
2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد العاشر، تموز 
______________________________________________________________________________

 دهريمجتمعالعبادة في 
بلوم مطران سوروج (الميتروبوليت أنتوني  (

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ان ٌ ونشاطٌ، هي فعاليةبحسِب المفهوِم العامالعبادة،   علىَ أوسعً بمع"نىِ العب"ادةُ يمكن تعريفْ،. ولكنبحت"ان دينيَّ
خِص ُأنه""ا موقف َد ال""ذي الش""َّ َيها، حولَها  حياَته َ نهائي""ة، ونّظمٌ على أنه""ا ِقَيمُمَعين""ًة ِقَيم""ًا ح""دَّ  في فع""ٍل منليؤدِّ

 فيُ الديني"ة. تب"دأ العب"ادةِ من العب"ادةُ أوسعِ للعب"ادةٌ هن"اك مفه"ومْ به"ا. إذنِ المنوطةِ بالواجباتِ والوفاءِالخشوع
ي"ًة َ وأعلى منها، ِقيمًا أكثرَ وأبعدأنفِسنا َ فيها، خارجُ التي نكتشفِاللحظة  اإلنس"انِ. ليس لحي"اةذواِتنا لن"ا من أهمِّ

 النظرِ في ه""ذا الموق""ف، بغّضُمتجذرٌة ُ. العبادةأجِله من ِ والموتِ للعيشٌما هو مستعدهذا:  هو ُ المهم، اعتبارُّأي
رًا، واهللَ ح"ولُ العب"ادةُ لنا نحن المؤمنين، تتمحورِ الُمطلَقة. بالنسبةُعّما هي القيمة َوقَّ - اهلل  اهلل معروف"ًا، واهلل مُ"

 النهائيةُ فيه""ا القيمةُ ال""تي ترتبطاللَّحظِة تبدأ في َ العبادةَّ أنَ يجب أن نتذكّرْمحترمًا ومحبوبًا، واهلل ُمطاعًا. لكن
 ال"ذين يختلف"ونِ ك"اٍف، إلى األش"خاصٍ دائم"ًا بش"كلن"دركُها ال ٍ أقرب، بطريقةيجعُلنا ما. وهذا ٍ أو بشخصٍبشيء

عن"ه،نحن  نُ"دافع م"ا ِّ كلِ رفضِّ إلى حدُ، وال"ذين يمكنهم ال"ذهابمبادِئنا م"ع ُمُثُلهم ُتمام"ًا عن"ا، وال"ذين ال تتوافق
ٍهفي ُهم، رغم ذل""ك، وال""ذين  رونه ٍ ش""يءِ من أجلم""وِتهم ِ وتق""ديمب""أرواِحهم ِ والتض""حيةِ من العب""ادةتوجُّ ُيقدِّ
نونه ُ الكالس"يكيةُ أن"ه مهم"ا ك"انت الط"رقنت"ذكََّرها، هي أخرى يجب أن ٌ. نقطةأنفِسهم من َ ويحترمونه أكثرويثمِّ

رَق لنا، فهي ليست ِ بالنسبةً بها عزيزًة ومهمةُ التي نعبدُوالتقليدية رْتها الوحيدة، ال""تي الطُّ  ت""دريجيًا،ُ الكنيسةطوَّ
ِ عن مش""اعرِ، كم""ا والتعب""يرونقِلها ِ عن ه""ذه المعرفةِ على التعب""يروق""درِتها باهلل معرفِتها عن ٌوال""تي هي تعب""ير

ٍ 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 ذل"ك، يجب أن نك"ونْ، حتى لو لم نكنضمَنه دهري. نحن ٍ مجتمعَ وسطِ الحاضرزماِننا في ُنحن نعيش

 دون أنِ في الع"المُ أنن"ا نعيشٍ بس"ذاجةَنتخّيلوأاّل  ح"اٍد ج"دًا ٍ بش"كلِ هذه الف"روقِ رسمِحريصين جدًا على عدم
يننكون   جدًا. نحن الٍ كبيرٍ إلى حدبداخِلنا َ فقط: إن العالمحوِلنا من ُ على اإلطالق. في الواقع، ليس العالمدنيويِّ

ظننتمي بال  ه"ذا التب"اين خاطئ"ة. نحنُمن"َدَرجات   عنا. إن ٍ غريبٍ عالمِ اهلل، في وسطِ، بالكامل، إلى ملكوتتحفُّ
يرورة ِفي ط""ور  عنه""اُ ال""تي يتح""دثِ الخارجيةِالظلمةَ  مج"ردَ ليسحوِلنا من ُ بع""د؛ والع""المْ، لكنن""ا لم نص""بحالص""َّ

اًل ِعلم"ًا َ م"ا يك"ون أك"ثروغاِلب"ًا ف"اِعاًل، يك"ون فيه"ا اهلل ، للغايةٌ وغنيةٌ معق"دةٌاإلنجي"ل. إن"ه أيض"ًا بيئة للقَيِم وتقبُّ
وحية ا الرُّ هنيُة عاداُتنا ُتعمينا ْ، إذمنَّ رُق الذِّ  التي ورثناها من الماضي.والطُّ
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(Non possumus)ال نستطيع 

