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* لنفسه الزائلة إلى هذا الحد؟ٌلَم اإلنسان مهمل

الكاهن الشهيد تداوس أوزبنسكي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

نممار!وحشممأحممد الإذا صرخ شخص ممما في  "د:  "، Qون فيؤ الهممدوء ورباطممة الجممأش ويبدًان يفقممد الجميممع فممورَلا 
  وإذا لم يكن هناك مخرج، ألن يغلب عليهم الخوف الذي يجعلهم ينسون كل شيء ويبحثممون؟البحث عن مخرج

فقط عن طريقة ما إلنقاذ حياتهم؟
الدينونممة على األبممواب! نممار جهنم ًاحسن  "بالفعممل في نفمموس كثمميرة!  لكنمشممتعلة "، الكنيسة المقدسة تصممرخ: 

 لقيام بشيء على األقممل من أجممل خالصليتخذ خطوة منهم ، وال يكاد أحد ًاالناس يسمعون هذا بال مباالة تقريب
رواحهم الفاسدة.أ

 ؟ ترسممم الكنيسممة في أذهممان النمماسمرتعبممًا أفال يسممتيقظ ، لهيب حريق رهيب، حتى في المنام،إذا رأى اإلنسان
 رونّصورة يوم القيامة ونار جهنم بكل الصفات القادرة على إيقاظ الناس من نومهم الروحي. لكن الناس ال يتأث

حتى نهاية حياتهم.ًا ما يستمر بأي أوصاف ويستمرون بال مباالة في سبات روحي، غالب
  الكنيسممة المقدسممة على لسممانمهِّعلُت؟ من الواضح أنه ال يؤمن بكل ما الفانيةنفسه للغاية بغير مباٍل اإلنسان لَم 

 ،ا إلى حممد مممًا كممل شمميء سمميكون مختلفممّن. يعتقد اإلنسممان أهنم عن الدينونة األخيرة وج،المسيح نفسه ورسله
أي خوف.من دون أن يتأّصل فيهم مثله ون يعيشالجميع ، في النهاية - هنم عليه أهوال جّوسوف تمر

 ، في هممذه الفكممرة، ال يختلممف اإلنسممان عن خممروف بال عقممل، يتبممع القطيممع كلممه، ويممذهب إلى حيث يممذهبًاحق
 وف سممجهنماآلخرون، ويشعر بالرعب فقط عندما يرى الدمار الذي يقترب بأم عينممه. يبممدو لإلنسممان أن أهمموال 

بطريقة ما.تفوته 
قد تكممون األمممور على ممما يممرام الممتي يكررهمما بال شممعور يشير إلى إنه لماذا؟  "فكرة    وإهمالممهاسممتهتارهلتممبرير "

 ، إذا كممان اإلنسممانّممًاالعممذاب األبممدي حيبإيمان الكان إن هو ثمرة عدم اإليمان بالعذاب األبدي. االستهتار وكسله. 
؟ تممذكرًا يكون أكثر حذرا - لم يهرب من النار ألنال مفر منه إأن احتراقه  كما ًا -يعرف أن العذاب ال مفر منه  تمام

.في هذا اإلنسانكلمات سيراخ الحكيم هذه عندها تتحقق . ًا أبدأساعتك األخيرة ولن تخط
  كممما هممو موصمموف فيًايؤمنممون لكنهم يعتقممدون أنممه لن يكممون فظيعممأنهم ال يؤمن الناس بالعممذاب األبممدي، أو 

 ،في النهايةبوجود مثل هذه العممذابات؟ نقبل اإلنجيل. لماذا؟ أال يمكن أن يكون هناك عذاب أبدي؟ أال يمكننا أن 
بدأ العذاب األبدي على األرض، يحمله اإلنسان في قلبه حتى قبل العبور إلى الحياة وراء القبر.ي

 ًن يعيش كل أيامه سعيداَ وهو على األرض؟ مًان ال يتألم أبدَأولئك الذين ال يؤمنون بالعذاب األبدي: م لنا ْفليقل
 ، السعادة هي زهرة نادرة يبحث عنها الناس طوال حياتهم دون أن يجممدوا مممافي النهاية وبدون حزن؟ ًوراضيا

 ؟مقدار المعاناة عندما تقممف العقبممات في الطريقما هو  تلك الزهرة! وىتالشتسرعة بأي فيريدون. وإذا وجدوا، 
عزيز.ما هو من الخوف من فقدان ومن الشكوك المختلفة والكثير من العذاب من الحسد هناك 
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  الممذين يضممحكون ال يضممعف أحيانممًا إذِمنغالبًا ما يظهر الناس ممتلئين بفرح الحياة. كلهم يضحكون، ولكن َمن 
 يشعر بالفراغ العاطفي الذي ال يستطيع شيء أن يمأله: شعور بالخيبة واالستياء واإلرهاق والملل القاتممل. قممد ال
 يكون السعداء يحسبون الساعات، لكن كم هو مضجر الوقت للكثيرين، ولكل واحد في الكثير من أيام وسنوات

لقتل هذا الوقت العصيب! "حياته. كم يتوق المرء  "

  في حياتممه؟ هممذا اإلرهمماق، أو الشممعورناقصممًا ًاالذي ال يبتلعه التعب؟ من منا لم يشعر قط أن هنمماك شمميئهو ن َم
 م سعادة الحياة؟ أليست نواة العذاب المرهقِيظلأال اجه على الرغم من كل السعادة الظاهرة، تحنشيء نقصان ب

 ضممدعمممٍل ، كممل في النتيجةقال عن عذاب الضمير؟ من لم يختبره؟ ُنواة العذاب األبدي؟ وماذا يهي في النفس 
ع مقممداٍر ّإلى أي ،القلق نشعر كممل يممومِبكَم من ! ًا وعذابًا وقلقًا واضطرابًا مرًامذاقالنفس الضمير يترك في   يتجمّمم

على مدار الحياة كلها؟
 كان هذاس الحزن واألسى والعذاب إذا ََف دموع، وستشعر بنالتماعة في كل فرح بشري ىإذا نظرت بعناية، ستر

 مدى إشممراقو إلى المسيحي الحقيقي ْوصايا اإلنجيل. على عكس ذلك، انظرب يفكر اتجاهل ضميره ولاإلنسان ي
 ، ويجد في كلًا اليائس أبدحباطإالالروحية على الرغم من أي حرمان كبير؛ كيف أنه ال يقع في وسجّيته وجهه 

 وأبدي. إن سعادة الخمماطئ هي تفاحممةغير أرضي ساٍم  للسالم. ستالحظ في دموعه بصيص فرح ًاشيء مصدر
 سليم.ٍّدود. لكن حزن الرجل الصالح خدش طفيف في جلد تفاحة ذات لبأكله الجميلة ذات لب 
 األخمميرأممما كلها الدودة الممتي ال تممموت والممتي تعممذب ضممميره. أ ت،المستمرظاهر كل الفرح ال، مع إن سعادة األول

.المتبرعمةيحتمل األحزان في هذا العالم لكنها ال تضر قلبه الذي يحمل بداخله بذرة الحياة األبدية ف
  بسرعةىتالشي الكثير من األشجانوال شيء يمكن أن يخفف من قلق وعذاب روح الخاطئ. على الرغم من أن 

 إناألمواج التي تعبر البحر، إال أن هذا ال يعني أنها اختفت دون أثر، ألن موجة أخرى سممترتفع في مكممان آخممر. ك
 فممترة، فقممط ليممتراكم تممدريجيًا ويتقممدم،ليتحممول هممو ضعف الصحة الجسدية ال يختفي دون أن يترك أثرًا، بممل 

 لم تتعطممل الصممحة فممما الممذيما  نه والموت نفسه. ألالمرضإلى وويؤدي في النهاية إلى االنهيار الكامل للصحة 
 مخمماوف بممدون أثممر! وكم منهمما تممتراكمال ال تختفي النفس: في هيمنع اإلنسان من العيش إلى األبد؟ الشيء نفسمم

!النفس في حياة ًا تامًاتحدث خرابف
 ، وكممما يقممول ألعماله،يحصممد ممما يممزرع. يجلب العممذاب لنفسهاإلنسممان ن أ ً! حقاالنفسفي يتوّلممد عممذاب أي ثم 

 لنفسه من خالل العيش ِبُدوِن اْسِتْحَقاق.الدينونة يأكل ويشرب هو ( 29:11 كورنثوس 1)لرسول ا
 ال شيء تقريبًا مما تقبله النفس دون وعي يختفي من دون أثر، على سبيل المثال: الجو والناس والمواقف الممتي
 تحيط بنمما. قممد تتشممكل حيمماة البعض بكاملهمما تحت تممأثير ممما يحيممط بهم. وإذا كممان الشممخص يتلقى في نفسممه
 باستمرار أفكارًا مثيرة للتجارب، ومن األفكار السرية تنشأ في النفس المشاعر والرغبممات وأعمممال ضممد الضمممير،
 فكم من هذه اآلثار السيئة تتراكم في النفس، وهي أشياء يتلقاها اإلنسان يوميًا، كل سمماعة وكممل دقيقممة طمموال
 سنوات حياته الطويلة؟ يرسم اإلنسان ويخلق صورته المستقبلية مع كممل عمممل وفكممر، كمثممل رسممام أو مصممّور.
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رة، فإنها ستطّور يومًا ما كمثل صورة فوتوغرافية للرب في  وحتى لو كانت هذه الصورة اآلن مظلمة وغير مطوَّ
 (.5:4 كورنثوس 1)يوم القيامة، عندما يظِهر الرب خفايا الظالم 

ال ينام الذي يذكره الرب ليس من اختراع العقل البشري. تولد هذه الدودة الذي ال يموت و  "بالحقيقة، الدود  " " " 
 وتنمو في عذاب الضمير أثناء الحياة األرضية. في النهاية، هناك الكثير من االنتحارات! أال يقتل النمماس أنفسممهم
 ألنهم ال يستطيعون تحمل عذاب الضمير الذي ال يطاق وال يخمد، والذي يكون قد بدأ بالفعل؟ عممذابات السممعادة
 المحطمة، اآلمال المضللة، تقويض أسلوب حياتهم المنشود؟ وجهنم ليست شممبحًا. إن نممار األهممواء الممتي تحمموي
 في ذاتها العذاب هي بالفعل بداية نيران جهنم التي ستشتعل ولن تنطفئ إذا أهمممل اإلنسممان إطفاءهمما في هممذه

الحياة األرضية.
 ، كممما فعممل على سممبيل المثممال القممديسهاونيرانجهّنم  دينونممة ًان لكي يتذكروا دائممموالقديسجاهد هذا السبب ل

. بوضوإذ نظر مسبقًا الدينونة بمرارة، ناح "إفرام السرياني، الذي    ذكممر يممومًاأسممالفنا دائمممحفظ هذا السبب ل"ح
 [المممترجمروسمميا:  نع انه مالكلا ] الكالم هنمما عن القيامة في أذهانهم. بدأ التحول إلى المسمميحية في عهممد األمممير فالديمممير 
 ر يمموم القيامممة المصممور فمموقّكذتمم بًابتصوير مرئي ولفظي ليوم القيامة. كان المصمملون يغممادرون الكنيسممة دائممم

ينعشون ذاكرتهم بالصور على جدران منازلهم، وبالترانيم الروحية، إلخ.كما العتبة، 
 وصمماياينسممون  ًاأيضممراحمموا ذكرهم يوم القيامة، ت الالحقون في أحفادهموعلى العكس من ذلك، عندما تراخى 

 رهاّذكتممينسون الدينونة األخيرة ألن فيما ما يشغلهم وما هو أكثر متعة لهم. جيد يتذكرون بشكل إنهم المسيح! 
 وال أحممد يعممرف مممتىبعيممدة جممدًا ر أفممراح الحيمماة على األرض؛ لقممد نسمموا ذلممك، معتقممدين أن الدينونممة ّدميقد 

كون.تس
 تممأتي في وقت غممير محممدد،أنهمما  أو ،ممما يعتقممدونًا، على  من الزالزل التي لن تأتي قريبممونالناس ال يقلقكما أن 

ا كممما عندهمحالة اإلهمال  قساوةال يؤّدي إال إلى ، وعدم إيمانهم اآلتيةكذلك ال يقلقون بشأن الدينونة   أن. تماًممم
  خاصممةعدم إيمان متهمماون،الناس اآلن في حالة يبقى تصديق وعظ نوح قبل الطوفان، كذلك يشاؤوا لم البشر 

 إنهممجممرد حكايممات خرافيممة فارغممة. هي إلى أن الطوفممان والدينونممة األخمميرة غالبممًا أن العلم الحممديث يشممير 
كيف يمكن أن تكون الدينونممة رهيبممة إذا كممان الممديان هممو المسمميح   هممذه المحبممةالممذي يفيض للنمماس "يفكرون 

 يعيشممما  من خوفنا من القاضممي. إذا كممان خمماطئ تزيدهي ل"الوداعة والمغفرة؟ لكن هذه الوداعة مع العظيمة 
  لوجممه مممع المسمميح،ًايحاول أن يبتعد عنه وال يقابله، فكيممف سمميلتقي وجهممباٍر وهو  من ًا جدًاعلى األرض خائف

 إنأيام حياتممه؟ طوال ، عندما يتذكر كل األعمال التي ارتكبها والتي أغضبت المسيح أالوديع والبار الذي ال يخط
 ! وعلى الرغم من أن وجه الربهاوظلمحياة الخاطئ مرآة نقية تنعكس فيها كل نجاسة ستكون وداعة المسيح 

أمثممال أ بال تغيممير، أفال تجمممع هممذه الوداعممة الجمممر المشممتعل على رؤوس الخطممًاوديعمميبقى    ؛ روميممة22:25)ة 
  بسبب قساوةإذتضِرم هذه الجمرات في قلوبهم التوبة المحرقة خالل حياتهم على األرض. ال لَمن  (؟ َوْيٌل 20:12

إلى نار جهنم التي ال تطفأ!الجمرات  ستتحول هذه قلوبهم 
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 كم نحتاج أيضًا إلى حفِظ ذكٍر قوي لدينونة المسيح الرهيبممة األخمميرة وعممذابات جهنم الناريممة! كم نحتمماج نحن
 الممذين نعيش على األرض أن نبكي ونفممرح، ولكن ليس بسممبب ممما يجعلنمما نبكي ونبتهج عممادة. نحن بحاجممة إلى
 استبدال الحزن غير المجدي لهذا العصر بالحزن الذي يفيد الروح في الحياة األبدية؛ لتفضمميل الفممرح الالنهممائي

