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2022تموز ، العاشر عشرة،  العدد الثامنةالسنة 

\مختارات آبائية حياة روحية

. في األكاذيب، واألخبار الكاذبة، واألمور المرّوعة التي نقرؤها يوميًااألب رافائيل نويكا
س الكنيسةالقديس نيقوال فيليميروفيتش،  الحكمة الشاملة لمؤسِّ

5–التعليم الديني المطّول  ، القديس فيالريت درودزوف موسكو
هن أثناء الصالةالقديس لوقا رئيس أساقفة القرم ، حول شرود الذِّ

/رعائيات  حياة روحية

أحاديث رهبانيةاألرشمندريت زخريا زاخارو. 
الهوت

عن تعميد أبناء المثلييناألب أنطوان ملكي. 
بلوم مطران سوروج.  (الميتروبوليت أنتوني  العبادة في مجتمع دهري)

معرفة اهلل في كتابات القديس مكسيموسإيريني أرتامي وخريستوس تارازيس. 
المعترف

مسكونيات
 الوالء الطائفي  في الحركة المسكونيةاألب جورج فلوروفسكي.

أبطال روحيون
الشيخ مصطفى المتباله في المسيحجورجيو باباثناسوبولو. 
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في األكاذيب، واألخبار الكاذبة، واألمور المرّوعة التي نقرؤها يوميًا
األب رافائيل نويكا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ل، يتحدُث األب رافائيل نويكا، تلميُذ القديِس صوفروني اآلثوسNNي، عنِّفي هذا النص  المأخوِذ عن حديٍث ُمسجَّ
المعنى العميِق للكذِب وكيف يمكن للكلماِت المكتوبِة أن تؤثَر سلبًا على حياِة الناس. هذا مهٌم بشNNكٍل خNNاٍص في

سياِق األخباِر الشريرِة والُمصطنعِة والمزيفة.

فجأة، تبدو بعض الكلماِت وكأنها ُتْحيينا. إنها كمثِل االستيقاِظ فجأًة على عالٍم آخر، بفهٍم آخر... كضNوٍء، إذا جNاَز
فُس الNNNNNNNتي تبNNNNNNNدأ بالقيNNNNNNNام. التعبNNNNNNNير. هنNNNNNNNNا يوجNNNNNNNد شNNNNNNNNيٌء من قيامِتنNNNNNNNNا األولى. إنهNNNNNNNNا النَّ
تعتَبُر الكلمُة اآلن شيئًا حيًا وليست مجرَد معلوماٍت ميتة. هNذه هي طاقNُة الكلمNة. الكلمNNُة الحيNُة هي تلNNك الNNتي
ك، فNإن كلمNاِت الكتNاِب المقNدِس تصNيُر حيNًة ِNَعه اهلل في نفسNا وضNة بمNا، أو بالنهايNٍة مNوُم بكلمNك، وإْذ تق Nُُتقيم

فُس التي تبدأ بالقيام! وتلهُمك. هذه هي النَّ
وعلى عكِس ذلك، عندما تقراw بعَض األشياء... التي من أنواِع األكNNاذيِب البشNNريِة الNNتي لإلنسNNاِن الNNذي يعيُش في
ّم، وال تعرُف ما إذا كان هذا صحيحًا أم ال، لكنNNك تشNNعُر بعبٍء األكاذيب، وتشعُر بأنَك ُمثَقٌل وبأن ما تراه هو كالسُّ

 هذه هي الطاقُة المميتُة للكلمة، أي الكذب. الكذُب والموُت هما الشيُء نفُسه.كبير:
خِبَركم أنها تمطر، فيما هي ُمشمسNNٌة في الخNNارج... الكذبNNة، wطِق بما هو غيُر صحيح: كأْن ا ليست الكذبُة مجرَد النُّ
في جوهِرها، شيٌء أعمُق بكثير. إنها كلُّ ما ليس إلهيًا. يمكنك أن تقوَل أشياَء جيNدًة جNدًا، لكْن إذا لم تكْن بNNروِح

اهلل فهي أكاذيب.
رة، فتسNNقُط مجNNددًا في اليNNأِس والشNNِك ك ُمخNNدَّ ُNNبُح نفسNNوُت النْفس، إذ تصNNم، م ُّNNإن ثمرَة األكاذيِب هي ذلك الس

وعدِم اإليماِن والخوِف وكلِّ هذه األشياِء التي من الظالم.
 أال وهNNو، من جملNNة أمNNوٍر؛من بين أمور أخرى ، هذا هو الطريُق الNNذي يسNNلكه من اقتNNنى روَح التميNNيِز في حكِمه

.نفِسكالنظُر في تأثيِر الكلماِت على ، أخرى

إذا أحَسسَت فجأًة بأن نفَسك انبعَثت، وَبَدا وكأنك، على الرغِم من كNNلِّ شNNيء، تشNNعُر بالسNNالم، وبNNأنَّ اهلل صNNالح،
ه كلُِّي القدرة: أبِصر، ها هو شيٌء من تلك القيامة. وأنَّ

اختبَرهNNا ها  َNNرى، إذا عاشNNدرات األخNNا بعض القNNالطبع، لهNNتي، بNNة الNNالقيامُة بالكلمة: هذا هو عمُل الكنيسة. الكلم] [

 واآلن أكرُر ما هو مكتوٌب هنNNاك،120 إلى الصفحِة 60اإلنساُن الذي ُتعطى له، ال ككلمٍة نظرية، قرأُتها من الصفحِة 
بل ككلمٍة حية، في نطاٍق ما، كلمة خبرة.
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سNاخاروف أشNياَء رائعNًة عن قNوِة كلمNِة القNديِس سNلوان. لكنNني الحظُت من القديس صفروني  [يقول األب  [ ] [

ه لم يدِرنفِس الكتاِب   الجميُع كلمَة القديِس سلوان بنفس الطريقة. لذلك هناك أرواٌح أكثُر حساسية، وأرواٌحك أنَّ
…أكثُر حياة أو أكثُر موتًا، وأرواٌح غيُر حساسة. الجسُد الميت غير حساس

 القيامِة لن يخدَعهم الموُت الثاني فيما بعNNد. فNNالموُت الثNNاني فيهذه هي القيامة األولى، وَمن هم جزٌء من هذه
ر اهلل أن يحدَث هذا ألي نْفٍس حية. نهاية األمر ليس موَت الجسِد بل انفصاَل الروِح عن اهلل، ال قدَّ

Source:  Fr. Rafail. On LIES, fake news, horrid things we read daily. Orthodox Christianity. Orthodox Teaching of 
the Elders. Theology and Spirituality. Video. https://otelders.org/theology-and-spirituality/on-lies-fake-news-
horrid-things-we-read-daily-fr-rafail-orthodox-christianity/  May 6, 2022.
Video source: Conference “Din ce moarte ne-a izbavit Hristos?” December 15, 2005, Alba Iulia, Romania
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وجع الكنيسة ")من كتاب  "3)
س الكنيسة الحكمة الشاملة لمؤسِّ

القديس نيكوال فيليميروفيتش
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

بوالدته، ضّم وربط معًا األدنى واألعلى، الطبيعي والخارق للطبيعة: اإلسطبل والمذود والقش واألغنNNام والرعNNاة
 داود الملكي من جهة أخرى.َمن جهة؛ النجوم والمالئكة والمجوس وأصل

وشNمل بحياتNه تقشNَف الرهبNان الهنNوِد ويوحنNا المعمNدان والناصNريين من جهNة. ومن ناحيNة أخNرى، االحتفNاَل
الكونفوشيوسي المعتدل، في بيوِت األصدقاء، عند حفِل الزواج وفي المناسباِت الرسمية األخرى.

ن، الملNكيس: الرجNNال والنسNNاء واألطفNNال، اليهNNود والوثنيلقد تشابكت دراما حياته مع حيNNاِة جميNNِع طبقNNاِت النا
ن من السفسNNطائيين والجهالء،ين، المتعلميهNNيرودوس والحNNاكم بيالطس، الكهنNNة والجنNNود، التجNNار والمتسNNول

ن والرومان، وكل َمن يمكن االلتقاء بNه فيين، اليونانيييالمرضى واألصحاء، الصالحين والخطأة، اليهود والمصر
.فلسطين، سوق األجناس والمعتقدات

لم يكن بأي حال من األحوال متحّزبًا كالفريسيين وعلماء الناموس. دعNا كاًل من الفريسNNيين وأعNدائهم ليتبعNوه.
ذهب إلى الهيكل لُيصلي، لكنه كان يصلي أيضًا لوحده في الصحراء. لقNNد حفNNظ يNوم السNNبت، كمNNا كسNNر السNNبت
بشفاء المرضى وعمل الخير في هذا اليوم المقدس. لم يأِت لينقض الناموس، بل أتى بشيء أعلى من النNNاموس

وحتى شمل الشريعة نفسها، أي المحبة والرحمة.
، ومع ذلك فقNد صNNّلى بنفسNNه كثNNيرًا. وّبخ الصNNائمين يا رب يا رب! "لقد وّبخ الناس الذين كانوا ُيصّلون مرددين  "

ومع ذلك هو نفسه كان يصوم. ما كان يبحث عنه حقًا لم يكن الصالَة وال الصوم، بل الروَح الNNذي فيNNه ُيصNNّلى أو
يصام.

لقد أمر الشعب أن يعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل. لم ينتقد هذا الشNNكل أو ذاك من أشNNكال الحكم، ولم يNNبِرز
ل من اآلخNNر. في نظامNNه، تم تضNNمين جميNNع أشNNكال الحكم علىالَملَكية أو الجمهورية أو االشتراكية كشكٍل أفض

 الNNتي تقNNّدمها علىمNNواهب هلل، والاهNNعطيقدم المساواة، على أنها تكون صالحة أو شريرة بحسب المكانة الNNذي ت
النحو الواجب هلل، والروح الذي تستوحي  منه.

لقد اّتبع عادات أّمته ولم يخرقها أو يتهرب منهNا عن عمNد. كNان يأكNل بحسNب الشNريعة، ويغسNل يديNه بحسNب
أعظم من على الNNرغم من أنNNه كNNان  "النNNاموس، ويقصNNد المدينNNة المقدسNNة ويشNNارك في العبNNادة في الهيكNNل  (

، كما يقضي الناموس. ويبدو أنه لم يستثِن أيَّ ُعرٍف من أعراف العبادة أو الحياة االجتماعيNNة، مNNع أنNNه "(الهيكل

احتقر الروح النجسة والضعيفة التي مأل بها المنافقون هذه األعراف. أما في الجدال، فقد حاول بشكل طبيعي،
وهو رسول الروح الجديدة، أن ينقَذ الروح النقية حتى ولو بدون شNNكل، ال الشNNكَل الممتلئ بNNروٍح نجسNNة. لNNذلك
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ُس ولٍَة َفالَ ُيَنجِّ ُNِر َمْغس Nٍْد َغي Nْي اال�كNُْل ِبا� ْنَساَن أو  ُس اال� لَْيَس َما َيْدُخُل اْلَفَم ُيَنجِّ "أحس نفَسه مضطرًا أن يقول:  " "

لَى ِمْخَدِعَك إلخ. ْنَت َمَتى َصلَّْيَت َفاْدُخْل ا� ا� ْنَساَن أو  "اال� " "

ومع ذلك، فقد احتضن جميع الجنسيات واألعراق. بالنسNNبة لNNه، لم يكن شNNيء ممNNا خلقNNه اهلل نجسNNًا، إال األرواح
عندما صرخ إليه الناس من خNNارج حNNدودالنجسة. عندما طلب قائد المئة الروماني المساعدة منه منحه إياها. و

إسرائيل، من شواطئ صور وصيدا، لم يستمع إلى تحذيرات تالميNNذه ااِلسNNِتئثاِرّية، بNNل حّتى هنNNاك وّزع رحمتNه
. كل األمم "اإللهية. كان حريصًا حتى على أهل نينوى. ولما أوَفد تالميذه أرسلهم إلى  "

أخيرًا، ضّم ما هو طبيعي وما هو فوق الطبيعي. تحNNدث مNNع األرواح. رأى الشNNيطان كNNالبرق يسNNقط من السNNماء.
وقف بين بطرس ويوحنا ويعقوب من جهة وموسNNى وإيليNNا من جهNة أخNNرى. رأى كNNل النNNاس زنNNابَق في الحقNNل

د مNNا وعصافيَر  NNّد وحNNافير. لقNNابق وأطعم العصNNعلى السطح، لكنه رأى أكثر من ذلك، رأى كيف أنَّ أباه ألبس الزن
هو طبيعي وما يفوق الطبيعة في تعاليمه.

لَى ُنوا ا� ِNNْحس َداَءكُْم. بNNَاِركُوا الَِعِنيكُْم. ا� NNْع وا ا� ِحبُّ ا� ، كNNان تعليمNNًا طبيعيNNًا. لكنNNه أضNNاف:  تحبوا الذين يحبNNونكم "أن  " "

لَْيكُْم ما هو خارٌق للطبيعة. "ُمْبِغِضيكُْم، َوَصلُّوا ال�ْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ا�

تعطوا َمن يعطيكم كان تعليمًا طبيعيًا. لكنه أضاف:  "أن  ، وهذا أمر يفوق الطبيعة."" "وللذين ال يعطونكم

، وهذا كان  بل والذين يلعنونكم . لكنه أضاف:  "باركوا الذين يباركونكم " " فوق الطبيعة.ي“
كما أنه وّحد الطبيعي وما فوق الطبيعNة في موتNه. تNأّلم ومNات معNّذبًا. قNام من بين األمNوات، نNزل إلى الجحيم
وصعد إلى السماوات. بالنسبة له، كان هناك حدٌّ صغير بين السماء واألرض، بين الطبيعة وما فوق الطبيعNNة، كمNNا

بين إسرائيل وكنعان، أو بين اإلنسان واإلنسان، أو بين الشكل والشكل.
كانت حكمته شاملًة من البداية إلى النهاية. ما الذي استبعده إال األرواح النجسة؟ كان تالميذه استئثاريين مثل

(محبين لذاتهمأي شخص آخر، ذواتيين   عند الحكم والتصرف بحسب الحكمة الطبيعية. ولكن لما نظNNروا إليNNه)
تصالحوا. لقد كان هو الحكمة المقدسة، حيث يمكن لكل واحد أن يجNNد مسNNكنًا لنفسNNه، ولكNNل تلميNNذ، وكNNل أمNة،

وكل شكل من أشكال العبادة، وكل شيء، ما عدا الروح النجس.
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5–التعليم الديني المطّول  
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

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

الروسNNي ونشNره ليتّم اسNتعماله للتعليم في المNدارس كمNا ولكNل (هذا التعليم راجعه وأقNNّره المجمNع المقNدس  (

موسكو، المطبعة المجمعية،  (1830)المسيحيين األرثوذكسيين 

البند الثانيفي 
 يسوع المسيح وابن اهلل؟االسمين:. كيف نفهم 129

ابن اهلل هو اسم األقنوم الثاني من الثالوث األقدس بحسب الهوته: لقد ُدعي ابن اهلل نفسه يسNوع عنNدما ُحبNل
به وولد على األرض كإنسان؛ المسيح هو االسم الذي أطلقه عليه األنبياء، إذ كانوا يتوقعون مجيئه على األرض.

. ماذا يعني اسم يسوع؟130
المخّلص.

طلق اسم يسوع؟131 Wَمن هو أول َمن ا .
المالك جبرائيل.

. لماذا أطلق هذا االسم على ابن اهلل عند الحبل به ووالدته على األرض؟132
ألنه ُحبل به وُوِلد ليخلص البشر.

. ماذا يعني اسم المسيح؟133
الممسوح.

. من أين جاء هذا االسم: الممسوح؟134
من الَمسح بالزيت المقدس الذي من خالله ُتمَنح مواهب الروح القدس.

. هل يسوع، ابن اهلل، هو الوحيد الذي ُيدعى الممسوح؟135
ال. كان الممسوح قديمًا لقب الملوك ورؤساء الكهنة واألنبياء.

. لماذا إذن ُدعي يسوع ، ابن اهلل ، الممسوح؟136
ألن إنسانيته اwعطيت كل مNواهب الNروح القNدس بال حNدود. ولNذا فهNو يمتلNك أعلى درجNات معرفNة الNتي للنNبي

والقداسة التي لرئيس الكهنة والقوة التي للملك.
. بأي معنى ُيدعى يسوع المسيح ربًا؟137

بهذا المعنى: أنه هو اهلل فعليًا. الن اسم الرب هو أحد أسماء اهلل.
. ماذا يقول الكتاب المقدس عن الهوت يسوع المسيح ابن اهلل؟138
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يوحنا  )ِفي اْلَبْدِء كَاَن اْلكَِلَمُة، َواْلكَِلَمُة كَاَن ِعْنَد اهلِل، َوكَاَن اْلكَِلَمُة اهلَل  " "1:1.)
. لماذا ُدعي يسوع المسيح ابن اهلل المولود الوحيد؟139

للداللة على أنه ابن اهلل الوحيد المولود من جNوهر اهلل اآلب. لNذلك هNو من نفس جNوهر اآلب. وبالتNالي، يتفNوق،
يوحنا  (.12:1)بما ال ُيقارن، على كل المالئكة القديسين والبشر القديسين الذين ُدعوا بالنعمة أبناء اهلل 

. هل يدعو الكتاب المقدس يسوع المولود الوحيد؟140
َدُه، Nْا َمج Nَْين ا، َوَرا� Nَلَّ َبْيَنن Nََواْلكَِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوح "نعم. على سبيل المثال، في اآليات التالية عند اإلنجيلي يوحنا: 

ا.  )َمْجًدا كََما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّ ِن14:1” ْNNَو ِفي ِحض NNُُد الَِّذي هNNَاالْبُن اْلَوِحي . طُّ NNََحٌد ق َاهلُل لَْم َيَرُه ا�  “ )

َر.  )اآلِب ُهَو َخبَّ ”18:1.)
. لماذا يقول دستور اإليمان أيضًا عن ابن اهلل أنه مولود من اآلب؟141

للتعبير عن تلك الصفة الشخصية التي يتميز بها بين أقانيم الثالوث األقدس اآلخرين.
. لماذا يقال إنه ُوِلد قبل كل الدهور؟142

حتى ال يعتقد أحد أنه كان هناك وقت لم يكن فيه االبن. بعبارة أخNرى، للتعبNير بهNذا أن يسNوع المسNيح هNو ابن
اهلل منذ األزل، كما أن اهلل هو اآلب منذ األزل.

نور من نور في دستور اإليمان؟143 ". ماذا تعني عبارة  "

تحت صNورة النNور المنظNور يفسNرون بطريقNة مNا والدة ابن اهلل من اآلب الNتي تتخطى الفهم. عنNدما ننظNر إلى
الشمس، نرى الضوء: من هذا الضوء يتولد النور المرئي في كل مكان تحته؛ لكن كالهما هو نور واحد غNNير قابNNل

(. منه ولد ابن اهلل الذي هNNو5:1 يوحنا 1)للتجزئة وذو طبيعة واحدة. وبنفس الطريقة، اهلل اآلب هو النور األبدي 
أيضًا النور األبدي. لكن اهلل اآلب واهلل االبن هما نفس النور األبدي، غير المنفصل، وذو طبيعة إلهية واحدة.

. ما القوة الموجودة في كلمات دستور اإليمان: إله حق من إله حق؟144
هذا: أن لتسمية ابن اهلل اهلل نفس المعنى الصحيح كتسمية اهلل اآلب.

. هل هذه الكلمات من الكتاب المقدس؟145
. قَّ Nَِرَف اْلح Nْيَرًة ِلَنع ِNا َبصNَْعَطان اَء َوا� Nَْد ج Nَنَّ اْبَن اهلِل ق َوَنْعلَُم ا� “نعم. إنها مأخوذة من المقطNع التNالي ليوحنNا اإللهي: 

ُة.  لُه اْلَحقُّ َواْلَحَياُة اال�َبِديَّ )َوَنْحُن ِفي اْلَحقِّ ِفي اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح. هَذا ُهَو اال� (.20:5يوحنا 1”
. لماذا اWضيف في دستور اإليمان الحقًا عن ابن اهلل أنه مولود غير مخلوق؟146

تمت هذه اإلضافة ضد أريوس الذي عّلم بشكل أثيم أن ابن اهلل مخلوق.
؟147 مساٍو لآلب في الجوهر ". ما معنى  "

المقصود أن ابن اهلل هو من نفس الجوهر اإللهي الذي هلل اآلب.
. كيف يحكي الكتاب المقدس عن هذا؟148

يوحنا  أنا واآلب واحد  )يسوع المسيح نفسه يتكلم عن نفسه وعن اهلل اآلب هكذا:  ” "30:10.)
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؟149 الذي به كان كل شيء ". ما الذي تظهره الكلمات التالية في دستور اإليمان  "

ا ْيٌء ِممَّ َNِرِه لَْم َيكُْن ش Nْاَن، َوِبَغيNَِه ك Nِكُلُّ َشْيٍء ب “أن اهلل اآلب خلق كل شيء بابنه، بحكمته األبدية وكلمته األبدية: 

يوحنا  )كَاَن.  ”3:1.)

في البند الثالث
؟150 نزل من السماء ". عّمن يقال في قانون اإليمان  "

عن ابن اهلل.
. كيف يكون قد نزل من السماء فيما اهلل في كل مكان؟151

صNحيح أنNه موجNود في كNل مكNان؛ ولNذا فهNو في السNماء وعلى األرض دائمNًا؛ ولكن على االرض كNان قباًل غNير
مرئي إلى أن ظهر بالجسد. بهذا المعنى يقال أنه نزل من السماء.

. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن هذا؟152
َو ِفي Nُاِن الَِّذي ه َNْنس َماِء، اْبُن اال� َّNَزَل ِمَن السNََماِء ا�الَّ الَِّذي ن َّNلَى الس ِعَد ا� َNٌد ص Nَح سأكرر كلمات يسوع المسيح: َولَْيَس ا�

يوحنا  َماِء  (.13:3)السَّ
. لماذا نزل ابن اهلل من السماء؟153

من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا كما َيِرد في دستور اإليمان.
أجلنا نحن البشر نزل من السماء؟من . بأي معنى ُيقال أن ابن اهلل 154

فقNط، بNل من أجلنNااألشNخاص بهذا المعنى: أنه جNاء إلى األرض ليس من أجNل أمNة واحNدة، وال من أجNل بعض 
نحن البشر على مستوى العالم.

؟نهنقذ الناس ميأتى على األرض لما الذي . 155
من الخطيئة واللعنة والموت.

. ما هي الخطيئة؟156
ي الناموسمخالفة  َعدِّ الخطيئة ِهَي التَّ  ." (4:3 يوحنا 1)"

ُخلقوا على صورة اهلل وال يقدر اهلل أن يخطئ؟وقد . من أين الخطيئة في البشر 157
ْبِليَس ِمَن اْلَبْدِء ُيْخِطُئ  ْبِليَس، ال�نَّ ا� َة َفُهَو ِمْن ا� َمْن َيْفَعُل اْلَخِطيَّ ”من الشيطان.   (.8:3يوحنا 1)"

إلى الناس؟الشيطان . كيف انتقلت الخطيئة من 158
لقد خدع الشيطان حواء وآدم، وحملهما على تجاوز وصية اهلل.

 وصية؟أية. 159
.ًااهلل آدم في الجنة أال يأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، وأخبره أنه ما أن يأكل منها يموت موتأوصى 

؟ لإلنسانَألكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر الموتا. لماذا جلب 160
عن حياة اهلل.إبعاد له إلنسان عن اهلل ونعمته، ول ٌعصيان لمشيئة اهلل، وبالتالي فصلاألكل فيه ألن 
اسم شجرة معرفة الخير والشر؟أين الصوابية في . 161
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،في عصNيانهاهNو مNا هNو الخNير في طاعNة إرادة اهلل، وأي شNر إلى مهرفة اإلنسان وصل من خالل هذه الشجرة 
(االختبار: المترجمفعل نفسه وذلك من خالل ال (.

