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السمة العالجية لألرثوذكسية
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

زين الك�رام، أنا مغتبط بهذا االجتماع م�ع قداس�ة البطري�رك المس�كوني برثلم�اوس، وزمالئي المتح�دثين المتميّ�
والمشاهدين األعزاء الي�وم، ي�وم أح�د األرثوذكس�ية، وأود أن أغتنم ه�ذه الفرص�ة للص�الة إلل�ه آبائن�ا أن يباركن�ا

ويبقينا في الكنيسة األرثوذكسية.
هذا مهم، ألن األرثوذكسية ليست عقيدًة مجّردة، بل هي حياة المسيح ال��تي ُتع��اش في الكنيس��ة. األرثوذكس��ية

هي المجد الحقيقي للكنيسة وإيمانها، لذلك ترتبط األرثوذكسية ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة واإلفخارستيا اإللهية.
ررت بقب�ول ذل�ك، ألن�ني ، وق�د س�ُ الس�مة العالجي�ة لألرثوذكس�ية ''اقترح علّي المنّظمون التحّدث عن موض�وع  "

أعلم أنه ضمن الكنيسة األرثوذكسية، نحن ُنشفى على يد طبيب النفوس واألجساد الحقيقي، أي المسيح، وهذا
يتّم َعبر األسرار والنسك المسيحي، من خالل الالهوت وتقليِد اليقظة الروحية الهدوئي.

اله�وت"يتضح هذا من حقيقة أن اآلباء قرروا أن نحتفل اليوم برفع األيقونات المقدس�ة، م�ا ه�و بعب�ارة أخ�رى 
ن��ا نحتف��ُل ي��وم األح��د المقب��ل، كاس��تمراٍر الحتف��ال الي��وم، بالق��ديس"األيقون��ات المقدسة ، ومن حقيق��ِة أنَّ

غريغوريوس باالماس، الذي عّلم عن االشتراك في نعمة اهلل غير المخلوقة وعن الهدوئية المقدسة.
. إن��ه تح��ول ق�وىبش��كل ال ن��زاع فيهفي التحليل األخير، ليس شفاء البشر شيئًا نفسيًا أو دينيًا، بل هو اله��وتي 

النفس، بحيث تتطور من التصرف على عكس الطبيعة إلى التص�رف بحس�ب الطبيع�ة وف��وق الطبيع��ة. يتحق��ق
ذلك من خالل أسرار الكنيسة مدموجًة مع النسك المسيحي. إنه تقدم اإلنسان من صورة اهلل إلى ش��بهه، بحيث

تتحول محبة الذات إلى محبة هلل وللناس اآلخرين.
س���ينوذيكون لت ه���ذا في العدي���د من الكتب واألح���اديث، لكن���ني الي���وم س���أعّبر عن���ه من خالل  "لق���د فص���ّ

 أنٍ"األرثوذكسية الذي ُيقرأ ي�وم أح�د األرثوذكس�ية في الكنيس�ة، كل�ه أو أج�زاء من�ه، وال�ذي يوض�ح من ناحية
األرثوذكسية هي المسيح الحي، بينما يظِهر من ناحيٍة أخرى أن العالج هو اإلنسان حّيًا في المسيح.

سينوذيكون األرثوذكسية1  ." "

سينوذيكون األرثوذكسية إلى قسمين كبيرين. يضّم األول ق�رارات المجم�ع المس�كوني الس�ابع  )ينقسم  " "787،)
التي أرست الهوت األيقونات المقدسة وحددت السياق الالهوتي الكامل الذي ينبغي أن يكرَم في�ه المس�يحيون

( في زمن الق��ديس1351)األيقون��ة. أم��ا القس��م الث��اني فيض��ّم بعض��ًا من ق��رارات المجم��ع المس��كوني التاس��ع 
دت أن نور اهلل غيُر مخلوق وأن ش�رط المش�اركة في ه�ذا الن�ور ه�و الهدوئي�ة غريغوريوس باالماس، والتي حدَّ

المقدسة، أي حياة اليقظة الروحية.
س��ينوذيكون األرثوذكس��ية ه��ذان األس��َس الالهوتي��َة والكنس��ية للعالج من منظ��ور الكنيس��ة "يض��ع ِقس��ما  "

