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مختارات تعليمية

القديس فيالريت موسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
المرء على فعل مJا يريJده ...األشJخاص الJذين تركJوا أنفسJهم
 يفهم بعض الناس كلمة "الحرية" على أنها قدرةِ

ِّ
كمتعصبين للحرية الخارجيJJة،
يُ ستع َبدون باألكثَ ر للخطايا واألهواء واالنحرافات ،يظهرون في كثير من األحيان
ساعين إلى توسيع القوانين قدر المستطاع .لكن إنسا ًنا مثل هذا يستخدم الحرية الخارجية فقJط لJيرهق نفسJه

ضJمير
وغJير الموخJوز من
غJير المسJتع َبد للخطيئJة
بشدة بالعبوديJة الداخليJة .الحريJة الحقيقيJة عنJد اإلنسJان
ِ
ِ
ٍ
اختيJار األفضJل في ضJوء حJق اهلل ،وتفعي ِلJه بمعونJة قJوة نعمJة اهلل .هJذه هي
يدينُJه ،هي كفاءتJه الفعّ الJة في
ِ
قيدها السماء وال األرض.
الحرية التي ال ُت ّ

المسJيحي الحقيقي
جريJان الميJاه .أمJا الميتJة فتطفJو مJع المJاء .كJذلك يسJير
 إن السمكةالحية تسJبح عكس َ
ّ
ّ
عكس تيار عصر الخطيئة .أما الزائف فينجرف بعيدً ا من سرعة التيار.

فبJأي
بشJيء يتعJارض مJع كرامJة المكJان،
وتهتم بJأال تقJوم
 إذا كنت عند مجيئك إلى منزل الملك تشعر بالقلقّ
ٍ
ّ
خشوع ً
إذ ا عليك أن تدخل إلى منزل ملك السماء! .إذا كان الخوف يتملكك في بيت الملك ،على الرغم من أنJه ال
ٍ
Jدائم
يراك ،على الرغم من أنه قد ال يكون في المنزل ،فبكَم من
الخوف ينبغي لك أن تقJJف في بيت اهلل ،حيث الُ J
ِ
والناظر َّ
الكل يراك باستمرار .عندما تسمع صال ًة في الكنيسة ،اِسعَ أال تسمع أذ ُنك فحسJJب،
دائما،
الوجود
ُ
ٌ
ِ
حاضر ً

ُ
بل قلبك ً
صالة الكنيسة صال َتك الخاصة.
أيضا ،حتى تصبح
ٌ
خطأة بداخلها .أولئك الذين يخطئون ،ولكنهم يتطهّ Jرون بالتوبJة الحقيقيJة،
مقدسة بالرغم من وجود
 الكنيسةٍ
بشJكل
قطعJون من جسJد الكنيسJة سJواء
في َ
ال يعيقون الكنيسة عن أن تكون مقدَّ سة .أمJا الخطJأة غJير التJائبين ُ
ٍ
مرئي بحكم اهلل .وهكذا تظل الكنيسة مقدسة.
بشكل غير
ظاهر بسلطة الكنيسة ،أو
ٍّ
ٍ
ٍ

ً
Jاء في
حافزا وضرور ًة ليتقدّ س .إذا كنت تعيش بدون
مسيحي أن يجد لنفسه
 يجب على كلٍ
جهاد وبJدون رجٍ J
ٍّ
مؤمن فقط باالسم وليس في الجوهر .لكن بدون قداسJة ،لن يJرى أحJدٌ الJرب ،أي أن أحJدً ا لن
أن تتقدَّ س ،فأنت
ٌ
ّ
ينال البركة األبدية .إنه ٌ
ليخلص الخطأة (تيموثJJاوس األولى
أن يسوع المسيح جاء إلى العالم
قول
جدير بالثقة َّ
ٌ
 ،)15:1لكننJJا نخJJدع أنفسJJنا إذا اعتقJJدنا أننJJا نخلص فيمJJا نحن بJJاقون خطJJأةّ .
يخلص المسJJيح الخطJJأة بمنحهم
الوسائل ليصيروا قدّ يسين.

- Source: Collection of quotes from different online sources.
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صالتان من أجل األعداء
القديس نيقوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في عام  ،1941أثنJJاء االحتالل األلمJJاني ليوغوسJJالفيا ،تم القبض على األسJJقف نيكJJوالي مJJع البطريJJرك غابرييJJل
وحكم عليهما بالسجن في معتقل داخاو السJيئ السJمعة في ألمانيJا .لقJد أمضJى عJامين في داخJاو،
دوشيتشُ ،
يشهد ويعاني من أقسى أنواع التعذيب التي تعرض لها البشر في العالم.
الصالة األولى
باركْ أعدائي يا رب ،حتى أباركهم أنا وال ألعنهم .لقد دفعني األعداء إلى اعتناقك أكثر مما دفعني األصدقاء .لقد

ربطني األصدقاء باألرض ،وأطلقني األعJداء من األرض ،وهJدموا كJل تطلعJاتي في العJالم .لقJد جعلJني األعJداء

غري ًبJJا في الميJJادين الدنيويJJة وسJJاكنًا غري ًبJJا في العJJالم .كمJJا أن الحيJJوان المطJJا َرد يجJJد المJJأوى أكJJثر أما ًنJJا من

ً
أم ُ
الحيJJوان غJJير المطJJا َرد ،كJJذلك ،إذْ ُ
نت نفسJJي تحت خيمJJة
وجد ُ
ت
ْ
Jطهدً ا من األعJJداء،
كنت مضَ J
مالذا آم ًنJJا إذْ ّ
اجتماعك ،حيث ال يستطيع أصدقائي وال أعدائي أن يزهقوا روحي.

باركْ أعدائي يا رب ،حتى أباركهم وال ألعنهم .هم ،وليس أنا ،قد اعترفوا بخطاياي أمJJام العJJالم ،عJJاقبوني حينمJJا
تردْدتُ في معاقبة نفسيّ ،
علي
ّ
عذبوني عندما حاولت الهروب من العذاب ،وبّخوني ّلما أطJَ Jريت نفسJJي ،بصJJقوا ّ
ُ
متألت غطرسة.
حينما ِا

باركْ أعدائي يا رب ،حتى أباركهم وال ألعنهم .في كل مرة ْ
حكيما ،نادوني بJاألحمق .وحينمJا جعلت
جعل ُت نفسي
ً

نفسي قويً ا َ
تاف ٍه.
هزؤوا بي ك َ ِ
ّ
ت أن أقود الناس ،كانوا يرمون بي إلى الخلف .عندما سارعت إلى إغناء نفسي منعJJوني بيJJد من حديJJد.
أرد ُ
كلما ْ
افتكر ُت أني قد أنام بسالم أيقظوني من نومي .في كل مJJرة حْ J
Jاول ُت أن أبJJني بيتً Jا لحيJJاة مديJJدة هادئJJة
عندما
ْ
فك األعداء رباطي بالعالم ،وبسطوا يدي إلى هدب ثوبك.
كانوا يهدمونه ويطردونني
خارجا .بالحقيقة ،لقد ّ
ً

وأكثُ J
وزد مJJرار َتهم ضJJدي ،حJJتى يصJJير
رهم :ضJJاعفهم ْ
بJJاركْ أعJJدائي يJJا رب ،حJJتى أبJJاركهم وال ألعنهم .بJJاركهم
ِ
التجائي إليك بال عودة ،حتى يتبعثر كل رجاء بالبشر مثل نسJJيج العنكبJوت ،حJتى تملJك السJJكينة المطلَقJة في
حرا
نفسي ،ويصير قلبي مقبر ًة لتوأم شروري :الكبرياء والغضب ،حتى أكدّ س كل كنزي في السماء ،وأكون
لمرة ًّ
ٍ
علقتني في شبكة حياة الوهم الرهيبة .لقJJد ّ
من الخديعة الذاتية ،التي ّ
علمJJني األعJJداء معرفJJة مJJا بالكJJاد يعرفJJه
علي جJدً ا أن أقJJول َمن في العJالم صJJنع لي
اآلخرون ،وهو أن اإلنسان ال أعداء لJه ،بJJل أصJدقاء قسJJاة .يصُ J
Jعب ّ

ومن صنع لي الشر :األصدقاء أم األعداء.
الخير أكثرَ ،
َ
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لهذا يJJا رب ،بJJارك كليهما ،أصJJدقائي وأعJJدائي .العبJJد يلعن األعJJداء ألنJJه ال يفهم .أمJJا االبن فيبJJاركهم ألنJJه يفهم.

ّ
يتمشى بينهم بحرية ويصلي إلى اهلل من أجلهم.
فاالبن يعرف أن أعداءه يعجزون عن المساس بحياته .لهذا هو

بارك أعدائي يا رب حتى أباركهم وال ألعنهم .آمين.

الصالة الثانية
أيها الرب يسوع المسيح إلهناِ ،اق َبلْ مني ،أنا عبدك غير المستحق ،هذه الصالة من أجل أعJJدائي وأعJJدائنا .اغفJJر
يعذبوننا ،وال تحكم عليهم كمJJا
لنا كل ذنوبنا .ارحم كل أعدائنا الJJذين يكرهوننJJا ،أو يهينوننJJا ،أو يضJJطهدوننا ،أو ّ

Jير المؤمJJنين إلى اإليمJJان الحقيقي والصJJالح،
غي Jر غَ J
يسJJتحقون ،ولكن حسJJب رحمتJJك العظيمةبJJدّ لهم جميعً Jاّ :
وليبتعد المؤمنون عن الشر ويفعلوا الخير حتى ال يموت أحد منهم بسببنا نحن عبيدك غير المستحقين.

Jكل خJJاصٍ من أجJل الJذين أسJJاؤوا إلي بمختلJJف األشJJكال ،أو أحزنJJوني :ال
أيّ ها الرب الرحJJوم ،أتوسJJل إليJJك بشٍ J
تعاق ْب هم من أجلي أنا الخاطئ ،بل اسكب لطفك الغني عليهم.

أصلي إليك ً
ّ
حرضتهم على خطيئة المعJJاداة ،واغفJJر لهم
ٍ
استفزيتُ هم
أيضا يا رب ،من أجل الذين
بشكل خاطئٍ أو ّ

ولي ً
وكبشر نخطأ إليك وضد بعضنا البعض ،لكن أنت يا اهلل ،كخالقنJJا وأبينا،
ٍ
أيضا .تذكّر ،يا رب ،أننا جميعً ا بشر،
اغفر لنا برحمتك وارحمنا.

أيّ ها السيد المحب البشر ،يا اهلل مخلصنا ،اغفر لنا خطايانا وعدائيتنا بعضJنا لبعض .اقتلJع من قلوبنJا يJا رب كJل

ويضعف المودة األخوية.
واستذكار للشر ،وكل ما قد يعيق المحبة
ٍ
وخبث متفاخرٍ
ٍ
ٍ
متبادل
ٍ
استياء
ِ
ّ
نصلي إليك من أجل الJJذين يكرهوننJJا
فأنت إله الرحمة والمحبة للبشر ،وقد أوصيتنا أن نغفر حتى ألعدائنا ،وأن
محب للبشر ،عن كل شيءٍ وكل شخصٍ إلى كل األدهار.
ٌ
ويضطهدوننا .لك المجد والشكر ،يا َمن وحده

آمين

Source: Bishop Nikolai Velimirovich. Prayers by the Lake. Serbian Orthodox Metropolitanate of New Gracanica.
1999.
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وتيق ْظ
ثب ْت
َّ
ُا ُ

القديس يوحنا ماكسيموفيتش ،رئيس أساقفة شنغهاي وسان فرانسيسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
كن مستعدً ا في أي
ُاث ُب ت في أمور اليقظة الروحية ،ألنك ال تعرف متى سيدعوك الرب إليه .في حياتك األرضيةْ ،
لحظة لتُ ِّ
ضميرك يوميJً Jا.
قدم له حسابًا .إياك أن يوقعك العدو في شباكه ويخدعك ويُ سقطك في تجربة .افحص
َ

محص نقاوة أفكارك ونواياك.
ّ

ابن شريرْ .
يكن لديَ Jه أمJٌ Jل في أن يتغJJير لألفضJJل ،حكم األب على االبن بJJالموت .أمهَ لJJه
كان ألحد الملوك ٌ
وإذ لم ْ

Jكل ملحJJوظ :كJJان وجهJJه
شهرا لالستعداد .ولما ّ
ً
مر الشهر دعا األب االبن .ولدهشته ،رأى أن الشJJاب قJJد تغJJير بشٍ J

ً
نحيفا ومسلوالً ،وبدا جسده كله كما لو كان قد تألم.