. كيف استطاع آدم وحواء أن يصغيا إلى إبليس ضد إرادة اهلل؟162
؛ وقNد اسNتخدمة، لكن حربشNكل طNبيعي اهلل ةحبNإرادة ميالNة إلى ماهلل لصالحه، عنNد خلNق اإلنسNان منحNه إن 

اإلنسان هذه الحرية للشر.
. كيف خدع الشيطان آدم وحواء؟163

من ثمر شجرة معرفNة الخNير والشNر، سNيعرفون الخNيرالبشر  لها أنه إذا أكل تدّرأت حواء في الفردوس حية أك
آدم.ومثلها فعل  الثمر وأكلت منه. َنَقاءبوخدعت حواء بهذا الوعد انلهة. لقد مثل اآلوالشر، ويصبحون 

ن خطيئة آدم؟ع نتج. ماذا 164
اللعنة والموت.

. ما هي اللعنة؟165
إدانNNة الخطيئNNة بحكم اهلل العNNادل، والشNNر الNNذي جNNاء من الخطيئNNة على األرض لمعاقبNNة البشNNر. قNNال اهلل آلدم

تكوين  )َمْلُعوَنٌة اال�ْرُض ِبَسَبِبَك  ” "17:3.)
. ما هو الموت الذي جاء من خطيئة آدم؟166

هو ذو شقين: جسديًا، عندما يفقد الجسد النفس التي أحيته؛ وروحي، عندما تفقد النفس نعمة اهلل التي أحيتها
بالحياة الروحية السامية.

. هل تموت النفس كما يموت الجسد؟167
يمكن أن تمNNوت، لكن ليس مثNNل الجسNNد. والجسNNد عنNNد موتNNه يفقNNد اإلحسNNاس ويNNذوب. النفس، عنNNدما تمNNوت
بالخطيئة، تفقد النور الروحي والفرح والسعادة، لكنها ال تذوب وال تبيNNد، بNNل تبقى في حالNNة من الظالم والكNNرب

والعذاب.
. لماذا لم يمت اإلنسان األول فقط، وليس الجميع، كما هو الحال اآلن؟168

ألن الجميع قد أتوا من آدم منذ إصابته بالخطيئة، وكلهم يخطNؤون. من مصNدر مصNاب، يتNدفق بشNكل طNبيعي
مجرى مصاب، لذا من أب مصاب بالخطيئة، وبالتالي فNاٍن، هنNاك بطبيعNة الحNال ذريNة مصNابة مثلNه بالخطيئNة،

ومثله فانية.
. كيف يتحّدث الكتاب المقدس عن هذا؟169

ا� Nَْخط ْذ ا� اِس، ا� لَى َجِميNِع النَّ ْوُت ا� Nَاَز اْلم Nََذا اْجتNَْوُت، َوهك Nَِة اْلمNئ لَى اْلَعالَِم، َوِباْلَخِطيَّ ئُة ا� ْنَساٍن َواِحٍد َدَخلَِت اْلَخِطيَّ "ِبا�
رومية  )اْلَجِميُع.  ”12:5.)

. هل استفاد اإلنسان من ثمار شجرة الحياة بعد أن أخطأ؟170
بعد أن أخطأ لم يعد يأكل منها، ألنه طرد من الجنة.

. هل بقي للبشر أي أمل بالخالص؟171
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عندما اعترف آباؤنا األوائل أمام اهلل بخطيئتهم، أعطاهم اهلل برحمته رجاء الخالص.
. ماذا كان هذا األمل؟172

تكوين  (.15:3)وعُد اهلل بأن نسل المرأة يجب أن يسحق رأس الحية. 
. ماذا يعني ذلك؟173

أن يهزم يسوع المسيح الشيطاَن الذي خدع الناس، ويخلصهم من الخطيئة واللعنة والموت.
. لماذا ُيدعى يسوع المسيح نسل المرأة؟174

ألنه ُوِلد على األرض بدون رجل، من مريم العذراء القّديسة.
. ما فائدة هذا الوعد؟175

أنه منذ الوعد، صار بإمكان البشر اإليمان بالمخلص الذي كان سيأتي، حتى كما نؤمن اآلن بالمخلص الذي أتى.
. هل كان البشر، في الواقع، يؤمنون قديمًا بالمخلص الذي سيأتي؟176

البعض آمن، لكن الجزء األكبر نسى وعد اهلل بالمخلص.
. ألم يكرر اهلل هذا الوعد؟177

َمِم wَيَتَباَرُك ِفي َنْسِلَك َجِميُع ا "أكثر من مرة. على سبيل المثال، أعطى إبراهيم وعدًا بمخلص في الكلمات التالية:

تكوين     )اال�ْرِض   ُت18:22” َثبِّ wاِئَك َوا َNNْحش ُرُج ِمْن ا� NNْلََك الَِّذي َيخ ْNNَدَك َنس NNِْقيُم َبع wداود: اNNك لNNنفس الوعد كرره بعد ذل . )

لَى اال�َبِد  ُت كُْرِسيَّ َمْملَكَِتِه ا� َثبِّ wَنا ا )َمْملَكََتُه.  ُهَو َيْبِني َبْيًتا الْسِمي، َوا� (.13-12:7صموئيل 2”
. ماذا نفهم بكلمة تجسد؟178

أن ابن اهلل اتخذ لنفسه جسدًا بشريًا بال خطيئة، وصار إنسانًا بال انقطاع عن كونه اهلل.
خذت كلمة تجسد؟179 Wمن أين ا .

يوحنا  (.14:1)من كلمات اإلنجيلي يوحنا: الكلمة صار جسدًا. 
ضيف في دستور اإليمان، بعد أن قيل عن ابن اهلل أنه تجسد، أنه صار إنسانًا؟180 Wلماذا ا .

َرف فيNه بإنسNان كامNل متكNّون من Nَل يجب أن ُيعتNط، بNدًا فقNبهدف أال يتخيل أحد أن ابن اهلل أخذ َبَدنًا أو جس
جسد ونفس.

. هل في الكتاب المقدس أي شهادة على هذا؟181
يُح،  ِNNوُع اْلَمس ُNNاُن َيس َNNْنس اِس: اال� ٌد َبْيَن اهلِل َوالنَّ NNِيٌط َواح ِNNٌد َوَوس NNٌِه َواحNNل ُد ا� NNَُه ُيوج )يكتب الرسNNول بNNولس: ال�نَّ

(.5:2تيموثاوس 1
. فهل هناك طبيعة واحدة فقط في يسوع المسيح؟182

ال. فيه، بال انفصال وال تشوش، طبيعتان إلهية وإنسانية، وتجاوبًا مع هاتين الطبيعتين مشيئتان.
. أال يوجد إذن شخصان؟183

إنسان. -ال. شخص واحد إله وإنسان معًا. بكلمة واحدة: إله

. ماذا يقول الكتاب المقدس عن تجسد ابن اهلل بالروح القدس من مريم العذراء؟184
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كيف يكNون هNذا، وأنNا ال "يروي اإلنجيلي لوقا أنه عندما سألت العذراء مريم المالك الذي أعلن لها الحبل بيسوع 

وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ْيًضا اْلُقدُّ ُة اْلَعِليِّ ُتَظلُِّلِك، َفِلذِلَك ا� وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعلَْيِك، َوُقوَّ الرُّ "أعرف رجاًل؟ أجابها المالك:  "

لوقا  )ُيْدَعى اْبَن اهلِل  "34:1.)
. َمن كانت مريم العذراء؟185

عذراء قّديسة من نسل إبراهيم وداود، اللNذين من نسNلهما يNأتي المخلص بحسNب وعNد اهلل؛ مخطوبNة ليوسNف،
وهو رجل من نفس النسب، ليكون ولّيها؛ ألنها كرست هلل بنذر بتولية أبدية.

. هل بقيت القديسة مريم، في الواقع، عذراء؟186
ظلت وال تزال عذراء قبل والدة المخلص وأثناء الوالدة وبعد الوالدة؛ لذلك تدعى عذراء إلى األبد.

. ما هو االسم العظيم اآلخر الذي تكّرم به الكنيسة األرثوذكسية مريم العذراء المقدسة؟187
والدة اإلله.

. هل يمكنك إظهار أصل هذا االسم في الكتاب المقدس؟188
اُنوِئيَل« َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَمُه »ِعمَّ ”)إنه مأخوذ من الكلمات التالية للنبي إشعياء:  مNNتى14:7"  ( )

، البارة أليصابيت تدعو العذراء القديسة والدة الرب وهو اسم واحد مع اسم والدة اإلله. ِمْن23:1 .؛ هكذا أيضًا )
لوقا  ؟  لَيَّ ي ا� مُّ َربِّ wِتَي ا ْن َتا� ْيَن ِلي هَذا ا� (.43:1)ا�

. بأي معنى ُتدعى العذراء الفائقة القداسة والدة اإلله؟189
على الرغم من أن يسوع المسيح ُولNِد منهNا ليس بحسNب ألوهيتNه الNتي هي أبديNة، بNل بإنسNانيته، فهي ال تNزال
ُتدعى بحق والدة اهلل؛ ألن الذي ُوِلد منها كان، في الحمل نفسه كما في الوالدة منها، كما هو دائمًا، أي اهلل بذاته.

. ما هي األفكار التي يجب أن تخطر ببالك عن الكرامة السامية للسيدة العذراء مريم الفائقة القداسة؟190
بصفتها والNدة الNرب تتفNّوق في النعمNة والقNرب من اهلل، وكNذلك في الكرامNة، على كNل مخلNوق؛ ولNذلك تكّرمهNا

الكنيسة األرثوذكسية أعلى بكثير من الكروبيم والسيرافيم.
سة؟ّيما الذي يجب مالحظته بعد والدة يسوع المسيح من والدة اهلل القد .191

بما أن هذه الوالدة مقدسة تمامًا وخالية من الخطيئة، فهي أيضًا بدون ألم؛ ألنNه كNان من ضNمن عقNاب الخطيئNة
يوحنا الدمشقي  (. Theol. lib. IV. Cap. 14، 6)التي أمرها اهلل أن حواء تنجب األوالد حواء باآلالم. 

- ما هي الرموز التي أعدتها عناية اهلل لكي يعرف الناس المخلص عندما يولد لهم؟192
العديNد من التنبNؤات الدقيقNة لظNروف مختلفNة من والدتNه وحياتNه على األرض. على سNبيل المثNال، تنبNأ النNبي

(. تنبأ النبي ميخا أن المخّلص يجب أن يولNNد في بيت لحم.14:7)إشعياء بأن المخلص يجب أن يولد من عذراء 
مNNتى  (. تنبNNأ النNNبي مالخي، بعNNد بنNNاء الهيكNNل6-4:2)وهذه النبوءة فهمها اليهود حتى قبل أن يسمعوا بتحقيقها. 

الثاني في أورشليم، بأن مجيء المخّلص يقترب، وأنه يجب أن يأتي إلى هذا الهيكNNل، وأن قبلNNه يجب أن يNNأتي
مالخي  (. تنبNNأ النNNبي زكريNNا عن دخNNول5:4؛NN 1:3)سابق مثل النبي إلياس، مشNNيرًا بوضNNوح إلى يوحنNNا المعمNNدان 

). تنبأ النبي إشعياء، بوضوح رائع، عن آالم المخلص 9:9)المخلص إلى أورشليم  (. وصNNف داود، في المزمNNور53(
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الثاني والعشرين، معاناة المخلص على الصليب بدقة كبيرة كما لو أنه يكتب عند قدم الصليب نفسNNه. وقNNد تنبNNأ
 عامًا، بظهور المخلص وموته على الصليب ومNNا تاله من دمNNار للهيكNNل وأورشNNليم وإلغNNاء ذبNNائح490دانيال، قبل 

(.9)العهد القديم 
. ه�ل أدرك البش�ر، في الواق�ع، أن يس�وع المس�يح ه�و المخلص في ال�وقت ال�ذي ول�د في�ه وع�اش على193

األرض؟
عرفه الكثيرون بطرق مختلفة. عرفه حكماء الشرق بنجم ظهر قبل والدته في الشرق. عرفNه رعNاة بيت لحم من
المالئكة الNNذين أخNNبروهم بوضNNوح أن المخلص ولNNد في مدينNNة داود. سNNمعان وحنNNة، بNNإعالن خNNاص من الNNروح
القدس، عرفاه عندما تم إحضاره بعد أربعين يومًا من والدته إلى الهيكل. عرفه يوحنا المعمدان عنNNد نهNNر األردن
عند معموديته بالوحي ونزل الروح القدس عليه على شكل حمامNNة وبصNNوت من السNNماء من اهلل اآلب: هNNذا هNNو

متى  (. سمع الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا صوتًا مماثاًل عنNNه  اثنNNاء تجّليNNه17:3)ابني الحبيب الذي به سررت. 
مNNرقس  (. إلى هNNذا، عرفNNه كثNNيرون بامتيNNاز7:9)على الجبل: هذا هو ابني الحبيب الذي به سNNررت فلNNه اسNNمعوا 

عقيدته، وال سيما بالمعجزات التي صنعها.
. ما هي المعجزات التي صنعها يسوع المسيح؟194

األشخاص المصابون بأمراض مستعصية والممسوسين من الشياطين، ُشفيوا بواسNطته في غمضNة عين، بكلمNة
واحدة أو بلمسة يده وحتى من خالل لمسهم ثوبه. أطعم في البرية آالفًا من البشر مرًة من خمسة أرغفة ومNNرة
أخرى من سبعة. مشى على الماء، وبكلمة هدأت العاصفة. أقام ميتًا: ابن أرملNNة نNNايين وبنت يNNايرس ولعNNازر في

اليوم الرابع بعد رقاده.
. قلت إن ابن اهلل تجسد من أجل خالصنا: بأي طريقة حقق ذلك؟195

بعقيدته وحياته وموته وقيامته.
. ما هي عقيدة المسيح؟196

إنجيل ملكوت اهلل، أو بعبارة أخرى عقيدة الخالص والسعادة األبدية التي ُتعلَّم اآلن في الكنيسة األرثوذكسNNية.
(.15-14:1)مرقس 

. كيف نخلص بعقيدة المسيح؟197
عندما نتقّبلها من كل قلوبنا ونسNير بهNا. ألن كلمNات إبليس الكاذبNة الNتي قبلهNا أبوانNا األوالن صNارت فيهم بNذرة
للخطيئة والموت. وهكذا، على العكس من ذلك، فإن كلمة المسيح الحقيقية ، التي يقبلها المسيحيون من القلب،
ًة، الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، NNَوِديَن َثاِنيNNَُمْول "تصبح فيهم بذرَة حياة مقدسة وخالدة. هم، على حد قول الرسNNول بطNرس، 

لَى اال�َبِد  ِة اْلَباِقَيِة ا� ا الَ َيْفَنى، ِبكَِلَمِة اهلِل اْلَحيَّ )َبْل ِممَّ (.23:1 بطرس 1"
. كيف نخلص بحياة المسيح؟198

اِدِمي. Nَوُن خNُا َيك ًNْيض اَك ا� Nَا ُهنNَن كNُوُن ا� ِدُمِني َفْلَيْتَبْعِني، َوَحْيُث ا� Nٌْد َيخ Nَاَن ا�حNَْن ك "عندما نتشNّبه بهNا. إذ يقNول هNو: 

(26:12)يوحنا 
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هن أثناء الصالة حول شرود الذِّ
القديس لوقا رئيس أساقفة القرم

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كثيرًا ما سألني الناُس في الماضي، وحتى اآلن، كيف ُيمكنهم تعلُّم الصالة، وكيNNف يتخلَّصNNون من شNNروِد الNNذهِن
ُت أفكNNارهم عنNNدما يصNNلُّون، حNNتى شNNعاُع نNNوٍر سNNاقٌط أثناء الصالة. يقولون إنَّ كلَّ شيٍء يصرُف انتباَههم ويشتِّ

التي يرأسها أسقف أو يشNNترك فيهNNا عNNدد من األسNNاقفة: المNNترجمالعلى أيقونة. حتى أبهة  (قداديس األسقفية  (

، ويطلبون مني أن أعلِّمهم. ال يمكننا التركيز، ال يمكننا الصالة كما يليق "تلهيهم عن الصالة. يقولون:  "

ه مNNا الNNذي يط لبNNون مNNني أْن أعلِّمهم؟ أعظَم وأصNNعَبهل األمُر بسNNيط؟ آه كال، إنNNه ليس سNNهاًل على اإلطالق. ألنَّ
بشرية مع اهلل. الللنفساألعماِل البشرية جميعها. إْذ ما هي الصالة، الصالة الحقيقية؟  تواصٌل مباشٌر 

إذا كنتم تفهمون الصالَة بهذه الطريقة، فسأعطيكم اإلجابَة األكثَر أهميًة للسؤاِل حول كيفيِة التخلُِّص من شروِد
ين لهNNذا التواصNNل، يجب أْن ه إذا كNNانت الصNNالُة تواصNNاًل مNNع اهلل، فيجب أْن نكNNون ُمسNNتحقِّ الذهن. سأخبركم بأنَّ
هNNذا إْن )نكوَن قادرين عليه. ولكْن، إذا كان المNNرُء ُمغلَّفNNًا باسNNتمراٍر بُبطالِن العNNالم، إذا كNNان نNNادرًا مNNا يتNNذكُر اهلل 

، إذا كان غارقًا في األهواِء والشهواِت والخطايا، فكيف يمكُن لشخٍص كهذا أن يتواصَل مع اهلِل بسNNهولٍة (تذكََّره

وبساطة؟
س،ًام عظيجهادًا يتطلَُّب التواصُل مع اهلل . يتطلَُّب توجيَه كُلِّ أفكاِرنNNا وأشNNواِقنا نحNو األعلى، نحNَو مNNا هNNو ُمقNNدَّ

هNNون أفكNاَرهم وأشNواَقهم باسNتمراٍر نحNو باتجاِه اهلل. من يتعلَّمون ُالصالَة بعمٍق وإخالٍص هم أولئك الNNذين يوجِّ
ِتهم أْن يتخلَّصوا من  سNNون الكثNNيَر من الNNوقِتاهلل، الذين يحاولون بكلِّ قوَّ نيوي والهموِم اليوميNNة؛ يكرِّ الغروِر الدُّ
يسين،  ِس وكتاباِت اآلباِء القدِّ مNNون وصNNايالقراءِة الكتاِب الُمقدَّ هم يتمِّ ُيصلُّون كثيرًا وبحNNرارة، واألهم من ذلNNك أنَّ

المسيِح باجتهاد. ألن الربَّ يدعو صديقًا فقط من يحفُظ وصاياُه ويصNNبُح قريبNNًا من المسNNيح. هNNذه هي اإلجابNNُة
الرئيسية: يجب أن نسعى إلى القداسة، يجب أن نجاهَد على قدِر استطاعِتنا لتوجيِه كNNلِّ أفكاِرنNNا وروِحنNNا نحNNو

اهلل.
إنَّ الفالسNNفَة العميقين والعلمNNاَء العميقين، الNNذين تكNNوُن أفكNNاُرهم دومNNًا ُمركَّزًة على أهمِّ أسNNئلِة الوجNNوِد وعلى

فكNNاُرهم موَثقNNٌة بهNNذه األسNNئلِة وليسNNْت ُمبعNNثرة. ال تطNNوُفي تركNNيٍز دائم. أاألسNNئلِة العلميNNِة الصNNعبة، يكونNNون ف
سNNوا حيNNاَتهم لNNه. هم دائمNNًا في تون أفكاَرهم على ذلك الموضوِع الهNNامِّ األوحNNِد الNNذي كرَّ أفكاُرهم هنا وهناك. ُيثبِّ
حالِة تركيٍز، وعلينا تقليُدهم. مثلما يركِّزون كلَّ أفكاِرهم وأشواِقهم على أسئلٍة سNNاميٍة جNNدًا في الفلسNNفة والعلم،
جَه دومًا نحو األعلى إذا أرْدنا التواصَل مع اهلل. هNNذا مNNا هكذا علينا نحن أْن نحيا في اهلل، وينبغي ألفكاِرنا أن تتَّ
وِح وممتلئين بمحبNِة اهلل؛ خرجNوا إلى الغابNاِت البريNِة والصNحاري ألّنهم أرادوا تعلَُّم فعلَه الذين كانوا أقوياَء بالرُّ

، ألنهالص وقد تعلَّموا بالفعل (الِة  م استبدلوا األفكاَر األرضيَة بأفكاٍر عن اهلل، وركزوا حياَتهم على تحقيِق الكماِل)
الروحي. 
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مهما حNNاوْلُت، "والناس الذين يسلكون نهجًا مختلفًا تمامًا، عائشين في صخب العالِم المستمر، يتذمرون قائلين: 

. يستنتجون عقليًا أنه إذا لم ينجْح شNNيٌء فهNذا يعNNني بNأنَّ ٌت باستمرار "ال تأتي الصالة. مهما حاوْلُت، فإني ُمشتَّ

. ه من طبيعتي أال أتمكََّن من التحرِر من شروِد الذهِن وطواِف األفكار أعتقُد أنَّ "األمَر ال يستحُق المحاولة؛  "

هكثيٌر من الناِس يعُزوَن األمَر إل َNرمي نفسNباحَة ويNى عدم كمال طبيعِتنا. األمُر مماثٌل لكوِن شخٍص ال يعرُف الس
جسدي أثقُل من الماء. ال يمكنني أن أطفNNو. مNNاذا أفعNNُل إذا كNNانت "في الماِء غير قادٍر على العوِم، ويقول لنفسه: 

. أليس ذلك سخيفًا؟ أال يوجد أناٌس "طبيعُة جسدي تجعُل السباحَة مستحيلة؟ ال يستحُق األمُر حتى المحاولة

أي السNNابق ذكNNرهم ال يريNNدون  (كُُثٌر قادرون على السباحِة والعوِم جيدًا؟ األمر هو أنهم   السNNباحة. لNNذلك المّتعل)
يوجُد سبٌب إللقاء اللNNوِم على الطبيعNNة حين يتشNNتتون أثنNNاء الصNNالة. ليسNNت الطبيعNNة هي المالمNNة، وإنمNNا عNNدُم

رغبِتهم بتركيِز أرواحهم في الصالة.
يارب طوبى للرجل الذي ُنصرته من عندك الذي عقNNد عزمNNه في قلبNNه على اإللهييقول النبي  ن يصNNعدأ" داوود: 

. طNوبى للرجNل الNذي معونتNه من عنNد اهلل. لمNاذا ينNاُل(6:84مزمNور )"في وادي البكاء إلى المكان الذي يقصNد 
المعونة؟ ألنه عزَم على الصعوِد في قلِبه، ألنه جعلَها نيَة قلِبه أن يصعَد أعلى فأعلى إلى اهلل. إنهNNا بركNNٌة إلنسNNاٍن
كهذا، سيناُل المعونَة من اهلل، ويتلقى قوَة الصNNالِة أيضNNًا. الويNNُل للرجNNِل الNNذي ال يصNNعُد بقلبNNه، من ال يخNNاُف من

أكثَر فأكثَر باألهواء الحقيرِة السيئة. لن يناَل شخٌص كهNNذاحقيقِة أنَّ قلَبه يغرُق إلى األسفل أكثر فأكثر، ويمتلئ 
العوَن من اهلل، ولن يكون قادرًا على الصالة. 

