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إلى حكام األمم المتحاربين
فيلوثيوس زرفاكوس(القديس )الشيخ 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

صغوا أيها الملوك وحكام األمم الذين يحّبون الحرب، وكونوا حكماء!أ
لقد جعلكم اهلل القدير وخالق كل شيء ملوكًا وأمراًءا وحكاًما ألمم وشPPعوب، وقPPد وثقت بكم شPPعوبكم

 وتؤّمنواشعوبكم، ولتحكموا رعاياكم بالعدل والحق، وكآباء حنونين وحكام ممتازين، أن تعولوا اإلدارته
الخير والسعادة والخالص.ها ل

لماذا نسيتم هدفكم؟ استمعوا وكونوا حكماء! لقPPد قتلتم مئPPات اآلالف من النزهPPاء واألبريPPاء بتسPPليمهم
للذبح والنار وقاع البحر. مئات اآلالف جعلتموهم بائسين، شنيعين، قذرين، جائعين، عراة، بال مأوى!

باليين المليPPارات ُتهPPَدر كPPل يPPوم على أدوات الحPPرب ألنكم ترمونهPPا في النPPار والبحPPر إلشPPباع شPPغفكم
باألنانيPPة والطمPPوح دون التفكPPير في أّن بهPPذه األمPPوال الPPتي ترمونهPPا بPPدون تPPردد وبشPPكل ظPPالم وغPPير

 الماليين من الفقPPراء و الجيPPاع واألرامPPل واأليتPPام! فPPأين عPPدلكم؟ أين محبتكم، أينذPPَنقيعقالني، قPPد 
عاطفتكم، أين اهتمامكم؟

ما الذي ستسPPتمتعون بPPه، ومPPا الPPذي ستكسPPبونه إذا رأيتم أوروبPPا بأكملهPPا تتPPدحرج في الPPدماء ومPPدنها
تتفكك إلى أكوام من الخراب؟ أنتم مسؤولون عن كPل مPا سPبق! التفتPوا إلى أنكم بشPر! سPوف تموتPون

على الرغم من أنكم اللوردات والحكام.
 الكوناإنكم تسعون، ظلمًا ولمصلحتكم الخاصة، إلى توسيع حدود دولكم، وإذا كان ذلك ممكنًا، أن تغزو

بأسره، وأن تدخلوا التاريخ ظاهرًيا، بينما لن تأخذوا شيًئا معكم غPPًدا عنPPدما تموتPPون. ستحصPPلون فقPط
على ثالث مالعق من التراب بينما يتم إلقاؤكم في القبر، أمواتPPًا، فقPط لتصPبحوا نتانPPًة وعفنPPًا للديPPدان!

، لPPذا عPPودواالعPPادلضعوا في اعتباركم أنه سيتم استدعاؤكم للمحاسبة على أفعالكم أمام اهلل القاضPPي 
إلى رشدكم وتوبوا وأوقفوا الشر.

لقد أعطاكم ملك الملوك وخالق كل شيء، الذي منه حصلتم على الصولجان والقوة وحياَتكم وأنفاسPPكم
. أنتم ال تعصPون وصPية المحبPة أحبPوا بعضPكم بعضPًا ن، وصPيًة لكم وللجميPع بقولPه  َPوكل ما هو ّحس" "

وحسب بل تأمرون رعاياكم أيًضا بأن يكرهوا إخوانهم ويقتلوهم. ألستم تدركون أن جميع البشر إخPPوة،
مخلوقات لَنفس األب؟ ال يوجد أممي وال يهودي، بربري، سكيثي، رجل حر وال عبPPد، إنجلPPيزي، فرنسPPي،
ا واحPPد، جميعنPا PPًل نحن جميعPترالي، بPPريقي، أسPيوي، أفPPريكي، آسPالي، أوروبي، أمPPروسي، ألماني، إيط

إخوة، كلنا متساوون.
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فكِّروا في الشر الذي تفعلونه، ِرّقوا إلخوانكم من بني البشر وكونوا آسفين تجاههم. إخوتكم وجنPPودكم،
ذبحوا كغنم؟ تشPPفقون على زوجPPاتهم الPPذين جعلتمPPوهن أراماًل PPُلتموهم ليPPدما أرسPPروا بكم عنPPاذا أضPPم

ا وبائسPPين! اشPPعروا بالنPPدم لألب واألم اللPPذين تركتموه PPًفقوا علىماوأوالدهم أيتامPPال! أشPPدون أطفPPب 
(! اشعروا بالناس من جميع األعمار الPPذينpremature)المسنين والحوامل والمرضعات واألطفال الخّدج 

بسبب عنادكم وجشعكم وحسدكم وافتخاركم وطموحكم، جعلتموهم بائسPPين، حزيPPنين، بPPدون طعPPام،
بدون منزل وحتى بدون مالبس! اندموا على المدن التي أحرقتموها، والسفن الPPتي غPPرقت، والطPPائرات

ألراملاوالجيPPاع ولمليPPارات الPPتي ألقيتموهPPا في البحPPر والنPPار، وأعطوهPPا للفقPPراء ل ارثواالتي تحطمت! 
واأليتام، ألعمال الخير واإلحسان.

أتمنى أن صوتي اآلتي من أعماق قلبي بألم وحزن ودمPوع يPدخل في آذانكم وتتلقونPه. أعلم أن خطايPPا
ِتي zا PPَا ي PPَْجِله ِمْن ا| "الناس كثيرة، ومن أجل خطاياهم يأتي عليهم غضPPب اهلل. كمPPا يقPPول الرسPPول بPPولس 

، وإذا لم يتوبوا ويلجأوا إلى اهلل الذي كPPانوا بعيPPدين عنPPه، فسيضPPيعون. ْبَناِء اْلَمْعِصَيِة "َغَضُب اهلِل َعلَى ا|

. الذين ارتدوا عن اهلل هلكوا "إذ كما يقول داود،  "

أنتم  أيها السادة، أول من ينبغي أن يكون قدوة حسنة. توبوا وارجعPوا إلى اهلل الPذي تركتمPوه، وكونPوا
من طبيعة  " أن يريPPد التشPPّبه بالسPPادة بحسPPب قPPول أحPPداإلنسPPان"متأكّدين أن الناس سيقلدونكم ألنه 

الحكماء.
األمر متروك لكم يPPا حكPPام األمم، أن تجلبPPوا السPPالم والطمأنينPPة والفPPرح والسPPعادة لألمم، كمPPا أن األمPPر
يعتمPPد عليكم أن تجلبPPوا الصPPراع والحPPرب والحPPزن والبPPؤس والعPPذاب والPPدمار لألمم واللعنPPة األبديPPة
لنفوسكم. اختاروا األول، أي تحقيق وصية اهلل بالمحبPPة وتحقيPPق السPPالم المنشPPود للعPPالم، وبالتPPالي أن

تتركوا اسمًا يستحق اإلعجاب من جميع األجيال.
نفس،الكََرب مع 

 فيلوثايوس زرفاكوستاألرشمندري
رئيس دير اللونغوفاردا المقدس، باروس، اليونان

1940األول من نيسان، 

Source: Elder Filotheos Zervakos. To the belligerent rulers of the nations. Pemptousia. 21 January 2022. 
Translated by Georgios Velentzas. https://pemptousia.com/2022/01/to-the-belligerent-rulers-of-the-nations/
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كل عضو في الكنيسة يعمل دومًا للجميع
القديس يوستينوس بوبوفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

-إلهي يPPان كهااإلنسPPان. لمPPاذا؟ ألنبين معPPارف  األكPPثر تعقيPPًدا يهككيPPان  النواحي، الكنيسة مختلفمن 

ل جسPPًداّاألسرار اإللهية والبشرية وجميPPع القPPوى اإللهيPPة والبشPPرية تشكفيه كل إنساني فريد من نوعه 
 هPPذا في جسPPدّد ويجمPPع كلPPّ أن يوحهكلي القدرة، يمكنPPوال وحده السيد المسيح الكلي المعرفةواحًدا. 

يرشPPدَمن ، الصانع المعجزات والعجPPائب ، واإلنسانإلله، اهو. إنه الدائمرأسه الذي هو واحد، هو جسده، 
ز.ِ المعجالعجائبيه الحياة كلها في هذا الجسد ّويوج

 جزء صغير من هذا الجسد يعيش بالجسد كله، والجسد كلPPه يعيش في كPPل جPPزء منPPه. الكPPل يعيشّكل
، ويعيش كل واحد من خالل الكل وفي الكPPل. كPPل جPPزء ينمPPو بPPالنموواحدمن خالل كل واحد وفي كل 

. كPPل هPذه األجPزاء العديPدة الصPغيرة منجدًار يالعام للجسم، والجسم ينمو كله أيًضا بنمو كل جزء صغ
دها السيد المسيح نفسه في جسدّوحيالجسد، كل هذه األعضاء واألطراف والحواس، كل هذه الخاليا، 

علىالمجمعيPPة. كPPل جPPزء يعمPPل الجسPPد حيPPاة ب جPPزء ّق عمPPل كلّينسهو  إلى األبد، وّإنساني واحد حي
ه.ا قودارمق

إن قوة كل عضو في الكنيسة تأتي من الفضائل اإلنجيلية. إن النشاط اإلنجيلي لكل عضو في الكنيسPPة،
؛ يتم دمجPPه فيٌّبالرغم من كونه منفصاًل وشخصًيا، هو دائًما في نهاية المطاف مجمعي ومشترك وعPPام

المسPPيح، فPPإنفي يتحول اإلنسان من خالل هذا النشاط اإلنجيلي وينمو فيما  كله. دالنشاط العام للجس
 الجسPPدَنمويزيPPد إنسPPانية، وبالتPPالي -إلهيةجمعية، مل هذا النشاط إلى طاقة عامة، ّالسيد المسيح يحو

أفهلبنيان ا في نفس الPPوقت16:4سس ) في المحبة  PPًو دائمPPة هPPو في الكنيسPPل عضPPل كPPإن عمPPذلك، فPPل .)
على سPPبيل،شخصي ومجمعي ) شخصي وجماعي. حتى لو ظهر أن العضو يعمل فقط نيابPPًة عن نفسPPه 

ا من أجPPل الكPPل. هذ، النسكالمثال PPًل دائمPPريعة  هه(، فإن كل عضو في الكنيسة يعمPPةياكي شPPن الكنيس
اإلنساني الذي يقوده ويوجهه  المسيح نفسه.ُ السيدبشكل دائم، ،-اإللهي 

والPPذين يعيشPPون على األرض، في الحيPPاةالراقPPدون ، واألشPPرارتتشابك حياة المالئكPPة والنPPاس، األبPPرار 
 بPPالنمو اإللهيلPPيزهروا ذلPPك، دونهم َمن الذين هم أكثر بPPًرا وقداسPPة يسPPاعدون إن المجمعية للكنيسة. 

اإلنسانلمسيح ا وقداسة أعظم وأكبر. تتدفق قوة ٍّإلى بر  المقدسة من خالل جميع األعضاء، حPPتى-اإلله
اإليمPPانممارسPPة  الكنيسPPة، من خالل كيPPان، وفًقا لمقياس اندماجهم بالنعمة في والوضيع بينهماألصغر 

ا  PPًو جميعPPذا ننمPPرى. وهكPPة األخPPائل المقدسPPويًةوالمحبة والصالة والصوم والتوبة والفضPPلسPPإلى هيك 
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أف بعض بإيمPPان واحPPد، نفس األسPPرارب عضPPويًا بالنعمPPة بعضPPنا ين(، مPPرتبط21:2 سس)مقدس في الPPرب 
والفضائل المقدسة، رب واحد، حقيقة واحدة، إنجيل واحد.

اإلنسانية في حياة الكنيسة نشارك  جميًعا نحن الواحدة، كل واحPPد في مكانPPه في ذلPPك الجسPPد،-اإللهية
 بانسPPجام.به يترابط ويتجّمعالمكان الذي خصصه له الرب رأس الكنيسة، ألن جسد الكنيسة ينمو منه و

، ال سPPيما بحسPPب المحبPPةة المسPPيحيوعريكته الPPروحي اسPPتعدادهيحدد الرب مكان كل شخص حسب 
لكنيسPPة المجمعيPPة هPPذه،ايها كل فرد في نفسPPه بحريPPة والPPتي يعمPPل بهPPا. في حيPPاة ّاإلنجيلية التي يغذ

ة وبالجميع. لPPذلك، حPPتى الرسPPول يحتPPاج إلى صPPلوات أعضPPاءّ كل واحد نفسه في المحبة بالكلييقّدس
الكنيسة العاديين.

Source: Justin Popovic. The Orthodox Church and Ecumenism.Lazarica Press, 2000. pp 32-34. 
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العدالة الروحية في تعليم القديس يوسف الهدوئي
قسطنطين كيناس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

في الوقت الحاضر، حقوق اإلنسان ًمصانة ومحمية في جميع أنحاء العالم. وهذا بال ريب تقPPدم وإنجPPاز
لحضارتنا. لعب الالهوت المسيحي دوًرا مهًما في الدفاع عن حقوق اإلنسPPان، معلنPPًا أن اإلنسPPان مقPPدس
ومخلوق على صورة اهلل. وبهذه الطريقة، دخل مفهPPوم الكرامPPة اإلنسPPانية إلى الخطPPاب العPPام ولم يعPPد
موضع تساؤل. ومع ذلك، على المستوى الشخصي، بسبب التركPPيز المفPPرط على حقPPوق اإلنسPPان، يظهPPر

بالنسPبة للمؤمPنين على وجPه الخصPوص،خطر كامن، ألن الفردية تتطور أيضًا للغاية. كاالرتباك الروحي 
فإن االتجاه نحو تبرير الذات والسعي وراء مصالح المرء ال يفيد.على العكس من ذلPPك، يمكن أن تسPPاهم

إدانة الذات واحترام القريب في تعزيز الحياة المسيحية.
في التعليم المسPPيحي، حيث يحتPPل التواضPPع والمحبPPة مكانPPة مركزيPPة، فPPإن محاولPPة السPPيطرة على

الكنيسPPةقّديسPPو ا، يؤكPPد اآلخرين بأي وسيلة متاحة هي بالتأكيد أمر غPPير مالئم. وبشPPكل أكPPثر تحديPPًد
أنباييسPPيوس اآلثوسPPي األرثوذكسية، الحاضنة لتعاليم المسيح، على قيمة التواضع. يالحPPظ القPPديس 

ك. العدل اإللهي هو أن تفعPPل أشPPياء تجلبؤالعدالة الروحية هي أن تشعر بأعباء اآلخرين على أنها أعبا»
.« والمسPPاعدة لشPPخص مايةعزتتقPPديم الل بحقPPك َل التضPPحيةّتفضPPأن العPPزاء لآلخPPرين. بعبPPارة أخPPرى، 

الشخص اآلخر أنه على حق. هل تعرف عدد األشخاص الذين ذهبPPوا إلى الجحيم لكPPونهمأخِبر »ويؤكد: 
عPPون الظلم ويPPتركون الحPPقّ هم فقPPط من يجمة كبPPيرةحبم؟ إن األشخاص الذين يتمتعون ب"على حق"

.« الظلم وحمل صليبه من أجلناّل كلِبَلآلخرين. المسيح وحده ق
، وهPذا مPا يعطي االجتماعيPPة "يكّرس القديس يوسف الهدوئي جزًءا كبPيًرا من تعاليمPه لهPذه الفضPيلة  "

انطباًعا كبيًرا. يمكن العثور على النصائح حول هذا الموضوع مبعثرًة في جميع أنحاء رسائله.
ال تسَع أبPًدا إلى أن تكPون على حPق، ألنPك إذا فعلَت ذلPك، تكPون في الخطPأ. بPداًل من»بكلماته الخاصة: 

. واعPترف إن شPاء اهلل "ذلك، تعّلم أن تتحمل بشجاعة ما يسمح به الرب. ال تختلق األعذار بل فقط قْل  "

بأنPPك مخطئ دون أن تخطئ. بPPإدراك للPPذات، قPPْل أنPPك ارتكبت خطPPأ، ال من أجPPل االسPPتهالك الخPPارجي،
واحتفْظ بأحكامك لنفسك. إذا كنت تسعى إلى أن تكون على حق بشأن شيء عاملك فيPPه جPPارك بشPPكل
غير عادل، أو أهاَنك، أو شتمك، أو ضربك، أو اضPPطهدك، أو تPPآمر على حياتPPك، فPPأنت ال تPPزال مخطًئا إذا
كنت تعتقد أنه السبب في ذلك، أو إذا وجهت اتهامات كيدية ضده. ألنك تطلب منه شيًئا لم يمنحPPه اهلل
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إياه. إذا فهمت ما أقوله لك، فلن يكون أي شخص آخر مسؤوالً عن الخطأ وأنت وحدك ستكون مسPPؤوالً
عن كل شيء.

ا ولPPذلك سPPيكون منَعبر  وإذا حاولت أن تكون على حق  PPًتكون مخطًئا دائمPPبعض الوسائل األخرى، فس
لنPPاس الحPPق في الحصPPول علىلالضروري أن تأتي النعمة وتذهب قبل أن تجPPد الراحPPة في روحPPك. ألن 

قPPريبهمتحملPPوا عبء هم  و،نفس القدر من النعمة التي اجتذبتهم من خالل تحمل التجارب بكPPل سPPرور
، أيامنحPPرف، لن أشاجر. إذا كان هناك شPPيء ًار عن إرادتي، لن أعطي رأيّدون شكوى. مهما حدث، لن أعب

 يPرى مPPا في قلPبيدع اهللأالصليب. سأفعل ذلك بPدون سPؤال وككان األمر الذي أوجبني القيام به، فهو 
 إلى أن تكون على حق، بPPل اسPPكتَرين. ال تسعشارة إلى أخطاء اآلخ. ال تحاول اإل الحرب ضديخففوي

أن اللعPPاب فيحPPتى  ألسPPنتهم ّونيعضPPالPPذين  احPPترْم واالضPPطراب. التجربةحPPتى المPPوت وتغلب على 
شPPهداء ومعPPترفين. هPPؤالء هم األشPPخاص الPPذينكمهم ّوتكرتبّجلهم أفواههم يتحول إلى دم. وعليك أن 

ةحبPPبمأحبهم، هPPؤالء هم األشPPخاص الPPذين أحبهم ويجب أن أبPPذل كPPل قطPPرة دم من أجلهم كPPل يPPوم، 
شفاههم.تعبر بدالً من ترك كلمة باردة  ِمْيتٍة ون بالصبر ويفضلون ألفّتراهم يتحلإنك المسيح. 

