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التوبة العملية وثمارها
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يوحنا  أنا هو الطريق والحق والحياة   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. لذلك فهو حياة بال بداية، غححير محححدود6:14 انحوي) " انحوي) " انحوي)المسيح هو الحق الحي. 
بُححوغير منفصل وغححير منقسححم عنهدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، أبدي مع اآلب، ἀδέσμευτοςدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي)، غير مقّيد ἀπεριόριστος انحوي) Nُمَبححاَرٌك اهلُل ا  وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“. 

يِس َل َتاUسححِ ا اْخَتاَرَنححا ِفيححِه َقبْحح يِح، كََمحح اِت ِفي اْلَمسححِ َماِويَّ ٍة ِفي السححَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َباَركََنا ِبكُلِّ َبَركَححٍة ُروِحيَّ  َربِّ
ِة رَّ َب َمسححَ ِه، َحسححَ يِح ِلَنْفسححِ ي ِبَيُسوَع اْلَمسححِ َبنِّ َنَنا ِللتَّ ْذ َسَبَق َفَعيَّ ِة، ا\ اَمُه ِفي اْلَمَحبَّ يِسيَن َوِبالَ لَْوٍم ُقدَّ  اْلَعالَِم، ِلَنكُوَن ِقدِّ
َب ا، َحسححَ َراُن اْلَخَطاَيحح ِه، ُغْفحح ْنَعَم ِبَها َعلَْيَنا ِفي اْلَمْحُبوِب، الَِّذي ِفيِه لََنا اْلِفَداُء ِبَدِمحح Nَمِشيََئِتِه، ِلَمْدِح َمْجِد ِنْعَمِتِه الَِّتي ا 

أفسححس  ْجَزلََها لََنا ِبكُلِّ ِحكَْمٍة َوِفْطنَححٍة  Nلوعححود األبديححة لبركةالدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. بعححد هححذا اإلعالن، تتبححع 8-3:1 انحوي) " انحوي)ِغَنى ِنْعَمِتِه، الَِّتي ا 
متى  توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.17:4 انحوي) " انحوي) " انحوي)اإللهية، والتي بدأت بالدعوة األولى التي أطلقها الرب: 

  و باإليمان ُيستعاد شححرف وقيمححة إنسححانيتنا المفقححودة. تتجحدد،بتوبتنا يتم إحياء جوهر وقوة الحياة في داخلنا
 لقححد واالسححتنارة اإللهيححة بشححكل عححام من خالل حسححرة التوبححة. ،قدرتنا على االتصال بنعمة الروح القدس وتلّقيها

 ومهما جاهد المححرُء، فإنححه ال يسححتطيع،هذه القدرة في البداية بسبب تجاوزاتنا. في بداية التوبة العملية، ضعفت 
اإلنسححان القححديم  ل، أن يحقححق فححداءه وال يمكنححه التحححرر من قيححود  ) ” انحوي)كما قد تخيَّ παλαιόνوُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“  άνθρωπον). فيدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل . 

 والعححاداتلألهححواء  خضححوعه العملي ويوقفعلى نوايححاه الخاطَئححة أن يسححيطر ببسححاطٍة المححرء البدايححة، يحححاول 
 بسححعادة،أهححواءه وتجاربححه الخاطَئة. في النهاية يتوقف عن االقتراض ويبدأ بححالتفكير في السححداد. أحيانححًا يصححد 

 بعيحدًا عن الحيحاة الروحيحةكم محا زال ، ، قحدَر اسحتطاعتهالمقارنةبمؤلمًا. ثم يبحدأ يصبح ذلك وفي أحيان أخرى 
 للوم الذات،خاصًة عندما يكون سلوكه تجاه اآلخرين غير الئق. في هذه المرحلة تظهر عليه الحاجة والحقيقية، 

 وهذا يؤدي به إلى التواضع الذي بدونه ال توجححد حيححاة اجتماعيححة. تحتححاج هححذه المهمححة إلى صححبر ومثححابرة، لكن
) ”.وال يتعلق بنا مطلقًاوُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“النجاح الكامل يعتمد على نعمة اهلل فقط و

يوحنا القائلإن رب الكون كله يشجعنا حقًا. هو  ثقوا فقد غلبت العالم!   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. انتصارنا الحقيقي ليس في33:16 انحوي) " انحوي) " انحوي): 
 نححه يقححدمها كشححخٍص كححذلك.إن المنتصححر على العححالم، أيأ في، بحل القححديرأن هذه الضمانات يقححدمها اهلل الخححالق 

 المنتصر على الخطيَئة أو باألحرى المنتصححر على كححل الخطايححا في كححل العححوالم وفي كححل األزمححان، هححو الشححخص
ل  يسوع المسيح الذي أصبح متساميًا لكي يجعل جميع أتباعه متسامين. عندما نتبححع الوصححايا اإللهيححة في مجمَحح
ْم ِفيَّ َوَثَبَت كاَلَِمي ِفيكُْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريححُدوَن َفَيكُححوُن لَكُْم. ْن َثَبتُّ   انحوي) "حياتنا، فإننا نّتجه بالضبط نحو نفس النصر.  ا\

يوحنا  ُتوا ِبَثَمٍر كَِثيٍر َفَتكُوُنوَن َتالَِميِذي Uْن َتا Nِبي: ا Nُد ا  εν انحوي) لهذا به نصبح مستحقين فقط إننادودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.ح 8-7:15 انحوي) " انحوي)ِبهَذا َيَتَمجَّ

αυτώيستطيع أن يقودنا، أو أن يكشف لنا أسرار الكنوز اإللهية آخر دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( وبقوة نعمته. ال يوجد طريق آخر. ال أحد 
كولوسي  ا  ُه ِفيِه َيِحلُّ كُلُّ ِمْلِء الالَُّهوِت َجَسِديًّ نَّ َفا\  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. هو وحححده قححد احتححوى في عمححل9:2 انحوي) " انحوي) " انحوي)التي تفوق الطبيعة 
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 . إذا اتبعنا خطاه بشكل حاسم وثبتناأيضًامناطق الجحيم  و بأسره، السماوات واألرض َإلهي أبدي واحد الكون
كينونته المتساميةأن نشارك في تعاليمه، فنحن قادرون على أن ندرك باستنارته،  .، وذلك بمقدار توبتنا انحوي) " انحوي) "في 

  بقوة المحبة التي،أيضًا الخليقة غير المرئيةو الخليقة المرئية فقط، بلأنه ال يحتضن بَمن يتوب بتواضع يشعر 
روحححًا منسحححقوذلكتنبع من قلبه.    انحوي) ".ًا انحوي) " ألن هذا النوع من الصالة يلقى ترحيبًا عند اهلل وداللة على أنححه اكتسححب 

كل شيء لكل الناس فإنهلذلك  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.22:9كورنثوس 1 انحوي) " انحوي) " انحوي) يصير، كما يسوعنا، 
 عن التغيححيرات.تنتج من اآلن فصاعدًا، َمن ذاق هذه الحالوة فليكن مستعدًا أيضًا لتذوق المححرارة المقابلححة الححتي 

ت النفس التائبة وقّوتها بمودة وخلصتها من آثار التجارب والجهححل؛ الححتي رفعتهححا إلى إدراك  النعمة األم، التي عزَّ
 قححرع نفستفجأة بال رحمة وتخفي وجودها. والنفس التائبة تقححرع بححاب التوبححة عبثححًا. تصبح ، األسرارالكثير من 

إلهي ،ورًا الباب الذي كان يفتح ف   انحوي) "في الماضي. كل شيء في كل مكححان يبححدو كَئيبححًا ومححا من مسححاعدة من أحححد. 
متى  سمعان كنعاني 46:27 انحوي) " انحوي)إلهي ، لماذا تركتني؟  [قيروانيدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " ال يوجد   صليبنا. حتى لو صرخنا ثالثليحمل  انحوي) " [يناوريق]

 االستجابة بوضوح. هناك عزاء سري واحححد: الرجححاء الححذي لم ينطفئال نستطيع إدراك مرات أو عدة مرات، فإننا 
. اسححمحوا لي بححاألحرى أن أستشححهد بكلمححات أبينححا العظيم ْف. آِمْن فقححط ال تخَحح   انحوي) " انحوي) "بل هو يشّجع المجاهد بصححمت: 

احفظ  . انحوي) "الشيخ سلوان القديس:   انحوي) "ذهنك في الجحيم وال تيأس

مزمور  ْوِم َنْفِسي  ْذلَْلُت ِبالصَّ Nكَاَن ِلَباِسي ِمْسحًا. ا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( يصبح واجبنححا اليححومي باإلضححافة إلى هححذا:13:35 انحوي) " انحوي) " انحوي)إن القول: 
َراكُْم3:42 انحوي)مزمور انحوي) " انحوي) "َصاَرْت ِلي ُدُموِعي ُخْبًزا َنَهاًرا َولَْياًل  Nي َسا َولِكنِّ عة:  نا المشجِّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) ". ثم نتذكر مرة أخرى كلمات ربِّ

يوحنا  ْيًضا َفَتْفَرُح ُقُلوُبكُْم  Nدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.22:16 انحوي) " انحوي)ا
 التخّلي  الميحاه العاصحفة. تظهحر النعمحة مجحددًا بعحد اختبحارتلي العصحف الحذهني والبححار الهادئحة يتلحو الصحفاء 

لَى َرْقٍص ِلي. َحلَْلَت ِمْسِحي َوَمْنَطْقَتِني َفَرًحابالترتيل الجزئي؛ تبدأ الروح  ْلَت َنْوِحي ا\ أنَت يا رّب َحوَّ   انحوي) " انحوي) "منتصرة: 
َهاِد.11:30 انحوي)مزمور  ِر الشحِّ ِل َوَقطْح ْحلَى ِمَن اْلَعسحَ Nا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) ". إن لحضحور النعمحة اإللهيحة بعحد فحترة االختبحار قيمحة أعلى و
ن دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ألنه يعزز إدراك المحبة اإللهية أكثر مما عرفته الححروح من قبححل. كمححا 10:19 انحوي)مزمور  ُفالتواضححع، إذُيحسححَّ   ُيكشححَ

ي تَححَذلَّْلُت ِلكَْيمنسحححقمقارنة بقوة المحبة اإللهية، وتعترف النفس بححروح عدُم استحقاق اإلنساِن  نِّ Nٌر ِلي ا خْيحح   انحوي) ": 
مزمور  َتَعلََّم َفَراِئَضَك.  Nمزمور 72:119 انحوي) " انحوي)ا ْحكَاَمَك َعْدٌل  Nنَّ ا Nِة.75:119دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) ... َقْد َعِلْمُت َيا َربُّ ا لَى اْلَغايَحح وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“  َتَذلَّْلُت ا\  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.ِةَياَغْلا ىَلِإ ُتْلَّلَذَت “ …

مزمور   ْحِيِني َحَسَب كاَلَِمَك  Nا ،  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. هذا اإلحساس العميق بالتواضع يوّسع قدرات اإلنسان الروحيحة107:119 انحوي) " انحوي)َيا َربُّ
  انحوي) "والمتواضع القلب في التواضع وهذا هو معنىالوديع  انحوي) "ويقّدمه إلى عالم الحرية. نحن نصل إلى إدراك يسوعنا 

يوحنا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.32:8 انحوي) " انحوي) " انحوي)وتعرفون الحق والحق يحرركم 

المستعادة،  الخليقة الجديدة والطبيعة  الهواء والمناخ، حسب تعليِم شيخنابعد ذلك، ندخل عالم   حيث يكون 
 ويطححورون. يصبح َمن هم في هذه الحالة أبناء العصححر الجديححد، بحسححب القححديس مكححاريوس، المبارك، ُمختلَفين

اِة نوعًا مختلفًا من الحواس اِئُت ِمَن اْلَحيَحح ُيْبَتلََع اْلَمحح  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. يتم إحيححاء حواسححنا بالكامححل بحيث ال4:5كورنثححوس 2 انحوي) " انحوي) " انحوي).
روميحة  في عبوديحة الححبر بالقداسحة    أححد أن هحذاَّنَّدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. ولكن ال يظن19:6 انحوي) " انحوي) " انحوي)تعود تتصرف بال عقالنيحة ولكن فقحط 

 إنما فقط بعد انتصاره على تجربححة صححعبة قوامهححا الصححبر في وجححهو وبال جهد، أيٍّ كاَنالترف يكون في متناول 
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لَيَّ َوَسِمَعوتجربهمالتجربة، والتي من خاللها تختبر النعمُة اإللهية المجاهدين  ، َفَماَل ا\ بَّ ِاْنِتَظاًرا اْنَتَظْرُت الرَّ   انحوي) ". 
مزمححور  َت ُخُطَواِتي . َثبَّ َقاَم َعلَى َصْخَرٍة ِرْجلَيَّ Nِة، َوا Nْصَعَدِني ِمْن ُجبِّ اْلَهالَِك، ِمْن ِطيِن اْلَحْما Nدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.2-1:40 انحوي) " انحوي)ُصَراِخي، َوا 

  انحوي) "ypomenon ypemeina انحوي) "يأتي هذا القول من مزامير داود الذي يرغب في إعالن درجة اإلطناب فيكرر كلمة 
: لقد مّيزت نفسي في حالة المثابرة. هذ دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(انتظارًا انتظرت أخرجححني من جبيشدُّا ما  انحوي)   انحوي) " انتباه الححرب. وبعححد ذلححك 

 . أقححام على صححخرة رجلي.ي الذي  الحرمان واليأسو هاهذ انحوي) "الهالك، من طين الحمأة   انحوي) "تبع التجارب القاسية. ثم ، 
الصخرة التي وضع قدمه عليها هي   . تثبيت الخطححوات هحححالة  انحوي) " انحوي) " انحوي) "ثبَت خطواتي   فضححيلةو انحوي) " انحوي) "الحرية المكتسبة. 

الذات القديمة ا قريٍب الذين قبلوا المسيح باإليمان، أولَئك  انحوي) ".  انحوي) "التمييز. هكذا تتجّدد   غرابةعّدوه ما سيفهمون عمَّ
 .ال بدء لهويقترب من اآلب الذي درك اإلنسان عدم استحقاقه الحقيقة المطلقة. يحتى اآلن على أنه في تعاليمه 

 الحياهلل  وعححديم القيمحة، وتجذبححه رغبحة الصححالة نحححو ٌ من الحجححر وفاسدٌمصححنوعوكأنححه  آخححر ٍ كححل شححيءيعحدُّ
 ، حين نححزل إلى العححالم السححفلي، إلى الجحيم وصححعد الحقححًا فححوق كححل سححماءيدركححه عححبر أخالئححه لذاتهالشخصي.

