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الطب النفسي األرثوذكسي
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

 هييذا الكتيياب هييو من أقييدم وأهم مييا كتب الميييتروبوليت ييييروثيوس فالخييوس، مطييران نافبيياكتوس وأيييوس
 فالسيوس في اليونان، وهو من أغزر الكتاب األرثوذكسيين في النصييف الثيياني من القييرن العشييرين إلى اليييوم.
 يزخر هذا الكتاب باالستشهادات اآلبائية الفيلوكالية، وهذا ما جعل العديد من المترجمين والالهوتيين الناطقين
 بالعربية ال يقربون ترجمته. بالمقابل هذا الكتاب موجود في مييا يزيييد عن عشيير لغييات غييير اليونانييية الييتي هي

 . ترجمته إلى العربية د. نيفين سعد، وهي طبيبة مصرية أخصييائية1994األصل. أول صدور للكتاب كان في عام 
 . طلب صياحب السييادة من األب أنطيوان2009في الطب النفسيي وأميراض المخ واألعصياب. صيدرت ترجمتهيا في 

 ملكي مراجعة الكتاب الذي سّجل كّمًا ضخمًا من المالحظات. طلب الميتروبوليت أن ال تصدر طبعيية ثانييية قبييل
 تصحيح هذه النقيياط، ولم تصييدر الطبعيية ألن د. نيفين التحقت بأحييد األديييار في أميركييا. قبييل التحاقهييا قييامت

بترجمة ثالث كتب أخرى للكاتب نفسه وراجعها األب أنطوان ملكي. 
الطب النفسي األرثوذكسي فبقيت عالقة إلى اآلن، حيث سوف  تصدرها مجلة ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "أما النسخة المنقحة من كتاب   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 التراث األرثوذكسي على فصول. تنصح التراث األرثوذكسي كل الذين سبق أن اقتنوا الكتاب بنسييخته الورقييية
 أن يهملوه ويعيدوا قراءته في هذه النسخة المنقحة ألن الفرق كبير. هذا الفرق يعود بشكل أساسي، كما اّتضيييح
 من خالل عمل األب أنطوان ملكي مع د. نيفين على أربييع كتب، إلى خلفيتهييا. فالعديييد من المفيياهيم األساسييية
 التي يقوم عليها هذا الكتاب، وبشكل رئيسي النوس والهدوئية، غير معروفة لدى األقباط، أقله الذين ال يعرفون
 الفيلوكاليا ومنهم كهنة وكّتاب ومفكييرون. من هنييا أن المراجعيية كييانت عماًل شيياقًا اسييتدعى في بعض األحيييان
 استبدال مقاطع برمتها، خاصًة تلك الموجودة باللغة العربية من ترجمات عن األصل اليوناني، وليس عن مصادر
 بلغات أخييرى. فغالبييية الترجمييات عن مصييادر غييير يونانييية، خاصييًة إن لم تكن قييد تمت مراجعتهييا على األصييل

اليوناني، تعاني من درجات مختلفة من الخلل الذي يبلغ الشطط في بعض األحيان.
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مقدمة الكاتب
الطب النفسي األرثوذكسي إلى الحاالت الخاصة التي تعاني من مشيياكل نفسييية وعصييبية، بييل ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ال يشير تعبير   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 هو يعني كل الناس. يرى التقليد األرثوذكسي أن آدم صار مريًضا بعيد السيقوط وأظلّم عقلييه، وفقييد شيركته مييع
بب العدييد من المشياكل اإلنسيانية واإلجتماعيية بيل وحيتى  اهلل، وبالتالي دخل الميوت إلى كييان اإلنسيان، وسيَّ
 البيئية. وفي مأساة السقوط احتفظ اإلنسان بصورة اهلل داخله، ولكنه فقد تماًما شَبَهه به، حيث أن شييركته مييع
 اهلل كانت قد تمزقت. وعلى أية حال، فإن تجسد المسيح وعمل الكنيسة يهيدفان إلى جعيل اإلنسيان قيادرًا على
 الوصول إلى الشبه مع اهلل اليذي هيو إسيتعادة الشيركة معييه. ويسييمى هيذا العبيور من حالية السيقوط إلى حالية
، ألنيه مرتبيط بعودتيه من حالية كونيه ضيد الطبيعية إلى الحالية الطبيعيية والفيوق شفاء اإلنسان ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "اإلتحاد باهلل   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
ف مييع  طبيعية. ويستطيع اإلنسان بييااللتزام بييالعالج األرثوذكسييي، كمييا ييرى آبيياء الكنيسيية القديسييون، أن يتكّييي

األفكار بنجاح، وبالتالي يحل مشاكله بطريقة شاملة وكاملة. 
 إني أود أن أؤكد ثانية على أن تشخيص كل الحاالت المرضية النفسية والعصبية ليس هو موضوع هذا الكتاب،
 ألن هذا مجال الطب النفسي. ومن ناحية أخرى فإن العديد من األمراض النفسية يييأتي من الخييوف من المييوت،
ل باإلحسياس باليذنب، وفقيدان إتحياد اإلنسيان باهلل. ويسيتطيع الالهيوت  وفقدان معنى الحياة، والضيمير المثقَّ

الكنسي بكل تأكيد أن يساعد إما بالوقاية أو بشفاء األشخاص الذين يعانون من مثل هذه المشاكل الوجودية. 
 وبالتالي فإن الطب النفسي والعصبي يشفي اإلضييطرابات بينمييا الالهييوت األرثوذكسييي يشييفي األسييباب األكييثر

عمًقا التي تتولد منها هذه األمراض. 
 سوف يجد القارئ في هذا الكتاب المسار الذي من خالله يصل إلى الشركة مع اهلل، وبالتييالي يحقييق الهييدف من

الوجود اإلنساني. كما سيجد فيه أيًضا الطريقة التي تمكنه من أن يقي نفسه من األمراض البدنية المختلفة. 
 وبذلك يصبح الطب النفسي األرثوذكسي أكثر فائدة للذين يبتغيون حيّل مشياكلهم الوجوديية، اليذين أدركيوا أن
، وبالتالي يجب عليهم أن يتحرروا من طغيان أهوائهم وأفكارهم لكي يصييلوا السييتنارة عقييولهم  عقلهم قد أظلمَّ

