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الكنيسة 
 كلغاكوؼلؤلب سرج ب

 
. وىو من تعريب أ. 1932الذي كتبو األب بولغاكوف سنة ( األرثوذكسية)ىذا المقال الفصل األول من كتاب 

 ،3وقد ُنشر أواًل في مجلة النور األعداد  ،(1932 ،ألكان ،باريس)عن الترجمة الفرنسية األولى للكتاب . ج
. 1956سنة  ،5و 4

كان أستاذاً لالقتصاد السياسي في جامعات كييف وموسكو ف ،(1944 -1871)أما األب سرج بولغاكوف 
ثم أنفي على يد السلطات السوفياتية  ،ثم اىتدى إلى اإليمان وسيم كاىناً بعد الثورة الروسية. وكان ملحداً 

وقد أّلف األب سرج العديد من الكتب الالىوتية . وأصبح عميداً لمعهد القديس سرجيوس الالىوتي في باريس
( المعزي)و  ،(في الكلمة المتجسد)الذي ترجم إلى عدة لغات و ( األرثوذكسية)روسية أىمها كتاب باللغة ال

 ...الخ( النور الذي ال يعروه مساء)و  ،(عروس الحمل)و  ،(ُترجما إلى الفرنسية)
 

يرشدىا الركح  ،إهنا حياة جديدة مع ادلسيح كبادلسيح ،كنيسة ادلسيح ليست مؤسسة
فرح الظفر على  ،كؽلؤلىا فرح ىذه القيامة ،ة ادلسيح يشع على الكنيسةإف نور قياـ. القدس
كإظلا ػلمل . كحياتنا يف الكنيسة ىي حياة سرية بادلسيح ،السيد الناىض ػليا معنا. ادلوت

كما . ىم ػليوف يف ادلسيح كادلسيح ػليا فيهم: امسهم ىذا ألهنم للمسيح( ادلسيحيوف)
كلكنو ػلوم كل ما  ،حدث كقع مرة يف التاريخ ،كل شيء قبل ،إنو ،التجسد فكرة أك نظرية

كبصفتو اربادان كامبلن ال يقبل األغبلؿ،  ،كىذا التجسد الدائم. يف األزلية من قدرة كاستمرار
ىذا التجسد، يشكل  –الطبيعة اإلذلية كالطبيعة البشرية  –رغم عدـ اختبلط الطبيعتُت 

 ،كنعرب عن نفس الفكرة. كحدة حياة معوفالكنيسة ىي جسد ادلسيح لكوهنا . الكنيسة
فالعبلقات بُت اخلطيبُت أك : عندما نطلق على الكنيسة اسم خطيبة ادلسيح أك عركس الكلمة

بُت العركسُت، إف اعتربناىا يف ملئها السابق األزؿ، تقـو على كحدة حياة كاملة، ال تنفي 
. لو الثنائية كال تستغرقو الوحدةإهنا ارباد اثنُت يف كاحد، ارباد ال تح ،حقيقة اختبلفهما

اإلنساف، ألهنا ليست سول  -كالكنيسة، لكوهنا جسد ادلسيح، ليست ادلسيح، اإللو 
بل ادلسيح  ،ليس من ػليا أنا: )ناسوتو، إال أهنا احلياة مع ادلسيح كبادلسيح، كحياة ادلسيح فينا

يف ( أحد األقانيم)إنو ليس شخصان إذليان كحسب،  ،لكن ادلسيح(. 20:2غبلطية ()ػليا يفّ 
لذا، كانت الكنيسة كحياة . الثالوث األقدس، كحياتو مشًتكة يف جوىر اآلب كالركح القدس
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جسد ادلسيح ػليا بادلسيح، كىو، ذلذا السبب، ػليا . بادلسيح، حياة بالثالوث األقدس أييان 
تبنانا اهلل . إف ادلسيح ىو االبن كبو نتعلم معرفة اآلب، كنصبح متبنُت. بالثالوث األقدس
(. أبانا: )الذم هنتف ضلوه

تتمتع  ،نفسها ،إهنا: ليست رلرد صفة أك صلة ،كاالبن لآلب ،زلبة اآلب لبلبن ،إف زلبة اهلل
 ،زلبة اهلل ىي الركح القدس. إنو أقنومية أم ذات عمل منفرد بذاهتا مستقل ،حبياة شخصية

بالنسبة لآلب إال يف الركح  ،بنفبل كجود لبل. الذم ينبثق من اآلب لبلبن كليحل عليو
كىو كحدة حياة اآلب  ،بالركح القدس ،يظهر اآلب زلبتو لبلبن ،ككذلك. القدس احلاؿ عليو

. ىذا ىو مكاف الركح القدس من الثالوث األقدس. كاالبن
ادليداف الذم يعمل  ،ىي ذلذه عينو ،بصفتها جسد ادلسيح الذم ػليا حبياة ادلسيح ،كالكنيسة
الكنيسة ىي احلياة بواسطة : كلنقل أكثر من ىذا. القدس كادلكاف الذم يوجد فيوفيو الركح 

يف  ،كلذا نستطيع تعريف الكنيسة حياة مباركة يف الركح القدس كنقوؿ أييان . الركح القدس
: كإف ىذه العقيدة يظهرىا التاريخ كذلك. إهنا الركح القدس حيان يف اإلنساف ،بعض األحياف

كالطبيعة  ،فاإللو يتبٌت الطبيعة البشرية: ذبسد ادلسيح بل ىي ىذا التجسدفالكنيسة ىي نتاج 
تأليهان حاصبلن  ،الطبيعة البشرم( Théosis)الكنيسة ىي تأليو . البشرية تتمثل احلياة اإلذلية

دل يتم دبجرد  ،لكن عمل دخوؿ ركح الكنيسة إذل العادل. كنتيجة إلرباد الطبيعتُت يف ادلسيح
(. 7:16يوحنا(( )إذل أيب)إنو من األفيل لكم أف أنطلق . )لقيامة كحدىاكال با ،التجسد

إف الركح . اليت كانت ربقيق الكنيسة ،كالعنصرة ،إف ىذا الفعل يفرض إرساؿ الركح القدس
كحدة االثٍت  ،ككحدة ىؤالء. كحّل على الرسل ،بشكل ألسنة نارية ،نزؿ إذل العادل ،القدس
كبقيت تلك األلسن النارية يف . ثل رلموع اجلنس البشرممت ،ترأسهم مرًن العذراء ،عشر
يف الكنيسة  ،كاف الرسل. كىي تشكل كنز مواىب الركح القدس الكائنة يف الكنيسة ،العادل
اآلف  ،كما يقابل ىذا: بصورة ظاىرة للجميع ،ينقلوف مواىب الركح بعد ادلعمودية ،األكذل

. ادلَتكف ادلمنوح يف سر( ختم موىبة الركح القدس: )ىو
ىي احلياة . كبالكنيسة نساىم حبياة الثالوث األقدس اإلذلية ،الكنيسة إذف ىي جسد ادلسيح

كىي  ،تلك احلياة اليت ال تنفك متحدة بالثالوث األقدس اربادان ال يقبل انفصاالن  ،يف ادلسيح
 ،(أبتاهيا : )كىو الذم يهتف يف نفوسنا ،احلياة يف الركح القدس الذم بو نصبح أبناء لآلب
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قبل أف ندرس تعريف  ،كجب علينا ،كمن أجل ىذا. كىو يظهر لنا ذاؾ ادلسيح احلي فينا
تقـو  ،اإلذلية( ادلعطيات)أف نفهم الكنيسة كإحدل  ،كظهورىا يف التاريخ ،فكرة الكنيسة

. ككتعبَت عن إرادة اهلل تتحقق يف العادل ،شلاثلة نفسها ،بنفسها
بصورة  ،إذا فهمنا ىذا التعبَت من كجهة نظر معينة. (معطاة)إف الكنيسة موجودة كىي 

كىي . فوؽ البشر ،ألهنا كانت غاية إذلية ،ىي تتشكل ،مستقلة عن تشكلها التارؼلي
 évidence( )كبديهية ركحية)بل خاصة  ،ال كمؤسسة أك رلتمع ،موجودة فينا

spirituelle )كحياة ،كاختيار خاص .
ال ُيستطاع  ،كاحلياة. ار سار كظافر هبذه احلياة اجلديدةزؼ أخب ،كتبشَت ادلسيحية البدائية

ُمرض كتاـ ( تعريف)فبل ؽلكن أف يوجد . كأف ضلياىا ،غَت أننا نستطيع أف نصفها ،تعريفها
مساعلان يف  ،كبالنعمة ،فبل يتصور ادلرء فكرة الكنيسة إال باالختبار(: تعاؿ كأنظر. )للكنيسة

ف نعّرؼ الكنيسة تعريفان خارجيان أف نتصورىا يف جوىرىا قبل أ ،كذلذا السبب ينبغي. حياهتا
كإف  ،إف دل نعترب الكنيسة إال يف صَتكرهتا التارؼلية: الصويف أساسان لكل ىذه التعاريف
أال كىي تعبَت األزرل يف  ،فلن ندرؾ طبيعتها األصلية ،تصورناىا كجماعة دنيوية كحسب

. كتبّدم غَت ادلخلوؽ يف ادلخلوؽ ،الزمٍت
إهنا تأليو اخلليقة بقوة  ،الظاىرة يف حياة ادلخلوقات ،كىر الكنيسة ىو احلياة اإلذليةكج

 ،إهنا كاضحة أكيدة لكل الذين يساعلوف هبا ،كىذه احلياة حقيقة عليا. التجسد كالعنصرة
 ،هبذا ادلعٌت ،كىي: قلبو الداخلي( سلدع)يف  ،(اإلنساف السرم)لكنها حياة ركحية سلتفية يف 

ُكجدت قبل أف يكوف العادل غَت أهنا قابلة : أك بعبارة أخرل ،كىي فوؽ الطبيعة. سر مقدس
فإف اعتربنا . كتستوم ىاتاف اخلاصتاف بطبعها بطابعهما اخلاص. التبلـؤ مع حياة ىذا العادل

خببلؼ كل ما ىو  ،(خفيَّة)قلنا إف الكنيسة ( كوف ىذه احلياة فوؽ الطبيعة)خاصتها األكذل 
كؽلكن القوؿ إهنا ال توجد يف . عادل كما يقع ربت احلواس بُت أشياء ىذا الكوفيف اؿ( مرئي)

لن نقع ( Kant)إذا ما سلكنا طريق االختبار بادلعٌت الذم يفهمو كانت  ،كضلن. ىذا العادل
شلا غلعل فرضية الكنيسة زائدة عن علم الكوف التجرييب دبقدار  ،تقابل الكنيسة( حادثة)على 

(. الببلس)للعادل ( Cosmogonie)ية اهلل يف نظاـ نشوء الكوف ما ىي زائدة فرض
ادلَّ يكن غَت  ،كبلمنا عن البلمرئي يف الكنيسة ،على األقل ،إذف ،فيكوف من الصواب
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. صائب كبلمنا عن كنيسة ال منظورة
( عيونان ركحية)غَت حواسو  ،فإف اإلنساف ؽللك ،ليس رلهوالن ( البلمنظور)غَت أف ىذا 
برىاف )حسب كبلـ الرسوؿ  ،كىو ،ىذا العيو ىو اإلؽلاف. كيعرؼ ،كيتصور ،رلبواسطتها م

كغلعلنا  ،إذل العادل الركحي ،على أجنحتو ،كاإلؽلاف يرفعنا(. 1:2عرب ( )ألشياء ال نراىا
إف حياة الكنيسة ىي حياة اإلؽلاف الذم بو تصبح أشياء ىذا . مواطنُت يف العادل السماكم

(. غَت ادلنظورة)ة احلاؿ تستطيع ىذه األعُت الركحية أف ترل الكنيسة كبطبيع. العادل شّفافة
: لكاف معٌت ىذا أف  ،أك غَت مستطاع إدراكها البتة ،كلو كانت الكنيسة غَت منظورة حقيقة

ىي ال . فالكنيسة ال ؽلكن أف تكتفي بالوجود بذاهتا منفصلة عن الناس. ال كجود للكنيسة
إال أف . حياة إذلية غَت قابلة النيب ،فحياة الكنيسة. اإلنسانية تدخل سبامان يف نطاؽ التجربة

كهبذا  ،كنوعان من اختبار احلياة يف الكنيسة تعطى دلن يقًتب منها ،شيئان من كيفية ىذه احلياة
كل شيء هبا ؼلرج عن حدكد العادل ادلرئي  ،ادلعٌت كل ما يف الكنيسة ىو غَت منظور كسرم

كقيية رؤية غَت ادلنظور ىي الشرط اليركرم لوجود  ، قابل الرؤيةلكن كل ما ال نراه قد يصَت
. الكنيسة

أؤمن بكنيسة كاحدة جامعة : )فهي إظلا تُعرؼ باإلؽلاف ،ككجود الكنيسة ذاتو موضوع إؽلاف
بل يدركها  ،أك كاختبار كحسب ككيفيةكادلرء يدرؾ الكنيسة باإلؽلاف ال (. مقدسة رسولية

( كجماعية)لكوهنا حياة كاحدة كتامة ك  ،ا كحدة اجلميعكذلك بصفتو ،أييان  كمياً 
(Sobornost )األمر الوحيد الذم يصل إليو . على مثاؿ ارباد األقانيم اإلذلية الثبلثة

 ،فنحن نرل كل فرد يعيش حياة أنانية منعزلة. نظرنا ىو ذبزؤ اجلنس البشرم ذبزؤان ال متناىيان 
رغم  ،رغم أهنم كائنات اجتماعية ،كال يفطنوف ذلا ،وحدتهمال يركف  ،كأف أبناء آدـ الواحد

كىي كائنة بفيل  ،لكن ىذه الوحدة تتجلى يف احملبة كبواسطة احملبة. أهنم متعلقوف بإخوهتم
نعًتؼ  ،بعـز متفق ،لنحب بعينا بعيان لكي. )ادلساعلة يف حياة الكنيسة اإلذلية الواحدة

 ،ككحدة الكنيسة ىذه. مة القداس اإلذليىذا ما تنادم بو الكنيسة أثناء خد ،...(مقرين
على شاكلة االربادات اليت نصادفها يف كل رلتمع  –ال كارباد خارجي  المحبةتظهر ألعُت 

. كإظلا كمبدأ احلياة األكؿ السرم –إنساين 
كتتسع . كأعياء يف جسم كاحد ،كالناس عناقيد كرمة كاحدة ،اإلنسانية ىي كاحدة بادلسيح
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ككل إنساف يف . شركة القديسُت: لتصبح حياة اآلخرين ،رة ال متناىيةحياة كل إنساف بصو
 Homo: )كل إنساف ىو اإلنسانية. الكنيسة ػليا حبياة البشرية قاطبة كقد غدت كنيسة

sum et nihil humani me alienum esse puto( ) إنساف أنا كليس من
فجمع . ة يف اجلنس البشرمغَت أف الكنيسة اجلامعة غَت زلصور(. شيء إنساين بغريب عٍت

 ،ككجود عادل ادلبلئكة نفسو ال يتوصل إليو اجلنس البشرم. ادلبلئكة يكوف كذلك جزءان منها
كاربادنا يف . كال يستطاع إدراكو إال بأعُت اإلؽلاف ،فبل ؽلكن إثباتو إالَّ باالختبار الركحي

شياء األرضية إذل األشياء دلقدار ما أعاد بو صبيع األ ،بواسطة ابن اهلل يتعاظم ،الكنيسة
الطبيعة  ،إف اخلليقة أصبع. كما ىدـ جدار الفصل بُت عادل ادلبلئكة كدنيا البشر ،السماكية

كأعطيت لئلنساف  ،أنيطت بادلبلئكة ػلرسوهنا. تتصل باجلنس البشرم كبرىط ادلبلئكة ،كلها
كأهنا ... اآلفاخلليقة تئن كتتنهد حىت : )ىي تشارؾ اإلنساف مصَته. حىت يسود عليها

( كمنتظرة ذبليها كخليقة جديدة( 23 -22:8رك ( )فداء أجسادنا ،متوقعة التبٍت... تعمل
فحياتو باهلل توحده حبياة (. كونيان )إف اإلنساف يصبح كائنان . ذبليان ػلدث يف نفس آف قيامتنا

اليت ال  ،سةكىذه الكٍت. تلك ىي حدكد الكنيسة. اخلليقة كلها بواسطة ركابط احملبة الكونية
ىذه  ،توحد األحياء كحسب بل تتعداىم إذل األموات كطغمات ادلبلئكة ككل اخلليقة

 ،كحياة الكنيسة سابقة خللق العادل كاإلنساف. غَت منظورة كلكنها ليست رلهولة ،الكنيسة
. إهنا تتناىى يف األزلية

 ،هبذا ادلعٌت ،كىي ،اغاية اخلليقة كأساسو ،قبل بدء األجياؿ ،ؽلكن القوؿ أف الكنيسة كانت
األمر  ،إف الرب خلق اإلنساف على صورتو(. كمن أجلها ُصنع العادل ،ُخلقت قبل كل شيء)

