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كل عضو في الكنيسة يعمل دومًا للجميع
القديس يوستينوس بوبوفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

-إلهي ي	ان كهااإلنس	ان. لم	اذا؟ ألنبين مع	ارف  األك	ثر تعقي	ًدا يهككي	ان  الن	واحي، الكنيس	ة مختلفمن 

ل جس	ًداّاألسرار اإللهية والبش	رية وجمي	ع الق	وى اإللهي	ة والبش	رية تشكفيه كل إنساني فريد من نوعه 
 ه	ذا في جس	دّد ويجم	ع كلّ	 أن يوحهكلي الق	درة، يمكن	وال وحده السيد المسيح الكلي المعرفةواحًدا. 

يرش		دَمن ، الصانع المعجزات والعج		ائب ، 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، والجس	د كل	ه يعيش في ك	ل ج	زء من	ه. الك	ل يعيشّكل
، ويعيش كل واحد من خالل الك	ل وفي الك	ل. ك	ل ج	زء ينم	و ب	النموواحدمن خالل كل واحد وفي كل 

. ك	ل ه	ذه األج	زاء العدي	دة الص	غيرة منج	دًار يالعام للجسم، والجسم ينمو كله أيًضا بنمو كل جزء صغ
دها السيد المسيح نفسه في جسدّوحيالجسد، كل هذه األعضاء واألطراف والحواس، كل هذه الخاليا، 

علىالمجمعي	ة. ك	ل ج	زء يعم	ل الجس	د حي	اة ب ج	زء ّق عم	ل كلّينس	ه	و  إلى األبد، وّإنساني واحد حي
ه.ا قودارمق

إن قوة كل عضو في الكنيسة تأتي من الفضائل اإلنجيلية. إن النشاط اإلنجيلي لكل عضو في الكنيس		ة،
؛ يتم دمج	ه فيٌّبالرغم من كونه منفصاًل وشخصًيا، هو دائًما في نهاية المطاف مجمعي ومش	ترك وع	ام

المس		يح، ف		إنفي يتحول اإلنسان من خالل هذا النشاط اإلنجيلي وينمو فيما  كله. دالنشاط العام للجس
 الجس	دَنمويزي	د إنس	انية، وبالت	الي -إلهيةجمعي	ة، مل هذا النشاط إلى طاقة عامة، ّالسيد المسيح يحو

أفهلبنيان ا في نفس ال	وقت16:4س	س ) في المحب	ة  (. ل	ذلك، ف	إن عم	ل ك	ل عض	و في الكنيس	ة ه	و دائمً	
على س	بيل،شخصي ومجمعي ) شخصي وجماعي. حتى لو ظهر أن العضو يعمل فق	ط نياب	ًة عن نفس	ه 

ا من أج	ل الك	ل. هذ، النسكالمثال ن الكنيس	ةياكي ش	ريعة  هه(، فإن كل عضو في الكنيس	ة يعم	ل دائمً	
اإلنساني الذي يقوده ويوجهه  المسيح نفسه.ُ السيدبشكل دائم، ،-اإللهي 

وال	ذين يعيش	ون على األرض، في الحي	اةالراق	دون ، واألش	رارتتش	ابك حي	اة المالئك	ة والن	اس، األب	رار 
 ب	النمو اإللهيل	يزهروا ذل	ك، دونهم َمن الذين هم أك	ثر ب	ًرا وقداس	ة يس	اعدون إن المجمعية للكنيسة. 

اإلنسانلمسيح ا وقداسة أعظم وأكبر. تتدفق قوة ٍّإلى بر  المقدسة من خالل جميع األعضاء، ح		تى-اإلله
اإليم	انممارس	ة  الكنيس	ة، من خالل كي	ان، وفًقا لمقياس اندماجهم بالنعم	ة في والوضيع بينهماألصغر 

ا   إلى هيك	لس	ويًةوالمحبة والصالة والص	وم والتوب	ة والفض	ائل المقدس	ة األخ	رى. وهك	ذا ننم	و جميعً	
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أف بعض بإيم	ان واح	د، نفس األس	رارب عض	ويًا بالنعم	ة بعض	نا ين(، م	رتبط21:2 سس)مق	دس في ال	رب 
والفضائل المقدسة، رب واحد، حقيقة واحدة، إنجيل واحد.

اإلنسانية في حياة الكنيسة نشارك  جميًعا نحن الواحدة، ك	ل واح	د في مكان	ه في ذل	ك الجس	د،-اإللهية
 بانس		جام.به يترابط ويتجّمعالمكان الذي خصصه له الرب رأس الكنيسة، ألن جسد الكنيسة ينمو منه و

، ال س	يما بحس	ب المحب	ةة المس	يحيوعريكته ال	روحي اس	تعدادهيحدد الرب مكان كل ش	خص حس	ب 
لكنيس	ة المجمعي	ة ه	ذه،ايها ك	ل ف	رد في نفس	ه بحري	ة وال	تي يعم	ل به	ا. في حي	اة ّاإلنجيلية التي يغذ

ة وب	الجميع. ل	ذلك، ح	تى الرس	ول يحت	اج إلى ص	لوات أعض	اءّ 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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