والشركة مع اهلل. 
 وبرتبط كل هذا العالج النفسي بدرجة وثيقة بتقليد الكنيسة النسكي وبحياتهييا الهدوئييية كمييا هييو محفييوظ في
 كتابات آباء الكنيسيية، وبصييورة بييارزة في تعليم القييديس غريغوريييوس باالميياس. وبالتأكيييد، ال ينبغي أن نغفييل
 حقيقة أن الحياة النسكية والهدوئية هي نفس الحياة التي نراها في حياة األنبيياء والرسيل، كمييا هي موصييوفة
 في األسفار المقدسة. وسوف يّتضح في تحليل فصول هذا الكتاب أن الحييياة النسييكية هي في الحقيقيية حييياة

. األناجيل
 أعتقيييد أن حيييياة اليقظييية الهدوئيييية اكنت موجيييودة أيضيييًا في العيييالم الغيييربي قبيييل أن ُتسيييَتبَدل بيييالالهوت

السكوالستيكي. السكوالستيكية
د بين العقييل والييذهن، وبين المعرفيية الذهنييية  إنييني أؤمن أن المشييكلة العظمى للفلسييفة الغربييية هي أنهييا توّحيي
 والمعرفة الوجودية. وفي الواقع، إن التقليد النسكي هو التقليد المشييترك بين الشييرق والغييرب في الفييترة الييتي
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 سبقت التوحيد بين الالهوت والماورائيات. وهذا التقليد النسكي هو الذي يهدئ تماًما روح اإلنسان الذي يسعى
 إلي تحقيق ذاته وإلى الهدوء والسالم الداخلي. من الضروري أن نجد ونعيش هذه الطريقة العالجية فيمييا نحن
 نسلك في ألم عالم اليوم وإضطرابه، ما يقهرنا ويؤلمنا ويوصلنا لجوع وعطش حقيقيين، وهييذا بحسييب تعيياليم
آباء الكنيسة القديسين. فاألكيد أن آباء الكنيسة القديسين سبقوا علماء النفس واألطباء النفسيين المعاصرين. 

 إن األشخاص الذين ُشفوا بالفعل هم اليدليل على أن الكنيسية تعميل في المجتميع بطريقية خالصيية. وهيذا هيو
 بالضبط الغرض العظيم الذي تقدمه الكنيسية األرثوذكسيية من خالل الهوتهيا وحياتهيا. وطريقية الكنيسية هيذه

  بل هو اإلنسان المتألّييه(anthropocentric)تختلف بوضوح عن الطرق النفسية األخرى ألن مركزها ليس اإلنسان 
(theanthropocentricوألنها ال تقوم بعملها بطرق بشرية بييل بمعونيية وقييوة النعميية اإللهييية، وبدرجيية أساسييية ،) 

( بين اإلرادة اإللهية واإلنسانية. synergy)بالتآُزر 
 لقد أردت في هذا الكتاب أن أؤكد على بعض الحقائق إذ تمنيت أن أشير إلى جوهر المسيحية، كما إلى الطريقة
 التي تستعملها لتحقيق هذا الشفاء. وهييدفي الرئيسييي هييو مسيياعدة اإلنسييان المعاصيير لكي يجييد شييفاءه داخييل
 الكنيسة األرثوذكسية، إذ أننا نحن أيضًا نجاهد لكي نحصل عليه. إني أدرك أننا جميعًا مرضى ونحتيياج لطييبيب:
 إننا سقماء ونحتاج للشفاء. والكنيسة األرثوذكسية هي الملجأ والمستشفى الييذي يسييتطيع كييل شييخص مييريض

ومتألم أن ُيشفى فيه. 
د الييرب  على رجاء أن يستفيد البعض من هذا الكتيياب كوسييلة للبحث عن شييفائهم في الكنيسيية وتعليمهييا، أمّجيي

الذي أعطاني اإللهام والقوة ألداء هذا العمل الصعب وأطلب منه أن يرحم ضعفي. 

المتروبوليت ييروثيوس فالخوس

3



2022السنة التاسعة عشرة                                                                                                                     العدد األول ، تشرين األول 
______________________________________________________________________________

الفصل األول
األرثوذكسية كعلٍم عالجي

عطيت عييدة إجابييات على األسييئلة التالييية: مييا هي المسيييحية ومييا هي  لقد صيغت عدة تفسيرات للمسيييحية وا�
 رسالتها في العالم؟ ولكن أغلب هذه اإلجابات غير صحيحة. سوف نحاول في ما يلي أن نوضح قدر اإلمكان أن

المسيحية، واألرثوذكسية بوجه خاص، هي عالج. وسوف نحاول أيضًا أن نصف ما هو العالج وكيف يتحقق. 

ةيحيسملا يه ام - ما هي المسيحية1
 الكثيرون، في وصفهم للمسيحية، يرون أنها واحدة من عدة فلسفات وأديان معروفة منذ القدم. ما ال شيك فيييه
 هو أن المسيحية ليست فلسفة بالمعنى السائد اليوم. فالفلسييفة تؤسييس نظامييًا فكريييًا ال عالقيية لييه بالحييياة في
 أغلب األحيييان. الفييرق الجييوهري بين المسيييحية والفلسييفة هييو أن الفلسييفة هي تفكييير بشييري، في حين أن
 المسيحية هي إعالن إلهي. ليست المسيحية إكتشاًفا من اإلنسان، ولكنهييا إعالن من اهلل لإلنسييان. لقييد كييان من
 /المسييتحيل على المنطييق البشييري أن يصييل إلى حقييائق المسيييحية لعجييز الكلميية اإلنسييانية، لييذلك أتى الكلميية

اإلنسان، أي المسيح كلمة اهلل. صياغة هذا اإلعالن اإللهي تّمت بمصطلحات الفلسفة المعاصييرة. ومييع ذلييك  /اإلله
اإلنسان لبس من فلسفة هذا الزمان. الكلمة /يجب علينا أن نؤكد ثانية أن المسيحية ليست فلسفة . لكن  اإلله / .نامزلا اذه ةفسلف نم سبل ناسنإلا/ةملكلا/هلإلا _

