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عظة في رقاد والدة اإلله
القديس يوحنا كرونشتادت
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
لنمج ْد بحقٍ والدة
لنفرح أيها اإلخوة واألخوات املحبوبون ألننا ننتمي إلى الكنيسة األرثوذكسية املقدسةَ ،و ّ
ْ
اإلله الفائقة القداسة في هييذا اليييوم البييارز بني كييل أيييام السيينة بوقييار خيياص .هنيياك على األرض العديييد من
املجتمعات والبلدان اليت بأكملها ال تراعي الحاجة أو االلييزتام بالييدعوة وتمجيييد ملكيية السييماء واألرض ،والييدة
تكرمهييا بطاعيية ومحبيية ،لكونهييا والييدة اللييه الحقيقييية.
ربن يا اإللييه يسييوع املسيييح ،والقديسييني واملالئكيية؛ وال ّ
ٍ
لألسف ،بيننا في روسيا في هذه األيام هراطقة ّ
بنشاط والدة اإلله والقديسييني وأيقونيياتهم ورفيياتهم
يحقرون
يمجدون ملكة السماء واألرض الرشيفة!
وأعيادهمّ .
حبذا لو أنهم باتّ فاق اآلراء معنا ّ
تمجد احتفالياً رقاد والدة اإلله أو انتقالها من األرض إلى السماء .يا لالنتقييال الرائييع:
اليوم الكنيسة املقدسة ّ
ِ
وح ِملَت إلى املسييكن السييماوي،
رقدت بسالم من دون مرض
مستفحل .ر ُ ِف َعت روحها بني يييدي ابنهييا اإللهيييتني ُ
مصحوبة بإنشاد املالئكة العذب .وبعد ذلييك ،نقييل الرسييل جسييدها الفييائق النقيياوة إلى جثسيييماني حيث ُدفن
برشف ،وفي اليوم الثالث أُقيم وأُ ِ
صعد إلى امللكوت .تييرَون هييذا في أيقونيية رقيياد والييدة اإللييه ،إذ يظهيير جسييد
والدة اإللييه الحامييل الحييياة ممييدداً على نعش ،محاطيياً بالرسييل ورؤسيياء الكنيسيية ،وفي وسييط األيقونة يظهيير
الييرب حييامالً بني يديييه روح والييدة اإللييه الفائقيية النقيياوة .إن انتقييال والييدة اإللييه هييو نمييوذج النتقييال أرواح
املسيحيني إلى العالم اآلخر بشكل عام.
نحن نقول إن موتانا قد"رقدوا" أو"انتقلوا" .ماذا يعين هذا؟ هذا يعين أنييه ال يوجييد مييوت بالنسييبة للمسيييحي
الحقيقي .غلب املسيح املوت على الصليب .لكنْ هناك انتقال ،أي إعادة ترتيب لوضع اإلنسان ،أي أن روحه
في مكان آخر ،في زمن آخر ،في عالم آخيير وراء القرب ،أبييديٍّ بال نهاييية ،هييذا هييو املقصييود بيي "الرقيياد" .يبييدو
األمر كما لو كان حلماً مؤقتاً ،وبعد ذلك ،وبصوت الييرب وبييوق رئيس املالئكيية الييرهيب والرائييع ،يقييوم جميييع
ويتقدمون كل واحد إلى مكانه :إما إلى قيامة الحييياة أو إلى قياميية الدينونيية (يوحنييا  .)29:5هييذا مييا
األموات
ّ
الحي َدث
يعنيه املسيحي باالنتقال .يجب أن نكون مستعدين لهذا االنتقال ،ليوم القيامة العامة والدينونة ،لهييذا َ
ِ
املدون في الكتاب املقدس.
الكوني الفائق
الوصف ،و َّ
هييذا التحضييري للقيياء امللييك السييماوي أمييام كريس الدينونيية املخيييف ،بعييد املوت ،هييو في األسيياس اسييتعداد
الشخص طوال حياته .هذا التحضري يعين التغيري في كل أفكاره ،التغيري األخالقي لكييل كيانييه ،بحيث يكييون
مزتينيياً بكييل فضيييلة :التوبيية والوداعيية
اإلنسان كله نقياً وأبيض كالثلج ،غاسالً كل ما يفسد الجسد والييروح،
ّ
والتواضع واللطف والبساطة والعفة والرحمة واإلمساك والتأمل الروحي واملحبة القوية لله والقريب.
إن اسييتعدادنا للقيياء امللييك السييماوي ،ومييرياث الحييياة األبدييية في السييماء ،يجب أن يقييوم على هييذه األمييور.
يشتهي امللك السماوي نفوساً مزينة بفضيلة ثابتة ،أرواحاً مهيأة ليقيم فيهييا الييرب نفسييه .ال تتعجبييوا من أن
نفسيه يريييد أن يسييكن فينييا .والحقيقيية أن النفس البرشية هي أكييرث اتسيياعاً من السييماء واألرض ،ألنهييا
َّ
الرب َ
قائمة على صورة الله .وإذا أزال املرء الخطايا من الروح ،فإن رب الكل يستقر فيهييا ويملؤهييا بنفسييه .يقييول
الرب عن النفوس اليت تحبه" :إِلَ ْي ِه نَ ْأ ِتي َو ِعن َْد ُه نَ ْصن َ ُع َم ْ ِ
زْن ًال" (يوحنا .)23:14
بإرشاق بكل
تزينوا
إذاً أيها املحتفلون باألعياد املسيحية ،وال سيما العيد الحالي ،عيد رقاد والدة اإلله ،يا َمن َّ
ٍ
ِ
تهيئة نفوسهم لتكون مسكناً للييرب،
فضيلة وانتقلوا إلى امللكوت السماوي ،إلى ابنها وإلهها ،نادوا الجميع إلى
نادوا بالتوبة املستمرة و زينيية الفضيييلة املسيييحية اليييت ال تفسييد .اعملييوا على أن تكييون أواخيير حييياتكم أيضيياً
سالمية بال خزي وجواباً حسناً لدى منرب املسيح املرهوب .آمني.
Source: St. John of Kronstadt. Sermon on the Dormition of the Most Holy Theotokos.
Orthochristian. 8/27/2012. https://orthochristian.com/55710.html
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أسلحتنا ضد الخوف
القديس نيكوالس فيليمريوفيتش
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
يييون فَرا ِئ ِ
ون أ َْح َكيييا ِمي َو َت ْع َملُونَ َهيييا ِلتَ ْسييي ُكنُوا َعلَى األَ ْر ِ
نيَ .وتُ ْع ِطي األَ ْر ُض ث َ َمر َ َهييي ا
ض آ ِم ِن َ
يِض َو َت ْحفَ ُظييي َ
فَتَ ْع َمل ُ َ َ
فَتَ ْأ ُكلُون ِل ّ ِ ِ
ِ
ني .نييوال( ” (الويني  ،19-18:25أنظر أيضاً .)5:26
ون َعلَ ْي َها آم ِن َ
لشبَعَ ،و َت ْس ُكن ُ َ
َ
ما السييبب الييذي يجعييل كييل النيياس يعيشييون في خييوف؟ ميياذا يخييافون على األرض؟ ممييا يخيياف األفييراد على
األرض؟
شعب يخاف شعباً ثانييياً ،وشييعب غييريه يرتعييد أمييام شييعب غييريه .إنسييان يخيياف من إنسييان آخيير .وشييخص
يرتجف أمام شخص آخر .جدنا جميعاً ،آدم ،كان يخاف الجنة .كان خوف الجنة يسيطر عليه ،فكيييف لنسييله
أن ال يكون مستحوذاً عليه الخوف ،بعد أن نُفينا من الجنة.
عنييدما عىص آدم وزوجتييه وصييية اللييه ،عنييدما انتهكييا نيياموس الطاعيية اختبئييا عن وجييه اللييه (تكييوين .)8:3
اختبئا بني أشييجار الجنيية ،واختبئييا في الغابيية ،تماميياً كمييا تخفي النعاميية رأسييها في الرمييال عنييدما تشييعر أن
صياداً يهددها.
صي ْو َت َ ِ
يت" .وهييذا مييا يحييدث لنسييل آدم إلى
خ ِشي ُ
ْجنَّ ِة َف َ
"سي ِم ْع ُت َ
ك في ال َ
قييال آدم للييه عنييدما سييأله عن مكانييهَ :
اليوم .عندما يسمع األطفال صوت آبائهم ،يفرحون ويظهرون أمامهم .ولكن إذا كييان قييد فعلييوا شيييئاً قيييل لهم
أال يفعلوه ،فإنهم يختبئون بني األثاث ،أو في الغابة ويبحثون حىت عن أكرث املالجئ عبثية هرباً من آبييائهم.
وعنييدما تظهيير محبيية وال ي ِد يهم بالسييؤال" :أين أنت؟" ال يييزال األطفييال األشييقياء يجيبييون ،حييىت يومنييا هييذا،
يت"  ،تماماً كما فعل آدم مع الله.
خ ِش ُ
ك َف َ
ص ْو َت َ
"س ِم ْع ُت َ
َ
عنييد هييذه النقطيية نتطييرق إلى أسيياس الطبيعيية البرشية والعالقيية بيننييا وبني اللييه املخلّ ِص .فهييذان األمييران
مرتبطان .إنه لقاء محبة .الذين يحبون ال يخافون .املحبة الحقيقية تطرد الخوف.
انظروا إلى جميع جوانب الحياة ،أنتم الييذين ولييدتهم األرض ،وسييتدركون مييدى صييحة هييذه العبييارة :املحبيية
الكاملة تطرد الخوف .عندما تكون املحبة حارضة ،ال يكون الخوف .عندما تغيب املحبة ،يسيطر الخييوف .من
ايانَييا .لَ ْي َس
أين يأتي الخوف؟ من فقدان املحبة .ممييا تتكييون املحبيية؟ يجيب القييديس يوحنيياُ " :هي َ
يو َك َّفارَ ٌة ِل َ
خ َط َ
اه 1(".يو .)3-2:2
اي ُ
ايا ُك ّ ِل ال َْعالَ ِم أَ ْي ًضاَ .وبِهذَا نَ ْع ِر ُف أَنَّ نَا َق ْد َعر َ ْفن َ ُ
ايانَا َف َق ْط ،بَلْ ِل َ
ِل َ
ص َ
خ َط َ
خ َط َ
ح ِف ْظنَا َو َ
اه :إ ِْن َ
بمجرد أن تُطيياء وصييية اللييه ،تطييري املحبيية مثييل الطييائر من قلييوب املذنبني ويحييل محلهييا الخييوف .ال يختلييف
الخوف عن العصيان والخطيئة والظلم.
فهل تفهمون اآلن يا إخوتي ،ملاذا كان آدم خائفاً واختفى برسعة ،حىت ال يضطر إلى مواجهة الله؟ كان خائفيياً
ألنه كرس رشيعة الله .هل تفهمون اآلن ملاذا يخاف الناس من غريهم ويخىش الناس بعضهم؟
كما كان األمر في ذلك الوقت ،هكذا هو اآلن .حيثما يكون عصيان وصايا الله ،يكون الخوف هناك .والخييوف
يسلب قوتنا وكرامتنا .وهل هناك عالج لهذا الخوف بني الناس والشعوب؟ هنيياك الطييبيب األسييمى .فهييو َمن
يون فَرا ِئ ِ
ون
يِض َو َت ْحفَ ُي
ظ َ
كتب وصييفة الييدواء في كييل من العهييدين القييديم والجديييد .وهييذه هي الوصييفةَ " :ت ْع َملُي َ َ
أل ْر ِ
ني" (الويني .)18:25
أ َْح َكا ِمي َو َت ْع َملُونَ َها ِل َت ْس ُكنُوا َعلَى ا َ
ض آ ِم ِن َ
هكذا تكلم الله من األعالي من خالل األنبياء في العهد القديم .وفي العهد الجديييد قييال من خالل الرسييل " :ال َ
اه" (1يوحنا .)3:2
اي ُ
خ ْو َف ِفي ال َْم َح َّب ِة نييوال( ” (1يوحنا  )18:4بِهذَا نَ ْع ِر ُف أَنَّ نَا َق ْد َعر َ ْفن َ ُ
َ
ص َ
ح ِف ْظنَا َو َ
اه :إ ِْن َ
أيها الناس وشعوب األرض ،إذا كنتم ترغبون في العيش بسالم في دييياركم ،دون خييوف ،فتسييلحوا بالسييالح
الذي ذكرناه :املحبة.
Ζωνη.

Source: Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Τὰ ὄπλα μας ἐνάντια στὸν φόβο. Αγια
Ἐκκλησιαστικό Ἦθος. 18/07/2022. https://agiazoni.gr/τὰ-ὄπλα-μας-ἐνάντια-στὸν-φόβο/
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المطول  – 6
التعليم الديني
ّ
لكنيسة اهلل الشرقية اﻷرثوذكسية الجامعة
املعروف أيضاً بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
ليتم اسييتعماله للتعليم في املدارس كمييا ولكييل
هييذا التعليم راجعييه وأقي ّيره املجمييع املقييدس (الرويس) ونرشه ّ
املسيحيني األرثوذكسيني (موسكو ،املطبعة املجمعية)1830 ،
في البند الرابع
الجميع إلى
صلب ،بينما كان املفرتَض أن تدفع عقيدته وأعماله
 .199كيف حدث أن يسوع املسيح قد ُ
َ
توقريه؟
وبخ تعاليمهم الباطلة وأرواحهم الرشيرة ،وكانوا يحسدونه ألن
كان شيوخ اليهود والكتبة يكرهونه ،ألنه ّ
النيياس الييذين سييمعوه يعلّ ِ م ورأوا معجزاتييه كييانوا يحرتمونييه أكييرث منهم .ولييذلك اتهمييوه زوراً وحكمييوا عليييه
باملوت.
 .200ملاذا ُيقال أن يسوع املسيح صلب على عهد بيالطس البنطي؟
صلب فيه.
لتحديد الزمن الذي ُ
 .201من هو بيالطس البنطي؟
الحاكم الروماني في اليهودية اليت كانت خاضعة للرومان.
 .202ملاذا هذا الزمن جدير باملالحظة؟
ِ
رت ٌ ِ
ألننا فيها نرى إتمام نبوة يعقوب" :ال َ َيزُول َق ِ
ِ
يب ِم ْن َي ُهوذَا َو ُم ْش َ ِ
ح َّىت َي ْأ ِتي ِشيلُو ُن َولَ ُه
ض ٌ
ع م ْن بَ ْني ِر ْجلَ ْيه َ
ُ
َ
وب" (تكوين .)10:49
وع ُش ُع ٍ
َي ُكو ُن ُ
خ ُض ُ
 .203ملاذا ال ُيذكر في قانون اإليمان أن يسوع املسيح قد صلب وحسب ،بل ًيضاف أيضاً أنه تألّ م؟
إلثبات أن صلبه لم يكن مجرد مظهر من مظاهر املعاناة واملوت ،كما قال بعض الهراطقة ،بل كان معاناة
وموتاً حقيقيني.
 .204ملاذا ي ِرد أيضاً أنه دفن؟
يؤكد لنا أنه مات حقاً وقام؛ حىت أن أعداءه جعلوا على قربه حراساً وختموه.
وهذا أيضاً ّ
 .205كيف يمكن أن يتألم يسوع املسيح ويموت وهو الله؟
تألم ومات ال في الهوته بل في ناسوته .وهذا ليس ألنه لم يستطع تجنبه ،بل ألنه ارتىض أن يتألم.
َض ُع َها أَنَا ِم ْن ذَا ِتيِ .لي
َح ٌد َي ْأ ُ
َض ُع نَ ْف ِيِس آل ُ
خذ َُها ِم ّ ِين ،بَلْ أ َ
لقد قال هو نفسه" :ألَنّ ِي أ َ
خذ َ َها أَ ْيضاً .لَ ْي َس أ َ
خذ َ َها َأ ْيضاً" (يوحنا )18-17:10
سل َْط ٌ
سل َْط ٌ
ان أ َْن آ ُ
ان أ َْن أ َ
َض َع َها َو ِلي ُ
ُ
 .206بأي معىن ُيقال أن يسوع املسيح قد صلب من أجلنا؟
بهذا املعىن :أنه بموته على الصليب خلّ صنا من الخطيئة واللعنة واملوت.
 .207كيف يتكلم الكتاب املقدس عن هذا الخالص؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح َس َب غ َىن ن ْع َمته نييوال( ” (.أفسس .)7:1
اء ب َِد ِم ِهُ ،غ ْفر َ ُ
ان ال َ
ْخ َط َ
الخالص من الخطيئة" :الَّ ِذي ِفيه لَنَا ا ْل ِف َد ُ
اياَ ،
يح ا ْف َت َدانَا ِم ْن لَ ْعن َ ِة النَّ ُ ِ
أل ْج ِلنَا" (غالطية )13:3
صارَ لَ ْعن َ ًة َ
النجاة من اللعنة" :اَل َْم ِس ُ
اموسِ ،إ ْذ َ
الد ِم ْ
ِيد بِال َْم ْو ِت
ك األَ ْوال َ ُد ِفي اللَّ ْح ِم َو َّ
ك ِفي ِه َماِ ،ل َك ْي يُب َ
ك ُه َو أَ ْيضاً َكذ ِل َ
اش َرت َ َ
الخالص من املوت :فَإِ ْذ َق ْد َت َشارَ َ
خ ْوفاً ِم َن ال َْم ْو ِت َكييانُوا ِ
ِ
ِ
ح َيييا ِت ِه ْم َت ْح َت
ين َ
ك الَّ ِذ َ
يسَ ،ويُ ْع ِت َق أُول ِئ َ
ذَ َ
اك الَّ ِذي لَ ُه ُ
جميعيياً ُكي َّ
يل َ
َ
سل َْطا ُن ال َْم ْوت ،أ َْي ِإ ْبل َ
ال ُْعبُو ِد َّي ِة نييوال( ” (عربانيني .)15-14:2
4

العدد الحادي العارش ،آب 2022
السنة الثامنة عرشة
_____________________________________________________________________________

 .208كيف ينقذنا موت يسوع املسيح على الصليب من الخطيئة واللعنة واملوت؟
ّ
نتلقى ،من خالل مقارنة يسوع
لكي نؤ ِمن بهذا الرس بسهولة أكرب ،تعلّ منا كلمة الله عنه ،بقدر ما يمكننا أن
املسيح بآدم .آدم بطبيعته رأس البرشية جمعيياء ،وهييو واحييد معييه عن طريييق النسييب الطييبيعي منييه .يسييوع
املسيح ،الذي فيه يتّ حد الالهوت بالبرشية ،جعل نفسه بتعطف رأس النيياس القييدير الجديييد ،الييذين يوحييدهم
بنفسه باإليمان .لذلك كما في آدم وقعنييا تحت الخطيئيية واللعنيية واملوت ،هكييذا نتحييرر من الخطيئيية واللعنيية
واملوت بيسوع املسيح .إن آالمه الطوعييية وموتييه على الصييليب بالنسييبة لنييا ،لكونهييا ذات قيميية و َفضييل غييري
محدودين ،كموت شخص بال خطيئة ،الله وإنسان في شخص واحد ،هو إتمام كامل لعداليية اللييه ،اليييت حكمت
علينا بالخطيئة .املوت ،ومبلغ فضيلة المحدود أكسبه الحق ،دون املساس بالعدالة ،في منحنييا نحن الخطييأة
عفواً عن خطايانا ونعم ًة للتغلب على الخطيئة واملوت.
"اآلن َق ْد أُ ْظ ِهر ِل ِق ّ ِد ِ ِ
يح
اد الل ُه أ َْن يُ َع ّ ِرفَ ُه ْم َما ُه َو ِغ َىن َم ْج ِد هذَا ّ ِ ّ ِ
ين أَرَ َ
الرس ِفي األ َُم ِم ،الَّ ِذي ُه َو ال َْم ِس ُ
يسيه ،الَّ ِذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نَّ
أل ْولَى َك ِثييريًا
يا
ي
ب
ِ
ف
،
د
اح
ْو
ل
ِا
ب
ت
و
ْم
ل
ا
ك
ل
م
د
ق
د
اح
ْو
ل
ا
ة
ي
ط
ِخ
ب
ان
ك
ِن
إ
ه
أل
).
27
26:1
(كولويس
 نييوال( ”
د
ج
ْم
ل
ا
اء
ج
ر
َ َ
َ ُ ْ َ َ َ َّ
َْ ََ َ َْ ُ
ِفي ُك ْم َ َ ُ َ ْ
َ
َ
اح ِد يسوع الْم ِس ي ِ
ِ
ِ ِ
ْرب ،س َي ْم ِل ُك َ ِ
ِ
يح! نييوال( ” (رومييية ِ .)17:5إذًا
ين َينَال ُ َ
الَّ ِذ َ
ْح َياة بِال َْو ِ َ ُ َ َ
ون في ال َ
ون فَ ْي َض النّ ْع َمة َو َعط َّيةَ ال ِ ّ ِ َ
يح يسوع ،السا ِل ِكني ليس حسيب الْجسي ِد بييل حسيب اليير ِ
الد ْينُون ِة اآلن على الَّ ِذين هم ِفي الْم ِس ِ
وح.
