أو الشر. لكن ما يهيئنا أساًسا للمناولة المقدسة هو التوبGGة
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بالتوبGGة فلنسGGتعدَّ  …يجب أن ننّميهما في نفوسنا. هذا هو ما نحتاج إليه لGGذا اللذان العظيمة والتواضع 
والتواضع!

ا ذلGGك المفتGGاح الصGGغير الGGذي يفتح بGGاب اهلل! التوبGGة GGًد حقGGروحي، يجGGار الGGذا المسGGف هGGإن َمن يكتش
والتواضع وانسحاق القلب هي ما يجعلنا مستحقين أمام اهلل.

Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. Fasting for Holy Communion. Is it needed? Video transcription. 
Orthodox Teaching of the Elders (otelders). May 17, 2019. 
https://otelders.org/liturgy-and-pastoral-care-lpc/fasting-holy-communion-needed-metropolitan-athanasios/
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الشكر
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

–عندما كنت في الجبل المقدس آثوس، قال لي مرًة ناسٌك تلميٌذ للقديس يوسف الهGGدوئي  وهGGو شGGيخ

":  كنت لوحدي مع القديس يوسف فقال لي: مضت سنوات عديدة يا بGGني حGGتى1959عظيم توفي عام 
 الGGذي كGGان،"استطعت إدراك سر نمو النعمة اإللهية. كيف تنمGGو النعمGGة في قلب اإلنسGGان؟ سGGأل الGGراهب

كيف تنمو النعمة أيها الشيخ؟ ولم يجبه الشيخ بشيء.. بقي صامتًا.. ولم،شابًا حينها " القديَس يوسف:  "

ُيصّر الراهب الشاب على تلقي إجابة. 
 سنوات كثGGيرة علي أنGGا أيضGGًا حGGتى أدركت كيGGفتّمر" قال لي: منيّيكلوفيما كان هذا الناسك العجوز 

كيف تنمو النعمGGة أيهGGا الشGGيخ حGGتى اسGGتدعى األمGGر . وبشكٍل طبيعي سألته السؤال ذاته:  "تنمو النعمة "

"سنواٍت كثيرًة لكي تدرك أنت والقديس يوسف ذلك؟

 عن األمر بالكلمGGات وأن تسGGتوعبه بعGGد سGGنواٍت عديGGدة من النسGGكرّتعببالطبع، إنه ألمر مختلف كليًا أن 
تنمو النعمة يا بني عبر الشكر الشيخ :  "والخبرة العملية.. أجابني  " ) (

المفتاح الGGذي يفتح ينGGابيع األسGGرار "يقول األنبا اسحق السرياني، قديس الكنيسة العظيم والهدوئي أنَّ 

شكرًا هلل وشGGعرتَ، القلب الشكور. إذا نجحتّالمقدسة هو القلب الممتن " في قول   بالحاجGGة لشGGكر اهللَ"
 إياها، فاعلم أن النعمة ستنمو في داخلGك. إْن لم تفعGل ذلGك، وكنت راضGيًاَكَحمنمن أجل األشياء التي 

بما ا�عطي لك، أو أنك بطريقٍة ما تطلب المزيد ولكْن بدون هذا اإلحسGGاس باالمتنGGان، فسيسGGتغرق األمGGر
.يّوتؤد كيف تقّيم األمور بشكل صحيح مّتتعلوقتًا طوياًل حتى  " الشكر هلل

واألكثر من ذلك، كان أحدهم يقول أن رجل اهلل القديس الذي عانى الكثير من التجارب يشكر اهلل حتى
، هGGذا شكرًا لك يا رب أن عملي يجري على مGGا يGGرام "على أصغر األشياء. ليس كأمٍر اعتيادي مثل قولنا  "

ال يساوي شيئًا. قGGد تكGGون هGGذه هي البدايGGة. ولكن االمتنGGان العميGGق اآلتي من وجودنGGا بأكملGGه هGGو حين
 مGا هGو حولنGا. حGGتى أصGGغر حركGGات أجسGادنا، حGGتى أصGGغر األشGGياء، مثGل نبتGGةّنشكر اهلل من أجGل كل

 شكر اهلل ألنه خلق العالم؟ّانِم نَمصغيرة.. عصفور.. الهواء.. الجو.. النجوم.. الشمس.. كل شيء. 
 عن الطبيعGGة. فيناَوأبعد عن خليقGGة اهلل وحاصGGرنا بأشGGياء اصGGطناعية ناَلَزَعوخاصة في عصGGرنا الGGذي 

عصر عدم االمتنان هذا ال نشعر بأننGGا شGGاكرون هلل. حين يحGGدث هGGذا، حين ال نشGGكر اهلل، فإننGGا ال نشGGكر
أخانا اإلنسان أيضًا، وال نشGGكر زوجنGGا أو زوجتنGGا أو أطفالنGGا أو والGGدينا وال حGGتى أنفسGGنا. ال نشGGكر أحGGدًا

حسنًا أنا بخيٍر إلى حٍد ما. الشكر هلل! "البتة. نكتفي بالقول  "
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لكنَّ قلب رجل اهلل ال يتحرك بهذه الطريقة. إن رجل اهلِل يشكر اهلَل على كل شGGيء.. على كGGل مGGا يحيGGط
نشGGكرك من أجGGل عظيم "به، واألهم أنه يشكره ألنه هGGو اهلل. تGGذكروا كيGGف نقGول عنGGد ترتيGل المجدلGGة: 

 ومليء بالنعمة وأنت أبونا ونحن أوالدك. نحن أوالددَّوُممج"جالل مجدك! نشكرك ألنك عظيم وقدوس 
 شGGيء هللّ. وكل ما حولنا جميGGل، ألننGGا نقGGدم كلمتناٍهأٍب غني وورثة كل عَظمة اهلل هذه. نشكره ألنه ال 

بامتنان؛ آالَمنا.. صراعاتنا.. أمراضنا.. تجاربنا.. أحزاننا.. فشلنا.. وحتى موتنا.. نقدمها هلل بامتنان. نشكرك
يا ربنا. 

. كGGانوا يعتGGبرون نشGكرك يGا رب ألنGك جعلتنGا أهاًل للمGوت من أجلGGك "أتذكرون ما كان يقوله الشهداء؟  "

استشهادهم سببًا لالمتنان.
أتذكر ذات مرة حين كان شيخنا يقدم النصائح لنا. كان يقول لليافعين الذين أرادوا أن يصGGيروا رهبانGGًا :
. ال تظنGGوا أنكم قمتم أي الحيGGاة الرهبانيGGة (يجب أن تكونوا ممتّنين هلل لدعوته إياكم إلى هGGذه الحيGGاة  (

بأمٍر شديد العظمة باتباعكم الرب. ال تظنوا أنكم ضحيتم بشيء عظيم. ما الذي ضحيتم به؟ ال شيء. 
، ضGحيت بشGبابي، ضGحيت بعالقGتي مGع والGدّي، ضGحيت بGزواجبشGهاداتي"قد تقولون  لقGد ضGحيت 

ل، ضGGحيت بالسGGيارات الGGتي كGGان يمكن أن أشGGتريها، أو بGGثروتي أو مسGGتقبلي أو حاضGGري.. بكGGل GGَمحتم
شيء.. بكل نفسي! ولكْن، ما هي هذه األشياء؟ ال شيء!

