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كلمتان للتريودي
القديس يوحنا ماكسيموفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

االبن الشاطر
لوقا  ْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي ُيِصيُبِني ِمَن اْلَماِل. َفَقَسَم لَُهَما َمِعيَشَتُه  Pِبي ا Pِبيِه: َيا اPْصَغُرُهَما َأل P(.12:15 اقول) " اقول) " اقول)َفَقاَل ا.

 إن َمَثل اَألبن الضال درس مفيططد للغايططة للشططباب. نططرى في اَألبن الضططال الشخصططية الحقيقيططة للشططباب الطططائش:
ز عطادًة غالبيطة الشطباب. نشططأ اَألبن األصططغر في  خفيف الذهن، غافل، متعطش لالستقالل؛ باختصطار، كطل مطا يمّيط
دة أكثَر مما ينبغي. بدا لططه أن  منزل والديه. عند بلوغه سن المراهقة، بدأ بالفعل يتخّيل أن الحياة في المنزل مقيِّ
 العيش تحت حكم أبيه وعين أمه السططاهرة مططزعج. أراد أن يقّلطد رفاقطه الطذين استسططلموا لمتطع العططالم. فكّطر في
أنططا وارث لضططيعة. ألن يكططون من األفضططل لططو حصططلت على مططيراثي اآلن؟ يمكنططني إدارة ثططروتي بشططكل   اقول) "نفسططه 
. وهكذا انجرف الشاب الخفيف العقل إلى بريق ملذات العالم الخططادع وقططرر أن يتخلص من   اقول) "مختلف عن والدي

نير الطاعة ويغادر منزل والديه.
  قد َأل يغادرون منزل والديهم لكن أَأل يخرجون من منزلأليس كثيرون اليوم واقعون تحت وحي دوافع مماثلة،

أبيهم السماوي، أي من طاعة الكنيسة المقدسة؟
 إن نير المسيح صعب ووصاياه مرهقة على العقول غير الناضجة. إنهم يعتقدون بعدم ضرورة الحفططاظ على مططا
 يأمرنا بططه اهلل وكنيسططته المقدسططة. بالنسططبة لهم، من الممكن خدمططة اهلل والعططالم في نفس الططوقت. إنهم يقولططون
ل األهططواء واإلغططراءات المططدّمرة. يمكننططا التمسططك بالحقيقططة والتعليمططات   اقول) "نحن بالفعططل أقويططاء بمططا يكفي لتحّمطط
 السليمة بأنفسنا. اتركونا نحّسن عقولنا من خالل اكتساب أنواع المعرفططة المتعططددة. دعونططا نقططّوي إرادتنططا وسططط
  اقول) "اإلغراءات واألهواء. بالتجربة ستقتنع حواسنا بوقاحة الرذيلة! هل هذه الرغبات أفضل من الطلب السيئ الذي

يا أبي،ْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي ُيِصيُبِني ِمَن اْلَماِل؟  اقول) " اقول) "طلبه اَألبن األصغر من والده: 

 وهكذا ، فإن الشباب الخفيف العقل َأل يلتفت إلى وصايا وتحذيرات الكنيسة المقدسة. بل هططو يكططّف عن دراسططة
دعون كططذبًا معلمين، وفي هططذه  كلمة اهلل وتعاليم اآلباء القديسين، ويستمع باهتمام إلى مغالطات أولئك الذين ُيطط
 المساعي يقتل أفضل ساعات حياته. يقلل من الذهاب إلى الكنيسة أو يقف هناك غافاًل مشتتًا. إنه يفّوت فرصة
 تكطريس نفسطه للتقطوى والتمطّرس في الفضطائل، ألنطه يقضطي الكثطير من الطوقت في حضطور العطروض  ووسطائل
. بلد بعيد  اقول) " اقول) "الترفيه العامة وما إلى ذلك. باختصار، في كل يوم يسّلم نفسه أكثر وأكثر للعالم وأخيرًا يسافر إلى 

 ما هي نتيجة هذا التغّرب عن الكنيسة المقدسطة؟ إنطه نفس نتيجطة مغطادرة اَألبن الشطاطر لطبيت والديطه. يضطّيع
 الشباب الخفاف العقل بسرعة كبيرة طاقاتهم وما عنططدهم من مططواهب الططروح والجسططد الممتططازة، ويططدمرون في
: الفططراغ ِديٌد ِفي ِتلْطَك اْلكُططوَرِة وٌع شططَ ُجطط   اقول) " اقول) "الوقت الحاضر واألبدية كل الخير الذي فعلوه. في هذه األثناء، يحدث 
 وعدم الرضا، النتيجة الحتمية للملذات الشطاردة. يظهطر التعطش للمتعطة، ويشططتد مطع إرضططاء المشطاعر الفاسطدة،
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 ويصبح في النهاية نهمًا. غالبًا ما يحدث أن محب العالم البائس، من أجل إرضاء أهوائه، يلجأ إلى المالحقات
 الدنيئة والمخزية، التي َأل تعيده إلى صطوابه مثطل اَألبن الشطاطر وَأل تطرّده إلى طريطق الخالص، بطل يتطابع دمطاره

الزمني واألبدي على حد سواء!

في التوبة
افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة!

ر في شخصططيةmetanoiaالتوبة باليونانية   . بالمعنى الحرفي تعني تغيير الفكططر. بعبططارة أخططرى، التوبططة هي تغّيطط
اإلنسان وطريقة تفكيره؛ تغيير الذات الداخلية. التوبة هي إعادة النظر في وجهات النظر وتغيير الحياة.

 كيف يتحقق هذا؟ بنفس الطريقة التي تضيء بها أشعة الشمس الغرفة المظلمة التي يدخل إليها اإلنسططان. عنططد
 النظر في أرجاء الغرفة في الظالم، يمكنه تحديد أشياء معينة، ولكن هناك الكثير مما َأل يراه وَأل يشّك حتى أنططه

 ف تمامًا عّما هي عليه بالفعل. عليه أن يتحرك بحذر، وَأل يعططرف مططا من األشياء يدركها بشكل مختلُهناك. العديد
هي العقبات التي قد يواجهها. ومع ذلك، عندما ُتضاء الغرفة، يمكنه رؤية األشياء بوضوح والتحرك بحرية.

 األمر نفسه يحدث في الحياة الروحية. عنططدما ننغمس في الخطايططا، ويصططير عقلنططا مشططغوَألً فقططط باَألهتمامططات
 الدنيوية، فإننا َأل نالحظ حالة أرواحنططا. نكطون غططير مبططالين بمططا نحن عليططه داخليطًا، ونواصططل السططير على طريططق

خاطئ دون أن ندرك ذلك.
 ولكن بعد ذلك يخترق شعاٌع من نور اهلل أرواحنا. ويطا لهطا من قطذارة نراهططا في أنفسطنا! كم من الكطذب، وكم من

  هططو الطريططقٌالباطل! ما مدى شناعة الكثير من أفعالنططا الططتي تخيلنططا أنهططا فائقططة الروعططة. ويصططير واضططحًا لنططا أي
الصحيح.

 إلى اهللنصططرخ إذا أدركنا بعد ذلك تفاهتنا الروحية وإثمنا ورغبنا بشدة في تقويمنا نكون قريططبين من الخالص. 
هبططني سططامحني وخّلصططني!   ، ارحمني اللهم ارحمني حسططب عظيم رحمتططك!   أن أعططرف اقول) " اقول) " اقول) " اقول) " اقول) "من أعماق نفوسنا: 

.  اقول) "ذنوبي وعيوبي وَأل أدين إخوتي

 مع بداية الصوم الكبير، فلنسارْع إلى مسططامحة بعضططنا البعض عن كططل األذى واإلسططاءات. نرجططو أن نسططمع دائمططًا
ُروا ْن لَْم َتْغِفطط . َوا� َماِويُّ ُبططوكُُم السططَّ Pا ا ْيضططً Pْر لَكُْم ا اِس َزَألَِتِهْم، َيْغِفطط ْرُتْم ِللنَّ ْن َغَفطط ا�   اقول) "كلمات إنجيل الغفططران يططوم األحططد:  

متى  ْيًضا َزَألَِتكُْم  Pُبوكُْم ا Pاِس َزَألَِتِهْم، َألَ َيْغِفْر لَكُْم ا .(.15 -14: 6 اقول) " اقول)ِللنَّ
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 حول العمل الروحي للذهن البشري
 * القديس سارافيم تشيتشاغوف

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. الذكاء الحقيقي هو أن نطيع اهلل في كل شيء1
 َأل يستغرق األمر حياًة طويلة أو خبرة كبيرة إلقناع إنساٍن بأن عليه وْضَع كطل ثقتطه في الطربِّ وليس في نفسططه.
 هذه الحقيقة معروفة بالفعل بشكٍل اختباري في الطفولططة، عنططد دراسططة العلططوم، والشططّبان الططذين ينططدفعون نحططو
، سرعاَن ما يقتنعون في الططذهن والقلب بأنفسهم بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[حياة مستقلة ويرتكبون أخطاًء فادحًة بسبب الثقة المفرطة   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
ب. ولكْن ألجططل حياتنطا وخالصططنا، َأل يكفي أَألَّ نثططق بأنفسططنا، وَأل أن نضطع  بالحاجة إلى وضع كطل رجططائهم في الطرَّ
ب فقط دون عمٍل روحي. إذا كان علينا، بحسِب كالِم المسيح، أن نولَططد من المططاء والططروح لُنصططبح  رجاءنا في الرِّ

يوحنا   .(، فبال شكٍّ علينططا أيضططًا، كي نبقى مسططيحيين مططدى حياتنططا، أْن نعيش بحسططب الططروح، أن5:3 اقول)مسيحيين 
 نحيا حياًة روحية. والحياة الروحية كنايٌة عن جهاٍد مستمٍر للذهن والجسد والروح، وإنكاٍر للعالم في كل شيء،
ن، كذلك فإن النفس والقلب يخسططران  وأتعاٍب روحية غير منقطعة. تمامًا كما يضعف جسدنا إذا لم نتحرك ونتمرَّ

ن الذهن واإلرادة على العمل الروحي. القدرة على القتال إذا لم نمرِّ
  من الغمططوض والجهططل. بالتططدريب،لتخليِصهالعقل البشري جاهدًا لمعرفة الحقيقة، ومن الضروري تدريبه يسعى 

الذهن  نّيرًا، نقيًا، وقادرًا على تمييز الخير من الشرِّ والحقِّ من الباطل. وحده الذهن المنططير النقي قططادر بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[ُيصبح   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
 على صططدِّ األهططواء وتقويططة النفس بالفضططائل؛ وحططده الططذهن الططذي يعططرف الحقيقططة يسططتطيع محاربططة األهططواء

 دومًا بالمكر والجهل واألفكار الخاطئة والخير الوهمي.يستتروالنقائص، ألن العدو 
. يشير اآلباء القديسون إلى طريقتين. األولى ولكْن كيف يمكننا تحقيق معرفة ونقاوة وإنارة الذهن؟   اقول) " اقول) "تسألون: 

 اإللهي في قلوبنطا،نتلقى النعمططة الطتي تسطكب النطور  إلى الروِح القططدِس واألهم هي الصالة. بصالٍة دافئٍة خاشعٍة
رين.  ولكْن شططريطة أن نطلب بحططٍق اإللطه الواحطد ومشططيئته، ونسططلم ذواتنططا طوعططًا لمشططورة آبططاٍء روحططيين ُمختِبطط

   القديسين الِعظططام، أيالطريقة الثانية هي دراسة كلمة اهلل، وكتاباِت اآلباء القديسين، وشروحات رؤساء الكهنة
بين الطذهن على أحكطام الم  نططق السطليم والطروح القطدس، وليس كمطاباقتناء تمييز األمور والحقيقِة اإللهيِة، ُمدرِّ

 تحكُم المشاعُر البشرية والعالم. عندها نتلقى الفهم الواضح بططأن كططل مططا هططو محبططوٌب للعططالم الفاسططد هططو ُبطالٌن
 اَألفططتراُء وتشططويُه السططمعةوأكاذيب؛ المجد والشرف والثروة ومتعة العالم ليست سوى أباطيل وموٍت للنفس؛ و

 نقصأحططزان العططالم، بسططبب  التي َيضطهُد بها العالُم أولئك الذين يحَيون في اهلل، هي مجٌد حقيقي. والتجديف،
ات وتحقير حب الذات، هي فرٌح لمن يحيون بحسب الروح وليس بحسب الجسد. الشططهامة  الموارد ونقص الملذَّ

