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2022حزيران ، التاسع عشرة،  العدد الثامنةالسنة 

\مختارات آبائية حياة روحية

ال يستطيع الشيطان إرغام أحد على الخطيئة، القديس يوستينوس بوبوفيتش
ِحْد عن الشر، واصنْع الخيرالقديس نيقوال فيليميروفيتش، 

4–التعليم الديني المطّول  ، القديس فيالريت درودزوف موسكو
 الحياة وغايتها، هدفالفاتوبيذيالشيخ يوسف 

/رعائيات  حياة روحية

، علينا الذهاب إلى القداس اإللهيالمتروبوليت أثناسيوس ليماسول
، القَيم التقليدية للعائلة المتقدم في الكهنة لورنس فايرلي

، الصراحة تمقت االّدعاءاألرشمندريت ثيوفيلوس ليمونتزيس
الهوت

، التأّله كالمشروع المسيحي والنموذج لما بعد اإلنسانية الحقيقيةجان كلود الرشيه
مسكونيات

تعليق حول ذكر األسماء على الذبيحةمن الكنيسة الروسية خارج روسيا، 
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ال يستطيع الشيطان إرغام أحد على الخطيئة
القديس يوستينوس بوبوفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ما هي االنتصارات البشرية؟ ال شيء. إن لم يهزمHHوا المHHوت، فكHHل االنتصHHارات البشHHرية هي هHHزائم. مHHا هي كHHل
االنتصارات التي حققها وال يزال يحققها الكثير من الملوك والحكام في هذا العالم؟ مHا هي الحHروب األوروبيHة:
-األولى، الثانيHHة، الثالثHHة، العاشHHرة، الخمسHHون؟ مHHا هي؟ إنهHHا هHHزائم  هزيمHHة تلHHو األخHHرى. هي بالتأكيHHد ليسHHت

انتصارات. الناس يقتلون بعضهم البعض. لقد لجأوا إلى الحرب والقتل كوسيلة لهزيمة الشر في هذا العالم.
فقط اهلل وقوة اهلل قادران على هزيمة الشر في هذا العالم. وحده اهلل وقوة اهلل قادران على هزيمHHة خHHالق كHHل
شر وكل خطيئة: الشيطان. أعطى اهلل هذه القوى اإللهية لكل واحد منا حتى نتمكن نحن أيضًا، ككائنات بشHHرية

 من هزيمة الشر؛ هزيمة الشيطان بقوة اهلل.،عقالنية
كيف؟ انتبهوا، هاكم فترة الصوم المباركة. لدينا صلوات مقّدسة. ما هي؟ إنها القوى اإللهية التي تركها لنHHا الHHرب
-وأعطاها لكنيسته ، حتى نتمكن  كل واحد منا  من هزيمة الشيطان من خالل نسب النصر ألنفسHHنا، باالنتصHHار -

لمصلحتنا الخاصة. فلنتغلب على الخطيئة، ال من أجل اآلخرين، بل من أجلنا نحن.
ألنه يجب أن تعلم أن كل واحدة من خطاياك هي محاِرب عنHHد الشHHيطان. كHHل خطيئHHة تحبهHHا وتحتفHHظ بهHHا في

عالنية أو سرًا، ال فرق هي حربة الشيطان. إنها سالح رهيب منيع. بالطبع هو  -داخلك   ال ُيقهر طالما أنHHكسالح-
ال تتجّنبه، وطالما أنك ال تشعر بأن الخطيئة التي ترتكبها في الواقع تقتلك؛ إنه يجعلHHك تنتحHHر مهمHHا كHHانت هHذه
الخطيئة. الكراهية، على سبيل المثال، تجعلك انتحاريًا. الغضب وقسوة القلب وحب المال... هHHذه األشHHياء كلهHHا

أسلحة: إنها أسلحة الشيطان الرهيبة التي يضعها بين يديك لتشرَع في قتل نفسك.
ال يستطيع الشيطان إجبار أحد منا على اإلثم. يمكنه فقHHط أن يقHHترح الخطيئHHة. يمكنHHه فقHHط أن يعHHرض عليHHك
-السيف لتقتل نفسك، لكنه ال يستطيع قتلك. ال يعطيه اهلل هذه القوة. أمHHا إذا قبلت هHHذا السHHيف من الشHHيطان 

أي إذا استسلمت للبخل أو الغضب أو الغيرة أو الخHداع أو االفHتراء أو السHرقة أو غHير ذلHك، فنعم! سHتكون قHد
أخذت السيف في يديك وغرزته في قلبك بنفسك.  ليس للشيطان سلطان على اإلطالق أن يجHHبر اإلنسHHان على
الخطيئة. لديه فقط القوة إلغواء اإلنسHHان الرتكHHاب الخطيئHة. يقHترح عليHHك أن تHHأثم لنفسHHك َوِلي. ومHHاذا نفعHHل
كالنا؟ أنا وأنت إما أن نقبل الخطيئة أو نتجنبها. هذا يعني أننا إما أن نقتHل أنفسHHنا بتغHريب نفوسHHنا عن اهلل، أو
يمكننا، بنبذ الخطيئة، أن نتقّدم بسرعة نحو قيامة يسHHوع المسHHيح، نحHHو النصHHر، النصHHر النهHHائي والحاسHHم على

الخطيئة، وعلى الموت وعلى الشيطان.
لهذا، أيها اإلخوة األعزاء، جاء الرب إلى هذا العالم. لهذا ترك لنا كل شيء. لذلك تHرك لنHا سHالح الصHوم والصHالة:
حتى نتمكن من هزيمة الشيطان الذي هو خالق الخطيئة والموت. ماذا تفعل كل خطيئة بي وبHHَك؟ إنهHHا ُتظِلمنHHا.
الخطيئة ظلمة. إنها تنفث الظالم من داخلها، والظلمة تغمر نفسك ونفسي، كما تغمر ضمائرنا وحواسنا أيضHHًا. ثم
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نصبح نحن غير مدركين لما نقوم به كما لو أننHHا في حالHHة ذهHHول وهHHذيان وسHHط ذلHHك الظالم. هHHذه هي ماهيHHة
الخطيئة: كل خطيئة تجعل روحنا في حالة َخَدران.

لكن هذا هو بالضبط سبب مجيء ربنا إلى هذا العالم: ليمنحنا النور، ليعطينHHا الشHعلة المضHاءة، ويمنحنHا اإلنHارة
التي ستطرد ذلك الظالم. وهذا هو الصيام المبارك: ضوء غامر ينير طريHHق حياتنHHا. الصHHوم هHHو قنHHوات اإلضHHاءة
-اإللهية من السماء إلى نفوسنا  شHHرط أن يكHHون بHHالطبع صHHومًا حقيقيHHًا يقتضHHي االمتنHHاع عن كHHل أنHواع الشHHر،

والتعفف عند تناول الطعام، ولكن أيًضا االمتناع عن كل شر وخطيئة أخرى.

Source: Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο διάβολος δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν από μας να αμαρτήσει. Με 
Παρρησια. 21 Ιουνίου 2019. http://imverias.blogspot.com/2019/06/blog-post_21.html
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ِحْد عن الشر، واصنْع الخير
القديس نيقوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

مزمور  )حد عن الشر، واصنع الخير  " "15:34.)
تتضّمن هذه الكلمات كل الجهود التي يجب أن نبذلها هنا في العالم، على األرض، بجسدنا األرضي الطHHبيعي. مHHا

المعنى الذي يحمله عملنا وماذا يجب أن يكون هدفه؟ اكتساب عادَتين: أوالً، تجّنب الشر؛ وثانيًا، فعل الخير.
يخبرنا ضميُرنا ما هو الخير ومHا هHو الشHر، ولكن جزئيHًا فقHط وليس بوضHوح، ألن الخطيئHة ُتظِلمHه. من ناحيHة

أخرى، في ما يتعلق بما هو صالح وما هو شّر، فإن تعليم المسيح يتحّدث إلينا بشكل كامل وواضح.
إخوتي وأخواتي: ما الذي يريده المسيح مّنا؟

إنه يطلب التالي:  كما أن اّتجاه هيكل كنائسنا هو دائمًا إلى الشHرق، فمثلHه تمامHًا يجب أن تتطلHع أرواحنHا دائمHًا
إلى الخير. يجب أن نترك الشّر وراءنا في الظالل؛ يجب أن نترك الشر في هاويHة النسHHيان؛ يجب أن نHترك الشHر
في ظالم الماضي. يجب أن نصل إلى الخير؛ يجب أن نفكّر في الخير؛ يجب أن نتHHوق للخHHير. يجب أن نتحHHّدث

عن الخير؛ وعلينا أن نفعل ما هو خير.
يريد المسيح بّنائين ال مخّربين. إذا َبَنيَت ما هو جيد فإنك، في نفس الوقت ومن خالل نفس اإلجHHراء، تHدمر مHHا
هو سيء. ومع ذلك، إذا شرعَت في تدمير ما هو سيء، فسوف تنسى قريبًا كيفيHة بنHاء الخHير وستصHبح فاعHل

، ُمْلَتِصِقيَن ِباْلَخْيِر. رَّ كُوُنوا كَاِرِهيَن الشَّ أكرهوا الشHHر، ولكن ليس َمن(.HH 9:12)رومية ” "شّر. يعّلمنا رسول المسيح: 
يفعHل الشHر، ألنهم ليسHوا على مHا يHرام. إذا اسHتطعت، إشHِف هHؤالء المرضHى، لكن ال تقتْلهم بكراهيتHك. تشHبث

كل شيء صالح.ُفلك بالخير وبه وحده، ألن الخير ينبع من اهلل وهو 
تمجيHHدأيها الرّب الطّيب والرحيم، عّلْمنا أن نتجّنب الشHHر ونفعHHل الخHHير، لمجHHدك وخالصHHنا. ألنHHه يليHHق بHك كHHل 

وعبادة إلى الدهور. آمين.

Saint Nicholas Velimirovich. ‘Spurn evil and do good’. Pemptousia. 21 June 2022. 
https://pemptousia.com/2022/06/   spurn-evil-and-do-good-ps-33-15  /  
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4–التعليم الديني المطّول  
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

المعروف أيضًا بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الروسHي ونشHHره ليتّم اسHتعماله للتعليم في المHدارس كمHHا ولكHHل (هذا التعليم راجعه وأقHّره المجمHHع المقHHدس  (

موسكو، المطبعة المجمعية،  (1830)المسيحيين األرثوذكسيين 

األول.البند في 
. ما هو اإليمان باهلل؟76

.كنة عن خالص البشر من كل قلبَكلمته المعلقبول  بكيانه وصفاته وأعماله؛ وّحيال كيمانإاإليمان باهلل هو أن 
. هل يمكنك أن ُتظهر من الكتاب المقدس أن اإليمان باهلل يجب أن يقوم على هذا؟77

وٌد، HHُُه َمْوج نَّ ْؤِمُن ِبا� HHُلَى اهلِل ي ِتي ا� نَّ الَِّذي َيا� ُه َيِجُب ا� ْرَضاُُؤُه، ال�نَّ َولِكْن ِبُدوِن ا�يَماٍن الَ ُيْمِكُن ا� "يكتب الرسول بولس: 

ُه ُيَجاِزي الَِّذيَن َيْطُلُبوَنُه نَّ (.6:11رانيين عب) ”َوا�
ِلكَْي ُيْعِطَيكُْمHHّنفس الرسHHول يعب “ر عن تHHأثير اإليمHHان على المسHHيحيين في الصHHالة التاليHHة من أجلهم إلى اهلل: 

اِن ِفي ُقلHُوِبكُْم  HHَيم ْنَساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحلَّ اْلَمِسيُح ِباال� ِة ِبُروِحِه ِفي اال� ُدوا ِباْلُقوَّ يَّ ْن َتَتا� سHHسفأ)"ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدِه، ا�
16:3-17) .

أن يكون التأثير الفوري والمستمر لإليمان القلبي باهلل؟ينبغي . ماذا 78
.اإليماناالعتراف بنفس 

. ما هو اعتراف االيمان؟79
ال التهديHHدات والاإلغHراءات وأن ال إخالص وحHزم بحيث بHHك باإليمHان األرثوذكسHHي، ّبأننا نتمسHعلنًا أن نعترف 
ربنا يسوع المسيح.بو أ الحقيقي باإللهنكر إيماننا ن الموت نفسه تجعلنا الالتعذيب و

؟ًااإلعتراف باإليمان ضروريأين يكون . 80
، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِه ِلْلَخالَِص.  ال�نَّ اْلَقْلَب ُيْؤَمُن ِبِه ِلْلِبرِّ ”يشهد الرسول بولس أنه ضروري للخالص.  (. 10:10)رومية"

. لماذا اإليمان ليس األمر الوحيد الضروري الخالص، بل أيضًا االعتراف باإليمان األرثوذكسي؟81
ا على حياتHHه الزمنيHHة أو خيراتHHه األرضHHية، HHًي، حفاظHHألنه إذا امتنع أي شخص عن االعتراف باإليمان األرثوذكس

فإنه ُيظِهر أن ليس لديه إيمان حقيقي باهلل المخّلص وبحياة السعادة اآلتية.
؟82 بإله واحد أنا أؤمن باهلل من دون إضافة  ". لماذا لم َيِرد في قانون اإليمان ببساطة  " " "

من أجل مناقضة خطأ الوثنيين، الذين أخذوا المخلوق على أنه اهلل، واعتقدوا بوجود العديد من اآللهة.
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. ماذا يعّلمنا الكتاب المقدس عن وحدة اهلل؟83
ًدا. HHُِر ا�الَّ َواح HHٌَه آخHHل لَْيَس ا� "إن كلمات قانون اإليمان حول هذه النقطة مأخوذة من المقطع التالي للرسول بولس: 

ْرَباٌب كَِثيُروَن. لِكْن ْو َعلَى اال�ْرِض، كََما ُيوَجُد آِلَهٌة كَِثيُروَن َوا� َماِء ا� ى آِلَهًة، ِسَواٌء كَاَن ِفي السَّ ْن ُوِجَد َما ُيَسمَّ ُه َوا� ال�نَّ
َياِء، َوَنْحُن ْHHُع اال�شHHلٌه َواِحٌد: اآلُب الَِّذي ِمْنُه َجِميُع اال�ْشَياِء، َوَنْحُن لَُه. َوَربٌّ َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح، الَِّذي ِبِه َجِمي لََنا ا�

)ِبِه.  (6-4:8 كورنثوس 1”
. هل يمكننا معرفة جوهر اهلل؟84

ال. إنه فوق كل معرفة، ليس معرفة البشر وحسب، بل أيضًا المالئكة.
. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن هذه النقطة؟85

اِس َوالَ ٌد ِمَن النَّ HHَح َرُه ا� HHَُه، الَِّذي لَْم ي HHْْدَنى ِمن HHُوٍر الَ يHHُالَِّذي َوْحَدُه لَُه َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكًنا ِفي ن “يقول الرسول بولس: 

ْن َيَراُه  )َيْقِدُر ا� (.16:6تيموثاوس 1"
. ما هي الفكرة التي يمكن استنتاجها من الوحي اإللهي عن جوهر اهلل وصفاته األساسية؟86

ر، كHHاٍف لنفسHHه، كلّي HHّل للتغيHHير قابHHود، غHHدير، كلّي الوجHHادل، قHHأن اهلل روح، أبدّي، كلّي الصالح، كلّي المعرفة، ع
البركة.

. أظهر كل هذا من الكتاب المقدس.87
يوحنا  (24:4)قال يسوع المسيح نفسه أن اهلل روح. 

من قبل أن تولد الجبال، أو أبدأت األرض والمسكونة، منHHذ األزل إلى األبHHد أنت اهلل "عن خلود اهلل يقول داود:  "

اِدُر َعلَى كHُل2:90ِّمزمور ) Hَُه اْلقHل بُّ اال� وٌس، الHرَّ دُّ Hُوٌس، ق دُّ Hُوٌس، ق دُّ Hُق “. في رُؤيا يوحنا نقرأ التمجيHد التHالي هلل:  )

رُؤيHHا  ِتي  ا� HHَاِئُن َوالَِّذي يHHََشْيٍء، الَِّذي كَاَن َواْلك(  يقHHول الرسHHول بHHولس أن اإلنجيHHل ظهHHر حسHHب وصHHية اهلل(.8:4"
أنظر رومية  َو اهلُل.26:16)األزلي  HHٌُد َوه HHِاِلًحا ا�الَّ َواح َHHٌد ص HHَح لَْيَس ا� ”. عن صالح اهلل قال يسوع المسHHيح نفسHHه:  “ )

اهلل محبة 17:19)متى  ).  يقول الرسول يوحنا:  ” " وِح16:4يوحنا 1( اٌن َوَرِحيٌم، َطِويHُل الHرُّ بُّ َحنَّ “. يرّنم داود:  َالرَّ )

مزمور  ْعَماِلِه.  ، َوَمَراِحُمُه َعلَى كُلِّ ا� بُّ َصاِلٌح ِلْلكُلِّ ْحَمِة. الرَّ )َوكَِثيُر الرَّ ”8:145-9 .)
 . ْيٍء َHHلَّ شHHُا، َوَيْعلَُم كHHَْعَظُم ِمْن ُقُلوِبن اهلُل ا� )يقHHول الرسHHول يوحنHHا عن علم اهلل الكلّي:   ” (. يهتHHف20:3 يوحنHHا 1"

اِء! َHHُه َعِن االْسِتْقص HHَُه َعِن اْلَفْحِص َوُطُرق HHَْحكَام َد ا� HHَْبع ا ا� HHَِه! م HHِِه َوِعْلم HHِِق ِغَنى اهلِل َوِحكَْمت HHْا لَُعم HHَي ”الرسHHول بHHولس:  "

(.33:11)رومية 
مزمHور  ألن الرب عادل ويحب العدل. المستقيم يبصHر وجهHه  )عن عدل اهلل يرّنم داود:  " (. يقHول الرسHول8:11"

رومية  ْعَماِلِه ال�ْن لَْيَس ِعْنَد اهلِل ُمَحاَباٌة.  َسُيَجاِزي كُلَّ َواِحٍد َحَسَب ا� )بولس أن اهلل  ” … (.11و6:2"
مزمHHور  ألنه قال فكHHان. هHHو أمHHر فصHHار  )عن قدرة اهلل الفائقة يقول المرتل:  " (. يقHHول رئيس المالئكHHة في9:33"

لوقا  لَْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن لََدى اهلِل  )اإلنجيل:  " "37:1..)
عجيبHة هHذه المعرفHة، فHوقي ارتفعت، ال أسHتطيعه. أين أذهب من "يصHف داود الوجHHوَد الكليَّ هلل بهHذا الكالم: 

روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صHعدت إلى السHماوات فHأنت هنHاك، وإن فرشHت في الهاويHة فهHا أنت.  إن
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أخذت جناحي الصبح، وسكنت في أقاصي البحر  فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمين. فقلت: إنمHHا الظلمHHة
مزمور  )تغشاني. فالليل يضيء حولي  ”6:139-11.)