ما هي هذه األشياء أمGGام عظمGGة محبGGة اهلل؟ ال شGGيء! أشGGياء مؤقتGGة! قGGدمتم أشGGياء مؤقتGGة وحصGGلتم
بالمقابل على ما هو أبGGدي. قGGدمتم أشGGياء فانيGGة وتلقيتم أشGGياء ال تفGنى. قGدمتم أشGGياء ماديGGة وتلقيتم
أي األشGGياء الماديGGة أو سGGتتخلى هي عنكم، أحGGد (أشياء سGGماوية، الGGتي سGGتتخلون عنهGGا في وقٍت مGGا  (

األمرين. حين تأتي ساعة الموت، هل ستأخذون معك سعادتكم أو حكمتكم أو ثروتكم أو مشGGاريعكم أو
امGGرأتكم أو أوالدكم أو أي شGGيء تملكونGGه في الGGدنيا؟ ال شGGيء مطلقGGًا! سGGيأتي وقٌت ال محالGGة، لكم ولي
ولكGGل أحGGٍد، حين سننفصGGل عن كGGل هGGذا، شGGئنا ذلGGك أم أبينGGا. وبالتGGالي، مGGا الGGذي قGGدمتموه هلل؟ أشGGياء

. خالدةمؤقتة.. وما الذي أعطاكم إياه بالمقابل؟ أشياء سماوية أبدية 
.يقول بولس الرسول:  أحسب كل شيء نفاية لكي أربح المسيح  " هداشGGوف تسGG إذا فهمنا هذا الشيء، "

 جسد المسيح ودمه واالستماع إلى كلمة اهلل. ولكننGGا على عكس ذلGGكقّبلتوقنا للذهاب إلى الكنيسة وت
اليوم، نذهب إلى الكنيسة لسGGاعٍة على األكGGثر، وليس كGGل يGGوِم أحGGٍد، ونعتGبر اهلل مGدينًا بGأن يخGGدم كGGل
أذهُب إلى الكنيسGGة كGGل "احتياجاتنا. وفي حال سمح اهلل بتجربٍة ما لنا، واحسرتاه! نغضب منه ونقول: 

يوم أحٍد ومع ذلك أصابتني هذه المحنة. أّي إلٍه هو هذا؟ يجب أن يحميني ويعتني بي ويبعد عGGني كGGل
هذه المحن.. لماذا سمح بحدوث هذه األشياء السيئة لي، فيما يمنُح الراحَة للنGاس الGذي ال يGذهبون إلى
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"الكنيسة ويشتمون طيلة النهار والليل؟  وكأننا عميان ونعتبر اهلل مدينًا لنا ولديGGه الGGتزام بGGأن يخGGدمنا،

 ألننا قدمنا له معروفًا بذهابنا إلى كنيسته. وكأننا نتسامح معه في حياتنا.الفضلويدين لنا بالكثير من 
لسنا قادرين أن نفهم أننا نحن المحتGGاجون إلى اهلل. ليس لGGدى اهلل احتياجGGات. إمGGا أن نGGذهب نحن إلى
الكنيسة أو ال نذهب، إما أن َنخُلَص أو ال نخلص، إما أن نتبعه أو ال نتبعGGه. نحن ال نضGGيف شGGيئًا إلى اهلل
كمGGا أننGGا ال نحرمGGه شGGيئًا. إن اهلل ممجGGد في ذاتGGه وليس بحاجGGة إلينGGا لتمجيGGده. إننGGا نحن المحتGGاجون

للصالة والدراسة والجري إلى الكنيسة.
نشكرك يا اهلل. نشكرك يGGا اهلل من أجGGل كGGل شGGيء يجGGري "بالنتيجة، فلنتعلم كيف نشكر على كل شيء. 

حولنا، ألنك أنت إلهنا وأبونا، ألنGك أنت بGنيت هGذا العGالم والخليقGة.. خلقتنGGا.. نشGكرك من أجGل كGل مGا
. "لدينا

حين يتحرك القلب بالشكر بهذه الطريقGة، عنGGدها تصGبح المعانGGاة أخGGف، وتكتسGب تجاربنGGا معGنًى آخGGر،
وتستنير أعيننا ونرى حياتنا بشكل مختلف داخل البعد األبدي لملكوت اهلل.

Source: Met. Athanasios of Limassol. Thankfulness - The Key that Attracts the Grace of God. Orthodox Teaching 
of the Elders (otelders). February 12, 2021. https://otelders.org/theology-and-spirituality/thankfulness-the-key-
that-attracts-the-grace-of-god-met-athanasios-of-limassol/
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روح الميالد
األرشمندريت يعقوب كاناكيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ا عن GGًدث جميعGل نتحGلكن ه . روح عيGد الميالد "في هذا الوقت من السGنة، يتحGّدث النGاس كثGيرًا عن  "

روح الميالد هي الهدايا فقط، والتسّوق بشكل عام، "نفس الشيء؟ ال أعتقد ذلك. يبدو لي أنه إذا كانت  "

والوجبات العائلية، والتجمعات واالسترخاء، فإن عيد الميالد، خاصة هذه األيام، يجب أن يكون محِبًطا
جدًا لكثير من الناس. إنه يسّبب االكتئاب، ألن الكثGGيرين منGGا ال يملكGGون القGGدرة على التسGGوق والخGروج

آخر. حتى أولئك الذين يعيشون مع كGGلُبعدًا واالستمتاع. لكن الموضوع أكثر خطورة مما نعتقد، ألّن له 
ليسوا مغمورين بالبهجGGة. من الواضGGحأيضًا ما سبق، ال يزالون يعانون من نوع مختلف من التعاسة؛ هم 

من وجوههم أنهم ليسوا سGGعداء، على الGGرغم من أنهم قGGد ينسGGون لبعض الGGوقت. لكن فGGرحتهم قصGGيرة
العمر.

، فإننا ال نعGGني نفس الشGGيء، إذ في الحقيقGGة هنGGاك روح الميالد "إذًا من الواضح أنه عندما نتحدث عن  "

عيGGد الميالد ورأس السGGنة ا  GGًر يومGGني عشGGة من االثGGترة الكاملGGذه الفGGا. ه GGًشيء آخر، مناخ مختلف تمام(

، هي حًقا خاصة. قد يكون الشGGتاء والGGبرد بالخGGارج عGGاملَين في تشGGجيع النGGاس على (الجديدة والظهور

ا الGوقت الGGذي تGGدعو فيGه الكنيسGGة ًGه أيضGGدفء. إنGGعروا بالGا ويش Gًالتجمع في منازلهم، ليكونوا أقرب مع
جديGGدًا لمعظم المصGGّلين، كالسGGاعات ومGGا إلى ذلGGك. "أوالدها إلى قرِبها، بتكثيف الِخَدم، وبعضها يكGGون  "

ا التقاليGGدبه إنها التراتيل االحتفالية واأللحان، كل ذلك مًعا بطريقة رائعة موحى  ًGGا أيضGGا أنهGGمن اهلل. كم
الشعبية الغنية باألناشيد واألغاني ومجموعة متنوعة من العادات المحلية.