حاوْل كل يوم أن تتعلم نقاط ضعفك بطريقPPة محسوسPPة وأن تتحلى بالصPPبر مPPع من يخطئPPون. ال تPPِدن
الناس إذا أخطأوا، بل تحمْلهم. لنفترض، على سبيل المثال، أنك في الكنيسPPة وأنPPك مPPنزعج من حقيقPPة
أن شخًصا آخر يرّتل كل مرة يحين دورك. فقط قْل لنفسك أنPPه من األفضPPل أن يكونPPوا مرتPPاحين وليس
أيهPPا الشPPيطان! اتركPPني "أنت. لنفرض أن الفكرة اسPPتمرت: لكن لمPPاذا؟ هPPذا فقPPط صPPحيح وعPPادل. قPPل: 

 ، بصPPالة يسPPوع. الشPPيطان الPPذي يزعجPPك سPPوف يPPذهب بعيPPًدا وجPPاهزًا لالنفجPPار منواهتمَّ ”وحPPدي
الغضب...

ا أوإذا كنت تؤدي مهام نسكك اليومية بصبر، ففي كل مرة تجبر نفسك على ت PPًحمل كلمة باردة أو توبيخ
« امام اهلل.ً يومياًر استشهاداَبَعتُ ويًا معترًفا. في كل مرة تصبر تنال تاجير، فإنك تصسخرية

Source:Η  πνευματική  δικαιοσύνη  σύμφωνα  με  τη  διδασκαλία  του  αγίου  Ιωσήφ  του  Ησυχαστή.
http://docplayer.gr/200497897-I-pneymatiki-dikaiosyni-symfona-me-ti-didaskalia-toy-agioy-iosif-toy-
isyhasti.html

7

http://docplayer.gr/200497897-I-pneymatiki-dikaiosyni-symfona-me-ti-didaskalia-toy-agioy-iosif-toy-isyhasti.html
http://docplayer.gr/200497897-I-pneymatiki-dikaiosyni-symfona-me-ti-didaskalia-toy-agioy-iosif-toy-isyhasti.html


2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                  العدد الرابع، كانون الثاني 
_____________________________________________________________________________

البار بورفيريوس الكافسوكاليفيفي تذكار 
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

"ستهب عاصفة قريبًا "

حين كنت في الجبل المقدس، سمعت من رفاقي الطالب ومن أناٍس مختلفين ورهبPPان آثوسPPيين حPPول
 في أثينPPا. أخPPبروني عنّيلابندالعجائب الكثيرة للقديس بورفيريوس، والذي كان حينهPPا يقيُم في ديPPر 

ٌنمختلَف َPPحس " األمور الرائعة والفائقة الطبيعPPة الPPتي أجراهPPا الشPPيخ بصPPلواته. اسPPتولى علي فضPPوٌل  "

وأردت التعرف إليه. ولكني في ذلك الوقت كنت أعيش في جبل آثوس ولم يكن األمر سهاًل، إْذ لم نعَتد
جبل، لذلك لم يكْن بإمكاني السفر أو الذهاب إلى أثينا بشكٍل مفاجئ.الُمغادرة  

 إن لم أكْن مخطئًا، كنا أنا واإلخوة في اإلسقيط الجديد. وسPPمعنا بPPأن،1985-1984في مرحلٍة ما، حوالي 
الشيخ كان في كافسوكاليفيا الواقعة بPPالقرب من اإلسPPقيط الجديPPد، وكPPان يPPأتي إلى هنPPاك كثPPيرًا. كPPان

مكن الوصول إليه بواسطة القارب، أو سيرًا على األقPPدام، ولPPو أنPPه كPPان بعيPPدًا إلى حPPٍد مPPا. طلب مPPنيي
بعض اإلخوة مرافقتهم بالقارب إلى إسقيط كافسوكاليفيا للقاء الشيخ. وكانت لدي أنا أيضًا رغبة عارمٌة

 بركة شيخنا، غادرنا إلى كافسوكاليفيا مع األب خريسوستوموس الPPدائمأْخِذنابلقائه وطلب بركته. بعد 
قبطان قارب النجاة كما كان الشيخ يوسف يدعوه، ومع الPPدائم الPPذكر األب جرفاسPPيوس، ومPPع "الذكر،  "

أٍخ آخر ما زال على قيد الحياة. كان الطقس جيدًا وكانت الظروف مؤاتيًة للمالحPPة. بنPPاًء على معرفتنPPا،
لم تكن هناك مؤشراٌت بأن الطقس سيتغير، وكان من المرجح أن يبقى البحر هادئًا طيلة اليوم.

(كوخ كاليفاصعدنا إلى  .الباحةالقديس جورجيوس حيث كان الشيخ مقيمًا. كPان يتنPPاول الفطPور في  )
، تحدث معنا الشPPيخ حPPول مختلPPف المواضPPيع الPPتي سPPأله عنهPPاالباحةصعدنا وأخذنا بركته. وهناك في 

ئل عنهPPا بمحبPPةمّتكلاآلباء. اكتفيت باالستماع، طارحًا سؤاالً أو اثنين فقط.  ُPPالشيخ حول األمور التي س 
سامحوني أيها اآلباء، ال يمكنني التحدث معكم  أكثر، فأنا مريض وبحاجٍة "بالغة. ثم قال بلطٍف شديد: 

 . خPذنا بركتPه وذهبنPPا. مشPPينا حPواليأ"ألن أذهب وأنPال قسPPطًا من الراحPة. اذهبPPوا اآلن. رحلPPًة موفقPة
خمسين إلى خمٍس وخمسين ياردًا بعيدًا عن الكاليفا والتقينا هناك بPPاألب خPPاريتون. كPPان قبرصPPيًا وقPPد
“عاش في ذلك الوقت  مع الشيخ بورفيريوس في كافسوكاليفيا. همس قPPائاًل:  ال تPPذهبوا! اجلسPPوا هنPPا

وانتظروا. دعوا الشيخ يرتاح لساعة. يحدث هذا كل صPPباح: بعPPد الصPPلوات الصPPباحيِة والِخدمPPة، يشPPعر
. كنا نقف بعيدين  إلى حٍد ما عن الكاليفا، ولم يكن من الممكن للشPPيخ"باإلنهاك، ولكنه سيستقبلكم الحقًا

عن )سماع ما قاله األخ لنا بصوٍت خافٍت على ُبعد خمسين ياردًا منه. ولكْن ما إن توقف األب خPPاريتون 
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إنه الشPPيخ يPPرن الجPPرس ليPPدعَوني. ابقPPوا "الكالم حتى رن الجرس. أسرع األب خاريتون نحو القالية:  )

. ثم عاد إلينا وقال:  أيها اآلباء، لقد عPPرف الشPPيخ مPPا كنت أقولPPه لكم. قPPال “هنا. الشيخ يحتاُج شيئًا ما “

لي: لماذا اقترحت على اآلبPPاء أن ينتظPPروا وأال يغPPادروا؟ لقPPد طلبُت منهم المغPPادرة ألن عاصPPفًة بحريPPًة
وا باإلبحPPار. بمPPا أنستهّب PPّذلك ُهمPPل “ قريبًا وسيصعب عليهم اإلبحPPار رجوعPPًا إلى إسPPقيطهم وأضPPاف:  "

. "اليروندا قال هذا، فهو لن يستقبلكم

بأن الشيخ ال يريPPدنا االنتظPPار عنPPد الكاليفPPا، وغادرنPPا. ذهبنPPا لزيPPارة اإلخPPوة المقيمين في اقتنعناسنًا، ح
،أكواخ  نضPPيع الPPوقت "كافسوكاليفيا. كان يومًا هادئًا ولم تكن هناك مؤشرات بأن الطقس سينقلب. كنا  "

 يسوء. ركضنا باتجاهأمكرمين الذخائر في أساقيط كافسوكاليفيا. في مرحلٍة ما، الحظنا بأن الطقس بد
 بأن رحلPPة العPPودة كPPانت صPPعبًة للغايPPة ألن الطقس تبPPّدل بشPPكٍل مفPPاجئتبّينالقارب وانطلقنا. وبالفعل 

وأصبح سيئًا. وكاد قاربنا ينقلب.
 الحقPPًا في أثينPPا، في الPPديرالتقيت بهكذا كان لقائي األول مع الشيخ بورفPPيريوس في كافسPPوكاليفيا. ه

حPPولوتناقشنا  بركته وحصلُت علىهناك عشراِت المرات، التقيت به  إلى . ذهبتيقيمحيث كان الشيخ 
أسئلٍة مختلفٍة كانت تهمنا.

"افرحي يا عروسًا ال عروس لها“

في أحد األيام، اتصلُت به حين مرض شيخنا يوسف. كان يعاني من مشPPاكل خطPPيرة في القلب. كنPPا مPPا
سPPأموت على الشيخ يوسف يقول لنا:  “نزال نقيم في اإلسقيط الجديد وليس في دير فاتوبيذي. ظل  ) (

 الشPPيخ.هPPذه النبPPوءة من"أي حال وكان يتحضر للمغادرة إلى الحياة األبدية. كنا شPPبانًا وقلقين بسPPبب 
وفكّرت بأنه من الجيد االتصال بالشيخ بورفيريوس وطلب صلواته من أجPPل شPPيخنا لئال يصPPيبه سPPوٌء،

ولكي يبقى بصحٍة جيدٍة ويحمينا ويرشدنا.
 كنت في تسالونيكي بناًء على طلب اليروندا يوسف. اتصلت بالشيخ بورفيريوس في،المناسبةي تلك ف

. اتصPPلت قيل لي أنه من األفضل االتصال بالشيخ مبكرًا في الخامسة صPPباحًا (الساعة الخامسة صباحًا  (

 ُيجب. أصبحُت كئيبًا في مرحلٍة مPPا وقلت ولكنَّ الشيخ لمبرقم الهاتف الذي أعطوني إياه مرارًا وتكرارًا
ال شيء ينفع. الشيخ ال يجيب. لَم ال أصلي مديح والدة اإلله لكي تنيرني وترسل لي جوابًا؟ "لنفسي:  "

ي هاتففي ألن تفكيري كان العصبيةوبشيء من  بَعَجلٍة كنت أقرأ بصراحٍة، ّي،دأت بقراءة المديح، ولكنب
األخير: أيتها األم الكلية...، وأنا أنطق بكلمات الصالة وأتصلبيت وصلت إلى الص  المديح.  َ نفيوليس 

برقم الشيخ بإصبعي في الوقت نفسه. ما إن بلغُت الكلمات األخPPيرة: افPPرحي يPPا عروسPPًا ال عPPروس لهPPا،
افPرحي يPPا عروسPPًا ال عPروس "حتى أجاب الشيخ على الهاتف وقال ُمرّتاًل من الطرف اآلخPPر من الخPPط: 
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الشPيخ بورفPيريوس بPالتكلم حPول الموضPوع الPذي . لقد أفهَمني أنه كان ُيصلي معي. بعPدها بPدأ  (لها ( ”

. ال تقلق. لن يموت شPPيخكم اآلن. سPPيعيش طPPوياًل . قال:  يوسف "أردت سؤاله بشأنه، أال وهو شيخنا  “ ) (

يوسف بعد سنواٍت عدة. (وهذا ما حصل بالضبط، فقد رقد الشيخ  (

"فلتكن صلوات وبركة والدة اإلله معك“

ّرفت1992و1991 عاميبين  ُPPذي، شPPكان علي االنتقال إلى قبرص. في ذلك الوقت، وبإيعاٍز من دير فاتوبي 
يوسPPف إرسPPالي إلى قPPبرص اسPPتجابة لنPPداء رئيسللجبل  المقPPدس. قPPرر اليرونPPدا مدبر أول بالخدمة ك

األساقفة خريسوستوموس األول المبارك الذكر. قاومُت ولم أشPPأ مغPPادرة الجبPPل المقPPدس والعPPودة إلى
قبرص ألجل أي شيء في العالم. كانت معارضتي شديدًة، ولكن اليروندا يوسف أصر على موقفه أيضًا.
. وكنت أبحث عن أحد الشيوخ اآلثوسيين األتقيPPاء مّمن هذه بركتي ويجب عليك أن ُتتّمها "ظل يقول:  “

. ألن اآلثوسPPيين الPPتزموا ال حاجPPة لPPك بالPPذهاب إلى قPPبرص. ابPPَق في الجبPPل المقPPدس "سPPيقولون لي:  “

بالمبدأ القائل: لن نغادر الجبل المقدس أبدًا ولن ُيجبرنا شيء على ذلك. وكنت أقول لنفسي: اآلن سPPأجد
أحد الشيوخ وسيقول لي أال أذهب، ولن أذهب.

ذات ليلPPٍة، في اليPPوم السPPابق لرقPPاد الشPPيخ بورفPPيريوس في الPPرب، كنت في مكتب ديPPر فاتوبيPPذي في
داخليPPًة من إسPPقيط كافسPPوكاليفيا، من الكاليفPPا حيث كPPان الشPPيخهاتفيPPًة يت مكالمًة ّ حين تلقساكاري

عPPذرًا أيهPPا األب، هPPل يمكنPPني يتكلم ُخاألبورفPPيريوس. كPPان   مPPع الشPPيخالتحPPدث" فطلبت منPPه قPPائاًل: 
. كPPان الPPوقت قد الشيخ مريض جدًا وغير قادٍر على التحدث على  الهPPاتف “بورفيريوس؟ أجاب األخ:  " "

من هPذا؟ فسPألني األخالجPدال. على  تأّخر "ولكPني في تلPك اللحظPة سPمعت صPوت الشPيخ متسPائاًل:  “

عPPذرًا ولكْن م “ن المتكلم؟ أجبت: َ“مجددًا:  . قPPال األخل المPPدبر األول" "لجبPPل المقPPدس، األب أثناسPPيوس

يروندا، إنه ال . أخذ الشيخ بورفيريوس الهاتف وقPPال:مدبر األول"للشيخ:  أعطني الهاتف ” قال الشيخ:  " ”

يرونPPدا، أطلب صPPلواتك.ينإ! المدّبر األولبارك أيها " . سألته سPPؤاالً واحPPدًا:  " أموت وال أستطيع التكلم ”

مPPاذا  . أجPPاب:  "شيخي يطلب مني أن أذهب إلى قبرص ولكني ال أريد ذلك. مPPاذا علي أن أفعPPل؟ أقPPول"
لك يا ابني العزيز؟ طالما أن شيخك يرسلك إلى قبرص، عليك إظهار الطاعة والذهاب. أصلي أن ترافقك

"والدة اإلله في كل طرقك! فلتكْن صالة وبركة والدة اإلله معك. ال أستطيع قول المزيد. إني أموت

الرب ووالPPدة اإللPPه معPPك وأقفPPل خPPط ، فأجاب:  باركني أيها الشيخ، صلِّ من أجلي "طلبت منه أيضًا:  “ " “

الهاتف. توفي الشيخ في اليوم التالي. لربما كنت من أواخر الناس الذين تحدثوا مع الشيخ على الهاتف.
لPPذلك فPPإن صPPلوات وبركPPة الشPPيخ بورفPPيريوس معنPPا في قPPبرص، وهPPو أمPPٌر ال يجعلنPPا من تلقPPاء ذاتPPه
ُمستحقين، ألنPه لكي نكPون مسPتحقين للقديسPين علينPا ال أن نعPرفهم فقPط، بس أن نقتPدي بهم أيضPَا.
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ولكننا رغم معرفتنا بهم ال ُنماثلهم. لذلك أسأل الPرب أن يسPاعدنا لكي نصPPبح مثPل القديسPPين ألن األمPر
هاٌم جدًا. إننا نحPPاول في الPوقت الحPPالي بنPPاء كنيسPPة جميلPPة في ليماسPPول في سPPاحة أومونيPPا إكرامPPًا
للقديس بورفيريوس، على أرٍض تبرعت بها امرأة تقية. أرجPPو أن يباركنPPا القPPديس بورفPPيريوس إلعمPPار

هذه الكنيسة.

Source:Metropolitan Athanasios of  Limassol.  “I  Was One of  the Last  People to Speak with the Elder on the
Phone”: In memory of Venerable Porphyrios of Kavsokalyvia. OrthodoxChristianity. Translated from the Russian
version by Dmitry Lapa. 12/9/2020.  https://orthochristian.com/135908.html
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:َمن أقصد الكاهن أو عاِلم النفس؟

األب رافائيل نويكا من آسكس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

؟المعالج النفسيهن أو سؤال: أرشدني رجاًء، إذا واجهُت مشكلة، أعلّي أن اقصد الكا
األب رافائيل: أقول بالطبع يجب أن تذهب إلى كاهن. لكن، لألسف الشديد، أرى شيًئا ما في عالمنا، وهو
يحPPدث في كثPPير من األحيPPان أننPPا، نحن الكهنPPة، ال نجPPد الطريقPPة األرثوذكسPPية السPPتقبال اإلنسPPان،

واالستماع إليه، وفهمه، وإقامِته.
ا، فPPالقرن PPًة تمامPPة الغربيPPكشخص قادم من الغرب، حيث غابت الكنيسة منذ ألف عام وأفلست الروحاني
العشرون تسبب في إفالسها الكامل الذي كان بالفعل داخلها منذ فترة طويلة. واآلن، يتطلع المستنيرون
من الغرب أكثر فأكثر نحو األرثوذكسية. األرثوذكسية التي أسيء فهمها بشكل سيئ في هPPذه األراضPPي
التي نشأْت فيها حيث نحن معرضون لخطر أن نكون كاليهود الذين فقدوا التقليPPد الPPذي أعطي لهم. أنPPا

أن يهب الPPذين من ليسأقول لك هذا بشكل محدد، لذا ليس من الضروري أن يحPPدث، لنطلب من الPPرب 
الغرب أن يجدوا الحقيقة وحسب، بل أن يضيف أيًضا إلى ثروات ميراثنا الموجود فعاًل.