" كيف حدث هذا التحول يا بني؟" سأل األب .أجاب االبن " :أبي وسيدي ،كيف يمكنني أاّل
Jوم يمJُّ Jر
أتغي Jر وكJُّ Jل يٍ J
ّ
جيد يا بني .من الواضح أنك عُ َ
دت إلى رشدك ،لذا سأعفو عنك .ومع ذلJJك،
بي يُ قرِّ بُني من الموت؟" قال الملكّ " :
يجب أن تحفظ هذا االستعداد اليقظ لبقية حياتك"  .أجاب االبن " :يا أبي ،هذا مستحيل .كيف يمكنني الصمودُ

أمام التجارب واألهواء التي ال ُتعدُّ وال ُتحصى؟"

مملوء بالزيت ،وقال البنه" :خذ هذا اإلناء واحمله في جميع شJJوارع المدينJJة .سJJيتبعك
إناء
ٍ
فأمر الملك بإحضار ٍ
Jذرة سJJا َر
وبخطوات
أهر ْقت قطر ًة واحد ًة سيقطعان رأسك"  .أطاع االبن.
جنديان
خفيفة وحٍ J
ٍ
ٍ
بسيوف حادة .إذا َ
ٍ

في الشوارع والجنديان يرافقانه ،ولم يُ ِر ْق قطرة من ّ
بJني ،مJاذا
الJزيت .عنJدما عJاد إلى القلعJة ،سJأل األب" :يJا ّ
ً
َ
شيئا" " .ماذا تقصد بال شيء؟" قال الملك" ،اليوم عطلJJة؛ ال
رأيت وأنت تمشي في المدينة؟" أجاب االبن" :لم أ َر

بدَّ وأ َّنك رأيت األكشاك مع جميع أنJJواع الحلي ،والعديJJد من العربJJات والنJJاس والحيوانJJات ."...قJJال االبن " :لم
ً
خائفا من سكب قطرة واحدة وبالتJJالي
أالحظ أيً ا من ذلك .كان كل اهتمامي منص ّب ًا على الزيت في الوعاء .كنت
َفقد حياتي".

بني .احفظ هذا الدرس في فكرك لبقية حياتك .كن ً
يقظا على روحك كمJJا َ
كنت اليJJوم على
قال الملك" :حسنًا يا ّ
عما سيزول قري ًبا ،واحفظها مركّزة على ما هو أبدي .لن يتبعك جنودٌ ُم ّ
سلحون بل
أبعدْ أفكارك ّ
الزيت في اإلناءِ .
Jدمرة" .أطJJاع االبن
Jرص على حفJJظ نفسJJك من كJJل التجJJارب المّ J
الموت الذي يقترب منا كل يوم .كن شديد الحِ J

والده وعاش سعيدً ا.

المسJيحيين هJذه
ج ااًل َ .ت َقَّ Jو ْوا( “.كورنثJوس األولى  .)13:16يعطي الرسJول
ان .كُو ُنوا ِر َJ
“ ِا ْسهَ ُروا .ا ْث ُبتُ وا ِفي اِإل َ
ّ
يم ِ
النصيحة المهمة لجذب انتباههم إلى خطر هذا العالم ،ولدعوتهم إلى الفحص المتواتر لقلوبهم ،إذ بدونJJه يسJJهل

ملحوظ إلى جانب الشر والكفر.
بشكل غير
وقوته ،ويع ُبر
يدمر نقاوة إيمانه َّ
على اإلنسان أن ّ
ٍ
ٍ

تماما كما أن أحد االهتمامات األساسية هو ّ
Jارا بصJJحتنا الجسJJدية ،كJJذلك
توخي الحذر من كل مJJا قJJد يكJJون ضً J
ً
يضر بحياتنا الروحية وعَ َم ِل اإليمان والخالص .لذلك،
الروحي هو االنتباه إلى كل ما قد
يجب أن يكون اهتمامنا
ّ
ُّ
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بعناية وانتباه :أهي من اهلل أم من روح الشر؟ احJJذر من تجJJارب هJJذا العJJالم ومن النJJاس
قيم دوافعك الداخلية
ٍ
ّ

الدُ نيويّ ين .احذر التجJارب الداخليJة الخفيJة الJتي تJأتي من روح الالمبJاالة والتهJاون في الصJالة ،ومن تالشJي
السJيل ال
المحبة
المسيحية .إذا حوّ لنJا انتباهنJا إلى ذهننJا ،نالحJظ سJياًل من األفكJار والخJواطر المتتاليJة .هJذا َّ
ّ
ينقطJJع .إنJJه يجJJري في كJJل مكJJان وفي كJJل وقت :في المJJنزل ،في الكنيسJJة ،في العمJJل ،عنJJدما نقJJرأ ،عنJJدما

نتحدث…

ٌ
تشJJتت،
اضطراب في العقل،
يسمى عاد ًة التفكير ،ولكنه في الحقيقة
يكتب المطران ثيوفان الحبيس أن هذا ما
ٌ
ّ
ُ
َ
لفJترة
جJر ْب ذلJك ولJJو
تركيز وانتباه .يحJدث الشJJيء نفسJه للقلب .هJل سJبق لJك أن
وقلة
راقبت حيJJاة القلب؟ ّ
ٍ
ٍ
شخصJا
شيء مزعج ،فتغضب؛ تقع بعض المصائب ،فتشفق على نفسك؛ تJJرى
وانظر ماذا ستجد .يحدث
قصيرة
ً
ٍ
ْ
ٌ
ال تحبه ،فتزداد العداوة بJJداخلك؛ تلتقي بأحJJد نظرائJJك الJJذي قJJد تفJJوق عليJJك اآلن على المسJJتوى االجتمJJاعي،

فتحسده؛ تفكّ ُر في مواهبك وقدراتك ،فتبدأ بالتك ّبر  ...كل هذا فساد :المجد الباطل ،الشهوة الجسدية ،الشJJراهة،
الكسل ،الخبث  -الواحد منها فوق اآلخر ،يدمّرون القلب .وكل هذا قJJد يمJّ Jر عJJبر القلب في غضJJون دقJJائق .لهJJذا

ً
مليء باألفJJاعي
تماما في قولJJه إن "قلب اإلنسJJان
السبب كان أحد النساك ،الذي كان شديد االنتباه لنفسه،
محقا ً
ٌ

السامة .وحدَ ها قلوب القديسين متحرر ٌة من هذه األفاعي؛ األهواء".

لكن هذه الحرية ال تتحقق إال عJJبر عمليJJة طويلJJة وصJJعبة من معرفJJة الJJذات ،والعمJJل على الJJذات واليقظJJة في

الحياة الداخلية ،أي النفس.
ً
عما سوف يزول قري ًبا وحوّ لها إلى ما هو أبدي .هنا سوف تجJJد السJJعادة
كن
أبعدْ أفكارك ّ
حذرا! انتبه إلى نفسك! ِ
ّ
يتعطش إليها قلبك.
التي تنشدها روحك ،والتي

Source: Archbishop of Shanghai and San Francisco St. John. “Stand Fast and Watch”. Pravmir. 07 August 2008.
https://www.pravmir.com/be-careful-watch/
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حان الوقت الزدراء الشيطان
القديس إينوكنديوس أسقف خيرسون
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ً
كبيرا مقدّ ًسا آخر .أولئك الذين َ
ولكن
أمضو ُه كما ينبغي قJJد أحJJرزوا الكثJJير،
صوما
بنعمة اهلل
يا إخوة ،لقد أنهَ ينا
ِ
ً
ْ
ً
ولكن
أحJدا على االلJتزام بفرائضJها،
خسارة الذين لم يمضوه كما ينبغي ليست ضئيلة .ال ُتJرغم الكنيسJJة
بالمثل،
ٍ
ِ
َّ
Jاقبون أنفسJJهم .حين يُ J
Jوم إلى فJJرح ربّهم ،ال بJJد وأن يشJJعر
Jدخل الJJذين تعبJJوا حسJنًا في الصِ J
من ال يلتزمون يعِ J

Jيء من الحرمJJان والحسJJرة .سJJيكونُ حس Jنًا إذا سJJمح اهلل لهم أن
الضJJعفاء والمخJJالفون من أبنJJاء الكنيسJJة بشٍ J
الحJالي (مJع أنJه لم يعُ Jد ممكنًJا اسJترجاع مJا قJد ُفقJد
كبير آخJر لتصJحيح التJواني
صوم
يعيشوا مجددً ا حتى
ٍ
ٍ
ّ
بالكامل) ،وبالنسبة ِلمن ال ُ
فإن الصJJوم الكبJJير قد فJJات إلى األبJJد .مJJا الJJذي منعَ Jك عن
ينال هذه الرحمة من اهللَّ ،

الطاعة ،وعن أن ُ
دومJJا صJJع ًبا بعض الشJJيء،
تبذر مع اآلخرين لكيما تحصد اآلن معهم؟ حين نعمJJل ،يكJJون األمJJر ً

مبهج للغاية لمن تعبوا طيلJJة الصJJوم الكبJJير المقJJدّ س.
أن هذا اليوم
فر ٌح
ٌ
باألكثر حين ينتهي العمل .أظن َّ
ِ
ولكنّه ُم ِ
بتواضع أمام مذبح الرب ،وليشكروا اهلل على هذا! بدون نعمته ،يا إخوة ،ليس أ َّنكم ما كنتم لتُ نهوا
فليرتم هؤالء
ِ
ٍ

هذا العمل المقدس فحسب ،بل ما كنتم حتى لتبدؤوا به.
بفرحنا في نهاية هذا العمل ،يجب أاّل
نفرح َ
سجين يُ غادر السجن؛ قد يعJJني هJJذا عJJدم إدراكنJJا لقيمJJة
مثل
ولكن،
َ
ِ
ْ
ٍ
وحالوة الصيام ،فكل من َ
Jوم الكبJJير.
عرف (هذه القيمJJة والحالوة) لن ينقطJJعَ عن الصJJيام حJJتى في نهايJJة الصِ J
وكيف لنا أن ننقطع؟ هل يمكن ُّ
الم ّ
إهالك النفس؟
تمث Jل باإلمسJJاك عن األهJJواء ،دون
ِ
الكف عن الصJJيام الJJداخليُ ،
ُ
ً
أوج دَ هJJذا الJJزمن المحJJدد (زمن الصJJوم) لالمتنJJاع عن األطعمJJة،
نهاية لفضيلتنا .قJJد ِJ
نهاية هذا الصيام
ستكون

وليس عن الخطايا .ولكنّه من السيء ً
مJؤذ
طعJام
أي
ٍ
ٍ
أيضا أن َن َ
زمن واحJدُّ .
قصر ضJبط النفس في األطعمJة على ٍ
حرم في أي وقتُّ ،
وقت يأكلJJه (في زمن الصJJوم أو خارجJJه) ،فإنJJه
وكل من يأكله ُم ِض ًّرا بنفسه ،في أي
ٍ
للنفس ُم َّ
بالكلية ،كما يفعل الكثيرون.
يخالف أحكام الصيام .لذلك ،فإنه ليس من الضروري االنقطاع عن الصيام الجسدي
ّ
الكلي عن الصيام هو ٌ
االنقطاع ّ
إذ هل من الممكن أن تعَ ِ J
دليل أ َّنك لم ُت ِح َّبه؛ ْ
Jدة
Jدق لمٍ J
Jدل عن أمٍ J
ِ
Jر قJJد أحببتJJه بصٍ J
ّ
Jيام فهJJذا يُ ظهJJر
الممكن أال تحب
طويلة؟ وهل من
Jل عن الصِ J
بصدق ما قد شفى َ
ِ
Jكل كامٍ J
نفسJك؟ إذا تخليت بشٍ J
ٍ

َ
كعبد وسجين.
بعهود
ٍ
التزمت
أنك ُصمت بداعي الضرورة وليس القناعة،
ٍ

ّ
سJابق ومرافٌ J
ٌ
ومعل ٌم للمشJJاريع
قي Jة،
ال بُدَّ وأ ّنه قد ثبت لك بJJالخبرة أنّ الصJJوم
Jق دائم للصJJالةٌ ،
وأب للتJJأمالت التّ ّ

الصالحة ،ومؤاز ٌر ألعمال اإليمان والمحبة الصعبة .لذلك ،الجأ إليه فو ًرا في كل هذه الحاالت .ألن هذه هي سJJمة
اإلطالق هJJو أن تجعJJل الصJJوم
شJيء على
والمثْ بتة؛ أ ّنه يُ ستعان بها عنJJد أول حاجJJة .وأفضJJل
العالجات
النافعة ُ
ِ
ٍ
ِ