ْفكNَاُرِك اْلَباِطلNَُة؟ اإللهييقNول النNبي  ِطِك ا� َNلَى َمَتى َتِبيُت ِفي َوس ا� " إرميNNا:  ه:(14:4إرميNNا )" Nُا نحتاجNNذا أهمُّ مNه .
NNارنحتاُج أن نطرَد جميَع أفكاِرنا الشريرة من قلبنا. كم من األفكاِر الشريرِة لدينا، وما أبطأنا في طNNذه األفكNNرِد ه

ِمن قلوِبنا! وإذا كان قلُبنا مليئًا باألفكار الشريرة، فكيف سنتمكن من الصالة؟
ُت في الصالِة من كوِن القلِب ال يصعُد دائمًا، من الصباِح إلى المسNNاء، نحNNو اهلل، ومن كNNوِن كما تَرون، ينتُج التشتُّ
الناس لم يجعلوه هدَف حياِتهم أن يصعدوا إلى اهلل، وال هم يلَحظون أنهم ال يصعدون نحNو اهلل، بNل ينحNدرون

أدنى فأدنى. لهذا ليس لديهم صالة.
أيهNNا الNNربُّ يسNNوُعركعNNات وهناك صالٌة عظيمٌة وُتعتبُر األكثَر أهميًة وأساسيًة للرهبNNان، يتلونهNNا مNNع  "سNNجدات: 

. لهذه الصالِة قوٌة كبيرة، ومن يعتاُد عليها ويكرُرها باستمراٍر يتلقى بNNدون "المسيح ابُن اهلل ارحمني أنا الخاطئ

تغييٍر نعمًة من اهلل ويتعلَُّم الصالة. ولكن حين أنصُح الناَس أن يبدؤوا بهذه الصالة، فإنهم يحNاولون ثم سNرعاَن
. يريNNدون ذلNNك على الفNNور، يريNNدون إننNNا نكNNررُ الصNNالَة ميكانيكيNNًا وال نجNNُد أي فائNNدة "مNNا يستسNNلمون قNNائلين:  "

 والجسNNديِّ الطويNNِل يمكن اكتسNNاُب قNNدرٍةِّالحصوَل على المنافِع بسرعة، ال يفهمون أنه فقط عبر العمِل الNNروحي
عظيمٍة على الصالة، وأنَّ ذلك ال ُيمَنح ألٍي كان على الفور. 

لماذا يبNNدُل األسNNقُف  ُتالتي يرأسها أسقف مَدِالخحتى أنَّ البعَض يشتكي من أنَّ  ؟دائمNNًا رداءه الكهنNNوتي"لهيهم: 
ق، تَرون أنه يتُم نزُع "لَم كلُّ هذا التأنق في اللباس؟ إنهم ال يفهمون ما يتحدثون عنه. بالطبع، ليس هناك ِمن تأنُّ

 عن األسقِف عدَة مراٍت ثم إعادُته مرًة أخرى. ماذا يعني ذلك ولماذا يتم؟ألموفوريونا
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ِق باللبNNاس، ولن تNNنزعجوا، ولن يتعNNارَض خلNNُع وارتNNداُء  مNNعموفوريNNونألاإذا عرفتم ذلك فلن تتكلموا عن التNNأنُّ  (
. إنَّ   هو األكثُر أهميًة بين ثياِب األسقف. جميُع المالبِس المقدسِة لها معنًى خاص، ويمثلموفوريونألا(صالِتكم

إلى موفوريNNونألايرمز الN  الخروَف الضالَّ الذي وجَده الربُّ يسوُع في البريِة وحملَه على منكَبيه. موفوريونألا
ُل األسقُف الربَّ يسNNوَع مهمِة األسقِف هذه، كراٍع لدى المسيح، أن يجَد ويحمَل الخراَف الضالََّة على منكَبيه. يمثِّ

يِّ لحظاٌت يبدو فيها أنَّ المسيَح نفَسه يظهُر أماَمنا.نفَسه، ولكْن، توجُد أثناَء القداِس اإلله
لذلك فإنه عند قراءِة اإلنجيِل يبدو وكأنكم تسمعون الربَّ يسوَع نفَسه، كما لو أنه يظهُر أماَمنا، لذلك ينبغي على

، وبفعله ذلك ُيظِهُر تواضَعه أماَم المسيح.موفوريونألااألسقف أن يخلَع العالمَة الُعظمى لكرامِته الُمقدسة: 
والخبُز المقدس وكأُس الخمNِر على المسNيِح الNذي سNيتألم، واألسNقُف،الصينية دل توأيضًا أثناَء الدخوِل الكبير، 

يقابل المسيَح عند الباِب الملوكي ُمتقباًل الكأَس  "الذي  اس، عليNNه مجNNددًا أن يخلNNع الصينيةو" من الكاهِن والشمَّ
.موفوريونألا

ها، عندما تحيُن اللحظُة األكثُر أهميًة من سرِّ اإلفخارستيا، حين يتفوه األسقف بكلمNNاِت المسNNيِح العظيمNNة:وبعد
ِد اْلَجِديNNِد الَِّذي  Nَْو َدِمي الَِّذي ِلْلَعه Nَُذا هNNا كُلُّكُْم، ه Nََرُبوا ِمْنه ْNNِدي« »اش َNNَو َجس Nُُخُذوا كُُلوا. هَذا ه«… َرق " NNِْلُيه NNِْمْن ا�ج

، حين يبارُك األسقُف الخبَز والخمNNَر ُمسNNتدعيًا الNNروَح القNNدَس، الNNذي(NN:26-28 26متى )"كَِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا 
أي األسNقف أن يكNون في ين، عنNدها ينبغي لNه  (بقوِته يتحوُل الخNبُز والخمNُر إلى جسNِد ودِم المسNNيِح الحقيقيَّ (

، ألن المسNNيَحموفوريNNونألاكامِل أرديِته المقدسِة حين يتمُم السرَّ العظيم. بمجرد إتمام السر، من الضروري خلع 
ذاَته هنا، لذا ال بد لألسقِف من خلعه.

قًا باللباس، بل أعمNNاالً ُمقدسNًة بمعNNاٍن رمزيNNٍة عميقNNة. لNNذلك ال ترتبكNNوا من عظمNNِة وفخامNNِة الخدمNNِة ليس هذا تأنُّ
، فهي ال تمنعكم من الصالة، بل على العكس، تقوُد أولئك الذين يفهمون المعNنى العظيَم للقNداِس اإللهيِّسقفيةاأل

إلى صالٍة عميقة.
وحَده الشرود المسNتمُر ألفكNاِركم يعNرقُلكم، ألنكم في صNخِب العNالِم المسNتمر. نNادرًا مNا تركNزون أرواحكم على

الNNذهن األكثِر أهميًة واألعظِم واألقدس. أدِركوا مدى صعوبِة تعلُّم الصالة. ِافهموا أنَّ الصNNالَة الخاليNNَة من شNNروِد
. دعوا أنفسNNكم تتشNNبُع من اإلدراِك المتواضNNِع لضNNعِف صNNالتكموطواِف األفكاِر يمكُن أن يحقَقها القديسون فقط

ألنكم بعيدون عن القداسة.
صلِّوا بأفضِل ما تستطيعون، بإخالص، كاألطفاِل الصNغار. يسNمُع المسNNيُح صNلواتكم، إذ مهمNا تكْن ضNعيفًة فإنهNا
ترتفع عاليNNًا جNNدًا إلى اهلل، والNNربُّ يتقبNNُل جميNNَع الصNNلوات. ال ُتحَبطNNوا، ال تكونNNوا كسNNالى، ال تتوقعNNوا أن تتحNNرَر

هِو بسرعٍة وسهولة. صالُتكم من السَّ
St. Luke of Crimea. On Absent-Mindedness During Prayer. OrthoChristian. 9/8/2021. 
https://orthochristian.com/141586.html
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عن تعميد أبناء المثليين
األب أنطوان ملكي

 رجالن يعلنNانتهماَّأبو يNّدعي ٍ بديلةٍّخNبر تعميNد رئيس أسNاقفة أميركNا لطفلين من أمالفعNل على ردود ت انتشر
ّدي ومنهNا مNا هNو انفعNالي، مNع أو ضNد مNا حNدث. من هذه الNردود ، ثليِم ٍارتباطهما بزواج Nَو جNا هNَمناقشةإن م

 هNNذا المقNNال، على الNNرغم من عNدم احNNترام الشNNكل المطلNNوب للتعميNNد فيَموضNNوعهNNو  ليس َ مNNا حNدثِشNرعية
الكنيسة األرثوذكسية.

 والفضيحة الNNتي أثارتهNNا بين المؤمNNنين،،التأثيرات السياسية واالجتماعية التي لهذه المعموديةبغض النظر عن 
نيNNة،سNNوء الفعل العواطفية التي يطرحهNNا البعض، عن جهNNل أو عن  ردودالتوقف عند هو ا المقال هدف هذفإن 

عمودية أطفال الزنى، وغيرهNNا.معن ماذا كالتساؤل عما إذا كان يحق ألي كاهن أن يمنع المعمودية عن طفل، أو 
تقNNدمي والبحث عن طريقNNة عند باإلضافة إلى ذلك، ال بّد من التوقف "دعوات البعض للكنيسة التخNNاذ موقNNف  "

األطفال  الذين ُيحَشرون في الزواج المثلي. "صحيحة لتعميد  "

 اإلشارة إلى أن تعميد األطفال هو من المسّلمات في الكنيسNNة، وذلNNك منNNذ أيNNام الرسNNل. في أعمNNالبداية، تنبغي
اعتمNNدت هي وأهNNل بيتها" هNNو وأهNNل بيتNNه داعتمNN"الرسل تتكرر عبNNارة  ”(أو  "  أن من الحجج الNNتي طالمNNاكما. )

المسNNيحضد الهرطقاتأوِرَدت في الرد على رفض بعض البروتستانت  تعميد األطفال، قول إيرينيوس في  " أن 

قد أتى ليخّلص الجميع، الرّضع واألطفال واألوالد والشباب والشيوخ، الذين كلهم يولَدون بNNه ثانيNNًة ويصNNبحون
. "بالحقيقة أبناء اهلل

أول رّد على الصادقين في عواطفيتهم، خاصًة الذين يدِرجون المعمودية بين حقوق الطفNNل، هNNو أن المعموديNNة
كعملية تنقل اإلنسان من خارج الكنيسة إلى داخلها، ليست عملية سNNحرية، وال هي تNNدبير إداري محض. بNNل هي

 وشروطها الالحقة حتى تكتمل. ،عملية لها شروطها المسَبقة حتى تحصل
 ترى الكنيسة،تستند معمودية األطفال في األصل إلى الهوت الثالوث وتعليم الكنيسة عن العائلة. فمنذ التكوين

حدًا. وكون العائلة أيقونNة للثNNالوث، فNNإن األبنNاء يصNيرون من الجسNNد بالزواج يصير الرجل والمرأة جسدًا وانهأ
الواحNNد الNNذي للوالNNَدين. لهNNذا السNNبب، تNNأتي كNNل القNNوانين الكنسNNية الNNتي تسNNمح بتعميNNد اللقيNNط عن زنى أو من

 يطلب تعميNNد هNNذا الطفNNل واألمNNل المرافNNق بإمكانيNNةبالشNNخص الNNذيأو من االغتصاب، كتدبير مرتبط  الحروب
يس ثيNودوروس السNيقي أسNقف أناستاسNيوبوليس هNونشوء هذا الطفل على اإليمان. يNذكر السنكسNار أن القد

مولود المرأة اسمها مريم من زنى مع أحد رسل القيصر. لكن توبتها التي تبعت زناهNNا وضNNعت ابنهNNا على طريNNق
 بشهادة الكنيسة كلها. بلََغها التي ِالقداسة

في الكنيسNNةص اشخأقبNNول اللَب الوالَدين أو َمن يقوم مقامهمNNا. فال تعرف الكنيسة معمودية أطفال من دون َط
مون إلى الكنيسNNةاإخضNاع معموديNة ال يجوز أفراد. من هنا، عمل ة ال جماعهو أصاًل عمل ال دَّ Nَذين ُيقNال الNألطف

ون مادة يستغّلها دعاة التفّلت وتشNNريع الشNNذوذ. لئال تك،لعوامل عواطفية ال تقوم على الكتاب المقدس والتقليد
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كمNNا ال يجNNوز التعNNاطي مNNع رفض هNNذه الحNNاالت المسNNتجدة كNNرفض للتقNNدم والحداثNNة، خاصNNًة في الكالم عن
وداعميهNNا، ومنهم أرثوذكسNNيون أصNNحاب اختصNNاص كات الجنسانية والجندريةاإلنجيل. حيث أن ناشطي الحر

عن التقدمية في اإلنجيل. الحقيقNNة هي أنNNه ال يمكن وصNNف اإلنجيNNل بالقNNديم والكثيرًا ما يتحدثون بالالهوت، 
. وذلNNك ال يكNNون اسNNتنادًا للتفسNNيرات حسNNب الطلب والرغبNNة. فيإمNNا أن نقبNNل اإلنجيNNل أو نرفضهبالتقNNدمي. 

هنNNا على  لنNNا مسNNيرتنا خالل حياتناُيظِهرالكنيسة األرثوذكسية، فّسر آبNNاء الكنيسNNة اإلنجيNNل وتركNNوه لنNNا كNNإرث 
يجّمد اإلنجيل ويحّرم التفسير اليNNوم وغNNدًا. هNNذا ليس صNNحيحًاالموقف هذا سيبادر البعض بالقول بأن األرض. 

ره ضNمن منطNق وخNبرةوال هو القصد،  ّNة، فيفسNئلة حياتيNه من أسNا يواجهNام مNؤمن أمNفاإلنجيل هو مرجع الم
وطريقة التقليد المقدس، مع التشNNديد على الخNNبرة، بNNروح صNNالٍة واتضNNاع، ال بطرائNNق ومنهجيNNات وافتراضNNات

عقلية.
أبنNNاء المثلNNيين، ليس محورهNNا األطفNNال بNNل األسNNئلةفمن هنNNا،  " الNNتي ينبغي معالجتهNNا في قضNNية  نوالبNNالغ"

"األم البديلة  االستعانة بN عمليةنشأت  باألطفال. نوالمحيط  والكنيسNNة لم تقبلهNNا كليNNًا. أال تكNNون،كحاجة طبية"
أليس امتهان بعض النسNNاء مهنNNة؟  في حالة استفادة المثليين منها حيث ال سبب طبي يبررها ًزنىهذه العملية 

 الطبيعNNة؟ هNNل ارتبNNاط شخصNNينًةََف مخالِموجب التوبة عن خطيئة، منافيًا لوالطلب العرض وفق ،"بديلةالأم "ال
فيمNNا هي تشNNترط على الرجNNل والمNرأةمن جنس واحد بعقNد مNNدني يجعNل هNNذا االرتبNNاط زواجNNًا في الكنيسNNة، 

اإلنجيل واضح بأن أياألهم أن  والمرتبطين بزواٍج مدني أن يرتبطا بسر الزواج القدس لتقوَم بتعميد أوالدهما؟
مخNNالفيهو موجNNود وتكون معمودية الطفل فاِعلًة ؟ كيف ُمدانةعالقة على خالف الطبيعة  "بين مجموعNNة من 

، في حين أن العلوم النفسية والتربوية تحّذر من  المشاكل الكبيرة التي تسببها بيئة كهNNذه للطفNNل؟ إذا"الناموس
اقتناء األطفال من ِقَبِل المثليين أو أولئك الرافضين للزواج ليس مقبوالً كنسيًا، أفال يكNNون تعميNNد هNNؤالء "كان  "

االقتنNNاء في هNNذه الحالNNة لَهNNو  "األطفال تشريعًا لتلك السلوكيات الخاطئة؟ إن استخدام تعبNNير  " أكNNثر دقNNة من(
التبني التي  "استعمال عبارة  .األليفةحتى لوصف اقتناء الحيوانات ُتسَتخَدم  باتت"

. ال يمكن للقNNانونيين†(ethos) الكنيسNNة إجابNNات دقيقNNة على هNNذه األسNNئلة؟ نعم لNNديها، إنNNه ُخُلقهNNا لNNدىهNNل 
إن موقNNف المNNؤمن هNNو التمسNNك بمNNافوالسكوالستيكيين والدهريين أن يستوعبوا هذا الُخُلق. من ناحية أخرى، 

تسلمته الكنيسة من الرسل واآلباء وتوارثته عبر األجيال.
من دون أي حكم على األشNNخاص، ال مكNNان السNNتدرار العواطNNف في هNNذه المواضNNيع، فهنNNاك مجتمعNNات تنفNNق

لكنها تنبطح أمام اّدعاء المثليين والمنحرفين المظلومية، لتعود إلى دون رحمة، المليارات على األسلحة والدمار
بطشها بالذين يرفضون االنصياع ألهواء هؤالء. بالمنطق البشري، هذا هو النفاق بعينه، وهذا ما تسّميه الكنيسNNة

. الخديعNNة عمNNل الشNNيطان، وهي ُتجابNNَه بNNالتمييز، بالNNNفي تعليمها  "خديعNNة ويسNNتند التميNNيز إلى عقNNٍل مسNNتنيٍر"
بالتناغم مع قلٍب ممتلٍئ من نور المسيح.

 الصNNNفة الممNNNيزة للمسNNNيحي.ز.األب بيNNNتر هNNNيرلفهم أوسNNNع لفكNNNرة الُخُلNNNق األرثوذكسNNNي، أنظNNNر في مجلNNNة الNNNتراث األرثوذكسNNNي:  †
https://www.orthodoxlegacy.org/?p=3340 ،.يةNNNNNNروح األرثوذكسNNNNNNزة لل NNNNNNّمات المميNNNNNNاراذيموس. السNNNNNNتوس كNNNNNNخريس
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https://www.orthodoxlegacy.org/?p=2604 ،.يةNNNNNدخل إلى األخالق األرثوذكسNNNNNوس. مNNNNNوس فالخNNNNNتروبوليت إيروثيNNNNNالمي
https://www.orthodoxlegacy.org/?p=569 ،اةNNة وأخالق علم الحيNNاة االجتماعيNNات علم الحيNNكوتيريس. أخالقيNNطنطين سNNد. قس

https://www.orthodoxlegacy.org/?p=474المسيحية. 

 دهريمجتمعالعبادة في 
بلوم مطران سوروج (الميتروبوليت أنتوني  (

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ان ٌ ونشاطٌ، هي فعاليةبحسِب المفهوِم العامالعبادة،   علىَ أوسعً بمعNNنىِ العبNNادةُ يمكن تعريفْ،. ولكنبحتان دينيَّ
خِص ُأنهNNا موقف َّNNذي الشNNَد ال َيها، حولَها  حياَته َ نهائيNNة، ونّظمٌ على أنهNNا ِقَيمُمَعينNNًة ِقَيمNNًا حNNدَّ  في فعNNٍل منليؤدِّ

 فيُ الدينيNNة. تبNNدأ العبNNادةِ من العبNNادةُ أوسعِ للعبNNادةٌ هنNNاك مفهNومْ بها. إذنِ المنوطةِ بالواجباتِ والوفاءِالخشوع
يًة َ وأعلى منها، ِقيمًا أكثرَ وأبعدأنفِسنا َ فيها، خارجُ التي نكتشفِاللحظة  اإلنسNNانِ. ليس لحيNNاةذواِتنا لنNNا من أهمِّ

 النظرِ في هNNذا الموقNNف، بغّضُمتجذرٌة ُ. العبادةأجِله من ِ والموتِ للعيشٌما هو مستعدهذا:  هو ُ المهم، اعتبارُّأي
رًا، واهللَ حNNولُ العبادةُ لنا نحن المؤمنين، تتمحورِ الُمطلَقة. بالنسبةُعّما هي القيمة َوقَّ NNًُا، واهلل مNNاهلل  اهلل معروف -

ُ النهائيةُ فيهNNا القيمةُ الNNتي ترتبطاللَّحظِة تبدأ في َ العبادةَّ أنَ يجب أن نتذكّرْمحترمًا ومحبوبًا، واهلل ُمطاعًا. لكن
 الNذين يختلفNونِ كNاٍف، إلى األشNخاصٍ دائمNًا بشNكلندركُها ال ٍ أقرب، بطريقةيجعُلنا ما. وهذا ٍ أو بشخصٍبشيء

عنNه،نحن  نNُدافع مNا ِّ كلِ رفضِّ إلى حدُ، والNذين يمكنهم الNذهابمبادِئنا مNع ُمُثُلهم ُتمامًا عنNا، والNذين ال تتوافق
ٍهفي ُهم، رغم ذلNNك، والNNذين  رونه ٍ شNNيءِ من أجلمNNوِتهم ِ وتقNNديمبNNأرواِحهم ِ والتضNNحيةِ من العبNNادةتوجُّ ُيقدِّ
نونه ُ الكالسNNيكيةُ أنNNه مهمNNا كNNانت الطNNرقنتذكََّرها، هي أخرى يجب أن ٌ. نقطةأنفِسهم من َ ويحترمونه أكثرويثمِّ

رَق لنا، فهي ليست ِ بالنسبةً بها عزيزًة ومهمةُ التي نعبدُوالتقليدية رْتها الوحيدة، الNNتي الطُّ  تNNدريجيًا،ُ الكنيسةطوَّ
ِ عن مشNNاعرِ، كمNNا والتعبNNيرونقِلها ِ عن هNNذه المعرفةِ على التعبNNيروقNNدرِتها باهلل معرفِتها عن ٌوالNNتي هي تعبNNير

ٍ بشكلٍ جديدةٍ طرقُ تطويرُ إلى جيل، يمكنٍ من جيلْ اهلل هذه. ولكنُ معرفةتوقُظها التي ِ والروحِ العقلِومواقف
ُرق من كغيِرها ِ من األصالةِ القدرِ لكنها على نفسٌمشروع؛ فيها تجديد .الطُّ

مجتمع دهري
 منه. ومع ذلك، يجب أن نكNNونْ، حتى لو لم نكنضمَنه دهري. نحن ٍ مجتمعَ وسطِ الحاضرزماِننا في ُنحن نعيش

 دون أنِ في العNالمُ أننNا نعيشٍ بسNذاجةَنتخّيلوأاّل  حNاٍد جNدًا ٍ بشNكلِ هذه الفNروقِ رسمِحريصين جدًا على عدم
يننكون   جدًا. نحن الٍ كبيرٍ إلى حدبداخِلنا َ فقط: إن العالمحوِلنا من ُ على اإلطالق. في الواقع، ليس العالمدنيويِّ

ظننتمي بال  هNذا التبNاين خاطئNة. نحنُمنNَدَرجات   عنا. إن ٍ غريبٍ عالمِ اهلل، في وسطِ، بالكامل، إلى ملكوتتحفُّ
يرورة ِفي طNNور َّNNبحالصNNا لم نصNNالمْ، لكننNNد؛ والعNNردَ ليسحوِلنا من ُ بعNدثِ الخارجيةِالظلمةَ  مجNNتي يتحNNاُ الNNعنه 
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اًل ِعلمNًا َ مNا يكNون أكNثروغاِلبNًا فNاِعاًل، يكNون فيهNا اهلل ، للغايةٌ وغنيةٌ معقNدةٌاإلنجيNل. إنNه أيضNًا بيئة للقَيِم وتقبُّ
وحية ا الرُّ هنيُة عاداُتنا ُتعمينا ْ، إذمنَّ رُق الذِّ  التي ورثناها من الماضي.والطُّ

(Non possumus)ال نستطيع 

هري ِ هNذا المجتمعِ، كمNا أعتقNد، لتحديدينَيتِّخاص ُومع ذلك، ال يزال من الممكن استخدام  فيNه،ُ الNذي نعيشالNدَّ
يُت التي هي ِ الدنيويةِوالدهرية يُة اليوم. ناخاصِّ  اإللهيِ للحسُ باهلل. هذا الفقدانِ الحسُ األولى هي فقدانالخاصِّ