]…[لذلك، لدي انطباع بأن علم النفس هذا في الغرب  هو أيًضا نوع من رحمة اهلل، في عالم لم يعد فيه

اهلل موجوًدا والكنيسة الموجودة هي من صنع اإلنسان، والكهنوت من صPPنع اإلنسPPان، حPPتى أنPPه يمكننPPا
، ال أريد استخدام كلمة  زيف "الكالم عن  " "pseudoوPPا هPPك. مPPا ينبغي ذلPPه ربمPPعلى الرغم من أن ، زيف  ) ( "

المعاِلج النفسي؟ هو من تPPذهب إليPPه وتPPترك كPPل أعبائPPك وتخPPبره بكPPل شPPيء، وأنت تعلم أنPPه لن يحكم
عليك، وألسباب مهنية لن يكشف سر اعترافك مبدئًيا. أيها اآلباء الكهنة! هذا هو التزامنا! يجب أال نكون
ع منPPه أن يفعلPPه قادرين على الحلول مكان الطبيب النفسي وحسPPب، بPPل يجب أن نتخطى كPPل مPPا ُيتوقَّ

(. لماذا؟ ألن عندنا السPر، عنPدنا اهلل الPذي يمكن أن ننقلPPه إلى النPاس. أنPا أقPول لكم هPذا،client)للمنتِفع 
حPPتى نتقPPّدم قلياًل فقPPط في سPPّر اهلل، ومن ثم ال نعPPرف أي مPPدى قPPد نبلPPغ! لقPPد رأيت قيامPPة جماعيPPة،

عشرات العائالت التي أقيمت من الموت في الغرب، وكذلك هنا!
ني أيها اإلخPوة الكهنPة والرؤسPاء، يجب أن نعPترفو-كاهن  لكن سامحالإلى تطّلعوا ع، لذلك أقول بالطب

النPPاس مPPرتبكينمPPا يPPترك أننPPا لم نعPPد نعPPرف دعوتنPPا، حPPتى بهPPذا وهي الحقيقPPة: نحن سPPيئون للغايPPة، 
 بهذا أيًضا: علم النفس، ممPPا أعرفPPه،م. سأخبركحيث يجدون سبياًل وإلى َمن يجدونه هناكإلى يلجؤون 

 إليهمونغ وتسبب في العديد من المشاكل لإلنسان. لكن، مرة أخرى، إذا نظرتيبدأ مع فرويد واستمر مع 
 وجهة نظر تاريخية، سترون أنه حتى هناك، يبحث اإلنسان عن هويته الحقيقية؛ وهنPPاك العديPPد منمن

12



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                  العدد الرابع، كانون الثاني 
_____________________________________________________________________________

علماء النفس الذين يكتشفون بعض الحقائق. ولكن إذا نظPرتم إليPPه عن كثب، سPPترون أن هPPذه الحقPPائق
كانت الكنيسة تعرفها بالفعل قباًل، ولكن ولعاِرنا، ال نعيش بحسب هذه الحقائق، ولم نعد نطبقها.

أقول لعاِرنا إذ كما تعلمون، أعتقد أننا جميًعا شخص واحد، اعترافي هو اعترافكم، حيPاتي هي حيPPاتكم،
نحن جميًعا نتشارك في نفس المصير، وأود أن أدعوكم جميًعا، أن تكونوا كشخص واحد يتجدد بالروح.
ال أقصد هذا لكي تحكموا أنتم أيهPPا العلمPPانيون على الكهنPPة، ولكن لكي تصPPّلوا من أجلنPPا أن ينيرنPPا اهلل،
حتى ننيركم. أقصد هذا إلخوتي الكهنة، حتى نعرف أننا في حالPPة تPPدهور رهيب؛ لPPذلك، علينPPا أن نتعّلم
من اليسار ومن اليمين، من اآلباء، ومن علم النفس، من عالم الصالحين كما من عالم الخطيئة، من جميع
ْيَن اْذكُْر ِمْن ا| PPَف سفر الرؤيا إلحدى الكنائس:  "السبل. وبمعونة اهلل، يجب أن نفهم ونتغّير، كما قيل في  ] [

ْن لَْم ا، ا� PPََك ِمْن َمكَاِنهPPَِزُح َمَناَرت PPَْزح ِريٍب َوا� PPََك َعْن قPPي آِتي نِّ ا� PPَاَل اال�ولَى، َوإِّالَّ ف PPَِل اال|ْعم PPََقْطَت َوُتْب، َواْعم َPPس
رؤيا  )َتُتْب.  ”5:2.)

Source: Fr. Raphael Noica (of Essex). “Should we go to a priest or to a psychologist?” Pemptousia. 11 December 
2014. https://pemptousia.com/2014/12/should-i-go-to-a-priest-or-to-a-psychologist/
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حول لجم اللسان:اضبط نفسك حتى الدم 
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ٌن، َوُهَو لَْيَس ُيْلِجُم ِلَساَنُه، َبْل َيْخَدُع َقْلَبُه، َفِدَيانPPَُة هPPَذا َباِطلPPٌَة  ُه َديِّ نَّ َحٌد ِفيكُْم َيُظنُّ ا| ْن كَاَن ا| "ا� يعقPPوب)"
32:2.)

نه يعمPPل من أجPPلألبأن اإلنسان الذي يحَسب نفسه تقيًا في هذا المقطِع يقول الرسول القديس يعقوب 
جميعال جPPدوى من و روحيًا، ينمَو وبالتالي يخدع نفسه، لن ،الرب ولكنه في الوقت نفسه ال يكبح لسانه

 تجلب له أية فائدٍة من أي نوع كان.الفهي  ،الشعائر الدينية التي يؤديها
.سةيالكنفي تبدو كلمات الرسول هذه قاسPيًة نوعPًا مPا، ولكْن مPع األسPPف، كPل هPذا يحصPل في حياتنPا 

 فيبطئPPًاموسPPابقًا في األصPPحاح ذاتPPه يقPPول الرسPPول أن على اإلنسPPان أن يكPPون سPPريعًا في االسPPتماع 
راجع يعقوبالتكلم (.2:3)يعقPPوب  إن كان أحٌد ال يعPPثر في الكالِم فPPذاك رجPPٌل كامPPٌل (، أو مجددًا:22:2) 

ناِم نَمأن اإلنسان الذي تكون كلماته طيبًة وال تقوده إلى أية أخطاء هPPو إنسPPان كامPPل. ولكْن بهذا يعني 
.أعمالنا جميععلى وكامل؟ ال أحد، مع األسف. جميعنا نحمل ختم عدم الكمال على أنفسنا 

على شاكلة أذهاننا وقلوبنا، هكذا ستكون كلماتنا
؟ على سPPبيل المثPPال،جمهَلإن اللسان، بكل تأكيد، يجلب لنا قدرًا كبيرًا من المعاناة، ولكْن كيف نسPPتطيع 

 ما نقوله، ثم يحصل أمر غير سPاٍر أو تجPري محادثPPٌة مPPا،منتبهين إلىنستطيع ضبط أنفسنا طيلة النهار 
هو مجرد عضPٍو من أعضPPاء الجسPPد. ال–مجددًا. بالطبع، ال ُيالم اللسان بحد ذاته على أي شيء  ونسقط 

 الPPذي يرسPPل األوامPPر للسPPان حPPول مPPا يجب قولPPه. إذا أعطىعقلناأي  يتحكم بPPه، نَمُيالم اللسان وإنما 
 في ذهننPPا الPPذي غالبPPًاتتركز أن المشكلة يّتضُحالذهن للساِن مادًة جيدًة فإن األخير ينتج كلماٍت جيدة. 

 كهذا بأن اإلنسانخامٌلفي أحاديث فارغة. يشهد ذهٌن  باستمراٍر نخرُطي وبالتالي شاغرًا تمامًا،ما يكون 
-أي عمٍل روحي. لهذا اعتبر اآلباء الروحيون  وما زالوا يعتبرون  الصمَت واالنتبPPاه إلى كلماتنPPايقوم بال  -

إحدى أهم عناصر الحياة الروحية.
في الصPحراء لكنPا صPامتين طيلPPة النهPار. ولكنأقمنPا . فقPط لPو بالنسبة لناذلك مستحياًل  بالتأكيد يبدو

سأخبركم من خبرتي الشخصية: حتى ولو كان اإلنسان دائمًا في الصحراء وصامتًا طيلة النهار فPPذلك ال
تكلمي ذهنهم ّ أنPPاس صPامتون دائمPPًا ولكنهنPPاكيكفي. على ذهنه أن يتعلم الصمت. على سPPبيل المثPPال، 

 ال منتهيًا منياًلَس جريُيظاهريًا، يبدو هذا اإلنسان صامتًا للغاية وهادئًا، ولكنه داخليًا أي أنه . ارستمربا
14
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األحاديث الفرديPة والجPداالت واألعPذار ومPا إلى ذلPك، مثPل طاحونPٍة تPدور بال توقPف. هPل من الممكن
إيقافها؟ وهPل هPذا ضPروري؟ في النهايPة، من المهم عPدم إيقPاف الطاحونPة، وإنمPا إعطاؤهPا محاصPيل

أن نضع قمحًا جيدًا في الطاحونة حتى يخرج دقيٌق عالي الجودة.– جيدًة للمعالجة 
 على،عليهفلذلك من المهم إعطاء أذهاننا غذاًء للعمل الروحي. إذا كان اإلنسPPان غPPير قPPادٍر على الصPPالة، 

 أن يمتلك أفكارًا حول أمٍر إيجابي. إن القراءة الروحية واالستماع إلى العظات والتواجد بصPPحبة،األقل
 حين تPدخل عقPل اإلنسPPان. علىً طيبةٍ كلمPاتدPَِلت األكPPثر إفPادًة، والPPتي المحاصPPيلأناٍس روحPيين هي 

سبيل المثال، إن اإلنسان الPPذي يقPPرأ سPPير القديسPPين والكتب الروحيPPة ويسPPتمع إلى كلمPPة اهلل ومPPا إلى
ويفكر باستمرار باألمور الجيدة. وعلى عكس ذلك، فإن اإلنسان الذي يشPPاهد أو يسPPمعذهُنه  ُذلك، يعمل

 القPPذارات المتجمعPPة في ذهنPPه، كاإلدانPPة والتجPPديف وغPPيربإطالِق، يتسمم ذهنه ويبدأ لسانه ًاأمرًا سيئ
ذلك. 

إن لساننا مثل الصنبور، تفتحه فتخرج المياه. إذا كانت مياه الينبوع صالحة، فPPإن الصPPنبور يعطي ميPPاًه
ن مPPا يمأل قلوبنPPا هPPوفإليس مسؤوالً عن جودة الميPPاه. وعليPPه نفُسه صالحًة والعكس صحيح. الصنبور 

من فضلة القلب يتكلم اللسان  "في غاية األهمية. قال المسيح:  ، وهذا يعPPني أنPPه أيPPًا يكْن(34:12متى )"
. إذا كان قلبك ممتلئًا باألفكار الصالحة حول اآلخرين، وكنت ُتلPPِزملسانك فإنه سيكون على ِقلبالما في 

تتكلم سPPتكون كلماتPPك فياضPPًة بالمحبPPةحين فنفسPPك بالمحبPPة واإلحسPPان و العطPPف والتفّهم والصPPبر، 
، فإنPPكّالحسد والحقPPد والسPPخط وهلم جركوالشفقة وما إلى ذلك. إذا كنت توّلد في قلبك أفكارًا سيئًة، 

حين تفتح فمك سينسكب منه هذا الشر كله.
، فPPإنُوبالتالي فإن الصراع مع اللسان يحصل عميقًا في داخلنPPا. ولكي نPPربح هPPذا الصPPراع، كمPPا أسPPلفت

الصالة وقراءة كلمة اهلل والكتب الروحية واالستماع إلى العظات والتواجد في الكنيسة والتواصPPل مPPع
 جدًا. مثاًل، لنُقْل أن شخصًا يعمل في مكPPاٍن مPPا، حيث يسPPمع لغPPًة بذيئPPًةٌةمفيدهي أموٌر أناٍس صالحين 

حتى، يبدأ بترداد هذه الكلمات في داخلPPه، ألنPPه حين يسPمعهاذلك بكثرة، وبالتدريج، وبدون أن يالحظ 
طيلة الوقت يعتاد عليها ويمتلئ منها. وحPPتى ولPو لم يقPPل هPPذه الكلمPPات بصPPوٍت مسPموٍع فإنهPPا تعيش

 ولطفاء وروحيين،دمثينداخل عقله. وعلى عكس ذلك، حين يكون اإلنسان محاطًا بأشخاٍص هادئين و
كلَّ َمْن حولَه.تفيد  يتعلم هذه األمور الجيدة وكلماُته ال تفيده هو فحسب، بل وأيضًا نفسهفإنه هو 

 اضبط نفسك حتى الدم!
كPPثرة الكالم ال تخلPPو من المعصPPيةمن المهم جدًا تجنب الكالم البطال أيضًا.  "يقPPول الكتPPاب المقPPدس:  "

. إذا بدأت بالتكلم بال حسPPيٍب وال رقيٍب في كPPل مPPرٍة سPPنحت لPPك الفرصPPة بإقحPPام كلمPPٍة،(19:10ل أمثا)
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 اإلدانات واالتهامات وكل مPPا منكفإنك لن تنجو من الخطيئة. بشكٍل أو بآخر، وفي مرحلٍة ما، ستتسّرب
تبقى. إن العالج األكثر فاعليًة لهذه الخطيئة هو اللجام. أولئك الPPذين عاشPPوا في جبPPل آثPPوس وتعPPاملوا

 غPير مطيPٍع وال تسPتطيعٍبغلفي حPال وجPوِد  جيPPدًا. على سPPبيل المثPPال، هPPذامPع الحيوانPPات يعرفPPون 
 هو اللجام؛ حين تسحبه، يتألم الحيوان ويبPPدأ بتنفيPPد مPPاجعالناتحريكه بكل بساطٍة، فإن الحل الوحيد 

لجم فيما يتعلق باللسPPان،نهيتوقعه منه سيده. إ يعقوب الفعَل  " ليس بال هدٍف أن يستخدم الرسوُل  " ) (

ألن اإلكراه واإلجبار ضروريان حقPPًا لضPPبط النفس. في النهايPPة، جميعنPPا مخلوقPPاٌت عاقلPPة، والكلمPPة هي
اآلن "غريزتنا الفطريPPة. نريPPد أن نتحPPدث ونريPPد أن نجيب. ولكْن يجب أن نكبح لسPPاننا ونقPPول ألنفسPPنا 

. إنه ألمٌر صعب للغاية. إنه صراع حقيقي. "الزم الصمت

الباتيريكون  (  حالًة كان فيها شPPخٌص مPPا وقحPPًا تجPPاه شPPيخه، وقPPد حPPاولPatericon)يصف كتاب اآلباء 
قُه. َPPدِم وبصPPيخ بالPPٍة امتأل فم الشPPالشيخ بكل قوته أن يضبط نفسه عن الرد على هذه الوقاحة. بعد بره
أيها الشيخ، ما الذي حصل؟ من أين أتى الPPدم؟ فPPأخبرهم بأنPPه أجPPبر نفسPPه بشPPدٍة "سأل اآلباء الشيخ:  "

 أشعره بالتحسن.هاََبْصقعلى الصمت لدرجة أن الكلمة الفظة استحالت دمًا في فمه، وأن 
حين قرأت هذه القصة ظننت أن ما حصل مع الشيخ كان شيئًا فائقًا للطبيعِة وأنPPه يمكن أن يحPPدث مPع
النساك العظماء فقط. ولكني ُعدُت الحقًا وسPمعت قصPة مشPابهة من شPخٍص آخPر، علمPاني. خPدم ذلPك
الرجل التقي في الجيش. ذات يوٍم تجرأ جندٌي شاٌب مرؤوُسه على إهانته. فقط تخيلوا كم تطلب األمر
من قوٍة من هذا الضابط كي يمتنع عن االقتصاص من الشاب ألجPPل اإلهانPPة. في النهايPPة، هPPو أكPPبر سPPنًا

 لي هذا الضابط الPPذي لم يكن يعPPرف تلPPكقالمنه بكثير، وأعلى رتبًة، وكان بإمكانه أن يفعل به ما شاء. 
أيهPPا الشPPيخ، كPPان علّي أن أضPPبط نفسPPي بشPPدٍة لئال أرّد على وقاحتPPه "القصPPة من كتPPاب البPPاتيريكون: 

. فكّرُت بأ قصته مشابهٌة جدًا لتلك التي في الباتيريكون، وبأنه بPPرهَنن "وأعاقَبه، حتى امتأل فمي بالدم
 مع نفسه لئال ُيطِلَق العنان للسانه.يتصارعبوضوٍح شديد كم على اإلنسان أن 

إنه من الصعب على وجه الخصوص أن تبقى صامتًا حين يكPPون الحPPق إلى جانبPPك وذلPPك يمزقPPك إربPPًا.
فيصPPراٌع حقيقٌي  بPPدأيويأتي شخٌص ما إليك ويتصرف معك بغطرسٍة، ولكنك ال تريد أن تPPرّد بالمثPPل، 

 صوتنا الداخلي الذي يصرخ في وجهنا حول صحة موقفنPPا، فإنPPه سPPيكونلِنقاتداخلك. إذا تعلمنا كيف 
عنPPدهايبPPدأ فأمرًا خالصيًا لنا. يستحق األمر أن يضبط اإلنسان نفسه على األقل مرتين أو ثالث مPPرات، 
 آخر.أحٍدبكبح قوة الكلمة الشريرة بداخله التي تعيش فينا مثل الوحش الذي يريد االنقضاض على 
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حين يكون الصمت أسوأ من الكالم
منحين نPPراقب كلماتنPPا نتعلم كيPPف نكPPون متنّبهين، وبالنتيجPPة نصPPبح منتبهين لآلخPPرين. في النهايPPة، 

 يتكلم طيلة الوقت، ولكنه أيضًا شPPخٌصنَميتكلم كثيرًا ال ُيصغي أبدًا. اإلنسان الكثير الكالم ليس فقط 
ال ُيصغي أبدًا. وبالتالي، لكي تسمع، يجب أن تتعلم أن تصمت. القتنPPاء الصPPالة واالنتبPPاه يجب أن تتعلم

 للعديد من الفضائل.ٌالصمت. الصمت فضيلة عظيمة، وهي أم
نكPPون صPPامتين،في بعض األحيPPاِن . ألننPPا بالPPذهنكما يقول اآلبPPاء القديسPPون، يجب أن يكPPون الصPPمت 

الPPتيو، ناِوجوه نعبس وجوهنا. إننا في هذه الحالة نتكلم ال باللسان بPPل بتعPPابير عيِنهولكننا في الوقت 
يمكن أن تكون أسPوأ من الكلمPات أحيانPًا. كمPا يمكن لبعض حركاتنPا، بPدون أي كلمPاٍت ُمطلقPًا، أن تPؤذي

بوجPPٍه مسPPتاء. يبPPدوتبتعPPد عنPPه يحPPاول أحPPٌد مPPا أن يخPPبرك شPPيئًا فيما شخصًا آخر. على سبيل المثال، 
للوهلة األولى بأنك لم تقل شيئًا سيئًا، ولكنك في الواقع قلت أكثر بكثيٍر بمظهرك.