لكنه أيًضا شيء آخر. تستدعي هذه الفترة االحتفالية بأكملها شيًئا عشGGناه في طفولتنGGا البريئGGة الخاليGGة
ر بGGراءة طفولتنGGا، ونسGGعى إليهGGاّ. نتذكاءصدقأيها األ ،بمن يجب أن نكون يذكّرنامن الهموم: عيد الميالد 

لألطفال الصغار الميالد . علينا أن ندرك أن عطلة من جديد "ليست فقط   من المفترض أن يقضGواالذين"
ي عن المسGGؤولية والرغبGGة في الهGGروب من فراغنGGا. إنGGهّوقًتا ممتًعا. إذا قلنا ذلك، فإن األمGGر يشGGبه التخل

هاَْتذهبية، بطرق اقترحُتَوّفُر فرصًة إذ ذريعة ضحلة وتواضع زائف. هذه األعياد للجميع، وخاصة للكبار، 
،عيGGد الميالد هGGو أيضGGًا للبعض اآلخGGِر، مثGGل كبGGاِر السن. الختبGGار العGGودة إلى الطفولةها الكنيسGGة، َْتودعم

"أطفااًل يكونوا ن أن يعجزون عالذين   بالمسGGيحايلتقوانتقGGالهم لوهم اآلن قريبGGون جGGًدا من من جديد "
رنا بوجهتنGGا الحقيقيGGة، كمGGا حGGددها الGGرب عنGGدما قGGال:ّمرة أخرى. يعيدنا هذا العيGGد إلى طفولتنGGا ويGGذك

، أي في نقاكصيروا و ارجعوا"  قلوبنا وبراءتها.وة"األطفال الصغار
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Gه التجسGه. إنGرياّإذن ما هي روح عيد الميالد؟ إنه العيد نفسGا بشGير ابن اهلل ابنGGيحًد. يصGGبح المسGأص .
 اهللةحبGGم ي ههإنساًنا. هذا هو الحدث العظيم الذي يدفئ كGل واحGد منGا ويGGدفئ البشGرية جمعGGاء. هذ

، ألن الGGدين هGGو منالتي جعلته لنا الفائقة  الGGدين . هذا هو الفعل الذي يلقي بعيًدا بمفهوم  "واحًدا منا " " "

منهنGGا هGGو إعالن اهلل لنGGا. مGGع هGGذا التجسGGد، انفتح نحن إليGGه نع اهلل بواسطتنا نحن البشر، بينما مGGا ِص
كان مسدوًدا إلى الجنة وأعيGد بنGاء جسGر تواصGلنا مGع اهلل. وأكGثر من ذلGك: اعتقGدالذي الطريق جديد 

الفالسفة أن من المستحيل أن يتحد اهلل معنا نحن البشر، ولكن لدينا اآلن حقيقGGة جديGGدة، ألن المسGGيح
نحتفل ألننGGا نسGGتطيع أن نصGGبح آلهGGة،نحن بتجسده أعادنا إلى حالتنا قبل السقوط، إلى جمالنا السابق. 

 من خالل اهلل.نتأّلهبدون اهلل وبعيدين عنه. نحن كّنا عني أننا التي ت آدم وحواء ئيةبدون فنا
وهGذا ينطبGق بشGكٍلالنGاس. نفGوس يمأل إنGه . لديه ما يقوله لكل واحد منGا. مهم جدًا عندناعيد الميالد 

، ونتائجهGGا الGGتي هي خطاياناأهواءنGGا،الذين يرغبون في جعل قلوبهم مذوًدا. عندما نحدد على طبيعٍي 
عيGGد الميالداختبGGار . نبدأ العيش في عيد الميالد. وهكذا، يمكننGGا المعاينةونبدأ مهمة تطهير قلوبنا، نبدأ 

اليGGوم في "في عيد الفصح، في أي وليمة أخرى، أو في أي يوم آخر من العام. هذا هو المقصود بعبGGارة  "

أي َولدتاليوم "الترانيم:  ا  GGًلتفرح السماء واألرض اليوم نبوي  ، اليوم العذراء تلد الرب " ، و [ " " " " بحسGGب"
 ، "للنبوءات . اليGوَم "[ اليGGوم قGوة عظيمGGة، قGوة أبديGGة. عنGGدما تتحقGGقل"اتحGدت السGGماء واألرض "هGذا  "

 فإننا نعيش عيد الميالد في كGل لحظGGة. في الحقيقGGة،،المناولة والصالةب بشكل أساسي ،وحدتنا مع اهلل
 حًقا.هنحن نعيش

Source: Archimandrite Iakovos Kanakis. The Spirit of Christmas. Pemptousia. 23 December 2021. 
https://pemptousia.com/2021/12/the-spirit-of-christmas/
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سيد الكون والزمان هو المسيح ال ضده
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ْضَداٌد ِلْلَمِسيِح كَِثيُروَن “ )َقْد َصاَر اآلَن ا� (.18:2 يوحنا 1"
أيها األوالد ْد… "ضد المسيح، كما يؤكّد لنا رسل الرب ويذكّرنا القديس غريغوريوس باالماس، حاضر:  Gَق

. في الواقع، إذا استسGGلمنا لGGروح عصGGرنا ونسGGينا أننGGا بشGGٌر مخلوقGGون ْضَداٌد ِلْلَمِسيِح كَِثيُروَن "َصاَر اآلَن ا�

، إذا قبلنGGا أن نعيش ونتصGGّرف كأرقGGام، ككائنGGات عGGاجزة تقبGGَُل عبGGادَة أي "على صGGورة اهلل ومثالGGه "

بيروقراطية من أجل الراحة أو البقاء، فماذا يتبّقى؟ ما الذي يمكن أن يفعله ضد المسيح أكثر من ذلك؟
اَل لGGَُه: GGََدَها، َوق GGْالَِم َوَمج GGَِك اْلعGGَِع َمَمالGGَراُه َجِمي َوا� "مGGا الGGذي أراد تحقيقGGه أكGGثر في تعّنتGGه على المسGGيح؟ 

َجْدَت ِلي« َGGَرْرَت َوس Gَْن خ ا ا� GGَِذِه َجِميَعهGْعِطيَك ه يلحGGظ القGديس يوحنGا اإلنجيلي في سGفر الرؤيGGا أن” »ا�
الوحش يلِزم الجميع أن يحفروا على أيديهم أو جباههم اسمه أو رقم اسمه، حتى يتمكّنوا من التجGGارة.

يقّدم الوحش للناس بضائعه وخدماته شرط أن يخضعوا ويعبدوه.
رؤيا  ْنَساٍن  َعَدُد ا� )رقم الوحش هو  " (. واإلنسان الGGذي لم يعGGد يعيش كإنسGGان بGGل كGGرقم، اإلنسGGان18:13"

الذي يضّحي بروحه إلشباع رغباته وحواسه، قد خضع بالفعل لحاكم هذا الزمان. لقد سبق لGGه أن  حمGGَل
رؤيا  ْو َعَدد اْسِمِه  ِو اْسم اْلَوْحِش ا� َمة ا� السِّ .  لقد حمل   )اسم الوحش أو رقم ذلك االسم " " " "17:13.)

أحد التفاسير الرمزية يرى في'. Χξς ، مكتوب في سفر الرؤيا باألحرف اليونانية666عدد اسم الوحش، 
)تفسGيرها: مسGيح غGريب عن  ”Χριστός ξένος σταυρού“هذه الحروِف  األحرَف األولى من الكلمGات 

. يتم تقديم ضد المسيح للعGGالم على أنGGه مسGGيح غGGريب عن الصGGليب. ال يصGGلب نفسGGه، ألنGGه ال (الصليب

عالقة له بالمحبة والتضحية. وال يطلب من الناس رفع صليبهم. َيِعد بالراحGGة والرخGGاء شGGرَط رضGGوخهم
كما ُيفترض براحٍة. يكفي أن نعبده حتى نتمّتع بخGGيرات (الكامل. يكفي أن ينصاع اإلنسان له، فيعيش  (

األرض.
اليوم الهدف الرئيسي لإلنسان وثقافته هو الراحة والتمتGGع بخGGيرات األرض. يتّم تجميGGع كGGل شGGيء في
األجهزة والخدمات والمعلومات التي تجعل الحياة أسهل. حرية اإلنسGGان يتم التضGGحية بهGGا على مGGذبح
هذه الراحة. بمعنى آخر، يتم التضحية باإلنسان نفسه. وهو يحتمل هذه الذبيحة، ألنه يعتبرهGGا حتميGGة.
أن يرفَض منشGGآته؟ أن يGGرفَض فتوحاتGGه؟ أن يتخّلى عن ثقافتGGه؟ قGGد يبGGدو النسGGك الجGGذري سGGلبًيا من
جميع النواحي. فالحياة في العالم مختلفة ويجب أن يكون الخالص متاًحا لكل العالم،  العGGالِم المعاصGGِر

للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات المعلومات.
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إذًا، ما الذي يمكن عمله في هذه الحالة؟ الجواب ليس بسيطًا. الحضارة المعاصرة ال تأتي من الشGGيطان.
ق النزغGGة GGّارة تحقGGذه الحضGGه، هGGوقت نفسGGك، في الGGع ذلGGرية. ومGGدرات البشGGر والقGGوم على الفكGGا تقGGإنه

 االستخدام المستقل للمعرفة واعتمادها. إنها حضارة الرجل الساقط في أسمى صورها.منالشيطانية 
. فيصير اهلل منفيًا من اهتماماته. تخفت الGGروح في كل مجده "ينتقل اإلنسان إلى أقصى حاالت عطبه  "

وتتهّمش األخالق. ويبقى اإلنسان مطمئًنا وراضGGيًا ببضGGاعته ووسGGائل راحتGGه، بوجهGGه الغGGريب وحريتGGه
المتغّربة.

ينجز ضد المسيح عمله بشGكل أفضGل عنGدما ينسGGاه اإلنسGان أو يعتقGGد أنGGه غGGير موجGود. ونحن نعيش
تناسي  وجوده أو إنكاره. في هذه األثنGGاء يواصGGل ضGGد المسGGيح عملGGه. ونحن في خطGGر أن نسGGاهم في
تتويج سر وجوده أو أقّله معاينته، من دون حتى أن نشّك فيه. نحن في خطر أن نصل، أو أن نكون قGGد

وصلنا، إلى عصر ظهوره النهائي دون أن ندرك ذلك. دون أن نشك في أننا نتبع دعوته ودون أن نتوب.
حارب القديسون ضد المسGGيح طGGوال حيGGاتهم، بالنسGGك والصGGالة، وبالجهGGادات االجتماعيGGة والعقائديGGة
من جديGGد، الحيGGة القديمGGة تتطGGاول علينGGا، كمGGا اعتGGاد القGGديس "هزمGGوا الشGGيطان وأعمGGال الشGGيطان.  "

غريغوريوس باالماس أن يقول عندما تتعّرض الكنيسة ألي تهديGGد. ويضGGيف أن صGليب المسGيح يحّطم
رأس الشيطان. والشيطان، الذي يستغّل أتباَعه،  يسحُقه أولئك الذين رأسGGهم المسGGيح. لكن في النهايGGة،
الشGGيطان شGGريك في تGGدبير اهلل دون "الشيطان نفسه، من دون أن يشاء ذلك، يساعد في عمل المسيح. 

. إن إظهار ُعريه وبؤسه يزيد من سطوع عظمة اهلل. "أن يقصد ذلك أو يراه

إن سر صليب المسيح يسحق ويقضي على سر ضGد المسGGيح. ومن يِعش سGر الصGليب، وهGGو سGGر إنكGGار
الذات والموت للعالم، يشGGترك بالفعGGل بGGدءًا من حياتGGه هGGذه في االنتصGGار على ضGGد المسGGيح وفي مجGGد

قيامة المسيح.
إن رب العالم والتاريخ هو المسيح وليس ضد المسيح. بغّض النظر عن مقدار ما تثيره القGGوى المضGGادة،

 بمظهر المنتصGGر، فGGإن العGGالم في يGGد اهلل. كGGلهممخططاِتووبغض النظر عن مدى ظهور أضداد المسيح 
ل، إلى الGGذي جلب GGِع إلى الُمقبGGرح ويتطلGGه يفGGأس. إنGGاف أو ييGGها ال يخGGة ويعيشGGذه الحقيقGGَمن يعرف ه

زم  GGُد هGGلق . خرج منتصGGرًا وغلب "ملكوت اهلل إلى العالم وجاء كسّيد ضابط الكّل، إلى َمن  المسGGيحضGGد "
بالفعGGل بصGGليب المسGGيح. في آخGGر الزمGGان، سGGوف يكGGون قيGGده المتشGGّنج، وانفجGGاره النهGGائي، مقدمGGة

الستعالن المسيح النهائي ومجد المؤمنين.
Source: Γ. Μαντζαρίδη, 2011. «Και νυν αγαπητοί Αντίχριστος εστίν», απόσπασμα. Περιοδ. Σύναξη, τευχ. 29.
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مركزية اإلله الُمتأنس واإلنسانية األرثوذكسية 
فاسيلياذا كمثال لإلنسانيةال

*بانايوتا مكروبانذريمينو وإياد لدعة

مصطلحات ضروري تحديدها لقراءة المقال: 
oةGGا لقيمGGلًّ اهتمامهGGل، تعطي جGGير وعمGGة تفكGGام أو طريقGGو نظGGاني: هGGل اإلنسGGانية أو العمGGاإلنس

اإلنسان، لمصالحه، لِقَيِمِه ولكرامته.
o.مركزية اإلله المتأنس: أن يكون اإلله المتجسد، أي السيد المسيح، مركز تعليم وحياة المسيحي
oع ُعْمَراِنّي داخل مدينة قيصرية في كباذوكية، حيث احتوت على عدة جمعيات الفاسيلياذا: َتَجمُّ

لتسGGد احتياجGGات إنسGGان القGGرن الرابGGع ميالدي. سGGميت فاسGGيلياذا نسGGبة لمؤسسGGها القGGديس
باسيليوس الكبير.

مقدمة.1
من األسس الالهوتية األرثوذكسية أن اإلنسانية ليست تأليه اإلنسان، وإنما هي المعرفة التامة بأن مركز
حياة اإلنسان هو اإلله المتجسد، وأن نتائج التجسد، الGGذي مركGGزه المسGGيح، هي خGGبرة حياتيGGة وليسGGت

 اختGGبروا السGGعي للفضGGائل، نظرية، وهي ما يضGGبط حيGGاة اإلنسGGان األرثوذكسGGي.  آبGGاء الكنيسGGة الGGذين 
 الفاسGGيلياذا، وهي  المؤسسGGة الGGتي[.1] باسGGتقامٍة في حيGGاتهم، شGGّددوا على ذلككفّصلوا كلمGGة الحقGGو

اإللهيGGة المتأنسGGة للعمGGل ر البنيGGة  GGِال يظهGGع، هي مثGGرن الرابGGرية في القGGات البشGGل االحتياجGGغّطت ك" "

اإلنساني المسيحي. 
يهدف هذا المقال إلى البحث في كيGGف يتم تطGبيق العمGGل اإلنسGاني األرثوذكسGي، في العصGر الحاضGر،

تشGGكل أساسGGًا لسGGد الحاجGGاتلمقارنًة مع  تطبيقه في الفاسيلياذا. ومن ثّم إلى تقديم  اقتراحات بنGGّاءة 
المعاصرة وإلشباع البحث الالهوتي المسيحي. 

