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 عن املؤلفان

والية   مشال يف قرية إتنا يف هو كاهن رعية القديسني كرباينوس ويوستينةاألب دافيد كوين 
ولدج ك. من املهتدين إىل اإلميان األرثوذكسي، هو خريج كلية سان دييغو ميسا  كاليفورنيا

 الدراسات وحاصل على شهادة ليسانس يف الدراسات الالهوتية األرثوذكسية من مركز
 . Center for Traditionalist Orthodox Studiesاألرثوذكسية التقليدية 

 
مها يف كلية و يضًا من املهتدين إىل اإلميان األرثوذكسي. تلقت علهي أ اخلورية جولياان كوين

سان دييغو سييت كولدج وأكملت شهادة الليسانس يف الدراسات الالهوتية األرثوذكسية من 
مركز الدراسات األرثوذكسية التقليدية. اخلورية جولياان سامهت يف كتابة العديد من املقاالت 

املرتبطة ابملركز. هي Orthodox Tradition  ذكس تراديشنأرثو والدراسات املؤرخة جمللة 
 واألب دافيد مها أهل إلبنتني.
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 شكر وتقدير

ساقفة  اجلزيل اإلحرتام، رئيس جممع أ ن شكران لصاحب السيادة، كرباينوسنود أن نعربر ع
 ،صيلأ ورجل ضمري ومبدأ مسيحيكنيسة اليوانن األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي( 

الذي ساعد يف دعوتنا من الظلمة إىل نور األرثوذكسية األصيلة والذي أعطاان الربكة لكتابة هذا 
الكتاب. نود أيضاً إبخالص أن نشكر صاحب النيافة، خريسوستموس أسقف خريستيانوبوليس 

اليوانن،  فيلي، يف ومعاون املرتوبوليت كرباينوس، وآابء دير القديسني كرباينوس ويوستينة املقدس
عالً عن إمياننا وبرهان أن املالئكة ف دروساً الذين أعطوان خالل زايراتنا العديدة ملأواهم املقدس 

يقطنون يف اجلسد. وأخرياً، حنن كالعادة مديونني لصاحب السيادة خريسوستوموس اجلزيل 
ن و اإلحرتام، معتمد كنيستنا يف أمريكا، وصاحب السيادة أفكسنديوس أسقف فوتيكي ومعا

رئيس دير القديس غريغوريوس ابالماس، لدعمهم وإرشادهم  سيادته، واألرمشندريت أكاكيوس
 الروحي. هم ابلنسبة لنا مرااي هنا يف أمريكا عن ذات األرثوذكسية اليت وجدانها يف فيلي. 
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 مقدمة

ع مإن الكنيسة األرثوذكسية حاليًا حتظى على انتباه أكرب يف الغرب املسيحي، وخاصة 
احلرية اليت حصلت عليها أورواب الشرقية. فجأة العامل الغريب يكتشف أن اثين أكرب كنيسة 

ة، إىل العصور القدمييعود اتريخ ، تدرعي مليون أو أكثر من النفوس ٣٥۰مسيحية، اليت تعد 
 الرسل، وهي تدرعي تقليد روحي غين يتجاوز أببعاد حدود الفكر الالهويت الغريب.فعالً إىل زمن 

حني يكتشفون جمدداً كنيسة القياصرة وملكيات القرن التاسع عشر، يكتشف أيضًا مسيحيو 
الغرب مسيحية أقدم من كنيسة روما، كنيسة انقشت وحلرت العديد من مسائل حركة اإلصالح 
الديين قبل بكثري من الزمن اليت انفصلت فيه املسيحية الغربية عن جذورها الشرقية. هو جيدون 

اريخ اليت عملت إلقصاء ذلك اإلنفصال إىل ذاكرة التالقدمية السياسية والالهوتية ات أن التحيز 
القصرية هي اليوم تنهار. بنور هذه املعرفة اجلديدة من الشرق، حنن يف الغرب وصلنا لنفهم أهنا 

، وليست الكنيسة ۱۰٥٤روما هي اليت انفصلت عن البطريركيات الشرقية القدمية عام 
ة لشرقية هي اليت فصلت نفسها عن الكنيسة الالتينية. حنن بلغنا إىل معاينة الرؤياألرثوذكسية ا

املبتورة للمسيحية اليت كانت ميزة اترخينا الفكري ألكثر من مخسة قرون. وعندما حيصل هذا، 
يزداد معه عدد املسيحيني الغربيني الذين يعتنقون الكنيسة األرثوذكسية كمعيار املسيحية،  

 معتقداهتم الشخصية. م كمصدر وأ  

اإلهتداء إىل الكنيسة األرثوذكسية ليس ابلسهل. يف الغرب خاصة، جلب املهاجرون 
معهم من أوطاهنم األم أرثوذكسية أتقلمت بسرعة فائقة مع مسيحية الغرب، فخسرت معظم 

 ةجوهرها، وحتت أتثري احلركة املسكونية، أصبحت تعترب نفسها ليست كالكنيسة التارخيية، كنيس
املسيح حبد ذاهتا، بل جمرد واحدة من عدة أجسام كنسية أخرى. نتيجة ذلك، أصبحت 
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األرثوذكسية يف الغرب غالبًا نسخة إصطناعية عن املسيحية األرثوذكسية التقليدية، وهي تسرت 
زيفها إبكليزيولوجية مستوحاة من مفاهيم غربية عن الكنيسة هلا جذورها يف أفكار "الرمسية" 

ملقاومة تلك األرثوذكسية ا –مناقضة لألرثوذكسية األصيلة  روح إىل هذا أدى أحياانً  و"الصلة."
وهي   –و"للرمسية" السياسية واليت دائماً ما أنتجت أعمدة يف الفضائل املسيحية  ةللروح الدنيوي

تعيق الفهم العميق إلمياننا. يف هذا اجلو، نشعر أنه من الضروري كمهتدين أنفسنا أبن مننح 
لئك اآلتني إىل اإلميان األرثوذكسي نظرة عن احلياة األرثوذكسية العملية كما هي م عاشة، ليس أو 

 يف أرثوذكسية الغرب اإلصطناعية، بل من ِقبل األرثوذكسيني التقليديني األتقياء يف بالد اليوانن
من مياه  اواملشرق وأورواب الشرقية. هبذه الطريقة، أنمل أن نساعد املهتدين اجلدد أبن يشربو 

روب املنعش لك املشاألرثوذكسية األصيلة العذبة، لكي نؤسس حنن يف الغرب أيضًا آابراً من ذ
 . واحمليي

 عضن هذا الكتاب القصري أبن نلخص بهلذه الغاية لقد حاولنا يف األقسام املختلفة م
ومية للمؤمن وبعبادة ييف الكنيسة األرثوذكسية واليت ترتبط ابحلياة الاملعتقدات والعادات التقليدية 

الكنيسة. لقد ركرزان على هذه العناصر يف حديثنا عن الدورة الكاملة للحياة املسيحية، بداية من 
املعمودية إىل الزواج مث إىل ذروة احلياة البشرية، املوت. أنمل أن مالحظاتنا احملدودة وفق الضرورة 

لى نظرة أكثر ثوذكسيني ابن حيصلوا عسوف تساعد املهتدين األرثوذكسيني والغربيني الغري أر 
  أصالة لتلك الطريقة العريقة اليت تؤدي إىل التحول البشري واإلحتاد مع املسيح: األرثوذكسية.

 

 املؤلفان
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 الفصل األول

 احلياة اليومية األرثوذكسية
 

 أ. عالمة الصليب

لنساك ن اأقوى سالح ضد التجارب الكربى والشياطني منذ زممة الصليب عاللقد كانت 
 1.األولني إىل يومنا احلايل

إن عالمة الصليب هي عنصر أساسي يف احلياة األرثوذكسية. وعليها أن تكون من 
املسلرمات ألي شخص يدرعي أنه مسيحي أرثوذكسي. ت ستخدم عالمة الصليب تقريبًا يف كل 

ب علينا جي ،ظرف من احلياة. قبل أن أنكل، قبل أن نذهب للنوم، أو حني نستيقظ صباحاً 
تلقائيًا أن نرسم عالمة الصليب. فالفائدة الكربى الروحية من صنع عادة كهذه هي أنه، حني 

ه ظرف خطري يهددان، سوف نرسم عالمة الصليب دون تردد. هذا قد ينقذ حياتنا وحىت نواج
 كتب القديس برصنوفيوس الكبري ما يلي: نفسنا، حسب الوضع الذي حنن فيه.  

أتخذ صفة الرب يسوع املسيح أو املالك أو شخص آخر، ليس فقط أثناء  ميكن للشياطني أن
 ألن الشيطان ميكنه التحورل إىل مالك نور. لكن –النوم بل أيضاً حني يكون الشخص مستيقظاً 

ألنه يرتعد  –صليب الرب الذي على قوته، كما ترترل الكنيسة، الشيطان ال جيرؤ حىت أن ينظر 
  2هذا ال ميكنه أن أيخذ صفته. –ن يعاين قوته ويهتز كونه غري قادراً أ

                                                           
 ترمجة إلنكليزية[،]اب ظات لكل يوم من السنةاملقدمة من أوخريد: سري القديسني وع  سقف نيقوالي فيليمريوفيتش، القديس األ 1

 The Prologue from Ochrid. ٢٣۱-٢٣۰(، اجمللرد الثالث، ص. ۱٩٨٦)بريمينغهام، إنغلرتا، منشورات الزاريكا،  األم ماراي
  2  األب كليمينت سيديرهومل، ليونيد شيخ أوبتينا ]ابإلنكليزية[، )بالتينا، كاليفورنيا، أخوية القديس هريمان أالسكا، ۱٩٩۰( ص. 

Elder Leonid of Optina ٩٥۱.  
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ر على القوى الشيطانية، غالبًا ما يشعألن عالمة الصليب لديها هذا الكم من التأثري 
نتفض أيضاً على أنفسهم. وطبيعتنا اجلسدية الضعيفة ت إلرتباك عندما حياولون أن يرمسوهاالناس اب

طريه بكل سهولة إذا فقط نسعى أن ندررب هذا ميكن خت لكنضد املظاهر اخلارجية لإلميان. 
قول لنا القديس فتخر كما ياخلارقة للصليب الذي به جيب أن ن أنفسنا ونصل إىل اليقني ابلقوة

  3بولس الرسول.

نرسم عالمة الصليب، نضع الباهم واإلصبعني األول والثاين من يدان اليمىن سوايً، كي ل
الثة للثالوث القدوس. بعد ذلك، نطوي اإلصبعني ممثلني بذلك األشخاص أو "األقانيم" الث

الرابع واخلامس جتاه كف يدان، ممثلني بذلك طبيعيت املسيح، الذي نزل من السموات إىل األرض 
بهتنا، مث جبلكي خيلرص البشر. حني نصنع بيدان اليمىن هكذا، نلمس أطراف األصابعة الثالثة 

 بعدها ننزل بيدان إىل جنب جسدان. بطننا، مث الكتف األمين مث الكتف األيسر. و 

 –وعلى املرء أن يكون حذر ويقوم بذلك ببطء وعناية  –إذا ر مست بصورة صحيحة 
عالمة الصليب لديها قوة روحية هائلة. وذلك ألننا حنن ليس فقط نثبرت إمياننا بتضحية املسيح 

هلية والبشرية تني اإلعلى صليب اجللجثة، لكن أيضًا نؤكد إمياننا ابلثالوث القدوس والطبيع
 للمسيح، أي العقائد األساسية لإلميان األرثوذكسي. 

لقد كانت عالمة الصليب جزءاً متكاماًل من احلياة املسيحية يف الكنيسة األوىل لدرجة 
داً شفهياً يف أدب الكنيسة األوىل. فهي كانت تقلي عدد قليل من املراجع املباشرةميكننا إجياد أنه 

سلرماً به لكل مسيحي، متاماً مثل املعمودية املقدسة. لذلك يقول القديس ابسيليوس حياً وأمراً م
 الكبري ما يلي عن هذه العادة يف دراسته "يف الروح القدس":

                                                           

 غالطية ۱٤:٦
3  
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ألنه إذا حاولنا أن نرفض هكذا عادات وكأهنا ليس هلا سلطة مكتوبة، على أساس أن أمهيتها 
تعريفنا عترب ناحليوية حبد ذاهتا؛ أو ابألحرى، عضائه صغرية، نكون عن غري قصد جنرح اإلجنيل يف أ

الشعيب جمرد عبارة وليس أكثر. مثاًل، إذا أخذان املثال األول وأكثره عموماً، َمن يوجد هناك الذي 
 4علرمنا ابلكلمة املكتوبة أن نرسم عالمة الصليب أولئك الذين وثقوا إبسم ربرنا يسوع املسيح؟

 بكالمه عن عالمة الصليب أنه "املثال األول وأكثره عموماً" هنا يشري القديس ابسيليوس
هناك عدة مراجع يف سري القديسني من األزمنة الرسولية إىل يومنا احلايل يف التقليد الشفهي. 

ميكن أن يشعر هبما املسيحي األرثوذكسي من خالل العمل اليت تشهد على القوة واألمان اليت 
قديسون وشهداء من مجيع األعمار أ نقذوا من  يب على نفسه. التقي أال وهو رسم عالمة الصل

الص هلذا التقليد خين والتجارب الشهوانية والسم ابإلاحلريق والوحوش املفرتسة واإلعتداء الشيطا
 العريق:

قول القديس ي إن القوة اخلفية للصليب، مهما يتعذر تفسريها، هي حقيقية وغري قابلة للجدل.
 ‘إذا كنا نسعى لطرد الشياطني، نلجأ إىل الصليب وهو أيضاً عوانً لشفاء املرض.’يوحنا الذهيب الفم 

كأنه ض رب انكسر الزجاج و فالقديس بنيديكتوس رسم عالمة الصليب فوق كوب حيتوي على سم 
 من السم ج لب إليه وشرب السم فلمحبجر. القديس جوليان رسم عالمة الصليب فوق فنجان 

 دة فاسيليسا اليت من نيقوميذية محت نفسها بعالمة الصليب ووقفتيصبه أذى. القديسة الشهي
يف وسط النريان فبقيت دون أن متسرها البتة. القديسان الشهيدان أودون وسينيس رمسوا عالمة 
الصليب على أنفسهما حني أ فلتت عليهما احليواانت الربية املفرتسة فأضحت الوحوش منصاعة 

ب هي أقوى سالح ضد التجارب الكربى من الشياطني، من عالمة الصليووديعة كاحلمالن. 

                                                           

  St. Basil the Great, “On the Spirit,” in A Select  Library of Nicene "4 القديس ابسيليوس الكبري، "يف الروح 
and Post- Nicene Fathers of the Christians Church, 2nd ser. ed. Philip Schaff and Henry Wace 

(Grand Rapids, Mi: Wm. B. Erdmans, 1978), p. 41.  
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دخان تتالشى إىل ال شيء مثل ال النساك األولني إىل يومنا احلايل. أكثر حيل الشيطان وحشيةً 
حني يرسم املرء عالمة الصليب على نفسه. هلذا السبب كانت اإلرادة الطيبة لربنا يسوع املسيح 

 أي الصليب، أصبحت بعد صلبه على خشبة الصليب مركبةنفسه أن عالمة الشر والعار سابقاً، 
  5القوة والعزة القاهرة الكل.

كما قلنا سابقاً، جيب أن تصبح عالمة الصليب رداً تلقائياً لكل عمل نقوم به وكل جتربة 
ا نواجهها.  يصح هذا األمر خصوصًا حني األفكار الدنسة والشهوانية فجأة هتاجم عقولنا. رّبر

ري أن لذلك من الضرو  ليست خطيئة حبد ذاهتا لكنها قد تؤدي إىل اخلطيئة.هذه األفكار 
وة الصليب نضيف أن اللجوء التقي إىل قنستعجل هنا لنطردها فوراً برسم عالمة الصليب إبميان. 

يفرتض أن املرء يسعى بصدق لعيش حياة مسيحية أو أنه مير يف وسط حالة من التوبة الصادقة. 
ست تعويذة ضد تلك األمور اليت ال نريد أن نتحمرلها. هي حتتوي على عالمة الصليب هي لي

قوة روحية اليت دائمًا تعتمد على قوة النية البشرية. هي ليست عصا سحرية. إذا أمهلنا قول 
الصلوات أو اإللتزام ابألصوام، أو إذا مل نشعر وخز ضمري صادق على إمهالنا، ال جيب أن نتفاجأ 

روح يف غرفة  املطلى سبيل املثال، مل تشفي بطريقة سحرية أحد أحباؤانإذا عالمة الصليب، ع
كن ضمن نطاق بتدبري إهلي. لقد حيصل أمر غري إعتيادي كهذا ائقة يف املستشفى. العناية الف

جهودان اخلاصة، النتائج الروحية األصيلة أتيت دائمًا نتيجة عبادة صادقة هلل وخضوع ملشيئته، 
 مهما كانت الظروف. 

 

 

                                                           

  5 املقدمة من أوخريد، اجمللد ٣، ص. ٢٣۰-٢٣۱. 
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 ب. األيقوانت

يف األزمنة السابقة هللا الذي هو دون شكل أو جسد مل يكن ابستطاعتنا تصويره. لكن 
اآلن حني نعاين هللا ابجلسد حياكي البشر، أان أصنع صورة ]أيقونة[ هلل الذي أراه. أان ال أعبد 

ادة؛ كنه يف املاملادة. أان أعبد خالق املادة الذي أصبح مادة من أجلي، الذي ارتضى أن أيخذ مس
توقف أبدًا عن تكرمي املادة اليت صنعت خالصي. الذي صنع خالصي من خالل املادة. لن أ

  6أكررمها لكن ليس ّبثابة هللا.

دور حيوي يف احلياة األرثوذكسية. هي كنوافذ إىل العامل اآلخر هدفها ان هلا أليقوانت ا
ليئة يقوانت تصبح كنائسنا بسرعة مسارح متعلمنا وأن تذكرران أبمهية احلياة الروحية. دون األ

ابملتفررجني عوضًا عن أماكن حيث تلتقي فيها السماء واألرض، حيث املالئكة والقديسون 
ران ّبخلصنا إذا مل يكن هناك أيقوانت لتذكر ، هللا، الثالوث القدوس. ينضمون إلينا يف عبادة اخلالق

يت يت هي أرفع من كل الكائنات املخلوقة، الال وابلدم الذي سفكه طوعاً، أو بوالدته القديسة
تقدست ابلتماسها الذي ال ينطق به مع هللا يف أحشائها، أو ابلقديسني الذين منتثل هبم يف 
مسريتنا حنو اإلحتاد ّبسيح، عندها حياتنا اليومية سوف تفقد اإلتصال ابهلدف الروحي الذي 

اجلهاد  بيل س السباق الطويل وابملناضلة يفأمامنا. قد نتعب بسرعة أو حىت ال نعود هنتم بركض 
 7الصاحل الذي يصفه لنا القديس بولس.

ت رسم األيقوانت األرثوذكسية وفقًا لنماذج وقوانني حمددة جيب أن يتبعها بدقة راسم 
األيقوانت. العديد من رامسي األيقوانت هم رهبان، غري أن الشخص العلماين ميكن أن يرسم 
                                                           

 6 القديس يوحنا الدمشقي، يف األيقوانت املقدسة ]ابإلنكليزية[، ترمجة دافيد أنديرسون )كريستوود، نيويورك، منشورات معهد  
On the Divine Images   ،٢٣ص. ( ۰٩٨۱القديس فالدميري.  

 ۱ تيمواثوس ٦:٢؛ عربانيني ۱:۱٢
7  
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حي صارم. النماذج والقوانني لرسم األيقونة تعكس التقليد الذي بواسطته أيقونة حتت إرشاد رو 
الفنية والقواعد  لختلف األيقوانت هي مشتقة من املثجيب تصوير قديسني معينني. إن النماذج مل

اخلريستولوجية اليت وضعتها اجملامع املسكونية واليت تطوررت بشكل كامل يف احلقبة البيزنطية. 
على معرفة هبذه األعراف، يصبح التعررف على أيقوانت قديسني معينني أمر  حني يصبح املرء

هذا التمييز هو أمر ذي قيمة ألنه جيعل من املمكن لنا دخول أي كنيسة أرثوذكسية من سهل. 
أي تقليد عرقي ونتعررف فورًا على العديد من القديسني املصوررين، حىت حني تكون األحرف 

 بلغة ال نقرأها. 

 لنسبة للوقار الذي جيب أن نكنره لأليقوانت: أما اب
حتتوي األيقونة وتعرتف بذات احلقيقة كاألانجيل وابلتايل مثل األانجيل هي ترتكز على معطيات 

تطابق انجيل وال الوإالر غري ذلك ال ميكنها شرح األ حمددة دقيقة، وال أبي طريقة على اإلخرتاع
 معها.

 والصليب كواحدة من أشكال اإلعالن ةسفار املقدسلذلك توضع األيقونة على مستوى األ
  8ومعرفة هللا، اليت به متتزج اإلرادة والِفعل البشري واإلهلي.اإلهلي 

فار واألس الذي نكنرهما للصليب املقدسع رو وال أن نقرتب من األيقونة بذات التوقريعلينا 
ص واحملبة اليت نكنرها لشخحنن نكررم األيقونة لكي نوصل ذلك اإلكرام واإلحرتام املقدسة. 

األيقونة. كما مثل الناس الذين يزورون أحباءهم يف السجن حيث تفصلهم انفذة زجاجية، قد 
لون يف احلقيقة النافذة ليظهروا حمبتهم واهتمامهم، كذلك حنن كحجاج يف هذا العامل الساقط يقبر 

                                                           

 8 ليونيد أوسبينسكي وفالدميري لوسكي، معىن األيقوانت ]ابإلنكليزية[ )كريستوود، نيويورك، منشورات معهد القديس فالدميري  
  The Meaning of Icons  ،۰٣(، ص. ٩٨٢۱لالرهوت.  
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القديسني يف  أولئك األشخاصر أيقوانت خملصنا ووالدته وقديسيه. األيقوانت تصور نقربل بوقار 
 العامل السماوي، ذلك املالذ الذي تبتغيه أنفسنا. 

ألن األيقوانت هي مقدسة، هناك طرق معيرنة للتعامل مع األيقوانت ولعرضها. لننظر 
 على البعض منها.

ذا هل إن املنزل املسيحي األرثوذكسي هو ّبثابة كنيسة عائلية.األيقوانت يف املنزل. 
هي  إلقامة "زاوية أيقوانتنا." زاوية األيقوانتشرقي أو زاوية من غرفة ابرزة حائط  السبب خنتار

"مذبح العائلة"، كما ي قال. هنا نصلري سوايً كعائلة وحيث نشارك العديد من أفراحنا وأحزاننا 
مع الرب. علينا دائمًا أن نضع يف زاوية األيقوانت أيقونة للمسيح ولوالدة اإلله وأي قديسني 

د أن نكرمهم أو نصلري هلم ابنتظام. يف زاوية األيقوانت جيب أن يكون هناك طاولة صغرية أو نو 
حيمل زجاجة من املاء املقدس، الزيت املقدس، أغصان النخيل من أحد الدخول الظافر إىل رف 

لى األزواج غالبًا ما حيتفظون عأورشليم )أحد الشعانني( ومواد أخرى ت ستخدم يف العبادة. 
وع اليت مسكوها يف عرسهم هناك أيضاً. أمام األيقوانت وبعيدًا عن أيدي األطفال الشم

واحليواانت األليفة جيب أن نضع قندياًل من الزيت يشتعل ابستمرار. ابلرغم من أن بعض 
األشخاص يستخدمون الشموع النذرية ّبثابة قنديلهم، من األنسب إشعال زيت الزيتون. فهو 

تستخدم قليداًي تالكنائس أيضًا عظم األديرة وميثل تقليدًا عريقًا للغاية. الوقود املستخدم يف م
الزيت من خذون دائمًا أييف املنزل، "املؤمنون األرثوذكسيون األتقياء . اديلهان يف قنزيت الزيتو 

  9القناديل ليباركوا أنفسهم، رامسني إشارة الصليب على جباههم."

                                                           

Reverend Michael B. Henning, Marriage and the, "9 األب مايكل ب. هينينغ، "الز واج يف املنزل املسيحي 
Christian Home (Seattle, St. Nectarios Press, 1987) pp. 23-24.     
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ت الزيتون ستعمال زييني آخرين الك سببني رئيسهناعدا عن الوالء للتقليد املقدس، 
وكالمها مرتبطان بفكرة التضحية. الكلفة اإلضافية الستعمال زيت الزيتون بدل الكهرابء أو حىت 
الشموع النذرية جتعل إضاءة القنديل أمام األيقونة تضحية أكثر أصالًة وتقدمة هللا ذات معىن 

خدمة ما صغرية  هذا يدفعنا لنقدميومي وتنظيف دوري.  أكثر. أيضاً، قناديل الزيت تطلرب انتباه
للرب كل يوم، حىت إذا كانت تلك اخلدمة تشمل أمرًا ببساطة احلفاظ على القنديل مشتعالً. 

أديرة بقصص عن عائالت و هذا اجلهد التقي املستمر لن يذهب سدى. التاريخ الكنسي مليء 
ذهم الطعام بكل معىن كلمة، ونتيجة ذلك أنقالتزمت إبميان بقناديلها، حىت عندما نفذ منهم 

  10هللا من حاجتهم. يف ما يلي نصف طريقة اإلهتمام بقناديل الزيت.

ميكن استخدام زجاجة نذرية أو أي كوب زجاجي صغري طاقته واسعة  . الزجاجة: ۱
 ىل)مع ذلك، ي نصح استخدام كوابً كبريًا لدرجة أنه يستوعب زيتًا يدوم أقلره عشرة إكقنديل. 

إثنيت عشرة ساعة.( حني ي ستخدم هلذا الغرض، ال جيوز إعادة استعمال الزجاجة لغرض آخر. 
 ءاً مجياًل. أمحر أو أزرق، وهي تعطي ضو  الزيت لوهناتقليدايً، الزجاجات اليت ت ستخدم لقناديل 

بينا يعود إىل أايم أ ،إن استعمال الزيت املقدس كما قلنا هو تقليد عريق. الزيت: ٢
فظ فيه يبقى مفتوحاً ى. موس زيت الزيتون سيحرتق بشكل أفضل إذا اإلانء )الغالون( الذي حي 

وي سمح له أن ي عترق. أتكد من محاية الزيت املفتوح من احلشرات ومصادر تلوث ممكنة أخرى 
برقعة من الشاش أو حاجزاً آخر. قبل أن تسكب الزيت يف الزجاجة، ي ستحسن أوالً أن تضيف  

من املاء ورشرة ملح. الزيت سيطوف على املاء ويف حال عدم اإلنتباه للقنديل لفرتة  كمية قليلة
 . راثيم، املاء سيطفىء الشعلة وبذلك مينع الزجاج من أن ينكسر؛ امللح سوف مينع منو اجلطويلة

                                                           

  10 هذه اإلرشادات مأخوذة من كتاب هينينغ Henning، الزواج يف املنزل املسيحي )أنظر املالحظة 9(. 



15 
 

تقريباً. ال تستخدم خيط  11لتصنع فتيالً، استخدم خيط قطن طوله قدماً . يلالفت. ٣
إذا ن قع الفتيل ابخلل، سيحرتق  . ٦يكفي استعمال خيط قطن غالظته عيار  ملبرس أو مشمرع.

 بشكل أملع وأنظف. جيب للفتيل أن ينشف كلياً قبل اإلستعمال.

افتة جداً، خلقد علرمنا آابء اجلبل املقدس )جبل آثوس( أن نستخدم شعلة  . الشعلة:٤
اإلنتباه  وال ترفرف لكي ال تشتت وهم يسمروهنا "عدمية اهلوى". على الشعلة أن حترتق هبدوء

أثناء الصالة. القنديل حيرتق عادة ملدة ستة ساعات إىل إثنيت عشرة ساعة حسب نوعية الزيت 
أواًل لكن أيضًا حسب حجم الشعلة والطقس إخل. قبل إعادة إضاءة القنديل، إنزع الكاربون 

لصنع دام مشع الشمعة ساً. ميكن استخاملتزايد من الفتيل وافتل اخليط قليالً لكي جتعل الفتيل مراو 
 عندها جيب قص الفتيل قبل إشعاله.  12اثبتة لتبسيط مترير الفتيل. نقطة

ون م )الكلينيكس( اليت تستعمل ملسح األصابع من الكاربار جيب حرق احمل. التنظيف: ٥
 ه أالر تنقرطبوال جيوز أن ت رمى يف سلة النفاايت. إنت يف مكان خاص )مبخرة املنزل، مثاًل(والزيت 

ته. )القديس ثيودوروس الستوديطي يفرض "كانوان" من أو توقع زيت من القنديل عند إضاء
ثالثني سجدة للقندلفت الذي يوقع الزيت من قناديل األيقوانت.( زجاجة القنديل جيب أن 
 ت غسل بشكل دوري كما جيب استبدال الزيت. املاء الذي ت غسل فيه الزجاجة كما الزيت القدمي

من القنديل جيب أن ال ي رميا يف اجمللى أو املغسلة. من األفضل ابألحرى أن نسكبهم حتت 
 النبااتت أو األشجار أو يف مكان ال ميشي عليه أحد. 

                                                           

 حوايل ٣۰ سينتينمرتاً - املعررب
11  

 12ميكن تثبيت اخليط فوق سطح الزيت ابستعمال حلقة صغري ة من الفلرني ت  صنع خصيصاً هلذا األمر، وهي متوفر ة يف كل نقا  بيع 
   املعررب.  –( الكنسية )األديرة أو املكتبات اللوازم الكنسية
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جيب علينا أن ن ظهر ذات اإلهتمام والوقار الذي نظهره جتاه الزيت الذي حنرقه أمام 
ي حنو استعمال األيقوانت بطرق ما دنيوية. فهاأليقونة لأليقونة نفسها. مؤخرًا درجت العادة 

حىت على يدية، و كختم على املغلرفات والطوابع الرب تستخدم كماركات على زجاجات اخلمر،  
لرف. يف مجيع هذه احلاالت ت ستخدم األيقوانت ممجرد زينة دون أي احرتام لالورق املستخدم ل

فعله حنن  مى يف النفاايت. وّبا أن كل شيء نأو توقري. وبعد أن ختدم دورها يف الزينة، عندها ت ر 
كمسيحيني أرثوذكسيني جيب أن يكون منطقيًا ومتناغماً، يكون من الغري منطقي أن نصنع 

ق ونقبرلها داخل الكنيسة مث نرمي أخرى يف النفاايت.  مجيع األيقوانت تستح املطانية أمام أيقونة
ية لأليقوانت الدنيوية أو التجديف تإلستعماالابلتساوي. لذلك جيب اإلنتباه لتحاشي ا احرتامنا

 املقدسة. 

كلما كان لدينا سفر، جيب أن أنخذ معنا أيقونة ثناء السفر. األيقوانت املستعملة أ
صغرية مزدوجة أو مثلثة األلواح. هذه أيقوانت صغرية، عادة للمخلص ووالدة اإلله، معلقة 

ر أو يد. ت حني توضب يف حقيبة سفأليقوانا ضها البعض وت طوى على بعضها لتحميببع
أينما نتوقف لتمضية الليلة أو ألخذ اسرتاحة من سفران، جيب أن خنرج أيقوانتنا وحندد جهة 
الشرق، مث نضع األيقوانت وجانبها اخللفي يواجه الشرق. وبعدها جيب علينا تلو صلواتنا أمامهم. 

رثوذكسية. وكذلك عادة مواجهة أليقوانت طبعًا هي جزء مهم من التقوى األاالصالة أمام 
 الشرق أثناء هكذا صلوات. هذه العادة العريقة يذكرها القديس ابسيليوس الكبري: 
طننا القدمي، و ولذلك مجيعنا ننظر حنو الشرق أثناء صلواتنا، لكن قلرة منا يدركون أننا نبحث عن 

 13"الفردوس، الذي زرعه هللا يف عدن يف الشرق.

                                                           

  13 القديس ابسيليوس الكبري، "يف الروح،" ص. ٤۱.
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ت أثناء رحلة لت ستخدم يف الصالة هي قدمية. مؤخراً مت اكتشاف إن عادة محل األيقوان
قرابة  ۱٧٨۰واليت غرقت عام " Slava Rossii" "سالفا روسري لبقااي ابخرة حربية روسية، ا

الساحل اجلنويب لفرنسا. مت اسرتداد أكثر من مثانني أيقونة صغرية معدنية من احلطام يبدو أن 
صوص هذا خب ما تكتبها يف صلواهتم اليومية. اجلدير األمهية أفراد الطاقم كانوا يستخدموهن

 : لم األاثرى خبريات عِ حدإ اإلكتشاف
عبت "سالفا روسري"؟ منذ بداية احلقبة املسيحية، ل ل"ملاذا كثرة هذه األيقوانت املعدنية على منت ا

رينا العظمى كانوا أي احل ماة. فالبحرارون يف أسطول كات، Palladia"َبالداي"  لاأليقوانت دور ا
على األرجح ليسوا اكثر تقوى من سائر أفراد اجملتمع الروسي، وابلتايل حبْملهم هلذه األيقوانت  

ون عن إمياهنم الوطين و    14ذى.رغبة البحرار الطبيعية أن يبقى أبمان من كل أكانوا على األرجح يعربر

لرب روس ونلجأ حلماية اسوف يكون من صاحلنا مجيعًا أن نتبع مثال هؤالء البحرارة ال
 ووالدة اإلله أبخذ أيقوانتنا معنا أثناء السفر واإلجازات. 

 

 ت. الصالة

 15صلروا بال انقطاع.

و هقدرم القديس بولس هذه النصيحة يف رسالته األوىل للمؤمنني اجلدد يف تسالونيكي. 
ملؤمنني معظم اقام بذلك حتديدًا ألنه كان يدرك كم هي الصالة أساسية للحياة يف املسيح. 

                                                           

  Diane le Berrurier, “Icons from the Deep,” Archeology, Vol. 41, No. 6 (1988), p. 27. 14 داين ليه برييُريري 
 ۱ تسالونيكي ۱٧:٥

15  
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 اجلدريني يدركون هذه الفكرة يف عقوهلم لكن قليلون هم الذين يعرفون كيف  جيعلوها ت ؤيت مثارها.
 العزم.  القيام بذلك هو ليس ابملهمة الصعبة أو البارزة كما يعتقد البعض. كل ما هو مطلوب هو

الالزمة تلك ب ة جداً حياة صالة فردية وعائلية هي شبيه زمة لتأسيسالإن التقنيات ال
لتأسيس روتني )منط( الصوم. يف حقيقة األمر، اإلثنان بكل معىن الكلمة ينسجمان يدًا بيد. 
أن يؤسس املرء حياة صالة دون اإللتزام ابألصوام يعررضه للوهم الروحي، خاصة إذا مت متضية أي 

ىل الكربايء ابملرء إوقت ذي أمهية يف الصالة اهلادئة. بطريقة مماثلة، الصوم دون الصالة يؤدي 
ع الصوم، وإذا م ينيه. إذا مل متارس الصالة ابإلقرتاناللذان ينفخان الشخص يف ع اجملد الباطلو 

تكون مساعينا ابطلة. تذكرر ماذا قال ربُّنا عن الشيطان القوي: "هذا النوع مل نصلي حني نصوم، 
 16ال خيرج إالر ابلصوم والصالة."

م ستمرار يف احلرب الروحية، إن كانوا على يقني بذلك أمجيع املسيحيني هم منخرطون اب
ال، وهذه احلرب ال ميكن شنرها بشكل فعرال دون دورة منتظمة من الصالة والصوم تستمر سبعة 

 أايم يف األسبوع.

الة وفقاً للتقليد، إن الزوج هو املسؤول عن أتسيس حياة الصالصالة العائلية يف املنزل. 
احملبة و  ميسك بزمام األمور ويستشري زوجته يف جو من اإلحرتام املتبادلفإذا هو يف العائلة. 
هي عادة ستستجيب بطريقة إجيابية جدًا لتساعده يف احلفاظ على منزل مسيحي. املسيحية، 

سوف تشعر ّبحبته وستدعمه يف  17إذا الزوج فعالً حيب زوجته، "كما املسيح حيب الكنيسة،"
ضي، ريق املستقيم الرأي. لكن إذا توىلر الزوج دور الديكتاتور أو القامساعيه إلرشاد العائلة يف الط

                                                           

  16 القديس مىت ۱٧:٢۱
  17 أفسس ٥:٢٥
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مصدرراً األوامر من مكان فوقي، هكذا كربايء وغرور سوف يولد العدائية والغضب. وهذا ليس 
و علينا دائمًا أن نتذكرر أن "مثر الروح هستشجع صالة عائلية صادقة. النوع من األجواء اليت 

إذا حياة  18م وطول األانة واللطف والصالح واإلميان والوداعة والعفاف."احملبة والفرح والسال
 . حأمر ما غري صحيالصالة اليت نطلقها ال حتمل هكذا مثر بعد وقت ما، علينا أن ندرك أن 

الصالة األرثوذكسية هي بطبيعتها تكرارية ودورية. هذا يعين أنه جيب حتديد أوقات معينة 
نظام معني للصالة. الكنيسة أسست جمموعة من الصلوات الصباحية للصالة وجيب اإلتفاق على 

واملسائية. هذه ميكن أن جندها يف أي كتاب صلوات أرثوذكسي. كل فرد من العائلة جيب أن 
 يكون لديه نسخته اخلاصة ليقرأ ابلتتابع. 

، وهو يستمع إىل صويت." ة، يف احلقيق 19"يف املساء والصباح ونصف النهار أذيع  وأخب رر 
إن دورة الصالة األرثوذكسية تدوم من مساء إىل مساء كما حيدرد انظم املزامري. يف املساء جيب 
أن يكون هناك وقت أكثر متوفر، وابلتايل ميكن القيام بكمية قليلة أكثر من الصالة مقارنة مع 

راءات قإذا قلنا صالة خدمة املساء، قراءة  مية أكثر منفعةالصباح. تكون حياة الصالة اليو 
جية اليت تتبعها لإللتزام ابلدورة الليتور األسفار املقدسة اليومية، وقراءة سري القديسني لذلك اليوم. 

الكنيسة، جيب أن يكون لدينا تقومي كنسي حيتوي على قراءات األسفار املقدسة لكل يوم من 
. يفاألسبوع. التقومي سيعلمنا أيضًا ابلقديسني املعيرنني الذين ي قام تذكارهم   كل يوم معنير

 هي متوفرة من مصادر خمتلفة.  )الروزانمات( التقوميات

                                                           

 غالطية ٢٣-٥:٢٢ 
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  19 املزمور  ٥٤:۱٧ )السبعينية(



20 
 

يف الصباح، جمددًا علينا أن حندد وقت معنير قبل مغادرة أفراد العائلة إىل أعماهلم 
ومدارسهم ونلتزم بذلك الوقت. من احلكمة أن نبدأ بتشكيلة قصرية من الصلوات ومن مث نضيف 

م ائلة مع الربانمج اجلديد. العقبة األكثر صعوبة لتخطريها هي وهإىل الالئحة حني تتأقلم الع
الزمن. عندما بدأت عائلتنا بتأسيس حياة صالة يف منزلنا، كنا مقتنعني أنه ليس هناك وقت 
لذلك إطالقاً. ابلرغم من أنه يف ذلك الوقت كنا فقط نقول تشكيلة صغرية من الصلوات 

كن يف يوم لا مجيعاً سوف نصل متأخرين إىل وجهات سفران. اإلفتتاحية، كنا مجيعاً متأكدين أنن
الوقت قتني! هينا أبقل من دقيستهلكه هذه الصلوات. انتان أن نقيس الوقت الذي تمن األايم قررر 

لوصول ا يعتمد على األمهية اليت نضعها على ما نقوم به. حني أنخذ جدايً بعني اإلعتبار أمهية إذاً 
  ستبدو أمهية الوقت الذي منضيه يف الصالة عدمية األمهية تقريباً. ،إىل وجهة سفران النهائية

على الرجال  .الصلوات جيب أن ت تلى وقوفًا وابجتاه زاوية األيقوانت، مع القنديل مضاءً 
الوقوف إىل اليمني والنساء إىل اليسار. النساء والبنات جيب أن يغطروا رؤوسهم أثناء الصالة، 

سة املنزل األرثوذكسي املسيحي ي فرتض أن يكون "كنيلباس حمتشم. واجلميع جيب أن يكون ب
ل حب عائلية." جيب علينا أيضًا أن منارس صلواتنا بورع ووقار، بعد أن نكون قد قمنا أوالً 

ملطانيات ونقوم اببعالمة الصليب ننا. جيب أن نرسم أنفسنا السجاالت واخلالفات فيما بي
نيسة. تذكرر أن العديد من األمور اليت تلهينا سوف حتصل والسجدات متاماً كما نفعل يف الك

مع بداية الصالة. التلفون سيدق، البائعون املتجولون واجلريان سيدقرون اببنا، الكالب ستعوري، 
إخل. كل شيء مزعج دائمًا يبدو أنه حيصل يف وقت الصالة. يف هذه األوقات، اثبر! ال تفقد 
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هلاءات سوف ختف وتريهتا مع هذه اإل 20فيهرب منك." عزميتك وال ترتبك. "قاوم الشيطان
 مرور الزمن. 

بعد الصلوات جيب على العائلة أبمحعها أن جتلس بصمت بينما أحدهم يقرأ من سري 
ل. بعد على اجلميع الوقوف حني الزوج يقرأ اإلجني ا ق رئت األسفار املقدسة اليوميةالقديسني. إذ

ستبدأ إبشعال شرارة األحاديث بني األطفال والكبار. هلذا فرتة أولية من احلرج، هذه القراءة 
السبب، هذه طريقة ممتازة لألطفال أبن يتعلموا إمياهنم. الطفل يتعلرم أكثر بكثري عن أي موضوع 
حني ي سنح له صياغة أسئلته اخلاصة. إذا الطفل سأل سؤال ال ميكنك إجابته فوراً، قم ببعض 

اهنك. وإذا هو ال يعرف السؤال، على األرجح يعرف أن األحباث واكتشف اجلواب. إسأل ك
جيده. فرتات اإلختال  هذه قد تشكرل أساس تواصل صحي للغاية بني األبوين والطفل. أقلره، 

والقراءات، عندها الطفل سوف يدرك أن هللا هو مهم  إذا كان الكبار هم من يقومون ابلصلوات
يف  هودان. وهذا الفكر فقط ميكن إيصاله للطفلجدًا ابلنسبة لألهل وأنه يستحق أوقاتنا وجم

 املنزل.

أحياانً هناك بعض املقاومة لفكرة إنشاء حياة صالة من ِقبل شخص أو آخر يف العائلة. 
ربوا على املشاركة، متاماً كما هم جمربون  األطفال قد يعارضون ومياطلون. مع ذلك، جيب أن جي 

لسبب ما ال ميكنهما اإلتفاق على حياة صالة مربجمة، إذا الزوج والزوجة على الذهاب للمدرسة. 
عندها الشريك منهما الذي يبتغي حياة الصالة عليه أن يذهب بصمت ويعمل على أتسيس 
حياة صالة ختصه أو ختصرها. هذا جيب أن حيصل بروح تواضع مطلق وخضوع هلل. حني تصاغ 

شخص الذي اً ستغرير ببطء حياة الالصلوات ابلتواضع والوقار، سوف تكون مسررة هلل. وهي أيض
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 هذا التأثري سوف يؤدي تدرجييًا بذلكال يصلري.  الشخص الذييصلري وستثري إعجاب 
الشخص على الصالة أيضاً. يف هناية املطاف، سوف تنبع يف هذين الشخصني رغبة للصالة 

الروح. أي  رلكن هذا سيحصل فقط حني تنجلي الرباهني الصادقة عن مث اجلماعية أو العائلية.
زوج أو زوجة ال ميكنه إالر أن ينجذب ألي شيء جعل شريكه يصبح فردًا أكثر صربًا وفرحاً 

املقلب اآلخر، إذا كانت الصالة ترافقها التعليقات الساخرة، النظرات الغاضبة أو  يفوحمبًة. 
 البارد، أي شخص على هذه األرض سريغب يف حماكاة ذلك؟الفوقية، أو الصمت 

ذ فردان أو مع العائلة، علينا دائمًا أن أنخأثناء السفر، إن كنا ّبأثناء السفر. الصالة 
معنا كتاب صلوات، ومسبحة لصالة يسوع، وأيقونة. معظم الفنادق يف الوالايت املتحدة 

هذا ميكن استعماله لقراءة األسفار اليومية وأيضاً  21األمريكية لديهم كتاب مقدس يف كل غرفة.
 ذا كان لديك ساعات قليلة لتمضيها.لقراءة انفعة إ

ا حىت طعام قيقة أننا لديناحل علينا دائماً أن نشكر هللا علىالصالة على وجبات الطعام. 
قبل كل وجبة طعام، علينا أن نقف دائمًا وراء مقاعدان بينما املتقدم بيننا يتلو صالة لنتناوله. 

/هي ، هوالزوجة وبغيابهأو إن الزوج، مباركة املائدة، إالر إذا تنازل لشخص آخر ليتلوها. 
أمر  ل صحيح وبوقار. هذاكجيب أن تقال يش وهذه املسؤول)ة( عن تلو صالة مباركة املائدة.