الحقيقية هي مسامحُة األعداء والصالة من أجل الُمفَترين، ألنه بأفعاٍل وشَيٍم كهذه ُنشابه اهلل.
ه قويًا، بل من يبرهن على قوته وسلطته بإنكار العططالم وأعمالططه. ليس  ليس َمن يحكم العالم هو من يجب أن َنعدَّ

 ، بططل أولئططك الططذينبالسططيطرة عليهمالروح هم من ُيخِضعون العظمططاء واألقويططاء صالبة من ُيظهرون الشجاعة و
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وأصعب أهم  لهي  المتواضعة  الذات  معرفة  إن  المسيح.  ألجل  الطاعة  بدافع  آلخرين  طوعًا  أنفسهم   يسلمون 
إخضططاع ر عن األمططر هكططذا:    اقول) "وأكثر مجدًا بكثير من معرفة واسعة بالعلوم. حططتى أن أحططد الشططيوخ القديسططين عبَّ
 وإماتططة نقائصططنا وأهوائنططا، مهمططا تكن ضططئيلة، تسططتحق ثنططاًء أعظم ممططا يسططتحقه اَألسططتحواُذ على قالٍع كثططيرة

.  اقول) "وتوجيُه الجحافل أو حتى صنع العجائب وإقامة الموتى

أذكيطاء ُتسطتخدم بشطكل خطاطئ. بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[يقول القديس أنطونيوس الكبير بأن الناس ُيدَعون عادًة أذكيطاء ألن الكلمطَة   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
 ليس أولئك الذين درسوا خطابات وكتابات الفالسفة القدماء هم األذكياء، بطل أولئطك الطذين نفوسطهم ذكيطة، من
 يستطيعون تمييز الخير من الشر؛ يهربون من الشر والمؤذي، فيما يفرحططون بمططا هططو جيططد ونططافع للنفس؛ هططؤَألء
 فقط هم َمن بالحقيقة يجب أن ُيدَعوا بشرًا. اإلنسان الذكي بحقٍّ لديه اهتمام واحد: أن يطيع وُيسرَّ اهلل في كل

مًا الشكر في األحزان وال  ويالت، مؤمنًا أنها لَخيرنططا. اإلنسططان الططذكي هططو من ُيفططرح اهلل، ويكططون أكططثرشيء، مقدِّ
 لياًل فقط، ويقول ما هو ضروري وُيسر اهلل فحسب. الذهُن المقيُم في نفٍس نقيةصمتًا، أو إذا تكلم فإنه يتكلم ق

ُمحبٍة هلِل بالحقيقِة يرى اهلل، غيَر المولود الذي َأل ُيرى وَأل ُيوَصف، النقي وحده ألنقياء القلوب.
يوحنططاقال  ُروَن  ُروَن َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبصططِ َر الَِّذيَن َألَ ُيْبصططِ ى ُيْبصططِ الَِم، َحتَّ لَى هططَذا اْلعَطط َنططا ا� Pَتْيُت ا Pِلَدْيُنونَططٍة ا ب:    اقول) " اقول) " اقول)الططرَّ
39:9.).

، سططماع كلمططاتكمططاءلم يسططتطع الح أي األبططرار في نظططر العططالم حينهططا بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[ المتكططبرون والفريسططيون وأبططراُر العططالم   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
 المسيح هذه بال مباَألة. الكبرياء هي بشكٍل رئيسيٍّ خطيئة ذهنيطة، كمططا أن التواضططع هططو بشططكٍل رئيسططيٍّ فضططيلة
 ذهنية. لذلك فإن هذه الفضيلة غالبًا ما ُتسمى في األسفار المقدسة باتِّضاع الفكر. ما هو اتضططاع الفكططر؟ إنططه فهم

القديس إغناطيوس بريانشنينوف، المجلد  ه فهُم اإلنساِن الصحيُح4 اقول)اإلنساِن الصحيُح لإلنسانية  ، وبالتالي فإنَّ ). 
 لنفسه. يرى اإلنسان المتكبر نفسه ككائن ذاتي الوجود، وليس كخليقة اهلل؛ تبدو الحياة األرضية له غير منتهيططة،

ليس. يعترف بالعقل البشري والموت واألبدية غير موجودين. بالنسبة له، َأل توجود عناية إلهية   اقول) "كحططاكٍم للعططالم. 
ولكْن أن تصططبح غبيططًا من الخطأ أن تكون غبيًا   عططبر إيططذاء الططذهن هططو أمططر غططير اقول) " اقول) "بالطبيعة يقططول الططذهبي الفم، 

 اقول) ".ل ويستلزم عقابًا عظيمًامقبو
، يحلمون بأموٍر كثيرٍة حطول أنفسطهم ويسطقطون في تعططاٍل  العالمية بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[هكذا ُهم الذين، بسبب حكمتهم   فطائق. إذابلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]

 كان بدء الحكمة مخافة الرب، فإن بدء الغباوة هو جهل الرب. األشخاص الذين ينقادون إلى الكبريططاء والتعططالي،
 . َأل يوجد ما هو أخطر من هذه الحالة، ألنه يصعُب ويستحيل تقريبًا عالجها. كبرياء الططذهن أفطدحيؤلِّهون عقلهم

 بكثير من كبرياء اإلرادة، وإلَيكم السبب: إن كبرياء اإلرادة تخضططع لمراقبططة الططذهن الططذي يسططتطيع أن ُيصططرَّ على
 إخضاع اإلرادة له، ولكْن حين يكون الذهن متكبرًا ويفاخر بأن أفكاره وأحكامططه ُمسططلٌَّم بهططا أفضططل من اآلخططرين،

َحٌد َنْفَسُه. ا�ْنَمن أو ما الذي يمكنه عندها جعل هذا الذهن يس Pَألَ َيْخَدَعنَّ ا   اقول) "تسلم؟ لذلك يكتب الرسول القديس: 
ْهِر، َفْلَيِصْر َجاِهاًل ِلكَْي َيِصيَر َحِكيًما!  ُه َحِكيٌم َبْيَنكُْم ِفي هَذا الدَّ نَّ Pَحٌد َيُظنُّ ا P(.18:3 كورنثوس 1 اقول) " اقول)كَاَن ا.

 وبالتالي، فإن العمل الروحي يدمر جهل الذهن الذي هططو خطططر للغايططة على اإلنسططان، ولكْن فليخَش المسططيحيون
  –العلَّة المعاكسطة  أي الكثطيَر من المعرفطة والفضطول البططال، ألنطه في وسطط المعرفطة الضطرورية، من الممكن أن

5



2023السنة التاسعة عرشة                                                                                     العدد الرابع، كانون الثاني 
______________________________________________________________________________

 فاضحة وباطلة ومؤذية، والتي فقط تضعف الذهن. عادة ما ُيخفي العدونحوز، بجهود عدوِّ الخالص، معرفًة 
الحقيقة.محاكاة مرارته تحت ستاِر الحالوة، ويبتكر خياَألٍت جميلة وجذابة لكيما يغوي العقول عبر 

  عبرطريق الذهن، وذلك ليسود عليهمشديدة عن يحاول الشرير هزيمة أولئك الذين لديهم حياة روحية قوية و
هالذهن والقلب معًا.    عادًة ما يزرع فيهم أفكططارًا متعاليططة وثاقبططة تططذهل اإلنسططان نفسططهولتحقيق هذه الغاية فإنَّ

 قون وراء أفكططارهم المتكططبرة،وَمن َحوله؛ األشخاص األذكيططاء أكططثر عرضططة لإلذعططان لهططذا الخططداع. وإْذ هم منسا
 ينسون أن يسهروا على نقاوة قلوبهم وأن يتضططعوا بأذهططانهم الذاتيططة الرضططى. لتجنب التعططالي، َأل يتعلططق النططاس

 علطق بهطا، لطذا فطإنهم يظهطرون بمظهطرالروحيون حقًا بشؤون وأحداث العالم بشكٍل أهوائي. َأل يَدعون قلطوبهم تت
فليكن سماع األخبار العالمية مرارة بالنسبة لك،   اقول) "أناٍس متخلِّفين وِضعاف. كما يقول القديس باسيليوس الكبير: 

 اقول) "وأما أقوال القديسين فلتكن كالعسل من القرص آمين.

. قوة مؤذية وُمهلكة: حول محاربة المخيلة2
 تحتفظ الذاكرة والمخيلة بكل شيء حسي قد رآه اإلنسان وسمعه وشّمه وتذّوقه ولمسه. لططذلك يجب أن يكططون
 للذاكرة والمخيلة كلتيهما أهمية عظيمة في حياتنا، كقوًى تقود قلوبنا في نفس الطرق الجيدة أو الخطيرة التي

 ه حواسنا الخارجيططة، فإنططه ليس من الصططعبسلكتها حياُتنا في الماضي. ولكن بما أن نظام الحياة الدنيوية يشّو
 أن ندرك أيَّ شٍر عظيٍم تجلبه على الناس هذه القوى الجبارة، أي الذاكرة والمخيلة، محتفظططًة بططالكثير من األمططور

ر وخالصي. في ضوء ذلك، على اإلنسانالخاطئة والُمهِلكِة في القلب والذهن، فيما تحف  ُظ القليل جدًا مما هو نيِّ
أن يحارب ألجل الخالص ضد الذاكرة والمخيلة أكثر مما يحارب ضد أهوائه ونقائصه الواضحة.

 إن المخيلة قوة َأل عقالنيططة. تعمططل ميكانيكيططًا، كمططا يقططول اآلبططاء القديسططون، بشططكل تصططويري، ُمصطططَنع بحسططب
تقوانين دمج الصور. يتوافق   هذا النشاط فقط مع نمط حياٍة دنيويٍة هي نفُسها مصطنعة وَأل حرية فيها. ُتشططتِّ

هة انتبططاههم إلى كططل مططا هطو باطططل وخطاطئ،  شةالمخيلة الناس عن اهلل، موجِّ   روحهم السططالمية ومططزاجهممشوِّ
 الجيد. إننا نعاني من المخيلة، ليس في الواقع وحسب، بل أيضًا في األحالم. وبالتالي فططإن المخيلططة باحتفاظهططا
 بكل ما هو حسي وجسداني في أذهاننا وقلوبنا، تعرقططل اَألرتقططاء نحططو اهلل في الحيططاة الروحيططة، تبعططثر أفكارنططا،
 وتلوثها بأفكاٍر دنسة وبذكريات سقطات وملذات الماضي. إن هذا ُيغيظ، إنه ينتزع سالمنا ويحرمنا من النعمططة.

المخيلة هي قوة مؤذية ومهلكة للحياة الروحية.
 ومططع ذلططك، إذا كططانت المخيلططة في الحيططاة الدنيويططة َأل تجلب األذى وحططده، بططل الخططيَر أيضططًا، وذلططك حين توجططه

  الحيططاة المسططتقبلية، وحين تسططاعده على اَألنتقططال إلى العططالم السططماوي، فِلمططاذا تكططونفكططرة بركةاإلنسططان إلى 
المخيلة، في الحياة الروحية، مؤذية فقط؟

 . لطذلك َأل يمكن ويتجطاوز كطل تخيلألن اهلل الكلي الوجطود والكلي القطدرة والكلي الصطالح هطو فطوق كطل مخيلة
َل إلى د اإلنسططان باهلل. قططد ثُبَت ذلططك بسططقطة المالك الططذي حلم بططأن يكططون مسططاويًا هلل وتحططوَّ  للمخيلططة أن ُتتِحطط

 يليططة وأصططبح ُمخططتِرع هططذه القططوة الططتي يسططتخدمها ليططدمر البشططر. يقططول اآلبططاءالشططيطان. مأل عقلططه بصططور تخ
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 القديسون أنه، عبر المخيلة، يدخل الشياطين إلى أنفس البشر ويحولونها إلى مسكٍن لألفكار الشريرة والمقاِومة
هلل. 

