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الحفاظ على وحدة الكنيسة في زمن الحرب
أرندت (الميتروبوليت مارك  (

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

األعزاء في الرب اآلباء واإلخوة واألخوات

يل تي��ارات ال��دم م��ع تختل��ط فيه��ا خالل ه��ذه األي��ام المرعب��ة ال��تي   الخ��داع والش��ر، ال يمكنن��ا نحن س��َ
من�ا االنقس�اميتطّلب المسيحيين أن نسمح ألنفسنا بالخض�وع ل�روح الح�رب. روُح الح�رب متطلٌب. إن�ه 

إلى أحزاب. إنه يجبرنا على الكراهية.
الغضب ال�ذي تش�تعل ب�ه الح�رب ه�و غض�ب الجحيم. إن ع�دوأنَّ يجب علينا نحن المسيحيين أن نفهم 

إن أكثر ما يريده الشيطان هواهلل ال يشرب من دم اإلنسان بقدر ما يشرب من مرارة الناس وانقسامهم. 
فصل اإلنسان عن قريبه، عن الكنيسة وعن المسيح.

َوَسْوَف َتْسَمُعوَن ِبُحُروٍب "هذا ليس بجديد. قبل بداية الصوم الكبير، في أسبوع البياض، يحذرنا الرب: 

ٌة وُم ̂امَّ ُه َتقُ� ُد. ال_نَّ ا، َولِكْن لَْيَس اْلُمْنَتَهى َبعْ� ْن َتكُوَن ه�ِذِه كُلُّهَ� ُه الَ ُبدَّ ا_ ْخَباِر ُحُروٍب. ُاْنُظُروا، الَ َتْرَتاُعوا. ال_نَّ َوا_
ُهْم وَن َبْعض��ُ ا َوُيْبِغض��ُ ُهْم َبْعض��ً لُِّموَن َبْعض��ُ يُروَن َوُيس��َ ُر كَثِ�� ٍة َوَمْملَكَ��ٌة َعلَى َمْملَكَ��ٍة َوِحيَنِِئٍذ َيْعثُ�� …َعلَى ̂امَّ

م�تى  لَى اْلُمْنَتَهى َفه�َذا َيْخُلُص.  fِبُر ا يِريَن. َولِكِن الَِّذي َيص�ْ ُة اْلكَثِ� ُرُد َمَحبَّ ْثِم َتبْ� fَرِة اال )َبْعًضا َوِلكَثْ� ” …24 �:6-
13.)

نحن نسير نحو الدينونة العادلة، الدينونة اإللهية الشاملة. إن الذين ينسون هذا يحكم��ون على اآلخ��رين
ن نقف؟َإلى جانب مفضد اهلل. حرب الشيطان القديمة ، وهذه حرٌب بالفعل- وال مباالةبسرعة 

(إليه��ا موجه�ة إلى ال�ذين يخ�دمون الكنيس�ة، كم�ا إلى ال�ذين انض�ّموا  ه�ذه الرس�الة ح�ديًثا. األبرش�ية)
األوكراني��ونمنهم من جنس��يات مختلف��ة  ينومؤمن كهن��ة ، وهي تضماأللماني��ة هي كنيس��تنا المحلية

األلم��ان ال��روس والمه��اجرون واأللم��ان المحلي��ون "وال��روس والبيالروس��يون والكارب��اثيون واليه��ود  و "

"األص����ليون واليون����انيون والمول����دوفيون والص����رب والجورجي����ون والبولن����ديون والتش����يكيون "

َدنا ودعان�ا إلى إقام�ة حي�اة الكنيس�ة في ه�ذه …والمجريون كل منا يحب وطنه. لكن ال�رب ال�رحيم وحَّ

األبرشية، لخالص األجيال الحالية والمستقبلية من المس�يحيين األرث�وذكس في ه�ذه األم�ة. هن�ا يجب
نخدم اإلله الواحد.وأن نكون شعب اهلل، 

1



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد السادس، آذار 
______________________________________________________________________________

:أك��ثر الخطاي��ا جس��امًةإذا سمحنا لهذه الخدمة باالنقسام على أساس العناصر  الوطنية، فسوف نرتكب 
تمزيق جسد الكنيسة الحي الموحد.

ما يشتهيه أمير هذا العالم ويطالبنا به بإصرار متزايد. نحن نت��ذكرتحديًدا هذا التمزق، هذا االنقسام هو 
ا بالعم�ل كقائ��د سياس��ي ي�دّمر المحتلين، ب��أن ينفص�ل عن الغ�زاة الروم��ان أن المسيح ك�ان مطالَبً��ا أيض��ً

–هم  كم��ا ب��دا في ذل��كيس��تِجب للم عن��دما و ب��ل ألم��ة متألم��ة واح��دة. ،ويصبح إلهًا، ليس لكل البشرية
فإننا نتذكر ما فعله ب�ه ال�ذين ق�دمواوُمِحَقة،  السياسية صالحة هم ومطالبهمتوقعاتأن  ينالوقت للكثير
تلك المطالب.