ِليَم َوِمْن ِزُع ِمْن ا�وُرشييَ ُد َربُّ اْلُجُنييوِد َينْيي يِّ ُه ُهَوَذا السييَّ نَّ َفا�  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يالحظ القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسير أشعياء: 
ْيَخ. َرِئيَس اَف َوالشَّ ِبيَّ َواْلَعرَّ اَر َوَرُجَل اْلَحْرِب. اْلَقاِضَي َوالنَّ كَْن، كُلَّ َسَنِد ُخْبٍز، َوكُلَّ َسَنِد َماٍء. اْلَجبَّ َنَد َوالرُّ  َيُهوَذا السَّ

إش  ْقَيِة  اِع، َواْلَحاِذَق ِبالرُّ نَّ )اْلَخْمِسيَن َواْلُمْعَتَبَر َواْلُمِشيَر، َواْلَماِهَر َبْيَن الصُّ يبدو هنا أنه يسّمي الشخص3-1:3ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف ":  ) 
افًا. وفي الواقع فييإن العرافيية والنبييوة  القادر على التنبؤ بالمستقبل من خالل الذكاء الشديد والخبرة باألشياء عرَّ
ل اف يبييدأ ممييا حييدث بالفعييل، وُيعمِيي  هما شيئان مختلفان. فالنبي يضع ذاته جانبًا ويتكلم بوحي إلهي، بينما العرَّ
 ذكاءه، وبرى ُمسبقًا العديد من األحيداث المسييتقبلية كمييا يفعييل الشييخص الييذكي بصيورة طبيعيية. ولكن الفييرق

. 1ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "بينهما كبير وهو المسافة التي تفصل بين الذكاء البشري والنعمة اإللهية
الفلسفة هو إذًا شيء، والنبوة أو كلمة النبي الذي يتكلم بالالهوت هي شيء آخر. فيياألولى هي (إذًا، االستبصار  ( 

نشاط بشري، بينما الثانية هي إعالن الروح القدس. 
 في كتابات اآلباء، وخاصًة في تعليم القديس مكسيموس، ُيشيار إلى الفلسيفة على أنهيا بدايية الحيياة الروحيية.
الفلسفة العملية قاصدًا تطهير القلب من األهواء الذي هييو حقييًا المرحليية األولى في ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "لهذا هو إستعمل مصطلح   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

رحلة النفس نحو اهلل. 
ر اهلل  باإلضافة إلي ذلك ال يمكن أن ننظر إلى المسيحية كدين، على األقل كدين يقدم نفسه اليوم. عادة ما ُيَصوَّ
 على أنه ساكن السماء يوّجه تاريخ البشرية من هناك، ويضبط األمور بشدة، ويحصييل على سييعادته من اإلنسييان

1.   .  304 . 154Commentary on Isiah SC p

4



2022السنة التاسعة عشرة                                                                                                                     العدد األول ، تشرين األول 
______________________________________________________________________________

 الذي كان قد سقط إلى األرض في مرضه وضعفه. وبالتالي هناك حائط يفصل اهلل عن اإلنسان الذي عليه أن
يتسلقه. يجيء الدين كمساعدة فعالة لإلنسان والطقوس الدينية ُتسَتعَمل لهذا الغرض. 

 كما توجد رؤية أخرى فيها أن اإلنسيان يشيعر بيالعجز فى الكيون، ويحتياج إلليه قيدير لكي يسياعده في ضيعفه.
 وبحسب هذا المفهوم، ليس اهلل هو الذي يخلق اإلنسان، ولكن اإلنسان هو الذي يخلييق اهلل. وهكييذا يولَييد الييدين
. إلى هييذا، يييرى الكثيييرون الييدين العالقة بين األنا واآلخيير المطلييق ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "كعالقة لإلنسان مع اإلله المطلق بمعنى أنه   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 على أنه وسيلة ينخدع بها الكثيرون إذ يحّولون رجاءهم إلى الحياة اآلتية، وهكذا تستخدم السييلطات الغاشييمة

الدين لكي تضغط على الناس بواسطته. 
 ولكن المسيحية هي شيء أعلى من هذه التفاسير والنظريات، إذ ال يمكن أن تُحتَوى داخييل المفهييوم والتعريييف
اآلخر المطلق، بل شخص حي في إتحاد ملمييوس . اهلل ليس  الطبيعية  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "المعتاد للدين الموجود في الديانات  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 مييع اإلنسييان. باإلضييافة إلى ذلييك، المسيييحية ال تييرجئ المشييكلة للمسييتقبل ببسيياطة، أو تنتظيير سييعادة ملكييوت
 السموات بعد التاريخ وبعد إنتهاء الزمان فالمستقبل في المسيييحية ُيعيياش في الحاضيير ويبييدأ ملكييوت اهلل في

هذه الحياة. وبحسب تفسير اآلباء، ملكوت اهلل هو نعمة اهلل الثالوث، وهو معاينة النور اإللهي األزلي. 
 ال ننتظر نحن األرثوذكسيين نهاية التاريخ ونهاية الزمان، بل من خالل هييذه الحييياة في المسيييح نجييري لنقابييل
 نهاية التاريخ، وبالتييالي نحيييا بالفعييل الحييياة المنتظييرة بعييد المجيء الثيياني. يقييول القييديس سييمعان الالهييوتي
 الحديث أن الذي عاين النور اإللهي واتحد باهلل ال ينتظر المجيء الثاني للرب بل يحياه. ُتعانقنا األبدييية، إًذا، في
 كل لحظة من الزمان. وهكذا ُيعاش الماضي والحاضر والمستقبل بطريقة جوهرية في وحدة ال تتجزأ. وهذا هو

ما يسمى بالزمن المكَّثف. 
ل المشييكلة. إنهييا تمنح أفييون الشيعوب  ألنهييا بالتحدييد ال تؤّجي ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ال يمكن إًذا أن نصيف األرثوذكسييية على أنهيا   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
لها. وحيثما ُتعاش األرثوذكسييية بالطريقيية الصييحيحة س المجتمعات وتبّدّ ل الحياة البيولوجية، تقدِّ  الحياة، ُتحوِّ
 وفي الييروح القييدس، توجييد شييركة بين اهلل والنيياس، وبين السييماوي واألرضييي، وبين الحي والميت. وفي هييذه