يعقوب  لَْيَس ِعْنَدُه َتْغِييٌر َوالَ ِظلُّ َدَوَراٍن  ِبا اال�ْنَواِر  )يقول الرسول يعقوب أن اهلل ا� " "17:1 .)
ا ًHHاًة َوَنْفس Hََع َحيHHَو ُيْعِطي اْلَجِمي HHُْذ ه لَى َشْيٍء، ا� ُه ُمْحَتاٌج ا� نَّ اِس كَا� َياِدي النَّ الَ ُيْخَدُم ِبا� "يكتب الرسول بولس أن اهلل 

أعمال  )َوكُلَّ َشْيٍء.  َمِلُك اْلُمُلوِك َوَربُّ اال�ْرَباِب 25:17” ).  نفس الرسول يدعو اهلل  " " (.15:6 تيموثاوس 1(
. إذا كqqان اهلل روحqqًا، فكيqqف يصqqف الكتqqاب المقqqدس أجqqزاًء من الجسqqد مثqqل القلب والعيqqنين واألذنين88

واليدين؟
في هذا  الكتاب المقدس يالئم نفَسه مع لغة الناس المشتركة؛ لكن علينا أن نفهم مثHHل هHHذه التعبHHيرات بHHالمعنى
السامي الروحي. على سبيل المثال، قلب اهلل يعني صالحه أو محبته. العيون واآلذان تعHHني كHHل المعرفHHة؛ يHHداه

تعني قوته العظيمة.
. إذا كان اهلل في كل مكان، فكيف يقول الناس أن اهلل في السماء أو في الكنيسة؟89

اهلل موجود في كل مكان؛ ولكن في السماء له حضور خاص يظهر في المجد األزلي لألرواح المباركة. ولHHه أيضHHًا
في الكنHHائس، بالنعمHHة واألسHHرار، حضHHور خHHاص يعرفHHه المؤمنHHون األتقيHHاء ويشHHعرون بHHه، وهHHو يتجّلى أحيانHHًا
مHHتى )بعالمات غير عادية. يقHHول يسHHوع المسHHيح: عنHHدما يجتمHHع اثنHHان أو ثالثHHة باسHHمي، أكHHون في وسHHطهم. 

20:18.)
. كيف نفهم كلمات قانون اإليمان هذه: أؤمن بإله واحد آب؟90

ُتفهم هذه بالرجوع إلى سر الثالوث األقدس. ألن اهلل واحد في الجوهر ولكنه ثالثي في األشخاص: اآلب واالبن
والروح القدس، ثالوث واحد متساٍو في الجوهر وغير منقسم.

. كيف يتحدث الكتاب المقدس عن الثالوث األقدس؟91
دوهم HHّع األمم، وعمHHذوا جميHHوا وتلمHHاذهب "النصوص الرئيسية حول هذه النقطة في العهHHد الجديHHد هي التاليHHة: 

مHHتى  )باسم اآلب واالبن والHHروح القHHدس  ُة،19:28” HHٌَة: اآلُب، َواْلكَِلمHHََماِء ُهْم َثالَث َّHHَهُدوَن ِفي الس ْHHنَّ الَِّذيَن َيش ا� HHَف  .“ )
الََثُة ُهْم َواِحٌد.  وُح اْلُقُدُس. َوهُؤالَِء الثَّ )َوالرُّ (.7:5يوحنا1”

. هل الثالوث األقدس مذكور في العهد القديم أيضًا؟92
بكلمHHة الHرب صHHنعت السHماوات، وبنسHمِة فيHHِه كHل جنودهHHا "نعم؛ إنما ليس بهذا الوضوح. على سHبيل المثHال:  "

أشعياء 6:33)مزمور وٌس َربُّ اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء كُلِّ اال�ْرِض.  وٌس، ُقدُّ وٌس، ُقدُّ ُقدُّ  .( ” " )3:6.)
. كيف يكون إلهًا واحدًا في ثالثة أقانيم؟93

َحٌد ُموُر اهلِل الَ َيْعِرُفَها ا� ا� "ال يمكننا أن نفهم هذا السر الداخلي لإلله. لكننا نؤمن به على شهادة كلمة اهلل المنّزهة. 

)ا�الَّ ُروُح اهلِل  (.11:2كورنثوس 1"
. ما هو الفرق بين أقانيم الثالوث األقدس؟94
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اهلل اآلب ليس مولHودًا ولم ينبثHق من أي شHخص آخHر: ابن اهلل منHذ األزل مولHود من اآلب: الHروح القHدس منHذ
األزل ينبثق من اآلب.

. هل األقانيم الثالثة أو أقانيم الثالوث األقدس جميعهم متساوون في الجاللة؟95
نعم؛ للثالثة نفس الجاللة اإللهية تمامًا. اآلب هو اإلله الحقيقي، واالبن هو اإللHHه الحقيقي بالقHHدر نفسHHه، والHHروح

القدس هو اإلله الحقيقي. إذًا، في األقانيم الثالثة يوجد إله واحد ثالثي األشخاص.
؟96 بانتوكراتور (. لماذا يسمى اهلل الضابط الكل  (

ألنه يثّبت كل شيء بقوته وإرادته.
؟97 خالق السماء واألرض، وكل ما يرى وما ال يرى ". ما الذي يعّبر عنه قانون اإليمان بعبارة  "

أن كل شيء هو من صنع اهلل، وأنه ال شيء يمكن أن يكون بدون اهلل.
. أليست هذه الكلمات مأخوذة من الكتاب المقدس؟98

نعم هي كذلك. هكذا يبدأ سفر التكوين: في البدء خلق اهلل السماء واألرض.
ا َعلَى HHََماَواِت َوم َّHHا في الس HHَم : ُه ِفيِه ُخلHHَِق اْلكHHُلُّ نَّ َفا� "يقول الرسول بولس ، متحدًثا عن يسوع المسيح ، ابن اهلل:  

ْد HHَُه قHHَِه َولHHِلُّ بHHُالَِطيَن. اْلك َHHْم س اٍت ا� َHHْم ِرَياس َياَداٍت ا� ِHHْم س ا ا� ًHHاَن ُعُروشHHََواٌء ك َHHَرى، س HHُا الَ ي HHََرى َوم HHُا ي HHَاال�ْرِض، م
كولوسي  (.16:1”)ُخِلَق.

. ما المقصود في قانون اإليمان بكلمة غير منظور؟99
العالم غير المرئي أو الروحي الذي تنتمي إليه المالئكة.

. ما هم المالئكة؟100
أرواح غير جسدية، ذات ذكاء وإرادة وقوة.

. ماذا يعني اسم المالك؟101
إنه يعني رسول.

. لماذا يسمون هكذا؟102
رسل جبرائيل ليعلن لمريم العذراء الفائقة القداسHHة ألن اهلل يرسلهم ليعلنوا مشيئته. وهكذا، على سبيل المثال، ا�

الحبَل بالمخلص.
. أيهما ُخلق أوالً، العالم المرئي أم غير المرئي؟103

غير المرئي ُخلق قبل المرئي، والمالئكة قبل الناس. 
. هل يمكننا أن نجد أي شهادة على هذا في الكتاب المقدس؟104

ْبِح َمًعا، َوَهَتَف َمْت كََواِكُب الصُّ َمْن َوَضَع َحَجَر َزاِوَيِتَها، ِعْنَدَما َتَرنَّ ”في سفر أيوب، يتكلم اهلل بنفسه عن األرض: 

أيوب  )َجِميُع َبِني اهلِل؟  "6:38-7.)
خذ اسم المالئكة الحارسون؟105 . من أين ا~
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مزمHHور ألنHHه يوصHHي مالئكتHHه بHHك لكي يحفظHHوك في كHHل طرقHHك  )من الكلمات التالية في الكتHHاب المقHHدس:   " "

11:91.)
. هل لكل واحد منا مالكه الحارس؟106

َغاِر، ِّHHُؤالَِء الصHَد ه Hَح ُروا ا� HHُِروا، الَ َتْحَتق Hُُاْنظ "بدون شك. يمكن أن نتأكد من هذا من كلمات يسوع المسيح التاليHة: 

متى  َماَواِت  ِبي الَِّذي ِفي السَّ َماَواِت كُلَّ ِحيٍن َيْنُظُروَن َوْجَه ا� ُقوُل لَكُْم: ا�نَّ َمالَِئكََتُهْم ِفي السَّ ي ا� )ال�نِّ "10:18.)
. هل كل المالئكة صالحون وخّيرون؟107

ال. هناك مالئكة أشرار، ونسّميهم أيضًا الشياطين.
. كيف أصبحوا أشرارًا؟108

لقد ُخلقوا صالحين، لكنهم انحرفوا عن واجب طاعتهم الكاملHة هلل، وبالتHالي ابتعHدوا عنHه وسHقطوا في اإلرادة
َتُهْم، بHHَْل َتَركHHُوا َHHوا ِرَياس HHُُة الَِّذيَن لَْم َيْحَفظHHَاْلَمالَِئك "الذاتية والكبرياء والخبث. بحسب كلمات الرسول يهHHوذا، هم 

يهوذا    . )َمْسكََنُهْم ”6.)
. ما معنى اسم إبليس؟109

تعني المفتري أو المخادع.
. لماذا يطلق على المالئكة األشرار اسم الشياطين أي المفترين أو المخادعين؟110

ألنهم دائمHHًا مHHا ينصHHبون أفخاخHHًا للنHHاس، يسHHعون لخHHداعهم، وإلهHHامهم بمفHHاهيم كاذبHHة ورغبHHات شHHريرة.

ْن َتْعَملHHُوا. ِبيكُْم ُتِريHHُدوَن ا� َهَواِت ا� َHHْبِليُس، َوش َو ا� HHٍُب ه ْنُتْم ِمْن ا� ا� "عن هذا قال يسوع المسيح لليهود غير المؤمنين: 

ا لHَُه، ا َيَتكَلَُّم ِممَّ HHَم نَّ ٌق. َمَتى َتكَلََّم ِباْلكHHَِذِب َفا� HHَِه حHُه لَْيَس ِفي قِّ ال�نَّ HHَاِس ِمَن اْلَبْدِء، َولَْم َيْثُبْت ِفي اْلح ااًل ِللنَّ َذاَك كَاَن َقتَّ
يوحنا  اِب.  ُبو اْلكَذَّ اٌب َوا� ُه كَذَّ )ال�نَّ ”44:8.)

. ماذا كشف لنا الكتاب المقدس عن خلق العالم؟111
في البدء خلق اهلل السماء واألرض من العدم. وكانت األرض خربة وخالية. بعد ذلك أنتج اهلل على التHوالي: نHور
ع الميHHاه على األرض HHّالث تجمHHوم الثHHة؛ وفي اليHHماء المرئيHHفي يوم العالم األول؛ وفي اليوم الثاني، الَجلَد أو الس
اليابسة وما ينبت عليها. في اليوم الرابع الشHHمس والقمHHر والنجHHوم. في اليHHوم الخHHامس األسHHماك والطيHHور. في
اليوم السادس المخلوقات ذات األربع أقدام التي تعيش على األرض، وأخيرًا اإلنسان. مع اإلنسان انتهى الخلHHق.
وفي اليوم السابع استراح اهلل من جميع أعماله. لذلك سمي اليوم السابع بالسبت، والذي يعني الراحة في اللغHHة

تكوين  (.2:2)العبرية. 
. هل خلقت المخلوقات المرئية كما نراها اآلن؟112

ال. عند الخلق، كان كل شيء حسنًا جدًا، أي نقيًا وجمياًل وغير مؤٍذ.
. ألم يخبرنا شيئًا استثنائّيًا عن خلق اإلنسان؟113
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تكوين  لنصنعّن اإلنسان على صورتنا ومثالنا  )قال اهلل للثالوث األقدس:  " (. وصنع اهلل جسد االنسان األول26:1"
آدم من التراب ونفخ في أنفه نسمة الحياة، أدخله إلى الجنة؛ أعطHاه طعامHًا، إلى جHانب سHائر ثمHار الجنHة، ثمHر

تكوين  (.22:2)شجرة الحياة ؛ وأخيرًا، إذ كان قد أخذ ضلعًا من آدم أثناء نومه، جعل منه أول امرأة، حواء. 
. ما هي صورة اهلل؟114

أفسس   . اْلِبرِّ َوَقَداَسِة اْلَحقِّ )بحسب ما يشرح الرسول بولس، تتألف من  ” "24:4 .)
. ما هي نسمة الحياة؟115

النفس، مادة روحية وخالدة.
. ما هو الفردوس؟116

كلمة الفردوس تعني الجنة. إنه االسم الذي ُيطلق على المسكن العHHادل والسHHعيد لإلنسHHان األول، الموصHHوف في
سفر التكوين على أنه مثل روَضٍة.

. هل الجنة التي عاش فيها اإلنسان أوالً مادية أم روحية؟117
بالنسبة للجسد كانت مادية، ومسِكنًا مرئيًا ومبهجًا؛ أما بالنسبة للنفس فهي روحية، حالة شركة بالنعمة مع اهلل،

غريغوريوس، العظات الالهوتية،  (.3، عدد12؛ يوحنا الدمشقي، الرأس 42، 28)وتأمل روحي في المخلوقات. 
. ما هي شجرة الحياة؟118

شجرة بَتَغّذيه من ثمرها يكون اإلنسان، حتى في الجسد، خاليًا من المرض والموت.
. لماذا صنعت حواء من ضلع آدم؟119

بقصد أن تكون البشرية جمعاء، من حيث األصل، تميل بطبيعتها إلى المحبة والدفاع عن بعضها البعض.
. ما هو التصميم الذي خلق اهلل اإلنسان بحسبه؟120

كما يلي: أن يعرف اهلل ويحبه ويمّجده فيكون سعيدًا إلى األبد.
. أليس لمشيئة اهلل هذه، التي ُصمم اإلنسان بها للسعادة األبدية، اسمها الصحيح في الالهوت؟121

ُتسمى تدبير اهلل.
- هل يبقى تدبير اهلل لإلنسان للسعادة كما هو دون تغيير، إذ يرى أن اإلنسان اآلن ليس سعيدًا؟122

يبقى دون تغيير. ألن اهلل، بعلمه المسبق ورحمته الالمتناهية، قد قرر أن يفتح لإلنسان، حHتى بعHد انحرافHHه عن
اْخَتاَرَنا ِفيِه َقْبَل َتا�ِسيِس اْلَعالَِم "طريق السعادة، طريقًا جديدًا للسعادة، من خالل ابنه الوحيد يسوع المسيح.   "

(.4:1)أفسس 
. كيف نفهم تدبير  اهلل، للبشر بشكل عام، ولكل إنسان على حدة؟123

لقد قصد اهلل أن يعطي كل الناس، وقد أعطاهم في الواقع نعمة تمهيدية، ووسائل كافية لتحقيق السعادة.
. ماذا تقول كلمة اهلل عن هذا؟124

رومية  َنُهْم  )ال�نَّ الَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيَّ " "29:8.)
. كيف تتحدث الكنيسة األرثوذكسية عن هذه النقطة؟125
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َيِرد في إعالن إيمان البطاركة الشرقيين: كما تنبأ أن البعض سيستخدمون إرادتهم الحرة جيHHدًا، والبعض اآلخHHر
المادة الثالثة (بشكل سييء، فعليه، قّدر األول للمجد، بينما أدان األخير.  (

- ما هي القوة اإللهية بالنسبة للعالم، وخاصة لإلنسان؟ 126
الجواب يلي مباشرة بعد الخلق.