، ألن المجتمعَّ الدهريَ المجتمعُ: أقولُ الدهري؛ أكادَ المجتمعُ وجذريًا، يحددًايِّكلعندما يكون  المثNالي  "  الNدهري،َ"
 غريبNًا تمامNًا عن الكنيسNة.ِ هذا المجتمعُ- باهلل  سيكون مثلٍ إحساسَّ كلٍ ببساطةْ، لم يفقدُهونختبر هُنالحظكما 

ُمون ِ الNNداخلَ نحوُعنNNدما نتجه  منُ هNNذا النNNوع، لناِ- درامNNاتيكي  إذ بالنسNNبةٍ، يمكننNNا أن نNNرى بوضNNوحناَسNNُأنف قيِّ
نا َّ الدهري، ألنِ جدًا لهذا المجتمعٍ كبيرٍ ننتمي إلى حدناَّأن- األخيرة  ِ الدينونةُ بدايةِ هو بالفعلِالتقييم َّNاإللَهي ِحس

 الذي كان لدى الرجNNالِ هو كاإلحساسِّ باهلل الحيإحساَسنا َّ أنَ إلى الدم. ال يمكننا أن نقولٌضبابي، ضعيف، فقير
يُةال  العظمNاء.ِ الNروحِ أو أبطNالِ الكنيسةيسيِّقد والجديNد، أو ِ القديمينَالعهد في ِالعظماء ِّNللمجتمعُالثانية خاص ِ
 غNNيرُّ أو يظلُ أو يتجاهلُ يNNرفضٍ لمجتمعُ السائدةُ السمةِ الحالِ الذي هو بطبيعةِ، للعالمُّلحادا هُإدراكهي الدهري 
ِته وشف للعNالم، ِ اآلخرِعدُالب تجNاه ٍحسNاس سNوِعمن  ، ومNداهاإللَهي ِ الحضNورَتجNاهافيَّ  أالُ يجبْكن والخلNود. لالشُّ

َل ه نتخيَّ ه دهNري، َ المجتمعَّ نظرًا ألنأنَّ ّدة. إذا قرأنNا َ أكNثرِ وعيNًا للعNالمُ يطNّورفإنَّ Nًِا وحNَيَر عمقNين أو إذاسNالقديس 
ه ٍ الجديد، فإننا نNرى بوضNوحِ أو العهدِ القديمِ من العهدالُمقدسِة ِلجأنا إلى الكتب  اقتNنى مثNل هNذاٍ مNا من أحدأنَّ

غِم في اهلل على لمجNNِده للعNNالم، أي ِاإلدراك غِم عن اهلل على ِّ الجNNوهريالنفصNNاِله من الخطيئNNة، كمNNا الNNرَّ  منالNNرَّ
َ في المسNNيح. لNNذا فNNإن فقNNدانُمسNNتعلَنًا ِ اهللِمَن ِ، أكNNثَر من القديسNNين، وفي النهايةَ فيNNه، أكNNثراإللَهي ِالحضNNور

، على ما أعتقNNد،يقولَه أن ِ ما يمكن للمرءُّ ليسا مترابطين بالضرورة. كلِ للعالمَّ الحادَ باهلل وهذا اإلدراكِاإلحساس
 أو العNالم، بحسNبَّ الNدهريَ الNذي نسNّميه المجتمعِ في المجتمعِفي الغNالبهذه الخاصية أو تلك واضNحٌة هو أن 
 والكنيسة.ِّ الكتابيِالتعبير

في الكنيسة
نا ِ الختبارٍ ال كمجتمع،الكنيسةنفكُِّر بعندما  ِNنىأنُفسNثرَ أوسعً، ولكن بمعNة: َ وأكNَفتها  واقعيNانيَالمجتمعبصNاإلنس َّ

 ملءُ فيه اهلل معنNا، ذلNك الجسNد الNذي فيNه يقيمُاإللهي في نفس الوقت وبالتساوي، ذلك المجتمع الذي يوجدو
 فيَ والناسَ اهللُ الذي يضّمِهذا المجتمعب ُ في اهلل. عندما نفكّرُ وفي الروح، والذي يستريحِالالهوت، في المسيح

ْثُت اللََّذين الجNانَبين بكال ٌ معنيةَ فإننا نNرى أن الكنيسة،(َ والجسدَالملكوت) صيرورِتهم  عنهمNا، ولكن بشNكلتحNدَّ
 الكنيسNة، أو ينبغي أن يكونNا كNذلكِ للعالم، هما من اهتمامNاتَّ الحادَ باهلل، والوعيِ اإلحساسَ فقدانَّ إن؛مختلف

 عنهNاُ عنNدما نتحNدثِ للكنيسةِ بالنسNبةٌ غNريبٌ هNو أمرباهلِل ِ اإلحسNاسَ أو غيNابَ فقNدانَّ المسNاواة. إنِعلى قNدم
ن ليس غريبNًا عباهلِل ِ اإلحسNاسَ فقNدانَّ الNذي وصNفُته للتNو. لكنُ فيها على أنهNا الجسدُ محدد، عندما نفكّرٍبشكل
ه ْ– الكنيسNNة  إذِ من أعضNNاءِالعديد ه كمNNا ، الصNNيرورةِ أننNNا جميعNNًا في طNNورِ في حقيقةٌ متأصلإنَّ  فيٌ متأصلأنَّ

19



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                    العدد العاشر، تموز 
_____________________________________________________________________________

ماء إلى ِ من األرضوُمنتظمNًا َسلسNًا ليست صNعودًا صيروَرِتنا َ أن عمليةِحقيقة َّNِة، من الس ِ إلى المشNاركةالمخلوقيَّ
ه اهلل ُ الخطيئة، الNتي هي إنكNارُ صعودًا وهبوطًا وفيها تحضرٌ متقطعةٌ اإللهية. إنها رحلةِفي الطبيعة ُNل، ورفضNب

ه أن السNتطْعنا أفضNل، ٍ اهلل بشNكلعرْفنا به، ألننا لNو ُالجهلوأيضًا  بالُمصNطلحاِت، طاقِتنا ِ بقNدرٍ إخالصِّ بكلنحبَّ
هالبشرية، أن  َب، وأن حياِتنا َّ حبنحبَّ .أماَمنا ُ المسيحوضَعه الذي ِ الرحلةِ وفقًا لمسارَ أوضحٍ بشكلحياَتنا نرتِّ

ما تعرفه الكنيسة عن نفسها
 المرئيNة، غNيرِ غNيرِ متعلNٍق باألشNياءٍ في يقينٌ متجذرٌ من الخبرة. إنه إيمانِ المولودِ في اإليمانٌ متجذرةُالكنيسة

هالظاهرة،  - إذا كان عضوًا حيًا وليس ميتًا يجب أن يكونٍ-  وأنا أتحدث اآلن عن كل عضوِ للكنيسةِ بالنسبةولكنَّ

اإليمNNاُن   منقوَته ُ ال َيسNNتّمدَ سNNذاجة، وأن اإليمNNانَ ليس مجNNردَ اإليمNNانَّ أنَ أن نNNدركُمركزيNNًا. يجب/هNNذا اليقيُن
نا ِحقيقة عي الNذي ِّ للشNخصً لNه معNنىُ حيًا، عندما يكNونُ اإليمانُ رسالة. عندما يكونورْثنا أنَّ ، يكNونامتالكَه يNدَّ
ه، كتاباِته في إحNدى ُّ المصNريُ مكNاريوسُ الشخصNية. يقNول القNديسِ والمعرفةِ متجذرًا في االكتشNافُاإليمان إنَّ

 الٍ نشNوةِ والعاطفNة، في حالةالِفكNَر ُ الكلمNات، بمNا يتجNاوزَ وراءُعندما نلتقي اهلل وجهًا لوجNه، فNإن ذلNك يحNدث
 لنا.ُ مدركين فكريًا أو عاطفيًا لما يحدثَ نصبحْ وال بأنأنُفِسنا ِ لنا بمراقبةُتسمح

غِم، وعلى حدَثت اليقين بأنها وراَءها ُالتالشي، فإنها تتركب ُ هذه الخبرةُ عندما تبدأْلكن  من أن ما كان رؤيا قدالرَّ
ُ المباشNرةُ الغNامرةُ فيهNا الخNبرةُ التي تصبحُ معنا، وهذه هي اللحظةُ مرئي، يبقى اليقينَ غيرَاختفى اآلن وأصبح

 لنNاُيحNِدث خNاص. مNا ٍ بشNكلِ للنظرٌ ملفتٌ مكNاريوس لNه طNابعُ القNديسقّدَمه الNذي َإيمانًا. وبالطبع، فNإن المثNال
ه لنNNا ُ في كورنثوس حيث يقولِ بهذا المقطعأذكِّركُم من األمر نفسه. هل ً ثانويةَجوانب ِ مجدِ نNNورُ رؤيةيمكُننا إنَّ

 أن ينبذِ لإلنسNNانُ األرثوذكسي أنه ال يمكنِّ الرهبانيِ بالقولأذكّركُم يمكنني أيضًا أن ْ المسيح؟ لكنِاهلل على وجه
 فيهNNاُ يتوسطٌخNNبرةإنهNNا – األبديNNة  ِة الحياَ روعةَ آخرٍ شNNخصِ ويتخّلى عنهNNا إال إذا رأى على وجهِ األشNNياءَّكل

 ولهNذا، الكنيسةِ يقينُ مكاريوس بأنNه النشNوة. هNذا هNو جNذروصَفه مثل الذي ٌ وموثوقةٌ ولكنها ملموسةُاإلنسان
ٌ حقيقيةٌ الNتي ال يراهNا اآلخNرون هي أشNياءَ أن األشNياءٍ تNامٍ وبصNفاءٍ دون تNرددَ أن تشNهدِ يمكن للكنيسةِالسNبب

 هيشNهادُتنا إلى الكنيسNة. انتماِئنا اإللهي مNع ِّ الحسُ فقNدانُ. يتعNارضحوِلنا ِمن ِّ المرئيِ من العالمً واقعيةُوأكثر
 به.ُ الذي نتميزُ عنه، بل اليقينَ أن نتحدثُ ما يجبُالتالية: ليست الحيرة

ما تعرفه الكنيسة عن العالم
 منِ إدراك العالمهُنفس ليس هو ِ لهذا العالمناَإدراك فيه. ومع ذلك، فإن ُ الذي نعيشَ أن َنِعي أيضًا العالمُلكن يجب

ٌ وخاملٌّ على أنNه مNاديِ إلى العNالمُ وبتضNاٍد معNه. نحن ال ننظرِ الملكNوتُ على أنNه عكسِ المقNدسِ الكتNابِمنظور
ِ في هNذا العNالم، ال يمأل اهلل الفراغNاتهَّأن ُ المؤمNنين، نعلمِ جميعِ وخNبرةِ المقNدسِ الكتNابِ وميت. بحسبٌومظلم

 المNؤمن، نحن محNاطونِ لغNيرِ. بالنسNبةبحضوِره ِ األشياءَّ فحسب، بل يمأل كلِفافة الشِ وغيرِ الثقيلةِبين األشياء
 وتباين، بل لها عمق.ٍ ال تحتوي فقط على كثافةُ للمؤمن، هذه األحجامِ وتباين. بالنسبةٍ ولونٍ كثافةِ ذاتٍبأحجام
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اختراَقها ُ الNتي نحNاولِ األشNياءَّ وسNماكة، من دون عمNق، ألن كلٌ المؤمNنين حجمِ غNيرأعُيِن في ِقد يكون للعNالم
 هوَ؛ لكن هذا المركزمركِزها إلى كرة، نأتي إلى دخْلنا الظهور. إذا ِ من ذلك إلى نقطةَ وأبعدَ أعمقٍ إلى نقطةتقوُدنا

 للمNؤمن، إنِ اآلخNر. بالنسNبةِ إلى الجNانبُ من ذلNك، فإننNا نخNرجَ إلى أبعدَ الذهابحاوْلنا في العمق. إذا ٍ نقطةُآخر
ِره في ْ بل في هNذاُ واألشNياء، ال يكمنِ البشرَ بنNا، وعمقُ الNذي يحيطِ العالمَعمق  اهلل الخاّلقNة، فيِ في كلمةتجNذُّ

 بNولسِ القNديسِ وعدِ يكNون فيNه اهلل، بحسبٌ. وسيأتي يومهِنفس اهلل ِ مثلٌ، وأنه ربما واسعًا أن له مصيرِحقيقة
 شاسNعًا وعميقNًا بمNا يكفيُ الNذي سNيكونُّ المNرئيُ عنه هNو العNالمُ الذي يتحدثُّ في الكل، وهذا الكلَّالنبوي، الكل

 في اهلل.ٌ اهلل فيما هو موجودِالحتواء
ًا ومصNيرً نNداءِ أن لهNذا العNالمُ. نحن نNدركهNِعمق ُمعمًى عن هَنفسN الNتي يNرى فيهNا ِحتى نNرى العNالم، ال بالطريقة

ُ، بNل اإلنسNانَهوحد ِ لإلنسNانَ وليسهِّكل ِ هNو للعNالمُ هذه الدعوة. هذا المصيرِورسالة، وأننا مسؤولون عن تحقيق
 ليكNNونٌ مدعوُ األشياء. اإلنسانيهِّنسم ما ِ اهلل وعالمِ عالمِ على عتبةُ اإلنسانُ هذا المصير. يقفِ تحقيقُهو مفتاح

ِقهانحو  ِ األشياءِّ لكلَالمرشد  كلهNNاَ اهلل، بل إن الخليقةُ عن اهلل، يفقديتخلَّى عن اهلل، ُ اإلنسانُ. وعندما يبتعدتحقُّ
.وطريَقها مرشَدها ُتفقد
ُ القNNديسُ للعNNالم، يNNذكرِرِّالمحي ِ التنNNافرَ شNNرحِته ومحاولِ اإلنسNNانُ سNNقوطهNNَأحدث الNNذي ِ عن الموقفِهثيحدفي 

 ومع ذلك يبدوُ هو الفارسَ مخمور. من أخطأٌ فارسهُيركب الذي َ الحصانُ يشبهَثيودوروس الستوديتي أن العالم
 من التنNافر، قNبيحٍ مأسNاويةٍ فيه. إنه بNريء. إنNه في حالةُ الذي نعيشُ جدًا. هكذا هو العالمٌ متوحشَأن الحصان

ر قNاٍس  كر، عنNدماَ الNوقتُ وينتظرُ ويتNألمهَّيتNأو الحصNان، َ العNالم، مثلَّومميت، لكنمNدمِّ ُNه السNذي ينتهي فيNال 
ِ أوالدُ إنجNNازُ ُيعلَنُ الحريةُ اإلرادة، وعندما ُتسNNتعادَ واستقامةِ القلبَ ونقاءِ العقلَوصفاء َ الرصانةُ اإلنسانُيستعيد

 األشياء.ِّ كلِ بل في انسجامِاهلل، ليس فقط في اإلنسان
ين ْ،نحن جميًعا مسؤولون، ولكن َمه الNNذي َ التعريفتNNذكَّروا أكNNبر. فإن مسNNؤوليَتنا ، اهللَ يعرفون عقلكمسيحيِّ قدَّ

 أفكNNاَره. لكن هNNذه، الNNتي كNNانت دعNNوةُاهلل له ُ الذي يكشفُ اهلل: هو الشخصِ باسمُس للنبي، أي للذي يتكّلمعامو
أنا ال َ المسيحيين. هل يمكننا أن ننسى كالمِّ كلُالقالئل، هي اآلن دعوة  عبيدًا، ال�نَّ اْلَعْبَد الَُ بعدمُأدعوك" المسيح: 

. إذا كنNNا أغنيNNاء ِمْعُتُه َNNْعلَْمُتكُْم ِبكُلِّ َما س ي ا� ُدُه. ال�نِّ ُ تقعٍ إياهNNا اهلل، فعندئذناَمنح الNNتي ِ بالمعرفةَ”َيْعلَُم َما َيْعَمُل َسيِّ
ِ فعلَ مسNNؤوليةَ. لقNNد تحّملهِبنفسNN اهلل هاَقبل قNNد ُ ما يحدث. وهNNذه المسNNؤوليةِّ عن كلُ أكبرٌ مسؤوليةناِعاتقعلى 

 مع اإلنسان.َ بل ارتضى التضامنهِسقوط عنه في ْ ولم يبتعدَ اإلنسانَ خلقكوَنه،  هِخليقت
 اهلل،ُيمNNوتفيNNه الNNذي  ِ التكافلِتجسNNيد ُعلِف، هو هِبمخلوقات َّالرب ُيماهي هذا الذي ِ التجسدَ عملَّذلك، فإنإلى و
 فياإللهي ِ بالتكافلِوعلى الشNNعور ِاهلل ِمحبةعلى  َشNNهودال شNNهداء، أي يهمِّنسمَمن  ِ التNNاريخَ عNNبر بهَاضطلعقد و

 الكنيسة، ُينظر إليه على أنNNه شNNفافَ مادي، ميت، خامل. داخلهَّأن فقط على ِ إلى العالمُ. من الخارج، ُينظرناِقلوب
ولكن أيضNNًاًا  ديناميكيNNًا، ولكن ليس إلزاميNNًاديناميكيNN-  هِتحقيق ديناميكيًا نحو ُ ويتحّركِّ اإللهيِ بالحضورٌومليء
ٍ أي صفةِ للعالمُ العالم؛ ال يعودِ إلى تدنيسُ المرءداقُي ، للعالمِ بعض األحيان. بدون هذه الرؤيةفيٍ مأساويبشكل 

.هيَاإلل ِ عن الملكوتًا منزوعًاأيضًا ُمدنَّسو بل - محايدٌوهو وضع -ليس دِنسًا وحسب  ُمقدسة، ويصبح
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العالم مقّدس
َ حيNNاةَّ إنُ عنNNدما نقNNولَ فيNNه الكلمةُ. ليس فقط مقدسًا بالمعنى الذي نسNNتخدمسَّمقد ُ لنا، هذا العالمِ بالنسبةْلكن

ه، أي قدسةُم ِاإلنسان العالم مقدٌس بمعNNنى االنتمNNاءهاُتدمير ال ينبغي أنَّ (. إنه  ،حتملُم ٍ ال فقNNط بشNNكل، إلى اهللِ)
 من العNNNNالم،َّ التدنيسيَ الموقفناْلِقب. باختصNNNNار، إذا هNNNNِبداخل ٌّ واهلل حي، اهللُلكُم الفعلي. هNNNNو ِبNNNNل في الواقع

 بمNNا الُ، ألننا ال نؤكدسةَّقدُالم َ اهلل، واألسرارِ اهلل، ومعجزاتِ كلمةَدُّتجس َ أن ننكرْوالدهرية الراديكالية، فعلينا إذن
 جسNNدًا.َ، قد صارهَنفس اهلل، اهلل َ كلمةَّ هو أنُهدِنؤكّ وحسب: ما ِ اإلنسانَبنِا َ اهلل قد صارَبنِا أن ِّ مجاالً للشكُيدع

ُل ِ عن التجسدَالنNNNاتجإنَّ الجسNNNَد إنسNNNان.  ِ بجسدناِوسط في َّ قNNNد حلِ الالهNNNوتَن ملءإ َّ المNNNرئيَ الجNNNوهريمثِّ
 أنَ اإللهي، دونِ حاماًل هلل، وممتلئًا بالحضNNورَ على أن يكونٌ أنه قادرَ وقد أثبتِ المخلوقةِ األشياءِّ لكلَوالملموس

َر قد ُ كذلك، لكان التجسدُ عن الوجود. لو لم يكن األمرَّ أو يكفَيْتلَف  قNNدُالمسيحولكان  ِ المخلوقِ الكائنَ صفةدمَّ
ٍ دون أن يكون الكلمَة المتجسد؛ إنسان حق وإله حق. إنسانِ في مظهراهلِل عن َكشف

األسرار
اوهذا ينطبق أيضًا على األسرار. فقط إذا  ه  أن نNNؤمن ُ المقNNدسُ، كما يوصNNينا الكتNNابآمنَّ  الNNتيِ اهللُحقيقة- إْذ إنَّ

ا- لنNNا  إذا أعلَنها  هلل؛ أنً وحاملةِ حاملNNًة للNNروحَ أن تكNNونٌ قNNادرةِ األشNNياءَّ كلَّ أنِ المبدئيةِ من الخNNبرةوعرْفنا آمنَّ
 عنه بالفعNNل:تكلَّمُت الذي ِ هي ذلك التحقيقنهايَتها باهلل، وأن ِ بالفعلِ المرتبطِ المبدعِ جميعًا هو في الكلمةأصلَها

َ لن يكون أبدًا جسدُ لدينا واقعيًا. إذن، هذا الخبزِ األسرارُن الهوت بهذا، فلن يكوْ-  ما لم نؤمنِّ في الكلُّاهلل الكل
 آخر؛ لنَ ال شيءْ للتلف، ولكنٍ لألكل، قابلٍ مكتمل، صالحِ غيرٍ فعليًا، ألنه ال يمكن أن يكون أبدًا سوى خبزِالمسيح

 بالنعمةًوممتلئة ًُمخَتَرقةتكNNون  عن أن ٍ عNNاجزةٍ المسNNيح، وال يمكن أن يكNNون سNNوى خليقةَ أبNNدًا دمُيكNNون الخمر
 وهذا الخمر، فإننا ال نتحNNدثِ عن هذا الخبزُ. ومع ذلك، هذا ما نؤمن به. وعندما نتحدثهيَاإلل ِ والحضورِهيةَاإلل

 نمNNوذجيٍبشكل ُّيصح األخرى. هذا ِ المخلوقةِ عن األشياءُتلف يخِ من الخمرٍ معينٍ أو كوبٍ معينةٍ خبزِعن قطعة
ِ الNNدمِّ في سرنعرُفه والNNذي غNNوُره، ُ الNNذي ال يسNNبرِّ العجNNائبيِ لهNNذا التحقيقٌ مNNدعوةِ األشNNياءُّ األشNNياء، وكلِّلكل

 ذاك الNNذيِ في جسدً مرةَ كما ظهرِ في المادةالُمعلِن اهلل ِ على هذا النحو، في جسدأضَعه لي أن َوالجسد، إذا جاز
، في اهلل، ولهذا السNNببَ لتكونأنُفَسها كوِنهاعن بحيث ال تكفُّ  ٍ بطريقةِ اهلل المخلوقاتَ من العذراء. لقد خلقُوِلَد

ينكوِنهما. لكن مع ودِمه ِ المسيحَ جسدِ والخمر، يصبحان بالفعلَ الخبزُعندما نبارك همابمNNا فيNNه الكفايNة إال أ  تامَّ نَّ
انال   ما هما عليه، الخبز والخمر. كوِنهما عن يكفَّ

المعجزات
ً وأهميةً عمقNًا ودعNوةَ يعطي المNادةناُالهوت اهلل. فقNط إذا كNان ِ ولمعجNزاتِ للعالمناِيترؤ على نفُسه ُ األمرُينطبق

ِ القNNديمينَالعهد ِ بمعجNNزاتَ أن نNNؤمنناُيمكن اإللهي، ِ بالحضNNورِ على االمتالءهاِبقNNدرت ُوارتباطNNًا باهلل، ويعNNترف
ِ الفعلِ من منظNورهاُشNرح بالغNة، ٍ التي يمكن بسNهولة، وبسNهولةِ الشفاءِ اآلن عن معجزاتُوالجديد. أنا ال أتحدث

ِ اإلنسNNان، مثNNل عاصNNفةِ دون مشNNاركةُ فيهNNا الطبيعةُ الNNتي تشNNاركِ عن تلNNك المعجNNزاتُ الجسدي. أتحدثِّالنفسي

22



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                    العدد العاشر، تموز 
_____________________________________________________________________________

