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مختارات من الشيخ يوسف الفاتوبيذي
حياة روحية

ال يكفي أن نقول: إّني أصلي من أجلكالمتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول، 
منّشط لكاهن أرثوذكسيالميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي، 

عن الخطيئة، الفصل الثاني من الالهوت األخالقيالميتروبوليت فيالريت فوسنسنسكي، 
الثور والحمار في أيقونة الميالدالخورية سميرة عوض ملكي، 

مسكونيات
فوضى المسكونية واألخ الصغيراألب أنطوان ملكي، 

مجددًا، توحيد تاريخ الفصح أسرة التراث األرثوذكسي، 

1



2022السنة التاسعة عرشة                                                                                     العدد الثاني، ترشين الثاني 
______________________________________________________________________________

مختارات من الشيخ يوسف الفاتوبيذي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

؟ التأّله ؟"ماذا نعني بكلمة  ؟"

، فإننا نعني ارتفمماع الشممخص إلى ممما يتخطى الحالممة الطبيعيممة وإلى التشممابه مممع اهلل، إلى التأّله ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"عندما نقول   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
أقصى حد ممكن. وهذا ممكن بلوغه بسبب تجسد اهلل الكلمة والتقديس بنعمة الروح القدس.

 التأّله هو مركز وأساس الخالص المسيحي وهو غايتنا. إنممه محممَور النسممك األرثوذكسممي في الماضممي، وممما زال
 كذلك وسيستمر في المستقبل. لفد رعاه آباؤنا الذين نقلوه بعد ذلك، كعربون للنية الحسممنة، إلى الكنممائس البنت

لدى شعوب السالف.
 ال يمكن وصف التأّله بالمصطلحات البشرية. كشف الرب عن صورة شاحبة له عند تجليه على جبممل ثممابور . كممما

متى   يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه ( هو أيضًا إشارة إلى التأّله. النممبي43:14 ىتم)أن كالم الرب بأن األبرار سوف يشرقون كالشمس في مملكة أبيه 
 موسى حمل بعض آثار التأّله على وجهه عندما نزل من قمممة سمميناء. نتيجممة لممذلك، لم يتمكن اإلسممرائيليون من

النظر إليه حتى غطى وجهه.
ا بممامفو، وأّبمما سيسمموي،  حمل العديد من آبائنا القديسين نعمة التأّله، كما نرى من سمميرهم، على سممبيل المثممال أّبمم
، والقممديس سمممعان الالهمموتي الحممديث، القممديس القرن الرابممع الميالدي يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (والقديس نيفن، واألسقف قسطنطين    ىتم)

سيرافيم ساروف وجميع الذين تسّلقوا بنعمة المسيح سلم القداسة.
 هذا البهاء اإللهي الذي أشرق من جسد القديسين المممؤلهين كممان الحالممة اإللهيممة الممتي تغلغلت فيهم والممتي تنممير
 وتقدس الكائن النفسي الجسدي الكامل لإلنسان. جميع أعضاء نفس وجسد هؤالء األشممخاص مقدسممة وتشممارك
 في عدم فساد القداسة ونفحتها. في نفس الوقت وجوههم تتأّلق كالشمس، مع أن هذا اللمعان ال يدركممه حسمميًا
 َمن حولهم، إال إذا سمحت النعمة اإللهية بإظهاره لبنيان المؤمنين. هذه النعمة هي التي ُتقدس عظامهم وثيابهم

أعمممال  منمماديلهم ومممآزرهم  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)وأي شيء آخر استخدموه، كما نقرأ في سمميرهم. وهكممذا نممرى أنممه حممتى   يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (12:19ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
عملت معجزات وأنجَزت عالجات.

. صممار التألّممه على صورة اهلل ومثالممه ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"باختصار إذن، التأّله هو تجلي اإلنسان بالنعمة اإللهية إلى حالته األصلية   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
ممكنًا بتجسد اهلل الكلمة، إنه تبني اهلل لإلنسان بالنعمة.

 التأّله هو االشتراك في المجد اإللهي والنعيم اإللهي بالَقدر الممكن للطبيعة البشرية. إنه أيضًا الحالة التي وصفها
مخلمموقين أشخاص جممدد ،  ، حيث ُيقام المؤمنون على أنهم  ُيْبَتلََع اْلَماِئُت ِمَن اْلَحَياِة ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"القديس بولس حيث  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

.. هين ِباْبِن اهلِل ُمَشبَّ  ، ..”على شبه اهلل ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 التأّله يعني أيضًا الصفاء والكمال والمعرفة الروحية والمحبة، باإلضافة إلى التطّهر من األهواء والمناعة الكاملممة
على أي شرير.
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أنت تشير إلى ألَِمك
الشخصية مع اهلل. هممذا هممو المكممان ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"تحت اسم الصالة، عّرف اآلباء مفهوم االعتزال وخاصة مفهوم المحادثة   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 الذي يلقي فيممه النمماس بأنفسممهم على رحمممة اهلل وصممالحه، وبمماالعتراف الراسممخ واالبتهممال والتضممرع والشممكر

. القادر على خالصنا ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"يكشفون ألََمُهم وشوّقهم للمسيح إلهنا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

اليقظة
ر للنعمماس يخّفض على الفممور صممفاء.إن  أنجع الوسائل إلنارة العقل وأفضل مولِّد للصالة هو اليقظة   األثر المخدِّ

 إنه يقلممل من قممدرة الطبيعممة العقالنيممة الفكريممة على المقارنممة والتميمميز واالختيممار وتطممبيق ممما تتطلبممه. الذهن
ة في مصممنع. ممارسة النسك المشروعة  إن. إن السهر دائًما يسبق أعمال اآلباء النسكية، وهو محبمموب منهم كآلّيمم

 لقد شددوا على فوائد لهذه الفضيلة العديدة والمتنوعة، ألنهمما تسمماهم. جهود اآلباء الكبيرة لليقظة معروفة جدًا
.بشكل ممتاز في عمل النوس، الذي عليه يعتمد كل شيء

واجب ضروري
 يحدد اآلباء السكون كالخطوة األولى نحو التوبة. إنه العيش المتحرر من االهتمامات. إن االنسحاب من األشياء
ا َمْن وُل ُمْلَتِمسممً َسٍد َزاِئٍر، َيُجمم كَا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"التي تجعلنا نسقط وُنهَزم، وال سيما أصحاب الشخصية الضعيفة، على يد الذي 

 يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه ( . بالسكون، ُيرَفع المنخرطون في الجهاد عن االهتمامات العبثيممة العقيمممة، وبالتممالي،8:5 بطرس2ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)َيْبَتِلُعُه ُهَو 
 إذا رغبوا، ُيستطيعون تحويل أفكممارهم ومجهمموداتهم إلى اهلل. إذ يسممتنيرون بالنعمممة اإللهيممة، يكتشممفون ذاتهم

الحقيقية، وهذا واجب ضروري.

اإلنكار
 ال يمكننا أن ننكر اهلل، إذ إلنكار شيء علينا أن نكون أقوياء بما يكفي إللغائه. في قلممة إيماننمما، يمكننمما أن نفتخممر
 بأن اهلل غير موجود حقًا، وأننا دّمرناه. ولكن حتى لو أنكرناه، كما يقول القديس بممولس، فهممو يظممّل أمينممًا معنمما.

لذا، إذا كانت األمور على هذا النحو، فأين يكون اإلنكار؟ إن اإلنكار هو كسر الوصية.
Source: Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Γέροντος Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Ιωσήφ Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδινού, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Συζητήσεις Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή στον Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Άθωνα, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Ψυχοφελή Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδινά, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Ιερά Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Μεγίστη Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Μονή Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Έκδοσις Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Α’, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή 
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كلجأ نم يلصأ يّنإ :ال يكفي أن نقول إّني أصلي من أجلك

المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلته إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

*حديث حول الحزن العالمي والحزن ألجل اهلل، والتعزية البشرية

 تحدثنا في المرة السابقة عن تجارب بولس الرسول وقلقه بشأن رعيته في كورنثوس، والممتي كممانت تعمماني من
بهم وأرشدهم كأب، ُمعلِّمًا إياهم محبة المسيح، وكيف يكونون مع المسيح، وكيممف  مشاكل متنوعة. لذلك فقد أنَّ
هم قممد تكبممدوا مشممّقاٍت بشممرية سل القديسممين أنفسممَ نًا لنا أن الرُّ  يجعلون قلوبهم منزالً للروح القدس. ويتابع ُمبيِّ

متنوعة:
اِرٍجىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ْيٍء: ِمْن خَمم ا ُمكَْتِئِبيَن ِفي كُمملِّ شممَ ِة َبممْل كُنَّ احَمم َة لَْم َيكُْن ِلَجَسِدَنا َشْيٌء ِمَن الرَّ لَى َمِكُدوِنيَّ َتْيَنا ا� ا ا� َنا لَمَّ  ال�نَّ

ْط اَنمما ِبَمِجيِء ِتيُطَس.  َولَْيَس ِبَمِجيِئِه َفقَمم ِعيَن َعزَّ ضممِ ي اْلُمتَّ  ُخُصوَماٌت، ِمْن َداِخل َمَخاِوُف. لِكنَّ اهلَل الَِّذي ُيَعزِّ
ِرْحُت نِّي فَمم ى ا� ى ِبَها ِبَسَبِبكُْم، َوُهَو ُيْخِبُرَنا ِبَشْوِقكُْم َوَنْوِحكُْم َوَغْيَرِتكُْم ال�ْجِلي، َحتَّ ْعِزَيِة الَِّتي َتَعزَّ ْيًضا ِبالتَّ  َبْل ا�

كَْثَر. يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (. 7-5:7 كورنثوس 2 ىتم)ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ا�

على كان  حين  المسيح  غراِر  على  الناس.  من  تعزيًة  البشر  نحن  نحتاج  ضرورية.  إنها  مهمة؛  البشرية   التعزية 
  ذلممك لهممذانتممذكّرالصليب وأراد أن يشرب؛ لم يوجد شخٌص واحممٌد يمكن أن يقممدم لممه تعزيممة بسمميطة. علينمما أن 

 السبب. قد تأتي لحظة في حياتنا نحتاج فيها نحن أيضًا إلى بعض التعزية البشممرية، أو سمميحتاج شممخٌص آخممر
، بل علينا أن نفّتش لنرى كيف يمكننا تعزيممةتعزَيتنا. علينا أن ندرك أنه ال يكفي أن إني أصلي من أجلك ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" نقول:   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 هذا الشخص بصورٍة عملية. يقول بولس الرسول في إحدى رسائله: إذا جاءك أحٌد ما وقال إنممه يتضممور جوعممًا،
حسنًا، ِاذهب  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،". سأصلي أن يطعمممك اهلل ؟ الصممالة حسممنة، بممالطبع، ولكنَّ اإلنسممان لنىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"أحقًا ستكتفي بالقول له: 

 يكون راضيًا بصالة واحدة، لذلك علينا تعزيممة اإلنسممان بشممكٍل عملي. يجب أن نكممون ُمعممّزين إلخوتنمما، وعنممدها
مهما بدا ذلك قاسمميًا،  -سيعزينا اهلل نحن أيضًا حين نكون في حاجة. وحتى عندما ال توجد أية تعزية من الناس 

-ولكن مواقَف كهذه قد تحُدث فإن اهلل يعزينا حينها بقوته وحضوره.