 إن ذهن اإلنسان األول، بحسب ما كتب القديس مكسيموس، كان نقيًا وخاليًا من الصور، ولم تؤثر فيه األغراض
 الحسية، ولكن قاتل الجنس البشري ذاَته، الشيطان، سقط بسبب أحالمه بالمساواة مع اهلل، لذا فقد قططاد آدم إلى
 نقطة الحلم بذات الشيء. بعد أن سقط اإلنسان في هذه الحالة الحالمة، ُولدت شتى أنواع األهططواء فيططه وغططرق

مأل التعليم األخالقي بغوايططاٍت متنوعططة،   وِعلَم اقول) "في األكاذيب. بحسب تعبير اآلباء القديسططين، فططإن اإلنسططان قططد 
الفيزياء .(الطبيعة    الالهططوت بعقائططَد وخرافططاٍت فاحشططة وغططير معقولططة. إنَ بالكثيِر من التعططاليم الخاطئططة، وعلم اقول)

  – –القوة العليا للنفس عليها أن تعمل في اإلنسان  الذهن  الذي يجب قبل كل شيء أن يتنقى من الهوى والصططور
وا هذه الكذبة وتمسكوا بها بشططدة كمططا لططو أنهططا حقيقططة  التخيلية. وما هو مؤٍذ بصورة خاصة هو أن الناس قد تبنُّ

ر عن الواقع. تعبِّ
 أيها األحباء، أليس من الواضح أن األشخاص الروحطيين الطذين يرغبطون بطالتحرر من األهططواء واألوهطام ومكائطد
 العططدو ليسططوا وحططدهم َمن يجب أن يحططاربوا المخيلططة بشططجاعة، بططل جميططع النططاس؛ الططدهريون، وقططادة الِعلم،
 والمعلِّمون، ورجال الدولة أيضًا يجب أن يشنوا حربًا داخليًة ضد الذاكرة وضد تخيل كططل مططا هططو حسططي، وذلططك
دوا األذهان من الدنس ويدركوا الحقيقة عبر اسطتنارة النطور اإللهي! نطور المسطيح يضطيء للجميطع! بحسطب  لُيجرِّ

. اتعب لتحفظ ذهنك بال لون، بال صور، بال أشكال، ونقيًا كما خلقه اهلل  اقول) " اقول) "تعليم اآلباء القديسين: 

 هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك: بططاإلغالق على الططذهن في القلب. علينططا إعططادة الططذهن، الططذي يطططوف في
 العالم الخارجي، إلى منزله السابق والطبيعي، وذلك لُيحقق غايته، وُيصططلي مططع القلب، و ينتبططه ألفعططال القلب، و
 يتأمل اهلل، ويستريح فيه، وبالتالي أن ُيعَتق من األهواء والخطايا واألكاذيب. يتطلب ذلططك اإلغالَق على الططذهن
 في مكاٍن ضيق داخل اإلنسان، بحيث َأل ُيمكن تشتيته وصرف انتباهه. حين ُتزمع األفعى أن تخلع جلدها، فإنهططا
 تدخل في مكاٍن ضيق وتنزلق عبره بجٍد كبير. لذلك فإن الذهن الذي يتوق إلى سبيل الخالص يشق طريقه عططبر

القلب، وبمساعدة الصالة غير المنقطعة يخلع رداء المخيلة ويصبح نقيًا، نّيرًا، وأهاًل لالتحاد باهلل.
 حارقًة أكثر عنططد تجميعهططا في نقطططة واحططدة، كططذلك فططإنتمامًا كما أن أشعة الشمس تعمي األبصار أكثر وتصبح 

رًا ويحرق صور المخيلططة. بهططذه الط يين وغططيرالعقل المركز في القلب يصبح نيِّ  ريقططة ُمِنَح الكثططير من النططاس األمِّ
ْخَفْيَت Pَك ا َماِء َواَألPْرِض، َألPنَّ َها اآلُب، َربُّ السططَّ يُّ Pْحَمُدَك ا Pا   اقول) "المتعلمين مواهب الروح القدس، ألن المسيح نفسه قال: 

لوقا   ْعلَْنَتَها ِلالPْطَفاِل  P(.21:10 اقول) " اقول)هِذِه َعِن اْلُحكََماِء َواْلُفَهَماِء َوا.
 منأن ُنغلق على الذهن في القلب هططو أمططر جليٌّ ألن األهططواء واألفكططار تقبططع، بحسططب قططول المسططيح، في القلب، 

منطا القطديس غريغوريطوس الالهطوتي وكثطير من اآلبطاء القديسطين اآلخطرين أن أعطداءنا  حيث تبرز وتحاربنطا. يعلِّ
  بجوار القلب، فالرب نفسه قال أنه، بعد المعمودية، يخرج الروح النجس من اإلنسان ويعططود إليططهيتخذون ملجا�

َألحقًا حين يجد قلبه خاليًا من النعمة.

7



2023السنة التاسعة عرشة                                                                                     العدد الرابع، كانون الثاني 
______________________________________________________________________________

 وبالتالي، فإن الصالة غير المنقطعة والتفكير باهلل وبملكوت السموات وُسكنى الذهن البشري في القلب تساهم
 اقتنططاء معرفططة إيجابيططة؛ وتسططاعد فيفي تنقية القلب والنفس من األهواء، وفي إنارتهمططا بططالنور الحقيقي، وفي 

 العمل، وفي كسب وسيلة للعيش، أو على األقل في تتميم واجباتنططا الكثططيرة. إذا كططان الططذهن يطططوف في العططالم
لة، فإنططه عطديم النفططع لآلخطرين، ومططؤٍذ لنفسططه، ومطدفوٌن في  الخارجي، وينساق وراء الصور واألحاسيس الُمتخيَّ

الحياة.
 اهللمن لهم آذاٌن للسمع فليسمعوا؛ فليفهموا بأذهانهم وقلوبهم؛ فليعرفططوا الحقيقططة العظيمطة الطتي يكشططفها روح 

لكل من يريد بشكٍل واٍع اتباع الطريق التي أشار إليها اهلل.
مزمور  ْهِر، َوَشِريَعُتَك َحقٌّ  لَى الدَّ .(. آمين.142:118 اقول) " اقول) " اقول)يا رب! َعْدُلَك َعْدٌل ا�

Source: St. Seraphim Chichigov, True Intelligence is to obey God in Everything: On the Spiritual Work of the Human 
Mind,  Orthodoc  Christianity,  translated  to  English  by  Jesse  Dominique,  11/12/2022, 

https://orthochristian.com/149887.htm  ,   12/12/2022,   https://orthochristian.com/149888.html  

  في سانت بطرسبرغ، لعائلة عسكرية، أعطي اسم1856 حزيران 9 *  القديس الميتروبوليت سيرافيم تشيتشاغوف ، ُولد في 
 ليونيد. تجّند كضابط مدفعية بعد االنتهاء من دراسته. تأّثر بتجربته في الحرب الروسية التركية ولقاءاته مننع القننديس يوحنننا
 كرونشننتادت، اسننتقال من الجيش وصننار كاهنننًا. بعنند وفنناة زوجتننه صننار راهبننًا ومن ثم رئيسننًا لنندير القننديس أفننثيميوس في

  وتنقننل بين عنندة أبرشننيات إلى أن انُتخب1905سوزدال، ومن ثم رئيسًا لدير أورشليم الجديدة في موسكو. انُتخب أسننقفًا في 
  بسبب تقدمه في السن واعتالل صحته. بعد أربع سنوات تم القبض عليننه1933.  تقاعد عام 1928ميتربوليتًا على بتروغراد في 

 . أعلَنت الكنيسنة1937 كنانون األول 11ووجهت إليننه تهمننة الدعايننة للملكيننة. حكم عليننه باإلعنندام رميننًا بالرصنناص، وأعننِدم في 
 كشهيد جديد.1997الروسية قداسته في 
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9 –التعليم الديني المطّول 
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

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

الروسي ونشره ليتّم استعماله للتعليم في المدارس كما ولكل لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (هذا التعليم راجعه وأقّره المجمع المقدس   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)
موسكو، المطبعة المجمعية،  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (1830لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)المسيحيين األرثوذكسيين 

عن البند العاشر
. لماذا يذكر قانون اإليمان المعمودية؟283

ألن اإليمان مختوم بالمعمودية وغيرها من األسرار والطقوس.
. ما هو سر أو الطقس؟284

 السر أو الطقس هو عمل مقدس من خالله تعمل النعمة، أو بعبارة أخرى قوة اهلل الخالصية، بشكل سري على
اإلنسان.

. كم هو عدد األسرار المقدسة؟285
المعمودية. 1سبعة:  الميرون. 2.  مسحة   .3 . المناولة اإلفخارستيا   .). اَألعتراف. 4 اقول) الكهنوت. 5.  الزواج. 6.   .7. 

مسحة الزيت.
. ما هي كل فضيلة موجودة في كل من هذه األسرار؟286

. في المعمودية، يولد اإلنسان سريًا لحياة روحية.1
. في مسحة الميرون ينال نعمة النمو والقوة الروحية.2
. في المناولة يتغذى روحيًا.3
. في اَألعتراف يشفى من األمراض الروحية، أي من الخطيئة.4
. في الكهنوت ينال نعمة روحية ليجدد اآلخرين ويطعمهم ويغذيهم بالعقيدة واألسرار.5
. في الزواج ينال نعمة تقديس الحياة الزوجية واإلنجاب الطبيعي وتربية األطفال.6
. في المسحة بالزيت دواء حتى لألمراض الجسدية، حيث أنه شفي من األمراض الروحية.7

. ولكن لماذا ال يذكر قانون اإليمان كل هذه األسرار فيما يذكر المعمودية فقط؟287
الناس لكونهم هراطقة؛ وهذا تطلب  ألن المعمودية كانت موضوع سؤال ما إذا كان ينبغي إعادة تعميد بعض 

قرارًا تم وضعه في قانون اإليمان.
حول المعمودية

. ما هي المعمودية؟288
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 المعمودية هي سر، فيه اإلنسان الذي يؤمن، بعد أن ُيغّطس جسده ثالث مرات في الماء باسم اهلل اآلب واَألبن
 والطروح القطدس، يمطوت عن حيططاة الخطيئطة الجسطدية، ويولطد من جديطد من الطروح القططدس إلى حيطاة روحيططة

يوحنا  .(.5:3 اقول)ومقدسة. ما لم يولد اإلنسان من الماء ومن الروح َأل يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات 
. متى وكيف بدأت المعمودية؟289

أعمال   .(.4:19 اقول)أوَألً ، عّمد يوحنا بمعمودية التوبة قائاًل للشعب أن يؤمنوا بالذي سيأتي بعده أي بالمسيح يسوع 
 بعد ذلك، قّدس يسوع المسيح المعمودية بمثاله، عندما أخذها من يوحنا. أخيرًا، بعد قيامته، أعطى الرسل هذه

متى  .(.19:28 اقول)الوصية: اذهبوا وعلموا جميع األمم، معمدين إياهم باسم اآلب واَألبن والروح القدس 
. ما هو األكثر أهمية في إقامة المعمودية؟290

التغطيس الثالثي في الماء باسم اآلب واَألبن والروح القدس.
. ما المطلوب من طالب المعمودية؟291

اْسِم َعلَى  ِمْنكُْم  َواِحٍد  كُلُّ  َوْلَيْعَتِمْد  ُتوُبوا  اإليمان.  دستور  يتلو  المعموديةأن  قبل  أيضًا  كما  واإليمان.    اقول) "التوبة 
أعمططال  ُدِس  وِح اْلقُط َة الططرُّ ا، َفَتْقَبُلططوا َعِطيَّ َراِن اْلَخَطاَيطط َمن آمن واعتمططد فهطذا يخلص38:2 لامعأ) ” اقول)َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلُغفْطط  .( اقول) " اقول) ". 

.(.16:16 اقول)مرقس 
. ولكن لماذا إذن يعتمد األطفال؟292

إليمان والديهم وعّرابيهم، الذين هم ملزمون أيضًا بتعليمهم اإليمان بمجرد بلوغهم سنًا كافيًا للتعلم.
. كيف يظهر من الكتاب المقدس أنه علينا تعميد األطفال؟293

 في زمن العهد القديم، كان األطفال ُيخَتنون بعمر ثمانية أيام؛ والمعمودية في العهد الجديد تحل محل الختان.
وبالتالي يجب تعميد األطفال.

.  أين يظهر أن المعمودية تحل محل الختان؟294
ِة، اْلَبَشِريَّ َخَطاَيا  ِجْسِم  ِبَخْلِع  ِبَيٍد،  َمْصُنوٍع  َغْيَر  ِخَتاًنا  ُخِتْنُتْم  ْيًضا  Pا َوِبِه  للمؤمنين:   التالية  الرسول  كلمات   من 
ُه ِمَن َقامَطط Pِل اهلِل، الَِّذي ا اِن َعمَطط يمَطط ُه ِبا� ا َمعَطط ْيضططً Pِقْمُتْم ا ا ا� ِة، الَِّتي ِفيَهطط ُه ِفي اْلَمْعُموِديَّ ْدُفوِنيَن َمعَطط يِح. َمطط اِن اْلَمسططِ  ِبِختَطط

كولوسي  .(11:2 لامعأ) ” اقول)اَألPْمَواِت. 