في المسيح على األفراح الباطلة والزائلة!
لتدخْل ُقدامك صمممالتي، أمممل أذَنيممك  "كم علينا أن نتبع الكنيسة المقدسة، وأن نتنهد من أعماق نفوسنا ونصّلي 
 "إلى طلبتي فقد امتألْت من الشرور نفسي، وحيمماتي من الجحيم دنت أو بكلمممات ترنيمممة هممذا العيممد الحاضممر:
 "ويل لي أيتها النفس المظلمة! إلى متى لن تبتعدي عن الشر؟ الى متى تبكين بقنمموط؟.. لممماذا ال ترتعممدين أمممام
أتفطن في اليوم الرهيب وأنوح على أفعالي الشريرة كيممف أجمماوب الملممك الممذي ال ، و "كرسي دينونة المخّلص " 

. "يموت، وبأّية داّلة أعاين الدّيان أنا الشاطر، لكن أيها اآلب الحنون واالبن الوحيد والروح القدس ارحمني

 * . مرفع اللحم ) (عظة في أحد الدينونة 

Source:  Hieromartyr  Thaddeus (Uspensky).  Why is  Man so Careless About his  Perishing Soul?  Homily  on Meatfare 
Sunday  (of  the  Last  Judgment).  Translation  by  OrthoChristian.com.  Pravoslavie.ru.  2/27/2022. 
https://orthochristian.com/144691.html
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التريودي وحياتنا الروحية
الميتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

  لكامل الحياة الروحية لإلنسان. يكفي للمرء أن يتتبع معاني تراتيممل األيممامنموذج ُمصّغرإن فترة التريودي هي 
 هولحيمماة الروحيممة وحممتى النهايممة، ووضممع األسمماس ل  الجهاد الذي جعله اإلنسممان أمامممه. يبممدأ منمضمارليرى 

 كممل شممخٍص يعيشب الخاصة اإلنسان. التريودي هو فترة روحية غنيممة جممدًا، وبحسممب الظممروف تأليه وتقديس
ع بشممكٍل كامممٍل كممل الفممرص الروحيممة الممتي  ضمن االلتزامات المتنوعة التي لديه، ليس من السممهل عليممه أن يتتبَّ

هذه الفترة.تمنحنا إياها
  إلى ثالث فترات. واحدٌة قبل بدء الصوم، وأخرى هي فترة الصمموم المقممدس، ثم األسممبوعتقسم فترة التريودي

 العظيم آلالِم الرب المقدسة والقيامة. الفترة ما قبممل الصمموم هي فممترة تحضمميرية، ترينمما كيممف نجاهممد وممما هممو
 موقممفالطريق الحقيقي الذي ُيدخل اإلنسان إلى الجهاد الممروحي. إن أسمماس كممل الحيمماة في المسمميح ليس إال 

التوبة. تولد التوبة من التواضع.
 األحد األول من التريودي هو أحد الفريسي والعشممار. يرينمما الممرب هنمما بوضمموٍح إنسممانًا مليئممًا بالخطايمما وعممديم

ر أمام اهلل. وفي  ، ريناُي، الوقت نفسهاألخالق بالكامل قد ُبرِّ متدينًا " إنسانًا خلوقًا، تقيًا و   يتقيد بجميممع أحكممام"
 الناموس، ولكْن عوض أن ُيبرر من اهلل فقد ِدين، ألنه لم يجد المفتمماح الممذي بممه يسممتطيع أن يفتح بمماب الحيمماة

التواضممع والتوبممة يترافقممان معممًا. ال يمكن إلنسمماٍنالروحية. هذا المفتاح هو مف [تاح التوبة والتواضممع. هممذان    نع انه مالكلا ]
 بدون تواضع أن يتوب؛ ال يستطيع اإلنسان المتكبر أن يتوب. وحده المتواضع من يتوب حقًا، ألن التوبممة تعممني

 جب على اإلنسان أن يدعو باسم اهلل، وهو األمممر الوحيممد الممذي يمكنانكسار قلب اإلنسان، وعبر هذا االنكسار ي
م شّدةأن يخّلصه. التوبة هي  [أنت وألم. ولكْن، هكذا تتقوَّ  . التوبة هي المفتاح الذي يفتح بمماب رحمممة اهلل. ألن نع انه مالكلا ]

"عدم الخطأالطبيعة البشرية ال يمكنها مطلقًا أن تحوز   نسان كان عممديم الخطيئممة، وبالنعمممِةإ. وحده المسيح ك"
  أن نصبح يومًا ما بال خطيئة، ألننتخيلوالدة اإلله الفائقة القداسة التي تلقت هذه العطية من اهلل. ال يمكن أن 

رنا به وال يمكن تجنبها عمليًا بالنسبة لنا، فممإن ممما يمكنممه أن مَّسلُمذلك مستحيل. بما أن الخطيئة هي أمر   ُيحضممِ
  وفاضمملين، ألنممهأخالقمميينأمام اهلل ليس أعمالنا وفضيلتنا بل توبتنا الحقيقية. هكذا نزيل خرافة أننمما سنصممبح 

 فمن المؤكد أنه لدينا خطايا. لذلك فإن عالقتنا باهلل ال يمكن بناؤها على حقيقة أننا سنفرُّ من أخالقيينمهما كنا 
أمام اهلل بروح التوبة.نحن نتعّلم أن نتوب ونقف باستقامة الخطيئة بل على حقيقة التوبة.  

 ال لتبرير الممذات، ٍإذًا فالتوبة تولد من التواضع. اإلنسان المتواضع يتوب وال يختلق األعذار. حالما يقوم بمحاولة
فة، فإنه في ذات الوقت  نفسه اإلنسان أن يتوب. حين يدعم يستطيع   شعلة التوبة. لهذا لمُيضعفبظروٍف ُمخفِّ

ذر لمن يخطممأ  القديسون أي عممذٍر، ليس ألن ال ُعمم [ نع انه مالكلا ]يقبل اآلباء   [، إْذ إننمما جميعنمما حين نخطممأ نكممون خاضممعين1 نع انه مالكلا ]
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 لحدٍث ما. مع ذلك، إذا واجه المرء الخطيئة بتوجع قلٍب ووقف، مثل القديسين، بال عذٍر أمام اهلل، وتعّلم روح
العشار، عندها يكون ذلك أساس النجاح. كل شيء يقودنا إلى هذه الحالة.

 األحد الثاني هو أحد االبن الشاطر، الذي يظهر عظمممة محبممة اهلل لإلنسممان، وكيممف يقبممل اهلل عممودة اإلنسممان. ال
ى اهلل وأن يخرجَك خارجًا..سبيل لطرد التائب. ال يمكن أن تعود إل

  عممبر أعمممال المحبممةواقعي المجيء الثاني أن اإليمممان ليس أمممرًا مجممردًا بممل هممو وصفعبر  يرينا األحد الثالث
والجهاد الروحي.

لصوم، وأن علينا أن ننقل قلوبنا إلى حيث يكون كنزنا.ليرينا اهلل في األحد الرابع الطريقة الحقيقية 
 ، والممتي على األيقونمماتالحممربيلي األسبوَع األول من الصوم أحُد األرثوذكسية. تاريخيممًا، هنمماك سممبب لمسممألة 

، بعد أن تم وضع حٍد لها تاريخيًا والهوتيًا، تحتفممل الكنيسممة بهممذا اليمموم.بتّعذ   الكنيسة ألكثر من قرن. ومن ثمَّ
، ليس حدثًا تاريخيًا. حقيقممة  القديسون [مع ذلك، وكما يقول اآلباء    تبقى دائمممًا أمامنمما،الحممرب على األيقونممات نع انه مالكلا ]

 ضربت في مركز خالص اإلنسان. إنها الهرطقة األصلية التي تتكرر كل مرة بهيئة مختلفة. تقولحرب الهذه ألن 
  ال يمكننهالهرطقممة بممأن اهلل لم يصممبح إنسممانًا بالحقيقممة. وبالتممالي، بممما أن اهلل لم يصممبح إنسممانًا بالحقيقممة، فإ

 فيممما، هاازدرو أن يكرممموا األيقونممات ولإلنسان أيضًا أن يصبح بالحقيقة إلهًا بالنعمممة. حين رفض أولئممك النمماس
القديسون والكنيسة  [اآلباء    أن تكممونوخممافوا، لم يكن ذلك بسبب أن البعض كانوا أتقيمماء ى تكريمها علأصرت نع انه مالكلا ]

[األيقونات أوثانًا فيما األخرون لم يكترثوا و  وقف. بالتأكيد لم يكن األمر هكذا.  المقللوا من شأن نع انه مالكلا ]
[اآلباء القديسونوقف لقد    إنسانًا وكان إنسانًا،اهلل كلمة ُ، على حقيقة أنه منذ اللحظة التي أصبح فيها المسيح نع انه مالكلا ]

  التجسد الحقيقي لكلمة اهلل، الذييرتكز علىتامًا وإلهًا تامًا، أمكننا وصف ورسم المسيح. ذلك ألن إيماننا بأكمله 
، رأينمما تجسممد اهلل. بكلمممٍة أخممرى، لقممد الكلمة صار جسدًا وحل بيننا ورأينا مجممده "يقول يوحنا الالهوتي فيه:  " 

  الكنيسة لسنا نتعامممل مممع أفكمماٍر أو نظريمماٍت أوحيز بعمق اإليمان ذاته. في بشكٍل أساسيطقة  هذه الهرضربت
 فلسفات، بل مع شخٍص يدعى يسوع المسيح. هذه ليست أفكممار اإلنجيممل، مهممما كممانت جميلممة. في الكنيسممة ال
 نعبد المحبة والحرية كأفكار، بل علينا أن نقيم عالقة مع شخص ربنا يسوع المسيح. هذا المسمميح الممذي أصممبح

  اهلل الكلمة، وبرؤية اهلل الكلمة قدرأيناإنسانًا ويبقى في الكنيسة بشخصه الذي رأيناه. لم نَر اآلب مطلقًا. ولكننا 
 ورته وهممورأينا اآلب، ألن المسيح هو صورة اآلب، واإلنسان هو صورة المسيح. لهذا صار المسيح إنسانًا، ألننا ص

 خلق كل شيء.َنم
  الكنيسممة لممدينا حقيقممة حضممور المسمميح. وحيث أن لممدينا شخصممًا، فممإن موقفنمما تجمماه ذلممكمدىلذلك فإنه في 

 في المسيح بأنك تؤمن بممه. في اإليممديولوجيات وأنظمممة األفكممار، ُتخبرن ف إيمان. ال يكفي أالشخص ليس موق
 الكنيسة. ممما ، يمكنك القول بأنك تؤمن. ولكن ذلك غير ممكن فيوجهات النظر العالمية وأيديولوجيات األحزاب

  ولكنك ال تبقى هناك، بل تصعد تجاه المحبممة. ضمممن الكنيسممة أنتتخطو على سلم اإليمانيحصل هو أنك، نعم، 
 حبة مع المسيح، كما أنممك بحاجممة لقبممول حقيقممة المسمميح واإلنجيممل، وهممذه هي الخطمموة عالقة متنميمدعو ل

 سممَيبطلاألولى. لكْن ال يمكنك أن تتوقف هناك. عليك الذهاب إلى خط النهاية. يقول الرسول بأنممه، في النهايممة، 
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  عليه أن يفهم بأنه، وتبقى المحبة. الشاب الذي يبحث ويبحث ليرى أين تكمن الحقيقةكالُهماالرجاء واإليمان 
 خرى واعتبرها إحدى الحقائق، فإنممه، بغض النظممر عن حسممن نيتممه، ال يمكنممه أنإذا ما قارن الكنيسة مع حقائق أ

 يفهم أن الكنيسة ال تتحدث عن حقيقة، بل عن المسيح الذي هو حقيقة العممالم. المسمميح هممو الحقيقممة والحريممة
 ، هو كل شيء في الكنيسة. لذلك فإن كل ممما نفعلممه في حقمملاأللف والياء/والعدالة والسالم، هو األلفا واألوميغا

 ننمي هي لنكممون قممادرين أن نحب المسمميح بكممل قلوبنمما، ولنسممتطيع أن ،الممتي نقمموم بهاالكنيسة، كل الجهادات 
عالقة محبة خاصة بنا مع المسيح.

 ولكن كيف يتم ذلك؟ أول شيء هو التقصي الكتشاف من هو هذا الشممخص. لهممذا، في بدايممة الحيمماة الروحيممة،
[القديسين يقولممون اآلباء  كثيرًا حتى أن رًا.تساعد الدراسة كثي   فممإن الدراسممة تسمماعد، بالنسممبة للمبتممدئين،إنه نع انه مالكلا ]

 األقل بقدرها. من المهم جدًا قممراءة الكتب الروحيممة وسممير القديسممين لممنرى كيممف وقممعلى أكثر من الصالة أو ع
دوا حيمماتهم في مضمممار عالقتهم باهلل.في هؤالء األشخاص   حب اهلل وجاهممدوا في حيمماتهم، أينممما كممانوا، وعمَّ

  اهلل. ونبقى في محبة اهلل عبر حفظ وصاياه. ليسممت هممذهحفظ وصاياوبعدها تبدأ عملية الحياة الروحية. يبدأ 
  المممرء بممه فإنممه يعطي نتممائج.يلممتزم بل أدوية. إنها العالج الشافي لكنيستنا، والذي حالما الوصايا أوامر أهوائية

  ليكممون قممادرًا علىانجذابي يمنح اإلنسان التي هو قوة، التالالغيرة تولد تطالما أن اإلنسان يحفظ وصايا اهلل، 
 ، أي يتوقممف الجهممادتنطفئاألفول إلى أن بمم أيضممًا قمموة وصممايا اهلل، تبممدأ الحفظالجهمماد أكممثر. حالممما يتنمماقص 

 الروحي. يعطي اهلل نعمته مجانًا في البدايممة. حالممما يممدخل أحممٌد إلى الكنيسممة يكممون كممل شمميء سممهاًل. دراسممة
 ) (قراءة حياة القديسين، االشتراك في الِخَدم المختلفممة، حفممظ األصمموام، كممل شمميء يصممبح سممهاًل. الحقممًا، على

اإلنسان أن يسعى جاهدًا لتلقي هذه النعمة. 
 لذلك فإن اهلل، الذي أصبح إنسانًا بالحقيقة وهو اهلل الكلمة المتجسد، هو نممموذج لكممل منمما ومركممز محبتنمما. إننمما

 ة شخصية معه، وخالل هذه العملية نعيد بناء نفسممنا المحطمممة، األمممر الممذي لممه نتيجممةمدعوون لتكون لنا عالق
 صورة اهلل التي حطمها الشيطان عبر السقطة. داخممل الكنيسممة، ومممع كممل هممذا العالج الشممافي،استعادة واحدة: 