ً
ً
ً
صعبة كما قد يبدو لك،
مملة أو
مرافق ا لك طيلة حياتك .ال ترتعد من هذه النصيحة ،فالعمل بها لن يجعل حياتك
Jدركُ مJJا الJJذي يشJكّ ُل
وأحزان
شرور
سينجيك من
بل على العكس،
ّ
ٍ
وويالت كثJJيرة .أنت ُ
نفسJك سJJتوافق حين ُتِ J
ٍ
ٍ
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نحو ال يُ رضي الجسد ُم ً
Jرة عن
ْ
األمر امتناعً ا عن الطعام ،بل
الصيام الدائم :ليس
ُ
طلق Jا ،فتنهض كJJل مٍ J
َ
تناوله على ٍ
المائدة وأنت ما تزال جائعً ا بعض الشيء وليس شبعا ًنا كما يحصل عJJاد ًة .هJJل هJJذا الجهJJاد الJJروحي صJJعب؟ أال

ينصJJح األطبJJاء ً
Jاة مقابJJل ذلJJك .إذ ينبغي
Jافى؟ ولكننJJا نعJJدُ كَ
أيضJا بJJذلك؟ أال ِ
بنفس معافٍ J
يَع Jدُ ذلJJك بجسٍ J
ٍ
Jد معً J
ُ
Jيء بقJJدر مJJا
شيء
واإلقرار بأن النفس ال تعاني من
االعتراف
ُ
بقدر ما ُتعاني من الجسد ،والجسد ال يعاني من شٍ J
ٍ
ِ
يعاني من فرط الطعام والشراب.
َ
ما قلته عن الصوم يجب قوله ً
ننصJرف عنهمJا في نهايJJة الصJوم .لJو كنJا
أيضJا عن التوبJة واالعJتراف؛ يجب أال
Jات مختلفJJة؛ وحين
وقت
نخطئ ونسقط في
ألجلنا التوبة إلى ذلك الحين ،ولكننJJا نخطئ في أوقٍ J
واحد محدّ دَّ ،
ٍ
ٍ
ً
Jور مداواتJJه
نخطئ ينبغي إذا أن نتوب ونعترف .هل ننتظر حJتى يلتهب الجJJرح؟ إننJJا بJJاألحرى نحJJاول على الفِ J
الجراح الروحية؛ مع الخطايا .لذلك فإن المشفى الروحي
نتصرف بنفس الطريقة مع
جرح .ينبغي أن
ّ
بمجرد أن ُن َ
ِ

لمJدة
جسJدي
جJرح
دوما المجيء إليه للتداوي .إذا كJJان من غJير الممكن إهمJJال
ٌ
ٍ
دائما ليكون من الممكن ً
مفتوح ً
ٍّ
ٍ
ّ
نستخف بحمJJل
فاألمر ينطبق على الجرح الروحي باألكثر .إننا
خطرا (على الصحة)،
طويلة دون أن يشكل ذلك
ُ
ً
ٍ
ٌ
توق Jف ِفعلهJJا بالتوبJJة السJJريعة
ولكن ذلك
طويلة،
لمدة
جرح في النفس
سم مريJJع .إن لم ِ
ضالل رديء .الخطيئة ٌّ
ٍ
ّ
ٍ
ٍ

لزمن طويل .لهذا نصبح عبيدً ا تعسJJاء لألهJJواء ،ألننJJا ال نقمعهJJا منJJذ
فإنها تخترق كامل النفس وتصيبها بالعدوى
ٍ
البداية .وبعد ذلك ،نتوب ونرى عبوديتنا ،ولكننا غال ًبا ما ال نعود قادرين على كسر رباطات األهواء.

مسJيحي حقيقي أن يحJرم نفسJJه من هJذا
يخص االشتراك في األسرار المقدسة ،ال أعJرف كيJف يسJتطيع
فيما
ُّ
ٌّ
ُ
ومثل هذا الجهل
الطعام اإللهي طيلة السنة .مجرد هذا الحرمان وحده يُ ظهر أنه ال يعرف قيمة جسد ودم الرب،

مJرة يُ حتفJJل فيهJJا
المسيحيون القدماء هكJذا ،فقJد كJانوا يتنJاولون في كJل
يكافُئ الجهل بخالصه .لم يتصرف
ٍ
ّ
بالقداس اإللهي ،وهو ما نتذكّره بالدعوة التي ُتكرر في كJJل قJJداس" :بخJJوف اهلل وإيمJJان تقJJدموا!" .تشJJير هJJذه
الدعوة إلى أن جميع أولئك الحاضرين في القداس اإللهي يجب أن يتقدموا للمناولة.

َ
والرغبة باالستعداد بشكل أفضJJل لهJJذا السJJر العظيم ،أدّ يJJا إلى ممارسة
واستحقاق اإلنسان،
نقاوة
إن وعي عدم
ِ
ِ
لكن ،ينبغي أال ُتسJJتخدم هJJذه
Jام وأوقٍ J
دائم بJJل في أيٍ J
Jات محJJددةْ .
Jكل ٍ
المناولJJة (غJJير المتJJواترة) ،أي ليس بشٍ J
يومي Jا في المكJJان كJJذا والمكJJان كJJذا؟ أظن أن حشJJدً ا من
المن سJJيوزع
الممارسة لتأييد كسلنا .ماذا لJJو قيJJل أن َّ
ً
بعض منه ،وإذا ما ّ
تطلب األمر شيًئ ا من االسJJتعداد ،السJJتعدّ كثJJيرون من
يوم للحصول على ٍ
الناس سيحضر كل ٍ

بشكل يومي وال أحد يأتي ليتلقاهم! هل هذه إشJJارة جيJJدة؟
ولكن الكنيسة تقدمُ جسد ودم الرب
يوم.
أجله كل ٍ
َّ
ٍ

ٌ
ولكن إذا لم
وقت لالسJJتعداد.
البعض
صح ٌي للنفس أن تنصرف عن الغذاء الروحي؟ ربما لم يكن لدى
ِ
أمر ّ
هل هو ٌ
ْ

يتقدم أحدٌ لتلقي الخبز السماوي فهذا يعني أن ال أحد مستحق ،وإذا كان الجميJJع غJJير مسJJتحقين ،فمJJاذا يمكن
أن َ
Jوم ويJJأتي مJJرة في السJJنة
يقال عن
مسيحيتنا؟ ماذا سيقول الملك عن الخادم الذي يُ دعى إلى المائدة كJJل يٍ J
ّ

فقط؟
ً
يوما المقدسة ال ينبغي أن ننفصل عن تلك الوسJJائل الخالصJJية الJJتي تتكJJون
إذا يا إخوة ،بانفصالنا عن األربعين ً
وقت واحJد (زمن الصJوم) بسJبب
منها (فترة الصوم) .تقJوم الكنيسJة بتجميJع هJذه الوسJائل جميعهJا معً Jا في
ٍ
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أوقات أخرىُ .ت رشدنا إلى استخدام هذه الوسائل تحت إشرافها الخاص ،لكيما يقوم
ضعفنا وتشتُّ ت انتباهنا في
ٍ

حتى عديمو الخبرة باستخدامها كما يجب ،وال يتركوها غير مستخدمة طيلة الفJJترة المتبقيJJة من السJJنة .ومJJع

احتجت في
ذلك ،إذا
أوقات أخJرى إلى دعJوة الكنيسJة وإشJرافها ،فال ُنJدرة في ذلJك .ليس في الكنيسJة صJومٌ
ٍ
ْ
صوم منها أن يكون
واحد ،بل أربعة ،ويمكن لكل
Jوم منهJJا يJJومُ
عظيما إذا لم ُتضJِ Jعفهُ بإسJJرافك؛ وسJJيتبعُ كJَّ Jل صٍ J
ٍ
ً

ً
إشراقا إذا ما ُق َ
مت من خطاياك عبر التوبة.
األكثر
القيامة
ُ

يوما المقدَّ سة .ال تنسوا
هذه هي النصيحة التي شعرت أيها اإلخوة َّ
أن من واجبي َنقلها إليكم في نهاية األربعين ً
َ
نصل إلى الفصح "في نهار ملكك
صوما .بدون ذلك ،لن
أيها األحبة أن حياتنا بأكملها على األرض يجب أن تكون
ً

الذي ال يغرب أبدً ا" (األودية التاسعة من قانون الفصح)؛ لن ندخل في فرح القيامة.
يوم Jا المقدسJة دون أن يعيروهJJا انتبا ًهJJا ولم يسJJتخدموها ُم ً
طلق Jا
لمن أمضJJوا األربعين ً
مJJا الJذي يمكنJJني َقولJJه َ

شك وأ ّنكم تشعرون اآلن ببعض الكآبة لعدم وفJائكم بفJرائض الكنيسJة؛ من المJرجح
لمداواة
جراح ضميرهم؟ ال َّ
ِ
ِ

أما ُتعJJنى بغبطتهم
أ ّنكم لم ّ
تتمموهJJا ،ال بJJداعي االزدراء بسJJلطة الكنيسJJJة (هJJل يسJJتطيع األوالد أن يJJزدروا ًّ
شهوانيتكم قد اسJتحوذت عليكم .أغJرقت سJمعَ كم ،ولم تسJمح لكم بال َّسJير في تلJك
األبدية؟) ،بل باألحرى ألن
ّ

ّ
Jدو
الطرق المقدسة التي أرادت الكنيسة أن تقودنا عليها .الشهوانية والشيطان ،إذ حيث هناك إسراف ،يكJJون عُّ J
Jك يبتهج ويضحك عليكم كمJJا على
Jكل غJJير مJJرئي ،وهJJو اآلن بال شٍ J
اهلل والفضيلة .إنه قاتJJل ،يُ بقيكم أسJJرى بشٍ J

فريسته.

Jحوكة دائمً J
ً
ولكن ،يا إخوة ،هل ترغبون ً
ازدراء بكم؛ حJان الJوقت لJتزدروا
Jة للشJJيطان؟ كفJJاه
حقا بأن تكونوا أضJ
ً

ً
الJرب
أنتم به! أقول لقد حان الوقت؛ ألنه ال يكون
آالم ّ
ضعيفا جدً ا كما في هJذه األيJام (الJتي نقيم فيهJا تJذكار) ِ

شJر ِكه ليعملJJوا مشJJيئته (تيموثJJاوس )26:2
األنسب ألولئك الذين قبض عليهم
وموته .اآلن هو الوقت
أحياء في َ
َ
ُ
لكيما ينهضوا من شباكه .وسوف تقومون إذا سارَعْ تم إلى المشفى الJروحي واضJJعين عنJادكم ومJJرارتكم جان ًبJا،

خان (بطJJرس) المعلم ،ومJJع ذلJJك فقJJد
بمرارة على خطاياكم على مثال القديس بطرس .لقد
إذا ما بدأتم تبكون
َ
ٍ
كان ،ألجل توبته ،بين أوائل الذين رأوه بعد القيامة .سيحصل األمر ذاته لكم إذا ما التفتُّ م إلى الJJرب مثلمJJا فعJJل

هذا الرسول!

آمين

Source: St. Innocent of Kherson. It’s Time to Abuse the Devil: A Homily for Holy Wednesday.
Pravoslavie.Translation by Jesse Dominick. 4/20/2022. https://orthochristian.com/145772.html
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نصائح عملية في الحياة الروحية
القديس أليكسي ميتشيف

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
•

احترس لنفسك .إذا كنتَ تريد أن تعيش حياة روحية  -احترس لنفسك .كل مساء تذكّْر كل الخJJير وكJJل
ْ
ب عن الشر.
الشر الذي فعلتَه ،واشكر اهلل على الخير وتُ ْ

•

ً
قاطعة كالسكين في قلبك مثير ًة الرغبJJة
عندما ُتمدَ ح ،فيما تدرك نقائصك ،يجب أن تكون هذه المدائح

•

انتبه من األفكار الد ِنسة.

التحسن.
في
ّ
•

بارتكاب خطيئة ،فاسجد أمام سيدتنا مرتين مصً J
إذا ُجرِّ َ
Jليا" :يJJا أم اإللJJه الفائقJJة القداسJJة ،بصJJلوات
بت
ِ

•

ً
متيقظا أثناء قراءة اإلنجيل.
كُ ْن

•
•

والدي أنقذيني أنا الخاطئ" .ستنضم روحا والديك إلى روحك في الصالة.
ّ

بما أن الصالة الر ّب ية هي اختصار اإلنجيل ،يجب أن تتهيأ بشكل مناسب قبل أن تقولها.

َ
وقح ا أبدً ا ،خاصة مع الشيوخ .إن الصوم على هذا المنوال يتفوّ ق
روحيا .ال تكن
صمت جسديً اُ ،ص ْم
إذا
ً
ً

على صوم الجسد.