يبدأ  المقال بالسGGؤال عن اإلطGGار النظGGري للعمGGل اإلنسGGاني األرثوذكسGGي، وكيGGف عملت الفاسGGيلياذا ومGGا
كانت حاجات القرن الرابع الميالدي التي غطتها، كما يعرض احتياجات العصر الحالي؟ 

لإلجابة على هGذه األسGئلة تّمت العGودة إلى كتابGات آبGاء الكنيسGة المتعلقGGة بموضGوع العمGل اإلنسGاني،
وخاصًة تلك التي تتطرق الى حيGGاة ونشGاط القGديس باسGيليوس الكبGير الكنسGي. كمGا تم االسGGتناد إلى
األبحGGاث والدراسGGات الالهوتيGGة المعاصGGرة الGGتي تتعلGGق بالعمGGل اإلنسGGاني األرثوذكسGGي وباحتياجGGات

المسيحي المعاصر وأسئلته. 
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اإلطار النظري واإلطار الالهوتي لإلنسانية األرثوذكسية.2
صل وُمرتبط بشكل مباشر بمصطلح أعمال الرحمة  . القديس باسيليوس الكبير[2]مصطلح اإلنسانية ُمتَّ

، عنGGد .GG [3](  عGGّرف المحبGGة بأنهGGا الرأفة379–��  330) األنثروبولوجيGGا (مركGGز علم اإلنسGGان  لقGGديسا)
باسيليوس الكبير هGو اإللGGه. تعتمGGد هGGذه األنثروبولوجيGGا على حريGة الشGGخص بتوجGGٍه إنسGGاني. وكونهGGا
الرجاء هGGو مGGا حGGدده الرسGGول بGGولس، )أنثروبولوجية لتجلي النعمة فهي تجلب عناصر التفاؤل  الرجاء 

( ليقود اإلنسان إلى التأله، وهذا الفعل هGGو Kenosis). اهلل أفرغ ذاته [4](فاألمل بشري أما الرجاء فباهلل
. إحدى الصفات الخاصة، الثابتGGة والمسGتقّرة، للسGيد المسGيح، كمGا تGَِرد في[5]فعل محبة ورأفة بالبشر 

الكتابات الليتورجية وسير القديسين، وهي واحدة من صفات أخرى له، هي صGGفة محبGGة البشGGر. يGGؤمن
المسيحيون الشرقيون بأن اهلل إله رحوم و محب للبشر وليس إله عقاب، وهذا ُيستدل عليGGه من جميGGع

.  [6]مظاهر حياتهم
ر عن محبGGة اهلل لإلنسGGان GGّتمر ليعبGGكل مسGGطلحات بشGGذهبي الفم نفس المصGGيستخدم القديس يوحنا ال

. تشهد القوانين الكنسية على نشوء تقليGGد ألعمGGال[7]وليعّبر عن المحبة في عالقات اإلنسان الشخصية
الرحمة. في نفس الوقت، شGGّرَعت الكنيسGGة تأسGGيس الجمعيGGات اإلنسGGانية، المستشGGفيات، دور المسGGنين

وغيرها. 
القديس غريغوريوس الالهوتي، في حياته اليومية وتعاليمه، ربط الحياة الروحية بأعمال المحبGGة. هGGذا
مGتى َماَواِت  َّGوِت السGُا ِفي َملَك Gًْدَعى َعِظيم Gُا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفهَذا ي مَّ ... َوا� )ما فهمه من الكلمات اإللهية  " "

". ويكتب القديس في مقاله الرابع عشر: 5:19 لننقِّ أنفسنا فاعلين أعمال رحمٍة ولنبّيض كلٌّ منا نفسه،(
عر، آخرون كالثلج، على حسب عطف كل واحد منا. اآلن، بينما لدينا وقت، إي متواجGGدين بعٌض منا كالشَّ
في هذه الحياة، ِلنُزْر المسيح، لنخدمه، لنعِطه غذاًء، لنكُسُه، لندعوه الى منزلنGا، لنكرمGه، ليس فقGط على
المائدة، كما يفعل البعض، وبدون العطور، كما فعلت مريم ... ولكن ألن سيد الكل يريد تعبGGيرًا عمليGGًا عن

ألن الرحمة أثمن من مجموعة ال تعد من الحمالن المسمنين المقGGدمينوالرحمة وليس تضحية خارجية 
أي الرحمة للسيد، مقدمينها لهؤالء الذين يحتاجونها وقGGد أهملهم رفقGGاؤهم البشGGر، (للتضحية. لنقدمها  (

.[8]"لكي نكون مقبولين في المساكن الدهرية، عند انتقالنا عن هذا العالم
 اهل نينوى، يصف القديس أفرام السرياني أحداَث ذاك العصGGر كمGGا عاشGGها هGGو وكمGGاةفي مقاله عن توب

كGGلٌّ"يريد أن يعيشها المسيحيون مستخدمًا مقدار المحبة كالمقياس الروحي المثالي.  يكتب القGGديس: 
منهم يحّث اآلخر على الصالة والتضرع وعلى تقديم نفسه، والمدينة أصبحت كجسGGد واحGGد. حيث كGGلٌّ

ينتبه لئاّل يخطئ أحد منهم. لم يصلِّ أحد لخالص نفسه فقط، وإنما كانوا يصّلون ليخلصوا كأعضاء في
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جسد، ألن كل المدينة كمثل إنسان واحد، تم استدعاؤه ليستسلم للدمار والضGGياع. الصGGديّقون تضGGرعوا
".[9]ة، ليخلص هؤالء معهم، والخطأة صرخوا نحو اهلل ليسمع تضرع الصديقينأليخلص الخط

االحتياجات التي غطتها الفاسيلياذا.3
 االهتمام بعمله االجتماعي، عمل على تنسيقه بنفسه، ُمعطيGGًا دائمGGاكانأحّب القديس باسيليوس الكبير 

. بعGGد أربGGع سGGنوات من الدراسGGة في أثينGGا حيث درس الفلسGGفة، الجGGدل[10]التوجيهGGات الالزمGGة لعمله
، عاد إلى قيصرية كبادوكية وبعGGد معموديتGGه تGGأّثر بعمGGٍق من الوصGGية اإلنجيليGGة الGGتي تحّث[11]والطب

مرقس  .[12](21:10)على توزيع الممتلكات للفقراء وباشر في تطبيقها 
َرت ثمGGار رائعGGة. GGَتي أثمGGة الGGعاش القديس باسيليوس وعمل حسب تعاليم الكتاب المقدس. عاش المحب

؛ طبGّق وألول مGرة في[13]فبسبب مهاراته العملية واإلداريGGة، وكُممGارس لالهGوت المسGيحي والفلسGفة
َدقة الحقيقيGGة الُمِحبGGّة للبشGGر، والGGتي كGGان أساسGGها المحبGGة المسGGيحية بطريقGGة منظمGGة َGGاريخ الصGGالت
وُمَمنهجة، أي كجمعية إجتماعية منظمة. حتى أّنه وألول مرة دخلت كلمGGات بيت الفقGGراء، بيت العجGGزة

.[14]وروضة األطفال إلى اللغة اليونانية
 حدث جفاف ومجاعة كبيرة فارتفعت أعداد الفقراء. عمGل القGGديس باسGGيليوس على جمGع368في عام 

 حGGتى اسGGتطاع توفGGير طعGGام مطهي إلى جميGGعوكّل ما استطاع وكل ما كان متوفرًا من أنواع الطعGGام، 
 كان يعاني من امراض جسدية وعمل على االهتمGGامنَمالفقراء الذين كانوا في وضٍع مزٍر. كما عالج كل 

]برفع معنوياتهم النفسية عن طريGGق نقGل كلمGة الحGق لهم، بهGدف أن يفيGدهم روحيGGًا في نفس الGوقت

15.]
كل ما ُذِكر سابقًا نّظمه القديس بطريقة ممتازة، حتى أدق التفاصيل، وعمGGل على تسGGخير كGGل ممتلكاتGGه
في سبيل عمل الخير. وفي سبيل تأمين موائد الطعام، حرص القديس على إطعام الجميع بGGدون تميGGيز