العناية اإللهية
. ما هي العناية اإللهية؟127

ار وحكمتHه وصHالحه، والHHتي من خاللهHا يحافHHظ على كيHان Hّوة اهلل الجبHHالعناية اإللهية هي القدرة المستمرة لق
وَملَكات مخلوقاته، ويوجهها إلى الغايات الصالحة، ويدعم كل ما هو صالح؛ أمHHا الشHHر الHHذي ينبHHع من االنحHHراف

عن الخير فإما يقطعه أو يصلحه ويحوله إلى نتائج طيبة.
. كيف يتحدث الكتاب المقدس عن عناية اهلل؟128

بHHُوكُُم اِزَن، َوا� HHَلَى َمخ ُع ا� HHَُد َوالَ َتْجم ُHHْزَرُع َوالَ َتْحصHHَا الَ ت HHَه نَّ َماِء: ا� لَى ُطُيوِر السَّ ُاْنُظُروا ا� "يقول يسوع المسيح نفسه: 

مHHتى  ا؟  HHََل ِمْنه َHHْفض ْنُتْم بHHِاْلَحِريِّ ا� ُتْم ا� ْHHلَس ا. ا� HHََماِويُّ َيُقوُته َّHHالس( ر هHHذه الكلمHHات عنايHHَة اهلل العامHHة26:6" HHِتظه .)
بالمخلوقات، وعنايَته الخاصة باإلنسان. يمّثل المزمور الحادي والتسعون كله وصفًا لعناية اهلل الخاصة باإلنسان

والمتعددة األشكال..
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هدف الحياة وغايتها
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يوحنHHا  )الكلمة صار جسدًا وحّل فينا. وقد رأينا مجHHده، مجHHد وحيHHد جHHاء من اآلب، مملHHؤًا نعمHHة وحقHHًا  " "14:1.)
ِهْم ِHHَل َرِئيَس َخالَص ْن ُيكَمِّ ِد، ا� HHْلَى اْلَمج يِريَن ا� HHِاٍء كَثHHَْبن َو آٍت ِبا� HHَُوه ، ْجلHHِِه اْلكHHُلُّ َوبHHِِه اْلكHHُلُّ ُه الََق بHHَِذاَك الَِّذي ِمْن ا� ال�نَّ "

(.10:2)عبرانيين ” ِباآلالَِم.
وألن الصورة سقطت وتحطمت إلى أجزاء، فإن الشخص الوحيد الذي يمكنHHه التHHدخل وتجديHHدها لم يكن أحHHًدا

مزمور  ألنه قال فكان. هو أمر فصار  )سوى الذي صنعها أوالً:  " ، حان الوقت إلتمام9:33" ولّما تّم ملء الزمان  ." " )

اُموِس، ٍة، َمْولHHُوًدا َتْحَت النَّ َرا� HHْوًدا ِمِن امHHُُه َمْولHHََل اهلُل اْبن َHHْرس ا� "المخطط اإللهي لخالصنا من خالل اإلرادة اإللهيHHة، 

غالطية  َي.  َبنِّ اُموِس، ِلَنَناَل التَّ )ِلَيْفَتِدَي الَِّذيَن َتْحَت النَّ ”4:4-5.)
. لم الكلمHHة صHHار جسHHدًا "في اليوم الذي نحتفل فيه بمخطط اهلل لخالص العHHالم، عيHHد الميالد، زار اهلل شHHعبه و "

ُتسَمع بشارة أفضل في تاريخ البشرية في أي مكان في العالم. الرسالة األبدية، في السHماء وعلى األرض وحHHتى
. في خليقHHٍة كHHانت عرضHHًة للمHHوت والفسHHاد، مHHاذا عHHدا ذلHHك، أو الكلمة صHHار إنسHHانًا "تحت األرض هي ببساطة:  "

ه السHHتعادة التHHوازن، غHHير المهنHHدس األول؟ صHHرخت الخليقHHة كلهHHا تحت ضHHغط HHُذي يمكن توقعHHاألحرى َمن الHHب
مزمور  أرنا وجهك فنخلص  )الفساد:  " مزمور 3:80" لتتقدمنا مراحمك سريعًا، ألننا قد تذللنا جدًا  )؛  " " )8:79.)

. في هذه الكلمات الثالث، ُيحَتَضن اإلنجيل بأكمله، البشرى السارة إلى صار الكلمة إنسانًا "وعندما غادر السماء،  "

السماء واألرض وإلى كل الخليقة. ألن اهلل الكلمة صار جسدًا، فهذا يعني أنه اتحد أقنوميًا بنا نحن البشر، الHHذين
. إن جسد الكلمHHة البشHHري، في اتحHHاد سHHّري ولكن حقيقي مHHع اهلل، بجسد إلهي "أصبحنا منذ تلك اللحظة أناسًا  "

ر جسHHدًا فحسHHب، بHHل أيضHHًا ِHHرية، لم يصHHا البشHHة طبيعتنHHيختبر ويشّع كل الكماالت اإللهية. عندما أخذ اهلل الكلم
. روًحا إلهية "روحًا،  "

لكن حتى بعد االتحاد، يظل االثنان غير مختلَطين. يبقى اهلل هو اهلل والروح تبقى الروح، والفرق هو أنHHه لكHHَون
الروح قد تلّقت الصفات اإللهية بالنعمة، فهي تشارك اآلن في أسرار اهلل المبهجة. من خالل مشاركتها األقنومية،

 والخلود اإللهيين، تصبح الروح عضوًا فاعاًل في الحياة األبدية والخلود في المسHHيح، كمHHا فيةالذاتيالوالدة مع 
الِسمات اإللهية األخرى، حيث تشارك في التدبير اإللهي، أي مخطط اهلل لخالصنا.

ماته اإللهيHHة إلى كHHل كيHHان ِHHبتجسده، أعطى الكلمة اإللهي صفات أخرى للطبيعة البشرية. لقد أعطى جزءًا من س
، كمHHا كHHان قبHHل السHHقوط. اآلن، بالفعHHل، ِشبِه اهلل جسدي، وبهذه الطريقة، تحّول كل شيء إلى  "البشرية النفس " -

لقد اكتسب الذين يعيشون في المسيح وعيًا على شبه المسHHيح، وضHHميرًا على شHHبه المسHHيح، وإرادة على شHHبه
كمHا يتّم تطعيم الشHجر: المHHترجم طHHبيعُتهم بأكملهHHا [المسيح، وذاكرة على شبه المسيح، وبوجه عHHام، تطّعَمت  [

ة HHَه وصاروا أشباه المسيح. بما أن اهلل الكلمة هو خالق كل الخليقة، فهو أيًضا أساس كل ُبني بجسد المسيح المؤلَّ
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د ابن اهلل الوحيHHد َّHHالعالم. بالخطيئة والشر، يحاول الجنس البشري إبعاد اهلل، الخالق، عن أسس الكون. لقد تجس
وكلمته لكي يتواصل مع خليقته ويعيدها إلى خالقها الذي انسلخت عنه بالتعدي والسقوط.

ُه ِفيِه نَّ ُهَو ُصوَرُة اهلِل َغْيِر اْلَمْنُظوِر، ِبكُْر كُلِّ َخِليَقٍة. َفا� "بالرغم من ذلك، فهو في نفس الوقت أساسها األول. االبن 

ْم اٍت ا� َHHْم ِرَياس َياَداٍت ا� ِHHْم س ا ا� ًHHاَن ُعُروشHHََواٌء ك َHHَماَواِت َوَما َعلَى اال�ْرِض، َما ُيَرى َوَما الَ ُيَرى، س : َما في السَّ ُخِلَق اْلكُلُّ
كولوسي  َع(.HH 16-15:1)َسالَِطيَن. اْلكُلُّ ِبِه َولَُه َقْد ُخِلَق.  َHHْن َيض ٌد ا� HHَح ُه الَ َيْسَتِطيُع ا� نَّ َفا� "في مكان آخر يقول التالي: 

َساًسا آَخَر َغْيَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي ُهَو َيُسوُع اْلَمِسيُح.  )ا� (. إن الHHذين يبنHHون على صHHخرة الكHHون11:3 كورنثHHوس 1"
، على شHHبه الكلمHHة "الثابتة التي ال تتزعزع هم حكماء وقHHد اكتسHHبت شخصHHيتهم كHHل صHHفات اهلل؛ لقHHد صHHاروا  "

وسوف يصمدون أمام صدمات الهّزات هذا العالم وعدم يقينه.
يوضHHح تجسHHد اهلل الكلمHHة أن الرشHHد هHHو جHHوهر طبيعتنHHا، وأسHHاس كياننHHا وأساسHHه. في نموذجهHHا األول وفي
طبيعتها، كل الخليقة، المادية وغير المادية، تأتي من اهلل الكلمة وهي للكلمHة. فيHه ومن خاللHه يعHود كHل شHيء
إلى أصله الراشد ووجوده. وحيث أن مصدرنا هو من اهلل وباهلل، فإن حياتنا وكياننا يعتمHHدان عليHHه كليHHًا. أليس

يوحنا  ْن َتْفَعُلوا َشْيًئا  ِبُدوِني الَ َتْقِدُروَن ا� )هذا ما تعنيه كلمات ربنا:  " "5:15.)

Elder Iosif Vatopaidinos. The aim and purpose of life. Pemptousia. 28 May 2022. https://pemptousia.com/2022/     
05/  the-  aim  -and-purpose-of-life/  . 
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علينا الذهاب إلى القداس اإللهي، حتى ولو وقفنا هناك مثل قروم
األشجار

المتروبوليت أثناسيوس ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

"نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة اهلل اآلب، وشركة الروح القدس، لتكن مع جميعكم "

إن هذه البركHة والنعمHة الHتي نتلقاهHا ونقبلهHا ُتعطى ألولئHك الHذين يحضHرون إلى القHداس اإللهي. لHذلك نقHول
فلتذهبوا إلى القداس اإللهي وتشتركوا فيه.

لَم عليَّ الذهاب إلى القداس؟ عليك الذهاب ألنك لن تتلقى كل هذه البركات والنعمHHة إن "غالبًا ما يسأل الناس:  "

. اإلفخارستيا (لم تشترك في سرالشكر  (

؟ إنها تعني القوة؛ إنها قوة اهلل غير المخلوقة؛ هي قHHوة مشHHابهةنعمة ربنا يسوع المسيح...  النعمة ": ما معنى  "

للطاقة الكهربائية. مثاًل، من رأى تيHHارًا كهربائيHHًا؟ لم يHHره أحHد، إنHه غHHير مHHرئي، ولكْن إْن المسHHَت كHHاباًل مكشHHوفًا
فسيصدمك التيار الكهربائي. ليست الطاقة الكهربائية كالماء الذي تستطيع رُؤيته، مع أنك ترى نتيجتها ويمكنك

الشعور بها.
هكذا هي نعمة اهلل. إنها قوة غير مخلوقة؛ ال يمكنك رُؤيتها ولكنك تشعر بها حين تتلقى هذه القوة من الخHHارج.
–يشبه األمر توصيل ترانزستور فيبدأ بالعمل  هكذا هي النعمة. ليسHHت شHيئًا مجHHردًا، ليسHHت شHHعورًا مHHا، ليسHHت

 اإلنسHHان، تفّعلHه، فيHHدرك ذلHكلُخْوتدشيئًا وهميًا يختلقه المرء بنفسه. إنها ال تأتي من اإلنساِن، بل تأتي من اهلل 
 نفوس البشر.طّتنشويشعر به. النعمة هي قوة اهلل، قدرة اهلل التي 

 : أحبَّ اهلل اآلُب العالَم بال حدود، وال يمكنك فهُمه بعقلك؛ ال يمكنك وصُف أو َحدُّ أو التعبHHيُرومحبة اهلل اآلب...
أحبُّ "عن محبة اهلل؛ إنها متعذرة الوصف. لكنَّ محبتنا بشرية. إننا بشٌر وكائناٌت محدودٌة بطبيعة الحال. نقول: 

. ولكن، مهما قلنا أو فعلنا ِلَمن نحّب، ستكون محبتنا أقل بكثHHير ممHHا يمكننHHا قولHHه أو التعبHHير "فالنًا من كل قلبي

عنه.
واآلن فكروا باهلل: حين يحبُّ اهلل، وهو غيُر المحدوِد بطبيعته، فال العقُل البشري وال عقوُل المالئكHHة يمكنهHHا أن
تدركه، لذا ال يمكن ألحٍد أن يستوعب محبة اهلل بشكٍل كامل، هذه المحبة اإللهية الالمتناهيHHة لآلب، الHHذي هكHHذا
أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ُيخّلص العالم، ولكي يأتي العالم إليه ويصبح البشHHُر أوالَده، ولكي نتمكن

من الدخول إلى محبته وملكوته.
 : أي أن نشHHترك في نعمHة الHروح القHHدس، وأن تHدخل فينHا ونّتحHHد بهHHا. حHHتى نصHHبحوشركة الqqروح القqqدس...

كالطحين الذي، بامتصاصHHه المHHاء، يصHHبح عجينHHًا. ال يمكن للطحين عنHHدها أن ينفصHHل عن العجين بحيث يمكن
، ألنه قد أصبح عجينًا بالفعل. لذلك حين تكون لنا شركة في نعمة الروح القHHدس، هذا طحين وهذا ماء "القول:  "
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كورنثHوس2)نصبح واحHدًا مHHع اهلل. وهHذه البركHة من الكHاهن، والمHأخوذة من رسHالة القHديس بHHولس الرسHول 
(، تنقل إلينا مباشرًة بركة الثالوث القدوس.13:13

: حين يقول الكاهن شيئًا ما أثنHHاء القHHداس اإللهي أو األسHرار المقدسHHة، فHإن مHHا يقولHHه ليسلتكن مع جميعكم! 
مجرد صالٍة قد تتحقق أو ال. عندما يقول الكاهن شيئًا ما أثناء األسرار المقدسة، من خالل كهنوتHHه، فإنHHه ُيعتHHبر
بالفعل حدثًا منَجزًا. على سبيل المثال، حين يبارك الماء ويصبح ماًء مقدسًا، فليس هناك احتمال أال يصHHبح مHHاًء
مقدسًا. حين يتلو الكاهن صالًة على إنساٍن أو يباركه، يستحيل أال تكون هذه البركُة بركًة بالفعل، بصHHرف النظHHر
عّمن هو الكاهن. قد يكون األكثر إثمًا أو بغيضًا أو سارقًا أو كاذبًا أو خاطئًا، ال يهم. فإنه منذ اللحظة التي أصHHبح

، فإن بركته وليتورجيته تسHHاوي الليتورجيHHا الHHتيفيها كاهنًا قانونيًا، وإذا لم تكن الكنيسة قد جّردته من كهنوته
قد يخدمها المسيح بنفسه. أي لو كان هناك قداٌس إلهي يخدمه المسيح نفسه، وقداس يخدمه هذا الكاهن، فأي
القداسين له قوة أعظم؟ إنهمHا متمHاثالن، ألن المسHHيح يتمم كHHل شHHيء في كHل واحHد، والكHHاهن هHHو خHادم. من
المؤكد أن الكاهن غير المستحق يحترق فيما هو يخدم بدون استحقاق، ألن األسرار المقدسة لهيٌب يحولHHه إلى
رمHHاد. ولكن سHHواء احHHترق أو تحHHول إلى رمHHاٍد فHHذلك شHHأنه، وال يمكننHHا إدانتHHه أو الحكم عليHHه. هنHHاك أعضHHاٌء
مختّصون في الكنيسة يمكنهم التحقيق في هذه القضايا. ما يهمنا هو كونHHه كاهنHHًا قانونيHHًا أو ال، إن كHHان قHHد تم

، فبفضل كهنوته يحتفل باألسرار المقدسة.موقوفًا أو ال، وإذا لم يكن توقيفه
ذهبي الفم إنه في عصره كان بعض النHHاس يكرمHون الكهنHة الصHالحين. نحن نفعHHل ذلHكاليقول القديس يوحنا 

لقد جاء كاهن كذا وكذا! إنه رجٌل قديس! ويهرع الجميHHع "أيضًا، تمامًا بهذه الطريقة، بطريقة بشرية، أي نقول:  "

، هHذا بHارك يHا أب "لتقبيل يده. ثم يأتي كاهن آخر، لألسف ليس بقديٍس، أو لم نعتبره قديسًا. يقولون له فقHHط:  "

إن قالوا ذلك حتى. من الجيد أن نأخذ بركته، ولكن مHHاذا يعHHني ذلHHك؟ ليس الكهنHHوت مسHHألة قداسHHة شخصHHية.
سواء كان قديسًا أو خاطئًا فهذا شأنه. عندما تكرُم كاهنًا قديسًا فإنك ال تكرم الكهنوت بل القداسة، وحين تكHHرم
أيَّ كاهٍن فإنك، في شخص الكاهن، تكّرم الكهنوت، وبتكHHريم الكهنHHوت تكHHرم المسHHيح  مصHHدر الكهنHHوت ورئيس

الكهنة األعظم للكنيسة.
ألنك أنت هو  .بِّالمقر“لذلك تقول إحدى صلوات القداس اإللهي:  ع، أيهHHا المسHHيح إلهنHHا ب، القابل والموزَّ " والمقرَّ

إن المسيح هو من يخدم القداس ، وليس الكاهن. هو من يقHHّرب التقHHدمات ويقHHّرب ذاتHHه؛ هHHو التقدمHHة ومعطي
التقدمة، هو يتمم كل شيء في الجميع.

إننا نكرم الكهنوت؛ نكرم نعمة الروح القدس الفاعلة عHHبر الكHHاهن. لHHذلك ويHHٌل لنHHا إن كHHانت الكنيسHHة قائمHHة على
القداسة الشخصية؛ أي إذا كان الكاهن قديسًا فالليتورجيا صحيحة، وإذا كHHان خاطئHًا فالليتورجيHHا باطلHة. ليس

األمر كذلك. لذا فحين يحتفل الكاهن بسٍر مقدس، تنتقل كل بركة اهلل ونعمته عبر الكهنوت إلى البشر.
لماذا تمتلك بركة بعض الكهنة قوة فيمHHا بركHHة كهنHHٍة آخHHرين فال تمتلHHك هHHذه القHHوة؟ ال يتوقHHف "ستقولون لي:  "

األمر على الكاهن، بل ألننا ال نقبل البركة بإيمان، ألننا بشر ولنا ضعفاتنا البشرية. لنا إيمان أكبر حين نتلقى بركHHة
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، وهلم إنه قديس، رجل صHالح "كاهٍن قديس ألننا ُنِعّد أنفسنا مسبقًا بإيماننا قائلين:   جHر. لHذلك فإننHا، وبإيماننHاّ"
نهيئ أنفسنا له.