اسمع أيها األب، إني ال أسممتطيع مسمماعدتك، ولكممنيذهب أحد الكهنة إلى كاهن آخر لطلب المساعدة، فقا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"ل له: 
. تلّقى الكمماهن الممذي كممان قانون تضّرع سأصلي  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"ليساعدك اهلل. إنه أعظم مممني وأكممثر قممدرًة مممني على تعزيتممك

 تضّرعَد الكاهن الذي أقممام خدمممة المممبحاجة مساعدة هذه الكلمات ومشى إلى بيته بصمٍت. مضت سنتان، ووج
اآلن سأصلي . قانون تضرع ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"نفَسه في حاجة. ذهب إلى ذاك الكاهن اآلخر وطلب مساعدته، فقال له:   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"من أجلك

  أمر حسن بالطبع، ولكن التعزيممة يجب أن تكممون ملموسممة. إذا كممان إنسمماٌن بحاجممة مسمماعدة،وهقانون التضرع 
 فيجب أن تكون هذه المساعدة محسوسة. ال يكفي أن نصلي وحسممب، وهممو أمممٌر نممراه نحن واهلل فقممط فيممما ال
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يكونوا لم  ألنهم  ذلك  فعلوا  ولكنهم   ، يصلون أي  ذلك  يفعلون  القديسون  كان  ما  غالًبا  بالطبع،  اآلخرون.  اونوكي مل مهنأل كلذ اولعف مهنكلو ،[يراه   اونوكي مل مهنأل كلذ اولعف مهنكلو ،[نولصي يأ]
 قادرين على القيام بأي أمٍر آخر. أما نحن الذين لدينا القدرة لمساعدة اآلخرين، فعلينا القيام بممذلك عممبر اإلظهممار

العملي للمساعدة. لذا، فاهلل عزى بولس الرسول عبر حضور تيطس.
إني متعب. أرغب بالممذهابالأذكر أننا كنا ذات مرة في كاتوناكيا نتحدث مع القديس أفممرام   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"كاتونمماكي، وقممال: 

. ترك ذلك انطباعممًا–قلياًل، لتغيير المنظر المزاج لتغيير سقيط المونوكسيليت إ إلى  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" جلُّ ما أراه هنا هو الصخور
 عميقًا لدي حينها. قديٌس عظيٌم كهذا، وهدوئي، ونموذج للصالة الذهنية، يرغب بالذهاب لرؤية شيء آخر. حتى

هؤالء الناس كانت لديهم رغبات بشرية عادية.
 كان لي صديق ناسك، ذهب للعيش في صحراء كابساال، حيث أقام في عزلة تامة. في أحد فصول الشتاء، حين
 أثلجت كثيرًا، بات من الصعب جدًا التنقل، ووجد جميع النساك أنفسهم معزولين تمامًا عن اآلخممرين. وقممال هممذا
واًء خممارج البمماب. هكممذا . بعد قليل، سمممع ِممم لو كان لدي على األقل قطة صغيرة هنا، لكانت تعزية لي ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الناسك:   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

  نممرى، إن الرغبممات البشممرية العاديممة ليسممت غريبممًة حممتى عن القديسممين والشخصمميات الكنسمميةكما الرب. عّزاه
 لقليل من التعزية البشرية، حتى إذا ما أتاهم آخرون طلبممًا للمسمماعدة، أمكنهم فهُمهملالعظيمة. هم أيضًا بحاجة 

ومساعدتهم.
َرِتكُْم ْوِقكُْم َوَنممْوِحكُْم َوَغْيمم َو ُيْخِبُرَنمما ِبشممَ ى ِبَها ِبَسَبِبكُْم، َوهُمم ْعِزَيِة الَِّتي َتَعزَّ ْيًضا ِبالتَّ َولَْيَس ِبَمِجيِئِه َفَقْط َبْل ا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

كَْثَر.  ي َفِرْحُت ا� نِّ ى ا� يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.7:7 كورنثوس 2 ىتم)..”ال�ْجِلي، َحتَّ
 يقول بولس الرسول بأنهم تعزوا ال لمجرد أن تيطس قد حضر، بل أيضممًا ألنممه جلب لهم أخبممارًا سممارة. قممال بممأن

  اهلل أنانمماحوا وسممألومسمميحيي كورنثمموس كممانوا ُيبلممون حسممنًا اآلن وبممأنهم كممانوا قلقين جممدًا على الرسممول. 
 يساعده. أخبرهم بولس الرسول بأنه قد ُسرَّ ألجل الغيرة الممتي أظهروهمما في الصممالة من أجلممه. بممالطبع، لم يكن
 القديس بولس الرسول بحاجٍة لهذه الغيرة من الكورنثمميين، ولكن المسمميحيين أنفسممهم كممانوا بحاجممة إلى ذلممك
 لحفظ الرابط مع أبيهم الروحي. يبتهج آباؤنا الروحيون حين يرون أننا نحبهم، ليس ألنهم يحتاجون أن نحبهم،

بل ألنهم يرون بأننا ننال بعض الفائدة الروحية من ذلك.
َزَنْتكُْم َولَممْو الََة ا�حْمم سممَ نَّ ِتلْممَك الرِّ َرى ا� ي ا� نِّ ي َنِدْمُت. َفا� نِّ ْنَدُم، َمَع ا� َسالَِة لَْسُت ا� ْحَزْنُتكُْم ِبالرِّ ْن كُْنُت َقْد ا� ال�نِّي َوا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

لَى َساَعٍة.  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.8:7 كورنثوس 2 ىتم)..”ا�
خهم. من الُمحتَمل أن هذه الرسالة لم خهم فيها، ثم تضايق ألنه وبَّ  كتب بولس الرسول رسالة إلى الكورنثيين وبَّ

 الرسممول إنممه ليس نادمممًا على إحممزانهم، ألنممه كممانُتحَفظ، أو ربما قصد بكالمه رسممالة كورنثمموس األولى. يقممول 
 يعاملهم كأب. يمكن لألب أو المعلم أن ُيحزَن أوالده بتقييدهم  لكيما ُيصبحوا تالمذة جيدين أو أبناًء جيدين أو

ن تسببوا بهذا الحزن متضايقون أيضَا. أشخاصًا جيدين في المجتمع. أيًا يكن األمر، فإن أولئك الذي
 الكورنثمميين أحممزنتهم إلى حيٍن فقممط، وليس إلى األبممد، مثلممما يمضممي كممل شمميءيقول الرسول بأن رسالته إلى 

 مممؤقت. يمكن أن نحممزَن لبعض المموقت، ولكْن بعممد ذلممك نبتهج إلى األبممد. أو يمكننمما أن نبتهج لبعض المموقت في
خطيئة مؤقتة وعابرة، ومن ثمَّ نتحسر إلى األبد، إْذ ِانفصلنا عن اهلل. 
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ْوَبِة.  كُْم َحِزْنُتْم ِللتَّ كُْم َحِزْنُتْم، َبْل ال�نَّ ْفَرُح، الَ ال�نَّ َنا ا� ..”َاآلَن ا� يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (9:7كورنثوس 2 ىتم)ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 ذا هو الحزن الذي يقود إلى اهلل. في هذا يكمن الفرق بين حزن هذا العالم والحزن الذي يقرب اإلنسان من اهلله
لماويقوده إلى الحياة األبدية. الحزن العالمي يقتلنا. يولَد هذا الحزن من ، أمممماىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" أنانيتنا، من التساؤل الدائم   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"ذا؟

حسنًا، لقد ارتكبت الكثير من األخطاء، أنا ضعيف، خاطئ، وعممديم القيمممة، ال أتوقممع  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"اإلنسان المتواضع فيقول: 
. حتى ولو كممان هممذا اإلنسممان حزينممًا، فسممينالأي صالٍح من نفسي وفقط أسأل اهلل المغفرة والتواضع وال  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"توبة

  وإلى حالة عصبية. ال فرح في حزن كهممذا. سممأْلناتعزية داخلية، بينما يقودنا الحزن العالمي إلى اليأس والقنوط
ن الحزن العممالمي ظلمممًة، أممما الحممزن اإللهي ففيممه نممور يتضمَّ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"القديس باييسيوس ذات مرٍة عن الفرق فقال لنا: 

. قد يكون حزنًا شديدًا، ولكنه سيمتلك نورًا وتعزية فيه، وسيجلب لإلنسان سالمًا. ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"داخلي

يَئِة اهلِل ِب َمشممِ ْزَن الَِّذي ِبَحسممَ ْيٍء.  ال�نَّ اْلُحمم ا ِفي شممَ ُروا ِمنَّ كُْم َحِزْنُتْم ِبَحَسِب َمِشيَئِة اهلِل ِلكَْي الَ َتَتَخسممَّ ال�نَّ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
ا ُحْزُن اْلَعالَِم َفُيْنِشُئ َمْوًتا.  مَّ يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.10-9:7كورنثوس 2 ىتم)..”ُيْنِشُئ َتْوَبًة ِلَخالٍَص ِبالَ َنَداَمٍة، َوا�

 تممذكروا هممذه الكلمممات جيممدًا. الحممزن من أجممل اهلل يمنح اإلنسممان الفممرح والتوبممة والخالص والعتممق والسممالم
  وبسبب خطاياه، ولكنَّ لديه سالمًا داخليًا. هذاموقعهوالطمأنينة. ينوح اإلنسان ويكتئب ويحزن ويعاني بسبب 

 يقتممل الحممزن العممالمي نفس. حممزن العممالم ينشممئ موتممًا. البهجة والحزن معًا، فيما حزن البهجما يسميه اآلباء بالم
 اإلنسان، لذلك يمرض اإلنسان وُينَهك جهازه العصبي، ويفقد صوابه ويبدأ بالقيممام بممأموٍر سمميئة. لممذلك يجب أن
 نحذر الحزن العالمي ألنه يقود إلى طريق مسدود وال يعطي أية تعزية على اإلطالق. كثير من الناس قد تسممببوا
 ألنفسهم بأذى كبير وعانوا كثيرًا بسبب هذا الحزن العالمي. ال أعني الناس الذين يعانون من مشمماكل طبيممة، بممل