ًا وعميانNينِّدنيNوي َ أن نكNونناْقبل والخبرة، نكون قNد ِ اإليمانِ من خاللِ العالمِ عن رؤيةناْتوقف الجليل. إذا ِبحيرة
المسNNيحية ِ المجتمعاتَ داخلُ ألنه يوجد، للغايةٌ جادةٌ. وهذه مشكلةقدسًاُم اهلل هَجعل ما َِسدّنُن، أي أن ينِّودهري

 منناُوتحرم، ينِّدنيNNوي ناُتجعل هذه ِ اإليمانُ خبرة، وأزمةُ إيمان، ألنها أزمةُ أزمةِ من المجتمعات المؤمنةهاِغيرأو 
ناْفقد ألننNNا إذا ، المNادة. هNذا مهمِ وعNالمِ هلل واإلنسNانِألصNNيلااألّولي  ِ االختبNارفي ناِحيات َ طNNوالِتلك المشNNاركة

داسُ، فهNNو ال يصNNلحمذاَقه ُ الملحَا فقد هذه الخاصNNية. إذُ العالمُ، فسيفقدناَتَّخاصي NNُذه هيَ إال أن يNNدام. وهNNباألق 
ا يكِشف لنا من خاللنا. اهلل ومكشَفه لما لخيانِتنا ُ العادلةُالمكافأة

معاداة الكهنوتية والكهنوت
ٌ منNNاهضٌ.إنNNه موقفأعتقُد أنَّ هناك أمرًا آخَر يجُب أخُذه بعيِن االعتبNNاِر، في الكنيسNNِة كمNNا في المجتمNNِع المNNدني

 هنNNاكَّ لإلكلNNيروس، لكنًاضNNِمناه ناِحول من ُ العNNالمَ أن يكونستغربُالم من َ وهو ينمو وينتشر. ليس، الدينِلرجال
 الNNذي أراه، علىِ مNNع االلتبNNاسُ تتوافقُ الكنNNائس. إذا كNNانت هNذه المناهضةَ داخلِ الدينِ رجالِتزايدًا في مناهضة

 يكNNونَ آخرً هنNNاك معNNنىَّ. ولكنفهي شNNرٌّ، سَّوالمقد اآلن، أي الخلط بين اإلكلNNيروس ِ من األوساطٍاألقل في كثير
 الكNNاهن،ِ شNNيئًا عن ماهيةَ. لن أقNNولناعظيمتNN ٌ وقيمةٌ الNNدين، في اعتقNNادي، أهميةِ لرجNNالِ المناهضِفيه للموقف

 الذيِ في السياقَ الكاهنَ أضعْ أن، حول ما ليس عليه الكاهن، أو باألحرىً كلمةَ أن أقولِ في هذا الصددُ أوديِّلكن
ينتمي إليه. 
ٍ الهNNوتُ عNNالممهاَّقد ، الكNNاهنِ أهميةَ حNNول،عينةُم ٍ لطائفةلياُعال ِ في الدراسNNاتً مNNادةٍ سNNنواتِ بضعَتNNابعُت قبل

ِ تكNNريسَ قNNد أعطى لNه سNلطةَ المسNNيحَّ إنَ. قNNالقَّصدُت ال ٍ بقNNوةُ يتمتعَ الكNNاهنَّ أنِ على حقيقةَدَّشدمشهور. وقد 
:خيفةُم هاُأجد ٍ كلمNNاتَ والربNNط. وقNNالِّ، أي الحلهِرفضNN أو ِ الغفNNرانِ المناولNNة، وإعطNNاءِ، وتوزيعهNNِودم ِهجسد

 القNNدرةِ للكاهنَّ إلى السماء، فإنُ المسيحَ صعدْ أقوى من المسيح ، إذ اآلن بعد أنُ للكلمة، الكاهنِقيقَّالد"بالمعنى 
 عن المرضNNىِ الNNذخائرِ علبةَ مفتNNاحَ أن يديرَ المسيح؛ يكفي الكاهنهَيمنح ما كان يمكن أن ِ للناسَعلى أن يرفض

. حسنًا، هذا هNNو مNNا حتضرينُوالم  تجNNديف. يجب أنُ رؤيةِ الواقع الكNNاهن. هNNذه فيليس” فُيحرموا من المناولة
ه َنتNNذكر ُب الكنيسNNة، وهNNو ِ كهنةِ واحNNد، رئيسٍ سNNوى كNNاهنُ ال يوجدأنَّ ُ آخرٌ كNNاهنُ المسNNيح. ال يوجدُ يسNNوعالNNرَّ

 منَ أكNNثرَ النNNاسذكَّرُت هNNو الNNذي يعمNNل. لقNNد َ المسيحَّ اإللهية، فإنِ باألسرارُ للكلمة. عندما نحتفلِبالمعنى الكامل
ُ جNNاهزًا، يجتمعٍ شNNيءُّ األرثوذكسNNية، أنNNه عنNNدما يكNNون كلِ في الكنيسةِ القNNداسِ الNNتي في بدايةِ بالكلمNNاتٍمNNرة

 إلىُ الشNNماسُ اإللهي، يلتفتِ القNNداسُ إال مباشNNرةٌ والخمNNر، عنNدها ال يتبقى شNNيءِ الخNNبزُ تحضيرُ، ويتمالُمصلُّون
هوذا وقتِالكاهن . كم هذا غريب! أليست ُ ُيعملٌ" ويقول:  ِفعلب الNNتي سNNيبدؤون فيهNNا َهي اللحظةهذه " فيه هلل

صريَحاألشياء؟ ال. سيباشرون  ُ. إنهNNا كلمNNاتحركNNاِتهم ْ ليستٍ ويقومون بحركاتكلماِتهم ْ التي ليستِ بالكلماتالتَّ
ب هي ُالمسيح. الحركات عونه. لكن مNNا للرَّ . مNا يأملونNNهتنجNَزه أن ٍ حركةِّ أليُيمكن ال ِ لهNذه الحركNاتً نتيجةيتوقَّ

َقه أن ٍ ال يمكن ألي كلمةِ لهذه الكلماتٍكنتيجة حر الهوتًا ْ ما لم نقبلوال أي كلمة،، تحقِّ ِ القدسِ الروحُ. إنها قوةللسِّ
، ولكن عنNدما يتعلقوأهميُته مكانُته ِ لهNا. إذن، للكNاهنِ واالسNNتجابةِ الصNNالةِ وإتمNامِ التغيNNيرِ على إحداثُالقادرة

ُ تعملٍ إال المسيح، وما من قوةِ الكهنةُهو رئيسفما من أحٍد  الكبرى، ِ الكنيسةِ في أحداثِ األساسيةِ باألمورُاألمر
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 الNNتيِ الالهوتيةِ من األحيNNان في المNNدارسٍ في كثNNيرتعليُمنا َّ. لNNو تمومحبِته حريِته في ِ القNNدسِ الNNروحُإال قNNوة
 الكNNاهن،ِ ال ينِقص شNNيئًا من أهميةلكاَن من المحتمِل أن يفيَد ذلك الناس العاديين كما الكهنNNة.  هNNذاننتمي إليها، 

ه َ ذلNNك. ال كلمNNة، ال حركNNة، وال أحدِ ممكنNNًا بخالفتصNNديُقه ُ مNNا ال يمكنُ الNNذي لNNه، ويجعلَ اهلل المكNNانُ يمنحلكنَّ
 اهلل علىَ أن تجNNبرٍ بشNNريةٍ أو طNNرقٍ بشريةٍ قوةِّ أليُ. ال يمكنإلَهية َ أشياءِ على األرضَ األشياءَ أن يجعلُيستطيع

د ِ من أشكالٌ ما هو شكلِفعل .التجسُّ

القوة والحركة
 قNدَأن الكنيسةالتأكيNَد  ُّ كثNNيرة. للتلخيص، أودنNNَواٍح من ِ للغايةٌ غNNريبٌ هي مجتمعَ أن الكنيسةُ من قبلُلقد قلت

 وطالمNNاِ الحيNNاةِ عضوًا فيها طالما هNNو على قيدُ اإلنسانُ فيه اإلنسان. يصبحيولَد الذي لم َ الوحيدَتكون المجتمع
بحيًا حضورًا ُ اإلنسانُيتمّسك بقَيِمها. وإال يصبح َNو شNتى لNا، حNاًل عنهNًا، ومنفصNة، وميتNَم في الكنيس  ظاهريNًاتمَّ

 أن يبقى فيهNNا ميكانيكيNNًا. إنNNهِ للمرءُ إليها ميكانيكيًا، وال يمكنَ أن ينتميِ. ال يمكن للمرءوحركاِتها طقوِسها َجميع
ُ المسNNيح، وتتطعمِ في إنسNNانيةُ فيNNه البشNNريةُ الNNوقت، تظهرِ في نفسٌّ وإلهيٌّ إنسNNانيٌ دينNNاميكي، مجتمعٌموقف

: اهلل معنNNا. وبهNNذا االتجNNاه، فNNإنقلِبه، مجتمNNٌع يكNNون اهلُل في القتناِئه بما نحن مNNدعوون إنسانيُتنا عمانوئيNNل  ." "

ِ للطقNNوسٍ كنظNNامُّ الوثNNنيُ العNNالمفهَمه كمNNا ِ الNNدينُ للكلمة، هي نهايةِ والرصينِ بالمعنى الحقيقي، الدقيقَالكنيسة
بْ التي يمكن أنِ واألفعالِ والوصفاتِذ والتعاويِوالصالة هNNَقنعت ، أو على األقل، اهللَ تجNNبر اهلل، التي يمكن أنَ تقرِّ

 على المجيء،ِهإجبNNار إلى ٍ. لسNNنا بحاجةناِوسط من هNNذا القبيNNل. اهلل في ٍ إلى أي شيءُباالقتراب. نحن ال نحتاج
طوبىَّ أيَ أو تنِقصَ يمكن أن تضيفٌ وال حركةٌ وال طريقٌ طقسُ. ال يوجدناْاستطعحتى لو  " شيء. قال المسيح: 

.ِ القلبِألنقياء " ألنهم هلل يعاينون

الحرية
كنى ِ الحضورُ مكانُالكنيسة  هوْ يكنْ للكنيسة، وإنالُمعقَد َ الكاملَّ والسرِ القدسِ الروحَ التجسد، عطيةَّ. لكنوالسُّ

وعِينا من ُ اإلكNNرامُ. ينبعالِعبNNادة َ وال هNNدفِ اإلكNNرامَهدف الدين مفهومًا بهذه الطريقة القديمة،  لكنNNه ليس هNدف
 معقدٌ. ولكن هذا يعني أيضًا أنه يمكن أن يكون هنNNاك تنNNوعحياِتنا في ِ التي نعطيها للربُ هي المكانةُهلل. العبادة

الNNتي يرتبطالطرائِق  في ٌ ال نهائيٌ مع اهلل، بل أيضًا تنوععالقِتنا بها عن ُ التي نعّبرِالنهائي، ليس فقط في الُطُرق
 اهلل، قNNد سNNئمُالكنيسة، شعب أيضًا  فقط، بلُ ليس العالمنه الحاضر، يبدو لي أِ منا باهلل. في الوقتٍبها كل واحد
 أنَّ عليَّالواقعيNة. لقNد كNNان أحب ِ عن المواقفَ الضNNروريَ الرصNNينَ التعبNيرُ الNNتي تتجNNاوزِ والحركاتِمن الكلمات

 منِ باإلصNNالح، أو بNاألحرى بNالخلقِ في التفكNيرُ أن يتبناهNNا اإلنسNNانُ الNNتي يجبِ طاقتي عن الطرقَ فوقَأتحدث
 الليتورجية. اسمحوا ليِ وحسب، بل أيضًا في العبادةِ والشخصيةِ الخاّصةِ ليس في العبادة، الكنيسةِ خبرةِعمق

فقط أن أقول بعض األشياء.

ليتورجيا الصمت والسّر
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 مNNاِ مNNدهش، فبقNNدرٍ بالفعل، وإذا كّنا معه مجتمعًا واحدًا سريًا وجسدًا سريًا بشكلناِوسطبدايًة، إذا كان اهلل في 
 وفي الروح. ثانيNNًا، الكنيسةِ في هذا اإلدراك، عابدين في الحقِ في الصمتَ بالكنيسة، يمكننا أن نقيمُ األمرُيتعلق

 ليست فقط أولئك القادرين على تلّقي رسNNالة، من العبادة، وبالتأكيدِ فقط أولئك القادرين على هذا النوعُال تضّم
 أنNNواعَ على األقNNل، وربمNNا ثالثةينَنوع َ أن تطّورِ. يمكن للكنيسةهُقول ِ ما على الصمتِ في الصمتِ والفهمِالصمت

النوع األول ليتورجيا للواعين القادرين على المشاركة (من الليتورجيا:    فيهNNا هNNوُ في ليتورجيا يكNNون الصNNمتِ)
 اهلل فيNNهُ الNNذي يعيشِ الصNNمتِ إلى قلبذاِتها بعيNNدًا عن ُ رمNNوزًا تشNNيرُ والكلمNNاتُ الغالبة، وتكون الحركNNاتَالسمة

النوع الثاني ليتورجيات هامشية هي مجردٌ أنها غنيةُ أعتقدَ فيه. لقد أجرَيت تجاربُويعمل ( ومجزية.  ٍ طريقةُ)
النNNوع الثNالث ليتورجيNات تهNدفِ وتلقي التأثيرِللوجود ( اإللهي وحسب.   َمن يجNدون الصNNمَتِ أيضNNًا إلى إبالغُ)

ٍ أي كلمةهNNَتنقل كمNاالً ممNNا يمكن أن َ أكNNثرٍ بشكلُ والكلمات، ما يحتويه الصمتِعميقًا جدًا وغيَر مفهوم، بالحركات
أو حركة.

 عنه بشNNكلُ ال يمكن التعبيرٌ إلهيٌ هو فعلُ بأن كّل ما يحدثٌ كل عبادة، يجب أن يكون هناك وعيِولكن في قلب
 شNNفافة،ٍ بطريقةَ ليتNNورجي ُمعِتم، بNNل يجب أن يNNؤّطرٍ بجمNNالُهتNNأطيرمناسب، ألنه ال يمكن أن يكNNون وال ينبغي 
 تمامNNًا فيِ اإللهي. من الواضحِ بالحضورَ واإلحساسَ الرؤيةَ أن يطمسٍرصينة، بلورية، بحيث ال يمكن ألي جمال

 المختلفNNة،ناِمجتمعات، في كNل لَِصن ما لم ْ له. لكنِ من الوصفٍ لكم أي نوعَ أن أقدمُهذا الحديث أنني ال أستطيع
 أبدًا في أي مكان.َ األسرار، فلن نلتقيُ فيها اهلل هو الذي يقيمُ التي يصبحِإلى النقطة

 الNNذي بNNه نتلّقى، والNNذيَالشNNكل وأن ُنسNNِكَت القوَة التي تعمNNل، َ القدسَ والروحَ اهلل الكاهنَإذا استطعنا أن نجعل
ها َ اإللهيةَ والمNNواهبَّ اإللهيَ الحضورُفيه نكتشف ُNNامونعيشNNا القيNان بإمكاننNنكونُ، إذا كNة، سNذلك في أي لحظNب 

ْرنا ناضNNجين للقNNاء. إذا ِ نكNNون بالكNNادِ وفي هNNذه الحالةِقادرين على االلتقاء، ألننا عند هذا العمق ٍ ليتورجيNNاتطوَّ
 الصمت، سنكون قNNادرين على جعليحمُلها التي َ المعانيِّ الخارجيِ وليس من العالمِ فيها من الداخلُأخرى ننقل

 اهللَ على األقNNل للكثNNيرين. يجب أن يصNNبح للجميNNع، أوٍ مقبولةٍ لبعضNNنا البعض بطريقةً مفهومةٍ كثNNيرةَأشNNياء
 المكNNاَن الNNذي يمكننNNا أن نلتقي فيNNه، ليس بNNالمعنىُ الليتورجيةعبادُتنا أن تكNNون أرْدنا إذا ٍ مطلقٍمركزيNNًا بشNNكل

 أوِ الخاصةخNNبراِتهم ووالءاِتهم على ِ مستعدين للمساومةِ النيةِ بحسنُممتلئين ُمنقسمين كمسيحيين ِّالمسكوني
 المNNرتبطين باهلل والNNذين يجNNدون بعضNNهمِ األشNNخاصِ جديNNدة: طريقةٍ، ولكن بطريقةنسNNياِنهاالتخلي عنهNNا أو 

 مع ما هNNو شNNريرٍ غير متوافقةُ تحديًا وافتراًء. عندها ستصبحعبادُتنا ضمن هذا االرتباط. عندها ستكون َالبعض
ً دراماتيكيةَ وأكNNثرً أكثر حNNدةُ التناقضَ الدهري. ِمَن الُمْحَتَمل بعد ذلك أن يصبحِ في النهجٌ وأعمى ومعِتمٌوملحد

ِفي قلب ُبعNNَدها وإيقاَعهNNا، وُ الكنيسةُ الدهريNNة. عندئNNٍذ تسNNتعيدِ العبNNادةِ وأشNNكالِ الكنيسةِ بين أّبهةِمن التنNNاقض
 المجتمعَ ما كانت عليه في األصل، ال مجتمعNNًا صNNغيرًا داخلُ ستصبحَ أن الكنيسةُ عند تلك النقطة، أؤمنِاألشياء

 نفسNNه؛ ليس فقNNطِ من العNNالمَ وأعظمَ وأعمقَ الNNوقت، وبالتNNالي، أوسعِاألوسع، بل مجتمعًا إلهيًا وبشريًا في نفس
.إشباِعه  وقادرًة على ِ العالمِ كله، مؤّهلًة الحتواءِ من العالمَ وأوسعَفي اهلل، بل فينا أيضًا، أكبر

Source: Metropolitan Anthony Sourozh (1970). Worship in a Secular Society. Studia Liturgica.Vol 7, Issue 2-3,
1970. pp. 120-130.

25



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                    العدد العاشر، تموز 
_____________________________________________________________________________

معرفة هللا في كتابات القديس مكسيموس المعترف
إيريني أرتامي وخريستوس تارازيس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

معرفة  )يستعمل مكسيموس المعترف عبارة  "gnosisمرات كثيرة في كتاباته. في غالبية هذه المرات تحمل ”)
الكلمة معنى معرفة اهلل، أو المعرفة عن اهلل، أو المعرفة اإللهية. هو يشرح أن فهم الوجود اإللهي يمكن معالجته

[.64]من خالل نعمة اهلل التي تنير ذهن المؤمن. يمكن للذهن الصافي أن يستوعب الحقيقة اإللهية
د في المكان وغNNير هذا النور الذي هو نور تجلي الرب ينتمي إلى الالهوت الصوفي إيجابيًا، إذ هو يبقى غير مقيَّ

[. يحتاج العقل إلى إعNNداٍد لتقبNNّل نNNور الطبيعNNة اإللهيNNة. هNNذا الوضNNوح في الفكNNر لNNه عالقNNة65]مدَرك بالحواس 
بالفضائل. يحاول المؤمن تبني فضائل الطبيعNNة البشNNرية أو ممارسNNتها والتخلي عن األهNNواء. وهNNذا لNNه أجNNر في
السعي إلى االتحاد باهلل. مكافأة ضNبط النفس هNو الالهNNوى، ومكافNNأة اإليمNان المعرفNة الروحيNة. الالهNNوى يولِّد

[. هNذه تسNاعد اإلنسNNان على توضNيح قوتNه العقليNة وتحصNيل66]التمييز، والمعرفNة الروحيNة تولِّد محبNة اهلل 
معاينة الكائنات والحقائق  ]النظرة الصحيحة، و " [. هذا النوع من اإلدراك يمّيز المعرفة النسبية أو الطبيعيNNة67"

والمعرفة الحقيقية أو الخارقة للطبيعة.
الكتاب المقNNدس هNNو مصNNدر مهم لمعرفNNة اهلل. اهلل يكشNNف لنNNا عن نفسNNه بصNNفته صNNانعنا، وحافظنNNا، وحاكمنNNا ،
وقاضينا، وواضع ناموسنا ومخلصنا. إنNNه نبNNع الحيNNاة على األرض ومصNNدر الحيNNاة األبديNNة. يعلن اهلل عن نفسNNه
كاآلب واالبن والروح القدس. لذلك، يمكننا أن نعرفه من خالل خليقته: أنفسنا والطبيعة وكل الخليقNNة. كNNل هNNذا
ُنوَعاِت، ْNNًة ِباْلَمصNNَالَِم ُمْدَرك NNَِق اْلعNNُْذ َخل NNُْموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرِة ُترَى ُمن wال�نَّ ا "يمكننا مالحظته. يخبرنا الرسول بولس ، 

َة َوالَُهوَتُه  ْرَمِديَّ ]ُقْدَرَتُه السَّ "68.]
يعّلمنا الكتاب المقدس طريقتين لمعرفة اهلل، نوعين من معرفة األشNNياء اإللهيNNة. أحNNدهما هNNو المعرفNNة النسNNبية

يتم اكتسابه69]التي لها دعائم العقل البشري واألفكار والمفاهيم  "؛ واآلخر هو المعرفة الحقيقية األصيلة. هذا  ]

فقط بالخبرة الفعلية، بمعزٍل عن العقل واألفكNار البشNرية وبمNا يسNمو عليهNا. هNذه المعرفNة التجريبيNة األصNيلة
]تعطينا إدراكًا مباشرًا هلل من خالل االشتراك في حياته بالنعمة  "70.]

***إلى ذلك، يمكن القول أن هناك طريقة أخرى لمعرفة اهلل يمكن أن تقوم على منطق اإلنسNNان، وهي المعرفNNة

العقالنية. تستخدم معرفة اهلل العقالنية هذه تشابهات مع الكائنات المخلوقNNة في التأمNNل العقلي باهلل. وبالمثNNل،
المعرفة المفاهيمية تعني كل معرفة اهلل البسيطة المستمدة من الكائنات المخلوقة. عالوة على ذلك، فإن "فإن  "

معرفة اهلل ال تعني أن تعرف عنه، بل االتحاد به، ولالتحاد به يجب أن يكNNون اإلنسNNان على مثالNNه. لكن اهلل غNNير
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اإلدراك المباشNNر يتضNNمن الخNNبرة الفعليNNة، من خالل "محدود بينما من الواضح أن البشر محدودون. لهNNذا فNNإن  "

[.71]االشتراك في صفات اهلل الفائقة الطبيعة 
بالنسبة إلى مكسيموس، ُتستخدم معرفة اهلل في ما يتعلق بالتجسد. اهلل وحده هو الذي يجعل نفسNNه معروفNNًا،

[. إن اإليمNان هNNو عطيNة مجانيNة من اهلل. أيضNNًا، يNِرد في عمNل72]كما يفعNل في شNخص ابنNه المتجسNNد بيننNا 
ال يمكن تميNيزه من قبNل أيِّ كNائن على غNير مفهNوم و  فصNول في المعرفNة أن اهلل  "مكسNيموس المعNترف،  " " " "

]أساس أي بيان طبيعي  على حسب قNNدرتنا على معرفNNة73" ". يبدأ هذا سردًا تنزيهيًا طوياًل لما هو ليس اهلل  " ]

جهل ساٍم74]ما ليس هو  ".  إذن، يفَهم مكسيموس أن معرفة اهلل ممكنة. ويشدد على أن المعرفة األسمى هي  ]

. اهلل هو المتعالي وغير المفهوم بالكلّية والذي يتجNاوز كNل الصNور والمفNاهيم بشNكل كامNل. "بالمجهول األسمى

ل بإعالن خNNارق للطبيعNNة يتحقNNق في يسNNوع المسNNيح من جهة اهلل، المعرفة العقالنية غير مالئمة. يجب أن ُتكمَّ
[. تبقى معرفNNة ذاتNNه في75]وعطية عنصرة الروح القNNدس. ألن اهلل ال معNNروف إلى حNNد معّين فقNNط من أعمالNNه 

جوهره وشخصيته غير متاحة لجميع المالئكة والبشر على حNد سNواء، وال يمكن أن ُيعNNَرف من أي شNخص بNأي
[.76]حال من األحوال 

جوهر واحد أو جNوهر وثالثNة أقNانيم أو "يكشف اهلل نفسه كثالوث. إن إعالن المطلَق الذي هو في نفس الوقت 

]أشخاص  [. هناك إله واحد ألن هناك ألوهة واحNNدة، وحNNدة غNNير منشNNأة، بسNNيطة، فNNوق الوجNNود، بال أجNNزاء77"
]وغير منقسمة. الوحدة نفسها هي ثالوث، وهو أيضًا غير منشٍأ وبسيط وما إلى ذلك  "78.]

