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جسد المسيح الحي

األب جورج فلوروفسكي
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس

[1كل املسيح: رأساً وجسداً )القديس أوغسطني( ]
، في الحقيقسسة، ال يمكن ألي شسسخص التظسساهرنهيكسساد يكسسون من املسسستحيل البسسدء بتعريسسٍف دقيسسق للكنيسسسة أل

باقتنائسسه السسسلطة العقائديسسة. ال يمكننسسا أن نجسسد مثسسل هسسذا التعريسسف في الكتسساب املقسسدس أو عنسسد اآلبسساء أو في
القرارات أو القوانني الصادرة عن املجامع املسسسكونية، أو حسسىت في الوثسسائق الالحقسسة. إن النصسسوص العقائديسسة

 والسسيت،السسيت تم وضسسعها في الكنيسسسة الرشقية في مناسسسبات مختلفسسة في القسسرنني السسسابع عرش والثسسامن عرشسس
 ال تقدم بحد ذاتها تعريفاً للكنيسة، بل مجرد إشارة،[ لألرثوذكسية2غالباً ما تُعترب )خطأً!( "كتباً تأويلية" ]

إلى املادة ذات الصلة من العقيدة متبوعة ببعض التفسريات.
إننا متفاجئون من عدم وجود فصل خاص عن الكنيسة في أعمال اآلبسساء القديسسسني النظاميسسة. يقسسول األسسسقف
بيري باتيفول عن أوريجانوس: ال تندرج الكنيسة ضمن املوضوعات اليت يدرسها كخبسسري ]بشسسكل رصيح[ في
. فهو يعالج الوحدة اإللهيسسة، ويعسسالج أشسسياء الزمسسان األخسسري، وحسسىت التقليسسد ودسسستور اإليمسسان - - ناميإلا روتسدو ديلقتلا ىتحو ،ريخألا نامزلا ءايشأ جلاعيو ،ةيهلإلا ةدحولا جلاعي وهف .”"في املبادئ
لكنه ال يعالج الكنيسسسة. إنسسه إغفسسال مسسستغرب، كسسان مقسسدراً لسسه أن يسسستمر في العقائسسد اليونانيسسة - على سسسبيل
املثال في العظة التعليمية للقديس غريغوريسسوس النييص، وخاصسسة في عمسسل القسسديس يوحنسسا الدمشسسقي، وهسسو

[.3إغفال تكرر أيضاً في السكوالستيكية ]
 هذا ليس "إغفاالً" على اإلطالق، إذ يمكننا أن نجد عند اآلباء أكرث بكثري مما نتوقعه عن طبيعة،الحقيقةفي 

الكنيسة ودعوتها. وهذا "اإلغفال" ال يقترص فقط على "العقائد الرومية": لقسسد كسسان نموذجيسساً لكسسل الهسسوت مسسا
قبل السكوالستيكي والقرون الوسطى. حىت توما األكويين يتحدث عن الكنيسة بشكل عابر وحسب.

ومع ذلك، فإن حقيقة الكنيسة هي دائماً األسسساس السسذي ال غسسىن عنسسه للرصح العقائسسدي بأكملسسه، يمكننسسا حسسىت
الوجودية. من املسلم به أن ما نجده عند املعلمني العظماء هو رؤيسة وذكسساء ومجسد وحسدسقاعدته القول أنها 

ِوشخصية متمزية، أكرث  منه فكرة مجردة أو مفهوم رسمي محدد بدقة. وال ينشأ هسسذا الغيسساب عن التعريفسسات
 أو من غمسسوض اإليمسسان. على العكس من ذلسسك، لم يكن اآلبسساء القسسدماء منشسسغلنيٍ مشوشةٍ عن أفكسسارِالواضحة

 ألن حقيقسسة ظفسسر كنيسسسة اللسسه املقدسسسة كسسانت في رؤيتهم الروحيسسة،بشسسكل مفسسرط بالصسسَيغ على وجسسه التحديد
 بشكل ال يرقى إليه الشك. ال يعّرف اإلنسان ما هو بديهي.ًواضحة