الشركة ُتَحل فعاًل كل المشاكل التي تواجهنا. 
 وباإلضافة إلى ذلك، طالما بين أعضاء الكنيسة أناس مرضييى ومبتييدئين في الحييياة الروحييية، فمن المتوقييع أن
دين بالمعنى المشار إليه أعاله. فالحياة الروحية رحلة ديناميكية، تبدأ ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يفهم البعض منهم المسيحية على أنها   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
الشبه الييذي ، وتستمر ِعبر الحياة النسكية التي تهدف إلى الوصول إلى  الصورة ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "بالمعمودية التي هي تطهير  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 هييو الشييركة مييع اهلل. علينييا أن نوضييح أنييه حييتى حين نتكّلم عن المسيييحية كييدين، علينييا أن نحفييظ بعض

اإلفتراضات المسبقة الضرورية. 
. توجييد جسييد المسيييح كنيسيية تعييني  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "أول هذه اإلفتراضات هو أن المسيحية هي بصورة رئيسية كنيسة. و ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
أنت بطييرس  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "عدة مواقع في العهد الجديد حيث تسمى المسيحية كنيسة. سييوف نييذكر فقييط كلمييات المسيييح: 

مت  ورأس الجسييد1٨:1٦ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف ")وعلى هييذه الصييخرة أبييني كنيسييتي ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "، وكلمييات بييولس الرسييول ألهييل كولوسييي:  ) 
كو  فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت اهلل الذي هو كنيسيية اهلل1٨:1ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف ")الكنيسة ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "، ولتلميذه تيموثاوس:  ) 
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الحق وقاعدته  عمود  )الحي  تي 1ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " هناك3:1٥  السماء ويوّجه من  ببساطة في  يسكن  اهلل  أن  يعني   (. وهذا ال 
سيها، وبالتيالي بالمسييح تكيون الطبيعية  التاريخ وحياة البشر، بل هو متحد بنا. لقيد أخيذ الطبيعية البشيرية وقدَّ

 . أعضاء المسيح ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "البشرية المقدسة في يمين اآلب. فالمسيح إذًا هو حياتنا ونحن  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

 وثاني اإلفتراضات هو أن غاية المسيحي هي الوصول لحالة اإلتحاد باهلل المباركيية. ويتطييابق اإلتحيياد باهلل مييع
، أي أن يكون المرء ُمشابًها هلل. في مطلق األحوال، للوصول إلى الَشَبه وبلوغ معاينة اهلل، وكي ال تكون ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الَشَبه  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
ر أواًل. هييذا التطهييير والشييفاء، همييا  هذه المعاينة نارًا آكلة بل نورًا واهبًا الحياة، يجب أن يكون اإلنسان قييد تطّهيي
 عمل الكنيسة. عندما يشترك المسيحي في العبادة دون أن يحقق التطهير المعطي الحياة، مع أن أعمال العبييادة
ر هي المدينية  تهدف أيضًا لتطهيير اإلنسيان، فإنيه ال يكيون عائشيًا داخيل الكنيسية بحيق. المسييحية بيدون تطّهي
 الفاضلة. عندما نكون إذًا في عملية تطّهر وخاصًة في سيييعينا إلى الشييفاء، نسييتطيع أن نتكّلم عن الييدين. وهييذا
ن وهو ليس يلجم لسييانه، بييل يخييدع قلبييه،  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يتماشى مع كلمات يعقوب الرسول:  إن كان أحد فيكم يظن أنه ديِّ
 فديانة هذا باطليية. الديانيية الطيياهرة النقييية عنيد اهلل هي هييذه: إفتقيياد اليتييامى واألرامييل في ضيييقتهم وحفييظ

)اإلنسان نفسه بال دنس من العالم  يع  . 27-2٦ : 1ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  )
، بيل هي شييفاء بشييكل طبيعييية ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يعطينا هذا التعّفف الحييق ألن نييدعي أن المسيييحية ليسييت فلسييفة وال ديانيية   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

رئيسي. إنها شفاء أهواء اإلنسان حتى يستطيع أن يصل إلى الشركة واإلتحاد مع اهلل. 
 لقد أظهر لنا الرب عدة حقائق في مثل السامري الصالح. فعندما رأى السييامري الرجييل الييذي وقييع بين اللصييوص
ن على الفيور، فتقيدم وضيمد جراحاتيه، وصيّب عليهيا زيتيًا وخميرًا،  الذين جرحيوه وتركيوه بين حي وميت، تحنَّ

لو  )وأركبه على دابته، وأتى به إلى فندق، وإعتنى به   (. لقد عالج السيد المسيح اإلنسان المجييروح34-- 33 ا: 0ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 وأتى به إل فندق، أي إلى المستشفى الذي هو الكنيسة. وهكذا ُصور المسيح هنا كطبيب يشفي أمراض اإلنسان

والكنيسة كمستشفى. 
 ومن األمور المميزة جدًا أن القديس يوحنا الذهبي الفم في تحليله لهذا المثل قّدم الحقييائق الييتي ركّزنييا عليهييا.
 لقد نزل اإلنسان من الحالة السماوية لحالة خداع الشيطان، ووقييع بين اللصييوص الييذين هم الشيييطان والقييوات
أنتَنت وقيياحت جراحيياتي من ِقبَييل  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "العييدّوة، والجييراح الييتي تكبييدها هي الخطايييا المتنوعيية. وكمييا يقييول داود: 