اعمل على تنشJJئة إخوتJJك وأخواتJJك الصJJغار .كن قJJدوة لهم وتJJذكّر أنJJه إذا كJJان لJJديك أي عيJJوب ،فقJJد
•
ّ
ً
حسابا للرب عن ذلك.
يقلدونها بسهولة .وعليك أن تقدّ م
•

فعل الخير واجبنا (ضد العبثية).

بعمل مستحيل ،ولكن إذا قررت القيام بشيء ما ،فعليك بكل الوسائل أن تتابعه حتى
ال ينبغي المباشرة
•
ٍ
ّ
تتخلى عنه مرة ،اثنتين ،ثالث مرات ،وتتساءل لماذا فعلت أي شيء أص ً
أن كJJل
النهاية .وإال ،فسوف
ال طالمJJا َّ
باطل  .إن الثبات في الخير ضروري للنمو الروحي.
شيء هو ِ

•
•
•
•

ال تعامل اإلنجيل أبدً ا ككتاب عرافة .إذا طرأ سؤال مهم فاطلب المشورة من شخص أكثر حكمة.

يجب أن تدخل في جو الصالة قبل قراءة اإلنجيل.
كن أكثر صرامة في صومك الروحي؛ أي ّ
تعلم أن تضبط نفسك ،وأن تستكين ،وأن تكون وديعً ا.

ً
ً
ً
فورا ،فقد تكون أنت المسبب .إذا أثقلت عليك األفكJJار
شريرا من حولك ،انظر إلى نفسك
شيئا
إذا رأيت

الشريرة ،خاصة في الكنيسة ،فعليك أن تدرك أمام َمن تقف ،أو افتح روحك وقل" :ساعديني أيتها السيدة".
ِّ
فصل فيما تق ّبل أيقونة مقدسة إلى أن
منزعجا من بعض األفكار (الناتجة عن قلة اإليمان ،إلخ)
إذا كنت
•
ً
تزول األفكار.

يجب أن تعتJJبر نفسJJك أسJJوأ شJJخص على اإلطالق .إذا كنت تريJJد أن تفقJJد هJJدوءك ،أو أن تنتقم ،أو أن
•
ً
شيئا آخر ،فسوف تخسر نفسك عاج ً
ال .يجب علينJJا تخليص أنفسJنا واآلخJرين .يجب أن تJراقب نفسJJك
تفعل
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ً
متسامحا مJJع اآلخJJرين ،متفهمJً Jا إيJJاهم لكي تعJJاملهم على النحJJو الJذي يتطلبJJه وضJJعهم ومJJزاجهم
وأن تكون
ّ
والرق Jة من شJJخص
وطبعهم .على سبيل المثال ،رجل عصبي ،غير متعلم ،قJJد يطلب الهJJدوء من شJJخص مJJا،

نحو كامل.
آخر  ،وغيرهما من شخص آخر  .لكن هذا حماقة ،لذا علينا أن نحفظ أنفسنا على ٍ
إذا ثارت عليك أي أفكار متأتية من نقص اإليمان ،خاصة قبJل المناولJةْ ،
قJل على الفJJور" :يJJا رب ،أؤمن،
•
أع ْن عدم إيماني".
ِ

•

أما عن االعتراف المكتوب ،فال يكفي أن تكتب كل خطاياك وتتوقف عند هJJذا الحِّ J
Jد بJJدون أن ينتج عن

ذلك شيء .من الضروري أن تبغض خطايJاك ،وأن تحJترق الخطايJا كلهJا من الJداخل ،من داخJل قلبك ،عنJدما
تبدأ في استذكارها  -عندها فقط تصبح الخطيئة بغيضJJة وال تتكJJرر ،وإال فإنJJك تعJJود إلى كJJل ذلJJك مجً J
Jددا.

ً
مؤلما ،ال يسعني إال أن أعرف أنه موجود.
وماذا لو نسيت خطاياك؟ ما يؤلم ال يمكن نسيانه .إذا كان مكان ما
ً
يرغم Jك على الكJJذب فعليJJك التحJJدث إليJه ،وبJJذل قصJارى
دائما أن تقول الحقيقة .إذا كJJان أحJJد
عليك
•
ُ

ماسة لهJJذا
جهدك إلنقاذه من هذه الخطيئة ،على سبيل المثال" :لم أكذب قط ولن أفعل ،وإذا كنت في حاجة
ٍ

األمر (لكي أكذب)  ،قد أفعل ذلك فقط إذا كنت تتحمل المسؤولية" ،وما إلى ذلك.
ال ينبغي أن تدين اآلخرين .إذا ُقدّ م لك طعام غير صيامي في يوم صJJوم في مJJنزل مJJا ،ال ينبغي عليJJك
•
االزدراء والرفض .عند عودتك إلى بيتك ،يمكنك تعويض ذلك بصJJوم جسJدي أكJJثر صJرامة ،أو بصJJوم روحي

أفضل :أي تجنُّب الغضب ،وتجنُّب اللوم وما إلى ذلك.
•

دائما قاعدة واحدة :إذا كان لديك ما تفعله  -تذكّر أوالً ما كان َليفعله يسوع المسJJيح (في
يجب أن تتبع ً

•

ليس هناك من بركة أبدً ا لقول ما قJد يثJير شJائعات عن أشJخاص آخJرين .من ناحيJة أخJرى ،من واجبنا

نفس الموقف) وليكن ذلك مرشدً ا لك في كل ما تفعله .وهكذا ،فإن كل مJJا هJJو رديء وخJJاطئ سJJوف يتركJJك
ً
ً
فشيئا.
شيئا
قول األشياء المفيدة والبنّاءة.
•

تخي Jل
إذا كنت تعيش بما يتوافق أكثر مع العقJJل واألفكJJار ولم يتطJJور قلبJJك ،فعليJJك العمJJل على ذلJكّ :

•

ً
ً
شيئا سه ً
جميعا قد أصبحنا قديسين بالفعل.
ال ،لكنا
لو كان الخالص

نفسك مكان اآلخرين.

يجب أن نتعامJJل مJJع األشJJخاص من حولنJJا بكJJل اهتمJJام ممكن وليس بالمبJJاالة ،وبعJJد أن يJJرى الJJرب
•
ً
أيضا.
اهتمامنا يهتم هو بنا
•

في الكنيسة ،ابتعد عن الذين يحبون الثرثرة.

•

الرب القائم يطلب قيامتنا.

•

ال تتجاسر أبدً ا على التك ّبر .ليس هناك ما يدعو للفخر .إنك ترى الجزء الواحد بالمئة الJJذي سJJاهمت بJJه،

وال ترى األجزاء التسعة والتسعين األخرى.

St. Alexei Mechev. No Impossible Deed Should Be Undertaken: Advice of the Elder Alexiy Mechev. Pravmir. 23
July 2008. From The Good Shepherd, Moscow, 2000. Translated by Ekaterina Baburina.
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للبرص
القديس آفمانيوس ساريداكيس :الصديق اإللهي ُ
تجميع أسرة التراث األرثوذكسي

ضم القدّ يس آفمانيوس
في جلسة المجمع المقدس يوم الخميس  14نيسان  ،2022أعلنت البطريركية المسكونية ّ
Jديس
ساريداكيس ،الصديق اإللهي للبرص ،إلى الئحة قديسي الكنيسة األرثوذكسية .كان المؤمنون قد َقبلوا القَ J

قبل ذلك ،وإعالنُ قداسته كان مسألة وقت ليس إالُ .حدّ د عيده في الثالث والعشرين من أيار.

ُو ِلد الشيخ آفمانيوس ِباسم قسطنطين ساريداكيس ،في األول من كانون الثJJاني  1931في قريJJة آثيJJا الكريتيJJة،

لعائلة مؤمنة .والداه هما جورج وصوفيا ساريداكيس .هو الطفل الثامن واألخير في هذه األسJJرة الفقJJيرة الJJتي

فقدت معيلها في وقت مبكر .بالكاد سمحت سنوات االحتالل النJJازي الصJJعبة في اليونJJان لقسJJطنطين تحصJJيل
ً
ً
ً
أيضا.
بارزا ليس فقط لذكائه بل لتقواه
صبيا
التعليم االبتدائي .ومع ذلك ،فقد كان

ً
ً
ً
مJJدعوا من اهلل
راهبا .ويختم بقوله " :إذا كان اإلنسان
حدثا من العام  1944قرر على إ ْث ِره أن يصير
يروي الشيخ
إلى شيء صالح ،فاهلل يعمل ويعينه" .في عام  ،1951دخل قسطنطين ساريداكيس إلى دير على اسم النبي إيليا،
غير بعيد عن قريته .كان في هذا الJJدير ،إلى جJJانب رئيسه ،راهبJJان مسJنّان وأعميJJان ،خJJدمهم الشJJاب المبتJJدئ
ً
راهبا وأعطي اسم صفرونيوس.
بمحبة كبيرة .بعد ثالث سنوات ،سيم قسطنطين

ً
التزامJا بقJJوانين اليونJان الJتي كJانت تتطلب الخدمJة
في عام  ،1954انضJم الJراهب صJJوفرونيوس إلى الجيش،
ظهر ًا االحJJترام
اإللزامية في ذلك الوقت .كما في الدير ،لم يأنف الراهب الشJJاب القيJJام بJJأي نJJوع من األعمJJالُ ،م ِ
والطاعة لرؤسائه ،وفي الوقت نفسه سعى إلى حفظ واجباته الرهبانية ً
تعرض
أيضا .لكن الراهب صوفرونيوس ّ
في الجيش لتجربة عظيمة حيث أصيب بحمى لم تكن تنخفض على الرغم من كل جهود األطبJاءُ .نقJJل الJراهب

Jرص
المجنَّد إلى تسالونيكي في حالة خطJJيرة ،وهنJاك وجJدوا أن السJJبب الJJرهيب لهJذا المJJرض الغJريب هJو ال َب َ

الرب على هذا الصليب الثقيلُ .نقJJل الJJراهب المJJريض إلى مستشJJفى الJJبرص في
(الجذام)! شكر صوفرونيوس
َّ
تماما .ولكنه بعد أن تذوق مرارة ذلك
أثينا ،في ضاحية القديسة بربارة .هناك ،لحسن حظه ،نجح العالج وتعافى ً

المرض الرهيب ،قرر البقاء في ذلك المستشفى وخدمة الذين يعانون .كان هناك أكJثر من خمسJJمائة مJJريض في

المستشJJفى! أعطت إدارة المستشJJفى الJJراهب ً
Jغيرا بJJالقرب من كنيسJJة المستشJJفى الJJتي على اسJJم
كوخ Jا صً J
القديسين كوزما وداميانوس .هناك قضى صوفرونيوس بقية أيامه في مستشفى البرص بأعمال نسكية روحية

ورعاية ال ُبرص المطروحين في الفراش ،وفي ِخدَ م الكنيسة.

نعمة عظيمةً لألب صوفرونيوس أن يلتقي بالقديس نيكيفوروس األبرص الذي كJJان قJJد أصJJيب بهJJذا
ً
لقد كانت
ً
ثالثا وأربعين عامJً Jا في مستشJJفى الJJبرص في جزيJJرة خيJJوس ،بJJالقرب من القJJديس
المرض منذ صغره وقضى
ناضJجا يتمتJع بحيJاة روحيJة عالية ،مJع أن جسJده كJان في حالJة
أنثيموس .وكان القديس نيكيفوروس راه ًبJا
ً

سيئة للغاية .لذا ،في عام  ،1957كان ال بد من نقله إلى مستشفى الJJبرص في أثينJJا للحصJJول على رعايJJة خاصJJة
ألنه كان بالفعل قد عمي وكان شلله يزداد ببطء.
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عندما وصل القديس نيكيفوروس إلى مستشفى البرص في أثينا ،كان الراهب صوفرونيوس حاضً J
Jرا للJJترحيب

بJه ،إذ كJJان قJد ّ
تلقى رسJالة من القJديس أنJثيموس يقJول فيهJJا" :أيهJJا األب صJJوفرونيوس ،ترسJل لJك السJيدة
Jبها بJJالراهب األكJJثر كمJJااًل  .سّ J
كنزا .ال يزال راه ًبا مبتدًئ ا ،لكنه أكثر شً J
(الباناييا) ً
Jيعلمك طريJJق القديسJJين األكيJJد.
اخدم ه ،وكل مواهب الروح التي لديه ،سوف يمنحك اهلل إياها ً
أيضا".
ْ

ظه Jر للJراهب صJوفرونيوس أن عليJه أن يعتJني بالقJديس ويحتضJنه حJتى
كان القديس أنثيموس يحاول أن يُ ِ
الراهب األبرص واألعمى نيكيفوروس .كJJان لJJه
يرث هذه المواهب الروحية .من تلك اللحظة َق ِبل صوفرونيوس
َ

ً
ً
القرايJJة  -كJJان
ممرضا،
وطباخا ،فكان يغسله ،ويساعده على ارتداء حذائه ،ويرشده إلى الكنيسJJة ،ويوجهJJه إلى ّ
يده اليسرى واليمنى ،وقدميه وعينيه .كان مطيعً ا لJه في كJل شJيء ،مJدركًا أن اهلل قJد أرسJل لJه مالك ًJا ّ
ليعلمJه

الحياة الروحية .في أحد األيام ،وكان قد صار "الشيخ آفمانيوس" ،أخبر تلميJJذه نيوفيتJJوس على انفJJراد" ،أنت
تعرف يا بني ،اضطررت لمغJJادرة ديJJري في كJJريت في سJJن مبكJJرة فلم يكن لJJدي َمن ّ
يعلمJJني الحيJJاة الروحيJJة.