هري ِ ه"ذا المجتمعِ، كم"ا أعتق"د، لتحديدينَيتِّخاص ُومع ذلك، ال يزال من الممكن استخدام  في"ه،ُ ال"ذي نعيشال"دَّ
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  المث"الي  "  ال"دهري،َ"
 غريب"ًا تمام"ًا عن الكنيس"ة.ِ هذا المجتمعُ- باهلل  سيكون مثلٍ إحساسَّ كلٍ ببساطةْ، لم يفقدُهونختبر هُنالحظكما 

ُمون ِ ال""داخلَ نحوُعن""دما نتجه  منُ ه""ذا الن""وع، لناِ- درام""اتيكي  إذ بالنس""بةٍ، يمكنن""ا أن ن""رى بوض""وحناَس""ُأنف قيِّ
نا َّ الدهري، ألنِ جدًا لهذا المجتمعٍ كبيرٍ ننتمي إلى حدناَّأن- األخيرة  ِ الدينونةُ بدايةِ هو بالفعلِالتقييم اإللَهي ِحس"َّ

 الذي كان لدى الرج""الِ هو كاإلحساسِّ باهلل الحيإحساَسنا َّ أنَ إلى الدم. ال يمكننا أن نقولٌضبابي، ضعيف، فقير
يُةال  العظم"اء.ِ ال"روحِ أو أبط"الِ الكنيسةيسيِّقد والجدي"د، أو ِ القديمينَالعهد في ِالعظماء ِ للمجتمعُالثانية خاص"ِّ
َ غ""يرُّ أو يظلُ أو يتجاهلُ ي""رفضٍ لمجتمعُ السائدةُ السمةِ الحالِ الذي هو بطبيعةِ، للعالمُّلحادا هُإدراكهي الدهري 
ِته وشف للع"الم، ِ اآلخرِعدُالب تج"اه ٍحس"اس س"وِعمن  ، وم"داهاإللَهي ِ الحض"ورَتج"اهافيَّ  أالُ يجبْكن والخل"ود. لالشُّ

َل ه نتخيَّ ه ده"ري، َ المجتمعَّ نظرًا ألنأنَّ ّدة. إذا قرأن"ا َ أك"ثرِ وعي"ًا للع"المُ يط"ّورفإنَّ  القديس"ين أو إذاس"َيَر عمق"ًا وحِ"
ه ٍ الجديد، فإننا ن"رى بوض"وحِ أو العهدِ القديمِ من العهدالُمقدسِة ِلجأنا إلى الكتب  اقت"نى مث"ل ه"ذاٍ م"ا من أحدأنَّ

غِم في اهلل على لمج""ِده للع""الم، أي ِاإلدراك غِم عن اهلل على ِّ الج""وهريالنفص""اِله من الخطيئ""ة، كم""ا ال""رَّ  منال""رَّ
َ في المس""يح. ل""ذا ف""إن فق""دانُمس""تعلَنًا ِ اهللِمَن ِ، أك""ثَر من القديس""ين، وفي النهايةَ في""ه، أك""ثراإللَهي ِالحض""ور

، على ما أعتق""د،يقولَه أن ِ ما يمكن للمرءُّ ليسا مترابطين بالضرورة. كلِ للعالمَّ الحادَ باهلل وهذا اإلدراكِاإلحساس
 أو الع"الم، بحس"بَّ ال"دهريَ ال"ذي نس"ّميه المجتمعِ في المجتمعِفي الغ"البهذه الخاصية أو تلك واض"حٌة هو أن 
 والكنيسة.ِّ الكتابيِالتعبير

في الكنيسة
نا ِ الختبارٍ ال كمجتمع،الكنيسةنفكُِّر بعندما  َّ اإلنس"انيَالمجتمعبص"َفتها  واقعي"ة: َ وأك"ثرَ أوسعً، ولكن بمع"نىأنُفس"ِ

 ملءُ فيه اهلل معن"ا، ذل"ك الجس"د ال"ذي في"ه 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 الج"انَبين بكال ٌ معنيةَ فإننا ن"رى أن الكنيسة،(َ والجسدَالملكوت) صيرورِتهم  عنهم"ا، ولكن بش"كلتح"دَّ
 الكنيس"ة، أو ينبغي أن يكون"ا ك"ذلكِ للعالم، هما من اهتمام"اتَّ الحادَ باهلل، والوعيِ اإلحساسَ فقدانَّ إن؛مختلف

 عنه"اُ عن"دما نتح"دثِ للكنيسةِ بالنس"بةٌ غ"ريبٌ ه"و أمرباهلِل ِ اإلحس"اسَ أو غي"ابَ فق"دانَّ المس"اواة. إنِعلى ق"دم
ن ليس غريب"ًا عباهلِل ِ اإلحس"اسَ فق"دانَّ ال"ذي وص"فُته للت"و. لكنُ فيها على أنه"ا الجسدُ محدد، عندما نفكّرٍبشكل
ه ْ– الكنيس""ة  إذِ من أعض""اءِالعديد ه كم""ا ، الص""يرورةِ أنن""ا جميع""ًا في ط""ورِ في حقيقةٌ متأصلإنَّ  فيٌ متأصلأنَّ
ماء إلى ِ من األرضوُمنتظم"ًا َسلس"ًا ليست ص"عودًا صيروَرِتنا َ أن عمليةِحقيقة ِة، من الس"َّ ِ إلى المش"اركةالمخلوقيَّ