سأصل إلى المنزل قريبًا ولن أقPPول كلمPPًة واحPPدًة لزوجPPتي.ٌمثاًل، يفكر زوج " فيما هو ذاهب إلى المنزل: 

. ال! هذا  . عليك أن تتحدث إلى زوجتك في المنزل، فقط انتبPPه إلىًا صحيحليس"سوف أمارس الصمت
فيقول القديس يوحنا السPPلمي يما تقوله. ال يعني الصمُت عدم التكلم مطلقًا، وإنما االنتباه إلى كلماتنا. 

"كلمة في الصمت  بأنه التقى بإنسPاٍن يتكلم من الصPباح إلى المسPاء، ولكن كلماتPه هي كالصPمت، ورأى"
إنسانًا صامتًا دومًا ولكّن صمته أسوأ حتى من اإلسهاب بالكالم. هذا يعني بأنه يمكن بPPأن تكPPون صPPامتًا

 آخر أن يتكلم من الصباح حتى المسPPاء ولكنٍشخصل ذهنك يبقى مبعثرًا، فيما يمكن ّطيلة الوقت ولكن
كلماته تكون عن اهلل، عن الصالح، كلمات تعزية، كلماٍت مليئة بالمحبة. كلماٌت كهذه ال تفيد المتكلم فقط

 أيضًا. ليس الموضوع مقداَر الكلماِت بل جودتها.َهحول نَمل ب
، بPPالرغم من جهPPاده وفعاًل ينطبPPق األمPPر على أّي أحPPد (يقول أحد القديسين بأنPPه إذا كPPان راهٌب شPPاٌب  (

الروحي ال يستطيع ضبط لسانه، بل باألكثر يبحث عن فرصٍة ليشارك في محادثة، فPPإن لديPPه فراغPPًا في
روحيPPًا بحPPٍق،  . وعلى عكس ذلك، حين يعمل اإلنسPPان  صنج يرن (الداخل وهو مثل  ( " ذهنPPه فييكPPون "

يقظة صالتية دائمة، ويتحكم بكالمه ويحب أن يكون صامتًا. إذا نطPق إنسPPاٌن كهPPذا ببضPع كلمPاٍت على
األقل فإنها ستكون كلماٍت ذهبية. هنا يمكن مقارنة الكلمة بالملح الذي نضيفه إلى طعامنا. في النهاية، ال
طعَم للطعاِم بدون ملٍح، وال نرغب بأكله. األمر ذاته يحصل حين نضيف ملحًا زائدًا إليه: ال يعود الطعPPام

. لذلك فإن قلة الكلمات واإلفPPراط بهPPا همPPا نقيضPPان. يجب النطPPق بالكلمPPات بمنطPPقصقهَبونريد صالحًا 
وانتباه.

الPPتراجع عنفي حPPال لم نتمكن من ضPPبط أنفسPPنا وقلنPPا مPPا قلنPPاه، مPPاذا يجب أن نفعPPل؟ كيPPف يمكننPPا 
وأدركت ذلPPك فPPورًا، فِمن األفضPPل أن تطلب المغفPPرة مباشPPرًة:لقريبPPك كلماتنPPا؟ إذا قلت شPPيئًا محزنPPًا 
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". إْن لم يكُْن صديقك قد سمع الكلمات المسيئة التي وجهتها له، فإنهسامحني يا أخي، لقد قلت الكثير"
".كما تعلم يا أخي، كنت البارحPPة بصPPحبة بعض األصPPدقاء وقلت عنPPك كالم إدانة"لخطأ كبير أن تقول: 

هذه الخطيئPPةمن األفضل في هذه الحالة أال تخبره عن ذلك كي ال تقوده إلى التجربة، بل أن تتوب عن 
ٌل كامل"سرًا أمام الرب، وأن تنPوح على سPPقطتك وتصPPلي.  PPَُذاَك َرج PPَُر ِفي اْلكاَلَِم ف PPٌُد الَ َيْعث PPَح ْن كPPَاَن ا| " ا�

 مّنا كامل؟ بطريقة أو بأخرى، قد يفقُد كل واحٍد مّنا السيطرة علىَمن يقول الرسول. ولكْن ،(2:3)يهوذا 
نفسه في مرحلٍة ما.

الجهاد ضد الكالم البطال يعيقه التعب
صPPعبتعامٌل آخر يعيق معركتنا ضد الكالم البطال هو التعب. في النهايPPة، حين يكPPون اإلنسPPان منهكPPًا، 

 على نفسه. لذلك، يتوجب على كل أولئك الذين ال يحيون حياًة روحيًة فاعلة أن ينتبهPPواةسيطرالعليه 
أسPPتطيع حمPPل مئPPتيأن يصابوا لئال يسمحوا ألنفسهم  "باإلنهاك الشديد. ألنه كما يقول ناسPPك آثوسPPي: 

. من المهم لنPPاواحدًا إضPPافيًاباوند، ولكْن إذا أضاف أحٌد ولو باوندًا  " إلى حمولPPتي فلن أسPPتطيع تحّملPPه

 واألشياء الPPتينا بكل أنواع الهموم والقلق الدائم بشأن وقتىألمجميعًا تذكر ذلك، ألن حياتنا في العالم 
 من كPPل هPPذا، ونصPPاب بPPالتعب الجسPPدي والعقليونتPPوترمعلينPPا القيPPام بهPPا ومPPا إلى ذلPPك. نحن دومPPًا 

والروحي. حين نكون في حالٍة كهذه، نصPادف شخصPًا مPا وننفجPر غضPبًا في وجهPه. فلنأخPذ العالقPات
 من العمPل ووجْدتPPِه ُمتعبPPًا وال يريPPد التكلم، ال تزعجيPPه، ألنPPهِاألسرّية على سبيل المثال. إذا عPPاد زوجك

منهٌك جدًا جسديًا وعقليًا لدرجة أنه ال يملك القوة للتحدث معِك.
إذ يPPأتيأخبرتني امرأة، وهي بائعة في متجPPر أحذيPPة، أنهPPا يجب أن تتحلى بالصPPبر الشPPديد في العمPPل 

، واآلنهPPذا الحPPذاء، واآلن هPPذاجدًا: أحضري لي  متغطرسون الكثير من الزبائن إليها.  أحيانًا يأتي أناٌس
 وخدمPPة هPPؤالءغيظها الPPذي في األعلى هنPPاك، وكPPل هPPذا يضPPغط عليهPPا، وهلم جPPر. تحPPاوُل كبح كاذ

األشخاص بأدب. مPع ذلPPك، حين تصPPل إلى المPنزل، تنفجPر ألقPPل األشPPياء الPPتي تصPPدر عن طفلهPPا. لمPPاذا
ُس عن يحصل هذا؟ ألن التعب يتراكم خالل اليوم، وبعدها في البيت، حين تشعر بأنPك أكPPثر حريPة، ُتنفِّ
كل هذه المشاعر المتراكمة. ينبغي أن نتذكر ذلك دومًا، سواء فيما يتعلق بأنفسنا أو فيما يتعلق بأحبائنا.
حين يكون اإلنسان متعبًا أو حزينًا أو فِرحًا بإفراٍط، ال يجب أن يتكلم كثيرًا أو يتخذ أيPPة قPPرارات وهPPو
في هذه الحالة. ألنه في حالة البهجPPة يمكن أن يقطPPع وعPPدًا ال يسPPتطيع اإليفPPاء بPPه الحقPPًا. األمPPر نفسPPه
اك العظمPPاء ّPPاء النسPPيحصل حين يكون متعبًا: قد يقول شيئًا سيندم عليه حقًا الحقًا. لست أتكلم عن اآلب
ا نحن العائشPين في ظPروف Pّاقهم. أتكلم عنPPوا من التغلب على إرهPروحي، تمكنPل عملهم الPذين، بفضPPال

18



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                  العدد الرابع، كانون الثاني 
_____________________________________________________________________________

الحياة العالمية، لئال ندفع أنفسPPنا إلى الحPPدود القصPPوى، ألننPPا في هPPذه الحالPPة قPPد نفعPPل ونقPPول أشPPياء
سنأسف عليها حقًا في وقٍت الحق. إن اإلرهاق ُمرشٌد سّيىء.

"أنظر إليهم وال أستطيع أن أفهم ما الذي يمأل قلوبهم "

، كمPPاِ لسPPانهبكبح هلل يلجُم لسPPانه. وكPPل من ال يPPرغب حبPPًاُوم وتقيًا نًاّمتديإن اإلنسان الذي يعتبر نفسه 
 الفائPدة. إنسPاٌن يقPرأُ ذهابPPه إلى الكنيسPة عPديمَ كلّ أنيتبّين أنه تقي. ًاّظان َهنفس ُيقول الرسول، يخدع

 لPPه؟ نPPرى كيPPفلَه قوُ ما يريد الPPربُ يومي، ولكْن هل يفهم معناه فعليًا؟ هل يفهمٍويسمع اإلنجيل بشكل
 ذريعPPة.ِ ألقلٍ ثقPPابِ كعPPودُإلى كلماتPPه. يشPPتعلواالزدراُء بPPاآلخرين  ُ األنانيةتنَسلُّ وكيف يتكلم: ُيتصرف

 معه. ولكْن حالمPا تقPPول شPيئًاٌ رائعةٌ، ستكون لديك عالقةٌكم هو رائعوتخبُره  ُهوتمدح تتمّلُقهطالما أنك 
 هذا اإلنسPPان على اإلطالق؟ََّر عينيك. وهنا يبرز السؤال: هل تغيِخدشل مستعدٍة ٍ يتحول إلى قطةّهضد

إلى أين قادته عالقته بالمسيح؟ أين هي ثمار الروح القدس؟
في أحد األيام، رأى أحد الشيوخ بعض الرهبان الشبان يتناقشون بمرٍح حPPول موضPPوٍع مPPا ويضPPحكون،

أنظرف: ماذا حصل أيهPا األب ؟ همفبدأ ينوح. فسأله أحد  إليهم وال أسPPتطيع أن أفهم مPاُ"أجPاب الشPيخ: 
. إن انقيPPاد هPؤالء الرهبPPان اليPPافعين بسPPهولٍة إلى الكالِم البطPPال يعكس ِونPَك َ حقيقةُ"الذي يمأل قلPوبهم

 ولم يفهموا غايتهم. لساننا هو مرآتنا.بعثرًةُم همِأذهان
 أيضPPًا إلى العPPادة. إذا كPPانُ ذلPPك قPPد يرجعَّ العمPPل الPPروحي، ولكنُ هPو انعPPداملتَمنفُال سPPاِنّلل ٌ شائعٌسبب

 أنPPه يPرتكبدركPPُي من شPأن اآلخPPرين، فقPPد ال قّلاًلُم أو َهنفسP مادحPPًا بافتخاٍراإلنسان معتادًا على التكلم 
، ألنه معتاٌد على ذلك. يؤذي  والPPديا ذلPPك. مثاًل، يشPPتكي دركPPُي واآلخرين دون أن َُهنفسخطا  "بٌن قPPائاًل: 

. ثم نلتقي بهPPذا األب ٍ شيءّ، وال يعطي أهميًة أليهيننيُوي باستمراٍر َّ عليُيضحك  أنPPهونPPُدرك" أقPPوم بPPه
جيPPدًا مPعالتحPPّدَث  ببسPPاطٍة لم يتعلم هPPّولكن العريكِة تجاه النPPاس، سُنَحليس شخصًا سيئًا. هو شخٌص 

عن ذلPPك.يقسو عليه عوضًا  أنه على الرغم من رغبته في دعِم ابنه، ّضُح باحترام. يتهمَومعاملتاآلخرين 
 التواصل مع الناس بشكٍل صحيح. من المهم أن تكونواِ كيفيةُمّوتعل. من المهم إدراك ذلك قد تعّلمهكذا 

. على سبيل المثال، في منزٍل أناكم "مؤدبين ومنتبهين، ال فضوليين وجاهلين ومصّرين باستمراٍر على  "

يتكلم فيه الوالدان مع بعضهما بطيبٍة واحتراٍم، يتعلم األوالد ذلPPك أيضPPًا. من المؤكPد أن األطفPPال اليPPوم
 في المنزل.ٍ صالحةٍقدوةيتوّجُب وجوُد متأثرون بشدٍة بالمدرسة والتلفاز، ولكْن 

. أذكPPرعلى حٍد سواء والروحية الدهريةكما تعلمون، قد صادفت العديد من األمثلة الجيدة في العائالت 
 أناسPPًا متنPPوعين: شPPيوخًا ورهبانPPًا متوسPPطي العمPPرقPPابلُت في الجبPPل المقPPدس قPPد ُشتِعأني حين 

فPPإنهم لم لهم، َقلتومبتدئين شبانًا، وكانوا كلهم أناسًا طيبين جدًا ومؤدبين ولبقين في المحادثة. مهما 
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 قرر شيخنا االنتقال مPع األخويPة من الPPدير إلىالمرات. في إحدى ُيقابلوا ذلك برّد فعٍل قوٍي أو فضولية
ألنسPPب لنPPا. في ذلPPك الPPوقت،واختيPPاِر ا القاللي المتوفرة لرؤيةإسقيط. أردنا التجوال في أرجاء آثوس 

 لنPPاها كبيرة للعمل في الحقول، وقد قدمًشاحنةإسقيط. كان رهبان اإلسقيط يمتلكون ا�عطينا مكانًا في 
 إلىُيِقّلونناعلى مPPدار خمسPPِة أيPPاٍم كPPانوا و كPPلَّ يPPوٍم ،. وهكPPذااحتياجاتناالرهبان بسماحٍة لتلبيPPة أولئك 

(منهم  َ ال أحدّ أننِممكاٍن ما، بالرغم   ما الذي كنا نبحث عنه بالتحديد ولماذا، واحدةٍ وال لمرةَ،قد سأل)
 هPPذه الجماعPPةَوال حPPتى سPPؤاالً فضPPوليًا واحPPدًا. هPPذا كلPPه ألن شPPيخلم يسPPألوا أردنPPا مغPPادرة ديرنPPا. أي 

على عائالتنPPا.ذاتPPُه  ُ لتالميذهم، وهكذا.. ينطبق األمرموهّعل همِبدورالرهبانية عّلم ذلك لمن َخلَفوُه وهم 
 ينتقPPلذلكإذا كان األهل ال يشتمون وال يتلفظون بكلمPاٍت سPيئٍة، وإذا لم يكونPوا فّظين أو ُقسPاًة، فPإن 

إلى األوالِد أيضًا. واألوالُد بدورهم سيعلمونه ألوالدهم.