ا، الذي هو محدد وله ثمار محددة. علينا رؤية حقيقة شفائن

خطممأ شممائع في أوسمماطنا الكنسممية. اإلنسممان يخطئ خطئممًا ويخطممأ خطيئممة. لهممذا العبممارة الصممحيح في1 نع انه مالكلا ] يخطممأ يخطئ و " الخلممط بين  " " " ] 
ممما من "التريصاجيون، كما هو مكتوب في كتاب خدمة الكهنة،  ما من إنسان يحيا وال يخطأ، إال أنت وحدك... لكن غالبيممة اآلبمماء يلفظونهمما  نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”  "نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”...كدحو تنأ الإ ،أطخي الو ايحي ناسنإ نم ام …

المترجم [إنسان يحيا وال يخطئ وهذا كالم ينافي المنطق كما ينافي ما يورده المطران أثناسيوس هنا  نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”...كدحو تنأ الإ ،أطخي الو ايحي ناسنإ نم ام …" نع انه مالكلا ]

Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. The Triodion and our Spiritual Life. Excerpt from a recorded lecture was 
translated by John Sanidopoulos.  http://www.mystagogyresourcecenter.com/  2023/02/the-triodion-and-our-spiritual-  
life.html
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مفاتيح ثالثة لفتح باب الصوم الكبير
األرشمندريت برنابا المبروبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 لصممنع مفمماتيحلنمما  من العظة على الجبل وتعطيهمما ية، تأخذ الكنيسة ثالث قطع ذهبمرفع اللحمفي إنجيل أحد 
باب الصوم الكبير.بها فتح ن

ن ظلمناَملمغفرة الأ. 
 المفتاح األول هو رغبتنا في مسامحة أولئممك الممذين ظلمونمما بممأي شممكل من األشممكال. من حيث الجمموهر، يكممرر

متى ّالمسيح هنا ما قاله في الصالة الرب اغفر لنا 12:6)ية   :" . كممما نممرى، فممإنأخطممأ ن َكما نغفر لمما علينا  (  "إلينمما
 الغرض من الوصية بمسامحة الذين أساءوا إلينا ليس تحسين صورتنا االجتماعية، وال حممتى التعممايش السمملمي

 كون مثل المسيح. الهدف هو تعليمنا كيف نحب، كما فعل المسيح. علىنمع اآلخرين. قبل كل شيء، إنها دعوة ل
 جمموابنمما بممه، فممإن مّثلأعممدائنا، في تلالصليب سامحنا نحن الذين صمملبوه. وإذا فتحنمما محبتنمما لآلخممرين، حممتى 

خالصنا.جوابه يكون مغفرة خطايانا. بعبارة أخرى يكون المسيح 
لب من أجممل خطايانمما بهممدف السجود ل تنتهي بً ندخل الصوم الكبير، نبدأ رحلةإذ  .غفرانهاآالم المسيح، الممذي صممُ

 لقممد أخممذ خطايانمما على عاتقممه، ليس فقممط ليريحنمما ولكن ليحررنمما من عواقبهمما الوخيمممة: االنحالل والممموت
 ، منة الخالصيه النجمماة، يممدعونا المسمميح للعمممل معممه من أجممل هذإذ نهيء إلكرامهانفصال التممام عنممه. اآلن الو

 اآلخرين.تجاوزات العبء السهل المتمثل في مغفرة ناخالل تحمل
 كما يصفه، ته لنامحبفي  لخالصنا، يوضح إفراط لطف اهلل ًاهذا التعاون الذي هو شرف عظيم لنا وضروري جد

 .ًاعتمممد على اهلل بممل علينمما أيضممتعممد ت. المسيح يجعلنا سادة مغفرة خطايانا. إن مغفممرة خطايانمما لم أحد الكتاب
سوف يغفر لنا.هو بقدر ما نغفر لآلخرين 

الصحيحصوم الب. 
 المفتاح الثاني الضروري لدخول الصوم الكبممير بفممرح هممو الممارسممة الصممحيحة للصمموم. الوصممية بالصمموم الممتي
 أعطاها اهلل في وقت مبكر كشريعٍة لموسى ال تهدف إلى الترويج للممذات وإبرازهمما، وال هي تهممدف إلى الحفمماظ
 على الصحة التي ُيتباهى بها كثيرًا اليوم. الصوم هو السيطرة الطوعيممة على نظرتنمما األنانيممة والجسممدية حممتى
م فقممط بصممرامة بممل عممانى أيضممًا من  نتمكن من التعبير عن محبتنا وامتناننا للمسيح. نشكره وهممو الممذي لم يصممُ
 الموت على الصليب ليهي لنا قيامة أجسادنا. نصوم من منطلق الطاعة والمحبة نحو المسيح. وهنا أيضممًا، يؤكممد
 المسيح أن طاعة مشيئته مقبولة عنده عندما تتم بدون رياء أو أي نزعة نحو تعظيم الذات. إن تفاخر الفريسممي
 وعبوسته ال يتشاركان شيئًا مع تواضع العشار وتوبتممه اللممذين هممما هممدف الصمموم الكبممير. ال ينعم بموهبممة فممرح
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سًرًا وصدوا بشكل ثابت كل أفكار المجد الباطل والرضمما عن عالنية إال أولئك الذين عملوا بأمانة و "القيامة  " " " 
النفس.

اإلحسان بسخاءج. 
 ضد تعبير آخر عن نظرتنا األنانيممة والجسممدية: الجشممع.جهاد المفتاح الثالث للدخول إلى الصوم الكبير يتعلق بال

 يوم الجمعة العظيمة، لم يمت ببسمماطة عاريممًا على الصممليب، بعممدوف نسجد له إن رب المجد المصلوب، الذي س
 أن سمح لآلخرين بانتزاع ثيابه الوحيدة المتبقيممة. لم يكن لديممه حممتى القليممل من األرض حيث يمكن دفنممه. من

  للفقر، يرغب في عالج جشعنا السخيف، الممذي يضممع األشممياء على األرضة األخيرةالطوعيالممارسة خالل هذا 
 نمما علىّإنممه يحثبمماألحرى، للصمموص. من ا للديممدان أو للنهب ًاككنوز، على الرغم من أنها في معظمها تصبح طعام

 في السماء.ًا نقيًاالصدقات والذي من خالله نخزن كنزتوزيع ممارسة اإلفراط في 
 ص المفمماتيح الذهبيممة الثالثممة للصمموم. المغفممرة والصممومّ، ينتهي المسمميح بعبممارة تلخأحممد الغفممرانفي إنجيممل 

  لعيد الفصح، مممتى وإذا كممان كممنز قلوبنمما هممو المسمميح،ًا حقيقيًا تفتح الباب للصوم وتجعله طريقإحسان. إنهاوال
  للمسيح المصمملوب القممائم منةحبم اله قلوبنا . بدون هذهنعطيوالذي الذي نعتبره كنز قلوبنا الذي ال يقدر بثمن، 

 عيممد الفصممح، فممإن كمملمائممدة م لنمما على َّبين األموات، وبدون هذا الشوق والجوع للحمل المذبوح، الممذي سمميقد
 الفضممائل ليسممت أكممثر من تقنيممات بشممرية لتحسممين الممذات، معزولممة عن أي احتمممال لفممرح الصممليبممارسممات 

والقيامة.
لوقا  ْبَراٌر  Qُهْم ا نَّ Qْنُفِسِهْم ا Qالَقْوٍم الَواِثِقيَن ِبا )إن  "   (قد عزلوا أنفسممهم عن عشمماء قيامممة المسمميح. إنهم مكتفممون9:18"

 بفضائلهم واكتفائهم األناني بتقدمهم األخالقي. إذا أردنا أن نلبس ثياب العممرس الممتي تسمممح لنمما بممالجلوس إلى
 مائدة الملكوت، علينا أن نعّري ذواتنا ليس فقط من خطايانا بممل أيضممًا من كممل اكتفمماء ذاتي وتممبرير ذاتي، تثقممل

علينا عادًة كنتيجة إلنجازاتنا األخالقية المفترضة.
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:اإلنشاد ضد النشاز

القديس يوحنا الذهبي الفم حول الكوارث الطبيعية
الشماس مارك روزيين

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 ، كممل الخليقممة، همموالكون األيام الستة للخلق، قال القديس باسيليوس الكبير أن حولفي إحدى عظاته المؤثرة 
  األبممدياهلل من خالل قممانون الجممذبالعممالم بأكملممه، بكممل أجزائممه، مربمموط إلى "صورة للنظام اإللهي والتناغم:  

القممديساالجمممال. إنهممنظممام [ األرض مرتبممة حسممب 1" نع انه مالكلا ]شممركة واحممدة وانسممجام.ب  ) من صممنع الفنممان العظيم 
. القديس يوحنمما الممذهبي الفم ) ( نع انه مالكلا ]غريغوريوس الالهوتي والنحات   [ بالنسممبة للقممديس باسمميليوس وغمميره من2 (

 هو أيقونة، مظهر من مظاهر اإلبداع اإللهي الذي يعيد إلى اهلل ما خلق من أجله: تمجيدالكون اآلبائيين، الكّتاب 
 رتفممعتهممتز األرض، عنممدما تعنممدما تهممتّز  تناغمخالقه. ومع ذلك، فإن هذه النظرة اآلبائية للخلق كرمز للجمال وال

 في هممذهالكممون تممرتيب وتنمماغم يكون دمر المدن والمنازل والحقول. أين تتشتعل النيران، وتالفيضانات، عندما 
 اهلل؟ ال يمكن أن تكممون أسممئلة المسمميحيين األوائممل فييكون اللحظات؟ هل كان هناك معنى لهذه المآسي؟ اين 

 في هممذه الظممروفرعاياهم  عن أسئلتنا اليوم. كيف أرشد آباء الكنيسة ًامواجهة الكوارث الطبيعية مختلفة تمام
الصعبة؟

 كانت مدينة القسممطنطينية من األممماكن الممتي تعرضممت لكمموارث طبيعيممة بشممكل متكممرر، وخاصممة الممزالزل. تقممع
اسطنبول اليوم على صدع شمال األناضول، وقد تعرضت لعدد ال يحصى من الزالزل على مدار  ) (القسطنطينية 

  إلى397تاريخها. ألقى القديس يوحنا الذهبي الفم، الواعظ الشهير ورئيس أساقفة القسطنطينية في الفترة من 
 الممذهبيعتممبر . في هممذه العظممة، أ400، خطبة مرتجلة بعد أيام قليلة من وقوع زلزال ضرب المدينة في عممام 404

توبة جماعية، توبة شهدها في رعيته.هو عالجها وأن سبب الزلزال وتداعياته هي الخطيئة الجماعية أن الفم 

 في القسطنطينية400سنة القديس يوحنا الذهبي الفم وزلزال 
 ترانيمالمزامممير والممينشممدون في ممموكب وهم رعيتممه  أنممه خالل الزلممزال سممار أهممل ي الفمفي عظته، ذكر الذهب

 [ في الليممل، مممع اسممتمرار3 نع انه مالكلا ]وصلوات التوبة في شوارع وميادين المدينة التي يبلغ عممدد سممكانها مئممات اآلالف.
:السهرانياتل، استضافت الكنائس االزلزارتدادات 

سماع الجالسممين في المممنزل، أحممدهم  [من الممكن سماع ترانيم المزامير في السوق ، و  المزامممير،يرتممل  نع انه مالكلا ]
يركضون إلى الكنيسة، المرفأ غير المتممموج، الهممدوء الممذي تحممرر [وآخرون الترانيم. يحل الليل، الجميع    نع انه مالكلا ]

[4 نع انه مالكلا ]من األمواج.
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 على الرغم من أنه كان كثيرًا يقيم السهرانيات والزياحات في شوارع القسطنطينية في مناسممبات أخممرى، إال أن
 . وألنممه لم يتمكن من المشمماركة في400الممذهبي الفم لم يبممادر إلى هممذه االسممتجابة التلقائيممة الواضممحة لزلممزال 

الصلوات والسهرانيات بسبب المرض، فقد امتدح شعبه لقيامه بها من دونه:
  في التقمموى، والمتحمسممونًا بكممل سممرور، الرجممال المتحمسممون جدم يسفك حتى دمه من أجلكان لَألن م

  الليممل والنهممار،ون ال تعرفممم، والذين أظهروا مثل هذه التوبة في فترة زمنية قصمميرة. أنتفي االلتزام ًاجد
 ت؛ لياليكم بال نوم، هلك طغياننيا بتجاهل الكآبة بل بإضاءة الليالي بالسهراا، لًانهارجعلتم االثنين  ملكنك

[5 نع انه مالكلا ]النوم.
هو يقول:فوقت وقوع الزلزال. رعيته ال أفراد م الزلزال إلى أعَ صراحًة وقفي الفم، ينسب الذهبتهفي عظ

 تََحتُسفل. الصوت الصادر من األسفل كبح الغضممب المتممدفق من فمموق. فأالغضب من فوق وصوتك من 
 بالسيف المسنن. المدينممة على األرض والغضممب ال مفممر منممه. ال نحتمماج إالمن فوق حكم نزل السماوات و

[.6نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ” نع انه مالكلا ]انحلت كل األشياء. ظهر اهلل وأذبنا غضبهقد إلى التوبة والدموع والرثاء و
 . الالفتًابالنسبة للقديس يوحنا، التوبة كانت أداة قويممة إلحالل السممالم، ليس للنفس فحسممب بممل لألرض أيضمم

 للنظر أن فهمه للتوبة في هذه العظة ليس بسممبب الخطايمما الشخصممية ألفممراد في رعيتممه، ألنهم ال ُيالمممون على
الزلزال على اإلطالق، بل الخطايا الجماعية للمجتمع األوسع في القسطنطينية.