إن الكنيسسسة هي حقيقسسة يعيشسسها اإلنسسسان أكسسرث من كونهسسا موضسسوعاً يحللسسه ويدرسسسه. تكّلم األب رسجيوس
بولغسساكوف جيسسداً عن هسسذا السسسؤال: "تعسسال وانظسسر - ال يتعسسّرف اإلنسسسان على الكنيسسسة إال بسسالخربة والنعمسسة

[ ومسسا هسسو أكسسرث قيمسسة بالنسسسبة لآلبسساء هسسو بالتحديسسد هسسذه النظسسرة الشسسمولية، هسسذا4واالشسسرتاك في حياتهسسا."]
املنظور لخطة الله، الذي به يُنظر إلى رس الكنيسة ويصار إلى التأمل فيه. إن منظسسور اإليمسسان هسسذا هسسو السسذي

ة إلى تعريفسسات رسسسمية فرضسستفسسإن أصسسبح لألسسسف محجوبسساً في العصسسور الالحقسسة. ومن هنسسا  الحاجسسة امللّحسس
نفسها.

من الواضح أن التعريفات الحاليسسة ]للكنيسسسة[ السسيت نجسسدها اليسسوم في كتيباتنسسا الالهوتيسسة وحسسىت في تعاليمنسسا
الدينيسسة هي حديثسسة نسسبياً - وأن صسسيغ الالهوتسسيني الرشقيني تسسستند إلى األمثلسسة الغربيسسة. حسسىت في الغسسرب،

ٍةُوِضَعت التعريفات الرسمية األولى في زمن اإلصالح، في كنيسة روما أيضاً، بروح الخالفات الطائفية  وبِنيَّ
جدلية. كان الهدف منها هو تلبية متطلبسسات عرص معنّي أكسسرث من التعبسسري عفويسساً عن مجَمسسل الخسسربة الروحيسسة

" ظرفيسسة. وسسسيكون من سسسوء الفهم التسساماًللكنيسسسة الحقيقيسسة الجامعسسة. جميسسع هسسذه التعريفسسات كسسانت "صسسيغ
 وغري قابلة إلعادة الصياغة. في ظسسروف تاريخيسسة معينسسة أرصً نهائيةاعتبارُهالطبيعتها وأهميتها الالهوتية 
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 إذ،البعض، مع التربير، على منظورية الكنيسة ووصفها بأنها "مجتمع" )أو "جماعة"(، على وجه التحديد
طبيعي أن هسسذه التعريفسسات ثَبُت أنهسسا غسسري كافيسسةمن الفي ذلك الوقت بالذات، كان هذا هو جوهر الجدل. لكن 

بل وخادعة عندما تغرّي املناخ الروحي. حدث هذا في الغرب خالل فرتة التجديد الالهوتي في القسسرن التاسسسع
عرش، في ما يسمى العرص "الرومانيس"، مع ازدهار األفق الروحي والفلسفي، السسذي بفضسسله ظهسسرت الطبيعسسة

.J.العضوية للكنيسة في وضح النهار: علينا فقط أن نذكر ج.أ. مسسوهلر )  .A.  Möhler[ مدرسسسة تيسسوبنجن5(س ]
الكاثوليكية.

في الرشق األرثوذكيس، انطلقت نفس الحركسة التنقيحيسسة بواسسطة مقسال ]أليكيس[ خوميسساكوف املنهجي حسول
[. ولكن قبل خوميسساكوف بفسسرتة طويلسسة، وبعمسسق أكسسرب6 من موهلر ]ًوحدة الكنيسة، والذي ربما كان مستوحى

[. كسسل هسسذه8[ في عظاتسسه رؤيسسة أوسسسع وأكسسرث حيويسسة ]7وسلطة، قدم امليرتوبوليت العظيم فيالريت موسكو ]
 رؤيا وحياة ال ينضب. إنُاألعمال كانت مستوحاة إلى حد كبري من اآلباء. وراء ما أسميناه اإلغفاالت مصدر