ه اهلل ُ الخطيئة، ال"تي هي إنك"ارُ صعودًا وهبوطًا وفيها تحضرٌ متقطعةٌ اإللهية. إنها رحلةِفي الطبيعة ب"ل، ورفض"ُ
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ه أن الس"تطْعنا أفض"ل، ٍ اهلل بش"كلعرْفنا به، ألننا ل"و ُالجهلوأيضًا  بالُمص"طلحاِت، طاقِتنا ِ بق"درٍ إخالصِّ بكلنحبَّ
هالبشرية، أن  َب، وأن حياِتنا َّ حبنحبَّ .أماَمنا ُ المسيحوضَعه الذي ِ الرحلةِ وفقًا لمسارَ أوضحٍ بشكلحياَتنا نرتِّ

ما تعرفه الكنيسة عن نفسها
 المرئي"ة، غ"يرِ غ"يرِ متعلٍق باألش"ياءٍ 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

اإليم""اُن   منقوَته ُ ال َيس""تّمدَ س""ذاجة، وأن اإليم""انَ ليس مج""ردَ اإليم""انَّ أنَ أن ن""دركُمركزي""ًا. يجب/ه""ذا اليقيُن
نا ِحقيقة عي ال"ذي ِّ للش"خصً ل"ه مع"نىُ حيًا، عندما يك"ونُ اإليمانُ رسالة. عندما يكونورْثنا أنَّ ُ، يك"ونامتالكَه ي"دَّ
ه، كتاباِته في إح"دى ُّ المص"ريُ مك"اريوسُ الشخص"ية. يق"ول الق"ديسِ والمعرفةِ متجذرًا في االكتش"افُاإليمان إنَّ

 الٍ نش"وةِ والعاطف"ة، في حالةالِفك"َر ُ الكلم"ات، بم"ا يتج"اوزَ وراءُعندما نلتقي اهلل وجهًا لوج"ه، ف"إن ذل"ك يح"دث
 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
 المباش"رةُ الغ"امرةُ فيه"ا الخ"برةُ التي تصبحُ معنا، وهذه هي اللحظةُ مرئي، يبقى اليقينَ غيرَاختفى اآلن وأصبح

 لن"اُيح"ِدث خ"اص. م"ا ٍ بش"كلِ للنظرٌ ملفتٌ مك"اريوس ل"ه ط"ابعُ الق"ديسقّدَمه ال"ذي َإيمانًا. وبالطبع، ف"إن المث"ال
ه لن""ا ُ في كورنثوس حيث يقولِ بهذا المقطعأذكِّركُم من األمر نفسه. هل ً ثانويةَجوانب  مجدِ ن""ورُ رؤيةيمكُننا إنَّ

 أن ينبذِ لإلنس""انُ األرثوذكسي أنه ال يمكنِّ الرهبانيِ بالقولأذكّركُم يمكنني أيضًا أن ْ المسيح؟ لكنِاهلل على وجه
 فيه""اُ يتوسطٌخ""برةإنه""ا – األبدي""ة  ِة الحياَ روعةَ آخرٍ ش""خصِ ويتخّلى عنه""ا إال إذا رأى على وجهِ األش""ياءَّكل

 وله"ذا، الكنيسةِ يقينُ مكاريوس بأن"ه النش"وة. ه"ذا ه"و ج"ذروصَفه مثل الذي ٌ وموثوقةٌ ولكنها ملموسةُاإلنسان
ٌ حقيقيةٌ ال"تي ال يراه"ا اآلخ"رون هي أش"ياءَ أن األش"ياءٍ ت"امٍ وبص"فاءٍ دون ت"رددَ أن تش"هدِ يمكن للكنيسةِالس"بب

 هيش"هادُتنا إلى الكنيس"ة. انتماِئنا اإللهي م"ع ِّ الحسُ فق"دانُ. يتع"ارضحوِلنا ِ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 أن"ه م"اديِ إلى الع"المُ وبتض"اٍد مع"ه. نحن ال ننظرِ الملك"وتُ على أن"ه عكسِ المق"دسِ الكت"ابِمنظور
ِ في ه"ذا الع"الم، ال يمأل اهلل الفراغ"اتهَّأن ُ المؤم"نين، نعلمِ جميعِ وخ"برةِ المق"دسِ الكت"ابِ وميت. بحسبٌومظلم

 الم"ؤمن، نحن مح"اطونِ لغ"يرِ. بالنس"بةبحضوِره ِ 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

اختراَقها ُ ال"تي نح"اولِ األش"ياءَّ وس"ماكة، من دون عم"ق، ألن كلٌ المؤم"نين حجمِ غ"يرأعُيِن في ِقد يكون للع"الم
 هوَ؛ لكن هذا المركزمركِزها إلى كرة، نأتي إلى دخْلنا الظهور. إذا ِ من ذلك إلى نقطةَ وأبعدَ أعمقٍ إلى نقطةتقوُدنا

 للم"ؤمن، إنِ اآلخ"ر. بالنس"بةِ إلى الج"انبُ من ذل"ك، فإنن"ا نخ"رجَ إلى أبعدَ الذهابحاوْلنا في العمق. إذا ٍ نقطةُآخر
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ِره في ْ بل في ه"ذاُ واألش"ياء، ال يكمنِ البشرَ بن"ا، وعمقُ ال"ذي يحيطِ العالمَعمق  اهلل الخاّلق"ة، فيِ في كلمةتج"ذُّ
 ب"ولسِ الق"ديسِ وعدِ يك"ون في"ه اهلل، بحسبٌ. وسيأتي يومهِنفس اهلل ِ مثلٌ، وأنه ربما واسعًا أن له مصيرِحقيقة