فبل ؽلكن أف يتخذ اهلل إال : الذم غلعل شلكنان دخوؿ ركح الكنيسة اإلنساف كذبسد اإللو
 ،اةكنو ،توجد ،إف يف كحدة اجلنس البشرم التامة. مالك صورتو ،طبيعة كائن مشاكل لو

كلذا فمن العسَت ربديد زمن دل توجد فيو . كحدة الكنيسة على صورة الثالوث القدكس
فبموجب اعتقاد اآلباء ُكجدت كنيسة : على األقل ،حبالة فكرة سابقة ،الكنيسة يف اإلنسانية

حينما كاف الرب يتحدث إذل اإلنساف ككاف حبالة  ،قبل اخلطيئة ،أكلّية حىت يف الفردكس
تلك الكنيسة  ،كضع الرب أساس ما يسمى كنيسة العهد القدًن ،عد اخلطيئةكب. اتصاؿ بو

حيث  ،كحىت يف أقصى ظلمات الوثنية. اليت تعلَّم فيها اإلنساف أف يتحد بإلو مشًتكان معو
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كما تسميها ( كنيسة كثنية عاقران )ُكجدت  ،كانت النفس البشرية تبحث طبيعيان عن إذلها
كهبذا  ،إذل ملء كياهنا إالّ بعد التجسد ،طبعان  ،توصل الكنيسةكدل ت. بعض الًتاتيل الكنسية

هبذه . أسسها السيد يسوع ادلسيح كربققت بالعنصرة ،إف الكنيسة ُأسست: ادلعٌت نقوؿ
إهنا دل تزؿ الكنيسة . كلكنها ال تبلغ هبا ملئها ،األحداث يكوف أساس الكنيسة قد كضع

(. يكوف اهلل الكل يف الكل)حيث  ،كعليها أف تصبح الكنيسة الظافرة ،اجملاىدة
إف : تعيُت حدكد الكنيسة ال يف ادلكاف كال يف الزماف كال يف قدرة العمل ،إذف ،فبل يستطاع

دبعٌت أهنا ال توجد على  ،لكن ىذا ال غلعل الكنيسة ال منظورة. أعماقها ال ؽلكن ذلا سرب
يعادؿ  ،عمليان  ،كليان ألف ىذا( ُمَتعاؿ)أك دبعٌت أف كجودىا  ،األرض بشكل يدركو االختبار

فإهنا ؽلكن أف تُرل على  ،كبل فبالرغم من أف كياف الكنيسة السرم زلجوب عنَّا. البلكجود
احلياة . إف ذلا حدكدان يف ادلكاف كيف الزماف ،إف اختبارنا ؽلكن أف يكشف لنا عنها ،األرض

. بأشكاؿ احلياة األرضية ادلادية ،ارتباطان ال ينحل ،مرتبطة ،حياة اإلؽلاف ،البلمنظورة للكنيسة
تدؿ ( رمز)إف كلمة . رمزان  ،معان  ،كيشكبلف ،كىذا يتّيمنو ،موجود يف ادلنظور( البلمنظور)ك 

غَت أف لو ميمونان كاف كجوده سابقان  ،كيرتبط بو ارتباطان كثيقان  ،على شيء ؼلص ىذا العادل
 ،(Immanent)ادلتداين ك( Transcendant)إف يف ىذا كحدة ادلتعارل . كل األجياؿ

كحياة الكنيسة رمزية من . كاهلل كاخلليقة ،كارباد اهلل كاإلنساف ،إنو جسر بُت السماء كاألرض
الكنيسة )إف التياد بُت . إهنا حياة خفية ربتجب ربت مسات مرئية ،كجهة النظر ىذه

إف  ،ب عنهالكنو غرم ،يشكل بغية الكنيسة الداخلية ،كبُت رلتمع بشرم منظور( البلمنظورة
. بصفتها ارباد احلياة اإلذلية كحياة اخلبلئق ،بل ػلذؼ الكنيسة نفسها ،التياد يهدـ الرمز

 ،(Nouménal)كينقلها إذل ميمار ادلثل ( متعالية)إف تيادان كهذا غلعل الكنيسة رلرد 
(. Phénoménal)كهبذا ذاتو تتدىن قيمة عادل احلدث 

ككل حقيقة  ،لكن ىذه الكنيسة األرضية ،كحياة الكنيسة ،ربوم الكنيسة األرضية فيها
إهنا شيء أكسع بكثَت من  ،إهنا ليست رلتمعان كحسب ،ذلا حدكد يف الزماف كادلكاف ،دنيوية

كللكنيسة . كلو قوانُت كحدكد ،لكنها توجد سبامان كمجتمع لو ميزاتو اخلاصة ،ذاؾ اجملتمع
كىكذا . إهنا تبقى يف التاريخ ،كجد يف العادلكككل ما م. أثناء كجودنا الزمٍت ،تاريخ لنا كفينا

 ،إف ذلا إذف. يظهر كجود الكنيسة األزرل الثابت اإلذلي يف حياة ىذا القرف كمظهر تارؼلي
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أسس الكنيسة ربنا يسوع ادلسيح على صخرة اعًتاؼ بطرس ادلعلن باسم . بدءان يف التاريخ
نيسة اليت ُكجدت ككنيسة العهد كبعد القيامة أرسل التبلميذ يبشركف بالك. صبيع الرسل

فعندئذ دكل يف فم بطرس النداء الرسورل األكؿ داعيان إذل . اجلديد عند حلوؿ الركح القدس
كستناكلوف ... كليعتمد كل كاحد منكم على اسم يسوع ادلسيح ،توبوا: )الدخوؿ يف الكنيسة
( آالؼ شخصكانيم يف ذلك اليـو ضلو ثبلثة (. )38:2أعماؿ ( )موىبة الركح القدس

. كهبذا بدأت كنيسة العهد اجلديد(. 41:2أعماؿ )
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جسد المسيح الحي 
 لؤلب جورج فلورفسكي

 
ىو من كبار الالىوتيين األرثوذكسيين في القرن العشرين وقد ُنشر ( 1979 -1893)األب جورج فلورفسكي 

وىو  ،خ. بية أعدىا سفي ترجمة عر 1949لسنة  11و 10 ،9مقالو عن الكنيسة في مجلة النور األعداد 
 ،(الكنيسة المقدسة المسكونية)يشكل القسم الثاني من دراستو الشهيرة حول الكنيسة التي صدرت في كتاب 

ولألب فلورفسكي عدد من المؤلفات الالىوتية الهامة التي حصلت منشورات النور على حق . 1949سنة 
 .ستقبلترجمتها إلى اللغة العربية والتي سوف تصدر عنها في الم

 
للداللة على ىذه احلقيقة  ecclesiaلقد استعمل ادلسيحيوف األكلوف العبارة اليونانية 

كىذه العبارة ُتوحي كتفرض . اجلديدة اجمليدة اليت كانوا يشعركف كل الشعور بأهنم ينتموف إليها
ككانت تدؿ على مظهرين رئيسيُت ربت  ،مفهومان جد كاضح دلا كانت الكنيسة بالنسبة ذلم

: كىذاف ادلظهراف علا. التأثَت اجللي لبلستعماؿ الذم قامت بو الًتصبة السبعينية ذلذه العبارة
. استمرار العهدين العيوم كالصفة االجتماعية للوجود ادلسيحي

كىكذا أُدخل  ،فقد أُدرؾ ىذا الوجود منذ البداية يف ادلنظار ادلقدس للتهيئة ادلاسيانية كاصلازىا
اهلل بعد ما كّلم آباءنا يف األنبياء قدؽلان بأنواع سلتلفة كطرؽ : )تاريخالىوت زلدد كاضح لل

الذم بو أييان صنع  ،كلمنا يف ىذه األياـ األخَتة يف ابنو الذم جعلو كارثان لكل شيء ،كثَتة
إف أياـ . ىذا ىو اإلعبلف األخَت كاإلصلاز ادلاسياين كرليء الوعد(. 2 -1:1عرب ( )العادلُت

إف الوجود ادلسيحي كاف لو منذ البداية معٌت كصفة أخركيُت . ت كبزغ يـو الرباالنتظار انتو
كمع ذلك فإف العهد اجلديد الذم دشنو يسوع ادلسيح ادلائت كالقائم يف (. اسكاتولوجيُت)

ىذا العهد دل يكن سول العهد  ،اجملد كالذم ختمو الركح القدس يف سر العنصرة العظيم
إف الكنيسة ادلولودة تنطبق سباـ االنطباؽ على . موجزان كرلددان  ،السابق نفسو معادان كمكمبلن 

كقد كاف ادلسيحيوف اإلسرائيليُت احلقيقيُت بالركح ككرثة الوعود . إسرائيل اهلل احلقيقي
ادلفرزة عن الشعب القدًن ادلتمرد الذم ( البقية األمينة)أك باألحرل كانوا  ،ادلاسياينة صبعاء

اليت أطلقها ادلسيح على الرعية ( القطيع الصغَت)إف التسمية . آلف خليانتوانُتخب قدؽلان كطُرح ا
: من إسرائيل( البقية)ادلاسيانية اليت صبعها حولو يظهر أهنا تدؿ سبامان على ىذه 
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كمن احملتمل أف . أم ىؤالء الذين عرفوا ماسيا كقبلوا بشارة ادللكوت يف قلوهبم ،(23:12لو)
قد أطلقت أكالن على الطائفة ادلاسيانية اليهودية األكذل يف ( ةالكنيس)تكوف ىذه التسمية 

كبعد ذلك فقد كجب أف يدرج اليونانيوف كاألمم . أكرشليم ألهنا كانت سبثل سبامان ىذه البقية
كأخَتان أقيم العنصراف ادلنفصبلف أم اليهود كالوثنيوف يف . كالربابرة يف ىذه البقية بنداء من اهلل

كىذا كاف أحد ادلواضيع الرئيسية يف بشارة بولس . يف عنصر ركحي ،عنصر جديد بكليتو
(. كرسائلو إذل أىل ركمية كأىل غبلطية كأىل أفسس ،أنظر الرسالة إذل العربانيُت)الرسوؿ 

تتيمن ( كهل)ادلًتصبة عن العربية ( الكنيسة( )اكليسيا)أما يف العهد القدًن فإف كلمة 
كقد كانت . ة للشعب ادلختار مدركة كأهنا كل مقدستشديدان خاصان على الوحدة العيوم

بطرس ( )جنس سلتار كأمة مقدسة كشعب مقتٌت)الشعب ادلقدس  ،شعب اهلل ،الكنيسة شعبان 
إذان فالوجود . ككذلك ُكجدت ادلسيحية منذ البداءة كطائفة أك كحقيقة رلسمة(. 9:2

ائفة كدل يكن باستطاعة أحد ادلسيحي كاف يقـو بادلعٌت الصحيح على االنتماء إذل ىذه الط
برباط متُت معهم  ،فقط( األخوة)أف يكوف مسيحيان بذاتو ما داـ فردان منعزالن كلكن مع 

إف العقيدة الشخصية ككذلك السلوؾ اخلاص يف احلياة ال غلعبلف من إنساف . كبانتمائو إليهم
باجلماعة أم  كذلك ألف الوجود ادلسيحي يتيمن بل يفرض انيمامان كاشًتاكان . مسيحيان 

. اجلماعة الرسولية
( ادلسيح)غلب أال يغرب عن الذىن أف كلمة )إف اجلماعة ادلسيحية أك باألحرل ادلاسيانية 

أقامها ادلسيح نفسو ( ماسّيا)كمعناه ادلمسوح ألف اهلل مسحو كاىنان كنبيان كملكان تعٍت أييان 
 ،بو االثٍت عشر كإقامتهم يف اخلدمةكأعطاىا على األقل نظامان كقتيان بانتخا( يف أياـ بشرتو)

(. 13:6لو ( )رسبلن )الذين مساىم أييان  ،(سفراء)أك ( مرسلُت)ىؤالء الذين أعطاىم اسم 
كإظلا كاف رسالة جد علنية دعوا إليها  ،االثٍت عشر دل يكن فقط تبشَتيان عابران ( إرساؿ)ألف 

كعلى أم حاؿ فإف . (1:9لو  ،1:10مىت ،15:3مر ( )سلطة)أك ( قوة)عندما أخذكا 
كانوا مكلفُت كحدىم ( 8:1أعماؿ  ،48:24لو)االثٍت عشر بصفتهم شهودان أقامهم الرب 

دبا فيهم االثٍت ( )مع الرسل)كذلذا فإف الشركة . أف يثبتوا بنفس الوقت الكرازة كاحلياة ادلشًتكة
بشارة يسوع ك. األكذل يف أكرشليم( لكنيسة اهلل)كاف الطابع األساسي ( 42:2عشر أعماؿ 

كىو نفسو  ،إذل إسرائيل سلتار اهلل ،أييان دل تكن موجهة إذل أفراد منفصلُت كلكن إذل الشعب
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. صبع ىذه الطائفة ادلاسيانية اليت دل تكن الكنيسة ادلسيحية إال تتمة ذلا
إف االثٍت عشر ىم الرباط الذم يصل ادلراحل ادلتتابعة حلياة ىذه الطائفة اجلديدة كالقدؽلة 

ىذا الشعب الذم أقامو ثانية كدعي  ،ألف إسرائيل ىو الشعب ادلختار دائمان  ،ت كاحدبوؽ
 ،يثبتوف أييان ىذا االستمرار للعهدين( االثٍت عشر)كؽلكننا أف نقوؿ أف . لكماؿ جديد

. فإف إرادة اهلل كقوتو أدخلت ادلؤمنُت يف صميم ىذه لوحدة. الوحدة احلية إلسرائيل مستمر
كىم .  من فوؽ كىي ركحية زلية منحهم إياىا اهلل بالرب يسوع دلسيحككحدهتم ىذه تأيت

( متأصلُت كمبنيُت فيو)كاحد بادلسيح كبالركح القدس فقط كوهنم كلدكا فيو كالدة جديدة 
كيف النهاية (. 13:12كو1( )اعتمدكا بركح كاحد ليؤلفوا جسدان كاحدان )ك  ،(7:2كولو )

. فإف اهلل ىو الذم أسس الكنيسة
ىذه الصلة  ،كرب سائل يقوؿ كبالنتيجة على أم شيء تأسست كغرست ىذه الوحدة ...

بُت كثَتين كاليت غلب فوؽ ذلك أف تكوف خالصة كعيوية كارباد أعياء اجلسد الواحد ؟ 
كما ىي القوة اليت ذبمعهم كتصل البعض بالبعض اآلخر ؟ ىل ىي غريزة اجتماعية أـ دافع 

خر ؟ ىل ىذه الوحدة مؤسسة فقط على اتفاؽ يف الرأم زلبة متبادلة أـ جاذب طبيعي آ
ككحدة يف كجهة نظر أـ معتقد أـ اتفاؽ على مثل أعلى ؟ كباختصار ىل الكنيسة أك 

اجلماعة ادلسيحية ىي فقط صباعة بشرية كشركة اختيارية يقـو هبا الناس ؟ 
التفكَت البشرم إف العهد اجلديد كاضح كل الوضوح يف ىذا الشأف فهو ييعنا ما كراء ىذا 

كاحد يف  ،قبل كل شيء ،فليس ادلسيحيوف متحدين فيما بينهم فقط كلكنهم. احملض
 ،كىذا االرباد كحده أك الشركة مع ادلسيح غلعل الشركة احلقيقية شلكنة بُت البشر. ادلسيح

. الروح القدسكالقوة اليت تعمل كتنظم ىذه الوحدة ىي . ىو زلور الوحدة السيدإف . فيو
كىي أرضية كبشرية ك  ،،أكثر منها رلتمع إنساين( رلتمع إذلي)فالكنيسة ىي  كلذلك

كيف ىذا ادلعٌت تكوف شبيهة ببقية (. يف ىذا العادل)كيف الزماف كاليت غلب أف تكوف ( منظورة)
كال من ىذا الدىر ( من ىذا العادل)كلكنها أييان صباعة مقدسة ليست حبد ذاهتا  ،اجلماعات

ال ؽلكننا أف نقوؿ أف ادلؤمنُت يلتفوف . الذم تعلنو كتسبقو( الدىر اآليت) كلكنها تنتمي إذل
حوؿ السيد مدفوعُت بتوقاهنم أك أمانتهم أك رغبتهم الشخصية أك ألف الرب ىو الذم 

غلمعهم كغلذهبم إليو كىو كحده الذم يعطيهم ىذا االرباد كبدكنو ال ؽلكن أف يكوف ارباد 
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قيقيُت ليسا بإحساسات كانفعاالت بشرية كلكنهما عطية من إف احلب كاإلؽلاف احل. حقيقي
كإف احلب ادلسيحي األخوم دل يؤسس إال على ىذا . اهلل كتيار ادلسيح احليوم بالركح القدس

كبادلعٌت احلصرم كاألصيل فإننا لسنا إخوة . النسب ادلتبٌت الذم أعطيناه يف ادلسيح يسوع
. أخان لكل منا كتبٍت الكل باآلب السماكم بالنعمةفيما بيننا إال دبقدار ما أصبح ادلسيح 

ككذلك فإف آباء الكنيسة األرثوذكسية الركحيُت يلحوف بصرامة نادرة على التفريق احلاسم 
كبُت احلقائق الركحانية أك باألحرل حقائق الركح ( الطبيعية)أك ( النفسية)بُت التأثَتات 