انتبه لنفسك!
دينذات مرٍة PPَا ُ، زارنا في الديِر راهٌب قيل عنه أنه لم يكن يPPا كنPPبره. فيمPPا أن نختPPدًا، وقررنPPدث أحPPنتح

،أشPPخاٍص  أتينPPا على ِذكPPِرمعPPه،  كمPPا تعلم، فالن قPPال هPPذا.. فالن ذهب إلى هنPPاك.. "مختلفين قPPائلين:  "

 لم تصدر عنه مثل هPPذه الكلمPPات. تمّلص،. ولكْنعلى األقلمنه على أصغر كلمة إدانٍة  الحصول محاولين
منا كالسمكة، ألنه كان شديد االنتباه إلى نفسه. قد تعّلَم أال يطلب التعزية عبر إدانة اآلخPPرين أو النميمPPة

ال دعPوى يحشPرون أنPوفهم حيث ًا أناسPPَكلP هناوعلى عكس ذلك، فإن أو اإلسهاب في الكالم أو المزاح.
، فال يسPPتطيع أحPPٌد عنPPدهابينهماشخصان يتحادثان يتدخل شخٌص ثPPالٌث فيما . على سبيل المثال، لهم

ال يعمل روحيًا.اإلنساَن أن إلى أعراٌض كهذه  تشيُر أن يتكلم على انفراد مع اآلخر.
 الكنيسة. في النهاية، إنه ليس باألمر غPPير الشPPائع أنِمن المحزن إدراك هذا وخصوصًا فيما يتعلق بأبناء

مPPع ذلPPك ويتبّين ، بأنه يذهب إلى الكنيسة ويستمع إلى العظات ويشترك في حياة الكنيسةَظهُريإنسانًا 
متفPPاجئيناألشPPخاُص غPPيُر الملPPتزمين بحيPاِة الكنيسPPِة أنه ُمداٌن بكلماته. في آخPPر المطPاف، ينظPر إلينPا 

يغPPدوبسلوكنا، بأننا ال نستطيع ضبط أنفسنا عن النميمة و اإلدانة والسPخرية من اآلخPPرين. سPلوٌك كهPPذا 
لربما كل أمور مالنا وما يفكر بهِ"تجربًة لهم. قد يقولون حين يروننا هكذا:  . قد تقول:  " الكنيسة باطلة؟ "

. هPذا صPحيح، ولكن الشPخص اآلخPر ال يPرى "اآلخرون؟ في النهاية يمكنني أن أتوب عمPا قلت أو فعلت

يرى األمور السطحية فقط. إنه هذه العملية التي تجري في قلبك،
، ألن من  ديانة باطلة "أظن أن هذا بالضبط ما عناه الرسول بقوله:   في الروح القPPدس يحمPPل ثمPPاريحيا"

 أن نملك التوبة. إن اإلنسان الذي يتوب حقيقًة، على األقل، ثماٍر فعليناَةيأالروح في داخله. إن لم نملك 
، فهل سنستطيع حقًا التفكPPيرناَونقائص ناِأخطائ نرى جميع بالحقيقة كنا إذاعن أفعاله لن يدين اآلخرين. 
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 إذا كنا أسوأ منه بمئة مرة؟  إذا فهمَت هذا، فلن تعود ترغب بإدانة اآلخرين مجPPددًا.َآخرباالنشغال بأحٍد 
 َبعPPد، وبالتPPالي ال يمكنPPكذاتكأما إذا استمريت في إدانة اآلخرين، فهذا يعني بأنك لم تصل إلى معرفPPة 

أن تتوب وتتغير. 
يقول اآلباء القديسون بأن اإلنسان التائب يشبه رجاًل توفي قريبPPه في منزلPPه، وهPPو جPPالٌس يبكيPPه. اآلن
تخيل وجود كََفٍن وقريٍب متوفٍّ في بيتك، هل ستكون لديك أية رغبة بإدانة ما قاله أو فعله جPPارك؟ ال،
لن تكترث لذلك، ألن الحزن يتجاوز كل شيء آخر. األمر ذاته ينطبق على إنساٍن يرى نفسه ميتPPًا بسPPبب

خطاياه، ويرى أخطاءه وينوح عليها. إذا كان حزينًا حقًا فلن يبدأ بإدانِة أحٍد آخر.
كل هذا مترابPط بسلسPPلة واحPPدة. إذا بَنْيَت عالقPPًة سPليمًة مPع اهلل، فإنPPك سPتحيا حيPاًة روحيPPة وتلجم
لسانك وتنتبه لنفسك وتالحظ أخطاءك ال أخطاء غيرك. ولكْن إذا كPPانت الكنيسPPة أمPPرًا سPPطحيًا بالنسPPبة
لك، فإنك ستنقاد بسهولٍة إلى الكالم البّطال مع كPل العPواقب المترتبPة على ذلPك. سPتبدو كإنسPاٍن عمPَل
النهار كلPه ولم يتقPاَض أجPرًا، أو َمن تقاضPى أجPرًا وتPبّين أن المPاَل مزيPف. بنفس الطريقPة، كPل أعمالنPا

الروحية باطلٌة إن لم نلجم ألسنتنا.
Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. On Bridling the Tongue. Orthodox Christianity. Part 1:Restrain
Yourself… Even Unto Blood. 11/17/2021  https://orthochristian.com/142928.html and Part 2: Pay Heed to
Yourself! 11/18/2021. https://orthochristian.com/142929.html
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أيعاِقب هللا؟
األب أندرياس أغاثوكاليوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يبدو أن فكرة أن اهلل يعاقب الذين يخطئون، على غرار األب الصارم الذي يعPPاقب أوالده األشPPقياء، هي
النPPار "فكرة يصعب إبعادهPPا من قلPPوب النPPاس. إلى هPPذا، تتحPPدث الكنيسPPة بالفعPPل عن العقPPاب، وتحّثنPPا 

"البّرانية وعدد من اآلباء على أن ال ننسى الجحيم، حتى نكون أقل عرضة للشر.

على الرغم من أن هذا صحيح، لكنه ليس الحقيقة الكاملة. فكما أننا ال نقّدم صورة كاملة لشخص مPPا إذا
ركّزنا كثيًرا على جانب واحد من شخصيته، فإن الشيء نفسه ينطبPPق على اهلل. إذا أصPPررنا، سPPواء على
المسPPتوى الجمPPاعي أو الشخصPPي، على نPPوع من السPPلوك الPPتربوي من جPPانب اهلل، فهPPذا ال يأخPPذ في

الحسبان ما هو عليه حًقا: المحبة الالمحدودة.
في العهد القديم، يستعلن اهلل كإله يريد احتراَم شريعته، ولكن أيًضا كإلِه محبة أبوية، يغفر نقاط ضعف
ر عن حقيقتPه. بPدافع من Pّه يعبPلوكه، ألنPPية في سPPمة األساسPشعبه ويفهمها. في الواقع، محبته هي الس
هذه المحبة، سمح لشPPعبه أن يجPPدوا أنفسPهم في المحن والصPعوبات، حPPتى يعPودوا إلى الطريPPق الPذي

رسمه لهم والذي، في أعماقهم، يريدونه حًقا.
بغض النظر عن مقدار حديثكم عن محبة اهلل، فإنه يظل نظرًيا بحًتا ما لم تكونوا قد عشتم هذه المحبة
في وقت ما، من خالل تجربة معينة. ال كمعونة غير متوقعة في لحظة صعبة، بل كاحتضان يلّف النفس
ا PPًتعرفون جميعPPه في الجحيم، فسPPد منكم أنPPل واحPPعر كPPه إن شPPة. ألنPPفي زمن البرودة والتخلي والعزل
معنى أن يمسك المسيح بكم ويرفعكم إلى النور. من ثم تحصلون على محبته الكاملة والصادقة التي ال

. اهلل محبة "تعتمد على ما أنتم عليه وما فعلتموه بل على َمن هو:  "

لهذا السبب ال وجود ألي أثر لالنتقPPام أو العاطفPPة البشPPرية في إلهنPPا الPPذي بال أهPPواء. كPPل اإلشPPارات إلى
أوجه تشابه مع السلوك البشري، بمصطلحات تجسPPيمية، هي ليتمكن الضPPعفاء من فهمهPPا فيمتنعPPون عن

االنحدار إلى حياة بدون المسيح.
يسPPتخدم الشPPرير نقيضPPين ليحرفنPPا عن الطريPPق نحPPو اهلل: فهPPو يقPPدم اهلل على أنPPه ال يPPرحم وقPPاٍس
ومتطلب تجاهنا، ومن ناحية أخرى، يصوره على أنه صفوح ومتسامح وإلى حد كبير غير مباٍل بتقدمنا

. ال تعيروه انتباهكم خافوا منه وفي الحالة األخرى يقول:  "الصحي. في الحالة األولى يقول:  " " "
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العقوبPPات الPتي تنبPع من "إن التجارب والضPيقات الPPتي نمPر بهPا هي بالتأكيPPد ليسPPت من عنPPد اهلل. إن  "

حياتنا المسِرفة والخاطئة هي نتيجة اختيارات جماعية أو شخصية. ومع ذلك، فإن محبته تحّولهPPا إلى
أدوات للتواضع والتوبة وإعادة تقييم مجرى حياتنا؛ شرط أن يكون هذا ما نريده بشكل أكيد.

بر تجPPارب الحيPPاة اليوميPة، يمكننPPا إعPادة النظPر في الفكPرة PPَمن خالل اإلرشاد األرثوذكسي، وال سيما ع
القائلة بأن اهلل يعاقب، فنكون قادرين على التمتع بحضوره ومحبته وجماله والتواصل معه.

Source: π. Ανδρέα Αγαθοκλέους. Τιμωρεί ο Θεός;Ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος Λυθροδόντας. 
http://www.isagiastriados.com/index.php/articles/6208-timorei-o-theos

23

http://www.isagiastriados.com/index.php/articles/6208-timorei-o-theos


2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                  العدد الرابع، كانون الثاني 
_____________________________________________________________________________

اإليمان الصحيح والعلم الحقيقي
*د. إيرين بوليذوليس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

"اإليمان الحقيقي موجود في قلب المرء وليس في عقله. النPاس الPذين يؤمنPون بعقلهم سPيتبعون ضPد
. األرشمندريت جبرائيل أورغيبادزيه (المسيح. لكن الذين يؤمنون بقلبهم سوف يتعّرفون عليه  ( "

في عمر التاسعة شّدني الطب. في سن العاشرة، عّرفتنا معلمة العلوم على نظريPPة التطPPور. في الحاديPPة
كPان فPترًة من التشPوش واإلربPاك. فيذلPك عشرة، بدأُت بقراءة اإلنجيل الPذي يعّلم عن الخلPق. مPا تلى 

رأسي، لم أستطع التوفيق بين العلم الذي خلف التطور من جهة ومPPا أحسسPPُت في قلPPبي أنPPه الصPPحيح
من جهة أخرى.

في النهاية، توصلُت إلى حل األحجية بين التطور والخلق خالل حياتي في الجامعPPة، عنPPدما تعّلمت عن
المنهجية العلمية التي تتلّخص بالخطوات الست التالية:

. طرح سؤال استشرافي1
التأسيسي لمعرفة ما إذا كان قد ا�جيب على السؤال2 (. البحث االستطالعي  (

. في حال عدم وجود جواب، اقتراح فرضية أو نظرية قد تجيب على السؤال3
. تصميم وإجراء تجربة أو دراسة الختبار الفرضية4
. تسجيل مالحظات جديدة وتحليل البيانات5
. االستنتاج وتكرار االختبار6

ال تستطيع نظرية التطور تجاوز الخطوة الثالثة، إذ من المستحيل إجPراء تجربPة الختبPPار شPPيء يتطلب
ماليين السنين لتحقيقه. أفضل ما يمكن ألي عاِلم نزيه فعُله هو التوقف عند الخطوة الثالثة واالعتراف
بأن التطور عالق في مرحلة النظرية وال يمكنه أبًدا االدعاء بأنه حقيقة علمية. بل يمكن القول أن نظرية
التطور ال تنتمي حPPتى إلى فئPPة العلم، ألنهPPا تعجPPز عن تلبيPPة المنهج العلمي بشPPكل تPPام. ومPPع ذلPPك، فPPإن

العديد من العلماء لم يقبلوها كعلم وحْسب، بل اعتنقوها وآمنوا بها من صميم قلوبهم.
النشPاط الفكPPري والعملي "ما لم أعرفه كطفلPPة، هPو أّن ليس كPPل مPPا يتّم تقديمPPه كعلم هPو علم فعلي أي 

. "الذي يشمل الدراسة المنهجية لبنية وسPPلوك العPPالم المPPادي والطPPبيعي من خالل المالحظPPة والتجربPPة
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فبحسب هذا التعريف، ليس العلُم أيديولوجية بل هو عملية تستخدم المالحظة واالختبار لتفسير شيء
ما في العالم المادي والطبيعي.

لُنخِضع هذه العملية للفحص. العلم معقد للغاية، ومن الصعب إنجاز بحث علمي جيد وعPPالي الجPPودة. ال
على سبيل المثال ال الحصر:التي تشمل توجد عملية علمية كاملة، ولكل العلوم محدودياتها 

غير دقيقة أو وهمية  )observation(قد تكون المالحظة •
(  إال أساًسا ضعيًفا لمزيد من التكراراتfoundational)قد ال يوفر البحث األساسي •
الطريقة  المنهج معيًبا• (قد يكون التصميم التجريبي  / (

حتى لو تم تصميم التجربة بشكل جيد، فقد يكون تنفيذ التجربة معيًبا•
قد ال يكون حجم العينة كبيًرا بما يكفي لتوفير قوة إحصائية•
قد تكون البيانات المسّجلة غير دقيقة، أو غير كاملة، أو منتقاة بطريقة مجحفة•
قد ال يكون التحليل اإلحصائي مناسًبا للدراسة•
في حال حدوث أي مما سبق، يتم التوصل إلى استنتاجاٍت خاطئة•

البقPPاء" أو "االنتقPPاء الطPPبيعي"على نظريPPة التطPPور. من خالل مراقبPPة  )observation(لنطبPPّق المالحظPPة 
، يّدعي أنصار التطور أن هذه الظاهرة التي يمكن مالحظتها قد أدت إلى التطور أي تحّول نوع"لألصلح

ما إلى نوع آخر. ومع ذلك، لم يالَحظ أبًدا أن االنتقاء الطبيعي ينتج عنه تطور أنواع جديدة. لقد لوحظ
ر في اللPون السPPائد PPّو التغيPPيكي هPPال الكالسPPوع. والمثPPاهري لنفس النPPفقط تغييُره للمظهر أو النمط الظ
لمجموعة الفراشات المرقطة في إنجلترا، من األبيض إلى األسPPود. قبPPل الثPPورة الصPPناعية، كPPانت معظم
الفراشات الرقطاء بيضاء، بينما كان عدد قليل منها أسود. كان العث األبيض يستقّر على جPPذوع أشPPجار
البتوال البيضاء للتمويه ضد الطيور المفترسة الPPتي تتغPPذى في الغPPالب على العث األسPود. عنPPدما بPPدأت
جذوع أشجار البتPPوال تتحPPول إلى اللPPون األسPPود من التلPPوث النPPاتج عن الصPPناعات الجديPPدة، أصPPبحت
الفراشات البيضاء مرئية وفريسة أسهل للطيور التي تلتهمها. لذلك، ما جرى افتراسه كPPان العث األبيض
أكPPثر من العث األسPPود، وفي النهايPPة، تفPPّوق العث األسPPود المرقPPط على العث األبيض. سPPرعان مPPا تغPPير
اللون السائد لمجموعة الفراشات المرقطة من األبيض إلى األسPPود، لكن األنPPواع لم تتغPPير على اإلطالق؛

كانت وال تزال عثة مرقطة. لذلك فإن أصل األنواع يقوم على االفتراض وليس على الدقة العلمية.
 البحَث في الخلفيPPة أو البحث التأسيسPPي المتعلPPّق بنظريPPة التطPPور. باسPPتخدامواآلن لنتفّحْص قلياًل

 كأساس لتPأريخ الحفريPات لماليين السPنين، يPزعم أنصPار التطPور أن هPذا14التحلل اإلشعاعي للكربون 
دليل علمي على أن األرض قديمة بما يكفي لتوفPPير الPPوقت الكPPافي لحPPدوث التطPPور. في المقابPPل، فPPإن
طرق التأريخ األخرى، مثل االنحالل المغناطيسي لألرض، وتPPراكم السPPيليكون في المحيطPPات، والصPPيغ
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السكانية، كلها تؤّرخ أن عمر األرض هو مجّرد بضعة آالف من السPنين. جميPع طPرق التPPأريخ اإلشPعاعي،
( معPPدالت ثابتPPة وموثوقPPة لالنحالل اإلشPPعاعي على مPPدى فPPترات1، تفPPترض مPPا يلي: 14مثPPل الكربPون 
( أن  كل االنحالل بدأ في اللحظة الزمنية صفر. في الواقPPع، التPPأريخ3( بيئة مستقرة ، و2زمنية طويلة، 

ا. لقPPد ظهPPر أن تPPدوين PPًق تمامPPبالكربون غير موثوق به في أحسن األحوال، وفي أسوأ األحوال غير دقي
C-14.ةPPذه الطريقPPة هPPدم موثوقيPPدى عPPللرخويات الحية سّجل عدة آالف من السنين، مما يدل على م 

باختصار، تستند جميع طرق التأريخ إلى افتراضات وليس إلى الدقة العلمية.
،وبغض النظر عن التأريخ، فقد دحضت األبحاث األساسية السليمة نظرية التطور تماًما. التوّلد التلقPPائي

أي االدعاء بأن الحياة تأتي من مادة غير حية، َدَحَضه لويس باسPPتير في منتصPPف القPPرن التاسPPع عشPPر.
الحسPPاء البPPدائي  )على الرغم من ذلك، ال يزال أنصار التطور يعتمPPدون على مفهPPوم  " "primordial  soup)

الذي أدى بشكل تلقائي إلى ظهور كائن حي منذ مليارات السنين.
قPPوانين الفيزيPPاء غPPير القابلPPة للكسPر، كقPPانون حفPPظ المPPادة والطاقPPة وقPPانون زيPPادة القصPور الحPPراري،
تتعPPارض بشPPكل قPPاطع مPع نظريPPة التطPPور. الطاقPPة نفسPPها ال ُتنِتج أنظمPPة معقPPدة وعاملPPة. هPPذا يتطلب
ن أو ّPPدفعها إلى التحسPPياء وال تPPودة األشPPة من جPPة الطويلPPترات الزمنيPPط! ال تزيد الف التخطيط والمخطِّ

