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كيف تحدد أرثوذكسية كتاب ما؟
القديس صوفروني أسكس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
قت أن المسيح الكلي الطهر ظه ر للق ديس س لوان وتح دث مع ه وليس رج ً
لماذا صدّ ُ
روح ا أخ رى؟
ال أو ً

وأميا تقري ًباّ ،
تلقى فجأة روح الصالة من أجل كل ب ني آدم ،وه و أم ر
بسيطا
ً
روسيا
فالحا
ألنه ،مع كونه
ً
ً
ً
ال يستطيع ألمع الالهوتيين فهمه.

من أهم جوانب ما س معته من الق ديس س لوان وص ف ص الته ،حيث ّ
تلقى جواب ًا من المس يح" :احف ظ
في أمران منذ البداية عندما تحدث عن لحظة ظهور الرب له.
ذهنك في الجحيم وال تيأس" .أ ّثر ّ

استمرت الرؤيا للحظة ،ولكن في تلك اللحظة انكشفت له األبدية .ك ان واض ًحا لي أن ال رب نفس ه ظه ر

له ،ألنه جعله شريك ًا في حالته التي ذكرها القديس سلوان في كتاباته" :الرب ي رحم الجمي ع "...على م ا
بدأت أفعل كما ّ
ُ
طاهرا ()...
علمني الرب ( )...وأصبح عقلي
أعتقد ،هذا هو السبب أنه تابع بالكتابة" :لقد
ً
وروح اهلل يشهد للخالص بدون كلمات".

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

كيف تعرف ما إذا كانت أرثوذكسية أم ال؟" فأجاب" :بتمييز الروح الذي به كُتبَت”.

وعي رج ل "ب دائي" ،وفي نفس
عن دما نق رأ كتاب ات الش يخ [الق ديس س لوان] ،نواج ه في ك ل خط وة
َ

الوقت ،أعلى معرفة مخبأ ًة في هذه "البدائية" .عندما كنت أستمع إلى الشيخ ،كنت ّ
أتلقى كلماته بش كل

ط بيعي ،وأدرك محتواه ا العقائ دي .وك انت ش هادته أك ثر أهمي ة بالنس بة لي من أي ش يء تلقيت ه من ذ
ً
كائنا َمن كان.
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