م وجلس عن يمين اآلب لكي    خاللحه يسحتطيع كحلوفقححط منفصاعدًا، هو الطريححق، اآلن كل شيء. لذلك من يتمِّ
يوحنا  ال أحد يأتي إلى اآلب إال بي  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.6:14 انحوي) " انحوي) " انحوي)واحد منا أن يأتي إلى اآلب: 

  لألنبيحاء وللحذين عاشحوا قبحل النحاموس وفيا�عطَيس أن المسحيحيين ورثحوا نعمحة وفحيرة أكحثر ممحا يقول بحول
ِة فيماإللهية بطريقة ظلّية وغامضة، األمور اأدركوا الناموس. هم  لِهيَّ ِبيَعِة اال\ ُشَركَاَء الطَّ   بطحرس2 انحوي) " انحوي) " انحوي) صرنا نحن 

ُر،4:1 ا ُتْبصححِ َهحح لمست أيدينا كلمة الحياة. وهو يشهد بنفسه:  َولِكْن ُطوَبى ِلُعُيوِنكُْم الNنَّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) " انحوي) ". لقد أدركنا بحواسنا و 
ْن Nْنُتْم َتَرْوَن َولَْم َيَرْوا، َوا Nْن َيَرْوا َما ا Nْبَراًرا كَِثيِريَن اْشَتَهْوا ا Nْنِبَياَء َوا Nُقوُل لَكُْم: ا\نَّ ا Nي اْلَحقَّ ا نِّ َها َتْسَمُع. َفا\  َوآلَذاِنكُْم الNنَّ

متى  ْنُتْم َتْسَمُعوَن َولَْم َيْسَمُعوا Nلنححاا�عطَيتدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. يؤكّد لنا بححولس أن معرفححة سححر المسححيح قححد 17-16:13 انحوي) " انحوي)َيْسَمُعوا َما ا  
أفسس ٌالروح القدس، وهو أمرب ْف ِبِه َبُنو اْلَبَشِر  َخَر لَْم ُيَعرَّ ْجَيال ا� Nِفي ا  هححذا السححر عظيم ورائححع لدرجةدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.حح 5:3 انحوي) " انحوي) " انحوي) 

َفأن على الكنيسة أن  ُهوِر الَِّذي الحكام والسلطاتُتعرِّ ِد الحدُّ َب َقصحْ ِة، َحسحَ عَحح بِحكَْمِة اهلِل اْلُمَتَنوِّ   انحوي) " في السماويات 
أفسس  يَماِنِه َعْن ِثَقٍة.  َنا الَِّذي ِبِه لََنا َجَرأٌة َوُقُدوٌم ِبا\ دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.12-10:3 انحوي) " انحوي)َصَنَعُه ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ

فيلحبي  َواِت  ِة االNمْح ِقَيامَح ه ونشحترك في آالمحه لنبلحغ إلى  َة قيامِتح ُه وقحوَّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(11:3 انحوي) " انحوي) " انحوي)إن جوهر هذا السر هحو أن نعرفَح
دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(هكذا تصبح مشابهة لآلية.. ب القائم والجالس عن يمين اآلب، قد نزل إلى أسافل دركات األرض.  انحوي)  . لحذلك،إن الرَّ

 أللم. هذاح هو سبب وجود مرحلة التجاربح المختلفة.بانخلي ذواتنا فإن الطريق الذي يقودنا إليه يتطلب منا أن 
كونحوا قّديسحين ألني قحدوس عقلنا ملَكاتلقد شوهت صورتنا الفاسدة   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(16:1 بطحرس 1 انحوي) " انحوي) " انحوي). لحذلك فحإن الوصحايا 

مححتى  كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامححل  يَرٍة48:5 انحوي) " انحوي) " انحوي)و يَقاٍت كَِثحح بضححِ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " يجب أن تصححير واجبنححا المطلححق.  
أعمال  ْن َنْدُخَل َملَكُوَت اهلِل  Nي22:14 انحوي) " انحوي)َيْنَبِغي ا دِّ يَرٌة ِهَي أححزان الصحِّ كَثِح مزامحير دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " وبحق   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. إننحا بالجهحاد19:34 انحوي) " انحوي)ِق 

 لهححذا السححببالعنيف ضد القوانين الالعقالنية التي تؤّثر على جسدنا الفاسد، نقنع النعمة الشححافية بححأن تصححِلحنا. 
ى أباؤها  ُهٍّمحبة العمححل الجححاد حححتى إلى حدتبنَّ ْد ُمْتنَححا َمعَحح ا َقحح ْن كُنَّ ا\   انحوي) " يفححوق قححدرتهم. لقححد فهمححوا معححنى القححول: 

ْيًضا َمَعُه  Nأعضاءهم الجسححدية. وهكححذا أصححبحوا مسححتحقين للبسبالفعِلدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( وأبطلوا 11:2 تيموثاوس 2 انحوي) " انحوي)َفَسَنْحَيا ا  
 صورة اإللهي. لقحد تعلمحوا بالتجربحة أنحه قبححل أن يحدخلوا الحيحاة يجب أن يمحروا بالجلجثححة. لحذلك، لم يسحمحوا
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 طوال حياتهمالشديد االنحدار ألقدامهم المتعبة بالسير في الطريق العريض السهل، بل سلكوا الطريق الضيق 
 الذي مات وقام من أجلهم.،للوصول إلى مخلصهم المسيح

رًاَيِعد ربنا من يريد أن يتبعححه    األبححدي فيوبملكوته ذاتححه كمححا ينبغي، بمكافححأة مَئححة ضححعف في هححذه الحيححاة ُمنِكحح
مَئة ضححعف الخححيراتالحياة    الماديححة أو تقححدير النححاس، بححل المححواهب الروحيححة الححتيِ انحوي) " انحوي) "اآلخرة. ال يقصد بمكافأة 

ملكحوتالفائقة الطبيعة، تنعش الروح، والمعاينات    انحوي) "التي تجعلنا قادرين على التواصل مع األسرار اإللهية. بما أن 
لوقا في داخلنااهلل   لبححهقلزفححراِت دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( فإنه ال يخفي أسراره عن الشخص الذي يلتزم بمبادئه، بل يستجيب 21:17 انحوي) " انحوي) 

 الصامت بطريقة أمومية، ويكشف له مححا هحو  محفححوظ لححه في المسححتقبل. كمححا يريحه الحذين عاشحوا قبلححه وكيححف
يشاركون اآلن في المجد اإللهي بقدر كفايتهم.

 إن ثمار الروح القدس، المواهب اإللهية الححتي هي قححوة الكنيسححة، يتقاسححمها محّبححو اهلل والمقححاتلون المجاهححدون.
رًة خالل فححترة جهححادهم يصححيرون الحقححًا موثححوقين  وبهححذه الطريقححة، فححإنَّ من يحيححون حيححاًة وضححيعًة ومحتَقحح

هم ،ألنهم يقحدمون الحدعم والراححة للمؤمححنينوُمححتَرمين،  وِزِهمقحد  إذ إنَّ ِمْن كَنْح ون    انحوي) " انحوي) " انحوي) "تعّلمححوا من اهلل وُيْخِرُجح
مححتى  اَء غالطيححة 52:13 انحوي) " انحوي)ُجُدًدا َوُعَتَقحح َهَواِت  َواِء َوالشححَّ َع االNهْحح َد مَحح لَُبوا اْلَجسححَ ْد صححَ يِح َقحح ) ” انحوي) " انحوي). الَِّذيَن ُهْم ِلْلَمسححِ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(24:5دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(

Nيِعيَشون ِفيَما َبْعُد الَ ال اَم  انحوي) "و اَت الNْجِلِهْم َوقَحح  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. من الواضحح أنهم يشححاركون15:5 كورنثححوس 2 انحوي) " انحوي)ْنُفِسِهْم، بَححْل ِللَِّذي مَحح
اٌن يمَحح َر ا\ وِح اْلَواِحِد، َوآلخَحح وِح كاَلَُم ِحكَْمٍة، َوآلَخَر كاَلَُم ِعْلٍم ِبَحَسِب الرُّ ُه ِلَواِحٍد ُيْعَطى ِبالرُّ نَّ   انحوي) "أيضًا في مواهبه.  َفا\
َر ٌة، َوآلَخَر َتْمِييُز االNْرَواِح، َوآلخَحح اٍت، َوآلَخَر ُنُبوَّ وِح اْلَواِحِد. َوآلَخَر َعَمُل ُقوَّ وِح اْلَواِحِد، َوآلَخَر َمَواِهُب ِشَفاٍء ِبالرُّ  ِبالرُّ
ا َرِدِه، كَمَحح ٍد ِبُمْفحح ًما ِلكُححلِّ َواِححح ِه، َقاسححِ ُد ِبَعْينِحح وُح اْلَواِححح ا الححرُّ ْلِسَنٍة. َولِكنَّ هِذِه كُلََّها َيْعَمُلَهحح Nْلِسَنٍة، َوآلَخَر َتْرَجَمُة ا Nْنَواُع ا Nا 

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.11-8:12 كورنثوس 1) ” انحوي)َيَشاُء 
عهاالتي ، ِالمواهب وغيُرها من هإذا كانت كل هذ   الرب على الذين يحبونه، ليست سوى مائة ضحعف من تلحكيوزِّ

 مدى عظمة المواهب األبدية بعد التجديد. لقححدفما من أحٍد يقدر أن يصف ،  ليتبعوهعنهاهم أنفُسهم  تخلَّواالتي 
مح لألتقيحححاء  جزئيحححًااسحححتيعاُبسحححُ  انحوي)ألنهم محححا زالحححوا في الكنيسحححة المجاهحححدة  فقحححط  انحوي) " انحوي) " مثحححل هحححذه العظمحححة 

στρατευομένην لكن أن يحكم دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. ال يقدر  أحد ، الروحيين واألمور الروحية  ونيحكمححالروحححيين وحححدهم  انحوي) " انحوي) "على 
  قلياًل فقط ما اعترفوا به لنححا.يمكُن أن َنِصَف ولكْننحن غير قادرين على تقييم أي شيء، فعلى كل شيء. لذلك 

أي المححواهب يسححبق واآلخححر يلي؛ ذاتهإن المواهب الروحية هي عطايا من الححروح الكلي قدسححه  [بعضححها   َّ. ولكن[يناوريق]
 نيسة لتلبية احتياجاتهححا، وبالتححالي ُيكشححف عنهححا في الظححروف المناسححبة لمسححاعدةللكجميَعها ُتعطى  ُيعطى الكُل

. بالنسحبة للبعض، ُتعطى موهبحة الشححفاء تمهيديحة ف بأنهحا    انحوي) " انحوي) "المؤمنين. بعض المواهب، كححالنبوءة والشحفاء، توصححَ
 إيمانهم بينما ُتمنح موهبة النبوءة لَمن ضميرهم أكثر صرامة. ُتعطى موهبة النبححوءة أحيانححًا على مراحححلبحسب 

 من خالل التبّصر الذي يبحدو بالغححالب كبقايححا من شخصحية اإلنسححان األصححلية الححتي أفسححدها السححقوط. قحد يظهححر
 التححوائم فييتشارك حول معاناة أطفالهن، أو لديهنَّ حدٌس لكثير من األمهات فاالتبصر أيضًا بين األقارب. لذلك، 

 آالم بعضهم البعض حتى عندما يكونون بعيدين عن بعضهم البعض. تظهر هذه الموهبة أحيانًا بين المؤمنين في
روامرحلتهم الروحية األولى، بمجرد أن يبدؤوا بعيش حياة التقوى    من الخطيَئة. كححل تقححدم روحي يعححززويتطهَّ
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 البصيرة إلى مستوى الرؤية. إذا وصل العقل إلى النور بنعمة المسيح، فإن مواهب التبصر والتنبؤ ُتمنح بمشيَئة
 كححل ُتمَنح الشخصية الذين يشبهون األطفال روحيًا. ُبَسطاء بوفرة في دومًاالروح القدس. مواهب اهلل موجودة 

ْيٍء  ُب كُحلَّ شحَ ْحسحِ Nنِّي ا .ِةَياَغْلا ىَلِإ ُتْلَّلَذَت “ …هذه المواهب إلى عاشقي المحبة اإللهية المتحمسين، مثل بولس الحذي كحان يفكحر  ا\   انحوي) "
فيلبي ْرَبَح اْلَمِسيَح  Nمن الناس في كل جيل يمَنحون مثل هذه الموهبة.قليلة دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. قلة 8:3 انحوي) " انحوي)ُنَفاَيًة ِلكَْي ا

أسححمى الفضححائل ينظر   انحوي) ". لححذلك لن نخطئ إذا وضححعنا هححذه الفضححيلة في أعلىكلها انحوي) " اآلبححاء إلى التميححيز على أنححه 
ه  غير ُمرتبة. ما هو التمييز ز أسحرار العححالم الطحبيعي والحروحي في جميحع انحوي) "العيون الرأنَّ ، التي تدرك وتمّيحح   انحوي) "وحية

محرقس الشححيروبيم. ما يفعلاألبعاد مثل كُْم ِمْلٌح  ْنُفسححِ Nِلَيكُْن لَكُْم ِفي ا   بعيححدة عنتدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ليسحح50:9 انحوي) " انحوي) " انحوي) إن وصححية الححرب 
َاْلَحِكيُم َعْيَناُه جامعة  انحوي) "معنى فضيلة التمييز.  ِسِه  Uعيحون التميحيز؟ كم14:2 انحوي) " انحوي) ِفي َرا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) ". ماذا تعني هذه اآلية غحير 

نِعَممرة وصف لنا شيخنا المبححارك هححذه الفضححيلة وكم مححرة كتب عنهححا آباؤنححا من تجححربتهم الخاصححة؟ إن الححذين   ا�
 يقربححونهمالححذين ، كححانوا دائمححًا محححور اهتمححام أبنححاء جيلهم، هححذه من آبائناعليهم برائحة فضححيلة الححروح القححدس 

لمعرفة مشيَئة اهلل وحلَّ تساؤالتهم الشخصية.
  الشححيخان العظيمححان بارسححانوفيوس ويوحنححا، التميححيز الحقيقيمنححارة-إن هححؤالء النححاس هم مثححل األنبححا بيمن  

  مححرقس الّناسححك والقححديس مكسححيموس المعححترف وكثححيرون آخححرون، الححذين لطالمححا،أسححاتذة الشححريعة الروحية
أصحاب البصيرة بين جماعة الكنيسة. هححؤالء النححاس، كمشححاركين في موهبححة الححروح المنححيرة   ،بالكلِّية انحوي) " انحوي) "اعُتبروا 

ْفكَاَرُه.  Nَنا الَ َنْجَهُل ا ْيَطاُن، الNنَّ ِلََئالَّ َيْطَمَع ِفيَنا الشَّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. إنهم أنقيححاء القلب، وقحد11:2 كورنثوس 2 انحوي) " انحوي) " انحوي)يكررون مع بولس 
  أنانيححةة لححديهم أيححت بشكل كامححل؛ إن ضححميرهم مسححتقيم وليسححمشيَئتهمتكّملوا في الطاعة والخضوع وأنكروا 

 ذكححر اهلل باسححتمرار في أذهححانهم؛ إنهميحفظححون لصححالة الربانيححة وباالق؛ يثابرون على العمححل الححروحي على اإلط
 الحقيقيون ألسرار الححرب وقححدالَحَفظُة بأنهم ُمعَتَرٌف بهم يواظبون بجّد في وجه التجارب. أن هؤالء األشخاص 

 لكنيسحة وكاسحري أمححواجالروحيحَة ل والعيححوَنفضححيلة التميحيز. إنهم يصححبحون منحارات روحيححة للنحاس، كوفَئحوا ب
أنظر تكححوين   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( تنطبححق عليهم تمامححًا فيصححبحون قححادرين15:2 انحوي)الشرير. إن وصية الرب بأن يعمل اإلنسان ويحفظ 

على رعاية قطيع المسيح.
بعد ذلححك، إذوالحارس الذي ال ينام لذلك بعد اهلل فلنعتبر ضميرنا    انحوي) "الحكم الذي ال لبس فيه لكل فعل من أفعالنا. 

القديس يوحنا السلمي، الفصل  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.5، الفقرة 11 انحوي) " انحوي)ندرك اتجاه الريح، نفتح أشرعتنا وفقًا لذلك 

source: Translated by Olga Konari Kokkinou from the Greek edition: Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, 
Αθωνική Μαρτυρία, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά 2, Έκδοσις β΄, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 
2008.
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التفّهم لدى اآلباء
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

 يجب أن نتعلم التفهم في تعاملنا مع اآلخرين ألن موقفنا هو مرآة تكشف حقيقتنا. ال ينبغي أن ننسى أن الجبححاة
نينما الكتبة والفريسححيون الحذين أدانححوهم لم يتوبححوا. لسححنا فيوالعاهرات تابوا وخلصوا،    لنكححون قضححاة علىُمعيَّ

  الححذي سحيديننا جميعحًا بحسححب أعمالنححا في،اآلخرين. يعود هذا الدور حصريًا إلى ربنا ومخلصنا يسححوع المسححيح
 مجيَئه المجيد. لذلك ال ينبغي لنا أن نعتقد أننا نعرف مستقبل إخوتنححا من البشحر. بحل علينحا أن ننظححر إلى أنفسحنا

ونكون قضاة صارمين على ذواتنا ومتسامحين مع اآلخرين.
  وليس،فقط بالمثححال المقححدس المشححِرق وبالكلمححات الطيبححة والقناعححة يمكننححا مسححاعدة أصحححاب النوايححا الحسححنة

 بالكلمات السيَئة والتمثيل المسرحي. بدالً من أن نهتم بأخطاء اآلخرين، نكححون أفضححل حححاالً إذا حاولنححا اكتشححاف
 فضائلهم، والتي غالبحًا محا تكحون مخفيحة. يجب أن نعمحل على جمحع األحجحار الكريمحة الحتي نمّيزهحا في فضحائل

 ون في نفايات البؤس البشري. نحن مدعوون إلى أن نقّلححد النحححلينقبجامعي قمامة من أن نكون اآلخرين، بدالً 
الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة، بدالً من الذباب الذي يكتفي بالقذارة.