قانون االعتالج  حentropy)التعقيد. إنها تسّبب االنهيار والتعفن  (. ُتظِهُر الرياضيات أن التطور غPPير مPPرجَّ
ا أن نظريPPةThermodynamics)حتى أنه مستحيل. ُيثِبت قانونا الديناميكا الحراريPPة  ًPPاني أيضPPاألول والث )

التطور مستحيلة، ومع ذلك يصّر العديد من العلماء على اإليمان بنظرية التطور باسم العلم.
ظ أبPPًدا أن PPَال، لم ُيالحPPبيل المثPPور. على سPPة التطPPة بنظريPPرى المتعلقPPاكل األخPPد من المشPPاك العديPPهن
الطفرات الجينية تؤدي إلى كائن حي متفPوق، بPل إن طفPPرات أقPل شPPأنًا تPؤدي إلى االنقPراض، بPدالً من
مثل البغل (التطور إلى كائنات أكثر تعقيًدا وصقاًل. إذا تمكنت األنواع المختلفة من التزاوج، فإن نسلها  (

fossil)يكون دائًما عقيًما وال يمكنه التكاثر. ال توجد في السجل األحفPPوري   recordطية  والPواع وسPأن - )

يوجد عظم واحد ُيظِهر أن أحد الحيوانات يتطور إلى آخر. ال يوجد سوى أنواع متمPPيزة. جميPPع الصPPور
التي ُتظِهر البشر يتطورون من مخلوقات شبيهة بالقردة ُتظِهر إما قروًدا أو رجااًل، وليس قPPروًدا تتحPPّول
ِرَدت Pُرد بPك قPداون من فPPل بلتPرض؛ تم اختالق رجPنزير منقPPن خPكا من سPإلى رجال. نشأ إنسان نبراس
أسنانه لتبدو بشرية؛ تبّين أن إنسان جاوا كPPان قPPرًدا؛ أثPPار إنسPPان بكين الحPPيرة كونPPه مزيجPPًا من عظPPام
العلPPوم العلميPPة في  "القPPرود والبشPPر؛ واتضPPح أن زينجPPانثروبوس كPPان قPPرًدا. الكثPPير من المواقPPف  " " "

ر في كتب العلPPوم أو يتحPPدث عنهPPا العلمPPاء، ُيعتقPPد أنهPPا PPَالتطورية ملّفق أو خيالي، ولكن نظًرا ألنها تظه
. "علمية "
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) هو عملية منهجية ومحددة جيًدا، وليس نظاًما عقائدًيا كالعلمويةscience)تذكروا أن العلم  )scientism)

اإليمان المفرط بقوة المعرفة والتقنيات العلمية. إن نظام المعتقدات هPPو شPPيء يقبلPPه الفPPرد "التي هي  "

َو Pُاُن َفه PPَيم ا اال� مَّ َوا| ف اإليمان بأنه ثقة كاملPPة أو ثقPPة في شPخص أو شPPيء مPPا.  "على أساس اإليمان. ُيعرَّ

ِهَد ِلْل ُPPَذا شPPُه ِفي ه نَّ ُموٍر الَ تPPَُرى.  َفا� يَقاُن بPPِا� َقُة ِبَما ُيْرَجى َواال� ْتِقَنْتالثِّ الَِميَن ا� PPَنَّ اْلع اِن َنْفَهُم ا| PPَيم َدَماِء.  ِباال� PPُق
عبرانيين  ا ُهَو َظاِهٌر.   ْن َما ُيَرى ِممَّ ى لَْم َيَتكَوَّ )ِبكَِلَمِة اهلِل، َحتَّ ( وبعبارة أخPPرى، يقبPPل البعض منPPا،1:11-3"

على أساس الثقة أو اإليمPPان، أن اهلل غPPير المPPرئي صPPنع كPPل مPPا هPPو مPرئي. وعلى أسPPاس اإليمPPان يقبPPل
آخرون أن الكون قد اشُتقَّ بالتطور على الرغم من كل األدلة العلمية القويPPة على عكس ذلPPك! بمPPا أنPPه ال
يمكن إثبات الخلق وال التطور بPPالمنهج العلمي، وبمPPا أن قPPوانين العلم نفسPPها قPPد دحضPPت التطPPور، فأنPPا

أتساءل أي نظام من االثنين يتطلب قدًرا أكبر من اإليمان!
على عكس تعاليم الكتاب المقدس، ال يمتلك العلم والتكنولوجيا جميع اإلجابات على أسئلة الحيPPاة ولن
يكون لهما ذلك أبًدا. لم يكونا أبPPدًا قPPادَرين على خلPPق الحيPPاة أو وقPPف المPPوت. ال يمكن للعلم أن يشPPرح،
على المستوى الجزيئي، االختالفات بين التوائم المتطابقة الذين لديهم شخصيات أو معتقدات أو ثمPPار
اجتماعيPPة مختلفPPة على الPرغم من التنشPPئة المتطابقPPة والحمض النPPووي المتطPPابق. باسPPتخدام نظريPPة
التطPPور، يحPPاول العلم شPPرح كيفيPPة ظهPPور العPPالم المPPادي والPPبيولوجي، لكنPPه ال يسPPتطيع تفسPPير سPPبب

وجودنا، أو سبب اختالفات اإلنسانية، بالقدر الذي يستطيعه مع ما تبّقى من الطبيعة.
إن النظرية القائلة بأن البشر تطوروا من القردة ال تفّسر سبب كPPون جنسPPنا البشPPري الوحيPPد القPPادر على
اإلدراك والتفكPPير المجPPرد. ال تPPدرس الحيوانPPات عPPادًة الموضPPوعات المعقPPدة كالرياضPPيات والفيزيPPاء
والفلسفة والطب وما إلى ذلك أو تطّبقها. لقد أظهر البشPPر فقPPط مثPPل هPPذا التطPPور بحيث يمكنهم طPPرح
األسئلة والتخطيط والتطوير والهندسة وإنشاء تراكيب ذات تنوع وتعقيد هائلين. بالنسبة لتعقيد خاليا
النحل وشبكات العنكبوت ومستعمرات النمل وأعاجيبها الهندسPPية، على المPPرء أن يضPPع في اعتبPPاره أن
سلوك هPPذه الحيوانPPات لم يتغPPير أبPPًدا بمPرور الPPوقت، ألنPPه مPPدفوع بPالغريزة الفطريPة وليس باالختيPPار.
وحدهم البشر هم القادرون على اإلبداع في ما يختارونه، كالتنوع في العمارة واألدب والفنون الجميلPPة
والموسيقى وما إلى ذلك. ما هو المخلوق اآلخر الPPذي يفهم طبيعPPة الPPوقت والواقPPع والحقيقPPة، والقPPادر
على القراءة والكتابة والتحدث والتواصل بلغات متعددة؟ ما من شكل آخر من أشPPكال الحيPPاة ينخPPرط
عادة في البحث أو الفلسفة أو الروحانية، معرًبا عن كلٍّ من القدرة والحاجة إلى االنخراط في الطقوس
الروحية، والسعي إلى النزاهة والحقيقة، أو العكس، الفجور والباطل والفساد والجشع. لماذا نحن هكPPذا
وألي غرض نحن موجودون ونمتلك هذه الصPفات؟ ال يسPPتطيع العلم أن يجيب على هPذه األسPPئلة، لكن
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سفر التكوين يفعل ذلك: فاإلنسانية فقط هي الPPتي ُخلقت على صPPورة ومثPPال إلPPٍه محّب، وال يوجPPد أي
شكل آخر من أشكال الحياة بهذا االمتياز.

"على صورة اهلل هي إشارة إلى المPPواهب الPPتي منحهPPا اهلل للبشPPر فقPPط، كPPالتفكير المجPPّرد والتواصPPل "

والتعبير الفني واإلبداع والروحانية وما إلى ذلك. هذا يعني أن البشر األوائل قد ُمنحوا المعرفة والنعمة
-والقوة لتكميل أنفسهم باستخدام حريتهم  وهي موهبة أخرى  ليحّبوا اهلل عن طيب خاطر ويرغبPPوا –

بحرية في ما يخططه اهلل لهم بالتعبير عن تواضعهم وطاعتهم له. لم ُيخلَقPوا كPاملين بPالمعنى المطلPق؛
لقد ُخلقوا َحَسِنين مع إمكانية أن يصبحوا كاملين إذا اختاروا بحرية الدخوَل في عالقة محبPPة متبادلPPة
مع اهلل، يتّم التعبير عنها كطاعة من خالل الثقة. لقد ُمِنحوا صورة اهلل مع القدرة على تحقيق ِشبِهه في

[1]أرض التدريب في عدن. 
وبالتالي، فإن الِشبه يشير إلى إمكانية أن يصبح البشر كاملين وخالدين. لو كPPانوا قPPد دخلPPوا في عالقPPة
محبة وثقة متبادلة مع اهلل، باستخدام مواهب صورة اهلل ليطيعوه بحرية، لكان آدم وحPPواء قPPد تقPPدما
بمعPPنى التقPPوى أو ا بالتألPPّه أو التأليPPه،  ًPPروف أيضPPالهم، المعPPق كمPPون تحقيPPذا يكPPا، وه PPًليصبحا بشًرا حق(

، أي حالPPة من االنسPPجام التPPام والشPPركة مPPع اهلل في ملكوتPPه (التشبه باهلل، بدالً من الصيرورة آلهة فعليًا

السماوي. هناك، سيتمتعون بالحياة األبديPPة في اتحPPاد شخصPPي مPPع اهلل، متقPPدمين من نعمPPة إلى نعمPPة
ومن مجد إلى مجد إلى األبد، حتى أنهم يتجاوزون مجد المالئكة. هذا لم يحPPدث. ولكن بفضPPل تجسPPِد
المسيح وصلبه وقيامته، ال يزال بإمكاننا تحقيق ِشبه اهلل والتأّله باختيار التواضع والتوبPPة. لم ُيمنح أي
جزء آخر من الخليقة الروحية أو المادية هذه المواهب وهذه اإلمكانات، وهPPو أمPPر يتخطى نطPPاق العلم

بكثير، إذ يقتصر هذا النطاق على العالم المادي.
ل العلم والتكنولوجيا أدوات مفيدة من صنع اإلنسان تساعدنا على التنقل بشكل أفضل في حياتنPPاال يزا

ا اسPPتخدام العلم ًPPا أيضPPك. يمكننPPا إلى ذلPPل ومPPفر والتواصPPة والسPPديث الزراعPPة من خالل تحPPالمادي
والتكنولوجيا الستكشاف كوننا، وهنا، أود أن أضع األمور في نصPPابها. الكPPون، الPPذي هPو البنيPة التحتيPPة
ا منPPذ بدايPPة الPPزمن PPًودة دائمPPانت موجPPتي كPPارج األرض الPPية وخPPة واألرضPPالمادية  والنباتية والحيواني

(، هو سبب وجود الِعلم، أي محاوالت الجنس البشري المثيرة والتي غالًبا مPPا تتخبPPط فيlinear)الخطّي 
والتالعب بها.استكشاف وفهم عناصر الكون والتحكم بها واستنساخها 

حض الَخلق، ال بل يوجد قدر هائPPل منعلى خالف التطور الذي يمكن أن يدحضه العلم، ال يوجد علم يد
العلPPوم السPPليمة في علم الكونيPPات، والبيولوجيPPا الخلويPPة، وأبحPPاث الحمض النPPووي، وعلم الفلPPك،

Intelligent)والفيزياء، والوعي البشري، والتخصصات األخرى، التي تدعم بقوٍة الخلPPق بالتصPPميم الPPذكي 

Design يقدم الصحفي االستقصائي لي ستروبل، مؤلف كتاب .)The Case for a Creator  قضية الخالق) ([2،]
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مقابالته الجذابة مع العديد من كبار العلماء للكشف عن أدلة علمية مقِنعة تدعم التصPPميم الPPذكي مقابPPل
األحداث العشوائية. على سبيل المثال، يتفق قانون الديناميكا الحراريPة مPع آبPاء الكنيسPPة فيمPا يتعلPق
بقوة اهلل غير المخلوقة والنور غير المخلوق. ال يمكن إنشاء أو تدمير أي منهما. ألخPذ هPذه الخطPوة إلى

Eاألمام، مع نظرية النسPPبية،   =  mc2 حيث ،E ،ةPPهي الطاق m ادة وPPالم cونPPا يكPPوء، ربمPPرعة الضPPهي س 
أينشتاين قد أوضح كيف استخدم اهلل قوته غير المخلوقة ونوره لخلق المادة.

نظًرا ألن العلوم السليمة تPPدرك حPPدودها الخاصPPة، وأن جPPودة التصPPميم التجريPPبي والتنفيPPذ تلعب دوًرا
ا لمسPتويات األدلPة. على سPبيل المثPال، إن Pًة وفقPائم على األدلPنيف البحث العلمي القPمحورًيا، يتم تص

 تحمPل وزنPًا أكPبر ومسPتوى أعلى من األدلPة،تجربًة منضبطًة معشاة ُمْتَقنة ومرتقبPة ومزدوجPة التعمية
مقارنًة بدراسة إسترجاعية على نفس المستوى من االتقان وتحمل بدورها وزًنا أكبر من إجماع الخPPبراء

أو رأيهم. يمكن أن تحدث استثناءات لهذه المبادئ العامة، وهي تحدث، بتأثير من الجودة.
على سبيل المثال، إن دراسة رصدية ممتازة على مدى فترة طويلة جًدا مع حجم عينة كبير جًدا، يمكن

أقصر وأداء سيئ مع حجم عينة صغير. دراسة معّشاة ذات شواهد أن توفر دلياًل على مستوى أعلى من
ا دراسPPة PPًخير مثال على األول هو الممارسة التقليدية لإلفخارستيا في الكنيسة األرثوذكسية: فهي فعلي

( أللفي عام، مع حجم عينة كبPPير ال يقPPاس من المشPPاركين في الدراسPPة منlongitudinal)رصدية طولية 
بمPا في )جميع األعمار واألجناس والظروف الصحية، وقد َجَرت خالل أوقات صPPحة السPPكان ومرضPPهم 

كأس وملعقة دون أي انتقPPال لألمPراض ، حيث يتناول الناس من عنصر مادي مشترك  (ذلك الجائحات ( )

المعدية. الطب الصيني، وهو ممارسة قديمة أخرى، يقوم على مبادئ مماثلة من الخبرة والوقت. بمPPا أن
بينPPه وبين الخPPبرةالطب التقليPPدي يقبPPل الطب الصPPيني كشPPكل من أشPPكال الطب البPPديل، فمPPا الفPPرُق 

 هي الطب اإللهي للجسد والروح؟األرثوذكسية في المناولة المقدسة التي
كPPل عPPاِلم جيPPد يعPPرف أن العلم نشPPاط دمPPاغي يجب أن يتبPPع المنهج العلمي، غPPير منحPPاز ألي معتقPPد
شخصي. أما اإليمان فهو نشاط للقلب. عندما ينزل العلم من الPPدماغ إلى القلب، فإنPPه يفقPPد موضPوعيته
ا PPًون أتباعPPالنزيهة ويصبح علمويًا، أي صنًما للعبادة. وبالمثل، عندما يكون اإليمان باهلل في الدماغ، ال نك
مخلصين، إذ لنتبع اهلل نعتمد على فهمنا الدماغي المحPPدود بPPدالً من محبتنPPا لPPه. في أوائPPل السPPتينيات،
حضر القديس لوقا الذي من القرم، وهو عالم مشهور، مؤتمًرا طبًيا وهو يرتدي زي األسقف. اقPPترب منPPه
أما زلت تؤمن باهلل؟ أال تعلم أننا أرسلنا شخًصا إلى الفضاء ، لكنPPه لم يجPPد دلياًل "أحد الشيوعيين قائاًل: 

كجّراح، لقد الحظت عن كثب العديد من جراحات الدماغ، "على وجود اهلل هناك؟ أجاب القديس لوقا:  "

ا. كPPان خطPPأ الشPPيوعي تبّنيPPه لعقليPPة بPPرج بابPPل في ًPPاك أيضPPة هنPPًدا دلياًل على الحكمPPد أبPPني لم أجPPلكن"

ل فهمنPPا PPّأ تمثPPّرض للخطPPدود والمعPPوم العلم المحPPه. إن تخPPل خليقتPPيوجد داخPPالق سPPه أن الخPPافتراض
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البشري المحدود جًدا للحياة؛ في حين أن حكمة اهلل الالمحدودة، والتي تتفوق دائًما على فهم اإلنسPPان
(بما في ذلك العلم نجدها في اإليمان. (

في حين أن المعرفة والفهم جيدان ويمكنهما المساعدة في إرشادنا إلى الخالص، إال أنهمPا لن يخلصPانا.
يتوقف الخالص على عالقتنا بالمسيح وبإخوتنPPا البشPPر الPPذين هم أيقونPPات المسPPيح. يريPPد المسPPيح أن
نحبه كمPا أحبنPا. التعبPير عن المحبPة الحقيقيPPة هPو أكPثر بكثPير من مجPرد شPعور. إنPه يتطلب تضPحية

–طوعية بأنفسنا  وخاصة كبريائنا  نقدمها له في شكل طاعة من خالل الثقة. -

ال يمكن أن يحPPدث صPPراع بين اإليمPPان والعلم إال عنPPدما يحPPاول االثنPPان احتالل العPPرش نفسPPه. العلم
العقالني، الذي يحّرك فهمنا المادي للكون الطبيعي المخلوق، ينتمي إلى العقل الواعي، الذي هو جزء من
صورتنا عن اهلل، كموهبة إلهية تمكننا من التعرف على خالقنا من خالل استكشاف خليقته الرائعة. ومPPع