.[16] ًابين ديانتهم أو عرقهم، حتى ولو كانوا وثنيين أو يهود
كل ما سبق كان نقطة بداية لتطور كبير في أعمال القديس الخيرية، والتي كGGانت منظمGGة بشGGكل فريGGد

 عندما سيم القديس باسيليوس الكبGGير اسGGقفًا لقيصGGرية كبادوكيGGة،370نسبة لتلك الحقبة الزمنية. عام 
استخدم موهبته في الوعGGظ، فاسGGتطاع إقنGGاع أغنيGGاء المنطقGGة، وحGGتى أنGGه أقنGGع فالفيGGوس يوليGGوس
فاليس، والذي يعّد من أعداء القGGديس السGابقين، أن يسGGاهموا في بنGGاء مركGز ليغّطي معظم احتياجGGات
المجتمع. باألخص أنشأ مستشفى، وملجأ أيتام، ومستشفى لمرضى األمراض الُمعدية، وَنزالً للمسGGافرين

 نسبة للقديس. يشGGير سGGوزومينوس أنGGه بعGGد رقGGاد القGGديس لمفاسيلياذاوالزائرين. ُسّمي هذا المجمع ال
.[17]يتوقف عمل هذا المجمع، وإنما استمر في تقديم المساعدة حتى منتصف القرن الخامس ميالدي
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اعتنى القديس باسيليوس الكبير بالمرضى كممGرض بسGيط، وخاصGة بالمصGGابين بGGالبرص الGGذين كGGانت
أموات قبل المGGوت "حالتهم سيئة للغاية، حيث كانوا ُيعتبرون  . وإيمانGGًا منGGه أن الصGGحة الجسGGدية[18]"

تقترن بصحة النفس، ركّز عنايته على األشخاص الذين عزلهم المجتمGع بسGبب امراضGهم المعديGة. كGان
للقديس محبة كبيرة بحيث أنه كان يعانقهم بمحبة أخوية. بناًء على ما سبق، يمكننا القGGول أن القGGديس

.[19]باسيليوس الكبير هو مؤسس نظام الرعاية الشمولية
يشهد القديس غريغوريوس الالهوتي في مقالته التي رثا فيها القGGديس باسGيليوس الكبGير  للعمGل هGGذا
تقدم قلياًل خارج المدينة وستقابل مدينة جديدة، بناًء  جديرًا بالثنGGاء تّم بنGGاؤه من هبGGات "حيث يقول: 

األغنيGاء، هGذه األشGGياء الGتي تعتGGبر زائGدة لهم هي مهمGة للفقGGراء. بتشGجيع منGGه، أعGGني باسGيليوس، تّم
ل النGGاس GGَرح، وُيعامGGاالحتفاظ بها. في ذلك البيت ُيواَجه المرض بالصبر، وُتعَتَبر تقدمات الناس مصدر ف

. القديس باسيليوس الكبير اتبع المثال الكتابي في متى  :6"برأفة ال تكGGنزوا لكم كنGGوزا على األرض19   "
.[20]"حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون 

القديس غريغوريوس النيّصي، أخو القديس باسيليوس الكبير الذي كان داعمًا متحمسًا ألعمال الرحمة،
ميزة من ميزات اهلل وهي أحدى مرادفات المحبة ألن المسيح، وبسGGبب "يقول أن اعمال الرحمة تعتبر  "

.[21]محبته للبشر، تجّسد ليخلص البشر
 رعيتGGه الى أن يGGوفروا غرفGGة واحGGدة ليستضGGيفوادعافي نفس العصر، دعا القديس يوحنا الذهبي الفم 

. الفكر الالهوتي كمGGا يتّم التعبGير عنGه[22]الفقراء والمشّردين ألن هذا العمل ُيعَتَبر تقدمًة للمسيح نفسه
د، أثGGار شGGّك البعض في حقيقGGة ّGGمن خالل خبرة المجتمع الكنسي، أي أن رأس الكنيسة هو اإلله المتجس

يحمGGل رسGGالة الكنيسGGة التاريخيةتجسد اإلله. ولكن حقيقة التجسGGد اإللهي، تشGGهد أن كGGّل شGGخص منGGا 
] من جسد اهلل نفسه، وفي نفس الوقت جسGGد العGGالم، ولكننGGا لسGGنا اهللخاليا متساويةبمعرفة تامة أننا 

23].
نستنتج مما سبق أن التعبير عن المحبة عن طريق عمل الخير يأتي بدافع طوعي وليس إجباريًا لرعايGGة

اإلنسان.

اإلحتياجات المعاصرة التي تخدمها الكنيسة.4
يتطّلب تعGGداد إحتياجGGات االنسGGان المسGGيحي المعاصGGر الى العديGGد من التخصصGGات ويحتGGاج مقGGاالت

 كنيسGGة اليونGان، وشGغلت البGاحثين[24]عديدة. نوِرد في هذا المقال البعض منها تّم نشGرها في ذيبتخا
 المهتمين بحقول مشابهة ومنها الالهوت.  
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:[25]" هي خدمة ال تبغى الربح تابعة لكنيسة اليونان، يتمركز عملهGGا على محGGورينΔιακονία"ذياكونيا  
األول هو الخدمGGة الروحيGGة، الGGتي تشGGمل الحيGGاة الليتورجيGGة وعيش األسGGرار الGGتي تقGGدمها للمسGGيحين
وتعليم الشباب واالهتمام باالشخاص ذوي االحتياجات. هذه الخGGدمات يتم تقGGديمها عن طريGGق الكهنGGة
والمؤمنين. كما تعمل ذياكونيا على تنظيم مدارس لألهGGل، ومGGدارس للقيGGاديين في الكنيسGGة، وخGGدمات

دعم لالجئين والمهاجرين، وخدمات لتخطي الصعوبات اليومية. أحد األمثلة هو رعاية المسجونين. 
ذ من خالل العديGGد من النشGGاطات عن طريGGق كنيسGGة يتضّمن المحGGور الثGGاني أعمGGال الرحمGGة والGGتي ُتّنفَّ

. هدف أعمال الرحمة هو تنشيط المستفيدين[26]اليونان أو بالتعاون مع الكنائس األرثوذكسية األخرى
الGGذينومن هذه األعمال وإشراكهم في تحسين ظروفهم المعيشية. لهذا يتم التركيز على جيل الشGGباب 

 مبادرين وأن يعملGGوا ويتحملGGوا مسGGؤولياتهم وواجبGGاتهم. ُتعتGGبر المخيمGGاتوايجب ان يتعلموا ان يكون
الكنسية أحد األمثلة على ذلك. 

من األمثلة على الخدمة والتقدمة األرثوذكسية اإلرسGGاليات بهGGدف مقGGدس الى دول الخGGارج. من خالل
هذه اإلرسGGاليات يقGGوم المسGGيحيون بالGGذهاب الى دول لم تعGرف المسGGيح بعGGد. وبسGGبب تGGدني مسGGتوى
المعيشة في تلك الدول، فان مساعدات االرسGاليات مسGتمرة، ويتم إرسGال الكثGGير من األغGراض لتلبيGGة

 تطبيقًا لكالم الكتاب عن المحبة. هذا عمل صعب بسبب عدم وجود البنية التحتية في تلكحتياجاتالا
البلدان. 