 يالحظ القديس باسيليوس الكبير أن األشخاص الذين يهتمون باستمرار بالفساد والشر وآثام اآلخرين هم مثححل
 النسور التي تطير فوق المروج واألماكن العطرة الجميلة، لكنها تكون في عجلححة من أمرهححا للوصححول إلى الجثث

المتعفنة.
 قبل أن نحكم على اآلخرين، يجب أن نضع في اعتبارنا مصافي سقراط الثالثة: هل ما نقوله صحححيح وضححروري
 ومفيد؟ إذا لم يكن األمر كححذلك، فعلينححا أن نلححتزم الصححمت ونصححلي إلى اهلل طححالبين الرحمححة، ألنححه إذا التفت إلى

  أنحه بال لحوم. وبالمثححل، ال ينبغي أن ننسحى تعليم القحديس بحولس عن أناالدعححاءما من أححد يسحتطيع فخطايانا، 
 . ْيٍء ِبُر َعلَى كُححلِّ شححَ ْيٍء، َوَتصححْ و كُححلَّ شححَ ُق كُلَّ َشْيٍء، َوَتْرُجحح َتْحَتِمُل كُلَّ َشْيٍء، َوُتَصدِّ ) ” انحوي)المحبة دائمًا:    كورنثححوس1 انحوي) "

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.7:13
 كما يشارك علماء اآلثار في ترميم اآلثار القديمححة إلعادتهححا إلى مجححدها السححابق، يجب أن نوظححف حياتنححا الطيبححة

امي نقلّحدّنوالمسيحية الفاضحلة وكلماتنحا اللطيفحة السحتعادة وإعحادة تأهيححل الحطحام البشححري من حولنحا. ال   رسححّ
ْقل لنقّلدّنالكاريكاتير الذين يبالغون في األشياء لكي يسخروا منها؛ بدالً من ذلك،    الذي يمارسه الرسام الذيالصَّ

ح  األشياء ليجعلها أجمل.ينقِّ
 تمامًا كما تحتاج إلى الملح لصنع الخبز المناسب، أنت بحاجة إلى المحبة محع الفضحائل. بحدون المحبحة ال يمكنحك

 إلى ذروة يمتلكونهتطبيق الفضححائل، ألن كححل فضححيلة تتعححزز بالمحبححة والتواضححع. فمن جهححة، يرفححع التواضححع َمن 
 اإلنجازات العظيمة. أما من الجهححة األخححرى، فححإن المحبححة تبقيهم راسححخين حيث هم وتمنعهم من السححقوط. لححذا،

. القديس إفثيميوس دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(فلنجاهْد بكل قوتنا الكتساب المحبة، حتى ال يأخذنا أعداؤنا أسرى   انحوي)
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 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * حياتنا وموتنا يعتمدان على أخينا. ألننا إذا انتصرنا على أخينا أو أختنا فإننا نكسب اهلل. وإذا فضحنا أخانا،
. القديس أنطونيوس الكبير دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(فهذه خطيَئة ضد المسيح   انحوي)

 محبة أخيهم بالشعور في أرواحهم بقوة بالمحبة تجاه اهلل، فإنهم في نفس الوقت يبدؤون ب،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * عندما يبدأ الناس
بشعور روحي.

،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * بحسب القديس ديادوخوس فوتيكي، ال يستطيع أحد أن يحب أو يؤمن حقًا إذا كان ضميره يضايقه.
هلل إذا ك دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( من المستحيل أن نقتني محبة راسخة   نحتفظ بموقف عدائي تجاه أي شيء أرضي.نا،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * انحوي)

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * بحسححب القححديس بححولس، إذا اقتححنى النححاس كححل مححواهب الححروح، لكن لم يقتنححوا المحبححة، فال نفححع لهم. يخبرنححا
القديس مكسيموس المعترف أن علينا أن نعمل بجد كبير الكتساب المحبة.

ال تتجاهل محنة قريبك، ولكن ليهتم   كل واحد منكم بخطف قريبححه من فمَّ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * انحوي) " يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: 
.  انحوي) "الشيطان

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * يعلمنا األب كاسيانوس أنه عندما ال نتمكّن من محبة اهلل، فإن الصوم واليقظة والفقر وقراءة الكتاب المقدس
أكثر احترامًا. تجعلنالن 

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * يؤكححد القححديس يوحنححا السححلمي أنححه إذا كنححا نفتقححر إلى المحبححة، أي أننححا ال نحب اهلل وال إخوتنححا وأخواتنححا
المسيحيين، فاإليمان والرجاء ال قيمة لهما.

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * يعّلم القديس ديمتري روستوف أن محبة المؤمنين هلل باطلة إذا كححانت مماثلححة لمحبححة األخ، ألننححا ال نسححتطيع
مًا أكثر من أي مخلوق. مساواة الخالق بالمخلوق. ينبغي أن تكون محبة اهلل كما يكون الخالق محبوبًا ومكرَّ
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8 –التعليم الديني المطّول  
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

المعروف أيضًا بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الروسحي ونشحره ليتّم اسحتعماله للتعليم في المحدارس كمحا ولكحل دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(هذا التعليم راجعه وأقحّره المجمحع المقحدس    انحوي)
موسكو، المطبعة المجمعية،  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(1830 انحوي)المسيحيين األرثوذكسيين 

عن البند التاسع
. ما هي الكنيسة؟252

 الكنيسة هي جماعة من البشر، أساسها إلهي، متحححدة باإليمححان األرثوذكسححي ونححاموس اهلل والكهنححوت واألسححرار
المقدسة.

. ما هو اإليمان بالكنيسة؟253
 إنه تكريم كنيسة المسيح الحقيقية تقويًا، وإطاعة تعاليمها ووصاياها، وذلك اقتناعًا بأن النعمة ثابتة فيها  وهي

تعمل وتعّلم وتحكم للخالص الذي ينسكب من رأسها األبدي الوحيد، الرب يسوع المسيح.
 . كيف يمكن أن تكون الكنيسة المنظورة موضوع اإليمان بينمييا اإليمييان، كمييا يقييول الرسييول، هييو دليييل254

على األشياء التي ال ُترى؟
، بالرغم من أن الكنيسة ظاهرة، فإن نعمة اهلل الساكنة فيها وفي المتقدسين فيها ليسححت ظححاهرة. وهححذا هححو  أوالً

ما يشكّل بشكل صحيح موضوع اإليمان في الكنيسة.
 ثانيًا، على الرغم من أن الكنيسححة منظححورة بقححدر مححا هي على األرض، وتضححّم جميححع المسححيحيين األرثوذكسححيين
 الذين يعيشون على األرض، فهي في نفس الوقت غير مرئية، إذ أنها أيضًا في السماء جزئيححًا، وتضححّم كححل الححذين

رحلوا من هنا في اإليمان الحقيقي والقداسة.
. على أي أساس يمكننا أن نركّز فكرة أن الكنيسة موجودة في نفس الوقت على األرض وفي السماء؟255

. لَى َمِدينَححِة اهلِل اْلَحيِّ ْهَيْوَن، َوا\ لَى َجبَححِل صححِ َتْيُتْم ا\ Nْد ا َقحح  وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“على الكلمححات الححتي قالهححا الرسححول بححولس للمسححيحيين: 
اِن لَى اهلِل َديَّ َماَواِت، َوا\ وِبيَن ِفي السححَّ ْبكَححاٍر َمكْتُحح Nُة ا ُل َمالَِئكَححٍة، َوكَِنيسححَ لَى َرَبححَواٍت ُهْم َمْحفِحح ِة، َوا\ َماِويَّ ِليَم السححَّ وُرشححَ  ا�

عبرانيين  لَى َوِسيِط اْلَعْهِد اْلَجِديِد، َيُسوَع  ِليَن، َوا\ ْبَراٍر ُمكَمَّ Nْرَواِح ا Nلَى ا دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(24-22:12 انحوي) " انحوي)اْلَجِميِع، َوا\

. ما الذي يؤكّد لنا أن نعمة اهلل ثابتة في الكنيسة الحقيقية؟256
 أوالً: أن رأسها هو يسوع المسيح، اإللححه واإلنسححان في شححخص واحححد، مملححؤًا بالنعمححة والحححق، وهححو يمأل جسححده

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.17:14يوحنا 1 انحوي)أيضًا، أي الكنيسة، بالنعمة والحق. 
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، بأنه وعد تالميذه بأن الروح القدس يأتي ويبقى معهم إلى األبد، وأنه بحسب هذا الوعد، الروح القدس  ثانيًا
يوحنا  ن رعاة الكنيسة.  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.16:14 انحوي)يعيِّ

ِة، الَِّتي ِهَي ْيٍء ِلْلكَِنيسحَ ْوَق كُحلِّ شحَ ا فَح سحً Uَرا   انحوي) "يقول الرسول بولس عن اهلل اآلب أعطى يسحوع المسحيح أن يكحون 
أفسس  ِة الَِّتي23-22:1 انحوي) " انحوي)َجَسُدُه  ِعيَّ كُْم َوِلَجِميححِع الرَّ ًذا الNْنُفسححِ ِرُزوا ا\ ِاْحتَحح  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) ". والرسول  نفسه يقول لرعاة الكنيسححة:  

أعمال  َساِقَفًة، ِلَتْرَعْوا كَِنيَسَة اهلِل الَِّتي اْقَتَناَها ِبَدِمِه  Nوُح اْلُقُدُس ِفيَها ا َقاَمكُُم الرُّ Nدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.28:20 انحوي) " انحوي)ا
. ما الذي يؤكّد لنا أيضًا أن نعمة اهلل ثابتة في الكنيسة حتى اآلن، وستبقى فيها حتى نهاية العالم؟257

ا َوى َعلَْيهَحح بْححَواُب اْلَجِحيِم لَْن َتقْحح Nْبني كَِنيَسِتي، َوا Nا ) ”هذا ما تؤكده لنا أقوال يسوع المسيح نفسه ورسوله التالية:    انحوي) "
متى 18:16 انحوي)متى  ْهِر. آِميَن.  لَى منتهى الدَّ اِم ا\ َنا َمَعكُْم كُلَّ االNيَّ Nا ) ” انحوي).  وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“ يِح20:28دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ِة ِفي اْلَمسححِ لَُه اْلَمْجُد ِفي اْلكَِنيسححَ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) ". 

أفسس  ُهوِر. آِميَن  ْجَياِل َدْهِر الدُّ Nلَى َجِميِع ا دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. 21:3 انحوي) " انحوي)َيُسوَع ا\
. لماذا الكنيسة واحدة؟258

ٌد، ٌد، َوُروٌح َواِححح ٌد َواِححح َجسححَ   انحوي) "ألنها جسد روحي واحد، لها رأس واحد هو المسيح، ويحييها روح واحححد من اهلل.  
، الَِّذي ٌد ِلْلكُحلِّ لٌه َوآٌب َواحِح ٌة َواِحَدٌة،  ا\ يَماٌن َواِحٌد، َمْعُموِديَّ ْيًضا ِفي َرَجاِء َدْعَوِتكُُم اْلَواِحِد. َربٌّ َواِحٌد، ا\ Nكََما ُدِعيُتْم ا 

أفسس  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.6-4:4) ” انحوي)َعلَى اْلكُلِّ َوِباْلكُلِّ َوِفي كُلِّكُْم. 
 . هييل مييا زلنييا على نفس القييدر من الثقيية والصييراحة بييأن يسييوع المسيييح هييو الييرأس الوحيييد للكنيسيية259

الواحدة؟
َو َساًسا آَخَر َغْيَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي هُحح Nْن َيَضَع ا Nَحٌد ا Nُه الَ َيْسَتِطيُع ا نَّ َفا\   انحوي) "يكتب الرسول بولس، أنه بالنسبة للكنيسة  

يُح  وُع اْلَمسححِ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. لححذلك ال يمكن للكنيسححة، كجسححد المسححيح، أن يكححون لهححا رأس غححير يسححوع11:3كورنثححوس 1 انحوي) " انحوي)َيسححُ
المسيح.

والكنيسة وِجَدت لتثبت على مّر األجيال، لذا تحتاج أيضًا إلى رأس ثابت؛ وهذا هو يسوع المسيح وحده.
كولوسي  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.25-24:1 انحوي)لذلك، أيضًا، ال يأخذ الرسل ألقابًا أعلى من لقب خدام الكنيسة 

. ما هو الواجب الذي تضعه وحدة الكنيسة علينا؟260
أفسس  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.3:4 انحوي)السعي للحفاظ على وحدانية الروح في رباط السالم. 

 . كيف يتفق وجود العديد من الكنائس المنفصلة والمستقلة، ككنييائس القييدس وأنطاكييية واإلسييكندرية261
والقسطنطينية وروسيا، مع وحدة الكنيسة؟

 هذه كنائس مستقّلة، أو أجزاء من الكنيسة الجامعة الواحدة: إن انفصال تنظيمها المرئي ال يمنعهححا من أن تكححون
 جميعًا أعضاء روحيين في جسد الكنيسة الجامعة، ومن أن يكون لها رأس واحد، المسححيح، وروح إيمححان ونعمححة

واحدة. هذه الوحدة ُيعّبر عنها ظاهريًا من خالل وحدة قانون اإليمان والشركة في الصالة واألسرار.
. هل توجد على المثال نفسه وحدة بين الكنيسة على األرض والكنيسة في السماء؟262

ال شك بوجودها، باشتراك الكنائس برأس واحد، ربنا يسوع المسيح، والشركة المتبادلة مع بعضها البعض.
. ما هي وسائل شركة الكنيسة على األرض مع كنيسة السماء؟263
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 صالة االيمان والمحبة. المؤمنون الذين ينتمون إلى الكنيسة المجاهدة على األرض، في تقديمهم للصلوات إلى
 اهلل، يدعون في نفس الوقت القديسين الذين ينتمون إلى كنيسة السماء إلى معونتهم؛ وهححؤالء، إذ يقفححون على
 أعلى درجات القرب من اهلل، بصحلواتهم وشحفاعاتهم، يطهحرون ويقحوون ويقحدمون أمحام اهلل صحلوات المؤمحنين
 الذين يعيشححون على األرض، وبمشححيَئة اهلل يعملححون بلطححف وإحسححان، إمححا عن طريححق الفضححيلة غححير المرئيححة، أو

الظهورات المتميزة، كما بطرق أخرى متنوعة.
. ما هو أساس قانون استدعاء الكنيسة على األرض لقديسيها في السماء ِعبر الصالة؟264

 ما ينبغي أن نراه هو أن مبدأ التقليد المقدس هو في الكتححاب المقححدس. على سحبيل المثححال، عنححدما صححرخ النححبي
ْفكَححاِر ُقُلححوِب Nِر ا وُّ لَى االNَبححِد ِفي َتصححَ ْظ هححِذِه ا\ َراِئيَل آَباِئنَححا، اْحفَحح ْسَحاَق َوا\سححْ ْبَراِهيَم َوا\ لَه ا\ َيا َربُّ ا\   انحوي) "داود في الصالة 

أخبار األيام األول  ِعدَّ ُقُلوَبُهْم َنْحَوَك  Nدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، فإنه يدعو القديسحين لمسححاعدته في صحالته، تمامححًا كمحا18:29 انحوي) " انحوي)َشْعِبَك، َوا 
تدعو الكنيسة األرثوذكسية اآلن المسيح إلهنا الحقيقي، بصلوات أمه الطاهرة وجميع قديسيه. 

 يقول كيرلس األورشليمي في شرحه للقداس اإللهي: نذكر أيضًا أولَئك الذين رحلوا، أوالً من البطاركححة واألنبيححاء
دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.Cat. Myst. v. c. 9 انحوي)والرسل والشهداء، لكي يتقبل اهلل صلواتنا بتضرعاتهم وشفاعتهم. 