يَش َء ِم َن َّ
َ ُْ
َ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ
َ ُ َ َّ
ال َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
يام ِ
وس
يان النَّ ُ
وس ال َ
وع َقي ْد أ َْعتَ َق ِين ِم ْن نَي ُ
ألَ َّن نَ ُ
ْخ ِط َّي ِة َوال َْمي ْو ِت .ألَنَّ ُه َمييا َكي َ
ام ُ
ْح َييياة ِفي ال َْم ِسييح َي ُسي َ
وس رُوح ال َ
ام َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
َع ِ
يان َ
ْخ ِط َّيةَ ،وألَ ْجي ِل ال َ
ج َسي ِد ال َ
ْخ ِط َّيةَ ،د َ
اج ًزا َع ْن ُهِ ،في َمييا َكي َ
ْج َسيد ،فَاللي ُه ِإ ْذ أ َْر َسيل َ ا ْبن َي ُه في شي ْبه َ
ضيعي ًفا بِال َ
ِ
ام ِ
ِ
ِ
ال َ ِ
ح َس َب الي ُّيروح نييوال( ” (رومييية
السا ِل ِك َ
وس ِفينَا ،نَ ْح ُن َّ
ح ْك ُم النَّ ُ
ْج َس ِدِ ،ل َك ْي َي ِت َّم ُ
ْج َسد بَلْ َ
ح َس َب ال َ
ني لَ ْي َس َ
ْخط َّيةَ في ال َ
.)4-1:8
 -209هل تألم يسوع املسيح من أجلنا جميعاً ،باملعىن الدقيق للكلمة؟
من جانبه ،قدم نفسه ذبيحة حرصية للجميع ،وجلب للجميع نعمة وخالصاً؛ لكن هذا يفيد فقط الذين من
بيننا ،بمحض إرادتهم ،عرفوه وقوة قيامته ورشكة آالمه متشبهني بموته (أنظر فيلييب .)10:3
 .210كيف يكون لنا رشكة في آالم يسوع املسيح وموته؟
لدينا رشكة في آالم وموت يسوع املسيح من خالل اإليمان الحي الصادق ،من خالل األرسار املقدسة ،اليت
بها تُحتوى وتُخ َتم فضيلة آالمه الخالصية وموته ،وأخرياً من خالل صلب جسدنا وأهوائه وشهواته.
ِ
أل ْحيا ِ
ام ِ
ام ِ
اه
" َ
يح َي ْح َيا ِف َّيَ .ف َما أ َْح َي ُ
للهَ .م َع ال َْم ِسيح ُ
وس ِللنَّ ُ
ألنّ ِي ُم ُّت بِالنَّ ُ
ص ِل ْب ُتَ ،فأ َْح َيا ال َ َأنَاَ ،ب ِل ال َْم ِس ُ
وس َ َ
ِ ِ
َ ِ
َح َّب ِين َوأ َْس يلَ َم نَ ْف َس ي ُه ألَ ْج ِلي" (غالطييية -19:2
ْج َس ِدَ ،فإِ نَّ َما أ َْح َي ُ
ِيمانِ  ،إ َ
اه ِفي اإل َ
ِيمييانِ ا ْبنِ اللييه ،الَّ ذي أ َ
اآلن في ال َ
ِ ِ
اع َتمي ْدنَا ِلم ْو ِتي ِ
يه" (رومييية َ .)3:6فييإِ نَّ ُك ْم ُكلَّ َمييا أ ََك ْلتُ ْم هيذَا
ون أَنَّ نَا ُك َّل َمنِ ْ
اع َت َمي َ
" .)20أ َْم َت ْج َهل ُ َ
يد ِل َي ُسي َ
َ
وع ال َْمسييح ْ َ
ين ُه ْم
ون ب َِمييي ْو ِت
زْب َو َ ِ
ا ْل ُ
خَْ
َّ
يء" (1كورنثيييوس َ .)26:11
"ول ِك َّن الَّ ِذ َ
رش ْبتُ ْم هييي ِذ ِه ال َْكييي ْأ َس ،تُ ْخ ِرب ُ َ
الييير ّ ِب إِلَى أ َْن َيجِ َ
ِ
ِ
ِ
الش َه َو ِ
ْج َس َد َم َع األَ ْه َواء َو َّ
ات نييوال( ” (غالطية .)24:5
ِلل َْمسيح َق ْد َ
صلَبُوا ال َ
 .211كيف نصلب الجسد مع األهواء والشهوات؟
بلجم األهواء والشهوات ،وبعمل ما يخالفها .على سبيل املثال ،عندما يدفعنا الغضب إلى شتم العدو وإيذائه،
يذكر كيييف صييلّ ى يسييوع املسيييح على الصييليب ألعدائييه ،نصييلّ ي باملثييل من أجييل
لكننا نقاوم هذه الرغبيية ،ونتي ّ
أعدائنا؛ هكذا نصلب شهوة الغضب.
في البند الخامس
 - 212ما هو أول دليل رصيح قدمه يسوع املسيح على أن آالمه وموته صنعت خالصنا نحن البرش؟
يح ِم َن األَ ْم َو ِ
صارَ بَا ُكورَ َة
هذا :أنه قام ،وبها أرىس األساس لقيامتنا املماثلة املباركة.
ام ال َْم ِس ُ
َ
اآلن َق ْد َق َ
ات َو َ
ين نييوال( ” (1كورنثوس .)20:15
َّ
الرا ِق ِد َ
 .213كيف نرى الحالة اليت كان فيها يسوع املسيح بعد موته وقبل قيامته؟
5

العدد الحادي العارش ،آب 2022
السنة الثامنة عرشة
_____________________________________________________________________________

كنت في القرب بالجسد وفي الجحيم بالروح بما أنك
هذه الحالة موصوفة في ترنيمة الكنيسة التالية" :لقد
َ
يل أيهييا املزْنّ ه عن أن يكييون
إله ،في الفردوس مع اللص ،وعلى العرش مع اآلب والروح أيها املسيييح مالئيياً الكي ّ
محصوراً".
 .214ما هو الجحيم أو النار؟
الجحيم كلمة يونانية ،وتعين مكاناً خالياً من النور .في الالهوت ،يُفهم بهذا االسم سجناً روحياً ،أي حالة
األرواح اليت تفصلها الخطيئة عن وجه الله ،وعن النور والربكة اليت يمنحهما( .أنظر يهوذا .)6:1
 .215ملاذا نزل يسوع املسيح إلى الجحيم؟
بهدف أن يكرز هناك أيضاً بانتصاره على املوت ،ويخلص النفوس اليت انتظرت مجيئه باإليمان.
 .216هل يشري الكتاب املقدس إلى هذا؟
ايا ،الْبَ ُّار ِم ْن أ َْج ِل األَثَمةِ،
يُشار إليه في املقطع التالي" :فَ ِإ َّن ال َْم ِسيح أَ ْي ًضا َتأ َلَّ َم َم َّر ًة َو ِ
اح َد ًة ِم ْن أ َْج ِل ال َ
ْخ َط َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أل ْر َواح الَّ ِيت ِفي
ل
ز
ير
ي
ك
ف
ب
ه
ذ
ا
ي
ض
ي
أ
يه
ي
ي
ف
ي
ذ
،
وح
ير
ي
ال
ي
ف
ىي
ي
ح
م
ن
الَّ
َ َ َ ََ ََ َ
َْ ً
ُّ
ل َك ْي يُ َق ّ ِربَن َييا إِلَى اللييهُ ،م َما ًتييا في ال َ
ْج َسيد َولك ْ ُ ْ ً
ِّ
الس ْجنِ " (1بطرس .)19-18:3
 - 217ما الذي يمكننا مالحظته على كلمات دستور اإليمان التالية :وقام في اليوم الثالث ،على ما في
الكتب؟
تم وضع هذه الكلمات في قانون اإليمان من الفقرة التالية من رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل
ِ
ح َسي َب
كورنثييوسَ " :فييإِ نَّ ِين َسيلَّ ْم ُت ِإلَ ْي ُك ْم ِفي ا َ
يات ِم ْن أ َْجي ِل َ
يح َمي َ
خ َط َ
أل َّو ِل َمييا َق ِب ْلتُ ي ُه أَنَييا أَ ْي ًضيا :أ ََّن ال َْمسي َ
ايانَييا َ
ِ ِ
ا ْل ُكتُ ِبَ ،وأَنَّ ُه ُد ِف َنَ ،وأَنَّ ُه َق َ ِ
ح َس َب ا ْل ُكتُ ِب" ()4-3:15
ام في ال َْي ْو ِم ال َّثالث َ
 .218ما القوة الكامنة في عبارة "حسب الكتب"؟
بهذا يتبني أن يسوع املسيح مات وقام ،بالضبط كما هو مكتوب عنه نبوياً في كتب العهد القديم.
 -219أين ،على سبيل املثال ،يوجد يشء مكتوب عن هذا؟
صور معاناة يسوع املسيح وموته
في اإلصحاح الثالث والخمسني من سفر النيب إشعياء ،على سبيل املثال ،تُ ّ
ِ
وح ألَ ْج ِل َم َع ِ
ِح ُ ِ
ح ٌ
رب ِه ُشي ِفينَا نييوال( ”
بتفاصيل كثريةُ " :ه َو َم ْجر ُ ٌ
وق ألَ ْج ِل آثَا ِمنَاَ .تي ْأ ِد ُ
يب َسيال َ ِمنَا َعلَ ْيييهَ ،وب ُ
اصينَاَ ،م ْس ُ
(إشعياء .)5:53
ك نَ ْف ِيِس ِفي ال َْهاو َِي ِة
وعن قيامة املسيح يستشهد الرسول بطرس بكلمات املزمور السادس عرشَ " :
ك لَ ْن َت ْرت ُ َ
ألنَّ َ
ك َيرَى فَ َسا ًدا" (أعمال .)27:2
وس َ
َوال َ َت َد َ
ع ق ُُّد َ
 .220هل هذا أيضاً في الكتاب املقدس في العهد القديم ،أن يسوع املسيح يجب أن يقوم على وجه
التحديد في اليوم الثالث؟
قد ورد هذا عند النيب يونان نبوياً" :وكان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال نييوال( ” (يونان .)17:1
 .221كيف ُعرف أن يسوع املسيح قد قام؟
عرف الجنود الذين شاهدوا قربه ذلك بخوف ،ألن مالك الرب دحرج الحجر الذي أغلق قربه ،وفي نفس
الييوقت كييان هنيياك زلييزال كبييري .وباملثييل ،أعلن املالئكيية قياميية املسيييح ملريم املجدلييية وبعض اآلخييرين .ظهيير
يسوع املسيح نفسه للكثريين في يوم قيامتييه :للنسييوة الالئي حملن الحنييوط ،لبطييرس ،والتلميييذين املتجهني
إلى عمواس ،وأخرياً لجميع الرسل في املزْنل واألبواب مغلقة .بعد ذلك أظهر نفسه لهم في كثري من األحيان
خالل أربعني يوماً .وفي أحد األيام شاهده أكرث من خمسمائة مؤمن دفعة واحدة 1( .كورنثوس .)6:15
 .222ملاذا أظهر يسوع املسيح نفسه بعد قيامته للرسل ملدة أربعني يوماً؟
خالل هذا الوقت استمر في تعليمهم أرسار ملكوت الله (أعمال )3:1
في البند السادس
 .223هل ِذ كر صعود ربنا في البند السادس من دستور اإليمان مأخوذ من الكتاب املقدس؟
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ِ
إنه مأخوذ من املقاطع التالية من الكتاب املقدس" :اَلَّ ِذي نَزَل ُه َو الَّ ِذي َ ِ
او ِ
ات،
الس َم َ
ج ِميع َّ
صع َد أَ ْي ًضا فَ ْو َق َ
َ
ِ
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ِ
ٍ ِ
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ِ
ِ
ِ
اوات"
م
السيي
ي
ف
ة
م
ظ
ْع
ل
ا
ش
ر
ع
ني
م
ي
ي
ف
س
ل
ج
ِل َك ْي َي ْم َ
َّ َ َ
َ ْ
َ
َ َ َ
يس َك َهنَة مثْل َ هذَاَ ،ق ْد َ َ َ
أل ا ْل ُك َّل نييوال( ” (أفسس  )10:4نييوال( ”أ ََّن لَنَا رَئ َ
(عربانيني .)1:8
 .224هل صعد يسوع املسيح إلى السماء بالهوته أو ناسوته؟
بناسوته ،فهو في الهوته كان وال يزال في السماء.
 .225كيف يجلس يسوع املسيح عن يمني الله اآلب والله في كل مكان؟
يجب أن يُفهم هذا روحياً؛ أي أن يسوع املسيح له نفس عظمة ومجد الله اآلب.
في البند السابع
 .226كيف يتكلم الكتاب املقدس عن مجيء املسيح ثانية؟
السم ِ
ار َتفَع ع ْن ُك ْم ِإلَى َّ ِ
اء" (أعمال ،)11:1
هكذَا َك َما رَأَ ْيتُ ُم ُ
الس َماء َس َي ْأ ِتي َ
وع هذَا الَّ ِذي ْ َ َ
"إ َِّن َي ُس َ
وه ُمن َْط ِل ًقا ِإلَى َّ َ
هذا ما قالته املالئكة للرسل في وقت صعود ربنا.
 .227كيف يتحدث عن دينونته املستقبلية؟
ات إِلَى ِق َيام ِة الْح َياةِ،
الصا ِلح ِ
ين فَ َعلُوا َّ
ج ِم ُ
ج الَّ ِذ َ
ص ْو َت ُهَ ،ف َي ْخر ُ ُ
يع الَّ ِذ َ
اعةٌ ِف َ
" َت ْأ ِتي َس َ
َ
ين ِفي ا ْل ُقبُو ِر َ
َ
َ
يها َي ْس َم ُع َ
الس ّ ِي َئ ِ
الد ْينُونَ ِة نييوال( ” (يوحنا  .)29:28هذه هي كلمات املسيح نفسه.
ام ِة َّ
ين َع ِملُوا َّ
َوالَّ ِذ َ
ات إِلَى ِق َي َ
 .228كيف يتكلم عن ملكه اليت ال نهاية له؟
ِ
ِ
ِ
ُوب إِلَى
"هذَا َي ُك ُ
يس َدا ُو َد أَبِيهَ ،و َي ْم ِل ُ
ْعىَ ،ويُ ْع ِطيه َّ
الر ُّب اإلِل ُه ُكرْ ِ َّ
ون َع ِظ ً
يماَ ،وا ْب َن ال َْع ِل ّ ِي يُد َ
ك َعلَى بَ ْيت َي ْعق َ
ِ
ايةٌ نييوال( ” (لوقا  .)33-32:1هذه هي كلمات املالك لوالدة الله.
األَبَ ِدَ ،وال َ َي ُك ُ
ون ِل ُم ْل ِكه ِن َه َ
 .229هل سيكون املجيء الثاني للمسيح مثل األول؟
ال ،سيكون مختلفاً جداً .لقد جاء أوال ً ليتألم من أجلنا بتواضع كبري ،لكنه سيأتي ثاني ًة ليديننا بمجده ومعه
جميع املالئكة القديسني( .انظر مىت .)31:25
 .230هل سيدين كل البرش؟
نعم .الكل بال استثناء.
 .231كيف سيحكم عليهم؟
سوف يكون ضمري كل إنسان مفتوحاً أمام الجميع ،ولن تنكشف جميع األعمال اليت قام بها طوال حياته على
األرض وحسب ،بل ً
"يي ْأ ِت َي الي َّير ُّب الَّ ِذي َسييُ ِنري ُ
أيضيا كييل الكلمييات اليييت قالهييا ،وكييل شييهواته وأفكيياره الرسيةَ .
ِ
ْح ِل ُك ّ ِل َو ِ
ايا َّ ِ
اح ٍد ِم َن الله نييوال( ” (1كورنثوس .)5:4
اء ا ْل ُقل ُ ِ
َ
وبَ .و ِحين َ ِئ ٍذ َي ُكو ُن ال َْمد ُ
خفَ َ
الظالَم َويُ ْظ ِهر ُ آرَ َ
 .232هل يديننا إذن حىت على الكلمات أو األفكار الرشيرة؟
نمحها بالتوبة واإليمان وتغيري الحياةَ .ول ِك ْن أَقُول ُ لَ ُك ْم :إ َِّن ُك َّل َك ِل َم ٍة بَ َّطالَ ٍة َيتَ َكلَّ ُم
بال شك سيفعل ما لم
ُ
ابا َي ْو َم ّ ِ
الدينِ نييوال( ” (مىت .)36:12
ون َعن َْها ِح َس ً
اس َس ْو َف يُ ْع ُط َ
ب َِها النَّ ُ
 .233هل سيأتي يسوع املسيح للدينونة رسيعاً؟
ِ
ِ
ِ
ِ
اط َؤ ،لكنَّ ُه
الر ُّب َع ْن َو ْعده َك َما َي ْحس ُب َق ْو ٌم التَّ بَ ُ
اطأ ُ َّ
ال نعلم .لذلك يجب أن نعيش مستعدين دائماً .ال َ َيتَبَ َ
يع ِإلَى التَّ ْوبَي ِ
يةَ .ول ِك ْن س ي َي ْأ ِتي َك ِل ّ ٍ
ص ِفي اللَّ ْيي ِل" (
ك أُنَ ٌ
ْج ِميي ُ
اء أ َْن َي ْه ِل َ
َي َتأَنَّ ى َعلَ ْينَاَ ،و ُه َو ال َ َي َش ُ
اس ،بَلْ أ َْن يُ ْقبِل َ ال َ
َ
يهييا ا ْب ُن ا ِإلن َْسييانِ " (مييىت
ُييون ال َْييي ْو َم َوال َ َّ
2بطييرس  .)10-9:3فَ ْ
اسيي َهرُوا ِإذًا ألَنَّ ُك ْم ال َ َت ْعرِف َ
اعةَ الَّ ِيت َييي ْأ ِتي ِف َ
السيي َ
.)13:25
 .234أليست هناك ،مع ذلك ،بعض عالمات اقرتاب مجيء املسيح؟
تم الكشف عن بعض العالمات ،كمثل نقص اإليمان واملحبة بني الناس وكرثة اإلثم واملصائب،
في كلمة الله ّ
والكرازة باإلنجيل لجميع األمم ،ومجيء ضد املسيح (مىت .)24
 .235ما هو ضد املسيح؟
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إنه عدو املسيح ،يسعى جاهداً لقلب املسيحية ،ولكن بدال ً من تحقيق ذلك سينتهي هو نفسه نهاي ًة رهيبة
(انظر  2تسالونيكي .)8:2
 .236ما هو ملكوت املسيح؟
ملكوت املسيح هو أوال ً العالم كله .ثانياً ،جميع املؤمنني على األرض .ثالثاً ،كل األبرار في السماء.
األول يسمى مملكة الطبيعة .الثاني ملكوت النعمة .الثالث ملكوت املجد.
 .237أي من هذه نعين بقولنا يقال في دستور اإليمان "ال فناء مللكه"؟
ملكوت املجد.

8

العدد الحادي العارش ،آب 2022
السنة الثامنة عرشة
_____________________________________________________________________________

ممن كانوا كاملين في المسيح ،أسئلة وأجوبة
الشيخ ُ
صفروني وآخرون َ ّ
املطران أثناسيوس مرتوبوليت ليماسول

نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
ِ
ِ
القديس حول
ونصائح
صفروني (ساخاروف)،
ُ
يشارك املرتوبوليت أثناسيوس (ليماسول) ذكريات لقا ِئه بالشيخ (القديس) ُ
َ
ِ
ِ
والتواضع وتجاه ِل اإلنسان ألفكا ِره
االعرتاف
مسائ ِل

أن تكون شخصاً ُمعقداً هو تعذيب
سؤال :كيف يمكن للمرء تعلُّ م البساطة؟
وضع اإلجابي ِ
ِ
يعب ،بييل ألننييا
ية
الصعب
ِ
ولكن من
سؤال جيد،
جواب :إنَّ ه
ْ
موضي َع التطييبيق .ليس ألن األميير َ صي ٌ
ُ
ٌ
ِّ
أناس معقدون ،وخصوصيياً أولئييك األصييغر ِسينّ اً .التعقيييد عييذاب ،أن تكييون شخصيياً ُمعقييداً هييو
الحظ
ولسوء
ٌ
ية اليييت نشيأنا فيهييا وطريقي ِ
ينتج التعقيييد أيضيياً عن البيئي ِ
ية التفكييري اليييت اعتييدناها .وينتج كييذلك عن
تعييذيب.