مز  )جهالتي  . والسييامري هييو المسيييح نفسييه الييذي نييزل من٥:3٨ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " كل خطييية تجلب كييدمات وجراحييًا ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف ". إذ أن  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ) 
أنييه إذ مييزج  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "السماء إلى األرض لكي يشفي اإلنسان المجروح. لقد استعمل الخمر والزيت للجييراح وهييذا يعييني 
فإن الزيت يجلب الكلميية المعزييية، والخميير . وبحسب تفسير آخر  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الروح القدس مع دمه، جلب الحياة لإلنسان  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
إذ حميل الجسيد . لقد أركََبه على دابته:  د، أي التوجيه الذي يجلب تركيزًا للعقل المشتت ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يعطي الغسول المضمِّ  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
إلى الفندق . وهكذا قاد السامري الصالح، أي المسيح، اإلنسان  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "على كتفيه اإللهيين، رفعه نحو اآلب في السماء  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
ومن خالل بييولس . لقد سلَّمه لصاحب الفنييدق الييذي هييو بييولس الرسييول  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الرائع والفسيح أي الكنيسة الجامعة  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
اعتنوا باألمم الذين أعطيتهم لكم في الكنيسة، واعطييوهم الشييفاء، ، قائاًل:  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ألساقفة ومعلمي وكهنة كل كنيسة  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
ُعوا عليهم الجبيييرة الييتي هي أقييوال األنبييياء وتعيياليم اإلنجيييل،  طالما أنهم مرضييى مجروحييون بالخطيئيية، وضييَ
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. وهكذا، وبحسب القديس  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "جاعلين إياهم واحدًا من خالل اإلرشاد والوعظ الذي من العهدين القديم والجديد
ويشفي كل الناس من خالل الوعظ الروحي وتوزيع  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يوحنا الذهبي الفم، فإن بولس هو الذي يدعم كنائس اهلل 

. 2ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "خبز التقدمة لكل واحد ....
 واضيح جيدًا في تفسييير القييديس يوحنييا اليذهبي الفم لهيذا المثيل, أن الكنيسيية هي مستشييفى تشييفي المرضييى

بالخطيئة، على حين أن األساقفة والكهنة هم مانحو الشفاء لشعب اهلل مثل بولس الرسول. 
ال يحتيياج األصييحاء إلى  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "تظهر هذه الحقائق أيضًا في عييدة مواضييع أخييرى في العهييد الجديييد. لقييد قييال الييرب: 

)طييبيب بييل المرضييى  مت  (. يعي بييولس الرسييول جيييدًا أن ضييمير النيياس ضييعيف وخصوصييًا ا النيياس12:يي 9ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
وهكذا إذ تخطئون إلى اإلخيوة وتجرحيون ضيميرهم الضيعيف تخطئيون إلى المسيييح  )البسطاء:  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  (.12:٨ كيو 1ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

... وعلى النهر من هنا  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يقول سفر الرؤيا أن يوحنا اإلنجيلي رأى ماء الحياة نهرًا يخرج من عرش اهلل والخروف 
رؤ )ومن هناك شجرة حييياة تصيينع إثنييتي عشيرة ثمييرة، وتعطي كييل شيهر ثمرهييا، وورق الشييجرة لشييفاء األمم   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

2:22 .)
 عمل الكنيسة إًذا هو عمل عالجي، فهو يهدف لشفاء أمراض الناس وبشكل خاص أمراض النفس التي تصرعهم.
 هذا هو التعليم الرئيسي في العهد الجديد وآباء الكنيسة. وسوف توضح عدة نصييوص من كتابييات اآلبيياء، هييذه

الحقيقة في ما يلي في هذا الفصل وفي الفصول األخرى أيضًا. 
 أريد أن أؤكد هنا أيضًا أنه ال يمكن االستغناء عن الكنيسة. إنييني ممتن كثيييرًا لألب واألسييتاذ يوحنييا رومانيييدس
 على تأكيده على ذلك في كتاباته. أنا مقتنع أنه قارئ جيد لكتابات اآلباء النساك وخصوصًا الفيلوكاليييا، وبالتييالي
قد التقط معنى المسيحية الحقيقي. كما أعتقد أن هذه هي مساهمته العظيمة، وذلك ألنه في هذا العصر الذي 

م فيه المسيحية على أنها فلسفة، أو الهوت عقلي، أو تقليد ثقافي أو شيعبي، أي عيادات وتقالييد، يقيدم هيو  تقدَّ
هذا التعليم عن النظام العالجي والشفاء. 

إن اإليمان بالمسيح، من دون تحقيق الشفاء في المسيح ليس إيمانًا البّتة. إننييا نجييد  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "إنه يقول بطريقة واقعية: 
 هنا نفس التناقض التي نجده عندما ال يلتزم شخص مريض بالمرة بالعالج الذي يصفه طبيبييه، والييذي يثييق هييو
 به ثقة شديدة. لو أن اليهودية ووريثتها المسيحية قد ظهرتا في القرن العشرين لكانتا على األغلب قد تمّيزتا، ال
 كديانات، بل كعلوم طبية في الطب النفسي، ولكان تأثيرهما واسعًا على المجتمع بسبب نجاحاتهما المتميزة في
را على أنهمييا ديانتييان  شفاء الشخصية التي تعمل بصورة جزئية. لم تكن اليهودية و المسيييحية النبوّيتييان لُتفسييَ
 تستعمالن مختلف الطرق السحرية و المعتقدات لكي َتِعَدا بالهروب من عالم مفَتَرض من المييادة والشيير والرييياء

. 3ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "إلى عالم روحي من األمان والنجاح
 ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ويقول نفس األستاذ في كتاب آخير: إن التقلييد اآلبيائي ليس فلسيفة إجتماعيية أو نظاميًا أخالقييًا وال جميودًا
 عقائييديًا دينيييًا، بييل هييو عالج شيياٍف. وعلى هييذا األسيياس هييو يشييبه الطب إلى درجيية كبيييرة، وخصوصييًا الطب
 النفسييي. فييالقوة الروحييية الييتي للنفس الييتي تصييلي بال إنقطيياع في القلب، هي أداة فيزيولوجييية يمتلكهييا كييل

2.  62, . 755 757PG 62, col. 755-757 col. 755-757 -

3. . :       .     , . . 28J.Romanides: Jesus Christ the life of the world. (A talk in Greek translation), .p. 28f Romanides J.Romanides: Jesus Christ the life of the world. (A talk in Greek translation), .p. 28fesus Christ the l. 755-757ife of the worl. 755-757d )A talk in Greek translation), .p. 28f tal. 755-757k in Greek translation), .p. 28f in G 62, col. 755-757reek in Greek translation), .p. 28f transl. 755-757ation( p f
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 شخص وتستلزم الشفاء. ال تستطيع الفلسفة وال أي من العلوم المعروفة اإليجابية أو االجتماعية أن تشفي هذه
 األداة. من الممكن أن يحدث ذلك فقط من خالل تعاليم اآلباء النسكية. وبالتالي فإن الذين لم ُيشفوا هم عادة ال