ّ
أردت بشدة أن ّ
ً
طرقا محددة للتوبJJة .لJJذلك أرسJJل لي اهلل الشJJيخ
ويعلمني
يكلمني أحدهم عن الصالة الداخلية،
نيكيفJJوروس" .صJJار القJJديس نيكيفJJوروس األب الJJروحي لصJJوفرونيوس حJJتى رقJJاده عJJام  .1964اعتJJنى
صوفرونيوس بالقديس بمحبة عظيمة إلى آخر أيامه.

عام Jا ،وأصJJبح
في عام  ، 1975سيم الراهب صوفرونيوس كاهنًا باسم آفمانيوس وكان له من العمر أربعٌ وأربعون ً

المعرفَ لمستشفى ال ُبرص ،الذي كان قد تحوّ ل إلى مستشفى اإلصابات الحادة.
َ
األب
ّ

عاش األب آفمانيوس أكثر من نصف قرن في كوخه المتواضع قرب المستشفى ،خادمJً Jا اهلل والنJJاس بال توقJJف،
ً
مؤاسيا ومقJدّ ً
ً
ً
متقب ً
صJانعا المعجJزات،
ما المشJورة في المواقJف المعقJدة،
خادما للمذبح المقدس،
ال االعترافات،
ً
وشافيا األمراض الروحية والجسدية .حافظ الشيخ آفمJJانيوس على حيJاة رهبانيJة داخليJة صJJارمة ،لكنJه كJان

دائم ا على استعداد لخدمة اآلخرين :زيارة المصابين باإليدز ،والصالة في المنازل ،والتواجJJد مJJع النJJاس .لم يكن
ً
ً
خام ً
الر ِّب ُهنَاكَ ُحرِّ يَّ ٌة"
ال وال
منطويا  ،ال بل أتاحت له يقظته بعض الحرية كما يكتب القديس بولس " َح ْي ُث ُر ُ
وح َّ

( 2كورنثوس  .)3:17على الJرغم من األمJJراض الصJJعبة الJتي عJانى منهJا ،إال أن االبتسJJامة لم تJترك وجهJه أبJدً ا،
ومحبته الالمحدودة هلل ولكل الناس كانت تشرق في عينيه .بحسب شهود العيان ،فإن معرفة ما سيأتي ،وعمل
المعجزات ،ورؤية القديسين كJانت كلهJا أعمJااًل عاديJة في سJيرة األب آفمJانيوس .وبJالرغم من مJواهب الJروح
القدس المفعَ َم ة بالنعمة التي تمتع بها ،نجح األب آفمانيوس باالختباء خلف جدران المستشفى.

كان القديس بورفيريوس الكافسوكاليفي يJJذهب أحيا ًنJJا إلى األب آفمJJانيوس لالعJJتراف ،وقJJد سJّ Jماه "القJJديس
ال وقديسJً Jا سً J
الخفي في أيامنا هJJذه" .كJJان القJJديس بورفJJيريوس يJJرى في الشJJيخ آفمJJانيوس بط ً
Jريا في أثينJJا

يخفي مواهبه عن اآلخرين .وقد قال عنه القديس بورفJJيريوس ذات مJJرة" :إنJJه قJديس .إنJJه يصJJلي إلى اهلل أال

ينكشف لآلخرين ولكنْ ،في آخر حياته سوف ينكشف".

بعد سقوط الشيوعية في االتحاد السوفياتي ،قام األب آفمJJانيوس وابنJJه الJJروحي ،نيوفيتJJوس مطJJران مورفJJو

كرم قبر القديس يوحنا كرونشتادت .يخJJبر
( قبرص)  ،برحلة حج إلى كييف وموسكو وسانت بطرسبورغ ،حيث ّ
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الخ دَ م وكJJانت تسJJتغرق أحيا ًنJJا خمس
الميتروبوليت نيوفيتوس أن الشيخ آفمانيوس كان يقوم كJJل يJJوم بكJJل ِJ
ساعات .كان كثيرون يقولون لJJه "أنت األب نيكJJوالس بالنJJاس الجديJJد!" الJJذي كJJان معروفJً Jا بقضJJاء الكثJJير من

ً
ً
ّ
ويعزيهم ويهتم
قديسا" .كان يخدم اآلخرين طوال اليوم
قديسا .أنا لست
الخدَ م ،فيجيب " :باه! كان
الوقت في ِ
بهم ،ليس فقط المصابين بال َب َرص وحسب ،بل كان يذهب إلى منازل العديJJد من األشJJخاص الJJذين يدعونJJه إلى

وخدَ م الزيت والمسحة المقدسة.
إقامة الباراكليسيات ِ

بعد العودة إلى أثينا من روسيا ،ساءت صحة الشيخ آفمانيوس :مرض السJكري ،وضJعف الرؤيJJة ،مشJJاكل الكلى

والساقين التي اقترح األطباء بترهما .ورغم أنJJه قضJJى السJJنوات القليلJJة التاليJJة في محاربJJة المJJوت ،إال أنJJه لم
تمثلت في اسJJتقبال سJJيل ال ينتهي من النJJاس .في عJJام  ،1992تقً J
يقطع أبدً ا خدمته الرعائية التي ّ
Jديرا لخدمتJJه

للكنيسJJJةُ ،منح األب آفمJJJانيوس رتبJJJة أرشJJJمندريت .في عJJJام  1999تم إدخالJJJه إلى مستشJJJفى البشJJJارة "

 "Evangelismosفي أثينا ،حيث أسلم روحه في  23أيار .دفن الشيخ المبارك في قريته آثيا .بعد رقJJاده وإلى

أيامنا هذه ،بصJJلوات وشJJفاعة الشJJيخ المبJJارك آفمJJانيوس ،يصJJنع الJJرب العديJJد من معجJJزات الشJJفاء والتعزيJJة
الروحية للمرضى والمتألمين.

Jراجا تحت مكيJال (مJتى  )1:6بJل كJJان ذلJJك
مثل كثيرين قبله ،لم ِ
يخف الشيخ آفمانيوس مواهبه ك َ َمن يضJJع سً J

فيمجدوا أبانا الJJذي في
هربًا من مديح الناس .لكن في زمن اهلل ،تظهر هذه األعمال الحسنة مشرقة أمام الناس
ّ
السماء (متى .)16:5
ّ
يعل ق الميتروبوليت نيوفيتوس مطران مورفو على حياة القديس آفمانيوس“ :لكي نفهم ونJJدرك طبيعJJة ومJJدى
بجد ،علينا أن نبحث ً
حقا عن ماضيه ،وخاصة عن جJJذوره الروحيJJة ،لتحديJJد
قداسة
شخص ما قد أخفى نفسه ٍ
ٍ
المكان الذي بدأ فيه صراعه من أجل التوبة ،حيث بدأت رحلته نحو الحياة في المسيح .على سبيل المثال ،عند

الشيخ آفمانيوس ،لدينا سلسلة غير منقطعة من القداسJJة :وراء قداسJJة الشJJيخ آفمJJانيوس سJJاريداكيس توجJJد
قداسة الشيخ نيكيفوروس األبJJرص .خلJJف القJJديس نيكيفJJوروس توجJJد قداسJJة القJJديس أنJJثيموس الJJذي في
ً
خيوس ،والد البرص ،الذي كان إلى جانب القديس باخوميوس الذي من خيوسً ،
روحيا للقديس نكتاريوس
ابنا
أسJJقف المJJدن الخمس .بهJJذه الطريقJJة يمكننJJا أن نفهم بشJJكل أفضJJل الروحانيJJة المواهبيJJة للشJJيخ آفمJJانيوس
ّ
الموقر”.
باإلشارة أوالً إلى أصله الروحي ،أي شخص القديس نيكيفوروس األبرص
فلتكن شفاعته معنا.
Sources:
• Gevorg Kazaryan. Elder Eumenios (Saridakis), the Saint From the Leper Colony.
Pravoslavie. 7/5/2018. https://orthochristian.com/114159.html
• Στίς Αγιολογικές Δέλτους της Εκκλησίας ο Πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης· Ο κρυφός άγιος της
εποχής μας († 23 Μαΐου 1999).α14 Απριλίου 2022. Πεμπτουσια.
https://www.pemptousia.gr/2022/04/patir-evmenios-o-krifos-agios-tis-epo/
• Μητροπολιτου Μορφου Νεοφυτου, Ομιλιες, Τομος Β´. Λογοι Εμπειρικης Θεολογιας Αγιων
Πατερων Και Μητερων. Εκδόσεις Θεομόρφου. Ιερα Μητροπολη Μορφου. 2022.
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طروبارية القديس آفمانيوس الجديد
لنكرّ ْم نحن المؤمنين آفمانيوس،
َ
كريت
المولو َد في

الذي لَ َم َع في أثينا،

تلمي َذ نيكيفوروس اإللهي،
والكاهنَ العظيم،

العجائبي والخاد َم البرص،
َّ

إذ إنه يمنح األشفية للصارخين إليه بتوقيرٍ:

لمن وهبك القوة،
المج ُد َ
المج ُد للذي توجَّك،

ّسك إىل األدهار.
المج ُد َ
لمن قد َ
نظم :أندرياس خاتزيستيليس

نقلها إىل العربية :األب أنطوان ملكي

َض َبط لحنَها :الياس رزوق
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السمة العالجية لألرثوذكسية
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
المتمي Jزين الكJرام،
أنا مغتبط بهذا االجتماع مJع قداسJة البطريJرك المسJكوني برثلمJاوس ،وزمالئي المتحJدثين
ّ
والمشاهدين األعزاء اليوم ،يJوم أحJد األرثوذكسJية ،وأود أن أغتنم هJذه الفرصJة للصJالة إللJه آبائنJJا أن يباركنJا

ويبقينا في الكنيسة األرثوذكسية.

مجردة ،بل هي حياة المسيح الJJتي ُتعJJاش في الكنيسJJة .األرثوذكسJJية
هذا مهم ،ألن األرثوذكسية ليست عقيد ًة
ّ
ً
ً
وثيقا بالكنيسة واإلفخارستيا اإللهية.
ارتباطا
هي المجد الحقيقي للكنيسة وإيمانها ،لذلك ترتبط األرثوذكسية

ّ
المنظمون التحدّ ث عن موضوع "السJJمة العالجيJة لألرثوذكسJية'' ،وقJد ُسJررت بقبJJول ذلJك ،ألنJني
علي
اقترح ّ
أعلم أنه ضمن الكنيسة األرثوذكسية ،نحن ُن شفى على يد طبيب النفوس واألجساد الحقيقي ،أي المسيح ،وهذا

وتقليد اليقظة الروحية الهدوئي.
يتم عَ بر األسرار والنسك المسيحي ،من خالل الالهوت
ِ
ّ

يتضح هذا من حقيقة أن اآلباء قرروا أن نحتفل اليوم برفع األيقونات المقدسJة ،مJا هJو بعبJارة أخJرى "الهJوت
ُ
كاسJJتمرار الحتفJJال اليJJوم ،بالقJJديس
نحتفJJل يJJوم األحJJد المقبJJل،
حقيقJJة أ َّننJJا
األيقونJJات المقدسة" ،ومن
ِ
ٍ
غريغوريوس باالماس ،الذي ّ
عل م عن االشتراك في نعمة اهلل غير المخلوقة وعن الهدوئية المقدسة.
ً
ً
ً
دينيا ،بل هو الهJJوتي بشJJكل ال نJJزاع فيه .إنJJه تحJJول قJJوى
نفسيا أو
شيئا
في التحليل األخير ،ليس شفاء البشر
النفس ،بحيث تتطور من التصرف على عكس الطبيعة إلى التصJرف بحسJب الطبيعJة وفJJوق الطبيعJJة .يتحقJJق

ً
مدموجة مع النسك المسيحي .إنه تقدم اإلنسان من صورة اهلل إلى شJJبهه ،بحيث
ذلك من خالل أسرار الكنيسة
تتحول محبة الذات إلى محبة هلل وللناس اآلخرين.