الوحدة أبدان ىي خليقة اإلنساف بل اهلل حىت يف ادلستول األخبلقي اخلالص ليست . القدس
ألف منبع الوحدة ىو اهلل نفسو كالنموذج الوحيد لبلرباد الكامل ىو . ىو الذم يهبها دكمان 

كغلب على ارباد . الثالوث القدكس حيث األقانيم الثبلثة يكّونوف كائنان كاحدان كحيدان 
ة البشر األخوية نفسها تقـو على إف كحد. ادلسيحيُت أف يأخذ ىذا ادلثل األعلى ظلوذجان لو

كقد قلقت اخلطيئة اجلدية ىذه الوحدة العميقة بصورة خطرة جدان كمزقت ىذه . عمق كياين
الوحدة البشرية كدل يصلحها سول ادلسيح الذم أرجع اجلنس البشرم إليو كأعاد لو اإلمكانية 

تكوف إال بالشركة  كلذلك فإف الركح اجلماعية الصحيحة ال ؽلكن أف. ادلفقودة لبلرباد
. الصوفية مع إنسانية الكلمة ادلتجسد

فالكنيسة إذان ىي أرفع من أف تكوف طائفة بشرية فقط ألف ادلسيح نفسو ينتمي إذل ىذه 
ليس ادلسيح فوؽ الكنيسة أك . الطائفة كىو رأسها كليس ىو الرب كادلعلم كالرئيس فقط

عوف كصاياه فقط بل الذين يعيشوف بو كقد كليس ادلؤمنوف ىؤالء الذين يتبعونو كيطي ،خارجها
كلذلك فمن اليركرم جدان أف نبلحظ بأف . ُضموا إليو أك باألحرل الذين يسكن فيهم سريان 

كأف كحدة الكنيسة ربقق  ،(أسرارية)ىي صباعة مكرسة أك  ،(الكنيسة) ،اجلماعة ادلسيحية
اللذاف تظهر كزُبتم هبما ( يافالسراف االجتماع)ادلعمودية كالعشاء السرم ىذاف : يف األسرار

كدبعٌت أقول نقوؿ إف األسرار تكوِّف الكنيسة كهبا تتخطى . قوة االلتحاـ ادلسيحي احلقيقية
توزيع األسرار )كألجل ذلك فإف . اجلماعة ادلسيحية ادلقاييس البشرية كتصبح بذلك الكنيسة

كبالتارل  ،ار بكل تقولكال بد أنو غلب أف تُقبل األسر. يدخل يف جوىر الكنيسة( الصحيح
غلب أف يكوف اإلنساف . ال ؽلكن أف تُفصل عن اجملهود الركحي كعن حالة ادلؤمنُت الداخلية

 ،يف أكؿ األمر ،فإف االتصاؿ الشخصي غلب أف يوطد. مستعدان للمعمودية بالتوبة كاإلؽلاف
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مث إف . التائب بُت ادلريد كربو بكرازة الكلمة كرسالة اخلبلص اليت غلب أف يتقبلها القلب
االلتزاـ باألمانة ضلو اهلل كمسيحو شرط أساسي القتباؿ ادلعمودية كلذلك فادلوعوظوف ُيكتتبوا 

 ،كباإلضافة إذل ذلك فإف نعمة ادلعمودية ربفظ باإلؽلاف كاألمانة. بقوة إؽلاهنم بُت ادلؤمنُت
تأيت إال من الركح القدس  أما فاعلية ادلعمودية فبل. بادلواظبة على اإلؽلاف كاألمانة لبللتزاـ
إف األسرار باإلصباؿ ليست فقط . أم الوالدة الركحية ،الفاعل األخَت كالوحيد للوالدة الثانية

كىي ليست  ،مسات عطية اهلل اجملانية ،عبلمات اإلؽلاف كلكنها باألحرل مسات النعمة الفاعلة
هبا يرتبط أك . لفعل اإلذليبرموز التوقاف البشرم كلكنها بادلعٌت الصحيح عبلمات خارجية ؿ

(. الذم يهب احلياة)يرتفع كجودنا البشرم ضلو احلياة اإلذلية بواسطة الركح القدس 
كأما بادلعٌت احلصرم للكلمة فإف اجلماعة ادلاسيانية اليت صبعها ادلسيح دل سبكن الكنيسة قبل 

تعمد بالركح )ك ( ؽتلبس قوة من فو)ك ( الوعد األبوم)آالمو كسبجيده كقبل أف ينزؿ عليها 
كاف  ،أم سر الشكر ،مع أف سر الوحدة األعلى ،(5 -4:1أعماؿ  ،29:24لو( )القدس

كذلك ألهنا كانت ربت ظل الناموس قبل أف يعلن انتصار . قد رتب يف عشية اآلالـ نفسها
إف العنصرة حدثت لتشهد النتصار . كقد كاف ذلك ليلة اإلصلاز. الصليب يف رلد القيامة

فحياة الكنيسة . أُعلن كابتدأ يف تلك الربىة( الدىر اجلديد)كاحلق يقاؿ أف . كزبتموادلسيح 
إذان ىي تتمة ليـو العنصرة أك بعبارة َأكذل إف حياة الكنيسة مؤسسة على سرين ( األسرارية)

. كىذه الثنائية سنجدىا يف كياف الكنيسة ،سر العشاء السرم كسر العنصرة: متكاملُت
فقد دخل الركح ادلعزم إذل العادل مرة . لقدس كاف باحلقيقة اإلعبلف النهائيإف حلوؿ الركح ا

إذل عادل دل يكن حاضران فيو بالصورة اليت  ،كاحدة كإذل األبد يف سر عظيم كفائق الوصف
إف ينبوع ادلاء احلي الذم ال يفرغ فاض يف ذلك اليـو على ىذه األرض . ابتدأ فيها آنذاؾ

لقد أتى ادللكوت . تراه ادلسيح ادلصلوب كادلمجد كصاحلو مع اآلبكيف ىذا العادل الذم اش
إف رليء الركح . ألف الركح القدس نفسو ىو ادللكوت كما يقوؿ غريغوريوس النيصصي

يأيت ليشهد لبلبن كيعلن رلده ( معزم آخر(. )7:16يو)القدس يتعلق بصعود ادلسيح 
سو بالركح ليعود إذل خاصتو كقد رلد الرب نف(. 14 ،7:16 ،26:15)كيثبت انتصاره 

فالعنصرة كانت إذف التكريس الصويف كمعمودية (. 28 ،18:14)فيسكن بينهم إذل األبد 
ىذا ىو الذم يعمِّد : كمعمودية النار ىذه منحها السيد(. 5:1أعماؿ )الكنيسة كلها 
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لقد أرسل الركح القدس من عند اآلب (. 16:3لو  ،11:3مىت ( )بالركح القدس كالنار)
هبذا (. 9:12كور2( )قوة ادلسيح) ،كىو ركح التبٍت يف ادلسيح يسوع. كيمانة يف قلوبنا

ألف عمل الركح يف ادلؤمنُت ىو ( 3:12كور1)الركح نعرؼ كنعًتؼ أف ادلسيح ىو الرب 
ككما قاؿ القديس (. 13:12)إدخاذلم يف ادلسيح كمعموديتهم يف كحدة جسد ادلسيح 

ألف الصخرة التابعة كانت  ،(ادلسيح كضلن مرككف من الركحإننا نشرب : )أثناسيوس الكبَت
. ادلسيح

. أف ادلسيحيُت متحدكف بالركح القدس مع ادلسيح كفيو كمقاموف جبسده ،ككما ال ؼلفى
فيا لو من تشبيو رائع يستعملو القديس بولس يف عدة نصوص عندما يصف ! جسد ادلسيح

ىادة ؽلكن أف نؤديها خلربة الكنيسة كىو يف الوقت نفسو أفيل ش. سر الوجود ادلسيحي
 ،إف كنيسة ادلسيح كاحدة يف سر الشكر ألف ىذا السر ىو ادلسيح عينو. الرسولية الداخلية

كالكنيسة ىي جسد ىذا  ،الذم يسكن بطريقة سرية يف الكنيسة ،آدـ اجلديد كسللص اجلسد
رلموعة أعياء  الرأس كىي رلموعة أعياء نامية أكثر منها طائفة كيف الوقت نفسو ىي

اجلسم )كمن ادلرجح أف يكوف ىذا التعبَت . ادلسيح حيث تنساب كتستمر حياتو ادلمجدة
أفيل كلمة للتعبَت بلغة عصرية عن ( Organisme du Christ( )العيوم للمسيح

ككذلك أييان فإف ادلشاهبات كالصور . الذم استعملو القديس بولس( Soma( )اجلسد)
كلس الرسوؿ كغَته يف العهد اجلديد تربز بنفس الطريقة الوحدة األخرل اليت يستعملها ب

البناء ادلشّيد  ،عركس الرب كالعرس السرم بُت ادلسيح كادلؤمنُت: العيوية بُت الرب كادلؤمنُت
كل ىذه الصور هتدؼ إذل غاية كاحدة . الكرمة كأغصاهنا كآخر غَتىا ،حبجارة سلتلفة حية

. سد أقواىا تعبَتان كمن بينها تظهر صورة اجل ،رئيسية
( جسد كملء)إف ىذين التعبَتين (. كملؤه)كفوؽ ذلك فإف الكنيسة ىي جسد ادلسيح 

اليت : )الواحد مفسر اآلخر ،يكمل الواحد منهما اآلخر كعلا متحداف يف فكر بولس الرسوؿ
كىي تكوف جسده دبقدار ما (. 23:1أفسس ( )ىي جسده كملء الذم ؽلؤل الكل يف الكل

كما أف : )كالقديس يوحنا الذىيب الفم يعطي ذات ادلعٌت لفكرة بولس إذ يقوؿ. قتكوف ملؤ
ادلسيح ليس (. الرٍأس يتمم اجلسد كاجلسد متمم بالرأس ىكذا الكنيسة ىي سباـ ادلسيح

: كالذىيب الفم يزيد فيقوؿ(. لقد أعّد اجلنس البشرم ليتبعو فيلتصق بو كيلحق دبوكبو) ،كحده
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كىذا يعٍت أف . كأنو حباجة إذل صبيع األعياء( ادلسيح)يس بولس ؽلثلو أنظركا كيف أف القد)
عندما نصبح كلنا متحدين  ،الرأس ال يصبح يف تتمة االمتبلء إال عندما يصبح اجلسد كامبلن 

التجسد أك ( ملء)كبتعبَت آخر إف الكنيسة ىي مشوؿ ك (. معان كمرتبطُت بعينا ببعض
الصليب كالقرب كالقيامة يف : ؿ ما ُأجرم ألجل خبلصنامع ؾ)باألحرل حياة االبن ادلتجسد 

قبل  ،قداس يوحنا الذىيب الفم( )اليـو الثالث كالصعود إذل السماء كاجللوس عن ؽلُت اآلب
دبعٌت من  ،اليت ىي ،إذان فالتجسد يستمر كيكتمل يف الكنيسة(. يف األنافورا ،االستحالة

: كبتعبَت نيجرف(... 12:12كور1)شيء  ادلسيح نفسو يف ملئو الذم يشمل كل ،ادلعاين
كالكنيسة ىي ادلسيح ما داـ حاضران فيما بيننا بعد  ،إف جسد ادلسيح ىو ادلسيح نفسو)

إف ادلسيح الرب ىو أنا : )كأخَتان بتعبَت كارؿ أداـ(. قيامتو كرلتمعان بنا على ىذه األرض
(. الكنيسة احلقيقي

ظر فيو كشرحو آباء الكنيسة بطرؽ سلتلفة يف إف ادلفهـو البولسي جلسد ادلسيح أمعن الن
كقد حاف الوقت اآلف لنرجع إذل خربة الكنيسة . الشرؽ كالغرب بوقت كاحد مث أعلل بل ىجر

كباحلقيقة فإف الكنيسة دل . القدؽلة اليت تستطيع أف تقدـ لنا أساسان متينان لبلىوت ادلعاصر
ان ألنو دائمان األساس الوجودم للحياة تنس ىذا ادلفهـو كإف كاف البلىوتيوف قد نسوه غالب

. كالركحية بكاملها على مدل األجياؿ( األسرارية)
اجلسم )إف فكرة . كمهما يكن من أمر فمن لواجب عدـ اإلفراط يف ادلشاهبة مهما كانت

ذلا حدكدىا الذاتية عندما تستعمل للداللة على الكنيسة ألف ىذه تتألف من ( العيوم
أال تؤخذ كعناصر أك كخبليا من كل ألف كل منها متصل بطريقة شخصيات إنسانية غلب 

كذلك غلب أال ييحى دبا ىو شخصي كأال يذكب يف ما ىو . مباشرة صرػلة بادلسيح كأبيو
ادلسيحي إذل أم نوع من البلشخصية حىت ادلوحاة ( االرتباط)إذ ال غلوز أف يتحوؿ  ،صباعي

ألنو كما ( معزوفة من األشخاص)ؿ بفكرة غلب أف ُتكمَّ ( اجلسم العيوم)إف فكرة . منها
أف ادلعزكفة تؤلف حلنان كاحدان موقعان كتتألف بنفس الوقت من أصوات متباينة لكل كاحد 

كىذه النظرة ىي يف قلب ادلفهـو األرثوذكسي . فكذلك الكنيسة ،استقبلؿ تاـ عن اآلخر
( خريستولوجيان )مسيحيان  كىذا ىو السبب الرئيسي الذم يدعونا ألف نؤثر مفهومان . للجامعية
. على مفهـو ركحاين( أك باألحرل اذباىان خريستولوجيان دقيقان يف موضوع الكنيسة)للكنيسة 
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كىي ليست  ،ذلا مركزىا الشخصي يف ادلسيح ال غَت ،من جهة ،ألف الكنيسة دبجموعها
سيح الرب إف ادل. ذبسدان للركح القدس كلكنها بادلعٌت الصحيح جسد ادلسيح الرب ادلتجسد

الذم فيو كل البناء مركبان معان ينمو ىيكبلن ) ،ىو رأس الكنيسة الوحيد كسيدىا كرئيسها كحده
(. 22 -21:2أفسس ( )الذم فيو أنتم مبنيوف معان مسكنان هلل يف الركح ،مقدسان يف الرب

فهي سبلك . كينونةمع أهنا أصبحت سابقان يف حالة  صيرورةكال تزاؿ الكنيسة يف حالة 
كىي  منظورةالكنيسة صباعة تارؼلية . اتُت يف كقت كاحد يف السموات كعلى األرضحي

ككما قاؿ القديس . كىي حاليان كنيسة ادلفتدين كاخلطأة البؤساء. جسد ادلسيح الوقت بنفس
االثنُت يف (. الكنيسة كلها كنيسة التائبُت كىي بأصبعها كنيسة الذين يهلكوف: )أفراـ السرياين

 To)أما احلقيقة األخَتة  ،النهائي دل يدرؾ بعد يف احلقل التارؼلي إف اذلدؼ. آف
Eschaton )كىذه احلقيقة األخَتة شلكنة ادلناؿ . فقد ظهرت كأُعلنت أك باألحرل أعطيت

علمان أهنا ال تكوف كذلك إال ربت أشكاؿ مؤقتة ألف  ،دكمان بالرغم من كل النقائص التارؼلية
كالعبارة اليونانية . بادلعٌت الصحيح تعٍت ُأخركم( أسرارم)ة ككلم. الكنيسة صباعة أسرارية

(To Eschaton ) أخيراً يف ادلرتبة الزمنية للحوادث كلكنها تعٍت  نهائياً ال تعٍت أكالن، 
Eschaton  حقيقة يف سَت  ،كبالواقع كاف ،الفاصل ىذا ؽلكن أف يكوف. أك فاصبلن

كىو ال  ،(يف ىذا العادل)ىو اآلف ىنا ( دلليس من ىذا العا)احلوادث التارؼلية ألف الذم 
لبلنقياء ( استباؽ)كلكن ليس ىذا سول . يبطل ىذا العادل بل يعطيو معٌت كقيمة جديدين

غَت أف الركح القدس يسكن منذ اآلف يف الكنيسة كاقعيان كىذا ىو  ،لو( عربوف)األخَت ك 
(. عة أرضية منظورةصبا)إف اجلسم العيوم للنعمة اإلذلية يكمن يف : السر الكنسي
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ماىّية الكنيسة 
 للمطراف جورج خير

 
في حلقة ( وكان  نذاا أرشمندريتاً ) 1965ىذا المقال نص حديث ألقاه سيادة المطران جورج خضر سنة 

ومن يريد أن يطلع على المزيد من  راء سيادتو في الىوت . تدريبية نظمتها حركة الشبيبة األرثوذكسية في بيروت
لكوستي بندلي ومجموعة من  ،(مدخل إلى العقيدة المسيحية)جوع إلى الفصل الثامن من كتاب الكنيسة الر

 .1982 ،منشورات النور ،الطبعة الثالثة ،المؤلفين
 

الكنيسة أسسها المسيح 
أكؿ ما تظهر فكرة الكنيسة يف العهد اجلديد عند البشَت مىت عندما يعد السيد بطرس 