 ، وال يقبلون حقيقة كونهم مجرد بشٍر ويمكن أن يخطئمموا. إنممه ألمممر رائممع أنأنانيتهمأولئك الذين يعانون بسبب 
. أنا مجرد إنساٍن وأرتكب األخطاء، ولكني أتوب عنها وأسأل اهلل أن يغفر لي ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"تكون قادرًا على القول:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 كيف يمكن لإلنسان تجنب هذا الحممزن العممالمي؟ عليممه أن يحيمما حيمماة روحيممة، أن يتعلم الصممالة، أن يقممرأ سممير
 القديسين، أن يعترف بصدق، ويشترك في أسرار الكنيسة، ألن األسرار تشفي نفس اإلنسممان وتنقممذه من الحممزن
 العالمي وتعطي الحزن ألجممل اهلل، األمممر الممذي يقممود إلى الخالص. بهممذه الطريقممة يجممد اإلنسممان التعزيممة. حين

نعترف، نطهر نفوسنا، وتستقر نعمة اهلل في قلبنا، وتتعزى نفسنا كلها ووجودنا بأكمله.
 يشكل هذا الحزن العالمي مشكلة كبيرة للعالم بأكمله اليوم، ألنممه ليس لممدى النمماس قمموة كافيممة الحتمالممه، لممذلك

  ويعانون بشدة. مع ذلك، أظن أن بإمكان اإلنسان تغييَر هذا الحممزن العممالمي بشممكل تممدريجيالقنوطيقعون في 
ص  إلى حزٍن ألجل اهلل، وإيجاَد السالم في نفسه. أكرر مجددًا أن ذلك ال ينطبق على الحاالت الطبية، حين ُيشخَّ
 أحدهم باالكتئمماب، ألن ذلممك مختلممف عن هممذا الحممزن الممذي يتحممدث عنممه بممولس الرسممول. يسممتدعي االكتئمماب

 منهجية طبية لعالجه. أما الحزن العالمي الذي يشفيه الروح القدس فهو ضمن الحيز الروحي.المرضي
يتابع بولس الرسول قائاًل:
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ْنَشا� ِفيكُْم: ِمَن االْجِتَهاِد، َبْل ِمَن االْحِتَجاِج، َبْل ِمَن ُه ُهَوَذا ُحْزُنكُْم هَذا َعْيُنُه ِبَحَسِب َمِشيَئِة اهلِل، كَْم ا� نَّ َفا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
كُْم نَّ كُْم ا� ْنُفسممَ ْرُتْم ا� ْظهَمم ْوِق، َبْل ِمَن اْلَغْيَرِة، َبْل ِمَن االْنِتَقاِم. ِفي كُلِّ َشْيٍء ا�  اْلَغْيِظ، َبْل ِمَن اْلَخْوِف، َبْل ِمَن الشَّ

ْبِرَياُء ِفي هَذا اال�ْمِر.  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.11:7كورنثوس 2 ىتم) ..”ا�
 هنا يقول الرسول بأن الحزن ألجل اهلل قد جلب للكورنثيين نتممائج جيممدة؛ فاإلنسممان الممذي يحممزن ألجممل اهلل، و

، بلالقنوطلديه غيرة هلل، ال يطغى عليه  لن أفعل شيئًا. ال أتوقع أي شيء جيد وال أريد رؤية أحد! ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"، وال يقول:   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
سأفعل شيئًا ألجل اهلل. سأصلي أكممثر.  . هممذاسممأعملىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"يقول:   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" أكممثر. سممأبدي حماسممة أكممبر في الصممالة والتوبممة

  منحكمحماسة، وإذا تصرف اإلنسان بهذا الشكل فسيحوز نعمة اهلل في قلبممه. فممانظروا إذًا أيممة اندفاعًايتطلب 
 وأي سخط، وأي خوٍف من العواقب،وأية حاجة إلى األعذار تسبب فيكم، حصل بمشيئة اهلل، يهذا الحزن الذي 

 وأية رغبة في رؤيتي، أية غيرة وأيممة رغبممة في معاقبممة الشممر. هكممذا يخمماطب بممولس الرسممول الكورنثمميين. ثم
ِر.  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"يضيف:  اُء ِفي هممَذا اال�مْمم ْبِرَيمم كُْم ا� نَّ كُْم ا� ْنُفسممَ ْظَهْرُتْم ا�  تتعلممق هممذه الحالممةيبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.مم 11:7كورنثمموس 2 ىتم)..”ِفي كُلِّ َشْيٍء ا�

 بمحنة مؤمني كورنثوس، والتي كانت مرتبطة بخطايمما الجسممد، وهي خطمميرة جممًدا، خاصممة في تلممك األوقممات.
ر، وقممدوالسعي ولكن حين حزن الكورنثيون، عندها حازوا غيرة أكبر للصالح. أرادوا رؤية الرسول،   أكممثر والتغيُّ

ساعدتهم غيرتهم.
اَم اهلِل َممم َر لَكُْم ا� ِه، بَممْل ِلكَْي َيْظهَمم لَيْمم ْذَنِب ا� لَْيكُْم، َفلَْيَس ال�ْجِل اْلُمْذِنِب َوالَ ال�ْجِل اْلمُمم ْن كُْنُت َقْد كََتْبُت ا� ًذا َوا� ا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.12:7كورنثوس 2 ىتم)..”اْجِتَهاُدَنا ال�ْجِلكُْم. 
 يقول بولس الرسول إنه كتب لهم هذه الرسالة وأحزنهم ليس ألنه أراد إحزانهم، بل ألنه أراد أن يممريهم المشممكلة
لوا إلى الحالة الروحية الصحيحة التي هم فيها اآلن، ولتكون لهم مثل هذه الغيرة  التي وقعوا فيها، وذلك ليتحوَّ
 للصالح. إذا كانت لدينا حالة ذهنية معينة، ونختبر مشاعر متنوعممة، ونممرى أن هممذه المشمماعر تقودنمما إلى التوبممة

من ثمممارهم تعرفممونهم مممتىوالنور والتعزية والتواضع، فهذا يعني بأنها حالممة من اهلل.  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" كممما يقممول المسمميح:   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 . إذا كانت الشجرة صالحة فثمرها يكون صممالحًا، وإذا كممانت الشممجرة فاسممدة فثمرهمما يكممون فاسممدًا. يمكن16:7

 كان للكورنثيين ثمار حماستهم في حياتهم الروحيممة. تممبين أنفقد تقييم الحالة الداخلية لإلنسان من ثماره. لذا 
الرسول، من خالل ما فعله، أنهضهم إلى يقظة روحية.

 من المهم أن يعرف األهل والمرشدون الروحيون هذا: حين نقوم بشيء ما بخصوص أوالدنا أو أبنائنا الروحيين
 أو تالميذنا، يجب دومًا أن نأخذ بعين االعتبار فيما إذا كان ذلك سمميأتي بنتممائج جيممدة أو سمميئة. هممل سيسمماعد
 ذلك أوالدنا ليصبحوا أفضل، أكثر وعيًا، أكثر تواضعًا، وأكثر اجتهادًا؟ أم أنه سمميؤدي إلى عكس ذلممك؟ ال يمكننمما

 ، ألن التمييز، كما سبق وقلنا،فكير فيما سيقود إليه هذا الكالمتقول الكالم الصحيح وحسب، ولكْن علينا أيضًا ال
ل أننمما نريممد  هو أعظم الفضائل. يستلزم التمييُز أّنه حتى عندما نفعل الخير فعلينا فعله بطريقة صممحيحة.  فلنُقمم
 أن نبدي مالحظًة ألحٍد ما لفائدته. إن لم نقلها بلطف، فسينقلب كل شيء إلى شر. لذلك، علينا دائمًا وزن النتممائج

محدوديته.آلخر لوأن نفهم أن 
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َتَراَحْت ِد اسممْ ُه قَمم َرِح ِتيُطَس، ال�نَّ ُروحَمم ا ِبَسَبِب فَمم كَْثَر ِجدًّ ْيَنا ِبَتْعِزَيِتكُْم. َولِكْن َفِرْحَنا ا� ْجِل هَذا َقْد َتَعزَّ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ِمْن ا�
يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.13:7كورنثوس 2 ىتم)..”ِبكُْم َجِميًعا. 

 كما ترون، ال ينكر بولس الرسول أنممه احتمماج تعزيممة بشممرية. لممذا فيجب أن تكممون التعزيممة البشممرية هامممة أيضممًا
 بالنسبة لنا. إذا حصلنا عليها، فهذا جيد، وإن لم نحصل عليها، فممذاك أفضممل، إذ حينهمما سمميعزينا الممرب. كممما قممال
 الشيخ باييسيوس، حين ال تكون لدينا تعزية بشرية، فإنها حالة صعبة بالتأكيد، ولكّننا نحصل حينها على تعزيممة
 اهلل. عندما ال يكون هناك حضور بشري، يكون هناك حضور اهلل. لذلك فقد فضل القديسون عممدم الحصممول على

 .كّدوالتعزية بشرية، بل أن ينالوا حضور اهلل في حياتهم. هذا مع ذلك صعٌب ويتطلب الكثير من الصبر 
 حيث عشممت أنمماكوتلوموسمميو كان هناك شيخ روماني يعيش في جبل آثوس. جمماء ذات يمموم لزيارتنمما في ديممر 

 . عاش الشيخ في الصحراء وكممان دومممًا يصممل جائعممًا. كممان قصممير القامممة ومنحممنيلعامين كبواٍب تحت الطاعة
أيهمما الشمميخ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الظهر ويحمل زوادًة على ظهممره، وكممان دائم المسممير. جمماء ذات يمموٍم لرؤيتنمما في الممدير، فسممألته: 
ال تقلق. إذا . فقال لي:  ليس لدينا أي طعام . ألمازحه قلياًل قلت:  أريد أن آكل ، قال:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"سيرجي، كيف حالك؟ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
إذا كممان لممديكم طعممام ويمكنكم . أراد بهذه الطريقممة أن يقممول لنمما:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"أكلت، فهذا جيد، وإذا لم آكل، فذاك أفضل  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 إعطائي إياه آلكل، فستفعلون حسنًا، سممتقدمون لي تعزيممة بشممرية، وإذا لم يكن لممديكم، ولم تعطمموني أي شمميء
. مثل هؤالء األشخاِص كان لديهم  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"آلكل، وبقيت جائعًا فذلك أفضل بكثير، ألن الرب اإلله نفسه سيعزيني حينها

رجاء باهلل.
 كنت في الثامنة عشرة من عمري حين ذهبت إلى تسالونيكي للدراسة. المناخ هنمماك مختلممف تمامممًا عن قممبرص.