يكشف الالمعقول عن نفسه في حقيقة كونه غNNير مفهNNوم، ألن سNNموه راسNNخ بقNNوة "ويالحظ فالديمير لوسكي: 

واحد وثالوث  ]في حقيقة أن اهلل في نفس الوقت  " "79.]
في فكر مكسيموس، يمكن للعقل البشري أن يفهم اهلل فقط بارتقائه. وبهذه الطريقة، فإنه يعالج اتحاده مNNع اهلل
الفائق لمعرفة البشر في رؤية هلل عارفة وجاهلة في نفس الوقت. يحلل ياب دوراند كتابات مكسيموس ويؤيNNد
العقل مدفوع بالحكمة يأتي إلى التأمل وبالتأمNل إلى المعرفNة، وبالمعرفNة إلى المعرفNة الNتي ال تنقطNع "ما يلي: 

]وبهذه المعرفة المستمّرة إلى الحقيقة التي هي اهلل  "80.]
بشكل عام، من خالل خلق اهلل، يعرف اإلنسان أنNNه موجNNود. من خالل الكتNNاب المقNNدس يعNNرف اإلنسNNان مNNا هNNو

شكل اهلل. من خالل االبن يمكن أن تكون له عالقة شخصية مع اهلل.
طريقة أخرى يقدمها مكسيموس للتعرف على اهلل هي المشNNاركة في الحيNNاة الليتورجيNNة. هنNNاك، يمنح الثNNالوث
]األقدس للمؤمنين رؤيا األسرار السماوية. يمكن للمسيحي أن يدخل إلى أعماق سر اهلل الذي ال يمكن اختراقه 

[. في الليتورجيا وفي القداس اإللهي، يتخطى اإلنسان شركة الثالوث الداخلية ويّتحNNد مNNع اهلل. للمNNؤمن في81
الكنيسة امتياز االتحاد مع اهلل لكي يعرف اهلل. تتتّوج معرفة اهلل هذه واالتحاد بNNه في شNNركة األسNNرار المباركNNة

المحيية.
كما يقول القديس مكسيموس، بالمناولة المقدسة، يّدعى اإلنسان أنه إله بالنعمة. وهذا يعني أن الليتورجيا تقود

[. كما هو موَضح أعاله، بحسNب فكNر82]اإلنسان إلى طريق التأّله، أي إعالء الوحدة والتماهي النهائيين مع اهلل 
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مكسيموس هذا أنNNه أثنNNاء القNNداس اإللهي يتبNNع المؤمنNNون طريقNNًا روحيNNًا للتلّقن واالرتقNNاء من غNNير الكامNNل إلى
الكامNNل، ومن األرض إلى السNNما ، ومن اإلنسNNان إلى الحالNNة المالئكيNNة، وفي النهايNNة إلى اهلل. من خالل معرفNNة
، والNNوعي بفوائNNد اهلل التمجيNNد الثNNالوثي ، والمشاركة مع المالئكة من أجNNل تمجيNNد اهلل  اإلنجيل (تعاليم الرب  ( ) (

، ويدرك تبNNني اهلل ويحقNNق االتحNNاد روح األرض ، يتخلى اإلنسان عن  الدخول الكبير  دستور اإليمان "للبشر  " ) – (

المناولة المقدسة ويستحوذ على معرفة اهلل، أي قواه. (معه  (

للتلخيص، إن تعليم مكسيموس المتعّلق بمعرفة اإلنسNNان هلل هNNو تNNآزر بين المخلNNوق والخNNالق. يحصNNل اإلنسNNان
على معرفة اهلل الطبيعية وفوق الطبيعية، بسبب إعالن اهلل الطبيعي والفNNائق للطبيعNNة. إن نNNوره المقNNدس غNNير
المخلوق يجعل العقل البشري خصبًا لقبول بذرة المعرفة المقدسة. يمكن الكشف عن معرفة اهلل الطبيعية برؤية
-الخليقة أي الكون. هذا الظهور العام هلل  سواء تم االعتراف به على هذا النحو أم ال  في الطبيعة ومن خاللهNNا، -

يتمّيز عن إعالنه الخاص في المسيح المتجّسد والكتاب المقدس الموحى به. ُتكَشف المعرفNNة الخارقNNة للطبيعNNة
من خالل تجسد المسيح. ومع ذلك، تلك المعرفNة هلل قاتمNNة أو غNير مكتملNNة ويمكن للبشNNرية الوصNول إليهNا عن
طريNNق اإلعالن الطNNبيعي، وبصNNرف النظNNر عن اإلعالن الخNNاص. يربNNط مكسNNيموس معرفNNة اهلل بالقNNداس اإللهي
معرفNNة اهلل. بNNدون معاينNNة اهلل و "والمناولNNة المقدسNNة. في الكنيسNNة، الNNروح القNNدس يسNNاعد المNNؤمن على  " " "

. أخNNيرًا، يجNNادل مكسNNيموس القNNدس (مساهمته ال يمكن للناس أن يتوصلوا إلى معرفة اهلل، ولكن فقط بالروح  (

بأن معاينة اهلل، وتأّله المؤمن، واتحاد اإلنسان باهلل ومعرفته له مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا وثيقNNًا. كNNل هNNذه
[.83]ال يمكن فهمها على أنها أجزاء متمايزة. إن كسر هذه الوحدة يأخذ اإلنسان بعيدًا عن معرفة اهلل 
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في الحركة المسكونية  الطائفي الوالء
األب جورج فلوروفسكي

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. بعد قرابة ثالثة أرباع قرن من العمل المسكوني، تراجعت األمور بدل أن تتحّسن.1950يعود هذا النص إلى سنة 
 اعتقNNد الكثNNيرون أن،لم تعد المسكونية حكرًا على المنخرطين رسNNميًا في المؤسسNNات المسNNكونية. في الماضي

ر الNذينتكمُن  المشNكلة َّ الواضح اليNوم أننه منفي العمل المسكوني. لكتكمُن المشكلة  Nُد كثNوذكس. لقNفي األرث
 وينبغي تحديثNNه. ليسوَرجعي وأنNNه نسNNبي ،قيصّرحون بNأن إيمNNان الكنيسNNة األرثوذكسNNية هNNو واحNد من الطر

كالمفNإن يعتبره الكثيرون خطيئNة وتعصNNبًا. لهNذا و بل ،الكالم عن الوالء واإلخالص لألرثوذكسية صعبًا وحسب
، وكالمNNه ] الكنيسةهي الكنيسة األرثوذكسية أن عن  فلوروفسكي أهميNNةحمالن  ي،الNNوالء لها عن[بأل التعريNNف

شNNرين، وهNNو الNNذي سNNاهم في إنشNNاء مجلس الكنNNائسهNNو زعيم الالهوتNNيين األرثNNوذكس في القNNرن العفخاصة، 
العالمي، وخير َمن مّثل األرثوذكس في الحوار المسكوني. 

َر أوالً في ، من فصNNل كامNNل يحمNNل العنNNوان نفسهعNNَمقتطهNNذ النص  ِNNُنش "The  Student  World”†ةNNوهي دوري 
يصدرها االتحاد العالمي للطالب المسيحيين، وأعيد طبعه عدة مرات. ظهر مؤخرًا من جديد في كتاب عن فكNNر

[المترجم‡. 2019 صدر في ،األب فلوروفسكي [

...
 منهNا.َّه، هي مغNNامرة متناقضNة ال مفرNِ المسNNيحي وعالجِ للتغلب على االنقسNNامٍمحاولةك ،إن الحركة المسNNكونية

. ومع ذلك، فإن طبيعة ونطاق هذه الوحدة والتوحيNNد المرتقNNبينةالهدف النهائي هو في الواقع توحيد المسيحي
مختلفNNة. تعتمNدال تقاليدالوخلفيNNات أصNحاب الل المسNيحيين Nَبِيتم وصNNفهما وتفسNيرهما بشNNكل مختلNNف من ق

 الشNمل في نهايNة المطNاف على المفهNوم الNذي يحملNه المNرء عن االنفصNال الحNالي. وهNذه المفNاهيمّطريقNة لم
 على التشNخيص. وفي حالتنNا، فNإن التشNخيص بالتحديNد غNير مؤكNدًا. تعتمد الوصفة الطبية دائمًتختلف تماما

ومثير للجدل. هذا هو السبب في صعوبة االتفNNاق على الوصNNفة الطبيNNة. تم اقNNتراح العديNNد من الحلNNول. بشNNكل
نظريNNة  الكنيسNNةالقاسNNم ال"تقريبي، يمكن وصف مجموعة واحNNدة من الحلNNول بأنهNNا  "مشNترك واألخNNرى باسNNم  "

. "الحقيقية واالنفصال

القاسم المشترك
، في الممارسNة العمليNة، إلى توصNية القاسNم المشNترك "ترقى نظريNة  هنNاك انقسNامأنNه ليس  للتصNرف كمNا لNو ٍ"

، بل مجNرد سNوء فهم محNزن، يمكن تسNويته باتفNNاق مNا. إن المسNNيحيين منقسNمونة حقيقيقطيعةحقيقي، وال 
 ال أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة المروعNNة. ومNNع ذلNNك، وعلى الNNرغم من كNNل،بعضالون عن بعضهم تغّربوم

 المؤسفة، إال أنهم متحدون في العديد من النقاط األساسية. إنهم متحدون في والئهماالتواالنفصاالنقسامات 
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ومحبتNNه. لقNNدالخالصية  متحدون في مشيئته أنهملنفس الرب. يمكن للمرء أن يضيف، قبل كل شيء، المشترك 
[الربجاء  يبNNدو من المعقNNول أن نتجاهNNلال  بالتحديد السترداد الخراف الضالة والمشNNتتة. من هNNذا المنظNNور، ]

جميNNع المسNNيحيين في حالNNة وحNNدة. أليسNNت كNNل هNNذهأن  القائمة وأن نتصNNرف كمNNا لNNو الفاتتخالوا الخالفات
- مفNNاهيم بشNNرية خاطئNNة  ًا ات إنسانية تمامالخالف يسNNوعب بالفعNNل ًا منحهNNا مجانNNّهبNNة إلهيNNة تم هيوحNNدة الو-

 Nادة بNNف عNNة المفتوحة"المسيح، رب كل جسد؟ عند هذه النقطة بالتحديد تبرز مشكلة ما يوصNNظهر وي،"المناول
هم المشتركءواأللم. يبدو أنها فضيحة مخزية أن الذين يعلنون والاألسى الشعور بمأزق االنقسام بأشد قدر من 

 في العصNNور الماضNNية والقادمNNة، ال يزالNNوناألكيدليسوع المسيح، ابن اهلل الحي ومخلص العالم، األمل الوحيNNد 
 منهم يرفض بشNNكل قNNاطع القيNNامًا كبيرًاجزءأن . أسوأ بكثير من ذلك، على مائدته ًا معلتقاءغير قادرين على اال

خNNوي. يبNNدواأل مّتفهالوالمحبNNة ونقص في تشNNّبث  مما يبدو لهم أنه ًابذلك. إن أبطال الحل السهل مكتئبون تمام
. برمتهفسد المسعى المسكونّي تلهم أن هذه المقاومة العنيدة قد 

"، بNNلالمناولNNة المفتوحة"اآلن، من وجهة نظر أخرى، ليس المسعى المسNNكوني هNNو الNNذي تحّطم بسNNبب اقNNتراح 
طريق مسدود، ألنها ال تحمل قناعNNةإلى  نظرية القاسم المشترك برمتها تصلله. في الواقع، محدد مجرد تفسير 

مبالغة في مقيNNاس الوحNNدة أو االتفNNاق الحNNاليهناك . تشير هذه الحقيقة في حد ذاتها إلى أنه ربما  عليهاًاجَمعُم
شير إلى أن االنقسام ربما أعمق بكثير مما اعترف بNNه الNNذين كNNانوا على اسNNتعدادت ا. إنهذا االتفاقهلوإساءة فهم 

 هNNذا هNNو بالضNNبطَّنفس المذبح. لكنعلى  ًا أال يتمكن المسيحيون من االنضمام معًا. إنه ألمر مروع حقًاللعمل مع
)أي أن تقيم كل جماعNNة قداسNNها الشركة العديدة والمنفصلة مَدِخ منقسمون. إن ًما كان ينبغي توقعه. ألنهم حقا

مسكوني ليسNNت سNNوى إسNNقاط مNNذهل لحقيقNNة االنشNNقاق. وال يمكن التغلب علىاجتماع في (منفصاًل:المترجم 
 بمNNا يكفي لتحمNلًااالنقسام ببساطة من خالل االتفاقNNات على المسNNتوى البشNNري. يجب أن يكNNون المNرء شNجاع

" يعانون، ليس أقل، ولكن ربما أكثرمناولة مشتَركة"ي األلم، وأولئك الذين يجبرهم ضميرهم على االمتناع عن أ
.مشاركةبكثير، من الذين هم على استعداد لل

 إذ ينNNاقش فيهNNا األب جNNورج فلوروفسNNكي عالمNNات الكنيسNNة، عن قصدَعتِطُاقت]هنا في النص األصلي عدة مقاطع قNNد 
 ما هو مطروح في األوساط المسكونية. الواقع أن هNNذه المناقشNNة،نظرة الكثلكة وتأثيرهاوالمناولة المشتركة، مركّزًا على 

والعمNNل المسNNكوني فنظرة الكثلكة إلى الكنيسNNة ه.َبعد لم تعد تستقيم هاولكن الفاتيكان الثانيمجمع كانت في محلها قبل 
[: المترجمكانت أكبر تغّيرت أكثر من تسعين درجة، فيما نسبة التغير في النظرة إلى المناولة 

 زمالةالبحث عن 
 مقدس بالنسNNبة للبعض، هNNوكنز في أن حقيقة اهلل ال تزال متباينة. ما هو ًا تكمن مأساة العالم المسيحي تحديد

الجNزءقناعNة خرافة يرثى لها بالنسبة لآلخرين. ما هو تقدم في نظNر جNزء من العNالم المسNيحي هNو ضNالل في 
الحركNة المسNكونية وخNارجضNمن اآلخر. ومNع ذلNك، وعلى الNرغم من كNل ذلNك، يجب على جميNع المسNيحيين 

 والسNNيد. إنNNه وضNNع متنNNاقضّ واإلعالن عن والئهم المشترك لنفس الNNربًاحدودها الفعلية أن يتعهدوا بالبقاء مع
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،ًا للغايNة. يجب أن يبقNوا معNًا وواعدًامNّقيبالتأكيد. ومع ذلك، فإن هذا التنNاقض هNو بالضNNبط مNا يجعNل التعهNد 
بالضبط ألنهم منقسمون. الوعد ثمين ألنه ينطوي على األلم والتوتر. لقد أعطينا صليب الصبر لنحملNNه. فلنفتخNNر

بهذا الصليب. إن آالمنا المسيحية هي عالمة على الشفاء، شفاء سيأتي من الرب.
. إنهNNا طريقNNة وليسNNتًا أو مغNNامرة وليسNNت إنجNNازمشروع. إنها ٍ بحثُالحركة المسكونية هي في األساس شركة

 أن العالمالتزوير إظهار من شأنها أن تقوض المسعى برمته. سيكون من المناولة المشتركةالهدف. وبالتالي، فإن 
، ممNNا يجبرنNNا علىًلم يحNNدث. ال يNNزال التNNوتر قائما ذلك  أنًا شNNمله بالفعNNل. نحن نعلم جيدّ لمّالمسNNيحي قNNد تم

عيNNَد ً. لهذا السبب ال يزال لدينا حركة مسNNكونية فقNNط وليس مسNNيحيةًالمضي قدما wه تماNNحيح أنNNدها. صNNتوحي ّ
بحثالعمليNNة وهNNذا بالتحديNNد من ضNNمن ، ًااكتشNNاف بعض االتفاقNNات غNNير المتوقعNNة وتم التوصNNل إليهNNا مNNؤخر

 فيNNهوايشNNاركخاصًة أن بعض شNNركاء هNNذا الخطNNاب لن وغير مبرر، غير ناضج أي عمل ال ينبغي إنكار مشترك. ال
بضمير حي. ال تزال أمامنا رحلة طويلة وخطيرة.

 معين لتأجيل االتفاقات، حتى عندما كNNانت ممكنNNة؛ بمجNNرد أنٌفي الحوار المسكوني اتجاههناك  أن ًاقيل مؤخر
مًااتفاق على نقطة معينة كان يبدو   تغيير الموضNNوع عن عمNNد وطNNرح موضNNوعّتمكان يفي متناول اليد،  وُمحتَّ

تكNNون هNذه مبالغNNة. لكن مNNا هNNو صNNحيح هNو أننNNا في الخطNNابقNNد . آخر مثير للجدل إلى حد كبير في المناقشة
. نحن ال نثNNق في أنفسNNناًا. نحن نتصرف مرة أخرى بأكثر الطرق تناقضNNإلزامًاالمسكوني ال نثق باتفاقياتنا األكثر 

 النهائي الذي ال يمكننا أو ربما نخجل من ذكرهالفتخاالندرك فيما  ، ه أكثر عمقًااقشالسر الذي ننلى إ تناألن نظر
أو وصفه.

 على التفكNNير فيهمخصNNوم أو حNتى إجبNNارال. هنNNاك ميNNل لNNدعوة ًاهNNو األكNNثر انتشNNارالميل المعNNاكس يكون قد 
البروتسNتانتي كتبNه ويNدلي بتصNريحاته أو غريبة عليهمهمديلمقوالت غير مألوفة  ". سNيكتب عNالم الالهNNوت  "

الكاثوليNك حجتNه. عNادة مNا يسNاءالشخصي بلغته الخاصة وبشكل أساسي من أجل تثقيفه "، ويتوقع أن يتبع  "

 في اتبNNاع أسNNلوبه الخNNاص في الكالم. عNNادة مNNا يفعNNلًاثNNة يفشNNل تمامNNفهمNNه، ببسNNاطة ألن شNNريكه في المحاد
"الكاثوليكي الشيء نفسه، وسيتهم كل منهما اآلخر   يقNNعاللNNومخاطئ وسNNوء الفهم. من الواضNNح أن ال تصورالب"

 أو بNNاألحرى علينNNا أن نخلNNق لغNNة مسNNكونية حقيقيNNة،على كال الجNNانبين. علينNNا أن نتعلم تعNNابير بعضNNنا البعض
. عليناها. ومع ذلك ال يمكننا الهروب منجسيمة. إنها مهمة جماعتنا تعابير أن ننسىومشتركة في الالهوت وربما 

الكNNان. إلى أي مأردنNNا الوصNNول شركاء في الخطاب الذين ال يشاركوننا قناعاتنNNا، إذا ال مع ًا أنفسنا عقلينماثلأن 
البروتسNNتانت وةحاولينبغي م الكاثوليكية في مصطلح  " التعبير عن القناعة  " "  للتحNNدث إلينNNا بلغتنNNاهمتدعوال "

 على أنه والء طائفي قد يثبت أنه صياغة غير مناسبة لحقيقة مقبولة بشكل عام.ًاالخاصة. ما ُينظر إليه غالب

الكنيسة الحقيقية
. ربمNا يكتشNف البعض فيهNاناجحةالمحاولة قد ال تكون  للكتابة بلغة مسكونية جديدة. ٌمحاولةهي هذه الورقة 

مضNNامينأن ألخص بإيجNNاز في محلNNه يكNNون قد . ولذا فيهاثقيلة، وسيشتكي آخرون من الغموض طائفية نكهة 
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ُدتاعتمNNأن الكنيسNNة الNNتي أؤمن  في الكنيسة األرثوذكسNNية، ًا وكاهنًاو. بصفتي عضآلفها الرئيسية بلغة حديثي
ذلك ألسNNبابأؤمن ب فيها هي في الحقيقة الكنيسة، أي الكنيسة الحقيقية والكنيسة الوحيدة الحقيقية. ُوتربيت
مNهّشهادة الداخلية للروح الذي يتنفس في أسرار الكنيسNة وبكNل مNا يمكنNني تعلالاالقتناع الشخصي وبعديدة: 

 إلى اعتبار جميع الكنNNائس المسNNيحيةًاجد نفسي مضطر. لذلك أالكونيلكنيسة امن الكتاب المقدس ومن تقليد 
دقة. لذلك، بالنسبة لي،ما يكفي من الاألخرى ناقصة، وفي كثير من الحاالت يمكنني تحديد أوجه القصور هذه ب

فقNNطهNNو والئي إنما  ًا طائفيًليس والءما لدّي  الشمل المسيحي هو مجرد اهتداء عالمي إلى األرثوذكسية. ّ لمّإن
.(”Una Sancta) واحدة مقدسة"إلى 

ًا وعديم الجNNدوى. أعلم جيدًا متعجرفئيادعائي. سيبدو ادعالون كّرسوف يتنكثيرين  أن مسيحيين ًأعلم جيدا
شNكأن أ سNبب لّتامNة ال يصNدقها اآلخNرون. اآلن، ال أرى أيقصNوى والتي أؤمن بها بقناعNة األمور أن العديد من 

. كل ما يمكنني فعله بشكل معقول هو هذا: إعالن إيمNNاني ومحاولNNة صNNياغتهاقهّصدال أ أو ذه األموربهشخصيًا 
متأكد من أن حقيقNNة اهلل تحمNNلذلك ألني مصطلحاتي الرديئة أن تحجب الحقيقة. يسمح ل ال وبأسلوببطريقة 

حقيقNNة اهلل. منب هالكنيسNNة األرثوذكسNNية أو حاضرافي ماضNNي ما كل ينبغي مساواة  نهاالقتناع. هذا ال يعني أ
في الواقNع أشNياء كثNيرة تحتNاج إلى تحسNين. الكنيسNة الحقيقيNةال بNل كثيرة قابلة للتغيNير؛ أمورًا الواضح أن 

 الكنيسة الكاملة.ُليست بعد
يجب أن تنمو كنيسة المسيح وأن ُتبنى في التاريخ. ومع ذلك، فقNد تّم بالفعNل تسNليم الحقيقNة الكاملNة بكاملهNا
إلى الكنيسة. إن المراجعة وإعادة الصياغة ممكنتان دائمًا، وأحيانًا ضروريتان. إن كل تاريخ المجامع المسكونية
في الماضي دليل على ذلك. لقد شارك آباء الكنيسة القديسون في هذه المهمة. ومع ذلك، على العموم، تّم حفNNظ
الوديعة بأمانة وكانت شهادة اإليمان تكتسب الدقة واإلحكام. فوق كل شيء، ُحفَظت البنيNNة األسNNرارية للجسNNد
متكاملة وسليمة. مرة أخرى، أعلم أن هذه القناعة قد ُترَفض على أنهNNا وهم. بالنسNNبة لي هي مسNNألة دليNNل. فNNإن
كان هذا تشبثًا فهو عناد الدليل. ال أستطيع إال أن أرى ما أراه بالفعNNل. ال اسNNتطيع تغيNNير الواقNNع. لكنNNني لن أصNNل
إلى استئصال أي شخص من الكنيسة على اإلطالق. الدينونة قد اwعطيت لالبن. ال يحق ألحد أن يسNNتبق حكمNNه.
ومع هذا فللكنيسة سلطتها الخاصة في التاريخ. إنها، أوالً وقبل كل شيء، سNNلطة للتعليم والحفNNاظ بأمانNNة على

 غNNير طNNبيعيكلمة الحق. هناك قاعدة معينة لإليمان والنظام يجب اعتبارها طبيعية. ما هNNو أبعNNد من ذلNNك هNNو 
. وهNNذا مNNا يNNبرر مشNNاركة أرثوذكسNNي في الخطNNابفقط. لكن يجب معالجNNة الشNNذوذ، وليس إدانتNNه وحسب

المسكوني، على أمل أن يكسب من خالل شهادته قلوب البشر وعقولهم.