 يقول باسيليوس الكبير في خطبته عن األربعين شهيدًا: من ابتلى اسححتعان بححاألربعين، ومن فححرح يححركض إليهم؛
 األول ليرتاح من أحزانه، واآلخر ليحافظ على سعادته. وهنا ُترى الزوجة المتدينة وهي تصلي من أجل أوالدهححا،
 فهل هذا صحيح؟ وأخرى تطلب عودة زوجها الغائب. آخر يطلب استعادة الصحة للمرضى. نعم؛ لتكن توسالتك

مع الشهداء.
. هل في الكتاب المقدس أي شهادة عن صالة القديسين في السماء؟265

 رأى اإلنجيلي يوحنا في سفر الرؤيا مالكًا في السماء، أعطي له بخور كثححير، ليقدمححه بصححلوات جميححع القديسححين
أنظر   انحوي)على المذبح الذهبي الذي أمام العرش. وصعد دخان البخور بصلوات القديسين من أيدي المالك امام اهلل. 

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.4-3:8رؤيا 
. هل في الكتاب المقدس أي شهادة على الظهورات الحسنة لقديسين من السماء؟266

 يروي القديس متى اإلنجيلي أنه بعد موت ربنا يسوع المسيح على الصليب قامت أجساد كثححيرة من القديسححين
مححتى   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. وبمححا أن53-52:27 انحوي)الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للكثيرين. 

 معجزة عظيمة ال يمكن أن تكون بححدون نهايححة مناسححبة، يجب أن نفححترض أن القديسححين الححذين قححاموا بعححد ذلححك
 ظهروا ليعلنوا نزول يسوع المسيح إلى الجحيم وقيامته الغالبححة. وهكححذا تحححرك الرجححال المولححودين في كنيسححة

العهد القديم ليعبروا بسهولة أكبر إلى كنيسة العهد الجديد التي كانت قد ًفتَحت في حينه.
 7038- ما هي الشهادات التي تؤكد لنا االعتقيياد بييأن القديسييين، بعييد رقييادهم، يصيينعون المعجييزات بوسييائل267

أرضية معينة؟
الرابحع في اليونانيحة أنحه بلمس عظحام النحبي أليشحع أقيم رجحل ميت.  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي)يشهد سحفر الملحوك الثحاني   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ملحوك4 انحوي)2 انحوي)

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.21:13
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 الرسول بولس لم يصنع فقط في شخصه المباشر الشفاء والمعجزات، بل حدث هذا األمر نفسه في غيابه عن
أعمال   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. بهذا المثحل نفهم أن القديسحين، ححتى بعحد رقحادهم،12:19 انحوي)طريق المناديل والمآزر المأخوذة عن جسده 

قد يعملون بشكل جيد من خالل الوسائل األرضية، التي تنقل منهم فضيلة مقدسة.
 يقححول غريغوريححوس اإللهي في خطابححه األول ضححد يوليححانوس: إنححك لم تخجححل من الححذبائح المقدمححة من أجححل
 المسيح، وال تخشى المجاهدين الكبححار، يوحنححا وبطححرس وبححولس ويعقححوب واسححتفانس ولوقححا وأنححدراوس وتقال
 وغيرهم. الذين قبل هؤالء وبعدهم تألموا من أجل الحق؛ الذين صحمدوا أمحام النحار والسحيف والجالدين وجميحع
 المعاناة الحاضرة أو المهددة، وكأن أجسادهم ليست أجسادهم، أو كأنهم كححانوا بال أجسححاد على اإلطالق. لمححاذا؟
 حححتى ال يخونححوا إيمححانهم بكلمححة واحححدة. لهم ُتمنح أيضححًا األوسححمة واالنتصححارات العظيمححة بعقححٍل عححادل: الححذين
 ُيطردون الشياطين ويشفون األمراض، الذين يظهرون في الرؤى والنبوءة، الذين أجسادهم، وإن كانت منفصلة،
 عند لمسها أو توقيرها، لها نفس القوة كأرواحهم المقدسة؛ ولقطرات دمائهم، وهي أقل عالمححات معانححاتهم، نفس

قوة أجسادهم.
 هكذا يكتب القديس يوحنا الدمشقي: لقد أعطانا ربنا يسوع المسيح ذخائر القديسين كينابيع مفيدة تنبححع منهححا

ا مسححكونة من اهلل.  .Theol انحوي)البركات المتنوعة. وإذ يشرح ذلك، يالحظ، أنه بالعقل كانت أجسادهم أيضحً  lib.  iv. 

Cap. 15، 3، 4.). دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل

. لماذا الكنيسة مقدسة؟268
ا، ْسلََم َنْفَسُه الNْجِلهَحح Nْيًضا اْلكَِنيَسَة َوا Nَحبَّ اْلَمِسيُح ا Nا   انحوي) "ألن يسوع المسيح قّدسها بآالمه وعقيدته وصالته واألسرار. 
ْو Nَن ا ا َوالَ َغضحْ ًة َمِجيحَدًة، الَ َدَنَس ِفيَهح ِه كَِنيسحَ َرَها ِلَنْفسحِ اَها ِبَغْسِل اْلَماِء ِباْلكَِلَمِة، ِلكَْي ُيْحضحِ يَّ ًرا ا\ َسَها، ُمَطهِّ  ِلكَْي ُيَقدِّ

أفسس  َسًة َوِبالَ َعْيٍب  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.27-25:5) ” انحوي)َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذِلَك، َبْل َتكُوُن ُمَقدَّ
َك. ُهْم ِفي َحقِّ سححْ َقدِّ   انحوي) "في صححالته إلى اهلل اآلب من أجححل المؤمححنين، قححال يسححوع المسححيح من بين أشححياء أخححرى:  
ا ْيضحً Nَنححا َذاِتي، ِلَيكُوُنححوا ُهْم ا Nُس ا دِّ قَح الَِم، َوالNْجِلِهْم ا� لَى اْلعَحح َنحا ا\ Nْلُتُهْم ا ْرسحَ Nالَِم ا لَى اْلَعح ْلَتِني ا\ ْرسححَ Nا ا ٌق. كَمَحح  كاَلَُمَك ُهَو حَحح

يوحنا  ِسيَن ِفي اْلَحقِّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.19-17:17 انحوي) " انحوي)ُمَقدَّ
. كيف تكون الكنيسة مقدسة وهي تضّم خطأة؟269

 إن البشر الذين يخطححؤون ولكنهم يتطهححرون بالتوبححة الحقيقيححة، ال َيمنعححون الكنيسححة من أن تكحون مقدسححة؛ لكن
 الخطاة غير التائبين، إما بفعل منظور لسلطة الكنيسة، أو بحكم اهلل غير المنظور، ُيقَطعححون من جسححد الكنيسححة؛

اْعِزُلوا اْلَخِبيَث ِمْن َبْيِنكُْم  فَحح ْد13:5كورنثححوس 1وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“ انحوي) " انحوي)ولححذا هي تبقى أيضححًا مقدسححة.  َخ قَحح اسححِ اَس اهلِل الرَّ سححَ Nلِكنَّ ا وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“.   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(
يِح«  ي اْسَم اْلَمسححِ ْثَم كُلُّ َمْن ُيَسمِّ ِب اال\ بُّ الَِّذيَن ُهْم لَُه«. َو»ْلَيَتَجنَّ ْذ لَُه هَذا اْلَخْتُم: »َيْعلَُم الرَّ  تيموثححاوس2) ” انحوي)َثَبَت، ا\

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.19:2
. لماذا ُتدعى الكنيسة جامعة، أو ما هو الشيء نفسه عالمية؟270

 ألنهححا ال تقتصححر على أي مكححان وال زمححان وال بشححر، بححل تضححم مؤمححنين حقيقححيين من جميححع األمححاكن واألزمنححة
كولوسحي   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ، وأنحه ال6-5:1 انحوي)والشعوب. يقول الرسحول بحولس أن كلمحة اإلنجيحل موجحودة في كحل العحالم ومثمحرة
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 يوجد في الكنيسة المسيحية يوناني وال يهودي، ختان وال غرلة ، بربري وال سكيثي، وال عبودية وال حر: ولكن
كولوسي  غالطيححة11:3 انحوي)المسيح هو الكل وفي الكل.  ْؤِمِن  َراِهيَم اْلُمحح بْحح َع ا\ يَماِن َيَتَبححاَركُوَن مَحح الَِّذيَن ُهْم ِمَن اال\ ) ” انحوي)  وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.9:3
. ما هو امتياز الكنيسة الجامعة العظيم؟271

 هي وحدها لديها الوعود السامية بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها؛ ان الرب يكون معها الى اقصححى المسححكونة.
 أن يثبت فيها مجد اهلل في المسيح يسوع إلى جميع األجيال إلى األبححد. وبالتححالي لن ترتححد أبححدًا عن اإليمححان وال

تخطئ في حق اإليمان أو تقع في الخطأ.
 ال شك في أننحا نعحترف، كحقيقحة أكيحدة، بحأن الكنيسحة الجامعحة ال يمكن أن تخطحأ، وال أن تخطئ، وال أن تنطحق
ا من خالل خدامححه األمنححاء آبححاء ومعلمي الكنيسححة،  بالكذب بححدالً من الحححق؛ ألن الححروح القححدس الححذي يعمححل دائًمحح

رسالة البطاركة الشرقيين حول اإليمان األرثوذكسي، المادة  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.12 انحوي)يحفظها من كل ضالل. 
 . إذا كانت الكنيسة الجامعة تضم جميييع المؤميينين الحقيقيييين في العييالم، أال يجب أن نعييترف بأنييه من272

الضروري للخالص أن ينتمي إليها كل مؤمن؟
 بالضبط. بما أن يسوع المسيح، على حد تعبير القديس بولس، هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، فححإن ذلححك
أفسححس   انحوي)يعني أنه لكي يكون لنا نصيب في خالصه، يجب أن نكون أعضححاًء في جسحده، أي. الكنيسححة الجامعححة. 

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.23:5
 يكتب الرسول بطرس أن المعمودية تخلصنا على مثال فلك نوح. كل الذين نجوا من الطوفان العام خلصححوا في

الفلك فقط. لذا فإن كل الذين ينالون الخالص األبدي يحصلون عليه فقط في الكنيسة الجامعة الواحدة.
. ما هي األفكار والتذكارات التي يجب أن نربطها باسم الكنيسة الشرقية؟273

 في الفححردوس المغروسححة في الشححرق، تأسسححت كنيسححة والححَدينا األولى في الححبراءة؛ وفي الشححرق، بعحد السححقوط،
رسي أساس جديد لكنيسة المفَتدين، بحسب وعد المخلص. في الشرق، في أرض اليهوديححة، بعححد أن أنهى ربنححا  ا�
 يسوع المسيح عمل خالصنا، أرسى أساس كنيسته المسيحية الخاصة: من هناك انتشرت إلى الكون كله. وحتى
 يومنا هذا، فإن اإليمان األرثوذكسي الجامع المستقيم، الذي أكدتححه المجححامع المسححكونية السححبعة، محفححوظ على

حاله في نقائه األصلي في كنائس الشرق القديمة، كما في الكنيسة الروسية التي تتوافق معهم بنعمة اهلل.
. لماذا ُتدعى الكنيسة رسولية؟274

 ألنها من الرسححل، دون انقطححاع أو تغيحير، في كححل من عقيحدتها وتسلسحل محواهب الحروح القحدس، بوضحع األيحدي
ًذا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزاًل، َبححْل َفلَْسُتْم ا\   انحوي) "المكّرسة. وبنفس المعنى، ُتدعى الكنيسة أيضًا أرثوذكسية، أو مؤمنة عن حق. 
ِة اِويَحح ُر الزَّ ُه َحجَحح يُح َنْفسححُ ُسِل َواالNْنِبَياِء، َوَيُسوُع اْلَمسححِ َساِس الرُّ Nيَن َعلَى ا ْهِل َبْيِت اهلِل، َمْبِنيِّ Nيِسيَن َوا ٌة َمَع اْلِقدِّ   انحوي) "َرِعيَّ

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.20-19:2 انحوي)أفسس
. ماذا يعّلمنا قانون اإليمان عندما يدعو الكنيسة رسولية؟275
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 إنه يعلمنا التمسك بالعقيدة الرسولية والتقليد، ونبذ العقيدة والمعلمين الذين ال يوافقون عقيدة الرسل. يقول
الَِتَنا  ْم ِبِرسححَ Nَواٌء كَححاَن ِبححاْلكاَلَِم ا َعاِليِم الَِّتي َتَعلَّْمُتُموَها، سححَ كُوا ِبالتَّ ْخَوُة َوَتَمسَّ َها اال\ يُّ Nًذا ا َفاْثُبُتوا ا\  2 انحوي) " انحوي) " انحوي)الرسول بولس: 

تيطس 15:2تسالونيكي  ِرْض َعنْححه  ْعحح Nَتْيِن، ا ًة َوَمرَّ ْنَذاِر َمرَّ ُجُل اْلُمْبَتِدُع َبْعَد اال\ َالرَّ ) ” انحوي) " انحوي). يُروَن10:3دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ُد كَثِحح ُه ُيوجَحح نَّ وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“.  َفا\  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(
ُهْم نَّ ا\ َواِهِهْم، فَحح فْحح Nدُّ ا اِن، الَِّذيَن َيِجُب سححَ َما الَِّذيَن ِمَن اْلِختَحح يَّ وَل، َوالَ سححِ َدُعوَن اْلُعُقحح ِديَن َيَتكَلَُّموَن ِباْلَباِطِل، َوَيخْحح  ُمَتَمرِّ

تيطس  ْبِح اْلَقِبيِح  ْجِل الرِّ Nِة11-10:1 انحوي) " انحوي)َيْقِلُبوَن ُبُيوًتا ِبُجْملَِتَها، ُمَعلِِّميَن َما الَ َيِجُب، ِمْن ا َمْع ِمَن اْلكَِنيسححَ ْن لَْم َيسححْ َوا\ وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“.   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(
متى  اِر  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.17:18 انحوي) " انحوي)َفْلَيكُْن ِعْنَدَك كَاْلَوَثِنيِّ َواْلَعشَّ

. ما هي المؤسسة الكنسية التي يتم من خاللها ُيحَفظ تسلسل الخدمة الرسولية؟276
التراتبية الهرمية الكنسية.

. من أين نشأت التراتبية الهرمية للكنيسة األرثوذكسية؟277
 من يسوع المسيح نفسه، ومن نزول الروح القدس على الرسل؛ من ذلك الوقت تستمر التراتبيححة، في تتححابع غححير
ِريَن، ْنِبَياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشححِّ Nْن َيكُوُنوا ُرُساًل، َواْلَبْعَض ا Nْعَطى اْلَبْعَض ا Nَوُهَو ا   انحوي) "منقطع، بوضع األيدي في سر الكهنوت. 