 شاس"عًا وعميق"ًا بم"ا يكفيُ ال"ذي س"يكونُّ الم"رئيُ عنه ه"و الع"المُ الذي يتحدثُّ في الكل، وهذا الكلَّالنبوي، الكل
 في اهلل.ٌ اهلل فيما هو موجودِالحتواء

ًا ومص"يرً ن"داءِ أن له"ذا الع"المُ. نحن ن"دركهِ"عمق ُمعمًى عن هَنفس" ال"تي ي"رى فيه"ا ِحتى ن"رى الع"الم، ال بالطريقة
، ب"ل اإلنس"انَهوحد ِ لإلنس"انَ وليسهِّكل ِ ه"و للع"المُ هذه الدعوة. هذا المصيرِورسالة، وأننا مسؤولون عن تحقيق

 ليك""ونٌ مدعوُ األشياء. اإلنسانيهِّنسم ما ِ اهلل وعالمِ عالمِ على عتبةُ اإلنسانُ هذا المصير. يقفِ تحقيقُهو مفتاح
ِقهانحو  ِ األشياءِّ لكلَالمرشد  كله""اَ اهلل، بل إن الخليقةُ عن اهلل، يفقديتخلَّى عن اهلل، ُ اإلنسانُ. وعندما يبتعدتحقُّ

.وطريَقها مرشَدها ُتفقد
ُ الق""ديسُ للع""الم، ي""ذكرِرِّالمحي ِ التن""افرَ ش""رحِته ومحاولِ اإلنس""انُ س""قوطهَ""أحدث ال""ذي ِ عن الموقفِهثيحدفي 

 ومع ذلك يبدوُ هو الفارسَ مخمور. من أخطأٌ فارسهُيركب الذي َ الحصانُ يشبهَثيودوروس الستوديتي أن العالم
ٌ من التن"افر، ق"بيحٍ مأس"اويةٍ فيه. إنه ب"ريء. إن"ه في حالةُ الذي نعيشُ جدًا. هكذا هو العالمٌ متوحشَأن الحصان

ر ق"اٍس  كر، عن"دماَ ال"وقتُ وينتظرُ ويت"ألمهَّيت"أو الحص"ان، َ الع"الم، مثلَّومميت، لكنم"دمِّ  ال"ذي ينتهي في"ه الس"ُ
 أوالدُ إنج"ازُ ُيعلَنُ الحريةُ اإلرادة، وعندما ُتس""تعادَ واستقامةِ القلبَ ونقاءِ العقلَوصفاء َ الرصانةُ اإلنسانُيستعيد

 األشياء.ِّ كلِ بل في انسجامِاهلل، ليس فقط في اإلنسان
ين ْ،نحن جميًعا مسؤولون، ولكن َمه ال"ذي َ التعريفت"ذكَّروا أك"بر. ف"إن مس"ؤوليَتنا ، اهللَ يعرفون عقلكمسيحيِّ قدَّ

َ أفك"اَره. لكن ه"ذه، ال"تي ك"انت دع"وةُاهلل ل"ه ُ 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 كن"ا أغني"اء ِمْعُتُه ا س"َ ْعلَْمُتكُْم ِبكُ"لِّ مَ" ي ا� ُدُه. ال�نِّ ُ تقعٍ إياه"ا اهلل، فعندئذناَمنح ال"تي ِ بالمعرفةَ”َيْعلَُم َما َيْعَمُل َسيِّ
ِ فعلَ مس"ؤوليةَ. لق"د تحّملهِبنفس" اهلل هاَقبل ق"د ُ ما يح"دث. وه"ذه المس"ؤوليةِّ عن كلُ أكبرٌ مسؤوليةناِعاتقعلى 

 مع اإلنسان.َ بل ارتضى التضامنهِسقوط عنه في ْ ولم يبتعدَ اإلنسانَ خلقكوَنه،  هِخليقت
 اهلل،ُيم"وتفي"ه ال"ذي  ِ التكافلِتجس"يد ُعلِف، ه"و هِبمخلوقات َّالرب ُيماهي هذا الذي ِ التجسدَ عملَّذلك، فإنإلى و
 فياإللهي ِ بالتكافلِوعلى الش"عور ِاهلل ِمحبةعلى  َش"هودال ش"هداء، أي يهمِّنسمَمن  ِ الت"اريخَ ع"بر بهَاض"طلعقد و

 الكنيسة، ُينظر إليه على أن""ه ش""فافَ مادي، ميت، خامل. داخلهَّأن فقط على ِ إلى العالمُ. من الخارج، ُينظرناِقلوب
ولكن أيض"ًاًا  ديناميكي"ًا، ولكن ليس إلزامي"ًاديناميكي"-  هِ"تحقيق 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

العالم مقّدس
 حي"اةَّ إنُ عن"دما نق"ولَ في"ه الكلمةُ. ليس فقط مقدسًا بالمعنى ال"ذي نس"تخدمسَّمقد ُ لنا، هذا العالمِ بالنسبةْلكن

ه، أي قدسةُم ِاإلنسان العالم مق"دٌس بمع"نى االنتم"اءهاُتدمير ال ينبغي أنَّ (. إنه  ،حتملُم ٍ ال فق"ط بش"كل، إلى اهللِ)
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 من الع""""الم،َّ التدنيسيَ الموقفناْلِقب. باختص""""ار، إذا هِ""""بداخل ٌّ واهلل حي، اهللُلكُم الفعلي. ه""""و ِب""""ل في الواقع
 بم""ا الُ، ألننا ال نؤكدسةَّقدُالم َ اهلل، واألسرارِ اهلل، ومعجزاتِ كلمةَدُّتجس َ أن ننكرْوالدهرية الراديكالية، فعلينا إذن