. لماذا العّرابان في المعمودية؟295
انظر د، وبعد المعمودية ليتولوا المسؤولية، لتثبيته في اإليمان.    اقول)لكي يقفوا ضامنين أمام الكنيسة إليمان المعمَّ

.(.2ديونيسيوس األريوباغي،  التراتبية الكنسية، الرأس 
. لماذا نتلو االستقسامات قبل التعميد؟296

وعبيده. كأسراه  عليهم  ويتسلط  الناس  إلى  ينفذ  صار  آدم  سقوط  منذ  الذي  الشيطان  لطرد 
وِح الَِّذي َواِء، الططرُّ ْلَطاِن اْلهَطط َب َرِئيِس سططُ الَِم، َحسططَ الَِّتي َسلَكُْتْم ِفيَها َقْباًل َحَسَب َدْهِر هططَذا اْلَعطط   اقول) "يقول الرسول بولس 

أفسس  ْبَناِء اْلَمْعِصَيِة  P(.2:2 اقول) " اقول)َيْعَمُل اآلَن ِفي ا.
. أين تكمن قوة االستقسامات؟297
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للمؤمنين: يخرجون الوعد  هذا  المسيح  أعطى يسوع  بالصالة واإليمان.  نستدعيه  الذي  المسيح،  يسوع   باسم 
مرقس  .(17:16 اقول)الشياطين باسمي. 

. ما هي قوة إشارة الصليب التي ُيشار إليها في هذه وغيرها من المناسبات؟298
عالمة أيضًا  هي  نفسه  الشيء  الشفتين،  بحركة  باإليمان  ينَطق  عندما  المصلوب  المسيح  يسوع  اسم   كمثل 
م باإليمططططططان بحركططططططة اليططططططد، أو يتم تمثيلهططططططا بططططططأي طريقططططططة أخططططططرى. الصططططططليب عنططططططدما ُترسططططططَ
 يكتب كيرلس األورشليمي: َأل نخجل من اَألعتراف بالمصلوب. لنرسم بجرأة عالمطة الصطليب على الجبهطة وعلى
 كل شيء. على الخبز الذي نأكله. على الكؤوس التي نشرب منها. دعونططا نجعلهططا عنططد خروجنططا ودخولنططا؛ عنططدما
 نضطجع للنوم وعندما نستيقظ. عندما نسير، وعندما نرتاح: إنها حماية عظيمة، ُتمنح للفقططراء بال ثمن، للضططعفاء

العظات. الفصل  .(.36. 13 لامعأ) ” اقول)بدون عمل. َألن هذه هي نعمة اهلل. عربون للمؤمنين ورعب لألرواح الشريرة 
. من أين أتى استعمال إشارة الصليب؟299

 ؛ أيضًا ترتليانوس  عن التاج5 و2 اقول)منذ زمن الرسل.  انظر ديونيسيوس األريوباغي،  التراتبية الكنسية، الرأس 
.(.8، عن القيامة، الرأس 3الرأس 

. ما معنى الثوب األبيض بعد المعمودية؟300
طهارة النفس ونقاوة الحياة المسيحية.

د؟301 . لماذا يعلَّق صليب للمعمَّ
ِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني ْن َيا� Pَحٌد ا Pَراَد ا Pْن ا ا�   اقول) " اقول) "كتعبير مرئي وتذكير مستمر ألمر المسيح: 

.(24:16 اقول)متى 

. ماذا يعني دوران المعمد حول الجرن مع شمعة مضاءة؟302
الفرح الروحي مصحوب باَألستنارة الروحية.

. كيف نفهم  أننا في دستور اإليمان نعترف بمعمودية واحدة؟303
بمعنى أن المعمودية َأل يمكن أن تتكرر.

. لماذا ال تتكرر المعمودية؟304
المعمودية هي وَألدة روحية: يولد اإلنسان مرة واحدة. لذلك يعتمد أيضًا مرة واحدة.

. ماذا نفكّر بالذين يخطؤون بعد المعمودية؟305
 أنهم مذنبون في خطاياهم أكثر من غير المعتمدين ألنهم تلقوا مساعدة خاصة من اهلل لعمل الخير، لكنهم رموا
يِح، َيْرَتِبكُططوَن وَع اْلَمسططِ بِّ َواْلُمَخلِِّص َيسططُ ِة الطرَّ الَِم، ِبَمْعِرفَط اِت اْلَعط َذا كَاُنوا، َبْعَدَما َهَرُبوا ِمْن َنَجاسططَ ُه ا� َألPنَّ  َنوُكِبَتْرَي ،ِحيِسَمْلا َعوُسَي ِصِّلَخُمْلاَو ِّبَّرلا ِةَفِرْعَمِب ،ِمَلاَعْلا ِتاَساَجَن ْنِم اوُبَرَه اَمَدْعَب ،اوُناَك اَذِإ ُهَّنَأل“بها بعيدًا. 

َشرَّ ِمَن اَألPَواِئِل  Pَواِخُر اPْيًضا ِفيَها، َفَيْنَغِلُبوَن، َفَقْد َصاَرْت لَُهُم اَأل P(.20:2بطرس 2 اقول) " اقول)ا.
. ولكن أليس هناك طريق ليحصل من أخطؤوا بعد المعمودية على العفو؟306

هناك طريق هي التوبة.
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2–الكهنوت بحسب القديس سمعان المترجم  
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

الشر والشيطان والسقوط البشري
 يقول القديس سمعان المترجم إن الشر مرتبططط بشططكل أساسططي بالمتعططّدي الططذي يبططدو أنططه يعيش ويزدهططر، على
 الرغم من حرمانه حقًا من الحياة الحقيقية في اهلل. الشطيطان هطو َمن تبّنى عن عمطد تحّولطه الشطرير بمعارضططته
 للسيد الذي خلقه. وهكذا، بسبب هذه المعارضة، أصبح سبب الهالك لنفسه أوَألً ثم لنططا نحن البشططر الططذين أقنعهم

بخداعه.
 ولكن هناك فرق مهم بين الشيطان وبيننا نحن البشر في ما يتعلق بالشططر. هططو يظططل دائمططًا متمططردًا، ويظططل شططره
 دائمًا ثابتًا وغير قابل للتغيير. نحن، من ناحية أخرى، يمكننططا أن نقططوم من جديططد، ألننططا حصططلنا على النعمططة بعططد
 سقوطنا بسبب صالح صانعنا الفائق. الشيطان يبقى غير قابل للتغيططير، ألنططه لم يسططقط بالخططداع، إذ لكونططه غططير
 مادي وخاٍل من اَألرتباك المادي وكثافة الجسد، فقد سقط طواعية من الخير الذي كطان لططه وصططول مباشططر إليططه.

.(.1 اقول)ولهذا َأل مكان للتوبة عنده، بل هو يدفع نفسه عمدًا إلى الشر ويبقى فيه ويتوسع من  خالله
 أما البشر، من جهتهم، فقد سقطوا ألنهم انخدعوا بخططداع الشططيطان. لططذلك نططالوا نعمططة التوبططة، حططتى وإن ذاقططوا
 الشر، يمكنهم أن ينظروا إليه بازدراء ويدوسونه. يستطيع البشر، بنعمة التوبة اإللهية، أن يشعروا ويتوقططوا مططرة
 أخرى لتلك الخيرات الحقيقية واإللهية، الططتي حرمططوا منهططا، وأن يقومططوا ويصططبحوا متلّقين لرحمططة اهلل وحنططّوه

وشركاء في الصالح اإللهي المبارك.
 ولهذا الغرض بالتحديد، تم إعالن تدبير اهلل في األنبياء وفي الناموس وفي كل نظام ديني، وأخيرًا بشكل كامل
 في تجسد اهلل. كل هذه الوسائل أعطيت لإلنسان ليفهم سقوطه، ويبتعد عنه وعن الذي أفسده وضططلّله، ويعططود
 إلى ما كان عليه في األصططل بططل وأبعططد إلى حالططة أفضططل. إن أعظم مظططاهر تططدبير اهلل هططذه هي محبططة المخلص
 للبشرية، والتي تم الكشف عنها بشكل ملمططوس في اتحطاده بالطبيعطة البشطرية، كمطا سطبق أن أشطرنا. لقطد أصططبح
 تجسد السيد المحب لإلنسان وصيرورته إنسانًا سببًا في رفع اإلنسان من سقوطه مرة أخططرى. في هططذا بالضططبط
 يتوّفر الحل لمشكلة الكهنة غير المستحقين. ما يقترحططه سططمعان هنططا هططو أن الكططاهن يحتططاج أوَألً إلى أن يشططفي
 نفسه قبل أن يشفي اآلخرين. يحتاج هو نفسه إلى اإلصططالح وإعططادة التكططوين قبططل أن يصططبح فعططاَأًل في تططرميم

اآلخرين وإنعاشهم.

استعادة البشرية الساقطة
 كيف بالضبط حقق التجسد استعادة اإلنسان وتجديططده؟ من جهططة، يشططير القططديس سططمعان إلى قيامططة المسططيح
 وصعوده، ومن جهة أخرى إلى الكهنوت المسيحي الذي أوجده المسيح. األول هو األساس واألخططير هططو وسططيلة

لتطبيق هذا اإلنجاز. ما يلي هو شرح القديس سمعان.
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للحياة  المسيح فرصة جديدة  إنسانيتنا في  ُمِنَحت  آدم،  لكن لمόρον ζωής اقول)بعد قصاص   .( وأصبحت خالدة 
 تعد ظاهرة للبشر الفانين. لهذا صار مستحياًل بعد الموت اسططتنهاض البشططر إلى التوبططة والتجطدد، خاصططة اآلثمين

 الجسططد المؤلَّه الططذي َألوالخطأة الذين كانوا أصروا عمدًا على خطايططاهم، على الططرغم من أن الكنيسططة، الططتي هي 
 تحتمل اآلَألم ِعبر الشهداء القديسين الذين هم أعضاء فيها ويتألمون دائمًا عنها.يفنى وَأل ُيمس،

 لذلك صعد المسيح إلى السماوات من أجلنططا وليس من أجطل نفسطه، حيث لم يكن أبطدًا منفصططاًل عن حضططن أبيططه
 الكلي الوجود. لقد فعل هطذا من أجططل إنسططانيتنا، جسطدنا، إذ أحضطره إلى اآلب كهديطة ووضططعه على العطرش من

 .(،όμοθέαν اقول)فوق، أي في السماء، فوق كل رئاسطة وسططلطان وقطوة، كمطا قطال القططديس بطولس. لقطد جعلططه إلهيططًا 
ا ُتقطدم إلى اآلب دائمطًا وهي عزاؤنطا  أه ضطحية دائمطة عّنط دًا، مكّرمًا من كطل الخليقطة، وهّيط  .(،παράκλησις اقول)ممجَّ

.( اقول) وتمتعنططا العططام βραβεΐον.( اقول) وجائزتنططا δώρον.( اقول)، وموهبتنططا Λυτήριον.( اقول)، وغفراننططا ίΛασμός اقول)وكفارتنططا 

άπόλαυσις.).
 ولكن بما أن المخلص قد أنجز كل هذا وجلس على العرش أعلى عن يمين اآلب، وما زلنا نحن البشر على األرض

 .( بدافع الرحمة التيτην χάριν τοϋ σωτηρίου اقول)وبحاجة إلى المخلص، فقد أعطانا من جديد نعمة الخالص 
 َأل توصططف، ألننططا نلبس نفس الطبيعططة البشططرية ونخضططع لنفس األهططواء؛ وكمططا هططو الحططال عنططدما أراد أن يخلص
 اإلنسان، فقد أصبح إنسانًا وليس مالكًا، لذا فهو اآلن يعطي هذه النعمة لإلنسططان وليس للمالئكططة، فهططو لم يتحططد

د، وأقطامνοερώς اقول)بالمالئكة إَأل عقليًا فقط   .(، لكطونهم لم يكونطوا بحاجطة إلى التجطدد. من ثم صطعد الطرب وتمّجط
 الكهنة كمنقذين للعمل باسمه، ليكونوا مشططكّلي النفططوس، ومرشططدين إلى السططماء، وأنططوارًا للحيططاة، وآبططاًء، ورعططاة

وحفظة؛ وقد وهبهم قوته ليكونوا ما ذكرناه أعاله أوَألً ألنفسهم كما لآلخرين!
 إن هذه الدعوة السامية للكهنة، كما يقول القديس سمعان، وتسامي هذا السّر، تجعالن من واجب جميع الكهنة
 إثبات أهليتهم لها. إنها تؤهلهم لتلّقي قوة اهلل ونعمته ليصبحوا موزعين لهططا في وجططودهم على األرض! إذًا،  مططا
 ُوِصف أعاله هططو واجب ملططِزم على الكهنططة لمصططلحتهم الشخصططية، كمططال لمنفعططة الكثططيرين، إذ يجب أن يكونططوا
وضطع نفسطه من أجطل   اقول) "قدوة جيدة لهم حتى المطوت. إن نمططوذجهم األصطلي هطو المسطيح نفسططه الطذي قطال أنطه 

يوحنا  بطرس األولى 15:10 اقول) " اقول)الخراف  تأّلم ألجلنا  َالَِّذي لَْم21:2.( اقول) " اقول) " اقول)، أو كما قال بطرس أنه   .( اقول) "، أو كما قططال بططولس 
ِلّي للمسططيح هي اإلرث المشططترك ْجَمِعيَن. هذه المواصفات ُمَتَعلٌِّق بالمثال اَألPصططْ Pْجِلَنا اPاقول) "ُيْشِفْق َعلَى اْبِنِه، َبْل َبَذلَُه َأل  

لجميع الكهنة الذي تنقله إليهم نعمة اهلل.
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 –الالهوت األخالقي  الفصل الخامس: مسألة اإلرادة الحّرة
الميتروبوليت فيالريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. فهم خطاطئ وصطحيح لالحتميطة. تطأثير الطدوافع علينططا؛ َدر اِء والقَط اإلْيمطاُن ِبالَقضطَ .(المواضيع: تحليطل الحتميطة    اقول)
وحرية اَألختيار. وعي الذات بالحرية وحقيقة التوبة.