الكوارث الطبيعية والخطيئة والمدينة
  بشممدة إلى األغنيمماء واألقويمماء، والممتي شممملت فيي الفمه الممذهبّمموجت األخممرى، ياتكممما هممو الحممال في العظمم

 تهم هي التي جلبت الزلزال، بينممما عكسممتئالقسطنطينية البالط اإلمبراطوري. يجادل القديس يوحنا بأن خطي
  السيئة. في المقطع التالي، يمتمممدحذه الخطيئةوالترانيم آثار هالطلبات أعمال التوبة الجماعية للمسيحيين في 

 أتباعه بحرية بينما يدين الذين اعتبرهم المسؤول األكبر عن الزلزال:ي الفمالذهب
 لمدينممةل القائمين على المدينة ومنقذيها. أين الحكام؟ أين المنقذون العظماء؟ سّماكملن يخطئ المرء إذا 

 ،بينممما أنتمأنتم حقًا أبراجها وسورها وأمنها. ألنهم، من ناحية، سمحوا للمدينممة أن تتعفن بسممبب شممرهم، 
 حتى لوفعن سبب اهتزاز المدينة، كان من الضروري سؤال أحد ما . وإذا ثابتة المدينة م، جعلتمفضيلتكب

، فقد  ذلك [لم يقل   بسممببواالتفاق على أنه بسممبب الممذنوب، بسممبب أعمممال الجشممع، بسممبب الظلم، سبق  نع انه مالكلا ]
 ، إذا سممئلن جديد؟ الغممني. معملهان َ بسبب الغش. م،من اجل الملذاتأعمال الكبرياء، الفوضى، من اجل 

 الصمملواتوق على أن ذلممك بسممبب تممرنيم المزامممير، ااتفممسممبق الأحممدهم عن سممبب ثبممات المدينممة، فقممد 
[7 نع انه مالكلا ]؟ الفقراء.َمن عملهات. نياالسهراو

الممتي حممددها هنمما ر المجتمممع، يمكن للكنيسممة   )على الرغم من أعمال األغنياء واألقوياء التي تدمر األرض وتممدمِّ
الفقراء أن تصحح هذا الوضع الشرير. يقول القديس يوحنا إن الزياحات والممترانيم أعممادت االنسممجام " (باسم  " 
تقديس األرض والهواء والبيئممة المبنيممة في القسممطنطينية. إذا كممان الزلممزال تطهير و "إلى األرض من خالل  " " " 
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طهرت "يشير إلى تدنيس األرض والهواء من خالل الخطيئة، فإن صلوات وتراتيل األجساد المسيحية التائبة  " 
تلك األماكن:

 ، بعممد أنة المقدسممممكاقدأ ى بتطهممير المدينممة بأكملهمما بخطم، وقمتًاعظيمممة جدسممهرانية  م أكملتملكنك
 م كممما سمممعتًاقدس من ترنيم المزامممير، تمامممت. ألن الهواء يًا الهواء مقدسم، وجعلتم السوق بمشيكمقست

خروج  الموضع الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة  )اليوم اهلل يقول لموسى،  "   األرضمقّدستلقممد  (.مم 5:3"
[8 نع انه مالكلا ]جعلتم مدينتنا كنيسة. لقد السوق. و
لشعب الزالزل بمثابة حلفاء في جهوده لخلق ي الفمرأى الذهبلقد   " العاصمة من خالل إعادةكنسنة" مسيحي، 

 معت الناستجاالعالقات العادلة بين األغنياء والفقراء، من بين أمور أخرى. بسبب الخوف الذي أحدثته الزالزل، 
 ،في ذلممك العصررية َضممَ، الفجوة المتسعة بين الطبقات االجتماعية التي ميزت الحيمماة الحًا، مما قلص، مؤقتًامع

  حالة ال تختلف عن حالة الجماعة الرسممولية كممما هممو مسممجل400سنة خلق زلزال لقد  ما كان يدينها. ًاوالتي غالب
  ، في سياق مناقشة الكنيسة في أعمال400في عظة بعد عام من زلزال ي الفم في سفر أعمال الرسل. قال الذهب

الرسل:
  كيف كان األمر عندما هز اهلل مدينتنا بزلزال، كم كان الجميع خاضممعين. كممان هممذا همموون تتذكرمإذا كنت

 الحال معهم. لم يكن هناك غش وال مكر حينها. هذا أثر الخوف، هذا أثر البالء! لم يكن هناك حممديث بيممني
  مائدتهم. كان األمممر كممما لممو أن ال أحممد يأكممل من تلقمماء نفسممه أو منند حينها. لذلك انتظر الفرح عموبينك

  االخمموة. ومن ثم فممإن الفقممير ال يخجممل والغممني الّخصي ه؛ انممخاصممًا بهمغيره.... ولم يعتممبروا أي شمميء 
[11 نع انه مالكلا ]يتكبر. 

 لفترة وجمميزة، للخطايمما االجتماعيممةلو ، وًادفعه إلى التوبة وضع حدب ألنه 400سنة  بزلزال ي الفمأشاد الذهبلقد 
التي أثارت غضب اهلل في الزلزال.

خاصممة    (األغنيمماء واألقويمماءمممع )يبدو أن القديس يوحنا الذهبي الفم مقتنع بأن الخطيئة الجماعية المسممتمرة 
 ، وهممو مقتنممع بنفس القممدر بممأن التوبممة الجماعيممة كممانت اسممتجابة ضممرورية وفعالممة. يجبلكانت سممبب الزلممزا

توبمموا! هي إجابممة غممير مرضممية على اإلطالق لألسممئلة الممتي تنشممأ عنممد وقمموع الكمموارث "االعتراف بأن األمممر  " 
 على أنممهي الفم التي يطرحها ضحايا المأساة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ قممراءة الممذهبتلك الطبيعية، وخاصة 

"الهوت عقاب إلهي تبسيطي يوقتبنٍّ ل  أوالد وبنات مشاغبين. بل إنممهكع فيه اهلل بنا الكوارث بسبب خطايانا، ِ"
 عن العالقة الحميمة بين اإلنسان والمجتمع البشري وتناغم العالم الطبيعي.ًا عميقًايقول شيئ

ة، سممواء في  بّشر القديس يوحنا، مثل أنبياء العبرانيين، بأن التنافر في العالم الطبيعي يعكس تنممافرًا أكممثر أولّيمم
ي اِكيَن ِلكَْي ُتِبيممُدوا َباِئسممِ وَن اْلَمسممَ مُمم ا اْلُمَتَهمِّ َهمم يُّ Qَمُعوا هممَذا ا ِاسممْ  "النفس أو في المجتمع. نقرأ قول النبي عمماموس: 

عاموس     ْجِل هَذا َتْرَتِعُد االQْرُض، َوَيُنوُح كُلُّ َساِكٍن ِفيَها  Qلَْيَس ِمْن ا Qْرِض. اQاال(   (. بالنسمبة إلى المذهبي الفم،8،م 4:8"
  -لم يكن األمر فقط أن خطيئة آدم وحواء قد شّوهت االنسجام األصلي للكون. بل أيضًا حالة استمرار الخطيئة 

  -داخل كل شخص وبين الناس  تنعكس في العالم الخارجي. اإلنسان عالم مصغر، كممون من المنمنمممات، والكممون
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 المحيط به يعكس حالة روحه. كان عدم االسممتقرار البيممئي، بالنسممبة للممذهبي الفم، تربويممًا، حيث يعّلم من خالل
 تنافره أن البشر ال ينبغي أن يظِهروا مثل هذا التنافر داخل أنفسهم وفيما بينهم. إن األرض هي في نفس الوقت

 . وطن وقبر أم ومرضعة لنا ولكنها أيضًا  " نع انه مالكلا ]موقع نعمة وموقع خطر. كمَربٍّ رأى أن األرض هي  " " "13]
 ما ينعكس التنافر داخل البشر وفيما بينهم على تشنجات األرض، كذلك تنذر التوبة والمصالحة باستعادةتمامًا ك

 قمموة التوبممةب. هذه هي الفكممرة الكامنممة وراء ثقممة يوحنمما الممذهبي الفم العميقممة سّرياالنسجام وتفعيلهما بشكل 
) تغيير الفكر"إلبعاد غضب اهلل ووقف الزالزل. في هذا السياق، إن التوبة، التي تعني حرفيًا  "metanoiaنحممو )  

 فعل مصالحة كونية. في عظته بعد الزلممزال، اسممتخدمبل هي ، التعبير عن األسفاهلل مرة أخرى، ال تعني مجرد 
 القديس يوحنا المزامير كسيناريو لُيظهر لمستمعيه أن الممزالزل لم تكن مجممرد عقمماب بممل أدوات يسممتخدمها اهلل

  منأكثر جهورية ًاسكت، والزلزال يبعث صوتأنا أ"ر صوت الزلزال على أنه صوت اهلل: ّإلعادة شعبه نحوه. يصو
مزمممور  ِة  ْحمَمم وِح َوكَِثيُر الرَّ بُّ َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، َطِويُل الرُّ الرَّ )البوق قائاًل:   المتكّلمتكلم بضمممير وإذ ي[[ 14 نع انه مالكلا ] (8:103 رومزم) ’ِةَمْحَّرلا ُريِثَكَو ِحوُّرلا ُليِوَط ،ٌفوُؤَرَو ٌميِحَر ُّبَّرلا‘ رومزم) ’

كنت حاضري الفمكما لو كان بصوت اهلل في الزلزال، يتابع الذهب [15" نع انه مالكلا ]. م، بل ألقويكخضعكم، ليس ألًا": 
 قطعممةكارثممة طبيعيممة يعممرف الشممعور بالتنممافر الكمموني. في يمموم يمكن لألرض أن تتنمماغم مثممل كممل َمن اختممبر 

 الفوضممىشمميء من  إلى ةشيرم، وخادشة للسمع، بينما في اليوم التالي تصبح متنافرة ة ودقيقةمعقدموسيقية 
 م القديس يوحنمما الممذهبي الفم حجممة مفادهمما أن مسممؤولية اسممتعادة االنسممجامّ، قد400سنة العميقة. بعد زلزال 

 إذ. على عكس اليمموم، األخ التوبة والمصممالحة مممع رانيم المزامير وتترتيلالكوني تقع على عاتق الكالم البشري: 
 كانت عالمات على الوجودهي تبدو الكوارث الطبيعية عالمات على الغياب اإللهي، بالنسبة ليوحنا الذهبي الفم 

 يممده من خاللاهلل . حتى في حاالت الكمموارث الطبيعيممة، يمممد ة، لكنها في النهاية رحيمهائجة، ومخيفةاإللهي: 
  نفسه وإعادة ترسيخ التناغم الممدائم في النظمماميهالخطيئة، ويسعى إلى عودة البشرية إلالذي شققته الحجاب 
المخلوق.

[1] Basil of Caesarea, On the Hexaemeron 2.2.
[2] See Gregory of Nazianzus, Oration 28 (Second Theological Oration); John Chrysostom, On the Incomprehensible 
Nature of God 10.32. Further, see Veronica Della Dora, Landscape, Nature, and the Sacred in Byzantium (Cambridge:  
Cambridge University Press, 2016), 62.
[3] John Chrysostom, Homily after the Earthquake (=Terr. mot.) (PG 50:714). English translation, by Bryson Sewell here.
[4] Terr. mot. (PG 50:715), trans. Sewell.
[5] Terr. mot. (PG 50:714). 
[6] Terr. mot. (PG 50:716), trans. Sewell. Emphasis added.
[7] Terr. mot. (PG 50:716), trans. Sewell. 
[8] Terr. mot.(PG 50:714), trans. Sewell. Modified.
[9]  See  Blake  Leyerle,  “John Chrysostom  and the  Strategic  Use  of  Fear,”  in  Social  Control  in  Late  Antiquity:  The  
Violence of Small Worlds, ed. Kate Cooper and Jamie Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 173-187.
[10] See Wendy Mayer, “Poverty and Generosity towards the Poor in the Time of John Chrysostom,” in Wealth and 
Poverty in Early Church and Society, ed. Susan R. Holman (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008), 140-158.
[11] John Chrysostom, Homilies on Acts 7, 2 (PG 60.66). trans. NPNF, 47, modified.
[12] See Morwenna Ludlow, “Power and Dominion: Patristic Interpretations of Genesis 1,” in Ecological Hermeneutics: 
Biblical, Historical and Theological Perspectives David Horrell, ed. Cherryl Hunt, Christopher Southgate and Francesca  
Stavrakopoulou (London: T&T Clark, 2010), 140-153.
[13] John Chrysostom, Homilies on Genesis 9.4; English translation in John Chrysostom, Homilies on Genesis 1-17,  
trans. Robert C. Hill (Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1999), 119.
[14] Terr. Mot. (PG 50:714), trans. Sewell.
[15] Terr. mot. (PG 50:714), trans. Sewell.
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Source: Deacon Mark Roosien. Singing Against Disharmony: St John Chrysostom on Natural Disasters. Pappas Patristic  
Institute  at  Holy  Cross  Greek  Orthodox  School  of  Theology.  Oct  24,  2022. 

https://www.pappaspatristicinstitute.com/post/singing-against-disharmony-st-john-chrysostom-on-
natural-disasters

الليتورجية في معهد يياألب مارك روزي الالهوت من جامعة نوتردام ومحاضر في الدراسات   ل للموسيقىان حاصل على درجة الدكتوراه في 
ذكر هوه تأطروحموضوع . الالهوتو . في الليتورجيا لزالزل ا"  "في القسطنطينية القديمة: تقاطع الطقوس والبيئة واإلمبراطورية
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 الكنيسة األرثوذكسيةسنكسارالزالزل في 
وسخيروثيوس فاليالمتروبوليت 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 تتكرر الزالزل والهزات األرضية في منطقة البحر المتوسط، منها الصغير وهو األكثر تكرارًا، ومنها الكبير كالذي
 وتركيا والدول القريبة، وعدد غيرها من به أجزاء أخرى من اليونان ت، وشعر1999أيلول أوائل شهدته أثينا في 

سوريا المحتلة وبلغت    الرهيبممة تركيمماهآثار) (الهزات في تركيا، انتهاًء بالزلزال األخير الذي ضرب أرض أنطاكية 
  قلمموب النمماس. خالله في الوقت نفسهازًةاهتزت األرض أليام كاملة حيث  وقبرص وسوريا ولبنان وفلسطين،

 يفقدون جميع ممتلكمماتهم الممتي عملمموا منآخرون تعاطف معهم. نوء أحباالمن فقدان البشر معاناة نرى الزالزل، 
  في الحطممامندخلويممالممذين اإلنقمماذ لنا الفرصة لرؤية بطولة رجال تتاح أجلها بال كلل طوال حياتهم. ومع ذلك، 

 هذهمساعدات. مختلف الالتعاطف مع اآلخرين لتقديم يظهر في الستعادة األرواح، باإلضافة إلى االهتمام الذي 
  جممزًءظِهرُيالخبرة ليست جديدة على الكنيسة كونها غير جديدة على البشرية. من هنا هذا المقال القديم الممذي 

 مهمًا من فهم الكنيسة للظممواهر الطبيعيممة المؤلمممة وتعاطيهمما معهمما، مممما يسمماعد المؤمممنين، إلى حممد كبممير، على
 تحديد الموقف اإليماني بدقة أفضل ومن دون أن يقعوا في أوهام أو مبالغات الشرير الذي يهمه كثيرًا أن يزرع

. المترجم [الرعب واليأس في قلوب الناس   نع انه مالكلا ]