لسHت كمHا ينبغي أن "علينا أن نشترك في القداس اإللهي، حتى ولو وقفنا هناك كقروم األشجار. سيقول البعض: 

. ولكن اذهبوا، مهما يكن. قال أحHHد الشHHيوخ: . ال يمكن لعقلي التركيز هناك أي القداس "أكون. ال أفهم شيئًا منه  ) (

. هHذا مHا "حين تتوقف عند متجر عطور، فإن ثيابك تفوح برائحة زكية بعد أن تغادر، حتى ولHو لم تشHتِر شHيئًا "

يحدث، كما يقول، حين تذهب إلى القداس.
ربما لن تستطيع القيام بأي شيء روحي، ولكْن كونك ذهبت، حتى ولو وقفت هناك كقرم شHHجرة، هHHذا شHHيٌء مHHا
سأذهب كما أنا؛ كقطعة حطب غير مقطوعة. في نهاية األمر، يعرف اهلل كيHف يشHحذ "بالفعل. لذلك قل لنفسك: 

، حينهHHا سHHيزداد كHHل ال أستطيع. ال يمكنHHني التركHHيز . إذا لم تذهب متعذرًا بالقول:  "قطعة حطب غير مقطوعة " "

شيء سوءًا، ولن تتحسن أبدًا.
Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. We Have to Go to Liturgy, Even if We Stand There Like Stumps. 
Pravoslavie. https://orthochristian.com/144079.html
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 القَيم التقليدية للعائلة
المتقدم في الكهنة لورنس فايرلي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

القَيم التقليدية للعائلة وما هو دورها في حياة المسيحي؟ "ما هي  "

. على وجه الخصوص، ال يعHHني القَيم التقليدية للعائلة "بادئ ذي بدء، من المهم فهم ما ليس مقصودًا بمصطلح  "

 على المHHرء أن يضHHع األسHHرة في المرتبHHة األولى قبHHل كHHلَّالمصطلح أن األسرة هي أهم شHHيء في الحيHHاة، أو أن
شيء آخر. ربمHHا هHذا مHا يعتقHHده أعضHHاء المافيHHا، حيث تقاتHHل عائلHة كورليHون ضHد عائلHHة تاتاغليHHا المنافسHة أو

 المسيحيين ال يستطيعون منح األسرة المرتبة األولى في قائمة األولويات، فنحن نتبHHع من قHHال:َّبارزينيس. لكن
ْو بHHًا ا� َحبَّ ا� ِه. َمْن ا� HHُِل َبْيت HHْه ْنَساِن ا� ْعَداُء اال� َة ِضدَّ َحَماِتَها. َوا� َها، َواْلكَنَّ مِّ ِبيِه، َواالْبَنَة ِضدَّ ا� ْنَساَن ِضدَّ ا� َق اال� ِجْئُت ال�َفرِّ "

مHHتى ِني  َتِحقُّ ْHHي َفالَ َيس َر ِمنِّ Hَكْث ًة ا� Hَِو اْبن ِني، َوَمْن ا�َحبَّ اْبنHHًا ا� ي َفالَ َيْسَتِحقُّ كَْثَر ِمنِّ ا ا� مًّ )ا� (. نحن مHدعوون35:10-37"
 والءنا األول واألساسي هو للمسيح.َّلنحّب ونحترم آباءنا وأمهاتنا ونعتّز بأطفالنا، لكن

القيم التقليدية للعائلة وظيفة الرمز لرفض القيم واأليHديولوجيات المنافسHة الHتي "في الواقع، يؤّدي مصطلح  "

 مHHا منٍيتّم ضّخها بقوة والترويج لها هنا في الغرب المتدهرن. ربما هذا هو سبب خجل اليسار الليبرالي إلى حد
مناقشة هذا المصطلح  أو استخدامه.

قديمة نسبيًا صدرت  (لنأخذ، على سبيل المثال، مقالة  لماذاthe Atlantic) في األتالنتيك 2013عام ) "، بعنوان  )

هHHل غHH"؟ تسHHاءلت كاتبHHة المقHHال، إيمHHا ’م األسHHرةَقي’يصHHعب على الليبرالHHيين التحHHدث عن ’القيم العائلية’"رين، 

م ٌموضوع ترتبHHط مصHHطلحات القَيم العائليHHة بالنسبة لليسار؟ لسبب واحد، قد تكHون هنHHاك مشHHكلة لغويHة. محرَّ
قHHال بHHرادبطريقة تأطيرها الHHتي تعHHود إلى ثمانينيHHات القHHرن العشHHرين وإلى جHHيري فولويHHل، كمHHا  ًا وثيقًاارتباط

تميل عبارة  الذكرياتإعادة  إلى ’القيم العائلية’"ويلكوكس، مدير مشروع الزواج الوطني في جامعة فيرجينيا: 
".’األغلبية األخالقية’عهد ريغان و من المزعجة 

القيم التقليدية للعائلة ال يتعلHHّق في نهايHHة المطHHاف بأهميHHة األسHHرة؛ إنهHا طلقHHة لفظيHHة تمفلذلك  "إن مصطلح  "

إطالقهHا عHبر قHوس سHفينة معاديHHة في حHرب ثقافيHة. إن الHذين يسHتخدمون المصHطلح يعبHHّرون عن رفضHهم
ومعارضتهم لمجموعة من الظواهر الثقافية الحديثة نسبيًا، مثل إضفاء الشHHرعية على السHHلوك الجنسHHي المثلي
والزواج المثلي، وقبول التحوالت الجنسية مع اإلعالن المصاحب بأنه يمكن اختيار الجنس حسب الرغبة بمHHا ال
عالقة له بالبيولوجيا األساسية، وانتشار اإلباحية وتطبيعها. يمكن إضافة أشياء أخرى ال عالقة لها بHHالجنس إلى

 ومنهجي للنطHاق األخالقيٍ متماسكٍالقائمة. القاسم المشترك بينها جميعHًا هHو أنهHHا معHHًا تشHكّل جHزءًا من رفض
الذي كان موجودًا منذ عقود وهو اآلن تحت التهديد.

لعائلHHة هي بالفعHHل قيم تقليديHHة. أي يمكنلهناك شيء واحد مؤكد: القيم الموجHHودة في قائمHHة القيم التقليديHHة 
وفي تقاليد إيمانيHHة أخHHرى أيضHH  موجودةا االدعاء بأن جذورهًاحق ( من األيHHام القديمHHةًا)في اإليمان المسيحي 
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 عنHHدنه وقت قريب جدًا. هذا ال يثِبت في حد ذاته، بالطبع، أن الممارسات الجديدة خاطئHHة، لكنHHه يعHHني أوحتى
واليهودية واإلسHHالم كHHانت (الترويج للقيم واأليديولوجية الدهرية الجديدة، على المرء أن يؤكّد أن المسيحية  (

 ما أكHHثرٍعلى خطأ بشكل كبير لمئات أو آالف السنين، وأن المرّوجين المعاصرين لألخالق المستجدة هم بطريقة
 من كّل َمن سبقهم. هذه مهمة كبيرة، ورّبما تفسر تفضيل اليسار الليHHبرالي للشHHتائم على الجHHدل المسHHتمر.ًحكمة

بون إلنسHHان نيانHHدرتال وعلى الجHHانب  ّHHديين على أنهم متعصHHنيف التقليHHاطة تصHHهل ببسHHمن األسHHمنئطاالخ 
التاريخ بدالً من مناقشة حالة الفرد الدهرية.

أين هو إذن مكان القيم التقليدية للعائلة في حياة المسيحي؟ أقترح أمHرين: دور المسHيحي في الميHدان العHام،
ودوره ضمن عائلته.

في ما يتعلق بالميدان العام، أقترح أنه من السطحية والسذاجة التأكيد على أن تبّني ما هو فعليًا أخالق جديدة
لن يؤثر سلبًا على المجتمع على المدى الطويل. على هذا األساس، يجب على المسيحي أن يبذل قصارى جهHHده

إن، فHHفي أول األسHHبوع ًا الجديدة. هذا ال يعني أنHHه إذا أصHHبح زواج المثلHHيين قانونيHHلمعارضة الترويج لألخالق
من بHHابأسHHبوع. إلى الHذين يسHHألون آخHHر السوف تنهHHار بحلHHول العائالت التي تقوم على شريكين من الجنسين 

. لكننHHاهل سبق وعرفتم شخصًا انهار زواجه "، البالغة ال "بسبب مسيرات فخر المثليين؟ اإلجابة هي بHHالطبع   " "

 طويلة األمد، وليس نتائج فورية.ً ثقافيةٍنناقش مسارات
ل المثال، أن الرجال والنساء مختلفون، واآلبHHاء واألمهHHات لهم أدوار مختلفHHة ومتكاملHHةيمكن الجدال، على سبي

د للنمHHوذج التقليHHدي HHّير المتعمHHان،،في تنشئة األطفال وتربيتهم. إن التغي HHّوان أو أمHHرء أبHHدى المHHون لHHبحيث يك 
من التغذية الالزمة من الشريك اآلخر، كما يفصل الجنس عن اإلنجHHاب. عالوة على ذلHHك،بالتالي  األطفال ُمِيحر

يمكننHHا أن نHرى اآلن كيHHف أن منح االمتيHاز لالختيHHار الشخصHي في النظHHام األخالقي يمكن أن يHؤّدي إلى خلHHق
مشاكل ال يمكن توقعها.

، نصّر اآلن على أن لألفراد الحق في اختيار متى وكيف سيموتون، مع ما يسمى بالمساعدة الطبيةمثاًلفي كندا 
. مع تزايHHد شHHيوع  أي قيام األطباء بقتل األشخاص عند الطلب (في الموت  يشHHكّل ضHHغطًا على األمر َّ، فHHإنذلك)

هHHذه النتيجHHة متوقعHHة،لم تكن كبار السن إلنهاء حياتهم قبل األوان، خشية أن يصبحوا عبئًا ماديًا على أبنHHائهم. 
وبالتأكيد لم تكن مقصودة، لكنها ستتحقق رغم ذلك.

سHHواء في اختيHHار الشHHريك الجنسHHي أو اختيHHار )وبنفس الطريقHHة، فHHإن جعHHل االختيHHار الشخصHHي أمHHرًا سHHاميًا 

(الجنس سHيكون لHه نتHHائج غHير متوقعHة على المHدى الطويHل في األجيHال القادمHة. تضHع القيم الجديHدة غHير

التقليدية األساس لمستقبل مجتمع قد يكون مختلفHHًا بشHHكل كبHHير عن المجتمHHع الHHذي نعيشHHه اآلن، ويجب على
المسيحي أن يعارض التطورات التي ستضّر األجيال القادمة من منطلق االهتمام بالمجتمع الذي يعيش فيه.

من جهة القيم التقليدية للعائلة في الحياة الداخلية لألسرة: هناك شعور بأن األسرة تحدد نفسها مقابل المجتمع
سواء كان المجتمع يعتنق القيم العائلية التقليدية أم ال، حيث يجب على كل أسرة أن تختار ما إذا كانت سHHتتبع
المجتمع أم ال. في الجنوب األمريكي في أوائل القرن العشرين، كان على األسرة أن تختHHار اعتنHHاق العنصHHرية أم
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ال. يتعين على العائالت الموجHHودة اآلن في العHHالم الغHHربي أن تختHHار مHHا إذا كHHانت تعتنHHق الفهم الجديHHد للجنس
والجنسانية أم ال.

على كل عائلة أن تقرر لنفسها كيف تعيش وكيف تHرّبي أبناءهHHا. هHذا يعHHني أنHHه مHHع تزايHد رفض المجتمHHع للقيم
التقليدية للعائلة، يجب على العائالت المسيحية أن تصبح مناهضة للثقافHHة بشHHكل متزايHHد. حHHتى لHHو يئسHHنا من

 زال يتعين علينHHا أن نعيش بحسHHب القَيم الHHتي تعكسماتغيير األعراف الحاليHHة وتخلينHHا عن السHHاحة العامHHة، ف
هذا بجديد. لقد كنا في سراديب الموت الثقافية من قبل، وقد نكون مّتجهين إلى هناك من جديد.ليس إيماننا. 

في النهاية، ال يتعلق األمر بقَيم األسHرة، بHل بHHاإلخالص للمسHيح. يوصHي المسHيح تالميHHذه أن يعيشHHوا بطريقHHة
معينة، بغّض النظر عما إذا كان الناس من حولهم يعيشون بهذه الطريقHHة أم ال. قHHد يHHأتي وقت نتوقHHف فيHHه عن
الحديث عن القيم العائلية التقليدية ونتحدث ببساطة عن طريقة الحياة التي أعطانا إياها المسHHيح. إذا اسHHتمر

المجتمع في دوامة االنحدار، فقد ال يكون ذلك اليوم بعيدًا جدًا.
Source: Archpriest Lawrence Farley. “Traditional Family Values”. No Other Foundation. June 13, 2022. 
https://blogs.ancientfaith.com/nootherfoundation/traditional-family-values/
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االّدعاء تمقت الصراحة
األرشمندريت ثيوفيلوس ليمونتزيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

( هي مثال نموذجي للنفاق. إن النفاق يلّوث حتى األفعHHال الفاضHHلة، ويسHHتخدم القHHديسMoralism)األخالقية 
يوحنا السHHلمي حادثHHة مرحHة لتحليHل هHHذا الجHHانب الخHHادع من الحيHاة الروحيHة، الHHذي غالبHHًا مHHا نشHHجعه نحن
المؤمنون. يقول القديس أننا في بعض األحيان عندما نسحب الماء من البئر نكون قد جHHذبنا ضHHفدعًا معHHه دون
أن ندرك. بالطريقة نفسها، بينما نزرع الفضائل، نخدم الشرور المتشابكة معها رغم أنها غير ظاهرة. إنهHHا بالضHHبط
ب الفضHHائل َHHدما ُتكَتسHHدينين. لكن عنHHغطرسة الفضيلة التي يمكن العثور عليها في العديد من األشخاص المت" "

بوعي وبحسب إرادة اهلل، بعيدًا عن النفاق وكل جهٍد إلرضاء اآلخHرين، فإننHا ُنقHاد إلى تعزيHز التواضHع والهHدوء
. (القديس يوحنا الدمشقي (

لHHة للتعبHHير عن محيطنHHا أنHHا ُمَتَخيَّ "إذا قررنا معرفة الحقيقة عن أنفسنا واآلخHHرين، إذا قررنHHا التوقHHف عن بنHHاء  "

 يHHدّمرالتظHHاهراالجتماعي، فعلينا أن ندرك أنه ينبغي لنا أن نكون صريحين وصادقين. الصراحة تمقُت االّدعHHاء. 
وحدة الشخصية ألنه يجعلنا نبدو مختلفين ظاهريًا عما نحن عليه بالفعل. إنه يشّوه جوهر الحياة الروحية ألنه

ينّمي محبة الذات والرغبة ومحبة اللذة.
بقدر ما يحب الناس أنفسهم، يزداد اعتمادهم على آراء من حولهم. لكن المسيح يعّلمنHHا نبHHذ األكHHاذيب واألنانيHHة
وكل تلك األشكال الخارجية من السلوك الصالح وتبرير الذات. وعلى الرغم من أنه يمكن التغاضي عن اإلغفاالت
والضHHعف، إال أنHHه ال يمكن التغاضHHي عن النفHHاق. لHHذا، إذا قHHررَت أن تعيش بشHHرف وصHHراحة، فعليHHك فحص
المتناقضات لديك ومواجهتها بصدق وبدون أعذار. يأتي عالج النفاق من معرفHHة الHHذات الHHتي تقHHود إلى التوبHHة

التي تعادل التغّير الوجودي.
أنت مدعو للشروع في مسار معرفة الذات، أي أن تفهم في قلبك الطبيعة الحقيقية لمرضك الروحي، ألن الHHذين

لم يروا ظالمهم الداخلي ال يبحثون عن النور.
نحن مدعوون إلى التجّرد من إنجازاتنا المفَتَرضة حتى نتمكن من استيعاب الجهد المبHHذول على طريHHق التوبHHة
لتنمية الشHHخص الHHداخلي. كن أكيHHدًا أن اللطHHف والتHHأّدب حالتHHان داخليتHHان في عالمHHك الHHروحي، وليسHHا أقنعHHة

اصطناعية الرتدائها من أجل ترك انطباع جيد لدى اآلخرين.
، كمHHا اهلل يHHراقب قلبنHHا ويفحص محتوياتHHه "نحن مطالَبون بخلع قنHHاع الفضHHيلة وارتHHداء ذاتنHHا الحقيقيHHة، ألن  "

يعّلمنا القHديس باييسHيوس األثوسHي. لتحقيHق ذلHك، يجب أن تHدرك أوالً أن قيمHة حياتHك ال تعتمHد على اآلراء
َك من كHHل الروابHHط واألوهHHام َHHّرر نفسHHة. حHHميِرك الداخليHHالمختلفة التي لدى اآلخرين عنك، ولكن على شهادِة ض
القصيرة العمر في العالم الحالي، حتى تفهم أنك لست بحاجHHة إلى اسHتيعابها، كمHHا ال حاجHة لHك لكسHب القبHHول

العام والثناء.
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احتِضْن روعة البساطة المطلَقة. كن مخِلصHHًا ومباشHHرًا في جميHHع جHHوانب حياتHHك. هHHذا يفHHترض جهHHدًا وكفاحHHًا
وممارسًة روحية ألنه،  حتى ولو نبع شيء حقيقي من داخلنا في بعض األحيان، فHإن ذواتنHHا الحقيقيHHة ال تظهHر
إال من خالل آالم ممارسة النسك الروحي والجسدي. هHHذا هHHو بالضHHبط الصHHراع المسHHتمر الHHذي ال يHHرحم والHHذي

يخاض في نفوسنا الداخلية: إنه الصراع بين الشخصية الصادقة والموقف الزائف والمنافق.
إذًا عليك أن تهدف إلى تنمية نفسك الداخلية، بدالً من التظاهر أنك تحب الذين يتظاهرون بHHأنهم يحبونHHك. ألن
، لكنهم كما يريدهم اهلل أن يكونوا. إذ نتحرر من األنانيHHة ووسHHواس الئقين ومناسبين "الناس الروحيين ليسوا  "

التقاليد القهري، نكون مطالَبين بزراعة الفضائل؛ ال لنصبح محبوبين ممن حولنHHا، بHHل لخدمHHة محبHHة اهلل ومحبHHة
اآلخرين فقط.

ع. فلنسHمح هلل أن يغمHر ويجتHاح كياننHا. فلنعHالج ذواتنHا من نِّ َHلوك الُمَتصHاق والسHلذا فلنتجّنب االنزالق إلى النف
بممارسات التقشف واحترام الوصايا، حتى نتمكن من التقHدم نحHو محبHة إخوتنHا وأخواتنHا ومن هنHاكاالنهماك 

نحو محبة اهلل، حتى نصبح ال نرضي اآلخرين بل اهلل.
إذا أصبحنا ُمرضين هلل، فمن المؤكد أننا سنرضي اآلخرين أيضًا، ألن الصالحين يشبهون مدينHHة مبنيHHة على تHHٍل،

متى  ْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعلَى َجَبل  الَ ُيْمِكُن ا� )كما يؤكَد ربنا نفسه:  " "14:5.)
Source: Sincerity: Abhorrence of Pretense. Pemptousia. 30 May 2022. 
https://pemptousia.com/2022/05/sincerity-abhorrence-of-pretense  /  
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*التأّله كالمشروع المسيحي والنموذج لما بعد اإلنسانية الحقيقية

جان كلود الرشيه
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

 األخHHيرة، تطHHوَرْت في الواليHHات المتحHHدة ثم انتشHHَرْت في جميHHِع أنحHHاِء العHHالِم الغHHربي، نظريHHاٌتِخالل العقHHود
تياَر ما بعَد اإلنسانية  )مختلفٌة مرتبطٌة بما يسمى  " "transhumanism.)