فصJJJلت هJJJذا في العديJJJد من الكتب واألحJJJاديث ،لكنJJJني اليJJJوم سJJJأع ّبر عنJJJه من خالل "سJJJينوذيكون
لقJJJد ّ
األرثوذكسية" الذي يُ قرأ يوم أحJJد األرثوذكسJJية في الكنيسJJة ،كلJJه أو أجJJزاء منJJه ،والJJذي يوضJJح من ناحيةٍ أن
حي ًا في المسيح.
يظهر من
ٍ
ناحية أخرى أن العالج هو اإلنسان ّ
األرثوذكسية هي المسيح الحي ،بينما ِ

" .1سينوذيكون األرثوذكسية"

يضم األول قرارات المجمJJع المسJJكوني السJJابع (،)787
ينقسم "سينوذيكون األرثوذكسية" إلى قسمين كبيرين.
ّ

يكرم فيJJه المسJJيحيون
التي أرست الهوت األيقونات المقدسة وحددت السياق الالهوتي الكامل الذي ينبغي أن
َ
Jم بعضJً Jا من قJJرارات المجمJJع المسJJكوني التاسJJع ( )1351في زمن القJJديس
األيقونJJة .أمJJا القسJJم الثJJاني فيضّ J
غير مخلوق وأن شرط المشJJاركة في هJJذا النJJور هJJو الهدوئيJJة
غريغوريوس باالماس ،والتي حدَّ دت أن نور اهلل ُ
المقدسة ،أي حياة اليقظة الروحية.

َ
الالهوتيJJة والكنسJJية للعالج من منظJJور الكنيسJJة
األسJJس
يضJJع ِقسJJما "سJJينوذيكون األرثوذكسJJية" هJJذان
َ
األرثوذكسية.
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إن المحور المركزي لقرار المجمع المسكوني السابع هو ابن اهلل وكلمته  ،الذي بتجسJJده شJJفى الطبيعJJة البشJJرية

خ ذ ال يُ شJفى" ،بحسJب القJديس غريغوريJوس الالهJوتي .للمسJيح اإللJه-اإلنسJان طبيعتJان
كلها ،ألن "مJا ال يُ تَّ َJ

متحدتان في أقنومه .إنه يجمع المخلوق مع غير المخلوق ،المنظور بغير المنظور ،المحصور مJJع غJJير المحJJدود.

تنطبق غير المخلوقية على الجوهر اإللهي ،وينطبق الخلق على الطبيعة البشرية .وهJذا مJJا نعJJترف بJه "بالكلمJة
بالكتابJات واألفعَ J
َ
Jال بالصJJور" والخJير يJأتي من إعالن اهلل بالكلمJJات
األقJوال
والصJورة" .أي أننJا نJؤمن ونعلن "
ِ
وتأكيد الحقيقة من خالل األيقونات.

فJJإن سJJر تجسJJد االبن وكلمJJة اهلل يتأكJJد بالكلمJJات الالهوتيJJة الJJتي ّ
علم بهJJا اآلبJJاء الJJذين عJJاينوا اهلل،
لJJذلك
َّ

وباأليقونات المقدسة التي رسمها رسامو المقدسون .عالوة على ذلك" ،بما أن األيقونات المقدسة ُتقدّ س عيون
يتم في بنJJاء الكنJJائس المقدسJJة ،واألواني
َمن ينظJJرون إليهJJا ،فهي تقJJود النJJوس إلى معرفJJة اهلل" ،تمامJً Jا كمJJا ّ
المقدسة وسائر الذخائر المقدسة.

إن الكلمات الالهوتية واأليقونات المقدسة ترفع النوس إلى معرفة اهلل .بعبارة أخرى ،تشفي اإلنسان ،كمJJا يؤكJJد

تقليد الكنيسة عبر القرون .لهذا السبب ،يشير المجمع المسJJكوني السJJابع إلى التقليJJد المكتJJوب وغJJير المكتJJوب
الناشئ عن معاينات األنبياء وتعليم الرسل واآلباء ،أي من َت َو ُ
افق الخبرة والالهوت بين األنبياء والرسل واآلباء.

من ثم كان المحور المركزي لقرار المجمJJع المسJJكوني التاسJJع هJJو تعليم القJJديس غريغوريJJوس باالمJJاس ،الJJذي
ّ
تخلص من معتقدات برلعام وأكيندينوس الخاطئJJة .بحسJJب هJJذا القJJرار ،لم يكن النJJور الJJذي أشJJرق في التجلي
ً
مخلوقا ،ولم يكن جوهر اهلل ،بJJل كJJان النعمJJة واإلشJJراق والقJJوة غJJير المخلوقJJة والطبيعيJJة الJJتي
ظهورا
اإللهي
ً

تنبثق " بشكل أبدي وغير منفصل  ...من جوهر اهلل" .للمسيح اإلنسان-اإلله قوتJJان ،إلهيJJة وبشJJرية ،لكن الجJJوهر

ّ
يتكشف مجد المسيح "بمحبJJة اهلل للبشJJرية
اإللهي ال يمكن مشاركته ،في حين أن القوة اإللهية قابلة للمشاركة.

لمن تطهر نوسهم".

ّ
يتضح من هذا أن المسيح هو إله حق من إله حق ،ولكنه ً
أيضا إنسان ،وبتجسJJده شJJفى الطبيعJJة البشJJرية الJJتي

ا ّت خذها من والدة اإلله الفائقة القداسة .من ذلك الحين ،كل الذين نوسهم طJJاهر يعJJاينون بنعمJِ Jة اهلل مجJJدَ اهلل
ويُ َ
شفون بطرق مختلفة.

هذه النقاط واردة باختصار شديد في "سينوذيكون األرثوذكسJJية" الJJذي نقJJرؤه يJJوم أحJJد األرثوذكسJJية ،وهي
ً
ً
ً
نفسيا.
دينيا أو
مسيحيا أو
تشكّل أسس العالج األرثوذكسي ،الذي يختلف عن أي عالج آخر ،سواء كان
 .2من الكون في الصورة إلى الكون في الشبه

كما سبق ذكره ،عندما نتحدّ ث عن العالج في الكنيسة األرثوذكسJJية ،فإننJJا نعJJني تطJJور اإلنسJJان من صJJورة اهلل
إلى شبهه ،حيث أن صورة اهلل هي حقيقة معطاة وشبهه هو تطورها :إنها ّ
التأله واالتحاد باهلل.

ً
ً
ً
الهوتيا ،إذ نرى األمر في البشر قبل السقوط،
اجتماعيا ،بل
فلسفيا أو
فسر كونُ اإلنسان على الصورة والشبه
ال يُ َّ

المفترض بهم أن يستقروا في هذه الحالJJة وأن يتطJJوروا أكJثر .لكنهم ،بسJJبب
حيث كانوا في نور اهلل ،وكان من
َ

وحجبت .حسب كلمات الرسJJول بJJولس "الجميJJع
الخطيئة ،فقدوا الشبه اإللهي ومجد اهلل ،وأظلمت صورة اهلل ُ
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أخطؤوا وأعوزهم مجد اهلل" (رومية .)23:3

ابن اهلل وكلمتُ ه بتجسده "الصور َة التي سقطت منذ القديم" ،وأظهر جمالها األصلي .هJJذا اسJJتبان بوضJJوح
أقام ُ
في تجلي المسيح على جبل طJJابور .كمJJا نرتJJل في الكنيسJJة ،أظهJJر المسJJيح على جبJJل طJابور الجمJJال األصJJلي
ً
مظهرا لهم بهاء جمال العنصJر األول”(طروباريJJة من ليJتين الغJروب في عيJد
للصورة .المسيح "...تجلى أمامهم
التجلي)  .كان هذا إذن هو جمال الصورة في البشر ،وكان ينبغي أن يصلوا إليها باالتحاد بالمسJJيح .هJJذا مJJا نص
ً
سابقا.
عليه "سينوذيكون األرثوذكسية" كما رأينا
بما أن " سينوذيكون األرثوذكسية" يحيي ذكرى الهوت القديس غريغوريوس باالماس ،وبما أن الكنيسة تJJرغب

في لفت االنتباه بشكل خJاص إلى هJذا في يJوم أحJد األرثوذكسJية ،فقJد وضJعت ً
أيضJا يJوم األحJد الثJاني من
الصوم الكبير ،كاستمرار ليوم أحد األرثوذكسية ،ألب الكنيسة العظيم القديس غريغوريوس باالماس.

سJأعرض اآلن تقJدم البشJر من صJورة اهلل إلى شJبهه ،وهJو مJا يشJكل عالجهم بحسJJب تعليم الكنيسJJة ،كمJJا تم

التعبير عنه في كتابات القديس غريغوريوس باالماس.
ّ
ً
وفقJا للنمJاذج األفالطونيJة .وعليJه ،أكّJد أن
الشبه
تكلم برلعام عن كيفية تقدم الناس من الكون في الصورة إلى ِ

Jدع واألول ،في حين أن صJJور المبJJادئ
المبJJادئ الداخليJJة لألسJJرار الطبيعيJJة موجJJودة في النJJوس اإللهي المبِ J
الموجودة في ذلك النوس موضوعة في نفوسJJنا .هJJذا هJJو سJJبب سJJعينا جاهJJدين لفهم هJJذه المبJJادئ الداخليJJة

وتخليص أنفسنا من كل أنواع الجهل من خالل أساليب التبJJاين والتفكJJير القياسJJي والتحليJJل ،وبهJJذه الطريقJJة
نتوافق مع شبه الخالق ،سواء أثناء وجودنا على قيد الحياة أو بعد الموت .هذا ما أكّده برلعام.

لكن القديس غريغوريوس باالماس في دحضه لهذه الطريقة العالجية الفلسفية األفالطونيJJة ،كتب أن المعرفJJة
التي تبحث عن صورة اهلل في الحكمة الدنيويJJة هي "معرفJJة زائفJJة" ،ألن الخطيئJJة شJJوّ هت النفس .بالتحديJJد،
كتب أن الجزء القابل للتجربة من النفس ارتكب الشر وأفسد قJJوى النفس ،وأربJJك بصJJيرتها (النJJوس) ،ووضJJعها

بعيدً ا عن جمالها األصلي.

هذا يعني أن كل َمن يريد أن يحصل على الصJJورة اإللهيJJة السJJليمة ومعرفJJة الحقيقJJة يجب أن ينتبJJه قبJJل كJJل

شيء إلى بصيرة النفس والنوس ،ويمتنع عن الخطيئة ،ويقرأ ناموس الوصايا بممارستها واكتساب كل فضJJيلة،
ّ
والتأله الحقيقي .فقط من خالل التطهّ Jر يكتسJJب المJJرء حكمَ J
Jة اهلل الJJتي تغلب العJJالم
والعودة إلى اهلل بالصالة
ويعيش بفرح مع اهلل الحكيم الوحيد.

وبالتالي ،لقد شوّ هنا قوى نفسنا من خالل الخطيئة ،وأصيبت بصيرة نفسنا بالتشوش .لهذا السJJبب ،بالحيJJاة في
المسيح بكاملها (حفظ الوصايا والصالة) ،يكتسب المرء الصورة اإللهيJJة سJJليمة ،ويكتسJJب المعرفJJة الصJJحيحة
ويصل إلى ّ
التأله ،بمعنى آخر ،إلى أن يكون على شبه اهلل.
في نص موحى به من اهلل ،عنوانه "إلى الراهبة كسانيا الفائقة الJJورع" ،يصJJف القJJديس غريغوريJJوس باالمJJاس

بمزيد من التفصيل هذا المنهاج العالجي ،وهو تطهّ ر الصورة اإللهية في البشر ،وتطهّ ر النJJوس الثJJاقب البصJJيرة،
والتقدم نحو شبه اهلل .ويناقش القديس في هذا النص األهواء والفضائل وثمار هدوئية النوس.
18

العدد السابع ،نيسان 2022
السنة الثامنة عشرة
_____________________________________________________________________________

ّ
يتكل م في هذا النص عن حياة النفس التي هي اتحادها باهلل؛ موت الروح الJJذي هJJو االفJJتراق عن اهلل؛ األهJJواء؛
شفاء النفس ذات األجزاء الثالثة؛ وفقر الروح الJJذي ّ
يولJJد النJJوح والعJJزاء من اهلل .يحJJدث هJJذا عنJJدما ينسJJحب
النوس من كل األمور المادية ،ويراقب إنسانه الداخلي ،ويرى "القناع القبيح" الناتج عن التسكع في الخارج .ثم

يسعى اإلنسان جاهدً ا لغسله (القناع) بالنَوح .بمجJJرد إزالJJة هJJذا "القنJJاع القJJبيح" ،تصJJلي النفس في بيت الكJJنز

الداخلي ،وبعد ذلك يمنح اهلل سالم األفكار وكل هدايا الخطبة الروحية وتصبح الJJروح عJJروس اهلل ،مطهَّ رة من

كل فكرة وخيJJال ،وتقJJف صJJماء وبكمJJاء أمJJام اهلل .يتلقى الجسJJد المتّ حJJد بJالنفس ً
أيضJا رمJJو ًزا للجمJJال اإللهي.
ثم يفهم
يكتسب حالة مستقرة من الفضJJيلة ،فيمJJا ال يبقى للجسJJد سJJوى ميJJل ضJJئيل أو معJJدوم للخطيئJJة .من ّ
اإلنسان حقائق تتجاوز الطبيعة ويتلقى العديد من مواهب النعمة من اهلل ،كعَ َمل المعجزات ونفاذ البصيرة وبُعد

النظر.