أفسس  يِسيَن ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.12-11:4 انحوي) " انحوي)َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعلِِّميَن، الNْجِل َتكِْميِل اْلِقدِّ
. ما هي السلطة الرئاسية القائمة التي يمكن أن توسع مجال عملها ليشمل الكنيسة الجامعة بأسرها؟278

المجمع المسكوني.
.تحت  أي سلطة رئاسية هم األقسام الرئيسية للكنيسة الجامعة؟279

البطاركة األرثوذكس والمجمع المقدس.
. تحت أي سلطة كنسية هي األقاليم والمدن األرثوذكسية؟280

المطارنة ورؤساء األساقفة واألساقفة.
. ما هي مرتبة المجمع الروسي المقدس في التراتبية الهرمية؟281

. انظر رسائل البطاركة حول تأسيس المجمع المقدس دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(نفس المرتبة مع البطاركة األرثوذكس.   انحوي)

. إذا أراد أحد أن يقوم بواجب طاعته للكنيسة، فكيف يمكنه أن يتعلم ما تطلبه من أبنائه؟282
 يمكن تعلم ذلححك من الكتححاب المقححدس، من قححوانين الرسححل القديسححين، والمجححامع المسححكونية والمحليححة، واآلبححاء

القديسين، ومن كتب القواعد والترتيبات الكنسية.
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القديس جراسيموس كاتب التسابيح
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

الثاني  كانون  من  العاشر  جلسة  كنيسة2023في  مجمع  أعلن   ، 
 القسطنطينية قداسححة الححراهب جراسححيموس كححاتب التسححابيح. الفت
 لالنتبحححاه نشحححاط مجمحححع القسحححطنطينية في إعالن القديسحححين في
 السنوات األخيرة. يختلف القححديس الجديححد جراسححيموس عن غححيره
 بأن إعالن قداسححته لم تسححبقه أي تهيَئححة شححعبية، فالقديسححون الححذين
علنححوا، ويعححودون إلى نفس الفححترة الححتي عححاش فيهححا، كالقححديس  ا�
 برصنوفيوس والقديس آفمانيوس وقبلهمححا القديسححون باييسححيوس
 وبورفححيريوس وجححاورجيوس كارسححليذس، كححانت قححد نشححأت بيَئححة
 تنتظر هحذا اإلعالن وبالتححالي ترافححق اإلعالن مححع نشححر أيقونححة وتبّني
 خدمحححة وغحححيره، ححححتى في القحححرار المجمعي. في حالحححة القحححديس
 جراسحححيموس لم يتطحححرق المجمحححع إلى أي من األمحححرين كمحححا أن أي

طروبارية أو أيقونة لم تكن منتشرة قبل إعالن المجمع.

َمن هو القديس الجديد؟
 5القديس الجديد جراسيموس هو راهب من اسقيط القديسة حنة الصححغير. ُوِلححد في دروفيححاني في شححمال إبححيروس في 

  وُسمي أناستاسيوس. بدأ علومه في المدرسة االبتدائية في مسقط رأسه. مع نهاية المدرسة االبتدائيححة، كححان1905أيلول 
 على المراهق أناستاسيوس أن يغادر القرية ليستقر ويعمل بالقرب من والده في بيريا. لهذا اضطر إلى االبتعاد عن والدته
 وشححقيقه األصححغر. اسححتقر في البدايححة في بيريححا، بححالقرب من والححده وعمتححه. ثم انتقلححوا إلى أثينححا حيث تححابع دراسححته في

المدرسة الثانوية.
 تمتع بحماس للدراسة مثير لإلعجاب. تابع بعد المدرسة الثانوية دراسته في التعليم العالي اليوناني. إلى هححذا، في أثينححا،
كنت في رعيححة كنيسححة القححديس ديونيسححيوس   انحوي) "اعتححنى أيضححًا بحياتححه الروحيححة ملتزمححًا بالكنيسححة. يتححذكر هححو نفسححه: 
 األريوباجي. كنا نذهب بالعادة إلى شارع فاسيلي سوفياس، حيث كانت مدرسة ريزاريو القديمة، ألنها كانت قريبة. هناك

.  انحوي) "كان نكتاريوس أسقف المدن الخمس، وقد قابلته

 في أثينا نشأت فكرة أن يصبح راهبًا وفكّر في المغادرة مبكرًا قبل أن يرتبط بأي التزامات أخرى. ولم يستغرق األمر وقتًا
.1923 آب 15طوياًل حتى تحقق من ميله. انتقل إلى جبل آثوس في 

 في جبل آثوس، التزم كطالب في إسقيط القديسححة حنححة، تحديححدًا في القديسححة حنححة الصححغير، في قاليححة السححابق اإللهي،
 حيث كان الشيخ األب ميليتيوس إيوانيديس من آسيا الصغرى. في هححذا المكححان المقفححر والجححاف والحححاد والقاحححل على
 اسم القديسة حنة، وجد الفرح الروحي المطلق وتحقيق حلم حياته. أدرك أنه صار بإمكانه أن يكّرس نفسححه بشححكل كامححل
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في  المقدسة.  الكنسية  النصوص  ودراسة  الروحية  الحياة  األول 20لممارسة  تشرين  القديس1924  سهرانية  أثناء   ،   
جراسيموس كيفالونيا، أصبح مبتدئًا، متخذًا اسم القديس صاحب العيد. 

 كان الراهب جيراسيموس متكيفًا تمامًا مع حياته الجديدة، نموذجًا للطاعة والتواضع وكل فضيلة. إلى جانب أداء الخدم
 الرهبانية اليومية والدراسة، سلك الراهبان، الشيخ ميليتيوس والطححالب جراسححيموس، في حياتهمححا اليوميححة كبشححر. كححان
 الشيخ ميليحتيوس يعحرف جيحدًا ويمحارس منحذ سحنوات فن صحنع األختححام المنقوشحة بالخشحب المسحتخدمة في تحضححير
 القرابين للقداس اإللهي. بالقرب منه، تعلم الراهب الشاب جيراسيموس أيضًا هذا الفن الذي مارسه. ومححع ذلححك، فإنححه كححان
اب القححدامى، أشححبعتهم جميعححًا هنا عندما أتيت، قمت بتنميححة معرفححتي وتلخيصححها. الكّتحح   انحوي) "مفتونًا باألدب. يخبرنا عن ذلك: 

.  انحوي) "قراءة، واستوعبتهم كلهم

 بعد مرور بضع سنوات، غادر الشيخ ميليتوس إلى أثينا  تاركًا الراهب الجديد جيراسيموس وحيححدًا. يقححع منسححك السححابق
 ، انضححّم إليححه الكححاهن1946دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. في عححام 1965 انحوي)تحت منسك رقاد السيدة العححذراء حيث كححان يعيش الشححيخ أبيمالححك الناسححك 

  انضححموا في جماعححة واححدة. بححنى1966الراهب ديونيسيوس، الذي كان األب جيراسيموس مرتبطححًا بححه ومن ثّم، في عحام 
الراهب جيراسيموس كنيسة القديَسين ديونيسيوس الخطيب ومتروفانس.

 من األمور التي اشتهر بها الشيخ جيراسيموس هي الضيافة، وقد بث هححذه الححروح
 في تابعيه. والجدير بالححذكر أن حياتححه النسححكية واعتزالححه لم يححؤثرا بححأي شححكل من
 األشححكال على اجتماعيتححه. كححان الححزوار العلمححانيون يححأتون إليححه دائمححًا ويغححادرون

 كححان حكيمححًا في ردوده،مسححتفيدين ومححأخوذين بحديثححه الححذي كححان دائمححًا دقيقححًا. 
 ويتجنب بشححكل منهجي المناقشححات والححثرثرة الححتي تححأتي في وقت غححير مناسححب.

. أم المفاهيم الحكيمة  انحوي) " انحوي) "لطالما سعى إلى الصمت الذي اعتبره 

 كان الزوار من العلمححانيين والكهنححة والرهبححان. كلهم كححانوا يجححيَئون لنفس الغححرض:
 االستماع إلى الشيخ واالستفادة الروحية والتعلم من حياته الفاضلة. قضى حياته
 ملتزمححًا الخدمححة الرهبانيححة. كححان ضححابط تيححبيكون الكنيسححة الرئيسححية في منسححك
 القديسة حنة. كما شارك كأمين مكتبة في تجميع ونشر فهرس مخطوطات مكتبة

 اإلسقيط الرئيسية. وبهذه الصفة ساعد العديد من العلماء في العثور على نسححخ من المخطوطححات والحصححول عليهححا. كمححا
أنه كتب هو نفسه دراسات ومقاالت قّيمة.

 الراهب جراسيموس كاتب تسابيح من دير القديسة حنة الصغير هو أحد الحاالت النادرة بين ناظمي التسابيح،  حيث أن
 غالبية كتاباتححه كححانت ُتتسححخَدم على الفححور في الحيححاة الليتورجيححة في الكنيسححة. يمكن الوصححول إلى معظم أعمالححه، على
 الرغم من أنه لم ُينَشر إال جحزء صححغير منهحا فقحط. وذلححك ألن العديحد من الخححدم يتم تحداولها على نطححاق واسححع في نسحخ

مطبوعة ومصّورة.
إن القحديس أمحامي. لهحذا السحبب ال   انحوي) "كان األب جراسيموس يعتبر الترتيل امتدادًا للصالة والتواصل مع اهلل والقديسحين: 
ل للعقححل،  أريد التواصل مع أي شخص آخر. التسبيح، هذا العمححل الححروحي، هححو اتحححاد الحروح باهلل. إنححه صححالة بديعححة، تأّمحح
 نظرية سرية. إنه لغز ال يتم تفسيره وال تخريجه باألفكار. التسبيح هو الفلسفة الضمنية التي ال تعّبر عن نفسها بالكلمححات.

.  انحوي) "على اإلنسان أن يختبر التسبيح لكي يشعر به
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ضعف باستثناء  صحية،  مشاكل  أي  يواجه  ولم  وقوته،  بنشاطه  العظيم  التسابيح  كاتب  احتفظ  وفاته،   حتى 
 السمع الذي ظهر خالل السنوات األخيرة من حياته وأزعجه. عاش كرجل مدّبر، منضبط، ناسك، حياتححه مكرسححة

 . كاتب تسابيح كنيسة المسيح المقدسة  انحوي) " انحوي) "لمجد اهلل وخدمة الناس. كّرمته البطريركية ورسمته 
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الهدوء بدون تكنولوجيا 
األب أفسافيوس فيتتيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

أتريد السالم والهدوء في الغابة؟ ال تجلب تكنولوجيا معك!
 إنسان اليوم يخاف الوحدة. ال يمكنه أن يكون بمفرده. إنه خائف، حتى في المدن المكتظة بالسكان وفي القححرى
تتخلى عن هاتفححك الخلححوي أو   انحوي) " انحوي) "وفي الريححف. حقيقححة غريبححة: إذا كنت سححتذهب إلى الغابححة، يححا أخي، فلمححاذا ال 
 الراديو أو التلفزيون؟ اذهب إلى هناك لتذوق العزلة! ركّز على أصوات حفيف أوراق الشجر وأصححوات العصححافير
 وخرير الينبوع... سوف تسمع أصوات صفير الهواء إذ يعبر األشجار، منقّيًا ومنعشًا، فيبدأ بالغناء وهححو يمححر عححبر

. طالما أنه ليس عاصفة أو إعصارًا بل نسيم لطيف يذكرنا باهلل دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(األغصان،   انحوي)

اك ليس وحححده بححالمعنى الحححرفي.  يخاف اإلنسان من البقاء وحيدًا، ألنه ال يحمل معه المسيح. حتى أعظم النسححّ
كيف تسححلكون بححدون أي عزلححة؟ بححدون كيف تسلك بدون تلفزيون؟ بالمقابل أسألهم:    انحوي) " انحوي) " انحوي) "يسأل الكثير من الناس: 

 انحوي) "سالم وهدوء؟

.ِةَياَغْلا ىَلِإ ُتْلَّلَذَت “ …لنأخذ لحظة للتفكير في العزلة والسكون والهدوء والصمت، حيث يوجد درس كبير لنتعلمه

 نحن ببساطة ال يمكننا أن نظححل هححادئين في العححالم دون أن يبححدأ نهححر من الكالم في التححدفق. حححتى في األمححاكن
 حيث ينبغي اححترام الهحدوء، كالكنحائس، ال يمكننححا البقحاء صحامتين؛ هنحاك ال محالححة طححنين ثححابت ألصححوات رواد

الكنيسة، كما لو كانوا في ساحة عامة، طبعًا قبل بدء القداس وليس أثناءه!
قة، أي  الصمت هحو عكس الكالم. اإلنسحان كحائن عقالني؛ األححاديث الداخليحة أيضحًا يمكن أن تشحكل أقحواالً منسحّ
 الكالم. لكن في كثير من األحيان، يصبح الكالم دفقًا ال يمكن إيقافه، أي ثرثرة محضحة قحد تكحون متعبحة للغايحة،

كالمًا فارغًا غير بّناء ينقصه المحتوى، ال كالمًا غنيًا يرويه الروح اإللهي.
أال يتوقححف هححذا الشححخص أبححدًا؟   انحوي) "الكالم موهبة. لكن في بعض األحيان يصبح تعذيبًا يدفع اآلخرين إلى القححول: 

. متى يكون ذلك؟ يصعب التحديد.   انحوي) "هناك وقت للكالم ووقت للصمت

 لنَر كيف يصف اآلباء القديسون هذا الواقع في عظاتهم، فهم قد عاشوا أنفسهم بال ضوضححاء وبصححمت. لنسححَع أن
نأخذ منهم طرقًا لتعّلم األشياء التي يريدها الرب منا بصمت.

 بالطبع، نحن ال نشير إلى الحاالت التي يصمت فيها بعض األشخاص عنححدما يتعرضححون لإلهانححة، أو يتشححاجرون،
ّدون  أو يغضبون، أو يغارون، أو يتمرمرون، أو يتألمون بشّدة، أو يجزعون، أو يكرهون. يصمت البعض عندما يعِحح

سرًا نوايا خبيثة وال يتكلمون. إن حاالت الصمت هذه ال تمّثل الفضيلة.
ال وقت لدينا للتركيز على أعماق ذواتنا، ولهذا السححبب، أثنححاء االعحتراف، عنحدما نسحجد للحرب أمحام أبينححا   انحوي) " انحوي) "نحن 

الروحي كشاهد، يكون اعترافنا ناقصًا؛ إنه ال يؤتي ثماره ألننا لم نتعلم أبدًا كيفية ممارسة الصمت الداخلي.
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  انحوي) " انحوي) "الفضيلة سكوت الكالم كما يقول اآلباء. الصمت الروحي هو الذي يبدأ من الداخل ثم ينتقل إلى الخارج. إذا
 لم يكن الداخل صامتًا، أي اإلنسان الداخلي والعالم الداخلي، إذا كان هناك دّوامة بسبب األهواء، مثل االنغمححاس

.ِةَياَغْلا ىَلِإ ُتْلَّلَذَت “ …في الذات والبخل والحسد والجشع، إلخ، فال يمكن أن نظّل هادئين، بل سوف ينخزنا داخُلنا

 عندما يكون هناك روح انتقام، عندما تعتقد أنه قد أسححيء فهمححك، وأن اآلخححرين افححتروا عليححك، فإنححك تميححل إلى
 الكالم باستمرار، واالنخراط في كل مححا يححدور من حولححك وتصححبح في نهايححة المطححاف صححاخبًا. الصححمت الححروحي
 فضيلة تساعدنا في االستخدام المتوازن لأللفاظ المتّسقة وفي الهدوء غير الناطق. الصمت فرصة للتحححدث مححع
هححذا أنححا...   انحوي) "النفس. نحن ال نمنح أنفسنا هذه الفرصة يا إخوتي، كما أننا ال نبحث عن فرصححة الكتشححاف َمن نحن: 

. لكن هذا ال يمكن أن يتّم إال بهدوء وليس على عجل.  انحوي) "هكذا أنا...