يهHHدُف هHHذا التيHHاُر إلى تجHHاوِز حHHدوِد اإلنسHHان. يتم تحديHHُد هHHذا التجHHاوِز في اللغHHِة اإلنجليزيHHِة من خالل كلمHHِة
)التعزيز  " "enhancementّوُرHHل، يتّم تصHHزدوج بالفعHHنى المHHحسيَن أو الزيادة. كما يظهُر هذا المع ( التي تعني التَّ

هذا التعزيِز بدرجاٍت مختلفٍة، ويمكن أن ينتقَل من عالٍج بسيٍط لألمراِض أو العاهHHات، إلى تحHHّوِل النHHوِع وخلHHِق
رجٍل خارق، أي أن يكوَن لإلنساِن قدراٌت و كفاءٌة أعلى من تلك التي يتمتُع بها اإلنساُن في حالِته الحالية.

لهذا التياِر أساسان:
ه متجHHذٌر عالميHHًا في النزعHHِة1 ، إال أنَّ عبَر اإلنسانية ما بعَد اإلنسانية أو  " على الرغِم من اإلشارِة إليه على أنه  " " " )

، أي في مفهHHوٍم يعتHHبُر التنHHوير "اإلنسانيِة التي ُولَدْت في عصِر النهضِة وتطوَرْت في القرن الثامَن عشر مHHع  "

اإلنساَن موجودًا بطريقٍة مطلقة، بمعزٍل عن اهلل، وال يمكن أن يكوَن هناك مساهمٌة خارقٌة للطبيعة، بHHل فقHHط
مساهمٌة ثقافية، أي أنها تأتي من اإلنتاجاِت االجتماعية.

ِم التكنولHHوجي، بHHالفكرِة القائلHHِة بأنHHه يمكُن تحسHHيُن اإلنسHHاِن وتعزيHHُزه2 ( يرتبط هذا التياُر بشكٍل أساسي بالتقدُّ
خاصHHة علHHوم الرجHHاِل اآللHHيين والكمHHبيوتر )وتحويُله وتجاوُزه قبل كِل شHHيٍء عن طريHHِق التقنيHHاِت الجديHHدة 

(والوراثة ؛ ومن ُمنَطلَِق هذا المعنى، يكون أساُس الفكرِة ماديHHًا. بقHHدِر مHHا تسHHتنُد التقنيHHاُت إلى العلم، تعتقHHُد

–حركُة ما بعَد اإلنسانيِة أن جميَع مشHاكِل اإلنسHاِن تقريبHًا   إن لم يكن كلَّهHا  يمكُن حلُّهHا من خالِل التقHدِم –

رٌة في العلمويHة  (، وهي تيHاٌرscientism)التكنولوجي القائِم على التقدِم العلمي. كمHHا أن هHذه الحركHَة متجHذِّ
ُح أن كَل المشاكِل في الوجوِد البشري، اآلن أو في المسHHتقبل، فلسفٌي ُوِلَد في نهايِة القرِن التاسَع عشر، ويرجِّ

تجُد حاًل في المعرفِة العلمية.
وحHتى )على الرغِم من أن حركَة ما بعَد اإلنسانية، وعلى وجه الخصHوِص نظريHات التعزيHز، هي حديثHٌة للغايHِة 

، يمكننا أن نرى أن أُسَسها قديمة، ألنها تستنُد إلى إنسانيِة عصِر النهضة، وعقالنيِة التنوير، وعلمويHHِة (ُمستقبلية

القرِن التاسع عشر، كما التكنولوجيا التي ُوِلَدْت في نفِس الفترة.
ُم عدًدا من نقاِط الضعف: في ما يتعلق بأُسِسها ذاتها، فإن ما بعَد اإلنسانيِة وما يرتبُط بها يقدِّ

استعماِل1 ِة التأّلي  ُض اإلنسانيَة كنموذٍج أخالقي، إْذ بقدِر ما تزدهُر هي تزيُد من حصَّ ) إن ما بعَد اإلنسانيِة تقوِّ )

ِس الوقِت من حصِة البشرية، ويمكُنهHHا(اآلالت التقنيِة في االشتغاِل الجسديِّ والنفسيِّ لإلنسان، وتقلُل في نف
. هHHذه العبHHارُة هي عنHHواُن وثHHائقيٍّ حHHديٍث من عHHالٍم بال بشHHر َي إلى  "في النهايHHة، بحسHHب منطِقهHHا، أن تHHؤدِّ "

National ناشيونال جيوغرافيك  Geographic.
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ُضها( العقالنيُة العلميُة التي تقوُم عليها تكنولوجيا ما بعَد اإلنسانيِة 2 ُنهيقوِّ  القدُر الكبيُر من الHHوهِم الHHذي يتضHHمَّ
عالُم ما بعَد البشر، الذي هو حاليًا، وربما لألبد، خياليٌّ أكثَر منه حقيقي. في هذا الصدد، ما بعHHَد اإلنسHHانيِة هي
ِل تخيَّ ُHHالِم المHريِة في العHالِت البش في جزٍء كبيٍر منها خياٌل علمٌي أكثَر منهHا علم. يتُم إسHقاُط عHدٍد من التخيُّ

HHِة والخلHHوِة المطلقHHري والقHHي والفكHHدي والنفسHHالجس (الHHذي تنمHHو فيHHه، كالرغبHHِة في الكمHHاِل  الHHتير، األمووِد)
ُتكَتَسُب بوسائَل بشرية.

ها عميHHاَء عن حHHدوِد التكنولوجيHHا في مواجهHHِة شHHيخوخِة الجسHHِم البشHHرِي ككHٍل،3 َHHُتظِهُر ما بعَد اإلنسانيِة نفس )
والموِت الذي يشكُّل األفَق الحتميَّ للحياِة البشرية. من ناحيٍة أخرى، ُيحِرُز مشروُع اسHHتبداِل األعضHHاِء نتHHائَج
الركبHHتين والكتفين والHHوركين... أو القلِب والHHدورِة (إيجابيHHًة عنHHدما يتعلHHُق األمHHُر بHHأجزاِء الهيكHHِل العظمِي  (

، لكنه يطرُح أسئلًة حساسًة في حالِة وهِب األعضاِء حوَل ظHHاهرِة الHHرفض. الصمامات والشرايين... (الدمويِة  (

ي السHHنواُت الُمضHHافُة إلى متوسHِط العمHِر من ناحيٍة أخرى، يمكننا أن نرى إلى أي حد، في العقوِد األخيرة، تؤدِّ
، ومHHرض الزهHHايمر مHHرض النسHHيان  "المتوقHHِع إلى زيHHادِة اإلعاقHHاِت واألمHHراِض المتعلقHHِة بتنكُِّس الHHدماِغ  " (

ُعها عمُر الخاليا وضعُف قدرِتها على ... التي يشجِّ السرطانات (باركنسون، والَخَرف... أو الطفرات الجينية  " "( )

ع، والHHذي كHHان الحفاِظ على الذات، إضافًة إلى ضموِر جهاِز المناعة. وتجدُر اإلشارُة إلى أنَّ أمHHَد الحيHHاِة المتوقَّ
بسبب العوامِل البيئيِة غيِر )يرتفُع طواَل القرِن العشرين، قد تباطأ في السنواِت األخيرِة في البلداِن المتقدمِة 

كوفيHHد ْت جائحHHُة  ، وبدأ في االنخفاِض في أجزاٍء معينٍة من العHHالم، وقHHد أدَّ "المؤاتيِة على وجِه الخصوص " )

األخيرة إلى تسريِع هذه الظاهرة.
عي ما بعَد اإلنسانية، فإنها ُتنقُصه ألنها تركُّز بشكٍل أساسي على أداِء الجسِد أو4 ( بدالً من تعزيِز اإلنسان، كما تدَّ

صفاِته، وبالتالي تبتُر من اإلنساِن جزءًا كبيرًا من ُبعِده النفسي وكامَل ُبعِده الروحي.
( بقدِر ما تهدُف مHHا بعHHَد اإلنسHHانيِة إلى تحسHHيِن القHHدراِت النفسHHيِة والفكريHHِة لإلنسHHان، إال إنهHHا بشHHكٍل أساسHHي5

وعي بسHبب بطبيعِتهHا ي، فيمHا تأثيُرهHا ضHئيٌل على المسHتوى النَّ تتعامُل مع هذه القدراِت على المسHتوى الكمِّ
التكنولوجية. إن فعاليَة االختياِر التي ُيزَعُم تحقيُقها عن طريHHِق الكمHبيوتر، هي في األسHاِس مسHألُة تصHنيٍف
ي. أمHHا بالنسHHبِة للوظHHائِف الفكريHHة، فهي أيضHHًا تظHHلُّ في نطHHاِق واحتمHHاالت، وتبقى في مجHHاِل القيHHاِس الكمِّ
ُن فقط من جهِة السرعِة وكميِة المعلوماِت المعالجِة والقواعِد المنطقيِة الHHتي يتمُّ طرُحهHHا في الحساِب وُتَحسِّ

البداية، لكنها تفتقُر إلى الذكاِء والفهِم أي إدراِك معنى الِقَيِم واالستناِد إليها.
( عندما يكون هدُف ما بعHَد اإلنسHHانيِة الجHHودَة، كمHا في حالHHِة علِم الوراثHHة، فإنهHا تقHHُع في ممارسHHاِت تحسHHيِن6

كرغبHHِة الوالHHدين أو خياِلهمHHا أو المعHHاييِر (النسHHِل المشHHكوِك فيهHHا، وتعتمHHُد خياراُتهHHا على المعHHاييِر الفرديHHِة  (

كالحاجHHة إلى المزيHHِد من البنHHاِت أو المزيHHِد من الصHHبيان، أو، كمHHا رأينHHا في النازيHHة، الرغبHHِة في )االجتماعيHHِة 

. (الحصوِل على عرٍق نقي

هHHا خارجيHHٌة بالنسHHبِة للشHHخِصل يست هذه المعايير موضَع تساُؤٍل من وجهِة نظHHِر األخالِق وحسHHب، بHHل حHHتى أنَّ
المعنيِّ الذي يتُم التعامُل معه على أنه مفعوٌل به.
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ِرها أنها قادرٌة على تحسيِن اإلنساِن وتعزيِزه7 ُل أكبُر ضعٍف لدى ما بعَد اإلنسانيِة وتعزيِز اإلنساِن في تصوُّ ( يتمثَّ
عزيHِز عنHدما يتجHاوزان حHدوَد حسHيِن والتَّ فيما هي عاجزٌة عن طرِح عدِة مشكالٍت وَحلِّها، كمشكلِة معHHنى التَّ

إلصالح، مشكلة قيمِة هذا العمِل، وغالبًا، مشكلة جدوى هذا العمِل وهي مشكلٌة بسيطة.الترميِم العالجيِّ أو ا
 بصرِف النظِر عن حالِة العالِج المذكورِة أعاله والخاصِة جدًا وغيِر النمطيHHة، تطHHرُح مHHا بعHHَد اإلنسHHانيِةًا،( أخير8

 أيHHديولوجيا، يتمُّ وضHHُعها بالفعHHل، إنمشكلًة تتعلُق باإليماِن المسيحي. هذه الحركة، التي غالًبا ما تأخُذ شكَل
أو ُمصHHطنٍع غHHيِر طHHبيعي  ين، فعلى األقHHِل كبHHديٍل  ين، كمHHا لطHHرٍح أساسHHٍيersatz)لم يكْن ضHHَد الHHدِّ ( عن الHHدِّ

، وبخاصHHًة الحHHد طبيعِتنHHا السHHاقطة (للمسيحيِة بشكٍل خاص، وهو السماُح لنا بتجاوِز حدوِد حالِتنHHا الحاليHHِة  (

ضُح هذا الكالُم بشكٍل غيِر مباشٍر في سياِق مالحظاتي التاليِة التي ستركُّز األعلى لهذه الحالِة أي الموت. سيتَّ
ون في تطHHويِرهمعلى كم َره اآلبHHاُء الروميُّ اِل اإلنساِن وظفِره كما تصوَرْتُه المسيحية، وبشكٍل خاٍص كمHHا تصHHوَّ

(.theôsis)لألنثروبولوجيا المسيحية، ال سيما عقيدِة تألُِّه اإلنسان 

. الحالة الفردوسية كحالِة اإلنسانيِة المعياريِة األصلية1
بالنسبِة لألنثروبولوجيا اآلبائية، ما يشكُِّل باألصِل قاعدَة اإلنسانيِة المثاليِة هو الحالHHُة الفردوسHHية، أي حالHHُة آدَم
وحواَء قبل خطيئِتهما. لقد تكّشَفْت هذه الحالُة لنا جزئيًا في الفصوِل األولى من سفِر التكHHويِن وشHHروحاِت آبHHاِء

الكنيسة.
تكHوين  على صورِة اهلل ومثالHِه  )إن الحقيقَة األساسيَة هي خلُق اإلنساِن  " "1 H:26-27ااًلHاَن كمHا يمنُح اإلنسHمم ، )

َوَرا�ى "وجوديًا معينًا، وَعَظمًة معينًة وكرامًة وقيمة. إًذا ال يوجُد ما هو رديٌء في اإلنساِن بحسِب سفِر التكوين: 

تكوين  ا  َذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ )اهلُل كُلَّ َما َعِملَُه َفا� (. هذا يعني أن اإلنسHاَن هHو حالHٌة هي أفضHُل الممكِن في تلHك31:1"
اللحظِة من وجوِده، وأنَّ اهلل، من جهِته، قد منَحه كل ما يحتاُجه إلدراِك معنى حياِته.

ال يخبُرنا الكتاُب المقدُس واآلباُء إال القليَل عن الحالِة األولّيِة لجسِم اإلنسان، لكنهم جميًعا اتفقوا على أن ِلجسِم
اإلنساِن عدًدا من الصفاِت اإللهيِة بالمشاركة: الجمال، الذي ا�عطَي بالنعمِة وارتبَط بهHHا طالمHHا ظHHلَّ اإلنسHHاُن األوُل
ُمتحًدا باهلل، وعدُم الفساِد وبالتالي غياُب المرِض والعجز، وعدُم االنفعHاِل وبالتHالي عHدُم وجHوِد األلم، والخلHود.
بحسِب القديِس غريغوريوس النيّصي والقديِس مكسيموس المعترف، كان جسHHُم اإلنسHHاِن األصHHليِّ ماديHHًا ولكْن
من دوِن الكثافِة والثخونِة اللَتين له اليوم، وهكذا ستكون أيًضا حالُة الجسِد الُمقام الذي يمكننا أن نعرَفه جزئيHHًا
مما يخبُرنا بHه الكتHاُب المقHHدُس عن جسHِد المسHHيِح الُمقHHام، الHذي لHه القHدرُة على اخHتراِق األبHHواِب أو الجHدراِن

راجع يوحنا  راجع لوقا 26 و19:20)والدخوِل إلى مكاٍن مغلٍق  )، والقادِر على االختفاِء فجأًة  (، أو االنتقHHاِل،31:24(
أي التحرِك متحررًا من قيوِد المكاِن والزمان.

ه وقدرتHHِه على HHِه ومنطقHِة: عقلHHه الفائقHِيٍء في َملَكاتHHلِّ شHHَل كHHاِن قبHHفي نظِر اآلباء، تتجلى صورُة اهلل في اإلنس
تقريِر المصيِر المرتبطِة بإرادِته، والتي تنتُج عنها قدرُته على أن يكوَن حرًا.

ال يمّيُز بعُض اآلباِء بين الصورِة والمثHHال، ولكْن ابتHداًء من القHHديِس إيرينHHاوس، صHHاَر هHذا التميHيُز متHداَوالً: في
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ه، فHHإنَّ المثHHاَل ُيشHHكُّل ُبعHHَده األخالقيَّ والHHروحيَّ HHِاِن وتنتمي إلى طبيعتHHحين ُتشكُِّل الصورُة الُبعَد البنيويَّ لإلنس
ُز بالفضائل. ويتميَّ

َرهHHا يتعلَّقHHان بالشHHخِص على الرغِم من أنَّ الفضائَل مزروعHHٌة مثHHل الجHHراثيِم في الطبيعHHة، إال أنَّ تحريكَهHHا وتطوُّ
) واختياِره gnômè)وميِله  )proairesisٌةHHاُل فعرضHHا المثHHتشكُِّل الصورُة بنيًة مستقرًة وغيَر قابلٍة للتصرف؛ أم . )

للتبايِن ألنَّ فيه درجات.
ومن وجهِة النظِر هHذه، ال يفتقHHُر اإلنسHHاُن إلى أي شHيٍء َبه  ن الصورُة جميَع إمكاناِت الطبيعِة لتحقيِق الشَّ )تتضمَّ

اإلضHHافُة ، لكن هذا اإلنجاَز يفترُض بشكٍل متناسٍب مساهمَة النعمة، التي هي  "ليصبَح ما ينبغي أن يكوَن عليه " )

. هدِفه اإللهي كمال اإلنساِن وتحقيِق   Hالحقيقيُة الوحيدُة الضروريُة ل" " " "

رون الحالHHَة الفردوسHHيَة للطبيعHHِة البشHHريِة على أنهHHا حالHHٌة من ين ال يتصHHوَّ خالًفا للرأي السائد، فإن اآلباَء الHHروميِّ
ه كمخلHHوٍق وبخصHHائِص جنسHHه. ككHHائٍن HHِالكمال: فالجسُم البشريُّ وجميُع َملَكاِت اإلنساِن لها حدوٌد مرتبطٌة بحالت

(definition) اإلنسHHاُن تعريفHHًا يحقHHُقنسبٌي، واهلل وحَده مطلق. مثَل كHHلِّ المخلوقHHاِت األخHHرى، مخلوٍق، اإلنساُن 

 التي تعني الحدَّ أو المدى أو التخوم، والتي ُيسميها مكسيموس،finisمحددًا، والكلمُة هذه مأخوذٌة من الالتينية 
 وهي تحدُد جوهَر اإلنسان.logosالمعترف 

من وجهِة النظِر الروحية، يرى اآلباُء أن اإلنساَن في حالِته األصليِة ليس في حالِة كماٍل بقHHدِر مHHا هHHو في عمليHِة
تكميل ديناميكية.