.4ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يعرفون حّتى بوجود هذه األداة
ال يصينِّف اآلبيياء إلى ُفوا بالفعييل. م إلى مرضييى، وخاضيعين للعالج، وقديسيين شيُ  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "وهكذا فإننا في الكنيسة ُنقسييَّ
 أخالقيين أو ال أخالقيين، أو إلى صالحين وأشرار على أساس القواعد األخالقية، فهذا التصنيف سطحي. ولكن
 تنقسم اإلنسانية في العمق إلى مرضى النفس، الييذين في طييور الشييفاء، والشييافين. كييل الييذين ليسييوا في حاليية
 ةديجلا ةميزعلاو ةنسحلا ةدارإلا سيل يسكذوثرألا ناسنإلا عنصي ام …االسييتنارة هم مرضييى بييالنفس مييا يصيينع اإلنسييان األرثوذكسييي ليس اإلرادة الحسيينة والعزيميية الجيييدة
ر واإلسييتنارة والتأّلييه. مراحييل  والممارسات األخالقية واإلخالص للتقليد األرثوذكسي وحسييب، بييل أيضييًا التطّهيي

.٥ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الشفاء هذه هي غاية حياة الكنيسة السرية، كما تشهد بذلك النصوص الليتورجية

ةيحيسملا يه ام - الالهوت كعلم عالجي2
 يتضح مما قيل أن المسيحية بشكل أساسي هي علم يشفي أي أنها طريقة طب نفسي وعالج نفسييي. وينطبييق
 نفس الشيء على الالهوت، فهو ليس فلسفة بل هو، بشييكل أساسييي، عالج شيياٍف. يييبّين الالهييوت األرثوذكسييي
 بوضوح أنه، من جهة، ثمرة العالج، ومن جهة أخرى طريقة العالج. وبمعنى آخر فإن الالهوتيين هم فقط أولئيك
 الذين ُشفوا والذين حققوا الشييركة مييع اهلل، وهم وحييدهم الييذين يسييتطيعون أن ُيظهييروا للمسيييحيين الطريييق

مكان الشفاء. الالهوت إًذا هو ثمرة العالج وطريقته في آن واحد.  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الحقيقي للوصول إلى  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

 هنا نحتاج للتوسع في ما قيييل لكي نيرى هييذه الحقييائق بطريقيية أوضييح. لييذلك سييوف نقتبس من تعيياليم اآلبيياء
القديسين حول الالهوت والالهوتيين. 

 أعتقد أنه يجب علينا أن نبدأ بالقديس غريغوريوس النزينزي إذ أن الكنيسة لم تمنحه لقب الالهييوتي بالصييدفة.
 إنه يكتب في بداية نصوصه الالهوتية الشهيرة أنه لم ُيعَط لكل واحد أن يتكلم بالالهوت وأن يتحدث عن اهلل،
للييذين إمُتحنييوا  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ألن هذا الموضوع ليس رخيصًا ومتدنيًا لهذه الدرجة. لم يوضع هييذا العمييل لكييل النيياس ولكن 
. ال يتكلم ر  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "وُحسبوا ُمخَتَبرين في معاينة اهلل، وقد تطهييروا في النفس والجسييد أو على األقييل في طييور التطّهيي
ر إل اإلسييتنارة. ومييتى يحييدث معاينيية اهلل ومن التطّهيي (عن اهلل إال أولئك الذين عبروا من العمييل إلى الثيوريييا  ( 
يحدث ذلك عندما نصبح أحرارًا من الييدنس واإلضييطراب الخييارجيين، وعنييدما ال يختلييط مييا يسييود في  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ذلك؟ 
إنه من الضروري أن يكيون الميرء خيالي . من أجل ذلك ينصح القديس قائاًل:  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "داخلنا بالغضب والصور الخاطئة  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

. ٦ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "البال لكي يعرف اهلل
 يربييط نيّلس الناسييك الالهييوت بالصييالة، والصييالة النوسييية بشييكل أساسييي. إننييا نعييرف جيييدًا من تعليم اآلبيياء
 القديسييين أن من اكتسييب نعميية صييالة القلب يكييون قييد دخييل أول مرحليية من معاينيية اهلل، ألن هييذا النييوع من

4 . :      . . 1, .22 .  J.Romanides: Jesus Christ the life of the world. (A talk in Greek translation), .p. 28f Romanides Romaioi I Romioi Pateres tis Ek in Greek translation), .p. 28fk in Greek translation), .p. 28fl. 755-757isias Vol. 755-757 p f In G 62, col. 755-757reek in Greek translation), .p. 28f

5 . .27Ibid p

6   . .27,7. , .7, .285G 62, col. 755-757reogy the theol. 755-757ogian Or NPNFns vol. 755-757 p
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 الصالة هو شكل من الثيوريا. وبالتالي فإن كل الذين يصلون بالنوس يكونون في شركة مع اهلل، وهذه الشركة
الالهوتي هو َمن تصلي حّقًا. وَمن يصّلي حّقًا هييو  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "هي معرفة اإلنسان الروحية هلل. وهكذا يقول القديس نيّلس:

. 7ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الالهوتي
إن  . السيلم ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يطرح القيديس يوحنيا السييلمي الالهيوت الحقيقي في عيدة مواضيع في كتابيه اليروحي الممتياز  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
عندما تتحد حواس اإلنسان باهلل بصورة كاملة، فإن ما قاله اهلل يصييبح  . ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الطهارة الكاملة هي أساس الالهوت  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 بشكل ما مفهومًا بطريقة سرية. ولكن حيث ال يوجد هذا النوع من االتحاد مع اهلل، يصير التحّدث عن اهلل أمييرًا

إحتميياالت٨ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "بالغ الصعوبة ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " . وعلى العكس من ذلك فإن الذي ال يعرف اهلل حقييًا، يتكّلم عنييه فقييط بشييكل   . وفي9ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 الواقع وبحسب تعليم اآلباء، من السيء جدًا التحدث عن اهلل في إفتراضات، ألن ذلك يقود المرء إلى الضالل. يعرف