ضروري لألوالد. فهم يتعلرمون األخالق احلميدة حني ينتظرون هبدوء ليجلسوا ويتعلرمون أن 
 .الطعام هو ليس حق من حقوقنا بل هو بركة وهبة فعلية من هللا

                                                           

  21 ّبا أن الفنادق يف معظم البلدان العربية وأورواب ال تقدم كتاابً مقدساً لزابئنها، ميكننا أن أنخذ معنا إما كتاب مقدس خاص بنا أو 
كتاب "إإلجنيل اإلهلي والرسائل" الذي حيتوي على قراءة األسفار املقدسة لكل يوم من السنة وهو متوفر حبجم صغري ميكن اصطحابه 

املعررب.  – السفر معنا يف حقيبة  



23 
 

تناول ت   أن أتكل وجبة طعامك مع بركة وأن أتكلها دون بركة ليس ابألمر ذاته. كل وجبة
على مائدة الرب الذي هو بذاته قدمرها لنا، وابلتايل علينا أن نشكر الرب الذي يستضيفنا ونطلب 

 – بركته. إن الطعام املبارك هو أطيب ويرضينا أكثر، لكن الطعام الغري مبارك هو مر وغري مرضي
وليس صحياً. مرة كان اإلمرباطور ثيودوسيوس األصغر ميشي يف ضواحي القسطنطينية وحني رأي 
منزاًل صغريًا يسكنه راهب، طلب وراءه. سأل الشيخ اإلمرباطور إذا أراد أن يتناول شيئًا ما من 

ب مث سأل ر . أكل اإلمرباطور وشالطعام. قبل اإلمرباطور فجلب له الشيخ خبزاً وزيتاً وملحاً وماءً 
‘ أان اإلمرباطور ثيودوسيوس.’أجاب الراهب. ‘ هللا يعرف من أنت،‘ ’هل تعرف من أان؟’الراهب: 

درقين، أان إمرباطور وإبن إمرباطور، لكن ص’فصنع الراهب هبدوء مطانية أمامه. مث قال له اإلمرباطور: 
‘ ؟بوهل تعرف السب.‘ ’أان أبدًا مل أتناول يف حيايت هكذا طعام لذيذ كما تناولت اليوم معك

 هو ألننا حنن الرهبان دائمًا نقوم بتحضري طعامنا ابلصالة والربكة، وابلتايل’سأله الشيخ، واتبع: 
بكل أتكيد هم يتكبدون العناء لتحضري طعامك، حىت الطعام السيء يتحورل إىل لذيذ عندان. 

  22‘دون طعمة.صبح بلكنهم ال يطلبون الربكة من هللا، وابلتايل الطعام األكثر لذة 

ي لصالة هإن صالة يسوع هي يف صلب كل عمل رهباين. لكن هذه اصالة يسوع. 
إن اء. وجيب ممارستها من ِقبل مجيع املسيحني األرثوذكسيني األتقي ليست خمصصة فقط للرهبان

صالة يسوع هي صالة العشرار البسيطة: "ريب يسوع املسيح إبن هللا ارمحين أان اخلاطئ." لقد  
تب الكثري عنها وعن استعماهلا، وغالبًا على مستوى ابرز للغاية. لن نناقش هذه األبعاد ك  

السامية لصالة يسوع، لكن ابألحرى حنن ننصح بشدة أن كل من يعيش يف جمتمع غريب من 
 "صالة القلب" وأبن يسعى وراء کالقرن العشرين أبن يتحاشى بشكل عام هكذا أهداف 

 فالرؤية السطحية للحياة املسيحية، مثل تلك" هذه. الة الصلواتمنفعة أكثر عملية من "ص
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فورية من خالل هذه الوصفة أو تلك قد تؤدي ابملرء أن يسلك اليت تسعى وراء اإلستنارة ال
 الطريق املليئة أبشواك الوهم واملوت الروحي. 

ثرية من ك  ّبا أننا وضعنا إنذارًا عن سوء استعماهلا، علينا أن نشدد أن هناك إجيابيات
استخدام صالة يسوع ألي شخص ويف أي حلظة. فإذا صادفت الظروف اليت متنعك من القيام 

اسطة مسبحة و عندها ميكنك أن تتلو صالة يسوع ب بصلواتك الصباحية واملسائية اإلعتيادية،
الصالة. مسبحة الصالة هي حبل مكورن من ع َقد صعبة مصنوعة من اخليط بشكل صلبان 

يقوم بتخييطها الرهبان وميكن احلصول عليها من نقا  البيع اليت تؤمن احلاجات عديدة عادة 
ِحبال )مسبحة(  ال جيوز اخللط بنياألرثوذكسية. ابلرغم من أهنم يشبهون املسبحة الوردية الغربية، 

ووسيلة العبادة الالتينية هذه، وهي ال تستعمل بذات الطريقة مثل الوردية. لتقول مسبحة الصالة 
بسط الطرق، أنت جمررد تتلو صالة يسوع على كل عقدة من املسبحة، إىل أن تكون قد أب

ع منتظم. ستقر املصلري يف إيقا استخدمت مجيع العقد على احلبل. أثناء تلو صالة يسوع، ي
ف هذا اإليقاع مع كل شخص. أن نتلو مسبحة واحدة يستغرق أقل فرتة زمنية ويسمح لنا خيتل

 حىت ولو كان وقتنا ضيرق. بوسيلة لعبادة هللا 

ميكننا تلو صالة يسوع يف أي وقت من النهار. حني جند أنفسنا يف حلظة من اخلمول، 
 دوء ألنفسنا أو حىت يف قلبنا )عقلنا(. إذا حاربتنا جتربة من أي نوع، جيبهبميكننا أن نتلوها 

ادث أو صدمة من حيسوع هبدوء إىل حني أن تتالشى التجربة. حني ننجو ة علينا أن نتلو صال
وشيكة أثناء قيادة السيارة، علينا أن نتلو الصالة بشكر. حني نستيقظ من حلم سيء أو  

دداً تلو صالة يسوع إىل حني أن خنلد جمنرسم عالمة الصليب على أنفسنا ون كابوس، جبب أن
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تكون  نيف النوم. هذه الصالة جيب أن أن تكون رفيقنا وتعزيتنا الدائمة. هدفنا النهائي هو أ
   فيه. موقف نكونهذا الصالة على شفاهنا دائماً ويف أي 

حدث مرة اصطدام رهيب بني طائريت "جامبو" على املدرج يف تناريف، إحدى جزر 
الكناري، يف منتصف السبعينات من القرن املاضي. جنى حوايل مخسة وستون شخص من أصل 

بشر يمي لطائرة مليئة ابملئات من الست مئة تقريباً. أحد هؤالء الناجني وصف املشهد اجلح
حيرتقون حىت املوت، ومن أقوى ذكرايته مساعه مجيع هؤالء الناس تقريباً يلعنون هللا يف معاانهتم. 

هكذا موقف؟ هل تلك هي األحاسيس اليت نود أن ما قد خيطر على ابلنا لو حنن أ قحمنا يف 
يف  كنها أن تعلرمنا أن منجد ونشكر هللانقدمها للحاكم األزيل؟ ممارسة صالة يسوع ابستمرار ّب

حىت يف أوقات العذاب واألمل الكبري. وميكنها أن حتضرران على احلضور أمام  –مجيع الظروف 
 لصالة. ليس مدانني بلعناتنا بل مربررين بتسبيحاتنا. هي يف احلقيقة أداة مترين على ااحلاكم األزيل، 

إىل الصالة ت. إذا صالة يسوع تؤدي بنا بقدر ما هي كلما  الصالة هي أيضًا سلوك
األصيلة، فهي تؤدي بنا إىل شيء مرتبط بعمق هبدف وغاية الوجود البشري حبد ذاته. يعطينا 
املرتوبوليت كرباينوس وصف رائع ملا جيب أن يكون هذا اهلدف األمسى من حياتنا يف الصالة. 

 فهو يصورر لنا مثار صالة يسوع:
ؤمنون هذه احلجة املالئمة حني نعطيهم النصيحة األخوية أبن عليهم غالبًا ما يقدم لنا امل

كيف ميكن أن نصلي بال انقطاع وحنن يف منتصف هذا العامل ’السعي إىل الصالة بال انقطاع: 
 ‘إهلاءاته؟و 

عليم ، هذا الت‘الصالة دون انقطاع’فعاًل، هل ميكن أن تكون وصية القديس بولس إىل 
 هًا فقط للرهبان والنساك بل للمسيحيني املستنريين حديثًا والقاطننيالذي بكل أتكيد ليس موج

 احليوية.  يف هذه املسألة غوص إذاً بكل أتكيد كالر. لنيف حميط وثين، غري قابلة أن تتحقق؟ 
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خطأ رئيسي يرتكبه املؤمنون يف ما خيتص ابلصالة هو أهنم بعتقدون أن الصالة هي حمدودة 
بح اثبتة وأكثر وهي تصيف حقيقة األمر هي تعبري عن ميولنا الروحي، ابلكلمات فقط. إن صالتنا 

حرارًة عندما ترافقها األعمال الصاحلة. إن حياة املسيحي املتجدد أبكملها هي الصالة. وجوده 
م أَْو فَِإَذا َأَكْلت ْم َأْو َشرِبْ ت  ’ هو جتّلي مادي لوصية رسولية أخرى: هو تقدمة متجيد لربّنا وإهلنا.

ًئا فَ َعمِ    23.‘هللاِ  دِ جْ مَ لِ  يء  شَ  ل  وا ك  ل  مَ اعْ ْلت ْم َشي ْ

. حني أتكل مائدةهلذا السبب يقول لنا القديس ابسيليوس أبن نصلري كلرما جلسنا على 
ذاك الذي أعطاك إايه. حني تشرب اخلمر، استذكر ذاك الذي منحك هذه اهلبة،  اخلبز، أشكر

اك الذي ذ سن. حني تضع عليك الرداء، أشكرحملأن يفرح قلبك. هل أ شبع جوعك؟ ال تنسى ا
أعطاك األلبسة مزيداً حمبتك هلل الذي مينحنا املالبس لكل من الشتاء والصيف. هل انتهى النهار؟ 
أشكر ربرنا الذي أعطاان الشمس لنقوم أبعمال النهار، والذي أعطاان النار لتخدم احتياجات 

 السماوات وإىل مجال النجوم ممجرداً السيد املصمرم الذي وجمدداً يف املساء، إرفع عينيك إىل. لليلا
 صنعها مجيعاً حبكمة . 

هبذه الطريقة، ودون أن نشعر بذلك، تقرتب قلوبنا من هللا: فنحن حنيا يف جو من النعمة، 
ىل التكرار ليس فقط إذاً إ –نتنفس هللا، نصلري دون انقطاع. وبكل أتكيد إىل هذا تطمح الصالة 

لوات احملددة يف الساعة املعيرنة. الصالة والتمجيد على الطريق، يف العمل، يف الرمسي للص
 اإلجتماعات، يف النزهات، يف كل مكان وعلى الدوام: هذه هي الصالة بال انقطاع. 

صعبة. لكن حنن لدينا حلفاء إهليني. هؤالء  إن بداية الصالة بال انقطاع هي من دون شك
ننا املالئكة القديسون حيثروان على الصالة، وهم يرافقو ’ء القديسون، هم املالئكة. فكما يقول األاب

                                                           

 ۱  كورنثوس ٣۱:۱۰
23  
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ع أبنفسنا لكي بل لندف‘ أعذارًا للخطيئة’فال نتهاونر، مستنبطني ‘ ويفرحون بصلواهتم ألجلنا.
 24نصبح مسيحيني أحياء، أانس الصالة، ومساكن للروح القدس.

 

 ث. الصوم

ررِيِسيُّوَن َكِثريًا، َوأَم ا َتاَلِميذ َك ِلَماَذا َنص وم  حَنْن  َواْلفَ »وَحن ا قَائِِلنَي: ِحيَنِئذ  أََتى إِلَْيِه َتاَلِميذ  ي  "
َعرِيس  َمَعه ْم؟ َولِكْن َهْل َيْسَتِطيع  بَ ن و اْلع ْرِس َأْن يَ ن وح وا َما َداَم الْ "َفاَل َيص وم وَن؟ فَ َقاَل هَل ْم َيس وع : 

ٌم ِحنَي ي  رْ    25."َفع  اْلَعرِيس  َعن ْه ْم، َفِحيَنِئذ  َيص وم ونَ َسَتْأيت َأاي 

 م أيليس لديه موماً لقد مسع معظم الناس هبذا املقطع من األسفار املقدسة، لكنهم ع
لذي ا الوحيد . إن الكنيسة األرثوذكسية هي التقليد املسيحياً عملي كرة عن كيفية تفسريهف

ياً. قبل أن صوم ذات املنفعة البالغة صحياً وروحلتنفيذ نظام ال حمدد ودقيق حافظ ويلتزم جبدول
ا ندخل بتفاصيل كيفية الصوم يف الكنيسة األرثوذكسية، علينا أن نتأمل أوالً ابألسباب اليت جتعلن

 نصوم. ألنه حني ندرك ملاذا نصوم، غالباً ما جند أن الصوم يصبح أسهل تنفيذه. 

 هذا املنظار السليب للغاية هو يف نصوم لنعاقب أنفسنا. الأواًل وقبل كل شيء، حنن 
عندما كانوا ال يزالون  Roman Catholicsاحلقيقة مفهوم متسرك به الروميني الكاثوليك 

ذنب ني بهناك متيرز دقيق لكن مهم بني توبة مرتكزة على اإلمتحان الذايت و ميارسون الصوم. 
خص. األول هو جية عند الشأن يسبب إعاقة سيكولو  قته ابلواقع ضئيلة وميكن غالباً سائب عال

تثل ّبضروري لتشكيل مفهوم مستقيم رأي عن اخل فاهيم طيئة والتوبة. أما األخري فهو شذوذ مي 

                                                           

."Words on Prayer", Orthodox Tradition, Vol. 1, Nos 4 & 5 (1984), p.12 ،24 املرتوبوليت كرباينوس  
  25 القديس مىت ۱٥-۱٤:٩
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غربية عن اخلطيئة األصلية ومنوذج اخلالص القضائي الذي ينتج عنها واليت تسعى على إرضاء 
ثل آبدم نستذكر ومنتإله "غاضب" و"مهان." لنشدد أننا حنن األرثوذكسيني نصوم أساساً لكي 

تهلكا يف ذلك الزمان ووفقاً لألسفار املقدسة، مها مل يساألصلية قبل السقو .  اوحواء يف حالتهم
أي منتوجات حيوانية من أي نوع وبكل أتكيد مل يقتال احليواانت ألجل اللحم. الصوم 

ك يف حماولة لية، وذلاألرثوذكسي إذاً هو حيظرر أنواع األطعمة اليت أنكلها أكثر من كميتها الفع
كل يف حديقة عدنللعودة إىل الطعام الذي   م ابلرغم من أن هناك أايم معينة أثناء الصو  .كان أي 

متناع عن منط الصوم اإلعتيادي اإليم ال نتناول خالهلا أي أطعمة، يتضمن الكبري واألسبوع العظ
ابلصوم  ملمكن جدًا اإللتزاماملشتقات احليوانية والسمك واخلمر وزيت الزيتون. وابلتايل من ا

 األرثوذكسي دون الشعور إطالقاً ابلعقاب أو احلرمان. 

 هذا اإلمتثال ابجلدرين األولني، آدم وحواء، أيضاً حيقق هدفاً اثنياً للصوم، أال وهو الصحة
  اجلسدية. لقد التزم آابء الكنيسة طوياًل برأيهم أن استهالك اللحوم يثري األهواء وهو أمر غري 

 صحي. والِعلم الطيب توصرل أيضاً ليبحث بسالمة األطعمة احليوانية وليشيد ابحلمية النباتية:
خبصوص حتاشي األطعمة اليت من أصل حيواين، كما حتدد الكنيسة يف أايم معينة وأثناء 

و يقوم هلم الطب يف عصران يدعم صوابية هذا األمور. فرتات خمتلفة، لقد رأينا هنا أيضًا أن عِ 
ط ني. أوالً بربهانه أن الكوليستريول يؤدي إىل تصلرب الشرايني وارتفاع ضغتك من خالل طريقبذل

الدم وإىل أنواع خمتلفة من االضطراابت القلبية، وابكتشافه أن الكوليستريول هو موجود يف مجيع 
 األطعمة اليت من أصل حيواين )اللحوم، األمساك، البيض، ومشتقات احلليب(، وهي اليت متنع

الكنيسة األرثوذكسية املسيحيني من تناوهلا يف أايم الصوم وأثناء فرتات الصيام. اثنياً، بربهاهنا أن 
 26الدهون تؤدي إىل األمراض اليت ذكرانها وغريها.
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ابحلد من استهالكنا للمشتقات احليوانية، حنن نعطي أيضاً الفرصة ألجسامنا أبن تتخلص 
  من السموم اليت تتجمرع يف أجهزهتا.

السبب الثالث، أقلره ابلنسبة لنا الذين نقطن يف الغرب، هو رّبا من أهم األسباب: ضبط 
النفس. يف كل يوم حنن ننغمر ابألالف من الرسائل، إن كانت بصرية أو مساعية أو اإلثنني معاً، 

ث اواليت ت غرقنا، متلرقنا، أو ختدعنا لنشبع رغباتنا يف نوع ما من اإلسراف أو آخر. تشري أحب
قطن ذي يالعادي والاإلحصائيات أننا نسمع هلذه الرسائل ونستجيب هلا. إن اإلنسان األمريكي 

ألريستوقراطية ذات اب نحصريف أزمنة سابقة يان ك يتمتع ّبستوى معيشةيف القرن العشرين 
 الطبقات العليا. 

ا امللك و مل يستطيعوا أن يلبر  يدويةيف قمة حرارة شهر آب، حىت مئة خادم معهم مراوح 
رملة متقاعدة. أ لويس الرابع عشر كما يفعل اليوم مكيف هوائي لغرفة يف شقة صغرية تسكن فيها

ة، وليوس قيصر مقابل عربة قادرة على السفر بسرعة تفوق الستني ميالً ابلساعماذا كان سيدفع ي
اليت نتمتع  ةواليت إبمكاهنا قطع مسافة مئات امليالت يف غضون يوم واحد؟ إن الرفاهية والراح

وابلتايل  27ابستطاعتها إمخاد احلياة الروحية كما األشواك خنقت حبة احلنطة يف مثل الرب.هبا 
لكي منررن أنفسنا على نكران الذات وضبط النفس، لكي نتعلرم فن رفض قطعة بسيطة من اجلبنة 

 يف يوم غري مناسب، هو واحد من الدروس الثمينة اليت تقدمها لنا الكنيسة. 

 قواعد الصوم املقبولة عامًة يف الكنيسة األرثوذكسية هي كالتايل: إن

                                                           

Studies, pp. 19-20).   
  27 القديس مىت ۱٣:٧
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ما مل ي ذكر خالف ذلك، يف أي يوم صوم ال أنكل منتوجات حيوانية من أي نوع  . ۱
كانت. هذا يتضمن أي جزء من احليوان الثديي )بقر، غنم، خنزير، إخل(، الطائر )الدجاج، 

د، السردين، إخل(. هذا أيضاً يتضمن أي مشتقات احلبش، البط، إخل(، أو السمك )الطون، الق
من هذه احليواانت )احلليب، اجلبنة، البيض(. زيت الزيتون هو أيضاً حمظرر يف أايم الصوم. هذا 
لسبب خاص جداً. فهو يذكرران بذلك الزمن حني عادت احلمامة إىل الفلك جالبًة معها غصن 

وابلتايل أثناء الصوم نضع زيت الزيتون  28الطوفان. الزيتون دلياًل على رمحة هللا على العامل بعد
 –ت الزيتون" "زيلجانبًا توقعًا لعالمة الرمحة من هللا. )وهنا نذكر القرابة بني الكلمة اليواننية 

  (إلييوس. –إالون، و"الرمحة" 

  ي سمح بشرب الكحول كما يلي:  .٢

األقوى من النبيذ( ميكن " من أي نوع )أي املشروب املشروابت الروحية "الثقيلة أ.
 استهالكها فقط حني يسمح ابللحوم أو مشتقات احلليب.

ي سمح ابخلمر يف أايم صوم معيرنة حني يتم تذكار القديس اليومي بذوكسولوجية  ب.
ي سمح بزيت  .مرتلة أو يعنير له بوليئيلييون. هذه األايم هي دائمة مشار إليها يف التقومي الكنسي

 "أايم اخلمر والزيت."بهذه األايم. هذه األايم هي معروفة عامًة الزيتون أيضاً يف 

اجلعة )البرية( عامة يتم ميكن استهالكها يف أي وقت وهي ال تعترب مشروب   ت.
  29كحول.
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هناك أيضًا أايم صوم ي سمح فيها السمك، إضافة إىل اخلمر والزيت. هذه األايم  .٣
لي أو ومًا على أايم أعياد، على سبيل املثال التجأيضًا حتدرد يف التقومي الكنسي. هي تدل عم

ية أو أحياانً ي سمح بتناول السمك يف يوم عيد شفيع الرع البشارة، الذان يقعا يف فرتات صوم.
 العادة ختالف قوانني الصوم الصارمة.هذه الدير، حني يقع يف يوم صوم، لكن 

 احف )متساح، سلحفاة،مثار البحر )قريدس، صدف، كركند، أخطبو ، إخل(، الزو  .٤
 مجيعها مسموحة يف أي يوم ضفادع(ال، والربمائيات )مثاًل (إخل، rattlesnakeأفعى اجللجلة 

 صوم(. 

مل واللحوم املزيفة اليت هي نباتية يف حمتوايهتا غالباً ما تستع من البياضالبدائل اخلالية  .٥
إمجاالً و شي املنتوجات احليوانية هأثناء فرتات الصوم. هذه عامًة ال ختالف روح الصوم ألن حتا

الوة على ذلك، عمسألة حتاشي اهلورموانت والدهنيات اليت هي غري صحية واليت تثري األهواء. 
حني نوضع يف موقف جيربان على إجياد بدائل، هذا العمل حبد ذاته يرسرخ فينا اإلنضبا  املفرتض 

بدائل ستبدال اللحوم ومشتقات احلليب بدائمًا اب نصومولكن إذا  أن جيلبه الصوم إىل حياتنا.
 وم وغايته.خنالف معىن الصنكون حنن غري صحية أو غنية املذاق عوضاً عن البدائل الطبيعية، 

  يف هذا اجملال. فعلى املرء هنا أن ميارس ضبط النفس الصادق

من  .العديد من األرثوذكسيني يستبدلون زيت الزيتون ابلزيوت النباتية يف أايم الصوم .٦
منطلق الضبط ، هذه املمارسة مسموح هبا. ولكن استخدام هذه الزيوت أيضاً جيب أن يقيرد قدر 

وهذه أمور  –املستطاع ألهنا غري صحية وغالبًا ما تستخدم لتحسني نكهة الطعام الطبيعية 
" يدعى "كسريوفاغي سمح فيه زيوتالصوم الصارم الذي ال ي  الصوم. مع روح تتعارض 
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Xerophagy، وي لتزم به يف األديرة األكثر انضباطًا يف أايم  30"،أي "تناول األطعمة اجلافة
الصوم وخالل فرتات الصوم املختلفة. حني ي لتزم به لفرتات قصرية، يشكرل هذا أيضًا ممارسة 

 جيدة للناس العلمانيني. 

فرتات لن ال أيكلون اللحوم أو الدواجن يف أي وقت، ّبا فيه االرهبان األرثوذكسيو  .٧
 ارج أايم الصوم.خالسمك ومشتقات احلليب والبيض  اليت ليس فيها صوم. ولكن ميكنهم تناول

 عالقات اجلنسية أثناء أايم الصوم. وهذا يتضمن أيضاً املتزوجني اإلمتناع عن ال على .٨
ذا ه األايم خارج الصوم اليت حيضررون فيها لإلشرتاك ابملناولة املقدسة )سر اإلفخارستية(. ي عرف

"الصوم من اجلسد" وابستطاعته تقوية العالقة الزوجية حني ميارس بسماح متبادل من باألمر 
 الزوج والزوجة. 

 هذه هي األوقات حني نصوم يف الكنيسة األرثوذكسية: 

كل أربعاء ومجعة من أايم السنة، ابستثناء فرتات حمددة خالية من الصوم. )هذه  .۱
فصح، وأحد عيد ال تلي عيد امليالد، أحد الفريسي والعشار، اإلستثناءات هي األسابيع اليت

العنصرة.( صوم األربعاء يستذكر خيانة يهوذا اإلسخريوطي للمسيح وصوم اجلمعة هو تذكاراً 
، وذلك إكراماً ومم صلتزم هبا كأايي  أايم اإلثنني يف األديرة عادًة لصلبه. يف سبيل الصدفة، 

 للمالئكة القديسني.

 األرثوذكسية لديها أربعة فرتات صوم يف السنة الليتورجية. هذه هي: الكنيسة .٢

                                                           

 معروف عامة بكلمة "نواشف" يف بالدان العربية - املعررب
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تب وك   ستعرض يف غالبية الروزانماتقوانني الصوم للصوم الكبري ت   .الصوم الكبري أ.
 .األرثوذكسية الطبخ

فرتة الصوم هذه تبدأ يوم اإلثنني الذي يلي أحد مجيع القديسني. هي  صوم الرسل. ب.
سمح بتناول السمك يف أايم هناية األسبوع )سبت الصوم الكبري حيث ي  أقل قساوة من  عادة

أايم الثالاثء واخلميس هي أايم ي سمح فيها اخلمر  31 بعض أايم األعياد أثناء الصوم.وأحد( ويف
حزيران، عيد القديسني بطرس وبولس. إذا وقع هذا اليوم  ٢٩ينتهي صوم الرسل يوم  32والزيت.

 ي سمح بتناول السمك واخلمر والزيت. أربعاء أو مجعة، عندها 

يقام إكرامًا لرقاد السيدة، وهو أقصر فرتة صوم إذ يدوم أسبوعني  صوم الرقاد. ت.
آب(. أايم  ٦آب ي سمح ابلسمك فقط يوم عيد التجلي ) ۱٥آب وينتهي يف  ۱فقط. يبدأ يف 

عة، عندها وم أربعاء أو مجهناية األسبوع يف هذا الصوم هي أايم مخر وزيت. وإذا وقع عيد الرقاد ي
 يصبح ذلك اليوم مسموح فيه السمك واخلمر والزيت. 

و هتشرين الثاين.  ۱٥يبدأ هذا الصوم أربعني يوماً قبل عيد امليالد يف  صوم امليالد. ث.
إىل حني ذلك التاريخ، ميكننا تناول السمك يومي  33كانون األول.  ۰٢صوم خمفرف إمجاالً حىت 

ذلك التاريخ، يسمح تناول اخلمر والزيت يف اايم هناية األسبوع. الثالاثء  السبت واألحد. بعد
   34واخلميس هي أايم مخر وزيت طيلة هذا الصوم.

                                                           
31
 املعررب.  –مثالً عيد مولد النيب السابق القديس يوحنا املعمدان  
 املعررب. –يوانن حالياً يسمح ابخلمر والزيت يف يوم اإلثنني أيًضا يف هذا الصوم إن جممع الكنيسة األرثوذكسية األصيلة يف ال 32
  كنائس . لكن التقليد اآلخر املتبرع حالياً يف معظم الكانون األول، عيد النيب دانيال والفتية الثالثة  ٧۱التاريخ األدق قانونياً هنا هو  33

 املعررب.  – كانون األول، أي عيد القديس سبرييدون  ۱٢ هو أن آخر يوم لتناول السمك يف هناية األسبوع هو
  34 إن جممع الكنيسة األرثوذكسية األصيلة يف اليوانن حالياً يسمح ابخلمر والزيت يف يوم اإلثنني أيضً ا يف هذا الصوم – املعررب. 
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لقد أتسست فرتات الصوم هذه منذ عدة قرون لكي تسمح للمسيحيني األرثوذكسيني 
هذه  ورجية.تليهيئوا أنفسهم بشكل صحيح ملختلف األعياد اليت جندها يف دورة الكنيسة اللي

الدورة هي ملهمة إهليًا كما هي احلال مع كل التقليد املقدس. فإذا أردان حنن كمسيحيني 
برانمج هللا  نوجره أنفسنا علىأن أرثوذكسيني أن نشرتك بشكل كامل يف تقومي األعياد، علينا 

أعياد  لهذا يعين أن املناسبات اإلجتماعية والعائلية اليت تتمحور حو عوضًا عن برانجمنا. 
لصوم اليت تقع ا تنظيمها أو تعديلها وفقاً لفرتات جيب أن يعاد اإلستقالل والشكر وامليالد الغريب

فيها. علينا أيضاً اإلنتباه وحندد مواعيد الزواج خارج أي فرتة صوم. فليس من املنطقي أن يتزوج 
 ثنائي يف فرتة ال ميكن فيها إمتام الزواج دون بركة الكنيسة. 

من أي "إعفاءات"  ال أسقف وال كاهن لديه السلطان أن مينحن نضيف هنا أن علينا أ
ا كل حالة حبالتها. هذه املمارسة اليت يقوم هبوفقًا ليوم صوم، ابستثناء ألسباب صحية و 

اليت هتدد منط  إىل الكنيسة قليد املقدس وت دخل روح القانونأرثوذكسيني يف الغرب ختالف الت
 ضعها حبكم اخلضوع ألفكار وممارسات غربية. احلياة األرثوذكسي وت

إن الصوم هو إحدى السبل الرئيسية اليت من خالهلا منررن أنفسنا أن نكون يف العامل لكن 
كا تشكرل حتدايً للمسيحي األرثوذكسي املقيم يف أمري ليس من العامل، وهو إحدى املهمرات اليت 

رسائل اليت متجد "فضائل" وملذرات فنحن حماطون أبانس يقبلون هبذه ال 35أو يف الغرب.
اإلنغماس ابلذات. القليل من أبناء وطننا املعاصرين سيقدمون الدعم لنا يف إمياننا األرثوذكسي، 
ابلرغم من أن مجيعهم سوف يتطلرعون على جهادان ابهتمام، منتظرين لريوا إذا حنن فعالً جدريني 

وا  ًا لدى عائالتنا وأصدقائنا الذين ليسويصح هذا الكالم خصوصيف ما نردعي أننا نؤمن به. 

                                                           

  35 أو حىت يف بلدان املشرق والبلدان األرثوذكسية اترخيياً ألن يف هذه األايم معظم األرثوذكسيون فيها ال يصومون – املعررب. 



35 
 

أرثوذكسيني. لذلك ليس هناك من شهادة على األرثوذكسية يف أمريكا أعظم من النفس املتواضعة 
 اليت متضي بصمت عاملة على اإللتزام ابلصوم. 

خبصوص املشاكل اليومية اليت ترافق الصوم، دعوان نشدد على احلقيقة أن التوجهات 
صحة واللياقة البدنية تشكرل نعمة للصوم األرثوذكسي يف أمريكا. فاملأكوالت اليت  األخرية حنو ال

ضرر ابلزيوت أو الدهون النباتية. الرتكيز على وعي  كانت يف زمن ما مليئة ابلشحم هي اليوم حت 
ة ب ّبعايري ممتازة لوضع العالمات على مجيع األطعمة، األمر الذي يسمح ّبعرفاملستهلك قد تسبر 

 tofuثل التوفو م العديد من بدائل اللحوم املمتازة،ة دقيقة لتكوين املأكوالت اليت نشرتيها. ماهير 
وفرة متاليوم األطباق النباتية، هي وأيضاً  "soya bean meatومنتوجات "حلم حبوب الصواي 

ًا جيعل به منذ ثالثني عام عجتاراًي يف معظم حمالت السوبرماركت. كل هذا الذي مل نكن نسم
 الصوم سهالً على املسيحيني األرثوذكسيني يف الغرب. 

اخلطوة األوىل يف الصوم هي أن تعررف نفسك على املصادر املتوفرة لك يف منطقتك. 
درد حهناك ك تب طبخ نبايت ممتازة متوفرة يف أي مكتبة. إحبث عن واحد أو إثنان وقم بدراستهم. 

 ع طبق نبايت واعمل على إجيادهم يفاملكوانت األساسية اليت سوف حتتاج إليها لتصن
السوبرماركت أو حمالت السمانة اليت تراتد إليها. ّبجرد أنك قمت بتجربة بعض الوصفات، 
سوف تكتشف أن تسعني ابملئة تقريباً من النكهة يف أي وصفة أتيت من البهارات والبصل والثوم. 

كن أن يكون قليد هذه الرتكيبة. مياللحوم هي إمجاالً مسألة تركيبة قبل كل شيء. وهناك سبل لت
يف صحون  artificial bacon bitsأبسطها رمي فتات حلم اخلنزير املقدد اإلصطناعي 

الشورابء أو أطباق السلطة. التوفو يقلرد اهلامربغر جيداً وليس فيه أي من الدهون. هناك أيضاً 
، لكن cereal لافوق حبوب واليت ميكن سكبها  دائل احلليب املمتازة يف األسواقالعديد من ب
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ى كميات قليلة من لأو الزيوت اخلفيفة واليت حتتوي ع جيب أن ختتار تلك املصنوعة من الصواي
السكر. هناك أمور عديدة أخرى متوفرة؛ أنت فقط عليك ببساطة أن أتخذ وقتك لتكتشف 

 ما هي. 

 هناك قواعد إرشادية سوف جتعل الصوم أمراً سهاًل: 

إقرأ العالمات! البعض يشعر أنه إذا قرأ العالمات إبمعان فقد يؤدي به  أثناء التسّوق.
ذلك إىل موقف فرريسي. لكن هذا األمر ببساطة ليس صحيحاً. حنن فقط نكون فريسيني عندما 

 إنه من املنطقي جداً أن نعرف )وهذا األمر حيصل فعاًل(. اآلخريننقرأ العالمات على أطعمة 
ه، إن كنا صائمني أو ال. ال تفرتض أن شيئاً ما ال حيتوي على منتوجات متاماً ماذا هو الذي أنكل

حليب أو حلوم. إقرأ العالمة. بعض البسكويت ال تزال ت صنرع ابلشحم احليواين. جمدداً، إقرأ 
احليواانت. جيب حتاشيه.  بقااي( هو مصنوع من Jell-O"جيلو" لالعالمات. اجليالتني )ّبا فيه ا

غالبًا ما حتتوي على اجلبنة خملوطة فيها. على املرء أن  Croutonsبز( الكروتون )فتات اخل
هناك عدة منتوجات سلطعون وكركند ومهية يف األسواق هي يكون حذراً مع هكذا منتوجات. 

يف احلقيقة مصنوعة من السمك والبيض؛ هذه أيضًا تشكرل مشكلة يف أي يوم صوم عادي. 
 بداً. يف هناية املطاف أفضل قاعدة هي أالر تفرتض شيئاً أ على املرء أن ينتبه هلكذا منتوجات.

إن سر اإللتزام بصوم جيرد، خاصة أثناء فرتات الصوم الطويلة، هي أن نطورر  يف املنزل.
تشكيلة جيدة من األطباق. الصوم الكبري ميكن أن يكون فرتة صعبة حقاً إذا تناولنا احلبوب كل 

بق و الكري النبايت، سلطة الباستا، طأالتاكو النبايت،  يوم. احلبوب هي جيدة، لكن ماذا عن
، أو شورابء الفاصوليا اخلماسية؟ ميكن هلذه الالئحة أن تدوم لألبد. املغزى هو أن هناك قريدس
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وأيضاً اخلبز احملضرر يف املنزل دائماً  36تشكيلة كبرية من املأكوالت اليت ميكننا تناوهلا أثناء الصوم.
ك اوكأهنا عيد، وهو يغذي بنسبة أكثر بكثري من اخلبز املتوفر يف األسواق. هنجيعل وجبة الطعام 

املتعة  ح للعائالت حىت األكثر منها انشغااًل أبن تتمتع هبذهآالت لصنع اخلبز يف األسواق تسم
 البسيطة.

ة ، خاصة من ِقبل الزوج وامرأته. فاألطفال، وخاصالصوم يف وضع عائلي يتطلرب والء إن
نهم، سوف يتبعون أي أجندة يضعها ذويهم. فإذا نظر األهل على يوم صوم ّبوقف الصغار م

سليب، سوف يتعلرم األطفال أن أايم الصوم علينا أن خنشاها. إذا األهل انتظروا الصيام بشوق،  
اضع: و عتاد عليه هو القبول بتل. املوقف األفضل الذي علينا أن نكذلك سوف يفعل األطفا

ك فنحن ببساطة لن نناقش ّبوضوع البوظة أو البيتزا. سوف نرتك ذل أربعاء، "فإذا اليوم هو يوم
لألايم اليت يسمح فيها تناول هذه املأكوالت." هكذا كلمات تشجيعية سوف تعلرم األطفال 
أبن يقبلوا أبايم الصوم دون أي مشاعر سلبية. ويف زمن ي طعم األهل فيه أوالدهم مأكوالت 

“junk” ثر أكهل الذين يعلرمون أوالدهم أن يصوموا هم أهايل مسؤولني األللصحة، -مدمرة
 من غريهم. 

و أ ضيوف على العشاء مإذا صادف األمر وحلر عليكالصوم مع األقرابء واألصدقاء. 
. هم جيب أن مهلم ما تتناوله عائلتك وافكل بساطة قدرم يف فرتة صوم، مأقرابءك مإذا استضفت

تكم أثناء وجيب أن يكونوا شكورين بتقبل ضياف أرثوذكسينييكونوا على يقني أنكم مسيحيني 
 للناس عاماً طن لسنا حتت أي فرض أن نقدم حن ت آخر.سيكونون يف أي وق فرتة صوم متاماً كما

                                                           

36 حنن األرثوذكسيو ن العرب حمظوظو ن من هذه الناحية ألن مطبخنا العريب واللبناين ابألخص حيتوي على تشكيلة واسعة جداً من 
 

  املعررب. –. وهناك العديد من كتب الطبخ النباتية يف األسواق متوفرة حالياً ابللغة العربيةاملأكوالت الصيامية
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 ها.شاكل أكثر مما سيحلر يسبب ّبوقف مصطنع حتمًا سوف يؤدي مل لن أنكله حنن. فهذا
مهم. هذه جتربة روحية صو  لىمرحلة يتحدروهنم فيها ع املهتدين غالباً ما جيدون أن عائالهتم متر يف

سوف تعرب. فإذا التزمنا حنن ّبوقف متواضع جدًا واعتربان صومنا أمر واقع دون أي مهروجة، 
خر، إذا أخذان حنن اآل من املقلبسوف يقبله الناس يف هناية املطاف ّبثابة أمر مهم ابلنسبة لنا. 

 ك الذين ال يصومون، عندها سيتعلرم الناس أن يتحاشوانأو أصبحنا مدينني ألولئ موقف فوقي
 غاية. لل وسوف يعتقدون أن املسيحيني األرثوذكسيني هم أانس متكربين وتعيسني

إذا قام أحد املسيحيني األرثوذكسيني التقليديني )من ذوي التقومي القدمي( بدعوة شخص 
 فعلياً( إىل العشاء يف وقت الذين معظمهم يصومون "ابلروح" لكن ليس(أرثوذكسي عصراين 

غض النظر هبدوء، ب يتزامن مع صوم على التقومي اجلديد، عندها جيب تقدمة مأكوالت صيامية
 علينا دائماً أن نشجرع إخوتنا األرثوذكسيني على إن كان العصراين معتاداً على هذا األمر أم ال.

رثوذكسيون والت صيامية حني يقوم أاإللتزام ابلصوم. ومن املفهوم أنه جيب أيضاً تقدمة فقط مأك
 عصرانيون بزايرة تقليديني أثناء إحدى األصوام على التقومي القدمي.

ميكن أحياانً أن جند أنفسنا يف مواقف، خاصة يف العمل، حني تدعوان الصوم يف املطعم. 
معظم  .هذا ليس موقفاً مستحيالً  جمموعة من الناس لتناول مائدة الغذاء معهم أثناء فرتة صوم.

ومجيع املطاعم لديها طبق سلطة ، salad barاملطاعم اآلن لديها نوعًا ما من "ابر السلطة" 
الكثري من املطاعم تقدم خضار مطبوخة أيضاً. حني تطلبون السلطة، من على الئحة األطباق. 

ب لاجلبنة أو البيض. إذا هكذا كان األمر، ببساطة أطاحلكمة أن تسألوا إذا كانت حتتوي على 
من الناذل سلطة دون اجلبنة أو البيض. وهذا األمر هو مقبول كلياً ألن كثريون لديهم حساسية 

من  .baconهلذه األشياء. أحيااًن الفاصوليا املطبوخة والسبانخ أتيت مع حلم اخلنزير املقدد 
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 ساحلكمة أن تسأل عن هذا قبل أن تقدم طلبك. بعض املطاعم لديها أطباق مصنوعة من القريد
ام ممتاز أثناء عليها، هذا طع cream sauceصلصة الكرميا  واإلسكالوب. طاملا ليس هناك من

يس هناك إذاً لهكذا.  كنسيةد أبقل إهانة إذا أنت اتبعت قوانني الصوم الالصوم. لن يشعر أح
" أو أي ظرف آخر business lunchمن أي عذر لطرح الصيام جانبًا حبجة "غذاء العمل 

   .خارجاً وجبة طعامك  حيث تتناول

 غالباً ما oriental 37إذا كنت تتناول الطعام خارج املنزل مع عائلتك، املطاعم الشرقية
الشرقية لديها أطباق من مثار البحر مع القريدس أو  تكون خيارًا جيداً. معظم املطاعم

هو  fried riceألرز املقلي . اstir-friedاإلسكالوب. لديهم أيضًا طبق اخلضار املقلي 
 لكن الكثري من املطاعم سوف ترتك البيض خارجاً إذا طلبتمشكلة ألنه عادة حيضرر ابلبيض. 

القريدس مع  طبقذلك. بعض أطباق القريدس أيضًا حتتوي على اللحوم. على سبيل املثال، 
صلصة الكركند دائمًا ما أييت حمتواًي على حلم اخلنزير يف الصلصة. هذه األطباق من الواضح 

ب حتاشيها. املطاعم املكسيكية عادة ليست خيار صاحل. معظمهم يطبخون الفاصوليا واألرز جي
هى ابجلبنة. طوالكثري من املأكوالت ت   ،اليت هي أساس هذا الطعام ابلشحم وقطرات دهن اللحوم

من جهة أخرى، مطاعم مثار البحر هي خيار ممتاز. فباإلضافة ألنواع خمتلفة من السمك، هذه 
 ميكن تناوهلا يف أي يوم صوم.  حتتوي على أطباق يف الئحتها م عادة مااملطاع

  بعض اإلرشادات األساسية للتقيرد هبا: بغض النظر عن أي مطعم ختتار، إليك

خمتلفة أو  Diet. هناك العديد من البشر ملتزمون حبمريات يف حالة الشك، إسأل .۱
ستقبل هكذا زابئن. لذلك ال ترتدد أن يسررها أن ت أطعمة. معظم املطاعملديهم حساسيات 

                                                           

  37 املقصود هنا املطاعم من بالد شرق آسيا )الصني، الياابن فيتنام، كوراي، اتيالتد، إخل( - املعررب
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تسأل عن بدائل يف طعامك. امللتزمون حبميرة ميكنهم أن يسألوا أن ي شوى طعامهم ابملرجارين 
بدل الزبدة. ميكنك أن تفعل الشيء نفسه. وأيضًا أطلب املرجارين لتضعه على خبزك واطلب 

 الكرمية اخلالية من احلليب لقهوتك. 

ذي طلبته فيه شيء غري متوقرع، مثل اللحم، أو إذا كانت السلطة إذا كان الطعام ال .٢
ي أمغمورة ابجلبنة، إشرح بتهذيب أنك ال ميكنك تناول هذا الطبق واطلب بديل. حتت وال 

 جيب عليك عن يقني أن أتكل أي شيء سوف يكسر الصوم. ظرف 

روابت الغازية املش، ماعية، جيب علينا أن خنتار البريةيف مواقف تناول الكحول اإلجت .٣
أو العصري )إال إذا كان يوم ميكن تناول فيه اخلمر(. هذه على كل حال هي صحية أكثر من 

  38املشروابت الروحية الثقيلة.

ركرز على املادة الرئيسية اليت تطلبها وال تنغرز يف التفاصيل. فإذا ساندويش األفوكادو . ٤
ضر روحياً ت اإلنتباه وتقوم ّبسحه. هكذا تصررف يحيتوي على القليل جداً من املايونيز، ال تلف

لقرار أبن أتكل سلطة واأكثر مما ينفع. هناك فرق بني تناول كمية قليلة من التابل يف الساندويشة 
مدعومة بصلصة اجلبنة الزرقاء. أقله هناك عادة تشكيلة من صلصات السلطة لتختار منها لكن 

ع ما ملايونيز يف الساندويشة. يف أي حالة علينا أن نتربعدد قليلة من املطاعم لديهم بديل عن ا
 ميليه علينا ضمريان وأالر نقوم ابستعراضات سخيفة لصومنا. 

دائمًا اتلو الصالة قبل األكل بصمت، وإن كان الناس حواليك متدينون أم ال.  .٥
ي، وأن حميكنك دائمًا أن ترسم إشارة الصليب على نفسك اليت هي دليل على التزامك املسي

                                                           

،Gin اجلن ،Rum 38 مجيع املشروابت الروحية الثقيلة هي غري مسموحة أايم الصوم وتضم العرق، األوزو، الويسكي، الفودكا، والرم  
املعررب. - اء الصوم هي عادة غري مسموحة أيضاً أثن   liqueurs مشروابت الليكيور .Tequila  والتيكيال  



41 
 

ا ال جيب أن جتلس  تصلري بصمت إذا دعت احلاجة. وإذا أحدهم تزعجه إشارة الصليب، رّبر
 معه على املائدة. 

إحدى التحدايت اليت يتعررض هلا املسيحي األرثوذكسي أثناء الصوم هي اخلربة يف اإلجابة 
 لة سوفلنا. فالناس ال حماوهذا يصح خاصة يف عمعلى أسئلة الناس عن عادات صومنا. 

وقات تبدو فيها أنك تتحاشى اللحم. معظم األمريكيون يعتربون هذا أأن هناك  يالحظون
تهم. فعندما عض منهم يتصرفون بوقاحة يف حشريبالابلغريب، وبطبيعة األمر يثري حشريتهم. 