ين حدَثت بعد وقٍت قصيٍر من ظهHHوِر اإلنسHHاِن ألنHHه يشرُح العديُد من اآلباِء أن الخطيئَة األصليَة أو خطيئَة الجدَّ
كان طفاًل غيَر متمرٍس وغيَر ناضج، وبالتالي كان عرضًة لإلغراِء بسهولة.

Ambigua   في كتابه to JohnوٍمHHدًا لمفهHHترف نقHHَر القديُس مكسيموس المع ، طوَّ كتاب الصعوبات إلى يوحنا  ) (

، من أصٍل غنوصي، مفاُده أنَّ اإلنساَن في األصHHِل كHHان في حالHHِة شHHبٍه إلهيHHٍة، مأخوذ من أوريجنس (أوريجيني  (

ه كان قاباًل للسقوِط منها على إثِر حركٍة ابتداعيٍة بسبِب الشبع. بالنسبة للقديس مكسيموس، ليسHHت الحركHُة لكنَّ
حقيقًة سلبيًة وأداًة وشاهدًا على السقوط، بل هي وسيلٌة إيجابيٌة للتقدِم، ا�عطَيْت في األصِل إلنساٍن غيِر كامHHٍل
ه: الصHHيرورة HHُاٍل يجب تحقيقHHه كمث HHَل أمامHHليتحرَك نحو الكماِل الذي لم يكْن وراَءه في مدينٍة سماويٍة ضائعة، ب

إلهًا بالنعمة.
 الكلمة قبل الدهور، وبالتالي قبَل الخلق، مشروَع تأليِه اإلنساِن كغايٍة تالئُم طبيعَته. وقد ُنقَش في خليقِتهَّرتصو

 Hب .L   وليسl)في طبيعِتها، ويطلُق عليه القديس مكسيموس اسم اللوغس  (: المترجم

ه وفي عنصHِره، فهHذا اللوغHHوس هHو التعريHُف ِHُعه في جنسHٌي يضHٌف أساسHائٍن تعريHِل كHا أنَّ لكHة، كمHفمن ناحي
ه قيمHHًة مطلقHHًة HHُائٍن يمنحHHل كHHوهِر كHHاَس اإللهَي لجHHاألساسُي لإلنسان. يمكننا أن نالحَظ بشكٍل عابٍر أن هذا األس
ومقدسًة وغيَر مادية، مما يجعُل أي محاولٍة بشريٍة لتعديِل جنٍس حٍي بالكامل، أو كائٍن معيٍن في طبيعِته، غHHيَر

مقبولة.
يعبُر هذا اللوغوس أيضًا عن العالقِة الجوهرية، في أصِلها وفي نهايِتها، بين اهلل والطبيعِة البشHHريِة وكHHِل أقنHHوٍم
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يمثُلها. كما يشكُّل هذا اللوغوس لكِل شخٍص ما ينبغي أن يكوَنه، أو معيHHاَر كمالHHِه. هHHذا يعHHني أن تطHHوَر اإلنسHHاِن
وتحقيَقه ال يمكُن أْن يتمَّ إال في إطاِر عالقٍة مع اهلل، وأن العالقَة مع اهلل متأصلٌة في طبيعِة اإلنساِن ذاِتها، وأنه
ه. ولكي يصHHبَح هHHذا َHHتزُل نفسHHبالنسبِة لألنثروبولوجيا المسيحية ال يوجد شيٌء اسُمه إنساٌن نقي، أي إنساٌن يخ

. سنتطرق إلى الطريقِة لتحقيق ذلك (اإلنساُن أكثَر إنسانيًة يجب أن يصبَح أكثَر إلهيًة  (

ه اإلنسHHاَن وتجعلHHُه يميHHُل نحHHو اهلل، وأْن يHHواكَب اإلنسHHاُن هHHذه تبدأ عمليُة التأّلِه منذ البدايِة بالحركHHِة الHHتي توجِّ
κατά )الحركَة بأسلوِب حياٍة يتوافُق مع طبيعِته  φύσινترتيٍبHًا لHائِل وفقHِة الفضHًا من ممارسHُن أساس ، وتتكوَّ )

حسٍن ينسجُم مع إرادِة اهلل.
إن النموَّ الروحيَّ لإلنسان، والذي من خالِله يصبُح أكثَر انسجاًما مHHع اهلل، وعلى شHHبِهه أكHHثَر فHHأكثر، هHHو العمليHHُة

 إرادِة وجهHHِد اإلنسHHاِن مHHعتHHآزِرالوحيدُة التي يمكُن من خالِلهHHا تعزيHHُز اإلنسHHاِن وتكميلHHُه. يتحقHHُق هHHذا من خالِل 
النعمِة اإللهيِة التي بدوِنها يبقى هذا الجهُد بال فائدٍة وال تأثير، إذ بدوِن موافقHِة اإلرادِة البشHريِة الHتي تظهHHُر في
ه حHHرًا في HHَذي خلقHاِن الHHيئَته على اإلنسHHرُض اهلل مشHHع، ال يفHHة. في الواقHHُة اهلل معلَّقHذول، تبقى نعمHHِد المبHالجه
األساس، ويريُد أن يشاركَه األشياَء الصالحَة اإللهيَة التي يمنُحه إياها لتصبَح ملكًا له، ال أشHHياء جيHHدًة مفروضHHًة

من الخارج، إذ عندئٍذ لن تكون جيدًة حقًا بالنسبِة له، على ما يشرُح القديُس غريغوريوس الالهوتي.

الناقصة2 ". حالة اإلنسان الساقط  "

نماِئه بسHHبب النعمHHِة عاديHHًا محرومHHًا من  "تضُع الخطيئُة الجديُة حدًا لهذه العمليِة وتجعHHُل اإلنسHHاَن، ال رجاًل  " " "

طبيعِته الخالصHة كمHHا يظُن الالهHHوُت السكوالسHHتيكي، وإنمHا تجعHHُل الخطيئHHُة الجديHHُة اإلنسHHاَن "وُمختزالً إلى  "

"ناقصًا وحتى أقرَب إلى الحيواِن منه إلى اإلنسان، كما ال يتردُد بعض اآلباِء في القول. "

ه، أي الالإنفعاليHHَة وعHدَم الفسHاِد والخلHود؛ ويصHHبُح Hُِة لطبيعتHا النعمHHتي أعطْتهHجسديًا، يفقُد اإلنساُن الصفاِت ال
Hوين بHHفِر التكHHا في سHHُز إليهHHة، ُيرمHHثَر كثافHHًة أك HHُّده ماديHHُب جسHHوت. يكتسHHوهِن واأللِم والمHHرِض والHHًة للمHHُعرض

تكوين  )األقمصة الجلدية  " "21:3.)
غيِر الطبيعية  التي هي "بالتخلي عن أسلوِب الحياِة الفاضلِة بما يتوافُق مع طبيعِته، يستسلُم اإلنساُن لألهواِء  "

نقيُض الفضHHائل. في حين أنَّ الفضHHائَل هي أشHHكاٌل مختلفHHٌة من التعلُِّق باهلل، محHHددٌة بنشHHاٍط من كHHلِّ َملَكHHاِت
اإلنساِن الموجهِة نحو اهلل، فHHإن األهHHواَء هي األشHHكاُل العديHHدُة الرتبHHاِط اإلنسHHاِن بذاتHHِه من ناحيHHة، ومن ناحيHHٍة
أخرى، بالعالِم الحسيِّ ُمستقاًل عن اهلل، وفًقا لمظاهِره فقط وبهدِف االستمتاِع به. يلعُب جسُم اإلنساِن دورًا مهمًا
، من اآلن فصاعدًا، تلعُب التي تحُل محلَّ الفرِح الروحيِّ األصلي (كوسيٍط من جهِة شكلَي التعلُِّق َهَذين. الُمتعُة  (

الHتي ينطلHُق كَين لألهHواِء  )دورًا أساسيًا جنبًا إلى جنٍب مع األلِم الذي يتبُعها ُحكْمHًا: من ناحيHة، يصHبحان ُمحHرِّ

، بينمHHا من ناحيHHٍة أخHHرى، (البعُض منهHHا من البحِث عن المتعHHِة وينطلHHُق البعُض اآلخHHُر من محاولHHِة تجنِب األلم

ما ُينِتج اللHHذَة ُيعتبHHَُر خHHيرًا، ومHHا ُيثHHيُر األلَم أو )يأخذان مكاَن الخيِر والشِر على التوالي كمعاييَر للسلوِك البشري 

. يصHHيُر الضHHميُر األخالقيُّ منحرفHHًا. ُيسHHَتثمُر ذكHHاُء اإلنسHHاِن وعقلHHُه  في المHHادِة من خالِل (االسHHتياَء ُيعتبHHَُر شHHرًا
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الحواس؛ ُيصبحان خالَيين من الروِح ومقسوَمين ويفقدان نفَسيهما في تنHHوِع األشHHياِء الماديHHة. فالرغبHHة، إذ قHHد
ية. ذاكHHرُة اهلل تصHHبُح ذاكHHرَة العHHالم، مليئHHًة بHHآالِف ِّHHياِء الحسHHلًة في األشHHتتًة ومنفصHHيُر مشHHابتعَدت عن اهلل، تص
ه، ِHHاألشياِء عديمِة الفائدة. يتطوُر الخياُل في محاولٍة لالستجابِة لالحتياجاِت الجديدِة التي خلَقها اإلنساُن لنفس
ممHا يHؤدي، بالتعHاوِن مHع العقHل، إلى اخHتراِع )والتي تعمHُل على خلHِق أشHياء مرغوبHٍة عنHدما ال تكHوُن ُمتاحHًة 

-التكنولوجيا أو إلنتاِج أوهاٍم لملِء الفجHHوات. تHHدخُل اإلرادُة في خدمHHِة األهHHواء  أو الHHذكاِء الخاضHHِع لألهHHواء - )

بة. وتصيُر متغرِّ
إن التناقَص الذي يؤّثُر على اإلنساِن على المستوياِت الجسديِة والنفسيِة والفكريِة واألخالقيِة والروحيِة بشHHكٍل
ي، يعتHبرون أن اإلنسHاَن الHذي فقHَد شHبَهه ّHHوس النيصHHخاٍص يبدو كبيرًا، ألن بعَض اآلباء، مثل القديِس غريغوري

. يرسُم اآلباُء جميعًا صورًة ُمفصلًة إلنسانيٍة مريضٍة وعاجزة. حيواناٍت بال إدراك "باهلل أصبَح مثل  "

الHHذي ُيسHHميه مكسHHيموس )تناقُص اإلنساِن هذا ال يعني فقداَن جHHوهِره اإلنسHHانيِّ أو فقHHداَن تحديHHِده األساسHHي 

كلمَته   (؛ يقوُل بعُض اآلباِء في هذا الصHHدِد إنَّ صHHورَة اهلل في اإلنسHHاِن ال تتHHدمُر بHHل تظِلُم أو” logos"المعترف 
ِق  وجHHوِده  َHHلبي في َنسHHيٍر سHHاقُص من تغيHHذا التنHHُتطَمس. يتكون ه( τρόπος ύπαρξηςاٍطHHّوُل إلى نشHHويتح ، )

πά)يتعارُض مع طبيعِته   ρα φύσινويضرُّ بكل َملَكاِته، على عكِس ما تجُده في سلوِكها الطبيعي بالتوافِق مع ،)
κά)الطبيعِة   τα φύσιν.يتميُز هذا التناقُص أيًضا بفقداِن صورِة اهلل التي يجُب تحقيُقها في ممارسِة الفضائل .)

أخيرًا، وهذا هو أسوأ الشرور، فهو يتوافُق مع فقداٍن للنعمٍة كنتيجٍة لحقيقِة أن اإلنساَن قHHد ابتعHHَد طواعيHHًة عن
اهلل الذي كان مصدَر هذه النعمة.   

ه جهُل اهلل  ليس مجرَد جهٍل فكHHريٍّ وسHHلبي،ًاعموم ُر بأنَّ -، يحدُد اآلباُء خطيئَة آدَم في هذا االبتعاد، وهو ما ُيفسَّ

. يشHHدُد ية ّHHياِء الحسHHواِس من األشHHلِة من خالِل الحHHالحاص يِة  ّHHِة الحسHHه إغواٌء بالمتع (بل طوعيٍّ وفّعال  وبأنَّ ( –

philautia  )مكسHHيموس المعHHترف على دوِر محبHHِة الHHذاِت األنانيHHة  - φιλαυτίαاء،  على دوِرHHا معظم اآلبHHوكم ،)
الكبرياِء المرتبِط بمحبِة الذاِت ارتباطًا وثيقًا. يقول القديس مكسيموس إن خطيئَة آدَم تتكوُن من تأليHHِه الHHذات،

راجع تكوين  مثل اهلل  )أي في اإلرادة، بحسِب وعِد الشيطان، أن يكوَن  " ( وهذا بقوتHHِه الشخصHHية، من دوِن5:3"
اهلل وخارَج اهلل، بدالً من أن يصيَر إلهًا من خالِل اهلل، هلل، مع اهلل وفي اهلل.

اآلن يبدو أن هذا ما نجُده، مع استثناءاٍت نادرٍة جدًا، في حركِة ما بعَد اإلنسانية، التي تهدُف إلى االسHHتغناِء عن
اهلل وتجُد في الموارِد البشHHرية، العلميHHِة والتقنيHHِة فقHHط، الوسHHائَل لبلHHوِغ كمHHاٍل مHHا في ممارسHHِة جميHHِع الَملَكHHاِت
البشريِة ولتخّطي المحدودياِت المتأصلِة في الطبيعِة البشريِة القائمة. لم يعد الهدُف هو العيَش األبديَّ في اهلل،

بل التمتَع بجسِد اإلنساِن وَملَكاِته ضمَن حدوِد العالِم المحيِط به.
. محاوالت الترميم الفاشلة في العهد القديم3

إن نتائَج خطيئِة آدَم وحواء، مطبوعة في الطبيعِة البشريِة التي كانا ممثلَيهHHا األولَين، تنتقHHُل إلى أحفاِدهمHHا من
، وتتأكُد وتتطوُر بخطاياهم وأهواِئهم. أي الجيني (خالل اإلنجاِب البيولوجي  (

يوفُر قانوُن العهِد القديِم لإلنساِن وسائَل التصحيِح األخالقيِّ والروحيِّ الذي حقَقه أحيانHHًا األبHHراُر واألنبيHHاُء إلى
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حٍد نبيٍل جدًا.
هم ر عHHدٌد من اآلبHHاِء أن األنبيHHاَء يأسHHفون لهHHذا األمHHِر لكنَّ HHِومع ذلك، تظلُّ الطبيعُة البشريُة مريضًة وجوديًا، ويظه

إرميHHا  لقد شفينا بابل ولم تشHHَف  )يبَقون غيَر قادرين على عالِجه. أحُد األمثلِة على ذلك هو كلماُت إرميا ،  " "28:
مِة كانت أقلَّ بكثيٍر مما يتطلُبه شفاُء البشرية.9 (. يالِحُظ أوريجانوس أن جميَع العالجاِت المقدَّ

. اإلصالح والتطوير بالمسيح4
هم؛ ِHHيؤكُد نفُس اآلباِء أن المسيَح وحده، ألنه كان قادرًا، بمجيِئه بين الناس، على تقديِم عالٍج يتناسُب مع أمراض
ُذ ال HHَخ ولكْن كان عليه أن يكون إنسانًا تامًا أيضًا، ألنه بحسِب كلماِت القديِس غريغوريوس النزينزي، فإن ما ال ُيتَّ

يمكُن شفاُُؤه أيضًا.
، شHHفاَء البشHHريِة باسHHتثناِء الخطيئHHة (المسيُح، بقوِة الهِوته، حقَق في الطبيعِة البشريِة الHHتي اتخHHَذها بُمجمِلهHHا  (

ُد هHذا الشHفاُء بكلمHِة أي جميHَع البشHHِر في كHِل العصHور الHتي تختصHُرها تلHك الطبيعHة. عHادًة مHا ُيحHدَّ (جمعاَء  (

، ولكْن فلنتذكْر أن الكلمَة اليونانيHَة  "الخالص "(σώζεινُر ا الشHفاء. ومHع ذلHك، غالبHHًا مHHا يعبِّ ًHHني أيضHHُيخلِّص تع )

مقارنة باالنحرافاِت التي أدخلْتهHHا الخطيئHHُة والHHتي تتجلَّى بHHاألهواء عافي  (اآلباُء القديسون عن هذا الشفاِء بالتَّ (

. إلى حالِة اإلنساِن األصلية (واالستعادِة  (

الخالُص هو أيضًا انتصاٌر على قوى الشِر والخطيئِة والفساِد والموِت التي تماَرُس على اإلنسان.
) ، يلحُظ اآلباُء القديسون التألُّه Σωτηρία)إلى جانِب الخالص  )theôsisدمُجHHوالذي يتمّثُل في أّن اإلنساَن ين ، )

مع اهلل ويصبُح إلهًا بالنعمة، بحسِب الدعوِة التي كلََّفه بها اهلل منذ البداية.
تحسHينًا على شHكِل إصHالِح مHا هHو تHاِلٌف، "باعتمHاِد مفهHوِم التعزيHز، يصHيُر ممكنHًا القHوُل بHأن الخالَص يجلُب  "

ه، وشفاِء مHHا هHHو مHHريض، رفHHِع مHHا هHHو سHHاقط، تحصHHيِن مHHا هHHو وتصحيِح ما هو منحرف، واستعادِة ما هو مشوَّ
، بقدِر ما يستطيُع اإلنسHHاُن أن ازدياد "ضعيف، إحياِء ما هو ميت. من ناحيٍة أخرى، يمكُن تصّوُر التأليِه على أنه  "

ه، ألنهHا تتجHاوُز قوتHَه Hِاَبها بطبيعتHه اكتس ُHو نفسHتطيُع هHا وال يسHتي ال يمتلكُهHِة الHيتلّقى الصفاِت اإللهيَة بالنعم
الخاصَة من جهِة كيفيِة اكتساِبها، وتتجاوُز حدوَد جوهِره من حيث طبيعِتها.