 نحن نعلم بالفعل أن الشخص يكون مسؤوَألً عن أفعاله فقط عندما يكون حرًا عند القيططام بهطا. هططل يتمتططع بمثططل
 هذه الحرية الروحية، حرية اإلرادة المفترضططة هنططا؟ في اآلونطة األخطيرة، انتشطرت نظريطة تسطمى الحتميطة على
 نطاق واسع. أتباع هذا التعليم، الحتميون، َأل يعترفون بأن لإلنسان إرادة حططرة. إنهم يؤكططدون أنططه في كططل عمططل
 على حدة، يتم تحفيز الشخص على التصططرف فقططط من خالل أسططباب خارجيططة. بحسططب تعططاليمهم، دائمططًا تتططأثر
 أفعال الشخص بمحّفزات ودوافع َأل تعتمد عليه وعادًة ما تكون خاضعة لألقوى بين هذه الدوافع. يقططول هططؤَألء
. دافططع الفيلسططوف الشططهير سططبينوزا في القططرن يبدو لنا فقط أننا نتصرف بحرية، لكن هذا خداع ذاتي   اقول) " اقول) "العلماء: 
 السادس عشر عن هذا الرأي. لتوضيح موقفه تحدث عن حجر قد ُرمي. لو كان بإمكانه التفكططير والتحططدث لكططان
 قال أنه يطير ويسقط في المكان الذي يختاره. في الواقع، لقد طار فقط ألن أحدًا مطا رمطاه وسطقط بسطبب قطوة

الجاذبية.
 سنعود إلى هذا الصورة َألحقًا. اآلن، فلنالحظ ما يلي. إن التعليم المعارض للحتمية هو الالحتمية. هططذا المفهططوم
 تقبلططه المسططيحية. لكن يجب أن نضططع في اعتبارنططا أن الالحتمططيين المتطططرفين موجططودون، لكن تعليمهم أحططادي

الجانب وخاطئ.
 إنهم يقولون إن حرية اإلنسان هي قوته المطلقططة للتصطرف كمططا يشططاء. بهطذه الطريقطة، وفقطًا ألفكطارهم، ُتمطاَرس
 الحرية الفردية وفقًا لتقدير الشخص التعسفي، ويتصرف تمامًا وفقًا لرغباته أو نزواته. بهذه الخدعة الزائفة من
يتحطدث ، قطام اَألشطتراكيون والشطيوعيون بطإغراء الشطعب الروسطي التعيس المضطلَّل وقبضطوا عليطه    اقول) " اقول) " اقول)الحرية

الحرية في رسالته األولى   .(. بالطبع، هذه حرية ساخنة. هذا هو19:2 والثانية 16 -15:2 اقول) " اقول) "الرسول بطرس عن هذه 
 إساءة للحرية وتحريفها. َأل يتمتع اإلنسان بحرية مطلقة وغير مشروطة. وحده اهلل القدير يمتلططك هططذه الحريططة

العالية الخالقة.
 على النقيض من هذه الالحتمية الزائفة، فإن أفكار الالحتمية الحقيقية مختلفة. فهي تعّلم أن الشخص يتأثر بال
 شّك بالمحفزات والدوافع الخارجية بشكل كثير التنوع. بهذه الطريقة، على سبيل المثال، يتأثر بالبيئة المحيطة
 وظططروف الحيططاة والسياسططة ومسططتواه التعليمي وتطططوره الثقططافي، ومططا إلى ذلططك. كططل هططذا ينعكس في سططمات
 شخصيته األخالقية. يتفق الالحتميون مع الحتميين على أن الدوافع والتأثيرات الخارجية المختلفة تعمل على
 الفرد بقوة شديدة في أغلب المرات. ولكن هناك أيضًا اختالف جذري بين المفهومين. بينما يقول دعاة الحتميططة
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 أن اإلنسان يتصرف بطريقة معينة فقط من خالل تأثير أقوى دافع، وليس لديه أي حرية، يؤكد الالحتميون أنه
. قد َأل يكون هذا الدافع هو األقوى، كما أن الشخص قد نحو الخير أو الشر .(حر في اختيار أي من هذه الدوافع    اقول)
 يفّضل فعاًل يبدو لآلخرين أنه غير مؤاٍت بشكل واضح. مثال على ذلطك هطو حشطد الشطهداء الطذين بطدوا وكطأنهم
 يدمرون أنفسهم بوعي ودون تفكير على يد الجالدين الوثنطيين. بهطذه الطريقطة، من وجهطة نظطر الالحتمطيين، َأل
 تكون الحرية الفردية حريططة إبداعيططة غططير مشططروطة، بططل هي حريططة اختيططار، حريططة إرادتنططا لتقريططر أن نتصططرف

بطريقة معينة أم َأل.
 تقبل المسيحية بالتحديد هذا النوع من مفهوم الحرية البشرية، بما يتوافق مع الالحتمية. بتطبيق هذا المفهوم
 على األخالق، على مسألة الصراع بين الخير والشر، بين الفضيلة والخطيئة، تقول المسيحية أن الحرية الفردية
حريططة اإلرادة هي قططدرتنا المسططتقلة   اقول) "هي حرية اَألختيار بين الخير والشر. في التعريف الالهوتي األكاديمي، إن 

. نحو حرية تقرير المصير في الخير والشر ’ اقول) "عن أي شخص وأي شيء  ."’رشلاو ريخلا يف ريصملا ريرقت ةيرح وحن‘

 اآلن ، يمكننا تقييمصورة سبينوزا عن الحجر المتساقط. لقد كنا مقتنعين بأن للشخص إرادة حرة بمعنى اختيططار
 التصرف بطريقة محددة. يعتبر سبينوزا أن تحليططق الحجطر مشططابه لسطلوك اإلنسططان. لكن هططذا َأل يمكن أن يكطون
 ممكنًا إَأل إذا كان للحجر حرية اَألختيار بين الطيران أو عدم الطيرا ، السقوط أو عدم السقوط. لكن من الواضططح

أن الحجر َأل يمتلك مثل هذه الحرية في اَألختيار، وبالتالي فإن هذه الصورة غير مقنعة على اإلطالق.
 إن إفالس الحتمية، في رفضها اإلرادة الحططرة، واضططح أيضططًا في مططا يلي. أوَألً، مططا من حتمي واحططد مصططمم على
 تحقيق تعاليمه في حياته العملية. السبب واضططح. إذا نظططر المططرء إلى الحيططاة من وجهططة نظططر حتميططة، لن يكططون
 هناك عقاب ألحد، َأل طططالب كسططول بسططبب كسططله، وَأل لص لسططرقته، وَأل قاتططل، ومططا إلى ذلططك، ألنهم لم يتصططرفوا
 بحرية، بل هم فقط عبيد بال وعي ينفذون إمالءات دوافعهم، متأثرين بها خارجيًا. إنه َألستنتاج سططخيف، لكنططه
 منطقي تمامًا، يمكن استخالصه من الحتمية. ثانيًا، إن إثبططات حريططة اإلرادة هططو التجربططة الروحيططة الططتي تسططّمى
 التوبة، وهي حقيقة معروفة للجميع من خالل تجربتهم الشخصية. عالَم سرتكز هذا الشططعور بالتوبططة؟ ظاهريططًا،
 يعود التائب في ذهنه إلى لحظة تصرفه الخاطئ ويبكي على خطيئته مدركًا بوضوح أنه كان بإمكانه التصططرف
 بشكل مختلف من غير أن يفعل هذا الشر، بل الخير بدَألً من ذلطك. على مطا يبطدو، َأل يمكن أن تكطون هطذه التوبطة
 ممكنة إن لم يكن لإلنسان إرادة حرة، أو إذا كان عبدًا للتأثيرات الخارجية محرومًا من اإلرادة. بهذه السهولة، لن

يكون مسؤوَألً عن أفعاله.
 نحن المسيحيين نطدرك أن الفططرد حطر أخالقيطًا، ويحكم إرادتطه وسطلوكه. هطذا النططوع من الحريطة هطو أعظم هبطة
 لإلنسان من اهلل الذي َأل يطلب طاعة آليًة من اإلنسان بل طاعة محبة بنوية حرة. ربنا أكّططد بنفسططه هططذه الحريططة

متى  ِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني  ْن َيا� Pَحٌد ا Pَراَد ا Pْن ا اَمَك24:16 اقول) " اقول) " اقول)ا� . ُاْنُظْر. َقْد َجَعْلُت اْلَيْوَم ُقدَّ ). 
تثنية   ْنَت َوَنْسُلَك Pرَّ َفاْخَتِر اْلَحَياَة ِلكَْي َتْحَيا ا .(.19 -15:30  ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف … اقول) " اقول)اْلَحَياَة َواْلَخْيَر، َواْلَمْوَت َوالشَّ

Source: Metropolitan Philaret (Vosnesensky). Moral Theology, Chapter 5: The question of free will . Parish Life. Russian 
Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. https://orthochristian.com/144206.html
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تبكيت الضمير كإغراء شيطاني
األب أندرياس أغاثوكاليوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 إن تعايَشنا مع أشخاص غير كاملين مرتبكين ومضطربين، كما قد نكون نحن أيضًا، يؤدي حتمًا إلى نزاع في
بعض األحيان، كما يؤدي إلى سلوكيات مؤذية ومثيرة لالنقسام.

 في لحظات الهدوء والوعي الذاتي، نتساءل حول ما أذنبنا بطه ومطا نصطيبنا من المسطؤولية. قطد نجطد أن موقفنطا
 تجاه شخص وقح السلوك، لم تُشبه أي شائبة بل أظهر الصبر والتسامح والمرونة والمحبة. ومع ذلك، لم يتراجع

ولم يدرك خطأه.
 تحدث الشيخ إميليانوس سيمونوبترا إلى أبنائه الروحيين بطريقة تخترق بعمق وتكشف عن أمططراض اإلنسططان،
عندما يعاملك شخص ما بشكل سيء، َأل تعتقد دائمًا أن األمر على عالقة بططك؛ فهططو شخصططيًا قططد   اقول) "وقال ما يلي: 

بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]يكون لديه شيء ما   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[. من الضروري لتوازننا العقلي كما لنضططجنا الططروحي أن نعططرف حططدودنا. إن اَألستسططالم1 اقول) "
لتبكيت الضمير هو إغراء شيطاني يشّل كل الجهود ألنه يخلق حالة مدمرة من الندم.

 المسيحي الذي يعرف ضعفه ويثق بقوة أبيه السططماوي، َأل يتخّبططط في أي من أخطائططه، وَأل يخفيهططا بتبريرهططا. َأل
 يمكننا دائمًا أن نكون سبب السلوك السيئ لدى َمن حولنا. إن حمططل أخطططائهم وكأنهططا أخطاءنططا َأل يسططاهم بنمونططا

الروحي.
لديه شيئ شخصي على ضوء معاملتنا بشكل سيئ يساعدنا على عدم الرّد باندفاع وغضططب.   اقول) " اقول) "أن فهمنا لعبارة 
 وبالتالي، فإننا نتعامل مع الموقططف بسططهولة أكططبر ونسططاهم بشططكل أكططثر فاعليططة في اسططتعادة العالقططات الجيططدة.