. وإذا 39ت واجه بسؤال عن خيار طبق ما، أجب ببساطة أنك يف أوقات معينة ال تتناول اللحم
حدهم يف املوضوع، قل له أن هذا نظامًا تتبعه وتقبل به ألنه صحي وانفع، متامًا مثل متادى أ

ميكنك أيضًا أن تشرح أن عادات الصوم لديك هي مترين روحي يف الركض أو خسارة الوزن. 
مور دائمًا بروح تواضع. ال جيوز أبداً أن نسمح ألنفسنا الذات. انتبه أن تقول هذه األ-راننك

اجلواب املتواضع الذي ترافقه صالة قبل األكل يشكالن شهادة ربين أو فوقيني. أن نظهر متك
وإذا اختار الناس أن يستهزؤوا بك أو يضحكون عليك نتيجة ذلك، فاقبل قوية لألرثوذكسية. 

هكذا قبول ابلتجربة ينمري القوة الروحية. وإذا بعض الناس  هذا بتواضع كتجربة من هللا.
 ل متكرر، فكل بساطة حتاشى تناول الطعام معهم. "يدغدغون أعصابك" بشك

ص خيتار البعض أن يستعينوا بقوانني قدمية اليت ترخي الصوم لشخالصوم أثناء السفر. 
قد  لمسافر، وهكذا هم يعفون أنفسهم من الصوم أثناء رحلتهم. لكن هل هذا فعاًل ضروري؟ 

ل ابلتخلري جداً وهي ال تسمح أبي حاك تبت هذه القوانني يف زمن كان فيه السفر مغامرة خطرية 
الكامل عن الصوم. هكذا مواقف ببساطة هي غري موجودة يف أمريكا أو أورواب العصرية. فهناك 
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ألكثر ا مطاعم يف كل مكان وكما قلنا مجيعها تقدرم أطعمة ميكن تناوهلا حىت يف فرتات الصوم
جبات ات الطريان اليت تقدم و السفر ابلطريان أيضًا ال يسبب مشاكل. فجميع شرك. صرامةً 

طعام تؤمن وجبات نباتية أو من مثار البحر بغب الطلب، لكن عليك أن تكافح لطلب الوجبات 
اخلاصة قبل أن تصعد على منت الطائرة. ال تشعر أن هذا يسبب أي مشكلة لشركة الطريان. 

 ود واملسلمونفهذا أمر غالبًا ما حيصل وخاصة مع الطائرات ذات الرحالت الدولية. اليه
واهلندوسيون امللتزمون مجيعهم يطلبون وجبات خاصة. وإضافة إىل اإلعتبارات الدينية، الكثري 
من الناس يطلبون وجبات خاصة ألسباب صحية. ومجيع شركات الطريان يتنافسون للعمل معك 

سفر لبعض القواعد األساسية املختصة اب إليكأكثر من سعيدون ليؤمنوا حاجات ركراهبم. وهم 
 جوراً:

من احلكمة أن تطلب وجباتك اخلاصة يف الوقت الذي حتجز فيه رحلتك. هذا يعين  .۱
أنه عليك أن تراجع التقومي الكنسي لتؤكد إذا كانت أي من األايم اليت ستسافر فيها أايم صوم، 

 بتناول الزيت أو اخلمر أو السمك. أطلب إمرا وجبة نباتية، اليتفيها سمح لك وإذا كان ي  
 ستكون أبكملها من اخلضار، أو وجبة من مثار البحر كالقريدس أو السلطعون أو اإلسكالوب.

ال تنسى أن تتأكد إن كان السلطعون الذي يقدرم هو سلطعون حقيقي أو ومهي مصنوع من 
 السمك. 

إتصل جمدداً مع شركة الطريان يف اليوم قبل مغادرتك للتأكد أن وجباتك اخلاصة هي  .٢
 حجزك؛ وإذا ال، أطلبها جمدداً.  مذكورة مع

تقدم نفسك على كونتوار الشركة قبل الصعود على الطائرة، أتكد أن الوجبات  ماعند .٣
اخلاصة تظهر على حجزك. شركات الطريات عادة لديها بضعة وجبات نباتية جمهزة جانباً، حىت 
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، لكننا تكون مزعجة قليالً وإن مل تظهر على احلجوزات. مساعي التأكد والتأكد جمدداً هذه رّبا 
ميكننا القول لك من خربتنا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد أنه لن ي قدرم لك خيار طبق 

 الزانيا يف رحلة األربعاء. دجاج أو 

يار خإذا كنت مسافرًا على الباص أو القطار، اخليارات حمدودة أكثر. لكننا أدركنا أن 
القليل فقابل للتحقيق. معقول و رحلة قصرية املدى، هو  ، وخاصة يفمعنا طعامنا اخلاص جلب

 . بكثريمتعة  جيعل الرحلة أكثرمن التخطيط مسبقاً ميكن أن 

ثر جهوزية كسس روتني الصوم يف املنزل، يصبح األوالد أّبجررد أن يتأالصوم يف املدرسة. 
إلبتدائية الدراسة ا. األطفال الصغار يف أول أربعة سنوات من مرحلة للصوم جبدية يف املدرسة

درعون بوجود يب هم عادة غيورون جداً إلترباع قوانني الصوم يف املدرسة. األطفال يف ذلك السن
ملدرسة حبد ا وطاملا لديهم روتني موضوعاً أمامهم، هم يلتزمون بذلك الروتني حرفياً. عادةً نظام، 

ب الوجبة من وابلتايل جبب جل ذاهتا لن يكون لديها مأكوالت صوم مناسبة متوفرة لفرتة الغذاء،
املنزل. لكن هذا ليس ابألمر السيء، ألن وجبات الغذاء اليت تقدمها املدرسة هي معروفة 

 ّبكوانهتا الغري صحية وبسوء حتضريها. 

حني حتدرد احلفالت يف املدرسة يف يوم صوم، اتصل ابملعلرمة وأطلعها على وضع ولدك. 
شاركة كن للولد أن يتناوله. أتكد أن يكون هناك ما يكفي للمإقرتح أن جتلب شيئاً إىل احلفلة مي

مع التالمذة اآلخرين. هذا يربز اإلجيابية للولد، بدل أن جتعله يشعر أنه ت رك وشأنه. يف الوقت 
يشعر أنه خمتلف لكن بشكل إجيايب وأن تنمو لديه فكرة صحية عن ماهية ذاته هي جتعل الولد 

 الذين من كنيسة املسيح.  40لغرابء"أن تكون أحد أولئك "الناس ا
                                                           

  40 الرسالة إىل تيطس ۱٤:٢
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يف أمريكا اليوم، ليس غري إعتيادي أن يذهب الولد إىل املدرسة مع املسلمني واليهود 
واهلنودوسيني والبوذيني وشهود يهوة. كل من هذه األداين لديها قيود إجتماعية وتلك ذات 

ر أوالدان خمتلفني ف أبالر يظهعالقة ابحلمية. فإذا حنن املسيحيون األرثوذكسيون، نتيجة قلق مزير 
عن األوالد اآلخرين، نعفيهم من الصوم أثناء حفلة امليالد يف املدرسة، عندها لن يكون لنا شاهد 
أمام الولد املسلم الذي يلتزم بصوم شهر رمضان الصارم، أو الولد البوذي الذي يلتزم حبمية نباتية 

ع هو مرائية من جانبنا وعندها لن نستطيوأوالدان بسرعة سوف يشعرون أن ذلك طيلة الوقت. 
 . ناإميانعيش أن نعلرمهم أي شيء آخر خيتص ب

أي شخص مسيحي أرثوذكسي صادق سوف يظهر غريباً للذين يف حميطه. هكذا صحر 
هذا األمر يف زمن القديس بولس عندما تكلرم عن خصوصية املسيحيني، وهو يصحر اليوم. 

ألهل ااإلختالفات طاملا لديهم دعم اثبت من ذويهم. لكن إذا األوالد ميكنهم أن يتحمرلوا هذا 
تضعضعوا يف عزمهم أو ال يكرتثون للصوم، فحتماً سيمشي األوالد يف خطاهم. هذه هي إحدى 
مسؤوليات األهل اجلدرية. فاألوالد دائماً يتعلرمون من ذويهم. السؤال إذاً هو: هل سيتعلرمون ما 

 مدمرر للنفس واجلسد؟ اجلواب يقع بكامله على عاتق األهل. هو تقي ونبيل وصحري أو ما هو 

ن نتحاشى أب جيب علينا عامةً . حني تُوّجه إليكم دعوة لزايرة األصدقاء أثناء فرتة صوم
؛ لكن حني يستحيل ذلك، هناك بعض إالرشادات ميكننا اترباعها واليت هكذا إرتباطات

 تساعدان. 

علينا أن نسأل عن الطبق الذي سوف ي قدرم. وإذا إذا كانت املناسبة تتضمن عشاًء،  .۱
ستطع أو مل ما يناسبنا. وإذا مل ت ا، فهي على األرجح سوف تدبر شيئاً شرحنا موقفنا ملضيفتن
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تكن مستعدة للقيام بذلك، عندها رّبا من األفضل أتجيل هذا الدعوة إىل وقت يناسبنا أكثر. 
 اإلحراج أو اإلهانة.  ميكننا أن نقوم بذلك بتهذيب وبطريقة ال تسبب

قد يكون من ، buffet-style dinnerأثناء مناسبة عشاء على طراز البوفيه  .٢
املمكن أن جتلب معك طبق مغطرى. إذا كانت احلال هكذا، نسرق هبذا األمر مع مضيفتك. 

 عندها ميكنك أن تقدرم طعامك الصيامي اخلاص لذلك العشاء. 

شكل يإن موسم األعياد األمريكية . الغري أرثوذكسيةالصوم أثناء األعياد األمريكية و 
يقع أحيااًن خالل  Thanksgivingثوذكسيني. عيد الشكر حتداًي خاصة للمسيحيني األر 

ني(. صوم امليالد )وفقاً للتقومي الكنسي أو اجلولياين الذي يتبعه املسيحيني األرثوذكسيني التقليدي
كانون األول على التقومي الكنسي(   ۱٢جديد، أو  تقومي -كانون األول   ٢٥امليالد الغريب )

 دائماً يقع خالل صوم امليالد، مما يعين أننا يف فرتة هتيئة مليالد املسيح بينما اجملتمع حولنا هو يف
. ابلرغم من أن قرابة العائلة وروح السخاء هي صفات بديعة "Xmas" لبداية جولة حفالت ا

إبدخاهلا " Christmasرية يف أمريكا لتستغل "روح امليالد حبد ذاهتا، لقد دخلت املصاحل التجا
"تقاليد" هي جديدة نسبيًا أال وهي تبادل اهلدااي الثمينة والرتفيه الفخم. هذه ليس فقط هتدد 
صوم امليالد عند املسيحيني األرثوذكسيني، لكنها أيضًا ختالف حىت معىن اإلحتفال الغريب 

وك حتضري عائلتنا وأصدقائنا بينما يف ذات الوقت نلتزم بسلفلكي نتعاطى بتعاطف مع للميالد. 
 مليالد املسيح ابلصلوات، علينا أن خنطط نشاطاتنا خالل هذا املوسم ابنتباه.

هناك موقفني أساسيني نواجههما يف عيد الشكر.  .Thanksgivingعيد الشكر 
ائلة واألصدقاء. قرع منا أن نزور العإما ي توقرع منا أن نستضيف العائلة واألصدقاء يف منزلنا، أو ي تو 

قدرم الوجبة، أفضل شيء هو أن ندبر األمور لكي نقدم عشاء ديك احلبش سيإذا كنا حنن من 
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فإذا قمنا بدعوة أولئك األشخاص الذين عادة صوم امليالد. قبل اإلعتيادي يف األحد السابق 
هناك أقل خالف خبصوص نشارك هذا اليوم معهم إىل عشاء يوم األحد، عندها سوف يكون 

 األانس املخلصني الذي فعاًل يهمرهم أمران سوف يكونون مسرورين ابلتأقلم. 41يوم اخلميس.
أولئك الذين يصررون بعناد أن نشرتك معهم بعيد اخلميس هم حقيقًة ال هتمرهم مشاعران. يف 

ي أقل من ية هابلكلية. فالعديد من األوضاع العائلهكذا مواقف، من األفضل حتاشي املواجهة 
صحية. وهكذا نوع من النزاعات هو إشارة واضحة عن املشاكل اليت هي أعمق بكثري من 

من األفضل بكثري جلميع الذين خيصرهم األمر العمل على وابلتايل . Turkey لمسألة عشاء ا
ختطري هذه الصعوابت، عوضًا عن جمررد لعب متثيلية كل سنة يف آخر يوم مخيس من تشرين 

بة، ة للتعامل معه. لكن ابلصرب والتواضع وسلوك احمليل. قد يتطلرب هذا األمر سنوات قلالثاين
 هذا الوضع سوف يتحسرن يف هناية املطاف. 

إذا مترت دعوتنا إىل العشاء يوم عيد الشكر، جيب أن نكون صرحيني جدًا أن هذا هو 
ائدة وعدم . فاجللوس على امليوم صوم عند األرثوذكسيني ويسرران أن نقوم ابلزايرة بعد العشاء

تناول الطعام قد يسبرب بتشنرج ومشاكل أكثر ممرا حيلرها. وإذا قمنا جبلب حلوايت صيامية أو 
بعض املشروابت بعد العشاء هو خيار أحسن بكثري. إذا جلبنا شيء معنا، علينا أن ال نكثرر 

سوف  من الشهادة الصامتة الكالم عن حمتوايته وجيب أن نشدرد أن يشاركه اجلميع. هذا النوع
 يعين الكثري للناس على مر السنني. 

جيعل منه  ية ب عداً لألسفلقد أخذ هذا اليوم على مر اخلمسني سنة املاضامليالد الغريب. 
ات نفسون الصعداء عند رحيله. إحصاءات الشرطة تشري أن اإلنتحار هم اقرتابه ويت ونهكلالناس ي

                                                           

 عيد الشكر يف أمريكا عادةً  حي  تفل به يف رابع يوم مخيس من شهر تشرين الثاين على التقومي املدين )اجلديد( – املعررب.  
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ن أن مولد املسيح  كم هو من احملز سبة دراماتيكية خالل هذه الفرتة.  واإلعتداءات العائلية ترتفع بن
غالبًا ما يتم نسيانه يف منتصف ظاهرة حتورلت إىل عربدة عاطفية، حيث العائلة مت رفعها إىل 
مستوى فوق هللا والعواطف حتورلت إىل بدياًل عن املشاعر الروحية. فاإلكتئاب الذي يرافق هذه 

ت خالية من السعادة، فكاهة خالية من البهجة، وشوق يف حالة دون العطلة هو نتيجة حفال
ننا كمسيحيني لكالوعي إىل املعىن الروحي للميالد. ال جيوز أن نطيل الكالم عن هذه السلبيات 

ذا اإلدراك علينا أن ويف ه أرثوذكسيني علينا أن نفهم أن التقليد يقدرم لنا طريقًا أفضل بكثري.
 ماكينة النقد هذا الذي أصبح امليالد الغريب.  نفصل أنفسنا عن عيد

احلفالت واهلمروجة اإلجتماعية اليت حتيط هبذا املوسم ليس من الضروري أن تسبب مهراً 
ال ي ستحق. علينا أن نتحاشى حضور عدة حفالت ألن هذا يتناقض مع حتضريان اخلاص لعيد 

يسبب أي مشاكل. ولكن ابلرغم  ميالد. لكن حضور عدة إرتباطات مع العائلة واألصدقاء ال
من ذلك جيب علينا وبال كلل حتاشي مناسبات فخمة تتضمن عدد كبري من الناس الذين ال 

ما تنحل لتصبح مناسبات للسكر والفحش. عندما نرفض نعرفهم، ألن هذه احلفالت غالبًا 
 أخرى.  عهكذا دعوات، علينا أن نلتزم بروح هادئ ومتواضع ونقول ببساطة أن لدينا مشاري

يف يوم امليالد الغريب جيب علينا زايرة أفراد عائلتنا الغري أرثوذكسيني الذين نزورهم عادة 
وتبادل اهلدااي مع من نتبادل معهم اهلدااي عادة. علينا أن جنلب هدااي بسيطة، وي فضرل أن تكون 

عنا حلوايت جنلب م كننا دائماً أنجمدداً، مي صنع أيدينا، وجيب أن نكون حمبرني وأصحاب لياقة.
االت بة طعام. إذا شعران أنه مت نسياننا يف احتفصيامية لنتشاركها مع األخرين، إذا كان هناك وج

عندما ندرك أن هذا اليوم هو ابلنسبة ملعظم الناس قمرة موسم ال  العيد، ميكننا أن نعزري أنفسنا
بوعني، ن صومنا بعد أسينتهي من احلفالت والتسوق. ميكننا أن نستذكر أننا سوف نفطر م
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تتبعها فرتة إحتفال روحي خالية من الصوم، بينما أفراد عائلتنا وأصدقاؤان الغري أرثوذكسيني 
 األعياد. -بعد-سيكونون يف وسط تعاسة فرتة ما

إحتفاالت رأس السنة هي شيء جيب أن خنصصه للعائلة واألصدقاء عيد رأس السنة. 
. ابلنسبة كسيون التقليديون يتبعون التقومي اجلولياين كما ذكرانالقلرة. من جهة، املسيحيون األرثوذ 

س ابسيليوس )مع عيد القديختانة السيد املسيح  –لنا، يتزامن يوم رأس السنة مع يوم عيد كنسي 
وابلتايل يتم اإلحتفال به أبسلوب جدري. إضافًة، السنة الكنسية األرثوذكسية اليت  –الكبري( 

جيب أن نتحاشى التجمرعات الكربى كانون الثاين.   ۱أيلول وليس  ۱بدأ يف ننظرم عبادتنا حوهلا ت
اليت حتتفل برأس السنة العلمانية على التقومي اجلديد ّبا أن هذه عادًة مناسبات للسكر والفحش. 
صومنا ينتهي بعد ذلك أبسبوع، بعد عيد امليالد وعندها ستكون لنا فرصة لإلحتفال بطريقة 

حتفاالتنا إذا قمنا ابلتحضريات بطريقة مناسبة وفرحنا إبمياننا من كل قلبنا، مستقيمة وهبجة. فإ
بح يف مناسبات هبجة لعائلتنا وأصدقاءان أيضاً. عندها سوف نص صبح تدرجيياً ستّبولد املسيح 

 موقف نتحاشى فيه األعياد العلمانية يف موسم امليالد الغريب، بدل من أن هنكل مهرها. 
 

 املالج. 
 

 42"ح ب  املاِل َأْصل  ك ل  الشُّر ورِ  ألن  "
 

ليس هناك شيء أعز على قلب اإلنسان املادي املعاصر أكثر من ماله. املال حيدرد موقعنا 
يف اجملتمع ومستوى قيمتنا الذاتية وهويتنا الكاملة كأشخاص. يف اجملتمعات الغربية وتلك البلدان 
                                                           

  42 ۱ تيمواثوس ۱۰:٦



49 
 

لى املال ودول حافة احمليط اهلادئ، ي فهم احلصول عاليت اعتنقت روح املادة الغريب، مثل الياابن 
يف حياة الشخص. لإلنسان العادي من عمر اخلامس والعشرين نشاطات الوصرفه ّبثابة أهم 

إىل اخلامس والستني، معظم الوقت ي صرف على هذا النشا  أكثر من أي شيء آخر. هذه 
م الناس  وخاصة يف الغرب. معظاحلالة احملزنة تتجلى أيضًا عند املسيحيني األروثوذكسيني

يهاجرون إىل أمريكا الشمالية جلمع املال والكثري منهم ينجحون يف مبتغاهم. لكن ما هو املوقف 
املسيحي األرثوذكسي الصحيح جتاه املال؟ ما هي السبل الصحيحة إلستعمال املال؟ مىت 

الذي ترك  بني الرجل الغين يتخطى املرء ذلك اخلط بني اإلشراف اجليد والطمع؟ ماذا كان الفرق
لعازر الفقري ميوت أمام بوابته وبني البار يوسف الرامي؟ ِكال الرجلني امتلكا ثروة كبرية. هذه 

ه من املستحيل أن يعاجلوها، ألنعلى املسيحيني األرثوذكسيني يف العامل املادي جيب أسئلة مهمة 
 . املناسب واستخدامه يف اإلطارملال نضع حصولنا على ا طاملا مل لنا أن نتقدرم روحياً 

أوالً وقبل كل شيء، علينا أن نضع دائماً أمام نصب أعيننا الفكرة أن املال حبد ذاته هو 
حمايد. املال هو جمررد أداة، وسيلة إىل غاية. كما أشران أعاله، إهنا حمبة املال اليت تشكرل مشكلة 

ح الذي يستخدمه هي املصطل‘ حمبة الفضة’أو  ‘فيالرغرياي’وليس املال حبد ذاته. الكلمة اليواننية 
اليواننية  وهي الصفة‘ فيالرغريوس،’القديس بولس الرسول. هذا املصطلح هو مشتق من كلمة 

"الطامع" واليت است خدمت يف إجنيل القديس لوقا لتصف الفريسيني الذين رفضوا تذكري ربرنا أن  ل
هذه الكلمة ذاهتا يستخدمها القديس بولس  43.اإلنسان ال ميكنه أن خيدم كٌل من هللا واملال

بِرنَي ألَنْ ف ِسِهمْ  الن اس  َيك ون  ِحيَنِئذ  ليصف موقف الناس يف آخر األزمنة: " بِرنَي لِْلَماِل، حمِ  ، حمِ 
َر طَائِِعنَي لَِواِلِديِهْم، َغي َْر َشاِكرِيَن،  ِفنَي، َغي ْ فكما نرى من  44"اً.ج ار ف  م تَ َعظِرِمنَي، م ْسَتْكربِيَن، جم َدِر

                                                           

  43 القديس مىت ٦:٢٤؛ القديس لوقا ۱٣:۱٦
  44 ٢ تيمواثوس ٣:٢
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مواقف اخلطيئة العديدة اليت تتضمرنها هذه الالئحة، الطمع هو خطري جداً على النفس. لكن 
 طامع"؟بكلمة "ماذا نعين 

ّبجرد أن سقط آدم، جعل هللا األمر واضحًا أن اإلنسان عليه أن يعمل خلبزه يف هذا 
سة. أابء دحها مجيع أابء الكنيالعامل الساقط. وابلتايل العمل املضين الشريف هو فضيلة مي

الصحراء أمرنوا حاجاهتم من خالل األعمال اليدوية، من صنع السلل واحلصري. القديس الون 
شيخ أوبتينا يف روسيا القرن التاسع عشر كان دائماً حيبك األحزمة وهو يرشد أوالده الروحيني. 

اس اجاتنا من الطعام واللبحىت يف أايمنا هذه، مجيعنا جيب أن يقوم بعمل ما لكي نؤمن ح
واملسكن والنقليات. أولئك الذين يسعون على احلصول على هذه األمور دون أن يعملوا هلا 
يصبحون طفيليات كساىل الذين خيسرون تدرجيياً كل إحرتام لذواهتم وكل حافز. بكلمات امللك 

ابألحرى، على املرء  45".َهاِإىَل َفِمِه اَل يَ ر دُّ اَْلَكْساَلن  خي ِْفي َيَده  يف الص ْحَفِة، َوأَْيًضا  "سليمان، 
 ال يِت لَْيَس هَلَا قَاِئٌد أَْو َعرِيٌف أَوْ  .ِاْذَهْب ِإىَل الن ْمَلِة أَي َُّها اْلَكْساَلن . أَتَم ْل ط ر قَ َها وَك ْن َحِكيًما"أن 

 46".َصاِد أ ْكَلَهاَوت ِعدُّ يِف الص ْيِف طََعاَمَها، َوجَتَْمع  يف احلَْ   م َتَسلِرٌط،

وابلتايل من الواضح أن على مجيع املسيحيني أن يعملوا ويؤمنوا حاجاهتم وحاجات 
؟"  عائالهتم من خالل هذا العمل. السؤال احلقيقي هو: "كم من العمل واملال هو كاف 

يف مثاله عن الوزانت، يرينا املسيح أن الناس على اختالفاهتم ي عطون كميات ودرجات 
من املواهب واملوارد. السيد يف هذا املثل أعطى إنسااًن مخس وزانت وآخر إثنني وآخر  خمتلفة

ض منا يعيش للغاية، والبع وابلتايل ال جيوز أن نتفاجأ إذا قلة منا يصبحون أغنياء 47فقط واحدة.
                                                           

  45 أمثال ۱٩:٢٤
  46 املرجع السابق ٨-٦:٦

  47 القديس مىت ۱٥:٢٥
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براحة، والكثري منا لديهم القليل جداً يف هذه احلياة. من منظار هللا، ليس هناك من أي شرف 
 ةذكر ألي من هؤالء الناس، إن كانوا أغنياء أو فقراء؛ ابألحرى كل منهم لديه درجات خمتلفي  

ألمر اوزانته أعطاه سيده ذات الشرف كالذي انتهى به  من املسؤولية. فالرجل الذي ضاعف
نطبق األمر ذاته يما أ عطي إليه، وذلك شكرل أساس جائزته.  بعشرة وزانت. كل منهما ضاعف

إذا و لد أحدهم من عائلة أمريكية من الطبقة الوسطى العليا حيث مزااي حياة فا اليوم. لى حياتنع
لد يف عه من طفل و  يتوقسأكثر بكثري مقارنة مع ما منه الراحة والثقافة املمتازة، هللا سوف يتوقع 

هللا حيب كالمها . Calcuttaأو كالكواتر  Mexico Cityاألحياء الفقرية يف مدينة مكسيكو 
 لتساوي لكنه يسمح بظروف حياهتما يف احلياة ابن تكون خمتلفة متاماً. اب

حنن كمسيحيني أرثوذكسيني ندرك أن هللا خلق السموات واألرض. هذا يعين أنه خلق  
حىت الذهب والفضة الذي منها ت صنع األموال أو اليت هي مؤسرسة  –كل ما ميكن شراؤه ابملال 

هللا ميتلك كل شيء وأننا ليس لدينا امتالك هنائي على أي عليها. علينا أن ندرك بوضوح أن 
حنن فقط أعطينا إذن أبن نتصررف كوكالء على ممتلكاته، مثل العبيد يف مثال الوزانت. شيء. 

طاملا حنن حنافظ على نظرة الوكالة أو اخلدمة هذه، واليت هي تتعلرق بشكل مباشر ّبفهوم التواضع 
لب أبن نستخدم تلك األمور اليت أوكلها هللا إلينا جملده. من املقاملسيحي، عندها نكون يف موقع 

اآلخر، إذا مسحنا ألنفسنا أن نعتقد أن هذه الثروات اليت منتلكها هي يف احلقيقة ِملكنا، عندها 
صف يسوف نبدأ بتنمية منطق الكربايء والفوقية يف أنفسنا، األمر الذي يناقض متاماً مشيئة هللا. 

 هذه النفوس التعيسة هكذا: انظم املزامري 
 يتكلون وبكثرة غناهم يفتخرون  قوهتم علىالذين 

  آخر   نسانٌ أخاً، فكيف يفديه إيفدي  ال خٌ أ
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إنه ال يقدر  أن يؤدي هلل فديًة عن ذاته، أو مثن استغفار  عن نفسه، وإن كد  يف هذه احلياة 
  وسيحيا إىل األبد. 

 .توناحلكماء ميو ولن يرى فساداً، حني يرى 
  . خرينآل ويرتكان ثروهتمامعاً، هلكان األمحق يجلاهل و ا

 منازهلم متسي قبوراً هلم إىل األبد، مساكنهم إىل جيل  فجيل؛ وإن أطلقوا أمساءهم على أراضيهم.  
  وبعد ذلك غدوا معجبني أبقواهلم. هده إمنا هي عثرٌة هلم. طريقهم 

 معونتهم ستبلىو ، صباحاً م وهنيسوداملستقيمون و  .املوت يرعاهمي طرحون يف اجلحيم؛ و مثل الغنم 
 ي طردون.  من جمدهم يف اجلحيم؛ 

  .د جمد بيتهو حني يزيأ، انسانيغتين  حنيال ختش  
  48اته، ولن ينزل جمده معه.عند ممشيئاً خذ أي نلالنه 

تعجرف واحلماقة الكاملة ألولئك الذين يسمحون ألنفسهم أن يعتقدوا الر لنا صو  هنا ي  
هذا التفكري هو الذي دفع الشاب الثري أبن أن ما ميلكونه هو حقًا ملكهم وليس ملك هللا. 

وهذا أيضاً ما دفع ربرنا  49يبتعد عن املسيح حني طلب منه أن يتخلرى عن كل ما ميلكه ويتبعه.
الرجل الغين  50."َلك وِت هللاِ  مَ "ِإن  م ر وَر مَجَل ِمْن ثَ ْقب ِإبْ َرة  أَْيَسر  ِمْن َأْن َيْدخ َل َغيِنٌّ ِإىَل ليقول: 

ايت اليت يف ثرواته حبد ذاهتا توررطه بشبكة من اخلداع الذال حيبره هللا أقل من الرجرل الفقري، لكن 
"الداينة بهناية املطاف تؤدي إمرا لرفض هللا أو إىل خلق إله يف شكل مقبول للغرابء )ما يسمرى 

غناهم هو بركة شخصية من هللا(. يف أي من  اإلجتماعية" عند أولئك الذين يعتقدون أن
 دائماً النتيجة تقريباً. يكوناحلالتني، املوت الروحي 

                                                           

  48 املزمور ٤٨: ٦-۱۱؛ ۱٣-۱٥؛ ۱٧- ۱٨ )السبعينية(.
  49 القديس مىت ٢٢-۱٩:٢۱؛ القديس مرقس ٢٢-۱۰:٢۱؛ القديس لوقا ٢٣-۱٨:٢٢

  50 القديس مىت ۱٩:٢٤
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طاملا تذكرران أن ثروتنا الشخصية هي ليست ابحلقيقة لنا لكن هلل، مجيع األمور طبيعياً 
؛ هل دائمًا أن نكون كرماء ّبال اآلخرين، من السما قلناهبعد كل فسوف ترتترب يف مكاهنا. 

و بتلك أما نبدأ ابلتعلرق ابملال لكن ّبجررد ويف هذه احلالة هللا يشاء أن تكون األمور هكذا. 
ع يف خطيئة عندها نقشياء املادية، األمور اليت تشرتيها، أو نعتقد ان هللا يباركنا من خالل األ

ية أي حياة ااجلشع. علينا أن ندرك ذلك يف أنفسنا ويف نطاق عائالتنا إذا أملنا يومًا ما ببد
جلشع مل سوداء من ا حفرةتشكل روحية بشكل جدري؛ فروح املادية يف أمريكا القرن العشرين 

ئة من عدد وال مرة يف التاريخ ستة ابملأن حيررروا أنفسهم منها. يني من البشر يستطع أبدًا املال
عله حنن ما نف حتديداً سكان العامل استهلكوا مخسة وسبعون ابملئة من موارد العامل؛ لكن هذا 

كأمرة. يف هكذا ظروف، علينا أن نطرح جانباً فكرة أن "كل شيء" هو لنا وأن نبدأ   ناألمريكيو 
ابإلعرتاف أن كل شيء هو هلل. ذلك الذي يصح لنا أن نطالب به هو ذلك الذي مينحه لنا 

 ذلك الذي نريده. هللا حلاجاتنا وليس 
د لدينا مسؤولية خاصة ابلبحث عن وجو ثوذكسيني يف أمريكا إذاً، حنن كمسيحيني أر 

وأن نسعى وراء هكذا حياة هو واجب علينا. جيب علينا أن  –أكثر بساطًة وأكثر روحانيًة 
لنقلرص تفاعلنا مع العامل املادي،   نعكس ذلك النمط الذي أسرسه معظم األمريكيني وأن نسعى

وة ا بققد رورج هل ولذلك لكي ننطلق على خطى القصووية األرثوذكسية. هذه الفكرة
 :51يوس أسقف فوتيكيدينأفكس

إذا كان لدينا مهنة، فهي جيب دائماً أن ت فهم كخدمة هلل. فإذا هي تؤمن لنا الطعام واملسكن لكي 
يكون لنا وقت أكثر للكنيسة، عندها تكون م سررة هلل...وإذا كان عملنا األرضي جيلب لنا الشهرة 

نا لنساعد مستخدمني ما أتى إلي سلرم هذه األمور للكنيسة أيضاً،والثروة واهليبة، عندها علينا أن ن
 ن أيتوا إىل الكنيسة. آلخرين أبا

                                                           

  51حاليا هو أسقف إتنا وبورتالند  Etna and Portland-املعررب 
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...كل عالقة يف احلياة، كل مسؤولية يف العامل، وحىت احلياة نفسها هي اثنوية أمام خدمتنا للكنيسة. 
حلياة اجلديدة جيد االعلماين تنطبق عليه هذه القاعدة، ألن الكهنوت امللوكي للمؤمنني يوجد لتم

اليت منحها إايها هللا، وهي اليت تتطلرب أن نطرح جانبًا حياة اخلطيئة وحياة العامل ونقدرم أنفسنا  
 كامالً حلاجات النفس وكنيسة هللا. 

إذا كانت وظيفة الشخص أو أهداف عمله الدنيوية تعيق أولوايت احلياة الروحية بدل أن ...
جيب طرح جانباً تلك األهداف السابقة وليس األولوايت األخرية. تتكيرف معها وختدمها، عندها 

من الناحية املثالية، على املرء أن يتمسرك بوظيفة تسمح له احلضور يف الكنيسة ليس فقط يف يومي 
وبكل أتكيد على املرء أن ايم املقدسة الكربى. يف األلكن أيضًا  (weekends لا)هناية األسبوع 

 عمله بشكل يتوافق أقلره مع نشاطات األسبوع العظيم وعيد الفصح. اإلجازات يدبرر أايم عطلته من
من العمل ال جيوز النظر إليها كفرص للرفاهية وم تع السفر، لكن كوقت ميكن فيه املرء أن يزيد 

يقوم فيه رحالت حج إىل األديرة واألماكن املقدسة. إذا وظيفة الشخص متنع ذلك، خدمته هلل أو 
أن يبحث عن رزق آخر. وإذا كان ذلك يعين إخنفاض يف مستوى معيشته، فاألفضل عندها عليه 

  52أن نعيش حياة يف الفقر من أبدية منضيها يف احلرمان الروحي.

تنا جتاه هي تتأثر مباشرًة بنظر مجيع هذه األولوايت الذي حيددها األسقف أفكسنديوس 
يارات ملادي، رواتبنا وحجم منازلنا ونوع الساملال: بكم حنن حنب املال. يف هذا اجملتمع الغريب ا

اليت نقودها وأنواع التسلية اليت ميكننا دفع مثنها مجيعها هلا أتثري على صورة ذاتنا. إذاً، الطريقة 
اليت نستخدم فيها املال ونصرفه هي غالباً معيار خارجي عن حالتنا الروحية الداخلية. إن السعي 

 دليل ة اليت تلهينا عن احلياة الروحية هو جوهرايً سبل العديدمن الما يشرتيه األعمى وراء املال و 
 عن مرض يف النفس سوف يؤدي بنا إىل هناية كارثية، سواًء يف هذا العامل أو ابلعامل التايل:

                                                           

 Bishop Auxentios, “The Church First, "52  األسقف أفكسنديوس، "الكنيسة أواًل، كل شيء بعدها  
All Else After,” Orthodox Tradition, Vol.8, No. 4 (1991), pp. 1-2. 
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قال األاب إيسودوروس أن هوى الطمع هو خميف ويتجرأ على كل شيء؛ فهو ال يكتفي أبدًا ّبا 
دي ابلنفس الذي يسكن فيها إىل أعظم الشرور. هلم بنا إذًا من ميكن أن حيصل عليه وهو يؤ 

  53البداية ونطرده بكل قواان؛ ألنه إذا انتشر يف نفسنا، عندها ال ميكن إخضاعه.
 

 ح. خلق جو أرثوذكسي يف املنزل
 

م وا يف ِإميَاِنك ْم َفِضيلَ  َوأَنْ ت ْم اَبِذل وَن ك ل  اْجِتَهاد  َوهِلَذا َعْيِنِه  َويف   ْعرَِفًة،ًة، َويف اْلَفِضيَلِة مَ َقدِر
ي ِة َويف الت  ْقَوى َمَود ًة َأَخوِي ًة، َويف اْلَمَود ِة اأَلَخوِ  اْلَمْعرَِفِة تَ َعفًُّفا، َويف الت  َعفُِّف َصب ْرًا، َويف الص رْبِ تَ ْقَوى،

َر م ثْ أَلن  هِذِه ِإَذا َكاَنْت ِفيك ْم وََكث  َرْت، ت صَ  .حَمَب ةً  ِمرِيَن ِلَمْعرَِفِة َربرَِنا َيس وَع ريِر ك ْم اَل م َتَكاِسِلنَي َواَل َغي ْ
 .الَِفةِ أَلن  ال ِذي لَْيَس ِعْنَده  هِذِه، ه َو أَْعَمى َقِصري  اْلَبَصِر، َقْد َنِسَي َتْطِهرَي َخطَااَيه  الس   .اْلَمِسيحِ 

. ألَن ك ْم ِإَذا فَ َعْلت ْم ذِلَك، اإِلْخَوة  َأْن جَتَْعل وا َدْعَوَتك ْم َواْخِتَيارَك ْم اَثبِتَ نْيِ ِلذِلَك اِبأَلْكَثِر اْجَتِهد وا أَي َُّها 
 .54َلْن َتزِلُّوا أََبًدا

إن اجلو الذي نعيشه يف البيت حيدد نربة نظرتنا للحياة أبكملها. وهذا األمر يصح 
ننا االً ألي غريب يدخل إليه. ميكابألخص لألطفال. كل بيت لديه جو ما أو "شعور" يظهر ح
حيني ألمر، هدفنا النهائي كمسيأن نسيطر ونكيرف الشعور واملزاج يف حميطنا. يف حقيقة ا

ليت يعدردها أعاله اثوذكسيني جيب أن يكون السعي لتنمية جو يف منازلنا تسيطر فيه الفضائل أر 
ولكن هكذا هدف ليس  القديس بطرس. هذا ليس ابألمر السهل، وخاصة يف هذه األزمنة.

مستحيالً أيضاً. فإذا سعينا بصدق وراء ما هو صاحل يف هذا العامل، من خالل نضال أصيل ألن 
                                                           

The Evergetinos: A Complete Text, Vol. 2 of the 1st Book 53 اإلفرييتينوس: الن  الكامل، اجمللد ٢ من الكتاب األول 
trans. Bishop [Archbishop] Chrysostomos, Bishop Auxentios, Constantine Kokenes. John V. Petropolous ترمجة 

and the Rev. Gregory Telepneff (Etna, Ca: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1991), p. 92. 

 ٢ القديس بطرس ۱۰-٥:۱
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نترقي هللا يف حياتنا اليومية، عندها سوف نسعى بطبيعة احلال ابن نكون إنتقائيني يف ما نرى 
 ونسمع ويف ما جنلبه إىل داخل بيوتنا. 

واجملالت  التلفاز والفيديوهات واملوسيقىشكرل ينصادفها، فوق كل األمور الدنيوية اليت 
نا يف اجلوهر حنن من خالل وسائل التسلية هذه نواجه اجملتمع حولتب أكرب أتثري علينا. والك  

وذلك اجملتمع يؤثر علينا. وابلتايل من خالل هذه األشياء أواًل يدخل "العامل" إىل بيتنا. وّبا أننا 
ريات العامل من الدخول إىل بيوتنا، وّبا أن هذه التأثريات غالبًا ما تكون ال ميكننا أن مننع أتث

مصم مة لغاية التسلية، جيب أن نكون إنتقائيني للغاية يف اختيار ما نسمعه ونراه يف املنزل عرب 
افظ على تب واجملالت. فإذا أردان أن نصنع وحنالتلفاز والفيديوهات واملوسيقى وما نقرأه يف الك  

رثوذكسي يف البيت، علينا ان خنتار الربامج ومواد القراءة اليت هلا قيمة مفيدة واليت ليست جو أ
ة هذا أيضًا يتطلرب أن نتأمل بطبيعة وسائل التسلية احمليطمصادر جمررد إهلاءات ومتعة محقاء. 

تب الك  و بنا. من هذا املنطلق، نود أن نقوم بتعليقات قليلة حول التلفاز والفيديوهات واملوسيقى 
واجملالت، وذلك لكي نساعد القراء على حتديد، من بني هذه األمور، ما هو يساعد وما هو 

 يساهم ابلعيش أرثوذكسياً. يعيق أتسيس جو منزيل 
املنزلية أبكملها  طة يسلمون حياهتماإهنا حلقيقة حمزنة أن الكثري من البشر بكل بس التلفاز.

أن واجب  يبدو أن اإلفرتاض العام يف أمريكا هو ل اإلعالم.سائو لنزوات املديرين التنفيذيني يف 
انية ساعات ملدة أقلرها بني أربعة ومث وكل فرد يشاهد ذلك التلفاز تلفازاً  على كل فرد أن ميتلك

أو اإلاثرة اجلنسية يف املضمون، ي توقرع منا أن جند  التفاهةكمية العنف و   مهما كانت 55يومياً.
لبشر يتسلل إىل حياة املسيحي. املاليني من امثال ممتاز عن كيف العامل  هذه املواد مسلرية. هذا

الذين يدرعون إسم املسيح يف هذا البلد يكيرفون أنفسهم ببالدة ملعايري العامل ّبجررد مشاهدة برامج 
ا حمطات التلفزة. فهم يصبحون مثل الضفدعة اليت توضع يف طنجرة مياه ابردة واليت يتم تسخينه

                                                           

  55 لألسف هذه األايم الكثري من النسوة رابرت املنازل يف بالدان العربية أصبحن ميضون النهار كله امام التلفاز - املعررب
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عة أن متوت الضفدعة من الغليان. نتيجة التغرير التدرجيي يف احلرارة، ال تشعر الضفضد ببطء إىل
نذ صغرهم. م مع الناس الذين شاهدوا التلفاز ابخلطر أبداً لكي تقفز من الطنجرة. كذلك األمر

فهم يصبحون ضعيفي احلساسية للعنف والفجور اجلنسي لدرجة أهنم ال تكون هلم أي ردة فعل 
عقود قليلة  حىت منذم نعت فوراً من صاالت السينما، انهيك عن املنزل، سبق و  انت قدلربامج ك

 يف املاضي.
إن املأساة الفعلية يف كل هذا هو التأثري على األطفال الناتج عن  واألطفال. التلفاز

دة اخلطرية العديسوف نضع هنا الئحة بفقط مخسة من التأثريات مشاهدة التلفاز املنتظمة. 
 على األطفال:  ازللتلف

لى از عرتكواإلضول املساءلة والفأطفال اخلامسة من العمر الذين إبمكاهنم . ۱
فقدون كل وي ن زومبيي )أمواء أحياء( التلفازوالفن يصبحو تب قراءة الكُ العائلة وعشق 

هارات احلياة الضرورية. اإلختال  مع أانس آخرين هو من م إنقدرة على مساءلة حميطهم. 
ينورم مغناطيسياً ومن مث  أوالً  حلصول على هذه املهارة. التلفازحيرم األطفال من أدوات ا التلفاز

راد عائلته أف خيدرر القدرات اخليالية عند اإلنسان. إذا كان الطفل يسمع لقصة يقرأها له أحد
العطوفني من كتاب، عندها لديه الفرصة على صياغة رؤيته الشخصية لتلك القصة يف عقله. 

 طرح األسئلة مع تقدرم القصة ويعلرق على الشخصيات املختلفة واملواقف عند حدوثها.ميكن 
از حيدد ، عندها عليه أن جيلس هبمود ويرتك التلفهد تلك القصة ذاهتا على التلفازبينما إذا شا

له كل جزء من القصة. يف هناية املطاف، ينمو الكثري من األطفال ليفضرلوا هذا اهلمود بدل 
 تنظر إىل احلياة تب اليتوابلتايل يفقد التلميذ الصغري كل إهتمام ابلك  حول القصة.  التفكري
واليوميات وكتابة  الكتابة اخلالرقةتطلب منه أن يفكر. واليت ت أكثر من ما يقدمه التلفاز بتعقيد

ص مجيع هذه القدرات تتقلر  –الرسائل والقدرة على مناقشة أي موضوع ألكثر من عدة دقائق 
 لسيطرة املتزايدة لآللة اإللكرتونية.مع ا
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حبلول السنة العاشرة من العمر، يالبًا ما يظهر عند أوالد املدارس تغريات يف . ٢
بلداء  جتعل الألطفال يصبحون مشاهدة التلفاز .مهم وذل  نتيجة مشاهدة التلفازمنط كال

 املدرسة. يومه يف لدرجة أن تعابريهم النطقية تنخفض إىل أقل مستوى. إسأل ولدك كيف كان
مشوش وغري مرتابط، هذا عادًة يكون دليل أنه يشاهد ما يفوق الكثري  فإذا حصلت على جواب

من التلفزيون. هذا الضعف نتيجته بشكل رئيسي التعررض لصور تلفزيونية بسرعة طلقات النار 
بعد أن شاهد و  اليت ال تسمح للطفل أبن يصيغ جواابً عليها إطالقاً. حبلول سن احلادية عشرة، 

 ، يكون الطفل األمريكي العادي قد أخذ معظم دروسهمن أربعة أالف ساعة من التلفاز أكثر
من  هناك عدد قليلوليس من أساتذة املدرسة أو الك تب.  يف اإلنكليزية من شاشة التلفاز

فهل هي  فية.عر وال مواد وص، وتقريباً ليس هناك من شِ الكاملة يتم نطقها على التلفاز الفقرات
ال ميكنهم التواصل بذكاء وأن الشخص األمريكي العادي إبن الثامنة عشرة عجيبة إذا أن األوالد 

 القراءة والكتابة.  ابلكاد يستطيعمن عمره 
مر النموذجية إبنة الرابعة عشرة من الع يعيق التواصل ذي املعىن بني العائلة. التلفاز .٣

ية مناقشة موضوع فعليًا معها أبسلوب ذكي وسياق  من انح –يف هذا البلد تتكلم مع أمها 
ل أبن حت ة التلفازشاهدحلوايل أربعة دقائق فقط يف األسبوع. فيبدو أننا مسحنا مل –كالم معقول 

والتبادالت الكالمية بني األهل واألوالد اليت هي أساسية يف مكان حوار مائدة العشاء الطبيعي 
يت ليفرتس أي ا اخنفض التواصل العائلي. التلفازكلرم  لتفازفل. كلرما ازدادت مشاهدة اتربية الط

ساعات أكثر وأكثر من حياة الولد الصغري وليس هناك من أي شيء تقريبًا ميكن أن ينافس 
  56معه على انتباه الطفل.