. التأّله5
( في التقليHHِد الالتيHHني، لكنHHه يحتHHُل مكانHHًا أساسHHيًا في الهHHوِت اآلبHHاءtheôsis)نادرًا ما ُيشاُر إلى موضوِع التأّلِه 

الروميين. ليس هذا المفهوُم حديَث الظهور، ألنه موجوٌد بالفعِل في كتاباِت اآلباِء الرسوليين. إنه يزداُد وضHHوحًا
عند خلفاِئهم المباشرين. وهو يتطوُر بين اإلسكندريين األوائِل ويصبُح أكHHثَر دقHHًة بين ُمعلمي الكنيسHHِة العظمHHاِء
الذين يحاربون اآلريوسيَة وأجيالَها القادمة. هHذا الموضHوُع موجHوٌد في القHرِن السHابِع في لبِّ التوليHِف العظيِم
، إذ يوضHHُحه من وجهHHِة نظHHٍر ماورائيHHٍة معلِم التألُّه ِHHHف ب َHHا يوصHHالذي وضَعه مكسيموس المعترف الذي غالبًا م" "

ومسيحيٍة وأنثروبولوجيٍة وروحية. كما أنه موجوٌد في التلخيِص اآلبائيِّ العظيِم الذي قHHاَم بHHه القHHديُس يوحنHHا
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الدمشقي في القرِن الثامن، قبل أن يجَد تحديداٍت جديدًة في القرِن الرابHHَع عشHHر مHHع التطHHوراِت الالهوتيHHِة مHHع
القديِس غريغوريوس باالماس.

لعقيHHدِة التألHHِّه أسHHاٌس كتHHابيٌّ مHHتيٌن في العهHHِد الجديHHد، يظهHHُر في اسHHتمراِر تعليِم العهHHِد القHHديم. تظهHHُر هHHذه
مزمور 34:10االستمراريُة بشكٍل أوضح في يوحنا  لقد قلُت، أنتم6:81)، حيث يأخُذ المسيُح الصيغَة التي في   :" )

. يHتردُد صHدى اهلل قائم في مجمع اآللهة. في وسHط اآللهHة يقضHي . يعلُن المزمور نفُسه في آيِته األولى:  ”آلهة " "

أعمال  ُة اهلِل...  يَّ ْذ َنْحُن ُذرِّ ُتُه. َفا� يَّ ْيًضا ُذرِّ َنا ا� ال�نَّ )هذه الصيِغ في تأكيِد الرسوِل بولس المتكرِر مرتين:  " "28:17-29.)
ر عنه قHHوُل الرسHHوِل بطHHرس أنHHه من خالِل مجHHِد اهلل ال تمثُل هذه الصيُغ واقعًا حقيقيًا بل واقعًا ُمحتَماًل، كما عبَّ

ِة لِهيَّ ِة اال� Hَِبيع َركَاَء الطَّ ُHا ش Hَيُروا ِبه ِHَة، ِلكَْي َتص Hَِمين ا اْلَمَواِعيHَد اْلُعْظَمى َوالثَّ Hَْد َوَهَب لَن Hَاللََّذْيِن ِبِهَما ق ")وقِوة عمِله  "2
ُتُم4:1بطرس  ْHْد لَِبس Hَيِح ق ِHHْدُتْم ِباْلَمس Hَال�نَّ كُلَّكُُم الَِّذيَن اْعَتم ". هناك صيٌغ أخرى تشهُد على االندماِج في المسHHيح:  )

غالطية  )اْلَمِسيَح  غالطية 27:3" َنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ  ْحَيا الَ ا� ا� ) ؛  " " )20:2.)
راجHHع )يجب أيًضا ربُط موضوِع التأّلِه بموضوِع خلِق اإلنساِن على صورِة اهلل ومثاِله، الذي تحHHدْثنا عنHHه سHHابقًا 

تثنية 23:2 ؛ حكمة 27-26:1تكوين  )، وموضوِع تبّني اهلل لإلنسان  ؛5:5؛2:18 ؛ حكمHHة 28-27:88؛HH 6:81؛ مزمور 1:14(
راجHHع مHHتى7-4:4؛26:3؛ غالطية 17-14:8؛ رومية 9:6متى  )، وموضوِع االقتHHداِء باهلل حHHتى بلHHوِغ درجHHِة كمالHHِه  )

راجHHع حكمHHة 48:5 ين  )، والوعِد بحالٍة مستقبليٍة يشHHارُك فيهHHا المؤمنHHون في عHHدِم الفسHHاِد والخلHHوِد اإللهيَّ ؛23:2(
)، حيث يجُد الكمال في معاينِة اهلل الذي سيشبُهه بنفِسه 53:15 كورنثوس 1؛ 18:6؛ 15:5-16 (، وحيث2:3يوحنا 1(

راجع متى  ُد في نوِره  (.43:13)سيتمجَّ
َبت وهي الHHتي سHHبَّ )من المؤكِد أن بعَض هذه الموضوعاِت كانت موجودًة بالفعِل في تياراٍت معينٍة من الهيلينيِة 

ه. HHِاِل اإللهي، وتحقيقHHاِن في الكمHHِل األعلى لإلنسHHبِه اهلل، والمثHHفكرُة ش : (الشكَّ بأن اآلباَء الروميين قد تأثروا بها

باالقتداِء باهلل، والتأكيِد على إمكانيِة مشاركِة اإلنسان، ليس في األشياِء اإللهيِة الحسنِة وحسHHب، بHHل أيضHHًا في
، وأن معرفَة اهلل تمزُج العارَف بالمعرفة ال سيما التمتِع بالخلود …الصفاِت اإللهيِة  ) (

ِر المسيحي وحيثومع ذلك، أبعَد من هذه المقارنات،  هناك اختالفاٌت عميقة، حيث يتم تأكيُد خصوصيِة التصوُّ
ُب كحقيقٍة مطلقٍة للوجوِد المسيحي. يتم تبريُر الواقِع الكامِل للتأّلِه الذي ُيَنصَّ

ِد الكلمHHة، ابن اهلل، الHHذي يخضHHُع لHHه كHHلُّ شHHيء. بحسHHِب ُّHHُة تجسHHفي صميِم المفهوِم المسيحي للتأّلِه توجُد حقيق
، مما يعني أن تأّلَه اإلنساِن صاَر اهلل إنسانًا ليصيَر اإلنسان إلهًا "الصيغِة التي استخدَمها معظُم اآلباِء الروميين:  "

هو سبُب وجوِده والهدُف النهائيُّ للتجسد، ولكْن، أيضًا التجسُد هو الذي يجعُل التأّلَه ممكنًا.
َل باهلل، الHذي يتحقHُق باالقتHداِء باهلل في Hّيِته. إنَّ التمثHيحي عن خصوصHِه المسHّاُل التألHمن بعد هذا، يكشُف مث
الفضائل، هو التمّثُل بالمسHHيِح الHHذي يتحقHHُق باالقتHHداِء بالمسHHيِح، مصHHدِر كHHل فضHHيلٍة ومثاِلهHHا. إن االشHHتراَك في
ُة األشياِء اإللهيِة الصالحِة هو المشاركُة في المسيِح بالروح القدس. عدُم الفساِد والخلود، وهي الصفاُت األخرويَّ
لإلنساِن المخلَِّص والمتألِّه، ليست خصائَص طبيعِته بHHل هي هبHHاٌت من اهلل. إلى ذلHHك، هHHذه الخصHHائُص ال تقبُلهHHا
، وذلHHك بنعمHHِة وهو الجسُد الذي يمقُته التقليُد األفالطوني والتياراُت الغنوصHHية (النفُس فقط بل الجسُد أيضًا  (
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أي أنه لم يّتخْذ نْفسًا وحسب، بل ، قHHد تغّلَب على الفسHHاِد والمHHوِت)المسيِح الذي تجسَد  ( وجسHHدًا بشHHريًا أيضHHًا

وقاَم من بين األموات، مما سمَح لجميِع البشِر بالمشاركِة في خيراِت تدبيِره الخالصي.
بالنعمة يصيُر المس "إن التحديَد بأن  ل إلهًا هو أمٌر أساسٌي ووارٌد عند جميِع اآلباء." الُمكَمَّ ”يحي  “

ه َHHتطيُع أن يمنَح نفسHHاَن ال يسHHه، ألن اإلنسHHَوُق قوتHHذا يفHمن جهة، ال يستطيُع اإلنساُن أن يحقَق تألَُّهه بنفِسه: فه
هذا اختالٌف آخُر مHHع الفلسHHفاِت الوثنيHHِة الHHتي اعتHHبَرت، في الغHHالب، أن النفَس كHHانت )حالًة خارجًة عن طبيعِته 

. وهكذا فإنَّ التألَُّه يتحقHHُق بHHالقوِة اإللهيHHِة وحHHَدها ر (إلهيًة بطبيعِتها، ورأْت في التأّلِه إنجازًا لحركِة ُجهِدها للتطهُّ

. إن اإلنسHHان، بانثناِئه عن ممارسHHِة قHHوِة َملَكاتHHِه نعمة عندما يعمHHُل للنHHاس (أو النشاِط اإللهي، الموصوِف بأنه  " " (

لHHُه إلى إلHHٍه ُده مHHع اهلل وتحوِّ وبتخلِّيه الوجداني عن نفِسه، يفتُح نفَسه بحريٍة لعمِل هذه القوِة اإللهيHHِة الHHتي توحِّ
بالنعمة.

بعض اآلباء، كالقديس غريغوريوس الالهوتي والقديس مكسHHيموس )من جهٍة أخرى، فإن تأكيَد األلوهِة بالنعمِة 

، يسمُح للمرِء بأن يؤكَّد أن اإلنساَن َسها اهلل بالتكوين بمعنى أنها حالٌة أسَّ بالمشاركة أو  (المعترف، قاال أيضًا:  " " " "

هم ِHHاُء بأنفسHHأى اآلبHHذا ينHHالمؤلََّه ال يصيُر أبدًا إلهًا بطبيعِته أو جوهِره، بل يبقى كائنًا بشريًا وشخصًا إنسانيًا. وهك
ما ال ينطبُق على التياراِت الفلسفيِة أو الدينيِة القديمِة الHHتي طHHوَرت أيضHHًا )عن مفاهيِم تعدِد اآللهِة أو االندماج 

. (موضوَع التأّله

في التأّله، حيث يتحوُل اإلنساُن فعاًل، حيث يصبُح حقًا إلهًا ببلوِغ حالٍة إلهية، يبقى مHHع ذلHHك إنسHHانًا. هنHHا لHHدينا
مفارقٌة حاوَل بعُض اآلباِء حلَّها. بتمييِزه بين تعريِف الطبيعHِة أو الجHHوهِر وطريقHHِة الوجHHود، أوضHHَح مكسHHيموس
ُف كياَنه أساسHHًا ولكنHHه بمعنًى آخر، يحافُظ على ما ُيعرِّ (المعترف أن اإلنساَن المتأّلَه يظلُّ كما هو بحسِب األول  (

ُر العديHHُد من اآلبHHاِء عن HHّيعب . بمعنًى آخر، يصُل إلى حالٍة أخرى أو طريقٍة أخرى لوجوده (يتحوُل بحسِب الثاني  (

الحHHرارة، اللمعHHان فيمHHا يبقى (هذا من خالِل استعارِة صورِة الحديِد الُمحّمى بالنار، والذي يكتسُب صفاِت النار  (

حديدًا.
ازديHHادًا حقيقHHيين لإلنسHHاِن، يرفعانHHِه من كمHHاالً و  "باستخداِم مصطلحاِت التعزيز، يمكننHHا أن نقHHوَل أن هنHHاك  " " "

حالِته الطبيعيِة ويذهبان إلى أبعد من ذلك إلضفاِء الصHفاِت اإللهيHِة عليHه. من وجهHِة نظHٍر معينHة، هنHاك تجHاوٌز
ه األساسHHي، HHُُل تعريف لإلنسانيِة وحدوِدها الطبيعية؛ ولكن من وجهِة نظٍر أخرى، ُيحتَرُم جHHوهُر اإلنسHHان، وال ُيعHدَّ
وهو ما يشكُل أوَل اختالٍف مقارنًة بأغلبيِة نظرياِت ما بعَد اإلنسانيِة التي تهدف، بطريقHHٍة تقنيHHٍة أو جينيHHٍة، إلى

مHHا بعHHد اإلنسHHانيةخلِق كائٍن بشرٍي مخت ومن هنا يطلُق أحيانًا اسHHُم  "لٍف تمامًا، كائٍن ذي طبيعٍة أو جوهٍر آخر  " (

سايبورغ لهذا الكائِن ذي الطبيعِة األخرى، الذي والداه هما علHHوُم الوراثHHِة  ، وُيعطى اسم  )على هذه النظريات " " )

genetics ُجُل اآللي ) والرَّ )robotics والكمبيوتر ( ) computer science.)
ه الطبيعHHَة ِHHَد في شخص كما ذكرنا، نكتسُب نحن البشر نعمَة األلوهيِة من خالِل تدبيِر المسيِح الخالصِي الذي وحَّ
البشريَة بالطبيعِة اإللهية، وحّوَل طبيعَتنا وحفَظها وأّلَهها بقوِة الهوتHHِه. ينHHاُل النHHاُس نعمHHَة الخالِص والتألُِّه هHHذه
من خالِل تطعيِمهم في جسHHِد المسHHيح، أي بHHأن ُيصHHبحوا أعضHHاَء في الكنيسHHة. يتمُّ تلّقي نعمHHِة األلوهيHHِة في
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أو األسراِر األساسية  المعموديِة والميروِن والشركِة اإلفخارستية  حيث يتقّبُل المؤمنون المسيَح -األسرار  - ) ( " "

نفَسه الذي يتغلغُل في نفوِسهم وأجساِدهم.
حHHِد بHHه، ومع ذلك، على المسيحي أن يتمّلَك هذه النعمَة وأن يستوعَبها شخصيًا عن طريِق اتحاِده بالمسHHيِح الُمتَّ

ويتحقُق ذلك بعمHHِل مشHHيئِة اهلل، وممارسHHِة وصHHاياه، ومبHHادِئ الحيHHاِةوهذا من خالل عيِش حياٍة وفًقا للمسيح. 
الHHتي تسHHمُح لإلنسHHاِن بHHالتطّهِر من األهHHواِء واالقتHHداِء بالمسHHيِح من خالِل العيِش على أسHHاِس الفضHHائِل حيث

المسيُح هو النموذُج والمصدُر والجوهر.
 تدريجيًا في المسيِح بالروح القدس. يصHرُّ آبHHاٌء كثHHيرون على الHHدوِر األساسHHي الHHذي يلعبHHُه الHHروُحيتحقُق التأّلُه

القدس في التأّله: فهو الذي يستوعُب المؤمنين في المسيِح ويوّحُدهم مع اآلب.
ه وجسHHِده. بحسHHِب صHHيغة القHHديس ِHHيحيُّ في نفسHHُه المسHHّالن، يتألHHٌد ال ينفصHHو نفٌس وجسHHاَن هHHألن اإلنس
ه إنسHانًا في النفِس والجسHد، Hِاُن بكلّيتHيبقى اإلنسHس "مكسيموس المعترف الذي يلّخُص التعليَم اآلبHائي جيHدًا، 

بسبِب طبيعِته، ولكنه سيصبُح إلهًا بالكلّيِة في النفِس والجسHHِد بفضHHِل نعمHHِة وبهHHاِء مجHHِد اهلل المبHHارك، الممنHHوِح
. ُل أي شيٍء يفوُقه روعًة أو سموًا "بالكلّية له، وال يمكُن تخيُّ

يسHHمُح التألHHُّه لإلنسHHاِن بHHأن يتفلََّت من القHHوانيِن الHHتي تحكُم هHHذا العHHالم، وال سHHيما القHHراراِت الماديHHِة والنفسHHيِة
واالجتماعيHHة. يشHHدُد القHHديس مكسHHيموس المعHHترف بشHHكٍل خHHاٍص على حقيقHHِة أن اإلنسHHاَن المتألHHَّه يتجHHاوُز

تصنيفاِت المكاِن والزمان.
َس يمكنHHُه فقHHط أن يتلّقى أولى ثمHHاِر الخالِص والتألُِّه هنHHا على مع ذلHHك، يجُب أن نالحHHَظ أن المسHHيحيَّ المتقHHدِّ

ه سيحصُل على كماِلها فقط في نهايِة الزماِن وفي الحياِة اآلتية. األرض، ولكنَّ
يمكنه أن يختبَر تحوالً روحيًا كليًا هنا أسفل في خبرِة معاينِة اهلل، وهي ذروة. لكنَّ هذه الخبرة، بالرغم من أنهHHا

قابلٌة للتكرار، تظُل قصيرَة العمر.
من ناحيٍة أخرى، يظُل اإلنساُن في جسِده خاضعًا لتقلبHHاِت العHالِم السHاقط. إذا اسHتطاَع الهHروَب روحيHًا، بنعمHِة
المسيح، من قبضِة األلم، من جبروِت قوى الشر، من الخطيئHHِة والمHHوت، فلن يسHHتطيَع الهHHروَب جسHHديًا من األلِم

نفِسه، من الفساِد والموت.
يمكنه بالتأكيِد إلغاُء المعاناِة بأشكاِلها الثانويِة والتخفيِف منها إلى حٍد ما في أشكاِلها الكHبرى؛ يمكنHُه عالُج عHدٍد
معيٍن من األمراِض التي تصيُبه أو يحمَي نفسه منهHHا؛ يمكنHHُه الحصHHوُل على أطHHراٍف اصHHطناعيٍة لتخفيHHِف بعض
، لم تعHارض الهHوت المHرض "اإلعاقات؛ ويمكنه أن يطيHَل مHدَة حياتHِه إلى حHٍد مHا؛ وكمHا أوضHْحُت في كتHابي  "