ُ
تجلب الفييرح،
عيشنا بعيداً عن النعمة اإللهييية .اإلنسييا ُن البسيييط حالو ٌة ُمطلقيية! إنييه ممتلئ بالنعميية .رؤيتُييه
ُ
القلب وحيير؛ تشييعر ُ بجييوار ِه بالراحي ِ
ية والسي ِ
يالم.
ِ
طيب
يان كهييذا
يل مييا تريي ُده هييو أن تكييون بقربييه .إنسي ٌ
ُ
لذلك ُ
فجي ُّ
رهق ،يُ ِ
ٍ
تع ُب منه.
اإلنسان املُعقد غري
سعيد ُ
وم َ
تعبُك ،ودائماً ما َت َ
ٍ
البسطاء يُعلّ ِمون البسيياطة .إذا ُو ِي
أناس بسطاء.
كيف تقتين البساطة؟ أسهل طريقة هي البقاء بقرب
ُ
ج َد مثييل ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ييراقب كيييف يفكييرون
ِ
فلنع ْش
أنيياس آخييرين بسييطاء،
كجييدينا أو
األشييخاص حولنييا،
هييؤالء
َّ
بييالقرب منهم ون ُ
ْ
ِل أن نقتدي بهم ،وبالتالي أن نتعلم أن نكون
ويترصفون .فلنحاو ْ
ِ
ِ
ِ
يواء والخطايييا
يمكننا أيضاً
ُ
اكتساب البسيياطة بوسييائل َ روحييية؛ بتنقييية نفوسينا من األهييواء .إذا اج َتن ْبنييا األهي َ
ِ
حفظ الوصايا املقدسيية ،واالبتعييا ِد عن املعرفيية العاملييية
حنا هذا ،إضاف ًة إلى
وتُبنا عنها ون ُ ْحنا بمرارة ،فإن نَ ْو َ
يراءة ودراسي ِ
ياس أرشار ،وقي ِ
وعدم الرغبة في التّ سيياه ِل مييع األفكييا ِر الخاطئيية والتحي ّيو ِل إلى أني ٍ
ِ
ية الكتب
الخاطئة،
وسري القديسني ،كل هذا سيُساعدنا في بلوغ البسي ِ
َِ
ح البسيياطة املباركيية كعطييية من
املقدسة
ياطة املباركيية .تُمن َ ُ
ينمي الصييالة ،ويعيش في األرسار املقدسيية ومن خاللها ،ويحفييظ ذهنييه نقييياً،
الييروح القييدس لإلنسييان الييذي ّ
ممتنعاً عن طريقة التفكري العاملية.
صفروني:كان إنساناً كامالً في املسيح
الشيخ ُ
حدث ذلك في الشتاء ،مبارشة قبل عيد امليالد بحسييب التقييويم اليولييياني ،حييوالي عييام  .1970كنت قييد قييرأت
ياب يع ييو ُد للش يييخ ديونيس يييوس
كتييياب القيييديس ُ
صيييفروني (إسيييكس) "معاينييية الليييه كميييا هيييو" .ك ييان الكت ي ُ
صفروني .أخذت الكتاب منييه
الديونيسياتي ،وهو
ٌ
إنسان روحي وقديس ،وكان يعيش ليس بعيداً عن الشيخ ُ
ِ
لشيخنا يوسف (فاتوبيذي) وقرأناه سوية .حني انتهينا من قراءته قال الشيخ يوسف" :إنييه قييديس
وأعطيته
مق البييالغ لقصصييه الالهوتييية ،الروحييية ولكن غييري األكاديمييية ،وبخييربة القييديس
يالع ِ
عظيم!" .لقييد أُعجِ َب بي ُ
قلت لهُ ،م ِ
لم ال نذهب ونأخييذ
صفروني اليت ال تُ َّ
صدقُ .
ُ
ستغالً هذه الحالة من ‘السمو الروحي‘" :أيها الشيخَ ،
صفروني ما دام حياً؟" أجاب الشيخ يوسف" :حسناً ،ولكن كيف سنصييل إلى إنكلييرتا؟ أتظن
بركة من الشيخ ُ
يرتحت قييائالً" :أعطييين بركتييك وسييأتدبر األميير" .وا َفييق الشيييخ .كنت حينهييا
األمر بهذه السهولة يييا بييين؟" اقي
ُ
بت الرحليية إلى إنكلييرتا .وهكييذا قمنييا أنييا والشيييخ يوسييف
أصغر سنّ اً وأكرث حيوي ًة مما أنا عليه اليوم ،لييذا رتَّ ُ
صفروني.
برحلة قصرية إلى إنكلرتا ،بالرتتيب مع أحد أصدقائنا ،للقاء الشيخ ُ
ياء حييوالي السيياعة الحادييية عرشة .كييان الييربد شييديداً،
ذهبنا مبارش ًة من املطار إلى الدير ووصلنا هناك مسي ً
ص فروني بانتظارنا عند البوابة ،بجوار سياج الدير .انتظرَنا هناك في هييذا الييربد القييارس مييع
وكان القديس ُ
صيفروني باالنحنيياء .كييان
بعض اإلخوة اآلخرين .حاملا نزل الشيييخ يوسييف من سيييارة األجييرة ،بييدأ الشيييخ ُ
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يرسم صليبه وينحين .كان ينحين إلى األسفل قدر استطاعته ،فقد كان متقدماً في العمر .شعرنا بالغرابة.
يذهب إلى الكنيسيية ونصي ّ ِ
يل ".ذهبنييا إلى الكنيسيية وصييلينا .قييد
عانَ َقنا َّ
وقبلَنا وقال" :أهالً بكم في إنكلرتا! فلني ْ
يؤثرة للغاييية .بقينييا في الييدير ليييومني وليلييتني .خالل هييذا الي ِ
ذكيير أسييماءنا بطريقي ٍة مي ّ
يوقت كييانت لنييا لقيياءات
شاركنا ذكرياتييه عن الجبييل املقييدس ،وعن الشيييخ يوسييف الهييدوئي والقييديس
صفروني.
َ
وأحاديث مع الشيخ ُ
سييلوان ،وتحييدث عن خربته في االشييرتاك بخدميية بالقييداس اإللهي معييه .أجرينييا محادثي ٍ
يات حييول مواضيييع
روحية شىت .ما ّ
صفروني .كان إنساناً كامالً في املسيييح .قييال عنييه الشيييخ
أثر فينا بشدة هو إدراكنا للشيخ ُ
يوسف" :إذا رغ ْب َت في رؤية إنسانٍ كامل ،فييانظر إلى هييذا الشيييخ .إذا أرد َ
ْت أن تعييرف كيييف يحي ّيوِل ُ اإلنجيييل ُ
باركنييا الشيييخ
اإلنسان ،فانظرْ إليه ،فهو بالتأكيد إنسييان كامييل في املسيييح" .هييذا كييان انطباعنييا .فيمييا بعييد،
َ
صفروني بكل صالحه ،روحياً وإنسانياً ،متحدثاً إلينا بكييل جدييية ومهابيية ،مرحبيياً بنييا بكييل تواضييع ومحبيية.
ُ
ستبقى صورة قداسته دائماً معنا.
ماذا أفعل حيال فاعل الرش؟
َ
سؤال :إذا كان أح ٌد ما يُهينين باستمرار ،فما هي الطريقة املسيحية املالئمة للرد؟
جواب :إن ِ
الخصلةَ امل ُ ّ ِ
تواضعنا فإننا سنستفيد كثرياً .لذلك فإن َمن يجعلنا
مزِّية للمسيحي هي التواضع .إذا
َ
شخص
األهل،أي
ولكن ،علينا أيضاً استخدام املنطق .على سبيل املثال ،املُعلم أو أحد
حسن إلينا.
ْ
ٌ
ْ
ُ
نتواضع يُ
يرض باألطفييال أنفسييهم.
عليه تربية أوالد ،قد يتواضع حني ال يطيعه األوالد ويسيؤون الترصف ،ولكن ذلك
ُّ
يرق تعليمييية محييددة .في هييذه الحاليية ،ال يمكننييا ببسيياطة أن
فلمصلحتهم ،علينا أن نعيييدهم إلى رُشي ِدهم بطي ٍ
فليتحو ل الصييف أو الغرفيية إلى ‘إسييطبالت قييذرة‘ ،فيتحييول كييل يَشء إلى فوىض
نقول ‘بتواضع‘" :ال بأس،
ّ
تامة ،ذلك رضوري لتواضعي!" .هذا خطأ! لن يُجدي ذلك نفعاً حني تسييمح لألطفييال املشيياغبني باالسييتمرار
في التسييبب باألذييية .إذا أحزنَنييا أخٌ مييا أو أهاننييا بسييبب جنوحييه السئي ،فال يمكننييا فعييل يَشء حيييال ذلييك،
ولكن ،إذا كنييا مسييؤولني عن هييذا األخ ،إذا كنييا معلمني
وعلينا تحمل األمرِ والصالة .ذلك سيساع ُدنا روحييياً.
ْ
نجي زَ العمييل
أو والدين أو أرباب عمل ،عندها علينا بالطبع ،باسييتخدام املنطييق ،أن نييرتب األمييور بهييدوء لكي يُ َ
الذي ينبغي القيام به ،وأيضيياً أن ال نييؤذي أخانييا .إ ْذ في النهاييية ،األخ الييذي ييِسء الترصف تجاهنييا هييو من
ينتهي به األمر في طريق األذية.
ٍ
ِ
للتحكم بأفكا ِرنا هو تجاهلُها
طريقة
أفضلُ
سؤال :كيف يمكننا أن ن ُ ّ ِ
مزِّي أفكارنا؟
جواب :تنشأ األفكار من ثالثة مصادر :الله ،والشيطان ،واإلنسان .تنبع األفكار الصالحة واملقدسيية من اللييه؛
تجلب هذه األفكييار الفييرح والسييالم إلى قلب اإلنسييان .تييأتي األفكييار الرشيرة من الشيييطان ،وتجلب التشي ُّيوش
لكن بمييا أننييا ،ويالألسييف،
ُ
والظ لمة وعدم التقييوى والرش .تييربز األفكييار البرشية من اإلنسييان ومييا يحيييط بييهْ ،
مغلوبون من األهواء ،فإننا غالباً ما نُن ِتج أفكاراً رشيرة .ما الذي يقوله لنا الفكيير؟ أهييو أمير ٌ صييالح؟ إذا كييان
يخرب ُ بأمو ٍر صالح ٍة متناغم ٍة مع وصايا الله واإلنجيل املقدس ،فعلينا اإلبقاء على هييذا الفكيير .إذا كييان الفكيير
يقول لنا أموراً معاكسة لناموس الله واإلنجيل املقدس ،فعلينا تجاهله.
نوج ه أفكارَنييا؟ ينصييحنا اآلبيياء القديسييون بممارسيية التَّ جاهييل .أفضييل طريقيية للتعامييل مييع األفكييار هييو
كيف ّ ِي
وأن ذهن َييك يُظ ِلم
أن لديك فكراً رشيراً وأنَّ ه يزعجك
تجاهلها وعدم أخذها بعني االعتبار .إذا
ويشو ُ
ّ
ِشكَّ ،
رأيت َّ
َ
ِ
تتشبث بييه .ال تُعلّ ييق عليييه َّأية أهمييية .ال تشييغل فكييرك بييه.
أن الفكر َ يُسبب لك الغم ،اطر ْده وال
[ب ِفع ِله] ،أو َّ
َّ
ستضيِع الوقت واملزاج والقوة.
وإال فإنك
ّ
ِ
العالج األكيرث ُ فعالييية .إذا
هو حقاً مسألة ُ معرف ٍة روحي ٍة متقدمة .تجاهييل ُ األفكييار هييو
إن توجيه
املرء ألفكا ِره لَ َ
ُ
تتعلم تجا ُهل أفكا ِرك فسوف تعاني طيلة الوقت.
لم
ْ
َ
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الكربياء واليأس وجهان لعملة واحدة
أظن  ،وهكذا يعلمنا اآلباء القديسون ،أن هذين االثنني وجهان لعملة واحدة اسمها محبة الييذات .يظن املغييرور
ُّ
ومالك ال يخطئ أبداً .فيمييا هييو في الواقييع غييري مثييالي ويخطئ تماميياً مثييل أي
أنه هو ،وال أحد غريه ،قديس
ٌ
ٍ
ٍ
شخص عادي ،ولكنه يقع في اليأس بسبب غروره .ليس اليأس جيداً .إنه تعبييري عن
شخص آخر ،وهو أكرث
إنسييان في
األنانييية .الشييخص املتواضييع ،حييىت وإن ارتكب خطيئيية ،فإنييه سيييقول" :حسييناً ،ال بييأس ،أنييا
ٌ
النهاية!" .يتوب عن خطيئته ،يتواضع ،يعرتف ،يجاهد وينهض مجدداً .يلتمس من اللييه أن يُعين َييه وأال يقييع
في اليأس.
اليييأس سييقطة عظيميية وخطيئيية كبييرية .اإلنسييان املتواضييع ال يفقييد الشييجاعة ،يثييق بييالرب ،يسييأله مغفييرة
يكمن خالصنا في التواضع .أما اإلنسان املتكرب فيخلق صورة ذاتية مغلوطة في
خطيئته ،ويستمطر نعمته.
ُ
أن كل يَشء في الواقع ليس كما يظن ،ييأس ويفقد أي رغبة في املبييادرة .لهييذا فاليييأس
ذهنه ،وحني يتضح َّ
والكربياء وجهان لعملة واحدة.
كيف نعرتف بشكل مالئم؟
يطهرنا من خطايانا .من الرضوري عند االعييرتاف أن نحييدد خطايانييا و ذنوبنييا
حماماً روحياً ّ
يشبه االعرتاف َّ
نرتك التفاصيل .ينبغي أال ِ
نص َف [الخطايا] ،وال سيما الخطايا الجسدية ،بتفصي ٍل كبييري ،بييل
بدقة ،ولكن أن
َ
املعرف من تحديد مرضنا الروحي وتقديم
باألحرى أن نذكرها بمصطلحات محددة ،باالسم ،لكي يتمكن أبونا
ِّ
ٍ
بقلب منسحق .أما بالنسبة للشعور بالخجل ،فإنهييا
روحي مالئمٍ سيعود علينا بالنفع .علينا أن نعرتف
دواء
ٍ
ٍ
ٍ
تواضع وتوبة.
مسألة
التواضع يحفظ كزن الروح
فلم هييذا؟ أجييرى الييرب
سؤال :يخربنا إنجيل مىت كيف أن املسيح شفى األبرص وقال" :انظر أال تخرب أحداً"َ ،
ِ
األشخاص فقط ،بل من أجل آخرين ك ٍ
رث أيضاً!
هذه العجائب ،ال من أجل هؤالء
نفسه لم يكن بحاج ٍة لذلك ،فهو
جواب :ما فعله الرب ،قد فعله من أجلنا ،مريداً أن يرينا طريق الخالص .هو ُ
إله تام وإنسان تام معاً .أظهر لنا نموذجيياً للترصف :علينييا أن نحيييا بتواضييع ،في الخفيياء ،ناسييبني املجييد ال
ألنف ُِسنا ،بل لإلله الواحد وأبينا.
هناك حاالت قال فيها املسيح :اذهب وأخرب الجميع ،وحاالت أخرى قال فيهييا :ال تخييرب أحييداً .كييان كييل يَشء
معتمداً على الحالة الروحية للشييخص الييذي شييفي وشي ِهد األعجوبيية .ونحن أيضيياً غالبيياً مييا ننصييح اآلخييرين
سترض نفسك.
رأيت وما جرى لك للتو .ألنه بمجرد أن تشاركه مع اآلخرين ،فإنك
قائلني :ال تخرب أحداً بما
ُّ
َ
قاد كييل يَشء
لن تتمكن من استخدام هذه املعرفة بحكمة ،بل عوض ذلك ستتفاخر بكربياء وغرور .األهم أن يُ َ
بالتواضع .التواضع يحفظ كزْن الروح.
لو عشنا في أيام املسيح...
أتذكر كيف كنا نتحدث إلى شيخنا الدائم الذكر األب يوسف في إسقيطنا .قلنا" :أيها الشيييخ ،كم كييان حسييناً
لو ِعشنا في زمن املسيح! ل ُكنّ ا رأينا املسيييح! ل ُكنييا شييهوداً لحياتييه األرضييية" ،قييال ذلييك أحي ُد اإلخييوة ممتلئيياً
باملحبة واملهابة .أجاب الشيخ" :يا لها من رحم ٍة أيها اإلخوة أننييا ال نعيش في تلييك األيييام .وخصوصيياً أنييا،
إ ْذ إني واثق بأني لو عشت في أيام املسيح لكنت أحد أولئك الذين صييلبوه وجلييدوه وأنكييروه .مييا زلت أجلييد
عشت حينها لكان األميير أسييوأ" .امتلييك
املسيح يومياً بخطاياي وأصلبه .أهينه كل يومٍ بحياتي الخاطئة .لو
ُ
القديسون تواضعاً عظيماً! لم يتّ كلوا على أنفسهم.
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"أم " املسيح
األب باييسيوس الديونيسياتي (من دير ديونيسيو)ُّ :
يكن في إنكلييرتا.
ٌ
إنسان بحيا ٍة داخلي ٍة عميقة .عاش في دير ديونيسيييو .قربيص ،نشييأ في جنييوب أفريقيييا وسي َ
صفروني (إسييكس) وعيياد
كان ناجحاً جداً في تطلُّ عاته االقتصادية والتجارية .في مرحل ٍة ما ،التقى بالقديس ُ
ٍ
نسك صارم .كييانت حييياة
إلى الله .وصل إلى دير ديونيسيو في جبل آثوس وأصبح راهباً .عاش هناك في
فعم بالطاعة ومتكتم بحييق .لم يييذهب
هذا الراهب مثاال ً ممتازاً للرهبنة :و ِرع ،غري محب للظهور ،متواضعُ ،م َ
قط إلى أي مكانٍ ولم يد ِر أح ٌد بهُ .م ِن َح العديد من مواهب الروح القدس .كان رجل صال ٍة غري منقطعة ،رجل
َ
محبة كبرية ،رجالً مستنرياً من الرب الذي كشف له إرادته الكلية القداسة حول الناس الذين رأوه.
حني أتيت أول مرة إلى دير ديونيسيو في ٍ
وقت ما في ترشين األول أو الثاني من عام  ،1976كييانت تتنييازعين
ياء من دييير
أفكارٌ عديييدة حييول مييا إذا كييان علي البقيياء في الجبييل املقييدس أم ال .في إحييدى املرات ،مشيييت مسي ً
القييديس بييولس إلى ديونيسيييو ،حيث كييانوا يقيمييون خدميية املديح هنيياك .جلسييت في الكنيسيية الصييغرية
الجانبييية .لم أكن أعييرف أحييداً (إذ كنت طالبيياً في الثامنيية عرشة من عمييري) ،وبالتأكيييد لم يكن أحي ٌد يعرفييين
أتفكر في
أيضاً .لذا جلست هناك في مقعد جانيب ،في الكنيسة الجانبية ملديح والييدة اإللييه الفائقيية القداسييةَّ ،
وأراقب شيوخ دير ديونيسيو؛ هم أيضاً غرقوا في مقاعدهم مستغرقني في ظلميية الكاتدرائييية يقييرؤون
حياتي
ُ
علي اليأس واإلحباط ،فجلست هنيياك تتقيياذفين األفكييار :مييا
املديح بكل بساطة وتواضع وصمت ...استولى َّ
الذي أفعله في هذا الجبل املقدس؟ كل ما لديهم هم هؤالء الرهبان املسنون .يبدون كجثث حية .سييأغادر هييذا
إلي
املكان في الحال .راودني
ٌ
إحساس بأني كنت أزور مملكة املوت في هذا الييدير .وفييور تفكييريي بييذلك ،أتى َّ
راهب -كييان يشييعل مصييابيح الييزيت في الكاتدرائييية -وقييال" :ال يجب أن تفكيير بهييذه الطريقيية! ليس الرهبييان
ٌ
لكن حني يحيييا
الذين تييراهم أمواتيياً .هم ليسييوا كييذلك .هييؤالء اآلبيياء ممتلييؤون بالحييياة؛ الحييياة في املسيييحْ .
اإلنسان في املسيح فهذه هي الحياة الحقة" .شكرته ولم أقل شيئاً آخر .لم أكن أعرفييه ،وال كنت أعييرف أحييداً
آخر هناك .ومع ذلك ،حاملا غادرت ،أدركت أن ذلك كان جواباً ألفكاري.
قابلت هذا الراهب مجدداً فيما بعد .كان اسمه األب باييسيوس .حافييظ على الييرتتيب في الكنيسيية ،وبمييا أنييه
كان قربصياً أيضاً ،فقد تعرفنا على بعضنا البعض وأصبحنا أصدقاء .مر ًة قال عنه الشيخ جربائيل من دير
ديونيسيو" :يشبه هذا الراهب ذاك الذي وصفه القديس سمعان الالهييوتي الجديييد قييائالً :إنييه شييبيه بيي ‘أم‘
ِّ
تحس به
"كاألم اليت تحمل طفالً في رحمها،
املسيح" .سألت" :ماذا يعين ذلكُّ ‘ :أم‘ املسيح؟" أجاب الشيخ:
ّ
 0تلده وتصبح أمه ،كذلك هو اإلنسان الذي يجاهد في املسيح‘ .يحمل‘ املسيح في كيانه ،في قلبه ،ويصري
رجالً حامالً الله .هذا الراهب ‘ ٌّأم‘ للمسيح ،ألنه يحمل املسيح في قلبه".