                                                           

  56 لألسف يف أايمنا هذه أصبحت اإلنرتنت واهلواتف الذكية وال Tablet تنافس على مشاهدة التلفاز وبنتائج متساوية أو رّبا 
املعررب -سوأ أ  



59 
 

إن الصمت اخلاّلق، الذي يتيح لنا التأمل بعالقتنا مع هللا أبسلوب شخصي  .٤
حدرين من جو األطفال والكبار املن الثراثر األزيل. على التلفاز حباطه ابإلعتمادعميق، يتم إ

طويل. دائم يف اخللفية يرتبكون على حنو متزايد بوجه الصمت ال يسود فيه صوت تلفازمنزيل 
فهؤالء تنمو عندهم الفكرة أن الصمت هو بطريقة ما خطأ أو غري طبيعي. وابلتايل الصالة تبدو 

تمل. وهكذا ال يالكنهلؤالء أهنا مربكة واخِلدم  لتأمل بصمت. تعلرمون أبداً قيمة اسية طويلة وال حت 
فالرغبة للصمت والصالة والتأمل، اليت هي أسس النمو الروحي العميق، ميكن تطويرها فقط يف 

والعائلية،  ةمن انحية مثالية يف منزل حيث ي ستثمر فيه الوقت يف الصالة الفردي –جو هادئ 
 املوسيقى.  أودون ضجيج التلفاز 

إن املسائل احلياتية األساسية يتم حتريفها وتشويهها يف وسائل اإلعالم، اليت  .٥
يخ، احلب، احلرب، املوت، التعصب، التار هدفها األول هو خلق مستهلكني فاقدو احليوية. 

م حتريفها مجيع هذه املسائل إمرا يت –املستقبل، وأهم من كل شيء، هللا ومصري النفس البشرية 
يف  فازالد والكبار ال يشاهدون التلو تشويهها أو غض النظر عنها يف "ثقافة" التلفاز. واألو أ

سياق مشويل، وذلك ألن التلفاز أبداً ال يقدم معلومات عميقة كافية للمشاهد ليكون له سياق. 
قية لواثئها لتصورر وجهة نظر معيرنة. الربامج ا"لدغات صوت" قصرية مت تنقيحبفاألخبار ت قدرم 

تركرز على مواضيع هدفها دغدغة املشاهدين عوضًا عن إبالغهم أو تربيتهم. برامج احلديث 
ات عملي –تعمل بشكل صارخ على تصوير ما هو غري طبيعي  Talk Shows لالتلفزيوين ا

 –تغيري اجلنس، املثلية اجلنسية، األوالد الذين قتلوا ذويهم، وكل شكل من الفجور ميكن ختيرله 
فال وابلتايل يبدأ األطتعطي املشاهد السياق الذي ميكن أن يضع فيه هذه األمور. دون ان 

ليس  طبيعي وأنه أمر علينا القبول به. وّبا أنهو خصوصًا أبن يعتقدوا أن ما هو غري طبيعي 
هناك من إطار مرجعي اترخيي وثقايف وروحي، يتم خلط الصاحل والسيء مع بعضها البعض يف 

اً األرجح يتم نسيان ما هو صاحل بعد ثالثة أايم. "خرباء" التلفزيون يعرفون متامعقل الولد، وعلى 
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هذا املشاهد الفاقد الروح والذي أن هكذا خملوق فارغ سوف يشرتي أي شيء يوضع أمامه. 
 .اً ال يفكرر يصبح مستهلكاً عشوائي

لفاز جيب أن لتأخذًا بعني اإلعتبار التأثريات املدمرة اليت يتعررضون هلا، أي نوع من ا
نع ما قبل املدرسة، هو منشجرع أوالدان على املشاهدة؟ إن أفضل شيء، وخاصًة ألطفال مرحلة 

كلياً. ولكن احلقيقة احملزنة هي أن معظم األهل، حىت يف البيوت األرثوذكسية، خيتارون   التلفاز
ؤولية التواصل ، عوضًا عن حتمرل مسbaby sitterأن جيعلوا التلفاز ّبثابة مربية األوالد 

ب بطرق اللعواإلختال  مع أوالدهم. األوالد هم حباجة أن ت قرأ هلم القصص. هم حباجة لوقت 
ني اليد يح هلم معاجلة األلعاب، األمر الذي أيضاً يطورر التنسيق بوتت اخليالية مقدراهتسوف متررن 

 سنراً عليهم أن د األكرب. األوالها أبفضل طريقة بعدم وجود تلفازوالعني. هذه األمور يتم حتقيق
ر الذي يتم يعاينوا الطهارة األخالقية كطريقة حياة. وابلتايل العنف واجلنس املتزايد والغري مرب 

 هكذا رؤية. ا خبلق، لن يسامه، مع متجيدمها للسلوكات والنظرات املاديةعرضهما على التلفاز
ياً، علينا أن على حياهتم كل التلفازإزاحة أتثري مستحيل ملنطلق، وابلرغم من أنه رّبا ن هذا ام
. برامج اخلالعة جيب منعها يف املنزل. على الولد أن يتم ضع قواعد واضحة ملشاهدة التلفازن

تدريبه أيضاً على مغادرة منزل صديق له إذا مت مشاهدة هكذا برامج هناك، وجعل األمر واضحاً 
كنرا   رض لتربير الذات. فقط إذاله أنه جيب عليه إزاحة نفسه بصمت من هكذا موقف دون ع

حذرين بوضع حدود على مشاهدة التلفاز سننتج أوالدًا حساسني ومسؤولني أخالقيًا لديهم 
 الشخصية أبن يتحاشوا وابستقاللية السم التلفزيوين ذاته الذي يدمرر الشخصية. 

بذات طارًا خز العشوائي ابلنسبة للكبار تشكل أإن مشاهدة التلفا. الكبار والتلفاز
اجلدية تقريبًا مقارنة لتلك اليت يتعررض هلا األطفال. التعررض التكراري ملواقف فاجرة وعنيفة 

ورل تتجاهل اجلانب الروحي لطبيعة اإلنسان تؤدي إىل حتو وألفكار علمانية إنسانئية اليت تنكر 
زة يعيشون ففالناس الذين يكتبون وينتجون األعمال لشبكات التلدقيق يف مواقفنا ومعتقداتنا. 
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هتم للعامل هي عامة نظر يف عامل بعيد جداً عن ذلك الذي يعيش فيه املسيحي األرثوذكسي التقي. 
خالية من أي مفهوم صاحل للحياة الروحية. الربامج التلفزيونية متيل حنو التعبري عن ازدراء علين 

وجهة نظر سلبية  ادة منر البتولية عصو  ت   للطهارة األخالقية أبي شكل كانت. على سبيل املثال،
ر وكأنه سعي وراء اإلعتدال حيث أن اإلنسان الذكي هو الذي صو  ألمريكي ي  احللم ا وساخرة.

يومي. األخالقيات الظرفية هي الطبق اليسعى وراء أكرب حتصيل مقابل أصغر كمية من اجلهد. 
راابً من العنف العلين ثر خهذه التأثريات هي أكثر خبثاً بكثري مما نعتقد، وهي أحياانً نتيجتها أك

واجلنس الوقح الذي يعرض على التلفزيون. فاألخري ميكن لإلنسان الراشد أبن يتعررف عليه فوراً 
أنه خطأ وعدمي األخالق؛ لكن اهلجمات احلاذقة على املبادئ الروحية واألخالقية ليست ابلسهل 

 . وأفكاران دون أن ندرك ذلك أبداً ؤثر على مواقفنا تفهي جمدداً ميكنها أن أن يراها املشاهد. 
حني نشاهد أي برانمج تلفزيوين أو أي إعالن، علينا دائماً أن نقيرم ماذا نشاهد ونقارن 
رسالته أو مضمونه مع املعيار األزيل للحقيقة املسيحية األرثوذكسية: ماذا كان ميكن أن يكون 

 تكون ردة فعل القديس بطرس موقف القديس يوحنا الذهيب الفم من ذلك؟ ماذا كان ميكن أن
لربانمج املشبوه. عن ا فيداملرانمج المن ذلك؟ إذا فعلنا هذا ابستمرار، ميكننا أن نتعلرم كيف منيرز 

لكن هذا يتطلرب منا أن نبقى ابلغو الدقة جتاه ما نشاهده. لنقوم لذلك، علينا أن حند من 
الصالة، و الصمت والتمارين الروحية )مشاهدة التلفزيون، وجنعله أمر اثنوي مقارنة مع السعي حن

ن وراء مكستمرار على مصدر الفلسفات اليت تالتأمل، القراءة الروحية، إخل(، وأن نبحث اب
"ثقافة" التلفزيون. وإال سوف أيخذ منا التلفاز القدرة لنحكم ومنيرز ما هو صح من ما هو خطأ. 

حبد  ليب على املنزل األرثوذكسيومن الواضح أن ذلك سوف يؤثر يف هناية املطاف وبشكل س
 ذاته. 

الم، ألن ينطبق متاماً على الفيديوهات واألف ما قلناه عن التلفاز. الفيديوهات واألفالم
لسينما،  خبصوص صاالت امعظم الفيديوهات واألفالم تشاهد اليوم على التلفاز يف املنزل. 
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وايت س لديهم أي سيطرة على احملتكقاعدة عامة ال يصح لألطفال الذهاب إليهم. أوالً األهل لي
اليت ت عرض يف هكذا أماكن. وابلتايل جيلب األوالد معهم إىل منزهلم أتثريات ال يعرف عنها 
األهل شيئًا بتااتً. إضافًة، صاالت السينما غالبًا ما تلعب دور "مربية املنزل" الرخيصة وتدفع 

 ل األرثوذكسي.على املنز  ضاً له نتائج مؤذية. هذا األمر أياألهل إىل التخلري عن مسؤولياهتم كأهل
ملوسيقى هي اتشكل املوسيقى وسيلة تواصل قوية جداً. وحىت بعض أنواع املوسيقى. 

املعاصرة والراب  Rockالشهري الذي جنده يف موسيقى الروك  Bassوتر الباس . مدمنة فيزايئياً 
Rap  َموا هبا اخالل دراسات جتريبية ق ة شهوانية أثبت عدد كبري من علماء النفس منقر لديه د

وتر الباس هذا، حني ترافقه كلمات األغنية اليت متتد من ما هو  هواء.أهنا قادرة على إاثرة األ
جمررد غري حمتشم إىل ما هو إابحي علناً، ي ضخ يف رؤوس العديد من الشبان والشاابت ّبعدل 

ات أوضحت أن معظم املراهقني مر الدراستة ساعات يف اليوم. ويف حقيقة األأربعة إىل س
الفيديوهات. و  وسيقى مقارنة مع مشاهدة التلفلميضيعون حىت أوقات أكثر من ذلك ابلسماع ل

 وابلتايل من املهم جداً أن نقيرم حبذر املوسيقى اليت يسمعها الولد.

إن سن املراهقة هو فرتة من اإلكتشاف الذايت. معظم الشباب يف  املوسيقى واملراهقون.
ذلك  كما  ،احلاجة إىل اإلنتماءو ن النمو حياولون إجياد مكاهنم يف هذا العامل. املرحلة م ذهه

فضون من ِقبل أصدقائهم اخلوف الرهيب من من الشباب إىل التحررك ض انيدفع ،أهنم سري 
هذا األمر يعكس نفسه يف عامل املوسيقى حيث املراهقون يتكيرفون مع اجملموعة القطعان. 

 Pop  ليقى نفسها، اليت غالباً ما تبثرها وترورج هلا برامج حمطات راديو موسيقى ابسماعهم للموس
احمللية. معظم هذه املوسيقى الشعبية تتضمن كلمات تشجرع الصغار إىل التكيرف وإىل اتباع 

من  وناإلاثرة الدائمة اليت يتلقراها املراهق وهي تؤيد أسلوب حياة الفجور والتفاهة. ،اجملموعة
وسيقى جتعل األمر مستحيالً عليهم أن ميضوا أي وقت جدري يف هدوء الصالة أو التأمل هذه امل

يف  يف رحلة اكتشاف الذات، هم اأن ينطلقو  فبدلألمور. ، أو حىت أن يقدرروا هذه ايف الذات
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الساخرة اليت أتيت مدورية عرب  Nihilismغالب األوقات ينغمسون كليًا يف رسالة العدمية 
ات الص  . اهلةوت وإىل داخل عقوهلم اجلمكربر

تقطع األوالد عن سائر عائلتهم. ويستحيل  Pop لمن الواضح أن املوسيقى الشعبية ا
التواصل ذي املعىن مع األوالد إذا كانوا دائمًا يسمعون إىل املوسيقى، وخاصة إذا كانوا يرتدون 

له يف لة هو منع حصو اعات على رأسهم تعزل عنهم العامل أبكمله. أفضل حل هلذه املشكمسر 
دوا على مساع املوسيقى الكالسيكية والتقليدية منذ أوىل ابدئ األمر. على األوالد أن يتعور 

 Pop لسنواهتم. فإذا أتقنوا مساع املوسيقى الصاحلة، سوف طبيعياً ينزعجون من نغمة موسيقى ا
ريها من املوسيقى غوالروك و السماع إىل إذاعات الراديو اليت تبث موسيقى الراب  البدائية واجللفة.
نع يف املنزل.  الشعبية جيب أن لب إىل املنزل جيب أن ت فحص  CD 57 لمجيع األشرطة وامي  اليت جت 

اعات السترييو ال جيب أن ت سمح بل ابألحرى جيب مشاركة املوسيقى ويوافق عليها األهل. مسر 
 قدر املستطاع مع اآلخرين. 
ق املوسيقى ر ن يوجره إهتاماته صوب فِ اشد أاً على الر من السهل جد. املوسيقى والراشدين

ويدين هؤالء الشبان الذين خيتارون  Megadethوميغاديث  Metallicaالشهرية مثل ميتاليكا 
السماع هلذه املوسيقى الشيطانية والعنيفة. لكنهم جيب أن يتذكرروا أن موجات أثري الراديو مليئة 

اليت تبث أغاين كلماهتا متجرد م تع اخليانة الزوجية  Country Musicّبحطات موسيقى الريف 
والقتل والسكر وعدم املسؤولية. املاليني من الكبار يسمعون هلذه املوسيقى. على الراشدين أن 
يتأملوا أيضاً ابملضمون األخالقي لكلمات املوسيقى اليت ت بث عادة على حمطات الروك اخلفيف 

light rock  وموسيقى القدامىoldies،  واليت الكثري منها قذرة وموحية وحىت معادية
حنن الكبار ال نستطيع السماع لكلمات مليئة ابخليال والسليب والفاجر ومث نتوقع للمسيحية. 

أوالدان أن يسمعوا إلينا حني حنذرهم عن الرسائل الغري الالئقة اليت جندها يف املوسيقى اليت 
                                                           

  57 وموسيقى ال MP3 احملمرلة على اهلواتف الذكية وغريها من األجهزة اإللكرتونية احلديثة – املعررب
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ن ئلة أيضًا يسمعون ملوسيقى صاحلة ومفيدة سي كور فقط إذا كان الراشدون يف العايسمعوهنا. 
 نظرة مالئمة جتاه هذا النوع من وسائل الرتفيه.األوالد 

ذلك لكل من و تب اليت نقتنيها يف منزلنا، علينا أن نقيرم اجملالت والك   تب.اجملاّلت والكُ 
من  .ة احملرررب وقوموا بتحليل نأوالدان أيضاً. أنظروا على كل جملة تشرتوها مصلحتنا ومصلحة 

ال مكان هلا يف   ‘بينتهاوس’و‘ باليبوي’الواضح أن ما يسمى ّبجالت "اإلابحية اخلفيفة" مثل 
البيت املسيحي. يف هذا النوع من اجملالت ليس فقط متجيد ملذات الفجور هو أمر غري 

ي. هكذا دمسيحي، لكن النظرة العامة اليت يتم تصوريها من خالهلم تركرز على إرضاء الذات املا
ضع رغباته  نظرة تدمر احلياة العائلية ألن يف العائلة الصحية كل فرد هو مدعو ابستمرار أبن خي 
الفورية لصاحل العائلة أبكملها. من دون هكذا نظرة لألمور، احلياة الروحية متوت؛ ألنه، وبكل 

ه هي قاعدة ذأتكيد، إكتشاف الذات ابملعىن الروحي هو مبين على حرصنا على اآلخرين. إن ه
 وهي قاعدة تناقضها ابلكامل فكرة إرضاء الذات.  –أساسية يف املسيحية 

ت أخرى متيل حنو الرتكيز على األزايء واهلواايت والسيارات والرايضة. معظم هناك جمالر 
ر الذي . األمجيب فحص الفلسفة اليت تكمن وراءهاهذه ليست فاسدة علنًا أو خطأ. لكن 

ييم هكذا منشورات هو مسألة األوليات. مجيع هذه اجملالت لديها مقاالت جيب التمعن به يف تق
وإعالانت تركز على مقاربة مادية للحياة. إن ذلك ألمر مغري جداً. فالكثري من كوارث نصف 

والسترييوهات  sport لمت إشعاهلا نتيجة الرغبة يف اقتناء سيارات ا midlife crisisاحلياة 
ركيزاً "، وهي رغبة مت زرعها حبذاقة ابلتعررض لفلسفة دنيوية اليت تضع تواملالبس و"أشياء العامل

تقد والضحية البائسة هلهذه الفلسفة يؤدي به األمر ليع اآلتية.تلك من  على هذه احلياة أكرب
ني نرى األمر الذي نشعر به متاماً ح –لنفسه أنه إبمكانه ملء الفراغ الروحي يف نفس اإلنسان 

وابلتايل هو يتجه حنو العامل وجيعل أشياء جمالت األزايء  –ملوت يقرتابن سن الشيخوخة وا
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والرايضة واهلواايت األولية يف حياته. نتيجة ذلك، هو غالباً ما خيسر ليس فقط نفسه بل عائلته. 
 جيب حتاشي األولوايت الدنيوية إذا أردان أن نبين سلوك أرثوذكسي صحيح يف بيوتنا. 

التدقيق هبا. على سبيل املثال، العديد من جمالت النساء متيل  هناك جمالت أخرى جيب
حنو رفع قيمة احلب الرومانسي إىل غاية حبد ذاته. عندها كل تصررف ال أخالقي يصبح مسموح 
به، طاملا نفعله يف سبيل "احلب." من الواضح أن هذه الرسالة هي هتديد للبيت املسيحي. 

ملهنة واكتفاء ا دورحنو حتقري دور األمهات واألمومة، رافعني  العديد من جمالت النساء أيضاً متيل
. جمدداً الرتكيز هنا هو على الذات عوضاً عن العائلة، واملبادئ أوىل األمهياتالذات إىل مستوى 

يركزون  تاليت يتم عرضها هي مدمرة لفكرة البيت والعائلة. مرورجو اإلعالانت يف هذه اجملالر 
ومستحضرات التجميل )"املاكياج"( وتصفيف الشعر، وهكذا حيثون  أيضًا على فقدان الوزن

ل املرأة حبذاقة متقنة، هذه اإلعالانت حتور القارئ إىل السعي وراء األشياء اليت تؤدي إىل الغرور. 
بعيداً عن حياة اإللتزام ابلعائلة واألوالد وتزرع فيها رغبة ابلزينة الدنيوية. يتضح هذا األمر بسعة 

لقديس ت املعاصرة مع الزينة اليت حيددها ازينة املرأة "األنيقة" اليت تصورها اجملالر  حني نقارن
 بطرس للمرأة املسيحية:

َبْل ِإْنَساَن  اِب،َوالَ َتك ْن زِينَ ت ك ن  الزرِيَنَة اخْلَارِِجي َة، ِمْن َضْفِر الش ْعِر َوالت َحلِري اِبلذ َهِب َولِْبِس الثِريَ 
اَم هللِا كَ اْلَقْلِب اخلَْ   58 .ِثري  الث َمنِ ِفي  يف اْلَعِدميَِة اْلَفَساِد، زِيَنَة الرُّوِح اْلَوِديِع اهْلَاِدِئ، ال ِذي ه َو ق د 

م هي تب اليت تباع يف أمريكا الشمالية وأورواب الغربية اليو لألسف الشديد، العديد من الك  
ب إىل تعددها يومًا بعد يوم، جلأ ابئعة الك  ببساطة "زابلة". وّبا أن الناس اليت تقرأ يتقلص 

مواضيع يعتقدون أهنا قد تلفت انتباه عامة من الشعب جلأت إىل وسائل الرتفيه احلمقاء مثل 
عشرين سنة على مر ال تبمعظم أعمال أدب الرواية اليت ك ت التلفاز والفيديوهات. وابلتايل،
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ذي وجهيت نظر من الناحية  ااالهتيف أحسن ح ة بشكل صارخ أو هيفاجر  املاضية إما هي
الذي هو ابعرتافنا   Steven Kingاألخالقية. خذ على سبيل املثال رواايت ستيفن كينغ 

لرغم من اب تب اليوم.وهذا أمر أصبح اندراً يف عامل الك   –وذكي يف رواية القصص كاتب ممتاز 
مضموهنا.  ًا شيطانية يفأن أعماله ليس عدمية األخالق، رواايته عن الرعب النفسي هي تقريب

م. ستيفن كينغ ميتلكون معتقدات مرسرخة تؤثر مباشرة يف حياهت عدد قليل جداً من شخصيات
ستوحشون وي قتلون أبساليب شاذة، وغالباً يوجود عنصر شيطاين خميف ابألحرى، هم عادة ما ي  

ي صورر الشر  يانحغالب األ هلل ولقوته املطلقة. يف كرليس هناك من أي ذ يعمل يف اخللفية. 
 ضحااي ابئسة ألمور خارجة عن ألقوى أو املطلقة وشخصيات كينغ ليس إالر ّبثابة القوة ا
 وحيًا على أية ر ري طهي خ، ألكثر شهرة يف أمريكاذه املواد الروائية، اليت هي من اسيطرهتم. ه

ة للغاية، وهي عفهي تصورر صورة مزيفة متاماً عن العامل الروحي، وغالباً ّبصطلحات مقن مسيحي.
تدمر أي صورة عن العائلة والفرد اللذان مها حبماية هللا، وهي تلك الصورة اليت ترتكز عليها 

 النظرة املسيحية للمنزل.

 self-helpالذاتية"  و"املعونة Pop Psychologyتب السيكولوجيا الشعبية إن ك  
اجمللدات  ي على األرجح أكثرتستحق اهتمام خاص. فبعد ك تب الرواية والرومانسية الفاجرة، ه

 تب جيب حتاشيها. فالعديد منها ليس فقط تنظر إىلمبيعًا يف أمريكا. بشكل عام هذه الك  
الكائنات البشرية من منظار إنسانئي وفاقد للحس األخالقي، لكن الكتُّاب أنفسهم يناقضون 

م عن نظريته أو ظبعضهم البعض. فأحد من نصرب نفسه "خبرياً" سيتكلرم أبسلوب احلرب األع
نظريتها يف تربية األطفال أو عالقات الذكور مع اإلانث فقط ليتم تفنيد ودحض مجيع هذه 
األفكار من ِقبل "خبرية" خمتلفة بعد عدة سنوات. وهكذا يتعررض القارئ إىل نوع من النسبوية 

ري مترزنة. وّبا أن وال غاألخالقية تتغري ابستمرار، مما جيعل املبادئ تبدو وكأهنا متقلبة ويف اجلوهر 
أحد من هؤالء اخلرباء لديه إطار مرجعي عقالين ملا ينظرر به، القارئ يف هذه احلالة أبداً ال ينمري 
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نظرة منطقية للتفاعل البشري أو للكائن البشري أو للحياة. ومن دون معيار ما ليقيس به التفكري 
ق تطوير فلسفة الواضح أن الك تب اليت تعيوالتصرفات البشرية، يبقى دون فلسفة حياة. فإذاً من 

 مكان هلا يف املنزل األرثوذكسي.احلياة ال 

إن سر احلفاظ على جو أرثوذكسي يف املنزل يكمن ابلكامل يف أيدي مسؤولية الكبار. 
الكبار الساكنني يف ذلك املنزل. فإذا هم متحدون يف رغبتهم للسعي يف إظهار مثار الروح "الفرح 

فاف، وأصحاب هذه ل األانة واللطف والصالة والصالح واإلميان والوداعة والعوالسالم وطو 
اإلجيابية  فاتااإلحنر عندها وبسرعة يصبح األمر سهالً للغاية أن نفصل  59"ليس انموس ضدرهم،

واملفيدة عن تلك اليت هي مدمررة. ففي حقيقة األمر إنه ألمر سهل جداً أن نقيرم مزااي األفالم 
ئجارهم أو . إقرأوا نقداً لألفالم والربامج قبل استاجملهرغاين والربامج اليت هي حتت تب واألوالك  

ف جداً ؟ هل خيط القصة ضعياًل إجيابية أو إستداللية يف نيتهامشاهدهتم. هل الرسالة إمجا
لدرجة أن املخرج عليه أن يلجأ للكالم البذيء ولعنف غري مربرر وملشاهد جنسية حمظورة ليحافظ 

هل القصة تشوه هللا أو تعرض ظاهرة شيطانية من وجهة نظر إجيابية هتمام املشاهدين. على ا
ب واملوسيقى. تأو غامضة؟ ذات املشاكل اليت جتعل فيلمًا غري مناسب تنطبق أيضًا على الك  

 ت اإلخبارية. وميكن أن جند نصوص نقد لكل هذه يف اجلرائد واجملالر 

ملثالية . من الناحية او خلق جو أرثوذكسي يف املنزلأهم أهدافنا كأهل أرثوذكسيني هإن 
هذا األمر جيب أن يبدأ ابكراً. ولكن يف حالة العديد من املهتدين لإلميان، أو يف حالة األهل 
 الذين فقط مؤخراً عاينوا أتثريات العامل السلبية على أوالدهم وبيوهتم، الوقت املثايل غالباً ما يكون

ح هلم مشاهدة كل أنواع قد مضى. األوالد الذين  سبق وبلغوا مرحلة املراهقة وابلتايل قد سبق ومس 
زابلة الرتفيه والسماع هلا منذ طفولتهم املبكرة يشكرلون حتدري صعب. ابلرغم من ذلك، علينا 
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تصحيحهم بوالء متصلرب للفضيلة املسيحية، ولكن دائماً بروح هادئ ومع الصرب. مواد الرتفيه 
ل، وهذا ؤولية وحق األهئقة جيب أن يتم نزعها فورًا من املنزل. هذا من مسغري الالبغيضة وال
أن يقال ابلوضوح املطلق لألوالد. يف هذه األمور جيب أن ترشدان كلمات القديس  األمر جيب

دان رأوان أننا إذا أوال 60."اْمَتِنع وا َعْن ك لِر ِشْبِه َشرر  .اْمَتِحن وا ك ل  َشْيء . مَتَس ك وا اِبحلََْسنِ بولس: "
دائمًا منتحن ونقيرم مزااي كل فيلم أو برانمج مشاهده، وكل كتاب وجملة نقرأها، وكل قطعة 
موسيقى نسمعها، سوف أييت الوقت ليدركوا أن املسيحي األرثوذكسي هو مسؤول عن كل ما 

ل يف املنزل اخيتار أن يقوم به. وإذا هذه اليقظة تؤدي إىل ارتفاع يف نسبة السالم والفرح واإلعتد
دات حياكون مثالنا. سيطرحون عنهم العامع التخلص من العناصر األكثر سلبيًة، عندها سوف 

القدمية والسيئة وسوف يتعلرمون على عيش احلياة األرثوذكسية ذاهتا اليت حيياها أوالد تربروا منذ 
قطعة مساء  إىل صغرهم على اإلميان. هكذا ميكن للمنزل املسيحي األرثوذكسي أن يتحول فعالً 

 ، حىت عند أولئك الذي يهتدون إىل اإلميان وأوالدهم أكرب سناً.صغرية على األرض
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 الفصل الثاين

 احلياة الكنسية األرثوذكسية
 

 أ. آداب الكنيسة
 

 61الكنيسة هي السماء األرضية اليت فيها يسكن ويتحررك اإلله السماوي.
 

الذي مت فصله و"إصالحه" من خليقة هللا  إن الكنيسة األرثوذكسية هي ذلك اجلزء
يلتقي العاملني السماوي واألرضي خارج الزمن يف أعمال العبادة  مللكوت هللا. ضمن جدراهنا

مان هناك هلل. املالئكة تعاون الكاهن أثناء القداس اإلهلي، والقديسون تقد   والذبيحة الرتان
ضًا حتضر، يوطوكوس املباركة والدة اإلله هي أيوأعضاء الكنيسة املنتصرة يشرتكون يف اخِلدم. الث

متاماً كما  62حيضر بشكل غري منظور أينما اجتمع اثنان أو ثالثة ابمسه،وطبعاً ربنا يسوع املسيح 
هو حيضر دائمًا يف اإلفخارسيت املدخر واحملفوظ على املائدة املقدسة يف معظم الكنائس 

 األرثوذكسية. 
وحية املهمة، علينا دائماً أن نقرتب من أي كنيسة أرثوذكسية إنطالقاً من هذه الوقائع الر 

منر من أمام كنيسة أرثوذكسية سريًا على األقدام أو يف سلوك خشوعي. حىت حينما أبعمق 
السيارة، دائماً نرسم عالمة الصليب على أنفسنا احرتاماً حلضور هللا داخلها. فعاًل إنه ألمر غري 
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 وابلتايل من الواضح أنه جيبذكسية دون أن نظهر هكذا احرتام. وارد أن منر أمام كنيسة أرثو 
 علينا أن نتعامل مع لقائنا ابلعامل السماوي خالل اخِلدم اإلهلية ابلتحضري املناسب والدقيق. 

عند حتضريان للذهاب للكنيسة، علينا دائما أن نلبس كما لو كنا ذاهبون لزايرة صاحب 
، على وشك أن ندخل إىل حيث وجود هللا الفعلي. وابلتايل يف هناية املطاف، حننمقام رفيع. 

" يف الكنيسة  "شور  لاملالبس الغري رمسية هي غري مناسبة. على سبيل املثال، ال جيوز أبداً ارتداء ا
أايً كانت الظروف. الرجال عادة جيب أن يلبسوا البدلة والكرافات. و األرثوذكسية أايً كان اجلنس 

الفساتني أو التنانري وجيب عليهن دائمًا تغطية رؤوسهن. موضة ولون  نر النساء جيب أن ترتدي
الثياب اليت يلبسها املسيحيون األرثوذكسيون جيب أن تكون خافتة وحمتشمة، خاصة أثناء 

ليت دون أكمام ااحلضور يف الكنيسة. قمصان الرجال جيب أن تبكرل إىل العنق. األلبسة الضيقة و 
القاعدة  ب حتاشيها ألهنا ال تليق إطالقاً ابملسيحيني. يف حقيقة األمر،والتيشرياتت املتوهجة جي

املتبعة للباس املناسب إن كان خارج أو داخل مبىن الكنيسة هي هذه: حتاشى لباس أي شيء 
سيجلب عليك اإلنتباه. وهذا يضم اجملوهرات وأدوات التجميل )املاكياج( واإلستعمال املتباهي 

للرجال(، والقبعات الكبرية أو املبهرجة. عندما ندخل الكنيسة، علينا دائماً للعطور )أو الكولونيا 
لوك وابلتايل كل شيء يف مظهران الذي يناقض سان نسعى لنمتثل بسلوك العشار املتواضع. 

 التقوى املتواضعة جيب اعتباره غري الئق.
ئق من بداية اعند الوصول إىل الكنيسة حلضور اخِلدم، علينا أن نسعى للوصول قبل دق 

 . يف بعض الكنائس وخاصة يف مجاعات "املؤمننيأذهاننااخلدمة لكي حنضر أنفسنا ولنصفري 
القدامى"، املؤمن خيلع نعليه قبل دخول الكنيسة. هذا األمر هو طبعًا عمليًا ال يتناسب مع 

ورثوها من  مالذي ال يزال يتبعها املسلمون وه – الكنائس الكبرية، وابلتايل لألسف، هذه العادة
ع هي تقريبًا اختفت يف البلدان األرثوذكسية. لكن املعىن الرمزي يف خل –أجدادهم املسيحيني 

نا ال جيوز أن أن لكنيسة، يذكران وبشكل أكثر امهيةاحذيتنا، يف حماولة إلبعاد وسخ العامل من ا
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رمسنا عالمة  ، وبعد أنعند دخولنا حرم الكنيسةاخِلدم اإلهلية.  جنلب أوساخ عقولنا الدنيوية إىل
الصليب على أنفسنا ابقرتابنا للمبىن، نقوم عادة بتكرمي األيقونة الوسطى يف النارثكس بثالثة 
مطانيات. ونفعل ذلك برسم عالمة الصليب مرتني مع إحناء الرأس )ابإلحنناء وملس األرض 

باً(. إىل األرض تقري د اليمىن(، أو إذا أردان، بركعة )ابلسجود على الركب وإحناء الرأسابلي
)خبصوص الركعات، علينا أن نذكرر هنا أن ّبا أن يوم األحد هو يوم القيامة ، ال نقوم ابلركعات 
وال نركع يف الكنيسة بعد غروب السبت. هذا احلظر يسري ليس فقط أايم األحاد بل أيضاً يف 

ارس هذا القاعدة  ألديرة متالفرتة التعييدية ابكملها املمتدة من الفصح إىل العنصرة. يف بعض ا
أو  يفضرل على يد القديس اليمىن، إذا كان يباركة )كل يوم السبت أيضاً.( مث نقبرل األيقون

ونرسم عالمة الصليب مرة اثلثة، صانعني إحناء أو ركعة أخرية. وألن ال جيوز أن  (مل صليباً حي
عامًة.  لكنيسة، إذا مل نقلنوسخ أو نشوه األيقونة، على النساء أن تتحاشى وضع احلمرة يف ا

دم خيتص بع ukase63)نشري هنا أن القديس يوحنا شانغهاي وسان فرانسيسكو حىت أصدر 
 ارتداء احلمرة.(  السماح بتكرمي األيقوانت عند

على املرء عادة أن يضيء  64الكنائس األرثوذكسية لديها مشوع متوفرة يف خلف الكنيسة.
له للكنيسة. إذا لديك حاجة خاصة أو إن أردت أن تذكر واحدة من هذه أمام أيقونة عند دخو 

شخص ما بصلواتك، ميكنك أن جتعل ذلك األمر معلوماً عند هللا إبضائتك مشعة كتضحية تقية 
 هلل. خيربان القديس يوحنا كرونشدات:

ور ترمز إىل نور الثالوث الغري خملوق، ألن الرب يسكن يف الن الشموع املشتعلة على اهليكل
وع . الشمال يدىن منه. هي أيضًا ترمز إىل انر الالهوت الذي يسحق فجوران وخطاايانالذي 
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72 
 

املخلص تعين أنه هو النور احلقيقي الذي ينري كل إنسان أييت إىل العامل  املضاءة أمام أيقوانت
 (؛ يف نفس الوقت، هو انر تنغمس يف نفوسنا وأجسادان وحتييها. ۱:٩)القديس يوحنا 

ترمز إىل حقيقة أهنا هي أم النور الذي ال يدىن والدة اإلله  أمام أيقوانت الشموع املضاءة
 منه، وأيضاً إىل حمبتها الفائقة الطهارة واملشتعلة جتاه هللا وحمبتها للبشر. 

الشموع املضاءة أمام أيقوانت القديسني تعكس حمبتهم الغيورة هلل الذين ألجله هم ختلروا 
يسون ينًا يف احلياة، ّبا فيه حياهتم حبد ذاهتا، كما فعل الرسل القدعن كل شيء يعتربه اإلنسان مث

والشهداء وغريهم. هذه الشموع تعين أيضاً أن هؤالء القديسني هم قناديل تشتعل من أجلنا ومتنح 
لنا النور من خالل منط حياهتم املقدس وفضائلهم وشفاعاهتم احلارة لنا أمام هللا من خالل صلوات 

وهناراً. الشموع احملرتقة أيضًا ترمز لغريتنا احلماسية وتضحيتنا الصادقة اليت نقدمها مستمرة لياًل 
   65بوقار وبشكر هلم الهتمامهم بنفوسنا أمام هللا.

بعد أن قمنا بتكرمي األيقونة يف وسط الكنيسة وأضأان مشعة أمامها، عندها نذهب إىل 
ة لى اليسار )يف اجتاه اهليكل(. )إن عادأماكننا يف الكنيسة: الرجال على اليمني، والنساء ع

تقبيل األيقوانت على التيمبلون، واليت هي ستارة األيقوانت أمام الكنيسة وتدعى أحياانً بطريقة 
غري الئقة "األيقونوسطاس" اليت ميكن رؤيتها يف الكنائس واألديرة األكثر منها ملتزمة ابلتقليد، 

 كررمها األسقف والكهنة الذي يقومون ابخلدمة، وليستقنياً خطأ. هذه األيقوانت جيب أن يهي 
ل فقط باملؤمنني أو غريهم الذين حيضرون اخلدمة.( الكنيسة التقليدية لن يكون فيها مقاعد، 

عدة بنوك )مقاعد طويلة( ومقاعد اجلوقة )ستاسيداي، ابليواننية( حول مدار الكنيسة ليجلس 
ومتغطرس وغري  غري تقيأمر يقفون معظم اخِلدم. إنه  عليها املرضى واملسنني. وابلتايل املؤمنون

الئق ان جنلس أمام هللا أثناء اخِلدم اإلهلية. املقاعد واجللوس أثناء اخِلدم هو ابتكار بروتيستانيت، 
ل على تالوة العظة ، بترتكز، ليس على لقاء السماويني مع األرضيني خِلدم وهذه نتائج طبيعية 

                                                           

 كالم للقديس مذكور يف جملة "أرثوذكس أمريكا"، حزيران ۱٩٨٤، ص. ۱۱.
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ا إىل مفهوم مشاهدة  واختزاهلإن فصل العبادة من معىن املشاركة يف أسرار هللااليت ترافقها الرتانيم. 
لعبادة. وكذلك لمساع عرض أداء يقوم به مبشر وجوقة هو أمر ال يتوافق مع املفهوم األرثوذكسي و 

 صوص اجللوس أثناء اخِلدم. هو األمر خب
 األرثوذكسية خبصوص املقاعد والوقوف أثناء الصالة، جيب ان نذكر أن الكنائس

العصرانية أو اإلصالحية )ذات التقومي اجلديد( مل تبدأ ابستعمال املقاعد إال يف وقت متأخر من 
هذا القرن، وذلك أساسًا يف الغرب. العبادة العرقية للكنيسة املسيحية دائمًا تضمنت الوقوف. 

 Il Duomo و يف ابريس وإيل ديوم Notre Dameحىت الكاتدرائيات الغربية مثل نوتر دام 
يف فلورنسا مل حتتوي أبداً على مقاعد. لقد كان األمر غري وارد ألابء الكنيسة أن جيلس املرء يف 

إضافًة، العبادة األرثوذكسية هي نشطة. واملؤمنون مدعوون ليكونوا شركاء حضور ملك اجملد. 
اإلنتباه يكون يف  ذلكيف الليتورجيا وليس جمرد متفررجون. بدايًة، هذا األمر يتطلب اإلنتباه. و 

أكمله يف حالة الوقوف. هذه املمارسة العريقة قد مت أتكيدها من ِقبل ابحث يف جامعة كاليفورنيا 
حرفياً يفكررون  الناس"الذي وجد أن ، University of Southern Californiaاجلنوبية 

سرع أثناء ابملئة أأسرع إذا كانوا واقفون على أرجلهم" وهم حيللون املعلومات بنسبة عشرين 
اثنياً، إن املشاركة الصحيحة يف الليتورجيا تتضمن اإلحنناء ورسم عالمة الصليب  66الوقوف.

وأحياانً السجدات واملطانيات. هذه األشكال الناشطة يف العبادة هي مفقودة يف الكنائس اليت 
 لديها مقاعد.

أن لة احرتام نه من غري الالئق وقإ أثناء وقوفنا ابنتباه، يداان جيب إن تكوان إىل جانبينا.
يضع املرء يداه وراء ظهره، األمر الذي يوحي موقف حتدي متعجرف، أو يف جيوبه وهذا دليل 
على أنه اسرتخاء عفوي وليس شيئًا مناسبًا إطالقًا للعبادة. حنن نعبد هللا أبجسامنا كاملًة، 

على جدران الكنيسة  أن ال نتكئ أبداً وحي التوقري والتواضع. جيب وابلتايل حىت وقفتنا جيب أن ت
                                                           

“News of Science,” Reader’s Digest, October 1989, p. 149. 66 
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اليت هي مقدسة وغالبًا ما تكون مغطاة ابأليقوانت، وجيب أالر نقف وحنن شاردون. ّبا أن 
اجلنود يقفون  لفرتات طويلة من الزمن، وّبا أن األوالد يقفون لبضعة ساعات يف الصف ليشاهدوا 

لفرتات  ضية إبمكاهنم أخذ وضعة جسديةفيلمًا سينمائياً، وّبا أن املصفقني يف األحداث الراي
مطولة من الوقت، أي شخص يقول أن الوقوف ووضعة اجلسد الصحيحة يف الكنيسة مها أمر 

رسم عندما نقف أثناء العبادة، جيب أن ت  مستحيل هو بكل بساطة يتفوه كالم غري منطقي. 
يف للرأس. قها إحناء طفعالمة الصليب عادة يف هناية كل طلبة يرتلها الشماس أو الكاهن، يراف

)يف بعض األديرة حيث يتم اإللتزام ابلصمت بدأب، هذه احلركة ال تنطبق ألن احلركة ميكن أن 
 تشتت اإلنتباه.(

 نرسم عالمة الصليب:
 حني ي ذكر إسم هللا، املسيح، أو الثالوث.  .۱
 حني ت ذكر والدة اله "الثيوطوكوس" أو أي إسم قديس.  .٢
ساجيون )"قدوس هللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال ميوت، ارمحنا"(، حني نقول الرتي .٣

"اجملد لآلب واإلبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين،" الصالة الرابنية 
 وأي صلوات أخرى شبيهة.  ()"أابان..."
 يف هناية كل طلبة من الطلبات كما ذكران أعاله. .٤
 ماس، "إىل الرب نطلب."كل مرة يقول الكاهن أو الش  .٥
 كلرما ف تحت أو أ غلقت ستارة اهليكل.   .٦
يف كل مرة تود فيها أن تصلي ألي شخص أو تذكره أثناء اخلدمة )على سبيل املثال،  .٧

 األسقف أو املرضى أو املسافرين(.يذكر حني الشماس أو الكاهن 
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 ذلك: نرسم فيها عادة عالمة الصليب. مثاالن على الهناك أيضاً ظروف 
رؤوسنا  ينحني الكاهن أو األسقف يبارك بيده. عندها، وكما ينبغي، جيب أن حن .۱

قلياًل كشكر على بركته. وهذا األمر يصح أيضًا حني يقرتب املرء من كاهن أو أسقف ألخذ 
رجل الكهنوت  ذ بركةبركته. يف هذه احلالة ال جيب أن يرسم عالمة الصليب على نفسه بل أخ

 أمامه. 
 ناء قراءة املزامري الستة يف صالة السحر )أنظر أدانه(.أث .٢

كما ذكران، هناك أيضاً أوقات أثناء اخلدمة حني املؤمنني يصنعون احنناء )ينحنون قليالً 
ي(، حيث ابلروس‘ بوكلون’ابليوانين، أو ‘ مطانية)’أو يلمسون األرض ابليد اليمىن( أو سجدة 
 جدون على ركبهم، وحينون الرأس نزواًل إىل األرض.يرمسون عالمة الصليب على أنفسهم، ويس

 حنن ننحين:
 دات. سمح لنا ابلقيام ابلسجحني نكررم أيقونة، خاصة أايم السبت واألحد حني ال ي   .۱
 يف بداية كل خدمة ويف كل مرة يقول فيها القارئ، "هلموا لنسجد ونركع... "  .٢
 انه(.يف عدة أوقات معينة يف الليتورجيا )أنظر أد .٣
  حني الشماس أو الكاهن أو األسقف يبخر يف اجتاهنا.. ٤
إىل اهليكل أثناء صالة الغروب أو القداس  حني الكاهن أو األسقف يقوم ابلدخول. ٥
 اإلهلي. 
 ابجتاه األسقف، إذا كان حاضراً يف الكنيسة، وعندما ي ذكر يف الطلبات. .٦

 حنن نصنع السجدات: 
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 املا أننا خارجدخول الكنيسة وتكرمي األيقونة الوسطى، طكما ذ كر أعاله، عند   .۱
 ذا أيضاً صحيح.ه البعض فقط يقومون ابإلحنناء يف هذه احلالة. الفرتة الفصحية وليس يوم أحد.