األرثوذكسية.
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إن المحور المركزي لقرار المجمع المسكوني السابع هو ابن اهلل وكلمته ، الذي بتجس��ده ش��فى الطبيع��ة البش��رية
اإلنس�ان  طبيعت�ان ، بحس�ب الق�ديس غريغوري�وس الاله�وتي. للمس�يح اإلل�ه ذ ال ُيش�فى خَ� م�ا ال ُيتَّ -كلها، ألن  " "

متحدتان في أقنومه. إنه يجمع المخلوق مع غير المخلوق، المنظور بغير المنظور، المحصور م��ع غ��ير المح��دود.
بالكلم�ة "تنطبق غير المخلوقية على الجوهر اإللهي، وينطبق الخلق على الطبيعة البشرية. وه�ذا م�ا نع�ترف ب�ه 

األق�واَل بالكتاب�اِت واألفع��اَل بالص��ور والخ�ير ي�أتي من إعالن اهلل بالكلم��ات . أي أنن�ا ن�ؤمن ونعلن  "والص�ورة " "

وتأكيد الحقيقة من خالل األيقونات.
ل��ذلك ف��إنَّ س��ر تجس��د االبن وكلم��ة اهلل يتأك��د بالكلم��ات الالهوتي��ة ال��تي عّلم به��ا اآلب��اء ال��ذين ع��اينوا اهلل،
بما أن األيقونات المقدسة ُتقّدس عيون "وباأليقونات المقدسة التي رسمها رسامو  المقدسون. عالوة على ذلك، 

، تمام��ًا كم��ا يتّم في بن��اء الكن��ائس المقدس��ة، واألواني "َمن ينظ��رون إليه��ا، فهي تق��ود الن��وس إلى معرف��ة اهلل

المقدسة وسائر الذخائر المقدسة.
إن الكلمات الالهوتية واأليقونات المقدسة ترفع النوس إلى معرفة اهلل. بعبارة أخرى، تشفي اإلنسان، كم��ا يؤك��د
تقليد الكنيسة عبر القرون. لهذا السبب، يشير المجمع المس��كوني الس��ابع إلى التقلي��د المكت��وب وغ��ير المكت��وب
الناشئ عن معاينات األنبياء وتعليم الرسل واآلباء، أي من َتَواُفق الخبرة والالهوت بين األنبياء والرسل واآلباء.

من ثم كان المحور المركزي لقرار المجم��ع المس��كوني التاس��ع ه��و تعليم الق��ديس غريغوري��وس باالم��اس، ال��ذي
تخّلص من معتقدات برلعام وأكيندينوس الخاطئ��ة. بحس��ب ه��ذا الق��رار، لم يكن الن��ور ال��ذي أش��رق في التجلي
اإللهي ظهوًرا مخلوًقا، ولم يكن جوهر اهلل، ب��ل ك��ان النعم��ة واإلش��راق والق��وة غ��ير المخلوق��ة والطبيعي��ة ال��تي
اإلله قوت��ان، إلهي��ة وبش��رية، لكن الج��وهر . للمسيح اإلنسان بشكل أبدي وغير منفصل ... من جوهر اهلل -تنبثق  " "

بمحب��ة اهلل للبش��رية "اإللهي ال يمكن مشاركته، في حين أن القوة اإللهية قابلة للمشاركة. يتكّشف مجد المسيح 

"لمن تطهر نوسهم.

يتّضح من هذا أن المسيح هو إله حق من إله حق، ولكنه أيًضا إنسان، وبتجس��ده ش��فى الطبيع��ة البش��رية ال��تي
اّتخذها من والدة اإلله الفائقة القداسة. من ذلك الحين، كل الذين نوسهم ط��اهر  يع��اينون بنعم��ِة اهلل  مج��َد اهلل

وُيشَفون بطرق مختلفة.
سينوذيكون األرثوذكس��ية ال��ذي نق��رؤه ي��وم أح��د األرثوذكس��ية، وهي "هذه النقاط واردة باختصار شديد في  "

تشكّل أسس العالج األرثوذكسي، الذي يختلف عن أي عالج آخر، سواء كان مسيحيًا أو دينيًا أو نفسيًا.