 جس"دًا.َ، قد صارهَنفس اهلل، اهلل َ كلمةَّ هو أنهُدِنؤكّ وحسب: ما ِ اإلنسانَبنِا َ اهلل قد صارَبنِا أن ِّ مجاالً للشكُيدع
ُل ِ عن التجسدَالن"""اتجإنَّ الجس"""َد إنس"""ان.  ِ بجسدناِوسط في َّ ق"""د حلِ الاله"""وتَن ملءإ َّ الم"""رئيَ الج"""وهريمثِّ

 أنَ اإللهي، دونِ حاماًل هلل، وممتلئًا بالحض""ورَ على أن يكونٌ أنه قادرَ وقد أثبتِ المخلوقةِ األشياءِّ لكلَوالملموس
َر قد ُ كذلك، لكان التجسدُ عن الوجود. لو لم يكن األمرَّ أو يكفَيْتلَف  ق"دُالمس"يحولكان  ِ المخلوقِ الكائنَ صفةدمَّ
ٍ دون أن يكون الكلمَة المتجسد؛ إنسان حق وإله حق. إنسانِ في مظهراهلِل عن َكشف

األسرار
اوهذا ينطبق أيضًا على األسرار. فق"ط إذا  ه  أن ن"ؤمن ُ المق"دسُ، كم"ا يوص"ينا الكت"ابآمنَّ  ال"تيِ اهللُحقيقة- إْذ إنَّ

ا- لن""ا  إذا أعلَنها  هلل؛ أنً وحاملةِ حامل""ًة لل""روحَ أن تك""ونٌ ق""ادرةِ األش""ياءَّ كلَّ أنِ المبدئيةِ من الخ""برةوعرْفنا آمنَّ
 عنه بالفع""ل:تكلَّمُت الذي ِ هي ذلك التحقيقنهايَتها باهلل، وأن ِلفعل باِ 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 ًُمخَتَرقةتك""ون  عن أن ٍ ع""اجزةٍ المس""يح، وال يمكن أن يك""ون س""وى خليقةَ أب""دًا دمُيك""ون الخمر
 وهذا الخمر، فإنن"ا ال نتح"دثِ عن هذا الخبزُ. ومع ذلك، هذا ما نؤمن به. وعندما نتحدثهيَاإلل ِ والحضورِهيةَاإلل

 نم""وذجيٍبشكل ُّيصح األخرى. هذا ِ المخلوقةِ عن األشياءُتلف يخِ من الخمرٍ معينٍ أو كوبٍ معينةٍ خبزِعن قطعة
ِ ال""دمِّ في سرنعرُفه وال""ذي غ""وُره، ُ ال""ذي ال يس""برِّ العج""ائبيِ له""ذا التحقيقٌ م""دعوةِ األش""ياءُّ األش""ياء، وكلِّلكل

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

ينكوِنهما. لكن مع ودِمه ِ المسيحَ جسدِ والخمر، يصبحان بالفعلَ الخبزُعندما نبارك همابم""ا في"ه الكفاي"ة إال أ  تامَّ نَّ
انال   ما هما عليه، الخبز والخمر. كوِنهما عن يكفَّ

المعجزات
 وأهميةً عمق"ًا ودع"وةَ يعطي الم"ادةناُالهوت اهلل. فق"ط إذا ك"ان ِ ولمعج"زاتِ للع"المناِيترؤ على نفُسه ُ األمرُينطبق

 الق""ديمينَالعهد ِ بمعج""زاتَ أن ن""ؤمنناُيمكن اإللهي، ِ بالحض""ورِ على االمتالءهاِبق""درت ُوارتباط""ًا باهلل، ويع""ترف
ِ الفعلِ من منظ"ورهاُش"رح بالغ"ة، ٍ التي يمكن بس"هولة، وبس"هولةِ الشفاءِ اآلن عن معجزاتُوالجديد. أنا ال أتحدث

ِ اإلنس"ان، مث"ل عاص"فةِ دون مش"اركةُ فيه"ا الطبيعةُ ال"تي تش"اركِ عن تل"ك المعج"زاتُ الجس"دي. أتح"دثِّالنفسي
ًا وعميان"ينِّدني"وي َ أن نك"ونناْقبل والخبرة، نكون ق"د ِ اإليمانِ من خاللِ العالمِ عن رؤيةناْتوقف الجليل. إذا ِبحيرة
المس""يحية ِ المجتمعاتَ داخلُ ألنه يوجد، للغايةٌ جادةٌ. وهذه مشكلةقدسًاُم اهلل هَجعل ما َِسدّنُن، أي أن ينِّودهري

 منناُوتحرم، ينِّدني""وي ناُتجعل هذه ِ اإليمانُ خبرة، وأزمةُ إيمان، ألنها أزمةُ أزمةِ من المجتمعات المؤمنةهاِغيرأو 
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ناْفقد ألنن"ا إذا ، الم"ادة. ه"ذا مهمِ وع"المِ هلل واإلنس"انِألص"يلااألّولي  ِ االختب"ارفي ناِحيات َ ط"والِتل"ك المش"اركة
داسُ، فه"و ال يص"لحمذاَقه ُ الملحَا فقد ه"ذه الخاص"ية. إذُ الع"المُ، فسيفقدناَتَّخاصي  باألق"دام. وه"ذه هيَ إال أن يُ"