 رطب. لطالما أحببت األكل، وفي ذلك المناخ تحديدًا أردت أن آكل، وكنت جائعًا دومًا. التقيت هناك أبًاإنه بارد و
أيهمما األب، ممما الممذيسكِن روحيًا جيدًا جدًا، ولكنه كان ناسكًا. أقمنا جميعًا في   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"القديسممة ثيمموذورا معممًا. سممألته: 

. كيف ستكفيني حصممة لبن واحممدة؟ كنت بحاجممة إلى تناول بعض اللبن ، فقال  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"سنتناوله على العشاء اليوم؟ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
. حصة لبن واحدة ، فقال  أيها األب، لن أصمد طوياًل بحصة لبن واحدة ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"َطشت كامل مليٍء بالطعام. قلت له:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
م أني كنت جائعممًا طيلممة المموقت. بعممدها وجممدت أبممًا  بعد أسبوعين انفصلت عن هذا األب الممروحي، ألنممه لم يتفهَّ
. وكلممما رآني ذا خممبرة كبمميرة رًا جممدًا  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (روحيًا آخر، كان أيضًا طبيبًا بالتدريب، وكولونياًل، وبالعموِم شيخًا مختِبمم   ىتم)
اذهب وكْل . فيقول لي  كال أيها الشيخ، لم آكل شيئًا هل أكلت اليوم يا عزيزي؟ وكنت أجيب:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"كان يسأل:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
، ويعطيني بعض المال للكافيتيريا بقرب الكنيسة. أو أحيانممًا، حين كنمما نممذهب وننتظممر بالممدور لالعممتراف  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"شيئًا
 عنده، كان يخرج ويعطينا بعض المال ويرسل أحدًا ما لجلب الطعام لكي نتنشممط فيممما كنمما ننتظممر. لقممد تفّهمنمما.
، فقد فهم بأننا كنا في الثامنة عشرة من العمر وأردنا أن نأكل. وعلى العكس، فإن ذلك الشيخ  ومع أنه كان ناسكًا

  وحيممدًا، ألننمما جميعممًا تركنمماه. كممان يتممذمر أحيانممًا ألننمما لم نكن نممأتي إليممهمضىالناسك اآلخممر الممذي لم يتفهمنمما 
 لالعتراف. ولكن كيف كُنا لنذهب إليه إذا لم يكن يفهمنا؟ حين كنا نعيش مممع القممديس باييسمميوس في كابسمماال
اذهب إلى ديمممر  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"لمدة من الزمن، هو أيضًا لم يأكل شيئًا، ولكن بما أنه كان يعرف أني أحب األكل، كان يقول لي: 
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. كان دير ستافرونيكيتا قريبًا من   ، مسير نصف ساعٍة تقريبًا. بما أنه هوقاليتهىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"ستافرونيكيتا ثم عد إلى هنا
نفسه لم يملك أي طعاٍم لنا، كان يرسلنا إلى الدير المجاور.

مممك لمأ  زقممه بممدأتلذلك من الضروري أن ُنظهر لآلخر أننا نفهمه. إذا أردت تعزية شخٍص ما، ولكن بدل إظهار تفهُّ
 بمحاولة تعليمه، فمن المستبعد أن يتعزى بواسطتك. لقد رأينا كيممف تصممرف شمميوخنا القديسممون. حين واجهت
، واستمع إلينا بانتبمماه رئيس دير سيمونوبترا حينها يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (أخويتنا بعض الصعوبات، ذهبنا لرؤية الشيخ إيميليانوس    ىتم)
 شديد، مع أن مشكلتنا لم تكن شديدة الخطورة، كما يبدو لي اآلن. ما أثر فينا حينها هو رد فعل الشمميخ. لم يقممل
أيهمما الشمميخ، من ، بل باألحرى قال:  أيها الشيخ، صلِّ وسيساعدك اهلل. سيكون كل شيء على ما يرام ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"لشيخنا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"المؤكد أنكم في وضع صعب للغاية ورأينا أنه فهمنا حقًا. ثم أخبرنا كيف نحل المشكلة.

، إلى غرفة الطوارئ، ورأيت هناك رجاًل عجوزًا يئن هنا في ليماسول يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (ذهبت في أحد األيام إلى المشفى  هممذا ىتم)  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،": 
. فممذهبت إليممه وقلت لممه: ال تعره انتباهًا، إنه ال يشممكو من شمميء . كان هناك طبيب وقال لي:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"مؤلم. هذا مؤلم ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
أتقول إنه سيمضي؟ حين . فقال  ال تقلق. ذلك سيمضي . قلت له:  أشعر جدًا بالسوء ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"ما الذي يؤلم؟ فقال  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
. أدركت في تلك اللحظة أنه حتى ولو كان ذلممك الرجممل يختلممق معاناتممه، فإنممه  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"تمرض أنت نفسك سترى حينها
 كان يعاني على كل حال، ولقد أجابني بشكل صحيح: حين تمرض أنت نفسك لن تتكلم بهذه الطريقة بعمممد اآلن.
 لذلك يسممتخدم علممماء النفس أيضممًا مصممطلحًا شممائعًا جممدًا اليمموم: التعمماطف، وهممو ليس سمموى ممما يقولممه آباؤنمما

القديسون: أحب قريبك كنفسك، أي ضع نفسك مكان اآلخر، حيث يصبح ألمه ألمك.
 البارحة، أتى إلى المطرانية صبٌي وهو يبكي ألن أحدهم قممد سممرق دراجتممه. هممذا ال شمميء بالنسممبة لنمما. بالنسممبة
 للصبي، كانت تلك كارثة عظيمة، ألنه خشي الذهاب إلى المنزل واالعتراف ألبيه بأن أحدًا ما قد سممرق دراجتممه.
لماذا تبكي بشأن أمٍر سخيف جدًا؟ إنه مجرد غممرض.  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"بإعطائه دراجة جديدة، ساعدناه وعزيناه. لكن لو قلنا له: 
، لكان شعر باإلهانة وغادر. كان ليقول أننا لم نفهمه. ولكن القديسين فهممموا النمماس  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"لماذا تفكر باألشياء المادية؟
، وهلم ال تفكممر بمماألمر  ، لماذا تخبرني كممل هممذا الكالم الفممارغ؟ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"جيدًا جدًا ولم يستخفوا بمشاكلهم؛ لم يقولوا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

جر، كما نقول نحن عادًة للناس.
هذا ما أردت قوله لكم اليوم.

13-5:7 كورنثوس 2، حول 2022 أيلول 28* حديث إلى مؤمني أبرشية  ليماسول في 
Source: It’s Not Enough Just To Say, “I’m Praying For You”..: A Word On Worldly Sorrow, Sorrow for God’s  
Sake,  and  Human  Consolation.  Metropolitan  Athanasios  of  Limassol. 
https://orthochristian.com/148918.html, https://orthochristian.com/148919.html. 
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منّشط لكاهن أرثوذكسي
الميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 ة. بعد أن قبلَت نعمة السيامة، ضْع في اعتبارك ما هي الموهبة والرحمة الممتي وجممدك الممرب مسممتحقًا لهمما، وأيمم1
أنا لست لنفسي، بل لآلخرين قممال الكمماهن الروسممي العظيمٌمسؤولية تتحملها اآلن. الكاهن هو رسول ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" لرعيته.   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
اآلن القديس يوحنا كرونشتادت. يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (األب   ىتم)

. اهتمشَفتاىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،". يقول الكتاب: 2  َّىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" الكاهن تحفظان المعرفة، ومن فمممه يطلبممون الشممريعة، ألنممه رسممول رب الجنممود
  إنجيله لرعيتك التي تعود إليممكِّبهذه الكلمات أيها الكاهن األرثوذكسي. يجب أن تكون مبّشرًا بشريعة اهلل وحق

من أجل هذا الشيء بالذات.
 . َخْف من اإلهمال في عمل الخدمة المقدس كما من النار، واألكثر من ذلك في خدمتك أمام مذبح سيد المجممد3

. كن قممدوة حسممنة في مخافممة اهللالرهيب. يحّذر الكتاب المقدس بشدة ملعون من يتهمماون في عمممل الممرب ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،":   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 فيبَق بعيدًا عن المذبح المقدس كل من يدخله بإثم.،والتقوى لمن يشترك معك ويساعدك في خدمتك

 . صلِّ باستمرار للرب من أجممل المعونممة والفهم في إدارة شممؤون الرعيممة. عسممى أن يمنحممك الممرب روح العفممة،4
ْن كل هذه الفضائل للعمممل في الرعيممة. المرء، والصبر، والمحبة... يجب أن يكون لدى واتضاع الفكروالتواضع   ثمِّ

ْك بزمممامَآراء اإلخوة األكبر سنًا واألكثر خبرة، والمشورة   الحكيمة للعلمانيين األتقياء المخلصممين للكنيسممة. تمسممّ
 قيادة سممفينة رعيتممك، ولكن في نفس المموقت، قبممل حسممم أي قضممية واتخمماذ قممرار رعممائي، اّتبممْع أوالً إرشممادات

 - مع أن كل شيء في الكنيسة يقرره القممادة الروحيممون  الرعمماة، لكنممه ُينمماَقش–األشخاص الذين اكتسبوا ثقتك 
–أوالً بحكمة مجمعية  بروح الجامعية، الوحدة الشاملة يجب أن تصبغ حياة الرعية وعملها.

  القيادة بيديك بحزم، وحاول أيضًا أن تجتذب أبناء الكنيسة الصالحين األتقياء إلى العمممل الحيمسكا. أكرر: 5
 عائلممة روحيممة واحممدة متناغمممة مممع مسمماعديك. ال تنَس األطفممال. حمماول بجديممة أن تعّلمهم وخلقفي الرعيممة، 

 وترشدهم وتربيهم بروح الكنيسة، طالبًا ذلك منهم ومن والديهم بشكل دائم. فليكُْن مساعدك الحقيقي في هذا،
 -الشريك الممذي وهبممك إيمماه اهلل في هممذه الحيمماة  خوريتممك. في حيمماة الرعايمما، كثمميرًا ممما يحممدث سمموء تفمماهم
 -وصراعات بسممبب تممورط زوجممات الكهنممة في األمممور الرعائيممة وعمممل أزواجهن  وهممذا يجب تجنبممه. ولكن في
 الوقت نفسه ، هناك جوانب من حياة الرعية يمكن أن تكون فيها زوجة الكاهن أفضل مساِعدة له، في جزء كبير

منها في عمل التربية المسيحية وتنشئة األطفال.
 . وإذ تعمل في الرعيممة، ال تكممّف عن العمممل على ذاتممك. يجب أن يتشممابك العمالن معممًا. يوجممه بممولس الرسممول6

ِف، ِفي رُّ صممَ ْؤِمِنيَن ِفي اْلكاَلَِم، ِفي التَّ ْدَوًة ِلْلُممم َداَثِتَك، بَممْل كُْن ُقمم ٌد ِبحَمم حَمم َتِهْن ا� الَ َيسممْ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"تلميذه القديس تيموثمماوس: 
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الَِحْظ َنْفَسَك ْعِليِم ِجيَء اْعكُْف َعلَى اْلِقَراَءِة َواْلَوْعِظ َوالتَّ ْن ا� َهاَرِة.ا� لى ا� يَماِن، ِفي الطَّ وِح، ِفي اال� ِة، ِفي الرُّ  َكَسْفَن ْظِحَال…اْلَمَحبَّ
. ْيًضا َذا َفَعْلَت هَذا، ُتَخلُِّص َنْفَسَك َوالَِّذيَن َيْسَمُعوَنَك ا� َك ا� ْعِليَم َوَداِوْم َعلَى ذِلَك، ال�نَّ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"َوالتَّ

-ليكُن الرب معينَممك في كممل شمميء. إذ قبلَت نعمممة السمميامة مممرتين  الشموسممية والكهنمموت  ال تنَس أن تصممّلي – 
باستمرار للرؤساء الذين وضعوا أيديهم عليك.