الكون في الشبهالصورة إلى الكون في . من 2
كما سبق ذكره، عندما نتحّدث عن العالج في الكنيسة األرثوذكس��ية، فإنن��ا نع��ني تط��ور اإلنس��ان من ص��ورة اهلل

 تطورها: إنها التأّله واالتحاد باهلل.وهشبهه حقيقة معطاة وهي  اهلل صورةإلى شبهه، حيث أن 
ر كوُن اإلنسان على الصورة والشبه فلسفيًا أو اجتماعيًا، بل الهوتيًا، إذ نرى األمر في البشر قبل السقوط، ال ُيفسَّ
حيث كانوا في نور اهلل، وكان من المفتَرض بهم أن يستقروا في هذه الحال��ة وأن يتط��وروا أك�ثر. لكنهم، بس��بب
الجمي��ع "الخطيئة، فقدوا الشبه اإللهي ومجد اهلل، وأظلمت صورة اهلل وُحجبت. حسب كلمات الرس��ول ب��ولس  
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رومية  )أخطؤوا وأعوزهم مجد اهلل  "23:3.)
، وأظهر جمالها األصلي. ه��ذا اس��تبان بوض��وح الصورَة التي سقطت منذ القديم "أقام ابُن اهلل وكلمُته بتجسده  "

في تجلي المسيح على جبل ط�ابور. كم��ا نرت�ل في الكنيس��ة، أظه��ر المس��يح على جب��ل ط�ابور الجم�ال األص��لي
طروباري�ة من لي�تين الغ�روب في عي�د ...تجلى أمامهم مظهرًا لهم بهاء جمال العنص�ر األول ”)للصورة. المسيح  "

. كان هذا إذن هو جمال الصورة في البشر، وكان ينبغي أن يصلوا إليها باالتحاد بالمس��يح. ه��ذا م��ا نص (التجلي

سينوذيكون األرثوذكسية كما رأينا سابقًا. "عليه  "

سينوذيكون األرثوذكسية يحيي ذكرى الهوت القديس غريغوريوس باالماس، وبما أن الكنيسة ت��رغب "بما أن  "

ا ي�وم األح�د الث�اني من في لفت االنتباه بشكل خ�اص إلى ه�ذا في ي�وم أح�د األرثوذكس�ية، فق�د وض�عت أيض�ً
الصوم الكبير، كاستمرار ليوم أحد األرثوذكسية، ألب الكنيسة العظيم القديس غريغوريوس باالماس.

س�أعرض اآلن تق�دم البش�ر من ص�ورة اهلل إلى ش�بهه، وه�و م�ا يش�كل عالجهم بحس��ب تعليم الكنيس��ة، كم��ا تم
التعبير عنه في كتابات القديس غريغوريوس باالماس.

تكّلم برلعام عن كيفية تقدم الناس من الكون في الصورة إلى الِشبه وفق�ًا للنم�اذج األفالطوني�ة. وعلي�ه، أكّ�د أن
المب��ادئ الداخلي��ة لألس��رار الطبيعي��ة موج��ودة في الن��وس اإللهي المب��ِدع واألول، في حين أن ص��ور المب��ادئ
الموجودة في ذلك النوس موضوعة في نفوس��نا. ه��ذا ه��و س��بب س��عينا جاه��دين لفهم ه��ذه المب��ادئ الداخلي��ة
وتخليص أنفسنا من كل أنواع الجهل من خالل أساليب التب��اين والتفك��ير القياس��ي والتحلي��ل، وبه��ذه الطريق��ة

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 األفالطوني��ة، كتب أن المعرف��ة
، ألن الخطيئ��ة ش��ّوهت النفس. بالتحدي��د، معرف��ة زائف��ة "التي تبحث عن صورة اهلل في الحكمة الدنيوي��ة هي  "

، ووض��عهاتكتب أن الجزء القابل للتجربة من النفس ار الن��وس (كب الشر وأفسد ق�وى النفس، وأرب��ك بص��يرتها  (

بعيًدا عن جمالها األصلي.
هذا يعني أن كل َمن يريد أن يحصل على الص��ورة اإللهي��ة الس��ليمة ومعرف��ة الحقيق��ة يجب أن ينتب��ه قب��ل ك��ل
شيء إلى بصيرة النفس والنوس، ويمتنع عن الخطيئة، ويقرأ ناموس الوصايا بممارستها واكتساب كل فض��يلة،
ر يكتس��ب الم��رء حكم��َة اهلل ال��تي تغلب الع��الم والعودة إلى اهلل بالصالة والتأّله الحقيقي. فقط من خالل التطهّ��

ويعيش بفرح مع اهلل الحكيم الوحيد.
وبالتالي، لقد شّوهنا قوى نفسنا من خالل الخطيئة، وأصيبت بصيرة نفسنا بالتشوش. لهذا الس��بب، بالحي��اة في
، يكتسب المرء الصورة اإللهي�ة س�ليمة، ويكتس��ب المعرف��ة الص�حيحة حفظ الوصايا والصالة (المسيح بكاملها  (

ويصل إلى التأّله، بمعنى آخر، إلى أن يكون على شبه اهلل.
، يص��ف الق��ديس غريغوري��وس باالم��اس إلى الراهبة كسانيا الفائقة ال��ورع "في نص موحى به من اهلل، عنوانه  "

بمزيد من التفصيل هذا المنهاج العالجي، وهو تطّهر الصورة اإللهية في البشر، وتطّهر الن��وس الث��اقب البص��يرة،
والتقدم نحو شبه اهلل.  ويناقش القديس في هذا النص األهواء والفضائل وثمار هدوئية النوس.
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يتكّلم في هذا النص عن حياة النفس التي هي اتحادها باهلل؛ موت الروح ال��ذي ه��و االف��تراق عن اهلل؛ األه��واء؛
شفاء النفس ذات األجزاء الثالثة؛ وفقر الروح ال��ذي يولّ��د الن��وح والع��زاء من اهلل. يح��دث ه��ذا عن��دما ينس��حب
القناع القبيح الناتج عن التسكع في الخارج. ثم "النوس من كل األمور المادية، ويراقب إنسانه الداخلي، ويرى  "

، تص��لي النفس في بيت الك��نز (القناع)يسعى اإلنسان جاهًدا لغسله  القن��اع الق��بيح "بالَنوح. بمج��رد إزال��ة ه��ذا  "

رة من الداخلي، وبعد ذلك يمنح اهلل سالم األفكار وكل هدايا الخطبة الروحية وتصبح ال��روح ع��روس اهلل، مطهَّ
ا رم�وًزا للجم��ال اإللهي. كل فكرة وخي�ال، وتق��ف ص�ماء وبكم�اء أم�ام اهلل. يتلقى الجس�د المّتح�د ب�النفس أيض�ً
يكتسب حالة مستقرة من الفض��يلة، فيم��ا ال يبقى للجس��د س��وى مي��ل ض��ئيل أو مع��دوم للخطيئ��ة. من ثّم يفهم
اإلنسان حقائق تتجاوز الطبيعة ويتلقى العديد من مواهب النعمة من اهلل، كَعَمل المعجزات ونفاذ البصيرة وُبعد

النظر.
ط��وبى للفق��راء ب��الروح، ألن لهم ملك��وت الس��ماوات "ول��ذلك، ف��إن لتطويب��ات المس��يح األولى أهمي��ة كب��يرة:  "

متى  ون  طوبى للحزاني فإنهم ُيعزَّ )و " "3:5-4.)
ر عن��ه في ختام��ًا له��ذه المس��اهمة القص��يرة، أود أن أؤك��د في النهاي��ة أن ي��وم أح��د لألرثوذكس��ية، كم��ا ه��و ُمعبَّ

كولوس��ي  ، ُيظِهر أن ابن اهلل وكلم��ة اهلل هم��ا ص��ورة اآلب غ��ير المنظ��ور  )سينوذيكون األرثوذكسية " (. لق��د1:15"
أصبح إنساًنا وأظه�ر لن�ا مج�د اهلل وخزَين�ا بس�بب الخطيئ�ة. ومن خالل حياتن�ا في الكنيس�ة، ال�تي هي جس�ده

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. وه��ذا

ما يمّيز العالج األرثوذكسي عن أي نوع آخر من العالج النفسي والديني.

Source: Ὁθεραπευτικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας, Μητροπολίτου Ναυπάκτου καίἉἉγίου Βλασίου Ιεροθέου. 
(Ομιλία στήν Διαδικτυακη ΘεολογικηὴΣύναξη πού διοργάνωσαν το ινστιτοῦτο Ἁγιος Μάξιμος Ο Γραικος καί ἡ 
Πεμπτουσία τήν Κυριακή της Ορθοδοξίας 21 Μαρτίου 2021). https://parembasis.gr/index.php/el/6781-2021-03-
21-gr
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