ولJJذلك ،فJJإن لتطويبJJات المسJJيح األولى أهميJJة كبJJيرة" :طJJوبى للفقJJراء بJJالروح ،ألن لهم ملكJJوت السJJماوات"
و"طوبى للحزاني فإنهم يُ َّ
عزون" (متى .)4-3:5
ختامJً Jا لهJJذه المسJJاهمة القصJJيرة ،أود أن أؤكJJد في النهايJJة أن يJJوم أحJJد لألرثوذكسJJية ،كمJJا هJJو ُمع َّبر عنJJه في

ظهر أن ابن اهلل وكلمJJة اهلل همJJا صJJورة اآلب غJJير المنظJJور (كولوسJJي  .)1:15لقJJد
"سينوذيكون األرثوذكسية" ،يُ ِ

أصبح إنسا ًنا وأظهJر لنJا مجJد اهلل وخزيَ نJJا بسJبب الخطيئJة .ومن خالل حياتنJJا في الكنيسJة ،الJتي هي جسJده
المجيد ،نشفى :من كوننا على صورة اهلل نصير على شبهه.

هذا هو مضمون العالج الكنسي والالهوتي :أن الصورة اإللهية التي فينا تتطهر وتنطلق نحو الشبه اإللهي .وهJJذا

يمي ز العالج األرثوذكسي عن أي نوع آخر من العالج النفسي والديني.
ما ّ

Source: Ὁθεραπευτικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας, Μητροπολίτου Ναυπάκτου καίἉΑγίου Βλασίου Ιεροθέου.
(Ομιλία στήν Διαδικτυακη ΘεολογικηὴΣύναξη πού διοργάνωσαν το ινστιτοῦτο Αγιος Μάξιμος Ο Γραικος καί ἡ
Πεμπτουσία τήν Κυριακή της Ορθοδοξίας 21 Μαρτίου 2021). https://parembasis.gr/index.php/el/6781-2021-0321-gr
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عن آالم المسيح وكتاب أيوب
الشماس بافل سيرزانتوف

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ّ
يتكش ف العهد القديم في العهد الجديد .يكشف سفر أيوب عن معناه بطريقة مدهشة .يُ قرأ هذا السJJفر في خJJدم
ّ
المتألم والقائم من بين األموات.
الكنيسة خالل الصوم الكبير .يهيؤنا هذا الكتاب للقاء المسيح
تماما ما تفعلJJه جميJJع كتب العهJJد
ماذا يخبرنا العهد القديم؟ يخبرنا عن العالقة المتبادلة بين اهلل واإلنسان ،هذا ً

القديم .الرب يسود العالم ،يكافئ الصالحين ويعاقب الخطأة .ولكن ،كما نرى في سفر أيوب ،ليسJJت كJJل ضJJائقة
ً
عقابا على خطيئة.
نقرأ في الكتاب المقدس عن اختبار أيوب للعذابات المرهقة على شفا الموت ،فيما أصدقاؤه يحثونه على التوبة

لوقف عقاب اهلل .ال يرى أصدقاء أيوب أنه يق َبل العذاب بسبب خطاياه السJJرية ،وال أن المحJJرض على كJJل هJJذه
المعاناة هو الشيطان الذي يحسد اهلل ويكره عبيده .إن أيوب يصارع الشJJيطان .يقبJJل المسJJيح اآلالم كمJJا قبلهJJا

أيوب ،ال لنفسه وال من أجل آثامه .لقد ُصلب المسيح من أجل خطايا اآلخرين.
محاطا باالحترام ،ثم َف َقد كل شيء ،أوالده وصJJحته وممتلكاتJJه ،وكJJان ملقى
ً
لقد شغل أيوب منص ًبا رفيعً ا وكان
ً
منبوذا من المجتمع البشري خارج بوابات المدينة (أيوب  .)8:2وعندما بJJدا أن كJJل شJJيء قJJد انتهى،
في المرارة
أعاد الرب إلى أيوب َ
كل ما كان قد فقده ،وأطال حياته لسJJنوات عديJJدة أخJJرى .على المنJJوال نفسJJه ،مJJات ربنJJا
يسوع المسيح خارج سور أورشليم .من ثم قام إلى الحياة األبدية ،وهو يعطي حياة جديدة لكل من يؤمن به.
ً
جبروتا عظيمJً Jا ،لكن قJJوة الخJJير
تظهر قوة الشر
في سفر أيوب ،ينخرط الخير والشر في حرب ال مصالحة فيهاِ .
Jإن خادمJJه أيJJوب يجJJد ً
أيضJا قJJوة روحيJJة
تستبين كلية القدرة .إن اهلل كلي القدرة بالمعنى الكامل للكلمة ،لذا فَّ J

كبيرة ويهزم الشيطان.

هناك مواجهة بين اهلل والشيطان ،لكنها مواجهة بين قوى غير متكافئJJة .مهمJJا كJJان الشJJيطان قويJً Jا فاهلل أقJJوى.
ً
رغما عنه؛ ليس في كل شيء ،لكن في بعض األشياء عليه أن يخضع هلل .نحن
الشيطان ُمج َبر على الخضوع هلل
نعلم أن اهلل أسمى من كل المالئكة؛ فالخالق أسمى من كل مخلوقاته.

مخلصا هلل؟ هل هذا فقط ألن اهلل يظهJJر
ينشأ جدال بين اهلل والشيطان حول أيوب الصدّ يق :لماذا يصمد أيوب
ً
رحمته أليوب؟ هل سوف يستمر أيوب في مباركة مصيره وإلهه إذا ّ
حلت بJJه كارثJJة حقيقيJة ولم يأتJه أي عJون

من فوق؟ خسر الشيطان هذا النقاش .لكن َمن ربح؟ اهلل .من دون أن ننسJJى أن رجJJل اهلل أيJJوب هJJو ً
أيضJا ربح
هذه النزاع .انتصر على الشيطان وبقي مع اهلل مهما حدث.

أما العبيد فJيرتجفون .اهلل والشJJيطان يتجJJادالن ،بينمJJا يتعJّ Jرض
من بعيد ،قد يبدو األمر هكذا :السادة يتقاتلون ّ
أيوب الصالح وعائلته للدمار بدم بارد" .لقد تراهنوا على أيوب ".هل ً
حقا كان الوضع على هذا المنJJوال؟ ال ليس
كذلك .لم يكن أيJJوب قطعJJة نقديJJة في مقJJامرة شJJخص مJJا .لم يكن هJJؤالء مقJJامرين أقويJJاء يقومJJون بتصJJفية
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الحسابات ،مستخدمين األحيJJاء كوسJJيلة إلثبJJات تفJJوقهم .ال يلعب اهلل بمصJJير اإلنسJJان ،وهJJو يحJJدّ من حريJJة
الشيطان في الحركة .ال يسمح اهلل للشيطان أن يلعب من أجل المتعة .بالنسبة هلل ،ليست المعاناة البشرية لعبة.
في النهاية ،هو جاء بنفسه إلى األرض َ
Jك ْ
إذ ذاكَ  .هاجمJJه الشJJيطان
إنسان
وق ِبل اآلالم .لقد وقف مكان
متألم هالٍ J
ٍ
ٍ
ً
والمسيح هزم الشيطان.
أيضا
ُ
يعتبر المسيحيون أن سفر النبي يونان هو نبوءة من العهد القديم عن المسيح .كذلك هم يعترفون بكتاب أيJوب

على هذا النحو.

لقد رفعت قوى الشر السالح ضد المسيح وأيوب .ومما زاد الطين بلة ،أن "الناس الطيJJبين" تقJJدموا بتJJوبيخهم،

بني Jة موآسJJاة رجJJل مJJريض .رأوا وضJJعه
وخطبهم الطويلة المليئة بالتقوى السطحية .جاء أصJJدقاء أيJJوب إليJJه ّ
ً
احتراما .ثم بدؤوا حديث التوبJJة .في البدايJJة ،اقJJترح أصJJدقاء
المحزن بأم أعينهم وفي البداية التزموا الصمت

أيوب بحذر فكرة أن اآلالم ُّ
تحل بالناس بسبب خطاياهم ،بينما ينJJال الشJJخص التJJائب مغفJJرة اهلل وتتركJJه تلJJك

اآلالم .بهذا دعوا أيوب إلى التوبة .رفض دعوتهم .لماذا؟ ّ
يتضح السبب أكثر وأكثر مع كل خطاب جديJJد ويأخJJذ

Jيراُ ،تJJزال األقنعJJة .وخلJJف أقنعJJة أصJJدقائه يمكن رؤيJJة وجJJوه قضJJاته
الجدل حول التوبة طابعً ا أكثر حJJد ًة .أخً J

القاسية.

يأت هJؤالء النJاس لتعزيJة أيJوب ،بJل إلدانتJه .ال تختلJف دعJواتهم للتوبJة بJأي شJكل من األشJكال عن بعض
لم ِ
ّ
يتكلJJف حJJتى عنJJاء توجيJJه
استجوابات األجهزة الستالينية .في كثير من األحيان ،لم يكن محقق هJJذه األجهJJزة
االتهام للمعتقل ،بل كان يسأل ببساطة " :أخبرنا عن أفعالك اإلجرامية .ألم تفعلها؟ لماذا أنت في السجن ً
إذا؟ عن

طريق الخطأ؟ ال ترتكب األجهزة أخطاء؛ إنهم ال يسجنون النJJاس من أجJJل ال شJJيء! أخبرنJJا بمJJا أنت مJJذنب بJJه.
باشر ،ال تضيع الوقت! من مصلحتك الخاصة اإلدالء باعتراف صادق".

عندما رفض أيوب مرة أخرى ذكر كل انتهاكاته السرية والعظيمة ،راح أصدقاؤه يهددونه" :إن األمر سيئ للغاية

بالنسبة لك اآلن .إن لم تعترف فسيكون األمر أسوأ!" استمر أيوب في االمتناع عن مثJJل هJJذا االعJJتراف الJJذي ال

يمكن أن يرضي اهلل .اعترف بألم بأنه يرغب في التحدث عن ذلك مع اهلل نفسه ليسأله عن سبب كل هذه اآلالم
الفظيعة .ثم ّ
تكلم اهلل بنفسه إلى أيوب وذكّره أن الخالق أعلى من كJل المخلوقJات ،وأن اإلنسJان ال يسJتطيع أن

يفهم كل مقاصده وأفعاله .تواضع أيوب أمام اهلل بتوبة تعترف بعظمة مخططات اهلل وبJرارة أعمالJه .يضJJع اهلل
نقطة الختام على نهاية جدال أيوب مع أصدقائه .أيوب صالح .أخطأ أصدقاؤه إليه بإدانتهم لرجJJل بJJار ،وعليهم

اآلن أن يطلبوا من أيوب الصالة من أجلهم.

تنتهي قصة العهد القديم بانتصار أيوب على مخططات الشيطانّ ،
وتلقيه بركة من اهلل .لكن في الواقJJع ،لم تنتJِ Jه
القصJJة بعJJد ...فهي تسJJتمر في العهJJد الجديJJد ،حين يتّ حJJد اهلل مJJع البشJJرية المتألمJJة ،ويعيش كإنسJJان ،ويتّ J
Jألم
ويؤدّ ي خدمته العظيمة على األرض .ينزل إلى الهاوية ويهزم قوى الشر ،ويقوم إلى الحيJJاة األبديJJة ،ويمJJد يJJدَ ه
لمساعدة الذين يموتون.