كعلى ىذه الصخرة أبٍت : )عًتافو بادلسيح حيث يقوؿ الربالرسوؿ أف يبٍت الكنيسة بعد ا
كيف ادلوعظة على . كنرل يف ىذا الكبلـ أف الرب جاء ليبٍت كنيسة(. 18:16مىت( )كنيسيت

فيذىب  ،كإذا دل يسلم حبق أخيو. اجلبل نرل أييان أف اإلنساف إذا اختلف مع أخيو يعاتبو
. إذل الكنيسة كتكوف ىي ادلرجع بينو كبُت أخيو

الكنيسة في الكتاب المقدس 
 ،أم اجملمع( كنيست: )كردت ىذه اللفظة باآلرامية السريانية اليت كاف يتكلمها السيد* 

. اليت تشتق من فعل يوناين دبعٌت ادعوا( إكليسيا)تقابلها باللغة اليونانية لفظة  ،اجلماعة
. اجلماعة مدعوة بكلمة اهلل ،كاجلماعة مدعوة لتكوف معان 

عندما ؼلاطب ( الكنيسة)العهد اجلديد فنرل الرسوؿ بولس يستعمل ىذه اللفظة أما يف * 
إذان ىي صباعة من ادلؤمنُت (. إذل كنيسة اهلل اليت يف كورنثوس)مثبلن أىل كورنثوس كيقوؿ 

مث نرل يف آخر العصر الرسورل أهنم يعيشوف يف . الذين اعتمدكا كيعيشوف يف مدينة كاحدة
كنرل يف الكنيسة . كىذا األسقف ىو الذم يرأس صبلة اجلماعة حوؿ أسقف ،مدينة كاحدة

ىذا التقسيم كارد يف العهد اجلديد يف رسائل . أساقفة كقسسان أك كهنة كنرل فيها مشامسة
كلكن ربديد الكنيسة أهنا ىذه اجلماعة ادلتصلة باهلل اليت يدعوىا اهلل لكي تًتؾ . بولس

ىذا ما  ،ؽ ادلعمودية كأف ادلسيح ىو الذم يطهرىاأعماذلا السيئة كتلتحق بادلسيح عن طرم
ادلسيح يدعو الناس كيطهرىم بالكلمة كادلعمودية مث غلتمعوف . نراه يف الرسالة إذل أىل أفسس
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لكي يقيموا سر الشكر أك ما مسيناه  ،كما نرل يف األعماؿ ،معان يف اليـو األكؿ من األسبوع
. سقفكذلك برئاسة األ ،فيما بعد بالقداس اإلذلي

إهنا بالدرجة األكذل صباعة . ىذه ىي الصورة اليت نراىا يف الكتاب ادلقدس عن الكنيسة* 
أعطيت مثالً صورة الكرمة التي زرعها . أعطيت عنها صور سلتلفة. تقـو يف مكاف كاحد

إف اآلب السماكم زرع ىذه : كالصورة ىي ىذه. صلدىا يف إشعياء كيف إصليل يوحنا. الكرام
كإذان بادئ ذم بدء أمكن القوؿ أف . كرمة ىي ادلسيح كضلن أعياء يف ىذه الكرمةاؿ ،الكرمة

. الكنيسة ادلسيحية ال يُعرَّؼ عنها فقط حبيث ىي اجلماعة كلكن حبيث ىي متصلة بادلسيح
. كىي متصلة بادلسيح عن طريق اقتباذلا األسرار. ىذا شيء أساسي يف الكتاب ادلقدس

ىيكل ينمو  ،ىت الكنيسة بأهنا ىيكل ضلن حجارتو احليةشب. ثم أعطيت صورة الهيكل* 
. كصلد ىذه الصورة يف رسالة بولس الرسوؿ إذل أىل أفسس. كيرتفع حىت يصل إذل السماء

لستم إذان بعد غرباء كنزالء بل رعية مع القديسُت كأىل بيت اهلل مبنيُت على أساس الرسل )
 -19:2...( )فيو يكمل البناء كينمو كاألنبياء كيسوع ادلسيح نفسو حجر الزاكية الذم

الصورة ىي أف الكنيسة بيت اهلل أساسها التعليم الرسورل كبشارة الرسل كالبشارة (. 20
صحيح أف احلجارة مركبة معان متعاضدة كلكن الشيء األساسي . القدؽلة اليت جاء هبا األنبياء

كالغاية من ىذا . فيوىو أف الرب ىو الذم يقدس اذليكل كغلعل رلده فيو كغلعل قوتو 
. من ىذه الكنيسة أف يصبح أعياؤىا صبيعان متحدين كمسكنا هلل يف الركح القدس ،اذليكل

إهنا صورة صلدىا منذ . صورة العروس للمسيحكصلد صورة أخرل يف العهد اجلديد ىي * 
م فالكنيسة تأخذ حيويتها كقوهتا من الرب الذ. العهد القدًن يف األنبياء كنشيد األنشاد

. تتحد معو يف زكاج غَت منفصم
 ،الكنيسة جسد المسيح ،كصلد صورة قوية جدان يف العهد اجلديد كىي صورة اجلسد* 

يف جسد كاحد مع اهلل  –أم اليهود كاألمم  –كيصاحَل االثنُت : )عندما يقوؿ الرسوؿ
ؿ كالرسالة إذل كورنثوس مؤلل هبذه الصورة حيث يتكلم الرسو(. 16:2أفسس ( )بالصليب

ىذه ىي كل الصورة اليت صلدىا . عن جسد كاحد كأعياء كثَتة كيتكلم عن سباسك األعياء
الكنيسة جسد : يف العهد اجلديد عن الكنيسة كلكن نتمسك اآلف خصوصان هبذه الصورة

. ادلسيح
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الكنيسة جسد المسيح 
رؼ عن ماذا تعٍت ىذه اللفظة اليت يشدد عليها بولس الرسوؿ ؟ إهنا كحدىا ال تكفي للتع

عندما كاف اإلنساف العرباين يتحدث عن اإلنساف كاف يقوؿ . الكنيسة كلكنها تعٍت ما يأيت
دل يكن اإلنساف عند . اجلسد عندىم أساسي يف الكياف البشرم. إنو جسد ال يتحرر

كلكنو عند اليهود يف التوراة . العربانيُت ركحان سجينة كما كانت احلاؿ يف فلسفة أفبلطوف
حبيث أف فقداف اجلسد كاف غلعلهم حيارل جدان أماـ قيية ادلوت كالدينونة نفس متجسدة 

كىذا باليبط ألهنم  ،إننا ال صلد يف العهد القدًن تعليمان عن القيامة بصورة كاضحة. كالبعث
ربدثوا عن  ،كعندما تكلم ادلسيحيوف بعد ذلك عن القيامة. كانوا يعطوف قيمة كربل للجسد

فاجلسد أساس كأساسي للكياف . إف الركح تلتصق باجلسد بعد انبعاثوفنقوؿ : قيامة األجساد
ال يوجد إنساف ببل جسد كال يستمر إنساف . البشرم يف النظرية اليهودية كالنظرية ادلسيحية
. ببل جسد كال يثبت يف اخللود بدكف اجلسد

سة ىي إظلا نقصد أف الكٍت ،إذان عندما نقوؿ إف الكنيسة جسد حسب تعبَت بولس الرسوؿ
 ،ىي حيوره بُت الناس ،ىي كياف ادلسيح يف التاريخ ،ىي مظهر ادلسيح ،امتداد ادلسيح

 ،منذ ظهر يف الزماف متجسدان من البتوؿ ،حبث أمكن القوؿ أف ادلسيح منذ ظهر يف اجلسد
طبعان دل تكتمل ىذه الكنيسة . فحيث يكوف ادللك يكوف ملكوتو معو. ظهرت معو الكنيسة

كلكنها يف األساس انطلقت  ،السيد كقاـ كأرسل الركح القدس على الرسلإال عندما مات 
 ،إذل العادل منذ ذبمع بعض القـو من صيادم السمك حوؿ السيد ككانوا معو ىيئة كاحدة

. كانوا كيانان كاحدان 
إن المسيح ال يمكن أن نتصوره بدون كنيستو كما أننا ال نستطيع أن نتصور كنيسة لو 

من ىنا كاف ىذا أننا ال نستطيع اليـو أف نتصل بادلسيح ما دل . القدوس بدونو وبدون روحو
أم إذا كانت الكنيسة  ،فإذا كاف ادلسيح ىو الرأس كالكنيسة ىي اجلسد. نتصل بكنيستو

فحيثما كصل ىذا  ،فحيثما كصل ىذا اجلسد كصل ادلسيح ،امتداد ذلذا يف الزماف كادلكاف
الكنيسة ىي ىذا . اؤه يكوف قد كصل ىو أييان كحيثما كصل أعض ،اجلسد كصل ادلسيح

عن طريق ادلعمودية كعن : الذم ينمو كيأخذنا معو كييمنا إليو عن طريقُت( ادلسيح)الرأس 
. ضلن جسد كاحد ألننا نأكل من اخلبز الواحد: كهبذا ادلعٌت قاؿ الرسوؿ. طريق سر الشكر
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الكنيسة حاصلة في سر الشكر 
سوؼ . ضلن ال نراه رجبلن كلكنو بالقوة رجل ،ر بالطبع رجبلن فقد صا ،عندما يتكّوف الطفل

انيمت إذل ادلسيح  ،الكنيسة يف حالة النمو الدائم. يصبح رجبلن ىذا الطفل يف حالة النمو
ىذه الصورة غلب . كلكنها تصبح أكثر فأكثر اتصاالن بو عندما تتناكؿ جسده كتشرب دمو

عندما . حقائق راىنة ،ياالت كلكنها صورة فعليةإهنا ليست رلرد خ ،أف نأخذىا بصورة فعلية
تصبح لو أكثر فأكثر كتصبح أكثر اتصاالن بو  ،تتحد ادلرأة بالرجل فهي تتقبل دـ ىذا الرجل

. كأكثر اربادان بو كتنمو زلبتها هبذه العيشة الزكجية ادلشًتكة كيتفاعلاف أكثر فأكثر كيتبلوراف
. أم صرنا كنيسة كاحدة ،ناكلة احتفلنا بعرس معوىكذا ضلن كلما أخذنا من دـ ادلسيح بادل

فهي دل تفعل  ،فلذلك عندما ذبتمع الطائفة يف القداس دكف أف تتناكؿ. صرنا عركسان فعلية لو
 ،كإذان ىي ليست راغبة يف أف تصبح متحدة معو ،كىي دل تتلق يف نفسها دـ ادلسيح ،شيئان 

تكوف يف احلالة الزكجية فيجب أف تتقبل كلكن إف أرادت أف . ىي ال تزاؿ يف حالة اخلطوبة
. دمو فيها

ضلن شرذمة كلسنا  ،ضلن مبعثركف. ضلن نصبح جسدان كاحدان ألننا نأكل من النواة الواحدة
كما دمنا ال نأكل من الذبيحة  ،ضلن مبعثركف ما دمنا ال صلتمع يف الذبيحة اإلذلية ،بكنيسة
ؼ يكوف ادلسيح معطيان حياتو يف ىذا كيف نكوف متصلُت بادلسيح الرأس ؟ كي. اإلذلية

اجلسد الذم ىو رأسو إف كنا منقطعُت عن ىذا الرأس العظيم ؟ 
دلاذا الطائفة ادلسيحية مفككة ؟ ألف كل . مث ضلن ال نتحد بعينا ببعض ما دل نتحد بالرأس

يبقى كل كاحد ببيتو كال يتصل بأخيو ككيف يرل أخاه . كاحد يعيش كحده منصرفان عن أخيو
دل يره حوؿ الذبيحة اإلذلية ؟ ؽلكن أف يراه يف سهرة اجتماعية كلكن ىذا ليس لقاء يف إف 

. يتم اللقاء يف جسد ادلسيح يف ىيكل ادلسيح. جسد ادلسيح
ىذا ال . قد نتصور بأننا مسيحيوف ألننا تعمدنا. القيية أعمق شلا ؽلكن أف نتصور أحيانان 

يزنطي من القرف العاشر كاحلادم عشر قاؿ كىو قديس ب ،فسمعاف البلىويت احلديث. يكفي
 ،غلب أف يتعمد بالدموع ،إف اإلنساف يتبناه اهلل بادلعمودية كلكن غلب أف يقبل اهلل فيما بعد

االستمرار يف . كيعٍت هبا طبعان التوبة. غلب أف يناؿ معمودية أخرل ىي معمودية الدموع
تكوف كما يقوؿ قديسنا مسعاف : فاعلة التوبة ىو الذم غلعل معموديتنا فاعلة كإال تكوف غَت



 بية األنطاكيةالشبكة األرثوذكسية العر  آراء أرثوذكسية في الكنيسة
 http://www.orthodoxonline.org  مجموعة من المؤلفين

 

 21صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أرثوذكس أونالين 
 

ىذا : كبعبارة أخرل نقوؿ. التوبة ىي اليت ذبعلها معمودية الركح القدس. رلرد معمودية ماء
ما دل نكن  ،االنتماء للكنيسة ال ؽلكن أف يصبح فعاالن فينا ما دل نتقو يف ىذه العيوية

. احنا جسد ادلسيح كدمو الكرؽلُتما دل نكن متقبلُت يف أجسادنا كأرك ،مدركُت ذلذا االنتماء
فالقداس اإلذلي بكلمة أخرل ىو الذم غلعل ىؤالء الناس كنيسة . القيية إذان ىامة جدان 

ىذا ما يتجلى لنا يف حبث سر الذبيحة كما يتجلى لنا يف العهد اجلديد فيما كتبو . كاحدة
. الرسل عن الكنيسة

الروح القدس عنصر فّعال في الكنيسة 
ىو  ،ادلسيح ىو العنصر األكؿ الباين. ين يف تكوين الكنيسة ىو الركح القدسالعنصر الثا

. ادلسيح نفسو حجر الزاكية الذم بو تتماسك األعياء ،األساس الذم عليو تنمو الكنيسة
كلكن حُت نقوؿ أف الكنيسة بالواقع ظهرت للعادل يـو العنصرة كأهنا تنمو يف سر الذبيحة 

الذم ؽلدىا باألسرار كغلعل ىذه  ،فعاؿ الثاين ىو الركح القدساإلذلية نقوؿ إف العنصر اؿ
غلمع الركح القدس أصحاب ادلواىب يف : ىو الذم ؽلدىا بتنوع ادلواىب. األسرار دعائم ذلا

كلكن  ،متشعبة ادلواىب ،قوية ،الذم غلعل الكنيسة مستمرة. يف جسد كاحد ،كتلة كاحدة
. ىو الركح القدس ،موحدة بآف كاحد

في الكنيسة  الوحدة
كي نفهم أف الكنيسة جسد كاحد للمسيح غلب أف نفهم أننا انيممنا إليها عن طريق 

كصفت . ال سيما سر ادلَتكف كسر الشكر ،ادلعمودية كضلن ننمو فيها عن طريق األسرار
 ،ىي كاحدة ألف ادلسيح كاحد. الكنيسة يف دستور اإلؽلاف أهنا كاحدة جامعة مقدسة رسولية

كىي كاحدة مع مسيحيي القرف الرابع  ،كىي كاحدة عرب العصور. ذم يوّحدىاكألنو ىو اؿ
كىي كاحدة مع نفسها عندما ستكوف شلجدة يف  ،كاخلامس كالعاشر كمع الذين سيأتوف

. ادلطراف ،كنبلحظ أف ىذه الوحدة يف الكنيسة تكوف على أساس األسقف. السماء
أم  ،طبعان ىو الكائن الرسورل يف األساس. ادلطراف ىو العنصر الذم يربط اجلماعة مع الرسل

عندما . الذم يكمل السلسلة الرسولية عن طريق كضع األيدم ،ادلتحد مع السلسلة الرسولية
يشرَطن األسقف يكوف خليفة لواحد آخر على كرسيو كىذا الكرسي نفسو يعود إذل رسوؿ 

 ،منسي يف طائفتنا ىذا شيء. األسقف ىو عنصر التوحيد. بصورة مباشرة أك غَت مباشرة
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األمر الذم صار مشهوران اليـو ىو أف كل كاحد سيد يف . ليس يف التعليم كلكن عند الشعب
. الذم ال ؼلدـ ال سيادة لو. اإلنساف اليـو سيد إذا استطاع أف يكوف خادمان . ىذه الكنيسة

 ،سرارمن أجل إقامة األ ،من أجل حفظ التعليم كاستقامتو ،من أجل حفظ الوحدة الكنسية
ىذا أمر ذكَّرنا بو اغناطيوس . أقيمت أداة ىي األسقف ،من أجل إعطاء الركح القدس للناس

(.  حيث يوجد األسقف فهناؾ الكنيسة: )األنطاكي ادلتشح باهلل حُت قاؿ
ال يوحدىا  ،األسقف ىو الذم يوّحد الكنيسة كعندما نقوؿ ىذا نعٍت أنو يوحدىا مع ادلسيح

. أم يوحدىا مع الكلمة اليت يعظ هبا ،كاسطتو كجسر مع ادلسيحىو يوّحدىا ب. مع شخصو
ىذا شيء أساسي كىو شرط . مع تعليم يعرفو إذان  ،يوحدىا مع تعليم يسهر على استقامتو

