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الالهوت األخالقي، الفصل الرابع
الميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

اليقظة ضرورة  نسكي.  وعمل  كجهاد  المسيحي  حياة  األخالقية.  الشخصية  المسيحية.  الفضائل   حول: 
الروحية.

 هدف حياة كل شخص هو أن يعللّد نفسلله للخالص األبللدي والطللوبى. يجب أن يعيش اإلنسللان قديسللًا بال لللوم،
بمعنى آخر، بحسب مشيئة اهلل.

دعى صللوت اهلل في نفس اإلنسللان. إذا لم يظِلم  كيف يمكن للمرء أن يدرك إرادة اهلل؟ أوالً، في ضللميره الللذي ُيلل
 الوقللوُع في الخطيئللة نفس اإلنسللان، فإنلله يقللدر على توجيلله مسللار حياتلله بشللكل معصللوم وحللازم 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 فقدا وضللوحهما وقوتهمللا

غير المشروطين. لذلك يقال عن بعض الناس أنهم بال ضمير.
 الضمير وحده، صوته الداخلي، أصبح غير كاٍف لإلنسان ليعيش ويعمل وفقًا لمشلليئة اهلل. لقللد نشللأت الضللرورة
 لوجود سلطة خارجية، لقانون خارجي موحى به إلهيًا. هذا النللوع من الشللريعة أعطللاه اهلل للنللاس في شللكلين:

أوالً، ناموس تحضيري هو شريعة العهد القديم لموسى، وثانيًا، ناموس العهد الجديد التاّم والكامل.
 و ةينيدلا قالخألا ( الطقوس الدينية التي ترتبط ارتباطًا وثيقللًا بتللاريخ وثقافللة2و ةينيدلا قالخألا ( األخالق الدينية و1ينبغي التمييز بين جانبين: 

 األمة اليهودية. الجانب الثاني، بالطبع، قد تالشى بالنسبة لنللا نحن المسلليحيين. لقللد تللراجعت هللذه الممارسللات
 والقوانين الشعبية والتقليدية. لكن ناموس موسى األخالقي الديني حافظ على قوته داخل المسيحية. هذا هو
 السبب في أن كل وصايا موسى العشر إلزامية للمسيحيين وسبب أن المسيحية لم تلِغها. على العكس من ذلللك،
 المسيحية عّلمت الناس أن يفهموا هللذه الوصللايا ليس خارجيللًا وحرفيللًا، في تقليللد الطاعللة العميللاء والعبوديللة
 وااللتزام الخارجي فقط، بل هي كشفت عن معناها العميق وعلمت الفهم الكامل والكمال لهللذا القللانون والوفللاء
 بلله. لكن بللالطبع، بالنسللبة لنللا كمسلليحيين، فللإن معللنى شللريعة موسللى ينبثللق فقللط من أن وصللاياها الرئيسللية
و ةينيدلا قالخألا (الوصللايا العشللر ووصللية محبللة اهلل والقللريب تقبلهللا المسلليحية وتعلنهللا. نحن ال ترشللدنا قللوانين موسللى  ىسوم نيناوق اندشرت ال نحن .اهنلعتو ةيحيسملا اهلبقت (بيرقلاو هللا ةبحم ةيصوو رشعلا اياصولا)

التحضيرية والمؤقتة، بل قانون المسيح الكامل واألبدي.
إذا كان َمن يحرق نورًا أمام نفسه في ضوء الشمس مضحكًا، فمن األفضللل أن  نأ لضفألا نمف ،ًاكحضم سمشلا ءوض يف هسفن مامأ ًارون قرحي نَم ناك اذإ"قال القديس باسيليوس الكبير: 
للعهد القديم أثنللاء سللماع عظللات العهللد الجديللد. إن أهم فللرق بين قللانون العهللدين نأ لضفألا نمف ،ًاكحضم سمشلا ءوض يف هسفن مامأ ًارون قرحي نَم ناك اذإ"يظل في الظل القانوني  و ةينيدلا قالخألا (  ىسوم نيناوق اندشرت ال نحن .اهنلعتو ةيحيسملا اهلبقت (بيرقلاو هللا ةبحم ةيصوو رشعلا اياصولا)
 القديم والجديد هو أن العهد القديم اعتبر األفعال الخارجية لإلنسان، بينما يعتللبر العهللد الجديللد قلب اإلنسللان،
 أي دوافعه الداخلية. في العهد القديم أخضللع اإلنسللان نفسلله هلل عبللدًا لربلله. في العهللد الجديللد، يسللعى جاهللدًا
 لُيخضع نفسه، مثل ابن ألبيه الحبيب. في الوقت الحاضر، ينظر الكثيرون إلى العهد القديم بشكل غير صلللحيح.
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نتذكر أن  الضروري  من  خاطئ.  رأي  هذا  وقاسية.  وقحة  سمات  عن  فقط  يبحثون  جيدًا،  شيئًا  فيه  يرون   ال 
 المستوى األولي للتطللور الللروحي لللدى النللاس في ذلللك الللوقت، منللذ آالف السللنين. في ظللل هللذه الظللروف من
أي  ىسوم نيناوق اندشرت ال نحن .اهنلعتو ةيحيسملا اهلبقت (بيرقلاو هللا ةبحم ةيصوو رشعلا اياصولا)العادات المضطربة والقاسية، لم تكن قواعد ومعايير شريعة موسى، والتي تبدو قاسللية بالنسللبة لنللا اليللوم، 
و ةينيدلا قالخألا (العين بللالعين ، والسللن بالسللن ، إلخ لم تكن كللذلك في الواقللع. لم تللدمر هللذه القللوانين القسللوة واالنتقللام نأ لضفألا نمف ،ًاكحضم سمشلا ءوض يف هسفن مامأ ًارون قرحي نَم ناك اذإ"  نأ لضفألا نمف ،ًاكحضم سمشلا ءوض يف هسفن مامأ ًارون قرحي نَم ناك اذإ"
، لكنهللا سلليطرت عليهمللا ووضللعت حللدودًا ال يمكن القيام بذلك إال عن طريللق العهللد الجديللد و ةينيدلا قالخألا (البشريين بالطبع   ىسوم نيناوق اندشرت ال نحن .اهنلعتو ةيحيسملا اهلبقت (بيرقلاو هللا ةبحم ةيصوو رشعلا اياصولا)
 محكَمة وصارمة. إلى هذا، ال ينبغي أن ننسى أن وصية محبة اهلل والقريب، والتي اعتبرها ربنا األهم، قد أخذها

مرقس   و ةينيدلا قالخألا (. يكتب الرسول بولس، لذلك الناموس مقدس، والوصللية مقدسللة وعادلللة31-29:12ىسوم نيناوق اندشرت ال نحن .اهنلعتو ةيحيسملا اهلبقت (بيرقلاو هللا ةبحم ةيصوو رشعلا اياصولا)من شريعة موسى 
رومية  و ةينيدلا قالخألا (.12:7ىسوم نيناوق اندشرت ال نحن .اهنلعتو ةيحيسملا اهلبقت (بيرقلاو هللا ةبحم ةيصوو رشعلا اياصولا)وصالحة 

Source:  Metropolitan  Philaret  (Vosnesensky).  Moral  Theology,  Chapter  3.  Parish  Life,  December  2021.  Russian 
Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. 12/9/2021. https://orthochristian.com/143333.html
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