حني يدخل أي شخص إىل اهليكل خارج الفرتة الفصحية ويف األايم األخرى عدا  .٢
 عد السجود أو اإلحنناء، يقوم األسقف أواألحد، حىت ولو كان فقط يدخل ملهام التنظيف. ب

الكاهن أو الشماس بتقبيل املائدة املقدسة. )نذكر هنا أن وال أي شخص آخر ي سمح له بلمس 
 املائدة املقدسة أبداً وحتت أي ظرف.( 

 يف أوقات حمددة من القداس اإلهلي أثناء األسبوع، وخارج الفرتة الفصحية. . ٣
كاهن ووجهه إلينا ويذكر الئحة من عدد من القديسني. يف هناية كل خدمة، خيرج ال

قد يبدو هذا األمر مصطنع وتكراري يف بداية جيب أن نصلرب أنفسنا على كل إسم ي ذكر. 
األمر، لكن إذا عملنا بوجه ترددان األويل، هذا األداء التعاوين للمؤمنني مع الكاهن حيث 

هذا  لغاية ومفيد جدًا للجماعة. ابلطبعيواجهون بعضهم البعض هو يف حقيقة األمر مجيل ل
التزمنا ّبوقف التقوى املتواضعة. مجيع أعمال التقوى هذه وحماوالت  األمر يتحقق فقط إذا

يه شاإلشرتاك يف اخِلدم هي فارغة وابطلة إذا أ قيمت مع أقل أثر للكربايء والبهرجة. هذا ميكن حتا
تنان وات، مشاركني يف اخلدمة بشعور الرهبة واإلمتركيزان على اهليكل والصل بسهولة حني نوجره كل

لرمحة هللا الغري حمدودة. هذا الشعور لن أييت بسهولة أو بسرعة. سوف يكون هناك أايم حني 
وببساطة نكون فيها منشغلني أبمور أخرى يف عقولنا. ما الذي جيب أن نذكره هو أن ال شيء 

سني أو عن العبادة سيكون له أي نتيجة بعد مخ قد يبدو مهمًا يف حياتنا اليومية والذي يلهينا
 مئة سنة من اآلن. صلواتنا، من اجلهة األخرى، ت سمع أزلياً. 
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دم اإلهلية بشكل مناسب حبضور صالة الغروب )أو حنن نبدأ دورة هناية األسبوع للخِ 
بعد ظهر أو مساء السبت )أو بعد الظهر أو املساء الذي يسبق  (67السحر-سهرانية الغروب

ولكي نفهم أي عيد أو قديس يتم تذكاره يف القداس، من الضروري أن حنضر خدمة يوم عيد(. 
ّبا و الغروب ونسمع الرتانيم اليت هي سوايً تسبرح وغالباً ما تصف معىن العيد أو سرية القديس. 

األابء العظمى عن املسيح والقديسني ميكن إجيادها يف هذه أن على مدار السنة مجيع عقائد 
دم حضور عانيم، ِخدم الغروب والسحر هذه هي ال غىن عنها للمعرفة الصحيحة إلمياننا. الرت 

خدمة الغروب كمسألة راحة هو ّبثابة منع ألنفسنا من الفرصة لدراسة القواعد األساسية إلمياننا. 
األكثر من ذلك، إن خدمة الغروب حتضرران ابلصلوات جمليء املسيح فيما بيننا أثناء القداس 

هلي. حياتنا غالبًا ما تكون عصيبة ومزدمحة ابلنشاطات أثناء األسبوع لدرجة أنه يصبح من اإل
الضروري أن نتمهرل ونتأمل بعالقتنا مع خالقنا من خالل خدمات حتضريية للقداس اإلهلي. 

ل حيخالل النيب امللك داوود. هذا يست يقول لنا الرب من 68"،هللاهو ان أين إ ،اعلموافكفوا "
 .تواصلنا الوحيد مع الكنيسة هو صباح يوم األحدكان اً حتقيقه إذا  تقريب

باح األحد قبل تفل هبا صاخلدمة الثانية يف دورة العبادة األرثوذكسية هي السحر، اليت حي  
 ت ضم الغروب والسحر يف خدمة واحدة تسمى "سهرانيةالقداس اإلهلي. يف الكنائس السالفية، 

 سهرانية، هناية الغروب تتبعها فوراً مزامري السحر الستة. هذه املزامريطوال الليل." إذا كنا حنضر 
الستة تشكرل جمموعة الصلوات األكثر وقارًا اليت ت قرأ يف أي خدمة، ألنه ي عتقد أهنا الصلوات 
اليت سنسمعها يف بداية الدينونة الرهيبة، حني سيظهر املسيح يف هناية العامل. هلذا السبب نقف 

ويف تركيز مطلق كما سنقف حني نواجه دينونيته يف آخر األزمنة. إذا أ قيمت خدمة جبمود اتم 

                                                           

 67 سهرانية غروب-السحر عادة تقام يف الكنائس اليت تتبع التقليد الساليف  كل يوم سبت مساء وتدوم حوايل الساعتني  – املعررب
  68 املزمور ٤٥:۱۰ السبعينية
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السحر منفصلة، عندها ت قرأ بعض الصلوات واملزامري اإلفتتاحية مع طلبة قصرية قبل بداية املزامري 
 الستة. أثناء هذه القراءات كما ذكران أعاله، ال نصلرب أنفسنا بل نبقى جامدين ابلكلية.

قراءة إجنيل السحر، ننظر بتواضع حنو األرض ونسمع ابنتباه. بعدها خيرج الكاهن أثناء 
حاماًل اإلجنيل املقدس )وهو كتاب مزخرف حيتوي على كتاب اإلجنيل للسنة الكنسية( لكي 
نكرمه. أوالً نكررم األيقونة يف وسط الكنيسة كما فعلنا عند دخولنا. مث نتجه حنو الكاهن ونصنع 

كما جرت العادة اليواننية، يد الكاهن )الذي حيمل   قبرل بوقار اإلجنيل، وليس،إحنناءين، ون
اإلجنيل يف يديه، وتكون يداه اإلثنتان مغطاة أبطراف الفيلونيون الذي يرتديه(، ومث نصنع احنناء 

دمشقي تكلم يوحنا ال اثلث. نقوم بتكرمي اإلجنيل متامًا كما لو أكرمنا أيقونة املسيح. القديس
 الكلمة املكتوبة هي نوع من األيقونة:ح أن بوضو 

إن النوع السادس من الصور ]األيقونة[ ي صنع لتذكار األمور اليت مضت، مثل العجائب 
نح اجملد والشرف والتذكار األبدي ألولئك الذين جياهدون ببسالة. فهي  واألعمال الصاحلة، لكي مي 

زى األانس األشرا يال اآلتية، منفعة لألج ، وهي ذاتر وخيلعونتساعد يف زايدة الفضيلة، لكي خي 
ألننا ابلتمعن هبذه الصور نتشجع على اهلروب من الشر ونبتغي الصاحلات. هذه الصور هي 

..، أو من .كتوبة هي الصورةنوعان: إما هي كلمات مكتوبة يف الكتب، ويف هذه احلالة الكلمة امل
  69جهة أخرى هي صور مادية مثل جرة املن وعصا هرون.

قوانت األكثر يضًا من األيّبا أن اإلجنيل حيتوي على كلمات املسيح ذاهتا، فهو ي عترب أ
 قداسة.

بعد أن حضران صلوات الغروب والسحر، حنضر القداس اإلهلي. جيب أن نصوم من 
منتصف الليلة اليت تسبق هذه اخلدمة، وذلك لكي نكون يقظني أثناء اإلحتفال به ولكي حنضرر 

األسرار املقدسة أو األنتيدورون، وهو اخلبز املقدس الذي يوزرع يف آخر اخلدمة.  أنفسنا لتناول
                                                           

  69 القديس يوحنا الدمشقي، يف األيقوانت ]ابإلنكليزية[،  ص. ٧٧-٧٨. 
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)إذا كان القداس اإلهلي ي قام يف منتصف ليلة، عندها جيب أن نصوم بني ستة ومثانية ساعات 
وهذا صوم صارم ال يسمح أبي مأكول أو مشروب(. حىت وإن مل نتناول قبل بداية القداس. 

 ثناء القداس اإلهلي، احلصول على األنتيدورون يف هنايته مينحنا نوعاً من املشاركةاألسرار املقدسة أ
يف اإلفخارسيت. هذا ألنه قد سبق وو جد يف صلب حضور األسرار املقدسة، إذ يبقى خبزاً وال 
يتحورل إىل جسد املسيح، لكنه حيصل على بركة اإلفخارسيت. هلذه الربكة حنن، جمدداً، جنهرز 

 لصوم. أنفسنا اب
إذا كنا سنتناول، عندها جيب علينا أقلره أن حنفظ صوم األربعاء واجلمعة. جيب علينا 

ناء ولكن ّبا أن السبت هو ليس يوم صوم )ابستثأيضاً أن نصوم من تناول اللحوم يوم السبت. 
وم السبت العظيم واملقدس(، جيب علينا تناول زيت الزيتون وشرب اخلمر، وإذا مسح هبا أبوان ي

الروحي، نتناول مشتقات احلليب والبيض يف منتصف النهار. من منتصف يوم السبت جيب أن 
نصوم بشكل طبيعي مثل أي يوم أربعاء أو مجعة. املتزوجون طبعاً جيب عليهم الصوم من اجلسد 
قبل املناولة. أثناء فرتة صوم انتظامية مثل الصوم الكبري، يكون التحضري للمناولة قد سبق ومت 

زه. هلذا السبب الكهنة عادة يرشدون رعاايهم ابملناولة بشكل أكثر تكراراً خالل فرتة صوم اجنا
. قبل اجمليء إىل الكنيسة، جيب علينا أيضًا أن نتلو صلوات املا قبل املناولة أمام زاوية  معنير

ب علينا جياأليقوانت يف منزلنا. هذه الصلوات هتيرئنا عقلياً وروحياً لتناول اإلفخارسيت املقدس. 
أيضاً اإلعرتاف خبطاايان للكاهن قبل املناولة، لكي جنعل حتضريان كاماًل. القديس بولس الرسول  

 ذا التحضري: اخلطرة هلضرورة الكان واضحاً للغاية خبصوص 
، ِبد وِن اْسِتْحَقاق، َيك ون  جم ْ    َز، َأْو َشِرَب َكْأَس الر بِر يف ًما رِ ِإًذا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اخْل ب ْ

 .َولِكْن لَِيْمَتِحِن اإِلْنَسان  نَ ْفَسه ، َوهَكَذا أَيْك ل  ِمَن اخْل ْبِز َوَيْشَرب  ِمَن اْلَكْأسِ  .َجَسِد الر بِر َوَدِمهِ 
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َيِرز  جَ  َر مم   .َد الر برِ سَ أَلن  ال ِذي أَيْك ل  َوَيْشَرب  ِبد وِن اْسِتْحَقاق أَيْك ل  َوَيْشَرب  َديْ ن ونًَة لِنَ ْفِسِه، َغي ْ
 .70ِمْن َأْجِل هَذا ِفيك ْم َكِثري وَن ض َعَفاء  َوَمْرَضى، وََكِثري وَن يَ ْرق د ونَ 

إذ قد اختذان التحضريات الالزمة، جيب أن نذهب إىل الكنيسة حلضور القداس اإلهلي 
مبكرين قليالً. هكذا نعطي أنفسنا وقتاً لتكرمي األيقوانت وإلضاءة الشمعة ولتقدمة الئحة أبمساء 
أولئك األرثوذكسيني األحياء أو األموات الذي نود أن يذكرهم الكاهن أثناء خدمة حتضري 
احلمل. يف الكنائس السالفية، هناك خبزات صغرية )بروسفورون( متوفرة لرتافق هذه الالئحة. 
يف كل من الكنائس اليواننية والسالفية، املؤمنون عادة لديهم كتيرب تذكارات حيتوي على لوائح 

 اخلدمة. ون أن يتم ذكرهم يفأبمساء كل من املسيحيني األرثوذكسيني األحياء واألموات الذي يودر 
دير جلاعادة أحد اخلدام يف اهليكل جيلب هذه اىل الكاهن بينما هذا يقوم خبدمة التحضري. 

ابلذكر هنا أنه فقط املسيحيون األرثوذكسيون جيب أن يتم ذكرهم يف القداس، ألهنا العبادة 
الزاندقة، الذين )تحدون ببعضهم البعض يف اإلميان املستقيم. الذين هم ماملشرتكة جلميع أولئك 

خالل  ابإلسم وأبداً ليسميكننا وجيب أن نصلي هلم، جيب أن ي ذكروا فقط يف صلواتنا اخلاصة 
العبادة الشعبية للكنيسة. هذا األمر يضم أيضاً القادة السياسيون. القداس اإلهلي لديه صلوات 
جلميع املؤمنني، لكن اولئك الذين نذكرهم ابإلسم هم الذين ينتمون مللء األرثوذكسية، الذين 

يرك ر يشاركون معموديتنا ومعتقداتنا، والذين هم أوفياء للتعاليم األرثوذكسية. حىت البط
ن أن ال ميك –أي الذي سقط يف معتقد خاطئ  –األرثوذكسي الذي ليس لديه إميان قومي 

ي ذكر إمسه يف القداس اإلهلي. هلذا السبب اآلابء األكثر غرية يف جبل آثوس وال حىت يتفوهون 
الذي هو عصراين ومسكوين ساوم على اإلميان، ابلرغم من أن  إبسم البطريرك القسطنطيين، 

   قسطنطينية دائماً ما كان حامي اجلماعات اآلثوسية(. كرسي ال
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أثناء خدمة التحضري، ت قرأ عادة الساعات. هذه خدمات صغرية من املزامري والصلوات  
كان يقرأها املسيحيون األولون على مدار اليوم كجزء من مساعيهم للصالة بال انقطاع. هذا 

إذا و جد أكثر من كاهن واحد، ابلرغم من  الوقت ي ستخدم أحيااًن لسماع اإلعرتافات، خاصة
أن هذه املمارسة ليست جيدة وتنتقص من اخِلدم. بعد خدمة السحر وقراءة الساعات، يبدأ 
القداس اإلهلي. أثناء األجزاء األكثر وقاراً يف هذه اخلدمة، حنن مدعوون أبن نشارك يف الطرق 

 التالية: 
رج األسرار من اهليكل. جيبأثناء الدخول الكبري، جيب أن ننحين قل .۱ أالر  يالً حني خت 

ننحين كثرياً أبداً أثناء الدخوالت الليتورجية لدرجة أننا ال نرى ماذا جيري. الدخوالت والزايحات 
يف الكنيسة تستدعي انتباهنا لشيء )اإلجنيل، التقدمات لإلفخارستيا، األيقونة، إخل( وابلتايل ال 

ميكننا أن  حني مير الكاهن،وإالر فهي ختسر معناها. ء حصوهلا. جيوز أن نتطلرع حنو األرض أثنا
"فيلونيون" الذي خيصه. وجيب أن نقف ابستقامة فقط قبل أن لنلمس بلطف أو نقبل طرف ا

 يدخل الكاهن الباب امللوكي )اجلميل(. 
حني يقول الكاهن: "خذوا، كلوا،" جيب أن ننحين مث نقف ابستقامة. ممارسة  .٢

يثة أثناء هذه النقطة من اخلدمة هلا جذورها يف الفكرة اخلاطئة أن هذه الكلمات السجود احلد
تشكل "تقديس" عناصر سر اإلفخارسيت. لكن الكنيسة األرثوذكسية مل تتمسك أبدًا بذلك 

 املفهوم. 
  ة. نقف ابستقاممثحني يقول الكاهن: "خذوا، إشربوا...،" جمدداً ننحين قلياًل . ٣
هن، "اليت لك مما لك...،" ننحين أو نركع )يف األايم املسموح فيها حني يقول الكا .٤

من أجل..." إنه خالل ذلك( ونبقى منحنني )أو ساجدين( إىل أن يقول الكاهن: "وخاصة 
  هذا الوقت حتديداً يقرأ الكاهن صلوات "التقديس" داخل اهليكل.
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جد ،" ننحين )أو نسبعد "أابان الذي..." حني يهتف الكاهن "القدسات للقديسني .٥
على الركب يف األايم املسموح فيها ذلك( ومث نبقى منحنني )أو راكعني( إىل حني أن تنتهي 

  اجلوقة من ترنيم "قدوٌس واحٌد...."
حني الكاهن أو الشماس يقدرم الكأس ويرمن: "خبوف هللا...،" ننحين أو نقوم بسجدة . ٦

  جمدداً.مث نقف ابستقامة  ،) حني ي سمح بذلك( سريعة
إذا كنا سنتناول، نذهب إىل األيقونة يف وسط الكنيسة ونكررمها كما فعلنا حني دخلنا 
الكنيسة. مث نتحرك ونشكرل صف على ميني العتبة )األمبون(. يداان توضع بشكل صليب على 

مع الذراع األمين فوق األيسر. حني نتقدم، جيب علينا بتواضع أبن نسمح للرجال  صدوران
عد ذلك تتناول النساء بة أواًل، وفقاً لرتبتهم يف الكنيسة وحسب سنرهم )األكرب سنراً أواًل(. ابملناول

وفقاً للرتبة )عادة زوجة الكاهن، أو اخلورية، أوالً( ووفقاً للسن. وأخرياً يتقدم األطفال، الصبيان 
ْيء  بِِلَياَقة  شَ  َوْلَيك ْن ك لُّ : "أواًل وحسب السن. نصنع هذا حفاظًا على نصيحة القديس بولس

علينا دائمًا أن نقرتب من األسرار أبكرب كمية من الوقار. وابلتايل إذا قام  71".َوحِبََسِب تَ ْرتِيب  
هي اية لنا أبن نبدأ جبدال ونلهم بدفعنا إىل األمام، إمسحوا له بذلك. فليس هناك من غأحد

 املؤمنني اآلخرين عند تناوهلم لألسرار. 
ار املقدسة، جيب أن نستمر بتصليب ذراعينا على صدوران. وإذ حنن حني نتناول األسر 

متأكدين أن قماشة املناولة هي ممسوكة جيداً حتت ذقننا، جيب أن نفتح فمنا واسعاً للغاية مسبقاً 
لكي يضع فيها الكاهن امللعقة بسهولة. جيب أن نغلق شفاهنا على امللعقة حني يناولنا الكاهن 

امللعقة خارجاً وشفاهنا مغلقة لكي منسح امللعقة كاماًل. جيب أالر حناول  ومث نتيح له أن يسحب
ن ننسحب ، لكن جيب أ–ابلرغم من أن هذه عادة سائدة يف الكنائس السالفية  –تقبيل الكأس 
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هبدوء عن القماشة ونزيح جانباً لنأخذ بعض األنتيدورون )اخلبز املقدس(، مبللني قطعة منها يف 
امنا. القلق األكثر أمهية ابلنسبة لنا عندما نتناول هو أن نتأكد أالر نفعل شيئاً اخلمر املتوفر أم

الذي، من غري قصد، قد يوقع الكأس من يد الكاهن. حني نتناول األنتيدورون، جيب أن ننتبه 
 األرض.جيداً أالر ندع أي من الفتات تقع على 

عد نتقدم يف آخر اخلدمة ب إذا مل نتناول، لكن صمنا من منتصف الليل، عندها جيب أن
ليسرى. مني أيدينا بشكل فنجان، اليمىن فوق اونقرتب من الكاهن حمجر تكرمي األيقونة الوسطى، 

وعندما يضع الكاهن األنتيدورون يف أيدينا، جيب أن نقبرل يده. إهنا لعادة تقية أن أنخذ بعض 
ًا يعاد إغالقه  ًا بالستيكياألنتيدورون إىل منزلنا لنستهلكه خالل األسبوع. فيجب جلب كيس

)sealable-re) .أولئك الذين  72إىل الكنيسة لنحفظ فيه األنتيدورون أثناء رحلة العودة للمنزل
تناولوا والذين أخذوا األنتيدورون الذي جيب أن تكون متوفرة فوراً بعد املناولة املقدسة ال جيوز 

 هلم أخذ األنتيدورون جمدداً يف هناية القداس اإلهلي.
بعد الربكة األخرية، يقرأ القارئ صلوات الشكر ما بعد املناولة هبدوء. أثناء هذه الفرتة، 
جيب علينا مجيعاً أن نتأمل أبسرار هللا ورمحته كما حتثرنا الصالة. بعد ختام هذه الصلوات، جيب 

ولنا فيه. اأن نكررم األيقوانت كما فعلنا عند دخولنا الكنيسة ونغادر هبدوء بذات النظام الذي تن
ة. رواق الكنيسجيب أن منتنع عن إلقاء التحية على األصدقاء واملعارف إىل حني مغادرة 

بنا ر  فالشماس أو الكاهن على األرجح ال يزال يستهلك األسرار اليت بقيت وينظف الكأس. 
حمليط  اعلى جو من الوقار اهلادئ يف ال يزال موجودًا يف اهليكل. وابلتايل جيب احملافظة دائماً 

 لكنيسة.املباشر ل

                                                           

 72  جرت العادة يف الكنائس العربية أن نضع قطع األنتيدورون يف حمارم الكلينيكس. لكن هذا األمر ال حيبرذ ألن احملارم تتمزق بسرعة
املعررب.  –وتفتح وابلتايل ميكن للخبز املقدس أو فتاته أن يتناثر يف جيوبنا أو على األرض دون ان ندرك   
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اإلرشادات للحضور يف الكنيسة هي منظمة للجماعات اليت يف نطاق  تذكروا أن هذه
سلطتنا الكنسية. سيكون هناك بعض اإلختالف يف املمارسة يف الكنائس السالفية ألن تركيزان 

تعصرنة حنن هو على النمط اليوانين. لكن هذه اإلختالفات سوف تكون اثنوية. يف الكنائس امل
اليت فقدت الكثري من تقاليد الكنيسة األرثوذكسية، رّبا فقط البعض من هذه التقاليد ال تزال 
متارس. يف أي حال، إذا وجدت أي اختالف عنهم يف مجاعتك، دائماً تصررف بتواضع جتاه ما 

علرم، ال نتراه. حنن مل نذكر هذه التقاليد هبدف التسبب ابلتوتر والعداوة. هدفنا هو أن نثقرف و 
أن ندين وحنكم على األخرين. ركرزوا على القيام بتلك األمور اليت ميكنكم القيام هبا بروح التوقري 

وحتاشوا إدانة اآلخرين. هكذا شهادة على فرتة من الزمن قد تلهم فعالً أولئك احمليطني واللطافة، 
 بكم الذين هم أيضاً يبحثون عن حياة تقليدية أكثر. 

 
 افب. سر اإلعرت 

 
 73.اهِلِمْ ْعمَ نَي َوخم ْربِيَن أبَِ فْعرتَِ ِذيَن آَمن وا أَيْت وَن م  وََكاَن َكِثري وَن ِمَن ال  

 
تنقسم املفاهيم الشعبية حول سر اإلعرتاف واليت تتمسك هبا األغلبية الكربى من الناس 

غري مهم، ثابة ّب العلمانيني األرثوذكسيني إىل موقفني أساسيني. إمرا هم يهملون اإلعرتاف كلياً 
أو أهنم يعيشون يف خوف رهيب منه. كلتا وجهيت النظر متنع الناس من اختبار القوة التطهريية 
احلقيقية هلذا السر املهم. اإلعرتاف مينحنا الوسائل اليت تتيح العودة إىل حالة الطهارة األصلية 

 اليت حصلنا هلا فوراً بعد املعمودية. 
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نا جتاه أجسادان وأهوائنا اليت تعلمناها من اجملتمع، ومحينا أنفسردات فعلنا  إذا قمنا حبذف
من التجارب الشيطانية ابإلعرتاف املتكرر والعيش األخالقي، ميكننا العودة إىل براءة طفولتنا. 
ميكننا البقاء راشدين يف اجلسد وبنفس الوقت نبقى أطهاراً من اخلطيئة والتلورث اللذان يدعومها 

 74رشد."العامل حبماقة "
يزعم العامل املعاصر أن فكرة اخلطيئة هي أسطورة وأن املسؤولية الشخصية عن أفعال 

 ارحنن كمسيحيني أرثوذكسيني مدعوون إىل معيالشخص أمام إله عادل هي جمررد خرافة طريفة. 
خمتلف عن ذلك الذي للعامل. هكذا صحر هذا األمر للمسيحيني على مر العصور وهو مهم 

هذا يعين أنه ليس   76و"ملح األرض." 75نتنا. حنن مدعوون لنكون "نور العامل"خاصًة يف أزم
 سنا ونستجيب مع أنفيقة عيشنا، لكن جيب أن نكون صادقنيفقط علينا أن نكون يقظني يف طر 

ة، فوراً إىل دعوة هللا للتوبة عندما مل حنقق املستوى املطلوب. حني نقرتب إىل هللا بروح تواضع وتوب
 اف أبن جيلبنا وجهاً لوجه مع أنفسنا. ميكننا أن نتعلرم الكثري من ضعفاتنا أكثر مماميكن لإلعرت 
اب عف هو أقصر طريق للتواضع. فكما يقول األيًا من ِقواان، ألن اإلعرتاف ابلضسنتعلمه أزل

سرماتياس: "أفضرل الرجل اخلاطئ الذي يدرك أخطاءه ويترضع بذاته عن رجل الفضيلة الراضي 
إن النظرية األكثر سخافة واليت يتمسك هبا الكثري من الناس يف هذه األزمنة هي  77عن نفسه."

ين وفاجرين، هم يف احلقيقة "صاحلون" للغاية. إن  فكرة أهنم مهما كانوا أاننيني ومغرورين ومتكربر
حقيقة  عادةً  يههذا هو وهم مدمرر. لنرى كيف ميكننا أن منتحن حياتنا بطريقة أفضل لنعاين ما 

 الفعلية. فسنا أن
                                                           

 Repentance (Etna, CA: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1986) p. 49. األسقف خريسوستوموس
  74  

  75 القديس مىت ۱٤:٥
  76 املرجع السابق، اإلصحاح ۱٣

 Humility (Etna, CA: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1982) p. 61 األرمشندريت خريسوستوموس
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إحدى أسهل الطرق لفحص ضمريان هو أن نستذكر  . التحضري الصحيح لإلعرتاف
متذكررين أن  79وجمدداً يف سفر تثنية اإلشرتاع، 78كل من الوصااي العشر املدرجة يف سفر اخلروج

  80ربرنا شدرد على هذه وتوسرع يف معانيها يف عظته على اجلبل.

اَل َيك ْن َلَك آهِلٌَة  .ِذي َأْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَ ْيِت اْلع ب وِدي ةِ َأاَن الر بُّ ِإهل َك ال   .۱
 .أ ْخَرى أََماِمي

، َوَما يف اأَلْرضِ  .٢  ِمْن اَل َتْصَنْع َلَك متْثَااًل َمْنح واًت، َواَل ص وَرًة َما مم ا يف الس َماِء ِمْن فَ ْوق 
، َوَما يف اْلَماِء ِمنْ   81....ْد هَل ن  َوالَ تَ ْعب ْده ن  الَ َتْسج   .حَتِْت اأَلْرضِ  حَتْت 

يعتقد الناس أن هذه الوصااي ال عالقة هلا ابلعامل املعاصر. فمعظم أجدادان قد امتنعوا عن 
السجود آلهلة احلجارة منذ قرون. لكن ما تقوله فعاًل هذه الوصااي هي أن ابلنسبة للمسيحي، 

عامل أن يقف بينه وبني عالقه مع هللا. هذا يعين أنه جيب أن نتمعرن ال جيوز ألي شيء يف ال
ة يف ملعظم البشر، هللا والكنيسة حيتالرن املرتبة اخلامسة أو السادسأبولياتنا يف احلياة بصدق. 

و الغرور(، وإرضاء أتراتبية األمهية. املال، املهنة، السلطة والنفوذ بني الناس، اهليبة الشخصية )
واألوليات يف هذا اجملتمع املادي. وأهداف املسيحية هي  تحفيزيةالقوى الأقوى  هي الذات

تناقض هذه القوى واألهداف. يف احلقيقة، إن عيش حياة مسيحية أرثوذكسية هو يف اجلوهر ال 
ندها وإذا حنن قمنا بعبادة حاجات النفس وغاايهتا، عيتوافق مع إحراز منصب وممتلكات دنيوية. 

                                                           

 خروج ٢۰:۱-۱٧
78  

  79 تثنية اإلشرتاع ٢۱-٥:٦
  80 القديس مىت ٧:٢٩-۱:٥

 خروج ٥-٢۰:٢؛ تثنية اإلشرتاع ٩-٥:٦
81  



87 
 

اإلله احلقيقي، الذي فقط نصل إليه من خالل نكران الذات  آهلة مزيرفة مكانا نكون قد وضعن
 والرتكيز على العامل اآليت.

ِه اَبِطاًل . ٣  .الَ تَ ْنِطْق اِبْسِم الر بِر ِإهِلَك اَبِطاًل، أَلن  الر ب  الَ ي  رْبِئ  َمْن َنَطَق اِبمسِْ

م البطرال التجديف والكالو األايم.  متغاضى عنها يف هذه إن خطيئة التجديف هي عموماً 
ة  على التلفاز ويف األفالم لدرجة أن األطفال الصغار غالباً ما ينطقون بلغة يف احلضان نمها شائعتا

ما هو مثري جداً لإلهتمام، هو أن ابلرغم من أن معظم الناس . فقط ينطق هبا البحارة سابقاً كان 
طيئة ن اللغة اجلنسية الفظرة، يبقى التجديف خاعرهم من التجديف أقل مما تنجرح متنجرح مش

إن نزوات السائدة واحنطا  احلضارات ال يعفيا  ضد هللا وابلتايل هو اخلطأ األكثر خطورة.
من مسؤوليتهم أمام هللا وأمام عائالهتم. ولذلك عليهم أن حيرتزوا من  نياألرثوذكسي نياملسيحي

لتفت عوان نيف هذا النطاق د يسة خطيئة خطرية.اعتربهتا الكن خطيئة التجديف اليت دائمًا ما
 قصة أخربها القديس غريغوريوس الدايلوغوس:ل

يعيش يف هذه املدينة أحد األشخاص املعروفني للجميع؛ منذ ثالثة سنوات، كان هلذا 
الرجل إبناً كان عمره أنذاك مخسة سنوات، إذا كنت أذكر جيداً، والذي كان حيبه حمبة بشرية كبرية 

 أنه حىت مل حياول أن يؤدبه.  لدرجة
هلذا السبب، هذا الولد، وكلما حاول أحدهم أن مينعه من حتقيق مبتغاه، كان جيدرف على 

 ودعوان أشدد أن هذا أمراً خطرياً.  –عظمة هللا 
منذ ثالثة سنوات، وحني اجتاح طاعون قاتل املنطقة الذي كان يسكن فيها، أصيب به 

املوت. ووفقًا لتقارير شهود عيان، عندما أخذ األب اإلبن يف  هذا الصيب الصغري وشارف على
ذراعيه، رأي الصيب نفسه أرواحًا شريرة خترج منه. بدأ الصيب يرتعد ويغمض عينيه خوفًا ويبكي 
ألبيه ميؤوساً: "اي أيب، خلصين، امحين." توازايً وحني صرخ، أدار وجهه حنو صدر أبيه وكأنه يريد 

 أن خيتبئ.
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األب ولده يرتعد، سأله أبمل عن ما الذي رآه. أجابه ابنه: "أتت علي خملوقات  عندما عاين
وما إن أكمل هذه العبارة حىت جدرف فورًا على إسم العظمة ‘ سوداء أرادت أن أتخذين معها.

 اإلهلية ومع هذا التجديف، تويف. 
دام األشرار، وهكذا، هللا الكلي القوة، ولكي يظهر أبي خطيئة خضع هذا الصيب هلؤالء اخل

مسح له أن ميوت هبذه اخلطيئة اليت أابه مل يفعل شيئًا ليمنعها حني كان الصيب على قيد احلياة. 
وهذا االصيب الذي مسح هللا له برمحته أن يعيش كمجدرف، مسح له هللا أيضاً أبحكامه العادلة أبن 

ونه  ئته. ألن هذا األب، كجيدف عند مماته، وذلك لكي يدرك أبوه الطائش متاماً ماذا كانت خطي
  82كان غري مبال  لنفس ولده الصغري، رّبر للجحيم النارية ليس خاطئ غري مهم، بل خاطئ كبري.

إذاً من الواضح أن استخدام الكالم التجديفي والبطال هو ليس مسألة بسيطة. حتديداً 
 جيب أن حنرص أالر نقرتب من األسرار املقدسة وهذه اخلطيئة يف نفوسنا.

َسه   .٤    .83ا ذْك ْر يَ ْوَم الس ْبِت لِت  َقدِر

 ابلنسبة للمسيحيني األرثوذكسيني، هذا يعين احلضور املنتظم يف صالة الغروب ليلة السبت
األحد. هذا أيضاً يعين تدبري أمور حياتنا لكي حنضر اخِلدم  ي يوموصالة السحر والقداس اإلهل

 علينا أن حنفظ يوم األحد لنشاطات العائلة إضافًة،يف أايم األعياد الكربى يف الكنيسة. 
والكنيسة. جيب أن ال نقوم ابألعمال املنزلية أو نسعى جبهد للعمل يف هذا اليوم. طبعًا قد 

مسيحيني كحتصل اندراً ظروف معينة تتطلرب منا العمل يوم األحد، لكن جيب أن ننظرم حياتنا  
نا ألمور اليت سوف تكشف له إحدى اهذإلستثناء بدل القاعدة. أرثوذكسيني ليكون ذلك ا

هر لنا عمق حياتنا ظنا خارج برامج عملنا اإلعتيادية يأولوايتنا الفعلية. ما نفعله يف وقتعلى الفور 
 الروحية.
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م َك َعَلى اأَلْرِض ال يِت ي  ْعِطيَك الر بُّ ِإهل كَ   .٥  .84َأْكرِْم أاََبَك َوأ م َك ِلَكْي َتط وَل أاي 

تطلب مقاربة موزونة. فاإلهتمام الفائق لرأي وموافقة األهل ميكن أن يكون هذا موضوع ي
مدمراً حلياتنا الروحية متاماً كما قد يكون إذا أمهلناهم. هذه الوصية ال تتطلب طاعة عمياء ألنه 
من املمكن )ولألسف أصبح األمر شائعًا هذه األايم( ألحد األبوين أو كالمها أبن يطلبا من 

ف هبذه املشكلة لفم اعرت يتصرفوا بطرق تناقض انموس هللا. القديس يوحنا الذهيب ا األوالد أبن
 حني قال:

ر حسناً، حىت ولو أحد األبوين صنع أمو ‘ خاطئة؟ ماذا إذا أمرين أهلي ابلقيام أبمور’قد تسألين، 
 هذه يفشريرة، هو عادة ال جيرب أوالده على حماكاته. ولكن لقد ترك لنا القديس بولس احتياطًا 

أي، كلرما قالوا لكم أن تعملوا شيئًا مسرًا هلل. فإذا  ‘ أطيعوا والديكم يف الرب،’احلالة حني قال: 
كان والدك من الكفرة أو هرطوقي وأيمرك أبن تتبعه، ال جيوز لك أن تطيعه، ألن ما أيمره هو 

  85ليس من الرب.

إلحرتام. يف السن وأن نقدرم هلم اإذاً حنن مسؤولون أوالً على العناية أبهلنا عندما يكربون 
حىت يف احلاالت اليت قد يكون أهلنا قد أساؤوا فيها معاملتنا بطريقة ما، حنن ال نزال مسؤولون 
عن سعادهتم وشؤوهنم اإلجتماعية. اإلمهال األانين وعدم اإلحرتام جتاه أهلنا هو أيضاً خطيئة ال 

 جيوز إمهاهلا إذا أردان أن نتناول.

 .86ت لْ الَ تَ قْ  .٦
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ْعت ْم أَن ه  ِقيَل لِْلق َدَماِء: اَل تَ ْقت ْل، َوَمْن قَ َتَل َيك ون  م ْستَ ْوِجَب احْل ْكمِ  َوأَم ا َأاَن َفأَق ول  َلك ْم: ِإن    .َقْد مسَِ
َيك ون  م ْستَ ْوِجَب َرقَا،  :ك ل  َمْن يَ ْغَضب  َعَلى َأِخيِه اَبِطاًل َيك ون  م ْستَ ْوِجَب احْل ْكِم، َوَمْن قَاَل أَلِخيهِ 

  .87اْلَمْجَمِع، َوَمْن قَاَل: اَي َأمْحَق ، َيك ون  م ْستَ ْوِجَب اَنِر َجَهن مَ 

هنا نرى الفرق بني ما يتوقعه هللا من الناس يف العامل واملعيار الذي يضعه للمسيحيني. إنه من 
 من اجلهاد ب سننيالسهل نسبيًا أن ميتنع املرء من قتل شخص آخر فعلياً، لكن األمر يتطلر 

الشخصي يف الصالة والصوم لكي حنصل على الوداعة اليت متنعنا أبدًا أن نغضب من قريبنا 
"دون سبب." اآلابء القديسون دائمًا ما اعتربوا الغضب أحد األهواء الرئيسية اليت تعاين منها 

وبنا لنرى إن كان لالبشرية واليت تقف يف طريق اخلالص. علينا دائماً أن ننظر بصدق يف داخل ق
لدينا أي مرارة أو مشاعر سيئة جتاه أي شخص آخر. هل تركنا أي سجال أو مواجهة دون 
حل؟ إذا كان األمر هكذا، علينا أن نتبع اإلرشاد احلكيم ألنطوين )خرابوفيتسكي( مرتوبوليت  

 كييف:

ألوىل، هو عند اجلرعة ا إن الدواء األكثر فعالية ضد الغضب واإلنفعال، ابلرغم من أنه األكثر مرارةً 
أن تسأل الغفران بعد شجار. هو مر على الكربايء البشري ولكن إذا كان مراً، استعجل بِنسب 
تمل ابلنسبة لك،  أكرب لكي تتناول منه، ألنه هو مرراً فقط عند املتكربين، وإذا بدا األمر وكأنه ال حي 

هو الكربايء. إجلس وأتمل يف حبالة عندها إعلم أن لديك يف داخلك مرضًا آخر خطرياً، أال و 
نفسك، وصلري هلل أبن يساعدك لكي تسيطر على نفسك وتطلب املساحمة والسالم من الشخص 

  88الذي أهانك، حىت ولو كان هو الذي ي الم أكثر منك.
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ال جيوز أبداً أن نقرتب من األسرار املقدسة إذا كنا أنوي غضباً مكبواتً جتاه أي شخص 
 آخر.

 89.ْزنِ الَ ت َ  .٧

حنن مدعوون كمسيحيني أرثوذكسيني لنعيش حياة طهارة كاملة قبل الزواج ووفاء كامل 
م ايحىت ضمن رابط الزواج ي توقرع منا أن مننتع من العالقات الزوجية يف كل أضمن نطاق الزواج. 

كما   90"،زِل واتَ الصوم وقبل املناولة. حنن ال نسعى لنتشبه ابلعامل، بل "اْخر ج وا ِمْن َوْسِطِهْم َواعْ 
يقول القديس بولس. الطهارة األخالقية كانت إحدى امليزات الفريدة للمسيحيني األولني، وهي 

ثنية ابلكامل ورجع إىل نظرة و اليت ميزرهتم عن اجملتمع الوثين. اليوم الغرب قد أكمل دائرة كاملة 
أننا ببساطة  زيد أمهيًة، إذجتاه األمور اجلنسية. هذه احلقيقة جتعل من نضالنا يف هذا السياق ي

ن من حولنا ميكننا أيضاً أن نعطي الكثرييسوف نظهر خمتلفني جداً عن ابقي اجملتمع إذا جنحنا. 
ؤالء الذين إذا انتبهنا حلياتنا األخالقية. ه الية من املرض واملصائب العاطفيةأماًل حلياة أفضل خ

قلة جنسياً ا اإلنفجار يف األمراض املنتابلفسق هم ببساطة خيتارون أن يتغاضوا عن هذ يبشرون
واحلقيقة أن الكائن البشري مل يتم تصميمه أبدًا ليعيش حياة فاسقة. يف هناية املطاف منرض 

سن  الكثري من النساء تصبحن عاقرات وغالباً يفونضعف وأحياانً منوت نتيجة خطااي اجلسد. 
 ر يتم غسلها. األخالقيات اجلنسية، هذه األمو  صغري مأساوي. يف حياة

إن الطريقة الواحدة للحفاظ على حياة طاهرة هي أن نكون شديدي احلذر والتمييز يف 
ما خيتص ابلعوامل املؤثرة يف املنزل. جيب أن نسيطر على الصور اليت تدخل عقولنا، إن كانت 
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الت. هذا و اجملتب أصادرة من الربامج التلفزيونية أو الفيديوهات أو األفالم أو املوسيقى أو الك  
هو السبيل األوحد الذي به أنمل يف حتقيق وصية الرب أن نسيطر على أفكاران كما على 

 يفإطالقًا ليس هناك من مربر أبن يكون لدينا أي شكل من أشكال اإلابحية  91أجسادان.
 لنصغي جيداً لكلمات املرتوبوليت أنطوين:  منزلنا.

م لزوجة ايت الدنيوية، اليت فيها ي صورر العشق احملرر فليمتنعوا أيضًا من أن يصدقوا القصص والروا
شخص آخر على سبيل املثال، أو لزوج إمرأة أخرى أو ألحد األقرابء وكأنه نوع من استحواز 
شعور ال طوعي يفرتض أنه من املستحيل مقاومته. كل هذا هو كذبة، وكل "عالقات احلب" تلك 

دان الذي مل يتلقروا ثقافاهتم من الرواايت بل من هي مثار خيال فاسد وخامل كان جمهواًل ألجدا
ح والوطن ، أن حيب املسيتب املقدسة. من الضروري أن ميأل املرء نفسه من أمور خمتلفة أفضلالك  

والدراسة واملدرسة، وكم هو أكثر أن حيب الكنيسة وذويه ورفقائه يف العمل الذي كررس حياته له، 
 92رأة ميكنه أن يتحد معها يف الزواج وينجب األطفال. وأن خيتار أن تكون شريكة حياته ام

حىت لو عملنا بصدق لنعيش حياة طهارة أخالقية، جيب أن ال نعترب أنفسنا أبداً أقوى 
من التجربة. معظمنا سوف حيمل اجلهاد ضد اجلسد إىل قربه. جيب أن نكون إذاً متأكدين أنه 

ا حىت قيق ألفكاران وجتاربنا وأننا اعرتفنحني نقرتب من األسرار املقدسة، حنن قمنا بفحص د
 هو أن اجلسد قوي أيضاً.ذلك سبب أبصغر اهلفوات. وذلك ألن إذا كان اجلسد ضعيفاً، 

 .93الَ َتْسرِقْ  .٨
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يف هذ املوضوع، يلجأ الناس عادة إىل كمية ما من التربير الذايت. معظم البشر ميتنعون 
والرات من شركة كربى. لكن العامل يقدم لنا عن سرقة حمالت السمانة أو اختالس أالف الد

العديد من الفرص األخرى لنأخذ شيئاً ال ينتمي إلينا دون طلب إذن من مالكه. هذا األمر يبدأ 
أوالً أبخذ قرطاسية مكتبية من مكان عملنا، أو عدم حبثنا بشكل انشط عن مالك شيء وجدانه 

طااي ور وأننا لسنا أحرار لنربر أنفسنا عن خحنن. حنن ننسى أن هذه الوصية تنطبق على هكذا أم
من هذا النوع. هذه الوصية تنطبق أيضًا على بيع وشراء بضائع مسروقة أو التآمر لغش الناس 

إذا كنا نعمل يف جمال املبيعات، هل حنن فعاًل صادقون مع زابئننا سلب أمواهلم ابإلحتيال. لأو 
كانت   ا؟ إذا استوثقنا احٌد  ّبمتلكاته، حىت ولوعندما نصف هلم املنتج أو اخلدمة اليت نبيعه

صغرية وغري مهمة، هل نعطي اإلهتمام الالزم هبذه األمور؟ مجيع هذه األمور تغطيها هذه 
 الوصية. 

  .94الَ َتْشَهْد َعَلى َقرِيِبَك َشَهاَدَة ز ور   .٩

قول احلقيقة.  ردأكثر من جموالنميمة )اإلفرتاء( لتشهري ابيف احلقيقة، هذه الوصية ختتص 
التشهري يدمر مسعة اإلنسان الربيء من خالل التلميح واألكاذيب الصرحية. يستعني هبا عادة 
األانس اجلبناء الذين هم إما قد أكلهم احلسد أو يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لإلنتصار على 

ي هإن هذه خطية خطرية جدًا و شخص ما يرونه كتهديد هلم هي من خالل تدمري مسعته. 
لألسف الشديد متفشية يف الكنيسة األرثوذكسية اليوم. حنن نشرتك ابلتشهري حني نتخذ القرار 
 أن نصدق قصص سلبية أو أحداث تتعلق بنا عن أشخاص مل يسبق لنا أبدًا أن قابلناهم وال

حنن كمسيحيني أرثوذكسيني واجبنا أن نصدق ما هو أفضل الصفات عند  نعرفهم شخصياً. 
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ني أن تتوفر لنا براهني شخصية واضحة عن العكس. التشهري إذاً جيب أن يكون الناس إىل ح
 غريب عنا. 

النميمة هو شكل أقل من أشكال التشهري، لكنه بذات القوة التدمريية وذات حجم 
اخلطيئة. لذلك جيب علينا توقي احلذر عن ما نردده أمام الناس خبصوص تصرف وشخصية 

لآلخرين، جيب أن نذكرر أنفسنا أننا قد نكون خنرب معلومات   اآلخرين. فإذا قمنا بسرد قصة
كاذبة عن ذلك الشخص. وهكذا نصبح حنن مصدر الكذبة. إن هذه هي خطيئة حىت ولو مل 
تكن نيتنا سيئة. هل لديك ميولة أبن تنشر املعلومات فقط لتظهر أنك "صاحب معلومات؟" 

فأنت مذنب ابلنميمة وعلى وشك هل تسعى لنفخ ذاتك على حساب اآلخرين؟ إذا هكذا، 
 التشهري؟ وإذا كان األمر هكذا، جيب أن تتحاشى املناولة حىت تصحح هذا اخلطأ. 

خبصوص الكذب الذي أيضاً تغطيه هذه الوصية، على املرء أن يكون شديد احلذر. إن 
نية؟ جوهر الكذبة اخلاطئة هي النتيجة اليت نبتغيها من الكذبة. هل حنن نكذب ملصاحلنا األان

حىت يف احلاالت اليت ال يكون هناك فيها أذى مباشر على شخص آخر، الكذبة األاننية ال 
تزال خطيئة، ألهنا تركز على األان، األمر الذي يعيق الشركة مع هللا. وهذا األمر هو مؤذي. ومن 
 املمكن أيضاً التسبب أبذى كبري إذا عملت ما يف وسعك لتقول احلقيقة للشخص. الكثري من

الناس أتذوا من جرياهنم الذين أرادوا أن يكونوا "صادقني" إبسم احلق، بينما نية قلبهم كان خبيثة 
هذا النوع من "احلقيقة" هو كذبة وهو نوع من شهادة زور. قول "احلقيقة" إذًا هو أمر جداً. 