غلب أف يكوف األسقف عارفان . كما يقوؿ ديونيسيوس األريوباغي ،من شركط األسقفية
كإذا كانت الكنيسة متصلة بادلسيح . يةبالكتب كادلزامَت ال معرفة بسيطة بل معرفة تفسَت

. فيجب أف يكوف ىناؾ رجل يعرؼ كيف يوصلها برأسها ،رأسها
كعندما نقوؿ يوحدىا فهذا يعٍت أهنا عركسو كأنو ػلبها  ،يوّحد األسقف الكنيسة مع شخصو

ىذا يعٍت أف كظيفة األسقف بالدرجة األكذل أف . ألنو ػلب أف يوّحدىا مع ادلسيح ،أييان 
أف ػلب شعبو كإذان ال يفرؽ بُت أبناء شعبو ألهنم كلهم أعياء يف جسد  ،نيستوػلب ؾ

 ،كإذان ال يعلو أحدىم اآلخر إال بالفيل. ادلسيح الواحد ككلهم مفديوف بالدـ الكرًن الواحد
كلكن َمن . كمن أجل ىذا يستشَت األسقف شعبو. كلكن صبيعهم يستحقوف اخلدمة الواحدة

يستشَت األتقياء كيتعاكف معهم كإال ال ؽلكن أف تكوف الكنيسة يستشَت من شعبو ؟ إنو 
. كىذا نتيجة من نتائج كحدهتا ،كاحدة

يف القداس اإلذلي لؤلسقف أك . صحيح أف ادلطراف ىو رأس الكنيسة كلكنو بآف عيو فيها
. ىو مندكب ادلسيح ذباه الشعب كلكنو أييان رسوؿ الشعب ذباه ادلسيح: الكاىن دكراف
ان يف األرثوذكسية أف نقوؿ أنو فقط خليفة ادلسيح إلقامة القداس أك إلدارة ليس صحيح

. من أجل ذلك ىو ميطر أف يستشَت الشعب. إنو أييان مندكب الشعب إذل اهلل. الكنيسة
كال يثبت األسقف يف العيوية دكف أف  ،دلاذا ؟ ألف أفراد الشعب أييان أعياء ادلسيح

ألف  ،لدرجة األكذل إذل َمن يتكلم الركح القدس فيهمإنو يصغي با. يتعرؼ على األعياء
الركح القدس ال يتكلم . صاحب سفر الرؤيا يقوؿ للكنائس أف تسمع ما يقوؿ ذلا الركح
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الركح القدس ال يتكلم باليركرة بالكهنة ما دل يكونوا . بالعلماء إال إذا كانوا ىم أييان كرعُت
. ف األسقف زلاطان بالدرجة األكذل باألتقياءكإذان من شعبو ىذا الذم ؼلدمو يكو. صاحلُت

. كىكذا تتوحد الكنيسة كتكوف مساعلة يف كحدة ادلسيح
الكنيسة جماعة تائبين يتقدسون 

. تدخل اخلطيئة إذل الكنيسة كبآف كاحد ىي مقدسة. الكنيسة مقدسة ألهنا تتقدس بالرأس
إف (. أفراـ السرياين)الذين يتوبوف إهنا صباعة اخلطأة . ىذه ىي الغرابة أك ادلفارقة يف الكنيسة

أعياء الكنيسة دائمان ؼلطئوف كلكنهم يف حالة التوبة ألهنم يتقدسوف جبسد الرب كدمو 
إهنم يطلبوف ادلسيح كال يطلبوف إال . كيعٍت ىذا التقديس أهنم مفرزكف خلدمة الرب. الكرؽلُت

نساف الطاىر ألف ليس من ادلقدس يف الكنيسة ال يعٍت اإل. ادلسيح كإال فهم غَت مقدسُت
كلكن ماذا يقرر داكد فيما . كل إنساف كاذب ىذا ما يقولو داكد. إنساف طاىر يف الكنيسة

كأس اخلبلص أقبل كباسم الرب . دباذا ُأكافئ الرب عن كل ما أعطاين: )بعد ؟ إنو يقوؿ
 ،ففكل أعياء الكنيسة كاقعوف يف الكذب بواسطة ادلواقف اخلاطئة اليت يقفو(. أدعو

فهم ليسوا إذان ذلذا العادل كلكنهم . كلكنهم دائمان يستطيعوف أف يفرزكا أنفسهم للمسيح
ال ؽلكن أف تكوف حاضرة يف ىذا العادل . كلذا كانت غاية الكنيسة فقط أف تتقدس. للمسيح

ىي . ما دل تعرؼ أهنا ليست من ىذا العادل كأهنا تطلب اجمليء الثاين ،كفاعلة كخَتة فيو
تنتظر رليئو  ،تنتظر الكنيسة رليء الرب يف األسرار كل أحد. ة اليت تنتظر خطيبهاكادلخطوب
كما كاف ادلسيح  ،كلذلك الكنيسة غريبة عن ىذا العادل. مث تنتظره يف اليـو األخَت ،يف الكلمة

 ،إذان ليس للكنيسة تعلق هبذا العادل كليس ذلا مصاحل يف ىذا العادل. غريبان كغرّبو بنو جنسو
. دـ ىذا العادلىي تخ

الكنيسة جامعة 
 ،ليس عبد كال حر ،إهنا ذبمع بُت كل األقواـ. الكنيسة جامعة أكالن بادلعٌت السطحي اجلغرايف

كعندنا ىذه الظاىرة العجيبة أف ال شيء . كلكم حر بادلسيح يسوع ،ليس يوناين كال يهودم
حبيث يكوف كل عصر كفيان  كال ذبمع الكنيسة األقواـ فقط بل العصور أييان . غلمع كادلسيح

ليس علي أف أكوف كاحدان مع أبناء عصرم من . كىنا ينبغي أف أذكِّر بشيء. للعصور السابقة
ادلسيحيُت اآلخرين فقط بل علي أف أكوف كاحدان مع باسيليوس الكبَت كيوحنا الذىيب الفم 



 بية األنطاكيةالشبكة األرثوذكسية العر  آراء أرثوذكسية في الكنيسة
 http://www.orthodoxonline.org  مجموعة من المؤلفين

 

 24صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أرثوذكس أونالين 
 

. جاء من الرسل إليناعلي إذان أف أكوف كفيان ذلذا اخلط العامودم الذم . كغريغوريوس باالماس
ىّم صحيح كغلب أف أتبعو كلكن  ،أف نكوف كاحدان يف الدنيا ،ىذا اذلاجس األفقي السطحي

أم أف نكوف كاحدان مع كل القديسُت  ،ليس على حساب اخلط العامودم األساسي
. كالشهداء الذين شهدكا هلل يف العصور الغابرة

الكنيسة رسولية 
. كاحدة معهم بالتعليم الواحد ،ع الرسل بالتسلسل الكهنويتادلعٌت كاضح كىو أهنا كاحدة ـ

كالرسالة ؽلكن أف ننظر إليها إذا نظرنا إذل . إهنا رسولية أييان دبعٌت أهنا رسالية تؤدم الرسالة
كىذا  ،كلكن ؽلكننا أف نقوؿ إننا رسوليُت إذا تطلعنا إذل ادلستقبل. ادلاضي كنقوؿ إهنا رسولية

ان ما نتطلع إذل ادلاضي كال نتطلع إذل احلاضر الذم ضلن فيو كإذل كثَت. شيء أساسي أييان 
كلكن الكنيسة . ىذه نعمة اهلل علينا. الكنيسة ال ربيا بالًتداد كالتفاخر برسوليتها. ادلستقبل

كىذا يعٍت أف ليس للرسوؿ شيء كليس عليو إال أف يبلِّغ . ربيا ألهنا تريد أف تكوف كالرسل
. ذان ضلن كنيسة رسولية اليـو كىنا بقدر ما هنتم أف نؤدم رسالة ادلسيحإ. الرسالة اليت أكيت

كال تؤدل  ،كليس عندنا من تعليم إال القليل ،كرسالة ادلسيح ال تؤدل فقط عن طريق التعليم
كتؤدل  ،كلكن التعليم يؤدل بكل الوجوه ،كىذا صبيل كضركرم كبناء ،فقط بإدارة الطقوس

عندما ضلمل ىذا العادل كلو على  ،ين احملركمُت افتقادان كليان الرسالة عندما نفتقد ادلساؾ
الذم  ،الذم استُبعد ذلذا العادل. كؽلكن أف ضلملو على قدر ما ضلن مستقلوف عنو. أكتافنا

. من جعلو ربان لو ال يستطيع أف يؤدم أمامو رسالة. ال يستطيع أف ؼلدمو ،يشتهيو كيريده
ولية في القداس اإللهي وحول الكلمة وفي ورس ،جامعة ،مقدسة ،الكنيسة واحدة

. الخدمة
رسولية ؟ كيف نعيها جسد ادلسيح ؟  ،جامعة ،كاحدة مقدسة ،كيف نستوعب أف الكنيسة

كادلسيح . ىذا يعٍت بالدرجة األكذل كبشكل بسيط للغاية أف نكوف حيث يكوف ادلسيح
ال يذىب إذل القداس  كإذان ال تبجح باألرثوذكسية عند إنساف. موجود يف القداس اإلذلي

يتخذ  ،َمن يتناكؿ جسد الرب يف كل ذبيحة فقد أظهر أنو يفهم إؽلانو بشكل أعمق. اإلذلي
من يتصل بالكتاب ادلقدس كيتفهمو  ،من يغرؼ من األسرار كلها. عيويتو أكثر فأكثر

. كينشره كيذيعو فهذا أييان من الكنيسة بصورة أعمق
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فهي تعٍت  ،حوؿ ادلسيح الذم ىو كلمة اهلل ،دلة اهللحيث أف الكنيسة ىي االلتفاؼ حوؿ ؾ
. أييان أف نلتـز األعماؿ اخلَتية اليت فيها كأف نقـو هبا صبيعان كأف نشارؾ هبا قدر ادلستطاع

كتعٍت أف نتبٌت حاجات الناس ليس فقط ضمن اجلمعيات اخلَتية اليت لنا كلكن أف ػلمل كل 
عن طريق العمل االجتماعي كالشهادة يف األكساط منا نصيبو من ادلسؤكلية يف ىذا العادل 

. الذم كضعو اهلل فيها
ال غلوز أف . كىذا يعٍت أف ال نتزلف ،الكنيسة تعٍت أييان االلتفاؼ حوؿ األسقف كالكهنة

ألننا عندما ظلدحو فشيطاف الغركر ؽلكن أف يتسرب  ،ؽُلدح إنساف إال يف تأبينو أك عند غيابو
ىاجس أساسي أف . كلو أسقفان فهذا يعٍت أنو يريد مصلحة لنفسوكمن ؽلدح إنسانان . إليو

االلتفاؼ إذان لكي نكوف صباعة . يذكر امسنا دائمان على مذبح الرب كليس مرة يف السنة
يسة أك صباعة غلب عندما نرل زلاكالت للتفرقة يف كن. كاحدة حبيث نقيي على بذكر التفرقة

أف نذىب بركح اللطف لكي نعيد ىؤالء إذل احلظَتة كىكذا ال تكوف الكنيسة انتماء كبلميان 
. فقط مسجبلن على تذكرة اذلوية كلكنها انتماء فعلي

الخالصة 
علينا أف نعي معموديتنا كمسؤكليتنا كنتناكؿ سر الشكر كطلتلط باألعماؿ اخلَتة اليت تقاـ 

لكي يكوف ادلسيح  ،اىننا كشعبنا صبيعو لكي ػلمل مسؤكلياتو على عاتقوكندفع مطراننا كؾ
. معركفان يف ىذه الدنيا كلكي يصبح نوران للعادل
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الخصائص الجوىريّة للكنيسة األرثوذكسّية 
براتسيوتس . لؤلستاذ ب

 
وقد تاله ( 1982 -1888)ىذا المقال مقتطف من بحث لألستاذ بنايوتي براتسيوتس من كلية أثينا الالىوتية 

وقد نقلو إلى العربية األستاذ . 1936في المؤتمر األول للالىوتيين األرثوذكسيين الذي عقد في أثينا سنة 
 .1951سنة  ،6العدد  ،جرمانوس لطفي ونشر في مجلة النور

 
بأن الكنيسة األرثوذكسية متمسكة بمبادئ الكنيسة القديمة الجامعة إف الفكرة القائلة 

كىذه الفكرة ادلركزية يف . ىي ادلبدأ ادلركزم يف ىذه الكنيسة ،ة وتقواىاغير المتجزئ
كما أهنا يف الوقت نفسو . األرثوذكسية تؤلف خاصتها األساسية كىي من أىم خواصها

ما دامت ىذه الكنيسة تعتقد بأهنا ىي استمرار الكنيسة اجلامعة  ،فيصل حقيقتها كزلكها
. القدؽلة استمراران حقيقيان شرعيان 

إذل جانب زلاكلتنا التحرم عن مبادئ الكنيسة األرثوذكسية كخصائصها الرئيسية  ،لذلك
 ،سنحاكؿ كذلك أف نظهر اتفاقها مع مبادئ الكنيسة القدؽلة غَت ادلتجزئة ،كالتثبت منها

 ،كخصائصها اجلوىرية ليتيح مدل صحة إدعاء كنيستنا بعبلقتها بتلك الكنيسة ،األساسية
إف كلمة أرثوذكسية ىي }( أرثوذكسية)عما إذا كاف ميموهنا يتفق كامسها  كليربَىن بالتارل

. أم مستقيمة الرأم{ زعم أك رأم: كذككصا ،مستقيم: يونانية من أرثوس
األرثوذكسية كنيسة التقليد 

الذم  ،ىو سبسكها الدائم بالتقليد الشريف ،إف مبدأ الكنيسة األرثوذكسية األساسي األكؿ
كىذا ىو أحد . فكنيستنا ىي يف الواقع كنيسة التقليد. القدؽلة اجلامعةكرثتو عن الكنيسة 

غَت أف سبسكها ىذا أضحى السبب األكرب يف كصف بعض . ألقاب الشرؼ اليت سبلكها
(. مومياء متحجرة)البلىوتيُت غَت األرثوذكسيُت ذلا أهنا 

ترب من خصائصو اجلوىرية صار لزامان أف يع ،كدلا كاف التقليد الشريف مصدران لئلؽلاف ادلسيحي
فإف عدـ . ادلصدر الثاين لئلؽلاف ،شأنو شأف الكتاب ادلقدس ،(عدـ قابليتو للتغيَت كالتبديل)

. القابلية للتغيَت من خصائصو اجلوىرية أييان 
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كما يزعم بعض البلىوتيُت غَت  ،بيد أف التقليد الشريف ال يُػّعد يف كنيستنا قيمة جامدة
(. دينامّية)ك فيها قيمة ذات فعالية كإظلا ق ،األرثوذكسيُت

كإظلا ىو  ،كاإلؽلاف بالتقليد الشريف ليس معناه رلرد اإلخبلص لعصور قدؽلة كلسلطة خارجية
: راجع} ارتباط حي دبلء اختبار ادلاضي الكنسي 

G. Florovsky: (Church of God)، An Anglo-Russian 
Symposium، ed. By E. Mascall. – S. Boulgakoff، 

L'orthodoxie (1932)، P.13) } .
كماء ينبع إذل حياة أبدية ( كبلـ اهلل)إف التقليد الشريف ىو يف كنيستنا كالكتاب ادلقدس 

كىكذا أظهرتو كنيستنا األرثوذكسية  ،ىكذا كاف يف الكنيسة القدؽلة(. 14:4يوحنا )
زح يف البلقاف ربت طواؿ أربعة قركف كىي تر ،اليت ال تنفذ ،كأفصحت عنو حبيويتها اخلصبة

. كيف السنوات األخَتة يف ظل النظاـ البلشفي يف ركسيا ،نَتاف االستعباد العثماين
فذلك يعود إذل عوامل تارؼلية ال سبّت إذل طبيعتها  ،كإذا كاف يف األرثوذكسية بعض اجلمود

 ،ما نعم إف كنيستنا ظلت جامدة نوعان . كال ترجع إذل سبسكها احلي بالتقليد الشريف ،بسبب
ككيف ال تكوف كىي اليت . كىي إذل اآلف ما زالت حية كزليية. كلكنها دل سبت كدل تتحّجر

ىذا  ،أنتجت يف عهود األمن كالسلم عددان كافران من البلىوتيُت احلكماء كادلسيحيُت األتقياء
إذل جانب تنشئتها لفريق كبَت من الشهداء كادلعًتفُت كغَتىم من القديسُت ؟ 

بعض البلىوتيُت األجانب على األرثوذكسية لتمسكها بالتقليد كيغّيوف كػلمل عادة 
أبصارىم عن ىذه احلقيقة كىي أف التمسك بالتقليد مبدأ أساسي كخاصة جوىرية لكنيسة 

 ،كعدا ىذا فإف ادلعلـو أف ادلسيحية أخذت فكرة التقليد عن اليهودية. ادلسيح منذ تأسيسها
كالرسل  ،فاإلصليل سلمَّو الرب يسوع لرسلو األتقياء شفويان . كأف الكنيسة ترتكز على التقليد