ا يكِشف لنا من خاللنا. اهلل ومكشَفه لما لخيانِتنا ُ العادلةُالمكافأة

معاداة الكهنوتية والكهنوت
ٌ من"اهضٌ.إن"ه موقفأعتقُد أنَّ هناك أمرًا آخ"َر يجُب أخ"ُذه بعيِن االعتب"اِر، في الكنيس"ِة كم"ا في المجتم"ِع الم"دني

 هن"اكَّ لإلكل"يروس، لكنًاض""ِمناه ناِحول من ُ الع"المَ أن يكونستغربُالم من َ وهو ينمو وينتشر. ليس، الدينِلرجال
 ال"ذي أراه، علىِ م"ع االلتب"اسُ تتوافقُ الكن"ائس. إذا ك"انت ه"ذه المناهضةَ داخلِ ال"دينِ رجالِتزايدًا في مناهضة

 يك"ونَ آخرً هن"اك مع"نىَّ. ولكنفهي ش"رٌّ، سَّوالمقد اآلن، أي الخل"ط بين اإلكل"يروس ِ من األوساطٍاألقل في كثير
 الك"اهن،ِ ش"يئًا عن ماهيةَ. لن أق"ولناعظيمت" ٌ وقيمةٌ ال"دين، في اعتق"ادي، أهميةِ لرج"الِ المن"اهضِفي"ه للموقف

 الذيِ في السياقَ الكاهنَ أضعْ أن، حول ما ليس عليه الكاهن، أو باألحرىً كلمةَ أن أقولِ في هذا الصددُ أوديِّلكن
ينتمي إليه. 
 اله""وتُ ع""الممهاَّقد ، الك""اهنِ أهميةَ ح""ول،عينةُم ٍ لطائفةلياُعال ِ في الدراس""اتً م""ادةٍ س""نواتِ بضعَت""ابعُت قبل

 تك"ريسَ ق"د أعطى ل"ه س"لطةَ المس"يحَّ إنَ. ق"القَّصدُت ال ٍ بق"وةُ يتمتعَ الك"اهنَّ أنِ على حقيقةَدَّشدمش"هور. وق"د 
:خيفةُم هاُأجد ٍ كلم""اتَ والرب""ط. وق""الِّ، أي الحلهِرفض"" أو ِ الغف""رانِ المناول""ة، وإعط""اءِ، وتوزيعهِ""ودم ِهجسد

 الق""درةِ للكاهنَّ إلى السماء، فإنُ المسيحَ صعدْ أقوى من المسيح ، إذ اآلن بعد أنُ للكلمة، الكاهنِقيقَّالد"بالمعنى 
 عن المرض""ىِ ال""ذخائرِ علبةَ مفت""احَ أن يديرَ المسيح؛ يكفي الكاهنهَيمنح ما كان يمكن أن ِ للناسَعلى أن يرفض

. حس"نًا، ه"ذا ه"و م"ا حتضرينُوالم  تج"ديف. يجب أنُ رؤيةِ الواقع الك"اهن. ه"ذه فيليس” فُيحرموا من المناولة
ه َنت""ذكر ُب الكنيس""ة، وه""و ِ كهنةِ واح""د، رئيسٍ س""وى ك""اهنُ ال يوجدأنَّ ُ آخرٌ ك""اهنُ المس""يح. ال يوجدُ يس""وعال""رَّ

 منَ أك"ثرَ الن"اسذكَّرُت ه"و ال"ذي يعم"ل. لق"د َ المس"يحَّ اإللهية، فإنِ باألسرارُ للكلمة. عندما نحتفلِبالمعنى الكامل
 ج""اهزًا، يجتمعٍ ش""يءُّ األرثوذكس""ية، أن""ه عن""دما يك""ون كلِ في الكنيسةِ الق""داسِ ال""تي في بدايةِ بالكلم""اتٍم""رة

 إلىُ الش"ماسُ اإللهي، يلتفتِ الق"داسُ إال مباش"رةٌ والخم"ر، عن"دها ال يتبقى ش"يءِ الخ"بزُ تحض"يرُ، ويتمالُمصلُّون
هوذا وقتِالكاهن . كم هذا غريب! أليست ُ ُيعملٌ" ويقول:  ِفعلب ال""تي س""يبدؤون فيه""ا َهي اللحظةهذه " فيه هلل

صريَحاألشياء؟ ال. سيباشرون  ُ. إنه""ا كلم""اتحرك""اِتهم ْ ليستٍ ويقومون بحركاتكلماِتهم ْ التي ليستِ بالكلماتالتَّ
ب هي ُالمسيح. الحركات عونه. لكن م"ا لل"رَّ . م"ا يأملون"هتنج"َزه أن ٍ حركةِّ أليُيمكن ال ِ له"ذه الحرك"اتً نتيجةيتوقَّ

َقه أن ٍ ال يمكن ألي كلمةِ لهذه الكلماتٍكنتيجة حر الهوتًا ْ ما لم نقبلوال أي كلمة،، تحقِّ ِ القدسِ الروحُ. إنها قوةللسِّ
ُ، ولكن عن"دما يتعلقوأهميُته مكانُته ِ له"ا. إذن، للك"اهنِ واالس"تجابةِ الص"الةِ وإتم"امِ التغي"يرِ على إح"داثُالقادرة