 حتفممظ التمماريخ بممذكريات الممزالزليحيمماة النمماس في جميممع الفممترات التاريخيممة. في زالزل  هنمماك نتلطالممما كا
  فيًاأخرى. في سنكسار الكنيسة، الممذي ُيقممرأ يوميممالأشياء ال لها عواقب وخيمة على البشر ونتالمدمرة التي كا

 في السنكسممار هممو تعبممير عنورودهمما مثممل هممذه الممزالزل الرهيبممة. إن عن د ذكريات محفوظممة ِر، تالسحرخدمة 
تكرار مثل هذه اآلثار المدمرة.بالسماح  منه عدم لطلب فرصة لظِهراالمتنان هلل لخالص الناس، كما أنه ي

ذكريممات الممزالزل إلى الممزالزل، يشير رامفوسيوحنا األب الطيب الذكر المتقدم في الكهنة  "في دراسة بعنوان  " 
 الطيب خاصممة من تممأليف ًخدمةالدراسممة في ختممام حيث يمموِرد الكنيسممة. سنكسممار في ذكرهمما  إلينا وصلالتي 

[القممديس في كنيسممة المسمميح الكممبرى الممراهب الذكر كاتب التسممابيح   جيراسمميموس ميكراغيانممانيتيس. هممذه نع انه مالكلا ]
الدعاء والشممكر إلحيمماء ذكممرى الزلممزال الممذي وقممع عممام    في جممزر كيفالونيمما وزاكينثمموس1953"الخدمة بعنوان: 

 . .آب 11هذه الخدمة في ُتقام "وإيثاكا األيونية
 الكنسي:ورة في الميناونذكالمأود أن أذكر الزالزل من ثم 

 )"إحياًء لذكرى الزلزال العظيم، حيث حدث في ذلممك المموقت اختطمماف طفممل فيأيلول  25. وقع زلزاالن يوم 1
. يرى البعض أن هذا كان زلزااًل واحممًدا بممدأ في كانون الثاني  26" (الهواء و  " (إحياًء لذكرى الزلزال العظيم "(25 

 25) رامفوس يقول إنهما كانا زلزالين، اسممتمر األول يوحنا، لكن األب الراحل كانون الثاني 26وانتهى في أيلول 
) لمدة أربعة أشهر والثاني أيلول   ( لمدة ثالثة أشممهر، وبالتممالي كممان هنمماك زلممزاالن كبمميران مممعكانون الثاني 26 (

 ( والثاني في نهاية عهده.450 -408). وقع األول في بداية عهد ثيودوسيوس الثاني ارتداداتهما
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  أيلول حتى أنهم25يحفظ المؤرخ ثيوفانيس المعلومات التي تفيد بأن البيزنطيين كانوا خائفين جدًا من زلزال 
. وبالفعممل خالل الطل وصلوا هلل لياًل ونهارًا مع األسممقف مبتهلين "غادروا المدينة  بينممما كممانت األرض تهممتز"  "بممة 

ِمع صمموتًا إلهيممًا يممأمره بممأن يعلن لألسممقف   رومزم) ’ رومزم) ’وكل الناس يصرخون يارب ارحم ُخطممف طفممل في الهممواء حيث سممَ
، بممدون أي إضممافات. ألن قدوس اهلل، قدوس القوي، قدوس الذي ال يممموت، ارحمنمما   رومزم) ’ِةَمْحَّرلا ُريِثَكَو ِحوُّرلا ُليِوَط ،ٌفوُؤَرَو ٌميِحَر ُّبَّرلا‘ رومزم) ’والناس أن يرددوا ترنيمة 

، أمر البطريممرك بممروكلس واإلمممبراطورة1 نع انه مالكلا ]بعض الهراطقة الثيوباسخيتيين  الذي ُصلب ألجلنا " أضافوا عبارة  " ] 
رية.بوليخاريا بترديد هذه الترنيمة بدون اإلضافة وأدخلوا الترنيمة إلى جميع أنحاء اإلمبراطو

 أسمموار القسممطنطينية، باإلضممافة إلى أجممزاء كثمميرة منانهممارت ، كممانون الثمماني 26خالل الزلزال الذي وقممع في 
ميناء ترواس و .تترابيلون "المدينة والعديد من المنازل، باإلضافة إلى  "البرونزي

تخليدًا لممذكرى524 عام  تشرين األول7زال . زل2  " تحت حكم اإلمبراطور يوستنيانوس األول. يِرد في السنكسار 
.لالتهديد الرهيب أمام  تجاهنا ةالمستمرالرحمة  "لزلزال العظيم

 . يكتب المممؤرخًا. وقممد اسممتمر هممذا الزلممزال أحممد عشممر أو اثممني عشممر شممهر740 عممام تشممرين األول 26. زلممزال 3
جنبممث . سقط العديممد من التماثيممل  ُهدمت الكنائس واألديرة ومات كثير من الناس "يوفانيس:  "   إلى جنب مممعًا"

 األسوار األرضية للمدينة باإلضافة إلى العديد من المدن والقرى في تراقيا ونيكوميديا في بيثينيمما وبراينتمموس
"كنيسة واحدة فقط. في الواقع، لوحظ تغيير في حدود البحر في بعض األماكن.نجت ونيقية، حيث 

 خاصممة تمخدمممة  سةفي ذكرى هذا الزلممزال العظيم والممرهيب، كتب القممديس يوسممف كمماتب الممترانيم في الكني
محفوظة حتى يومنا هذا.الخدمة القديس ديمتريوس إلى جانب ، تشرين األول 26في إنشادها 

تخليدًا لذكرى 557 كانون األول عام  14. زلزال 4  المتواصمملاإلحسان ". وهو مكتوب في سينكساريون الكنيسة: 
.أمام خطر تجاهنا  "الزلزال الرهيب، الذي فدانا منه الرب المحسن 

  ألضممرار جسمميمة،ا القسطنطينية تعرضييوفانيس أن سورث دام عشرة أيام. يقول المؤرخ ً مروعاًكان هذا زلزاال
لم يكن هناك مكان أو مناطق بأكملهاتّموالعديد من الكنائس سقطت مع المذابح ومظالتها، وتهد  "، ولهذا كتب: 

. كان الزلزال عظيممم   من هممذا الجيممل علىًاأحدحممتى أن " ًا ومروعممًا"ضاحية لم تسقط من خطر الزلزال الرهيب
. اإلمممبراطور  لم يلبس تاجممه لمممدة أربعين يوممموسسممتنيانيو"وجه األرض سينساه  ميالدعيممد ال، وفي ًا" األول 

. يقول كيدرينوس أنه دخل أيض التاج   أثناء االحتفممال بممالظهور من دون تمماج.ًا) ("المقدس دخل الكنيسة بدونه 
يبدو أن هذه كانت كارثة كبيرة وكان هناك العديد من الضحايا.

 ارتممدادات. أي أن ًااستمر أربعين يوممموقد  األول يوس في بداية عهد باسيل870 عام كانون الثاني من 9. زلزال 5
األكثر فظاعة ويقول إنه تدمًاالزلزال استمرت أربعين يوم ". يصفه المؤرخ نيكيتاس بافالغون بأنه    العديممدترّ"

مممع الوحمموش األسممطورية واألشممخاص الممذين سمم  اّمميأ"، وكممانت كنيسممة واقِحُ"من الكنائس والمنازل والمعارض 
عززها الحكام.يكن قد لم لو صوفيا معرضة لخطر االنهيار 

 في عهد اإلمبراطور قسطنطين.790عام آذار من  17. زلزال 6
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الذي وقع في 7 الزلزال  عام 16.  آب  ُويوفانيس في وصفهما عن542  المؤرخان جدعون  يتحدث  الواقع،   . في 
مممات الكثممير من النمماس وكممان هنمماك  "زلزال رهيب جرى خالله سقوط كنائس ومنازل وأسمموار القسممطنطينية و
وكان كثير من الناس في حزن وهم يتعاملون "خوف كبير. استمر هذا الزلزال أربعين يومًا. يكتب ثيوفانيس:  " 

. "ويجلسون ويعيشون في الكنائس ، وعلى الرغم من أن إحسان اهلل قد حدث، إال أن األمور ساءت

* * * 

 منحنا الفرصممة إلبممداء المالحظممات التاليممة،ت وًا جدة رامفوس مهميوحناالمعلومات التي جمعها الراحل األب إن 
والتي ترتبط بالطبع بزالزلنا المعاصرة.

  يشممكر المؤمنممون اهلل على خالصلكيلزالزل الرهيبممة الممتي ذكرناهمما، ا  أ. الكنيسة تذكّر المؤمنين كل عام بأيام 
 مرة أخممرى لمثمملاهلل يسمح كي ال النفوس المقتولة، ومن أجل  يتضرعوا إلى اهلل لكيالناجين، ومن جهة أخرى 

.بالحدوثهذه الزالزل الرهيبة 
حياة الناس وكان لها بالطبع آثار سلبية وإيجابية.على الزالزل أّثرت  -ب لطالما 

 تقممول بأنممهحول الزالزل، والتي المعاصرة نظريات الوس، في مقال قديم، خيحلل البروفيسور فاسيليوس بابازا
 حممدودعلى ضغط الحجارة الموجودة تتمدد أو تنتباعد أو تقارب الصفائح التكتونية، أي لحركات، اعتمادًا على ا

 هذه الصفائح، مما يؤدي إلى كسرها وبالتالي تنشأ الصدوع، والتي حسب طولها، تتسممبب في حجم الزلممزال. ثم
الزالزل جزء من العملية الطبيعية لتكوين األرض وتطورها. إنهمما العمليممة الممتي خلقت الجبممال والغابممات  "يقول: 

 ألرضاوالسهول الخصبة والبحار الجميلة والثروة المعدنيممة. وبالتممالي فممإن الممزالزل هي مظمماهر تطممرف نشمماط 
حيوية    لإلنسممان. الًاما يجعلها مضيافة جدوهو في الكون، هذا النشاط  ( على الرغم من ندرة األرض)التكتوني 

  نفسمانشأة الزالزل وظهور اإلنسان على األرض لهإن يمكن تغيير هذه العملية وال من مصلحتنا تغييرها. لذلك، 
 أن نتعلم كيف نتعايش مممع الممزالزل ونبحث باسممتمرار عن طممرق أفضممل للحممد من العممواقبعلينا السبب. ولهذا 

. "السلبية

المطممر والريمماح والممبردومن كمسيحيين،   ) (دون إنكار آراء العلماء هذه، نقبل أن كل هذه الظممواهر الجيولوجيممة 
 الذي يتدخل عند الضممرورة من أجمملوهو اهلل الخالقة والحاكمة والخالصية، قوى وما شابه ذلك، تتم في إطار 

الحفاظ على الحياة البيولوجية ومن أجل خالص الناس.
لتورحمإحسان اهلل الكنيسة، مرتبطة ببحسب سنكسار ج. الزالزل،   اإلحسممانر اذكتمم"ه. هممذا هممو سممبب كتابتممه: 

  لنمما في أيممام تهديممداي أظهرهممت المملتذكار الرأفة"خر مكان آ"تهديد الزلزال الرهيب ، وفي أمام المستمر تجاهنا 
. ال يمكننمما أن ن  سمممح بحممدوثياهلل أن الغممرض من العنايممة اإللهيممة وأن نتحممرى سممبب لج إلى "الزلزال الممرهيب

إنممه ويمّن بهاالزالزل   ". ومممع ذلممك، من خالل الممزالزل، تحممدثترتعديجعلهمما فاألرض يمس "، كما يقول المزمور: 
اهلل.بإحسان من  أخرى، روحية وخالصية، يتم فيها إنقاذ الناس بطرق مختلفة هّزات

 د. عرف مسيحيو تلك الحقبة كيفية التعامل مع كل قضية، حتى الزالزل، باالهتمام المناسب والعقلية الكنسممية.
 منذ البداية باشروا مسيرة مع صلوات. خالل الطلبات، كما رأينا، كانت هناك أيضًا أحداث معجزة، مثل اختطاف
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واألدعية والقوانين  الطروباريات  وجود  سبب  هو  هذا  األرثوذكسي.  التقديس  المثلث  التسبيح  وتبني   الطفل 
والصلوات لحاالت الزالزل.

 بتهمماالت وال أدعيممة، والممتياباستثناء حاالت قليلة، كما ظهممر في التلفمماز، عنممدما شممكر النمماجون اهلل، لم نشمماهد 
قيَمت لم تعتبر جيدة بما يكفي لعرضها في وسائل اإلعالم. هذا األمممر يوضممح االختالف في عقليممة النمماس في  ا�

ذلك الوقت وما هم عليه اليوم.
 ر الزالزل وطريقة التعامل معها حقيقة أخرى. يخبرنا المؤرخون أن النمماس أثنمماء الممزالزل حزنمموا وصمملواِهم. تظه

على الرغم من  ، مما يعني أن اهلل بإحسانه سبإحسان "وتابوا، ولكن   ب توقف الزالزل،ّ"اهلل، إال أن األمور ساءت
  على تقلبّعملمموا ممما هممو أسمموأ. هممذا يممدلبممل ، وحسبالخطيئممة في إلى حياتهم السابقة لم يعودوا الناس لكن 

ظهرها في ظروف الحياة المختلفة.ي التي والنفعيةاإلنسان 
* * * 

  وأن نتجمماوز الخمموف من الممموت ألن هممذاعجائبيممًا،دها وأن يتممدخل ّممفلنسممأل اهلل أن يعفينمما من الممزالزل أو يقي
 ا. فلنسأل اهلل أن يرحم أرواح الذين ماتوا تحت أنقاض األبنيممة المهدمممة،مالخوف يخلق الذعر واليأس وعواقبه

 أن ينمميرًا نطلب من اهلل أيضممل جممراحهم على وجممه السممرعة. ىداوُمميعممانون وأن تالممذين بالشممجاعة يحّلي وأن 
 لممذين كممانت حيمماتهم في خطممرل الروحيممة الصممالحة حسممناتهضممًا ، وأن يمنح أيًاالمهندسين ليقوموا بعملهم جيد

عندما ساعدوا وأنقذوا بطرق مختلفة إخوتنا المتألمين.
 والغممرقوالوبمماء والممزالزل  عوجلا نم ،ىرقلاو ندملا رئاسو ةنيدملا هذه ظفح لجأ نم بلطن ًاضيأ“أيضًا نطلب من أجل حفممظ هممذه المدينممة وسممائر المممدن والقممرى، من الجمموع 

 ومن أجل أن يكون لنااألهلية والموت الفجائي، والحروب والسيف، ومن غارات القبائل الغريبة والحريق 
 وينقممذناعنا كممل سممخط يثممور علينمما  وُيبعد إلهنا الصالح والمحب البشر، شفوقًا ورؤوفًا ومتعطفًا ليصرف