أنظر )أكثر ما اعتمدكا عليو يف تسليمهم اإلصليل خللفائهم إظلا كاف هبذه الطريقة عينها 
كمن البشَتين األربعة استند اثناف (. الرسالة األكذل إذل أىل كورنثوس القليمس أسقف ركميو

. أما اآلخراف فاستندا إذل التقليد بواسطة ،(ادلباشرالنقل )منهم إذل التقليد ادلباشر 
إذ كاف كثَتكف قد أخذكا بتأليف قصة يف )كيقوؿ لوقا اإلصليلي يف ديباجة اإلصليل الذم كتبو 

..( الذين كانوا منذ البدء معاينُت كخدامان للكلمة –كما سلمها إلينا  –األمور ادلتيقنة عندنا 
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فقد ( 29:23مىت)اليت سبت حسب كصية الرب ( ـتلمذة األـ)أما (. 2 -1:1لوقا )
كمن ادلعلـو أف الرسل كانوا يعلقوف أعلية كربل على . حدثت على األكثر بالكرازة الشفوية

ََ ما يلي. التقليد :  قاؿ الرسوؿ بولس مراران
يف  Paradhosisكردت ترصبة كلمة }فاثبتوا إذان أيها اإلخوة كسبسكوا بالتقاليد ) -1

كصحتها ( تعليم)بية الربكتستانتية للكتاب ادلقدس يف كثَت من اآليات بكلمة الًتصبة العر
لشيوع استعماذلا يف الكتب الدينية ادلسيحية ( تقليد)كقد اصطنعنا كلمة ( التسليم أك النقل)

تسالونيكي ( )اليت تعلمتموىا سواء كاف بالكبلـ أـ برسالتنا{ (حاشية للمًتجم)باللغة العربية 
(. 15:2الثانية 

(. 2:11كورنثوس األكذل ( )كربفظوف التقاليد كما سلمتها إليكم) -2
(. 23:11كورنثوس األكذل( )ألين تسلمت من الرب ما سلمتكم أييان ) -3
(. 9:1غبلطية ( )إف كاف أحد يبشركم بغَت ما تسلَّمتم فليكن أناثيما) -4
( فاء أف يعلِّموا آخرين أييان كما مسعتو مٍت بشهود كثَتين أكدعو أناسان أمناء يكونوف أؾ) -5
(. 2:2تيموثاكس الثانية )
(. 4:3تيموثاكس الثانية ( )كأما أنت فاثبت على ما تعلمت كأيقنت عارفان شلن تعلمت) -6

كمن ادلعلـو أف الكبلـ اإلذلي ادلسلَّم شفويان كاف إذل جانب الكبلـ اإلذلي ادلكتوب ينقل من 
كىذا النقل أك التقليد . راـ الكبلـ اإلذلي ادلكتوبكيكرَّـ إؾ ،جيل إذل جيل يف الكنيسة

فإف احملامُت . الشريف ادلسمَّى تقليدان رسوليان يربز من عهد ظهور البدع يف الكنيسة كما بعده
عن تعاليم الكنيسة الصحيحة كانوا يسندكف دفاعهم إذل التقليد الشريف كإذل قانوف الكتاب 

ـ مثبلن يف احملافظة على التقليد الرسورل إيريناكس كمن أجدر الناس ذكران كأصلحو. ادلقدس
كغَت ىذا فإف التقليد الشريف ىو أىم الربط الوثيقة اليت تربط . ادلعركؼ برجل التقليد ادلمتاز

. الكنيسة اجملنَّدة اجملاىدة بالكنيسة الظافرة بصورة دائمة كبدكف انقطاع
 ،ىو تبلـز السلطة كاحلرية ،الشكليةمن الناحية  ،كللكنيسة األرثوذكسية مبدأ أساسي آخر

. كما كاف يف الكنيسة القدؽلة ،متوازنان  ،تبلزمان متناغمان 
األرثوذكسية كنيسة التجسد والتأليو 

 ،كبنوع خاص ،فيمكن اعتبار اإلحلاح يف التنبيو إذل ذبسد كلمة اهلل( ادليموف)أما من جهة 
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تأليو )ب ىذا التعليم تعليمها أييان عن كيناس. مبدءان أساسيان لؤلرثوذكسية ،ألوىية ادلسيح
كقد أصبح تبلـز ىذين التعليمُت عن . كخاصة رئيسية لكنيستنا( Théosis( )اإلنساف

من عهد . مألوفان يف الكنيسة األرثوذكسية ،كتأليو اإلنساف ،ألوىية ادلسيح –ذبسد الكلمة 
فصح )اعتبار  ،يف نظرنا ،كيف ىذا ما يفسر. أثناسيوس الكبَت بطريرؾ اإلسكندرية كبتأثَته

كمن  ،الذم بو ادلسيح اإللو نقلنا من ادلوت إذل احلياة ،عيد األعياد كموسم ادلواسم( )الرب
ىذه العبارات مأخوذة من }كبآالمو ألبس ادلائت صباؿ عدـ الفساد ( األرض إذل السماء

. {ترنيمة فصحية تقاؿ يف كنيستنا األرثوذكسية يف عيد الفصح اجمليد
 ،كألوىية ادلسيح( التجسد)اعترب البعض أف إحلاح كنيستنا األرثوذكسية يف إظهار عقيدة كلقد 

بيد أف الذين يعتربكف ىذا نقصان ينسوف أف ىذا . يشكل نقطة ضعف فيها ،بنوع خاص
الذين كانوا يعبدكف  ،كإذل الرسل أنفسهم ،النهج تعود نشأتو رأسان إذل مسيحية القركف األكذل

. ان يسوع ربان كإلو
كمن عهد  –ليس يف الشرؽ فقط  –كمن ادلعركؼ أييان أف الكنيسة القدؽلة اجلامعة كلها 

ازداد فيها اإلحلاح يف إظهار ألوىية الرب  ،كما بعده ،بنوع خاص ،ظهور البدع اآلريوسية
على أف ىذا ليس معناه تغاضيان من جانب الكنيسة األرثوذكسية يف تقدير الناحية . يسوع

.  شخصية يسوع ادلسيحاإلنسانية يف
بواسطة ( تأليو اإلنساف)إف إحلاح كنيستنا يف إبراز تعليمها عن عقيدة  ،كمن احلق أف يقاؿ
ىو  ،إذل جانب إؽلاهنا بألوىية السيد ادلسيح كادلرتبط بو ارتباطان كثيقان  ،كلمة اهلل ادلتجسد

إف : )اكس الذم علَّم قائبلن على األقل من إيرين ،تراث شبُت كرثتو عن الكنيسة القدؽلة اجلامعة
كىذه (. يف ادلقدمة ،أنظر كتابو ضد اذلرطقات( )اهلل الكلمة صار كما ضلن ليجعلنا كما ىو

فقد . الفكرة أييان كانت التعليم احملبوب لدل القديس أثناسيوس الكبَت بطريرؾ اإلسكندرية
جسد ككتابو ضد أنظر كتابو يف الت( )لكي نؤلَّو ضلن أييان  ،إف الكلمة تأنس: )قاؿ

نذكر منهم  ،كصلد ىذه الفكرة عينها يعيدىا كثَتكف من آباء الكنيسة(. اآلريوسيُت
كقد . كنقوالكس ميثونيس ،كيوحنا الدمشقي ،كغريغوريوس النيصصي ،غريغوريوس البلىويت

. كبرزت يف البلىوت األرثوذكسي احلديث ،كردت أييان يف ترانيم سلتلفة يف كنيستنا
( Mystique)كسية الصوفي طابع األرثوذ



 بية األنطاكيةالشبكة األرثوذكسية العر  آراء أرثوذكسية في الكنيسة
 http://www.orthodoxonline.org  مجموعة من المؤلفين

 

 30صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أرثوذكس أونالين 
 

كقتية خَتات )تنبيهها إذل إظهار ( ادليموف)كمن خصائص الكنيسة األرثوذكسية من حيث 
. بقصد توجيو أبصار ادلؤمنُت إذل احلياة األبدية( ىذا العادل كزكاذلا

( Eschatologie)للفكرة األخركية  –ادلتصل هبذا التعليم  –كمثل ىذا يقاؿ يف حفظها 
فإذا كضعنا ىذا إذل جانب إحلاح كنيستنا يف تعليمها عن تأليو اإلنساف . ا األكذلبصورة نشأتو

صلد أهنا تلّوف عبادهتا ككل ما يتعلق باإلفصاح عن تقواىا من الشعائر كالطقوس  ،يف ادلسيح
ال  ،اليت ىي حقيقة ال ريب فيها ،بيد أف ىذه النزعة يف األرثوذكسية. بلوف تقشفي صويف

إهنا مساكية لتلك النزعة الزىدية  ،يف نظر البلىوتيُت األجانب ،عتبارىاتربز بأم حاؿ ا
كال تربز  ،اليت تدفع إذل عدـ االكًتاث بأمور ىذا العادل كبالعلم كاحليارة بنوع أخص ،ادلغالية

أييان زعمهم اخلاطئ القائل بأف ىذه ادليزة يف األرثوذكسية كانت السبب الرئيسي يف خلوىا 
. م على شيء من النمومن نشاط اجتماع

ينطوم على جهل  ،كل ىذه ادلزاعم تكشف عن عجز يف تفسَت احلقيقة تفسَتان صحيحان 
 ،فإف إحلاح كنيستنا يف توجيو األبصار ضلو العادل اآلخر كاحلياة اخلالدة. لتاريخ كنيستنا

نكتفي  ،كللداللة على ذلك. يتفق كادلسيحية األكذل منذ نشأهتا ،كطابعها العارل على العادل
ال تكنزكا لكم : )قاؿ الرب. بذكر بعض فقرات من العهد اجلديد كاألدب ادلسيحي القدًن

( حيث يكوف كنزؾ فهناؾ قلبك... بل اكنزكا لكم كنزان يف السماء... كنوزان على األرض
فيلييب ( )فإف سَتتنا ضلن ىي يف السموات: )كقاؿ الرسوؿ بولس(. 21 -19:6مىت )

( لكننا نطلب اآلتية ،ألنو ليس لنا ىنا مدينة باقية: )ة إذل العربانيُتكيف الرساؿ(. 20:3
إف : )كقد كرد يف الرسالة إذل ذيوغنيتوس ىذه األقواؿ النموذجية(. 14:13عربانيُت)

 ،كمواطنُت ،فهم يشاركوف اجلميع ،كلكن كنزالء ،ادلسيحيُت يقطنوف يف أكطاف ذلم
( ككل كطن ذلم ىو غريب عنهم ،ىو ذلمككل كطن غريب . كيتحملوف كل شيء كغرباء

(. 5:5الرسالة إذل ذيوغنيتوس )
 ،الذم يسود الكنيسة القدؽلة منذ تأسيسها ،الطابع التقشفي الصويف ،كيتصل أييان دبا ذكر

يوجد خصياف خصوا أنفسهم : )فقد قاؿ الرب يسوع. كتعود أصولو إذل أسفار العهد اجلديد
إنس أقمع جسدم : )كقاؿ الرسوؿ بولس (.12:19مىت( )ألجل ملكوت السموات

(. 7كورنثوس األكذل )كنراه يفيل البتولية على الزكاج (. 27:9كورنثوس األكذل ( )كاستعبده
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... كنراىا تدخل الصـو فيها من عهد باكر جدان اخل ،كنرل الكنيسة القدؽلة تكره الزكاج الثاين
فنكتفي بأف ننبو  ،سية الكنيسة القدؽلةالذم تشارؾ فيو كنيستنا األرثوذؾ ،أما الطابع الصويف

 ،كإذل رسالتو إذل أىل فيلييب بنوع خاص ،القارئ إذل رسائل الرسوؿ بولس يف ىذا ادلوضوع
. فإف الركح الصوفية تسود أسفار العهد اجلديد كلها. كغَت ىذا

أف الطابع الصويف األسرارم الذم دل يصّد الكنيسة  ،كؽلكن أف يبلحظ زيادة على ىذا
دل يعق  ،قدؽلة عن نشاطها االجتماعي ادلعركؼ كاجملهوؿ كعن خدماهتا القّيمة للعلم كادلدنيةاؿ

فقد قّدمت لشعوهبا إذل جانب خدماهتا الدينية . أييان الكنيسة األرثوذكسية عن النشاط
كذلذا  ،ال ؽلكن حصرىا كتقديرىا ،خدمات اجتماعية كسبدينية كقومية جليلة ،العظيمة

. ذلم( أّمان )حبق  يسميها شعوهبا
األرثوذكسية كنيسة االكليروس والعلمانيين 

 ،(ادليموف)من حيث  ،كخصائصها الرئيسية ،كمن مبادئ كنيستنا األرثوذكسية األساسية
كىي تأخذ هبذا ادلبدأ . مبدأ االعًتاؼ دبا ؼلص العلمانيُت يف احلياة الكنسية كلها من حقوؽ

كمركز األساقفة فيها بنوع  ،كس يف جسم الكنيسةبدكف أف تنقص من امتياز مركز االكلَت
كىنا غلدر بنا التنبيو . فتحتفظ بالطابع األسقفي الذم كرثتو عن كنيسة القرف األكؿ ،خاص

كقد . إذل أف الشعب األرثوذكسي كلو يُعترب بأنو ىو احملافظ على كديعة اإلؽلاف األرثوذكسي
إف حافظ األرثوذكسية ىو جسم : )1848كرد يف منشور بطاركة الشرؽ األرثوذكسيُت سنة 

 ،كعلى ىذا فالشعب كلو ىو جسم الكنيسة(. أم إنو الشعب األرثوذكسي ،الكنيسة
. كصوت ىذا اجلسم أك لسانو ىو ىيئة الكهنوت

كيؤيد عادةن كثَتكف من البلىوتيُت الركس كالسبلفيُت بتأثَت خومياكوؼ القوؿ بأف السلطة 
كيف احلق أف ىذا الزعم ليس خاطئان ما داـ جسم . نيسة صبعاءالعليا يف األرثوذكسية ىي الك

على أنو منعان من حدكث . الكنيسة دبجموعو يف األرثوذكسية يُعترب معصومان عن اخلطأ
إف  ،كاف غلب أف يقاؿ بطريقة أصحّ  ،اختبلؼ يف التفسَت أك بلبلة يف فهم ادلقصود من ىذا

ىي اجملامع ادلسكونية كغلب االعًتاؼ هبا كذلك  السلطة العليا يف نظر الكنيسة األرثوذكسية
يف ىذا ما يفسر عدـ اعتبار }. أكالن من جانب كجداف الكنيسة كلها لتعترب رلامع مسكونية
رلامع مسكونية يف نظر  ،بعض اجملامع الكنسية العامة اليت ُعقدت مثل رلمع فلورنسا
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حملك أك احلكم اخلارجي الذم فا{ كذلك ألف ادللء الكنسي دل يعًتؼ هبا كذلك ،كنيستنا
كبناء على ىذا تكوف  ،بقراراتو ،ىو اعًتاؼ الكنيسة دبجموعها ،يُعّد دبوجبو اجملمع مسكونيان 

. الكنيسة بكامل جسمها يف األرثوذكسية ىي السلطة الوحيدة ادلعصومة
ىذا  جزءان جوىريان يف جسم الكنيسة كيتيح ،من كجهة النظر األرثوذكسية ،كػلتل العلمانيوف

فإنو ال ؽلكن أف تقاـ خدمة القداس اإلذلي أك األسرار األخرل . من مركزىم يف العبادة
الواردة يف العهد ( الكهنوت ادللوكي)ىذا دليل على أف فكرة }ادلقدسة يف غياب العلمانيُت 

 ،الذىيب الفم،يوحنا ،ترتليانوس)كاليت ظهرت دائمان بوضوح يف الكنيسة القدؽلة  ،اجلديد
كنرل أف مركز العلمانيُت  ،دل تصبح غريبة عن ركح الكنيسة األرثوذكسية( ين كغَتىمأكغسط

. {يف علم البلىوت األرثوذكسي يرجع إذل ىذا أييان 
 ،غلب أف يقـو العلمانيوف بدكر ىاـ ،كيف حالة انتخاب االكلَتيكيُت كيف إدارة الكنائس

. ا كاف يف الكنيسة القدؽلةطبقان دلبادئ الكنيسة األرثوذكسية كتقليدىا القدًن كم
 ،كغَت ىذا فإنو من ادلعلـو أف العلمانيُت كانوا قسمان جوىريان يف الكنيسة القدؽلة منذ تأسيسها

منذ انعقاد اجملمع الرسورل  ،يف كل نواحي احلياة الكنسية كيف اإلدارة الكنسية عينها أييان 
جملمع ادلسكوين األكؿ كفيما تبل كلقد اشًتؾ كثَت من العلمانيُت يف ا(. 2:15أعماؿ الرسل)

ككتاب سوزكمينوس يف  3أنظر كتاب افسابيوس يف ترصبة قسطنطُت ص )ذلك من رلامع 
كمن اآلثار الباقية يف كنيستنا اليت تدّؿ على اشًتاؾ (. اخل 17:1تاريخ الكنيسة ص 