بالطبع ،بقيت في الجبل املقدس .كما أنين كثرياً مييا زرت دييير ديونيسيييو .أجرينييا محادثي ٍ
يات مييع هييذا الشيييخ
القديس املمتلئ بالحالوة والتواضع واملحبة والطاعة .دائماً ما أراحنا بمظهره وكلماته اللطيفة املعزّ ية.
رجل صال ٍة غييري منقطعيية ،نييال بركيية الييدير في نهاييية حياتييه وذهب إلى الربييية إلى قالييية القييديس يعقييوب
النائية ماكثاً هناك حىت نهاية حياته تقريباً ،متمتعاً بحياة العزلة في صمت وصالة.
Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. Elder Sophrony and Others Who Were Perfect in
Christ. Questions and Answers. Translation from the Russian version by Liubov Ambrose.
OrthoChristian. 7/14/2022. https://orthochristian.com/147202.html
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يوحنا المعمدان
أنتوني بلوم مطران سوروج
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
ليسهل طريقه ،ليجعل الطريق املعوج مستقيماً .أعتقد
كان يوحنا املعمدان سابق املسيح .هو الذي أتى قبله
ّ
ِ
أن هذا هو بالضبط ما نحن مدعوون للقيام بييه اآلن فيمييا يتعلييق بيياآلخرين ،لنجعييل األميير َسل ًسيا لهم إليجيياد
طريقهم ،وملساعدتهم على إيجاد طريق مستقيم إلى الرب.
أود أن أُف يرِ َد عييدداً من ِس يمات شييخص القييديس يوحنييا املعمييدان اليييت أشييعر أنهييا يمكن أن تعلّ منييا شيييئاً عن
التوجه الفكري الذي يجب أن نكون فيه.
وضعنا ،وما يجب أن نفعله ،وما هو
ّ
بييادئ ذي بييدء ،عنييدما تفتح إنجيييل القييديس مييرقس ،تجييد أنه [يوحنييا املعمييدان] يُعي َّيرف بصي ٍ
يوت يرصخ في
رسول للّ ه .إنه يتماهى مييع الرسييالة ،ويصييبح متحييداً جييداً بكلميية الله،
عرف حىت على أنه نيب أو
الربية .ال يُ َّ
ٌ
اليت يجب عليه أن يعلنها وينقلهييا إلى النيياس ،بحيث لم يعييد ممكنيياً رؤيتييه خلييف الرسييالة وال سييماع صييوته
وراء الشهادة الرعدية لروح الله متكلماً من خاللييه .هييذا يَشء يجب أن نتعلمييه .في كثييري من األحيييان عنييدما
إدراك رسييال ٍة تييأتي من خاللنا ،ألننييا ال نتميياهى بشييكل كي ٍ
ياف
نأتي برسالة ،يمكن للناس إدراكنا نحن وربما
ُ
مع ما يجب أن نقوله.
لكي نكون أصحاب هوية ،يجب أن نقرأ اإلنجيل ،ونجعله إلى حد كبري جزءاً من ذواتنييا ونجعييل أنفسيينا قييدر
ناياه ،باسمه ،مهما كانت الكلمات اليييت نسييتخدمها ،وال
اإلمكان من اإلنجيل .بحيث أنّ نا عندما نتكلّ م من بَ ْ َ
ني ث َ َ
أعين اآليييات اليييت نقتبسييها منييه ،يجب أن يكييون ببسيياط ٍة هييو (اإلنجيييل) الييذي يتحييدث ويجب أن نكيون مثييل
الصوت ،صوت الله.
األميير الثيياني هييو أنييه ،لبلييوغ تلييك الحاليية اليييت يمكن أن يتكلّ م فيها وال يمكن مالحظتييه ،حيث يصييري النيياس
ل يوحنييا تماميياً إلى رسييالة ،إلى رؤييية ،إلى إعالن ،يعييين أنييه كييان
جميعاً قييادرين على إدراكييه كإنسييان ،تحي ّيو َ
إنساناً ارتىض أن يزيح كل ما هو أناني ،استئثاري ،يفرح بأنانية بكل ما يريد أن يتملّ كه .كان لييه قلب نقي،
ٍ
صاف ،وإرادة ال تزتعزع ،وجسد ّ
مهذب ،وضبط تام للذات ،حىت عندما تأتي الرسالة ال يهزمه الخييوف
وعقل
فيجعلييه صييامتاً؛ ال تغريييه الوعييود وال تسييكته ،وببسيياطة ،ال كثافيية الجسييد وال غالظيية العقييل وال ثقييل القلب
ينبغي أن تتغلّ ب على لطافة الروح وقوتها املضيئة .هذا أمر مطلوب منّ ا أيضاً.
أنييا ال أتحييدث اآلن عن أشييكال النسييك أو الطريقيية اليييت يمارسييه بهييا اإلنسييان ،لكن يجب أن نتعلّ م أن نكييون
أحراراً ،ولكي نكون أحراراً ،يجب أن نكتسب السيادة على أنفسنا .هذا مهم للغاييية ،ولتحقيييق ذلييك ،يجب أن
نتعلّ م أن ننظر ونتعلم ،ولكن ال أن ننظر فقييط إلى النيياس واملواقيف ،بييل أن ننظيير إلى اللييه ونتعلم ونسييمع.
الطاعة أمر حيوي .طاعة إرادة اللييه تتطلب تييدريباً .إرادة اللييه هي جنييون ،وإرادة اللييه متناقضيية .ال يمكنكم
التمسك بإرادة الله ألسباب مهمة .ما يطلب الله في كثري من األحيان هو عمييل حماقيية ال نجييرؤ على ارتكابييه
لو لم يطلبه .تذكروا إبراهيم :لقد وعده الله بابن و ُو ِلد االبنُ .و ِعد أن يكون االبن بداي ًة لجيل من الناس أكربَ
عدداً من رمل البحر؛ فآمن إبراهيم .ثم أمره الله أن يأخذ ابنه ويقدم لييه دمييه قربانيياً ،ففعييل إبييراهيم .لم يقييل
لله :هذا يتعارض مع وصيتك السابقة" أو "هذا مخالف لوعدك نييوال( ” .لقد وثق بييالرب وفعييل مييا قالييه في تلييك
الرب يفي بوعده بالطريقة اليت يعرفها.
ّ
اللحظة ،تاركاً
هذا يحدث لنا أيضاً .نحن مدعوون للعمل يوماً بعد يوم ،لحظة بعد لحظة ،حسبَ إرادة الله املعلَنيية في تلييك
اللحظة اليت يكمن فيها االختالف بني الفعل املسيحي والعمييل العييادل في حقيقيية أنَّ أي فع ي ٍل يجب التخطيييط
له ،ويجب أال يتعارض فعل ٌ مييع فعي ٍل  .ال توجييد عييودة وال حركيية للخلييف أو الجييوانب؛ يجب أن يكييون مسيياراً
نترصف ضمن مشيئة الله ،يجب أن نكون مثل املسيييح الييذي يسييتمع للكلميية ويعلنهييا،
مستقيماً .إذا أردنا أن
ّ
يحدق بانتباه إلى الله الذي يعمل ،وعندما يرى ،يقوم بالعمل املنضوي في مشيئة اللييه ،في فكييره ،في
والذي ّ
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تصوراته الغنية الخالقة .هذا ما يجب أن نتعلمه ،ولكن للقيام بذلك ،يجب أن نتعلم السيطرة على أنفسنا
وأن نصييبح قييادرين على الترصف ،ليس فقييط عنييدما نتفييق ،وال فقييط عنييدما نفهم ،ولكن عنييدما نختلييف في
مكان ما داخلَ آدم القديم فينا ،أو عندما ال نستطيع أن نفهم إال قول "أنا أثق بك ،سأترصف بحماقة".
ٍ
ُص" .دورنييا هييو نشييق طرقيياً
يك َيزِي ي ُد َوأَنّ ِي أَنَييا أَ ْنق ُ
"ينْبَ ِغي أ ََّن ذ ِلي َ
للسييابق فضيييلة أخييرى .تييذكروا مييا قالييهَ :
مستقيمة .دورنا هو في جعل الطرق الصعبة سلسة ،ومىت فعلنا ذلك ،يجب أن نتنحى جانبيياً ،ونسييمح لييرب
نعد له الطريق أن يأتي بطريقيية مهيبيية ،أو بتواضييع املسيييح أو ببسيياطة دخولييه إلى أورشييليم.
الحياة الذي ّ
املسيح.
الناس
ح في األفق ،ال يرى
ويجب أن نصري منسيني ،ألنه ما ُدمنا أننا نل ْو ُ
ُ
َ
هناك حالة يكون فيها غيابنا أساسياً ملجد الله وعمله مثل وجودنا في لحظة أخرى.
عرف السابق .في حديثه عن نفسه يقييول إنييه صييديق العييريس  -الشييخص
تذكروا الطريقة األخرى اليت بها يُ َّ
الذي يحب العروس والعييريس ،والييذي يجمعهمييا معيياً ،فهييو يحبهمييا لدرجةٍ يصييري حامييياً لحبهمييا وانسييجامهما
وسييالمهما ولقائهمييا ،ودعوتُه هي الجمييع بني العييروس والعييريس  -اإللييه الحي والييروح الحييية ،ومن ثم يقييف
حارساً لحماية هذا اللقاء من أي تدخل ،ولكن ليس ليكون طرفاً في هذا االجتماع ،بل ليكون في الخارج؛ هييذا
هييو أسييلوبه الخيياص باملحبيية والخدميية .وفي نفس الييوقت ،يجب أن نكييون مسييتعدين أيضيياً ملواجهيية مجيء
امللكوت باسم العروس والعريس اللذَين نخدمهما ،باسم رس املحبة هييذا :انتصييار اللييه على كييل مييا هييو مييوت،
رش ،خطيئة ،انفصال ،رذالة ،وما هو صغري بالنسبة ملقياس اإلنسان وقامته .يجب أن نكون مستعدين لقييول
الحقيقة لإلنسان ،حقيقة الله ،ال حقيقتنا.
تذكروا طريقة حديث السابق إلى هريودس ،وطريقة حديثه مع الجموع .للكالم بذلك الشكل ،يجب أن نمتلك
كتسب ال بالرتبة وال باملكانة االجتماعية .يتم اكتساب السلطة من خالل هييذا االنييدماج
السلطة ،والسلطة ال تُ َ
ثم
بني إرادتنا ومشيئة الله ،كلمتنا وكلمة الله ،حياتنا وحياة اللييه ،نحن واللييه؛ عنييدها يمكننييا أن نتكلّ م ،من ّ
كلماتنا ،مهما كانت قاسية ،مهما كانت حادة ،مهما كانت صادقة ،مهما كييان العمييق الييذي تبلغييه ،ومهمييا كييانت
تفصل بني الجسد والنفس ،فإنها ستكون أيضاً كلمات محبة ،ألن كلميية اللييه هي دائميياً كلميية مانحيية للحقيقيية
والنور واملحبة والحياة .وبعد ذلك يجب أن نكون مستعدين ألن ال نرى نتائج ما قمنا به .مات السييابق قبييل
يق اللييه،
أن يرى املسيح ،وقد بلغ نهاية مهمتييه وأوفى بوعييود دعوتييه ،ورقييد .مييات بسييبب رسييالته ،ومييات ِلحي ّ ِ
ومات ألنه تماهى مع الرسالة والحق ،ألنه كان صديقاً للعييريس وكييان عليييه أن ينقص حييىت يأخييذ العييريس
كل املجال.
يجب أن نكون مستعدين لذلك .في كل حالة ،في ما يتعلق بكل نفس ،بكل مجموعة ،بكل حدث ،بكل موقييف،
هناك هذا الييوقت للسييابق ،وهنيياك وقت لييه لينقص ويمييوت ،ربمييا ليس جسييدياً ،ولكن في ذاكييرة النيياس ،في
قلوبهم ،في عالقاتهم .يجب أن نكون مستعدين ألن ال يتذكرنا أحد أبداً ألن ما بذرَته الكلمة غين جداً ،وغييامر
أعد الطريق ،الذي حرث ،الذي زرع .هييذا هييو الفييرح .إن الفييرح برؤييية
جداً ،بحيث يمكن نسيان السابق الذي ّ
والييرب ،واألخ واملخلّ ِص،
املسيح ،الرب ،ينمو إلى قامته الكاملة ،ليحتل مكانته الحقيقية ،ليكون امللك والسيد
ّ
وفرح وحرية الذين جئنا إليهم قائلني" :إنه ٍ
آت ،افتحوا له ذواتكم نييوال( ” .هذا ما يسميه الكتيياب املقييدس التوبيية أو
التحول.
ّ
يل؟ أن
حل؛ ولكن ما هييو الحي ّ
اآلن ،اسمعوا ما يقوله الكاهن للشعب في نهاية القداس الروماني" :اذهبوا" .إنه ّ
يقول ببساطة أن الخدمة قد انتهت( ،امضوا) إلى خارج الكنيسة  ،بينما تقول الجماعة بطريقة فيهييا يَشء من
يل يعييين :لقييد كنتم على جبييل التجلي ورأيتم مجييد اللييه ،كنتم على
التورية" :الشييكر للييه" .ال ،ليس هييذا .الحي ّ
الطريييق إلى دمشييق وواجهتم اللييه الحي ،كنتم في العلييية ،كنتم هنييا وهنيياك في الجليييل واليهودييية وجميييع
الرسي ة اليت يلتقي فيها اإلنسييان باللييه ،واآلن بعييد أن أمضيييتم عييدة أيييام معييه ،اآلن بعييد أن أُ ِ
عطيتُم
األماكن
ّ
ِ
الكثري يقول اذهبوا ،وفرحكم لن يرتككم .ما اكتسبتموه لن تخرسوه أبداً ما ُدمتُم مخلصني .اذهبييوا اآلن ،وإذا
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كنتم قد اكتشفتم الفرح حقاً ،فكيف ال يمكنكم أن تمنحوا الفرح لآلخرين؟ إذا كنتم حقاً قد رصتم أقرب إلى
الحقيقة ،فكيف يمكنكم االحتفاظ بها ألنفسكم؟ إذا كان قد أُيضء يَشء فيكم حقاً وهو الحييياة ،فهييل سييتقبلون
أال يكون ألي شخص رشارة من هذه الحياة؟ هذا ال يعين أن تذهبوا وتخربوا الجميع بأشياء دينية حرصاً أو
ب استخدام عبارات كهنوتية .هذا يعين أنييه عليكم أن تخرجييوا إلى العييالم الييذي هييو خاصييتكم ،بإرشاق وفييرح
وقوة تجعل الجميع ينظر إليكم ويقييول "هييذا عنييده يَشء لم يكن لديييه من قبييل .هييل حقيياً قييد اقييرتب اللييه؟ إن
عنده شيئاً لم يكن لديه من قبل وال ِامتلَ َكه  -الفرح ،الحياة ،اليقني ،شجاعة جديدة ،رؤية جديدة جريئة ،أين
يمكنين الحصول عليها؟"
سوف يقول الناس لكم أيضاً "أنتم مجانني" .جوابي في تلك الحاالت ،وهي كثييرية ،أن أقييول" :أنييا مجنييون،
يَشء واح ٌد أجده غريباً .أنتم الحكماء تنادون إنساناً بيياملجنون ،واملجنييون سييعيد وحي ويشييعر أنكم
ثمةَ
لكن َّ
ٌ
فلنتشارك جنوني ،إنه جنون الله نييوال( ”.
أموات؛
ْ
سييتنطلقون اآلن مييع اللييه .اذهبييوا اآلن معه في كييل الييدروب وفي كييل الطييرق .يمكنكم أن ترقصييوا على جبييل
التجلي ،ويمكنكم أن تجلبوا محسوسية الحياة لآلخرين .فليبارككم الله فيها بالفرح .ال أعرف أي كلمات غري
"بالفرح" :امضوا بفرح ،اجلبوا الفرح ،وبعد ذلك ستكونون قد أحرضتم كل يَشء آخر ،ألن الله هو فييرح ،هييو
حياة ،هو غزارة .وليبارككم الله ،وليس أنتم فقط ،بل الجميع مع عائالتكم وأصدقائكم ،والذين كانوا هنا أو
لم يكونوا ،والذين سوف تقابلونهم طوال حياتكم ،امنحوهم رشارة.
Source: Archbishop Anthony Bloom (1971). “John the Baptist”. God and Man.
Newman Press. NY. 1971. pp. 121-125
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ميالد والدة اإلله
امليرتوبوليت يريوثيوس فالخوس
نقلها إلى العربية األب انطوان ملكي
تحتفل الكنيسة بميالد والدة اإلله في الثامن من أيلول من كل سنة ،وهو بداية أعييياد والييدة اإللييه ،اليييت منهييا
تنشأ أعياد السيد املسيييح .ترتبيط األهمييية الالهوتييية العظيميية للعيييد بتجسييد املسيييح ،وهييو نتيجيية االتحيياد
تم في رحم والدة اإلله .هي لم تلد مجييرد إنسييان،
األقنومي بني الطبيعة اإللهية والبرشية في املسيح ،والذي ّ
بل ولدت الله .أعطت جسدها لألقنوم الثاني من الثالوث األقدس ،ولهييذا سييميت ثيوتوكييوس أي والييدة اإللييه.
"تشكل كل رس التدبري".
وبحسب القديس يوحنا الدمشقي ،فإن هذه الكلمة (ثيوتوكوس)
ّ
 .1أول أعياد والدة اإلله في السنة الكنسية
تبدأ السنة الكنسية في األول من أيلييول ،بداييية اإلنييديكيت ،وعيييد ميالد والييدة اإللييه هييو أول عيييد للسيييدة في
السييينة الكنسيييية ،ألن العيييد التنيييازلي لخالص البرشية بيييدأ بميالدهيييا .تنتهي السييينة الكنسيييية في الحيييادي
والثالثني من آب بعد عيد رقاد والدة اإلله وعيد وضع زنارها الثمني.
نيت في القرن الخييامس
بدأ االحتفال بعيد ميالد والدة اإلله في القدس في القرن السادس ،في الكنيسة اليت ب ُ َ
على املوقييع الييذي كييانت فيييه "بركيية الغنم" بييالقرب من مييزْنل عائليية أم اإللييه .تسي ّيمى هييذه الكنيسيية بكنيسيية
السيييدة والييدة اإللييه .انتقييل العيييد من القييدس إلى القسييطنطينية في القييرن السييابع ،حيث أدخلييه القييديس
ح ّدد في الثييامن من أيلييول إمييا ألنييه تيياريخ
أندراوس رئيس أساقفة كريت ،الذي كان مقدسياً .قد يكون العيد ُ
تدشني الكنيسة أو ألنه في بداية السنة الكنسية.
بحسب يوسف برينيوس ،فإن عيد ميالد والدة اإلله هو "أول عيد في السنة بالنسبة لنا" ،وعيييد رقيياد والييدة
اإلله هو "آخر أعياد السيدة " ،باعتبار أن السنة تبييدأ بميالد السيييدة ذات السيييادة "وتنتهي بانتقالهييا ".تبييدأ
السنة الكنسية بميالد السيدة العذراء الكلية القداسة وتنتهي برقادها املجيد.
يكتب املعلم يوسف برينيوس نفسييه أيضيياً أن عيييد ميالد والييدة اإللييه "لييه أسييبقية بييارزة على كييل احتفييال"،
جميعي ا .كمييا أن جييذر الشييجرة هييو سييبب
وبعبارة أخييرى ،إنييه أعظم امتيييازًا من جميييع األعييياد ويييأتي قبلهييا
ً
أيضييا.
فروعها وسيقانها وزهورها وثمارها ،وال يوجد أي منها بدون الجذر ،فاألمر نفسه ينطبق على األعياد ً
بييدون عيييد ميالد والييدة اإللييه "لن يظهيير أي يَشء ممييا ينمييو" .كمييا أن عيييد العنرصة هييو الفاكهيية والنتيجيية
النهائية لجميع األعياد السابقة ،وهو أولها كالجذر ،كذلك هو عيد ميالد والدة اإلله .يكتب يوسف برينيوس:
"كما أن هناك عيد العنرصة ألن هناك الصعود ،والصعود بسبب القيامة ،والقيامة بسييبب الصييلب ،والصييلب
بسييبب املعجييزات ،واملعجييزات ترجييع إلى املعمودييية ،ومن املعمودييية من التقييديم إلى الهيكل ،ودخييول الهيكييل
يأتي بسبب امليالد ،وامليالد بسبب البشارة ،والبشارة هي دخول قدس االقداس .ومن الواضح أن هذا يرجييع
إلى أن ميالد السيدة العذراء والدة اإلله جاء أوال ً ".