 أخرى من هذا املصدر. ويمكننا أن نستخلص قدراً كبسسرياًً حيويةٍالتجديد الليتورجي الالحق استوحى إلهامات
من النسسور فيمسسا يتعلسسق برس الكنيسسسة من معلمي التقسسوى الليتورجيسسة، كمسسا كسسان الحسسال في روسسسيا، منهم على

[.9( ]1909سبيل املثال األب الشهري يوحنا كرونشتادت )+
[. من املؤكد أن التعريفات10لقد أدرك البعض مؤخراً أن عقيدة الكنيسة ال تزال في مرحلة ما قبل الالهوت ]

سسسندها أي سسسلطة جليلسسة بسساملعىن السسدقيقتالتقليديسسة تنتمي فعليسساً إلى األكاديميسسا أكسسرث من الكنيسسسة. فهي ال 
 ولهذا السبب ال ينبغي اعتبارها كاملة أو إلزامية. هي باألكرث الهوتية وليست كلها عقائدية، تقريبيسسة،للكلمة

ومؤقتة، تكهنات مدرسية، آراء خاصة للالهوتيني، حىت ولو كانت مقبولة على نطاق واسع )أو حسسىت "بشسسكل
د بعد عام"(. الحظ العديد من الالهوتيني، من الكاثوليك واألرثسسوذكس، بوضسسوح أن الكنيسسسة نفسسسها لم تحسسّدِ

[.11 وطبيعتها الصحيحة. يقول روبرت جوش: "الكنيسة حىت يومنا هذا لم تحدد نفسها بعد" ]جوهرَها
إذا اقرتحنا تجاوز هذه التعريفات املعتادة، فإننا ال نقرتح أي تنقيحات عقائدية، بسسل مسسا نقرتحسسه هسسو تعسسديل
الهوتي جديد لِصَيِغنا على ضوء تجربة روحية أكرث عمقاً. يمكننسسا الكالم بسسدالً من العسسودة إلى تقليسسد اآلبسساء.
في هذا اليوم يجب أن نتجاوز املناقشات والخالفات الحديثة إليجاد منظور تسساريخي أوسسسع، عسساملي حقسساً حسسىت

[ أن نكتشف مجدداً "التجربة الجامعة )املتكاملة(" اليت تسعى12)الذي آمن به الجميع في كل مكان ودائماً( ]
إلى شمول كامل الخربة اليت اكتسبتها الكنيسة في رحلة حّجها عرب العصور.

كما يجب أن نعود من حجرة الدراسة إلى الهيكل، إلى الكنيسة اليت تعشسسق وتصسسّلي )الكنيسسسة املصسسلّية( السسيت
تشهد على إيمانها ورجائها. وربما علينا أيضاً اسسستبدال املفسسردات السكوالسسستيكية في الالهسسوت بلغسسة العبسسادة
املجازية الرمزية، السسيت هي أيضسساً لغسسة الكتسساب املقسسدس. إن توضسسيح طبيعسسة الكنيسسسة بالسسذات ووصسسفها ممكن
بسهولة أكرب من تحديدها بشكل صحيح، وهذا ال يمكن إنجسسازه إال من داخسسل الكنيسسسة. على األرجح أن مثسسل

هذا الوصف لن يقنع الذين ينتمون إلى الكنيسة. وحده اإليمان يستطيع معاينة الرس.
إن الحقيقسسة املسسسيحية واحسسدة وغسسري قابلسسة للتجزئسسة وال ينبغي لنسسا، كمسسا أننسسا ال نسسستطيع، أن نفصسسل بني
نة - وإال فإننا نجازف بتشويهها وإساءة تقديرها. وبالتالي، إن الطريقة الالهوتيسسة الصسسحيحة عنارصها املكّوِ
هي دائماً  طريقة شاملة. الكنيسة هي الجوهر رّس الخالص الحيوي. إنها خليقسسة جديسسدة من اللسسه، وُخالصسسة
حية لعمل املسيح الخاليص. إنها مكان ونََمسسط وجسسوده املسسستمر في العسسالم حسىت نهايسة الزمسان. بسسل وأكسرث من
ه، للمسسسيح، وبحسسسب صسسياغة القسسديس أغسسسطينوس: "يسسسوع هسسذا: الكنيسسسة هي املسسسيح نفسسسه، املسسسيح كّلسس