 الشعب عن عادة تعبَت ،العلمانيُت يف انتخاب االكلَتكس طبقان لتعليم الكنيسة األرثوذكسية
للداللة على رضاه عن ( Axios( )مستحق)رأيو يف ساعة رسامة االكلَتكس هبتاؼ كلمة 

. انتخاهبم
األرثوذكسية والنظام المجمعي 

كىناؾ أخَتان مبدأ أساسي كخاصة جوىرية لكنيستنا األرثوذكسية ىو النظاـ اجملمعي يف إدارة 
كىذا النظاـ كرثتو كنيستنا أييان عن الكنيسة . الكنيسة يف أقسامها اجلزئية كيف رلموعها أييان 

إف السلطة اإلدارية العليا الرمسية يف ! كال غلوز ذلا أف ربيد عنو مهما كانت األسباب ،القدؽلة
. كل كنيسة أرثوذكسية ىي اجملمع منذ القدـ حىت اليـو

الخالصة 
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كدل نيع بينها . كاخلصائص اجلوىرية لكنيستنا األرثوذكسية ،ىذه ىي ادلبادئ األساسية
فإف ىاتُت الظاىرتُت (. عبادة الطقوس كالتمسك الشكلي هبا)كال ( النزعة القومية كالعنصرية)

علا اضلراؼ عن الركح ادلسيحي األرثوذكسي الصحيح ػلمل بسببها عادة على األرثوذكسية 
. بسببغَت أف ىاتُت الظاىرتُت ال سبّتاف إذل جوىر األرثوذكسية . كثَتكف من غَت أبنائها

شلا سبق ذكره يف ىذا البحث يتبُتَّ أف تاريخ كنيستنا األرثوذكسية الطويل احلافل بأحداث 
كلكن ىذه الكنيسة قد حفظت . الزمن دل يًتكها بدكف أف تتسرب إليها مؤثرات خارجية

كالفلك يف أحياهنا مبادئ الكنيسة القدؽلة األساسية كخصائصها الرئيسية سليمة غَت 
. ت أييان على كل كنز تقليد الكنيسة القدؽلة الشريف العظيم الذم ال يثّمنكحافظ. زلّرفة

. الشريف جبدارة كاستحقاؽ( األرثوذكسية)كهبذا حق ذلا أف ربمل لقب 
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ىل ِمن ُلزوم للكنيسة 
 للمطراف جورج خير

 
 .1979ىذا المقال ىو نص محاضرة ألقاىا سيادتو في حمص السنة الـ

 
ىل من لزـك للكنيسة ؟ : دلاذا يطرح ىذا السؤاؿ
ماذا يقول الناس ؟ 

بعد أف جاءت موجات كثَتة إذل ببلدنا  ،يف ذىٍت صدل لكل ما يًتدد يف أذىاف الناس
كلعل يف . مناىية لطبيعة الكنيسة كماىيتها كحاجبة ذلذا السر العظيم الذم يسمَّى الكنيسة

كىذا طبعان جاء  ،رين بسهولةطبيعة إنساف ببلدنا شيئان من الفردية حبيث يستغٍت عن اآلخ
قد يريد التجمع . اإلنساف يف ىذا ادلشرؽ فردم. عند من أرَّخ يف ىذه ادلنطقة من العادل

قد يًتاكم . قد ػلشر اإلنساف مع اإلنساف. ليس إنسانان متعاكنان  ،تارؼليان  ،كالتكتل كلكنو
كمن ذكر اسم . اعيةكلكن الًتاكم ال ينشئ تعاضدان كال ينشئ باليركرة ركحان جم ،الناسٍ 

مث ادلوجات . إذان أثار السؤاؿ ،إنساف ببلدنا. الكنيسة غليء على بالو فكرة الشراكة كالتآزر
دلاذا : كجعلت الناس ببساطة يتهامسوف ،الفردية اليت ظهرت عندنا يف القرف التاسع عشر

كحدم إذل اهلل  أذىب إذل الكنيسة ؟ دلاذا كل ىذا الشيء ادلسمى كنيسة ؟ دِلَ ال أصّلي أنا
إذ أستطيع أف أقرأ كتاب اهلل كأتفّرد بو ؟ دلاذا كل  ،كحده ؟ دِلَ ال أقبع يف بييت كأختلي إذل اهلل
ىذا ادلشركع ادلسّمى الكنيسة ادلسيحية ؟ 

ماذا يقول الكتاب المقدس ؟ 
شعب اهلل * 

 ،نيسة اهللنرل أف ىناؾ ما يسمى ؾ ،مقدمة للعهد اجلديد ،عودة إذل العهد القدًن ،كلكن
فإذا استنزؿ موصى كصاياه فإظلا يقرأىا على شعبو كيتجمع . أك صباعة اهلل ،كىذا كارد عندىم

صحيح أنو . ككلمة اهلل تشكل لنفسها شعبان كاهلل ؼلاطب شعبان  ،ىذا الشعب حوؿ كلمة اهلل
أم . ينشئ أنبياء كمعلمُت كمرظلُت كلكنو ينشئهم ضمن ىذا الشعب ادلدعو إذل اخلبلص

إين أنا قائم أماـ اهلل كال أسأؿ عن : يس يف العهد القدًن موقف فردم حبيث يقوؿ النيب مثبلن ؿ
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. كلكنو يبلِّغ شعبان رسالة اهلل ،اآلخرين
المسيح مع شعبو * 

. امتداد ذلذا التعاىد صلد يسوع ػليط نفسو باثٍت عشر رجبلن 
رة ادلعلم مفصوالن عن ىذه أم ال نرل ـ. كمنذ بدء بشراه نراه مع ىذه اجلماعة الرسولية

كذلك نراه يذىب إذل رلامع اليهود . مث نراه مع السبعُت. الكتلة اليت أنشأىا داعية إلصليلو
كحيث يُقرأ الكتاب فهو . أم أنو ال ينفصل عن اجلماعة ادلؤمنة. كيصلي فيها يف كل سبت

أنا معكم يف : )اذليكل كذلك نراه يف. كيف رلمع الناصرة يُدفع إليو سفر أشعياء فيتلوه. ىناؾ
مث ىدفو أف يدعو األمم الوثنية  ،كىدفو أف يدعو كل ذلك الشعب ،(كل يـو يف اذليكل
كبكلمة أخرل أثناء كجود ادلخلص يف البشارة ال  ،إذل العادل ،بعد قيامتو ،فيطلق االثٍت عشر

ىذا ليس لو أثر . ـنراه ينشئ دينان فرديان يتعاطى فيو الناس تأمبلهتم اخلاصة كيقبعوف يف بيوتو
كلكنو . نعم نراه غَت مرة ؼلتلي إذل اهلل أبيو كيقيي الليل كلو بالصبلة. إطبلقان يف حياة السيِّد

بعد ليلة يقييها يف الدعاء ؽلشي على البحر أك يذىب من . ال ؼلتلي إال لينطلق فيما بعد
قييها مع أبيو كانت ىذه اخللوات اليت كاف م ،بعبارة أخرل. جديد للكرازة كشفاء ادلرضى
. استعدادان ليعود إذل اجلماعة

الجماعات الرسولية * 
أم إهنم أدركوا . مث بعد موت ادلخلص نرل الرسل كالنسوة مع مرًن كاألخوة رلتمعُت يف العلية

ينزؿ الركح  ،صباعة ككتلة كاحدة ،كعليهم. أهنم صباعة كأهنم صباعة متحابة غَت متفرقة
كالشرَّاح يقولوف لنا أهنم . ؽلكثوف سنُت عديدة يف فلسطُت معان كبعد ىذا نراىم . القدس

كيف ىذه األثناء تنشأ النواة األكذل دلا  ،يظلوف يف ببلدىم أكثر من عشر سنُت قبل أف يتفرقوا
كلكن كاف ذلم أف يستمركا يف خربة كاحدة كأف يتفهموا ما . صار فيما بعد األناجيل ادلدكَّنة

كاف ال بد أف يتعاكنوا كل تلك ادلدة كأف يقابلوا . حاه إليهم الركحقالو ذلم ادلخلص كما أك
مث نرل بولس يربز شخصية فريدة يف البدء مستقلة . خرباهتم التبشَتية قبل أف يتفرقوا يف األمم

. ككاف على غَت اتصاؿ مع االثٍت عشر ،إذ يظهر لو الرب على طريق دمشق ،عن الرسل
مث يقوؿ إين ذىبت إذل . مدة ثبلث سنُت –كلعلها حوراف  –ينفرد يف ما دعي ديار العرب 

مث يقوؿ أييان إين . أكرشليم ألتصل ببطرس كدل أر غَته من الرسل سول يعقوب أخ الرب
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كمعٌت ذلك أين . عرضت إصليلي على ادلعَتربين أعمدة لئبل أسعى أك أكوف قد سعيت باطبلن 
خشية أف أكوف قد اضلرفت عن  ،ينإال أ ،كلو دعاين الرب ألبشر ككانت دعوتو مباشرة

ذىبت إذل أكرشليم حىت أمتزج  ،الرسالة ادلشًتكة كعلى رغم اقتناعي بأف الرب كلمٍت مباشرة
مث . باجلماعة كأزبذ بركتهم كموافقتهم على الطريقة كعلى ادليموف اللذين كنت أبشر هبما

كل ىذه . تنرل بولس بالدرجة األكذل كسواه من الرسل يؤسسوف صباعا ،بعد ذلك
الكنائس ادلذكورة يف العهد اجلديد من أكرشليم إذل أنطاكية إذل أفسس إذل فيلييب إذل أنطاكية 

. كل ىذه الكنائس ربيا معان  ،األخرل إذل ركمية كإذل كريت
اجتماع يوم األحد * 

كماذا يتم يف كل صباعة من ىذه اجلماعات ؟ ما ىو الشيء األساسي حىت تكوف اجلماعة 
كما ىو ىذا الشيء الفريد ؟ نرل بولس ينشئ يف كل مكاف أساقفة أك قساكسة  مسيحية ؟

كنرل بعده صاحب . إال أنو بشكل كاضح يقيم تيموثاكس مثبلن كيقيم طيطس. كمشامسة
كيتحدث بولس عن كضع األيدم عما . سفر الرؤيا يتوجو إذل الكنائس السبع كإذل رؤسائها

كتكوف ىذه اجلماعة مرتبطة بشيئُت باألقل . سياماتيسمَّى اآلف شرطونيات أك رسامات أك 
كيتحدث الرسوؿ عن ذلك يف رسالتو األكذل إذل  ،مرتبطة أكالن بيـو األحد: حىت تكوف صباعة

طبعان كىو  ،كورنثوس عندما يطلب إليهم أف ييعوا جانبان بعيان من ادلاؿ يف أكؿ األسبوع
يـو األحد ىو يـو التجمع . ء أكرشليمحىت إذا جاء يأخذ أمواذلم إذل فقرا ،يـو األحد

إف الرب : نراه أييان يف جزيرة بطمس عندما كتب يوحنا احلبيب رؤياه حيث قاؿ. عندىم
. أك يف اليـو الرباين كىو يـو األحد( ىذه ترصبة يونانية)اختطفو يف رؤيا يف اليـو السيدم 

عشاء الرب * 
فإين أسلمكم ما تسلمتو أنا : )ف عشاء الربيقيمو ،مث نراىم يقيموف شيئان يف يـو األحد ىذا

...(. أييان إف الرب يف الليلة اليت فيها ُأسلم أخذ خبزان كبارؾ ككسر كأعطى قائبلن خذكا كلوا
الشيء الذم ؽليز أصحاب الدين اجلديد ىو أهنم غلتمعوف يف كل يـو أحد ليقيموا عشاء 

صلد يف األناجيل كلها . سيحهمليصبحوا ىم ـ: ما معٌت. أم ليصبحوا ىم مسيحهم ،الرب
ككذلك يف كل تعليم (. أنا الكرمة كأنتم األغصاف: )كال سيما يف إصليل يوحنا عبارات كهذه

عندنا ىذه الرؤية أف ادلسيح كاحد مع . ادلسيح ىو الرأس(. أنتم جسد ادلسيح: )بولس
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جلديدة أف أتباعو كعندنا ىذه النظرة ا. كأنو ال ؽلكن التفريق بُت السيد كأتباعو ،تبلميذه
كالكبلـ مستفيض خبلؿ . يندرلوف بو إذا ىم أكلوا من ىذا اخلبز كشربوا من ىذه الكأس

الكبلـ مستفيض  ،الرسائل كخبلؿ اإلصليل الرابع يف ادلواعظ الشهَتة على اخلبز السماكم
 على أف ادلسيح يقيم عرسان لنفسو مع أتباعو إذا ىم أكلوا من ىذا اخلبز كشربوا من ىذه

ثونا عن أعلية الفم ككيف يكوف االتصاؿ بالفم . الكأس طبعان علماء النفس ادلعاصركف ػلدِّ
كيف  ،ىذا يف كل احليارات. ادلشاركة دليل احملبة. األكل ىم التعبَت عن احلب. كما إذل ذلك

كحيث الييافة تبيد العداكة كتقرِّب بُت  ،حيث يقولوف بيننا خبز كملح ،ىذه ادلنطقة بالذات
الوحدة البشرية يعربَّ عنها يف كل شعوب األرض كال سيما يف ىذا الشرؽ بادلؤاكلة . ناساؿ

ىذا ادلخلص أراد أف يقيم لذاتو استمراران يف : ىذه خلفية العشاء السرم. كبادلشاركة بالطعاـ
كىذا الطعاـ يقوؿ عنو  ،استمراران عن طريق طعاـ خاص يأكلو أتباعو ،يف أزمنة البشر ،التاريخ

يقوؿ إهنم إذا اجتمعوا كأخذكا ىذه اخلبزة فإهنم يتخذكنو ىو كيّتحدكف بو . ك أنو ىو إياهق
صورة الدـ  ،(ىذا ىو دمي: )كطبعان صورة الدـ اليت أعطاىا عندما يقوؿ. بعرس ركحيّ 

: يقوؿ الرسوؿ. بالعرس ينتقل الدـ إذل الدـ: ىذا ىو معٌت الكأس. مرتبطة بصورة العرس
ضلن جسد كاحد ألننا نأكل من . من ىذه اخلبزة تصبحوف جسد ادلسيحإنكم إذا أكلتم 

. اخلبز الواحد
ماذا يعني ىذا عملياً ؟ 

ال بد أن يصيروا واحداً * 
. أنتم يف الدنيا مبعثركف: ىذا الكبلـ يعٍت ببساطة كلية ،بالرجوع إذل كل سياؽ العهد اجلديد

. مت مشردكف يف الدنيا كمتباعدكف عن ادلسيحكبالتارل فأف. كلكلٍّ أنانيتو ،كّل يتعاطى خطاياه
أنكم ينبغي أف تصبحوا هلل فبل بد من أف تصَتكا  ،بالتوبة. كلكن إذا أدركتم بالوعي الركحي

إذا نزؿ ىو إذل قلوبكم تعودكف جسمان هلل أم تصبحوف هلل  ،فإذا جاءكم اهلل. كاحدان يف اهلل
. ألف اهلل ذاتو ينسكب يف قلوبكم

ينا اهلل يسكن ف* 
كاف صراعو مع خصمو برلعاـ كىو  ،غريغوريوس باالماس كىو قديس من القرف الرابع عشر

ضلن رىباف جبل آثوس عندما : كاف غريغوريوس باالماس يقوؿ ،راىب آخر تأثر بتعاليم غربية
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عندما  ،(أيها الرب يسوع يا ابن اهلل ارضبٍت أنا اخلاطئ)نستدعي الرب يسوع بالدعاء الشهَت 
ليس من . أم أف امسو ػلمل إلينا حيرتو ،عندما نلفظ امسو يأيت ىو بامسو ،ادلسيحنستدعي 

نتحد حقيقة بو ألف اهلل عّلمنا يف الكتاب أف الثالوث . فرؽ بُت اسم يسوع كحيرة يسوع
ىي ما مسّاه آباؤنا  ،ىي امتداد اهلل ،فبالتارل نعمة اهلل إلينا ىي حياة اهلل. القدكس يسكن فينا

لن أتوسع يف ىذه التأمبلت . غريغوريوس باالماس الفعل اإلذلي غَت ادلخلوؽ كمن بعدىم
كلكن ما أكد فقط أف أضبلو من ىذا الًتاث ىو أف اهلل يدخل حقيقة  ،البلىوتية كىي عسَتة

أم نصل إذل كقت يصبح اإلنساف  ،إذل قلوبنا ليس زبيبلن كليس انتقاالن ذىنيان كلكن باحلقيقة
شيء إذلي يقذؼ يف النفس (. 4:1بطرس 2)ة اإلذلية كما يقوؿ بطرس فيو مشاركان للطبيع

ال يبقى من فرؽ بُت احلياة اليت فينا  ،بالذكؽ ،بادلعايشة ،باحلياة ،حبيث ال يبقى من فرؽ
كالفرؽ بيننا كبُت اهلل أنو خالق كضلن . حياة اهلل ذاهتا تنسكب فينا. كاحلياة اليت يف اهلل