ُ تعملٍ إال المسيح، وما من قوةِ الكهنةُهو رئيسفما من أحٍد  الكبرى، ِ الكنيسةِ في أحداثِ األساسيةِ باألمورُاألمر
 ال""تيِ الالهوتيةِ من األحي""ان في الم""دارسٍ في كث""يرتعليُمنا َّ. ل""و تمومحبِته حريِته في ِ الق""دسِ ال""روحُإال ق""وة

 الك"اهن،ِ ال ينِقص ش"يئًا من أهميةلكاَن من المحتمِل أن يفيَد ذلك الناس العاديين كم"ا الكهن"ة.  ه"ذاننتمي إليها، 
ه َ ذل""ك. ال كلم""ة، ال حرك""ة، وال أحدِ ممكن""ًا بخالفتص""ديُقه ُ م""ا ال يمكنُ ال""ذي ل""ه، ويجعلَ اهلل المك""انُ يمنحلكنَّ
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 اهلل علىَ أن تج"برٍ بش"ريةٍ أو ط"رقٍ بش"ريةٍ قوةِّ أليُ. ال يمكنإلَهية َ أشياءِ على األرضَ األشياءَ أن يجعلُيستطيع
د ِ من أشكالٌ ما هو شكلِفعل .التجسُّ

القوة والحركة
 ق"دَأن الكنيسةالتأكي"َد  ُّ كث"يرة. للتلخيص، أودنَ"واٍح من ِ للغايةٌ غ"ريبٌ هي مجتمعَ أن الكنيسةُ من قبلُلق"د قلت

 وطالم"اِ الحي"اةِ عضوًا فيها طالم"ا ه"و على قيدُ اإلنسانُ فيه اإلنسان. يصبحيولَد الذي لم َ الوحيدَتكون المجتمع
بحيًا حض"ورًا ُ اإلنسانُيتمّسك بقَيِمها. وإال يصبح َم في الكنيس"ة، وميت"ًا، ومنفص"اًل عنه"ا، ح"تى ل"و ش"َ  ظاهري"ًاتمَّ

 أن يبقى فيه"ا ميكانيكي""ًا. إن""هِ للمرءُ إليها ميكانيكيًا، وال يمكنَ أن ينتميِ. ال يمكن للمرءوحركاِتها طقوِسها َجميع
ُ المس""يح، وتتطعمِ في إنس""انيةُ في""ه البش""ريةُ ال""وقت، تظهرِ في نفسٌّ وإلهيٌّ إنس""انيٌ دين""اميكي، مجتمعٌموقف

: اهلل معن"ا. وبه"ذا االتج"اه، ف"إنقلِبه، مجتم"ٌع يك"ون اهلُل في القتناِئه بم"ا نحن م"دعوون إنس"انيُتنا عمانوئي"ل  ." "

 للطق"وسٍ كنظ"امُّ الوث"نيُ الع"المفهَمه كم"ا ِ ال"دينُ للكلم"ة، هي نهايةِ والرصينِ بالمعنى الحقيقي، الدقيقَالكنيسة
بْ التي يمكن أنِ واألفعالِ والوصفاتِذ والتعاويِوالصالة هَ""قنعت ، أو على األقل، اهللَ تج""بر اهلل، التي يمكن أنَ تقرِّ

 على المجيء،ِهإجب"ار إلى ٍ. لس"نا بحاجةناِوسط من ه"ذا القبي"ل. اهلل في ٍ إلى أي ش"يءُباالقتراب. 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 ُ اإلك"رامُ. ينبعالِعب"ادة َ وال ه"دفِ اإلك"رامَهدف الدين مفهومًا بهذه الطريقة القديم"ة،  لكن"ه ليس ه"دف
 معقدٌ. ولكن هذا يعني أيضًا أنه يمكن أن يكون هن""اك تن""وعحياِتنا في ِ التي نعطيها للربُ هي المكانةُهلل. العبادة

ال"تي يرتبطالطرائِق  في ٌ ال نهائيٌ مع اهلل، بل أيضًا تنوععالقِتنا بها عن ُ التي نعّبرِالنهائي، ليس فقط في الُطُرق
 اهلل، ق""د س""ئمُالكنيسة، شعب أيضًا  فقط، بلُ ليس العالمنه الحاضر، يبدو لي أِ منا باهلل. في الوقتٍبها كل واحد
 أنَّ عليَّالواقعي"ة. لق"د ك"ان أحب ِ عن المواقفَ الض"روريَ الرص"ينَ التعب"يرُ ال"تي تتج"اوزِ والحرك"اتِمن الكلمات

 منِ باإلص"الح، أو ب"األحرى ب"الخلقِ في التفك"يرُ أن يتبناه"ا اإلنس"انُ ال"تي يجبِ طاقتي عن الط"رقَ فوقَأتحدث
 الليتورجية. اسمحوا ليِ وحسب، بل أيضًا في العبادةِ والشخصيةِ الخاّصةِ ليس في العبادة، الكنيسةِ خبرةِعمق

فقط أن أقول بعض األشياء.