Metropolitan Philaret (Voznesensky). Refresher For A Russian Orthodox Pastor. Pravoslavie. 10/10/2015. 
https://orthochristian.com/86537.html
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عن الخطيئة، الفصل الثاني من الالهوت األخالقي
الميتروبوليت فيالريت فوسنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

  المسيحيين، نعرف من الكتاب المقدس ونممؤمن أن اهلل خلممق اإلنسممان على صممورته ومثالممه. وهكممذا، عنممدنحن،
  حتى اإلنسممان األول، آدم، لم يبممَق بال خطيئممة، بممل فقممد طهارتممهولكْنالخلق، ا�عطي اإلنسان طبيعة بال خطيئة. 

 ًا جمعمماء الممتي أنتجت أسممالفَاألصلية في أول سقوط خاطئ في الفردوس. لقد أصاب سم هذه اآلثممام البشممرية
  ينضح نبع مسموم ماًء نتنًا. يضيف اإلنسان خطيئته الشخصية إلى قابليممة الخطيئممة الموروثممة منمثلماخطأة، 

. وحمممده ما من إنسان يعيش يومًا وال يخطأ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"أسالفنا. ال عجب في ما يقوله الكتاب المقدس عن كل واحد منا،   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 أنهممممع الرب يسوع المسيح طاهر تمامًا من أي خطيئة. حممتى األبممرار، قديسممو اهلل، هنمماك خطيئممة في داخلهم 

  اعتبروا أنفسهم خطأة. كممل البشممر، بممدون اسممتثناء، مصممابون، بتواضعهم،ع ذلكجاهدوا، بمعونة اهلل، إال أنهم م
بالخطيئة.

 الخطيئة هي جذام روحي، مرض، قرحة أصممابت الطبيعممة البشممرية كلهمما، روحممًا وجسممدًا. لقممد دمممرت الخطيئممة
القلب واإلرادة. لقد أظلم العقل البشممري وأصممبح يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (القدرات األساسية الثالث أو قوى الروح: العقل واألحاسيس    ىتم)
، واإلنسممان يخطئ باسممتمرار في العلمموم الخطممأ إنسمماني كممان لممدى الرومممان قممول مممأثور،  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (ميااًل إلى الخطممأ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"   ىتم)

 ، مركممز أحاسمميس معاناتممه من الخممير والشممربالخطيئة يتضرر كثيرًا قلب اإلنسانوالفلسفة وفي حياته اليومية. 
ى بطين الخطيئة وعفنهمما، قممد اسممتنفد طاقاتممه من الشممعور المسمميحي  والحزن والسعادة. نرى أن قلبنا الذي ُغطَّ

 ُمفتقممرًاالروحي الطاهر والنبيل. بالمقابل، أصبح مياالً إلى اللذة الحسية والروابط األرضية، ملوثًا أيضًا بممالغرور، 
هش إلى المحبة وتمني الخير ألخيه. بشكٍل تاٍم ومثير للدَّ

 جزةبالطبع، أكبر ضرر لحق بإرادتنا هو في قدرتنا على العمل وتحقيممق نوايانمما البشممرية. تبممدو إرادة اإلنسممان عا
 بشكل خاص عنممدما يحتمماج إلى تحقيممق الصممالح المسمميحي الحقيقي أكممثر من غمميره، حممتى عنممدما يريممد هممذا
رَّ الَِّذي ِريُدُه، بَممِل الشممَّ اِلَح الَِّذي ا� ْفَعُل الصَّ ي لَْسُت ا� ال�نِّ  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الصالح. قال الرسول بولس عن ضعف اإلرادة المحزن هذا 

روميممة  ْفَعُل  اُه ا� يَّ ِريُدُه َفا� وُع:19:7..” ىتم)لَْسُت ا� اَبُهْم َيسممُ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،". لممذلك يقممول المسمميح المخلص عن اإلنسممان الخمماطئ  أَجمم  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (
يوحنمما  ئممِة ٌد ِلْلَخِطيَّ َو َعبْمم ئَة هُمم ُقوُل لَكُْم: ا�نَّ كُلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيَّ  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (. ومممع ذلممك، غالبممًا ممما يبممدو34:7ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)»اْلَحقَّ اْلَحقَّ ا�

َكَسْفَن ْظِحَال… ضد أفخاخ الخطيئة هو عبوديةوأن الكفاَح ، الخطيئة هي الحريةَللخاطئ نفسه أن خدمة

 كيف تتطور الخطيئة في نفس اإلنسان؟ إن القديسين آبمماء النسممك والتقمموى المسمميحيين هم أفضممل من جميممع
 يفرقممون بين مسممتويات الخطيئممة وهم أطباء النفس المتعلمين الذين يّدعون معرفة النفس البشممرية الخاطئممة.

 التالية: أول لحظة للخطيئة هي مباشرتها، أي عندما تبدأ التجربة بالتأطر في وعي اإلنسان، كانطباع خاطئ، أو
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 فكر نجس وما إلى ذلك. إذا رفض اإلنسان الخطيئة في هذه اللحظة األولى بشكل حاسم وفوري، فلن يخطأ،
 . من األسهل التغلب على الخطيئة في البداية. إذا لم ُتممرفض البدايممة،ويقتني لنفسه زائدًا ال ناقصًابل سيهزمها، 

 تتحول تدريجيًا إلى سعي غير واضح ومن ثّم إلى رغبة واعية وواضحة بالخطيئة. هنمما يبممدأ الشممخص بالفعممل
 صممراع صممعب بشممكل خمماص، أن يقمماوم نحو نوع معين من الخطيئة. يمكنه في هممذه اللحظممة، دون باالنجذاب

–االستسالم لها وأال يخطأ، إذ يساعده صوت ضميره الواضح  كما معونة اهلل إذا طلبها.

  اشمممئزازًا شممديدًا تجمماهٍلقد وقع اإلنسان في الخطيئة. تبدو توبيخات الضمير صاخبًة وواضحة، مثيرًة ببساطة
  انظروا إلى في شخص لم يفسد بعد. مع اختفاء الثقة السابقة بالنفس، يصبح الشخص متواضعًا.ِهذه الخطيئة

  حتى هنا، فإن االنتصممار على الخطيئممة ليس صممعبًا جممدًا، كممما تممدل علىْالرسول بطرس قبل وبعد إنكاره. ولكن
 وغيرهما من الخطأة التائبين.َ،داودللملِك والنبي القديِس والرسول نفِسه، بطرس لذلك أمثلة عديدة 

همن الصعوبة بمكان محاربة الخطيئة عنممدما تصممبح عممادة، ألنهمما تتكممرر كثمميرًا. هممذا يعممني بشممكل عممام   حيَن، أنَّ
ُذ بشكٍل تلقممائيالمعتادة فإنَّ األفعال ، دٍة عاُُّتكَتَسب أي  . إن الصممراع مممعالشممخصدون أن يالحظهمما بمم تقريبممًا ُتنفَّ

  بممل أيضممًا مراقبممة،ليس فقممط التغلب على الممذاتيصعُب،  إذ ،الخطيئة التي أصبحت اعتيادية أمر صعب للغاية
اقتراب الخطيئة ومالحظتها.

 المرحلة األكثر خطورة في الخطيئممة هي الرذيلممة. في هممذه الحالممة، تتحكم الخطيئممة باإلنسممان حّتى أنهمما تقيممد
 إرادته كما بالسالسل. يكاد اإلنسان يكون عاجزًا عن محاربة نفسه في هذا ويصممبح عبممدًا للخطيئممة، على الممرغم

كر وإدمممانمثاًلمن إدراكه ألضرارها، وكرهه لها من كل قلبه في لحظممات الصممفاء. ينطبممق هممذا    على رذيلممة السممُ
  من اهلل، يكممون اإلنسممان عمماجزًا بالفعمملومعونممٍة خاصةبدون رحمة والمخدرات وما شابه ذلك. في هذه الحالة، 

  حممتى الخطيئممة، ويحتمماج إلى صممالة اآلخممرين ودعمهم الممروحي.  على المممرء أن يتممذكّر أنه،عن التحكم بنفسه
  بالكامممل ومألتهيَمنت قممد تصممبح رذيلممة إذا ، كالثرثرة ومحبة اللباس والترفيه الفممارغ  وممما إلى ذلك،الصغيرة

نفسه.
 إن أعلى مراحل الخطيئة، حيث ُيستعَبد الشخص بشكل كامل، هي الشغف بهذا النوع أو ذاك من الخطيئمممة. في

، بممل  هذا هممو االختالف بينهممما يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (هذه الحالة ال يكره اإلنسان خطيئته كما الرذيلة  ع ىتم)   للخطيئممة كممل تجاربممهُيخضممِ
النفمموس الميتة1وأفعاله وحاالته المزاجية. قارنوا بين بليوشممكين ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" في  اإلخمموة 2 أو فيممودور كارامممازوف،ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"في 

،    بعاشق المال يهوذا اإلسممخريوطي. في هممذه الحالممة، يعممترف الشممخص بوضمموح وحرفيممًا بوجممودىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"كارامازوف
 الشيطان في قلبه؛ كما َيِرد عن يهمموذا في اإلنجيممل المقمدس. إذا وصممل اإلنسممان إلى همذه الحالممة، ممما من شمميء

يمكن أن يساعد سوى صالة الكنيسة التي تمنح النعمة والتأثير.