فرس نا هذا التسلسل في االتجاه املعاكس ،فهذا يعين أن عيد ميالد والدة اإللييه كييان مصييدر جميييع األعييياد
إذا ّ
األخرى ،بما في ذلك دخول والدة اإلله إلى الهيكل ،وبشارتها ،وميالد املسيح ،تقدمته إلى الهيكل ،املعمودية،
املعجزات ،الصلب ،القيامة ،الصعود ،والعنرصة.
تُعتَ َرب السيينة الكنسييية بكاملهييا سيينة خالص ،وزمنيياً للخالص ،ولييذلك توصييف بأنهييا "سيينة النعميية" .وهي
وأيضا أعياد القديسني ،وكييل هييذه االحتفيياالت تحييدد السيينة .بهييذا
مقسمة إلى أعياد الرب ،أعياد والدة اإلله،
ً
املعىن ،حياتنييا كلهييا هي وقت الخالص ،ومن خالل أعييياد التييدبري اإللهي نختييرب أحييداث حييياة املسيييح ،وهييذا
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ويلونها .يسمى تجسدُ املسيح "التدبريَ اإللهي" (من الكلمة اليونانية ،oikonomia
يحدد حياتنا بأكملها
ّ
واليت تعين "اإلدارة" أو "التنظيم") ألنه يوضح كيف رتّ ب الله خالص البرشية .هذا هو التاريخ املقدس.
بحسب القديس أندراوس الكرييييت ،فييإن عيييد ميالد والييدة اإللييه هييو بداييية ووسييط ونهاييية جميييع األعييياد من
وجهة نظر التدبري اإللهي .إنه بداية األعياد ألنه "يبدأ من إتمام النيياموس .إنييه نقطيية املنتصييف ألنييه يجمييع
بني النقيضني؛ وهو النهاية ألنه يظهر الحقيقة" .بهذا العيد يكتمل الناموس الذي تكلم عن املسيح؛ يبدأ العد
كشف؛ والعهد القديم والجديد يتحدان.
التنازلي للخالص؛ الحق الذي هو نهاية الناموس يُ َ
يكتب القديس غريغوريوس باالماس أن شهر أيلول هو الشهر األول وبداييية السيينة الكنسييية ،وفي هييذا الشييهر
بييدأت أرسار خالصيينا .إن عيييد ميالد والييدة اإللييه ،باعتبيياره أول عيييد للكنيسيية في السيينة ،هييو أول احتفييال
"باسرتدادنا وتجديدنا" بالنعمة .إنه اليوم الذي فيه بدأ كل يَشء يتجدد ،عندما بدأ إدخال وصايا دائمة بدال ً
من التعاليم املؤقتة ،الروح بدال ً من الحرف ،والحقيقة بدال ً من الظالل.
من خالل تقويم األعياد الذي أقامته ،تريييد الكنيسيية أن تُظهيير للمسيييحيني أنييه ال ينبغي لهم أن يييروا حييياتهم
عرب األحداث السياسية والتاريخييية واالجتماعييية ،بييل في ضييوء أحييداث الخالص ،كمييا يتم التعبييري عنهييا في
أعياد السيييد ووالييدة اإللييه ،كمييا في أعييياد القديسييني .لييذلك نحيدد مواسييم السيينة (الخريييف والشييتاء والربيييع
والصيف) ،وكذلك أشهرًا معينة ،من خالل تقويم الكنيسة الرائع الذي وضعه آباء الكنيسة باستنارة إلهية.
نشد عن معىن كل احتفال ،لكنها قبل كل يَشء توجه أفكار النيياس نحييو
تكشف قراءات األعياد والرتانيم اليت تُ َ
فهم يسيياهمون بمشيياركتهم في
الهدف من وجودهم ،ونحو اكتسيياب عقلييية كنسييية أرثوذكسييية أصيييلة .لييذلك ُ
حياة الكنيسة وفي تألُّ ِههم.
 .2حدث والدة والدة اإلله
وذكرْنا أنه إنجيل منحول غري مدرج في قانون العهد الجديييد ،يحكي عن والدة
إن إنجيل يعقوب ،الذي سبق
َ
والدة اإلله ونموها وخطواتها األولى واالحتفال الذي أقامه يواكيم عندما صار عمرها سنة واحدة.
ال يأتي سنكسارُ عيد ميالد والدة اإلله على ذكر والدتها إال قليالً .يكتب أن يواكيم وحنة كانا من أصل ملكي
وكانييا فاضييلني بييارزين ،لكن لم يكن لهمييا أوالد .بمييا أن يييواكيم كييان "ورعيياً وغنييياً"  ،فقييد كييان يقييدم قييرابني
يوب خ لكونه بال أطفال .لذلك انسحب إلى الجبييل وذهبت حنيية إلى حييديقتها ،وسييعى
مزدوجة لله  ،لكنه كان َّ
كالهما إلى الله بدموع من أجل إنجاب طفل .لقد مزجا العفة والصالة من أجل اإلنجاب .سمع الله صييلواتهم
و"أعطاهما ثمرة الرحم املقدسة ،والدة الله الفائقة القداسة".
أشاد آباء الكنيسة بفضيلة يواكيم وحنة ،كما بوالدة العييذراء الكلييية القداسة ،من خالل العديييد من العظييات.
تم حفييظ بعض هييذه املواعييظ ،بمييا في ذلييك مواعييظ القييديس يوحنييا الدمشييقي ،والقييديس فوتيييوس الكبييري،
والقديس أندراوس الكرييت ،والقديس غريغوريوس باالماس.
قبِل آبيياء الكنيسيية بعض األحييداث املحيطيية بميالد والييدة اإللييه كمييا تيرِد في إنجيييل يعقييوب وامتييدحها كتّي اب
َ
املقد سة ،وأدرجت الكنيسة نفسها العيد في عبادتها .وهييذا صييحيح ،ألن هييذه األحييداث تشييري إلى أم
الرتانيم ّ
املسيح ،اليت ساهمت بشكل كبري في خالص الجنس البرشي كسبب مليالد املسيح وخالص اإلنسان.
تصوِر ُ األيقونات املقدسة السيدة العذراء في مشيياهد مختلفيية منييذ والدتهييا حييىت رقادهييا .الهييدف هييو بييالطبع
ّ
التعبري عن عقيدة تجسد ابن الله وكلمتييه .تكي َّيرم والييدة اإللييه ،قبييل كييل يَشء ،بسييبب "ثمييرة بطنهييا" وكييل مييا
يتعلق باملسيح .إن فضائلها تعتمد على هذه الحقيقة الالهوتية.
صور والييدة اإللييه على أنهييا طفليية تُ ّ ِ
حم ُمها امرأتييان في
تتخذ أيقونة والدة والدة اإلله
أشكاال مختلفة .أحياناً تُ َّ
ً
حوض ،كما هو الحال في املشهد املقابل مليالد املسيييح .في بعض األحيييان ،تظهيير كطفييل ملفييوف في أقمطيية،
حسب العادة ،مستلقية في مهد تهزه خادمة وهي في نفس الوقت إما تدور أو تحمل مروحيية .عيياد ًة مييا يُظهيير
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الجزء العلوي من األيقونة القديسة حنة جالسة على رسير ،بينما الخادمات الالئي في خدمتها يحملن مراوح
يهدين ،أحييدهما يظ ِهيير والييدة اإللييه
أو يجلنب لها الطعام.
ّ
تصيوِرُ األيقونييات األحييدث مليالد السيييدة العييذراء مشي َ
وهي تغتسل بعد والدتها ،واآلخر يظهرها وهي تسرتيح في مهد (كونستانتينوس كالوكرييس).
الكلية القداسيية إلى العييالم وتهيئيية اللييه
إن َمن يرى هذه األيقونات يمتلئ بالدهشة من مجيء السيدة العذراء
ّ
لتجسد كلمته .أيضاً يييرى طريقيية توليييد األطفييال في تلييك الحقبيية ،واليييت كييانت مختلفيية بشييكل ملحييوظ عمييا
يحدث اليوم .في الوقت الحارض ،تلد النساء في ظروف مثالية في العيادات ،متمتعات بأحييدث رعاييية علمييية
وبإرشاف طاقم طيب وتمرييِض .في كل مرة يولد فيها طفل ،يجب أن نحمييد اللييه على والدة الطفييل ،كمييا على
الظروف األكرث مالءمة اليت تتم فيها الوالدة.
يكتب القييديس أنييدراوس الكرييييت أن مييريم والييدة اإللييه هي "خمييرية العجني الكامليية" ،و "من خاللهييا يصيينع
الجنس البرشي خييزْباً حييىت يعيياد تكوينييه" .هييذه الصييورة مييأخوذة من ِفعييل الخمييرية بييالطحني في صييناعة
وتحولييه إلى
تخمي ر العجني األصييلي
ّ
الخزْب .الدقيق رضوري لصنع الخزْب ،لكن يجب خلطه مع الخمييرية اليييت ّ
خزْب .في هييذه االسييتعارة ،يُشي ّيبه الجنس البرشي كلييه بالييدقيق ،ولكن لكي يصييبح هييذا الييدقيق خييزْباً ،هنيياك
حاجة إلى الخمري أيضاً .إن شخص العذراء القديسة املبارَك كان رضورياً إلعطاء الطبيعة البرشية للمسيح،
الذي هو خزْب الحياة ،حييىت يتمكن الجنس البرشي كلييه من إعييادة تكوينييه بعييد معاناتييه من الفسيياد من خالل
سقوط أول البرش املخلوقني.
يصف القديس نيكوالس كاباسيالس يييوم ميالد والييدة اإللييه بأنييه وليميية للمسييكونة بأرسِها .لييذلك ،نحن ال
نحتفييل بهييذا اليييوم باعتبيياره "عيييد ميالد ال عييذراء" ،ولكن باعتبيياره عيييد ميالد "املسييكونة بأرسها" .كمييا أنييه
يستخدم أيضاً صورة العني العمياء .كان اإلنسان معمى بسييبب الخطيئيية اليييت ارتكبهييا فييأظلمت طبيعتييه .لم
يكن لديه عيون لريى مجد الله .بعد ذلك ،مع والدة الكلية القداسة العذراء ،الطبيعة البرشية العمييياء "تلقت
عينًا حقيقية" ،أي العذراء ،وبهذه العني استطاعت أن ترى عظمة اليوم ،اليت هي املسيح .
يكتب يوسف برينيوس أن "العذراء ولدت كطفل بكر وسييوف تحمييل بكيير الخليقيية" .إن ابن اللييه وكلمتييه هييو
ِ
الله َغ ْ ِ
خ ِلي َق ٍة" (كولويس  .)15:1حسب ميالده اإللهي ،فقد ُو ِلد من اآلب قبل خلق
"صورَ ُة
ري ال َْمن ُْظو ِرِ ،ب ْكر ُ ُك ّ ِل َ
ُ
العالم ،وبحسب طبيعته البرشية قام كبكر لجميع األموات اآلخييرين .لييذلك كييان من الالئييق أن يولييد بكيير كييل
خليقة من عذراء بكر ،هي والدة اإلله الفائقة القداسة .كما أن آدم األول خرج من األرض العذراء ،فإن إعييادة
تكوين الجنس البرشي يجب أن تتم "من خالل رحم العذراء".
أيضاً ،بميالد جميييع البرش ،ألن كييل شييخص هييو مولييود
ّ
يذكرنا ميالد السيدة العذراء ،كما نراه في األيقونات ً
والحبَييل والييوالدة بطريقيية مدهشيية ،وهييو ح ًقييا رس.
بقوة اللييه من خالل املادة الوراثييية لوالديييه .ييأتي الح ْمييل
َ
تتكرر هذه الحقيقة مراراً وتكييراراً في تيياريخ البرشية ،ونتوقييع دائميياً أن يتم الكشييف عن إرادة اللييه من خالل
مج د الله من خالل الطفل ،ويحقق كل إنسان هدفه في النهاية وهو القداسة.
والدة طفل ،إذ يُ َّ
في الوقت نفسه ،من خالل عيد ميالد والييدة اإللييه ،نكي ّيرم أيضيياً النسيياء اللييواتي يقبلن كييل مييا يتعلييق بالحمييل
والحبَل والوالدة ،على الرغم من األلم الذي يعانني منه .لكنهن بهذا يصبحن أمهات ينقلن الحياة.
َ
 .3فرح كل املسكونة
تقول طروبارية العيد أن ميالد والدة اإلله جلب الفرح للعالم كله ،ولهذا السبب فهو عيييد عيياملي" .ميالدك يييا
والدة اإلله ّ
برش بالفرح كل املسكونة ".إنه عيد لكل املسكونة يسمو فييوق العييالم ،فييرح عيياملي ،احتفييال بميالد
والدة املسيح .يمكن فهم هذا الجانب العاملي من العيد من ناحيتني.
أوال ً ،إنه يشري إلى كييل الخليقيية ،األرضييية والسييماوية ،املالئكييية والبرشية ،ألن العييذراء الكلييية القداسيية هي
فرح كل الخليقة .في كل العصور ،كان األنبييياء واآلبيياء وأبييرار العهييد القييديم ينتظرونهييا .لقييد عاشييوا جميعيياً
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تحت تسلّ ط املوت وكانوا ينتظرون مخلصاً .كانوا ينتظرون تجسد الكلمة غري املتجسد ،مالك املجد ،حىت
يتحرروا من تسلط املوت والفساد.
املعىن الثاني للفييرح العيياملي واالحتفييال العيياملي يتعلييق باملسيييحيني الييذين يعيشييون في جميييع أنحيياء العييالم
املعروف في ذلك الوقت ،في جميع أنحاء االمرباطورية الرومانية املسيحية .كان االحتفييال بعيييد ميالد والييدة
اإلل ه يجري في كل مكييان في اإلمرباطورييية ،أي العييالم املعييروف آنييذاك ،خاصيية بعييد قييرار املجمييع املسييكوني
الثييالث في أفسييس عييام  ،431الييذي تصييدى للبدعيية النسييطورية ووضييع املصييطلح ثيوتوكييوس ،بييدال ً من
حدد هذا العيد أيضاً كييأول أعييياد والييدة اإللييه والييرب .كييرمت اإلمرباطورييية
النسطورية خريستوتوكوس .كما ُ
الرومانييية املسيييحية املسيييح والعييذراء الكلييية القداسيية ،فكييان تكييريس كنيسيية الحكميية اإللهييية (آيييا صييوفيا)
للمسيييح ،حكميية اللييه ،كمييا ُك ّ ِر َس ي ت القسييطنطينية ،عاصييمة اإلمرباطورييية ،لوالييدة اإللييه وكييانت تتطلييع إلى
حمايتها.
لسوء الحظ ،كثري من الناس في الوقت الحارض ال يعتييربون األعييياد ،مثييل عيييد ميالد والييدة اإللييه ،احتفيياالت
عاملية .لقد ّ
أث ر االرتباك والتغيري على حييياة اإلنسييان والغييرض من وجييوده .لقييد تييرك النيياس اليييوم وراءهم
وتحولييوا إلى إلى "اإلنسييان-اإللييه" .بييدال ً من أن تتمحييور حييياتهم حييول املسيييح وأمييه،
املسيح اإلله-اإلنسييان،
ّ
وضعوا في املركز إما أنفسهم أو أنظمة فلسفية واجتماعية مختلفيية .تم تحديييد االحتفيياالت العاملييية األخييرى،
اليت ال عالقة لها على اإلطالق باملسيح أو العذراء القديسة أو القديسني أو الكنيسة بشييكل عييام ،في كييل يييوم
من أيام السنة .تستمر الكنيسة في االحتفال بميالد والدة اإلله كعيد عاملي وشامل .والييذين يسييلكون بضييمري
حي ضمن الكنيسة ،جسد املسيح ،يصبحون كونيييني وعييامليني حقيياً ،ألنهم يحبييون جميييع البرش ويتعيياطفون
معهم ويصلّ ون من أجلهم .إنهم يشعرون باالتحيياد مييع العييالم كلييه ،ويشييعرون بحضييور املالئكيية والقديسييني.
تحرتق قلوبهم بمحبة املسيح والعذراء القديسة ،ويشعرون بمجد الله بمختلف الطرق .بكلمة ،إنهم يالمسييون
الخلود .فاملسيحيون ،إذن ،ليسوا فقط كونيني وفوق الحدود الوطنية ،بل هم أيضاً يتجاوزون العالم وأبديون
بنعمة الله .وحدهم مثل هؤالء األشخاص يمكنهم إدراك قيمة هييذه الفرحيية العاملييية واالحتفييال العيياملي الييذي
يتجاوز العالم.
Source: Hierotheos, Metropolitan of Nafpaktos. (2016). “The Birth of the Theotokos”, in The
Feasts of the Mother of God. Transklated by Sister Pelagia Selfe. Birth of Theotokos
Monastery. Pelagia. Levadia. Greece . pp. 59-70.
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التبنّي بين الماضي وأسئلة الحاضر
األب أنطوان ملكي
بعض التاريخ
يرتبوا مع والديهم بالجسد ،ألسييباب مختلفيية من عائلييية إلى اقتصييادية
لطاملا كان هناك أطفال في العالم لم
ّ
وحروب وغريها .عرفت البرشية أطراً متعددة لالهتمام بهؤالء األطفييال وتطييورت هييذه األطيير مييع الييزمن .في
ضم أطفال إليها بعد أن عجزَت عن إنجابهم.
املقابل ،لطاملا كانت هناك عائالت بحاجة إلى ّ
فاليونييان القديميية عييرفت عبييادة اإللهيية إسييتيا ،حامييية املزْنل واألرسة ،وأنشييأت طقسيياً مرتبطيياً بهييا سييمي (
 ) Αμφιδρομίεςأي الطريييق باتجيياهني .كييان على كييل أرسة أن تقيم هييذا الطقس في اليييوم الخييامس إلى
العارش بعييد والدة الطفل ،وهييو مييزيج من إعطيياء االسييم كمييا اإلشييارة إلى اعييرتاف األب بالطفييل ودمجييه في
املزْنل وربطه باإللهة حامية األرسة .أما األرس اليييت لم تنجِ ب أو اليييت خرست أطفالهييا ،خاصيية الييوريث منهم،
فكانت تمارس الطقس نفسه مع طفلٍ أصلُه من خارجها ولكنْ بعد هذا الطقس يكون قييد انييدمج فيهييا .يعتييرب
ّ
التبين [.]1
الدارسون اليوم هذه املمارسة واحدة من أقدم أشكال
في اليهوديييية القديمييية ،لم يكن التبيييين موجيييوداً كممارسييية رسيييمية ولم تكن كيييل املدارس اليهوديييية تعيييرتف
وجهيت نظيير متناقضييتني اسييتناداً للتنشييئة والطبيعيية .بعض الحركييات
بصييالحية التبين ،حيث عييرف اليهييود
َ
ّ
التبين عمالً صييالحاً اسييتناداً إلى تعيياليم تلمودييية تقييول بييأن تربييية يييتيم في املزْنل
الدينية اليهودية اعتربت
تجعله ينتسب إليه كما لو أنييه ولي َيده ،وأن وصييية اإلنجيياب يمكن أن تتحقييق أيضيياً من خالل التبييين .مييدارس
ّ
التبين ألسباب تتعلّ ق بالنسييب والحاليية البيولوجييية اليييت اعتربتهمييا قيميياً أساسييية عنييدها [.]2
أخرى رفضت
تأثر ،من ضمن ّ
الظاهر أن اإلسالم ّ
تأثره باليهودية ،باملدرسة الثانية ،مع أنه أوجد نظام الكفالة لليتيم [.]3
ّ
ّ
التبين ومفهومييه وممارسييته
التبين وليس تفصيييل تيياريخ
هدف هييذه الدراسيية إظهييار موقييف األرثوذكسييية من
بشييكل عييام .لهييذا ،فيياملُرا ُد قولييه ممييا سييبق هييو أنَّ ه لطاملا كييان هنيياك أزواج لم ينجبييوا بييالرغم من مختلييف
ّ
التبين منذ زمن طويل ،وقد أنشييأت املجتمعييات املختلفيية أطييراً عديييدة ملمارسييته،
محاوالتهم ما أدى إلى وجود
كل مجتمع حسبَ إيمانييه وحاجتييه .تعكس الدراسيية اإليتومولوجييية لكلميية "التبييين" في عييدد من اللغييات هييذا
األمر .ففي اليونانية ،الكلمة هي ( )υιοθεσίαاملركبة من ( )υιονأي ابن و(  )θέσθαιأي مكان ،فيكون املعىن
ّ
"تبين" أقييييوى في التعبييييري عن اتخيييياذ ابن .في السييييالفية أيضيييياً (
"بمكييييان االبن" .في العربييييية ،كلميييية
ِ
 ،)усыновлениеجييذر الكلميية هييو كلميية ابن نييوال( ” ( .)Сынفي العربييية ،التبييين هييو ‘אימו( ’ץ( ’’ ()immutzي اليييت
كلميت
تعين "أن تجعييل اإلنسييان قوييياً" .أمييا في لغييات أخييرى كاإلنكلزِّيييية والفرنسييية فال يَشء مشييرتك بني
َ
ّ
"تبين" و"ابن نييوال( ” .على خالف ذلك ،تعكس كلمة "التبين" ( )adoptionفعل التملّ ك أو االختيار الشخيص [.]4
ّ
التبين
تحديد
يوجد اليوم العديد من التحديدات ملفهوم التبين ،ويقوم كل منها على العوامل اليييت تم ّثييل األولوييية لييدى الجهيية
صاحبة التحديد .من هييذه العواملِ االجتميياعيُّ والقييانوني والعيياطفي والييرتبوي واالقتصييادي واإليميياني ،كمييا
مختلف الرتكيبات اليت قد تنشأ من تالقي أكرث من عامل في حالة واحدة.