 الصمت يفترض النسك. والنسك يفترض االعتزال. لكن أين يمكننا أن نجد العزلة، فيما ال تتوقف الضوضاء أبححدًا
اك، يمكننححا إنشححاء  في المدن التي نعيش فيها؟ حسنًا، حتى لو لم نتمكن من الحصول على صححمت مسححتمر كالنسححّ

اآلن، يمكنححني أن20 إلى 15منححاطق صححمت: يمكننححا تخصححيص    انحوي) " دقيقححة في برنامجنححا اليححومي لنقححول ألنفسححنا: 
. عندما يكون أطفالنا بعيدًا، يجب أن نسعى أيضًا إلى الصمت من خالل إطفاء أجهزة التلفزيون الحتي ال   انحوي) "أصمت
 تعدو كونها مجرد غاِزَية لمنازلنا، والتي تظِهر أيضًا عدم احترام لإلنسان. لذا، فلننشححئ منححاطق صححمت، على قححدر

استطاعتنا، على األقل من الدرجة البدائية.
لنَر اآلن ما يقوله اآلباء القديسون في هذا الشأن:

. هححذا الهححدوء عدم االنشغال باألحداث واألشياء البشححرية هححو هححدوء روحي   انحوي) " انحوي) "يكتب المبارك نيكيتا ستيثاتوس: 
 يحرر الروح من قيود الحواس واألهواء. من خالل تحويل قوى الححروح، نعيححدها إلى حالتهححا الطبيعيححة، أي نعححود
 إلى الطريقة التي خلقنا بها الرب. نحن نعيش حاليًا بشكل غير طبيعي. نحن نميل إلى الطححبيعي، لكي نصححل إلى

ما فوق الطبيعي بنعمة اهلل التي تسمو على كل ما نحن عليه اآلن.
الهدوء حالة ذهنية؛ إنه سالم الحرية الداخلية، روح مبتهجة، روح ال يزعجها أي شيء. إنهححا   انحوي) "يقول قديس آخر: 

. وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“المعرفة األعمق لسر اهلل، إنها الرفقة مع اهلل، إنها التحدث إلى اهلل، االتحاد واالرتباط الوثيق باهلل

 إن لم يكن هذا موجودًا، فنحن ال نفعل شيَئًا؛ بمعنى آخر، الهدوء ليس مجرد عرض خارجي، بل هو أيضًا وظيفة
 داخلية. في غياب ذلك، سيكون لحدينا مسححاحة شححاغرة فينححا يجب ملؤهححا. عنحدما ال يكححون هنححاك ارتبححاط داخلي

بالرب، فقد يبدو الهدوء شيَئًا أحمقًا بالنسبة للكثيرين.
اعزلحوا أحاسيسححكم في حصححن الهحدوء ححتى ال تسحببوا تشحتتًا بسححبب رغبحاتكم، أو   انحوي) "يقول القديس ثاالسحيوس: 

رغباتكم التي ال تنقطع.  انحوي) " انحوي) "بتعبير آخر، 

في الحياة تركت عالقاتي مع العالم ألنها كانت سححياقًا لعححدد ال يحصححى من الشححرور.   انحوي) "يقول القديس باسيليوس: 
. في الواقع، عندما نجد أنفسنا في سوق صاخب للغاية، حتى عندما   انحوي) "لكن لم يكن من الممكن التخلي عن نفسي
 نعود إلى المنزل، يبقى صدى الضوضاء يتردد في آذاننا، ولهححذا السححبب يجب أن يكححون الجهححد من أجححل الهححدوء

مستمرًا.
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أي، والعكس صحيح.  الكلمات   أكثر من  الصمت  فيها  يفيد  هناك حاالت  الفم:  الذهبي  يوحنا  القديس  -يقول    انحوي) "
.   انحوي) "سيكون هناك وقت تتكلم فيه: على سبيل المثال، عندما تكون على وشك إنقاذ شخص ما فإنك تقطع الصمت

 انحوي) " انحوي) "الصمت الموافق ينتج ذرية الئقة: تعفف، محبة، صالة طاهرة.

؟ إنها صالة بال تأمالت وال تشححتت. على سححبيل المثححال، عنححدما أبححدأ في ترديححد الصححالة الصالة الطاهرة   انحوي) " انحوي) "ما هي 
الححذي في السححماوات... أفكححر بفححاتورة أبانححا... ينجححرف تفكححيري إلى اإليجححار الححذي علّي دفعححه؛ ثم،    انحوي) " انحوي) " انحوي) " انحوي) "الرّبيححة... 
 الكهرباء... أو بأّن ما قاله الجححار ذلححك اليححوم يجعلححني أرتجححف من الغضححب... إلخ. حسححنًا، صححالتي تححدّمرت! ذهبت
 األبانا! طار الهدوء! ال ينبغي أن يصّلي اإلنسان وهو متضايق من شيء ما؛ يجب عليه أوالً أن يهححدأ. عنححد دخححول
أي غرفة النوم مباشرة؛ عادة ما نمر عبر الرواق أوالً، ثم الممر... كححل دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(المنزل، فإننا ال ندخل إلى أجزائه الخاصة    انحوي)
 -شيء يتطلب بعض االستعداد  خاصة في الصححالة. إن لم أكن هادئححًا ومسححتعدًا، علي أن أقححرأ في كتححاب روحي،

وأجهز نفسي، ثم أتحدث مع اهلل.
، أي عربححة بححأربع   انحوي) " انحوي) "الهدوء والصالة والمحبة واالعتدال يشكالن العربة ذات األربع عجالت التي تقود إلى السماء

عجالت ترفع العقل إلى السماء.
كثححير من األشحياء كححان من الممكن أن تعيححق بيالطس واليهحود: المعجحزات،   انحوي) "يقول القديس يوحنا الحذهبي الفم: 
. حبحذا لحو يسحتطيع اإلنسحان أن يبقى صحامتًا   انحوي) "تسامح المسيح؛ ولكن قبل كل شيء، كان صمته الحذي ال يوصحف
، حححتى في أصححعب اللحظححات! وهكححذا، فححإن طويححل األنححاة، والمتسححامح، والححذين بقي يسوع صامتًا   انحوي) " انحوي) "مثل الرب! 
يعرفون كيف يصمتون سيكونون آمنين عند السير بثبات على طريقهم، وسيكونون أيضًا محبوبين من الجميع.
Source: Fr. Efsevios Vittis. Want to find peace and quiet in a forest? Don't bring technology with you! Translated by:  K. 
N. Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries. 28-6-2022. http://adontes.blogspot.com/2022/06/a_24.html
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الالهوت األخالقي، الفصل الرابع
الميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 حول: الفضائل المسيحية. الشخصييية األخالقيية. حييياة المسييحي كجهيياد وعميل نسييكي. ضييرورة اليقظيية
الروحية.

لوم، بال  قديسًا  اإلنسان  يعيش  أن  والطوبى. يجب  األبدي  للخالص  نفسه  يعّد  أن  هو   هدف حياة كل شخص 
بمعنى آخر، بحسب مشيَئة اهلل.

دعى صححوت اهلل في نفس اإلنسححان. إذا لم يظِلم  كيف يمكن للمرء أن يححدرك إرادة اهلل؟ أوالً، في ضححميره الححذي ُيحح
 الوقححوُع في الخطيَئححة نفس اإلنسححان، فإنححه يقححدر على توجيححه مسححار حياتححه بشححكل معصححوم وحححازم من خالل
 إمالءات ضميره، والتي من خاللها ُينقل القانون األخالقي الداخلي. من المعروف أن الَتلَف عند اإلنسان الخاطئ
 ليس في عقله وقلبه وإرادته فحسب، بل أن ضميره مظلم أيضًا؛ إذ أن حكمه وصوته فقححدا وضححوحهما وقوتهمححا

غير المشروطين. لذلك يقال عن بعض الناس أنهم بال ضمير.
 الضمير وحده، صوته الداخلي، أصبح غير كاٍف لإلنسان ليعيش ويعمل وفقحًا لمشححيَئة اهلل. لقحد نشحأت الضحرورة
 لوجود سلطة خارجية، لقانون خارجي موحى به إلهيًا. هححذا النححوع من الشححريعة أعطححاه اهلل للنححاس في شححكلين:

أوالً، ناموس تحضيري هو شريعة العهد القديم لموسى، وثانيًا، ناموس العهد الجديد التاّم والكامل.
 دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( الطقوس الدينية التي ترتبط ارتباطًا وثيقححًا بتححاريخ وثقافححة2دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( األخالق الدينية و1ينبغي التمييز بين جانبين: 

 األمة اليهودية. الجانب الثاني، بالطبع، قد تالشى بالنسبة لنححا نحن المسححيحيين. لقححد تححراجعت هححذه الممارسححات
 والقوانين الشعبية والتقليدية. لكن ناموس موسى األخالقي الديني حافظ على قوته داخل المسيحية. هذا هححو
 السبب في أن كل وصايا موسى العشر إلزامية للمسيحيين وسبب أن المسيحية لم تلِغها. على العكس من ذلححك،
 المسيحية عّلمت الناس أن يفهمححوا هححذه الوصححايا ليس خارجيححًا وحرفيححًا، في تقليححد الطاعححة العميححاء والعبوديححة
 وااللتزام الخارجي فقط، بل هي كشفت عن معناها العميق وعلمت الفهم الكامل والكمححال لهحذا القححانون والوفححاء
 بححه. لكن بححالطبع، بالنسححبة لنححا كمسححيحيين، فححإن معححنى شححريعة موسححى ينبثححق فقححط من أن وصححاياها الرئيسححية
دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(الوصححايا العشححر ووصححية محبححة اهلل والقححريب تقبلهححا المسححيحية وتعلنهححا. نحن ال ترشححدنا قححوانين موسححى   انحوي)

التحضيرية والمؤقتة، بل قانون المسيح الكامل واألبدي.
إذا كان َمن يحرق نورًا أمام نفسه في ضوء الشمس مضحكًا، فمن األفضححل أن   انحوي) "قال القديس باسيليوس الكبير: 
للعهد القديم أثنححاء سححماع عظححات العهححد الجديححد. إن أهم فححرق بين قححانون العهححدين دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) "يظل في الظل القانوني    انحوي)
 القديم والجديد هو أن العهد القديم اعتبر األفعال الخارجية لإلنسان، بينمحا يعتحبر العهحد الجديحد قلب اإلنسحان،
 أي دوافعه الداخلية. في العهد القحديم أخضحع اإلنسحان نفسححه هلل عبحدًا لربحه. في العهحد الجديححد، يسحعى جاهحدًا
 لُيخضع نفسه، مثل ابن ألبيه الحبيب. في الوقت الحاضر، ينظر الكثيرون إلى العهد القديم بشكل غححير صحححيح.
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نتذكر أن  الضروري  من  خاطئ.  رأي  هذا  وقاسية.  وقحة  سمات  عن  فقط  يبحثون  جيدًا،  شيَئًا  فيه  يرون   ال 
 المستوى األولي للتطححور الححروحي لححدى النححاس في ذلححك الححوقت، منححذ آالف السححنين. في ظححل هححذه الظححروف من
أي   انحوي)العادات المضطربة والقاسية، لم تكن قواعد ومعايير شريعة موسى، والتي تبدو قاسححية بالنسححبة لنححا اليححوم، 
دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(العين بححالعين ، والسححن بالسححن ، إلخ لم تكن كححذلك في الواقححع. لم تححدمر هححذه القححوانين القسححوة واالنتقححام   انحوي) " انحوي) "
، لكنهححا سححيطرت عليهمححا ووضححعت حححدودًا ال يمكن القيام بذلك إال عن طريححق العهححد الجديححد دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(البشريين بالطبع    انحوي)
 محكَمة وصارمة. إلى هذا، ال ينبغي أن ننسى أن وصية محبة اهلل والقريب، والتي اعتبرها ربنا األهم، قد أخذها

مرقس   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. يكتب الرسول بولس، لذلك الناموس مقحدس، والوصحية مقدسحة وعادلحة31-29:12 انحوي)من شريعة موسى 
رومية  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.12:7 انحوي)وصالحة 

Source: Metropolitan Philaret (Vosnesensky). Moral Theology, Chapter . Parish Life, December . Russian 3 2021
Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. / / . 12 9 2021 https://orthochristian.com/ .html143333
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األزمة االقتصادية العالمية 
من وجهة نظر إيماننا المسيحي األرثوذكسي

مكتب الهرطقات والبدع، أبرشية بيريه
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 في األشححهر األخححيرة، ابُتلَيت البشححرية بأسححرها بأزمححة اقتصححادية غححير مسححبوقة. في وقت كححان فيححه االقتصححاد
الحححر الححتي سححتجلب للبشححرية الرخححاء والنعيم   انحوي) " انحوي) "الرأسححمالي العححالمي منتصححرًا، والعححالم ينتظححر نتححائج االقتصححاد 

نهار فجأة مثَل برٍج ورقي.يالمرغوَبين، فإذ بكل شيء 
من العدم لتمزيق النسيج االجتمححاعي وضححرب االقتصححاد   انحوي) " انحوي) "في البداية، جاءت جائحة الفيروس التاجي الرهيب 
 العالمي بشدة. ثم جاءت حرب األشقاء في أوكرانيحا الشحهيدة، إلنهحاء البشحرية وتقريبهححا من دمححار كارثححٍة نوويحة
 محتملة! شبح الركود العالمي يلوح في أفق العالم ومعه شبح المجاعة، ويغمر القلححق الماليين من النححاس الححذين

 اليقين والموت بسبب الجوع.وعدميعانون من الخوف من البطالة 
 إن أزمححة الطاقححة هي السححبب الرئيسححي لألزمححة االقتصححادية. لقححد أدى نقص الغححازفححبحسححب تحليالت الخححبراء، 

  والتضخم آخححذ،والكهرباء في أوروبا الغربية إلى إغالق آالف الشركات، في حين أن البطالة آخذة في التضاعف
 في االرتفاع. لقد أدى نقص الكهرباء والغاز الطبيعي ثالث أو أربع مرات إلى اليححأس لححدى المواطححنين والشححركات
ر  األوروبية، في حين ُيتوقع أن يكون الشتاء القادم أسوأ من شتاءات الحرب العالمية الثانيححة. بشححكل عححام، ُينَظحح

إلى الوضع كأكثر من مأساوي، فيما يؤكد لنا الخبراء أن األسوأ لم يأِت بعد.
  لسححنا سياسححيين وال اقتصححاديين وال خححبراء دولححيين لتحليححل العوامححل السياسححية،هححذا التقرير  كححاتبو،نحن

واالقتصادية والجيواستراتيجية لألزمة غير المسبوقة، وال نقوم بتنبؤات عشوائية حول المستقبل.
 في السطور التالية سنحاول بإيجاز شديد إبراز ُبعٍد آخر لألزمة االقتصادية الحديثة غير المسبوقة، يختلف عن
 ُبعد السياسيين واالقتصاديين. سححنحاول تنححاول األمححر من وجهححة نظححر إيماننححا المسححيحي األرثوذكسححي، الححذي ال
، كما يعّلم الهراطقة، بل يشمل حياتنا كلها كمسيحيين أرثوذكسححيين. وهححذا واجباتنا الدينية   انحوي) " انحوي) "يقتصر فقط على 

  األمم والشحعوب تعليَم كنيسحتنا االجتمحاعي على نطحاق واسحع، فحإن معظم المشحاكلَطّبقتألننحا نعتقحد أنحه إذا 
 االجتماعية سُتَحّل، كالفقر والبطالة واستغالل الضعفاء والظلم االجتماعي وتراكم الثروة في أيححدي قلححة معينححة،

إلخ.
وحححتى المححوت دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(بحسب تعليم كنيستنا، إن وجود الخطيَئة في العالم هو البداية والسبب األصلي لكححل الشححرور    انحوي)

 التي عّذبت وتعذب الجنس البشري من الماضي البعيد إلى اليوم. لقححد خلححق خححالق العححالم، إلححه المحبححة والكمححال،
تكوين  حسنة جدًا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، بدون عيوب، ووهبها القوى واإلمكانيات حتى ال يكون هناك تنافر.31:1 انحوي) " انحوي) " انحوي)خليقته 

 أمححا أنبححل مخلوقاتححه، اإلنسححان، فقححد ُخلححق ليعيش في الفححردوس ويتمتححع بعطايححا اهلل الححتي ال تنضححب. خلححق اهلل
 فقححدالزوَجين البشريين األولين، آدم وحواء على صورته، وقد ارتقوا تدريجيًا من الصورة إلى المثال. ومع ذلك، 
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التي المحددة  للوصية  الطاعة  هو  التأّله  إلى  الوصول  غايتهما  لتحقيق  لهما  بالنسبة  الضروري  الشرط  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(كان    انحوي)
دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(بظن في غلط هححون، بححركي باألصححل: بالطاعححة وحححدها؟ تلقياها من اهلل، والتي من خاللها يمكنهما وحدهما   أن انحوي)

يكونا في شركة محبة مستمرة مع اهلل وبينهما.
 ، كل إنسان يأتي إلى هذا العالم مححدعو في فضححاء الكنيسححة إلى تحقيححق مصححيره بطاعححة إرادة اهلل، بحيثوعليه

 يكون بطاعته ومشاركته في أسرار الكنيسة في شححركة محبححة دائمححة مححع اهلل، ولكن أيضححًا مححع أعضححاء الكنيسححة
اآلخرين.