بالطبع، التمييز والحكمة والتواضع ضروريون حتى َأل نقف بغطرسة وكبرياء أمام ضعف إخوتنا البشر.
 لكن كما أن خطر اليأس قائم في قبول عبء الذنب الذي يريد اآلخر أن يثقل كاهلنا به، ألسبابه الخاصططة، كططذلك
 هناك خطر الغرور بقبول التفاضل واإلحساس بالكمال الذي يقول لنا أننا مثاليون وخالون من العيوب وأننا لسنا

مسؤولين عن أي شيء.
 الكنيسة، مع اآلباء واألطباء الروحطيين، يحمونططا من التططرف، وبالتواضططع الحقيقي ُنحمى من الشططعور بالدونيطة
 كما من الشعور بطالغرور. من ثّم إذ نطوازن نكتسطب سطالم القلب والرجطاء والمحبطة ونصطبح، دون أن نطدرك ذلطك،

نقطة ُتظهر جمال السماء في عالم غير كامل ومشوش ومضطرب.

[1] Λόγος περί νήψεως, Ι. Κ. Ευαγγελισμού, Ορμύλια, Ίνδικτος, 2007, σ. 266

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους: Η υποβολή ενοχών είναι δαιμονικός πειρασμός που παραλύει κάθε προσπάθεια.  
Newsroom.  22/01/2023.  https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/p-andreas-
agathokleoys-i-ypovoli-enochon-einai-daimonikos-peirasmos-poy-paralyei-kathe-prospatheia/
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من أجلي ومن أجل اإلنجيل
األب ثيودور ستيليانوبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 قال السيد المسيح للتالميذ أنه ليس َمن سيتألم هو وحده، الراعي الصالح، بل هم أيضًا، كأتباعه، سيواجهون
 اَألضطهاد وحتى الموت. لقد كان األول الذي يتقدم ويقود. هو أول َمن حمل الصليب، وسار في طريق التجربططة
 والبالء. أما الذين اختاروا أن يتبعوا طريقه وأن يكونوا مخلصين له ويشكّلوا رعيَته، سيعانون أيضططًا. إن تكلفططة

التلمذة عالية وما ينتج عنها ساٍم أيضًا: خالص نفوسنا.
ْن Pَراَد ا Pنَّ َمْن ا ا� ِليَبُه َوَيْتَبْعِني. فَطط ْل صططَ ُه َوَيْحمِطط ْر َنْفسططَ ِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكطط ا� ْن يَطط Pَراَد ا Pَمْن ا   اقول) "إن كلمات الرب تتردد بقططوة: 
ْنَساُن لَْو َرِبَح ُه َماَذا َيْنَتِفُع اَأل� ْنِجيِل َفُهَو ُيَخلُِّصَها. َألPنَّ ْجِل اَأل� Pْجِلي َوِمْن ا Pُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلكَُها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن ا 
َتَحى ِبي َوِبكاَلَِمي ِفي هططَذا اْلِجيططِل ِه؟  َألPنَّ َمِن اسططْ ْنَساُن ِفَداًء َعْن َنْفسططِ ْو َماَذا ُيْعِطي اَأل� Pاْلَعالََم كُلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ ا 

مرقس  يِسيَن.  ِبيِه َمَع اْلَمالَِئكَِة اْلِقدِّ Pْنَساِن َيْسَتِحي ِبِه َمَتى َجاَء ِبَمْجِد ا نَّ اْبَن اَأل� .(.38 -34:8 لامعأ) ” اقول)اْلَفاِسِق اْلَخاِطِئ، َفا�
. لقططد وضططع نفسططه في مركططز أكططثر األشططياء أهميططة في الحيططاة. فهططو من أجلي ومن أجل اإلنجيل   اقول) " اقول) "قال المسيح 
د اإلنجيطل باألمانططة والطاعططة والتضطحية  إعالن اهلل النهائي للعالم. لم يطأِت ليكطرز باإلنجيططل فحسطب، بطل لُيجسططِّ
 بالنفس. إن رسالة اإلنجيل هي رسالة عن المسيح نفسه وعّما أنجزه لخالصنا. إنه ملء حضور اهلل في التططاريخ.

إنه تجسيد محبة اهلل وغفرانه للعالم. إنه الشاهد األول لحقيقة اهلل التي تألم من أجلها ومات على الصليب.
 قططد يتسططاءل اإلنسططان لمططاذا الصططليب؟ جططاء المسططيح إلى العططالم ليعلن محبططة اهلل وغفرانططه. لمططاذا إذن كططل هططذه
 المقاومة له والكراهية ضده الططتي أوصططلته إلى ألم الصططليب وذّلططه؟ ولمططاذا عططانى اآلَألم واَألستشططهاد هططذا العططدد

الكبير من المسيحيين األوائل الذين بّشروا بنعمة اهلل ومحبته للبشرية؟
الَُم. لَى اْلَعالَِم ِلَيِديَن اْلَعالََم، َبْل ِلَيْخُلَص بِططِه اْلَعطط ُه لَْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُه ا�  َنوُكِبَتْرَي ،ِحيِسَمْلا َعوُسَي ِصِّلَخُمْلاَو ِّبَّرلا ِةَفِرْعَمِب ،ِمَلاَعْلا ِتاَساَجَن ْنِم اوُبَرَه اَمَدْعَب ،اوُناَك اَذِإ ُهَّنَأل“يوحنا اإلنجيلي أعطانا الجواب إذ كتب:  َألPنَّ
وَر ْيُنونَططُة: ا�نَّ النُّ ُه لَْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيِد. َوهِذِه ِهَي الدَّ  َالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه َألَ ُيَداُن، َوالَِّذي َألَ ُيْؤِمُن َقْد ِديَن، َألPنَّ

يوحنا  يَرًة.  ْعَمالَُهْم كَاَنْت ِشرِّ Pنَّ اPوِر، َأل كَْثَر ِمَن النُّ Pْلَمَة ا اُس الظُّ َحبَّ النَّ Pلَى اْلَعالَِم، َوا .(.19 -17:3 لامعأ) ” اقول)َقْد َجاَء ا�
. تقييم مأساوي لحالة اإلنسان. لقد اتهموا المسيح بأنه كافر ومفسططد لطططرق وِر كَْثَر ِمَن النُّ Pْلَمَة ا اُس الظُّ َحبَّ النَّ Pَنوُكِبَتْرَي ،ِحيِسَمْلا َعوُسَي ِصِّلَخُمْلاَو ِّبَّرلا ِةَفِرْعَمِب ،ِمَلاَعْلا ِتاَساَجَن ْنِم اوُبَرَه اَمَدْعَب ،اوُناَك اَذِإ ُهَّنَأل“ اقول) "ا 
ملحططدين لعططدم ركططوعهم لعبططادة تماثيططل اآللهططة الوثنيطة   اقول) " اقول) "اهلل. وبالمثل، فقد وصفوا المسططيحيين األوائططل بططأنهم 

واإلمبراطور الروماني. يمكن للشر أن يستخدم أكثر األدوات قداسة، حتى الدين، لتنفيذ أغراضه الخبيثة.
 اليوم غالبيتنا َأل يخافون أن ُيضطهدوا أو يتأّذوا جسديًا بسبب اختيطارهم اّتبطاع المسطيح واَألنتمطاء إلى رعيتطه.
 لكن هناك العديد من المسيحيين المؤمنين في أجزاء أخطرى من العطالم، على سطبيل المثطال في الشطرق األوسطط
 والهند وباكستان وأفريقيا، يواجهون المعانططاة والمططوت بشططكل يططومي. يجب أن نحفظهم في صططلواتنا. يجب أن

نساعدهم. يجب أن نتعّلم من أمانتهم ووَألئهم للمسيح الراعي الصالح.
 نحن نواجه أشكاَألً أخطرى من التجططارب وطرقططًا أخطرى لحمططل الصططليب. قططد يكطون أعظم صططليب هطو أن نشططاهد
 ونحتمل ما يحدث ألطفالنا. إنهم مغمطورون بالصططور والرسططائل من وسطائل التواصططل اَألجتمطاعي الططتي غالبطًا مطا
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مساعدة عن  عاجزين  نبدو  وأجداد  كآباء  نحن  الوقت،  طوال  األذى.  أحيانًا  لهم  وتسّبب  وتشّوشهم،   تحّيرهم 
أطفالنا الضعفاء في مواجهة الضغط الهائل الذي يضعه المجتمع الدهري.

 بالطبع، الجواب هو العائلة المسيحية. نشكر اهلل على العائالت المسيحية التي تحارب موجات الكفطر والشطر في
 المجتمع. يقال إن األسماك الحية فقط هي التي يمكنها السباحة عكس مجرى النهطر. ترتكطز العطائالت المسطيحية
 القوية على زيجات مسيحية قوية. في سّر الزواج، يكون الزوجططان المسططيحّيان همططا سططّر اهلل الحّي، ويشططتركان
 في الحب واَأللططتزام المتبططاَدلين، ويجاهططدان لتحقيططق مشططيئة اهلل في العائلططة والكنيسططة والعططالم. فليبططارك اهلل

عائالتنا ويقّويها لتنمو وتزدهر في حياة اإليمان.
من أجلي ومن أجطل   اقول) "الجواب أيضًا هو اختيار اإليمطان والحيطاة اللطذين يصطنعهما كطل واحطد منطا. قطال المسطيح 
. لقد دعانا إلى وضعه في مركز حياتنا. لقطد دعانططا إلى إنكططار أنفسططنا واّتباعططه. هططذا اإلنكططار ليس مجططرد   اقول) "اإلنجيل
 إنكار لألشياء الفردية، كأن أتخّلى،  على سططبيل المثططال،  عن أكططل هططذا الطعططام الخططاص من أجططل المسططيح، أو أن
 أتخّلى عن بعض وقت التلفزيون من أجل المسيح، أو أن أراقب لغتي من أجططل المسططيح. قطد يكطون هطذا اإلنكطار

مفيدًا وصحيًا لحياة اإليمان، لكنه ليس نوع اإلنكار الذي تحدث عنه المسيح.
 إلى هذا، هو ليس إنكارًا لذاتنا العميقة كما ُخلقت على صورة اهلل ومثاله. إنها ليست دعوة لمحاولة محططو وعينططا
فرًا في الطوعي  الذاتي ونفي ذاتنا الحقيقيططة. في مثطل هطذه الحططاَألت، نفقطد الهويطة ونصطبح شطيئًا افتراضطّيًا، صطِ
 الذاتي. على العكس من ذلك، اهلل يحّب حتى أنفسنا الخاطئة ويدعونا دائمًا إلى محبة قريبنططا كمططا نحب أنفسططنا

ونعتّز بها ونعتني بها بمعونته.
. يدعو المسيح إلى تغيير حاسم في توجيططه الططذات، وتبططدل جططذري في النظططرة، من   اقول) " اقول) "من أجلي وألجل اإلنجيل
 القيم والملذات الدنيوية البحتة إلى القيم والصفات الشبيهة بالمسططيح. فكّططروا واعملططوا إلكططرام المسططيح. فكططروا
فكطر المسططيح. اعملططوا على مثططال المسططيح لكي تنمططوا إلى شططبه المسططيح   اقول) " اقول) "حسب أفكططار المسططيح لكي تكتسططبوا 
اهلل محبة ومن يثبت في المحبططة يثبت في اهلل واهلل   اقول) "ونضجه. أحّبوا كما أحب اهلل حتى نثبت في محبته ألن 

 . .(.16:4 يوحنا1 اقول) " اقول)يثبت فيه
 ولكن كيف يمكنني التفكير والتحدث والتصطرف مثطل المسطيح عنطدما يكطون المسطيح هطو اهلل على األرض وأنطا
 إنسططان ضططعيف وهّش؟ اقتططدوا بالمسططيح، يعلمنططا القديسططون، بقططدر مططا يمكننططا القيططام بططذلك. نقطططة البدايططة هي
اٍن، يمَطط ْؤِمُن َألPْن ِفيططِه ُمْعلٌَن بِططرُّ اهلِل ِبا� ُة اهلِل ِلْلَخالَِص ِلكُلِّ َمْن يُطط ُقوَّ   اقول) "  ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف …اإلنجيل، قوته، بركاته، فضائله. اإلنجيل هو 

رومية  يَماٍن  .(.17 -16:1 اقول) " اقول)َأل�
 ما هي أكبر مشكلة في مجتمعنا اليوم؟ ماذا وراء كل هذا الغضب واَألنقسططام؟ أليس هططو هططاجس تأكيططد الططذات،
 عنادنا وكبرياؤنا، قلة فهمنا ومسامحتنا لبعضنا البعض؟ أليس هذا هو الصخب المسططتمر من أجططل الحقططوق بططدَألً