 ستيبان بليوشكني هو شخصية خيالية في رواية "النفوس امليتة" لنيكوالي غوغول. هو مالمك أرض يجممع بقلمق شمديد ويحفمظ كمل مما1
 يجده، حىت أنمه ال يسمتغل ممتلكاتمه بسمبب تعلقمه بمما يملمك. نسمبة إليمه، تُعمرَف اليمموم "متالزممة بليوشمكني" وهي مشمكلة األشمخاص

 أي الذين يجمعون أشياء مختلفة غري مفيدة ويتمسكون بها.،املصابني بما يعرَف باالكتناز القهري
 فيودور كارامازوف هو شخصية خيالية من روايمة "األخموة كاراممازوف" لفيمودور دوستويفسمكي. همو شمخص متحمرر منغمس في نفسمه2

 ووقح، وال يهتم بأي شكل من األشكال باملسؤوليات العادية لألبوة أو املسائل األخالقية الناشممئة عن مفمماهيم االلممزتام األبمموي. يظهممر أن
دوستويفسكي يستعمل هذه الشخصية لتصوير واقع التفكك االجتماعي.
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 هناك نوع آخر خاص رهيب ومهلك من الخطيئة. إنه خطيئة مميتة. حتى صالة الكنيسة ال تسمماعد اإلنسممان في
 يشممير بوضمموح إلىفإنممه  ،دعونا الرسول يوحنا اإللهي للصالة من أجممل أخينمما الخمماطئ يْحالة هذه الخطيئة. إذ

ْوِت،خطيئته عدم جدوى الصالة من أجل خاطئ ال يريد أن ُتغَفر  ْت ِلْلمَمم ًة لَْيسممَ اُه ُيْخِطُئ َخِطيَّ ٌد ا�خَمم حَمم ْن َرا�ى ا�  “ا�
ُد  ْوِت. ُتوجَمم اًة ِللَِّذيَن ُيْخِطُئوَن لَْيَس ِلْلمَمم وُل أْن ُيْطلََب َيْطُلُب، َفُيْعِطيممِه َحيَمم قُمم ِل هممِذِه ا� ْوِت. لَْيَس ال�جْمم ٌة ِلْلمَمم ..” ىتم)َخِطيَّ

يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.16:5يوحنا 1
  للنمماس في هممذا العممالم والُتغَفريقول ربنا يسوع المسيح أن هذه الخطيئة هي التجديف على الروح القدس وال 

  الممذين رأوا بوضمموح أنممه فعممل كممل شمميء بحسممب،في المستقَبل. لقد قال هذه الكلمات الرهيبة ضد الفريسمميين
  ومع ذلك فقد شّوهوا الحق بعناد وأصروا على االفتراء بأنممه تصممرف بقمموة روح شممرير نجس.،إرادة اهلل وبقوته

 لقممد هلكمموا في تجممديفهم، وهممذا المثممال مفيممد ومخيممف لكممل أولئممك الممذين يرتكبممون تلممك الخطيئممة المميتممة،
 اهلل القممدوس. منويعارضممون بعنمماد ووعي الحقيقممة الممتي ال شممك فيهمما، ويجممدفون على الممروح القممدس، روح 

حسممب ، حتى التجديف على ربنا يسوع المسمميح نفسه،الضروري أن نالحظ أنه ر لشممخص   قممول ىتم) يمكن أن ُيغَفمم
يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (، ألنه قد يحدث بسبب الجهل التام أو العمى المؤقت.الربِّ نفسه

ف اإلنسممان عنحسب تعليم القديس أثناسيوس الكبير، ل  ا ُيغَفر التجممديف على الممروح القممدس إال بعممد أن يتوّقمم
 يجعل العودة إلى الحقيقممةبالذات  وطابَعها بالذاتذلك ويتوب. لكن هذا ال يحدث عادة، ألن نوع هذه الخطيئة 

 سممل أن يغتوإْذ هو ملوث بالرذائممل واألهممواء، يمكنه ،شبه مستحيلة. قد يرى المعمي مرة أخرى ويحّب الحقيقة
 بالتوبة ويصبح معترفًا بالحق. ولكن َمن وماذا يمكن أن يغّير المجّدف، الذي رغم أنممه يممرى ويعممرف الحقيقممة إال

 هممه ويكر،أنه يرفضها بعناد ويكرهها؟ وهممذه الحالممة الفظيعممة تشممبه حالممة الشمميطان الممذي يممؤمن باهلل ويرتجف
ويعارضه.ويفتري عليه 

عندما تظهر تجربة الخطيئة أمام اإلنسان، فإنها تأتي عادًة من ثالثة مصادر: الجسد والعالم والشيطان.
 من المؤكد أن جسد اإلنسان، في كثير من الحاالت، هو العّش، مصدر الميول والنزعات والمشممقات الالأخالقيممة.

  الشخصمميةومن سممقطاتنامن خطايمما أسممالفنا   الموروث،الخطيئة الجّدية هي ميلنا العام الحزين تجاه الخطيئة
 التي تتراكم وتقّوي بعضها البعض، مما يخلق مصدرًا للهوى والميول الخاطئة واألفعال في أجسادنا.،الخاطئة

يِر و ،العالم المحيط بنافي كثير من األحيان، يكون  رِّ َقْد ُوِضَع ِفي الشممِّ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)الذي، بحسب الرسول يوحنا اإللهي،   1ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
  والعالم كله قد وضممع في الشممر. الصممداقة مممع العممالم، بحسممب،ننا من اهللأيبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (، مصدر تجربة لنا. ونعلم 5:19يوحنا 

ْن َراَد ا� َداَوٌة هلِل؟ َفَمْن ا� الَِم َعمم َة اْلَعمم نَّ َمَحبَّ وَن ا� ا َتْعلَمُمم َممم َواِني، ا� نَمماُة َوالممزَّ ا الزُّ َهمم يُّ ا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"كلمة رسول آخر، هي عداوة هلل. 
يعقمموب  ا هلِل ُدوًّ ا ِلْلَعالَِم، َفَقْد َصاَر َعمم ن كثمميرون. هنمماك يغروننايبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (. إن البيئممة المحيطممة والنمماس 4:4ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)َيكُوَن ُمِحبًّ  ممَّ

ٍد وواٍع،يعِثرون الشباب ويحرفونهم  ْؤِمِنيَن ِبيبشكلٍّ ُمتعمَّ َغاِر اْلُممم َحَد هممُؤالَِء الصممِّ ْعَثَر ا� َوَمْن ا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" وعنهم قال ربنا: 
مممتى  ِر  ِة اْلَبْحمم َرَق ِفي ُلجَّ َحى َوُيْغمم ُر الممرَّ ِه َحجَمم ْن ُيَعلََّق ِفي ُعُنِقمم  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (. إن المموفرة الخارجيممة، الممثروة6:18ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)َفَخْيٌر لَممُه ا�

 . كممل هممذه هي مصممادر نتنممةتجمماربوالمالبس الوقحممة، هي  والمؤلَّفممات القممذرة والراحممة والممرقص الالأخالقي
للخطيئة والتجربة.
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َيْفَعُل َمْن  االلهي:  يوحنا  الرسول  قال  وعنه  بالطبع،  الشيطان  هو  المتجّذر  وأصلها  للخطيئة  األهم   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"المصدر 
أ  ْبِليَس ِمَن اْلَبممْدِء ُيْخِطمم ْبِليَس، ال�نَّ ا� َو ِمْن ا� ئممَة َفهُمم  في مصممارعته هلل وحقيقتممه، يحمماربويبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.8:3يوحنمما 1..” ىتم)اْلَخِطيَّ

 الشيطان النمماس أيضممًا، ويسممعى إلى تممدمير كممل واحممد منمما. يكممون الشممر فاضممحًا بشممكل خمماص عنممدما يصممارع
، كممما يتضممح في اإلنجيممل المقممدس وفي حيمماة حتى أنممه تجممّرأ على تجربممة الممرب يسمموع المسمميح يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (القديسين    ىتم)

 قويمماء الواهين والضعفاء، يحمينا الرب بقوته من التجارب القاسية التي تعّرض لها قديسمموه األ،القديسين. نحن
  من خالل أهممواء العممالم والجسممد، جمماعاًل إياهمما أقمموى وأكممثرفاعاِلً، ال يصرف انتباهه عنابالروح. لكن الشيطان 

بًا إيانا بشتى أنواع إغواًء، وأيضًا  األفكار اآلثمة.ُمجرِّ
ي أشممكاِل كان تأثير الشرير، إلى جانب الشممرور األخممرى، واضممحًا بشممكل خمماص في  ،في السنوات األخيرة  تفشممّ

طالًبمما من يبتلعممهالزائممر  باألسممد َاالنتحار المختلفممة. لهممذا يقممارن بطممرس الرسممول الشمميطان ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"السمماعي وراءنمما،   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
َسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو  ْبِليَس َخْصَمكُْم كَا� ..”ُاْصُحوا َواْسَهُروا. ال�نَّ ا� يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (.8:5بطرس 1 ىتم)ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

Source: Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Metropolitan Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Philaret Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή (Vosnesensky). Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή On Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Sin. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Moral Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Theology, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Chapter Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή 2. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Parish Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Life, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή November Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή 2021. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Russian Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή 
Orthodox Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Cathedral Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή of Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή St. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή John Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή the Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή Baptist. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή 11/29/2021. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, Συζητήσεις στον Άθωνα, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά, Ιερά Μεγίστη Μονή https://orthochristian.com/143098.html
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الثور والحمار في أيقونة الميالد
الخورية سميرة عوض ملكي

 في ايقونة الميالد،  يظهر الطفل يسوع المسيح وأمه في كهف محاط بصخور حادة يصعب السير عليها، وذلممك
 لتعكس صورة العالم القاسي الذي ُولد فيه يسوع. تذكر األناجيممل أن يوسممف ومممريم لم يتمكنمما من العثممور على
 غرفة في أي َنْزل عندما أتيا للمشاركة في اإلحصاء السكاني في بيت لحم، ولذلك ُوِضع يسوع في مممذود، وهممو
ع في حظممائر، بممل في الكهمموف  حوض إلطعام الحيوانات، كان شائعًا في ذلك الوقت، إذ لم تكن الحيوانات ُتجّممم

اإلسطبل في األيقونة. ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"والشعاب في التالل، ولذا يظهر هذا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 في السماء يظهر نجم ينِزل شعاعًا واحدًا نحممو الطفممل يسمموع. هممذا النجم يتبعممه المجمموس، حكممماء فممارس من
رون بعيممدين، أي ال يزالممون في رحلتهم ولم يصمملوا بعممد. في  الشرق، وهم يحملممون هممدايا للمسمميح. لكنهم يصمموَّ

السماء أيضًا حشد من المالئكة يبّشرون بميالد مخلص العالم. 
َرمين في مجتمعهم، هم أول من وصمملته  على اليمين، الرعاة الذين كان يهممود ذاك الزمممان يعتممبرونهم غممير ُمحتَمم
بشرى والدة يسوع. لكنهم يظهرون أيضًا خارج الكهف، أي إلى جانب قطعانهم ولم يصلوا إلى عند المسيح بعد.