ون يف عمق كمعقد. أحياانً "احلقيقة" تكون كذبة، ولغرابة األمر ما يظهر وكأنه خمادع ميكن أن ي
روح "احلق"، إذا كان هذا "اخلداع" قد اختذ لغاية املصلحة الكربى. القديس يوحنا الذهيب الفم 

 أعطى مرة أمثلة مثرية لإلهتمام عن هذا األمر:
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ري من لدرجة أن الكث ناسب واملستخدم للغاية الصحيحة له منفعةإن اخلداع يف وقت امل
 مل يستخدموا اخلداع. ثري من املرات ألهنمالك الناس قد دعيوا ليعطوا حساابً يف

إذا قمت بدراسة جينرياالت شهرية منذ بداية التاريخ، سوف جتد أن معظم جناحاهتم هي 
مديح أكثر من هؤالء الذي انتصارات نتيجة خداع، وأن رجااًل كهؤالء ميكن أن حيصلوا على 

ن املال ابهتم بكلفة أكثر مابلسبل املستقيمة. وذلك ألن اآلخرون ينجحون يف حرو ينتصرون 
ن من ذاته، عندها يكو طط األطباء تعيقها نزوات مرضاهم وعناد الشكوى حبد والبشر. حني خ  

ارتداء قناع اخلداع...عظيمة هي قوة اخلداع؛ لكنها ال جبب أن تطبرق بنوااي خبيثة. أو الضروري 
خرجك وحنكة وبراعة كافية لتابألحرى ليس صحيحاً أن ندعو هكذا فعل ابخلداع، بل إدارة جيدة 

 95هم.عب أبذى كبري ألولئك الذين لن خيدبعدة طرق من املأزق. ...الرجل املستقيم يسب

حنن كمسيحيني أرثوذكسيني علينا أن حنيا يف روح احلق، األمر الذي يتطلب منا أن نعمل  
 صانعني شهادة "أصيلة" أمامهم. ،كل األشياء الصاحلة لقريبنا

َره ، َواَل مِحَارَه ، َوالَ بَ ْيَت َقرِيِبَك. اَل َتْشَتِه اْمرَأََة َقرِيِبَك، َواَل َعْبَده ، َواَل أََمَته ، َواَل ثَ وْ  اَل َتْشَتهِ  .۱۰
ًئا مم ا لَِقرِيِبكَ   96.َشي ْ

احلسد هو هوى يتغذى من األهواء األخرى. ميكنه أن يدفع البشر الرتكاب أفعال 
علم أن لتشهري والقتل. على سبيل املثال، بيالطس البنطي كان يمتهورة وغري عقالنية، ّبا فيه ا

هذه هي األعماق اليت ميكن  97أسلموه حسداً."كهنة الذي أرادوا صلب املسيح "إمنا رؤساء ال

                                                           

Six Books on the Priesthood, trans. Graham Neville   ،95 القديس يوحنا الذهيب الفم  
(Crestwood, ny: St. Valdimir’s Seminary Press, 1984) pp.48-51. 
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 هذا يعين ،للناس أن ينحدروا إليها. عندما نسمح ألنفسنا أن نشعر ابحلسد جتاه بركات أخينا
ا، ورغبتنا كل مكران وطموحنا حنن عليه وكل ما لدينا خيص هللا.  سينا بركاتنا كلياً. كل مأننا ن

غاايت ساطة تعيق التقدم الروحي احلقيقي. الطموح لبكل ب أبن حنصل على أكثر مما أعطاان هللا،
ن ممنافع مادية هو فعاًل نظرة قصرية األبعاد ميكن أن تؤدي بنا يف هناية املطاف ألن حنسد 

 رتوبوليت أنطوين ما يلي عن احلسد:ول املما حنن نفتقر له. يق ميلك
يتحد احلسد ابلشعور األكثر إاثرة لإلمشئزاز أال وهو الفرح على مصائب اآلخرين وهو 

اجملد الباطل واألاننية أو الطموح وهكذا هو موجه حنو  –يرتبط إبحدى األهواء الرذيلة األخرى 
ة د، ليس فقط جيب معارضخصم الشخص بطريقة تنسجم مع هذا اهلوى. فلكي نسحق احلس

منها. ...فإذا   واملخلوقة الذات هذه بحبالنفس األساسية املختصة احلسد حبد ذاته بل أيضاً أهواء 
     98ن حتسد قريبك عندما يغتين.لكنت ال حتب املال، 

علينا أن نتذكر أنه من خالل حسد الشيطان دخلت اخلطيئة إىل العامل. إن هذه هي 
ال ميكنها فقط أن تدمر حياتنا فحسب، بل أيضاً حياة أولئك احمليطني  خطيئة خطرية جداً إذ

بنا. ميكن خلطيئة احلسد أن تبدأ كإزعاج صغري لروحنا وتقيح لتصبح جرح بليغ. هل جند عيوب 
عند اآلخرين، خاصة أولئك الذين تتم ترقيتهم على حسابنا أو حيصلون على تكرمي خاص؟ كما 

وإال  99."ْعًضاك ْن م ْعِجِبنَي ن  َغاِضب  بَ ْعض َنا بَ ْعًضا، َوحَنِْسد  بَ ْعض َنا ب َ اَل نَ "يقول القديس بولس، 
 أن نتناول من الكأس املبارك واحلسد يف قلوبنا.  إذا أخرتانسوف جنلب اإلدانة ألنفسنا 

                                                           

 Confession, p. 79 ،98  املرتوبوليت أنطوين  
 غالطية ٥:٢٦
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ق على وقت نتفحنن ببساطة  بسيط جداً. عملعرتاف يتطلب سر اإل رتبة اإلعرتاف.
ون معه. هذا ميكن أن يكنلتقي أمكن(، و  دة بشكل منتظم )أسبوعياً إذاالكاهن، عامع مناسب 

يف الكنيسة أو يف املنزل. املوقع الفعلي ال يهم. ما هو مهم هو أننا قمنا ابلتحضري املناسب 
لإلعرتاف بفحص ضمريان. إذا كان لقاؤان يف مكان غري رمسي، جيب أن نقول الصلوات املختصة 

تب اخِلدم. هذا األمر ال يتم دائمًا إذا حصل اإلعرتاف أثناء خدمة أو ك    ابإلعرتاف واملرتربة يف
لكنه من األفضل بكثري لنا أن  فوراً بعد هنايتها. الكاهن البارع يسألنا أسئلة إذا ظهران مرتددين.

 وصادقاً عن خطاايان. سابقاً ونعطيه تقريراً ملخصاً جنهز أنفسنا 

ا صائح عن كيفية حتاشي العديد من املشاكل، كمسوف يسألنا الكاهن أسئلة ويعطينا ن
يراها مناسباً. مكان الكاهن هذا هو ّبثابة شاهد أمام هللا وابلتايل هو خاضع لإليقاف املؤقت 
عن العمل أو اخللع إذا يوماً ما أفشى بسر )أو أساء استعمال( ما مسعه. بعد أن ننتهي، جيب 

ية )أو ه فوق رؤوسنا ريثما يتلو الصالة التالأن ننحين لكي نسمح للكاهن أبن ميسك بطرشيل
 واحدة شبيهة هبا(:

الذي نتوب لك عن أيها الرب اإلله...اي خالص عبيدك، أيها الرؤوف املنان والطويل األانة، 
أفعالنا الشريرة، والذي ال يشاء موت اخلاطئ بل ابألحرى أبن ميتنع عن شره وحييا: أظهر رمحتك 

 وامنحه)ها( صورة التوبة وغفران اخلطااي واخلالص، صافحًا عن كل اآلن على عبدك، )فوالن(،
  ناملقدسة بواسطة يسوع املسيح ربأصلحه ووحرده مع كنيستك االطوعية والكرهية.  جتاوزاته)ها(

  100الذي معه تستحق العزة واجلالل، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني.

                                                           

 Service Book of the Holy Orthodox-Catholic  .100 كتاب خدمة الكنيسة األرثوذكسية اجلامعة املقدسة الرسولية  
and Apostolic Church, trans. Isabel Florence Hapgood, 6th ed. (Englewood, nj: Antiochian 

Orthodox Christian Archdiocese, 1983), pp. 289-290.  
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تعمال نة األخرية واليت هي غري مناسبة كلياً لإلسهناك صالة اثنية شاع استعماهلا يف اآلو 
من ِقبل كاهن أرثوذكسي. هذه دخلت الكنيسة الروسية من الغرب وتتضمن املعادلة الكاثوليكية 
الرومية واليت يتلوها الكاهن: "أان أحلرك من مجيع خطاايك." الكنيسة األرثوذكسية ال تنكر أن 

ن هي خالصية ومتحو اخلطااي. ولكن أن يعترب الكاه نعمة الروح القدس املستقرة يف الكهنوت
)سوء استعمال(  تعسرفهذا امتياز شخصي وأن يعلن الغفران إمنا هو دليل تعجرف، ويف احلقيقة 

صوص خباملتواضعة ألفضل الكهنة.  ةيف األمثلال يف شهادة األابء و ال للكهنوت غري معروف 
 نصيحته كامل، يقول املرتوبوليت أنطوين ما يلي يفهذه املعادلة التعسفية والغري أرثوذكسية ابل

 عن اإلعرتاف:
أيها الرب اإلله...اي خالص ’إقرأ على رأس كل واحد منهم وبدون تردد الصالة األكثر أمهية: 

غلبية اليت هي الوحيدة اليت يقرأها أ –وامتنع عن التفكري أن صالة السر اجلوهرية ‘ عبيدك...،
. وأان الرب اإلله يسوع املسيح ]...ليغفر لك اي بين ...مجيع هفواتك’الية: هي الت –الكهنة تقريباً 

 101‘الكاهن الغري مستحق، ابلسلطان الذي أعطاين إايه، أساحمك وأحلرك من مجيع خطاايك...[.
إن هذه الصالة قد أ دخلت إىل رتبة اعرتافنا منذ زمن قصري، منذ أقل من ثالث مئة سنة؛ ال 

  103لديهم إايها، لكنها أتتنا من الروميني الكاثوليك. 102ؤمنني القدامىاليواننيني وال امل

جيب علينا دائماً أن نلتجئ أوالً إىل اإلرشاد الروحي من كاهن رعيتنا. لكن معّرف.  البحث عن
أحياانً تنشأ ظروف حني يكون فيها الكاهن منشغالً كثرياً أو لسبب ما هو غري قادر أن يعطينا 

وقد يكون أيضًا مل ي عطى بركة من أسقفه ليسمع اإلعرتافات. )وفقاً إرشاد روحي رصني. 
                                                           

  101 املرجع السابق، ص. ٢٩۰
ح هلم    Edinovertsi 102، أي الشعائر يون القدامى )املؤمنون القدامى(، و هم الذين احتدوا جمددا مع الكنيسة الروسية، لكن مس 

 ابحلفاظ على عاداهتم اليت سبقت عهد البطريرك نيكون.

Confession, pp. 25-26.  103 املرتوبوليت أنطوين  
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للممارسة األرثوذكسية التقليدية الصحيحة، ي سمح للكاهن بسماع اإلعرتافات فقط بعد أن 
يكون قد حصل على بعض اخلربة يف منصبه اإلكلرييكي. لألسف الشديد، وخاصة يف أمريكا 

يف هذه . (هي إمجااًل مهملة يف األرثوذكسية املعاصرة هلامةنائس السالفية، هذه العادة اويف الك
احلالة، علينا أن نبحث، ومرة أخرى ّبعونة كاهن رعيتنا، عن مساعدة من مرشد روحي، إن كان 

ا علينا أن نسعى لنؤسس عالقة وطيدة سوف متتد إىل سنوات. علين يف كنيسة أخرى أو يف دير.
أن جند نا أبداً ئم للمعررفني ال يتيح للشخص. التغيري الداأيضاً أن نعرتف بشكل منتظم ولذات ا

حلول واقعية ملشاكلنا الروحية. فالعديد من احلاالت تتطلب وقتًا وجهداً كبريًا لتنحل. العالقة 
 الروحية مع املعررف هي ليس ابألمر السهل أتسيسه، وي نصح ابلكثري من احلذر:

( واألب الروحي. هناك عدد Geronda"يريوندا" لأواًل، على املرء أن مييز بني الشيخ )ا
قليل جدًا من الشيوخ اليوم موجودون على وجه األرض، وهؤالء الذين يدرعون أهنم شيوخ أو 

ري خاصة هنا يف أمريكا حيث األرثوذكسية هي غ –يسمحون ألتباعهم أبن يدعوهنم بذلك اللقب 
خص وذكسية. ...إهنا حلقيقة مؤكدة أن الشهم ال يعملون لصاحل القضية  األرث –انضجة حلد كبري 

 ع بني مهام الشيخ واألب الروحي.العلماين العادي غالباً ما يضير 

اثنياً، الطاعة لألب الروحي ليس أكثرها مسألة أوامر وطاعة بل قيادة وإترباع. األب الروحي 
ه على ي ويقودال جيرب على الطاعة، وهو ال يعطي أوامر؛ ابألحرى، هو ميسك بيد اإلبن الروح

 الطريق، بلطف ولكن حبزم. 

إحدى اإلشارات اليت من خالهلا ميكن للعلماين أبن يتعررف على أبوه الروحي هي هذه: 
املرشد الروحي هو ليس "توراقاً" )أي ليس راغباً( أبن يعطي احدًا نصيحة؛ ابلعكس متاماً، هو 

األابء ’إغناطيوس ]براينشانينوف[ أن يقول األسقف يدرك أنه هو نفسه هو فارغاً وغري قادر. ...
مينعوننا من أن نعطي نصيحة لقريبنا من تلقاء نفسنا، إذا مل يسألنا قريبنا على القيام بذلك. فإعطاء 



100 
 

النصائح طوعياً هو إشارة أننا نعترب أنفسنا أننا منتلك معرفة وقيمة روحية، وهذا دليل واضح على 
ا ون الروحيون األصيلون يعطوا النصيحة خبوف هللا، وفقط ألهن...املرشد‘ الكربايء واخلداع الذايت.

ط لبت منهم؛ وهم كوهنم يعرفون ضعفاهتم اخلطرية، هم ال يتوقعون طاعة فورية، لكن يرتكون األمر 
  104حلكم ولدهم الروحي. وهبذه الطريقة هم حيمون أنفسهم وأوالدهم الروحيني.

تضمن ذين يعيشون حياة أرثوذكسية تقية تإن العالقة املوصوفة أعاله ختتص أبولئك ال
ينيات إىل حني أن نكون قد أسسنا هذه الروتالصالة والصوم واحلضور املنتظم يف اخلدم اإلهلية. 

يف حياتنا اليومية، هناك القليل الذي ميكن أن يفعله من أجلنا األب الروحي، عدا عن الصالة 
 الهتدائنا إىل حياة روحية رصينة. 

 

 املقدسة ت. املناولة
 

ْشرَب وا َدَمه ، احلَْق  احلَْق  أَق ول  َلك ْم: ِإْن ملَْ أَتْك ل وا َجَسَد اْبِن اإِلْنَساِن َوتَ "فَ َقاَل هَل ْم َيس وع : 
اْليَ ْوِم  َمْن أَيْك ل  َجَسِدي َوَيْشَرب  َدِمي فَ َله  َحَياٌة أََبِدي ٌة، َوَأاَن أ ِقيم ه  يف  .فَ َلْيَس َلك ْم َحَياٌة ِفيك مْ 

َمْن أَيْك ْل َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي يَ ثْ ب ْت يف   .أَلن  َجَسِدي َمْأَكٌل َحٌق َوَدِمي َمْشَرٌب َحقٌ   اأَلِخرِي،
، َوَأاَن َحيٌّ اِبآلِب، َفَمْن أَيْك ْليِن فَ ه َو حَيَْيا يب   .َوَأاَن ِفيهِ  ب ْز  ال ِذي هَذا ه َو اخْل   .َكَما أَْرَسَليِن اآلب  احلَْيُّ

َز فَِإن ه  حَيَْيا ِإىَل    105". األََبدِ نَ َزَل ِمَن الس َماِء. لَْيَس َكَما َأَكَل آاَبؤ ك م  اْلَمن  َوَمات وا. َمْن أَيْك ْل هَذا اخْل ب ْ

                                                           

 Obedience (Brookline, ma: Holy Cross ،104 األرمشندريت ]رئيس األساقفة[ خريسوستوموس و رفاقه 
Orthodox Press, 1984), pp. 44-47.  

  105 القديس يوحنا ٥٨-٦:٥٣
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هذه الكلمات اليت غالباً ما يتم سوء فهمها تدل على احد أعظم األسرار يف املسيحية. 
"السر املقدس" بقه على املائدة املقدسة خالل القداس اإلهلي يشار إليه يف احلقيقة، ما يتم حتقي

ن وأدركت أ متامًا ألن ما حيصل هو يفوق إدراكنا. إن الكنيسة األرثوذكسية دائمًا ما آمنت
ه تتحول إىل هذمان على املذبح. موجود يف اخلبز واخلمر اللذان يقدر  يسوع املسيح هو حقيقةً 

ية "أكل جسدي وشرب دمي." ودم ذات املسيح الذي أعطاان وصجسد ودم املسيح، جسد 
أن هللا هو  تيكياً، فنفقد إدراك احلقيقة جيب أبداً أن يصبح روتيناً أو أوتوماالسر عظيم إن هذا 

دم هذه األسرار، جسد و موجود يف الكأس يف شكل حيقرق أعلى أمل لدينا للتحول الروحي. 
هو ليس "حبة  هذا السرآدم اجلدرية اليت مجيعنا نتشاركها.  الرب، متنحنا سبيل حملو وصمة لعنة

دواء" سحرية لتساعدان خلوض طريقنا عرب جتارب األسبوع الدنيوية؛ كما وليست هي أمراً رمزايً 
ذه العالقة ههذه األسرار تدخلنا يف عالقة حقيقية ومفعمة ابحليوية مع يسوع املسيح. واثنوايً. 

 ئنا احلتمي وجهاً لوجه مع املسيح بعد مماتنا. تطهرر وتنقري نفوسنا للقا

صح ياملناولة املقدسة هي فرصة تتطلب منا مستوى حمدد من التحضري. ابلرغم من أنه 
نا أبن هذا ال يعفينا من مسؤولياتالقول أننا مجيعًا خطأة ودائمًا سنبقى خطأة يف هذه احلياة، 

هللا. لنفرتض أن أحداً ما أراد أن يدعو  حنضر أنفسنا على أكمل وجه لنكون أنقياء أمام وجه
عامل ميكانيك سيارات )"ميكانسياين" ابلعامية( إىل العشاء يف منزله. أليس من املرجرح على 
املضيفة أن تتوقع من ضيفها أن يغسل يديه ويغري مالبسه املزيرتة قبل اجللوس على املائدة. قد 

ن غضب ن مزيرتاً ووسخاً؛ لكن هذا لن يعفيه ميتحجرج امليكانسياين أنه من طبيعة عمله أن يكو 
ن جناهد فكيف إذن علينا أومعها حق يف ذلك.  –مضيفته إذا هو وسرخ أاثث منزهلا وأقمشتها 

ملقدسة.  ابلتحضري املناسب لتناول األسرار ا ، ألن نتحاشى غضب هللاداعي احملبة حنن أكثر، من



102 
 

ظيم أال عوحياً، عندما نتناول من العشاء الكم جيب أن جناهد أكثر لنكون أنقياء، جسداًي ور 
 وهو اإلفخارسيت املقدس؟

لقد سبق وانقشنا الصوم واإلعرتاف وكيفية  التحضري املناسب للمناولة املقدسة.
ارتباطهما ابلتحضري للمناولة املقدسة. ولكن جيب أن نطرح بعض النقا  اإلضافية القليلة يف 

 هذا اإلطار:

لعدة ساعات قبل املناولة، قد حيصل األمر إذ حنن نقوم بفرشاة  ابلرغم من أننا نصوم .۱
وال جيب أن  . هذا ال يعترب خمالفة للصومعن غري قصد أسناننا صباحاً أننا نبتلع القليل من املاء

 مينعنا من املناولة.

. جيب عامة أن منضي الليلة اليت قبل املناولة هبدوء يف املنزل، ويفضرل أن نقرأ أو نناقش ٢
 خالهلا أمور روحية مفيدة. وجيب أيضاً عدم املشاركة يف حفالت الرقص )اليت هي أبي حال ال

( وأشكال التسلية concerts لوعروض املوسيقى )ا تليق ابملسيحيني األرثوذكسيني( والسهرات
  الدنيوية األخرى يف ليلة املناولة.

عة جيدة دها يف أي جممو جيب أن نتلو صلوات التحضري للمناولة املقدسة واليت جن. ٣
من الصلوات األرثوذكسية لإلستعمال اليومي. هذه الصلوات جيب أن تقال أمام زاوية أيقوانتنا 

سرار ألتلو هذه الصلوات بتقوى وانتباه يهيئنا لتناول ا يف املنزل، قبل الذهاب إىل القداس.
  ملنفعتنا الروحية عوضاً أن تكون هلالكنا.املقدسة 

أن متتنع من املناولة أثناء دورهتم الشهرية. وعلى الرجال أن ميتنعوا من  على النساء .٤
 هذه القاعدة يلخصها القانون الثايناملناولة إذا يف الليلة السابقة حصل معهم قذف نومي. 

للقديس ديونيسيوس، الذي يقول بوضوح أن على اجلميع اإلقرتاب من املناولة املقدسة "أطهاراً 
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لنفس واجلسد." إن تلواثت اجلسد املذكورة هذه تتضمن مهام جسدية طبيعية ابلكامل سوايً اب
عند الرجال والنساء وهي ليست خطااي حبد ذاهتا. لكنها تصويرات عن الطبيعة الساقطة للجنس 

 رئيس األساقفة خريسوستوموس: يشري. هي دليل على حالتنا الدنسةالبشري و 
قيق حتمن الضروري أن تكون خاطئة لكي تفشل يف  الفيزيولوجوية الطبيعية ليس إن العمليات

لوجية، الروحي. الالهوت البدائي يقول لنا ذلك. حنن ن رفع فوق طبيعتنا الفيزيو مبتغاها أال وهو املثال 
ن نصوم حنوحىت فوق الصالح الذي يبقى يف طبيعاتنا الساقطة، حني نضم أنفسنا إىل املسيح. 

 لطهارة املمكنة، وهنيئ أنفسنا داخلياً للشركة مع املسيح،ونقرتب من الكأس أبقصى مستوى من ا
  106لكي يتحد أفضل ما حنن عليه مع كماله هو.

إذا كاهن حصل معه قذف نومي يف الليلة اليت تسبق اإلحتفال ابلقداس اإلهلي  .٥
 ( وأن يقرأ٥۱) ٥۰وجيب عليه أن يقوم ابلليتورجيا، عليه فور هنوضه من النوم أن يتلو املزمور 

 "الرتبة ضد الدنس،" وهي خدمة رتبتها الكنيسة ملثل هذه احلاالت. 

عادة ال جيوز أن نتناول إذا كنا ننزف الدماء ألن دم املسيح حبد ذاته يدخل أجسادان  .٦
وإذا صادف األمر وجرحنا أنفسنا فوراً بعد املناولة )بغضون ساعات بعد تناول األسرار املقدسة. 

 األرض أي دم نزفناه سواًي مع الالصقات الطبية أو مواد جتمرع عليها قليلة( علينا أن ندفن يف
 الدم. هذه العادة التقية تساعدان لنتذكر عظمة هذا األمر فعالً الذي هو املناولة املقدسة. 

إن اإلستثناء الوحيد لقواعد التهيئة لتناول األسرار املقدسة خيص أولئك الذين هم مرضى 
وت. جيب دائمًا على من هم حيتضرون أن يتناولوا األسرار املقدسة، أو جرحى أو يف خطر امل

                                                           

Women in the Church, Orthodox Tradition,  ،106 األسقف ]رئيس األساقفة[ خريسوستوموس  
Vol. 8, no. 2 (1991), p.1. 
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حىت إذا كانوا قد تناولوا الطعام مؤخراً أو هم يف حالة نزيف. طبعاً وأميىت أمكن ذلك، الدم الذي 
 ي نزف يف هذه احلاالت جيب التخلص منه بطريقة مناسبة.

مريكا، من الناس، وخاصة يف أ يبدو أن الكثرياملوقف السليم جتاه املناولة املقدسة. 
لديهم صعوبة يف تطوير رؤية سليمة جتاه املناولة املقدسة. فهم أحيااًن يتم تشجيعهم علنًا ومن 
  ِقبل أساقفتهم املبتكرين و"خرباء" مسروا أنفسهم ذلك أبن ينظروا جتاه تناول األسرار املقدسة ّبثابة

بنا كما راننة عن كيف املسيح حي صرحياتبتو اإلمهال حنهدهدهتم تم شرف وحىت حق. وهم ت
حنن وكيف مجيعنا خطأة أمام هللا )كل من هذين األمرين مها طبعاً على حق، ولكن ال واحدة 

ى ( وهكذا مل يعد الرجال والنساء ي شجرعون علمسألة تناول األسرار املقدسة.على منهما تنطبق 
 د أبهنم يقدمون خدمة هلللإلعتقا فضل لديهم أمام هللا، ولكن يتم سياقهمجلب ما هو األ

 حنو الكأس.  بتسكرعهم

هناك قادة عصرانيون آخرون يستعملون مثال القديس يوحنا كرونشتادت كعذر للمناولة 
صحيح أن األب يوحنا حثر أانسه أن يتناولوا غالباً، وهلذه الغاية هو قام دون التهيئة املناسبة. 

 هو أن األب ا يفشلون يف اإلعرتاف به أولئك العصرانينيابعرتافات "ابجلملة" يف كنيسته. لكن م
يوحنا كان قائد كاريزمايت عاش حياة طاهرة ابلكلية )هو وخوريته، أي زوجته، عاشا كأخ وأخت 

عيش لم أبي شخص يحتت سقف واحد( وهو كان يف صالة دائمة إىل هللا. حنن لسنا على عِ 
نا  حاليًا حياة ابلكاد تقرتب من سرية األب يوح يف أمريكا الشمالية أو أورواب الغربية وحييا

كرونشتادت. فقط هكذا شخص يكون لديه السلطة الروحية أبن يسأل الناس الذين يقطنون 
ادة قيف العامل ليتناولوا يومياً أو حىت أسبوعياً وأن يعرف إذا كانوا هذا األمر سوف يؤذيهم أم ال. 

س يوحنا، لمؤمنني أنه إذا أرادوا أن يتبعوا رجالً مثل القديأايمنا العصرانيون يفشلون أيضاً ابلقول ل
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ه، وألن سة كما فعل تالميذايهم عاليًا يف الكنين يكونوا مستعدين أيضًا لصراخ خطاجيب أ
صلوات التهيئة للمناولة. التمييز الروحي للقديس يوحنا كرونشتادت  احيفظوا األصوام ويتلو 

مال اهب اندرة جدًا يف عاملنا املعاصر. وابلتايل استعهي مو والتقوى البالغة ألوالده الروحيني 
 مثاهلم لتربير مماراسات رخوة يف يومنا احلاضر هي ببساطة غري شريفة. 

كيف جيب أن تكون نظرتنا جتاه املناولة املقدسة. لنلتجئ إىل إرشادات القديس يوحنا 
 الذهيب الفم.

ألعلى واقفًا فوق الذبيحة يصلري، اوالكاهن  مًا تضحيًة ومطروحًا أمامك،حني ترى الرب مقدر 
ومجيع الذين يتناولون منه يتطهرون من ذلك الدم الكرمي، هل ابستطاعتك التفكري أنك ما زلت 

ألست بلحظة ت نقل إىل السماء وإذ قد طردت كل فكر  واقفًا على األرض وما زلت بني الناس؟
  تتمعن ابألمور السماوية؟ آه اي للعجبشهواين من نفسك، وبنفسك العارية وعقلك الطاهر أال

ن أن ميسكوه و منها! آه اي حملبة هللا للبشر! هو اجلالس يف األعايل مع اآلب يعطي نفسه للذين يودر 
مراً يتعاىل أومجيعهم يعملون ذلك أبعينهم. اتعتقد أن أمراً كهذا قد يكرهه أحد؟ أو أنه  –ويعانقوه 

 107بشأنه أايً كان؟

القداس اإلهلي يوحرد العامل السماوي مع األرضي. املالئكة والقديسون يف احلقيقة، إن 
حيضرون، كما تشهد على ذلك املئات من األحاديث املكتوبة لقديسني وأانس قديسون على 

 عنها يتنازل من حمبته اليت ال يعرب هوو  ،مر القرون. حنن أنيت لنكون يف حضور ملك امللوك
 مرة القديس  لذلك، أخربلكن حقيقية للغاية.  ،ه بطريقة سريةليسمح لنا أبن نتناول جسده ودم

 كريللس األورشليمي موعوظيه:

                                                           

Priesthood, pp. 70-71. 107 القديس يوحنا الذهيب الفم  
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أتملوا إذن ابخلبز واخلمر ليس كمواد جمردة، ألهنا وفقاً إلعالن الرب هي جسد ودم املسيح؛ ألنه 
ذاق، ل املخالابلرغم من أن احلواس تقرتح ذلك لكم، لريسرخكم إميانكم. ال حتكموا على األمر من 

  108شك أنك قد أ هرلتم لتناول جسد ودم املسيح. أكيدين دونلكن ابإلميان كونوا 

ّبجرد أن أصبح لدينا إدراك أكثر جدية عن ماهية الليتورجيا وما الذي يتم إجنازه على 
حلقوق هتماماتنا الدنيوية والتافهة املختصة ابااملائدة املقدسة، سوف بطبيعة احلال تتالشى 

الناتج عن التهيئة املناسبة لتناول األسرار املقدسة. يف احلقيقة هذا ما جيعل  زعاجإلاالشخصية و 
صلواة التهيئة للمناولة املقدسة ضرورة ماسة. إذا تلوان هذه الصلوات بتقوى وانتباه كلرما تناولنا، 
عندها أفكار ومفاهيم التوبة العميقة والتواضع املوجودة فيهم سوف تلغي بشكل فعرال أي 

 واقف خاطئة قد قمنا بتطويرها سابقاً. إليكم بعض هذه األفكار املعرب عنها يف هذه الصلوات:م
فاقبلين وأان أيضاً أيها املسيح احملب البشر كما قبلت الزانية واللص والعشار واإلبن الشاطر، 

ملتعبني اوارفع عين وسق اخلطااي الثقيل اي رافع خطيئة العامل، وشايف أمراص البشر، اي من تدعو 
.]اإلفشني  بل خطاة إىل التوبة..والثقيلي االمحال إليك وترحيهم، اي من مل أتت لتدعو صدريقني

 109األول للقديس ابسيليوس الكبري[.

فسي، تدخل حتت سقف بيت ن ألنأيها الرب إهلي، أان عاملٌ إين لست مستحقاً وال ك ْفأً 
اتك ذلتسند إليه رأسك. لكن كما واضعت  ألنه جبملته مقفر وساقٌط، وليس لك يف  مكاٌن أهل

جلنا، تنازل اآلن أيضاً لتواضعي، وكما ارتضيت أن تتكئ يف مغارة  ويف مذود البهائم، من العلو أل

                                                           

 Lectures on the Christian Sacraments, ed. F.L. Cross   108 القديس كريللس األورشليمي  
(Crestwood, ny: St. Vladimir’s Seminary Press, 1977), p. 50. 

  109 نقلنا هنا هذا النص حرفياً  من كتاب السواعي الكبري )لبنان، منشورات النور(، ص. ٦٢٢. 
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هكذا ارتِض أن تدخل أيضًا يف مذود نفسي البهيمية، وجسدي الدنس...]اإلفشني الثالث 
  110للقديس يوحنا الذهيب الفم[.

ة اجلحيم، ادفن ابألفكار الصاحلة مشورايت الرديئة، وشتت عين اي من بدفنك سبيت مملك
أرواح اخلباثة، اي من بقيامتك احمليية ذات الثالثة األايم أقمت األب األول الذي سقط، أقمين أان 

 111الزالق ابخلطيئة واضعاً يل مناهج التوبة ]اإلفشني الثامن للقديس مسعان املرتجم[.

إهلنا، الذي له وحده السلطان أن يغفر خطااي الناس، ّبا  أيها السيد الرب يسوع املسيح
أنك صاحل وحمب للبشر، اعرض عن زاليت كلها اليت ّبعرفة  واليت بغري معرفة، وأهلين أن أتناول بغري 

  112دينونة أسرارك اإلهلية اجمليدة الطاهرة واحمليية...]اإلفشني السادس للقديس يوحنا الدمشقي[.
، أن ال عظم الزالت، وال كثرة اخلطااي، تفوق طول أانتك الكثرية لكين أعلم هذا أيضاً 

 وحمبتك للبشر القصوى اي إهلي، لكنك تطهرر وتبهج التائبني حبرارة، بزيت الرتثي واإلشفاق، جاعالً 
إايهم مشاركي النور ومسامهي الهوتك بسخاء  ]اإلفشني السابع للقديس مسعان الالهويت 

 113احلديث[.

 اضياً إىل الشركة اإلهليهاَءنذا أسعى م

 فال حترقين اي جابلي ابملسامهة

 ألنك انر حمرقة غري املستحقني

 بل طهررين من كل دنس

                                                           

  110 املرجع السابق، ص. ٦٢٤.
  111 املرجع السابق، ص. ٦٢٩-٦٣۰.
  112 املرجع السابق، ص. ٦٢٦-٦٢٧.
  113 املرجع السابق، ص. ٦٢٨-٦٢٩.
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 114]صالة للقديس مسعان املرتجم[.

إذا اقرتبنا من الكأس وهذه األفكار يف عقلنا، سوف حنصد مجيع الربكات الروحية اليت مينحها 
 .املسيح خلدامه األمناء

علينا اإلنتباه من وضع أي شيء يف فمنا ال نبتغي ابتالعه. فمن املمكن  بعد أن نتناول،
حلذر دائماً ا أن تكون بعض بقااي األسرار ما زالت على أسناننا أو يف فمنا، لذلك جيب علينا

 : بعد املناولة

 ( 115أالر ندخرن )وهذه عادة غري صحية وقذرة على املسيحيني حتاشيها يف أي حال .۱

  علكة يف أي وقت للساعات القليلة املقبلة. وأالر منضغ ال
  أن ندررب األوالد الصغار أالر يضعوا أصابعهم يف أفواههم. .٢
أالر نبصق ألي سبب. إذا كنت مريضاً وتسعل أو تتقيأ، جيب أالر تتناول إالر إذا كنت  .٣

وادفنه يف  ءمريضاً بداء خطر على حياتك. إذا فجأة مرضت بعد املناولة، قم حبذر ونَظف القي
  مكان آمن لن ميشي عليه أحد.

د قبل املساء، أو أقله بع –كالمها فيهما بصاق   –أالر تنظرف أسنانك أو تغرغر  .٤
 مضي بضعة ساعات وتناولت وجبة طعام. 

لذلك حنن  .للتو هللا يف أنفسنا تناولناقد مجيع هذه اإلرشادات ترتكز على الفكرة أننا 
ملفتة  م واإلعتبار هلذه اهلبة املهيبة اليت منحها هللا لنا. هناك حكايةنتصرف بطرق تظهر اإلحرتا

                                                           

  114 املرجع السابق، ص. ٦٣۱.
  115 أنظر قسطنطني كافارنوس، التدخني واملسيحي األرثوذكسي، ترمجة مايكل شقرا )نشر إلكرتوين(

https://docs.wixstatic.com/ugd/f29474_54c1b0c9c0b2461485fa5605566bbcb5.pdf 
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سوف تساعد أولئك الذين يشكرون أن التقوى أو عدمها  من سرية القديس ابييسيوس الكبري
تنعكس يف هكذا تفاصيل قليلة األمهية كالبصاق ونظافة الفم. احلكاية ختتص براهب ساقط 

 تيجة خداع من إحدى اليهودايت:ختلرى عن دعوته وحىت إميانه ن
اللعنات سقطت يف هوة من اخلراب يتعذر فهمها ووصلت إىل حالة عويصة -هذه اإلمرأة املثلثة

انت كمن اجملون لدرجة أهنا غالبًا ما كانت متسك برأس ذلك التعيس يف ذراعيها، وفاحتًة فمه،  
طاهرة  لة املقدسة من األسرار التفرك أسنانه بقطعة رفيعة من اخلشب، يف حال إحدى آللئ املناو 

   116بقيت هناك.كانت قد 

كن لنا سيح الكرميني، كيف مييقًة أن هذه اهلبة هي جسد ودم املإذا فعاًل حنن نؤمن حق
أن نتجاهلها أو نرميها جانبًا وكأهنا أمراً من يومياتنا؟ إذا فقدان رؤيتنا للمناولة املقدسة أهنا هبة 

قبل املناولة. لألسف هؤالء الذين لديهم املواقف األكثر عفوية  من هللا، جيب أن نفكر مرتني
املنفعة  هناك القليل جداً منجتاه األسرار املقدسة هم غالباً من يتناولون يف أغلب األحيان. 

 الروحية نتيجة هكذا تصررف.
هناك تطررف آخر مدمرر للحياة الروحية بنسبة متساوية وهو عادة تناول األسرار 

قط مرة أو مرتني ابلسنة، وهو ينبع من النظرة أن املناولة املقدسة هي مقدسة املقدسة ف
أن ال جيب أن تلعب أي دور يف حياتنا اليومية. هؤالء الناس هو جيورعون أنفسهم لدرجة 

ن اجلاد الذي أييت من املناولة املقدسة. صحيح أنه كاروحيًا ولن خيتربوا النمو الروحي 
ذهبوا سنوات دون املناولة. القديسة مرمي املصرية أمضت أكثر هناك نسراك يف الصحراء 

من ثالثني سنة يف الصحراء دون تناول األسرار. لكنها مل تكن تعيش يف العامل. هي 

                                                           

  Saint Paisios the Great, trans. Leonidas Papadopulos and Georgia, 116 القديس يوحنا القصري 
Lizardos (Jordanville, ny: Holy Trinity Monastery, 1983), p. 42.   
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مضت سبعة عشر سنة يف جهاد مضين ضد جسدها وسبعة عشر سنة أخرى يف 
ىت تشبه صالة وال حالصالة الذهنية العميقة. ال أحد يسكن يف العامل اليوم لديه حياة 

ض وحىت هي اليت أصبحت مالكًا على األر تلك اليت للقديسة مرمي املصرية.  عن ب عد
ابلرغم من ذلك ويف آخر حياهتا سعت وراء كاهن فوق كل شيء ليعطيها املناولة 

 املقدسة.
جيب أن يكون هللا أعطاان األسرار كوسائل للخالص. هذا هو األمر الذي 

  حنن هنمل أنفسنا خبطورة إذا رفضنا هذه املعونة من هللا. املغبو  الرئيسي يف عقولنا.
(، األب الروحي لكرباينوس، مرتوبوليت أوروبوس ۱٩٨۰†فيلوثيوس )زيرفاكوس، 

( حزن على املواقف البائسة للكثري من الناس جتاه املناولة املقدسة ٢۰۱٣†وفيلي )
 حني قال:

تناولون من هذا اخلبز السماوي إطالقاً، بينما آخرون بعض الناس، بداعي الكفر والال تقوى، ال ي
وبداعي اجلهل وقلة اإلميان واإلمهال وافتقاد احملبة األصيلة والنقية هلل، يتناولون منه مرة أو مرتني أو 
أربعة مرات ابلسنة. ولكن حىت يف هذه األوقات القليلة هم يتناولون حبكم العادة، ألن معظمهم 

يس يوحنا القداس اإلهلي للقد‘ خبوف هللا وإميان وحمبة تقدموا،]’ان وحمبة يتقدمون دون خوف وإمي
إنه ألمر حمزن ومستحق الكثري من التنهدات أن الكاهن غالبًا ما خيرج إىل الباب الذهيب الفم[. 

اجلميل ليدعو املسيحيني إىل املناولة وال أحد أييت للمناولة. أين انتهى بنا األمر! أقلره عدد قليل 
ليوقظ و ن املسيحيني الذين خيافون هللا جيب أن يتناولوا يف كل قداس.... لينورر هللا الكلي الصالح م

وي نهض اجلميع من نوم الكسل واإلمهال. وعندها، حني نتوب ونتطهر ابلتوبة واإلعرتاف، لنتقدم 
تني والال هناية يخبوف وإميان وحمبة إىل إهلنا الطاهر ولنصبح وراثء مستحقني حلياته وملكوته األزل
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أحد من الغري التائبني مثل يهوذا على اإلقرتاب من املائدة السرية لكي ال حيرتق يتجرأ هلما. وال 
 117وي سلم للنار األبدية....

 

 ث. آداب الكهنة
 

نضع يف ما يلي دليالً ملخاطبة اإلكلرييكيني األرثوذكسيني بشكل صحيح. معظم األلقاب 
لحات املستخدمة ابليواننية والروسية أو ابللغات األم األخرى يف ال تتوافق متامًا مع املصط

 الكنائس األرثوذكسية الوطنية، لكن قد مت قبوهلا على نطاق واسع ّبثابة األعراف األساسية للغة
 اإلنكليزية.

 عندما خناطب الشمامسة أو الكهنة، جيب أن إلقاء التحية شخصياً على اإلكلريكيني.
أن كل  ابلرغم من "."صاحب النيافةبيجب خماطبتهم ف" أما األساقفة نستخدم لقب "أبوان.

األساقفة )ّبن فيهم بطاركة( هو متساويني يف الكنيسة األرثوذكسية، هم لديهم مهام ودرجات 
و هشرف إدارية خمتلفة تعود إىل رتبتهم يف هذا اإلطار. وابلتايل، "صاحب السيادة" أو "سيدان" 

ألساقفة أساقفة مساعدين، للمرتوبوليتيني، وملعظم رؤساء االذين لديهم  اللقب املناسب لألساقفة
)من إحدى اإلستثناءات هلذه القاعدة رئيس أساقفة أثينا الذي خياطب بلقب "صاحب 
الغبطة"(. "صاحب الغبطة" هو اللقب املناسب للبطاركة )ابستثناء البطريرك املسكوين يف 

 القداسة"(. حني نقرتب من كاهن أو أسقف-أو "الكلي"قداسته" بالقسطنطينية، الذي خياطب 
أرثوذكسي )لكن ليس مشاساً( نصنع مطانية ابإلحنناء إىل األسفل وملس األرض ابليد اليمىن، مث 
                                                           

 Paternal Counsels, trans. Father Nicolas Palis, Vol. 1 ،117 الشيخ فيلوثيوس زيرفاكوس  
(Lancaster, pa: St. Nicodemos the Hagiorite Publication Society, 1991), pp. 41-42. 
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نضع اليد اليمىن فوق اليسرى )مع الكفوف موجهة إىل العلى( ونقول: "ابرك اي أب" أو "ابرك 
ان،" إخل(. مث جياوب الكاهن أو األسقف قائالً: أبوان" )أو "نيافتك ابرك"، أو "ابرك سيد

 ا نقبرل يده.. وعنده"ليباركك الرب،" ويباركنا بعالمة الصليب ويضع يده اليمىن يف يدينا
نه حني الكاهن او األسقف يباركنا، هو يصنع تشكيلة أبصابعه ترمز إىل علينا أن ندرك أ

فني  "يسوع املسيح" ابليواننية )أي احلر " وهو خمتصر يوانين لكلمات IC XC"خرسيتوغرام" " لا
(. وهكذا بركة الكاهن تكون إبسم "IHCOYC XPICTOC"األول واألخري لكل من كلميت 

املسيح كما يشدد هو جبوابه على طلب الربكة من املؤمن. هناك أجوبة أخرى على هذه الطلبة 
حجج  كرلي تقدرمنا به تشيستخدمها العديد من اإلكلريكيني، لكن أقدمية ورمزية التقليد الذ

مقنعة إلستعماهلا. جتدر اإلشارة هنا أن السبب يف تقبيل الشخص العلماين ليد الكاهن أو 
ان ولكن األهم من ذلك هو أن ّبا أن كالمها ميسك األسقف هو إلظهار اإلحرتام لرتبته الرسولية.

قدس حني لإلفخارسيت امل ابألسرار املقدسة يف أيديهما خالل القداس اإلهلي، حنن نظهر إحرتام
نقبرل أيديهم. يف احلقيقة، القديس يوحنا الذهيب الفم قال مرة أنه إذا صادف املرء كاهنا أرثوذكسياً 
ميشي مع مالك، عليه أن يلقي التحية أواًل على الكاهن ويقبرل يده ألن تلك اليد قد المست 

ابلرغم من أن الشماس يف  118مشاس.هلذا السبب األخري حنن عادة ال نقبرل يد جسد ودم ربرنا. 
الكنيسة األرثوذكسية حيمل الرتبة األوىل من الكهنوت )مشاس، كاهن، أسقف(، خدمته ال 
تتضمن مباركة األسرار. حني نفرتق من كاهن أو أسقف، جيب علينا جمدداً طلب بركته، متاماً  

 كما فعلنا حني ألقينا التحية عليه أول مرة.

                                                           

 118 ابلرغم من ذلك، ي سمح تقبيل يد مشاس متاماً كما نفعل مع يد رئيس دير )وإن مل يكن كاهناً( أو رئيسة دير أو حىت راهب موقر، 

 وذلك احرتاماً له أو كدليل والء له. 
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اطب أيضاً زوجة الكاهن أو الشماس بلقب وذلكيف حالة الكهنة املتزور  شكل ب جني، خت 
تشارك الزوجة  119"جسد واحد،"کّبا أن سر الزواج يربط الكاهن وزوجته معًا   غري رمسي.