 األشخاص البشريون، كأعضاء في الكنيسة، مححدعوون إلى نبححذ أنححانيتهم وتمركححزهم حححول الححذات، وأن يصححبحوا
[أي الكنيسححة، جسححد المسححيح، وأبناؤهححا هم األعضححاءإخححوة في مححا بينهم، ويشححعروا بأعضححاء نفس الجسححد   ،[يناوريق]

 واالرتقاء إلى صححورة حقيقيححة للمجتمححع الفححائق الكمححال، مجتمححع األقححانيم اإللهيححة في الثححالوث األقححدس. لم يعححد
الذي حكى عنه أرسطواإلنسان الجديد والمتجدد في المسيح هو الكائن السياسي األرسطي  ]  ، بل هححو الصححورة[يناوريق]

 الالهوتية المواهبية لإلله الثالوث المقدس. تتحول عالقة اإلنسحان إلى عالقحة محبححة كانعكححاس لمحبحة األقحانيم
اإللهية في الثالوث األقدس.

 يشعر اإلنسان الجديد في المسيح، إذ ينبححذ محبتححه لذاتححه، أن كححل خححيرات العححالم المحيححط بححه هي هححدايا كاملححة
يعقوب  من أبي األنوار   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، للجميع، لالستمتاع على قدم المساواة، الشمس والمطححر17:1 انحوي) " انحوي) " انحوي)وُمعطاة بغنى لإلنسان 

 الموجححودة تحت البحححار والنباتححات والحيوانححات، إلخ.، والمححاء وخصححوبة األرض والمححوارد والهيححدروكربونات
متى العادل والظالم   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، وليس من حححق أي مححرٍء أن يغتصححبها لنفسححه بأنانيححة.45:5 انحوي) " انحوي) " انحوي)موجودة بالتساوي للجميع، 

.حاكميناألشخاص البشريون هم متلّقون إفخارستيًا لهذه المواهب الجماعية وليسوا ملوكًا 
 ولكن عندما يرفض اإلنسان اإليمان بالمسيح، أو يبتعد عن حياة الكنيسة، فإنه يقع من جديححد في شححرك أنانيتححه
أصححل كحل   انحوي) "وتمركزه حول ذاته. إنهم يعلَقون في شحباك هحوى محبحة الحذات والطمحع الحذي هحو بحسححب الرسححول 

 دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. أصحبح الجشحع بمححرور الحوقت شحغفًا غحير قابحل للشحفاء وسححببًا جحذريًا للشحر في10:6 تيموثحايوس 1 انحوي) " انحوي)الشحرور 
 يكتفي بالسلع المادية، بل تمدد أيضًا إلى األشححخاص، وبالتححاليالجشع المجتمعات المتقهقرة. في الواقع، لم يعد 

نشأت مؤسسة العبودية المخزية كانحطاط نهائي لإلنسان الساقط.
 جاء ابن اهلل وكلمته إلى العالم كمخلصه الوحيد والقادر. صار إنسححانًا، من نححوع اإلنسححان الجديححد الفححائق الكمححال،
 ليعيد مخلوقه إلى حالته الححتي كححانت قبححل السححقوط. لقححد جححاء إللغححاء الخطيَئححة وتححدمير مملكححة إبليس وأعمالححه
، لتغيححير الهياكححل االجتماعيححة روحيًا ، عقليًا ، جسححديًا دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(الخارجة عن القانون على األرض،  إلنقاذ اإلنسان عالميًا    انحوي)

 الظلم االجتماعي.وأحُدهاالواهية وغير اإلنسانية التي أنشأها المجتمع االنتقالي الشيطاني، 
 إن مجمححل التعليم اإللهي يشححير إلى مبححدأ األخححّوة العامححة بين البشححر كنتيجححة ألبححّوة اهلل. وبالتححالي، فححإن النححاس،
 كخليقة اهلل وكأعضحاء في الكنيسححة، هم إخحوة بعضحهم لبعض. كمححا هححو الحححال في األسحرة الطبيعيحة الصححالحة،

ةيتمتع جميع األطفال على قدم المساواة ودون تميححيز برعايححة األب، لححذلك في    العالميححة يجب أن يتمتححعاألخححوَّ
 األشخاص موضوعيًا بنفس القدر بعطايا اآلب السماوي. في مجتمححع الكنيسححة اإللهي اإلنسححاني، كححل شحيء ملححك
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 ،للجميع. والدليل على ذلك هو تطبيق الملكية المشتركة على األشياء المادية في المجتمعات المسيحية األولى
 وحتى تجربة الملكية المشححتركة في أديرتنحا األرثوذكسححية الجماعيحة لمحدة ألفي عحام ححتى اليححوم. إن التعحاطي

  ما  نموذج للتعححايش االجتمححاعي في جميححعٍالشائع مع الماديات في المجتمعات واألديرة المسيحية، هو بطريقة
المجتمعات البشرية عبر القرون.

 مراكمححة الخححيرات الماديححة الفارغححة هححو حماقححة وعالمححة على االنحطححاطفححإن تعححاليم آبائنححا القديسححين، بحسححب 
، يشبه اللص الغني دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(األخالقي والروحي. من يملك أكثر مما يحتاج    ألن ما هححو فححائض لديححه ينقص عنححد غححيره.، انحوي)

 يِرد التأكيد على هذه الحقيقة العظيمة بشكل خاص في مثل الغني ولعححازر كمححا في مثححل الغححني الجاهححل. يححذكر
،EPE 4،274 انحوي)باسيليوس الكبير في إحدى عظاته في القرن السادس   PG 29،153Aالطّماع الححذي يسححتولي  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " أن 

  انحوي) "على ثروة الفقراء ال يختلف بأي حال عن السحمكة الكبحيرة الحتي تلتهم األصحغر منهحا . لقحد عحاش هحذا القحديس
 العظيم حقًا حياته ببساطة، في قسوة وفقر، وكان أمام عينيه مثال ربنححا الححذي عححاش على األرض كرجححل فقححير،

متى  مكان يسند إليه رأسه  ْن كَححاَن لَنَححا20:8 انحوي) " انحوي) " انحوي)ليس له  َفا\  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) "، وكما يقول الرسول بولس بكالم موحى به من اهلل: 
 دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. كما كان سلوك جميع آباء كنيستنا القديسين الححذين عاشححوا في8:6 تيموثاوس 1 انحوي) " انحوي)ُقوٌت َوِكْسَوٌة، َفْلَنكَْتِف ِبِهَما 

 الحياة الحاضرة في فقر وتقشف وزهد، متجنبين كل أنواع الرفاهية واإلنفاق غير الضروري، وبذلك كانوا قدوة
 للتقشف وتجنب كل أنواع الترف عند كٍل من اإلكليروس وشحعب اهلل األمين. وهكحذا اكتسحبت حججهم الناريحة

  الفاخرة هيبًة ووزنًا، ألنها كححانت مختومححة بحيححاتهم. يشححير الرسححول بححولس بكالمِ والمعيشةِضد كل أنواع الهدر
ا مَّ Nا   انحوي) "موحى بححه إلهيححًا في رسححالته األولى إلى تيموثححاوس، إلى أن التبححذير يقححود المسححيحي إلى المححوت الححروحي: 

ٌة  اَتْت َوِهَي َحيَّ ْد َمحح ُة َفَقحح َمحح سححواء كححان كاهنححًا أو علمانيححًا أن6:5 تيموثححاوس 1 انحوي) " انحوي)اْلُمَتَنعِّ دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. كيححف يمكن للمسححيحي   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي)
يعيش ببذخ ورفاهية بينما إخواننا اآلخرون جائعون ومشردون وينامون بالخارج في برد الشتاء؟

 ولكن هناك أيضًا حجة مضادة للعالقة بين الثروة واإليمححان المسحيحي. فحالبعض، الحذين أغحراهم شحغف الجشحع،
! نعمة إلهية إليمانهم باهلل . إنهم يعتبرون الثروة  لونًا مسيحيًا  انحوي) " انحوي) " انحوي) " انحوي) "يهتّمون بإعطائه 

 هذا هو المفهوم اليهودي الخاطئ، والحذي انتقحل أيضححًا إلى التقحوى البروتسححتانتية. لسحوء الححظ، يتمتححع النظحام
البلوتوقراطيححة هي حكم األثريححاءاالقتصححادي البلوتححوقراطي  ] المسححيحية[يناوريق] الححروحي من    انحوي) " انحوي) " انحوي) " انحوي) " الحححديث بالححدعم 

 الهرطوقية البروتستانتية. هذا دليل آخر على أن البدعة ال تسيء إلى العقيدة فحسب، بل تسيء أيضححًا إلى روح
 الناس والمجتمعات وحيححاتهم. لححذلك فحإن كححل أشحكال المسححيحية الخاطَئححة والمطبوعححة، والححتي تريححد أن ُتسححمى

 انحوي) " انحوي) "كنائس ال تعجز عن تقديم الحل فحسب، بل تّغذي الشر البشري بدالً من ذلك.

، التي ابتكرتها الفرنجية الهمجية والهرطوقية، من خالل السوق الحرة   انحوي) " انحوي) "من الواضح أن آليات عمل ما يسمى بح 
، ليست مناسبة كشكل من أشححكال المعححامالت البشححرية. على العكس، إنهححا تشححبه التنوير األوروبي   انحوي) " انحوي) "ما يسمى بح 
 سلوكيات الوحوش البرية المتعطشة للدماء. موت المرء هو حياة اآلخر. أعطانا الَعَدِمي الملحد جان بول سححارتر
! أصححبحت جثث المنافسححين اآلخححر هححو جحيمي   انحوي) " انحوي) "مقيححاس تراجححع اإلنسححان بعبارتححه الححتي ُيضححرب بهححا المثححل 
 االقتصاديين منطلقات لغزو الثروة. ألن األقوياء من الناحيححة الماليححة يسححتطيعون ويتم فرضححهم، فححإن القححوانين
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الحالةهم تفضلهم  من  اإلنسان  هروب  على  السنين  آالف  مرور  من  الرغم  على  الضعفاء.  وليس  عام   بشكل 
، في مجال اإلدارة االقتصادية لثروة العالم، لكنه يظل هو نفسححه متحضرًا   انحوي) " انحوي) "البدائية السخيفة وزعمه أنه أصبح 

البدائي والوحش الشره.
 إذن ، هل هناك حل لألزمة المالية العالمية المتطورة والمتفاقمة؟ نعم هنححاك! إنهححا عيش تعححاليم المسححيح األبديححة
ر األرض من الجحيم إلى  في اإلدارة والسلطة، والتي إذا طبقتها األمم والشعوب على نطاق واسع، يمكن أن تغّيحح

الجنة. يكمن حل جميع مشاكل العالم بتجربة الروحانية األرثوذكسية في فضاء كنيستنا األرثوذكسية.
 من خالل هذا اإلعالن القصير نؤكّد أنه ما دامت الشعوب والمجتمعات تقاوم الطابع اإللهي اإلنساني للعالم، فإن

المآزق لن تستمر فحسب، بل سوف تزداد أيضًا وستسقط البشرية في هاوية الدمار!

Source: Ι.Μ. Πειραιώς. Η παγκόσμια οικονομική κρίση από την σκοπιά της Ορθοδόξου χριστιανικής μας πίστεως. 20/12/22> 

https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/i-m-peiraios-i-pagkosmia-oikonomiki-krisi-apo-tin-
skopia-tis-orthodoxoy-christianikis-mas-pisteos/

26

https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/i-m-peiraios-i-pagkosmia-oikonomiki-krisi-apo-tin-skopia-tis-orthodoxoy-christianikis-mas-pisteos/
https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/i-m-peiraios-i-pagkosmia-oikonomiki-krisi-apo-tin-skopia-tis-orthodoxoy-christianikis-mas-pisteos/


2022السنة التاسعة عرشة                                                                                     العدد الثالث، كانون األول 
______________________________________________________________________________

تقهقر بطريركية القسطنطينية
القديس يوحنا ماكسموفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 هذا المقال هو جزء من تقرير عن الكنائس المستقلة أعده رئيس األساقفة القديس يوحنا ماكسيموفيتش للقاء
 . إنححه يقححّدم الخلفيححة1938الشححتات الثححاني للكنيسححة الروسححية في الخححارج، الححذي انعقححد في يوغوسححالفيا عححام 

 التاريخيححة للحالححة البطريركيححة القسححطنطينية في ذلححك الزمححان. من المثححير في هححذا المقححال أنححه لححو كُتب اليححوم،
المسححكونية األكححثر   انحوي) " انحوي) "باستثناء بعض النقاط الصغيرة التي تغيرت منذ ذلك الحين، إال أن األعمال والتصححريحات 
 إثارة للبطريركيححة في السححنوات األخححيرة تضححيف إليححه الكثححير. فححالكثير من األرثوذكسححيين المخلصححين يححرون أن
ر إلى القسححطنطينية كأحححد   انحوي) " انحوي) "المشهد المثير للشفقة الذي يصححفه القححديس هنححا، قححد ازداد رداءة حححتى صححار ُينَظحح

مراكز العالم الرائدة في مناهضة األرثوذكسية.
ة بين الكنححائس األرثوذكسححية، ويرأسححها بطريححرك يحمححل لقب  لكنيسححة رومححا الجديححدة، القسححطنطينية، األولّيحح
، وبالتالي تسححمى البطريركيححة المسححكونية، وقححد وصححلت إقليميححًا إلى ذروة نموهححا في نهايححة القححرن   انحوي) " انحوي) "المسكوني
باسححتثناء الجبححل   انحوي)الثامن عشححر. في ذلححك الححوقت، ضححّمت آسححيا الصححغرى بأكملهححا، وشححبه جزيححرة البلقححان بأكملهححا 
لغَيت الكنائس المستقلة األخرى في شبه جزيرة البلقان وأصبحت جححزءًا ، إلى جانب الجزر المجاورة، وا�  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(األسود
 من البطريركية المسكونية. كان البطريرك المسكوني قد تسلم من السلطان التركي، حححتى قبححل اسححتيالء األتححراك
بر رأس كحححل السحححكان األرثحححوذكس في  على القسحححطنطينية، لقب ميليت بحححارب، أي رأس الملحححة، وكحححان ُيعَتححح
 اإلمبراطورية التركية. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الحكومة التركية من إزاحة البطاركة ألي سبب كححان والححدعوة
 إلى انتخابات جديدة وتحصيل ضريبة كبيرة من البطريرك المنتخب حديثًا. على ما يبدو، كان لجباية الضرائب
 أهميححة كبححيرة في تغيححير األتححراك لآلبححاء. لححذلك، غالبححًا مححا كححانوا يسححمحون لبطريححرك أزالححوه أن يعححود إلى العححرش
 البطريركي، بعد وفاة واحد أو أكثر من خلفائه. وهكذا، اعتلى العديد من البطاركة الكرسي عدة مرات، وكان كل

اعتالء مصحوبًا بتحصيل األتراك لضريبة خاصة منهم.
 لتعويض المبلغ المدفوع لتولي العرش البطريركي، كان البطريرك يقوم بتجميع مجموعة من المطارنححة التححابعين
 له، وهم بدورهم يقومون بجمع المال من الكهنة التحابعين لهم. هحذه الطريقحة في تكحوين المحوارد الماليححة تحركت
فكححرة اليونححان العظمى جليححًة، وهي محاولححة   انحوي) " انحوي) "بصححمًة على مجمححل حيححاة البطريركيححة. في البطريركيححة، كححانت 
 استعادة بيزنطية، في البداية بمعنى ثقافي، ولكن الحقححًا بححالمعنى السياسححي. لهححذا السححبب، كححان ُيعّين أشححخاص
 موالون لهذه الفكححرة في جميححع المناصححب المهمحة، وفي الغححالب يونححانيون من منطقححة في القسححطنطينية ُتسححمى
 الفنار، وفيها توجد أيضًا البطريركية. بشكل شبه دائم، كان اليونانيون يملححؤون الكراسححي األسححقفية، على الححرغم