دروسًا في تفسير الكتاب . تعطينا الشياطين الدنسة  الهوت الشياطين ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "هذا القديس كيف ينمو في داخلنا  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  10ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
يشييتغل ر من قبييل بعمييل الييروح القييدس. لييذلك ال ينبغي أن   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "في القلوب المحّبيية للمجييد الباطييل الييتي لم تتطّهيي

 َمن كان عبدًا لألهواء. 11ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "بالكالم عن الالهوت
، وبحسب اآلباء هم تكلموا بالالهوت ال بطريقة أرسييطو من اِلنَعم اإللهية من دون تفكير ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "ولقد تلقى القديسون   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
بطريقة الرسل أي من خالل عمل الروح القييدس. مييا لم يكن اإلنسييان متطهييرًا مسييبًقا من ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "خالل التفكير ولكن   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
ذا المفيياهيم  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "األهواء، وخصوصًا من الخيال، لن يكييون قييادرًا على التحييدث مييع اهلل أو الكالم عنييه، ألن النييوس 

 . مكتوبًا بالروح القدس . لقد عاش القديسون الالهوت  نة يعجز عن الكالم في الالهوت ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "المكوِّ ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

 إننا نجد نفس الكالم في كتابات القديس مكسيموس المعترف. فعنيدما يحيييا الميرء الفلسييفة العملييية الييتي هي
يتقييّدم في المعرفيية . وعنييدما يختييبر معاينيية اهلل  يتقييّدم في الفهم األخالقي ر من األهييواء،  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "التوبيية والتطّهيي ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
. إنه يستطيع في الحالة األولى أن يمّيز بين الفضائل والرذائل، وفي الحاليية الثانييية تقييود معاينيية اهلل  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الروحية
. ويتييابع القييديس مكسيييموس ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الُمشاِرك إلى معرفة الخصائص الداخلية لألشياء الغييير متجسييمة والمتجسييمة  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
وبمعونة الييروح ُيمنح نعمة التكّلم بالالهوت عندما ُيحَمل على أجنحة المحبة في الثيوريا  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "القول أن اإلنسان  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

. 12ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "القدس يدرك صفات اهلل بالقدر الذي يستطيعه النوس البشري
 ينكشف الالهوت، أي معرفة اهلل، لإلنسان الذي بلغ الثيوريا. وفي الواقع يقول نفس األب في موفييع آخيير أن َمن
 يركّز بإستمرار على الحياة الداخلية ال يصبح منضبطًا وطويل األناة ولطيفًا ومتواضعًا وحسب، بل أيضًا يصييير

. وهنا أيضًا يرتبط الالهوت بدرجة وثيقة بالثيوريا والصالة. 13ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "قادرًا على التأمل والتكلم بالالهوت والصالة
الخييبرة هييو الهييوت شيييطاني. وبحسييب ر أي عن  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يجب علينييا أن نؤكييد على أن الهوتييًا غييير نيياتج عن التطّهيي  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

7 .  1, . 62,61Evagrius Phil. 755-757ok in Greek translation), .p. 28fal. 755-757ia p

8 .  30.  .288Ladder Step CWS p

9 .Ibid

10 . .250Ibid p

11 . 262Ibid p

12 .2, .69,26Phil. 755-757ok in Greek translation), .p. 28f p

13 . .108, 64Ibid p
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المعرفة بدون خبرة هي الهوت الشياطين ”القديس مكسيموس فإن  . 14ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
فإنيه  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "القديس ثاالسيوس، الذي يشارك في نفس المنظور، كتب أنييه عنيدما يبيدأ نيوس اإلنسيان بإيمييان بسييط 

 . الالهييوت1٥ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "سوف يصل حتمًا لالهوت يتجاوز النوس ويتميز بإيمييان ثييابت سيياٍم كمييا إلى معاينيية غييير المنظييور
فه اآلباء على أنه الثيوريا. وهنييا أيضييًا يكييون الالهييوت معاينييَة اهلل  يتجاوز المنطق إذ هو إعالن اهلل لإلنسان وُيعرِّ

ويتبع ذلييك  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "بشكل رئيسي. لقد كتب نفس القديس في موضع آخر أن المحبة الحقيقية توّلد المعرفة الروحية، 
. 1٦ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "شهوة الشهوات: نعمة الالهوت

م الالهييوت، في تعليم القييديس ذييياذوخوس أسييقف فييوتيكي، على أنييه أعظم عطييية ممنوحيية من الييروح  وُيقييدَّ
لكن العطييية الييتي تلهب قلبنييا وتحّركييه بال عيب و ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "القدس لإلنسان. إن كل عطايا النعمة الييتي يهبهييا اهلل هي  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
أول مولييود للنعميية . إذ أن الالهييوت ، كونييه ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "نحييو محبيية الصييالح اإللهي أكييثر من أي شيييء آخيير هي الالهييوت  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

يمنح النفس أعظم العطايا   ، ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "اإللهية ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف " . 17ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
اكو ر٨:12)وبحسب بييولس الرسييول، فييإن الييروح القييدس يعطي معرفيية روحييية للواحييد وحكميية لآلخيير  ( ويفسييّ

بر خارجيييًا عن  القديس ذياذوخوس ذلك قائاًل أن المعرفة الروحية توّحد اإلنسان باهلل ولكنهييا ال تحّركييه لكي يعِّ
.  الحكميية ومع ذلك ال يتكلمون عن اهلل ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الذي يعرفه. يوجد رهبان يحبون الهدوئية وهم مستنيرون بنعمة اهلل   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 هي إحدى المواهب العظمى والتي يعطيها اهلل لإلنسان الذي يمتلك كاًل من التعبير والذهن المتسع. وهكذا تأتي
من خالل الصالة والسكون العميق واإلنعزال الكامل، بينما تأتي الحكمة من خالل التأمل المتواضع  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "معرفة اهلل 

.1٨ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "في الكتاب المقدس، وقبل كل شيء بالنعمة المعطاة من اهلل
 إن عطية الالهوت هي عمل الروح القدس، ولكن بالتعاون مع اإلنسان، إذ إن الروح القدس ال يفّعل في اإلنسييان