† George Florovsky. Confessional Loyalty in the Ecumenical Movement.  The Student World , 43, no. 1 (1950): 59–
70.
‡ “The Patristic Witness of Georges Florovsky: Essential Theological Writings”. Edited by Brandon Gallaher and 
Paul Ladouceur. Preface by Metropolitan Kallistos Ware. T&T CLARK. Bloomsbury Publishing Plc. London. 2019. 
pp. 279-288.
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الشيخ مصطفى المتباله في المسيح
ثناسوبولواجورجيو باب

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

هذه قصٌة حقيقيٌة َجَرت في التسNعينيات من القNNرِن العشNرين، تNNأتي ضNNمَن مجموعNNٍة أوسNَع هNدُفها نشNNُر أخبNاِر
ين  ين الذين تخلَّفNNوا عن االنتقNال إلى اليونNNاِن من البنطس أثنNاَء(Κρυπτορωμιοί)الروميين الُمتخفِّ ، أي الروميِّ

مجموعٌة كبيرٌة من الرواياِت والتقاريِر التي كتَبها أو جمَعهNNا أشNNخاٌص. هناك 1923-1922التبادِل بين البلَدين في 
يونانيون أو أميركيون من أصوٍل بنطيNٍة قNاموا بزيNNارِة البنطِس بعNNد االنفتNNاِح البسNيِط الNذي أظهَرتNه تركيNNا في

1923أواخِر الثمانينيات والتسعينيات من القرِن الماضي. فقد وجدوا مجموعاٍت كبيرًة من الروميين الNNذين بعNNد 
(Alevis)عاشوا كأتراٍك يخفون إيماَنهم في قلوِبهم. يتزايُد اليوَم عدُد الدراساِت التي ُتظِهر أن العلNNويين األتNNراك 

ُر عدُدهم بما يقارُب العشNNرين مليونNNًا أي  ون أخفNNوا25والذين ُيقدَّ ِتهم روميُّ % من مجمNNِل األتNNراك، هم في غNNالبيَّ
ر كثافNNَة المظNNاهِر المشNNتركِة مNNع ِّNNا يفسNNذا مNNهاد، وهNNًا لالستشNNطهاِد وتجنبNNًا من االضNNاَنهم الحقيقيَّ خوفNNإيم
ونها قداسًا، والتعييNNِد ألعيNNاِد القديسNNين المسNNيحيين المسيحيين في أعياِدهم، كاستعماِل النبيِذ في خدمٍة يسمُّ
وما إلى ذلك. جNديٌر بالNNذكِر أن هنNNاك تزايNNدًا في عNNدِد الNNذين يعNودون منهم إلى المسNNيحيِة بعNNد انتشNNاِر وسNائِل

.†التواصِل االجتماعي
هدٌف آخُر أردناه هو لفُت نظِر الشباِب المسNNيحيِّ في لبنNNان وسNNوريا، المتهNNافِت على السNNفاراِت أو على االرتمNNاِء
في البحِر لالنتقاِل إلى اضطهاٍد من نوٍع آخر، إلى أنه قد يكون للربِّ خطٌة أخرى غNNير الخNNروِج من هNNذه األرض،

.فعلينا أن نسعى لمعرفِتها  [أسرة التراث األرثوذكسي [

. كان اليوُم السابُق متِعبًا ومليئًا بالتنقالت، خاصNNًة بالنسNNبِة1]كنا نريُد زيارَة ديِر يوحنا السابِق في فازيلونوس  ]
لألِب كيرلس. اعتقدُت أنه سيتأخُر عن الفطور. لكنني وجدُته ينتظرني.

- أبتي، أرى أنَك لم تتأخْر عن الفطور.
- هكذا تعلَّمُت، أجاب.

- لذلك سوف تقيُم السحريَة أيضًا.
- بالطبع، لقد استرجعُت أنفاسي العقلية، قال لي بابتسامة.

]الذئاب الرمادية  " [ كانوا أيضًا على الموعد... عندما رأيُتهم يلتقطون الصوَر لنNNا مجNNددًا في الصNNباح، شNNعْرُت2"

بNNNNالتوتر. هَمْمُت بNNNNالنهوِض ألذهَب وأطلَب منهم أن يوقفNNNNوا حNNNNرَب األعصNNNNاِب الNNNNتي يمارسNNNNونها علينNNNNا، 
لكنَّ األَب كيرلس أوقَفني قائاًل:

بون في حادثNٍة إليصNNاِلنا إلى الشNNرطة، ِث معهم، فيتسNNبَّ -  اجلْس. هذا ما يريدونه. أن يضايقونا، فنNNذهب للتحNدُّ
…حتى نعاني. لن نردَّ عليهم. نحن نبقى هادئين. هم يقومون بعمِلهم ونحن نقوُم بعمِلنا
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ِد وانطلْقنNNا. في الطريNNق، أخNNبرني األُب كNNيرلس بضNNَع السائق: المترجم أيضًا في الوقِت المحNNدَّ [وصَل إبراهيُم  [

كلماٍت عن ديِر فازيلونوس:
] الديُر أبعُد قلياًل عن طرابNNزون من ديNNَري سNNوميال وبارسNNيترويتا  ى المنطقNNُة زبولNNون أو3- [ وإلى غرِبهNNا. ُتسNNمَّ

. اليوَم هو أيضNNًا كومNNٌة4]فازيلون، وهذا الديُر هو األقدُم في البنطس. اشتهَر خالَل فترِة إمبراطوريِة طرابزون ]
من األنقاض.

امتزَجْت كلماُته األخيرُة بدموِع االنفعاِل مما جعل عيَنيه تلمعان. ثم قاَل لي: يا أخي، خذ األموَر بسهولة.
…ن أيدينا منذ تلNك اللحظNِة سNاَد الصNمُت فيلكن كان عقلي قد طار مجددًا ِمما كان لنا وما فقْدناه، وما بقَي بي

رهNNا، إلى أن ه البنطس وأدياُرهNNا والفكNNِر المNNرعِب الNNذي دمَّ NNْذي عرَفتNNِد الNNرى المجNNالسيارة. لقد سيطرْت علينا ذك
وصْلنا إلى وجهِتنا.

َم غالٌم شرطيٌّ ِبشNNاَرٍة حمNNراَء وأوقNNَف لنا من السيارِة وبدأنا الصعوَد نحَو الدير. كان طريقًا ترابيًا واسعًا. تقدَّ ترجَّ
الشNNرطي  أنNNه ألسNNباٍب تتعلNNُّق جه أخNNبَره، فأجNNاب  [سيارَتنا. سأَل إبراهيَم باللغِة التركيِة َمن نكون وإلى أين نتَّ [

يُم أن الطريNNَق سNNالٌك وآمٌن لعNNدِة كيلومNNتراتبسالمِتنا، يجب أن تتوقَف السيارُة عند هذه النقطة. أخNNبَره إبNNراه
أخرى، لكنه كان مصرًا.

قررنا المتابعَة سيرًا على األقداِم ومكَث إبراهيُم في السيارة. كان رذاُذ الَبَرد والرياُح الشNNماليُة يلفحNNان جسNNَدنا،
مين على أال يمنَعنا شيٌء عن هذا الحج. كنا نسNNيُر وكان علينا أن نتسلََّق لمدِة ساعٍة ونصٍف تقريبًا. لكننا كنا مصمِّ
. الNNذئاب الرماديNNة ْت بنا سNNيارُة  ت بنا شاحنٌة عسكريٌة مليئٌة بالجنود. ثم مرَّ "على طريِق العربة. وسرعان ما مرَّ "

ُرنا. عند نهايِة الطريِق، كان يبداw ال مساُر المنحدر. هناكأخرَج أحُدهم نصَف جسِده العمالِق من النافذِة وكان يصوِّ
الذئاب الرمادية َفت الشاحنُة العسكريُة وأفرَغت َمن فيها. كما ذهَب عناصُر  . اجتزناهم على مسافٍة قريبة.""توقَّ

- ال تلتفْت. قال لي األب كيرلس.
بوها لنNNا... سNرعان مNNا لم أقاوْم وألقيُت نظرًة خاطفة. رأيُتهم يمازحون بعَضهم البعَض حNوَل الفوضNNى الNتي سNNبَّ
. كانت المرحلُة األخيرُة من التسلِق خطيرًة للغايNNة. على مسNNافٍة قريبNNٍة الذئاب الرمادية "فهْمُت لماذا لم يتبْعنا  "

من الدير، كان علينا عبوُر انتفاٍخ صخريٍّ ضيٍق زِلٍق للغايِة من المطر، ويقُع على منحNدٍر بعمNِق مئNاِت األمتNاِر من
كال الجانَبين. لم نتردد. رسْمنا إشارَة صليِبنا، ولم ننظْر يمنًة وال ُيسرة، بل ركَّزنا نظَرنا مباشرًة على الديِر ومرْرنا.
بالقرِب من المدخِل، اصطفَّ الشرطيون وكانوا جميعًا يرتدون شارًة حمNNراء، وأيNNديهم على زنNNاِد سNNالِحهم اآللي.
اقترَب منا قائُدهم وألقى تحيًة عسكريًة لنا وطلَب منا جNوازاِت سNفِرنا. أعطيناهمNا لNه. لحسNِن الحNظ، في ذلNك

َف المطر. نظر إليهما لبضِع دقائَق ثم سألَنا: الوقِت توقَّ
- يونان؟

 -Greekأجاَبه األُب كيرلس.  قال لنا بلغٍة إنجليزيٍة ركيكة: ال صورة، ال صالة. نعم؟ ،
- حسنًا، أجْبنا.
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أعاَد لنا جوازاِت سفِرنا وتوجْهنا نحَو أنقاِض الديِر برفقِة الحراس. كنا في وسِط األنقNNاِض تقريبNNًا ُمحNNاطين بهم.
ل. قال األُب كيرلس:نجلُس بصمٍت وُنصلي. دْعنا نرى قدرَتهم على التحمُّ

لقد كان محقًا. في مرحلٍة ما، نهضNNوا وغNNادروا أزواجNNًا. لقNNد اكتملَْت ُمهمُتهم وأظهNNروا لنNNا أن لهم السNNيادَة وأننNNا
تحَت السيطرِة وغادروا. اندلَع األُب كيرلس. صنع تريساجيون ألرواِح الرهباِن الذين عاشوا في ديِر فNNازيلونوس
. بقينNNا لفNترٍة في الNبرِد إني أنNا عبNدك... ، طروباريNة الغطNNاس،  أيُّ إلNٍه عظيٌم مثNNل إلهنNا... َل بصوٍت عNاٍل  ’ثم رتَّ ’ ’ ’

القارس. فكَّرنا، صلَّينا، تذكَّرنا األديرَة الثالثَة وروابَطها مع البنطيين.
كانت الساعُة قد تجاوَزت الثالثَة بعNNد الظهNNِر وكNNان المكNNاُن مظِلمNNًا بسNNحابٍة سNNوداَء كNNانت على ارتفNNاِع عشNNراِت

األمتاِر فوَقنا. قال األُب كيرلس بأن نذهب. عبْرنا مرًة أخرى واتجْهنا إلى أسفِل التل.
ة، فيها الكثيُر من الصخوِر ولكْن أيضًا نباتNNاٍت كان النزوُل أكثَر سهولًة مع رؤيٍة أفضَل للمشهد. كانت المنطقُة بريَّ
موِرقة. كنا ننزلُق بال مباالة، بأفكاٍر حلوٍة من الزيارة، عندما التَقينا رجاًل عجوزًا غريَب المظهِر عند الحافNNة. كNNان
يرتدي مالبَس قديمًة ُممزقNNة، وجNNوارَب صNNوفيًة سNNميكًة وَقبقابNNًا في قدَميNNه، ولNNه لحيNNٌة بيضNNاُء طويلNNٌة مليئNNٌة
رى من NNُُد أن يNNه ال يريNNان، وكأنNNاه مثنيتNNا وركبتNNى نحَونNNه. مشNNبالتجاعيد، وكان ضامرًا كهيكٍل عظمي. فوجْئنا ب

بعيد.
- أبونا؟ سأَل األُب كيرلس بلغٍة يونانيٍة طلقة.

- أبونا!... نعم أبونا. من أنَت أيها الشيخ؟
مصNNطفى ويعتقNNدون أنNNني مجنNNون. لكن أنNNا روميٌّ قNNديم. وضNNَعني ’ األتراُك َيرونNNني كواحNٍد منهم، ينNNادوَنني  ’ -

والداي في هذا الدير. أطلقوا عليَّ اسم يوحنا. ألكثَر من سبعين عامًا عشُت في كوٍخ أسفَل الطريق، على منحدٍر
شديِد االنحدار. لقد وهبني اهلل أذنًا طيبًة والمكاُن هادٌٌئ جدًا هنا، لذا أعرُف متى تصعُد السياراُت الى الدير. كما

أنني التقُط صوَت الحجاِج السائرين وأشكُر اهلل أن الديُر لم يُمْت في ذكرياِت الروم.
نظَر مصطفى يوحنا في عيَني األِب كيرلس. وسأَل: ما اسُمك؟

- اسمي كيرلو وصديقي جورجيو. نحن من اليوناِن وأتينا للحِج إلى أديرِة البنطس. كيف تعيُش هنا؟ ألْم يسNNمع
األتراُك عنَك كلَّ هذه السنوات؟

ون وُيْحضرون لي الطعNNاَم والNNزيت. إنهم يعرفNNون أني في البريNNِة وال أظهNNَر ون المتخفُّ - يعرفني األتراُك والروميُّ
لهم. يتركون األشياَء على صخرٍة معينة، تحت الطريق، ويغادرون.

وبحركٍة حاسمٍة قال لنا: لنذهْب إلى كوخي، ال أحَد يقترُب من هناك وسأخبُركما أكثر.
ذهبنا إلى منحدٍر مشيًا على صخوٍر بينها نباتاٌت كثيفة. رأينا الصخرَة الNNتي ِاسNNتحدَث يوحنNNا فجNNوًة في رأسNNها
وهناك يترُك الُمعتنون به صدقاِتهم. كان الكوُخ عبارًة عن غرفNٍة مفNردٍة ذات أرضNيٍة ترابيNٍة وبالٍط قNديٍم للغايNِة
يرشُح من بعِض أجزاِئه. كلُّ شيٍء بالداخِل كان خشبيًا مصنوعًا بيَديNNه: طاولNNة وكراسNNي وسNNرير. أواني المطبِخ
ة، موقد الحطِب ومصباح الNزيت. أمNا البNاُب األمNامي، فهNو ألNواٌح مربوطNٌة ببعضNها البعض، تّم المعدنيُة المسودَّ
إغالُقها بقضيٍب خشNبي. كNوٌخ خشNبيٌّ ضNيٌق للمرحNاِض ومزيNٌد من ميNاِه الغرغNرِة من نبNٍع جبلي. عنNدما ذهْبنNا
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ُل اعNNترافي، تعطيNNني الحNNّل، ثم تجلس. للجلوس، أمسَك الشيُخ بكتِف األِب كيرلس وقاَل لNNه: أوالً تبNNاركُني، تتقبَّ
عمري أكثُر من تسعين عامًا وأريُد أن أستعدَّ للمسيِح والقديِس يوحنا.

ُث إلى األب. في النهايِة أقاَمه وباركَه وأعطNNاه ذهَب االثناِن إلى ركن، جثا يوحنا على ركبَتيه وكان يبكي ويتحدَّ
الحّل. جاءا إلي وجلْسنا نحن االثنان على المقعَدين الموجوَدين هناك، جلَس الشيُخ على سريره. وبNدأ يNروي لنNا

َته. قصَّ
- اقوُل لك مجددًا أن عمرَي أكثُر من تسعين عامًا. قريبNNًا سNأكوُن بNالقرِب من الNرب. كنُت في الثامنNَة عشNرَة من
عمري كراهٍب مبتدٌِئ عندما عْشُت مأساَة روِم البنطِس كاملًة. لقد عْشُت خيانَة البالشفة، وتخلي الحلفNNاء، وذبَح
اآلالِف من اليونانيين. لقد عانْيُت من قتِل شعبي. أنNا شخصNيًا هNربُت من المذبحNة، لكNني لم أرغْب في االبتعNاِد

ُل مثل الوحِش في هذه األجزاء. عن الدير، ومنذ ذلك الحين وأنا أتجوَّ
لقد قرأُت عن المتبالهين للمسيِح ففكرُت أنني سأكوُن متبالهًا. ارتديت مالبس تركية وعْشُت حياًة كالجحيم. إذا
اقترَب مني شخٌص ما أهرُب بحركاٍت مجنونٍة في الغابة. أعطاني أحُدهم اسَم مصطفى الNNذي صNNار اسNNمي. لNNذا
فاألتراُك يخطئون بي وكأنني ُتركي. لم ُيطلب مني أبدًا الذهاُب إلى اللجوِء المجنون، ولم ُيطلب مني أبNNدًا إبNNراُز
بطاقِة هوية. لم أكن سNوى مجنNوٍن بالنسNبِة لهم. بالنسNبِة لي، كNان المسNيُح والقNديُس يوحنNا يحفظNانني، إذ لم
دعوَنني مصNNطفى. بNNاركَني NNَيحيٍّ وأَدُعهم يNNيريدا أن أترَك ديَره وحيدًا. لذلك، كل هذه السبعين عامًا أعيُش كمس
يُر ليس خرابًا. فيه المسيح، ومريُم العNNذراء، والقNNديُس يوحنNNا، والمالئكNNُة الNNذين يحرسNNوَنه وأنNNا الNNذي الرب. الدَّ

…أخدُمه سرًا

. مصطفى المجنوُن بالنسNNبِة لألتNNراك، كNNان ليحيا الرب ’ما سمعناه تركَنا عاجزين عن الكالم. كانت فكرتي األولى  ’

اها، إذ قاَل لنا يوحنا: تعاليا معي. في الواقِع يوحنا المتبالَه للمسيح. واستمَرت البركُة التي نتلقَّ
تبعناه خارَج الكوخ.  كان في الفسحة مبنًى حجريٌّ قديٌم يشبُه الكنيسة. تّم إغالُق المدخِل بواسطِة باالت القِش
ينا ويNNا إلهي مNNا رأينNNاه. كنيسNNًة صNNغيرًة ُمصNNانًة جيNNدًا، مNNع َNNا. مشNNاعْدناه على التخلِص منهNNجر. سNNروِع الشNNوف
شمعداِنها القديِم وأيقوناِتها القديمِة التالفِة من َعَبِث األتراك، ولكْن التي يظهُر جمالها. المذبح الرخNاميُّ المقNدُس
َل الصليَب على الحائِط وقال لنا: حفَظني الرب حيًا وحماني من الكفاِر لحراسِتها ما دْمُت على محفوٌظ أيضًا. َقبَّ
قيِد الحياة. األتراُك المجانين، جعلوا من الكنيسNNِة مخزنNNًا للتبن. إنهNا كنيسNNٌة عاديNNة، حيث أصNNلي وأجNNُد الراحNNَة

والشجاعة.
مع كلماتNNِه األخNNيرِة سNNجَد ورسNNَم صNNليَبه. لم نتمكْن من احتNNواِء حماسNNنا. تركْنNNا دموَعنNNا الغزيNNرَة تتNNدحرُج على
األرضيِة الحجريNة. كنNNا في حضNرِة رجNNٍل قNديس، قNديٍس سNيموُت دون أن يعNرَف أحNٌد َمن هNو وبمNاذا يNؤمن.
سيموُت دون أن يعرَف أحٌد عن جهاِده الذي داَم سبعين عامًا ُمتظNاهرًا بNالجنوِن من أجNNِل أن يكNوَن بNالقرِب من

كنيسِة ديِر فيزيلينوس وصيانِته.
ُق مسNNبقًا الشNNركَة مNNع القديسNNين في واقNNِع حياتنNNا. لكن يوحنNNا فكََّر فينNNا، وفكََّر في نسينا أنُفَسنا، فقد كنNNا نتNNذوَّ

التزاماِتنا وأراَد أن يحمَينا، قاَل لنا بلطف: حاَن الوقُت للذهاب.
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أرْدنا البقاَء بالقرِب منه لفترٍة أطول، لكننا علْمنا أنه كان على حق. لقد فهَم وقاَل لنا بنفِس الحالوة: ِانطِلقا، ألنهم
سيبدأون في التفكيِر في أن شيئًا ما حدَث لكما وسيتحركون للبحِث عنكما.

َل أطراَف قدَميه، لكنه لم يسمْح لنا بذلك. عاَد وقاَل لنا: أدركْنا أنه كان علينا تركُه والرحيل. جَثونا على ركِبنا لنقبِّ
حِدين في الصالة. ِاذهبا، ومن اآلن فصاعدًا نكون متَّ

كانت قلوُبنا مفَعَمًة بفرٍح ال يوصُف وقد نسينا كل اهتماماِتنNا. لكْن بعNد قليNٍل وصNْلنا إلى السNيارِة فNإْذ بNإبراهيَم
الذئاب الرمادية بالشعوِر بNNالجوع. ما يعني ضمنيًا  ’(الذي كان ينتظُرنا يتنهُد بارتياح: أخيًرا أتيُتما. بدأ األطفاُل  ’ (

من الجيِد أنهم مَضوا إلى هناك على عجٍل إْذ تعبوا من البحِث عنكما.
هم. بالنسNبِة لنNا، من األفضNِل أن ال يكونNوا يراقبوننNا وأال يكونNوا ِNِل بأنُفسNال بأس، قلنا له. يريدون القياَم بالعم -

متشبثين.
توّقَف الحديُث عند هذا الحد. سألَنا إبراهيُم عما سنأكُله في المساء. قلنا له أيَّ شيٍء موجNNوٍد في الفنNNدِق أو في

مكاٍن قريب. كنا ُمتعَبين، لكننا كنا ممتلَئين أيضًا. كيف لنا أن نشرَح له ما هو الطعاُم الجيد!!!