الخالصة واالقتراحات.5
ن الفاسيلياذا عملت كمجّمع ألعمGGال الرحمGGة بهGGدف شGGفاء نفGGوس وأجسGGاد المسGGتفيدين فيإباختصار، 

ال تتوقف اعمال المحبة. أذلك العصر. وألن إحتياجات البشر ال تتوقف، يجب 
الكنيسة التي تحمل على عاتقها شفاء اإلنسان بشكل تام، تلتزم خدمتها اليGGوم، وتطّبقهGGا بمGGا تمتلGGك من

قدرات، عاملًة على تخفيف آالم االنسان. 
وأخيرًا، إذا اعتبرت الكنيسة، بكGGل أبرشGGياتها، في اليونGGان وخارجهGGا كمGGا اإلرسGGاليات، أن الخدمGGة الGGتي

تقوم بها هي حقيقة واقعية، فقد يكون ممكنًا تلبية غالبية احتياجات الناس.
ما قام به القديس باسيليوس هو وضع األساسيات لتطبيق عمل الرحمGGة المسGGيحي، وهGGذه األساسGGيات
أوجَدت عماًل سباقًا لعصره وللعصر الحالي، حيث أنه وّفر المساعدة لجميع المحتاجين، بغض النظGGر عن
دينهم أو عرقهم. الفاسيلياذا هي المثGGل الGGذي ال يمكن تجاهلGGه، بGGل يمكن أخGGذه كنمGGوذج لبنGGاء خGGدمات

تساعد المحتاجين، حيث أن مشاكل اإلنسان ال تتغير والمجتمعات تواجه صعوبات متشابهة. 
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النساء في الكنيسة
األم خريستوفورا ماتيتشاك

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إذا دخلت الكنيسة األرثوذكسية ، فسوف ُتصGَدم بGالطبع بأشGياء كثGGيرة. قGد تالحGظ أن الGذين يقومGون
بالخدمة، الموجودون في الهيكل المقدس، هم رجال: الكاهن، أو رّبما الشماس معه، أو حتى األسقف إذا
كان موجودًا. يمكن أن يكون هناك صبيان للخدمة، أو قارئون، أو مرّتلون في الجوقة. ما هGGذا؟ يبGGدو أن
الرجال يفعلون كل شيء في الكنيسة. لكني أود أن ألفت انتباهGGك إلى بعض األشGGياء األخGGرى الGGتي قGGد

تفوتك.
بدايًة، إذا كنت تسافر كثيرًا في العالم األرثوذكسي، في هذا البلد أو غيره، إلى كنيستنا أو ديرنا، أو عGGبر

،مكGان  إضGاءة الشGموع في أي وقتتنتبGه إلى البحار، إلى كاتدرائية كبGيرة أو أبرشGية ريفيGة صGغيرة، 
ا. كمGGا نعلم، GGًا جميعGGا أمنGGة، إنهGGفستجد أن معظم الشموع ُمضاءة أمام أيقونة والدة اإلله. هي أم الكنيس
. في هGGذه هوذا ابنك ، وألمه  هوذا أمك "عندما كان المسيح على الصليب، قال لحبيبه الرسول يوحنا  " " "

ا لGGذلك! إذا زرَت أي مGGنزل أرثوذكسGGي في GGًالنقطة، وضعنا جميًعا في رعايتها. كيف يستجيب الناس حق
.ولعّلهGGا األيقونGGة األبGGرز هذا البلد أو في أي مكان في العالم، فسGGترى على األرجح أيقونGGًة لوالGGدة اإللGGه، 

.امرأةألنها و. الكثير من الناس يشعرون أنها تفهمنا ألنها بشر سترى من أين تتدفق المحبة وإلى أين
من نواٍح عديدة، تحصل النساء على هذه الهبة من اهلل: أن تكGون متفهمGة وحساسGة. إنهGا ِهبGة من اهلل.

الجندر  بعض الخصGائص(، جGزء من قصGGد اهلل. اهلل خلGق الGGذكر واألنGثى. gender)إنها جزء من الجنس 
ا فيالذكورية وبعض الخصائص األنثوية ال يفصل بينها خٌط فاصGGٌل يحGGدد كاًل منها GGًف دائمGGاك توالGG؛ هن

كل واحGGد منGGا. يجب أن يكGون هنGGاك انسGGجام بين هGGذه الفضGGائل والخصGGائص. لكن المGرأة تتمتGGع بهبGGٍة
روحية عظيمة من اهلل. يقول أحد الشيوخ في اليونان أن المرأة هي الGGتي تحمGGل طفاًل وتجلب مGGع اهلل

ا. إنGGه موهبGGة وذوقإلى حياة جديدة  GGًا عظيم GGًًا روحي ّGGرأة حسGGالعالم؛ إنها شريكة اهلل. لقد أعطى اهلل للم
وَحَدس.

إذا كنَت على استعداد للقيام بهذه الرحلة الفكرية معي، فقم بإجراء هGذه التجربGة بنفسGك. مGرة أخGرى،
، أو اذهب إلى الخGGارج،كنيسGGًة ريفيةادخل إلى كنيسة في هذا البلد، كبيرة أو صغيرة، كنيسة مدينة أو 

من المGGرجح أو التقط صورة ذهنية. هل ترى في الِخّدم في تلك الكنيسة رجاالً أكثر أو نساًء؟ ّوقم بالعد
.ستجدهأن ترى األكثرية من النساء. إذا كنت تراهن على ذلك، فافعل ما وصفُته واألرجح أن هذا ما 
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عGGادًة في كنائسGGنا، تحضGGر نسGGاء وتقمن بمعظم المهGGام. اآلن هGGل نGGرى في ذلGGك أي نGGوع من التحقGGير أو
ل المسGGيُح النسGGاَء وأحبهّناالمتهان بحّق األنثى؟ ال أعتقGGد ذلGGك.  GGِة قبGGامرية والكنعانيGGدث إلى السGGوتح

والنازفة الدم. لقد كان حاضرًا لهن تماًما. في ثقافته وفي عصره لم يكن هذا سلوكًا مقبواًل دائًما. وهكذا،
هو ينتظر في الكنيسة كاًل مّنا، يزرع فينGGا بGGذار صGGورته. هGGو خلقنGGا، ذكGGرًا وأنGGثى، كGGٌل منGGا على صGGورته

ومثاله.
هGGل يمكن للمGGرأة أن تتقGGّدم في الحيGGاة الروحيGGة؟ هGGل الرجGGال وحGGدهم يتقGGّدمون؟ ألن الرجGGال هم

يمكنالوحيدون الذين ُيسامون ويقيمون الليتورجيا. أهذا كل ما يمكن للمرأة أن تبلغGGه؟ ال أعتقGGد ذلGGك. 
وفيالنساء قديسات. يجب أن تكون النساء قديسات. للمرأة أن تكون قديسة ). نحن النساء في أمريكGGا 

وكGGل العGGالم: ، دعوتنا سامية جGGًدا لنصGGبح قديسGGات، هGGذا مGGا تحتاجGGه هGGذه األمGGة  )كل العالم: المترجم )

ا أشGGخاص GGًاك دائمGGا هنGGًنا، ربمGGر؟ حسGGبيب آخGGاج إلى طGGديس؟ أتحتGGماذا تحتاج أكثر من الق . (المترجم

يحتGGاجون إلى مسGGاعدة طبيGGة. لكن الكثGGير من الموهGGوبين والمتعلمين يصGGبحون أطبGGاء وممرضGGين
جيدين. هل نحن بحاجة إلى مدّرس آخر؟ هل نحن بحاجة إلى عامل اجتماعي آخGGر؟ هGل نحن بحاجGGة
؟ مGGا وكGGّل العGGالم: الكمGGترجم (إلى سياسي آخر؟ هناك دائمًا شخص ما. لكن ما الذي سيقوّي هذه األمGGة  (