يرتبى مييع والديييه
بشكل عام ،التبين هو العملية االجتماعية والعاطفية والقانونية اليت يصبح فيها طفل ال يي ّ
بالجسد (البيولوجيني) عضييواً كييامالً ودائميياً في عائليية أخييرى تي ّ
يوفر لييه األمن واالسييتمرارية واملحبيية وتتحمييل
كأرسة بشييكل دائم مسييؤولية تربيتييه .وبالتييالي ،بييالتبين تنتقييل بشييكل دائم جميييع الحقييوق واملسييؤوليات
القانونييية إلى الوالي َيدين املتب ِن َيني ،وتنشييأ بينهمييا وبني الطفل عالقيية تعطيييه الحييق بييالتمتع بجميييع امتيييازات
بنسيب مختلفيية كافيية الهيئييات والقييوانني
الطفل الطبيعي ،بما في ذلك الحق في املرياث .هذا التحديييد تتبنّي اه َ
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ّ
التبين في غالبية الدول .في غالبية قوانني األحوال الشخصية في الرشق
املدنية اليت تُعىن بتنظيم عملية
والغييرب ،ال يكييون التبييين رشعياً إال في حاليية األرسة اليييت تسييتوفي رشوطاً محييددة .عييرفت بعض الييدول
الغربييية مييؤخراً حاالت ٍ
تنب حيث األهييل هم أفييراد عييازبون قانونييياً ،أو مثليييون ،أو برشيون فيمييا امل ٌ َتبَ َىن هييو
حيوان أليف]5[.
نظرة الكنيسة األرثوذكسية
ّ
التبين بأن "يتّ خذ اإلنسان ابناً أو بنتاً له من غري صلبه" [ ]6تييرى الكنيسيية في
تعرف الكنيسة األرثوذكسية
ّ
تبين األطفال عمالً قانونياً لتكييوين أرسة وبييديالً اختيارييياً لألزواج الييذين ليس لييديهم أطفييال .يقييول األسييتاذ
ّ
"التبين هو الفعل الكالسيكي لتغطية عدم اإلنجيياب ،والييذي قبلتييه الكنيسيية أيضيياً" [
جورج مانزتاريذس بأن
.]7
تعترب ُ بعض التحديدات أن التبين هو "فعل يأخذ فيه اإلنسان شيئاً ما على أنه ملكييه نييوال( ” .وفي حاليية األطفييال،
يشري التبين إلى العملية القانونية اليت فيها يصبح إنسييان مييا والييداً غييري بيولييوجي [.]8من الواضييح جييداً أن
الكنيسة ال تستطيع قبول هذا التحديد .فهو بالدرجة األولى يحكي عن التملّ ك الذي هو خاصية غري موجودة
في نظرة الكنيسة إلى عالقة األهل واألبناء املسيييحيني .كمييا أن هييذا التحديييد ال يشييرتط وجييود أب وأم ،أمييا
ّ
التبين يكون في أرسة تتم ّثل باألب.
الكنيسة فرتى أن
ّ
التبين ،كالنص الييوارد عنييد تومييا
ليس عند الكنيسة األرثوذكسية قرار من مجمع مسكوني أو نص آبائي يفنّ د
األكويين في ( ) Summa Theologiaeحيث يفرد فصالً "السؤال السابع والخمسون" يناقش فيه باستفاضة
أسئلة ومالحظات عن التبين ليحدده مع رشوطه وقوانينه [ ،]9وهو نص مرجعي في الكثلكة.
في الكنيسة األرثوذكسييية خدميةٌ
ّ
نص مخترص لهييا
للتبين موجييودةٌ في كتيياب اإلفخولييوجي الكبييري ،وال يوجييد ٌّ
كغريها من ِ
الخ َدم في اإلفخولوجي الصغري الذي يستعمله الكهنة في يومييياتهم .هييذا يعييين أن الخدميية تتكييرر
بشكل محدود .ليس هناك أي دالئل على أن هذه الخدمة هي تعميد لطقس اإللهة إستيا املذكور أعاله.
التبين في التقليد األرثوذكيس
ّ
التبين نشييأ نتيجيي ًة الهتمييام الكنيسيية
على مييا يظهيير من التقليد ،بمييا فيييه سييري القديسييني ،من الواضييح أن
ضمت مؤسسات تُعىن باألطفييال
باأليتام .نذكر هنا الڤاسيلياذا اليت أنشأها القديس باسيليوس الكبري ،واليت ّ
خاصييية املرشدين واأليتيييام منهم ،كتطيييبيق للوصيييية برعايييية إخواننيييا من البرش .كميييا نجيييد ليييدى القيييديس
وأيي دها من خالل التأكيييد على أن
غريغوريوس الالهوتي إشارات إلى "أنظمة اليتامى" اليييت ربطهييا بيياألديرة ّ
"عمل اإلنسان الخريي ومحبتييه العملييية ألخيييه اإلنسييان همييا أقرص الطييرق وأسييهلها للخالص" .أمييا القييديس
يوحنييا الييذهيب الفم فيؤكييد بشييكل واضييح ومتكييرر أن الصييوم والصييالة ال فائييدة منهمييا إذا لم نهتم بإخوتنييا
املتييأملني .لييذلك ضي ّيم ن قداسييه طلبييات العناييية باألرامييل واأليتييام .وتييربز سييرية القييديس الشييهيد في الكهنيية
تمزِّي برعايته ملرىض الجذام في زمن القديس قسييطنديوس ومن ثم صييار شييفيع
زوتيكوس معيل الفقراء الذي ّ
مؤسسات الرب واإلحسان في العاصمة البزِّينطييية .القييديس سييتيليانوس بافالغونييا عمييل على حماييية األيتييام
واألطفال املرتوكني ،وبجهده تم إنشاء دور األيتام التابعة للدولة]10[ .
يري قدييِس الكنيسيية أن القييديس كوزمييا أسييقف مايومييا كييان أخيياً بييالتبين للقييديس يوحنييا
أيضيياً نقييرأ في سي َ
الدمشقي .أما في التعليم ،فقد تكون أقدم إشارة مبارشة إلى التبييين هي كالم القييديس ديييديموس اإلسييكندري
الذي يحث فيه "على أن يكون لأليتام آباء من األزواج واألرامل" [.]11
كانت تنترش في بعض املنيياطق املسيييحية ،البلقييان بوجييه خيياص ،عييادة اتّ خيياذ األخ .حيث كييان يقييوم رجالن
بييإعالن وحييدة دم بينهمييا تجعلهمييا أخييوين .وكييان البعض منهم يييأتون إلى الكهنيية ويطلبييون أن تُبييارَك هييذه
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العالقة الناشئة ،ما أدخل إلى بعض اإلفخولوجيات خدمة عنوانها "اتّ خاذ األخ" .يرفض القديس
ّ
نيقوديموس األثويس هذه العالقة مقارنيياً إياهييا بي ّ
التبين ينئش عالقيية طبيعييية ،فيما ينئش
يالتبين ،معتييرباً أن
اتخاذ األخ عالقة تربِك العالقات بني املسيحيني ،خاصيية زيجييات األقربيياء ،حيث أن بعض املتييآخني اعتييربوا
رباط اخوتهم مساوياً للرباط الطبيعي وبالتالي طبقوا على أبنائهم قوانني منع الزواج .في دفاعه هييذا يقييول
"التبين يقلّي د الطبيعيية ،لكن الطبيعيية ال تلييد أبييداً أخيياً ،بييل تولّي د ابنيياً فقييط .لييذا فييإن التبييين ،باعتبيياره تقليييداً
للطبيعة ،ال يمكن أن يصنع أخاً .ومن ثم فإن شيئاً كتكييوين أخ بييالتبين ليس فقييط غييري عملي أو عقبيية أمييام
عرض يه على اإلطالق ،بييل يجب
الزواج فيما بني َمن هم من هؤالء األخوة املزعييومني بييالتبين ،ولكن ال ينبغي
ُ
رفضه من كنيسيية املسيييح على أسيياس أنييه سييبب العديييد من الرشور وهالك النفييوس ملعظمهم ،ويييتيح فقييط
لبعض األشييخاص أن يشييبعوا رغبيياتهم الجسييدية ويتمتعييوا باألحاسيييس والعصييبيات ،كمييا أظهييرت أمثليية ال
حرص لها من التجربة الفعلية في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة"]12[.
مواقف معارصة
ّ
مشجعني عليه.
التبين
تطر ق العديد من القديسني والرعاة والالهوتيني األرثوذكس املعارصين إلى موضوع
ّ
ّ
يجيب القديس باييسيوس في كتاب العائليية ونهاياتهييا نييوال( ” على أسييئلة حييول تبييين األطفييال بقولييه إن اللييه ال
يعطي أوال ًدا للجميع لكي يحبوا جميع أطفال العييالم باعتبييارهم أطفييالهم ويسيياعدوهم في التجديييد الييروحي.
ويروي عن شخص لم يكن له أطفال ،ولكن عنييدما كييان يخييرج إلى الحي كييان جميييع األطفييال يركضييون إليييه
ّ
بالتبين .رداً على سؤال
ويحيطونه بمحبتهم .ويستنتج القديس أن الله أحياناً ال يعطي االوالد ليعزي اليتيم
ّ
بالتبين ،فماذا يجب ان يفعلييوا .أجيياب القييديس أنييه بييالطبع من
إذا كان الذين ال يستطيعون اإلنجاب يفكرون
األفضل أن يتبنّ وا ،لكن من دون إرصار ،ألن "ما يريده اإلنسان ليس دائماً إرادة الله"]13[.
رئيس أساقفة أثينا السابق املغبوط الذكر خريستودولوس ،في كلمة ألقاهييا في أحييد املؤتمرات حييول الييزواج
ّ
التبين أن الطفل اليتيم ،بالنسبة للمسيحي ،هو املخلييوق الييذي يتحمييل
واإلنجاب في  ،2002يقول مشجعاً على
مسؤولي ًة تجاهه وذلك بجعله يشعر باملحبة من خالل إدخاله إلى األرسة ،وإذ تكييون أذرعنييا مفتوحيية يييدخل
املسيح من خاللها ويعانقنا]14[ .
حث البطريرك الرويس كريللس املؤمنني على ّ
تبين األطفال في عظة عيد امليالد سنة  ،2013وذلك إثر توقيييع
َّ
الرئيس فالديمري بوتني قانوناً ي منع األمريكيني من تبييين أطفييال روس بعييد أن كييرثت عمليييات التبييين هييذه [
ّ
التبين هييذه وبلغت األعييداد
 .] 15دعوة البطريييرك أثمييرت ،حيث نقييرأ عن كهنيية وعلمييانيني ضيياعفوا عمليييات
أرقاماً تضاهي دور األيتام في بلدان أخرى [.]16
حث بطريرك رومانيا املؤمنني الذين يرغبون بأن يكون لهم أطفييال ويتعي ّيذر عليهم ذلييك ،بييادئ ذي بيدء ،على
ّ
أم ا إذا لم يُعطييوا هييذه الهبيية ،فييدعاهم إلى ّ
تبين األطفييال أو مسيياعدة
الصييالة ك ِمثييل والييدي السيييدة العييذراءّ .ي
العائالت الكبرية .جاء هذا الكالم في عظته في عيد ميالد والدة اإلله ،حيث قال أن أول مييا نتعلمه من العيييد
هو أن والدة اإلله هي ثمرة صالة والييديها ،ودعييا َمن ليس لييديهم أطفييال إلى أن يصييلوا أكرث ،وإذا لم يُعطييوا
األبو ة الجسدية ،فيمكنهم أن يصبحوا آباء من خالل التبين وذلك بمحبة األطفال الذين يتبنييونهم ،ولكن
صفة
ّ
أيضاً من خالل مساعدة العائالت اليت لديها عدد كبري من األطفال [.]17
ّ
التبين
خدمة
ّ
التبين كممارسيية مقبوليية في ضييمري
كمييا ذكرنييا ،في كتيياب اإلفخولييوجي خدميية للتبييين تسيياهم في تكييريس
ّ
التبين ،يتم التأكيييد على
املؤمنني .كما كل الصلوات اليت دخلت اإلفخولوجي ،هي ناشئة من حاجة .في خدمة
ّ
ّ
واملتبين.
املتبىن
القرابة الروحية اليت تنشأ بني
ّ
ّ
في تفاصيل الخدميية أن امل ُ ّ
املتبىن
املتبين يقييف خارجييه .طبعيياً هييذا يفييرتض أن
تبىن يقييف داخييل الهيكييل فيمييا
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ّ
املتبىن طفالً صغرياً غري قادر على
معم د .أما لجهة الوقوف فال توضح الخدمة ما ينبغي عمله إذا كان
ّ
املفرتَض
تتخطى الشييكل ،فيياملعىن العميييق
الوقوف .وكون كل األمور في الليتورجيا موضوعة برمزييية ومعييانٍ
ّ
َ
املتبين أنه يُعطى الطفل من الله ،من الهيكل ،وعليه أن يسلك على هذا األساس.
لهذا التوزيع هو أن يفهم
ِّ
بعد االفتتاح ،يتلو الكاهن األفشني التالي :أيها الرب إلهنا .يا َمن بواسطة فتاك الحبيب ربنا يسوع املسيح
ّ
قلت :أنا أكييون لييه أبيياً وهييو يكييون
دعو َتنا أبناء لله
بتبين ونعمة روحك القدوس القادر على كل يَشء .يا َمن َ
لي ابناً .فأنت أيها امللييك املحب البرش انظييرْ من مسييك ِنك املقي ّيدس إلى عبييديك هييذين اللييذين ولي َيدتْهما الطبيعيية
ِ
ثبتْهمييا في
مفصييولَني بالجسييد أحييدهما عن اآلخيير واجعلهمييا متحي َيدين
بروحي ك القييدوس اتحيياد األب بابنييهّ .
ليح َفظييا على الييدوام مييا تعهييداه
محبتييك.
ْ
اربطهمييا بربكتييك .باركْ همييا في مجييدك ووطييدهما في اإليمييان بييك َ
وكن وسيطاً لتعهدهما هذا لكي يحافظا حىت نهاييية حياتهمييا على الوعييد الييذي اعرتفييا بييه
تنكث
ْ
بشفاههما بال ّ
وأهل ْهمييا ألن يصييريا وارثَني مللكوتييك.
أمامك فال ينكثاه أو ينقضاه بل يعيشا فيك أنت إلهنا الحقيقي وحدك ّ
ألنييه ينبغي لييك كييل تمجيييد وإكييرام وسييجود ،أيهييا اآلب واالبن والييروح القييدس ،اآلن وكييل أوان وإلى دهيير
الداهرين .نييوال( ”
وبعد السالم وإحناء الرؤوس ،يتلو الكاهن أفشيناً ثانياً :أيها السيد الرب إلهنييا املبييدع الخليقيية كلهييا .يييا َمن
رباط القرابة الطبيعييية الجسييدية وأوضييحتنا أقربيياء لييك بالنعميية بيسييوع املسيييح ابنييك
عقدت في آدم األول
َ
َ
يتمدين
الحبيب إلهنا .إليك وحدك أنت العييارف كييل يَشء قبييل صييريورته قييد حييىن عبييداك هييذان رأسيييهما مسي َ
ومرتبط ني مع بعضهما برباط األب وابنه الذي منييك لكي يحظيييا بمييا يرجوانييه من الخييريات ،ويسييريا
برك َتك
َ
ّ
مجد بهذا أيضاً اسمك املمجد في كل يَشء أيهييا
كما يليق بالدعوة املتوجبة عليهما،
وبالتبين الذي من لد ِنك ،فيُ َّ
اآلب واالبن والروح القدس ،اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين .نييوال( ”
االبن من املذبح فيقييع االبن على قييدمي األب فيدوسييه هييذا على عنقييه
وينهي اإلفخولييوجي بييأن األب يسييتلم
َ
ويقبل أح ُدهما اآلخر .أما الكاهن فيُجري ختم الصالة كالعادة
قائالً "أنت اليوم ابين وأنا ولدتُك" ،ثم ينهضه
ّ
ويباركهما ويعظهما.
ّ
ّ
التبينَ :ول ِك ْن لَ َّما
الصور اإلنجيلية اليت تعكسها .نحن باملسيح نلنييا
التبين من خالل
تفهم خدمة
َ
ككل الخدمَ ،
ام ِ
ام ِ
وس،
ين َت ْح َت النَّ ُ
اء ِملْ ُء الزَّ َمييانِ  ،أ َْر َس يل َ الل ي ُه ا ْبن َ ي ُه َم ْولُييو ًدا ِمنِ ا ْمييرَأَ ٍةَ ،م ْولُييو ًدا َت ْح َت النَّ ُ
وسِ ،ل َي ْف َت ي ِد َي الَّ ِذ َ
َ
جي َ
ّ
التبين وتباركييه
ين .نييوال( ” (غالطية  .)5-4:4هذا هو األساس الالهوتي الذي على أساسييه تقبييل الكنيسيية
ِلنَنَال التَّ بَ ّ َِ
َ
وتطبق عليه كل تدبريها وقوانينهييا .أنييا أكييون لييه أبيياً وهييو يكييون لي ابنيياً" هي قييول الييرب لييداود من خالل
ّ
املفرسون أن هذا الكالم هو عن املمسوح وقد اكتمل في يسوع .أم ييا
ناثان (أخبار األيام األول  ،)13:17ويج ِمع
ّ
َّ
واملتبىن فهو بالروح القدس ،والثبات هو بمحبة الله ،والرباط هو بربكته .هذا بالحقيقة ينطبييق
املتبين
اتحاد
ِّ
على كل أب وابن.
أمييا الجييزء األخييري من الخدميية ،أي أن يييدوس األب عنييق االبن ،واليييت قييد تثييري حمييية املدافعني عن "حقييوق
اإلنسان" ،خاص ًة أن غالبية مييا يييرد في اإلنجيييل عن دوس العنييق مرتبييط باالنتصييار على األعييداء والرشير،
وهو ما ال مكان له في هذه العالقة اليت تتخذ صورة اآلب واالبن نموذجاً ،فاألرجح هو أن االبن الذي اتخييذه
أبوه ابناً يضع عنقه من أجل أبيه ،كما يصف الرسييول بييولس القديسييني أكيال وبريسييكيال في رومييية 4-3:16
ِ
يسيي ِكالَّ َوأ َِكيال َ ال َْعيي ا ِملَ ْ ِ
ضيي َعا ُعن ُ َق ْي ِه َمييا ِم ْن أ َْجيي ِل
وع ،اللَّ ذ َ ْينِ َو َ
بقولييه " َسييلّ ِ ُموا َعلَى ِبرِ ْ
ني َم ِعي ِفي ال َْم ِسيييح َي ُسيي َ
ح َيا ِتي" .وضع العنق هنا ال يشري أبداً إلى أي عبودية بل إلى التضحية اليت هي أسيياس البني ّيوة كمييا األبييوة
َ
باملنظار املسيحي.
ّ
التبين رعائياً
ّ
التبين يييأتي من حيياجتني رعييائيتني ،ال ارتبيياط بينهمييا .الحاجيية األولى هي االرتفيياع
إن تسليط الضوء على
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يؤدي أحياناً إلى انفراطها ،وملفات املحاكم
ِ
امللحوظ في عدد العائالت اليت تعاني من عدم
إنجاب أوالد ،ما ّ
ياة قييد يسييتغلّ ها بعض ممتهييين الطب .هنيياك دراسييات
الكنسييية تشييهد على أن هييذا العييدد كبييري ،أو إلى معاني ٍ
عديدة تكشف األسباب اليت ّأدت إلى ضعف القدرة على اإلنجاب ،ال مجال للخوض فيهييا في هييذه املقاليية وال
اختصيياص ،مييع التشييديد على أن للكنيسيية دوراً في اإلضيياءة عليهييا وعييدم تييرك هييذا املوضييوع في يييد الطب
وحده .فاملعروف اليوم أن الطب ،الذي هييو صيياحب العلم ،ومن دون أن يسييتطيع أن يقييدم الحييل دائميياً ،يثييري
ّ
التبين
أسئلة عديدة ،إيمانية وأنرثوبولوجية وأخالقية ،بالحلول اليت يطرحها .من هنا أن دعوة الكنيسيية إلى
تتخطى
تكون البديل األكرث سالمية ومحبة وخدمة ،خاص ًة مييىت تأكييد الزوجييان أن صييعوبة اإلنجيياب ،طبييياً،
ّ
قدرتهما النفسية والصحية واملادية .أما إيمانياً فما هو غري مستطاع عند الناس سهل عند الله.