. من وعيده العادل  "ويرحمنا

Source: Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου. "Σεισμοι Στα Συναξαρια Της Εκκλησιας", Εκκλησιατικη 
Παρεμβαση,  Τεῦχος 44 - Σεπτέμβριος 1999, 06 Σεπτεμβρίου 1999,  https://parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-
44/3611-1999-44-01

 [ الثيوباسخيتية هي اإليمان بأن اإلله يمكن أن يتألم. بسبب الجدل حول آالم يسوع وألوهيته، نوقشت هذه العقيدة في المجامع المسكونية1 نع انه مالكلا ]
  لكن بعض أتبمماع المشمميئة الواحممدة في أنطاكيمما، من بعممد مجمممع خلقيدونيممة، أضممافوا إلى ترنيمممةصيغة التسممبيح المثلث التقممديس،التي أكدت 

، ما فاقم الوضع في الشممرق المسمميحي واسممتدعى إدانممة مجمعيممة لهممذه اإلضممافة وتثبيتممًا للصمميغة كممما الذي صلب ألجلنا "قدوس اهلل عبارة  " " " 
وصلتنا ونرددها.
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لماذا يسمح هللا بالزالزل
الناسك ميخائيل األثوسي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

بالزالزل واألعاصير  يسمح اهلل  والتسونامي والزوابعلماذا  الكوارثالرياح و  األرضية وغيرها من   واالنهيارات 
  في جنمموب شممرق2005، وإعصممار كاترينمما عممام 2004مأسمماة في آسمميا من تسممونامي عممام لقممد حممدثت الطبيعية؟ 

 عن صالح اهلل. من المؤسممفيتساءلون الكثير من الناس فراح  في ميانمار، 2008الواليات المتحدة، وإعصار عام 
أعمممال الممربُ ما ًاأن الكوارث الطبيعية غالب "يشار إليها على أنهمما  "الفضممل من  بينممما ال ُينسممب أي شمميء ،"  إلى"

 قمموانين الطبيعممةكممما قرون من الطقس الجيد. خلق اهلل الكممون بأسممره العقود أو حتى اللسنوات أو  اأجلل الرب
 هي نتممائجعواصممف  (. معظم الكوارث الطبيعية تحممدث نتيجممة تطممبيق هممذه القمموانين. األعاصممير وال1:1)تكوين 

 تسممونامياليحممدث والتكتونيممة. األرض صفائح بنية تصادم األحوال الجوية المختلفة. الزالزل هي نتيجة تغير 
زلزال تحت الماء.إذا ما وقع 
ر التسبب الزالزل  ،بشكل عام  ُطِرح هذا السؤال علىروحيًا وما الذي يجب أن ننتبه إليه؟ الزالزل قلق. كيف ُتفسَّ

الراهب ميخائيل األثوسي، وما يلي جوابه.

المسيح  يسوع  أن  المقدس  الكتاب  كولوسي دّيقييعلن  الطبيعة  عناصر  منع17 -16:1)  اهلل  يستطيع  هل   .)  
 ّنتممبي .17:5 ويعقوب 17:11 على الطقس؟ نعم، كما نرى في تثنية ًاالكوارث الطبيعية؟ بالطبع! هل يؤثر اهلل أحيان

 كوارث طبيعية كدينونة ضد الخطيئة. يصف سممفر الرؤيمماب ًاأن اهلل يتسبب أحيان 34 -30:16لنا اآليات في العدد 
اإلصحاحات   ارثوكال (. هل كل 16و 8 و6)العديد من األحداث التي يمكن بالتأكيد وصفها بأنها كوارث طبيعية 

عقاب من اهلل؟ بالطبع ال.هي طبيعية ال
  الشممريرة، يسمممح اهلل لألرض أن تعكس عممواقبهمبأعممماليقومممون ألشممرار ابهمما اهلل يممترك بنفس الطريقة الممتي 

َعِت21 -19:8الخطيئة في الخليقة. تقول رسالة رومية  ْخضممِ ْذ ا� ْبَناِء اهلِل. ا� Qُع اْسِتْعالََن ا  "،  الQنَّ اْنِتَظاَر اْلَخِليَقِة َيَتَوقَّ
ُتْعَتُق ِمْن ا سممَ ْيضممً Qَها ا َة َنْفسممَ اِء. الQنَّ اْلَخِليقَمم َجمم َعَها  َعلَى الرَّ ْخضممَ Qِل الَِّذي ا جْمم Qاْلَخِليَقُة ِلْلُبْطِل  لَْيَس َطْوًعا، َبْل ِمْن ا- -  

ْوالَِد اهلِل. إن  Qِة َمْجِد ا يَّ لَى ُحرِّ ِة اْلَفَساِد ا�  كل شمميء، بممماتطال سقوط الجنس البشري في الخطيئة عواقب نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”ُعُبوِديَّ
. الخطيئة هي السممببالفساد"في ذلك العالم الذي نعيش فيه. كل شيء في الخليقة عرضة لم  االضمحالل " و " " 

 كما هي سبب الموت والمرض والمعاناة.ًاالجذري للكوارث الطبيعية تمام
 يمكننا أن نفهم سبب حدوث الكوارث الطبيعية. ممما ال نفهمممه هممو لممماذا يسمممح اهلل بحممدوثها. لممماذا يسمممح اهلل

  شخص في آسمميا؟ لممماذا سمممح اهلل إلعصممار كاترينمما بتممدمير منممازل آالف225000لكارثة تسونامي بقتل أكثر من 
  تكونً،األشخاص؟ لسبب واحد، مثل هذه األحداث تهز ثقتنا بهذه الحياة وتجبرنا على التفكير في الخلود. عادة

  الحيمماة في لحظممة. ممماُتفَقديدرك الناس مدى هشاشة حياتهم وكيف يمكن أن إذ بعد الكوارث، مكتظة الكنائس 

20



2023السنة التاسعة عرشة                                                                                        العدد الخامس، شباط 
______________________________________________________________________________

 نعرفه هو: اهلل صالح! خالل الكوارث الطبيعية، تحدث العديد من المعجزات المدهشة التي َتحول دون المزيد
من الخسائر في األرواح. 

 ل مئممات الماليين منَرسممُتجعممل الكمموارث الطبيعيممة ماليين األشممخاص يعيممدون تحديممد أولويممات حيمماتهم. ت
 الدوالرات كمساعدات لألشخاص الذين يعانون. للخدمممة المسمميحية القممدرة على المسمماعدة والخدمممة والصممالة
 وقيادة الناس إلى إيمان المسمميح الخالصممي! يسممتطيع اهلل أن يجلب الخممير العظيم من خالل المآسممي الرهيبممة
روميممة ِدِه.  َب َقصممْ وَن َحسممَ ْدُعوُّ وَن اهلَل، الَِّذيَن ُهْم َممم ِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّ ا ِلْلَخْيمم ُل َمًعمم نَّ كُلَّ االQْشَياِء َتْعمَمم Qَوَنْحُن َنْعلَُم ا( نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”   عوجلا نم ،ىرقلاو ندملا رئاسو ةنيدملا هذه ظفح لجأ نم بلطن ًاضيأ“

28:8.) 
Source: Γιατί ο Θεός επιτρέπει τους ΣΕΙΣΜΟΥΣ! Τι λέει ο ασκητής Μιχαήλ από το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!! Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 
2022  https://www.ekklisiaonline.gr/nea/giati-o-theos-epitrepi-tous-sismous-ti-lei-o-askitis-michail-apo-to-agion-oros/
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المعنى الروحي للزلزال
المتقدم في الكهنة بنداليمون كروسكوس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الطبيعّيتلخ والكوارث  للزالزل  الروحي  المعنى  والجيولوجيةص  الطبيعية  الظواهر  كل  التالي:  النحو  على   ية 
 هنمماكالخلق. يقمموم بممال يممزال اهلل والعممالم تكمموين  بداية ذتكوين. منالوصون اهلل للتلك المرتبطة بها قد كّرسها و

  السممتخدامنا الخمماص.ةقمميتشكيل الكوكب والعالم المممادي وكممل الخل العامالخلق  يشملجزئي. خلق عام وخلق 
 . بممالطبع،هويطيعمميخضممع للخلممق العممام  ًايعني الكوارث والمآسي لكثير من الناس، لكنممه دائمممالخلق الجزئي قد 

 ال يلغي القوانين الطبيعية الممتي أمممر بهمما اهلل،هو اهلل، ومن عالمة نعتبره رائع، وهو ما خارق وما هو  ًاهناك أيض
 وخالصنا.لناُّعقت بطريقة غير عادية من أجل ّيتمبل 

يتعاملون مممع الغضب اإللهي" أمام َنقص يشعرون بالضعف والإذيلجأ الناس إلى اهلل من اليأس   (  علىالممزالزل "
  وليس،إلى فلسممفة التواضممع والتوبةعودتنمما بالتحديد لتواضعنا ومنح الكوارث بينما الرب قد  ، (غضب اهللأنها 

 تممدهورأشممكال الللحديث عن الطبيعة، ألننا نشعر بآثار الممدمار البيممئي وكممل لسنا بحاجة . ملكيتناألخذ سيادتنا و
 تتلمموكنيسممتنا إن  بطبيعممة الحممال دون أن تجعلنمما عمماقلين. نحن نسممببها في األمراض والكوارث، والممتي ىخراأل

الترانيم وتصلي من أجل كل كارثة طبيعية.
 ي، في كتمماب اإلنجيلي موجممود بالفعممل في مقطممع إنجيلالبشرل ممموت  العديممد من األسممئلة حوالجواب علىإن 

  إلى ممموتهمأدى، مممما دبعض اليهووسممحق رواق الهيكممل سقط لوقا. سأل اليهود المسيح بصدمة ومفاجأة لماذا 
 الفجممائي هممو ولكن هممذا الممموت ،بواَعمماقُيحممتى من غيرهم خطيئة ر فجأة. أجابهم أن الذين ماتوا لم يكونوا أكث

 كونوا متيقظين باستمرار وفي توبة، ألنهم ال يعرفون في أي لحظممة سمميحللهم أن يل وقي. أي أنه تعليم للجميع
 وسينزلون إلى الجحيم غير مستعدين وبدون توبة.،عليهم الدمار والموت

 لئال ننتقممللحمايتنا من الموت المفاجئ  ،ومعيله باستمرار الدعاء والصلوات إلى اهلل خالق الكون فعنر فإننالهذا 
 أن ممما همموالوقوع في اليممأس. هممذا يعممني بممال  ال يسمح بالتجارب واإلغراءات العظيمممة وكي ًاغير تائبين، وأيض

كما يعتقد معظم الناس.ليس له طابع عقابي  خطايانا مسبب من

Source: Πρωτοπρεσβύτερος π. Παντελεήμων Κρούσκος. Το πνευματικό νόημα του σεισμού.  Πεμπτουσια. 1 Νοεμβρίου 
2020. https://www.pemptousia.gr/2020/11/to-pnevmatiko-noima-tou-sismou/
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تبدأ الخطيئة بفكر
األب الوكيل كليمنت بونسكو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 ، ألول (Argeș) شجدأر  في ريممف  (Slănic)سممالنيك  ، رئيس ديممر  (Păunescu)بونسممكو رأيت األب كليمنت 
 األبأقممام ف. ِّ، حيث كممان يخممدم هنمماك أيضممًا كممأٍب معرأنينواسامرة، في يوم أحٍد صيفي بعممد الظهممر، في ديممر 

 كليمنت القداس اإللهي، وألقى بعممده عظممة ناريممة. أحببت حديثممه الواضممح والصممادق الممذي كممان جريئممًا ويلمس
جوهر األشياء. كما أحببت مظهره األبوي، وابتسامته المليئة بالطيبة واإلخالص.

 ثم علمت أنه كانت لألب قصة حياة غير اعتيادية. في عمر الخامسة والثالثين أصبَح راهبًا هممو وزوجتممه وابنممه
  المسيح كثمميرًا حممتى أنممه رغب بممأنّ. أحبولم تكن المبادرة قد أتت إال من ابنهالذي كان ما يزال مراهقًا حينها. 

 يخدمه هو وحده. لكن بعد عدة سنوات، حين كان والداه قد أصبحا راهبين بالفعل، كلٌّ في ديره، قرر الصبي أن
 وقد تخرج من معهد الالهمموت. هممو اليمموم محمماٍم نمماجح Slănicيعود إلى العالم، وقد كان حينها مبتدئًا في دير 

وربُّ أسرة صالح، لديه زوجة وأربعة أوالد.
 عميقة، وهو يؤمن بأن الرب قممدلم يندم األب كليمنت على الخطوة التي قام بها. باإليمان والصالة حاز طمأنينة 

 اتخذ هذا االختيار ألجله. أعانه اهلل على االنفصال عن العالم وتطهير نفسه من األفكار التي كانت تدعوه للعودة
إلى العالم. كل مؤمن يحلم بهذا النصر على األفكار، والذي يتم تحقيقه عبر الصالة.

"يبدأ الخوف أيضًا من الذهن "

 س: أيها األب، ال أحد يعرف الصراع المستمر مع األفكاِر التي توصد الطريق أمام الصالة النقية الحقيقيممة مثلممما
يعرفه الراهب الذي كرس حياته بالكلية هلل. إنه عائق يحاول جميع المؤمنين تجاوزه
 تنبع من شممكوك الحيمماة. ممماج: من المستحيل بدء معركة مع األفكار بدون أن تفهم حالتك الروحية، ألن األفكار 

 الذي أريده؟ إلى أين يقودني طريقي؟ علينا أن نؤمن حقيقًة أن الطريق الحقيقي الوحيد هممو الخالص، أي نيممل
  أب روحي يسمماعدك في رؤيممة أيِّ األفكممار تغريممك أكممثر الكممل. األفكممارإلىالحياة األبدية. ثم إنك أيضممًا بحاجممة 

كر، وتقول إنك ستتخلى عنه ولكْن فقممط  المرتبطة باألهواء تتسلط علينا وتدمرنا. مثاًل، إذا كنت معذبًا بهوى السُّ
ك حممتى، مممذبوحًا  بعد أن تشرب كأسًا على األكل. هذا وهم. من كأٍس واحٍد تصممل إلى نقطممٍة ال تممذكر فيهمما نفسممَ

كر. بخطيئة السُّ
 تبدأ الخطيئة بفكر، لذلك علينا أن نراقب بحذر ما نفكر فيممه. علينمما رفض األفكممار الممتي تغممذي  األهممواء. ولكن ال

  أن وأفكمماره بطريقتممه الخاصممة. لممذلك من الضممروريمطامحهتوجد وصفة عامة هنا. كل واحممٍد يتعلم أن يكبح 
تطلب مشورة أبيك الروحي باستمرار وتبدي له طاعة.
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 ام اهلل،أممحاٍم ولكن، علينا أال نقارب أبانا الروحي وكأنه عالم نفٍس، يحاول جاهدًا إيجاد حلول عقالنية، بل ك
بقلٍب مفتوح. والقلب ينفتح بالصالة. فلنكن على يقين من قوة الصالة!