من اَألهتمام بنفس القدر بمسؤولياتنا كمواطنين؟
األمريكيطططون لكن الكالم ينطبطططق فعاًل على كطططل في المقطططال األصطططلي يسطططتعمل الكطططاتب عبطططارة    اقول) اقول) " اقول) "النطططاس 
 .(البشر:المترجم يتحّمسون للحرية. ومع ذلك، فإن الهوس الواضح بالذات، والعناد والفخر لقهر وسحق الخصوم
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 بأي ثمن، َأل يقود إلى الحرية الفعلية التي تزدهر فيها المجتمعات. بدَألً من ذلك، تقودنا فرديتنا الالعقالنية إلى
 أسٍر أعمق لْلذات الخاطئة وأهواء النفس الشريرة والكبرياء والغضب والغططيرة واَألنتقططام والططبر الططذاتي وكراهيططة
نطربح حياتنططا   اقول) " اقول) "اآلخر التي تفسطد حياتنططا المشططتركة وتسطّودها. نحن نططبرهن صطحة تحطذير المسططيح: نحطاول أن 

خسارة حياتنا في اإلحباط والبؤس.  اقول) " اقول) "بتأكيد الذات وينتهي بنا المطاف بط 

. يدعونا الراعي الصططالح إلى ممارسططة صططفاته المتمثلططة في التواضططع والتضططحية   اقول) " اقول) "من أجلي ومن أجل اإلنجيل
نخسططر حياتنططا. هططذا جططزء من تكلفططة أن يكططون   اقول) " اقول) "والتسامح وحب اآلخرين، والتي يعتقد العططالم أننططا من خاللهططا 
. اتركوا وراءكم ضوضاء العالم الفوضوية وقوموا بإنجاز جميع المهام، وهي نفس ما نقوم به في  اإلنسان تلميذًا

المنزل وفي العمل وفي المجتمع، ولكن بأمانة المسيح ومحبته.
اِع وَبى ِلْلِجَيطط ُهْم َيِرثُططوَن اَألPْرَض ُططط َماَواِت ُطوَبى ِلْلُوَدَعاِء، َألPنَّ وِح، َألPنَّ لَُهْم َملَكُوَت السَّ    ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف …  ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف … »ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالرُّ

ْدَعْوَن. ْبنَططاَء اهلِل ُيطط Pُهْم ا الَِم، َألPنَّ ْنِقَياِء اْلَقْلِب... ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ Pَحَماِء... ُطوَبى ِلال لَى اْلِبرِّ ُطوَبى ِللرُّ    ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف … لامعأ) ”َواْلِعَطاِش ا�
.(.9 -3:5 اقول)متى 

Source: Fr. Theodore Stylianopoulos. For My Sake and the Gospel's. Orthodox Christian Reflections. September 16, 2022. https://
skepseis.us/writings/f/for-my-sake-and-the-gospels
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ماذا يعني الصليب لنا اليوم؟
األب روبير ميكلين

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الحياة والواهب  الغالب  وموته  المسيح  صليب  لنفهماللَذين ،إن  لنا  بالنسبة  جدًا  مهمان  الموت،  يدّمر  بهما    
مططا الطذي تعنيططه قطوة الصططليب    ةينثت)"َكُلْسَنَو َتْنَأ اَيْحَت ْيَكِل َةاَيَحْلا ِرَتْخاَف … اقول) "ونستوعب كمسطيحيين أرثوذكسططيين فالكنيسطة تطلب منططا أن نسططأل أنفسطنا 

 اقول) "بالنسبة لي شخصيًا إذ أعيش في العالم اليوم؟

 الغارقططة فيو ،لألسف، لقد فقد الصليب معنططاه، الشخصططي والجمططاعي،لططدى كثططيرين في الثقافططة الدهريططة اليططوم
 أولويات الحياة اليومية، حيث تحتل الكنيسططة المرتبططة الخلفيططة بين العديطد من األولويططات الزمنيططة األخططرى. إن
 المصطلحات التي يفكّر بها العالم الطدهري هي مثططل: كطل مطا أختطبره هنطا واآلن، كطل مططا أراه وألمسططه ، هطو مطدى

وُت!  َنا َغًدا َنُمطط كُْل َوَنْشَرْب َألPنَّ َفْلَنا�  .(. جزئيططًا، هططذا هططو سططبب32:15 كورنثططوس 1 اقول) " اقول) " اقول)وجودي وما هو معروف، لذلك 
، عندما يصّر علينططا على عططدم حرمططان أنفسططنا من أي شططيء؛ أنا أوَألً   اقول) " اقول) "حّث العالم على التركيز على الذات واألنا، 
 باختصار، تقودنا ثقافتنا إلى الخمول الروحي والموت الروحي وتشجعهما. لهذا السبب، إن الحفاظ على الصططيام
إضططافية يمكن َدم    اقول) " اقول) "واألعياد ... التي حددها المسيح من خالل كنيسته، أمر حيوي بالنسبة لنططا وليس مجططرد خِطط

تفويتها إذا كان المرء مشغوَألً.
 إن عالمًا َأل يؤمن باهلل ووحيه، وينكر التجّسد واألحداث التاريخية لحياة المسيح وقوته العجائبيططة الخالصططية،

 و عالم َأل تظهر فيه العواقب الحقيقية للشر أو الظالم والعنف. إنه عالم تنسى فيه طريقة الشططفاء من األهططواء،ه
  إلى أسوأ. إنه عالم  تزداد فيه صعوبة أن تكون مسيحيًا حقيقيًا، إنسططانًا يحب اهللسيئونحن ننتقل كأفراد من 

 .(، مططا نحن مططدعوون إليططه جميعططًا؛ إنططه ليس العططالم كمططا37:22مططتى  اقول) " اقول) " اقول)من كل قلبه، من كل نفسه، من كل فكره 
يريده اهلل ولهذا السبب يعطينا المسيح الصليب.

 الصليب هو ردنا على العالم الساقط ويأسططه، على الططذين ينكططرون اهلل ودعوتططه الُمِحّبططة لحيططاتهم، وعلى كططل َمن
 يتعّثر في إيمانه. الصططليب هططو دائمططًا تططذكير بططالواقع المطلططق وأهميططة ملكططوت اهلل بالنسططبة لنططا، وتططذكير بططإخالء

 .( في اليونانيطة وتقدمتطه الطوعيططة لنفسطه لهزيمططة الخطيئطة والمطوت نيابطة عنططا وخلطقkenosis اقول)المسيح لذاته 
موتنا ، نحن  اقول) "إمكانية وجود نسططل جديططد آلدم ينتصططر بالمسططيح ومثلططه على الخطيئططة والمططوت. في    اقول) "عن الططذات

 الذين نحمل صليبنا معطين األولوية للمسيح واإلنجيل، نستعيد إنسانيتنا الحقيقية، وغايتنططا ودعوتنططا في هططذه
الحياة التي وهبنا إياها اهلل.

  لم نكن على اسططتعداد أيضططًاذاهي الحقيقة: َأل يمكننا أن نتبع المسيح ونصططبح مشططاركين في غلبتططه إهذه ولكن 
متى   اقول)إلخالء ذواتنا من كل ما َأل يتماشى مع المسيح وإنجيله. كما يقول المسيح، َأل يمكننا أن نخدم اهلل والمال 

. هططذه الطدعوة ليسططت شططيئًا24:6 في العططالم ، ولكن ليس من العططالم  .( اقول) " اقول) ". بدَألً من ذلططك، نحن مططدعوون ألن نكططون 
. بالمقابططل، نحن نغصططب أنفسططنا يوميططًا لنعيش من أجططل معاصططرين   اقول) " اقول) "يمكننططا أن نقططرر التخلي عنططه كمسططيحيين 
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 المسيح، ونخضع أنفسنا لمشيئته ونعكس ملكوت اهلل في كل ما نحن عليه وكل ما نفعله. بعبارة أخرى، نحن
ننكر أنفسنا ونحمل صليبنا ونتبع المسيح. بهذه الطريقة نحن نتقّدس.

غالطية  لبسنا المسيح  لبسنا المسيح حقًا،27:3 اقول) " اقول) " اقول)يقول القديس بولس أن في المعمودية   .( اقول) " اقول) ". حسنًا، إذا كنا قد 
 فنحن إذن للمسيح وعلينا أن نكون متعلقين بعمل المسيح فيمطا نطزداد أكطثر وأكططثر شطبهًا بطه واتحطادًا معطه. كططل

، يقرر أنه مع اهلل أو ضد اهلل.في هذا الخصوصواحد منا، إلى حد ما، من خالل أفعالنا أو تقاعسنا 
 1 اقول)يذكرنا القديس بولس أن رسالة الصليب هي عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصططين فهي قططوة اهلل  

  ألن العالم الدهري اإلنسططانيان،.(. بالنسبة للعالم، إنكار الذات، حتى المحبة الحقيقية نفسها، غريب18:1كورنثوس 
الحب بعيدًا عن اهلل، صانع المح العشططق والكبريططاء غالبططًا اقول) " اقول) "يسعى إلى فهم  .(بة. هذا هو السبب في أن اآلروس    اقول)

 ما يتم الخلط بينهما وبين الحب وينتج عنهمططا اَألنحططراف واَألرتبططاك الجنسططي عنططدما َأل يتوافقططان مططع إرادة اهلل
، يعلن القططديس َأًل وَّ Pنَططا ا َحبَّ Pَو ا ُه هُطط ُه َألPنَّ َنْحُن ُنِحبُّ   اقول) " اقول) "المعلَنة. المسيح هو الططذي يعّلمنططا مططا هي المحبططة وكيططف نحّب: 

 .(. هذه المحبة توجهنا إلى الصليب، إلى عالمة محبططة اهلل وذروتهططا، الططتي19:4يوحنا 1 اقول)يوحنا في رسالته األولى 
 تظهر في التجسد، في آَألم المسيح الخالصية، وفي دعوته لنا لالشتراك في تلك الحياة الجديدة التي صنعها لنا

. لبسوه  اقول) " اقول) "نحن الذين 

دنا أكطثر مطع اهلل ومطع بعضطنايةالمحبة إذن هي ذبيحة ومقدسة. تصطبح المحبطة الحقيق   مانحطة للحيطاة إذ توّحط
 البعض عندما نتعلم أن ننكر ذواتنا ونحمل صليبنا ونتبع المسيح، ليس فقط خارجيًا في أعمالنا، ولكن داخليًا إذ

 .(. المحبططة الحقيقيططة4:1بطططرس 2 اقول)نتحّول وننمو في الوحدة مع المسيح ونصير مشططاركين في الطبيعططة اإللهيططة 
تأشططيرات الفضططيلة وتأكيططد الخيططارات   اقول) " اقول) "تعني أن نطلب لآلخطرين مططا يريططده اهلل لهم. إنهططا بعيطدة كططل البعطد عن 
 وأنماط الحياة الخاطئة في حضارة اليوم. لكن عندما يقف المسيح في مركز حياتنا وأولوياتنا يكون أيضًا مركز

محبتنا إذ هناك يقف الصليب دائمًا، وهو الذي يحدد المحبة!
َمن يرسططم إشططارة الصططليب، عليططه أن يكططون أيضططًا   اقول) "بعبارة أخرى، كما يقول الراهب الروماني األب أرساني بوكا: 
. عندما نحمل صليبنا، نعلن انتصار المسيح داخليًا وخارجيًا، ونحرس قلوبنا وأذهاننا في   اقول) "مستعدًا لحمل صليبه
 المسيح يسوع من الشططياطين ورذائلهم، كمططا نعطي شططهادة لَمن حولنططا عن حقيقططة أن انتصططاره هططو لكططل البشططر،
 المحبوبين من اهلل والمدعوين إلى القداسة والحياة الجديدة في الشركة معه. إذا أحببنا، فإننا نكون أيضططًا على
 استعداد للثبات في إعالن أّن ما أعلنه اهلل على أنه خطيئة هو خطيئططة، فيمططا نشططير إلى طريططق التوبططة والشططفاء

بشهادتنا الذاتية للحق.
 لذلك، لكي نحقق النصر مع المسيح على هذا العالم وكطل مطا هطو عطابر، نمططوت نحن أيضططًا عن األنطا والعطالم وعن
 المطالب الدهرية واَألحتفاظ بالصليب وحقيقة المسيح مخفيين ألنفسنا. يدعونا المسيح أن نخططرج من أنفسططنا،
 ونعطي أنفسنا، لنصبح شهودًا شجعانًا للحياة في المسيح لهذا العالم الهالك. لماذا؟ ألن محبة اهلل تفططرض علينططا،
دِخلهم اهلل في حياتنططا.  ألننا نحب المسيح، نرغب في الشفاء والخالص ليس فقط ألنفسططنا ولكن أيضططًا للططذين ُيطط
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لنا فيه أن نحتفظ بإيماننا ألنفسنا، ونركّز فقط على أنفسنا، ألن  هذا صليب أيضًا وإنكار للذات في عالم ُيقال 
حقيقة المسيح هي بمثابة إهانة لمطالب اإلنسانية الدهرية الالدينية ومذهب المتعة.