الحاجة الرعائية الثانية هي الرد على ّ
تبين أطفال من أفراد ال أرس ،أو من أزواج مثليني.
الطفل ،طبيعياً ،هو ثمرة تزاوج رجل وامرأة .إلى اليوم ،لم ِ
يرص مقبوال ً توليد األطفال في املختربات من آبيياء
وأمهات مجهولني ،ولم يعلن أحد أنه ينوي ذلك ،مييع أن اإلمكانييية التقنييية صييارت موجييودة وشييبه ناضييجة.
ّ
حددت على أنها نتيجة زواج
إذاً ،حىت
للتبين ،هناك حاجة لوجود رجل وامرأة .من هنا أن العائلة ،تاريخياًُ ،
رجل بامرأة .هناك حاالت كثرية في التاريخ وفي مختلييف الحضييارات حيث اعتُ ِرب تعييدد الزوجييات أو وجييود
الجييواري أو الغلمييان رسييمياً ،إنمييا هييذا لم يُعتَ َرب عائليية ولم يمس مفهييوم العائليية وال مبييدأها ،فبقيت العائليية
مكونة من زوج وزوجة وأوالد.
توجد اليوم أجندات سياسية تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم ،تقوم على أفكييار لم تكن يوميياً جييزءاً من السياسيية،
ّ
املتبين فرداً ال
وتتمحور جميعها حول العائلة .إن قضايا فك ارتباط التبين بوجود العائلة ،أي قبول أن يكون
عائلة ،كما حرية اإلجهاض وزواج املثليني ومنحهم إمكانية التبين ،هي اليوم قضايا يُضي ّيحى بشييفافية العلييوم
تحييور الرتبييية والتعليم لنرشها .الواضييح أن هييذا
النظرييية ومصييداقية العلييوم التطبيقييية من أجلهييا ،كمييا
َّ
يهمنا هو أن تحقيق النرص لهذه القضايا يمي ّير على
االنحراف هو عمل سيايس ،ليست هذه املقالة ملناقشته .ما ّ
جسد العائلة.
ورد في البيييان الصييادر عن مم ّثلي أديييار جبييل آثييوس املقي ّيدس العرشين ،تعليقيياً على تعميييد مطييران أمريكييا
وحيي ة
والر ّي
ألبييييذيفوروس لطفلني ّ
ييييدعي أبوتهميييا رجالن مثلييييان :إنّييي ه ألم يير غ ييريب عن تع يياليم اإلنجي ييل ّ
أي
األرثوذكسية اعتبار زوجني
مثليني أنّ هما ّ
ّ
ّ
يكونان عائلة ،وكذلك االعييرتاف لهمييا بحي ّيق تبييين األطفييال ،مثييل ّ
شييكل من أشييكال التّ ّ
أيض يا مييع
والطبيعيية
بين .فهييذا يتعييارض ليس فقييط مييع تعليم اإلنجيييل ّ
ّ
البرشية ،ولكن ً
روحيي ة وتقاليييد شييعبنا ،وهييو في الييوقت عينييه ينتهييك أبسييط الحقييوق لهييؤالء األشييخاص(األطفييال) األبرييياء
ّ
طبيعية .نييوال( ”
برشية
إمكانية اختيار نمط العيش في بيئة
العزّ ل ،الّ ذين ليست لديهم
ّ
ّ
ّ
سمى بزواج املثليني ليس زواجاً بمفهوم الكنيسة وبالتالي ما
يخترص هذا البيان املوقف األرثوذكيِس كله .ما يُ ّ
ينتج عنه ليس عائلة .يحاول بعض الالهوتيني اليوم االلتفاف على الفهم التقليدي للعائلة على ضوء تعليم
اإلنجيل .يبلغ بعض هؤالء الالهوتيني حداً متقدماً من التساذج ،كأن يقول أحييدهم أن بإمكييان املسيييحيني أن
يقبلييوا زواج املثليييني اسييتناداً لتعليم بييولس بييأن في املسيييح ال رجييل وال إمييرأة!!! أو أن يييرى أن أحييداً ال
مثليي ان يي َّيدعيان أبوته ،ألن املسيييح قييال "دعييوا األطفييال
يستطيع حجب املعمودييية عن طفييل ،حييىت ولييو كييان
ّ
يأتون إلي" [.]18
خاتمة
أللفي عام ،قدمت العائلة املسيحية بشكلها التقليدي شييهادة من خالل حييياة العديييد من املؤميينني والقديسييني.
فحياة األرسة املسيحية هي نموذج للرشكة مع الله ،ومن خالل التقليد بما فيه من املواعظ واإلرشادات حييول
الزواج وتربية األبناء ،والصلوات والوصايا لتشديد األرسة في مواجهة التحديات والشدائد ،يمكن االسييتنتاج
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أن العائلة املسيحية األرثوذكسية أوال ً وقبل كل يَشء تعيش في اتصال وثيق مع الله الذي هو مصدرها
 وللتعلم عن حييياة اآلبيياء، فالعائلة تقرأ الكتاب املقدس مللء قلييوب أعضييائها وعقييولهم بحقيقيية اللييه.وهويتها
 كما تشييارك العائليية مشيياركة كامليية في حييياة،واألطفال الذين أصبحوا قديسني والسعي إلى اتباع شهادتهم
 إن عالقة العائلة بالله تكشف الطابع الحقيقي للعائليية وطبيعتهييا وتختييرب.الرعية من عبادة وأرسار وخدمة
 فتصييبح كييل نشيياطاتها وعالقاتهييا،مثاال منظوراً لهييدف اللييه من خلقها
وتقدم
محبة املسيح اليت تفوق املعرفة
ّ
ً
 إن عائليية.فرصاً ملشاركة نعمة الله اليت تث ِميير روحييياً وتكشييف عن الحييياة املباركيية والوعييود اآلتييية من اآلب
.مستوفية لهذه الصفات يبارك الله تبنّ يها ألي طفل
 أمييا العائليية اليييت تبييدأ من.إن خسارة العائلة ألحد أركانها تضييعها في خطيير لكنهييا ال تسييقطها من حيث هي
، إلى هذا. فال تستطيع أن تبلغ إلى القامة املوصوفة أعاله، أي الرجل أو املرأة،دون أحد الركنني األساسيني
هناك الكثري من الشواهد العلمية اليت تثبت أن ّادعاء رجل أو امرأة أنه قادر على الحلول محل االثنني معيياً ال
.]19[ ين ِتج إال الفشل
، إذ حىت ولو لعب أحييد أركانهييا دور الجنس اآلخيير، ينطبق هذا الكالم على العائلة املثلية،وبالتعميم املنطقي
 ألن الحقيقيية، ال يَشء يوصييل إلى الحقيقيية إال الحقيقيية نفسييها.ً وليس حقيقيا،لعب دور
فال يعدو األمر كونه
َ
 فغييري الحقيقي ال يقييدر أن يكييون.والطريق هما السيد الذي قييال "أنييا الطريييق والحييق والحييياة" في آن واحييد
. بل هو مجرد َو ْهم،طريقاً وال حيا ًة
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جسد المسيح الحي
األب جورج فلوروفسكي
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
كل املسيح :رأساً وجسداً (القديس أوغسطني) []1
يكيياد يكييون من املسييتحيل البييدء بتعريي ٍ
يف دقيييق للكنيسيية ألنه ،في الحقيقيية ،ال يمكن ألي شييخص التظيياهر
باقتنائييه السييلطة العقائدييية .ال يمكننييا أن نجييد مثييل هييذا التعريييف في الكتيياب املقييدس أو عنييد اآلبيياء أو في
القرارات أو القوانني الصادرة عن املجامع املسييكونية ،أو حييىت في الوثييائق الالحقيية .إن النصييوص العقائدييية
اليييت تم وضييعها في الكنيسيية الرشقية في مناسييبات مختلفيية في القييرنني السييابع عرش والثييامن عرشي ،واليييت
غالباً ما تُعترب (خطأً!) "كتباً تأويلية" [ ]2لألرثوذكسية ،ال تقدم بحد ذاتها تعريفاً للكنيسة ،بل مجرد إشارة
إلى املادة ذات الصلة من العقيدة متبوعة ببعض التفسريات.
إننا متفاجئون من عدم وجود فصل خاص عن الكنيسة في أعمال اآلبيياء القديسييني النظامييية .يقييول األسييقف
بيري باتيفول عن أوريجانوس :ال تندرج الكنيسة ضمن املوضوعات اليت يدرسها كخبييري [بشييكل رصيح] في
"في املبادئ نييوال( ”  .فهو يعالج الوحدة اإللهييية ،ويعييالج أشييياء الزمييان األخييري ،وحييىت التقليييد ودسييتور اإليمييان -
لكنه ال يعالج الكنيسيية .إنييه إغفييال مسييتغرب ،كييان مقييدراً لييه أن يسييتمر في العقائييد اليونانييية  -على سييبيل
املثال في العظة التعليمية للقديس غريغوريييوس النييص ،وخاصيية في عمييل القييديس يوحنييا الدمشييقي ،وهييو
إغفال تكرر أيضاً في السكوالستيكية [.]3
في الحقيقة ،هذا ليس "إغفاال ً" على اإلطالق ،إذ يمكننا أن نجد عند اآلباء أكرث بكثري مما نتوقعه عن طبيعة
الكنيسة ودعوتها .وهذا "اإلغفال" ال يقترص فقط على "العقائد الرومية" :لقييد كييان نموذجييياً لكييل الهييوت مييا
قبل السكوالستيكي والقرون الوسطى .حىت توما األكويين يتحدث عن الكنيسة بشكل عابر وحسب.
ومع ذلك ،فإن حقيقة الكنيسة هي دائماً األسيياس الييذي ال غييىن عنييه للرصح العقائييدي بأكملييه ،يمكننييا حييىت
القول أنها قاعدته الوجودية .من املسلم به أن ما نجده عند املعلمني العظماء هو رؤية وذكيياء ومجييد وحييدس
وشخصية متمزِّية ،أكرث منه فكرة مجردة أو مفهوم رسمي محدد بدقة .وال ينشأ هييذا الغييياب عن التعريفيياتِ
الواضحة عن أفكييارٍ مشوشةٍ أو من غمييوض اإليمييان .على العكس من ذلييك ،لم يكن اآلبيياء القييدماء منشييغلني
ِ
بشييكل مفييرط بالصي َييغ على وجييه التحديد ،ألن حقيقيية ظفيير كنيسيية اللييه املقدسيية كييانت في رؤيتهم الروحييية
يعرف اإلنسان ما هو بديهي.
ً
واضحة بشكل ال يرقى إليه الشك .ال ّ
إن الكنيسيية هي حقيقيية يعيشييها اإلنسييان أكييرث من كونهييا موضييوعاً يحللييه ويدرسييه .تكلّ م األب رسجيوس
بولغيياكوف جيييداً عن هييذا السييؤال" :تعييال وانظيير  -ال يتعي ّيرف اإلنسييان على الكنيسيية إال بييالخربة والنعميية
واالشييرتاك في حياتهييا ]4[".ومييا هييو أكييرث قيميية بالنسييبة لآلبيياء هييو بالتحديييد هييذه النظييرة الشييمولية ،هييذا
املنظور لخطة الله ،الذي به يُنظر إلى رس الكنيسة ويصار إلى التأمل فيه .إن منظييور اإليمييان هييذا هييو الييذي
امللح ة إلى تعريفييات رسييمية فرضييت
ّي
أصييبح لألسييف محجوبيياً في العصييور الالحقيية .ومن هنييا فييإن الحاجيية
نفسها.
من الواضح أن التعريفات الحالييية [للكنيسيية] اليييت نجييدها اليييوم في كتيباتنييا الالهوتييية وحييىت في تعاليمنييا
الدينييية هي حديثيية نسيبياً  -وأن صيييغ الالهوتيييني الرشقيني تسييتند إلى األمثليية الغربييية .حييىت في الغييرب،
ُو ِ
ض َعت التعريفات الرسمية األولى في زمن اإلصالح ،في كنيسة روما أيضاً ،بروح الخالفات الطائفية وب ِن َّي ٍة
مجمييل الخييربة الروحييية
معني أكييرث من التعبييري عفوييياً عن
جدلية .كان الهدف منها هو تلبية متطلبييات عرص ّ
َ
للكنيسيية الحقيقييية الجامعيية .جميييع هييذه التعريفييات كييانت "صيييغاً" ظرفييية .وسيييكون من سييوء الفهم التييام
نهائية وغري قابلة إلعادة الصياغة .في ظييروف تاريخييية معينيية أرص
ً
لطبيعتها وأهميتها الالهوتية اعتبارُها
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البعض ،مع التربير ،على منظورية الكنيسة ووصفها بأنها "مجتمع" (أو "جماعة") ،على وجه التحديد  ،إذ
في ذلك الوقت بالذات ،كان هذا هو جوهر الجدل .لكن من الطبيعي أن هييذه التعريفييات ثَبُت أنهييا غييري كافييية
تغري املناخ الروحي .حدث هذا في الغرب خالل فرتة التجديد الالهوتي في القييرن التاسييع
بل وخادعة عندما ّ
عرش ،في ما يسمى العرص "الرومانيِس" ،مع ازدهار األفق الروحي والفلسفي ،الييذي بفضييله ظهييرت الطبيعيية
العضوية للكنيسة في وضح النهار :علينا فقط أن نذكر ج.أ .مييوهلر ()J.. A.. Möhlerي [ ]5مدرسيية تيييوبنجن
الكاثوليكية.
في الرشق األرثوذكيِس ،انطلقت نفس الحركيية التنقيحييية بواسييطة مقييال [أليكيِس] خومييياكوف املنهجي حييول
وحدة الكنيسة ،والذي ربما كان مستوحىً من موهلر [ .]6ولكن قبل خومييياكوف بفييرتة طويليية ،وبعمييق أكييرب
وسلطة ،قدم امليرتوبوليت العظيم فيالريت موسكو [ ]7في عظاتييه رؤييية أوسييع وأكييرث حيوييية [ .]8كييل هييذه
األعمال كانت مستوحاة إلى حد كبري من اآلباء .وراء ما أسميناه اإلغفاالت مصدر ُ رؤيا وحياة ال ينضب .إن
ً
التجديد الليتورجي الالحق استوحى إلهاماتٍ
حيوية أخرى من هذا املصدر .ويمكننا أن نستخلص قدراً كبييرياً
من النييور فيمييا يتعلييق برس الكنيسيية من معلمي التقييوى الليتورجييية ،كمييا كييان الحييال في روسيييا ،منهم على
سبيل املثال األب الشهري يوحنا كرونشتادت (.]9[ )1909+
لقد أدرك البعض مؤخراً أن عقيدة الكنيسة ال تزال في مرحلة ما قبل الالهوت [ .]10من املؤكد أن التعريفات
التقليدييية تنتمي فعلييياً إلى األكاديميييا أكييرث من الكنيسيية .فهي ال تسييندها أي سييلطة جليليية بيياملعىن الييدقيق
للكلمة ،ولهذا السبب ال ينبغي اعتبارها كاملة أو إلزامية .هي باألكرث الهوتية وليست كلها عقائدية ،تقريبييية
ومؤقتة ،تكهنات مدرسية ،آراء خاصة للالهوتيني ،حىت ولو كانت مقبولة على نطاق واسع (أو حييىت "بشييكل
عام") .الحظ العديد من الالهوتيني ،من الكاثوليك واألرثييوذكس ،بوضييوح أن الكنيسيية نفسييها لم تحي ّ ِيدد بعد
جوهرَها وطبيعتها الصحيحة .يقول روبرت جوش" :الكنيسة حىت يومنا هذا لم تحدد نفسها بعد" [.]11
إذا اقرتحنا تجاوز هذه التعريفات املعتادة ،فإننا ال نقرتح أي تنقيحات عقائدية ،بييل مييا نقرتحييه هييو تعييديل
الهوتي جديد ِ
لص َي ِغنا على ضوء تجربة روحية أكرث عمقاً .يمكننييا الكالم بييدال ً من العييودة إلى تقليييد اآلبيياء.
في هذا اليوم يجب أن نتجاوز املناقشات والخالفات الحديثة إليجاد منظور تيياريخي أوسييع ،عيياملي حقيياً حييىت
(الذي آمن به الجميع في كل مكان ودائماً) [ ]12أن نكتشف مجدداً "التجربة الجامعة (املتكاملة)" اليت تسعى
حجها عرب العصور.
إلى شمول كامل الخربة اليت اكتسبتها الكنيسة في رحلة ّ
يلية) اليييت
كما يجب أن نعود من حجرة الدراسة إلى الهيكل ،إلى الكنيسة اليت تعشييق وتصييلّ ي (الكنيسيية املصي ّ
تشهد على إيمانها ورجائها .وربما علينا أيضاً اسييتبدال املفييردات السكوالسييتيكية في الالهييوت بلغيية العبييادة
املجازية الرمزية ،اليييت هي أيضيياً لغيية الكتيياب املقييدس .إن توضيييح طبيعيية الكنيسيية بالييذات ووصييفها ممكن
بسهولة أكرب من تحديدها بشكل صحيح ،وهذا ال يمكن إنجييازه إال من داخييل الكنيسيية .على األرجح أن مثييل
هذا الوصف لن يقنع الذين ينتمون إلى الكنيسة .وحده اإليمان يستطيع معاينة الرس.
إن الحقيقيية املسيييحية واحييدة وغييري قابليية للتجزئيية وال ينبغي لنييا ،كمييا أننييا ال نسييتطيع ،أن نفصييل بني
املكو نة  -وإال فإننا نجازف بتشويهها وإساءة تقديرها .وبالتالي ،إن الطريقة الالهوتييية الصييحيحة
عنارصها
ِّ
خالصيية
رس الخالص الحيوي .إنها خليقيية جديييدة من اللييه ،و ُ
هي دائماً طريقة شاملة .الكنيسة هي الجوهر ّ
حية لعمل املسيح الخاليص .إنها مكان ونَ َمط وجييوده املسييتمر في العييالم حييىت نهاييية الزمييان .بييل وأكييرث من
هييذا :الكنيسيية هي املسيييح نفسييه ،املسيييح كلّ ي ه ،للمسيييح ،وبحسييب صييياغة القييديس أغسييطينوس" :يسييوع
عرب أوريجانوس حسييناً" :ال يمكن العثييور على ابن اللييه إال في
تناوالً" (بوسيه) [ .]13لقد ّ
وم َ
املسيح منسكباً ُ
جماعة املؤمنني ،وهذا ممكن ألنه يعيش فقط في وسط أولئك الذين يتحدون" [.]14
الخريسييتولوجيا .وبييدون هييذا الفصييل ،سييتكون
ليس الهييوت الكنيسيية إال فصييالً ،إنمييا فصييالً حاسييماً ،من
ّ
يتولوجيا .لقييد
الخريستولوجيا نفسها غري مكتملة .إن رس الكنيسيية في العهييد الجديييد يعلَن في سييياق الخريسي
ّ
ّ
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 "كلمة الله صار إنساناً لنصري: يقول القديس أثناسيوس.الرومي ون والالتني بطريقة مماثلة
قدمه اآلباء
ّ
ّ
.]15[ "الله
)theosis( "يتم فيييه ويسييتديم "تقييديس" أو "تأليييه
إن كنيسيية املسيييح هي بالتحديييد املكييان
ّ الرسي الييذي
ّ
 أي،ياول املسيييح في هييذه الوديعيية
َ  "يُني،  في كييل مييا يتعلييق باملسيييح.البرشية من خالل عمييل الييروح القييدس
 الكنيسيية ذاتهييا.]16 [ " فهييو يقييول أيضيياً إنهييا "بيياب الحييياة. كمييا يقييول القييديس إيرينيياوس،"الييروح القييدس
 حييىت يمكننييا القييول إنهييا خالصيية. وتأكيد انتصاره ومجده وإعالنهما،بوجودها هي الشهادة الدائمة للمسيح
 بييل حييياة، قاعييدة لطريقيية حييياة محييددة، ليس فقييط عقيييدة صييحيحة. الكنيسة هي املسيييحية.جميع أعماله
. بالنعمة كما باإليمان، رشكة حقيقية وصميمية معه، ّلم شمل اإلنسان إلى الله،جديدة
، بكونهييا تجسييداً للكلميية.أيضا مؤسسة تاريخييية حقيقييية وواقييع أريض ومنظييور
ً  فإن الكنيسة هي،ومع ذلك
الكنيسة بنيةً تنيياقضُ القييوانني
ِ
ِرس
ّ  إن ِل. رغم أنييه رسي وال يُييدرَك إال باإليمييان،ًكييانت أيضيياً حييدثاً تاريخيييا
 لكن في، بال امزتاج، إلهي وإنساني، حقيقتان. التناقض الكامن في عقيدة خلقيدونية، مثل رس املسيح،ًتماما
 إن التعريييف الييدقيق. لكننييا ال نجييرؤ على الفصييل بينهمييا،نمزِّي بينهما بجدييية
ّ  علينا أن.اتحاد كامل ال يتجزأ
 "فكرة الكنيسيية: وربما كان األب بافل فلورنسكي مح ًقا في اإلرصار.الوحيد للكنيسة هو أنها املسيحية كاملة
 الحييياة في الكنيسيية هي أكييرث، ولكييل عضييو حي في الكنيسيية، لكن الكنيسيية نفسييها موجييودة،غييري موجييودة
.]17[ "ًاألشياء اليت يعرفها تحدياً ووضوحا
† This is the introduction to Georges Florovsky’s extended essay ‘Le Corps du Christ
vivant: Une interprétation orthodoxe de l’Église’ (‘The Body of the Living Christ: An
Orthodox Interpretation of the Church’) published in Georges Florovsky, Franz-J.