 في هذا الخصوص، أريد أن أعطي المؤمن نصيحة واحدة: ال تخممتر أبممًا روحيممًا شممهيرًا وذا شممعبية، أو أحممدًا قممد
 اقترحه آخرون عليك. اذهب إلى القممداس اإللهي في كنيسممة ممما، ثم في أخممرى، ثم أخممرى، وفتش حممتى تشممعر
 بألفة مع الكاهن هناك، وترى بأنه يجيب عن مشاكلك بوعظه حتى دون أن تسأله أنت شمميئًا. توقممف هنمماك، ألنممه

فقط مع ذلك الكاهن يمكنك االعتراف.
عيًا عامًا ليقمموم باالسممتجواب،  يبدأ الشفاء باعتراف شامل، يطال أكثر مكمن شٍر مختبئ داخلنا. ليس الكاهن ُمدَّ
 أو قاضيًا ليعاقبك، إنه وسيط. إنه الشخص الذي، عن طريقه، تتحدث حقيقًة مع اهلل. إنه شاهد وحامل للمعونة

الروحية.
، في االعتراف، يجب أن يصغي الكاهن لما يقوله لممه الممروح، وأال يحكم ب نويكا  الشممرع) (كما يقول األب رافاييل 

 . إذا لم تكن تسمع شيئًاناولهال يسمح بذلك، عندها  شرع، حتى ولو كان التناولهوإذا قال لك الروح أن .. الكنسي
من الروح فال تقل شيئًا، وادُع المؤمن للمجيء مجددًا. حين تصغي هلل فإنك ال تخطئ، ويكون ضميرك هادئًا.

 س: ولكْن، علينا أن نحارب، ال األفكار المتعلقة بالخطايا فقط، بل أيضًا األفكار النابعة من الهممموم اليوميممة، ومن
الخوف أيضًا. كيف نحمي أنفسنا منها؟

 كممامبولونغ موسشل -ج يبدأ الخوف أيضًا من الذهن. لقد مررت بظروٍف مشابهة. في أحد األيممام كنت أقممود من 
المترجم54)مسافة ال تتعدى إلى بيتاستي [ ( كلم أي ساعة قيادة   ، وبعد عدة أياٍم بال نوم شعرت باإلنهاك التام. نع انه مالكلا ]

. سوف أممموت "ثم شعرت فجأة وكأني بدأت أختنق، وبما أن لدي مشاكل في القلب بدأت أشعر بالذعر. فكرت:  " 
  وإنما بفكٍر يقممول،ًاليس ألنجو حّيخشيت أن أتسبب بحادث، لذا أوقفت السيارة، توقفت وبدأت بالصالة، ولكْن 

، ف .ذلك بطريقة مسيحية. في النهاية، إننا نؤمن بأنه ليكن إني إذا متُّ "كما يجدك الموت فهكذا سُتدان "

 أغلقت عيني وبدأت أصلي. بعد خمس دقائق شعرت بالتحسن، وبعد عشر دقائق لم يعممد هنمماك أي أثممر للمممرض.
 وأدركت أن دواءنا هو في قبول أن أي شيء يمكن أن يصيبك، ولكْن ال تيأس، ألن كل شيء هو من اهلل، وعليك

أن تصلي إليه.
 في معظم الحاالت، ال يتمكن الناس من اجتياز التجارب الصممعبة، ألنهم ال يسممتطيعون قبممول ممما يحصممل معهم.

  بالحسممبان، أْي حقيقممة أننمما لسممنا مجممردتسامياإلنسان المعاصر مثاًل ال يقبل الموت. لديه حب للّذات ال يأخذ ال
جسد، بل نفس أيضًا، والنفس خالدة.

س: هل يعني ذلك أن علينا قبول كل ما يحصل لنا؟
 ج: نعم، وبدون أن نتذمر على اهلل، وهكذا سنصبح أقرب إليه. ولكنَّ الناس اليوم لديهم فهم ضعيف لهذا. وحتى
 إذا لم يلوموا اهلل، فإنهم ينقلون اللوم إلى اآلخرين. في حياة العائلة مثاًل، وحده اآلخممر هممو من ُيالم حين تنشممأ

 الرئاسمماتبعض الصعوبات أو ال يجري أمٌر ما على ما يرام. وفي الحياة الروحية، نتوقممع ببسمماطٍة أن الكهنممة أو 
 أو المسيح سيحّلون كل شيء لنا، وال نقوم نحن بأي شيء ألجل أنفسنا.الكنسية
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 إن هروبنا من المعاناة والمسؤولية ورغبتنا في عيش حياة مريحة وخالية من الهموم تنبع من حب الذات، ما
لألفكار الشريرة. واألفكار تعذبنا وتسلب سالمنا. يتسبب االضطراب بالمرض والموت الروحي.يجعلنا متقبلين 

 إذا أردنا كسب المعركة ضد األفكار المظلمة وإيجاد السالم، علينا قبول الشممر الممذي يصمميبنا ألجممل خطايانمما وأال
 نحاول أن نكون ُمحقين في كل شيء وبأي ثمن، بل أن نحب اآلخرين باألفعال وليس فقط باألقوال، محممماولين

 على األقل أن نخفف حبنا لذواتنا إْن لم نتمكن من الكف عنه.

الفرح هو صحة للنفس
 انكمت املك .حرفلاب ةطبترم ةيدسجلا انتحص نم % من صحتنا الجسدية مرتبطة بالفرح. كلممما تمكنمما60 بأن العلم قد أثبت أمرًا مذهاًل: أن َس: قبل مقابلتنا، قلت

 فقط عرفنا كيممف نجممد هممذا الفممرح، كلما كنا أكثر صحة جسديًا وعقليًا. إنها أخبار رائعة، لو أننا من االبتهاج أكثر
الذي يبدو بأنه يقلُّ أكثر وأكثر في العالم المليء بالصعوبات والمخاطر.

 ج: نجد الفرح أيضًا من خالل الصالة، ولكْن وحدها األفكار الصالحة يجب أن ترافق الصالة، أو أن تتبعهممما. مثاًل،
إنني حيٌّ وبصحة جيدة! إنه سبب للفرح، ال يمكنممك إال أن تشممكر اهلل على ذلممك. "تستيقظ في الصباح وتفكر:  " 
 هكذا يتحول الفكر الصالح إلى صممالة. أو أنممك تممدرك كم من المهم أن النمماس األعممزاء على قلبممك هم معممك اآلن:

 ر كم من الجيد أنك تستطيع وضع خبزك اليومي على مائدتك،ّالوالدان، الزوج، األبناء، وتقدم الشكر لذلك. أو فك
 وتشكر اهلل. أو انظر من النافذة وابتهج باليوم المشمس، بشجرة ُمزهرة، أو بثلج تساقط حديثًا. في النهاية، كممل

ذلك ُمعطًى من اهلل لفرحك!
  نقصممي األفكممار المظلمممة.بتفكيرنا باألمور الصالحة والجميلة التي لدينا والتي تحيط بنمما، نعطي مكانممًا للفممرح و

 وإذا دعمنا الفرح بالصالة، عندها نكونوا فرحين حقًا. الفرح هو صحة النفس. هذا هممو معممنى الحض الممذي ردده
 الفرح يجلب السالم. السالم والسرور هممما أهم أمممرين لحياتنمما هنمما وهنمماك،، المخلص: افرحوا! وأيضًا: سالٌم لكم

لخالصنا.
 لتصبح الصممالة ممكنممة. هممل تممؤمن بقوتهمما؟ هممل تممؤمن أنممه نقصيهاس: كنت تتحدث عن األفكار التي يجب أن 

يمكننا تغيير الواقع بأفكارنا؟
 ، غالبممًا ممما ُتقممتَرحمممؤخرًاج: نعم، ولكن علينا أن نكون حذرين، ألنه يمكننمما تغيمميره بطريقممة إيجابيممة أو سمملبية. 

الشرير وسائل سفسطائاألفكار علينا من الشرير. اآلن لدي [ه   ية كالتلفمماز واإلنممترنت تحت تصممرفه. حين نشمماهد نع انه مالكلا ]
  أفكار اآلخرين، أفكاٌر يتم إدخالهمما إليممه، فإن الذهن البشري يلتهمنتفّرج لساعاٍت على أموٍر ما أونالينالتلفاز أو 

من الخارج، فال يعوُد يوّلد أفكارًا تخصه.
كممل من يشمماهدُمعطلة يتم نقل رسائل غير واعية عبر وسائل التواصل هذه،   "حكمنمما. لممذلك قممال األب كليوبمما: 

. لم يكن ذلك عقابًا بل طريقًة لتنقية أذهان أولئك الذين يريدون النمو روحيًا.أناولهالتلفاز لن  " لثالث سنوات

 حتى األطفال الذين يشمماهدون الرسمموم المتحركممة فقممط يتممأذون، ألن أذهممانهم تتقممولب بطريقممة معينممة. هنمماك
 دراسات علمية تؤكد هذه الحقائق. من الجيد أال يشاهد األطفال الصغار التلفاز إلى أن يصمميروا كبممارًا بممما يكفي
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الخامسة عشر أو الكومبيوتر حتى يبلغوا  باستخدام  يبدؤوا  بأنفسهم، ومن األفضل أال  الشر   لتمييز الخير من 
السادسة عشر.

 نسمميءبممالطبع، يمكن أن يكممون التلفمماز واإلنممترنت كليهممما مفيممدين، ولكن عليممك أن تكتسممب بعض النضممج وأال 
 استخدامها. مؤخرًا، أصبح الطلب عاليًا على الشبكات االجتماعية مثل فيسبوك. يقول النمماس بممأنهم يتواصمملون
 اجتماعيممًا هنمماك. نعم، هم يتواصمملون مممع العممالم بأكملممه، ولكنهم ينسممون أن يتواصمملوا مممع من هم بقممربهم؛ مممع
 عائالتهم، أزواجهم، أوالدهم، آبممائهم، أصممدقائهم الحقيقمميين. ولكنهم سيتواصمملون أكممثر بكثممير لممو أنهم تحممدثوا

إليهم.
 ال يوجد فرح أعظم من التحدث مع األصدقاء والعائلة وجهًا لوجه. التواصل الحي يمنح مشاعر وفرحًا ويوقممظ
 الكثير من مصممادر الفممرح الممتي كنمما نتكلم عنهمما. خالل فممترة ممما بين الحممربين العممالميتين األولى والثانيممة، كممان
 للعائالت في المدينة أربعة أو خمسة أوالٍد، ولعائالت الُقرى عشممر أوالٍد أو أحممد عشممر أو حممتى عشممرون. حسممنًا،

هناك كنت ترى بعض التواصل االجتماعي. 
 عتمُد على أفكارنا، شرط أن تكون أفكارًا صالحة. ولكن ليكممون لممدينات ناعيشطريقة بالعودة إلى موضوعنا، نعم، 

 فكر صالح علينا إزالة مصممادر الكراهيممة والشممر من حياتنمما. وإال فممإن الصممراع يصممبح شممديد الصممعوبة، وتصممبح
ال تحاول تغيير العالم. غير نفسك، وجزء من العالم  "مخاطرة الخسارة كبيرة جدًا. قال األب ديمتري ستانيلوي: 

. "سيصبح أفضل، وكل الجنس البشري سينتفع من ذلك

 ينطبق األمر ذاته على األفكار. أفكاري الصالحة تساهم في جعل العالم بأكمله أفضممل، وأفكمماري الشممريرة تجعممل
العالم كله أسوأ.

 إننا محاطون بالعالم غير المنظور، عالم األرواح الصالحة والشممريرة. يممأتيني الممروح الشممرير بفكممر شممرير، أقبلممه،
 تحقق بالفعل. وبالتالي فإننا نجذب الشر إلى أنفسنا بهذا الفكر. فلنطرد عنا كل فكر سيئوعندها يكون الشر قد 

. وإذا حصل لي شيء مممع ذلممك، سممأكون لن يصيبني أمر سيئ. سيعتني اهلل بي. إنني واثق من ذلك "بالتفكير:  " 
متأكدًا بأن اهلل يعطيني إشارة عبره، أنني أخطأ بشكٍل ما.

 إن الصالة هي أيضممًا الحمايممة األفضممل لنمما. حين نبممدأ النهممار، فلنعمممل سممجدًة ونسممأل اهلل والقديسممين ومالكنمما
 الحارس أن يعتنوا بنا، وعندها سنطرد أي خوف. إذا قدمنا حياتنا للرب، فما الذي سنخاف منممه؟ إنممني شخصمميًا

واثق بأن ال شيء سيئ سيصيب شخصًا يصلي في الصباح.

جدتي والفكر الصالح
ر فكٌر الواقع؟ س: هل كانت لك خبرة شخصية حيث غيَّ

ت هي ابني إلى أن بلغ الخامسممة. لم تممترك الكنيسممةتقيةج: كانت لي جدة    جدًا أحبتني حقًا، وحين تزوجت، ربَّ
 أبدًا وكانت دومًا تضممرب لي أمثلممًة من حيمماة القديسممين والكتمماب المقممدس وبعض عظممات الكهنممة. وتلقى ابممني

اإليمان منها. نمى في اإليمان.
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ليلة، وجاءني1989)ولكنني كنت ملحدًا حتى الثالثين من عمري. بعد الثورة    (، كنت أتحدث إلى جدتي ذات 
 فقر، وبسيطة، ولم تَر أيًة أفراح خاصممة في حياتهمما.المرأة مشعٌة جدًا؟ إنها شديدة البعدها الفكر التالي: لَم هذه 

 ما الذي تجده في الكنيسة؟ لَم هي شاكرة جدًا لها؟ ما قالته لي جعلني أفكر. أعني أنها كانت أكممثر سممعادة مممني
بكثير. لم تكن لديها مخاوف على اإلطالق. مأل اإليمان حياتها بالفرح.

