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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 اآلثوس��ي، عنِّفي هذا النص  المأخوِذ عن حديٍث ُمسجَّ
المعنى العميِق للكذِب وكيف يمكن للكلماِت المكتوبِة أن تؤثَر سلبًا على حياِة الناس. هذا مهٌم بش��كٍل خ��اٍص في

سياِق األخباِر الشريرِة والُمصطنعِة والمزيفة.

فجأة، تبدو بعض الكلماِت وكأنها ُتْحيينا. إنها كمثِل االستيقاِظ فجأًة على عالٍم آخر، بفهٍم آخر... كض�وٍء، إذا ج�اَز
فُس ال�������تي تب�������دأ بالقي��������ام. التعب��������ير. هن�������ا يوج�������د ش�������يٌء من قيامِتن�������ا األولى. إنه�������ا النَّ
تعتَبُر الكلمُة اآلن شيئًا حيًا وليست مجرَد معلوماٍت ميت�ة. ه�ذه هي طاق�ُة الكلم�ة. الكلم�ُة الحي�ُة هي تل�ك ال�تي
ك، ف�إن كلم�اِت الكت�اِب المق�دِس تص�يُر حي�ًة ك، وإْذ تق�وُم بكلم�ٍة م�ا، أو بالنهاي�ة بم�ا وض�َعه اهلل في نفس�ِ ُتقيمُ�

فُس التي تبدأ بالقيام! وتلهُمك. هذه هي النَّ
وعلى عكِس ذلك، عندما تقراn بعَض األشياء... التي من أنواِع األك��اذيِب البش��ريِة ال��تي لإلنس��اِن ال��ذي يعيُش في
ّم، وال تعرُف ما إذا كان هذا صحيحًا أم ال، لكن��ك تش��عُر بعبٍء األكاذيب، وتشعُر بأنَك ُمثَقٌل وبأن ما تراه هو كالسُّ

 هذه هي الطاقُة المميتُة للكلمة، أي الكذب. الكذُب والموُت هما الشيُء نفُسه.كبير:
طِق بما هو غيُر صحيح: كأْن اnخِبَركم أنها تمطر، فيم�ا هي ُمشمس�ٌة في الخ�ارج... الكذب�ة، ليست الكذبُة مجرَد النُّ
في جوهِرها، شيٌء أعمُق بكثير. إنها كلُّ ما ليس إلهيًا. يمكنك أن تقوَل أشياَء جي�دًة ج�دًا، لكْن إذا لم تكْن ب�روِح

اهلل فهي أكاذيب.
رة، فتس�قُط مج�ددًا في الي�أِس والش�ِك ك ُمخ�دَّ م، م�وُت النْفس، إذ تص�بُح نفس�ُ إن ثمرَة األكاذيِب هي ذل�ك الس�ُّ

وعدِم اإليماِن والخوِف وكلِّ هذه األشياِء التي من الظالم.
 أال وه�و، من جمل�ة أم�وٍر؛من بين أمور أخرى ، هذا هو الطري�ُق ال�ذي يس�لكه من اقت�نى روَح التمي�يِز في حكِمه

.نفِسكالنظُر في تأثيِر الكلماِت على ، أخرى

إذا أحَسسَت فجأًة بأن نفَسك انبعَثت، وَبَدا وكأنك، على ال�رغِم من ك�لِّ ش�يء، تش�عُر بالس�الم، وب�أنَّ اهلل ص�الح،
ه كلُِّي القدرة: أبِصر، ها هو شيٌء من تلك القيامة. وأنَّ

اختبَره�ا ها  [القيامُة بالكلمة: هذا هو عمُل الكنيس�ة. الكلم�ة ال�تي، ب�الطبع، له�ا بعض الق�درات األخ�رى، إذا عاش�َ [

 واآلن أكرُر ما هو مكت�وٌب هن�اك،120 إلى الصفحِة 60اإلنساُن الذي ُتعطى له، ال ككلمٍة نظرية، قرأُتها من الصفحِة 
بل ككلمٍة حية، في نطاٍق ما، كلمة خبرة.

س�اخاروف أش�ياَء رائع�ًة عن ق�وِة كلم�ِة الق�ديِس س�لوان. لكن�ني الحظُت من القديس ص�فروني  [يقول األب  [ ] [

ه لم يدِرك الجميُع كلمَة القديِس سلوان بنفس الطريقة. لذلك هناك أرواٌح أكثُر حساسية، وأرواٌحنفِس الكتاِب   أنَّ
…أكثُر حياة أو أكثُر موتًا، وأرواٌح غيُر حساسة. الجسُد الميت غير حساس
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 القيامِة لن يخدَعهم الموُت الثاني فيما بع��د. ف��الموُت الث��اني 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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