 إلى جانب والدة اإلله، تظهر الشركة الوحيدة التي جمعها يسوع المسيح في الساعات القليلممة األولى من حياتممه
 األرضية. إنها ثور وحمار متواضعان. غياب الملتّفين حول يسوع ووجود الحيوانين إشارة إلى تواضممع التجسممد

اإللهي على األرض.
 في التفاصيل، أن وجود الثور والحمممار في أيقونممة الميالد وهممما يمموفران الممدفء ليسمموع بأنفاسممهما، يشممير إلى

إشعياء  ْوُر َيْعِرُف َقاِنَيُه َواْلِحَماُر ِمْعلََف َصاِحِبِه  َالثَّ ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)تحقق إحدى نبوءات العهد القديم العديدة  يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (. 3:1ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 الحقيقة هي أنه ال يوجد حمار أو ثور في روايات ميالد المسيح في الكتماب المقمدس. ممع همذا، إن أقمدم مثمال
 معروف أليقونات الميالد يحتوي فقط على المسيح المقمط في المذود يحيمط بمه ثمور عنمد رأسممه وحممار عنمد
 قدميه وهو في جدارية على ناووس في إيطاليا من القرن الرابع. ويظهر أن الحيواَنين، الثور والحمممار، يقممدمان

. بين حيوانين تظهر ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"له العبادة بال انقطاع. يرى المفسرون أن هذه الصورة تتمم قول النبي حبقوق:  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 ما هي العالقة بين الثور والحمار؟ نقرأ أن في التقليد ُينَظر إلى الثور  على أنه إسرائيل، والحمار أنه األمم. يأتي
. إن الخلمط بين نجس ، والحممار حيموان  طمماهر ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"هذا من تمييز مهم للغايمة في العهمد القممديم: الثممور حيمموان  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 الطاهر والنجس مرتبط بشدة باختالط اليهود باألمم. في الواقع، هناك قانون موسوي قد يحمل أحممد المفمماتيح:
 ال يجوز لك الحرث على الثور والحمار معًا. أي أنه محظور، وضع النممير على الطمماهر وغممير الطمماهر، والجمممع بين
. في التفسير أن هذا ال يمكن أن يتم من دون خطيئة إال بالمسيح، الكلمة المتجّسد. حممتى الخارج ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الداخل و ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
النممير مممع غممير المؤمممنين ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الرسول بولس يتبّنى هذا التقليد ويستخدم الصورة نفسها لتحذير المسيحيين من   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

.14:6 كورنثوس 2في  ْثِم؟ ُة ِخْلَطٍة ِلْلِبرِّ َواال� يَّ ُه ا� الَ َتكُوُنوا َتْحَت ِنيٍر َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن، ال�نَّ  ”.. “
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 وهنا يبرز معنى آخر يتعلق بالتجّسد وعالقته بعالمية الكنيسة. الحمار هو حيوان للتحميل، قوة ُخلَقت للتحّمل.
 وعلى هذا األساس، يكون الحمار رمزًا للجسدانية نفسها. ليس مفاجئًا أن رمز النجاسممة وممما هممو خارجممًا، يشممبه
 الوجممود الجسممداني السمماقط والشممهوانية. يظهممر هممذا بقمموة في تعليم التقليممد الهممدوئي عن العالقممة بين القلب
 والحواس. فالجزء الخارجي الجسدي، أي الحواس، مرتبط باألقمطة الجلدية، التي تحمي ولكنها أيضًا تحمل ما
 هو ثمين. لذلك من الطبيعي أن ينظر المفّسرون، كالقديس إيرينيوس، إلى قصص مثل قصة حمار بلعام الناطق

.24-22 ىتم)العدد  الشعانين يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (، على أنها إشارات مسبقة للتجسد. أو من المهم أيضًا أن نرى المسيح يمتطي الحمار   يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه ( ىتم)
 إن هذه الصور، من العهد القديم والجديد، تشبه وضع الحمار مممع الثممور في أيقونممة الميالد، وهي صممورة رمزيممة
 عن ضم النقيضين، اتحاد الروحي والجسدي، الطاهر وغير الطاهر، الداخل والخارج، وفي النهاية غير المخلمموق

والمخلوق في شخص ربنا يسوع المسيح.
Sources:
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فوضى المسكونية واألخ الصغير
األب أنطوان ملكي

  الوحممدةِ في بالدنا، فلم تعد تقتصر على استعراضممات أسممبوعُ المسكونيةُتزايدت في السنوات األخيرة المشاهد
 المسيحية، بل بمماتت شمبه أسممبوعية، وعلى كافممة المسممتويات. فهنمما اشممتراك في صممالة، وهنمما اسمتقبال وتبممادل

اجتماعيات ليتورجية.. ؛زيارات، وهناك زياحات مشتركة ..” زحمة  ”..

رة هممذا السمملوك، الظمماِهرة أو ِسممبابألإن جممردًة   ، تكشممف أن خليطممًا من العوامممل االجتماعيممة والسياسمميةالُمقممدَّ
 ِكلتا عليها، وفي ٍ فعلَّ لهذه العوامل أو ردًقف وراء هذه المشاركات، فتكون المشاركة إما نتيجةي واالستعراضية

َرض أن يقمموم عليهممما كممل عمممل يأتيممه الحممالتين . عنصممران أساسمميان ُيفَتمم ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الضمماللة األخمميرة شممٌر من األولى  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
  كان، هما االلتزام بصحة الفكممر الالهمموتي واحممترام التقليممد الشممريف. ليسُرتبٍةاإلكليريكي األرثوذكسي، من أي 

ُرواضحًا   هذين العنصرين في هذه المشاهد المسكونية. توفُّ
ه،تطرح هذه المشاهد مشكلتين. األولى   مسممؤولية تقممييمتقممع  الفكر الالهوتي والتقليد الشممريف، من جهة هي أنَّ

ِر  فممإنَّالمبممدأ، من حيث  ْ كلمممة الحممق باسممتقامة. إذِاألساقفة الُمقممامين على قطععاتق على   هذين العنصرينتوفُّ
  غالبية هذه المشمماهد الموصمموفة أعالهَّأنهي مسؤولية المطارنة هي أن يحفظوا صحة الممارسة. المفارقة هنا 

 من ِقبله للمشاركة.مبعوثونأبطالها مطارنة، أو كهنة مزودون ببركة المطران أو 
 المنغمسون في العالقات المسكونية أن يتعمماطواال يريد  ؛أنها ال تتعاطى الالهوتهي مشكلة المسكونية األولى 

 دائمًا إلى آية من هنا أو آيممة من هنمماك، يخرجونهمما من إطارهممايستندون  اآلباء وال قوانين المجامع. والالالهوت 
ه بها َمن يعارض المشاهد المسكونية، ال بهدف إقناعه بل بهدف حشره لُيجابهوا  مِحٍب أو متعصبُ غمميربُتهمِة أنَّ

أخممذني فالنِمثلومنغلق. يلجؤون دائمًا إلى شهادات ال تقوم في أي حوار جّدي،  ، و  قال لي هممذا المطممران ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،":  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
. وعمق المشممكلة األولى في الواقممع سمعت الخوري فالنًا يقول ، و  أخبرني هذا المطران ، و  ..”جانبًا وأسّر لي ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

لين الحكم   آيممًة أو قمموالً آبائيممًا أوُمحمماِوُرهم َ أوردذا وإ، ال يرغبممون بالنقمماش الالهمموتيَالمسممكوني هي أن المخمموَّ
هم همو يكمون من التقليد المقممدس،  ٍّاستشهد بنص تعليمِ جموازِ وعممدمِ عن الطاعةَالحممديثردُّ م ِىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"، وقمدالمتقممدِّ

 ال تخلو من الغضب وحتى الترهيب. ٍبنبرةذلك يكون 
 اإلخوة الصمغاربمممبممدأ االهتمممام إنَّ المشكلة الثانية واألهم هي تممأثير هممذه االستعراضممات على اإلخمموة الصممغار. 

  في اليوم األخير، بحسب إنجيممل الدينونممة، ال علىُ الفرزلن يكون. نفُسهوإعطائهم األفضلية وضعه الرب يسوع 
. على أساس موهبة، إنما فقط أساس وال على كهنوتية رتبة أساِس  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"كل ما فعلتموه بإخوتي هؤالء الصغار ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

الويمل لَمن تمأتي على يمده العمثرات تعمني أن الويلُمطالَبكل إنسان هو أخ صغير لي، وأنا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" بحمله.  ُر لَمن َىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ُيعثِم
ِخي ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"أخًا صغيرًا. من هنا جاء قممول الرسممول  َر ا� ْعثِمم لَى اال�َبممِد ِلَئاّل ا� ا ا� ِخي َفالَ آكُممُل لَْحًممم ُر ا� اُم ُيعثِمم َعمم ْن كَمماَن الطَّ  1ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)ا�
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  له. أين يأتي هذا الكالمَمعثرة. أول مساعدة يقدمها اإلنسان إلى األخ الصغير هي أن ال يكون يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (13:8كورنثوس 
؟في هذه االستعراضات المسكونية

  فيهمما، تمموحي بممأن الوحممدةكين هذا الكالم، مهما كانت الرتبة الكهنوتيممة للمشممارَ موضوعَ،إن المشاهد المسكونية
  غير أرثوذكسي أثناء سيامته،ٍألسقف قائمة.  استقبال بطريرك غير أرثوذكسي باإلنجيل واألفلونية، تسليم عصا

  في زيمماح عيممد السمميدة، تحويممل زيمماح الشممعانين من كنيسممة، معممًا أرثوذكسممي وكمماثوليكي،اشممتراك كمماهنين
، إعطمماء كمماهن كمماثوليكي قممراءةلكي ُينشدواأرثوذكسية إلى كنيسة الموارنة المجاورة  المسيح قممام ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"   اإلنجيلَىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 يظهُرها أرثوذكسي، وغيرها الكثممير من المشمماهد واالستعراضممات الممتي قممد ٍ في جنازِّ الحلَ أو  أفشينٍفي إكليل
  في البعض الُ الحممماسُّالبحث على وسائل التواصل االجتماعي، كلها مشاهد توحي أننمما في الوحممدة. وإذ يممدب

لينن إعالن وحدة هم غير عيتورعون   غير قائمة. بالحقيقة إعالنها، وهي مخوَّ
 إن اإليحاء ألخ صغير بغير الحقيقة هو إعثار له، أو دفٌع به إلى العثرة. القول له باألعمال أو باللسممان أن الوحممدة
 قائمة هو دعوٌة أو دفٌع إلى ممارستها. ال ُيالم األخ الصغير ألن اإلنسممان، بممالفطرة، ُيزعجممه االنقسممام ويرتمماح إلى
 الوحدة، خاصًة إذا كان نصف أفراد عائلته من طوائف أخرى. الملوُم هو َمن يقبل أن يكممون عممثرة لألخ الصممغير،
ب من الويممل فال يفممرزه مممع  بسلوكه في وحدٍة غير قائمة، وهو واحد من ثالثة: إما مخدوع يتوّقُع أن ُيعفَيه الممرَّ

َكَسْفَن ْظِحَال…جداِء اليسار يوم الدينونة، أو يرى نفسه فوق اإلدانة، أو ال يؤمن بالدينونة أصاًل
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 مجددًا، توحيد تاريخ الفصح
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

بطريممرك القسممطنطينية: المفاوضممات جاريممة2022 تشممرين الثمماني 23في   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"، أوردت وكالممة  زيممنيت خممبرًا عنوانممه 
ة الممكنممة االّتفاقّيمم ، وفي التعليممق العممريض  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"ليحتفممل الكاثوليممك واألرثمموذكس بعيممد الفصممح في اليمموم نفسممه  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

. 2025ستكون مهّمة ألجل يوبيل  الكنيسة والعالم ..”. المقال من كتابة ندى بطرس في زاوية  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ”..