 كان ذلممك في أيلممول ، إلى رفممات القديسممة فيلوفتيمما. وقفت طيلممة الخدمممة دون أن أفهم شمميئًا. ذهبت مجممددًا،
 ولكني غادرت بعد خمس دقائق ألني تعبت من الوقوف. ولكن بعد ذلك األحد، لم أعد أفّوت القداس اإللهي أبدًا.
، أرغمني للذهاب إلى الكنيسة مرة أخرى ثم أخرى  شيء ما، ربما الحديث مع جدتي، أو األفكار التي أيقظتها فيَّ

وأتقدم في طريق اإليمان.
 بدأ كل شيء بسؤال واحد: ما الذي يجعل جدتي سعيدة؟ سمع اهلل فكري مثل صالٍة وأجابني. من الواضممح أنممه
 كان من المهم أيضًا أن جدتي كانت تصلي من أجلي. لذلك فإنني مقتنممع من خممبرتي الشخصممية أن فكممرًا يمكنممه

تغيير الحقيقة؛ جعلني أنا الملحد أصبح مؤمنًا.

Source: Protosinghel Clement (Păunescu). Sin Begins With a Thought. Claudiu Tarziu spoke with Protosinghel Clement 

(Păunescu). Translation by Jesse Dominick. Pravoslavie.ru. 1/29/2023. https://orthochristian.com/150709.html
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االبن الروحي
األب أنطوان ملكي

ابنه ركض ووقع على عنقه وقّبله. أبنائه. وعندما عاد  بين  أن األب قسم معيشته  الشاطر  االبن   نقرأ في مثل 
 وعندما عّبر االبن عن توبتممه فممرح وعّمم الفممرح. هممل كممل اآلبمماء يقبلممون أن يقسممموا معيشممتهم بين أبنممائهم في
 حياتهم؟ حتى الذين يملكون الكثير، كم منهم ُيعادون أبنمماءهم إن هم تطلعمموا إلى ممما يملكممون؟ هممل كممل اآلبمماء
سّود وجه العائلة؟ هل كل اآلباء يقبلممون عممودة أبنممائهم "يقبلون أبناءهم بعد أن يكون االبن قد بّذر مال أبيه، و " 
ز،  ويعيدونهم إلى نفس مكانتهم السابقة؟ الجواب على كل هذه األسئلة هو النفي. األب في هممذا المثممل أب ممّيمم

ليس كسائر اآلباء، ال في هذا الزمان وال قبله.
 دائمًا ما نناقش في تعاطينا مع هذا المثل توبة االبن األصغر الشمماطر أو عنمماد االبن األكممبر أو طيبممة وحنممو األب.
 هنا ينبغي اإلشارة إلى فكرة مهمممة هي أن توبممة االبن أظهممرت محبممة األب ورحمتممه وحكمتممه. قممد تنطبممق هممذه
 الصفات بنسب مختلفة على اآلباء في هذا العالم، لكن ما يمّيز األب في النص هو أنه لم يفرح ألنه اسممتعاد ابنممه
. إنه يفرح البنه وليس لنفسممه. كثمميرًا ممما نسمممع ونقممرأ ًتا َفَعاَش، َوكَاَن َضاالًّ َفُوِجَد كَاَن َميِّ "إليه هو، بل ألن ابنه  " 

. لكن هممذاعن تفاني اآلباء وت عيممد األب "ضحيتهم وحملهم ألبنائهم، خاصًة في فترة المناسبة الدهرية المسماة  " 
 األب لم يسامح ويفرح ويتقّبل ألن اآلباء هكذا يتصممّرفون، بممل ألن توبممة ابنممه حممّركت كممل هممذا فيممه. توبممة ابنممه

أظهرت أبّوته في أجلى مظاهرها وأسماها.
 ال بد لهذا الكالم اإلنجيلي أن يجد تطبيقًا روحيًا. فكما ينطبق على األبوة الجسدية ينطبق على األبّوة الروحيممة.
 إن توبة األبناء هي التي تظهر أبّوة اآلباء. وبالتالي، فالجواب على ممما يكممرره الكثمميرون عن أنممه ليس هنمماك آبمماٌء
ه بالحقيقة ليس هناك أبناٌء روحيون. إن عدنا إلى سَير القديسين نرى أن كثيرًا من القديسين قد  روحيون، هو أنَّ
 أظهرهم أبناؤهم الروحيون، كالقديس أفالطون في القرن الثامن الذي أظهره ابنه الروحي القديس ثيوذوروس
 الستوديتي، والقديس سمعان التقي في القرن الحادي عشر الذي أظهره ابنه الروحي سمعان الالهوتي الحديث،
ر. يقممول الممرب أّن من  وصوالً إلى القرن العشرين حيث القديس يوسف الهممدوئي أظهممره أبنمماؤه الروحيممون الكُُثمم
 ثمارهم تعرفونهم. األبناء الروحيون هم ثمممار اآلبمماء الروحمميين. االبن الممروحي إذ يلتجئ إلى كمماهن أو راهب أو
 شيخ أو مرشد طالبًا اإلرشاد منه وممارسًا التوبة في حضنه، يجعله ويظهره أبًا. ال يستطيع أن يّدعي األبّوة َمن
 ال أبناء له. ويمارس األبّوة الروحية فعاًل َمن كانت عالقته بالمدعوين أبناًء له سوّية قائمة على المحبة والرحمممة
 والحكمة. من دون استواء العالقة بالمحبة والرحمة والحكمة يكون المدعو أبًا رئيسًا أو زعيمممًا أو معلمممًا، ولكنممه

ليس أبًا.
 عندما كان الرب يتكّلم مع الشعب بالناموس، كان المؤمنون شعبه، وكان بينه وبينهم عهد. عندما صارت المحبة
َنا Qا  "هي الناموس، صار المؤمنون أبناء اهلل. الصورة نفسها تتكرر. في مثل االبن الشاطر لم يكتِف االبن بأن يفكّر 
. هذا يحدث لكل واحد منا اليوم. يعممرف أنممه ِبيِه Qلَى ا َقاَم َوَجاَء ا� ، بل فعاًل  لَى أبي ْذَهُب ا� Qُقوُم َوا Qْهِلُك ُجوًعا!  ا Qا" " " 
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 أخطأ إلى السماء، لكن ينقصه األب ليجيء إليه. ال قيمة للتوبة من غير اعتراف، بل هي تبقى موقفًا متحركًا قد
 يتحّول يأسًا ما لم يعترف التائب. باالعتراف والحل ُيلَبس التائب الحلة األولى من جديد. إن توبة االبن الشاطر
انت لسممت تعممترف لي  "اكتملت بمحبة ومسامحة أبيه. واألمر نفسه يتكرر في كل مرة يقول األب الروحي البنه 

. "بل هلل الذي أنت واقف أمامه

 نسمع كثيرين يقولون أنهم لم يرتاحوا لهذا األب وال لذاك، أو أنهم ال يتقّبلون فكرة االعتراف عند هذا الكمماهن أو
 ذاك. قد يكون هذا الكالم صادقًا. لكن فلتعَط النعمة التي تكّمل كل ضممعف فرصممتها لتعمممل. إن لم يبممادر المممؤمن
ل النعمممة فيممه وفي األب الممروحي معممًا. على اآلبمماء أن يفهممموا أن  إلى مباشرة عالقة مع األب الروحي فهو يعّطمم
 أبوتهم تتغّذى وتزهممر من أبنممائهم، فعليهم أن يتحّلمموا بالحكمممة ويعطمموا كممل واحممد ممما يطلب. َمن يطلب البنمموة
 يعطونه األبوة، َمن يطلب االسترشاد يحملونه بصلواتهم قبل أن يتفّوهوا، وَمن يطلب االعتراف يعطونممه الحممّل
 الذي ال فضل لهم إال في نقله. من جهة األبناء عليهم أن يفهممموا أن البنممّوة الحقيقيممة تقمموم حيث هم من المكممان
 والزمان، ليس بالضرورة كما تصفها الكتب، والرهبانية منها بوجه خاص. يقممول العديممد من اآلبمماء القديسممين أن

 تخمملَّ عن الصممورة الممتي في رأسممه وليبممدأأن يصلي ليرسل  لممه اهلل أبممًا روحيممًا. فممإن التقى أبممًا فليعلى اإلنسان 
  إن وجد البنّوة فليطلب أبوته، وإن وجد الحكمة فليطلب إرشاده، وإن لم يجممد االثممنين فليعممترفر معه.اختباال

 ويأخذ حاًل من اهلل عبر هذا األب، كي ال تبرد توبته وتذبل فتموت. إن تكرار الخطيئة من دون اعتراف، مرة بعد
ة، يقتل الحّس بالتوبة ويحّول السقوط عادًة.مر

 قد يرى البعض أننا في كل تريودي نكرر الحديث نفسه. لكن تواضع العشممار وتوبممة االبن الشمماطر ليسممت أفكممارًا
 لتركيب األحاديث، بل مبادئ لنتبناها في حياتنا. في أعمال الكنيسة بشكل عام، وفي التريودي تحديممدًا، تممذكيٌر
 بهذه المبادئ وأهمية تثبيتها في الحياة. بالنسبة لألبناء الروحيين، يتولى آباؤهم الروحيون مهمة التذكير هممذه،

. ْنَت َمِعي ِفي كُلِّ ِحيٍن، َوكُلُّ َما ِلي َفُهَو لََك Qا "ويسمعونهم صوت اآلب السماوي قائاًل  "
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مل "ة القلوب الشريرةّين"أيقونة 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

َ

ومن هنا جاء لقب ًاأيض "، وأخذ الرضيع بين ذراعيه   نقولهمما" (، ونطق تلممك الكلمممات الشممهيرة الممتي القابل اإلله)
اآلن القابممل اإلله، والتي ُتعرف باسم صالة القديس سمممعان غروبمنذ ذلك الحين في ختام كل خدمة   تطلممق": 

 ربنمما، الطهممارة والممدة َالفائقة يوسممف وَ". بعممد ذلممك، بممارك القممديسنم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”...كدحو تنأ الإ ،أطخي الو ايحي ناسنإ نم ام …أيها السيد على حسب قولك بسممالمعبدك 
ْنِت Qاَوُم. َوا ٍة ُتَقمم َراِئيَل، َوِلَعالََممم يِريَن ِفي ا�سممْ  وخاطب مريم بنفس النبوءة: »َها ا�نَّ هَذا َقْد ُوِضَع ِلُسُقوِط َوِقَياِم كَِثمم

ا كممما  يَرٍة«. تماًممم ْفكَمماٌر ِمْن ُقلُمموٍب كَِثمم Qْيٌف، ِلُتْعلََن ا ِك سممَ وُز ِفي َنْفسممِ ْيًضا َيُجمم Qبالمسمماميرسمموف ُيثقب المسمميح أن ا 
 كشفُتعندئممذ معاناة ابنها. ترى والحربة، كذلك سُتثقب روح الطاهرة بسالح من الحزن واأللم في القلب، عندما 

 : إما أن يكونوا مع المسيح أو ضده. هممذا التفسممير لنبمموةاالختيارالمسيح، وسيواجهون عن لناس الخفية اأفكار 
 القلوب الشريرةتليين  في الصالة أن ا عدد من أيقونات والدة اإلله. يشعر كل من يلجأ إليهَموضوعصار سمعان 

 ون من أجممل أعممدائهم أمممام هممذهّف المعاناة الروحية والجسدية. يممدرك النمماس أنممه عنممدما يصليخفيترافق مع ت
لطف.لالصراع الداخلي واألحقاد مما يفسح المجال ينحسر األيقونات، فإن مشاعر العداء لديهم تضعف، و

تليين القلوب الشريرة جاءت من جنوب غممرب روسمميا، ولكن لألسممف لم يكن هنمماك أي "من الواضح أن أيقونة  " 
َرت الطا  أصمولها. وال حتى ممتى وأين ظهرت فغير معمروف.توثيق تماريخي حول تليينلقد ُصوِّ  "هرة على أيقونة 

 " -القلوب الشريرة وقلبها مثقوب بسبعة سيوف  ثالثة على كل من الجممانبين، وواحممد في األسممفل. في الكتمماب
 المقدس، يشير الرقم سبعة عادة إلى ملء الشمميء ووفرتممه. في هممذه الحالممة، إنممه ملء ذلممك الحممزن الالمحممدود
مرض القلب الذي اختبرته والممدة اإللممه خالل حياتهمما على األرض. في بعض األحيممان، يصممّور الطفممل "واأللم و " 
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األبدي أيضًا مستريحًا على ركبتيها.

 لسممكان المحلمميين، جمماءت األيقونممة من ديممربحسممب االعسكري األب بوليكاربو، الذي كممان من فالممدانيا. كاهنهم ل
 La Madonna del". أطلمق اإليطماليون على األيقونمة اسمم بافلوفسمكبمالقرب من القياممة في كهمف بيلوغموريي 

Don " ، سيدة الدون "أي   –أوسممتروغ . بعممد حملممة والدة اإلله دونسممكوي وال ينبغي الخلط بينها وبين أيقونة "
 ، غادرت بقايا الوحدة اإليطالية المنهارة1943كانون الثاني تية في يالتي شنتها القوات السوفيروسوستشانسك 

مادونا الدون إلى إيطاليا، حيث تم بناء كنيسة صغيرة إليوائها في ميسممترا "روسيا. أخذ القس بوليكاربو معه  " 
  للحج الجممماعي ألصممدقاء وأقممارب الجنممود اإليطمماليين الممذين لقممواًامركزممما زالت هي جزء من البندقيممة. التي 

حتفهم في روسيا.
، توجد أيقونة عجائبية أخرى من نفس النوع في الكاتدرائية في مدينة زيزدرا بممالقرب من بريانسممك، في  أخيرًا
َفت في جممردة أي األلم أو، كممما ُوصممِ ستراسممتنايا  ) (مقاطعة كالوغا الجنوبيممة الغربيممة. كممانت ُتعممرف بأيقونممة  " " 

د لهمما أيضممًا في  . ُيعيَّ ويجمموز سمميف في قلبممك "الكاتدرائية، أيقونممة  السمميوف13"  " آب، وهممو نفس يمموم أيقونممة 
األيقونة األصمملية العجائبيممة موجممودة في األلم األكثر شهرة، والتي مظهرها مختلف تمامًا  )السبعة وأيقونة  " " " 

، مالكممان وأدوات آالم الممرب  الصممليب، يوجممد عليهمم (وديممر اآلالم في موسك القائممدة " -ا، بممالقرب من صممورة  " 
األلم األخرى، في أيقونة زيزدرا، ُتصّور الطاهرة في وضع صالة: ِبَيٍد "واإلسفنج، والرمح. على عكس أيقونات  " 

تسند الرضيع الذي يرقد على قدميها؛ وباليِد األخرى تحمي صدرها من السيوف السبعة الموجهة نحوه.

Source:  Parish  Life,  February  2023,  St.  John  the  Baptist  Cathedral,  Washington,  D.C. 
https://orthochristian.com/150789.html
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