[. لقد عرّب أوريجانوس حسسسناً: "ال يمكن العثسسور على ابن اللسسه إال في13املسيح منسكباً وُمتناَوالً" )بوسيه( ]
[.14جماعة املؤمنني، وهذا ممكن ألنه يعيش فقط في وسط أولئك الذين يتحدون" ]

ليس الهسسوت الكنيسسسة إال فصسسالً، إنمسسا فصسسالً حاسسسماً، من الخريسسستولوجّيا. وبسسدون هسسذا الفصسسل، سسستكون
الخريستولوجّيا نفسها غري مكتملة. إن رس الكنيسسسة في العهسسد الجديسسد يعلَن في سسسياق الخريسسستولوجّيا. لقسسد
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لنصري إنساناً  الله صار  "كلمة  أثناسيوس:  القديس  يقول  مماثلة.  بطريقة  والالتني  الرومّيون  اآلباء  قّدمه 
[. 15الله" ]

(theosisإن كنيسسسة املسسسيح هي بالتحديسسد املكسسان الرّسي السسذي يتّم فيسسه ويسسستديم "تقسسديس" أو "تأليسسه" )
البرشية من خالل عمسسل السسروح القسسدس. في كسسل مسسا يتعلسسق باملسسسيح ، "يُنسساَول املسسسيح في هسسذه الوديعسسة، أي

[.  الكنيسسسة ذاتهسسا16السسروح القسسدس"، كمسسا يقسسول القسسديس إيرينسساوس. فهسسو يقسسول أيضسساً إنهسسا "بسساب الحيسساة" ]
بوجودها هي الشهادة الدائمة للمسيح، وتأكيد انتصاره ومجده وإعالنهما. حسسىت يمكننسسا القسسول إنهسسا خالصسسة
جميع أعماله. الكنيسة هي املسسسيحية. ليس فقسسط عقيسسدة صسسحيحة، قاعسسدة لطريقسسة حيسساة محسسددة، بسسل حيسساة

جديدة، لّم شمل اإلنسان إلى الله، رشكة حقيقية وصميمية معه، بالنعمة كما باإليمان.
ومع ذلك، فإن الكنيسة هي أيًضا مؤسسسسة تاريخيسسة حقيقيسسة وواقسع أريض ومنظسور. بكونهسا تجسسداً للكلمسسة،

 القسسواننيُ تنسساقضً بنيةِ الكنيسةِكسسانت أيضسساً حسسدثاً تاريخيسساً، رغم أنسسه رسي وال يُسسدرَك إال باإليمسسان. إن ِلرّس
تماماً، مثل رس املسيح، التناقض الكامن في عقيدة خلقيدونية. حقيقتان، إلهي وإنساني، بال امزتاج، لكن في
اتحاد كامل ال يتجزأ. علينا أن نمزّي بينهما بجديسسة، لكننسسا ال نجسسرؤ على الفصسسل بينهمسسا. إن التعريسسف السسدقيق
الوحيد للكنيسة هو أنها املسيحية كاملة. وربما كان األب بافل فلورنسكي محًقا في اإلرصار: "فكرة الكنيسسسة
غسسري موجسسودة، لكن الكنيسسسة نفسسسها موجسسودة، ولكسسل عضسسو حي في الكنيسسسة، الحيسساة في الكنيسسسة هي أكسسرث

[.17األشياء اليت يعرفها تحدياً ووضوحاً" ]

† 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 
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