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االدعاء
الصراحة تمقت
ّ

األرشمندريت ثيوفيلوس ليمونتزيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
األخالقية ( )Moralismهي مثال نموذجي للنفاق .إن النفاق يلوّ ث ح تى األفع ال الفاض لة ،ويس تخدم الق ديس
يوحن ا الس لمي حادث ة مرح ة لتحلي ل ه ذا الج انب الخ ادع من الحي اة الروحي ة ،ال ذي غالب ًا م ا نش جعه نحن
ً
فدعا مع ه دون
المؤمنون .يقول القديس أننا في بعض األحيان عندما نسحب الماء من البئر نكون ق د ج ذبنا ض
أن ندرك .بالطريقة نفسها ،بينما نزرع الفضائل ،نخدم الشرور المتشابكة معها رغم أنها غير ظاهرة .إنه ا بالض بط

" غطرسة الفضيلة" التي يمكن العثور عليها في العديد من األش خاص المت دينين .لكن عن دما ُتكتَ َس ب الفض ائل
ً
جهد إلرضاء اآلخ رين ،فإنن ا ُنق اد إلى تعزي ز التواض ع واله دوء
بعيدا عن النفاق وكل
بوعي وبحسب إرادة اهلل،
ٍ
(القديس يوحنا الدمشقي).

إذا قررنا معرفة الحقيق ة عن أنفس نا واآلخ رين ،إذا قررن ا التوق ف عن بن اء "أن ا" ُمتَ َخ َّيل ة للتعب ير عن محيطن ا
ُ
دمر
االجتماعي ،فعلينا أن ندرك أنه ينبغي لنا أن نكون صريحين وصادقين .الص راحة
تمقت االدّ ع اء .التظ اهر ي ّ
ً
ظاهريا عما نحن عليه بالفعل .إنه يشوّ ه جوهر الحياة الروحية ألنه
وحدة الشخصية ألنه يجعلنا نبدو مختلفين

ينمي محبة الذات والرغبة ومحبة اللذة.
ّ

بقدر ما يحب الناس أنفسهم ،يزداد اعتمادهم على آراء من حولهم .لكن المس يح ّ
يعلمن ا نب ذ األك اذيب واألناني ة

وك ل تل ك األش كال الخارجي ة من الس لوك الص الح وت برير ال ذات .وعلى ال رغم من أن ه يمكن التغاض ي عن
َ
قررت أن تعيش بشرف وصراحة ،فعليك فحص
اإلغفاالت والضعف ،إال أنه ال يمكن التغاضي عن النفاق .لذا ،إذا

المتناقضات لديك ومواجهتها بصدق وبدون أعذار .يأتي عالج النف اق من معرف ة ال ذات ال تي تق ود إلى التوب ة
التغير الوجودي.
التي تعادل
ّ

أنت مدعو للشروع في مسار معرفة الذات ،أي أن تفهم في قلبك الطبيعة الحقيقية لمرضك الروحي ،ألن ال ذين

لم يروا ظالمهم الداخلي ال يبحثون عن النور.

التجرد من إنجازاتنا المفتَ َرضة حتى نتمكن من استيعاب الجهد المب ذول على طري ق التوب ة
نحن مدعوون إلى
ّ
لتنمي ة الش خص ال داخلي .كن أكي ً
دا أن اللط ف والت أدّ ب حالت ان داخليت ان في عالم ك ال روحي ،وليس ا أقنع ة
اصطناعية الرتدائها من أجل ترك انطباع جيد لدى اآلخرين.
نحن مط الَبون بخل ع قن اع الفض يلة وارت داء ذاتن ا الحقيقي ة ،ألن "اهلل ي راقب قلبن ا ويفحص محتويات ه" ،كم ا
ّ
يعلمن ا الق ديس باييس يوس األثوس ي .لتحقي ق ذل ك ،يجب أن ت درك أوالً أن قيم ة حيات ك ال تعتم د على اآلراء
نفس َك من ك ل الرواب ط واألوه ام
المختلفة التي لدى اآلخرين عنك ،ولكن على ش
ِ
ميرك الداخلي ة .ح ّرر َ
هادة ض ِ
القصيرة العمر في العالم الحالي ،حتى تفهم أنك لس ت بحاج ة إلى اس تيعابها ،كم ا ال حاج ة ل ك لكس ب القب ول

العام والثناء.
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را في جمي ع ج وانب حيات ك .ه ذا يف ترض جه ً
احتض ْن روعة البساطة المطلَق ة .كن مخ ِلص ًا ومباش ً
دا وكفاح ًا
ِ
ً
وممارسة روحية ألنه ،حتى ولو نبع شيء حقيقي من داخلنا في بعض األحيان ،ف إن ذواتن ا الحقيقي ة ال تظه ر
إال من خالل آالم ممارسة النسك الروحي والجس دي .ه ذا ه و بالض بط الص راع المس تمر ال ذي ال ي رحم وال ذي

يخاض في نفوسنا الداخلية :إنه الصراع بين الشخصية الصادقة والموقف الزائف والمنافق.
ً
إذا عليك أن تهدف إلى تنمية نفسك الداخلية ،بدالً من التظاهر أنك تحب الذين يتظ اهرون ب أنهم يحبون ك .ألن
الناس الروحيين ليسوا "الئقين ومناسبين" ،لكنهم كما يريدهم اهلل أن يكونوا .إذ نتح رر من األناني ة ووس واس
التقاليد القهري ،نكون مطالَبين بزراعة الفضائل؛ ال لنصبح محب وبين ممن حولن ا ،ب ل لخدم ة محب ة اهلل ومحب ة
اآلخرين فقط.

المتَ َص ِّنع .فلنس مح هلل أن يغم ر ويجت اح كيانن ا .فلنع الج ذواتن ا من
لذا فلنتجنّب االن زالق إلى النف اق والس لوك ُ

االنهماك بممارسات التقشف واحترام الوصايا ،حتى نتمكن من التق دم نح و محب ة إخوتن ا وأخواتن ا ومن هن اك
نحو محبة اهلل ،حتى نصبح ال نرضي اآلخرين بل اهلل.

ً
أيضا ،ألن الصالحين يش بهون مدين ة مبني ة على ت ٍل،
إذا أصبحنا ُمرضين هلل ،فمن المؤكد أننا سنرضي اآلخرين
كما يؤكَد ربنا نفسه" :الَ يُ ْم ِك ُن َأ ْن ُت ْخ َفى َم ِدين ٌَة َم ْو ُضوعَ ٌة عَ لَى َج َبل" (متى .)14:5
Source: Sincerity: Abhorrence of Pretense. Pemptousia. 30 May 2022.
https://pemptousia.com/2022/05/sincerity-abhorrence-of-pretense/
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