ّبعىًن ما كهنوت زوجها. هذا طبعًا ال يعين أن لديها ذات نعمة الكهنوت أو مرتبتها، ولكن 
ندرج يف ما يلي الئحة ابأللقاب املختلفة اليت   120مهابة اخلدمة اليت لزوجها تعود إليها.

. ّبا أن األلقاب اليواننية لديها كلمات مطابقة إنكليزية، هي رّبا تستخدمها الكنائس الوطنية
 األسهل لإلستعمال يف الغرب:

 : خوريةعريب
 : بريسفيتريايوانين
 : ماتوشكاروسي
 : ابابِدايصريب
 : ابنيماتوشكا، أو ابنيماتكاأوكراين
 : بريسبيترياإنكليزي

ت دعى زوجة الشماس ابليواننية "ذايكونيسا." الكنائس السالفية عامة يستخدمون ذات 
اللقب لزوجة الشماس كما يفعلون لزوجة الكاهن. يف أي حال، جيب يف طبيعة احلال أن 

اطب زوجة الكاهن بكل من لقبها وإمسها يف احلاالت الغري رمسية )مثاًل "اخلورية ماري " ،خت 
 "الشماسة صوفيا،" إخل.(.

                                                           

  119 تكوين ٢:٢٤؛ القديس مىت ۱٩:٦؛ القديس مرقس ٨:۱۰
 “A Share in the Priesthood,” Orthodox Tradition, Vol. 13,  ،120 أنظر اخلورية جولياان كوين  

No. 1 (1996), pp. 7-9. 
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ثوذكسيني كلرما تكلرمت مع إكلريكيني أر إلقاء التحية على اإلكلرييكيني عرب اهلاتف. 
من رتبة كاهن عرب اهلاتف، جيب أن دائمًا تبدأ حديثك معهم بطلب الربكة: "أبوان ابرك" أو 

." )كلمة رك اي سيد"ابرك أبوان." أثناء احلديث مع أسقف، جيب أن تقول "سيدان ابرك" أو "اب
يليق أيضًا أن  (.‘ماسرت.’وابإلنكليزية ‘ فالديكا’، وابلروسية ‘ذيسبوطا’سيد ابليواننية هي 

ة جيب أن تنهي حديثك بطلب الربك(. و إخل. "نيافتك، ابرك" أو "سيادتك، ابرك،"تقول، 
 جمدداً. 

ادة ، لعحني نراسل رجل كهنوت )وكما جرت ا خماطبة اإلكلرييكيني يف الرسالة.
الرهبان(، جيب أن نفتتح رسالتنا بتحية "ابرك اي أب." يف هناية الرسالة، جرت العادة أن خنتم 
هبذا السطر: "أقبرل يدك اليمىن..." ال يليق أن نلقي الربكة على رجل كهنوت كما يفعل كثريين: 

يكي، لكن ري "هللا يباركك." هذا ليس فقط يدل على نوع من التعجرف الروحي أمام صورة اإلكل
واًل يبدأ . حىت الكاهن أصال احلق ليعطوا الربكة مكانهالعلمانيون ال ميتلكون نعمة الكهنوت و 

ن يباركك،" بدل من أن يعطي بركته اخلاصة. ابلرغم م أو "هللا رسالته ابلكلمات: "بركة الرب"
داعي للقول أن حني  وال. أيضاً  يف تصررفاتهيتفورق التواضع ، أنه قادر على القيام هبذه األخرية

 يراسل رجل كهنوت رئيسه الكنسي، عليه أن يطلب الربكة وال مينحها. 

" إذا  م"الشماس احملرت بخياطب الشمامسة يف الكنيسة األرثوذكسية املخاطبة الرمسية. 
." رتم"الشماس املتوحد احملبكانوا مشامسة متزوجني. وإذا كانوا مشامسة ورهبان أيضاً، خياطبون 

قدم يف "املتبالشماس حائز على رتبة املتقدم يف الشمامسة أو الشماس األول، خياطب  إذا كان
ايل ." الشمامسة حائزون على رتبة يف الكهنوت وابلتالشمامسة احملرتم" أو "الشماس األول احملرتم

 رثوذكس هنا يفجب أن نتذكرها، ألن العديد من األهذه نقطة هامة واو هم ليسوا علمانيني. 
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ثري وهذا األمر هو نتيجة التأ ."ابلظاهر أضحوا يعتقدون أن الشماس هو ّبثابة "كاهن أمريكا
جيب خماطبة الشمامسة، كما ذكران أعاله، كأعضاء يف الكهنوت الالتيين والتعليم السيء.  

 "األب الشماس" )"أبوان الشماس"(."األب" )"أبوان"( أو ب

اطب الكهنة األرثوذكسيني  ا كانوا  " إذا كانوا متزوجني. وإذ( احملرتم)فالن "قدس األببخي 
احلائزون  الكهنة .")فالن( احملرتم "قدس األب املتوحدبكهنة رهبان )أي متوحدين(، خياطبون 

على رتب شرف خاصة خياطبون هكذا: األرمشندريت )أعلى رتبة رهبانية حتت األسقف(، 
)فالن(  هنةاملتقدم يف الكالكهنة " تقدمون يف"؛ واملالسامي اإلحرتام)فالن(  "قدس األرمشندريت

وان"، وعادة "أبب". يف املخاطبة الشخصية، كما ذكران أعاله، مجيع الكهنة يدعوا اإلحرتام السامي
 يتبع ذلك إمسهم األول )مثاًل، "أبوان يوحنا"(.

اطب األساقفة يف الكنيسة األرثوذكسية  ، "األسقف )فالن( السامي اإلحرتام" )مثالً بخي 
"رئيس برؤساء األساقفة واملرتوبوليتيني والبطاركة خياطبون  يوحنا السامي اإلحرتام." "األسقف

اطب مجيع رتب  األساقفة )"املرتوبوليت" أو "البطريرك"( اجلزيل اإلحرتام. وألهنم أيضاً رهبان، خت 
أمسائهم  واملتقدمني يف الرعاة )أسافقة، رؤساء أساقفة، مرتوبوليتيني، وبطاركة( أبمسائهم األوىل أ

لة ليس صحيحًا استعمال إسم عائاألوىل وكراسيهم )مثاًل "يوحنا أسقف سان فرانسيسكو"(. 
اإلطار. ابلرغم من أن العديد من الرهبان واألساقفة  ذلك أو أي راهب يف –األسقف 

يستخدمون أمساء عائالهتم، حىت يف البلدان األرثوذكسية مثل روسيا واليوانن، هذا األمر هو غري 
 ة عريقة.يسقاً وهو خمالفة لعادة كنمناسب إطال

مجيع الرهبان الذكور يف الكنيسة األرثوذكسية يدعوا "أبوان/األب"، إن كانوا حائزون على 
"الراهب )فالن(" إذا مل يكونوا حائزين على رتبة  برتبة الكهنوت أو ال، وهم خياطبون رمسيًا 
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و "الشماس "األب املتوحد" أبها خياطبون رمسيًا إذا كانوا حيملون رتبة كهنوتية، عندكهنوتية. 
-املتوحد" )أنظر اعاله(. خياطب أحياانً الرهبان وفقاً لرتبتهم الرهبانية؛ على سبيل املثال، راهب

 ".الستافروفور )فالن("، أو "راهب اإلسكيم/الالبس اإلسكيم )فالن(-الرازوفور )فالن(، "راهب
اإلحرتام، رئيس دير )إسم الدير(" إن كان حيمل رتبة  ")فالن( السامي بخياطب رئيس الدير 

كهنوتية أو ال، وإن كان برتبة إرمشندريت أو ال. ال جيوز حتت أي ظرف إطالقًا للعلمانيني أن 
"األخ". هذه عادة التينية. ي ستخدم مصطلح "األخ" يف األديرة بخياطبوا الراهب األرثوذكسي 

ئني، أو لداللة على املبتدئني يف احلياة الرهبانية )مبتداألرثوذكسية يف حالتني فقط: أواًل، ل
 التقليد عطون بركة، يفابليواننية، ذوكيمي ]أي "أولئك الذين خيضعون لإلمتحان"[(، الذين ي  

غري الو  ة العرضية؛ واثنياً، كنوع من املخاطباألكثر صرامة، ليلبسوا اجلبرة الداخلية والقبعة الرهبانية
على  اً جمدداً وكما ذكران أعاله، ال جيوز إطالق. أنفسهم )ّبن فيهم األساقفة(رمسية بني الرهبان 

الراهب أن يستخدم إسم عائلته. هذا يعكس املفهوم األرثوذكسي للرهبنة حيث الراهب ميوت 
عن شخصيته السابقة ويتخلى عن كل ما كان يعطيه هوية يف العامل. الناس العلمانيني هم أيضاً 

نع إسم حيااًن يصموت الراهب عن ماضيه. )يف املمارسة اليواننية، الراهب أمدعوون ليحرتموا 
خوذًا من إسم ديره. وابلتايل راهب من دير القديس غريغوريوس ابالماس عائلة جديد له مأ

 )ابليواننية، موين أغيو غريغوريو ابالما( قد أيخذ إسم أغيوغريغوريتس.  

عة ر تنطبق أيضًا لإلانث. يف احلقيقة، إن مجااأللقاب اليت استخدمناها للرهبان الذكو 
" )ابلرغم من convent" عوضاً عن كلمة "monasteryمن الرهبنة النسائية غالباً ما تدعى "

( متاماً  "convent"أنه ليس هناك من خطأ كما يزعم البعض من دعوة دير للراهبات بكلمة 
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 121مجاعة رهبانية للذكور أيضاً.ّبعناها األقصى ميكن أن تدل على  conventكما أن كلمة 
يسة الدير الرازوفور )فالنة(" إخل، ورئ-"الراهبة )فالنة("، أو "راهبةبالرهبان اإلانث خياطنب رمسياً 

"الرئيسة السامية اإلحرتام." ابلرغم من أن التقاليد للمخاطبة الغري رمسية ختتلف يف بختاطب 
تدعى  األخت،" بينما أي راهبة فوق رتبة رازوفور"بمعظم األماكن، تدعى راهبات برتبة الرازوفور 

 "األخت."ب"األم." املبتدائت ختاطنب ب

كما ذكران، هناك بعض اإلختالفات يف كيفية خماطبة املتدينني األرثوذكسيني. ما اعطيناه 
أعاله يتطابق مع معجم موحرد للمفردات كما جندها يف الكتاابت األرثوذكسية وبني الرهبان 

إن تدفرق املهتدين من الالرتني إىل الرهبنة األرثوذكسية وظاهرة "الرهبنة وفقاً  ني.األرثوذكسي
للقاعدة املرحية والتقليد الفوري والتزوير،" كما مسراها خريسوستوموس رئيس أساقفة إتنا، هي 
أمور اليت أيضاً أدرت إىل حرية كبرية يف استعمال املصطلحات اليت تتوافق بطريقة أصح مع معجم 

 لرهبنة األرثوذكسية التقليدية. ا

 

 ج. آداب أداير الرجال والنساء
 

مت تشجيع  هلذا السبب دائماً ماالرهبان هم أانس دعيوا من العامل ليعيشوا احلياة املالئكية. 
األانس العلمانيني على زايرة األديرة ابنتظام، لكي يشكرلوا حياهتم الروحية اخلاصة هبم حول 

عيار التكريس الروحي. الرهبان اجلدريون الذين فعاًل يكررسون أنفسهم إىل أولئك الذي ميثلون م

                                                           

 121 نشري هنا أن يف لغتنا العربية نستعمل كلمات "دير للرهبان" و"دير للراهبات" للداللة على مجاعة رهبانية للذكور واإلانث على 
  املعررب.  – التوايل
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ا. بعد فرتة قريبنو حنب هللا أن حياة الصالة ميثرلون هدف وجودان احلقيقي على هذه األرض: 
قصرية يف هكذا مناخ، يتمكن الشخص العلماين من أن يفصل نفسه من ذلك النمط العصييب 

 منظاراً أكثر توازانً عن احلياة. ّبا أن معظم األديرة األرثوذكسية هي للحياة اليومية وأن يستعيد
غالباً ما جيد الرهبان صعوبة يف إجياد توازن  –وخاصة يف هذه األايم  – 122تقليدايً صغرية للغاية

لتوازن ابني حياة الصالة اليت يعيشوهنا وحاجات وإهلاءات ضيوفهم. لكي يتم احلفاظ على هذا 
وير اإلرشادات التالية على مر القرون لتضمن أن الزوار لن يعيقوا احلياة الروحية مت تطالدقيق، 

 للرهبان الذين يزوروهنم. هذه القواعد تنطبق ابلتساوي على أديرة الرجال والنساء.

بذات الطريقة  ( الديرعلى رئيس )أو رئيسة دائماً التحية  إىل الدير، ت لقىعند الوصول  .۱
رئيس الدير هو ليس دائماً وابلضرورة كاهن متوحد، لكنه دائماً ي عطى اهن. الك اليت ت لقى على
 ذات اإلحرتام.

ميكنك إلقاء التحية على اإلخوة أو األخوات حني تراهم، لكن ال جيوز لك أن جتررهم . ٢
ال جيوز لك بشكل خاص التحدرث مع املبتدئني. احلديث واألسئلة جيب أن توجره إىل احلديث. 

)أو رئيسة( الدير، إذا كان هو )أو هي( حاضراً، أو ملن مت تعيينه لإلهتمام ابلضيوف. إىل رئيس 
تدريب هذا األمر هو مهم جداً ل بركة للتكلرم مع الضيوف. لرهبان اآلخرون جيب أن يكون معهما

 الراهب على الطاعة، وابلتايل صمته أو صمتها ال جيب أن ي فسرر وكأنه برودة بوجه الزائر.

خذ الزوار إىل الكنيسة ليكررموا األيقوانت قبل القيام أبي شيء آخر يف عاد .٣ ًة، أي 
الدير. العديد من كابيالرت األديرة لديها مناطق حمجوزة للرهبان فقط. على العلمانيني أن حيرتموا 

 هذه األقسام وميتنعوا عن الدخول إىل هذه املناطق احملظورة. 
                                                           

 ابستثناء طبعاً األديرة يف اجلبل املقدس وتلك القليلة األخرى ذات املساحات الكربى يف البلدان األرثوذكسية وغريها – املعررب. 
122  
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ذات التقوى كما لو يف داخل الكنيسة. ال جيوز . جيب احرتام حرم الدير أبكمله ب٤
 .السماح لألوالد ابلركض حبرية هناك، بل جيب أن يلتزموا اهلدوء ويبقوا بقرب ذويهم

نع على األانس العلمانيني من دخوهلا إالر إذا دعيوا . ٥ هناك مناطق خاصة يف األديرة مي 
ى عل اجلنسني، واألمر هذا يعتمد تبقى حمظورة على الزوار من كالسوف إليها. بعض املناطق 

حتت وال أي ظرف إطالقاً ي سمح للرجال دخول اجلناح  لراهبات.إذا ما كنا يف دير للرهبان أو ل
 اخلاص للراهبات أو للنساء دخول اجلناح اخلاص ابلرهبان.

لتناول الطعام يف قاعة الطعام، على الزوار اإلمتناع عن كل أشكال  عندما تتم دعوهتم .٦
حدرث أثناء تناول الوجبة، إالر إذا خاطبهم رئيس )أو رئيسة( الدير. يف معظم أديرة الرجال، الت

نع النساء من تناول الطعام مع الرهبان، لكنهم أيك ق لون يف مكان منفصل. هذا األمر ينطبمت 
تباع اأثناء تناول الوجبة يف القاعة، على الزوار  أيضًا على الرجال الذين يزورون أديرة النساء.

رئيس الدير يف كل شيء. هذا األمر يتضمن الوقوف وراء كرسيك أثناء مباركة املائدة؛ إنتظار 
جلوس رئيس الدير قبل أن جتلس؛ إنتظار رئيس الدير لتناول الطعام قبل أن تبدأ بتناول الطعام؛ 

 (وانتظار رئيس الدير حىت يشرب من كأسه )عادة يشار إىل ذلك بدقة جرس أو بركة صغرية
يف هناية الوجبة، جيب أن تقف حني يقف رئيس الدير، إن كنت قد  قبل أن تشرب أي شيء.

انتهيت من وجبتك أو ال، وفقط استمر يف تناول الطعام إذا دعيت إىل ذلك. عادًة، حني يقف 
 املائدة.  -بعد-رئيس الدير تنتهي الوجبة وتبدأ صلوات ما

اح للزوار، وهي عادًة بعيدة نسبياً من جن معظم األديرة لديها بيوت للضيافة خاصة. ٧
قى يرغبون متضية الليلة هناك. ولكن إن كنت ستبالزوار الذين  رة ال تشجعبعض األدي .الدير

 جيب أن حتضر مجيع اخِلدم اليت ي سمح لك حضورها. )بعض يف الدير أو يف بيت الضيافة،
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لتهاءات نيني، ألن هذا قد يسبب ابإلاجلماعات الرهبانية ال تفتح معظم اخِلدم اليومية للعلما
للرهبان. عليك أن تعرف من رئيس الدير أو من ممثله أي ِخدم ي توقرع منك حضورها.( إذا كنت 

لى الربكة للقيام ، عليك ان حتصل عغادرة احلرم ألي سبب، مثاًل للتنزرهستبقى يف الدير وتريد م
وّبا أن  ة.كان يف الدير أو بيت الضيافبطبيعة احلال تدخني السجائر يف أي مال جيوز بذلك. 

الرهبان األرثوذكسيني ال أيكلون اللحوم أبداً، ال جيوز لك أن حتضر وجبات طعام فيها حلوم إذا  
كنت نزياًل يف بيت الضيافة. يتوجب عليك طبعًا أن تغادر غرفتك أو بيت الضيافة يف ذات 

 هناك من خادمات سجازة، ولذلك لياحلالة اليت وجدهتا. الدير هو ليس فندقًا أو بقعة إ
 مأجورين للتنظيف وراء الضيوف. 

عندما تزور دير، حىت ولو لفرتة قصرية، جيب دائماً أن أتخذ هدية معك. هذه اهلدااي  .٨
 ميكن أن تتضمن زيت الزيتون، حلوايت، فواكه وخضار، براندي، إىل آخره.

يات أو ب على املرء أن يرسل حتيف يوم العيد السنوي للدير أو يوم عيد رئيسه، جي .٩
نح  هدية صغرية. العيد السنوي للدير هو يوم ابلغ األمهية يف حياته الروحية، وبركات عظيمة مت 

ة على من يزور الدير أو الكنيسة يف ذلك اليوم. بسبب التأثري الربوتستانيت واحنطا  التقوى الرومي
م للقديسني. من هذه املعتقدات مهملني يف تكرميه الكاثوليكية يف أمريكا، غالباً ما يكون املهتدون

ب وهي تضم كٌل من أعياد شفعائهم اخلاصة )واليت جبفهم غالباً ما ينسون أايم األعياد السنوية، 
أن حتتفل أبكثر هبجة من أعياد ميالدهم( وأعياد اجلماعات الرهبانية والكنسية. الكنيسة 

ي الذي ل اهلائل القائم بني العامل املادي والعامل الروحاألرثوذكسية مل ختسر أبدًا رؤيتها للتفاع
كنيسة يف   لزايرة دير أو تقياء الذين يقومون برحالت تقدمةاملؤمنون األإن  ،للقديسني. ولذلك

 وفقاً للتقليد الكنسي، حيصلون على بركات عظمى.و يوم عيدها السنوي، 
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سعيه لإلعرتاف هناك.  إحدى األهداف الرئيسة الكربى ألي زائر إىل دير هو .۱۰
رهباين  من نطاق أم روحيةميكن للنساء يف بعض احلاالت أن يعرتفوا ويطلبوا املعونة الروحية من 

ابلرغم من أن صالة اإلعرتاف حبد ذاهتا جيب طبعاً أن يقوهلا كاهن(. يف حقيقة األمر، يف بالد )
موهوبة  اد من راهبة أو رئيسة ديرحىت الرجال يطلبون اإلرشأن اليوانن، ليس هو ابألمر اجملهول 

كان قد أتثر بشكل كبري بنصيحة أم روحية تنبأت   123مرتوبوليتنا كرباينوس. روحياً أو تقية ابمتياز
حلياة املالئكية ايم ساروف أيضاً حصل على الربكة لإلخنرا  يف خبدمته للكنيسة. والقديس سرياف

 من إحدى الشيخات الروحيات. 

ك، تذكرر أنك بينما كنت تصلي هبدوء وتراجع أفكارك أثناء زايرت حني تعرتف يف الدير،
الرهبان والراهبات كانوا حيضرون دورة كاملة من اخِلدم الكنسية، وكل منهم ميارس قانونه اليومي، 
وحيضرون وجبات الطعام، وغالبًا ما يعملون أشغال يدعمون من خالهلا مجاعاهتم، ويهتمون 

رتافك جيب أال يكون فرصة للنميمة البطالة والكالم املطول والثرثرة أبمور مهمة أخرى. لذلك اع
تلقاها تاعرتافك قصرياً وخمتصراً وصادر عن انسحاق قلب. واتربع النصيحة اليت  اجعلالفضولية. ف

ا أو أن يوفرق برانجمه مع برانمج الرهبان وأالر يصر على هذ آخر حذافريها. وأيضاً على الزائرإىل 
 إلعرتاف. ذلك الوقت ل

حني تغادر الدير، على الزائر أن يتربرع هببة مقابل الضيافة اليت تلقاها. الكمية  .۱۱
ميكن حساهبا وفقًا لفرتة البقاء يف الدير )وفرتات البقاء يف الدير جيب أالر تتعدى الثالثة أايم 

وجبات اليت ال حتت الظروف الطبيعية، إالر إذا كنت آتيًا من مسافة بعيدة لزايرة اندرة( وعدد
تلقيتها )إذا مل حتضررها بنفسك، كما جيب بطبيعة احلال حني تكون نزياًل يف بيت الضيافة( 
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الناس أحيااًن ينسوا تكلفة هذه األمور وخاصة يف فصل اليت استخدمتها.  124وكمية اخلدمات
ساوي أقله تالشتاء حني تكون التدفئة مكلفة للغاية. كلرما أمكن، جيب على املرء أن يرتك كمية 

نصف كلفة غرفة موتيل بسيط للفرتة ذاهتا. أنت لن ي طلب منك أي شيء ّبا أن ذلك خيالف 
قاعدة الضيافة الرهبانية. ابلرغم من ذلك، جيب أن ترتك هبتك مع رئيس الدير حىت ولو هو )أو 
هي( عارض ذلك. وإذا فشلت مجيع مساعيك، ميكنك أن ترتك اهلبة دون أن يعرف أحد يف 

ْد َزَرْعَنا َلك م  ِإْن ك ن ا حَنْن  قَ "القديس بولس:  ة. تذكرر عتابوق الشموع يف خلفية الكنيسصند
ِت؟   125"الرُّوِحي اِت، أَفَ َعِظيٌم ِإْن َحَصْداَن ِمْنك م  اجلََْسِداي 

حني تزور دير للرهبان أو الراهبات، ال تتفاجأ أو تفزع إذا شعرت ببعض الذعر أو القلق 
األمر. عادة الناس فور وصوهلم إىل الدير أيتون حتت ضيق روحي، وخاصة إذا كانت يف بداية 

هذه أول زايرة هلم. أحد األسباب هلذا القلق هو أننا كأانس علمانيني نشعر ابلتواضع أمام املثال 
اه هذا التواضع ميكنه أن ينقض على نظرتنا املتكربة جتالذي يضعه أمامنا الرهبان األصيلني. 

     ا وحىت يتسبب أبن نكون غري مراتحني مع الرهبان. ولكن إذا حنن بصدق وعمق  أنفسن
عد ذلك جبهاداتنا عجبني باعتهم وتواضعهم، عندها لن نكون م  نعرتف بتضحياهتم وتفانيهم وط

ا هذه أكرب بركة حنصل عليها من زايرة الدير. ّبجرد أن اعرتفنا بضعفاتنا الروحية وتغلربن اخلاصة.
. عندها ميكننا أن نبدأ بتلقري ونقدر قيمة التعاليم النافعة اليت جندها حبضور رهبان صاحلني عليها،

ن فاحلافز األول عند الشخص قد يكون املغادرة حقيقًة. لكوهذه العملية ليست ابلسهلة أيضاً. 
ف حتصل و هذا األمر سوف يعرب. ال تشعر ابإلحبا  من هذه املشاعر. هي فقط تعين أنك س

 ايرتك.بركة أكرب يف هناية ز على 
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وأخرياً، ال تصبح نعرة كنسية. ال تقوم بزايرة أديرة خمتلفة للرهبان والراهبات مث تقارن 
ابلرغم من أن الدير الصاحل جيب ابلطبع أن يلتزم بتقاليد جامعة حمددة، كل الواحد مع األخر. 

ي. لك واجعلها ملجأك الروحمجاعة هلا منطها وتقاليدها اخلاصة هبا. إحبث عن أمكنة مفيدة 
وإذا زرت أكثر من مجاعة لتجد مكان يناسبك، عندها ال تثرثر بتواصل عن ما رأيت يف مكان 
آخر. فيمكنك أن تصبح مصدر جتربة وفضيحة للرهبان الذين يسمعون ذلك. وظيفتك أنت 

جر تهي أن تستنتج من ما تراه أمامك وتشكر هللا على ذلك. ليست من مهامك أن تفتح "م
مقارنة" أو مقارنة مجاعة مع مجاعة أخرى أو أن تنقل النميمة من مكان إىل آخر. ألنك إذا 

 قمت بذلك، سوف يصبح حجرك الرهباين مؤذايً لنفسك ولآلخرين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 الفصل الثالث

 دورة احلياة األرثوذكسية
 

 أ. املعمودية األرثوذكسية
 
يئة؛ إهنا فدية املأسورين؛ غفران اهلفوات؛ موت اخلطعظيمةٌ حقاً املعمودية اليت م نحت لكم. 

جتدرد النفس؛ حلرة النور؛ اخلتم املقدس السرمدي؛ العربة إىل السماء؛ ترف اجلنة؛ شراء امللكوت؛ 
.  126وهبة التبينر

 ومتثيله يف الفكر الالهويت والروحيإن سر املعمودية األرثوذكسية قد أسيء فهمه 
د شورهت ثوذكس يف الغرب. والتأثريات الكاثوليكية والربوتستانتية قاألرثوذكسي، وخاصة بني األر 

ديد من املسيحيني يف احلقيقة، الع حلد كبري املعىن احلقيقي ملاهية املعمودية وما تفعله ابملؤمن.
 املعمودية هي طقس تكريسي ما طريف. لكن كما يقولاألرثوذكسيني الشكليني يعتقدون أن 

ابلتايل بعد و  –جسداً ونفساً  –سر املعمودية حيورل الشخص أبكمله لنا القديس كريللس، إن 
املعمودية نعتنق حياة جديدة إذ يتم إعادة ترميمنا إىل حالة الرباءة والطهارة اليت خلقنا هللا هلا.  
كل خطيئة ت غتسل ابملعمودية وكل شيطان لديه عقد على قلوبنا يغرق حرفياً يف مياه املعمودية. 

تم خن  لصعود من ماء التجديد، وقبل أن تسنح لنا الفرصة أبن نفتكر بفكر خاطئ، فورًا بعد ا
ّبوهبة الروح القدس ّبسحة املريون املقدس. هذه املسحة ليست جمررد خطوة رمزية لكن، كما 
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يقول القديس كريللس "...لكم ليست رمزًا لكن حقيقًة؛ ألننا حقًا م سحنا ابلروح 
  127قدس هو صائناً للجسد وحارساً للنفس."القدس....ألن هذا األمر امل

ملعمودية ومسحة املريون املقدس يضمنا الشخص ضد التأثري الشيطاين يف حقيقة األمر، ا
من الداخل. ميكن دائماً للشياطني أن هتامجنا من اخلارج، لكن بعد أن يعتمد الشخص ومي سح 

ًا حنن كنا فاقدي طبعإذا إالر  –الداخل  ذيتنا منابملريون، ت قيرد القوى الشيطانية بقدرهتا على أ
كلياً من   نفوسنا تتطهراحلكمة لدرجة أننا ندعوهم ليعودوا من خالل األفكار واألفعال الشريرة. 

فنحن ي عاد ترميمنا جمدداً إىل حالة الطهارة. هذا األمر دائماً ما كان الدنس بواسطة املعمودية. 
يَ َتَجد د  " سوف "دَ اجْلَِديِه...اَن اْلَعِتيَق َمَع أَْعَمالِ م  اإِلْنسَ َخَلْعت  "أعظم وعود املسيحية: أي أذا 

لذلك ال جيوز أبداً أن ندخل على املعمودية املقدسة خبفرة،  128."رَِفِة َحَسَب ص ورَِة َخالِِقهِ لِْلَمعْ 
 ةون أن ندرس بتأينر مسألة تعليمهم الروحي واألخالقي. يف هنايوال جيوز ن نعمرد اوالدان د

نح لنا فقط مرة يف حياتنا. فإرذا وسرخنا هذه احللرة العزرية بداعي اإلمهال  املطاف، هذا التطهرر مي 
 ميكننا فقط أن نطهررها بدموع التوبة املررة. واخلمول الروحي، 

  دين.ّبعىن ما، الكنيسة متر أتسييها على أيدي مهتاملعمودية األرثوذكسية للمهتدين. 
اقتبلوا املعمودية، معظمهم من الكبار  129، حوايل "ثالثة أالف نفس"وم العنصرة املقدسةي
أخذوا ة"( من القديس بطرس و مجيع هؤالء مسعوا اإلجنيل )"األخبار السارر األطفال األكرب سناً. و 

هؤالء كانوا من بني األعضاء  130وطوعي أبن يتبعوا املسيح و"يولدوا من املاء والروح." قرار واع
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من النفوس  نيلك اليوم إىل احلاضر، هناك املاليني واملاليملسيحية. ومن ذاألولني للكنيسة ا
رداً على سيسة. فاسقة وخاقتبلوا جتديد املعمودية وهم كباراً، وغالباً بعد أن كانوا قد عاشوا حياة 

هذه الواقع، طلبت الكنيسة منذ البداية ان الشخص الذي يسعى لإلحتاد ابملسيح أن ينخر  
 دعى فرتة الوعظ، لكي يفهم بشكل كامل مدى جدية والئه هلل.راسة، ت  بفرتة من الد

إذا مل يكن الشخص مستعدًا ألن يعيش كمسيحي أرثوذكسي حىت آخر أايم حياته، 
 ميكن للمعمودية األرثوذكسية أن تؤدي به إىل تلك احلالة املؤسفة اليت يتكلم عنها ربرنا: 

، َومَ  َمىَت َخرََج الرُّوح  الن ِجس  ِمَن اإِلْنَساِن،  .  ْن اَل جَيَْمع  َمِعي فَ ه َو ي  َفررِقَمْن لَْيَس َمِعي فَ ه َو َعَلي 
: أَْرِجع  ِإىَل بَ ْييِت ال ِذي خَ  د  يَ ق ول  . ِمْنه   َرْجت  جَيَْتاز  يف أََماِكَن لَْيَس ِفيَها َماٌء َيْطل ب  رَاَحًة، َوِإْذ اَل جيَِ

د ه  َمْكن وسً  َعَة أَْرَواح  أ َخَر َأَشر  ِمْنه ، فَ َتْدخ ل  َوَتْسك ن  ه   .ا م َزي  ًنافَ َيْأيت َوجيَِ َناَك، مث   َيْذَهب  َوأَيْخ ذ  َسب ْ
 131!ِ فَ َتِصري  َأَواِخر  ذِلَك اإِلْنَساِن َأَشر  ِمْن َأَوائِِله

ب استخفر ّبسؤولياته جتاه هللا ، عندها هو جيلكمسيحي أرثوذكسي إذا أحد املهتدين  
أن  هذا األمر يصح خاصة على أولئك الذين خيتارونالكارثة الروحية على نفسه وعلى عائلته. 

يعتمدوا وهم كباراً. لن يكون لدينا عذراً يف يوم الدينونة الرهيب إذا رفضنا أن أنخذ على عاتقنا 
فسنا ناحلمل اخلفيف، أال وهو أن حنيا حياة مسيحية أرثوذكسية. واإلدانة اليت سنجلبها على أ

ذا السبب، هلسوف جنلبها على عائالتنا ألننا أرشدانهم بعيداً عن اإلميان بسبب مثالنا السيء. 
القرار النهائي أبن يصبح الشخص الراشد مسيحي أرثوذكسي جيب أن يؤخذ بعد فرتة من 

 . نيالدراسة والتحضري اجلدري
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قر يف تستحني الشخص الذي يبحث عن احلقيقة يقتنع أهنا  فرتة املوعوظية.
أن يناقش هذا الشأن مع كاهن أرثوكسي. الكاهن سوف ينصحه ّبواد  جيباألرثوذكسية، 

للقراءة وجبب أن يكون متوفرًا ملناقشة هذه املواد مع هذا الشخص. إذا مل يكن هناك كاهن 
مع كنيسة أو دير هبدف  132متوفرًا ضمن النطاق احمللي، ّبكن للمرء أبن يتواصل عبد الربيد

على اإلرشاد. لألسف، هذا اإلرشاد قد يكون أحياانً صعب إجياده. إنه لألسف زمن  احلصول
حمرير يف اتريخ الكنيسة، والكنيسة يف أمريكا هي مؤسسة ضعيفة ومشتتة. هؤالء الباحثون عن 
احلقيقة يف أمريكا جيب أن يكونوا بصريين وصبورين للغاية. وألن ليس هناك من كنيسة وطنية يف 

هذا التنوع و م عدد خمتلف من الفئات العرقية بتأسيس منظرمات كنسية يف هذه البالد. أمريكا، قا
يفتح األبواب على الدجالني واخلداعني الروحيني الذين يفرتسون اجلهالء. هلذا السبب هناك 

الذين  سينيأرثوذك-العديد من الناس األبرايء الذين وقعوا ضحااي شيوخ مدرعني ومعلرمني شبه
بعضها  —أيخذون بعض القطع من التقليد وخيرتعون أرثوذكسية على طرازهم اخلاص غالباً ما

حتت رعاية نطاق كنسي "معرتف به قانونياً" أو "رمسي" أو حتت سلطة من أعلنوا أنفسهم حراس 
 133"القانونية."

يف هكذا ظرف، أفضل معيار ميكن للشخص الصادق أن يستعني به هو ضمريه، لكن 
مري مطرلع. كتب مرة القديس إغناطيوس )براينشانينوف( أن أولئك الذين هذا جيب أن يكون ض

 يرغبون يف معرفة احلقيقة 
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...جيب أن يبحثوا عن إرادة هللا يف األسفار املقدسة ألنفسهم....ابلدموع والعربات النابعة من 
ادة بشرية ساقطة، ر تضررع إىل هللا أبالر يسمح لك أن تبتعد عن إرادته الكلية القداسة وتتبع إ ،القلب

  134مرشدك )الروحي(. –إن كانت ختصرك أو ختص قريبك 

من األفضل أن تسمع ملا يوحيه لك ضمريك وتستمر يف البحث عن احلقيقة يف مكان 
آخر. هلذا السبب هللا يعطينا ضمري: لكي حنمي أنفسنا من خداع اآلخرين. إضافًة، حىت ولو  

ن الوضع هذا ال يعفينا من مسؤوليتنا جتاه احلقيقة. فإذا كا كنا معمردين وق بلنا يف جمموعة معينة،
ررف وفقاً طى من هللا، واجبنا هو أن نتصالذي حنن فيه خيالف انموس هللا أو منطقنا السليم املع

 ملا متليه احلقيقة مهما كان الثمن. 

ني ح بعد التواصل مع الكاهن، على املوعوظ أن يقوم بدراسة مواد الوعظ اليت ن صح هبا.
يصبح الشخص من بني املوعوظني، جيب أن يبدأ بدمج اجلوانب املختلفة من التقليد املقدس 
يف حياته اليومية. جيب أن يبدأ حبضور كل من صالة الغروب والقداس اإلهلي يف كل هناية 

لى خرياته عأسبوع. هذه أيضاً فرتة لتأسيس روتيناً من الصالة والصوم. جيب أن نبدأ بشكر هللا 
جيب أن نقيم زاوية أيقوانت ونلتزم بقنديل زيت مضاء. كل هذه األمور نا عند كل وجبة طعام. ل

دراسة املوعوظ للكنيسة أكثر صلًة حبياته، وذلك ،ألنه لكي تكون ذات معىن، جتعل سوف 
 دراسة:أن يقوم املؤمن ابلاملسيحية تتطلرب أكثر من جمررد 

كن التعبري غة وإميان املسيحيني هي أن فلسفة اليواننيني ميإحدى الفروقات بني فلسفة اليوانن البلي
اً وفهمها ابلقراءة، بينما اإلميان املسيحي ال ميكن التعبري عنه كليعنها بوضوح من خالل الكلمات 

ابلكلمات وال حىت فهمه ابلقراءة فقط. لشرح اإلميان املسيحي، ال بد أن يكون مثال الشارح 
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 كل من القراءة وممارسة ما ي قرأ مها ضروراين للقارئ. عندما قرأ البطريرك  أساسي؛ ولفهمه واستيعابه،
فوتيوس كتاابت القديس مرقس الناسك عن احلياة الروحية، الحظ غياب يف الوضوح عند الكاتب، 

مر هذا ال ينبع من أي نوع من الغموض يف التعبري، لكن األ’الذي دفعه ليعلرق حبكمة قائالً: األمر 
احلقائق اليت ي عربر عنها هنا هي ت فهم أكثر من خالل املمارسة )بدل من أن تكون عرب أييت ألن 

وهذه ليست هي احلال مع هذه ’وأضاف ‘ الكلمات(، وال ميكنين فهمهم عرب الكلمات فقط...
العظات فقط أو مع هذا الكاتب فقط، لكنها هكذا مع مجيع األعمال اليت تسعى لشرح قوانني 

 135‘هم بشكل أفضل من خالل الفعل.النسك اليت ت ف

 لنا أن نير إن التقليد العريق الذي ينعكس يف كتاابت القديس كريللس األورشليمي يب
الناس يف البداية دخلوا يف فرتة موعوظية يف بداية الصوم الكبري. وكانوا ميضون الفرتة أبكملها 

لكي يتناولوا  ريون أثناء النهارحيضررون ليوم السبت العظيم عندما كانوا يعتمدون ومي سحون ابمل
للمرة األوىل يف تلك الليلة يف قداس الفصح. ليست هذه قاعدة ي لتزم هبا بصرامة يف أايمنا 

 احلالية، لكنها مثال أعلى جيب أن نقتدي به كلرما كان ذلك ممكناً. 

كما أشران، جيب على املوعوظ أن يتقيد جبميع قواعد الصوم يف التحضري للمعمودية. 
الكنيسة قبل املعمودية. وللمعمودية حبد ذاهتا، على املوعوظ أن حيضرر هلا يف ذات الطريقة اليت 

 قات الزوجية يف هذاعن العالحيضرر فيها للمناولة املقدسة. وطبعاً جيب على املتزوجني أن ميتنعوا 
  الوقت أيضاً.

 ريرةرد األرواح الشتتضمن خدمة املعمودية ثالثة أجزاء: الصلوات لطخدمة املعمودية. 
يقرأ الكاهن سلسلة من  اإلستقسامات،، املعمودية، ومسحة املريون. أثناء )اإلستقسامات(
من هللا أن يطرد كل أتثري أو روح شيطاين  ميتلك قبضة روحية على املتقدم  الصلوات تطلب
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، ينفللمعمودية.  روح شرير  لخ الكاهن على الشخص قائاًل: "أبعد منه )منها( كيف مكان معنير
املعمودية هي اعتداء ساحق ضد الشياطني واخلدمة هي  136قلبه)ها(."خمفي ومعشش يف جنس 

من انحية من الذي يقبله الشخص ومن الذي يرفضه. لذلك، يسأل الكاهن املوعوظ واضحة 
فيجيب  137؟"يلهأابطوكل  عبادتهومجيع مالئكته وكل وكل أعماله ترفض الشيطان أثالثة مرات: "

كل مرة. هذا اجلزء من اخلدمة هو مهم للغاية ابألخص يف هذه    138ظ: "نعم أرفض،"املوعو 
األزمنة. فالعديد من الناس توررطوا ّبمارسات متنوعة من السحر والتنجيم. وابلرغم من أن هذه 
األمور يقومون هبا بنوااي بريئة او عن جهل، غري أن القوى الشيطانية هي قادرة على الدخول يف 

أن تعمل من خالله كنتيجة هكذا ممارسات. لذلك صلوات طرد األرواح قبل  شخص وحىت
 املعمودية هي ضرورية جداً يف هكذا ظروف. 

ميان إعالن اإلميان ابملسيح، وبعده يتلو املوعوظ دستور اإل اإلستقساماتي تبع فوراً بعد 
ني يتلو أجلنا، ح )قانون النيقاوي(. الدستور يعربر عن مفهوم الكنيسة للمسيح وما فعل من

الدستور، يقوم املوعوظ ببيان شخصي عن إميانه أمام هللا. بعد صلوات الطرد، يبارك الكاهن 
مياه املعمودية، إن كانت يف اجلرن أو يف جمرى ماء، وذلك حتضريًا للمعمودية. تتضمن هذه 

 املعمودية: هو الذي ية لإلعتداء الروحيالصلوات بياانت واضحة جداً ختتص ابلطبيعة احلقيق
...لتنصرف عنا هاربة مجيع اخلياالت غري الظاهرة اليت يف اهلواء وال خيتف يف هذا املاء 

 ونطلب إليك أن ال ينزل مع املعتمد فيه روح شرير يظلم الفكر ويقلق العقل. شيطان مظلم. 

                                                           

 Service Book, p. 273. 136 كتاب اخلدمة  
  137 املرجع السابق، ص. ٢٧٤

  138 املرجع السابق
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عتيق نسان الاإل ملعتمد فيه أن يستحيل وذلك خبلعه...فاظهر اي رب على هذا املاء وامنح ا
   139الفاسد بشهوات اخلديعة ويلبسه اإلنسان اجلديد املتجدد على صورة خالقه.

الذي  140بعد ذلك يبارك الكاهن زيت الزيتون "عالمة للمساملة وللخالص من الطوفان"
ح، ستعمل ملسح املتقدم للمعمودية. بعد املسجزءًا منه ي ستعمل عندها ملباركة املاء وجزءًا ي  

ملاء ابلكامل ثالثة مرات. التغطيس ابلكامل أمر ابلغ األمهية ألن أي جزء من وعوظ ابي غطرس امل
اجلسد ال يغطرس ال يطهرر ويكون عرضة للهجوم الشيطاين. يف أايم القديس كريللس األورشليمي، 
حني و جدت الشماسات لتعمردن النساء، حىت الكبار كانوا ي عمردون عراة. لكن يف هذه األايم، 

ا للجسد مفهومنروحيًا القيام بذلك.  عمليًا وال يصحليس ية النساء، األمر يف غياب مشوس
الذي جنده حىت بني املسيحيني يفرض علينا أن نعمد الناس  –أنسف قول ذلك!  –والدنس 

 141حبشمة )يف ثياب سباحة الئقة، على سبيل املثال.(

مع صلبان محراء  ًا طاهراً فورًا بعد املعمودية، يلبس املسيحي املستنري حديثًا رداءًا أبيض
منقوشة على الظهر وعلى كل صدر )أو، يف حالة األطفال، ألبسة بيضاء جديدة(. وترترل 

ا املسيح امنحين سرابالً منرياً اي مرتدي النور مثل الثوب أيهالطروابرية التالية عند القيام بذلك: "
نحه يثاً ابملريون املقدس، لكي ميمث ميسح الكاهن املسيحي املستنري حد 142إهلنا اجلزيل الرمحة."

ملء موهبة الروح القدس. يف األزمنة األوىل للمسيحية، الرسل أنفسهم وضعوا أيديهم على كل 
 شخص يعتمد يف اإلميان، كما يصف ذلك كتاب أعمال الرسل: 

                                                           

 كتاب اإلفخولوجي الكبري، تعريب وتنسيق وتبويب األسقف ]القديس[ رافائيل حواويين، ۱٩٥٥، ص. ٢٨٧.
 139 

  140 املر جع السابق، ص. ٢٨٨.
  141 درجت العادة هذه األايم يف معمودية الكبار وحىت الصغار لباس ثوب معمودية Orthodox baptismal robe/gown  أثناء

املعررب -التغطيس   
  142  كتاب اإلفخولوجي الكبري، املذكور سابقاً، ص. ٢٩۰.
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َع الرُّس ل  ال ِذيَن يف أ ور َشِليَم َأن  الس اِمَرَة َقْد قَِبَلْت كَ   ، أَْرَسل وا إِلَْيِهْم ب ْطر َس َوي وَحن ا،ِلَمَة هللاِ َوَلم ا مسَِ
 َيك ْن َقْد َحل  بَ ْعد  َعَلى َأَحد  ألَن ه  ملَْ  الل َذْيِن َلم ا نَ َزاَل َصل َيا أَلْجِلِهْم ِلَكْي يَ ْقبَ ل وا الرُّوَح اْلق د َس، 

َر أَن  ه ْم َكان وا م ْعَتِمِديَن اِبْسِم ا ِحيَنِئذ  َوَضَعا اأَلاَيِدَي َعَلْيِهْم فَ َقِبل وا الرُّوَح  .لر بِر َيس وعَ ِمن ْه ْم، َغي ْ
 .143اْلق د سَ 

مع منو الكنيسة، أصبح من املستحيل فيزايئياً للرسول أو األسقف أبن يضع يديه شخصياً 
ة لذلك بدأت الكنيسة ّببارك على كل مهتدي جديد دون أن يكون هناك أتخري زمين طويل.

فقه ه كاهنًا مرسومًا تراحاصًا من الزيت والطيوب يسمى "املريون" الذي حني ميسخليطًا خ
اجلديد   يبارك املريونصلوات خاصة، يعمل بذات الطريقة كما يف حالة وضع األيدي جسدايً. 