. لكن ذبيحة المسيح غير  هم نحن و "تفترض السياسة دائًما االنقسام إلى  " " "عن الك�ل الدموي��ة ُمقّدمة"
 . ، فكيف يمكننا إذن أن نتن��اول؟إذا لم تتفق قلوبنا "ومن أجل الكل عن الكل ومن أجل الكل "مع عبارة  "

هل نحن مسيحيون حقًا؟

 بش��كلُ الكنيسةتشير. المنظور في العالم المالئكي غير ْرّنفكفلنا الروحي إلى السماء للحظة. َ نظرْنرفعفل
ق��دوس، مع هذا العالم خالل الليتورجَالعالقةإلى خاص  "يا: أثناء الدخول الصغير، الشاروبيكون، ترنيم 

. لكن الع��الم المالئكي ليس محص��ورًا بج��دران الكنيس��ة. ح��تى في خض��ّم المعرك��ة، …"قدوس، ق��دوس

هك��ل مح��ارب يرافق��ف��إن على كل شيء،  الرصاص والقنابل، عندما يبدو أن الجحيم يسود وابل وتحت
،إبليسالشخص ويحميه ويهتم به ويعاني من أجله. إن الش��ياطين، خ��دام يعتني بمالكه الحارس الذي 

 للمس��يح،اء. المالئك��ة، كبشرأجساِد البش��ِر، وأرواِحهم بالدرج��ة األولىحقدهم لتدمير بيسعون جاهدين 
(الجندي  النظر عن الجانب الذي يقاتل ّهم، بغضّيسعون جاهدين إلنقاذ كل جندي بحب من أجله. وه��ذا)

خالصعن��دما يص��ّلين ل، همألمهات المصليات في الكنيسة، وزوجات المح��اربين وأخ��واتتحّس به ااأللم 
.ِكال جانبي الصراعالمحاربين من  مصالحة و

في ه���ذه الح���ربنق���ُف َمن إلى ج���انب عالَم ينبغي أن نفتح قلوبن���ا: على المحب���ة أم على الكراهي���ة؟ 
خ الس�الم في الحقيقية؟ إذا كّنا مسيحيين، فلنرفْض روح الح�رب الغريبة عن المس��يح. عس�ى أن يترس��ّ

الذي جلبه لنا المخلص بالفعل.األوحد قلوبنا، ذلك السالم الحقيقي  

اِماًل ُد، بَ��ْل بِ��اْلَحِريِّ َيْتَعُب عَ�� ا َبعْ�� اِرُق ِفي مَ�� ِرِق الس��َّ ْبِليَس َمكَاًنا. الَ َيس��ْ fالَ ُتْعُطوا ا “لنتبعّن دعوة الرسول: 

ا كَ��اَن َواِهكُْم، بَ�ْل كُ��لُّ مَ�� فْ�� ٌة ِمْن ا_ ٌة َرِديَّ ُرْج كَِلمَ�� اٌج. الَ َتخْ�� ْن ُيْعِطَي َمْن لَ��ُه اْحِتيَ�� اِلَح ِبَيَدْيِه، ِلَيكُ��وَن لَ��ُه ا_ الصَّ
وَس الَِّذي بِ��ِه ُخِتْمُتْم اِمِعيَن. َوالَ ُتْحِزُنوا ُروَح اهلِل اْلُقدُّ َصاِلًحا ِلْلُبْنَياِن، َحَسَب اْلَحاَجِة، كَْي ُيْعِطَي ِنْعَمًة ِللسَّ
اَء َع كُ��لِّ ُخْبٍث. َوكُونُ��وا ُلَطفَ�� ِلَيْوِم اْلِفَداِء. ِلُيْرَفْع ِمْن َبْيِنكُْم كُلُّ َمَراَرٍة َوَسَخٍط َوَغَضٍب َوِصَياٍح َوَتْجِديٍف مَ��

أفسس  ْيًضا ِفي اْلَمِسيِح.  )َبْعُضكُْم َنْحَو َبْعٍض، َشُفوِقيَن ُمَتَساِمِحيَن كََما َساَمَحكُُم اهلُل ا_ ”27:4-32)
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َيكُوُن لَكُْم الَِم س��َ الٌَم. ِفي اْلعَ�� ْد كَلَّْمُتكُْم ِبه��َذا ِلَيكُ��وَن لَكُْم ِفيَّ س��َ قَ�� “فليكن لنا ثقة بقوٍة في كالم المسيح: 

يوحنا  َنا َقْد َغلَْبُت اْلَعالََم  )ِضيٌق، َولِكْن ِثُقوا: ا_ "33:16.)
آمين.
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أرن�دت ه�و  ( الميتروبوليت مارك  (  عام�ًا ول��ه في81ل��ه من العم��ر مط��ران ب��رلين وألماني�ا في الكنيس��ة الروس��ية خ�ارج روس�يا. و ألم��اني*
. تعّرف على األرثوذكسية أثناء تخصصه في الدراسات السالفية، صار أرثوذكسيًا في الرابعة والعش��رين من العم��ر، ع��اش في43األسقفية 

جبل أث��وس لف��ترة قص��يرة، ثم انتق��ل إلى بلغ��راد لمتابع��ة دراس��ته الالهوتي��ة حيث انخ��رط في ال��دائرة المحيط��ة بالق��ديس يوس��تينوس
بوبوفيتش وصار تلميذًا له.  كأس��قف في الكنيس��ة الروس��ية خ�ارج روس��يا ك��ان من أع��تى ال��دافعين نح��و اس��تعادة الوح��دة م��ع الكنيس��ة

الروسية. 
Source:Sermon of Metropolitan Mark of Berlin and Germany on the Need to Preserve Church Unity During
Times of War. https://orthodox-europe.org/content/metropolitan-mark-on-unity/
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