من أن السكان في شبه جزيرة البلقان كانوا في المقام األول من السالف.
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 في بداية القرن التاسع عشر، بدأت حركة تحّرر، بين شعوب البلقان التي كانت تسعى جاهدة لتحرير نفسها من
 سلطة األتراك. فنشأت دول صربيا واليونان ورومانيححا وبلغاريححا، شححبَه مسححتقلة في البدايححة، ثم مسححتقلة بالكامححل
 عن تركيا. وبالتوازي مع ذلك، تشكّلت كنححائس محليححة جديححدة منفصححلة عن البطريركيححة المسححكونية. بححالرغم من
 عدم رغبتهم، وتحت تأثير الظروف، فقد سحمح البطاركحة المسحكونيون باسحتقاللية الكنحائس في تلحك األمحارات.
، اعترفوا باالستقالل الكامل للكنائس في صربيا واليونان ورومانيا. المسألة البلغارية كانت معقححدة بححالنظر  الحقًا
 إلى نفاد صبر البلغار، الذين لم يكونوا قد حصلوا بعد على االستقالل السياسي، ومن ناحية أخححرى، بسححبب عنححاد
 اليونانيين. لم تعترف البطريركية بإعالن االستقالل الذاتي البلغاري على أساس فرمان السلطان، وقححد أدى ذلححك

إلى قيام رئاسات موازية في عدد من األبرشيات.
 تطابقت حدود الكنائس التي تشكّلت حديثًا مع ححدود الحدول الجديححدة، والحتي كححانت تنمحو طحوال الحوقت على

 ، عنحدما1912حساب تركيا، وفي الوقت نفسه حصلت على أبرشيات جديدة من البطريركية. ومع ذلحك، في عحام 
 بدأت حرب البلقان، كانت البطريركية المسكونية تضم ححوالي سحبعين أبرشحية والعديحد من األسحاقفة. انحتزعت

  جزءًا كبيرًا من شبه جزيرة البلقان من تركيا مع ما فيهححا من مراكححز روحيححة عظيمححة كتسححالونيكي13-1912حرب 
  حرمت تركيا لبعض الوقت من تراقيا بكاملها وساحل آسححيا الصححغرى مححع1918-1914وآثوس. الحرب الكبرى بين 

، بعد فشل الزحف اليوناني إلى القسطنطينية.1922مدينة إزمير، والتي خسرتها اليونان الحقًا في 
 هنا عجز البطريرك المسكوني أن يحرر بسهولة من سلطته األبرشيات التي كحانت قحد سحبق انفصحالها عن تركيحا.
 جرت محادثات حول بعض األماكن الححتي كححانت في الماضححي تحت السححلطة الروحيححة للقسححطنطينية. ولكن عحاد

  بضححم جميححع المنححاطق داخححل حححدود يوغوسححالفيا إلى الكنيسححة1922البطريححرك المسححكوني واعححترف في عححام 
 الصربية. كما وافق على ضّم عدد من األبرشيات في الدولة اليونانية إلى كنيسة اليونان، مع االحتفاظ بسححلطته

 ، اعترف حّتى باالستقالل الذاتي للكنيسة األلبانية الصغيرة، والتي لم يكن قد اعترف1937على آثوس. في عام 
بها في األصل.

 تراجعت حدود البطريركية المسكونية وعدد أبرشياتها بشكل ملحححوظ. في الححوقت نفسححه، خسححرت البطريركيححة
 المسكونية في الواقع آسيا الصغرى أيضًا، على الرغم من بقائهحا ضحمن سحلطتها. إذ بحسحب اتفاقيحة السحالم بين

  جرى تبادل السكان بين الدولتين، بحيث اضطر جميع السكان اليونانيين في آسححيا1923اليونان وتركيا في عام 
 الصغرى إلى النزوح وإعادة التوطين في اليونان. المححدن القديمححة، الححتي كححانت ذات مححرة ذات أهميححة كبححيرة في
 األمور الكنسية ومجيدة في تححاريخ كنائسححها، صححارت بححدون مقيم واحححد على اإليمححان األرثوذكسححي. في الححوقت
 نفسه، فقد البطريرك المسكوني أهميته السياسححية في تركيححا، إذ حرمححه كمححال باشححا من لقبححه كححرئيس للمّلححة. في
 الواقع، اآلن، يقع تحت سلطة البطريرك المسكوني خمس أبرشيات داخل حدود تركيا، باإلضحافة إلى آثحوس محع
 األماكن المحيطة بها في اليونان. يواجه البطريرك عقبات شديدة في إظهار حقححه الححذي ال جححدال فيححه في إدارة
 الكنيسة داخل حدود تركيا، حيث ُينظحر إليحه على أنحه مسحؤول تحركي تحابع للدولحة، يخضحع إلشحراف الحكومحة.
 تتدخل الحكومححة التركيححة في جميححع جححوانب حيححاة مواطنيهححا، واالمتيححاز الخححاص الححذي سححمحت بححه للبطريححرك

28



2022السنة التاسعة عرشة                                                                                     العدد الثالث، كانون األول 
______________________________________________________________________________

 األرثوذكسي كما للبطريرك األرمني، هو الشعر الطويل والمالبس الكنسية، فيما يحّظر ذلك على بقية الكهنة. ال
 يحق للبطريرك الخروج بحرية من تركيا، وفي اآلونة األخيرة تسعى الحكومة بإصححرار أكححثر من أي وقت مضححى
، حيث ال يوجد مسححيحيون أرثححوذكس، ولكن حيث تححتركز أنقيرا القديمة دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(إلى نقله إلى العاصمة الجديدة أنقرة    انحوي)

اإلدارة مع جميع فروع الحياة الحكومية.
 هذا االمتهان الخارجي لمدينة القديس قسطنطين، التي كانت في يوم من األيام عاصححمة المسححكونة، لم يزعححزع
 توقيرها بين المسيحيين األرثوذكسيين، الححذين يجّلححون كرسححي القديسححين يوحنححا الححذهبي الفم، وغريغوريححوس
 الالهوتي. من أوج هذا، يستطيع خليفة القديسححين يوحنححا وغريغوريحوس أن يرشحد روحيحًا العحالم األرثوذكسححي
 بأسره، فقط إذا كان يمتلك ثباتهم في الدفاع عن الحق والِبّر واتساع الرؤية كالبطريرك األخححير يححواكيم الثححالث.
ضيف اتجاه نشاطها بعد الحرب العظمى. لقد رغبت البطريركيححة  لكن، إلى التدهور العام للبطريركية المسكونية ا�
 المسكونية في التعويض عن فقدان األبرشيات التي خرجت من سلطتها، كما فقححدان أهميتهححا السياسححية داخححل
 حدود تركيا، من خالل ضّمها لمناطق لم يكن فيها رئاسات أرثوذكسية حتى ذلك الوقت، كما كنائس الدول التي

وكياًل في1922 نيسححان 5حكوماتهححا غححير أرثوذكسححية. وهكححذا، في  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، عين البطريححرك ميليححتيوس إكسارخوسححًا    انحوي)
 ، كححرس البطريححرك نفسححه1923 آذار 4أوروبححا الغربيححة والوسححطى بلقب مطححران ثيححاتيرا مقيمححًا في لنححدن. في 

 ، تأسسحت1924 نيسحان 15األرشمندريت التشيكي ساباتيوس رئيس أسحاقفٍة لحبراغ وسحائر تشيكوسحلوفاكيا؛ في 
ة هنغاريا وسائر أوروبا الوسطى وكرسيها في بودابست، على الرغم من وجححود أسححقف صححربي هنححاك.  ميتروبولّيّ

  تم إنشاء أبرشية في أستراليا مركزها1924في أمريكا، تم تأسيس أبرشية تابعة للكرسي المسكوني. ثم في عام 
، أصبحت الهند تابعة لرئيس أساقفة أستراليا.1938في سيدني. في عام 

 في الوقت نفسه، تقدم الكرسي المسكوني نحو إخضاع أجزاء منفصححلة من الكنيسححة األرثوذكسححية الروسححية تّم
 ، قِبل البطريرك المسكوني أبرشية فنلندا ككنيسة فنلنديححة1923 حزيران 9انتزاعها بعيدًا عن روسيا. وهكذا، في 

  تشححرين الثححاني13، تم إخضححاع الكنيسححة اإلسححتونية بنفس الطريقححة؛ في 1923 آب23مستقلة ضمن سلطته. في 
 ، اعترف البطريرك غريغوريوس السابع باسححتقالل الكنيسححة البولنديححة كتابعححة للبطريركيححة المسححكونية، مححع1924

 ، قِبل البطريرك المسكوني التفيا في سلطته. لم يقتصحر األمحر على قبححول الكنحائس1936استقالل ذاتي. في آذار 
ل البطريحرك فوتيحوس المحتروبوليت أفلوجيحوس في أوروبحا زَعت عن ححدود روسحيا، فَقِبح  في المناطق التي انُتح

 ، سام رئيس أساقفة األبرشية المسكونية في أمريكححا األسححقف1937 شباط 28الغربية مع الرعايا التابعة له، وفي 
ثيودور بوغدان شبيلكو رئيسًا للكنيسة األوكرانية في أمريكا الشمالية.

عالميححًا من حيث اتسححاع المنطقحة التابعحة لحه نظريححًا. إن الكحرة مسكونيًا  [وهكذا، أصبح البطريرك المسكوني  [يناوريق]   انحوي) " انحوي) "
 األرضية كلها تقريبًا، باستثناء األراضي الصغيرة للبطريركيات الثالثة وأراضي روسيا السوفييتية، بحسب فكرة
 قادة البطريركية، تدخل في تكوين البطريركية المسكونية. ومع ازدياد رغباتهم بال حدود في إخضاع أجزاء من
 روسححيا، بححدأ بطاركححة القسححطنطينية في إعالن عححدم قانونيححة ضححم كححييف إلى بطريركيححة موسححكو، وإعالن أن
 الميتروبولية الجنوبية الروسية الموجودة سابقًا في كييف يجب أن تتبححع للقسححطنطينية. وجهححة النظححر هححذه تّم
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كتاب في  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(التعّبير عنها بوضوح في توموس    حول انفصال الكنيسة البولندية، كما أن بطاركة1924 نوفمبر 13 انحوي)
 القسطنطينية كانوا يرّوجون لها. وهكذا، فإن نائب المطران أفلوجيححوس في بححاريس، الححذي تمت سححيامته  بححإذن
 من البطريرك المسكوني، قد أّتخذ لقب أسقف خيرسححون، مححا يعححني أن تشيرسححونيز، الموجححودة اآلن في أراضححي
 روسيا، تخضع للبطريحرك المسحكوني. الخطحوة المنطقيحة التاليححة للبطريركيححة المسححكونية هي إعالن كحل روسححيا

تحت والية القسطنطينية.
 ولكن القحوة الروحيحة الفعليحة وححتى الححدود الفعليحة للسحلطة تختلحف إلى ححد بعيحد عن هحذا التعظيم الحذاتي
 للقسطنطينية. ناهيكم عن حقيقة أن سلطة البطريرك في كل مكان تقريبًا وهمية وال تتعدى في معظمها تثححبيت
 األسحاقفة الحذين تم انتخحابهم في أمحاكن مختلفحة أو إرسحال مثحل هحؤالء من القسحطنطينية، كمحا أن العديحد من

األراضي التي تعتبرها القسطنطينية تحت سلطتها ليس فيها رعايا على اإلطالق.
 وعلى المنوال نفسه، فإن السلطة األخالقية لبطاركححة القسححطنطينية قححد تححراجعت للغايححة بسححبب عححدم الححتزامهم
مححؤتمر عمحوم األرثححوذكس محع ممثلين عن   انحوي) " انحوي) "الثابت باألمور الكنسية. وهكذا، رتب البطريحرك ميليحتيوس الرابححع 
 كنائس مختلفة، وفي هذا المؤتمر صدر المرسوم بإدخححال التقححويم الجديححد. هححذا المرسححوم، الححذي لم يعححترف بححه
 سوى جزء من الكنيسة، أحححدث انقسححامًا مخيفححًا بين المسححيحيين األرثححوذكس. اعححترف البطريححرك غريغوريححوس
 السابع بمرسوم مجلس الكنيسة الحية بشأن خلع البطريرك تيخون، الذي أعلنه مجمححع القسححطنطينية قبححل ذلححك

التجديديين في روسيا وما زال حتى اآلن. ، ثم دخل في شركة مع  معترفًا  انحوي) " انحوي) " انحوي) " انحوي) "بوقت قصير 

 بالخالصة، من الناحية النظرية، تحتضن البطريركية المسكونية الكون كله تقريبًا، أما في الواقع فحإن سحلطتها ال
 تغطي إال عددًا من األبرشيات، وفي أماكن أخرى ليس لديها سوى إشححراف سححطحي حيث تحصححل على عائححدات
 معينححة لححذلك؛ لقححد اضححطهدتها الحكومححة في الححداخل وال تححدعمها أي سححلطة حكوميححة في الخححارج؛ إن مشححهد
 القسطنطينية وقد فقدت أهميتها كدعامة للحقيقة وتحولت إلى مصدر لالنقسام، فيما يمتلكها في الوقت نفسه

حب مفرط للسلطة، هو مشهد مثير للشفقة يستذكر أسوأ الفترات في تاريخ كرسي القسطنطينية.

تعليق
 ظهر السلوك المعادي لألرثوذكسية في القسطنطينية منذ تولي ميليتيوس ميتاكساكيس ذلححك الكرسححي، واّتخححذ
 أشكاالً مختلفة فاضححة مححع البطريححرك أثينححاغوراس واسححتمر  مححع البطريحرك ديمححتريوس وصححوالً إلى البطريححرك
 الحالي برثلماوس. من الحق اليوم القول أن ما نشهده من انحراف قسطنطيني سحواء في االنخحراط المسحكوني
 األعمى أو التححدخل في شححؤون الكنححائس األخححرى واالتكححاء على السححلطان األمححيركي لتظهححير انقسححام العححالم
 األرثوذكسي إلى سالفي ويوناني، وآخر االبتداعات كان ما جرى في أوكرانيا والححذي تشححهد الحححرب القائمححة أنححه
 كان جزءًا من المخطط السياسي األميركي، ومن ثم مرور تعميد رئيس أساقفة أميركا لطفلين يتبناهمححا زوجححان
 مثليان، وما يحمل غض النظر هذا من قبول لزواج المثليين وإعطائهم حق التبني، كل هذا ال يحجب حقيقة أن
 هذا االرتداد ليس من عمل برثلماوس وحده بل هو تتويج لعملية ارتحال القسححطنطينية الطويلححة والشححاملة عن

إيمان الكنيسة األرثوذكسية وتقليدها. 
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مسكوني لبطريرك القسطنطينية نتيجة نقل عاصمة اإلمبراطورية الرومانية إلى هذه المدينة في   انحوي) " انحوي) "ُمنح لقب 
 القرن الرابع وأصبح البطريرك أسقف المدينة التي كانت مركز العالم المسكوني أو المتحضر. لألسححف، في القححرن
 العشرين، حاول كرسي القسطنطينية المجيد، بعد أن فقححد مجححده األرضححي لفححترة طويلححة بثمن بخس، اسححتعادة
الحركة المسححكونية الححتي تقححوم مسكونيين جديدين: االنغماس في    انحوي) " انحوي) " انحوي) " انحوي) "المكانة من خالل الدخول في مسارين 
 على أسححاس عححالمي منححاهض للمسححيحية، والسححعي إلى إخضححاع الكنححائس األرثوذكسححية األخححرى لنفسححها وجعححل

بطريركها بابا األرثوذكسية.
د األرثوذكسحية اليحوم. لكن هحذا  الهدف من نشر هذا المقحال هحو تسحليط الضحوء على هحذه المسحارات الحتي تجّمح

  التي تحمل مشاريع وحدة مع الكثلكححة، لن ينتج2025الجمود سوف يكون قاتاًل في لحظة ما، خاصة مع اقتراب 
 منها لألرثوذكسية إال المزيد من االنقسامات، ليس على مستوى الكراسي فقط بل على مسحتوى داخحل الكنحائس
 المحلية. على األرجح أن أنطاكيا لن يصيبها هذا االنقسام ألن مجمعهحا في محركب مسحكوني واححد وبالتحالي محا
 سوف تشهده هو بعض االنتقاالت الفردية إلى الكنائس التي لن تنخرط في مسار الوحدة المحروقة هحذا. طبعحًا،

هذا التقدير يقوم على أساس علوم هذا العالم، يبقى أن الروح يعمل حيث يشاء.
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