 الزمن إىل حقبة سلسلة من الربكة تعود يفيدمي كل فرتة ويضاف إليه املريون القدمي، وابلتايل هذا 
 األوىل. الكنيسة 

والصدر  والعينني وفتحيت األنف والشفاه واألذنني ابملريون املقدس كل من اجلبني سحمي  
تم"  واليدين والرِ  جلني ومفاصل الكتفني. كل عضو من اجلسد الذي يتواصل مع العامل املادي "خي 

اخل. دكما هي احلال، ّبوهبة الروح القدس، جاعلة الفرد منيعاً ضد اهلجمات الشيطانية من ال
وت قص أيضًا  كمية صغرية من شعر رأس املعتمد حديثًا رمزًا على تعهرده اجلديد. ويبقى بعد 
ذلك مهمة عند املعتمد ملدى احلياة أال وهي اإللتزام هبذه الطهارة ابللجوء بكل كيانه إىل هللا 

؛ ابخلالصة، ةوتقوية اجلسد من خالل الصالة والصوم واملشاركة الكاملة يف حياة الكنيسة الروحي
 .بصدقمن خالل عيش حياة أرثوذكسية 
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بسبب هذه القوة احملورلة اليت تستقر يف سر املعمودية، يسعى . طفالاألمعمودية 
املسيحيون األرثوذكسيون ليعمردوا أطفاهلم بسن ابكر جداً، عادة بعد أن يتجاوز عمر الطفل 

د جمموعة فرد ألن اخلطيئة ليست هي جمر جتديد الأربعني يوماً. غاية معمودية األطفال أيضاً هي 
لكنها حالة تعصف ابجلنس البشري منذ حلظة الوالدة. فاألطفال أيضاً  "،من "األفعال اخلاطئة

هم ملطرخون خبطيئة اجلدرين األولني آدم وحواء وابلتايل هم حباجة الستنارة سر املعمودية. إحدى 
حتمرل مسؤولية  ىعل قفللطفل يواتقدرم عررااًب  املزااي الكربى ملعمودية األطفال هي أن الكنيسة

 أن يكون املرء عراابً لطفل يف املعمودية يعينالطفل يف حال حصول أي شيء مكروه لألهل. 
يف حال ت رك الطفل يتيماً، ي توقرع من العرراب أن أيخذه إىل منزله يعتين به إىل سن الرشد.  هأن

ية للطفل وحىت ي توقع منه أن يذكرر ذوي الطفل العراب هو مسؤول أيضًا عن التنمية الروح
ي مهيبة وكثرية إن مسؤوليات العراب ه .ولياهتم يف حال تراخوا يف تعليمهم إايهالطبيعيني ّبسؤ 

 املطالب. وابلتايل على العرراب أن يكون مسيحي أرثوذكسي مسؤول وإنساانً مستقيماً. 

ال. البًا ما ت دان معمودية األطفيف الغرب حيث تكاثرت طوائف وعبادات الزاندقة، غ
ليم ومن الواضح أن هذا تع –هم يزعمون أن الطفل إما هو دون خطيئة وليس حباجة للمعمودية 

أو أنه ال ميكنه اإلستفادة من املعمودية ألنه ال ميكنه "فهمها." خبصوص احلجة  –خاطئ 
صفه للمهتدين س التحضري هلا الذي ناألخرية، علينا أن نتذكرر أن املعمودية املقدسة حبد ذاهتا، ولي

تايل ينمو يف املعرفة لالكبار، هي تنري قدراتنا الروحية ومتنحنا الفهم. الطفل املعمرد يستنري واب
قد أن اإلستنارة أن نعتاملسيحية إذ ينتفع من اإلرشاد الصاحل الذي يتلقاه من ذويه املسيحيني. 

و الضعفاء هو أن نعتقد أن األطفال املعوقني عقلياً أالروحية تعتمد على الفطنة البشرية الناضجة 
االهتا. وهذه فكرة غري تقية يف أحسن ح –يف عقوهلم ال ميكنهم اإلستفادة من أسرار الكنيسة 
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د" )أو بطقس "التأكيخبصوص ممارسة الروميني الكاثوليك اليت ختتم معمودايت األطفال 
ممارسة غري منطقية ال تتوافق إطالقاً  هذه 144( يف سن اإلدراك،Confirmation "التثبيت"

 مع التقليد العريق ويشجبها العديد من الالهوتيني الالتني لألسباب ذاهتا اليت حنن األرثوذكسيني
 نستخدمها لرفض حجج الطوائف ضد معمودية األطفال. 

 

 ب. الزواج واحلياة العائلية
 

 .145ِصق  اِبْمرَأَتِِه َوَيك واَنِن َجَسًدا َواِحًداِلذِلَك يَ ت ْر ك  الر ج ل  َأاَبه  َوأ م ه  َويَ ْلتَ 

إن احلياة العائلية األرثوذكسية التقليدية هي حقًا تعبري مجيل عن احلياة اليت يعيشها 
طريقة ش لألسف، من الصعب جداً عياملسيحيني األرثوذكسيني يف العامل، لكن ليس من العامل. 

 رتك صغريعادة لديهم قاسم مشالذين يرغبون يف عيشها يف الغرب، متاماً ألن أولئك احلياة هذه 
جداً مع مبادئ الغرب وعامة ما يرتدرون إىل جيوب عرقية ليبقوا على قيد احلياة. هذا األمر يدفع 
الكثري من املهتدين الغربيني الصادقني إىل ذلك املوقف الصعب حيث حياولون تبينر منط حياة 

أن هكذا موقف من الواضح هو غري مثايل، ليس هناك من  يفتقرون إىل منوذج عنه. ابلرغم من
داعي لليأس. حني نسعى أن نكيرف حياتنا إىل معيار أرثوذكسي تقليدي، يتوجب علينا دائماً 

يس بولس القدأن نتذكرر أن هذا املعيار يرتكز على التعاليم املوجودة يف األسفار املقدسة. 
 ميكن احلياة العائلية على حياة الكنيسة. هذا التأثري ابألخص أدرك التأثري اهلائل اليت تكنرها

ضع  ابجلوهر اقتفاء أثره إىل العالقة اليت خلقها هللا بني الزوج وزوجته. يف العائلة املسيحية، خي 
                                                           

 عادة الرابعة عشرة من العمر يف معظم الكنائس الكاثوليكية – املعررب. 
144  

  145 تكوين ٢:٢٤
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منهم إىل الشخص اآلخر، وذلك لكي يصبحا كياانً واحداً أعظم  كل  شخصان األان اخلاصة ب
 عندها يتم توسيعه حني ي ضاف األوالد إىل العائلة والعائالت من جمموعة اجلزءين. وهذا النموذج

تصبح مجاعات اليت يف هناية املطاف تشكرل جمتمع. يدعوان القديس يوحنا الذهيب الفم إىل إدراك 
 هذه احلقيقة: 

إن احلب بني الزوج وامرأته هو القوة اليت تلحم اجملتمع مع بعضه البعض. الرجال سيحملون السالح 
ضحون حياهتم يف سبيل هذا احلب....ألنه حني خييرم اإلنسجام تتم تربية األوالد بشكل وحىت ي
ينتج عن ذلك  ابلتايلضبط املنزل ابنتظام واجلريان واألصدقاء واألقارب ميدحون النتيجة. جيد وي  

منافع كربى لكل من العائالت والدول. ولكن حني يكون األمر غري ذلك، يقع كل شيء يف احلرية 
  146قلب رأساً على عقب.وي  

عندما نتزوج كمسيحيني أرثوذكسيني، حنن نقبل أبن خنضع حياتنا هلل وألزواجنا. ويتوسع 
الزواج كاً. رت ح مشهذا األمر ليضم ممتلكاتنا اخلاصة أيضاً. كل ما منتلك وكل ما حنن عليه يصب

رحباً ئمًا أو مد مالال يعاملقدس هو سر من أسرار الكنيسة وليس عقد بسيط نفكسه عندما 
إذا مل نكن جاهزون وراغبون يف اإلخنرا  يف عالقة زوجية بشعور اإللتزام املخلص  للشخص.

والتضحية ابلذات والغاية الروحية، يكون من األفضل لنا أالر نتزوج إطالقاً. يف ما خيتص بضرورة 
 نا الذهيب الفم: رادتنا الذاتية، يكتب القديس يوحالتضحية إب

بة املال! حم أنتما مل تعدا إثنان بل جسدًا واحداً، فهل ممتلكاتكما ما زالت منقسمة؟بعد الزواج 
ه العبارة ؟ هذ‘هذا يل’لقد أصبحتمًا شخصًا واحدًا وكائنًا واحداً، فهل ميكن أن تستمر ابلقول 

كات لهناك أشياء أقرب وأعز على قلوبنا أكثر بكثري من املمت .امللعونة واملكروهة أتيت من الشيطان
‘ .هذا نوري أان ومشسي أان ومياهي أان’املادية جعلها هللا مشرتكة مع اجلميع: فال ميكننا القول، 

                                                           

On Marriage, pp. 44-45 ،146 القديس يوحنا الذهيب الفم  
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إذا كانت بركاتنا الكربى مشرتكة فيما بيننا  فلما ال األموال؟...قبل كل شيء أقلعوا من أنفسكم 
 147 هذه.‘ لك’و‘ يل’فكرة 
يكون  قبل أن أيمال أبن ل وزوجتهيت جيب أن يقوم هبا الرجاخلطوة األوىل الهي هذه 

منوذج املنزل املسيحي األرثوذكسي هو العالقة بني لديهما أي شيء يشبه الزواج املسيحي. 
املسيح والكنيسة. كل شخص لديه دور خاص يف الوحدة العائلية، ومجيع هذه األدوار هي مهمة 

 للعالقة العائلية الوطيدة. 

 الزوج
، َأِحبُّ   وا ِنَساءَك ْم َكَما َأَحب  اْلَمِسيح  أَْيًضا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم نَ ْفَسه  أَي َُّها الررَِجال 

بُّ  بُّ اْمرَأََته  حيِ  بُّوا ِنَساَءه ْم َكَأْجَساِدِهْم. َمْن حيِ   أَلْجِلَها....َكذِلَك جيَِب  َعَلى الررَِجاِل َأْن حيِ 
 .148نَ ْفَسه  

ا يتم يف العامل املعاصر. هذا الدور غالبًا م إن دور الزوج واألب قد متر تشويهه وحتريفه
"الطالق بال بتقليصه أو حىت نسيانه. فاملواقف األاننية اليت أدرت إىل الظاهرة األمريكية املعروفة 

ملاهية مسؤوليات الرجل جتاه عائلته. إذا حمت مفهومنا قد أأيضاً  no-fault divorceخطأ" 
نه أسة األرثوذكسية، فعليه أن يفعل ذلك ابلنية الكاملة اختار الرجل أن يتزوج إمرأة يف الكني

لية جتهيز زاوية عليه أن يتحمرل مسؤو يف تنمية وتطوير احلياة الروحية لعائلته.  سيأخذ الطليعة
أيقوانت وتدبري احلاجات الالزمة إلبقاء قنديل الزيت مضاًء، وأن ينظرم ويرشد عائلته إىل الصالة 

تضمن بشكل منتظم )األمر الذي يحضور عائلته للِخدم اإلهلية  بشكل يومي، وأن حيرص على
 ابنتظام(، وأن يتأكد أن األوالد يتلقرون التعليم املناسب يفاإلعرتاف وتناول األسرار املقدسة 
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ابختصار، على الزوج أن يشعر أنه ليس لديه مسؤولية عن حياة عائلته الروحية أقل من اإلميان. 
 قيقة عليه جمددًا أن ميسك بزمام األمور يف بناء منزل مسيحي. وهذهتلك اليت لزوجته. يف احل

من أهم الطرق الذي ميكن فيها للرجل أن يعربر عن حبره لزوجته. حياة روحية عميقة يف املنزل 
 ويزدهر فيه معظم الرجال. معظم النساء  هختلق جواً من اإلستقرار واحملبة ترغب في

تضحية وجيب أن يعربر عنه لزوجته علناً. النساء  حبر الزوج جيب أن يكون انبع عن
ون  يتطلرنب العاطفة واإلستقرار لكي يشعرن ابألمان يف العالقة الزوجية. معظم الرجال ال يعربر
بشكل طبيعي عن مشاعر حبرهم بنفس درجة الراحة كالنساء. تذكري القديس بولس أن الرجال 

رجال وا ألنفسهم، معظم الكر ب؛ ألهنم لو ت  جيب أن حيبوا نساءهم يركرز على إظهار ذلك احل
يضاً يتكلم أغالباً يعتقدونه حتصيل حاصل أن مشاعرهم قد ف همت. القديس يوحنا الذهيب الفم 

 عن هذا األمر: 
وأخرياً، ال تدعوها )الزوجة( إبمسها فقط، لكن بعبارات التحبرب واإلكرام واحملبة. إذا أنت كررمتها، 

من اآلخرين؛ لن ترغب ابملديح من اآلخرين إذا كانت سعيدة ابملديح الذي هي لن حتتاج لإلكرام 
طريقة سوف وهي هبذه الأييت منك. فضرلها على كل اآلخرين، سوايً جلماهلا ولفطنتها، وامدحها. 

علرمها أن  .أنت تقتنع أن ال تسمع ألحد من اخلارج، لكنها سوف تتجاهل كل العامل ابستثنائك
األشياء الصاحلة األخرى سوف تفيض من هذا الدرس الواحد وكأنه من ينبوع، ختاف هللا، ومجيع 

    149وسوف ميتلئ بيتك بعشرة أالف بركة.

األكيدة ليكون لنا منزل ملئ ابحملبة والبهجة هو للزوج أن يعربر عن هذا إحدى السبل 
الفقر،  ة. لكن هذا احلب جيب أن يكون انبع من روح تضحية وحىت يف وجه معااناحلب علناً 
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ه ابحلب على الرجل أن يسعى ألن ميتثل يف حبه لعائلتاألمراض املستعصية واخلطرية، أو املوت. 
 الذي أظهره الرب للكنيسة: حٌب أدى به إىل الصليب.

 الزوجة
، َما َأن  اْلَمِسيَح أَْيًضا  كَ أَلن  الر ج َل ه َو رَْأس  اْلَمْرأَةِ  أَي َُّها النِرَساء  اْخَضْعَن لِرَِجاِلك ن  َكَما لِلر بِر

َلِرص  اجلََْسدِ   يف  َولِكْن َكَما خَتَْضع  اْلَكِنيَسة  لِْلَمِسيِح، َكذِلَك النِرَساء  لِرَِجاهلِِن   .رَْأس  اْلَكِنيَسِة، َوه َو خم 
 .150ك لِر َشْيء  

اجملتمع فهذه اآلايت غالباً ما تكون سبباً لكم ر كبري من اجلدل يف أايم حمبة الذات هذه. 
 املعاصر ولفرتة اخلمسني سنة املاضية يبشر أننا جيب علينا أن هنتم أبنفسنا فقط وجنرب كل أولئك

راء أبن أيخذوا مكاانً و  ،الذين يدخلون حياتنا، إن كانوا أزواجاً أو زوجات أو أوالد أو حىت هللا
الذات  هو إخضاعولكن اهلدف الرئيسي للعائلة املسيحية األرثوذكسية إرضاء الذات. هدف 

حتديداً لصاحل وحدة العائلة. وهذا اخلضوع هو متوقع ليس فقط من الزوجة بل من مجيع أفراد 
اِضِعنَي بَ ْعض ك ْم خَ  : "لزوجالعائلة. هو يف احلقيقة خضوعاً مطلوابً ليس فقط من الزوجة بل من ا

 افقاً مع مطالبهم لطاعة صارمةالعديد من الرجال ينسون هذه اآلية تو  151."لِبَ ْعض  يِف َخْوِف هللاِ 
من زوجاهتم، وهو طلب غالبًا ما يكون انبعًا من ال شيء سوى رغباهتم األاننية للسيطرة على 

ضعون أن سهم فشخص آخر. يف العائلة األرثوذكسية السليمة، مجيع أفراد الوحدة العائلية خي 
. ما هو أفض وراءداً ا هو أفضل للعائلة وبعدم السعي أبإلرادة هللا ابلسعي بنشا  مل ل لفرد معنير

قد يكون الزوج مسؤواًل عن قيادة العائلة خالل إقامتها املؤقتة على هذه األرض؛ ولكن هذا 
األمر هو هكذا ألن يف كل منظرمة، على أحدهم أخذ القرارات ويتحمرل املسؤولية النهائية عنهم. 
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 العائلةأمور  أن رىلكي ت ،كل شيءوابلرغم من أن الزوجة عليها أن تتبع توجيهات زوجها يف  
ق عليها أن تقوم بذلك ّبساعدة زوجها على اختاذ قرارات ذكية وعقالنية تتوافتتيسر بشكل جيد 
 مع تعاليم املسيح. 

لكل من الزوج والزوجة تدل على حقيقة سيكولوجية ملفتة: إن نصائح القديس بولس 
شران، النساء أأَمس ما حيتاجون إليه. كما كائهم ال الرجال وال النساء بطبيعتهم مييلون إلعطاء شر 

ا إنتباه ال يرغنب هذا النوع من اإلنتباه. هكذ يسعون أن يكنر حمبرني وحاضنني. هنر بطبيعتهن 
ًا مع ابألحرى هم عليهم أن يتعلموا ليكونوا حمبرني علنأييت بشكل طبيعي عند معظم الرجال؛ 

ام. ن َمن حييط هبم هو اإلحرت هم أبَمس حاجة إليه مِ زوجاهتم. وعلى نفس املنوال، األمر الذي 
فالرجل سيبحث عن هذا اإلحرتام أينما و جد. هلذا السبب شدرد القديس بولس خضوع الزوجات 
ألزواجهم. فأفضل طريقة إلبقاء الرجل مركرزًا اهتمامه على عائلته هو للزوجة أن تعطيه هذا 

ازن وابلتايل سوف يؤمن رغباهتا أيضاً. إن هذا تو اإلحرتام. احرتامها له سوف يلهب حبره هلا 
ملفت خلقه هللا. كلرما أحب الرجل زوجته أكثر، كلرما احرتمته أكثر. وكلرما احرتمته اكثر، كلرما 

 ملدى احلياة:تج عالقات تدوم نأحبرها أكثر. هذه هي الدورة اليت ت  
يح هو الرجل هو رأس املرأة، واملسابلنسبة للكنيسة.  ، كذلك املسيحكما الرجل هو نسبًة لزوجته

رأس الكنيسة. املرأة تطيع زوجها والكنيسة تطيع املسيح. الرجل حيب زوجته كجسده، واملسيح 
حيب الكنيسة ّبثابة جسده. الرجل حيب زوجته كما حيب نفسه، والزوجة ختاف رجلها. املسيح 

 152هي يف رهبة املسيح....حيب الكنيسة كما حيب نفسه، والكنيسة 
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 يعين أن ننكراألرثوذكسي. أن نرضى أبقل من ذلك املسيحي هذا هو أساس الزواج 
 أنفسنا بركة كربى من هللا.

 األطفال
 .153َربِر اْلَوَلَد يف طَرِيِقِه، َفَمىَت َشاَخ أَْيًضا الَ حيَِيد  َعْنه  

َأْكرِْم َأاَبَك َوأ م َك، ال يِت ِهَي َأو ل   .أَي َُّها اأَلْواَلد ، َأِطيع وا َواِلِديك ْم يف الر بِر أَلن  هَذا َحقٌّ 
ٌر، َوَتك ون وا ِطَواَل اأَلْعَماِر َعَلى اأَلْرضِ  َوِصي ة  ِبَوْعد ،  .154ِلَكْي َيك وَن َلك ْم َخي ْ

هنا يتم وصف املسؤوليات اليت يتشاركها كل شخص يف املنزل املسيحي األرثوذكسي. كل من 
ة فوا أنفسهم هلذه األدوار لكي تعمل العائلة كما يشاء هللا. املسؤولياألهل واألوالد عليهم أن يكير 

 تقع على األهل. إذا اختاروا أن يربروا طفاًل يف املنزل، يف جوالعمل الصحيح هذا األوىل لسري 
ذا همن التقوى املتواضعة واحملبة الصادقة هلل، سوف ينمو الطفل ابحرتام عميق هلل والكنيسة. 

ومية من الصالة دورة يعلى للحظة اليت يولد فيها الطفل جيب أن تتمحور حياته يعين أنه من ا
والصوم واحلضور املنتظم يف اخِلدم اإلهلية. ذكرايت الطفل األوىل جيب أن تكون عن الصالة 
واحملبة البسيطة والعيشة األرثوذكسية. إذا الطفل صام دائمًا يومي األربعاء واجلمعة، على سبيل 

رد فكرة خمالفة الصوم سوف تكون مكروهة ابلنسبة له يف عمر الحق. األطفال الصغار املثال، جم
حيبون القواعد ويصبحون شديدي السخط إذرا متت خمالفة تلك القواعد. هذه الغريزة الطبيعية، 

ولد فيهم حب ميكنها أن تألهل الذين يتبعون تقاليد الكنيسة، الصاحل لثال املابإلشرتاك مع 
 ة احلياة األرثوذكسية. أصيل لطريق
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 ذات أن تصف األوالد ابلعبء.ليف هذه األزمنة اختارت عبدة الربح املادي واإلنغماس ابمل
ة قد أقنع لتلبية مستوى أسطوري ما من البحبوحواملطالب املوضوعة على مجيع أفراد هذا اجملتمع 

كثر من أج املنزل. تربية أغلبية األزواج أن كل من الزوج واملرأة عليهما البحث عن وظيفة خار 
هل، ي نظر إىل لأل ييف هكذا ظروف وابلتايل، وبسبب الرتكيز املادأصبحت أكثر كلفًة ولد 

 األوالد يف ّب  ر ي عتربون بركة. ي  األوالد األطفال على أهنم مرِهقون. يف العائالت األرثوذكسية، 
ات الطبيعية ئلة. إن الديناميكياملنزل، حىت ولو كان ذلك يعين مستوى معيشة أقل ابلنسبة للعا

للحياة العائلية األرثوذكسية تعمل ّبثابرة لرتكز قوى األهل على األوالد وعلى بعضهم البعض، 
بدل من أن تكون على الذات. وابلتايل يصبح الربح املادي وإرضاء الذات أقل أمهية. طريقة 

ا القديس مسررة هلل. يقول لن احلياة التقليدية األرثوذكسية هذه هي أضمن طريقة لعيش حياة
 يوحنا الذهيب الفم: 

صلروا معاً يف املنزل واذهبوا إىل الكنيسة؛ وحني ترجعون إىل بيوتكم، فليسأل كل واحد منكم اآلخر 
عن معىن القراءات والصلوات. إذا غ لبتم ابلفقر، تذكرروا بطرس وبولس الذان كاان أكثر إكراماً من 

أن ليس  روا بعضكم البعضذكر من أهنما أمضوا حياهتم ابجلوع والعطش.  امللوك واألغنياء، ابلرغم
إذا كان زواجكما هكذا، سوف ينافس  هناك شيء يف احلياة لتخافوا منه سوى اإلساءة إىل هللا. 

  155كمالكما أكثر الرهبان قداسًة.

امهم هليف الوقت الذي ينمو فيه األوالد األرثوذكسيون وينضجون، علينا دائماً أن نسعى إل
سة، ر ري القديسني. وعندما يدخلون املدمن خالل القراءة بصوت عال  لألسفار املقدسة وسِ 

لى احلشمة جيب تشجيعهم عابإللتزام ابألصوام والصالة. اهنم جيب أن يواجهوا حتدري عيش إمي
 ة والعائلة:الكنيسو  والرصانة. مجيع هذه األمور جتتمع يف حياة الطفل لتقوري إميانه وتعمرق حمبته هلل
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يته هل تريد طفلك أن يكون مطيعاً؟ عندها قم برتباإلهتمام ابألمور الروحية سوف يوحرد العائلة. 
من البداية على أتديب وتعاليم الرب. ال تعتقد أنه ليس من الضروري للطفل أن يسمع لألسفار 

حبصد   وعلى الفور ستبدأ‘ أكرم أابك وأمك،’املقدسة؛ أول شيء سيسمع منهم سيكون: 
الر! ليس ك‘   أحورل ولدي إىل راهب؟ءة اإلجنيل هي للرهبان فقط؛ هل أانقرا’مكافأتك. ال تقول، 

من ؟  جداً من الضروري له ن يكون راهباً. حورله إىل مسيحي! ملاذا أنت خائف من شيء صاحل 
حىت د. الاألو وهذا األمر يصح خاصة لدى الضروري للجميع أن يعرفوا تعاليم األسفار املقدسة، 

م هيف عمرهم هم يتعررضون جلميع أنواع احلماقة واألمثلة السيئة من برامج التسلية الشعبية. أوالدان 
حباجة لإلصالحات يف مجيع هذه األمور! حنن هنتم لدرجة كبرية بدراسة أوالدان؛ لكن اي ليتنا كنا 

اذا حنصد هذا الكم جب ملغيورين بشكل متساو  على تربيتهم يف أتديب وتعاليم الرب! ومن مث نتع
 156من الثمار املررة عندما نكون قد ربرينا أوالدان ليكونوا وقحني وفاجرين وعدميي التقوى وبذيئني.

إذا اخرتان طريق املقاومة األقل ومتاشينا مع توجرهات العامل، سوف تعكس حياتنا املنزلية 
ننشىء أوالداً  ية للحياة العائلية، سوففوضى أراء ومعتقدات العامل. إذا اتربعنا املعايري األرثوذكس

 . التأقلم وجيرديسعداء وأتقياء 
خبصوص األوالد واإلنضبا ، هناك فقراتن هامرتان من األسفار املقدسة جيب أن ترشداان: 

ن  ِفيِه َرَجاًء، "أَدِرِب ابْ َنَك ألَ و 157".َمْن مَيَْنع  َعَصاه  مَيْق ِت ابْ َنه ، َوَمْن َأَحب ه  َيْطل ب  لَه  الت ْأِديبَ "
 –لقد أخطأ العديد من الناس يف اقتباس هذه اآلايت  158".َولِكْن َعَلى ِإَماتَِتِه الَ حَتِْمْل نَ ْفَسكَ 

هم  ومت استعماهلا كعذر لإلساءة إىل األوالد وإىل سوء معاملت –وخاصة الربوتستانت املتطررفني 
 العائلة. ابملفهوم األابئي لإلنضبا  يفااًت كطريقة سلوك. إن سوء املعاملة هذه ال عالقة هلا بت

هناك أوقات، وخاصة مع األوالد الصغار، حني تكون ضربة سريعة على املؤخرة أو ضربة كف 
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ضرورية. هذه هي "العصا" اليت تتكلم عنها األسفار املقدسة واليت نستخدمها يف املنزل 
ون الد هذا اجليل. فاألهل خيتار لألسف هذا النوع من التهذيب قد ف قد عند أو األرثوذكسي. 

األقل مقاومة حني يكون أوالدهم صغار، فقط لينتهي هبم األمر يف منزل مليء ابلنزاعات طريق 
لقيود، وهم األوالد هم حباجة بليغة لسن املراهقة.  حني يبلغ هؤالء األوالدالفظاظة وكره النفس و 

األمر  وهي حدود يف ابدئ –رفاهتم يقلقون بشدة عندما ال جيدوهنا. من دون احلدود على تص
لحون ال ميكنهم حتديد هويتهم وماهيهم وكيف يص –مدعومة ابلقوة اجلسدية املضبوطة واحملدودة 

يف العامل. األوالد الذي يفتقرون للسيطرة على الذات والذي مل يتعلموا القيود من أحد يكرهون 
 وير إحرتامهم للذات. حقيقًة هم جيدون صعوبة كربى يف تطأنفسهم من الداخل. 

يف هناية املطاف، على الرجل واملرأة األرثوذكسيني أن ينظروا جتاه أوالدهم ّبثابة هبة إهلية 
ضبا ، اوالدهم على التقوى واإلنككنز مثني أعارهم إايه هللا. فإذا كانوا حذرين على تربية   –

اهلم. يف خماطبته تربية أطفعندها سوف حيصل األهل على رضى هللا وبكل أتكيد معونته يف مهمة 
 للرجال، يؤكد لنا القديس يوحنا الذهيب الفم هذه احلقائق عن العائلة وقيمتها أمام هللا: 

 إذاً لنهتم جيداً بزوجاتنا وأوالدان، وأبنفسنا أيضاً، وبينما حنن نعلرم أنفسنا ونعلرمهم، لنتضرع إىل هللا
، لى ذلك، سوف يساعدان؛ لكن إذا كنا غري مكرتثنيوإذا رأى أننا حريصون عأن يعيننا يف مهمتنا. 

إلنسان اهو لن ميد لنا يده. هللا يعني أولئك الذين يعملون، وليس من هم كساىل. ال أحد يساعد 
اخلامل، لكن من يشارك يف العمل. وهللا الصاحل نفسه سوف يؤدي بذلك العمل إىل الكمال، 

بنا وجمبته د هبا اآلب، بنعمة ابنه يسوع املسيح ر لكي مجيعنا ن عترب مستحقني للربكات اليت وع
للبشر، الذي معه ومع الروح القدس له اجملد واإلكرام والقوة اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 

  159آمني.
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 ت. نظرة أرثوذكسية للموت
 

؟ أَْيَن َغَلبَ ت ِك اَي قَ ب ٌْر؟  160أَْيَن َشوَْكت َك اَي َمْوت 

هو  ال ي عترب هناية الوجود. ابألحرىاألرثوذكسي  إن املوت ابلنسبة للمسيحي
انتقال إىل وجود أزيل. حنن مجيعنا خملوقات أزلية، وخربات عدد ال حيصى من القديسني 

  نكن أبداً ملوأرثوذكسيني أتقياء منذ زمن الرسل إىل يومنا احلايل تؤكذ هذه احلقيقة. 
دان كما فرتض أن تنفصل عن أجسان نفوسنا أبداً ي  معدرون للموت. ّبعىن آخر، مل تك

حيصل يف هذه احلياة. هلذا السبب ابلذات املوت هو صادم للغاية ابلنسبة لنا. حنن 
غرائزايً نشعر ابإلمشئزاز والوجع نتيجة هذا اإلنفصال الغري طبيعي. وكتب القديس يوحنا 

 الدمشقي عن هذا األمر يف إيذيوميال من خدمة الراقدين:
يف جداً سر املوت، كيف تنفصل الروح بعنف من وائمها مع اجلسد، وبقرار إهلي حقاً إنه ألمر خم

دك . لذلك، نتضرع إليك اي معطي احلياة احملب البشر، أرح نفسك عبي قطع رابط متاسكها الطبيعي
  161السابق رقاده يف مساكن الصديقني.

ة املاضية، إن نكل من مصادر أرثوذكسية وابحثني علمانيني يف العشرين س  بياانتوفقاً ل
أهنا يف اجلسد تستمر ابلعمل وك عن هويتها ومكاهنا.نفس فوراً بعد املوت حتتفظ إبدراك كامل ال

ألهنا يف حقيقة األمر حتتوي يف ذاهتا شخصية اإلنسان البشري وكل صفاته. رابطها مع اجلسد 
 روحي. الهو قوي وي قطع فقط ببطء عندما يبدأ ابلعمل يف الوجود األزيل ويف العامل 

                                                           

 ۱  كورنثوس ۱٥:٥٥
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The Future Life According to Orthodox Teachings, trans. Bishop  ،161 قسطنطني كافارنوس 
 [Archbishop] Chrysostomos and Archimandrite [Bishop] Auxentios, (Etna, ca: 
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منذ األزمنة الرسولية، أدركت الكنيسة أيضًا عالقة مباشرة بني هذا العامل والعامل التايل. 
لذلك هي طوررت ِخدم وتقاليد حمددة للغاية ختتص ّبغادرة النفس عن اجلسد. هذه اخِلدم حتقق 

ها البالغة توملساعدة النفس يف رحل راقدحزان من تركهم الإراحة أالذي يكمن يف اهلدف املزدوج 
الصعوبة من هذا العامل إىل العامل التايل. وحتدد الكنيسة أنه، إضافة إىل خدمة اجلناز، جيب أن 
تقام ِخدم تذكارية دورية للنفس. استخرب القديس مكاريوس عن أمهية هذه اخِلدم من مالك  

 غالباً ما رافقه. فأجابه املالك هكذا: 
لب اجلثة إىل اهليكل ]الكنعندما  س يسة[ يف اليوم الثالث، حتصل نفس امليت من مالكه احلار جت 

والصلوات  عليه نتيجة التقدمات حيصلر به بعد خروجه من اجلسد. هذا على تعزية من احلزن الذي يشع
لنفس أبن حتوم على  لاليت تقام هلا يف كنيسة هللا، حيث ينشأ فيها أمالً مباركاً. ألنه بغضون يومني، ي سمح 

رض مع املالئكة اليت ترافقها. لذلك إن النفس، وألهنا حتب جسدها، أحياان حتوم حول كيفها فوق األ
ي الذي وضع فيه جسدها: ولذلك هي متضاملنزل اليت غادرت فيه جسدها؛ أحيااًن حتوم حول التابوت 
كنة لكن النفس الرحومة تقوم يف تلك األم تلك األايم مثل العصفور الذي يبحث عن عش  يلجأ إليه.

     162حيث تعوردت فيها على القيام أبعمال الرب.

هنا جمدداً ي قال لنا أنه أثناء كامل فرتة التحضري للدفن، تبقى نفس الراقد هنا يف العامل، 
ون أن دموقع يتيح هلا أن ترى كل ما حيصل، وهي عادة حتضر خدمة اجلناز. تكون النفس يف 

يف ليت تكمن االعادة األرثوذكسية  يح معىنيف توض هذا يساعديكون هلا أي سيطرة على ذلك. 
إظهار اإلحرتام للموتى. هذا اإلحرتام هو ليس ابطاًل أو فارغاً، لكنه مينح، مثل خدمة اجلناز، 
الراحة واملعونة لنفس الراحل، إذ تعطيها الرجاء عن ما سيأيت بعد ذلك. الدفن حبد ذاته يقام 

 فرتة الليل. بسرعة، عادة بعد أن يكون اجلسد قد اسرتاح يف 
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بعض ك تب اخِلدم الكنسية تعطي شرحاً مفصالً عن ما يتضمنه املوت ابلنسبة للمسيحي. 
 يف إحدى هذه الكتب نقرأ ما يلي: 

يف اليوم الثالث، هو الذي قام من بني األموات يوصي أن كل نفس، حماكاًة لقيامته ’
لب ا أقامت الكنيسة هذه العادة إىل السماء لكي تسجد إلله الكل. من هن املقدسة، سوف جت 

 املباركة أال وهي اإلحتفال ابلذبيحة والصلوات للنفس يف اليوم الثالث. 
بعد ان تكون النفس قد سجدت هلل، أيمر أبن تعاين مساكن القديسني املتنوعة والعادلة ’

ق لومجال الفردوس. مجيع هذه األمور تعاينها النفس خالل ستة أايم، مندهشة وممجدة هللا خا
الكل. وعندما تكون النفس قد عاينت مجيع هذه األمور، عندها تتغري وتنسى كل األحزان اليت 
شعرت هبا يف اجلسد. ولكن إذا كانت مذنبة ابخلطااي، عندها، وبرؤيتها ملسررات القديسني، تبدأ 

جمدداً  سملدة ستة أايم، أتخذ املالئكة النف العادل هبجاتابلعويل....بعد أن تكون قد عاينت كل 
لتؤدي الوقار أمام هللا. لذلك حسناً تفعل الكنيسة إذ أهنا حتتفل ابخِلدمة والذبيحة للنفس يف اليوم 

 التاسع. 
بعد سجودها الثاين هلل، أيمر سيد الكل أبن تؤخذ النفس إىل اجلحيم لكي ترى هناك ’

دة ثالثني ملتعددة هذه ملأمكنة العذاب واألقسام املختلفة للجحيم. متر النفس يف أماكن العذاب ا
كم عليها هي ايضاً ابلسجن هناك.   يوماً، وهي ترتعد خوفاً من أن حي 

يف اليوم األربعني تؤخذ النفس مرة أخرى لتسجد أمام هللا: وعندها يقررر الداين املكان ’
 املناسب الحتجازها، وفقًا ألعماهلا. لذلك حسنًا تفعل الكنيسة يف تذكارها يف يوم األربعني

 163‘ن.يلألموات املعتمد

س و رب النف"احلالة الوسطى." هنا ختتبيسمى املكان اليت ت رسل إليه النفس يوم األربعني 
 عنو ا بعد القيامة العامة والدينونة األخرية الرهيبة. وهنعرفكما سي  داللة منذرة عن اجلنة أو جهنم
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 هذه احلالة الوسطى يشري القديس نكتاريوس أجينا ما يلي: 
وحلد  ،ه احلالة تعيش نفوس الصديقني داللة منذرة عن النعيم املعد هلم، بينما اخلطأة خيتربونيف هذ
العذاب األبدي والكامل الذي ينتظرهم....األبرار يف السموات واخلطأة يف جهنم لديهم  ،معنير 

  164فقط داللة منذرة عن النعيم أو العذاب الذي ينتظرهم.
 –ها لة الوسطى، لكن ميكن التأثري عليها وحتسينإن حالة النفس ليست اثبتة يف احلا

من خالل صلوات وتقدمات املؤمنني األمناء على هذه األرض. هذه احلالة  –حىت يف اجلحيم 
الوسطى ال جيوز التضييع بينها وبني ابتكار املطهر الالتيين. ألسنة نريان املطهر وعذاابته اليت 

نفوس افة ابلكامل وفقًا للتعليم األرثوذكسي. فهي خر توصف أحيااًن يف أدب القرون الوسطى 
املوتى ال تطهرر من أاثمها ّبضي سنوات عديدة يف العذاب احلارق. ّبجررد ما تغادر النفس 
اجلسد، ختتفي قدرة النفس على تغيري حالتها. فقط صلوات املؤمنني ميكن أن تساعد النفس 

ارتكبتها يف  ا فقط نتيجة اخلطااي اليتبعد املوت. النفس ختترب العذاب فقط يف جهنم، وعنده
وال أي عذاب آخر ي سمح به أو حىت هو ضروري. لقد تكلرم القديس مرقس احلياة األرضية. 

بة اعي الصلوات، أو فقط بداعي احملبداألفسسي عن هذا قائالً: "ألنه إذ حصل غفران اخلطااي 
 165هري )ابلنار(."اإلهلية للبشر حبد ذاهتا، ليس هناك من داعي للعقاب والتط

در اإلشارة جتخبصوص الصلوات اليت ميكن أن نقدمها ألولئك الذين يف احلالة الوسطى، 
أن تقدمة الصلوات والتذكارات للصديقني هو أيضًا سبيل معونة لنا يف حياتنا الروحية اخلاصة 

 بنا. ويترضح هذا األمر من سرية القديسة أثناسيا الرئيسة: 
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نيسان( أوصت راهباهتا أبن جيهزن مائدة للفقراء  ۱٢ة الدير )القديسة أثناسيا رئيس
واحملتاجني ملدة أربعني يوم بعد رقادها. التزمت الراهبات هبذا األمر ملدة عشرة أايم فقط، مث توقفن. 
عندها ظهرت القديسة يرافقها مالكني وقالت للراهبات: "ملاذا مل تنفرذن تعليمايت؟ اعلمن أن من 

نح رمحة هللا. إذا كانت خالل الصدقات و  صلوات الكاهن لنفوس الراقدين خالل األربعني يوماً، مت 
النفوس الراقدة هي خاطئة، هي حتصل من خالل هذه الصدقات على غفران هللا خلطاايها؛ وإذا  

هي طبعاً  ‘كانت دون خطيئة، عندها تكون فعالة يف غفران خطااي من يقومون هبذه الصدقات.
دقات والصلوات الصقات والصلوات املرتبطة حبب عميق لنفوس الراقدين. هذه تفكر هنا عن الصد

  166هي فعالً معونة كبرية.

ماذا جيب أن نفعل لصديق أرثوذكسي أو شخص حنبه حني عندما يقرتب املوت. 
 يتناول إذا كان ذلك أن الشخص الذي ميوت يقرتب من املوت. إهتمامنا األول هو أن نتأكد

اً إقامة سر الزيت لكن هذه اخلدمة غايتها األنسب هي لشفاء املرض والستعادة ميكن أيضممكناً. 
ي وراء . السعراقدبنفس الشخص الهنتم الصحة. إذا كان املوت حتمي، علينا أن نتقبله و 

غالباً ما يناقض مفهومنا املسيحي للموت الذي هو ليس خميفاً ملن العجائب يف هكذا حاالت 
تناول الشخص الذي ميوت بعد أن يعرتف خبطاايه، تتطهر نفسه من  حتضرر له. لذلك عندما ي

 . نيكل ما ميكن أن يعيقها. وفهو ينطلق إىل احلياة األبدية دون خوف وبفرح ورجاء كبري 
عندما يرقد الشخص، جيب اإلتصال بكاهن ليقرأ صالة انفصال املوت.  بعد حصول
ف صرِ  ابتكار كاثوليكي وهذا خرية،"يس هناك من عجلة لقول "الطقوس األلالنفس عن اجلسد. 

بري أمور جيوز حتنيط اجلثة، وهلذا السبب من األفضل تديت. ال ز نبع من تشويه خلدمة املسح ابل
يط نيفضرل اليوم التايل بعد املوت. إحدى املشاكل األساسية يف التح  –الدفن أبسرع وقت ممكن 

حبذر كبري إذا كان الشخص قد ب والذي جيب معاجلته هي التخلرص من الدم بشكل مناس
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تناول من األسرار. لكن التحنيط أيضاً هو إجراء غري طبيعي يسعى إىل "احلفاظ" على اجلسد 
بعد انفصال النفس عنها. حني حيل يوم القيامة العامة، وال أي كمية من سائل التحنيط سوف 

ليس من دة، ايت املتح. يف معظم الوالايت يف الوالجسد مائت جمدداً يساعد املسيح أبن يقيم 
هناك من واجب قانوين للتحنيط، ابلرغم من أن هناك سلطات قد حتاول إقناع العائلة أنه يوجد. 

وعائلته.  قيدفة أن تصر على احرتام رغبات اليف وجه هكذا مقاومة، جيب على العائلة ببساط
ثة. هكذا تسمح بتشريح اجلإضافًة، وإالر إذا كان هذا األمر يطلبه القانون، ال جيوز للعائلة أن 

إجراءات تنتهك قداسة اجلسد الذي هو هيكل الروح القدس. وإذا الظروف تطلربت ذلك، جيب 
 أن تكون حمدودة قدر اإلمكان.  

 أبسرع وقت ممكن أن تؤخد اجلثة إىل منزل اجلنازة وتغسرل وت لبس ثيابوجيب بعد املوت 
ية بسن كسكان الفقيد من املهتدين إىل األرثوذ بسيطة كتلك اليت تليق ابحلضور للكنيسة. إذا  

ى واليت ميكن أن تلبرس فوق ثياب أخرى إذا شاء. عل معموديته ثوبالرشد، جيب أن ي دفن ب
ع اجلثمان يف ضال شيء متقن أو متفاخر. وبعد أن يو  –العائلة أن ختتار اتبوت خشيب بسيط 

إذا أمكن، يح. دفن املس رسمعليه منقوش "سافانون"، أو كفن للدفن لى ابغطر جيب أن ي   ابوتالت
جيب أخد اجلثمان فوراً إىل الكنيسة، وت دخل من القدمني أواًل، وتوضع يف وسط الكنيسة يف 
موضع يواجه الراقد فيه اهليكل. وجيب قراءة كتاب املزامري فوق اجلثمان طيلة املساء إىل حني 

  167وقت اجلناز.
صوت  عال  العروض العاطفية املفررطة. العويل والبكاء ب أثناء اجلنازة، على املشيرعني حتاشي

 جيب حتاشيهما ألهنما دليل عدم احرتام للراقد وال يليقان ابملسيحي الذي ينظر إىل اآلخرة

                                                           

 167 لألسف، يف بالدان العربية ويف الكنائس اآلرثوذكسية الدنيوية، فقد املوت قيمته مع فتح صالوانت الكنيسة لتقبرل التعازي فأصبح
لب إىل كنيسة للجن ذلك ف قدت از. لاجلثمان يف معظم احلاالت يؤخذ إىل املستسفى فوراً وي غسرل هناك ويبقى يف الرباد إىل حني إن جي 

املعررب.  –ووقعت يف مغب النسيان فوق اجلثمان عادة قراءة املزامري طيلة الليل   
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رج اجلثمان من الكنيسة، القدمني أواًل، إىل املقربة للدفن.خدمة بتوقرع. بعد انتهاء   اجلناز، خي 
قوم بتدبري وجبة طعام ملن حضر اجلناز. وإذا مل يكن من املمكن بعد الدفن، على العائلة أن ت

ي عندها أقلره على العائلة أن تقوم بضيافة تقليدية: كوب صغري من الرباندحتضري وجبة طعام، 
مع قطعة حلوة أو بسكويتة. طيلة األسبوع األول بعد الدفن، على أعضاء اجلماعة أن أيخذوا 

تمكنوا بشكل أفضل على مواجهة أحزاهنم وأن يراحوا من عبء طعاماً إىل أهل الفقيد، لكي ي
 حتضري وجبات الطعام. 

جيب أن تقام اخِلدم التذكارية يف اليوم الثالث والتاسع واألربعني بعد املوت، كما أيضاً يف 
الذكرى السنوية لرقاد الشخص ويف يوم عيد شفيعه. ميكن اإلتصال أبكرب عدد ممكن من 

لطلب الصلوات ألجل راحة نفس الراقد. وجيب أيضًا وضع إمسه ليذكر يف الكنائس واألديرة 
أكرب عدد ممكن من القداديس اإلهلية. هذه التذكارات هي ابلغة األمهية، ألن كل تذكار هو 
بركة فعلية للنفس ريثما هو أو هي، إبكماهلا دورة احلياة األرثوذكسية، تواجه الرب أمام عرش 

 جمده. 
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