عْتها. لكن الفكرة، التي طّوَرْتهHHا حركHُة مHا بعHHَد اإلنسHHانية، والHتي المسيحيُة مثل هذه اإلجراءاِت فحسب بل شجَّ
مفاُدها أنه يمكُن استبداُل جميِع األجزاِء الفاشلِة من جسِم اإلنساِن إلى أجHHٍل غHHيِر ُمسHHمى، وإلغHHاِء كHHلِّ المعانHHاة،

وإلغاِء حدوِد الموِت إلى أجٍل غيِر ُمسمى، هي فكرٌة خادعٌة تمامًا من وجهِة نظِر الالهوِت المسيحي.
في مواجهِة هذه الحدوِد التي ال يمكُن تجاوُزها للحياِة الجسديِة في العالِم الساقط، فHHإن الروحانيHHَة المسHHيحيَة
َدت المسيحيَّ بالوسائِل الروحيِة حتى ال يكون، على المستوى الروحي، الذي هHHو أمHHٌر أساسHHٌي في مطلHHِق قد زوَّ
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األحوال، خاضعًا لقوِة األلِم والفساِد والموت.
قبل اكتماِل تدبيِر المسيِح الخالصي، لم تكْن قوُة الموِت ُتماَرُس فقط من خالِل تشكيِل نهايٍة حاسمٍة للحياة، بل
من خالِل الخوِف الذي توحي به هذه النهاية. في هذا الصدد، طرَح ثيHHودور الموبسويسHتي ويوحنHHا ذهHHبُي الفم
فكرَة أن اإلنساَن قد طوَر كَل المشاعِر الشريرِة كمحاولٍة للهروِب من الموت. وبنفِس الطريقة، فHHإن األلَم يمHHاِرُس
التسلَط على اإلنسان، ويتمّيُز على وجِه الخصوِص بالقدرِة على إبعاِده عن اهلل أو تHHدميِر حياتHHِه الداخليHHة. قبHHَل
ضماِن عدِم الفساِد والخلوِد في العالِم اآلتي للناس، فإن انتصاَر المسيِح على األلِم والموِت في آالِمه وموِته على
الصليِب منَحهم، إذا اتَّحدوا به ونالوا نعمَته، انتصHHارًا روحيHHًا على األلِم والمHHوت، حHHتى يفقHHَد األلُم والمHHوت، في

راجع  ، كما يقوُل الرسوُل بولس  شوكَتهما )الحياِة الحاضرة،  " (.55:15كورنثوس 1"
يمكُن أن يكتسَب المرُض واأللُم والتجارُب ومحُن الوجوِد البشري المختلفُة معنًى وقيمًة إيجابيين، ممHا يسHاعُد
لها في المسHHيح. وبوجHHٍه عHHام، فHHإن الضHHعَف الHHذي يحتقHHُره اإلنساَن على أن يتشكَّل ويتقدَم روحيًا، إذا ما تمَّ تقبُّ
رون قدرَة اإلنساِن الُمطلقة كمثال، يصبُح بالنسبِة لإلنسHHاِن الحالHَة الHتي تتجلَّى فيهHا قHوُة اهلل أولئك الذين يصوِّ

راجع  . هذا التجّلي لنتائِج السقوِط هو أيضًا جزٌء مهٌم من التعزيِز والتكميHHِل10-7:12 كورنثوس 2)بشكٍل أفضل  )
واالزدياِد الذين تقترُحهم المسيحيُة في الحاضِر الذي نعيُشه وبوسائَل في متناوِل الجميع.

خاتمة
ه كبHHديٍل ُمتHHدهرٍن َHHّدُم نفسHHون، يقHHتوى الكHHانية، على مسHHَد اإلنسHHا بعHHاَر مHHيَر إلى أنَّ تيHHام، أوُد أن أشHHفي الخت
ُد في ِّHانية يجسHHد اإلنسHا بعHم (وإنسانويٍّ وماديٍّ عن المشروِع المسيحي لتجاوِز حHدوِد طبيعِتنHا الحاليHة. إنHه  (

دُتها للتو، فإنHHه يعيHHُد إنتHHاَج عصِرنا أسطورَة بروميثيوس، وإذ ُيفَهم في إطاِر األنثروبولوجيا المسيحيِة التي حدَّ
خطيئِة آدَم في رغبِته في أن يكوَن كائنًا كاماًل و مطلَق القوة، وبعبارٍة أخرى إلهًا خارَج اهلل وبدون اهلل، بقدراِته

وقوِته الجسديِة والفكرية.
ه HHِِز في أهدافHHذا التعزيHHان، دعُم هHHترُم اإلنسHHاٍت تحHHاِر أخالقيHHيحيٍّ في إطHHه من الممكن، كمس على الHHرغِم من أنَّ
والتي تتحقُق بشكٍل طبيعي، من دون دعِم أي عقيدة، عن طريِق )التصالحيِة في ما يتعّلُق باألمراِض والعاهات 

ه من غيِر الممكِن دعُم مشروِع ما بعَد اإلنسانية في إرادِته خلَق إنسHHاٍن ، إال أنَّ (الطِب والتقنياِت التي يستخدُمها

يه األهHواء، أو جديٍد إلى حٍد كبيٍر منزوِع اإلنسانية، خاضٍع ألهداٍف تحدُدها األنانيُة الفرديُة التي تنبHُع ممHا نسHمِّ
، أو من خالِل الHHتي تHHبيُع أو تسHHتغُل التقنيHHاِت المَنفHHذة (من المصHHالِح الجماعيHHِة للمجموعHHاِت االقتصHHاديِة  (

األيديولوجيات أو اإلنتاجاِت الخياليِة الHHتي تحHHاوُل بأوهِامهHHا، مHHع ثمٍن من التخيالِت الخطHHيرِة وخيبHHاِت األمHHِل
الجسيمة، تحقيَق مثاِل الكماِل الذي تقترُحه المسيحيُة في مجتمعاِتنا الدهرية، مع األسف، بشكٍل خجوٍل فقط.
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تعليق حول ذكر األسماء على الذبيحة
من الكنيسة الروسية خارج روسيا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

أصدر األسقف لوقا، من األبرشية الشرقية في أميركا، من الكنيسة الروسية خارج روسيا، البيان التالي إلى أبناء
رعيته:

 ن واألخوة واألخوات المحبوب
لقHHد بلغنHHا أن من آثHHار التجديHHد والمسHHكونية على المؤمHHنين األرثHHوذكس في أمريكHHا، وجودكهنHHة يHHذكرون
المسيحيين غير األرثوذكس في القداس وفي التهيئة للقداس اإللهي، على الذبيحة. في مقال ُنشHHر على مدونHHة

، تبّرر هذه الممارسة الشاذة بأن كتب الخدمة الليتورجية التي من اآلبHHاء القديسHHين "اإليمان القديم  حHHول هHHذا"
، وبالتHHالي تحتHHاج إلى إعHHادة النظHHر فيهHHا بمزيHHد من ...مجلدات مغبرة وأحيانHHًا مشHHكوك فيهHHا... "الموضوع هي  "

التحديث في التفسير. لقHHد طلبت من األب جHHون بHHوديكر، األسHHتاذ في معهHHدنا اإلكلHHيريكي، أن يعلHHّق على هHHذا
األمر.

+ األسقف لوقا
دير الثالوث القدوس

ذكر األسماء في القداس اإللهي
الكاهن جون بوديكر

في القداس اإللهي، يذكر المؤمنون األرثوذكسيون بانتظام أحباءهم األحياء والراقHHدين عن طريHHق تقHHديم خHHبز
قربانHHة مHHع األسHHماء ليقرأهHHا الكهنHHة على المHHذبح في وقت التقدمHHة. خالل التقدمHHة، يقHHوم الكHHاهن (التقدمHHة  (

باقتطاع جزء من القربانة عن كل واحHHد من المسHHيحيين األرثوذكسHHيين األحيHHاء أو الراقHHدين الHHذين ُطلب منHHه
ذكرهم، ووضع الجزء على الصينية التي عليها الَحَمل، أي الخبز الذي سوف يتحّول إلى جسد المسيح، جنبًا إلى

جنب مع أجزاء أكبر حجمًا لذكر والدة اإلله ومختلف طغمات القديسين في السماوات.
لقد رأى اآلباء القديسون الصينية كصورة للملكوت السماوي والكنيسة حيث يملك ربنا مع جميع قديسHHيه. لهHHذا
لين لتلقي أسHرار جسHد ودم السHبب، لم تHُدِرج الكنيسHHة بين َمن تHذكرهم على التقدمHHة سHوى األشHخاص المHؤهَّ
المسيح المقدسين، والذين يترّجون أن يكون لهم نصيب في الملكوت السHHماوي. لHHذلك، فيمHHا علينHHا بالتأكيHHد أن
نصHّلي من أجHل أحبائنHا الHذين هم خHارج الكنيسHة، إال أننHا في القHداس اإللهي ال نHذكر إال األرثHوذكس األحيHاء

والراقدين.
في هذا الخصوص، يقول أحد أعظم الالهوتيين الليتورجHيين في تقليHد كنيسHتنا، أبونHا في القديسHين سHمعان
أي شHHركة ال يوجد مكان هنا على الصينية لغير المؤمHHنين، ناهيHHك عن غHHير األرثHHوذكس.  ’التسالونيكي، ما يلي:  "
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)للنور مع الظلمة؟  ( إذ كما يقول الكتاب، ستفرز المالئكHHة الشHHر من بين األبHHرار. لHHذلك ليس من14:6كورنثوس 2’
م قربانHHًا عن مخلHHوق غHHير أرثوذكسHHي أو أن يHHذكره؛ وال يجHHوز لHHه أن يفعHHل ذلHHك حHHق الكHHاهن إطالقHHًا أن يقHHدِّ
للخاطئين عالنيHHة وغHHير التHHائبين. ألن التقدمHHة هي إلدانتهم، تمامHHًا كمHHا هي لغHHير التHHائبين الHHذين يتنHHاولون من

. "األسرار الرهيبة، كما يقول بولس اإللهي

إن الجزء العائد للشخص الذي تّم ذكره َعلَى َنْحٍو خاِطئ في التقدمة قبل القداس، من خالل وضHعه بHالقرب من
الحمل، الذي سوف يصير المسيح، وعلى الصينية التي تصّور الملكوت السماوي، هو مثل ذلك الرجل الذي سعى
للدخول إلى وليمة عرس العريس السماوي بدون لباس العرس المناسب ولذا ُطِرد. وليس هHHذا فقHHط، ولكن كمHHا
يضعه قHHرب الحمHHل اإللهي، وعنHHد اسHHتحالة الخHHبز إلى جسHHد "يشير القديس سمعان، الجزء الذي يرفعه الكاهن 

المسيح، يشترك هذا الجزء على الفور بالتقديس. وُيوَضع هذا الجزء في الكأس المقّدسة، فيّتحHHد بHHدم المسHHيح
المقدس ويمنح النعمة اإللهية إلى النفس التي من من أجلها ُرفHHع هHHذا الجHHزء. تتحقHHق على هHHذا المنHHوال شHHركة
عقلية بين اإلنسان والمسيح. فإذا كان هHHذا اإلنسHHان ممن يعيشHHون بتقHHوى، أو ممن أخطHHأوا وتHHابوا، فHHإن نفسHHه
تفسHHير القHHداس  اإللهي لألب المتوحHHد النص من كتHHاب  ”تقتبHHل شHHركة الHHروح القHHدس بحHHال غHHير منظHHورة  “ [ "

[. هنHHا مHHرة أخHHرى،1999غريغوريوس، الجبل المقدس، تعريب الشماس سلوان موسHHي، منشHHورات ديHHر البلمنHHد، 
( وأن32-27:11كورنثHHوس 1)يجب أن نتذكر تحذير القديس بولس بشأن مخاطر سHHوء تنHHاول القربHHان المقHHدس 

نHHدرك أنHHه ليس من المناسHHب أن نHHذكر في التقدمHHة أولئHHك الHHذين، إمHHا بسHHبب  كHHونهم خHHارج الكنيسHHة أو ألنهم
يعيشون في خطيئة من دون توبة، لن يكونHوا بأنفسHHهم مسHHتحقين للتنHHاول من الكHأس في القHداس اإللهي، لHو

أّنهم حاضرون.

Source: A Note on Commemorations at the Divine Liturgy. Priest John Boddecker. Orthodox Life.  Ecclesiology. 
June 14, 2022. https://orthodoxlife.org/ecclesiology/against-commemoration-heterodox/

تعقيب
األب أنطوان ملكي

لماذا نشُر هذا التعليم؟ ألننا في الكنيسة األنطاكية نعرف هHذه الممارسHة حيث يHذكر بعض الكهنHة كHل األسHماء
هلل تحديHHد َمن يتHHذكّر.. أحد هؤالء الكهنة برر ذلك بأنه يذكر َمن يطلب منه أبناء رعيته ِذكَره ويترك همالتي َتِرد

هذا الجواب تسخيف مريع للكهنوت، إذ ال يعود الكاهن قناة للنعمة بل خادمًا اجتماعيًا يلّبي طلبات.
تقع المسؤولية هنا بالدرجة األولى على المطارنة وبالدرجة الثانية على الكهنة وأخHHيرًا على الشHHعب. فالمطارنHHة
هم المسؤولون عن التعليم، ولكنهم في هHHذا الموضHHوع، كمHHا في المسHHكونيات بشHHكل عHHام، ال يعّلمHHون وبالتHHالي
يتركون الكهنة والشعب يصارعون ويتصارعون. فالكاهن إما يHHرفض أن يHHذكر غHHير األرثوذكسHHيين فيHHدخل في
مواجهة مع رعيته تؤّدي إلى أزمات لكون الشعب في غالبيته ال يعرف الصحيح، أو يقبل الكاهن فتكون خدمته
معابHHة أمHHام اهلل. ومHHا يزيHHد من عمHHق األزمHHة هHHو أن الكHHاهن، في غالبيHHة الحHHاالت، ليس في نفس الخنHHدق مHHع
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المطHHران، إذ قHHد يوصHHيه المطHHران بHHأن يHHذكر األسHHماء كمHHا تHHَِرده. لمHHاذا قHHد يHHرفض الكHHاهن أن يHHذكر غHHير
ذكَر غHHير األرثوذكسHHيين. وألن المنطHHق يقتضHHي أن ال HHُه ال يHHة أنHHة الكهنHHاألرثوذكسيين؟ ألنه يقرأ في كتب خدم

ُيذكَر َمن ال ُيسَمح له بالمناولة.
بعضإن تحديث كتب الخدمHة في أنطاكيHة يظهHر عمHق أثHر المسHكونية في ليتورجيHا الكنيسHة األنطاكيHة. إن 

اإلسقاطات تساهم حكمًا في الفلتان الليتورجي الذي تعيشه أنطاكيHHة حيث ُتعطى الملعقHHة لكHHل َمن يفتح فمHHه.
هذا الفلتان لن يضبطه كتاب من هنا وتحديث من هناك. تحHHديث الكتب بهHHذا الشHHكل يHHؤّدي إلى طمس التقليHHد

وليس إلى إحيائه.
يحاول بعض الكهنHHة تHHبرير ذكHHرهم للجميHHع بHHالتزامهم المحبHHة، وقليلHHون منهم الHHذين يعHHترفون بHHأنهم يخشHHون
التصادم مع أبناء رعيتهم حHHتى على حسHHاب التقليHHد. في النهايHHة، تكHHون الدينونHHة بحجم المسHHؤولية ألن الHHرب

حاكم عادل.
ال يسHتطيع أن يشHترك في الحيHHاة كHHل َمن لم يشHترك في شرح القداس اإللهي المHذكور اعاله  "َيِرد في كتاب  " "

الحيHHاة المشHHتركة  كHHأس الحيHHاة –الحHHق. ال يِلج إلى شHHركة الHHروح القHHدس َمن لم يشHHترك في اتحHHاد اإليمHHان.  ’ ’

المشتركة يفترض قباًل إيمانًا مشتركًا... التقدمة المقدسة هي صورة عن عشاء الملكHHوت. كHل َمن لم يرتHHِد لبHHاس
العرس، الذي يوَهب بالمعمودية، ُيبَعد عن المكان حيث تتم خدمة سر الشHHكر. ويبقى السHHتقبال المسHHيح أولئHHك
–الذين يقيم فيهم الروح القدس  هؤالء سيكونون الجلساء في عشاء عرس الملكوت وسHHيفرحون بمعاينHHة اهلل

ص.  ]وباالشتراك في األسرار اإللهية  "155.]
الHHروح يهب حيث يشHHاء ليHHدافعواهنا قد يخر "ج أتباع نظرية المسيح النائم في كل البشرية أو المنHHادون بHHأن  "

الHHدليل ِHHHهاد بHHرد عليهم  يكفي االستشHHة. للHHيين على التقدمHHير األرثوذكسHHر غHHتركة وعن ذكHHة المشHHعن المناول"

إن القHHرابين اإللهيHHة1996"الرعHHائي إلى األسHHرار الصHHادر عن بطريركيHHة أنطاكيHHة في  “، الHHذي يشHHرح بوضHHوح: 

]رثوذكسHHيين ألالمقّدسة في الكنائس األرثوذكسية إنمHHا هي ل الوحHHدة تتّم باالتفHHاق أوال80ً، ص. 55.1" " وأيضHHًا  ]

في اإليمان، وُتتّوج آنذاك هذه الوحدة في اإليمان بالمشاركة في األسرار، وخاصHHًة سHHر الشHHكر، الHHذي هHHو نفسHHه
الوحدة الحقيقية بين المؤمنين وبين الرب يسوع. وهذا هو سHHبيلنا إلى االتحHHاد بكHHل مسHHيحي مHHؤمن، ألن سHHر

المناولة ليس وسيلة من أجل الوحدة بل هو الغاية ذاتها  ]الشكر  " ) [.82، ص. 55.3)
في سلسلة المخالفة هذه، الشعب هو الحلقة األضعف. في غالب األحيان هو لم يتعّلم. وفي حHHاالت غHHير قليلHHة،
تعّلم ولكن همومه وارتباطاته االجتماعيHHة، باإلضHHافة إلى تهHHاون أئمتHHه، تجعلHHه يصHHرف النظHHر عن كونHHه حHHامي
اإليمان ويكتفي بالممارسة الخارجية مكتفيًا باألصوات واأللحان والتزيين، أما الجوهر فيتركه ليحكم اهلل فيه.
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