Leenhardt, Regin Prenter, Alan Richardson and Ceslas Spicq, La Sainte Église
universelle: Confrontation oecuménique ( The Holy Universal Church: An Ecumenical
Confrontation ) (Neuchâtel CH: Delachaux & Niestlé , 1948), 9–57. This book, which also
contains essays by Protestant and Roman Catholic theologians, was prepared in the context
of the ecumenical discussions leading to the establishment of the World Council of
Churches at its first assembly held in Amsterdam from 22 August to 4 September 1948. A
shorter English version of Florovsky’s essay was published as ‘The Church: Her Nature and
Task’ in The Universal Church in God’s Design (London: Student Christian Movement,
1948). There is a complete English translation of the essay published by the Orthodox
journal The Wheel: The Body of the Living Christ: An Orthodox Interpretation of the
Church, trans. and Introd. Robert M. Arida (Boston: The Wheel Library, 2018). (See
https://www.wheeljournal.com/ (accessed 22 April 2019)). This translation from the
original French version is by Paul Ladouceur (Blane #93d).
This text is taken from: The Patristic Witness of Georges Florovsky. Essential
Theological Writings. Edited by Brandon Gallaher and Paul Ladouceur. T&T CLARK.
Bloomsbury Publishing Plc. London. 2019. pp 273-277.
1 A key phrase for Florovsky: ‘For Christ is not in the head or in the body, but Christ is wholly in the
head and in the body [non enim christus in capite et non in corpore, sed christus totus in capite et in
corpore] ’ ( Augustine , Tractates on the Gospel of John 28–54 , trans. John W. Rettig , FC 79
( Washington, DC : Catholic University of America Press , 1993 ), 28 . 1 . 3–13 at 3/ In Iohannis
evangelium tractatus CXXIV, PL 35.1622) [Eds.].
2 ‘Symbolic books’ is an older academic term favoured by non-Orthodox scholars (Orthodox scholars like
Florovsky objected to it as misleading) for the various Orthodox doctrinal statements since the seventh
and last ecumenical council in 787 that have achieved considerable recognition in the Orthodox Church.
These documents include patriarchal encyclicals, statements or confessions of faith, decisions of local
councils, patriarchal correspondence with non-Orthodox and catecheses approved by local churches. For a
list of the main texts considered ‘symbolic books’, see Timothy (Kallistos) Ware , The Orthodox Church
( London : Penguin , 1997 ), 203 [Eds.].
3 Pierre Batiffol , L’ É glise naissante et le catholicisme [The Emerging Church and Catholicism] ( Paris
J. Gabalda , 1927 ), 395 –396 [GF].
4 Sergius Bulgakov , The Orthodox Church [1935] ( Crestwood, NY : St Vladimir’s Seminary Press , 1988 ), 3
5 See the discussion of Möhler’s influence on Florovsky in the ‘Introduction’ to this book, 14–17; Ch. 8,
‘Western Influences in Russian Theology’, n. 62, 145; and Ch. 11, ‘The Legacy and the Task of Orthodox
Theology’, n. 12, 189, in this book [Eds.].
6 See Ch. 8, ‘Western Influences in Russian Theology’, n. 68, 147; and Ch. 11, ‘The Legacy and the Task of
Orthodox Theology’, n. 11, 189, in this book [Eds.].
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7 On Met. Philaret (Drozdov) (1782–1867), see Ch. 1, ‘Creation and Createdness’, n. 13, 36, in this book
[Eds.].
8 It is true that in his Catechism (published with the approval of the Holy Synod of Russia in 1823),
Philaret of Moscow remained faithful to contemporary school formulae. See especially the magisterial
work of Fr Albert Gratieux , A. S. Khomiakov et le movement Slavophile [A.S. Khomiakov and the
Slavophile Movement], 2 vols. ( Paris : É ditions du Cerf , 1939 ), in the collection Unam Sanctam , 5
and 6. On Philaret, see I. N. Korsunsky, The definition of the Church in Philaret of Moscow
( Khristianskoe Chtenie , 7–8 [July–August 1895]), 47–90; or Aleksei Gorodkov , Dogmatic Theology in
the Writings of Philaret of Moscow ( Kazan : Tip Gubernskogo pravleniia , 1887 ) (both in Russian)
[GF].
9 St John of Kronstadt (1829–1908) was a popular pastor of the port city of Kronstadt, near Saint
Petersburg, author of My Life in Christ . See John Iliytch Sergieff (John of Kronstadt), My Life in
Christ: Moments of Spiritual Serenity and Contemplation, of Reverent Feeling, of Earnest
SelfAmendment, and of Peace in God , trans. E. E. Goulaeff (1897) (Jordanville, NY: Holy Trinity
Publications, 2000) [Eds.].
10 Cf. Mannes Dominkus Koster , Ekklesiologie im Werden [Ecclesiology in the Making] ( Paderborn :
Bonifacius-Druckerei , 1940 ). Th is was strongly highlighted more than a half century ago in Russian
theology by A. L. Katansky, professor at the St Petersburg Theological Academy [GF].
11 Robert Grosche , Pilgernde Kirche [The Pilgrim Church] “Die Kirche selbst hat sich bis heute noch nicht
defi niert “ ( Freiburg im Breisgau : Herder Verlag , 1938 ), 27 . See also Matthias Joseph Scheeben ,
Dogmatik ( Freiburg im Breisgau : Herder , 1883–1887 ), Vol. IV, 290–291 ; or Mgr Bernhard Bartmann,
Pr é cis de th é ologie dogmatique [Precis of Dogmatic Theology] (French trans.; Mulhouse FR: É
ditions Salvator, vol. II, 1944), 146: ‘We must note on this question that the Church existed for some
fifteen hundred years without reflecting on her nature and without seeking a logical definition – and
this applies to the Western Church as well as to the Eastern Church.’ On Orthodox theology, see Stefan
Zankov , Das orthodoxe Christentum des Ostens, sein Wesen und seine gegenw ä rtige Gestalt [Orthodoxy
Christianity in the West: Its Essence and Present Form] ( Berlin : Erschienen im Furche-Verlag ,
1928 ), 65 and the notes (there is an English translation by Dr Donald Lowrie , The Eastern Orthodox
Church ( Milwaukee, WI : Morehouse , 1929 ), but without notes) [GF].
12 A famous phrase of St Vincent of Lérins (+c. 445) from Commonitorium [Aide-mémoire] I.2 ( PL 50.640).
See Florovsky’s discussion of this phrase: Ch. 13, ‘Saint Gregory Palamas and the Tradition of the
Fathers’, 221–222, in this book [Eds.].
13 On Jacques-Bénigne Bossuet (1627–1704) and the reference for the citation, see Ch. 4, ‘The Lamb of God’,
n. 1, 82, in this book [Eds.].
14 Origen, Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum [Commentaries on the Gospel according Matthew],
14.1, PG 13.1188 [GF].
15 St Athanasius, Oratio de Incarnatione Verbi [Oration on the Incarnation of the Word], 54. PG 25.192B.
French translation by Fr Pierre Thomas Camelot (Discours contre les paîens Incarnation du Verbe
[Orations against the Pagans: The Incarnation of the Word ] [ Paris : Le Cerf , SC 18, 1st ed.,
1947]), 18 , 312 ; cf. Introduction, 90; and especially Fr Louis Bouyer , L’Incarnation et l’ ÉgliseCorps du Christ dans la théologie de saint Athanase [The Incarnation and the Church-Body of Christ in
the Theology of St Athanasius] ( Paris : Cerf , 1943 ) ( Unam sanctam , 11) [GF].
16 St Irenaeus, Adversus haeresus , III, 24, 1 and I, 4, 1. PG 7.966 and 855 [GF].
17 Pavel Florensky , Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit [The Pillar and Ground of Truth], in N.
von Bubhoff & H. Ehrenberg, eds., Östliches Christentum. Dokumente II: Philosophie (2 vols.) (Munich:
C. H. Beck, 1925 ), vol. 2, 30: ‘There is no concept of ecclesiality, but ecclesiality itself is, and
for every living member of the Church, the life of the Church is the most definite and tangible thing
that he knows. But the life of the Church is assimilated and known only through life – not in the
abstract, nor in a rational way. If one must nevertheless apply concepts to the life of the Church, the
most appropriate concepts would be not juridical and archaeological ones but biological and aesthetic
ones’ [GF]. [In the main text, Florovsky translates from the 1925 German translation of Florensky’s
book and he cites the German text in his footnote. The preceding translation is from Pavel Florensky ,
The Pillar and Ground of Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters [ 1913 ], trans. Boris
Jakim ( Princeton, NJ : Princeton University Press , 1997 ), 8 [Eds.].]
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الالهوت الصوفي كطريق إلى معرفة اهلل
االستنتاجات
إيريين أرتامي وخريستوس تارازيس
نقلتها إلى العربية ارسة الرتاث األرثوذكيس
النييص وديونيسيييوس األريوبيياجي ومكس يييموس املعييرتف على أن املعرفيية الحقيقي يية
يتفييق غريغوريييوس
ّ
الوحيدة عن الله ال توجد في العالم املخلوق ،لكنهم كانوا "حريصني على عدم جعييل املعرفيية اإلدراكييية ،حييىت
لو كانت محدودة بالرضورة ،تبدو غري مهمة .إنهم يرصون على السمو املطلق والجهل املطلق للثييالوث ،بينمييا
كداالت لفظية نييوال( ”[.]84
يؤكدون على الدقة املعقولة للكلمات ّ
بحسب هؤالء اآلباء ،يُظ ِهر الالهييوت الصييوفي للمؤميينني كيييف يمكنهم معرفيية اللييه من خالل نييوره [ ،]85على
الرغم من أنييه يبقى متعاليياً تماميياً وال يمكن االقيرتاب منييه في جيوهره .وبهيذه الطريقيية يمكن ربيط الالهيوت
الصوفي بالفائق الطبيعة الذي مبادئييه األساسييية تُقبَييل باإليمييان الييذي يقييوم على سييلطان اللييه نفسييه ،الييذي
أعلنه لنا بالوحي اإللهي.
إن املشييرتك في تعليم هييؤالء اآلبيياء الثالثيية حييول معرفيية اللييه هييو أن اللغيية البرشية ال يمكنهييا التعبييري عن
التناقض بني إله املسيحيني املتسامي الذي يعلن عن نفسه في هذا العالم على أنه الخالق والفييادي [ .]86إن
معرفة الله ال تعين أن املعرفة عنه ،بل االتحاد به ،ولالتحاد به يجب أن يكون اإلنسييان مثلييه .لكن اللييه غييري
محدود ،بينما من الواضح أن البرش محدودون .يالحظ اآلباء أنه يمكن الحصييول على معرفيية اللييه باالنتقييال
ٍ
عندئذ ،التسامي على اللغة البرشية سيسيياعد اإلنسييان على التغلب على
من اإلنسان اإليجابي إلى التزْنيهي.
الصعوبة اليت يواجهها اإلنسان إلدراك الله.
النييص وديونيسيوس األريوباجي ومكسيييموس املعييرتف بييأن اللييه
على هذه األرضية ،يعرتف غريغوريوس
ّ
جذرياً غري معيروف .ويرشحون أنه إذا حاول اإلنسان حقاً معرفية الله" ،برصف النظر عن املتطلبات الروحيية
للتطهر واالستنارة ،يجب أن يتقدم مجرداً من أي معىن للمعرفيية ،وعنييدها فقيط سيييكون قييادراً على أن يعيياين
ّ
‘بدون عيون( ’ويعرف ‘بدون معرفة( ’ الواحد القائم فوق كل نظر أو علم" [.]87
يستخدم اآلباء الالهييوت التييزْنيهي  /السييليب للتأكيييد على أن الطبيعيية اإللهييية تبقى فييوق أي وصييف وفي أي
مكيان وزميان .لهيذا السيبب ،يتحيدث غريغورييوس النييصي عن الغنوفيوس ( ،)gnofosالنيور اليذي ال يُقيرتب منيه
والذي يكشف األشياء غري املرئية عن الله وفيه يقيم الله [ .]88بشكل عام ،الالهوت السييليب أو التزْنيييه ليس
غريباً عن التعاليم املسيحية .في الواقع ،الكثري من املفييردات املمييزِّية والحركييات املفاهيمييية للتزْنيييه املسيييحي
تييأتي من األفكييار األفالطونييية عن اللييه [ .]89أخييرياً ،على الييرغم من أننييا لم ن ُ ِرش إلى تييأثري األفالطونييية
واألفالطونية الحديثة على هؤالء اآلباء ،فمن املعروف بال شك أن غريغوريييوس وديونيسيييوس ومكسيييموس
قييد تبنّ ي وا العديييد من مصييطلحات وأفكييار هييذا النييوع من الفلسييفة وربطوهييا بييالالهوت املسيييحي ،للتعبييري عن
حقيقة الله الواحد والثالوث في نفس الوقت.
إحدى النتائج املهمة إليمان اآلباء غري املحدود بالله هي اعتقادهم بأنه ،كونه غري محدود ،غري مفهوم بشكل
أسايس من عقول الكائنات املخلوقة املحدودة [ .]90وهكذا كان الهوتهم تييزْنيهي .لقييد قي ّيدموا بوجييوب تعريييف
نخمن أنه عليه .إن هييذا اإللييه هييو كييائن إلهي مجهييول جلب
الله من خالل ما نعرف أنه ليس هو وليس ما قد ّ
وفر ق بينها .إنه غييري معييروف في جييوهره ،لكنييه قييد يكشييف نفسييه للمؤميينني الييذين
كل الكائنات إلى الوجود ّ
يحيياولون جاهييدين أن يتّ حييدوا بييه .يؤكييد غريغوريييوس ومكسيييموس وديونيسيييوس على عالقيية معرفيية اللييه
بالكنيسة بسبب الليتورجيا املقدسة واإلفخارستيا املقدسة .إنهم يقدمون بشييكل منهجي رؤيتهم حييول صييعود
اإلنسيان والكيون نحيو الليه .الليتورجييا اإللهيية هي املفتياح املهم لتح ّيول اإلنسيان وتفتّ ح ذهنيه لقبيول معرفية الليه
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أو البحث عنهييا .كييل هييذه تخلفهييا الرمييوز كمييا يقييول مكسيييموس" :في الواقييع ،إن التأمييل الرمييزي باألشييياء
املعقولة عن طريق الحقائق املنظورة هو معرفة روحية وفهم لألشياء غري املنظورة من خالل املنظور" [.]91
يؤكي د ديونيسيييوس أنييه "وباملثييل ،يبقى الرس املجلس اإللهي كمييا هييو ،فريييداً وبسيييطاً وغييري قابييل
إلى هييذاّ ،
لالنقسام ،ومع ذلك ،بدافع املحبة للبرشية ،يتم توصيفه بصيغة الجمع في توشية مقدس للرموز .إنييه يمتي ّيد
ثم يجمييع كييل هييذه الرمييوز املتنوعيية معيياً في وحييدة ،ويعييود إلى أحاديتييه
ليشييمل كييل الصييور الرتاتبييية .من ّ
بتقدس"[.]92
املتأصلة ،ويضفي الوحدة على كل الذين يرتفعون إليها
ّ
املتجسيد
عرف عن نفسه ،كما يفعل في شيخص ابنييه
كل اآلباء
يتمسكون بأن الله وحده هو من يستطيع أن يُ ّ ِ
ّ
ّ
بيننا .يتفق الجميع على أن عقييل اللييه املسييتنري يمكن أن يسيياعد اإلنسييان على فهم الخييالق ،إلييه املسيييحيني.
"يمكن تعريف هييذا النييور أو البهيياء على أنهمييا الصييفة املنظييورة لأللوهييية ،للقييوى أو النعميية اليييت من خاللهييا
يعلن الله نفسه" [.]93
بحسب هييؤالء اآلبيياء ،اللييه في جييوهره غييري منظييور وغييري معييروف .إنهم يسييتخدمون املصييطلحات التزْنيهييية
لطبيعة الله اليت ال يمكن فهمها .يتم تحقيق هذا "املعرفة القابضة" بما يتجاوز كل املفاهيم من خالل وسيياطة
اإليمان الوحيدة [ .]94إن الكائن الحقيقي هييو اللييه وحيده ،إذ بحسيب اآلبيياء هييو املوجييود في الطبيعيية وليس
بسبب شخص آخر .الله وحده هو الذي يوجد بذاته بينما يوجيد عييالم مخلييوق نتيجيية قييوة الخليق عنيد الليه.
للحفاظ على هذا الوجود للمخلييوق ،يجب أن يبقى اإلنسييان مرتبطيياً بجييوهر الوجييود الحقيقي ،أي اللييه .هييذه
هي صفة ظهور الله باستمرار.
باختصار ،يمكننا القول أن لآلباء العديد من أوجه التشابه في إشارتهم إلى معرفة الله وكيف يمكن لإلنسييان
"معاينتييه" و"معرفتييه" .هنيياك العديييد من أوجييه التشييابه بني الهييوت هييؤالء اآلبيياء والفلسييفة األفالطونييية
الحديثيية ،ال سيييما فلسييفة أفلييوطني [ .]95لييدى غريغورييوس وديونيسيييوس ومكسييموس بعض املوضيوعات
املشييرتكة مييع أفلييوطني مثييل )1 :الحقيقيية املتسييامية ال تُوصييف وال يمكن تسييميتها وال يمكن معرفتهييا .يمكن
لإلنسييان أن يعييرف أن اللييه موجييود ،ولكن ليس مييا هييو عليييه .ب) اسييتخدام الالهييوت الييزتيهي  -املفييردات
السلبية .أوضح أفلوطني أن الواحد خلق كييل يَشء ،بمييا في ذلييك نفسييه وهييو يسييلك كهييدف لكييل يَشء آخيير.
الواحد غري معروف وكامل إلى األبد .ليدى هييؤالء اآلبيياء املسيييحيني أفكييار متشييابهة من حيث طريقيية إدراكهم
لله .يمكن اعتبار الله والواحد واحداً بسبب ما يظهر أنهما يجسدانه .يُنظر إلى كالهما على أنه الهدف األكييرث
كماال ً واألكييرب حييىت اآلن والييذي ال يمكن تحقيقييه .يعطي اللييه املسيييحيني نموذجيياً يُحتييذى بييه ويمنحهم شيييئاً
للعمييل من أجلييه .الواحييد واللييه يمنحييان الرجيياء والهييدف لكييل من يييؤمن بهمييا .الفييرق الوحيييد هييو أن واحييد
املسيحيني هو الله الذي يرشييد البرش .ويمكن أن يعرفييه هييؤالء بتطهيري فكييرهم من خالل األرسار املقدسيية في
الكنيسة.
أخري ًا ،ليس من شك في أن هؤالء اآلباء املسيحيني الثالثة ،الذين درسناهم ،يملكون معرفة واسييعة للفلسييفة
ويؤمنييون األشييكال التعبريييية
األفالطونييية واألفالطونييية الجديييدة .ومييع ذلييك فهم يحتفظييون باسييتقالليتهم
ّ
املأخوذة من الفلسفة اليونانية القديمة لفلسفة مسيحية واضحة.
* هذا املقال هو الجزء الخامس واألخري من:
Eirini Artemi & Christos Terezis (2019). The mystical theology as a path of man for the
divine Knowledge in the writings of Gregory of Nyssa, Dionysius Areopagite, and Maximus
.the Confessor. De Medio Aevo. 13, 2019. 153-176

الجزء األول :الالهوت الصوفي في املسيحية الرشقية
الجزء الثاني :معرفة الله في كتابات القديس غريغوريوس النييص
الجزء الثالث :معرفة الله في كتابات ديونيسيوس األريوباغييت
الجزء الرابع :معرفة الله في كتابات القديس مكسيموس املعرتف
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