 الخممبر منقممول عن القسممم اإلنكلمميزي من زيممنيت، وفيممه أنممه تجممري مفاوضممات بين ممّثلين عن الكنيسممَتين
بأهّم تمماريخ بالنسممبة إلى المسمميحيين، أي عيممد  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"األرثوذكسّية والكاثوليكّية للتوّصل إلى اّتفاقّية حول االحتفال 

  لمجمممع نيقيمما الممذي جممرى1700ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"الفصح. وأن هذه المفاوضات المذكورة تجري في إطار االحتفال المقبل للذكرى 
 ، والذي ما زالت أحكامه ُملِزمة للطرَفين. وينقل المقممال عن البطريممرك برثلممماوس أنممه سممتتّم استشممارة325سنة 

ة  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"أخصائيين بهدف تحديد أكثر تاريخ دّقة لالحتفال بالفصح،  نظرًا إلى أّن العيممد يتعّلممق أيضممًا بمجمماالت علمّيمم
أّن اللحظممة حممانت للكنيسممة األرثوذكسممية والكاثوليكيممة . كما رأى بطريرك القسطنطينية  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"من المعرفة البشرّية ”.. 

دا تاريخًا ُمشتَركًا لالحتفال بقيامة المسيح. وأِمَل أن نتمكّن من التوّصل إلى اّتفاقّية لهذه المناسبة.  ..”لُتحدِّ

ة االحتفممال1700 للذكرى 2025يذكر المقال أن هناك احتفاالت مشتركة سوف ًتقام سنة    لمجمع نيقيمما، وأن اّتفاقّيمم
بقيامة يسوع ستكون من أهّم لحظات هذا اليوبيل.

 لقممد هلممل كثمميرون، خاصممًة من األنطمماكيين األرثوذكسمميين، لهممذا الخممبر وتناقلتممه عمدة مجموعممات على شممبكات
 التواصممل االجتممماعي. هممذا األمممر مفهمموم، حيث أن األنطمماكيين هم األقممدم بين األرثمموذكس في التعممايش مممع
 االنشقاقات، الناتجة عن البدع والهرطقات وتعدد الطوائف واألديان، وبينهم عائالت كثيرة يشكّل وجود عيممدين

للفصح مشكلة بالنسبة لها. 
  بين بعض1923الواقع يسمتدعي العمودة إلى التماريخ قلياًل، حيث أنمه في أوائمل القمرن الماضمي تّم اتفماق سمنة 

 األرثوذكس ممع الكاثوليمك، على أن ينتقمل األرثموذكس إلى تعييمد األعيماد الثابتمة بحسمب التقمويم الغريغموري
، على أن يتبع ذلك مالقاة غربية، بحيث تتوّحد األعيمماد المسمميحية. واليمموم ينقضممي القممرن األول على يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (الغربي   ىتم)
 هذا االتفاق ولم يتحرك الكاثوليك قيد أنملة، بل كل ما تحقق هو انقسام بين األرثوذكس أنفسهم، حيث ما زالت

روسيا، صربيا، جورجيا، بلغاريا، أورشليم ومكدونيا أي  د األعيمماد الثابتممة بحسممب70 ىتم)الغالبية   يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه ( بالمئة تقريبًا تعّيمم
أنطاكيممة، القسممطنطينية،   ىتم)التقممويم اليوليمماني، فيممما األقليممة تعيممد هممذه األعيمماد بحسممب التقممويم الغريغمموري 

. يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (االسكندرية، قبرص، اليونان، ألبانيا، ورومانيا

 الواقع اليوم يقول أن كثيرين يخلطون بين توحيممد تمماريخ العيممد والوحممدة المسمميحية. يشممارك في تثممبيت هممذا
 الفهم الخاطئ العديد من وسائل اإلعالم والمسؤولين الكنسيين والفلتان القائم ِعبر وسائل التواصل االجتماعي

حيث يكتب َمن يشاء ما يشاء من غير رقيب أو مصحح أو مراِجع.
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نشرة في  توجيهًا  وتوابعهما  والكورة  طرابلس  مطران  كرياكوس  أفرام  الميتروبوليت  السيادة  صاحب   كتب 
الكرمممة في عممدد األحممد  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"أبرشمميته  واحممدًا في2016 شممباط 7ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" هممل بوحممدة  تمماريخ الفصممح نصممبح  يف ًادحاو‘، بعنمموان   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

’..”المسيح؟ ما يلي هو هذا التوجيه نعيد نشره ألهميته ودقته في توجيه المؤمنين إلى عدم الخلط بين األمور.

 "كّلنممما واحمممد في املسممميح"، هي عبمممارة نسممممعها من بعض املسممميحّيني األرثوذكسمممّيني وغمممري
 األرثوذكسممّيني، تصممف لنمما إلى أّي حممّد من السممذاجة وصممل إيمممان معظم املسمميحّيني في هممذه
 األّيام. الخشية أن ال يكون أبناؤنما على معرفمة بإيممانهم املسممتقيم المذي لطاملا تبمماهوا بمه أممام
 اآلخرين، ملجّرد التباهي، و إن سألت أحدهم دستور اإليمان، فهممو يجهلممه. الخشممية على أوالدنمما
 أن ال يكونوا على علم، ولو بشكل بسيط، بالخالفات العقائدّية بني اإليمممان األرثوذكيّس القممويم

و بني معتقد الجماعات املسيحّية األخرى.
 سنحاول طرح بعض األسئلة لرنى هل نحن فعالً "واحد في املسمميح" مممع الجماعممات املسمميحّية

األخرى؟
 هممل نحن واحممد بحيث نقممف، مممع رجممال دين غممري أرثوذكسممّيني، إلى مممذبح واحممد و نتنمماول من

ذبيحة واحدة في رّس اإلفخارستيا املقّدس؟
 هل نؤمن بكهنوت واحد، فيه التسلسل الرسولّي؟ فهناك، مثالً بعض الجماعات املسيحّية اليت ال
ا من جهممة ه همو الكمماهن األوحممد. كممما أّن هنمماك شممكًّ  تؤمن بكهنوت برشّي  و ترى في املسيح أّنمم
 كنيسممتنا األرثوذكسممّية، بكهنمموت الكهنممة عنممد الجماعممات املسمميحّية األخممرى، من حيث تسلسمملها

الرسولّي.
 هل نحن واحد في الصوم؟ واحد في الشممفاعة؟ واحممد في القديسممني؟ واحممد في الكتمماب املقممّدس؟
 هل نحن واحد في قانون اإليمان؟ هل نحن واحد في الصممالة؟ في األنبيمماء؟ في التسممابيح؟ هممل

نحن واحد في النظرة إلى املطهر؟
 فمثالً، عنممد بعض الجماعممات املسمميحّية، يؤمنممون بممأّن بعض األسممفار من الكتمماب املقممّدس هي

  ينكرون قيامممة املسمميح، منهم منأساطري. هناك من ينكرون عذرّية مريم والدة اإلله، هناك من
 يهاجمون تعمماليم الرسممل وأقمموالهم في الكتمماب املقممدس. منهم من يقيم العقممل رقيبمما على الكتمماب

املقّدس، فما يقبله العقل يقبلونه وما اليقبله العقل اليقبلونه.
ين اإليمممان و أزدري الممذين  إذاً، عبارة ال تهّمين الخالفات يهّمين توحيممد األعيمماد تعممين أنمما ال يهّممم
وا بأنفسممهم وقطعت ألسممنتهم و أيممديهم، من اآلبمماء القّديسممني، لكي يحممافظوا على اإليمممان  ضممحَّ
 ويسّلمونا الوديعة كما تسّلموها هم دون زيادة أو نقصان. فقول القائلني أنا ال تهّمين الخالفممات
 و إّنما توحيد األعياد، يدّل على طبيعة إيمانهم الشخيّص كم هو سطحّي وغري عميق، ألّن الذي
 يهّمه أمر الحصول على الذهب الذي اليفنيه سوس، عليه أن يغوص أكرث في البحث في أعممماق

ا ألّنه لن يجد شيًئا في املنتهى. األرض، حىّت يصل إلى مرتجاه، ال أن يبحث سطحيًّ
 كّلنمما نريممد أن تتّم األعيمماد في تمماريخ واحممد، و لكن األهّم أن يكممون اإليمممان واحممداً. فكيممف يتّم
 اإلّتحاد؟ اإليمان الواحد هو أساس كممّل يشء، حسممبما قممال الرسممول بممولس في رسممالته إلى أهممل

ة واحممدة". أمممر اإليمممان كممانت تبحث بممه املجممامع5:4أفسس    "رّب واحد، إيمممان واحممد، معمودّيمم
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يعّد املجامع  أقّرته  بما  اليؤمن  فالذي  واحد.  إيمان  في  كّلها  الكنيسة  تكون  لكي   املسكونّية، 
 مفروزًا أي   خارج الكنيسة، وهذه هي نظرتنا ككنيسة املسيح اليموم. فكمّل من ال يمؤمن إيماننما
 هو مفروز، أي خارج جماعتنا، أي خارج الكنيسة. وحممدة الكنيسممة هي وحممدة إيمممان، تنبممع من
 الكنيسممة و ليس من خارجهمما، و هي ليسممت وحممدة أعيمماد وليسممت وحممدة شممعوب مسمميحّية في

مناسباتهم في بلد ما.
 الوحمدة الكنسمّية تعمين التخّلص من األَحمرام القديممة. فال يمكن أن تكمون هنماك وحمدة وهنماك
 أَحرام. أيضا الوحدة تعين النظر في موضوع القّديسني الذين أعلنت قداستهم بعد اإلنشممقاقات.
 فهنممماك مثال جماعمممات مسممميحية أعلنت قداسمممة بعض األشمممخاص المممذين تعتمممربهم كنيسمممتنا
 األرثوذكسّية هراطقة، كما أّن هنماك الكثمري من القّديسمني في كنيسمتنا األرثوذكسممّية، يعتمربون

هراطقة في نظر بعض الجماعات املسيحّية األخرى.
ا  من املمكن أن نقول إّن بيننمما وبني هممذه الجماعممات شمميًئا من التعمماون في األمممور املشممرتكة، أمّمم
ودف وقمموع األعيمماد في التمماريخ ذاتممه  عبارة "وحدة" فهي أكرب بكثري مّما يحممدث، حىّت ولممو صممُ

أحيانا.
 نحن نجاهممد لنصممل إلى الوحممدة. فهنمماك إجتماعممات تحصممل مممع الجماعممات املسمميحّية األخممرى،

نتناقش خاللها في األمور الالهوتّية، كي نصل إلى اّتفاق الهوتّي.
 فالوحدة هي على أساس اإليمان أّوالً وبعدُه كّل الحوارات ستؤول إلى اإلّتحاد في جميع األمور

ال محالة.
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