Source: Deacon Pavel Serzhantov. On the Passion of Christ and the Book of Job. Provoslavie. 5/2/2013.
https://orthochristian.com/61259.html
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معرفة هللا في كتابات ديونيسيوس األريوباغيتي*
إيريني أرتامي وخريستوس تارازيس
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي
يمكن وصف أعمال ديونيسيوس بأنها عرض لما يمكن أن يعرفه اإلنسان عن اهلل وكيف يمكنJه بمعرفتJه تسJمية

وفق Jا لكلمJات الحكمJJة البشJرية ،بJل ً
اهلل .إنه مهتم بالتقJدم ،ليس ً
ثم ُتكتسJJب
وفق Jا للكتJJاب المقJدس[ .]43فمن ّ
معرفة اهلل من خالل تفسير التراتبيات الرمزيJJة .يسJJتند ديونيسJJيوس في هJJذا الموقJJف إلى مJJا يلي“ :يجب أن

نرفع غير المادي ونث ّب ت أعين أذهاننا على تدفق النور ذاك ،والذي هو أولي فع ً
ال وأكثر من أولي ،وهو الذي يJJأتي

من مصدر األلوهية هذا ،أعني اآلب .هJJذا هJJو النJJور الJذي يجعلنJJا نعJJرف عن طريJJق الرمJJوز التمثيليJJة تراتبيJJات

المالئكة الفائقة البركة .لكننا بحاجة إلى االرتقاء من تدفق االستنارة هذا حتى نصل إلى شJJعاع الضJJوء البسJJيط

نفسه" [.]44

ينبغي فهم معرفة اهلل على أنها معرفJJة صJJفات اهلل وأنمJJاط كيانJJه واالتجJJاه من "السJJماء" إلى "األرض" وليس
العكس ...“ :لقد نزلَ ْت من أعلى الفئJJات إلى أدناهJJا ،واحتضJJنت عJJددً ا متزايJJدً ا من المفJJاهيم الJJتي زادت في كJJل
مرحلة من مراحل النزول ،ولكنها في الرسJالة الحاليJJة تتصJJاعد من أسJJفل نحJJو فئJJة السJJمو ،وبمJا يتناسJJب مJJع
ً
تمام Jا مJJع
صعودها تنكمش مصطلحاته ،وعندما ينتهي الصعود كله سيكون
باهتا تمامJً Jا ،لكونJJه بالنهايJJة متحJJدً ا ً

الذي تعجز الكلمات عن وصفه"[.]45

إن الشJJرط المسJJبق لمعرفJJة اإلنسJJان هلل هJJو إعالن اهلل لذاتJJه .واالفJJتراض المسJJبق إلعالن اهلل لذاتJJه هJJو عJJدم

قابليته للفهم .إن مصطلح "اإلعالن" يدل على شيئين :أن معرفJJة اهلل مسJJتحيلة كمJJا معرفJJة إرادة اهلل وقدرتJJه

على اإلعالن عن نفسه وميزة تلقي الوحي عند اإلنسان [.]46
ً
إذا يمكن وصف الجزء األكثر أهميJJة من أعمJال ديونيسJيوس بأنJه عJرض لمJا يمكن أن يعرفJه اإلنسJان عن اهلل
يسم ي اهلل .إنه مهتم بالعمل ،ليس بحسب كلمات الحكمة البشرية ،بل بحسب الكتاب
وكيف يمكنه ،بمعرفته ،أن
ّ

المقدس [ .]47في بحثه عن معرفة اهلل بحسب ما قاله الكتاب المقدس ،يلجأ ً
أيضا إلى جهود الفالسفة .النقطJة
تمام Jا قJJدرة
التي تلفت االنتباه أكثر من غيرها عند ديونيسيوس هي إصراره على أن موضوع اهتمامه يتجJJاوز ً
بناء بشري
اإلنسان على الفهم .يمكن مقاربة حقيقة اهلل من خالل التأمل في الرموز اإللهية .الالهوت الرمزي هو ٌ

يحاول التقاط مجموعة متنوعة من الطرق الدنيوية للالمحدودية اإللهية .إن مفهJJوم اهلل أقJJرب إلى الواحJJد أو

الصالح [ .]49لذلك من خالل الرموز ،يحاول اإلنسان فهم اهلل على أنه واحد وصJJالح دون أن ينجح في مJJا هJJو
ً
تقدما من ذلك.
أكثر
حي .لهذا السبب ،يؤكّد ديونيسيوس أن أي
يدعم ديونيسيوس مبدأ أن الالهوت يتجاوز ما هو هامد كما ما هو ّ

نفينا ،ولكن يجب تجاوز كليهما :حتى النفي يجب أن يُ َ
نقض .إن األسJJماء
تأكيدات حول الالهوت ال تتعارض مع ِ

السلبية مJذكورة في جميJع حJاالت اهلل الثالثJة .إنJه ليس كائنًJا واحJدً ا بين آخJرين ،ولكن في طبيعتJه النهائيJة
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يسكن على مستوى ال يوجد فيه أي شيء غيره .النوع الوحيد من الوعي الذي قJJد ينسJJبه اإلنسJJان إليJJه هJJو مJJا
يمي Jز نفسJJه عن الجنس البشJJري،
يمكن وصفه بالوعي الشJJمولي[ .]50إن اهلل أسJJمى من كJل العJJالم المخلJJوق .ال ّ

يمي Jزون بينهم
لكونهم أنفسهم متوقفين عند هذا المستوى ويجب أن يتحوّ لوا بالكامل بواسطته .ومJع ذلJك هم ّ

وبينJJه ،إذ بسJJبب المسJJتوى األدنى لكيJJانهم المحJJدود هم ينظJJرون إلى األعلى ويJJرون أن المسJJتوى المطلJJق
يتجاوزهم [.]51

بالنسبة إلى ديونيسJJيوس ،الالهJJوت الصJJوفي هJJو "مثJJل ّ
سJلم قJJائم على األرض تصJJل قمتJJه إلى السJJماء حيث
مالئكة اهلل يصعدون وينزلون ،ويقف فوقه اهلل القدير" [ .]52ويؤكد أن اهلل هو مبدأ البساطة الJJذي هJJو مصJJدر

كل الكائنات .بشكل عام ،إن طريقة تحدّ ث ديونيسيوس عن اهلل الذي هJJو مصJJدر الكمJJال وجميJJع الكائنJJات هي

نفس طريقة أفلوطين [ ]53وبروكلس الفيلسوف ،وتعاليم ديونيسيوس عن اهلل في الثالوث وقJJواه هي تعJJديل
ُ
عموم Jا [ .]55لقJJد كJJان
جذري مر َت َج ل ألفكار فالسفة األفالطونية المحدثة حول الواحد والكون العقلي والكJJون
ً
هؤالء الثالثة مترابطين في نفس الفترة التاريخية ،ما نتج عنه استخدام تعابير أو أشكال تعبيرية مشتركة.

يتبع ذلك التفاعالت التي تمت مالحظتها .ومع ذلك ،على الرغم من أن ديونيسيوس يستخدم تعابير أو عبJJارات

من أفلوطينوس وبروكلس ،إال أنJJه تمكّن من تقفيص قJJراءة مسJJيحية لهمJJا (التقفيص هJJو تقJJريب األجJJزاء من
بعضها وجعلها قطعة واحدة :قاموس المعاني) .بشكل عJJام ،يؤكJJد األريوبJJاغيتي في "الالهJJوت الصJJوفي" على
االتحاد مع الكائن اإللهي من خالل رحلة صعودية إلى صمت الظالم اإللهي الJJذي يسJJمو فJJوق كJJل معرفJJة [.]56

يحكي سيرجيو البورتJا عن أنJه "من خالل التخلي عن كJل اإلدراك الحسJي والنشJاط العقلي والهويJة النفسJية،

النيصJJي من قبلJJه ،يقJJدّ م
تمام JJا مJJع مJJا هJJو غJJير معJJروف .على غJJرار غريغوريJJوس
ّ
يصJJبح المسJJافر متحJJدً ا ً

أول لهذا الصعود المستيكي [.]57
ديونيسيوس صعود موسى إلى جبل سيناء كنموذج كتابي ّ
النيصي .رمز "الظلمة" بالمعنى الوارد في خJJروج
يستخدم األب ديونيسيوس مثااًل شائعً ا جدً ا من غريغوريوس
ّ

 . 21:20لم يقترب الناس من الجبل ،وظلوا على مسافة ،بينما اقترب موسى من الظالم الدامس حيث كان اهلل .ال

كساك ٍن في الظلمة بسبب عدم قدرتنا على استيعاب جوهره أو طبيعته الداخلية.
يُ دعى اهلل "ظلمة" ،لكنه يبدو
ِ
بمعنى آخر ،الظالم فينا وليس فيه.

أب مهم آخر للكنيسة ،يوحنا الذهبي الفم .فهو يقول أن الناس ال يسJJتطيعون رؤيJJة طبيعJJة اهلل
هذا يتوافق مع ّ
يظه ر نفسه بطرق وأنواع أو أشكال يمكن للعقل البشري أن يدركها .كل هذا يكشف أن
أو جوهره ،لكنه اختار أن ِ

هذه الشهادات تع ّبر عن تنازل إلى ضJعف الطبيعJة البشJJرية ،مJJا يتطلب شJيًئ ا تسJتطيع العين أن تJراه واألذن أن

تسمعه .ليس بطاقة اإلنسان أن يدرك الطبيعة اإللهية نفسها التي هي بسيطة وغJJير مركّبJJة وخاليJJة من الشJJكل.

لذلك يضطر اهلل ألن يساعد اإلنسان على فهم بعض األشياء المتعلقة به .يسكب اهلل الذات اإللهية بشكل مفJJرط
مكانا خصً J
ً
ً
Jبا لهJJذه المحبJJة تكJJون
غريزيا إلى اهلل .إن النفوس التي تصير
في البشر ،وهذه الذات بدورها تنجذب

"مرايJJا صJJافية وخاليJJة من الشJJوائب تعكس وهج النJJور األول وفي الواقJJع اهلل نفسJJه" [ ،]58وتتحJJد مJJع اهلل
Jزودهم بالقJJدرة على فهم األمJJور المتعلقJJة
( التأله)  .بهذه الطريقة ،تمتلئ النفوس البشرية بنور اهلل األول وهو يّ J
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ً
.]59[ وجدانيا
باهلل
ً
ً  ولكن،رئيJJير مJJو غJJ وه،لJJأتي من العقJJا يJJ فقط من خالل معرفة المؤمنين لم،معروفا
ا من خاللJأيض
اهلل ليس

،رأيJJ وال،يJJ واإلدراك الحس،الJJ واالتص،ةJJ والمعرف، واإلدراك،هJروحي لJود الفهم الJJرغم من وجJJ على ال.هJJالجهل ب
ً Jيًئ ا موجJJه ليس شJJ إن.مىJ
،وداJ
ّ J وال مس،روحJJ وال مش،ومJJ إال أنه يبقى غير مفه، وما إلى ذلك، والتسمية،والمفهوم
ً
ً
راهJل يJ الك.شيئا في مكان ما
] ومع ذلك فهو ليس60[ " إنه "الكل في الكل.أيضا في أي شيء موجود
لكنه يُ رى
وJJود هJJل الوجJJاس كJJ وعلى أس،هJJبب وجيJJه عن اهلل لسJJذا نقولJJ ه.يءJJد في أي شJJفي الكل ومع ذلك ال يراه أح
.]61[ محمود النسجامه مع كل ما هو سببه

يرJJيوضح ديونيسيوس أنه عندما يتم تجريد العقل من فكرته عن اهلل وعن أنماط التفكير البشرية والمفاهيم غ

ذيJJ فإنه يدخل في "ظالم الجهل" حيث "يتخلى عن كل مخاوف الفهم ويتم ّلفه في ذلك" ال،المالئمة عن اإلله
.]62[ "تماما
َّ ... هو غير ملموس وغير مرئي بالكامل
ً  به وهو المجهول...متحد

ً ة اهللJJلتلخيص معرف
يرJJ غ،يوسJJه ديونيسJJ "إل:كيJJع لوسJJتخدم مقطJJ سنس،اغيتيJJيوس األريوبJJ ا لديونيسJوفق
دJدة اهلل عنJا في وحJJه األول كمJو اإللJ ليس ه،"ريJJه السJ الذي جعل الظالم مكان: إله المزامير،المفهوم بطبيعته
 فليس ذلك بسبب البساطة التي ال يمكن أن تتصالح مع التعددية التي، إذا كان غير مفهوم.األفالطونيين الجدد

ً
ً
، في الواقع.حتمية
جذرية وأكثر
فهم أكثر
، إذا جاز القول، إنه.تتلوّ ث بها كل المعرفة المتعلقة بالمخلوقات
َ
ٍ عدم
.]63[ " في بساطة الواحد، كما عند أفلوطين،لن يكون اهلل غير مفهوم بالطبيعة إذا كان هذا الغموض متجذ ًرا
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