-ث نقPترب من شPبه اهلل -ذلك، فPإن عالقتنPا الشخصPية بالخPالق الفPائق الطبيعPة تنتمي إلى القلب  حي

المكان الذي نطّور فيه عالقPPة ثقPPة ومحبPPة للحقيقPPة الواحPPدة والوحيPPدة. ال حاجPPة ألن يتعPPارض العقPPل
 فPPإن العقPPل الPPواعي يقودنPPاالواعي مع القلب. في الواقع ، إذا كنا باحثين أو علماء أمنPPاء ومتواضPPعين ،

ُعنا وتPPذِهلنا الدقPPُة المعقPPدة وجمPPاُل ِPPدما تواضPPك. عنPPد ذلPPغل القلب بعPPذي يشPPال إلى اهلل الPPبطبيعة الح
الخليقة الالمحدود، من أصغر كائن حي إلى االمتداد الشاسع للكون، فإننا نبحث عن الواحد الذي  يقPPف

ك. عندما نجده، وهو تلك اللؤلؤة الغالية الثمن التي تفوق حPPتى الجمPPال العظيم الPPذي قادنPPاوراء كل ذل
إليPPه، نقPPع في حب عبادتPPه، ونعPPتّز بPPه في قلوبنPPا. إذا لم تكن اكتشPPافاتنا العلميPPة أو روعPPة الكPPون قPPد
واَضَعْتنا، بل نحن متفPPاخرون بقPPدرتنا على اكتشPPافها، ينتهي بنPPا األمPPر إلى عبPPادة االكتشPPاف نفسPPه، أي

ا ال يختلف عن عبادة أسالفنا للشمس أو القمر أو شجرة الفاكهة التي أعطتهم الطعام.العلم، وهذ
"اإليمان الحقيقي موجود في قلب المرء وليس في عقله. الناس الPPذين يؤمنPPون بعقلهم سPPيتبعون ضPPد
. هPPذا كالم واضPPح للقPPديس جبرائيPPل بأنPPه ال "المسيح. لكن الذين يؤمنون بقلبهم سوف يتعّرفPPون عليPPه

ا كمPPا ال مكPPان لإليمPPان على عPPرش العقPPل. أعطانPPا اهلل عقاًل للتفكPPير PPًرش القلب، تمامPPمكان للعلم على ع
ا َعلَى PPَكُْتُبه ِريَعِتي ِفي َداِخِلِهْم َوا| َPُل ش PPَْجع ا| ا.  Pًه حقPا إلى من ننتمي إليPاد قلوبنPPواالستكشاف بهدف إرش“

إرمياء  لًها َوُهْم َيكُوُنوَن ِلي َشْعًبا.  كُوُن لَُهْم ا� )ُقُلوِبِهْم، َوا| ”33:31)

إذا أردنا أن نكون بشًرا حًقا، ونحقق خطته اإللهية حتى نحصل على صورته ومثاله، وهو شيء ال يمكن
للعلم أن يمنحنا إياه أبًدا، فإن اهلل وحده هو القادر على احتالل عرش قلوبنPPا، ألنPPه يسPPكن في قديسPPيه

من سPPكناه22- 19: 2)أفسس  ) هل يمكن ألية عالقٍة مع اآلب أن تكPPون أكPPثر قربPPًا أو حميميPPة من ذلPPك  )

؟ يا لها من خطة إلهيPPة رائعPPة لإلنسPPانية! العلم الحقيقي ال يتعPPارض مPع اهلل. إنهPPا (في اإلنسان:المترجم
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َزة واآلسPPرة الموهوبPPة لنPPا والPPتي تقودنPPا إلى قلب القضPPية: مجرد واحد  من العديد من المسارات المحفِّ
المحّب الذي ال مثيل له.

* د. أيرين بوليذوليس، طبيبة كندية من أصPPول يونانيPPة، اختصاصPPها طب العائلPPة، ناشPPطة في الكنيسPPة ولهPPا العديPPد من المقPPاالت
المميزة، خاصًة في موضوع التعاطي مع جائحة الكورونا من منظار رعائي.

[1] ِArchimandrite George. The Deification As the Purpose of Man’s Life. Holy Monastery of St. Gregorious, Mt. 
Athos. p. 11–14.
[2] Strobel, Lee & Vogel, Jane (2004). The Case for a Creator Paperback. Zondervan. Grand Rapids, Michigan.
Source: Irene Polidoulis MD. True Faith and True Science. Orthodox Reflections. November 16, 2021. 
https://orthodoxreflections.com/true-faith-and-true-science/
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–الجدار واألرض والكتاب  قصة قصيرة

األب نقوال وهبة

حدثني جّدي وقال:
كما عامة الشعب، سمع األمير وأمه الملكة األخبPار المريعPة حPول مملكPة خينيPPان، والPدمار الهائPل الPذي
لحق بها بعد أن احتلها المتمرد كورفيPPد التاسPPع وهPPدم أسPPوارها وأحPPرق الPPبيوت بمن فيهPPا وأخPPذ بقيPPة

الناس عبيدًا له وللخوف منه.
وعلى عجل، جمع األمير مستشاريه وأعوانPPه بحضPPور الملكPPة وسPPألهم رأيهم، وعن التPPدابير الPPتي يجب

اتخاذها لحماية المملكة من الخطر المحتمل.
"علينا تقوية جيشنا وزيWادة عWداد الجنWد وعتWWادهم. و.و. وشWراء أسWلحة جديWدةقال قائد الجيش: 

. "وتدعيم سور المدينة

"ال... ال. ال أعتقد أن علينا أن  نخاف من كورفيد وجيشه الجWWرار، فهWWو بعيWWٌد عنWWاأما المستشار فقال: 
.  أعجبت فكPPرة المستشPPار شPPهبندر"ولن يؤذينا... وإن هاجمنا، لجأنا إلى استرحامه بالهWWدايا والعبيWWد

البالد في حالة حرب.دخلت  إذا ما همأرباحتناقص  وم توقف تجارتهونخافي وا كانينالتجار الذ
وبعد ساعاٍت من الجدِل العقيم ساد عدم االتفاق. فما كان من األمير الحائر إال أن طلب رأي أمه الملكPPة،

 بعيوٍن سوٍد يشع منها بريٌق حاد شحذته خبرة السنين.،التي ما لبثت جالسًة بجانبه، صامتًة مترقبة
"يا موالي. إن كل بعيد قريب. وكل طامٍع خWWبيث مسWWتعجٌل القWWدوم. وكورفيWWد التاسWWعقالت الملكة: 

المتمWWرد لم يجهWWز جيشWWًا كبWWيرًا ويحشWWد الWWدعم من هنWWا وهنWWاك إال لكي يسWWتولي على كWWل األرض إن
ر ّWدًا ونحضWتعد جيWًا لكي نسWوكم جميعWWار، وأدعWرة المستشWا حضWالرأي ههنWالف بWذا أخWاستطاع. ل

. "أنفسنا وشعبنا ومملكتنا باجتهاٍد ودون َوَجل

.صرخ قائد الجيش:  "نعم، نعم. دعونا نجهز الجيش ونباغته قبل أن يهاجمنا "

"انتظWWر... انتظر "انتظWWر قليالً لنسWWمع بقيWWة رأي الملكWWة. نعم يWWا أمي، وكيWWف قPPال األمPPير مسPPتاًء. "
؟ "تعتقدين أن علينا أن نستعد

"كل ما نحتاجه موجود في هذه الغرفة؟ابتسمت الملكة إبتسامًة خفرة ونهضت من كرسيها وقالت:  "

استغرب األمير وكافة الحاضرين جواب الملكة، وبدأوا يتلفتون ُيمنة وُيسرة في أرجاء الصPPالة الملكيPPة
باحثين بعيونهم عما قصدته الملكة.

".الجدار واألرض والكتاب"قاطعت الملكة حيرتهم بعفوية وأشارت بيدها قائلًة: 
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وجحظت العيPPون من االسPPتغراب والدهشPPة وعPPدم الفهم. أمPPا األمPPير فلمعت عينPPاه فقPPال مسPPتدركًا:
؟ "أتقصدين يا صاحبة الجاللة بالجدار أن نقوي دفاعاتنا "

. "بالصواب أجبت يا صاحب الجالل واإلكرام؛ فالجدار هو درعنا األول  أردفت الملكة وهي تطPPأطئ"
رأسها باحتراٍم البنها. 

"أما األرض فأعني بها الزراعة، فإن حاصWWرنا العWWدو فعنWWدها نسWWتطيع أن نصWWمد ألن الطعWWام الجيWWد
. "متوفر لدينا

"وماذا عن الكتاب؟  سأل مستشار الخارجية ممتعضًا."
. "الكتاب هو إيماننا وما استقينا منه كاألخالق والفضائل "

"وماذا سنستفيد من اإليمان واألخالق في زمن الحرب؟  قال المستشار بنوٍع من السخرية."
 إيمWWانهمنفقWWدوي الممالWWك من الخWWارج. بWWل ألن البعض في الWWداخل ُطتسق"ال فPPردت الملكPPة بحPPزم: 

.ننووخيفنحط أخالقهم تورجاءهم، أو ألن البعض  " إخوتهم ووطنهم

 قلياًل اآلن جّدي وعالم حكاياته، ونحاول أن نتعلم القليل من حكمة الملكة وبصيرتها.ْلنترك
فالعالم اليوم مهدٌد بعدٍو متوحش اسمه ليس كورفيد التاسع بل كوفيد التاسع عشر. وكلُّ بعيPPٍد قPPريب.

وكل خبيٍث مستعجٌل القدوم.
وأمام مواجهته تتعدد اآلراء واألفكار والطروحات، ويقع العديد من الناس في حيرة وتشتت.

القناع اإللزامي يحمي بالضرورة، وال اللقاح يظهر فعالية أو كفاءة كاملة، وال تجاهل األمPPر (فال الماسك  (

 وخاصPPة في زمٍن أصPPبحت فيPPه الثقPPة بPPاآلخرين صPPعبة، وخاصPPة تلPPك؟ينفع. فماذا نفعل وكيف نسPPلك
ف الحقPPائق وُيخيPPف النPPاس. وآخPPروننّالتدي العلم أو عيّمدالزمرة من  م وُيزيِّ ل وُيضخِّ . فمنهم من ُيهوِّ

م إليه ألن قاعه فPPارغ. وغPPيرهم يPPتركون السPPائل يماشون التيار ألنَّ ال مبدأ لهم. البعض يبتلع كل ما ُيقدَّ
في حPPيرٍة ألنهم جبنPPاء، يخشPPون إعطPPاء األجوبPPة وتحمPPل المسPPؤولية، ألن أجPPوبتهم نابعPPٌة من جفPPاف

تربتهم.
وههنا، في خضم هذه الحيرة والجPPدل بشPPأن هPذا الوبPPاء، هلمPوا بنPا نسPترجع كلمPات الملكPPة الحكيمPPة،

فلربما تفيدنا في شيء. 
 هو درعنا األول. وهو ما يفصل بيننا وبين أي غاٍز. وهو يشبه إلى حٍد كبير نظام مناعتنا الصحي.الجدار

ن مناعتنا بكل ما يلزم من الفيتامينات واللقاحPPات، ليصPPمد طPوياًل علينا أن نعمل بنصيحة الملكة ونحصِّ
في وجه العدو.

هي جسدنا، الذي هو تراٌب وإليه يعود. لذا وجب أن تكون تغذيته من جنسه. لنأكل ممPPا تنتجPPهاألرض و
عة، ونمارس الرياضPPة ونستنشPق األرض، ونكتفي بالمفيد والمفيد فقط. لنبتعد عن الدسم والمواد المصنَّ
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-الهواء الطلPPق. وهنPPا أنصPPح  وليس ألني كPPاهٌن فقPPط  بPPأن نصPPوم مPPا أمكن. فالصPPوم رياضPPة جسPPدية -

وروحية نافعة.
 أي اإليمان الحقيقي و نعمة اهلل التي ننالها عبر األسرار المقدسة... فعند الشPPدة وفيالكتابوثالثًا يأتي 

زمن االمتحان يتزكى المؤمنون ويظهرون غالبين كل قلق واضPPطراب وعمPPوم قPPوة العPPدو... ويجPPوزون
بالنار كأنها ندى، ويقبلون الشدة كتداريب روحية. وإن كان اإليمان حيPPًا صPPار ُترسPPًا وثيقPPًا يطفئ سPPهام

"فالممالك ال تسقط من الخارجالشرير الملتهبة.   هكذا قالت الملكة."
 في وقت الظلمPPةءهذه الثقة الفعلية بالرب، والحاضرة معنا في كل مفاصل حياتنا، هي ما تجعلنPPا نضي

ْغُلْب. وإن كPPان   الصPPحي واإلغالقرPPَْجالحواالمتحان كأنواٍر متأللئة. فإن كPPان ال بPPد من المPPرض، فباهلل ا|
العام حاًل، فضمن غربة البرية ووحشِتها َغلَب يسوع حيَل الشيطان وانتصPPر. وإن كPPان اللقPPاح يجلب لي

"ال أهملك وال أترككالحيرة، فثقتي بالذي قال:   تجعلني أقتبل راضيًا مPPا توصPPل إليPPه العلمPPاء بتعبهم،"
َل وجودهPPا. فالكتPPاب يقPPول: ّواهلل بالتأكيد قادٌر أن ينجيPPني من كPPل فٍخ ومPPؤامرة إن صح WWِبُّ ُيْبط الWWرَّ "

ُعوِب ْفكَاَر الشُّ wَمِم. ُيالَِشي اxالمزامير "ُمَؤاَمَرَة اال  (33 :10.)
ى وتحت سPPتر وإن اعتراني خوف الموت، وتساءلت مPPاذا سPPيحل بي ومن ثم بعPPائلتي؟ فباإليمPPان أتقPPوَّ
ابط كPل شPPيٍء في حيPPاتي، َّPو الضPوت، وهPاة والمPاتيُح الحيPPده مفPده وحPPالعلي أبيُت مطمئنًا. فالرب بي

ومنجيني من فخاخ الشرير والرافع نفسي إلى المعالي.
ر ممالPPك، PPّا ودمPPوبالعودة إلى قصة جّدي، فكما توقعت الملكة الحكيمة، جال كورفيد المتمرد األرض كله
وسرق حياة كثيرين من كباٍر وصPغار، وحبس بخوفPه أنفPاس العامPة ... ولم يقPف بوجهPه أحPد، إال تلPك

المملكة التي تسلحت بالجدار واألرض والكتاب.

عيد القديسة كاترينا
2021-11-25فيينا 
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التطورات الدرامية تنسف الوحدة األرثوذكسية
بيان عن مطرانية بيرية، اليونان

نقله إلى العربية وعّلق عليه األب أنطوان ملكي

بألم في النفس وقلق كبير نشPPاهد التطPPورات الكنسPPية الدراميPPة الجديPPدة ذات األبعPPاد العالميPPة، والPPتي
تختزل بين أسبابها العميقة الكيان األوكراني الجديد. إن هذه التطورات تسبب من جديد صدمات قوية
ا إلى اإلجPPراءات التعسPPفية وغPPير ًPPك أساسPPع ذلPPدتها، ويرجPPدد وحPPا يهPPة، ممPPية العالميPPفي األرثوذكس

القانونية التي قامت بها البطريركية المسكونية في منح االستقالل األوكراني.
قبل بضعة أيام، وفيما كان شعب اهلل المPPؤمن يحتفPPل بعيPPد الميالد، أعلنت البطريركيPPة الروسPPية قPPراًرا
إكسرخسPPية (مجمعيPPًا خطPPيًرا للغايPPة، صPPدم جميPPع الكنPPائس األرثوذكسPPية المحليPPة: إنشPPاء معتمديPPة  (

لبطريركية روسيا في إفريقيا، أي فصل أبرشيات ورعايا كانت حتى اآلن تابعPPة لبطريركيPPة اإلسPPكندرية
ووضعها تحت سلطتها الكنسية.

في إطPPار اختصPPاص الكنيسPPة األرثوذكسPPية الروسPPية، تمΡομφαία"وبحسPPب مدونPPة   : رومفيPPا  " ) ( "

 كPPانون األول29 من كهنPPة بطريركيPPة اإلسPPكندرية من ثمPPاني دول أفريقيPPة اليPPوم األربعPPاء 102استقبال 
. وأعلن المجمع المقدس لكنيسة روسيا استحالة االستمرار في رفض كهنة بطريركيPPة اإلسPPكندرية،2021

ا إلى أن كنيسPPة روسPيا ًPPات أيضPPير المعلومPكو. وتشPة موسPPال إلى بطريركيPPًا لالنتقPPالذين قّدموا التماس
. "قررت إنشاء معتمدية تابعة للبطريركية في إفريقيا...