باليونانيNة: 1] ) يقع دير فازيلون  ] Μονή Βαζελώνος Vazelonosا. تّمNود في تركيNر األسNة البحNفي البنطس، منطق )
 كم جنوب طرابزون بأمر من يوستينيانوس األول. تم تجديده عدة مرات حNNتى القNNرن40، على بعد حوالي 270بناؤه عام 

ز Nّاورة. يتميNرى المجNير على القNأثير كبNالعشرين. كان الدير مركزًا للحياة األرثوذكسية اليونانية في منطقة ماتزوكا وذا ت
بلوحNNات جداريNNة تصNNّور الجنNNة والنNNار والدينونNNة األخNNيرة. تعNNرض للكثNNير من الهجمNNات عNNبر تاريخNNه من زمن الفNNرس

 بعNد التبNNادل السNNكاني بين1923الساسانيين  إلى الحNرب العالميNNة األولى حين هاجمتNNه القNوات التركيNNة. اwخلي في عNNام 
اليونان وتركيا. وقد تعّرض منNNذ حينNNه ألعمNNال سNNاهمت في تNNدهور حالNNه. للNNدير أرشNNيف مهم لم يتبNNقَّ منNNه سNNوى بعض
الوثائق في متحف لينينغراد، بينما تحتفظ الجمعية التاريخية التركية بالبعض اآلخر. اسNNتخدم المؤرخNNون هNNذه الوثNNائق

 منللتعرف على الحياة في اإلمبراطورية البيزنطية وإمبراطوريNNة طرابNNزون. تعNNود بعض أشNNكال االستصNNالح إلى الNNدير
 الدولة التركية لدعم السياحة الدينية.ضمن خطة

بالتركية: 2] ) تنظيم الذئاب الرمادية  ]     Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı :ةNNوباإلنجليزي  Grey Wolves)

، وُتعتNNبر الNNذراع المسNNّلح1960 وهو منظمة تركية يمينية متطرفة تشكلت في أواخر عNNام "الشباب المثالي"ويسّمى أيضا 
همت باإلرهاب.  يركز التننظيم في أفكاره على: تفNNوق العNNرق الNNتركي غير الرسمي لحزب الحركة القومية، وقد سبق أن اتُّ
واستعادة أمجاده وتاريخه، السعي لتوحيد الشعوب التركية في دولة واحدة تمتد من البلقان إلى آسيا الوسطى، محاولة
دمج الهوية التركية والدين اإلسالمي في توليفة واحدة  ما ينتج عنه معاداة القوميات األخرى كالكرد واليونNNان واألرمن

وباقي المجموعات الدينية كالمسيحيين واليهود.
بالتركية: 3] ) ُيعَرف اليوم بدير كوشتول  ] Kuştul Manastırı :ةNاليوناني ،     Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου

Περιστερεώταيرات، إلى أنNNير من التغيNNرف الكثNNامن وعNNوهو في  مقاطعة طرابزون ، تركيا. تأسس في القرن الث  )
، إذ ُطرد الرهبان وانتقلNNوا وأسسNNوا ديNNرًا بنفس االسNNم في1923 تابعًا للبطريرك المسكوني. أيضًا اwغلق في 1501أصبح في 

في ناوسا في اليونان. اليوم الدير مهجور ولم يبق منه سوى قاعدة الكنيسة.

38



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                    العدد العاشر، تموز 
_____________________________________________________________________________

[ كانت إمبراطورية طرابزون واحدة من ثالث واليات خلفت اإلمبراطورية البيزنطية. ازدهرت بين القرن الثالث عشNNر4]
البنطس وجنNNوب شNNبه جزيNNرة القNNرم. تشNNكلت (والقرن الخامس عشر  وتغطي الزاوية الشمالية الشNNرقية من األناضNNول  (

 بمساعدة الملكة الجورجية تامار، بقيادة أليكسيوس كومNNنينوس قبNNل أسNNابيع قليلNNة من1204هذه اإلمبراطورية في عام 
نهب القسطنطينية على يد الصليبيين. أعلن أليكسيوس في وقت الحق نفسه إمبراطورًا وأقام نفسه في طرابزون كونNNه
من نسل اإلمبراطور المخلوع أندرونيكوس األول كومنينوس، بوجه اإلمبراطور البيزنطي ألكسNNيوس الخNNامس دوكNNاس.
بعد أن أطاح الصليبيون في الحملة الصليبية الرابعNNة بNNاالمبراطور البNNيزنطي وأقNNاموا اإلمبراطوريNNة الالتينيNNة، أصNNبحت
إمبراطورية طرابزون واحدة من ثالث واليات بيزنطية  إلى جانب إمبراطورية نيقية تحت حكم عائلNNة السNNكاريس. في

، إذ احتلهNNا السNNلطان العثمNNاني1461 سقطت القسطنطينية بيد العثمNNانيين فيمNNا اسNNتمرت طرابNNزون حNNتى عNNام 1453عام 
محمد الثاني بعد شهر من الحصار.

Source:  Γιώργου  Ν.  Παπαθανασόπουλου.  Γέροντας  Μουσταφά,  ο  κατά  Χριστό  σαλός.  Βημαορθοδοξιας.
12/07/2022. https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/gerontas-moystafa-o-kata-christo-salos/

† Νίκος  Χειλαδάκης.  Οι  Αλεβιτες  Πιο  Κοντα  Στην  Ορθοδοξία  Παρα  Στο  Ισλαμ.  Πενταποσταγμα.
https  ://  www  .  pentapostagma  .  gr  /  arheio  /6613_  oi  -  alebites  -  pio  -  konta  -  stin  -  orthodoxia  -  para  -  sto  -  islam  .
Available in english: Alevis Feel Closer To Orthodox Christianity Than To Islam. Translated by John Sanidopoulos.
Mystagogy Resource Center. 6/9/2013. johnsanidopoulos.com/2013/09/alawites-are-closer-to-orthodox.html
See Also: Nick Chiladakis. The "lost Christians" of Asia Minor. Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries. 9/8/2012.
http://www.oodegr.com/english/thriskies/Islam/lost_christians_asia_minor.htm
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	137. بأي معنى يُدعى يسوع المسيح رباً؟
	بهذا المعنى: أنه هو الله فعلياً. لان اسم الرب هو أحد أسماء الله.
	138. ماذا يقول الكتاب المقدس عن لاهوت يسوع المسيح ابن الله؟
	"فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ" (يوحنا 1:1).
	139. لماذا دُعي يسوع المسيح ابن الله المولود الوحيد؟
	للدلالة على أنه ابن الله الوحيد المولود من جوهر الله الآب. لذلك هو من نفس جوهر الآب. وبالتالي، يتفوق، بما لا يُقارن، على كل الملائكة القديسين والبشر القديسين الذين دُعوا بالنعمة أبناء الله (يوحنا 12:1).
	140. هل يدعو الكتاب المقدس يسوع المولود الوحيد؟
	نعم. على سبيل المثال، في الآيات التالية عند الإنجيلي يوحنا: "وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّا.” (14:1) “اَللهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ. اَلابْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ.” (18:1).
	141. لماذا يقول دستور الإيمان أيضاً عن ابن الله أنه مولود من الآب؟
	للتعبير عن تلك الصفة الشخصية التي يتميز بها بين أقانيم الثالوث الأقدس الآخرين.
	142. لماذا يقال إنه وُلِد قبل كل الدهور؟
	حتى لا يعتقد أحد أنه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن. بعبارة أخرى، للتعبير بهذا أن يسوع المسيح هو ابن الله منذ الأزل، كما أن الله هو الآب منذ الأزل.
	143. ماذا تعني عبارة "نور من نور" في دستور الإيمان؟
	تحت صورة النور المنظور يفسرون بطريقة ما ولادة ابن الله من الآب التي تتخطى الفهم. عندما ننظر إلى الشمس، نرى الضوء: من هذا الضوء يتولد النور المرئي في كل مكان تحته؛ لكن كلاهما هو نور واحد غير قابل للتجزئة وذو طبيعة واحدة. وبنفس الطريقة، الله الآب هو النور الأبدي (1 يوحنا 5:1). منه ولد ابن الله الذي هو أيضاً النور الأبدي. لكن الله الآب والله الابن هما نفس النور الأبدي، غير المنفصل، وذو طبيعة إلهية واحدة.
	144. ما القوة الموجودة في كلمات دستور الإيمان: إله حق من إله حق؟
	هذا: أن لتسمية ابن الله الله نفس المعنى الصحيح كتسمية الله الآب.
	145. هل هذه الكلمات من الكتاب المقدس؟
	نعم. إنها مأخوذة من المقطع التالي ليوحنا الإلهي: “وَنَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ اللهِ قَدْ جَاءَ وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِنَعْرِفَ الْحَقَّ. وَنَحْنُ فِي الْحَقِّ فِي ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ. هذَا هُوَ الإِلهُ الْحَقُّ وَالْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ.” (1يوحنا 20:5).
	146. لماذا أُضيف في دستور الإيمان لاحقاً عن ابن الله أنه مولود غير مخلوق؟
	تمت هذه الإضافة ضد أريوس الذي علّم بشكل أثيم أن ابن الله مخلوق.
	147. ما معنى "مساوٍ للآب في الجوهر"؟
	المقصود أن ابن الله هو من نفس الجوهر الإلهي الذي لله الآب.
	148. كيف يحكي الكتاب المقدس عن هذا؟
	يسوع المسيح نفسه يتكلم عن نفسه وعن الله الآب هكذا: "أنا والآب واحد” (يوحنا 30:10).
	149. ما الذي تظهره الكلمات التالية في دستور الإيمان "الذي به كان كل شيء"؟
	أن الله الآب خلق كل شيء بابنه، بحكمته الأبدية وكلمته الأبدية: “كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ.” (يوحنا 3:1).
	في البند الثالث
	150. عمّن يقال في قانون الإيمان "نزل من السماء"؟
	عن ابن الله.
	151. كيف يكون قد نزل من السماء فيما الله في كل مكان؟
	صحيح أنه موجود في كل مكان؛ ولذا فهو في السماء وعلى الأرض دائماً؛ ولكن على الارض كان قبلاً غير مرئي إلى أن ظهر بالجسد. بهذا المعنى يقال أنه نزل من السماء.
	152. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن هذا؟
	سأكرر كلمات يسوع المسيح: وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْنُ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ (يوحنا 13:3).
	153. لماذا نزل ابن الله من السماء؟
	من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا كما يَرِد في دستور الإيمان.
	154. بأي معنى يُقال أن ابن الله من أجلنا نحن البشر نزل من السماء؟
	بهذا المعنى: أنه جاء إلى الأرض ليس من أجل أمة واحدة، ولا من أجل بعض الأشخاص فقط، بل من أجلنا نحن البشر على مستوى العالم.
	155. ما الذي أتى على الأرض لينقذ الناس منه؟
	من الخطيئة واللعنة والموت.
	156. ما هي الخطيئة؟
	مخالفة الناموس. "الخطيئة هِيَ التَّعَدِّي" (1 يوحنا 4:3)
	157. من أين الخطيئة في البشر وقد خُلقوا على صورة الله ولا يقدر الله أن يخطئ؟
	من الشيطان. "مَنْ يَفْعَلُ الْخَطِيَّةَ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ، لأَنَّ إِبْلِيسَ مِنَ الْبَدْءِ يُخْطِئُ” (1يوحنا 8:3).
	158. كيف انتقلت الخطيئة من الشيطان إلى الناس؟
	لقد خدع الشيطان حواء وآدم، وحملهما على تجاوز وصية الله.
	159. أية وصية؟
	أوصى الله آدم في الجنة ألا يأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، وأخبره أنه ما أن يأكل منها يموت موتاً.
	160. لماذا جلب الأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر الموتَ للإنسان؟
	لأن الأكل فيه عصيان لمشيئة الله، وبالتالي فصلٌ للإنسان عن الله ونعمته، وإبعاد له عن حياة الله.
	161. أين الصوابية في اسم شجرة معرفة الخير والشر؟
	من خلال هذه الشجرة وصل الإنسان إلى مهرفة ما هو الخير في طاعة إرادة الله، وأي شر هو في عصيانها، وذلك من خلال الفعل نفسه (الاختبار: المترجم).
	162. كيف استطاع آدم وحواء أن يصغيا إلى إبليس ضد إرادة الله؟
	إن الله لصلاحه، عند خلق الإنسان منحه إرادة ميالة إلى محبة الله بشكل طبيعي، لكن حرة؛ وقد استخدم الإنسان هذه الحرية للشر.
	163. كيف خدع الشيطان آدم وحواء؟
	رأت حواء في الفردوس حية أكّدت لها أنه إذا أكل البشر من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، سيعرفون الخير والشر، ويصبحون مثل الآلهة. لقد انخدعت حواء بهذا الوعد وبنَقَاء الثمر وأكلت منه. ومثلها فعل آدم.
	164. ماذا نتج عن خطيئة آدم؟
	اللعنة والموت.
	165. ما هي اللعنة؟
	إدانة الخطيئة بحكم الله العادل، والشر الذي جاء من الخطيئة على الأرض لمعاقبة البشر. قال الله لآدم "مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ” (تكوين 17:3).
	166. ما هو الموت الذي جاء من خطيئة آدم؟
	هو ذو شقين: جسدياً، عندما يفقد الجسد النفس التي أحيته؛ وروحي، عندما تفقد النفس نعمة الله التي أحيتها بالحياة الروحية السامية.
	167. هل تموت النفس كما يموت الجسد؟
	يمكن أن تموت، لكن ليس مثل الجسد. والجسد عند موته يفقد الإحساس ويذوب. النفس، عندما تموت بالخطيئة، تفقد النور الروحي والفرح والسعادة، لكنها لا تذوب ولا تبيد، بل تبقى في حالة من الظلام والكرب والعذاب.
	168. لماذا لم يمت الإنسان الأول فقط، وليس الجميع، كما هو الحال الآن؟
	لأن الجميع قد أتوا من آدم منذ إصابته بالخطيئة، وكلهم يخطؤون. من مصدر مصاب، يتدفق بشكل طبيعي مجرى مصاب، لذا من أب مصاب بالخطيئة، وبالتالي فانٍ، هناك بطبيعة الحال ذرية مصابة مثله بالخطيئة، ومثله فانية.
	169. كيف يتحدّث الكتاب المقدس عن هذا؟
	"بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الْخَطِيَّئةُ إِلَى الْعَالَمِ، وَبِالْخَطِيَّئةِ الْمَوْتُ، وَهكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ.” (رومية 12:5).
	170. هل استفاد الإنسان من ثمار شجرة الحياة بعد أن أخطأ؟
	بعد أن أخطأ لم يعد يأكل منها، لأنه طرد من الجنة.
	171. هل بقي للبشر أي أمل بالخلاص؟
	عندما اعترف آباؤنا الأوائل أمام الله بخطيئتهم، أعطاهم الله برحمته رجاء الخلاص.
	172. ماذا كان هذا الأمل؟
	وعدُ الله بأن نسل المرأة يجب أن يسحق رأس الحية. (تكوين 15:3).
	173. ماذا يعني ذلك؟
	أن يهزم يسوع المسيح الشيطانَ الذي خدع الناس، ويخلصهم من الخطيئة واللعنة والموت.
	174. لماذا يُدعى يسوع المسيح نسل المرأة؟
	لأنه وُلِد على الأرض بدون رجل، من مريم العذراء القدّيسة.
	175. ما فائدة هذا الوعد؟
	أنه منذ الوعد، صار بإمكان البشر الإيمان بالمخلص الذي كان سيأتي، حتى كما نؤمن الآن بالمخلص الذي أتى.
	176. هل كان البشر، في الواقع، يؤمنون قديماً بالمخلص الذي سيأتي؟
	البعض آمن، لكن الجزء الأكبر نسى وعد الله بالمخلص.
	177. ألم يكرر الله هذا الوعد؟
	أكثر من مرة. على سبيل المثال، أعطى إبراهيم وعداً بمخلص في الكلمات التالية:"يَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ”  (تكوين    18:22). نفس الوعد كرره بعد ذلك لداود: أُقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ وَأُثَبِّتُ مَمْلَكَتَهُ.  هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَأَنَا أُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ” (2صموئيل 12:7-13).
	178. ماذا نفهم بكلمة تجسد؟
	أن ابن الله اتخذ لنفسه جسداً بشرياً بلا خطيئة، وصار إنساناً بلا انقطاع عن كونه الله.
	179. من أين أُخذت كلمة تجسد؟
	من كلمات الإنجيلي يوحنا: الكلمة صار جسداً. (يوحنا 14:1).
	180. لماذا أُضيف في دستور الإيمان، بعد أن قيل عن ابن الله أنه تجسد، أنه صار إنساناً؟
	بهدف ألا يتخيل أحد أن ابن الله أخذ بَدَناً أو جسداً فقط، بل يجب أن يُعتَرَف فيه بإنسان كامل متكوّن من جسد ونفس.
	181. هل في الكتاب المقدس أي شهادة على هذا؟
	يكتب الرسول بولس: لأَنَّهُ يُوجَدُ إِلهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ: الإِنْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، (1تيموثاوس 5:2).
	182. فهل هناك طبيعة واحدة فقط في يسوع المسيح؟
	لا. فيه، بلا انفصال ولا تشوش، طبيعتان إلهية وإنسانية، وتجاوباً مع هاتين الطبيعتين مشيئتان.
	183. ألا يوجد إذن شخصان؟
	لا. شخص واحد إله وإنسان معاً. بكلمة واحدة: إله-إنسان.
	184. ماذا يقول الكتاب المقدس عن تجسد ابن الله بالروح القدس من مريم العذراء؟
	يروي الإنجيلي لوقا أنه عندما سألت العذراء مريم الملاك الذي أعلن لها الحبل بيسوع "كيف يكون هذا، وأنا لا أعرف رجلاً؟" أجابها الملاك: "الرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ" (لوقا 34:1).
	185. مَن كانت مريم العذراء؟
	عذراء قدّيسة من نسل إبراهيم وداود، اللذين من نسلهما يأتي المخلص بحسب وعد الله؛ مخطوبة ليوسف، وهو رجل من نفس النسب، ليكون وليّها؛ لأنها كرست لله بنذر بتولية أبدية.
	186. هل بقيت القديسة مريم، في الواقع، عذراء؟
	ظلت ولا تزال عذراء قبل ولادة المخلص وأثناء الولادة وبعد الولادة؛ لذلك تدعى عذراء إلى الأبد.
	187. ما هو الاسم العظيم الآخر الذي تكرّم به الكنيسة الأرثوذكسية مريم العذراء المقدسة؟
	والدة الإله.
	188. هل يمكنك إظهار أصل هذا الاسم في الكتاب المقدس؟
	إنه مأخوذ من الكلمات التالية للنبي إشعياء: "هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ «عِمَّانُوئِيلَ»”(14:7) (متى 23:1).؛ هكذا أيضاً، البارة أليصابيت تدعو العذراء القديسة والدة الرب وهو اسم واحد مع اسم والدة الإله. مِنْ أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِلَيَّ؟ (لوقا 43:1).
	189. بأي معنى تُدعى العذراء الفائقة القداسة والدة الإله؟
	على الرغم من أن يسوع المسيح وُلِد منها ليس بحسب ألوهيته التي هي أبدية، بل بإنسانيته، فهي لا تزال تُدعى بحق والدة الله؛ لأن الذي وُلِد منها كان، في الحمل نفسه كما في الولادة منها، كما هو دائماً، أي الله بذاته.
	190. ما هي الأفكار التي يجب أن تخطر ببالك عن الكرامة السامية للسيدة العذراء مريم الفائقة القداسة؟
	بصفتها والدة الرب تتفوّق في النعمة والقرب من الله، وكذلك في الكرامة، على كل مخلوق؛ ولذلك تكرّمها الكنيسة الأرثوذكسية أعلى بكثير من الكروبيم والسيرافيم.
	191. ما الذي يجب ملاحظته بعد ولادة يسوع المسيح من والدة الله القدّيسة؟
	بما أن هذه الولادة مقدسة تماماً وخالية من الخطيئة، فهي أيضاً بدون ألم؛ لأنه كان من ضمن عقاب الخطيئة التي أمرها الله أن حواء تنجب الأولاد حواء بالآلام. (يوحنا الدمشقي Theol. lib. IV. Cap. 14، 6.)
	192- ما هي الرموز التي أعدتها عناية الله لكي يعرف الناس المخلص عندما يولد لهم؟
	العديد من التنبؤات الدقيقة لظروف مختلفة من ولادته وحياته على الأرض. على سبيل المثال، تنبأ النبي إشعياء بأن المخلص يجب أن يولد من عذراء (14:7). تنبأ النبي ميخا أن المخلّص يجب أن يولد في بيت لحم. وهذه النبوءة فهمها اليهود حتى قبل أن يسمعوا بتحقيقها. (متى 4:2-6). تنبأ النبي ملاخي، بعد بناء الهيكل الثاني في أورشليم، بأن مجيء المخلّص يقترب، وأنه يجب أن يأتي إلى هذا الهيكل، وأن قبله يجب أن يأتي سابق مثل النبي إلياس، مشيراً بوضوح إلى يوحنا المعمدان (ملاخي 1:3؛ 5:4). تنبأ النبي زكريا عن دخول المخلص إلى أورشليم (9:9). تنبأ النبي إشعياء، بوضوح رائع، عن آلام المخلص (53). وصف داود، في المزمور الثاني والعشرين، معاناة المخلص على الصليب بدقة كبيرة كما لو أنه يكتب عند قدم الصليب نفسه. وقد تنبأ دانيال، قبل 490 عاماً، بظهور المخلص وموته على الصليب وما تلاه من دمار للهيكل وأورشليم وإلغاء ذبائح العهد القديم (9).
	193. هل أدرك البشر، في الواقع، أن يسوع المسيح هو المخلص في الوقت الذي ولد فيه وعاش على الأرض؟
	عرفه الكثيرون بطرق مختلفة. عرفه حكماء الشرق بنجم ظهر قبل ولادته في الشرق. عرفه رعاة بيت لحم من الملائكة الذين أخبروهم بوضوح أن المخلص ولد في مدينة داود. سمعان وحنة، بإعلان خاص من الروح القدس، عرفاه عندما تم إحضاره بعد أربعين يوماً من ولادته إلى الهيكل. عرفه يوحنا المعمدان عند نهر الأردن عند معموديته بالوحي ونزل الروح القدس عليه على شكل حمامة وبصوت من السماء من الله الآب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. (متى 17:3). سمع الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا صوتاً مماثلاً عنه اثناء تجلّيه على الجبل: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا (مرقس 7:9). إلى هذا، عرفه كثيرون بامتياز عقيدته، ولا سيما بالمعجزات التي صنعها.
	194. ما هي المعجزات التي صنعها يسوع المسيح؟
	الأشخاص المصابون بأمراض مستعصية والممسوسين من الشياطين، شُفيوا بواسطته في غمضة عين، بكلمة واحدة أو بلمسة يده وحتى من خلال لمسهم ثوبه. أطعم في البرية آلافاً من البشر مرةً من خمسة أرغفة ومرة أخرى من سبعة. مشى على الماء، وبكلمة هدأت العاصفة. أقام ميتاً: ابن أرملة نايين وبنت يايرس ولعازر في اليوم الرابع بعد رقاده.
	195. قلت إن ابن الله تجسد من أجل خلاصنا: بأي طريقة حقق ذلك؟
	بعقيدته وحياته وموته وقيامته.
	196. ما هي عقيدة المسيح؟
	إنجيل ملكوت الله، أو بعبارة أخرى عقيدة الخلاص والسعادة الأبدية التي تُعلَّم الآن في الكنيسة الأرثوذكسية. (مرقس 14:1-15).
	197. كيف نخلص بعقيدة المسيح؟
	عندما نتقبّلها من كل قلوبنا ونسير بها. لأن كلمات إبليس الكاذبة التي قبلها أبوانا الأولان صارت فيهم بذرة للخطيئة والموت. وهكذا، على العكس من ذلك، فإن كلمة المسيح الحقيقية ، التي يقبلها المسيحيون من القلب، تصبح فيهم بذرةَ حياة مقدسة وخالدة. هم، على حد قول الرسول بطرس، "مَوْلُودِينَ ثَانِيَةً، لاَ مِنْ زَرْعٍ يَفْنَى، بَلْ مِمَّا لاَ يَفْنَى، بِكَلِمَةِ اللهِ الْحَيَّةِ الْبَاقِيَةِ إِلَى الأَبَدِ" (1 بطرس 23:1).
	198. كيف نخلص بحياة المسيح؟
	عندما نتشبّه بها. إذ يقول هو: "نْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي، وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي.(يوحنا 26:12)