بمعزل عن تلك القدرة الموجوة داخله والتي تسعى طبيعيًا إلى هذه المعرفة ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "معرفة روحية لألسرار  . 19ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 وبحسب تعليم القديس غريغوريوس باالماس فييإن المييدعوين الهوتيييين بحييق هم أولئييك الييذين يعيياينون اهلل،

ألنه توجد معرفة عن اهلل وعن تعاليمييه، ثيوريييا نسييميها الهوتًييًا ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "والالهوت هو الثيوريا.   . وهكييذا فَمن يقييّدم20ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
بحسب حكمته الشخصية محيياواًل من خالل  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "تعليمًا عن أمور اإليمان من دون أن يقتني معرفة وخبرة فيها يعّلم 

يكون قد صار . وبحماقته  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "الكلمات أن يظهر الصالح الذي يفوق كل الكلمات، فإنه يكون قد فقد كل الصواب  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "
 . إلى هذا، توجد حاالت أصحابها بال أعمال، أي بدون أن يسلكوا في التطّهر، إلتقوا برجال قديسين21ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "عدوًا هلل

نوا ألنفسهم مفاهيمهم الخاصيية وهكييذا رفضييوا الرجيل القيديس حاولوا أن يكوَّ ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "وسمعوا لهم لكنهم بعد ذلك   ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "

14  91,601 . 20,    PG 62, col. 755-757 C Letter to Marions themonl. 755-757

15 .2, . 330,80Phil. 755-757ok in Greek translation), .p. 28f p

16 . .328 , 62Ibid p f

17 . 1, .275,67Phil. 755-757o p

18 .  .234 , 9Ibid p f

19 .   . . 2, . 239, 16St Maximus the confessor Phil. 755-757ok in Greek translation), .p. 28f p

20 . 1.3, 15Triads

21 . 1, 3, 12Ibid
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.22ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "وإنتفخوا بالكبرياء
 توضح كل هذه األشياء أن الالهوت هو ثمرة شفاء اإلنسان وليس منهجًا منطقيًا. وحده َمن تطهر، أو على األقل
 هو في مرحلة التطّهر، يمكن أن يتأسيس في األسيرار الفائقية الوصيف والحقيائق العظيمية، وأن يتلقى إعالنيات
 ومن ثّم ينقلها للناس. وهذا في التقليد اآلبييائي األرثوذكسييي، يرتبييط الالهييوت ويتحييدد بيياألب الييروحي، واألب
 الييروحي هييو الالهييوتي بييدون منييازع أي أن َمن يختييبر أمييور اهلل يسييتطيع أن يقييود أوالده الروحيييين بطريقيية

سديدة. 
إن الالهييوتي األرثوذكسييي الحقيقي هييو َمن اقتيينى معرفيية مباشييرة عن  ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "يكتب األب يوحنييا رومانيييدس قييائاًل: 
 بعض قييوى اهلل باإلسييتنارة، أو يعرفهييا أكييثر بالمعاينيية. أو قييد يعرفهييا بطريقيية غييير مباشييرة من خالل األنبييياء
 والرسييل والقديسييين، أو من خالل الكتيياب المقييدس وكتابييات اآلبيياء وقييرارات وأعمييال مجييامعهم المسييكونية
 والمحلية. الالهوتي هو الذي من خالل هذه المعرفة الروحية المباشييرة والمعاينيية يعييرف بوضييوح أن يميييز بين
 أعمال اهلل وأعمال الخليقة وخصوصييًا أعمييال إبليس والشييياطين. ال يسييتطيع اإلنسييان، من دون موهبيية تمييييز

 . ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "األرواح، أن يمتحن األرواح ليرى إن كان أمر ما من عمل الروح القدس أو من عمل إبليس والشياطين

 وهكذا، الالهوتي واألب الروحي هما نفس الشخص. من المؤكد أن الشييخص الييذي يفكيير ويتكلم باحثييًا عن فهم
التيييني، ليس أبييًا روحيييًا، وال نسييتطيع أن نسييميه الهوتيييًا بييالمعنى  -تصوري لتعاليم اإليمان، على النمط الفرنكيو
 الصحيح للكلمة. ليس الالهوت معرفة وممارسة مجردة مثل المنطييق والرياضيييات والفلييك والكيمييياء، بييل على
بر التيدريب البيدني  العكس، طابعه جدلي مثل المنطق الرميزي والطب. فياألول يهتم بيأمور اليدفاع والهجيوم ِعي
 وإستراتيجيات نشر األسلحة والتحصينات والنظم الدفاعية والهجومية، فيميا الثياني يقاتيل األميراض الذهنيية

والعضوية طلبًا للصحة ووسائل إستعادة العافية. 
 إن الالهوتي غير المطلع على طرق العدو وال على طرق الكمال في المسيح ليس عيياجزًا عن الجهيياد ضييد العييدو
 لكماله هو وحسب، بل هو أيضًا ليس في وضع يسمح له بإرشاد اآلخييرين وعالجهم. إنييه يشييبه أن يييدعى المييرء
 جنراالً أو أن يكون جنراالً بالفعل، من دون أن يكون قد تدّرب أو حارب أو درس فن الحرب، بييل هييو مهتم فقييط
 بمظهر الجيش الجميل المجيد وبالزي العسكري البراق في حفالت اإلستقبال والعروض. إن ذلك اإلنسييان يشييبه
عي أنه طبيب بييدون أن يعييرف أسييباب األمييراض أو طييرق عالجهييا أو  الجزار الذي يتظاهر بأنه جراح أو كََمن يدَّ

. 23ةلجم اهردصت  فوس ثيح ،نآلا ىلإ ةقلاع تيقبف "حالة الصحة التي يجب أن يستعيدها المريض

22 . 3, 1, 32.  . 87Ibid CWS p

23 :      . 85 .  .Romanides Dogmatic and Sumbol. 755-757ic Theol. 755-757ogy… ةديجلا ةميزعلاو ةنسحلا ةدارإلا سيل يسكذوثرألا ناسنإلا عنصي ام p f In G 62, col. 755-757reek in Greek translation), .p. 28f
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