ليتورجيا الصمت والسّر
 م""اِ م""دهش، فبق""درٍ بالفعل، وإذا كّنا معه مجتمعًا واحدًا سريًا وجسدًا سريًا بشكلناِوسطبدايًة، إذا كان اهلل في 

 وفي الروح. ثاني""ًا، الكنيسةِ في هذا اإلدراك، عابدين في الحقِ في الصمتَ بالكنيسة، يمكننا أن نقيمُ األمرُيتعلق
 ليست فقط أولئك القادرين على تلّقي رس""الة، من العبادة، وبالتأكيدِ فقط أولئك القادرين على هذا النوعُال تضّم
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ٍ أن"واعَ على األق"ل، وربم"ا ثالثةينَن"وع َ أن تطّورِ. يمكن للكنيسةهُقول ِ ما على الصمتِ في الصمتِ والفهمِالصمت
النوع األول ليتورجيا للواعين القادرين على المشاركة (من الليتورجيا:    فيه"ا ه"وُ في ليتورجي"ا يك"ون الص"متِ)

 اهلل في"هُ ال"ذي يعيشِ الص"متِ إلى قلبذاِتها بعي"دًا عن ُ رم"وزًا تش"يرُ والكلم"اتُ الغالب"ة، وتك"ون الحرك"اتَالسمة
النوع الثاني ليتورجيات هامشية هي مجردٌ أنها غنيةُ أعتقدَ فيه. لقد أجرَيت تجاربُويعمل ( ومجزية.  ٍ طريقةُ)
الن"وع الث"الث ليتورجي"ات ته"دفِ وتلقي التأثيرِللوجود ( اإللهي وحس"ب.   َمن يج"دون الص"مَتِ أيض"ًا إلى إبالغُ)

ٍ أي كلمةهَ""تنقل كم"االً مم""ا يمكن أن َ أك"ثرٍ بشكلُ والكلمات، ما يحتويه الصمتِعميقًا جدًا وغيَر مفهوم، بالحركات
أو حركة.

 عن"ه بش"كلُ ال يمكن التعبيرٌ إلهيٌ هو فعلُ بأن كّل ما يحدثٌ كل عبادة، يجب أن يكون هناك وعيِولكن في قلب
 ش"فافة،ٍ بطريقةَ ليت"ورجي ُمعِتم، ب"ل يجب أن ي"ؤّطرٍ بجم"الُهت"أطيرمناسب، ألن"ه ال يمكن أن يك"ون وال ينبغي 
 تمام"ًا فيِ اإللهي. من الواضحِ بالحض"ورَ واإلحساسَ الرؤيةَ أن يطمسٍرصينة، بلورية، بحيث ال يمكن ألي جمال

 المختلف"ة،ناِمجتمعات، في ك"ل 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

 ال"ذي ب"ه نتلّقى، وال"ذيَالش"كل وأن ُنس"ِكَت القوَة ال"تي تعم"ل، َ القدسَ والروحَ اهلل الكاهنَإذا استطعنا أن نجعل
ها َ اإللهيةَ والم"واهبَّ اإللهيَ الحض"ورُفيه نكتشف  ب"ذلك في أي لحظ"ة، س"نكونُ، إذا ك"ان بإمكانن"ا القي"امونعيش"ُ

ْرنا ناض"جين للق"اء. إذا ِ نك"ون بالك"ادِ وفي ه"ذه الحالةِقادرين على االلتقاء، ألننا عند ه"ذا العمق  ليتورجي"اتطوَّ
 الصمت، س"نكون ق"ادرين على جعليحمُلها التي َ المعانيِّ الخارجيِ وليس من العالمِ فيها من الداخلُأخرى ننقل

 اهللَ على األق""ل للكث""يرين. يجب أن يص""بح للجمي""ع، أوٍ مقبولةٍ لبعض""نا البعض بطريقةً مفهومةٍ كث""يرةَأش""ياء
 المك""اَن ال""ذي يمكنن""ا أن نلتقي في""ه، ليس ب""المعنىُ الليتورجيةعبادُتنا أن تك""ون أرْدنا إذا ٍ مطلقٍمركزي""ًا بش""كل

 أوِ الخاصةخ""براِتهم ووالءاِتهم على ِ مستعدين للمساومةِ النيةِ بحسنُممتلئين ُمنقسمين كمسيحيين ِّالمسكوني
 الم""رتبطين باهلل وال""ذين يج""دون بعض""همِ األش""خاصِ جدي""دة: طريقةٍ، ولكن بطريقةنس""ياِنهاالتخلي عنه""ا أو 

 مع ما ه""و ش""ريرٍ غير متوافقةُ تحديًا وافتراًء. عندها ستصبحعبادُتنا ضمن هذا االرتباط. عندها ستكون َالبعض
 دراماتيكيةَ وأك""ثرً أكثر ح""دةُ التناقضَ الدهري. ِمَن الُمْحَتَمل بعد ذلك أن يصبحِ في النهجٌ وأعمى ومعِتمٌوملحد

ِفي قلب ُبع""َدها وإيقاَعه""ا، وُ الكنيسةُ الدهري""ة. عندئ""ٍذ تس""تعيدِ العب""ادةِ وأش""كالِ الكنيسةِ بين أّبهةِمن التن""اقض
 المجتمعَ ما كانت عليه في األصل، ال مجتمع""ًا ص""غيرًا داخلُ ستصبحَ أن الكنيسةُ عند تلك النقطة، أؤمنِاألشياء

 نفس"ه؛ ليس فق"طِ من الع"المَ وأعظمَ وأعمقَ ال"وقت، وبالت"الي، أوسعِاألوسع، بل مجتمعًا إلهيًا وبش"ريًا 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.
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