المعتمPPد اتلPPذي تّم تعيينPPه هPPو الميPPتروبوليت ليونيPPداس وهPPو مطPPران كلين والمعتمPPد البطريPPركي في
يريفان وأرمينيا ونPPائب رئيس دائPPرة العالقPPات الكنسPPية الخارجيPPة في بطريركيPPة موسPPكو. كمPPا تجPPدر

.«أسقف جوهانسبرغ وجنوب إفريقيا»اإلشارة إلى أنه كمطران معتمدية جنوب إفريقيا سيكون اسمه: 
في الواقع، لن تكون المعتمدية المذكورة الوحيدة، ألن البطريركية الروسية تنوي تأسيس غيرهPPا. فبعPPد
أفريقيا، يبدو أنه يأتي دور تركيا وبعد ذلك، ما المPPانع من أن تكPPون اليونPPان. فقPPد ورد في خPPبر حPPديث:

، وهPو عمPل تسPPبب«إكسرخسية روسPPية في إفريقيا»"بعد أيام قليلة من قرار بطريركية موسكو إنشاء 
في حزن بطريرك اإلسكندرية السيد ثيودوروس، تترك بطريركية موسكو الباب مفتوًحا إلمكانية إقامPPة

.«المعتمدية الروسية» ” في تركيا

في مقابلة مع ريا نوفوستي، قال مطران فولوكوالمسك رئيس دائPرة العالقPPات الكنسPية الخارجيPPة في
. ال يمكن للكنيسة األرثوذكسPPية الروسPPية أن تPPرفض إطعPPام األرثPPوذكس "بطريركية موسكو إيالريون:  "

في معتمدية روسية في إفريقيا مؤخرًا، وقد برر المطران إيالريون ذلك قPPائاًل:  "في إشارة إلى إنشاء  " "
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 ، اعPPترف ثيPPودوروس الثPPاني، بطريPPرك اإلسPPكندرية وسPPائر إفريقيPPا، بالكنيسPPة األرثوذكسPPية2019عPPام 
. ”األوكرانية المنشقة

في الحديث عن عواقب هذا القرار، أشارت الكنيسة األرثوذكسية الروسPPية إلى أنPPه يمكن أن يPPؤّثر على
رعاية مواطنينا المؤمنين في إفريقيا، الPPذين يعيشPPون في األراضPPي الطبيعيPPة لبطريركيPPة اإلسPPكندرية
[... لم نتمكن من رفض كهنة بطريركية اإلسكندرية الذين أدركPPوا الموقPPف الخPPاطئ لبطريPPركهم، الPPذي [
َقِبل ما قامت به كنيسة بطريركية القسطنطينية، أي الظروف الPPتي سPPاهم فيهPPا بطريPرك القسPطنطينية

في االنشقاق، على أنه قانوني ورعائي. 
االنتقPPام من التPPورط غPPير القPPانوني "ما ال شك فيه أن قرار المجمع الروسي أعاله يكشف، بطريقة مPPا،  "

الذي قامت به البطريركية المسPPكونية، بإبطالهPPا األحكPPام، القانونيPPة وغPPير القابلPPة لإللغPPاء، الصPPادرة عن
مكPPاريوس )الكنيسPPة الروسPPية بحPPق مطPPران كPPييف السPPابق الPPراهب فيالريت والكPPاهن نيقPPوالوس 

الرسPPامات الPPتي أجَروهPPا أثنPPاء  PPPترفت بPPًيا واعPPطنطينية إلى رتبهم كنسPPالقس ، إذ أعادتهم  "ماليتش " ) ( )

كانوا ممنوعين عن الخدمة وُمجّردين.
 االنضمام إلى البطريركية الروسية، ليس ألي أسباب أخPPرى غPPير أنهم102طلب الكهنة األفارقة وعددهم 

ال يريدون أي شركة كنسية مع الكيان الكنسي المنشق الذي يرأسه أبيفانيوس. وتجPPدر اإلشPPارة إلى أنPPه
في هPPذه الحالPPة، فPPإن الغالبيPPة العظمى من الكنPPائس األرثوذكسPPية المحليPPة األربعPPة عشPPر ال تعPPترف

باألوكرانية المستقلة وليس لها شركة كنسية معها، وال تذكر أبيفانيوس في الذبتيخا.
أصدر رئيس أساقفة ألبانيا، السيد أناستاسيوس، بياًنا دراماتيكًيا إثر األحداث المأسPPاوية األخPPيرة جPPاء
ا إلى أن االنقسPامات والخالفPات PPًفهًيا وكتابيPرنا شPPا، أشPPية في أوكرانيPة الكنسPPة األزمPPذ بدايPمن "فيPPه: 

. ”الكنسية ال تلتئم بمرور الوقت. على العكس من ذلك، يعمقها الوقت ويقويها

يؤكد القرار األخPPير الPPذي اتخذتPه بطريركيPPة موسPكو بإنشPاء معتمديPPة في القPPارة األفريقيPPة المخPPاوَف
األولية. فإلى جانب الخالف بين ماليين األوكرانيين األرثوذكس، نشأ صدع جديد في القPPارة األفريقيPPة
... واضPPح أن هPPذا النشPPاط [الحساسة، حيث كانت اإلرسالية األرثوذكسية تتطور في العقPPود األخPPيرة.  [

االنقسامي يسّبب الفضيحة ويضِعف الشهادة األرثوذكسية.
إنه تطور مؤلم. االدعPPاء بعPPدم وجPPود انشPPقاق في األرثوذكسPPية بPPل مجPPرد خالفPPات هPPو ببسPPاطة مثPPل

... في تشPPرين الثPPاني  [النظرية القائلة بعدم وجود فيروس كورونPPا.  ، أرسPPلنا إلى جميPPع األسPPاقفة2019]
، حيث نPPداء  صPPالة للتغلب على االسPPتقطاب الكنسPPي "األرثPPوذكس النص  المنشPPور في الصPPحافة   - " - -

عرقيPPة، -أكّدنا على األولوية المطلقة لواجب الوحدة، وضPPرورة الحPPوار ، وتجنب نشPPوء جماعPPات إثنيPPة

والتفعيل العاجل لمبدأ المجمعية الذي طالما اعتمدته الكنيسة األرثوذكسية.
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باتحادنا في الروح القدس، مPPع االحPPترام المتبPPادل وغPPرض وحيPPد هPPو إيجPPاد تسPPوية "لقد أوضحنا أنه 

سلمية، لدينا الفرصة للتوصل إلى حل مقبول بشPPكل عPPام من قبPPل الكنيسPPة األرثوذكسPPية بأكملهPPا. هPPذا
…”النداء المقلق ال يزال وثيق الصلة اليوم

ا مPPع صPPاحب الغبطPPة رئيس أسPPاقفة ألبانيPPا ونPPود أن نلفت انتبPPاه جميPPع الكنPPائس PPًق تمامPPنحن نتف
األرثوذكسية المحلية وخاصة البطريركية المسكونية إلى أن الحاجة إلى عقد مجمع أرثوذكسPPي شPPامل
ا ألن الشPPركة الكنسPPية ًPPل أيضPPأصبحت اآلن أكثر إلحاًحا، ليس فقط بسبب التطورات المؤلمة األخيرة، ب

بين الكنائس المحلية تسيطر عليها حالة من الفوضى.
نالحظ اليPPوم الظPPاهرة السPPخيفة التاليPPة: قطعت بطريركيPPة موسPPكو الشPPركة الكنسPPية مPPع البطريركيPPة

[، لكنها ما زالت في شPPركة مPPع الكنPPائس1]المسكونية وبطريركية اإلسكندرية وكنيسة اليونان وقبرص 
األخرى التي ما زالت على شركتها مع هذه الكنائس المذكورة أعاله وُتذكَر في ذبتيخاها! االسPPتنتاج هPPو
أن األزمة الكنسية الحالية، الناشئة عن االستقالل الPPذاتي األوكPراني، بمPرور الPوقت سPوف تصPبح أكPPثر
تعقيًدا، وإذا لم ُيعَقد المجمع األرثوذكسPPي بشPPكل عاجPPل، فسPPوف نصPPل إلى أوضPPاع أسPPوأ مPPع عPPواقب

مستقبلية ال يمكن التنبؤ بها لألرثوذكسية على مستوى العالم.
تظِهر أسنانها لنPPا، فهي تبPPدو غاضPPبة ومصPPممة على كPPل شPPيء، حPPتى على أكPPثر "البطريركية الروسية  "

السيناريوهات تطرفًا. حان الوقت لكي يستيقظ جميع قادة الكنيسة قبل فPPوات األوان! من األفضPPل أن
يستقيل أي َحبر يفشل في فهم الواقع المأساوي الحالي.

"الرئيس الزائف للكنيسة األوكرانية، أبيفانيوس، عّلق على النحPPو التPPالي لشPPبكة  "DWرىPPن " األلمانيPPة: 

اآلن غزًوا واضًحا للكنيسة الروسية في اإلقليم الطبيعي لبطريركية اإلسكندرية التي اعترفت بالكنيسة
]…[األوكرانية. وهذا نوع من انتقام الكنيسة الروسية من بطريركية اإلسكندرية  إن األعمال التي تقوم

بها الكنيسة الروسية يجب أن تؤّثر على الكنائس األخرى من ناحية االعتراف بالكنيسPPة األوكرانيPPة، وال
. ”يمكن للكنائس األخرى أن تؤّيد مثل هذه االعتداءات

، أن الشPPخص الPPذي انتهPPك بعنPPف كPPل فكPرة النظPPام الطPPبيعي "إنه لََمسPPاس بالنظPPام الطPPبيعي للكنيسPPة 

، يجPPPPرؤ على أي أبيفPPPPانيوس: المPPPPترجم (باإلضPPPPافة إلى العديPPPPد من قPPPPوانين الكنيسPPPPة المقدسPPPPة  (

والتحدث عنه! المساس بالنظام الطبيعي للكنيسة  "انتقاد "

 دراسPPات قصPPيرة6)لقد سبق وأشرنا بالفعPPل إلى موضPPوع االسPPتقالل األوكPراني في إعالناتنPPا السPPابقة 
، حيث حPددنا معالمهPPا الرئيسPية وشPّددنا على عPدم انتظPام إدارة هPذا17وواحدة مطّولPة من  ( صPفحة

الكيان بناًء على قPPوانين الكنيسPPة المقدسPPة وطقوسPPها. واألهم من ذلPPك أنPPه أّدى إلى انشPPقاق ذي أبعPPاد
أرثوذكسية شاملة.
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لقد أكPPدنا أن طPPرس االسPPتقاللية الPPذي قدمPPه البطريPرك المسPPكوني السPPيد بPPارثولوميو للكيPPان المنشPق
الميتروبوليت أبيفانيوس، باطل ويشPPكل انتهاكPPًا صPPارًخا للنظPPام المجمعي والقPPوانين "الجديد برئاسة  "

المقدسPPة والشPPرع الكنسPPي. هPPذا هPPو السPPبب في عPPدم قبولPPه من قبPPل الغالبيPPة العظمى من الكنPPائس
األرثوذكسية المحلية، الPPتي تعPPترف بالسPPيد أونوفريPPوس باعتبPPاره المطPPران النظPPامي الوحيPPد لكنيسPPة

أوكرانيا.
لقد أنجز أربعة مطارنة: السPPادة أنPPدرياس مطPران كونيتسPPا، سPPارافيم مطPPران بيريPPه، سPPارافيم مطPPران
كيثيرا، وكوزماس مطران أتولوكارنانيا، دراسة ممتPPازة وتوصPPلوا إلى اسPPتنتاجات مماثلPPة تثبت أن هPPذا

االستقالل باطل.
لقد أشرنا أيضًا إلى أن جانًبا مهًما من هPPذه القضPPية هPPو أنPPه تم الPPترويج لالسPPتقالل األوكPراني وفرضPPه
لخدمة األهداف الجيوسياسية واالستراتيجية للحكومات الغربية وخاصة الواليات المتحدة األمريكيPPة
، ألوكرانيا عن دائرة نفPPوذ روسPPيا. لم يسPPاهم سياسًيا واقتصاديًا وكنسيًا (التي تسعى إلى الفصل التام  (

اعتراف كنيسة اليونان وبطريركية اإلسكندرية باالستقالل الذاتي، من دون قرار أرثوذكسي شPPامل، في
استعادة وحدة األرثوذكسية المسكونية فحسب، بل زاد من عمق االنشقاق واالنقسام الموجودين.

الخبراء أن هذا الصدع، وهو األكبر بعد االنشقاق الكبير عPPام  "توقع الفنار وبعض  ، سPPينتهي قريبPPًا.1054"
إذ في القريب العاجل ستعترف الكنائس المحلية العشر المتبقية بالكيان الكنسPPي في كPPييف وستضPPطر

البطريركية الروسية إلى التراجع عن االنشقاق واالعتراف بالوضع الجديد في أوكرانيا.
لكن التطPPورات المأسPPاوية الجديPPدة تPPدحض هPPذه التوقعPPات جPPدًيا وتظهPPر بشPPكل قPPاطع أن انتهاكPPات
القوانين المقدسة والتعسف، من حيثما جاءت، ال يتم عالجها أو إضفاء الشرعية عليها بمرور الوقت، بل
من خالل العPPودة إلى احPPترام القPPوانين المقدسPPة الPPتي وضPPعها اآلبPPاء القديسPPون وبPPالترتيب النظPPامي

للكنيسة.
في الختام، نعرب عن توجسنا وقلقنا، ألننا نعتبر أن من المحتمPPل جPPًدا أن تمضPPي البطريركيPPة الروسPPية
في المستقبل القريب لتأسيس معتمدية بطريركية مماثلة في كنيسة اليونان بالرغم من كPPل مPPا يPPوحي
بوحدة اإلكليروس والشعب في الكنيسة اليونانية. كمPPا نعتPPبر أنPPه من الضPPروري إعPPادة التأكيPPد على أن

. عالج الوقت  Pالصدع الكبير الذي تسبب فيه االستقالل األوكراني لن يتم عالجه إذا ُترك ل" "

إن العالج المناسPPب الوحيPPد هPPو االنعقPPاد الفPPوري لمجمPPع أرثوذكسPPي عPPام. إنPPه ألمPPر محPPزن للغايPPة أن
البطريركية المسكونية حتى يومنا هذا ال تزال ال تأخذ في الحسبان الطلبات الحاّرة من غالبية الكنPPائس

األرثوذكسية المحلية لعقد مجمع أرثوذكسي شامل. حبذا أن يتّم ذلك اآلن.
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البطريرك المسكوني عقد المجمع؟ إذا كان يعتقد أن الحق إلى جانبه، فPPإن ذلPPك سPPيظهر (لماذا يخشى  (

في االجتماع وبالتالي ليس لديه ما يخشاه. هPPل حقيقPPًة هPPو يPPرفض بعنPPاد عقPPد المجمPPع بهPPدف إظهPPار
[؟2]االحترام لمؤسسة الكنيسة المجمعية، أم أنها باألحرى العقلية البابوية

[ تشرح الكنيسة الروسية أنها قد قطعت الشركة تماًما مPع البطريركيPة المسPكونية، ألن قPرار الPذهاب1]
إلى أوكرانيا أخذه مجمع القسطنطينية، مع التركيز على الPPدور الPPذي لعبPPه البطريPPرك برثلمPPاوس. لكن ال
يمكن قPPول الشPPيء نفسPPه عن كنPPائس اإلسPPكندرية واليونPPان وقPPبرص، حيث أن رؤسPPاء هPPذه الكنPPائس
اختارت الدخول في شPركة مPع المنشPقين دون دعم المجPامع وقرارهPا. لهPذا تقPاطع الكنيسPة الروسPية
المطارنة الذين يشتركون أو يتعاملون مع المنشقين األوكران فقط. هذا الواقع بحد ذاته انقسامي حيث
أن كنيستي اليونان وقبرص تعانيان فعليPPًا من هPPذا االنقسPPام، بينمPPا في االسPPكندرية لم يعPPترض أي من

. المترجم (المطارنة، وهذا ما شّجع الروس على اّتخاذ قرارهم بإنشاء المعتمدية المذكورة أعاله  (

[ في الممارسة، غالبية البطاركة ورؤساء الكنائس األرثوذكسية يسلكون بالعقلية البابويPPة في الكثPPير2]
من أدوارهم. في قضية االعتراف بالكيان االنشقاقي األوكراني، فPPإن هPPذه العقليPPة كPPانت واضPPحة لPPدى
البطريرك اإلسكندري ورئيس أساقفة قبرص اللذين كانا حتى وقت قصير من اعترافهما معترَضين على
أعمال القسطنطينية، ولكنهمPPا فجPPأة وبتPPدخل واضPPح من الدبلوماسPPيتين األميركيPPة واليونانيPPة، انقلبPPا
وأخPPذا قرارهمPPا بPPاالعتراف بأبيفPPانيوس من دون الرجPPوع إلى مجمعيهمPPا. في اإلسPPكندرية مPPر األمPPر
وانضوى المطارنة وراء بطريركهم، حتى أن بعضهم اشPPترك في الخPPَدم مPPع منشPPقين أوكPPران، بينمPPا في
قبرص المست األمور حد االنشقاق. يظهر ذلك في امتناع المجمع القبرصPPي عن االجتمPPاع منPPذ حPPوالي
السنة وهPPذا مPPا لم يكن يحPPدث قباًل. الوضPPع في اليونPPان اختلPPف حيث لعبت الدولPPة على وتPPر الهلينيPPة
بمقابل السالفية ما دفع العدد األكبر من المطارنة إلى تبني موقف القسطنطينية دون أن يتبنى المجمPPع
إجماعًا حول األمر. من بين المطارنة الذين تبنوا هذا االعتراف الهوتيون أفقدهم هذا الموقPPف مكPPانتهم
على مستوى األرثوذكسية العالمية، مع أنهم رفضوا االشتراك مع األوكرانPPيين في الخPPدم أو اسPPتقبالهم.
من جهة أخرى، رفض رئيس األساقفة األلباني أناستاسPPيوس ومعPPه بطريPPرك القPPدس اليونPPانَيين تغليَب

. المترجم (النزعة الهلينية ولم يعترفا بالكيان االنشقاقي  (
Source: Ι.Μ. Πειραιώς. “Δραματικές εξελίξεις τορπιλίζουν την ενότητα της Ορθοδοξίας – Ακολουθεί η 
Ελλάδα…” Βημα Ορθοδοξιας. Newsroom. 18/01/2022. https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/i-m-
peiraios-dramatikes-exelixeis-torpilizoyn-tin-enotita-tis-orthodoxias-akoloythei-i-ellada/
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