 إن الذين أنكروا أنفسهم وحملوا صليبهم َألتباع المسيح يكتسبون النصر بوصططفهم ورثططة لملكططوت المسططيح. هططذا
ْن ُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلكَُها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن Pَراَد ا Pَمْن ا   اقول) "هو وعد ربنا العظيم بالمحبة لنا في اإلنجيل حيث يعلن: 

. ْجِلي َفهَذا ُيَخلُِّصَها Pاقول) "ا 

 نحن نعلن هذه المحبة وهذا الرجاء لعططالم لم يعططد يعططرف مططا هي المحبططة أو كيططف يحب، أو كيططف ولمططاذا يحططرم
 الناس أنفسهم من أي رضا. نحن نعطي من أنفسنا لبناء الكنيسة وخدمتها. نقدم أنفسنا لنشهد للحق قطوَألً وفعاًل.
 في حملنا صليبنا كل يوم، نحن نعلن حقيقة حياة المسيح وانتصاره على الخطيئة والموت. نحن الططذين نجاهططد
 ضد خطايانططا ونثطابر في هطذا الجهططاد، ونعططود إلى المسططيح حطاملين ثمططار التوبطة، نشطهد َألنتصططار الصططليب. نعلن
 الحقيقة بصوت عاٍل ودون إنكار لعالم ميططؤوس منططه. والحقيقططة هي أن المسططيح هططو تلططك الحيططاة؛ فيططه رجاؤنططا
الصططليب هططو قططوة المسططيح الططتي عنططدما   اقول) "األكيد وشفاؤنا. يلخص األب ديمترو ستنيلوي هذه الحقيقططة فيكتب: 

 اقول) "نأخذها يمكن أن تحّول العالم إلى ملكوت.

 حيططاةلذا، تفّحْص حياتك اليوم. أتنكر نفسك حقًا وتحمل صليبك لتتبع المسيح؟ جططدد شططراكتك مططع الططذي هططو ال
 قبل كل شيء. احمل صليبك واتبع المسيح واعلم أنه سيكون معك في كل خطططوة على الطريططق. صططليبه سططوف

َمَعوسوف لن تخَشوا إنسانًايحميك ويرشدك. فاتقوا اهلل    اقول) ". وبعد ذلك ، يمكننا أن نؤكد بحقٍّ مع القديس بولس: 
اِن اْبِن يمَطط يَماِن، ا� ْحَياُه ِفي اَأل� Pَما ا نَّ ْحَياُه اآلَن ِفي اْلَجَسِد، َفا� Pَفَما ا . َنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ Pْحَيا َألَ ا Pاْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفا 

غالطية  ْسلََم َنْفَسُه َألPْجِلي Pِني َوا َحبَّ Pفردوس.(. افعل ذلك وسيتحول العالم من حولك إلى 20:2 اقول) " اقول)اهلِل، الَِّذي ا!

Source:  What Does the Cross  Mean for  us Today? Homilies.  https://www.orthodoxannapolis.org/what-does-the-
cross-mean-for-us-today%ef%bf%bc/

22

https://www.orthodoxannapolis.org/what-does-the-cross-mean-for-us-today%EF%BF%BC/
https://www.orthodoxannapolis.org/what-does-the-cross-mean-for-us-today%EF%BF%BC/

	Source: St. Seraphim Chichigov, True Intelligence is to obey God in Everything: On the Spiritual Work of the Human Mind, Orthodoc Christianity, translated to English by Jesse Dominique, 11/12/2022, https://orthochristian.com/149887.htm, 12/12/2022, https://orthochristian.com/149888.html
	هذا التعليم راجعه وأقرّه المجمع المقدس (الروسي) ونشره ليتمّ استعماله للتعليم في المدارس كما ولكل المسيحيين الأرثوذكسيين (موسكو، المطبعة المجمعية، 1830)
	عن البند العاشر
	283. لماذا يذكر قانون الإيمان المعمودية؟
	لأن الإيمان مختوم بالمعمودية وغيرها من الأسرار والطقوس.
	284. ما هو سر أو الطقس؟
	السر أو الطقس هو عمل مقدس من خلاله تعمل النعمة، أو بعبارة أخرى قوة الله الخلاصية، بشكل سري على الإنسان.
	285. كم هو عدد الأسرار المقدسة؟
	سبعة: 1. المعمودية. 2. مسحة الميرون. 3. اﻹفخارستيا (المناولة). 4. الاعتراف. 5. الكهنوت. 6. الزواج. 7. مسحة الزيت.
	286. ما هي كل فضيلة موجودة في كل من هذه الأسرار؟
	1. في المعمودية، يولد الإنسان سرياً لحياة روحية.
	2. في مسحة الميرون ينال نعمة النمو والقوة الروحية.
	3. في المناولة يتغذى روحياً.
	4. في الاعتراف يشفى من الأمراض الروحية، أي من الخطيئة.
	5. في الكهنوت ينال نعمة روحية ليجدد الآخرين ويطعمهم ويغذيهم بالعقيدة والأسرار.
	6. في الزواج ينال نعمة تقديس الحياة الزوجية والإنجاب الطبيعي وتربية الأطفال.
	7. في المسحة بالزيت دواء حتى للأمراض الجسدية، حيث أنه شفي من اﻷمراض الروحية.
	287. ولكن لماذا لا يذكر قانون الإيمان كل هذه الأسرار فيما يذكر المعمودية فقط؟
	لأن المعمودية كانت موضوع سؤال ما إذا كان ينبغي إعادة تعميد بعض الناس لكونهم هراطقة؛ وهذا تطلب قراراً تم وضعه في قانون الإيمان.
	حول المعمودية
	288. ما هي المعمودية؟
	المعمودية هي سر، فيه الإنسان الذي يؤمن، بعد أن يُغطّس جسده ثلاث مرات في الماء باسم الله الآب والابن والروح القدس، يموت عن حياة الخطيئة الجسدية، ويولد من جديد من الروح القدس إلى حياة روحية ومقدسة. ما لم يولد الإنسان من الماء ومن الروح لا يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات (يوحنا 5:3).
	289. متى وكيف بدأت المعمودية؟
	أولاً ، عمّد يوحنا بمعمودية التوبة قائلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي سيأتي بعده أي بالمسيح يسوع (أعمال 4:19). بعد ذلك، قدّس يسوع المسيح المعمودية بمثاله، عندما أخذها من يوحنا. أخيراً، بعد قيامته، أعطى الرسل هذه الوصية: اذهبوا وعلموا جميع الأمم، معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس (متى 19:28).
	290. ما هو الأكثر أهمية في إقامة المعمودية؟
	التغطيس الثلاثي في الماء باسم الآب والابن والروح القدس.
	291. ما المطلوب من طالب المعمودية؟
	التوبة والإيمان. كما أيضاً قبل المعموديةأن يتلو دستور الإيمان. "تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى اسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ لِغُفْرَانِ الْخَطَايَا، فَتَقْبَلُوا عَطِيَّةَ الرُّوحِ الْقُدُسِ” (أعمال 38:2). "مَن آمن واعتمد فهذا يخلص"  (مرقس 16:16).
	292. ولكن لماذا إذن يعتمد الأطفال؟
	لإيمان والديهم وعرّابيهم، الذين هم ملزمون أيضاً بتعليمهم الإيمان بمجرد بلوغهم سناً كافياً للتعلم.
	293. كيف يظهر من الكتاب المقدس أنه علينا تعميد الأطفال؟
	في زمن العهد القديم، كان الأطفال يُختَنون بعمر ثمانية أيام؛ والمعمودية في العهد الجديد تحل محل الختان. وبالتالي يجب تعميد الأطفال.
	294. أين يظهر أن المعمودية تحل محل الختان؟
	من كلمات الرسول التالية للمؤمنين: وَبِهِ أَيْضًا خُتِنْتُمْ خِتَانًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِيَدٍ، بِخَلْعِ جِسْمِ خَطَايَا الْبَشَرِيَّةِ، بِخِتَانِ الْمَسِيحِ. مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ، الَّتِي فِيهَا أُقِمْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ بِإِيمَانِ عَمَلِ اللهِ، الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ.” (كولوسي 11:2)
	295. لماذا العرّابان في المعمودية؟
	لكي يقفوا ضامنين أمام الكنيسة لإيمان المعمَّد، وبعد المعمودية ليتولوا المسؤولية، لتثبيته في الإيمان. (انظر ديونيسيوس الأريوباغي، التراتبية الكنسية، الرأس 2).
	296. لماذا نتلو الاستقسامات قبل التعميد؟
	لطرد الشيطان الذي منذ سقوط آدم صار ينفذ إلى الناس ويتسلط عليهم كأسراه وعبيده. يقول الرسول بولس "الَّتِي سَلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلًا حَسَبَ دَهْرِ هذَا الْعَالَمِ، حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ، الرُّوحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ" (أفسس 2:2).
	297. أين تكمن قوة الاستقسامات؟
	باسم يسوع المسيح، الذي نستدعيه بالصلاة والإيمان. أعطى يسوع المسيح هذا الوعد للمؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي. (مرقس 17:16)
	298. ما هي قوة إشارة الصليب التي يُشار إليها في هذه وغيرها من المناسبات؟
	كمثل اسم يسوع المسيح المصلوب عندما ينطَق بالإيمان بحركة الشفتين، الشيء نفسه هي أيضاً علامة الصليب عندما تُرسَم بالإيمان بحركة اليد، أو يتم تمثيلها بأي طريقة أخرى. يكتب كيرلس الأورشليمي: لا نخجل من الاعتراف بالمصلوب. لنرسم بجرأة علامة الصليب على الجبهة وعلى كل شيء. على الخبز الذي نأكله. على الكؤوس التي نشرب منها. دعونا نجعلها عند خروجنا ودخولنا؛ عندما نضطجع للنوم وعندما نستيقظ. عندما نسير، وعندما نرتاح: إنها حماية عظيمة، تُمنح للفقراء بلا ثمن، للضعفاء بدون عمل. لان هذه هي نعمة الله. عربون للمؤمنين ورعب للأرواح الشريرة” (العظات. الفصل 13. 36.)
	299. من أين أتى استعمال إشارة الصليب؟
	منذ زمن الرسل. ( انظر ديونيسيوس الأريوباغي، التراتبية الكنسية، الرأس 2 و5؛ أيضاً ترتليانوس عن التاج الرأس 3، عن القيامة، الرأس 8).
	300. ما معنى الثوب الأبيض بعد المعمودية؟
	طهارة النفس ونقاوة الحياة المسيحية.
	301. لماذا يعلَّق صليب للمعمَّد؟
	كتعبير مرئي وتذكير مستمر لأمر المسيح: "إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي" (متى 24:16)
	302. ماذا يعني دوران المعمد حول الجرن مع شمعة مضاءة؟
	الفرح الروحي مصحوب بالاستنارة الروحية.
	303. كيف نفهم أننا في دستور الإيمان نعترف بمعمودية واحدة؟
	بمعنى أن المعمودية لا يمكن أن تتكرر.
	304. لماذا لا تتكرر المعمودية؟
	المعمودية هي ولادة روحية: يولد الإنسان مرة واحدة. لذلك يعتمد أيضاً مرة واحدة.
	305. ماذا نفكّر بالذين يخطؤون بعد المعمودية؟
	أنهم مذنبون في خطاياهم أكثر من غير المعتمدين لأنهم تلقوا مساعدة خاصة من الله لعمل الخير، لكنهم رموا بها بعيداً. “لأَنَّهُ إِذَا كَانُوا، بَعْدَمَا هَرَبُوا مِنْ نَجَاسَاتِ الْعَالَمِ، بِمَعْرِفَةِ الرَّبِّ وَالْمُخَلِّصِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، يَرْتَبِكُونَ أَيْضًا فِيهَا، فَيَنْغَلِبُونَ، فَقَدْ صَارَتْ لَهُمُ الأَوَاخِرُ أَشَرَّ مِنَ الأَوَائِلِ" (2بطرس 20:2).
	306. ولكن أليس هناك طريق ليحصل من أخطؤوا بعد المعمودية على العفو؟
	هناك طريق هي التوبة.
	الشر والشيطان والسقوط البشري
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