الذي سيقّوي الكنيسة في هذه األمة غير النساء القديسات؟
كثيرات مّنا تأخذن دعوتنا على محمل الجد لنصبح مماثالت هلل أكثر فGGأكثر، وأن نقGGترب منGGه، ونتعGGّرف
عليGGه ونفعGGل مشGGيئته. كنسGGاٍء، لGGدينا فGGرص هائلGGة وال توجGGد حGGواجز تحGGول دون ذلGGك. إن زيGGارة ديGGر
أرثوذكسي للنساء هي أمر رائع بمعنى أنه من الواضح أن هذا الدير مجتمع أمومي. إنهن نساء يعشن مع
نساء، ويتحّملن النساء ويفعلن كل مGا ُيطلَب منهن. لGذا، فإنGه مجتمGع رهبGاني بأكملGه، ديGر بأكملGه، ديGر
نساء، في أيدي الراهبات. ال يوجد رجل يستطيع أن يأتي إلى هنا ويخبرنا كيف نعيش حياتنا. لنGGا بركGGة
أسقفنا وصالته، وعينGه السGاهرة. أنGا متأكGدة من أنGه إذا كGان هنGاك أي شGيء غGير الئGق، فسGوف يGأتي
ويصحح ذلك. لكنه ليس هنا التخاذ قرارات نيابة عنا، لوضع أي قواعد تتجاوز ما تعطينGGا إيGGاه الكنيسGGة
نفسها. يGGأتي كهنGGة ويحبGGّون الخدمGGة في أديGGرة النسGGاء، وخاصGGة الكهنGGة المتقاعGGدون. هنGGاك تGGاريخ من
السعادة قوامه كهنة  متقاعدون خدموا هنا لفترة. إنها فرصة جيدة جًدا لهم أن ال يعودوا مسؤولين عن
الرعية، وهم ما زالوا يحبون الخدمGGة. إذا أعطGاهم اهلل الصGGحة، فGإنهم يسGGتمتعون بالخدمGة، ويريGدون
الخدمة، فيمكنهم أن يأتوا لخدمة الليتورجيGGا، والتمتGGع ببعض الشGGركة مGGع الراهبGGات أو الGGزّوار، دون أي

داٍع للقلق بشأن َمن يحّضر التقدمة، وَمن يشِعل المبخرة، ومن سوف يحضر.
في أديرة النساء، ليس لدينا صبيان للخدمة وال شمامسة؛ عندنا راهبGات يخGدمن في الهيكGل. قGد يبGدو
هذا شائقًا لكم. هكذا كان بالنسبة لي. لقد نشأُت في الكنيسة األرثوذكسية، وكفتاة صغيرة، فهمنGGا جيGGًدا
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أن الفتيات ال يدخلن الهيكل. كنت في الخامسة والعشرين من عمري عندما زرت الدير ألول مرة، وال بGد
يا إلهي! ماذا يحGGدث "لي من القول أنني عندما رأيت راهبة تخرج من الهيكل تسارع َنَبض قلبي. فكّرت 

"هنا؟ لكن بعد ذلك، بGGالطبع، أدركُت أن هGGذا ضGGروري. إنGGه أمGGر عملي للغايGGة، والكنيسGGة واقعيGGة للغايGGة.

لذلك، في دير النساء،  إذا كان أحٌد سيدخل إلى الهيكGGل لمسGGاعدة الكGGاهن بإشGGعال المبخGGرة أو مناولتGGه
األشياء، أو غلي الماء، أو التنظيف، أو أي َعَمل آخر، فإن الراهبات ُهّن من يقمن بذلك. 

هذا ليس من دون َبَركة. ال تستطيع أي راهبة أن تدخل إلى الهيكل. نحن نحافظ على الهيكل كمكان
فائق التوقير. ليس ألي رجل أيًضا أن يدخل الهيكل، فقط الذين يتعين عليهم ذلك. ليس الهيكل مكاًنا
للتسكع أو لمجرد إثبات أن النساء يمكن أن يدخلن. إنه طاعة خاصة في الدير. تعطي الرئيسة البركة
لهذه الراهبة أو تلك ألن تخدم في الهيكل. وهي تتعّلم كيفية القيام بذلك وعليها أن تقوم به باحترام.

بالطبع، في الدير النسائي، نؤّدي كل القراءات واإلنشاد، كما هو الحال في العديد من رعايانا. هذا ُمتاح
لنا.

حياة المرأة في الكنيسة هي الذروة، الملء. هذا ينطبق حتى على أي أّم. انظرن إلى والدة ترّبي أطفالها
في عائلة. بادئ ذي بدء، أن تنجب األطفال. يطلب منك اهلل أن تلGGدي أوالده ثم تGGربيهم. في كGGل لحظGGة،
لمدة خمسة عشر أو عشرين عاًما، تكون األم هي الكاهنَة في المنزل، والكاهنة لذلك الطفل. إنهGGا تمنحGGه

ِكبل وإرشاًدا روحًيا كاماًل وتنشُئه، عاطفيًا وجسدًيا وتعليمًيا،  GGُالِتِك، عالقتGGاة صGGا. إذن، حي ًGGروحًيا أيض
الحميمة مع اهلل تنتقل إلى أطفاِلِك. أنت تصّلين من أجلهم. أنت عالقتهم الكاملة باهلل. هم أصGGغر من أن
يتكّلموا، ويتلوا صلواتهم، حتى أنهم أصغر من أن يرسموا إشارة الصليب. نحن نحّب مشGGاهدة األطفGGال
وهم يرسGGمون إشGGارة الصGGليب. يبلغGGون من العمGGر سGGنة أو سGGنتين. إنهم يضGGربون رؤوسGGهم بشGGكل مGGا
وينقرون على صدورهم بأصابعهم، ويعرفون أن هناك شGGيًئا مGGا ينبغي القيGGام بGGه، ولكن األم تمسGGك بيGGد
الطفGGل ببطء وتوضGGح كيفيGGة إمسGGاك األصGGابع الثالثGGة، وكيفيGGة وضGGع اثGGنين، ثم لمس الجGGبين والقلب
والصGGدر وكGGل كتGGف، وتعّلم الطفGGل شGGيًئا فشGGيًئا أن يGGأتي إلى اهلل ويقبGGّل األيقونGGة، أو يتنGGاول القربGGان
المقدس، وأن يكون الئقًا عند تقدمGGه إلى الكGGأس. هGGذا دور رائGGع في الكنيسGGة. إنGGه الGGدور الجGGوهري: أن
تكوني أّمًا. قد تعتقدين، أنني كرئيسة، لدّي سلطة روحية كبيرة. ليس لدّي سوى القدر نفسه من السلطة
التي تسمح لي بها األخت في حياتهGGا، أمGGا أّم اال�سGGرة فهي كGل شGGيء بالنسGGبة للرضGيع وللطفGل، كGل مGGا
يتلقاه يأتي من خاللك، بيديك، ِعبر أنفاسك، بصالتك. هذا هو الشGGيء األعظم. أنت ال تصGGبحين قديسGGة
لنفسك فحسب، بل تنشئين أيًضا قديسين للكنيسة، وربما تنشئين كهنة للكنيسة أو حتى أسقًفا؛ أو رّبمGGا

رهبانًا وراهبات أو مرّتلين. هذه ِهبٌة رائعة، شيء رائع يطلبه اهلل منا كنساء.
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* األم خريستوفورا رئيسة دير التجّلي في أيلوود سيتي، بنسلفانيا. هي رئيسة الدير منذ خمس وثالثين سنة.
Source: Abbess Christophora (Matychak). Women in the Church. OrthoChristian.Com. 11/17/2021 

https://orthochristian.com/142925.html. Video available: Protecting Veil. https://www.youtube.com/watch?
v=qPZHxaL0nGs
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