حياة إذلية يف اهلل قابعة يف السماء كحياة فينا ىي يف : ف حياتُتكلكن ليس ىناؾ ـ. سللوقوف
ما يف جوؼ اهلل  ،إذا شئتم ىذه الصورة ،ما يف جوؼ اهلل ،حياة اهلل اليت تتحرؾ فيو. اللحم

. كىذا ىو العرس اإلذلي ،فنتحد ،ينسكب كليان يف قلوبنا
دلسَتة يعطيها العشاء السرّم أك ىذه ا ،ىذه ادلسَتة إذل األلوىة الكاملة فينا ،ىذه الصَتكرة
. القداس اإلذلي

األسقف والجماعة * 
ىذه اجلماعة يؤّمها األسقف أك مندكبو . كلكن القداس اإلذلي تقيمو اجلماعة كال يقيمو فرد

كذلذا ليس أحد مًتككان دلزاجو بأف يكوف  ،كلكن يف األصل القداس يقيمو األسقف. الكاىن
كذلذا  ،فهو إمامها. األسقف قائم ألف الكنيسة قائمة. سقفمع األسقف أك ال يكوف مع األ

. ال ؽلكن ألحد أف يصلي مثبلن كراء كاىن مقطوع ألف القداس كلو ال نعرؼ ما غلرم فيو
كلذلك . القداس ضامنو األسقف فقط كاستمرار بركتو على ىذه اجلماعة كعلى ىذا الكاىن

أنا أحب األسقف كأنا أطيعو ما داـ  ،ال.  أطيعليس مًتككان حلريتنا أف نقوؿ أنا أطيع أك أنا ال
كغلب أف  ،كقد ألومو. بعد ذلك أنا أناقشو ببنّوة. مع الكنيسة ىو كما داـ مستقيم العقيدة

ألف الوجيو التقي  ،ىو ال يصغي إذل صوت الوجهاء. يصغي األسقف إذل صوت األتقياء
ليست كتلة  ،ت حزبان اجتماعيان ليس ،الكنيسة ليست طائفة ،كالوجيو الفاسق مرفوض ،مقبوؿ
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كمن أقيم يف ىذه اجلماعة أيقونة . ىي إطبللة ادلسيح إلينا ،ىي امتداد ادلسيح ،بشرية فقط
. للمسيح فأنا ال أستطيع أف أذباىلو إذا شئت أف أحيا ركحيان 

الجماعة تجتمع في مكان واحد * 
كاجلماعة ذبتمع يف . سيحمكاف ذبتمع فيو اجلماعة كفيو تقيم عرسها مع ادل ،إذف ،عندنا

ىذه ( مكاف كاحد)ىذه العبارة يف اليونانية . كىذا معطى يف العهد اجلديد ،مكاف كاحد
. عبارة كثيقة الصلة كأساسية بكل مفهومنا للكنيسة كما ظهرت يف الرسائل بنوع خاص

ألنك ال  ،فالسؤاؿ أذىب إذل الكنيسة أك ال أذىب إذل الكنيسة بات غَت كارد ،كذلذا
القرابُت . سبوت أنت ركحيان بدكف القرابُت ادلقدسة. ستطيع أف تعيش بدكف عشاء سرمّ ت

كذلذا ال مفر من أف تكوف ىناؾ  ،ادلقدسة يقوؿ لنا العهد اجلديد إهنا تقاـ يف مكاف كاحد
ىل أنا يف العشاء السرم أك لست يف : احملك الوحيد دلسيحييت ىو ىذا. حىت تكوف مسيحيان 

كلكٍت أتنزه يـو  ،كأما ما يقولو الناس من أين أنا إنساف عظيم كتقي كفاضل العشاء السرم ؟
ىذه شهادات  ،ىذا كبلـ فارغ ،األحد مع عائليت كأذىب إذل جبل لبناف أك إذل مكاف آخر

. كلكن ليس ىذا بالبحث الرصُت ،براءة يعطيها اإلنساف لنفسو كي يريح ضمَته
المسيحي ىو من يأكل العشاء السري * 
اإلنساف ادلسيحي ال . ضلن ال نوزع براءات بادلسيحية على الناس. ا غَت قائم على اإلصليلىذ

ليس . ىو اإلنساف الذم يأكل العشاء السرم: أجد لو ربديدان كتابيان نصّيان إذا شئتم إال ىذا
ماع اإلؽلاف ال ؽلكن أف أعرفو كأف أمتحنو إالّ إذا عرّب عنو بادلشاركة كاالجت. عندم ربديد آخر

كدليل ذلك أف الرىباف الذين كانوا يستوحدكف أك يتوحدكف أم يتنسكوف يف . إذل األخوة
الربارم خارج األديرة كانوا يعودكف من مغاكرىم أك مناسكهم إذل ديرىم يـو األحد حتمان كدل 

. يكن ذلم دليل على استقامة رأيهم إال ىذه العودة يـو األحد إذل قداس اجلماعة
كنيسة المال في ال* 

ىذه كلها ال قدسية ذلا إالّ إذا كانت  ،ادلاؿ ،األكقاؼ. انطبلقان من ىنا يُعمل كل شيء آخر
إالّ إذا كانت دعامة لعودة الناس إذل  ،موضوعة يف سبيل اجتماع اإلخوة يف العشاء السرم

ا كإذ. أم هبذا ادلاؿ نيمن راتب الكاىن ليقيم بلياقة كترتيب ىذا القداس اإلذلي. الكنيسة
إذا كاف ال  ،ادلغتذم باحملبة ،قامت طائفة ال هتتم لظهور الكاىن الورع ادلًتّكض على اإلصليل
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ىمَّ ذلا لظهور رجل أك تبلور رجل كهذا فهذا يعٍت أهنا ال تريد القداس اإلذلي على أصولو 
كيعٍت أهنا تقدس األكقاؼ من أجل ذاهتا لكي تكوف ىكذا موجودة  ،مقامان بتقول ككرع

. ر هبا ىذه الطائفةكتفتخ
إذا كانت أموالنا ال تنفق على تأليف جوقات شلتازة كال تنفق على التعليم ادلسيحي كعلى 

ألهنم يتعلموف التعليم  ،تثقيف األطفاؿ كاألحداث كالبالغُت حىت غليئوا إذل العشاء السرم
إذا كنا ال  .كىذه ىي الغاية الوحيدة. ادلسيحي ليتمكنوا من االجتماع إذل جسد الرب كدمو

بعد ذلك إذا . نعرؼ ىذا فمعناه أننا صلزئ األشياء كأننا ننسب القدسية دلا ليس لو قدسية
فبل بد أف . استهدفنا ذلك االجتماع األحدم يف الكنيسة ينحدر كل شيء آخر من ىذا

كلذلك أف ننشئ أساتذة الىوت كأساقفة لكي يسهركا على استقامة  ،يكوف التعليم قوؽلان 
. ألف اإلنساف إذا كاف غَت مستقيم العقيدة ال ػلق لو أف يأيت إذل العشاء السرمّ  ،التعليم

غاية التعليم كمدارس البلىوت كما إذل ذلك ىي أف سبكن ىذا الشعب من صفاء إؽلانو كمن 
كإذا كانت ىذه ىي الرؤية . صحة إؽلانو لكي يكوف مؤىبلن لبلشًتاؾ جبسد الرب كدمو

كأنو ال يبقى رلاؿ للتفرد بالرأم  ،الكنيسة تنظَّم كذلك هبذا اذلدؼ اإلصليلية فمعٌت ىذا أف
(. حيث تكوف اجلثة فهناؾ ذبتمع النسور)إذ  ،كال يبقى رلاؿ لبلنفراد عن ىذه الكنيسة

الصالة الفردية والصالة الجماعية * 
 ،فإذا أنت تغذيت من ىذه القرابُت كأصيغت إذل كل ىذه الصلوات كارتفع قلبك هبا كتطهر

طبعان على قدر ما تعمِّق صبلتك يف . فيمكنك أف تعود إذل بيتك كزبتلي يف بيتك ستة أياـ
كلكن ليس من فاصل  ،مث ذبيء منها إذل بيتك ،كتعود إليها ،بيتك فأنت حباجة إذل اجلماعة

. شلكن بُت صبلتك يف بيتك كصبلتك يف اجلماعة
نتكامل بالمواىب * 

 ،على ىذا االنعزاؿ ادلمقوت الذم غلعل اإلنساف نفسو فيو ،ىناؾ تغلُّب شلكن على الفردية
. كىو أف ينفتح على اجلماعة ادلؤمنة اليت يتكامل كإياىا

ليس أحد منا مقطوعان ىكذا من حجر كملقى كحده يف . إف اإلخوة أساسيوف لكي أتنفس
علم يف الكنيسة ىذا كاعظ كذلك ـ. فهذا لو موىبة كذاؾ موىبة أخرل ،ضلن أخوة. الوجود

كلكن ضلن ال نكتمل إال يف ىذا  ،كل منا لو موىبة. كآخر مرتل كالرابع عامل اجتماعي
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بسبب اشًتاكنا جبسد  ،كذلذا إذا تكاملنا بادلواىب. التبلقي احليب العميق العظيم فيما بيننا
ىذا اجلسد الواحد يلتقط كل . يربز ىذا اجلسد الواحد الذم ىو الكنيسة غنيان متشعبان  ،الرب

هبذا يعرفوف أنكم تبلميذم إذا : )كعندئذ تصح كلمة معلم ،اىب الركح القدس كيوزعهامو
(. كاف لكم حب بعيكم لبعض

من الكنيسة نذىب إلى العالم ومنو نعود إلى الكنيسة * 
فإذا ضلن جئنا إليها نذىب منها إذل العادل . كلكن ىذه احملبة األخوية تبدأ من الكأس ادلشًتكة

. ق مائدة الربكيصبح العادل كل
كلكن من الكنيسة ضلن نذىب إذل . إف مائدة اإلنسانية الواحدة غلب أف تقاـ يف الكوف

ال تنسوا بعد تقدًن : كيف الدنيا نقف أماـ مذبح الفقَت كما قاؿ يوحنا الذىيب الفم ،الدنيا
ة يف نًتجم مائدة الرب موائد زلب ،إذان . قرابينكم أف ىناؾ مذحبان أعظم كىو مذبح الفقَت

كبعد أف ضلقق ادلشاركة البشرية يف اجملتمع الوطٍت الذم  ،اجملتمع البشرم الذم ننتمي إليو
بصورة الصبلة  ،ننتمي إليو نعود أييان إذل الكنيسة حاملُت مساعينا معنا كبصورة أسرارية

ذه َفَمن تركز على ق. ادلشاركة احلق ىي ادلشاركة جبسد ادلسيح كدمو: نقوؿ للدنيا ،ادلشًتكة
كإذا نفَّذ شركة  ،ادلشاركة يف القداس اإلذلي ذىب على العادل ليقيم فيو شركة العدؿ كاحلب

. العدؿ كاحلّب يف اجملتمع يعود ليصوِّرىا بصورة أهبى يف كنيسة اهلل
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نظرة رعائية إلى الكنيسة 
( ىزًن)لغبطة البطريرؾ اغناطيوس 

 
(. وكان  نذاا مطراناً على الالذقية)في بيروت  1967ىذا المقال ىو نص محاضرة ألقاىا غبطتو سنة 

 .1967سنة  ،3عدد  ،وقد نشر أواًل في مجلة النور
 

ذلك ألف . ما ىي الكنيسة ؟ ليجاب عنو بتحديد أك تعريف: دل ُيطرح يف التاريخ سؤاؿ
الكنيسة ليست حدثان جامدان يبقى ىو ىو على مر األزماف كلكنها كاقع يتكيف حسب 

. حسب احلاجات كيتغَت فيو مركز الثقل كلما دعا إذل ذلك داع موجب العصور كيتطور
حياهتا الرعائية يف التعليم  ،حياهتا الواقعية ،كيفيتها ،يف النهاية ،فماىية الكنيسة ىي

كالبلىوت يف ىذا . ماىية الكنيسة ليست شيئان ربصره ادلفاىيم أك التحديدات. كالتدريب
كقد جاء ليمّيز الكنيسة احلقيقية .  الكنيسة كالشقاقاتادلوضوع جاء على أثر اذلرطقات يف

كلذا . كتعريف الكنيسة تعريفان الىوتيان دل يتبلور إال يف حقبات متأخرة. من الكنيسة ادلزيفة
كاقع . كلذلك ىو أييان ال يكفي. فهو بطبيعتو دفاعي ككليد ظرؼ خاص كأكضاع خاصة

للكنيسة يتجاىل ذلك الواقع إال ككاف مبتوران الكنيسة الرعائي ىو تعريفها كليس من الىوت 
. أساسان 

كىذا أييان من أسباب . قلما كردت يف الكتاب ادلقدس( الكنيسة)كالكلمة نفسها أعٍت 
أبٍت كنيسيت كأبواب اجلحيم لن : )كإف قوؿ ادلخلص. صعوبة إدراكها نظريان كاكتناه ميموهنا

يتكلم  ،فهو أحيانان مزدىر كأحيانان ال. ييع الباحث أماـ كياف عجيب غريب( تقول عليها
كىو الوجود احلي ادلندفع أبدان إذل . بالركح كيقـو عليو كلكنو ال يعكس ذلك الركح دائمان 

كل ىذا . األماـ كلكنو يف أحياف كثَتة تفوح منو رائحة القرب كيتشح بلباس ادلوت الشاحب
كما كاف ىذا . الذم ضلن بصدده دعا إذل حَتة البلىوتيُت كلما شاءكا التطرؽ إذل ادلوضوع

. أييان سبب تعدد اآلراء فيو
الكنيسة ليست البناء 

لن نتوقف طويبلن عند االعتقاد السائد لدل الكثَتين بأف الكنيسة ىي البناء الذم يُعرؼ 
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. هبذا االسم
الكنيسة والطائفة 

بأف الكنيسة  كلكننا سننتقل يف احلاؿ إذل اعتقاد أكثر شيوعان كأشد خطورة كىو االعتقاد
أم إف حدكد الطائفة ىي نفسها حدكد . األرثوذكسية مثبلن ىي الطائفة األرثوذكسية

كاحلقيقة أنو لكذلك كخطره على . كلكٍت مسبقان كصفت ىذا االعتقاد بأنو خطر. الكنيسة
: كىاكم مثبلن . الكنيسة أكثر شلا ىو على الطائفة

كلكن ىذه . ائرة النفوس يف سجل الطائفةالعيوية يف الطائفة تكوف دبجرد كجود اسم يف د
العيوية زبّوؿ ادلسّجل أرثوذكسيان بعض احلقوؽ يف الطائفة كادلؤسسات الكنسية كأف يكوف 

بينما يكوف من جهة إؽلانو ذلا ملحدان أك غَت مكًتث  ،عرّابان يف ادلعمودية كإشبينان يف اإلكليل
أك يتبوأ باسم الكنيسة كىو غَت مؤمن  كقد يشغل كظيفة يف الدكلة. بالشؤكف الركحية كلها

. فتكوف النتيجة أف شؤكف الكنيسة توضع بُت أيدم صباعة ال تعًتؼ باهلل كال بكنيستو. هبا
كىذا كاٍؼ إلظهار ىوؿ ادلأساة الناذبة عن ىذا االعتقاد ادلخطئ الشائع بأف الكنيسة 

كما أكتفي  ،اؿ لبحثو ىناأما كيف ؽلكن إزالة ىذه االزدكاجية فبل مج. كالطائفة شيء كاحد
كبالنسبة إذل . بقولو ىو أنو بدكف حياة رعائية فعلية مستمرة يستحيل ذباكز ىذه اآلفة

. الكنيسة ليست الطائفة كإف كانت يف األصل الثانية تقـو على األكذل: موضوعنا نقوؿ
الكنيسة بيعة 

يفتحها الكثَتكف ظنان  اليت ال ،كىنالك تعريف آخر للكنيسة صلده يف كتب التعليم الديٍت
كيف ىذا التعريف الكنيسة صباعة يرتبط أفرادىا برابط ديٍت . منهم أهنا للصغار كحدىم

العربية ك ( كنيست)كىذا ادلفهـو للكنيسة يبٌت على كلمة . كيكّونوف البيعة أم الكنيسة
نيسة مبدئيان إذف فمن عبلمات الك. اليونانيتُت ككلها تعٍت ما ذكرنا( سيناغوغي)ك ( اكليسيا)

. كجود إؽلاف مشًتؾ بُت أعيائها
ىيا بنا اآلف لنخرج من كتب التعليم ادلسيحي كنصل إذل الرعية اليت ىي الوحدة الركحية 

: كلُيسمح رل أف أطرح على كجداف كل كاحد منا األسئلة التالية(. كنائسنا)الصغرل يف 
 ،إذا كنا فعبلن رلتمعُت ،نؤلف صباعةكغلعلنا  ،إذا كنا مرتبطُت ،ىل صحيح أف ما يربطنا اليـو

ىو إؽلاننا احلي األصيل ؟ كإذا كاف ذلك كذلك فهل من الصحيح أف الواحد منا يتعامل مع 
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اآلخرين على قاعدة اإلؽلاف ؟ كإذا كاف ذلك أييان كذلك فهل يواصلنا إؽلاننا الواحد إذل 
ؼ هبم الرياح فإذا هبم كل كحدة رأم ككحدة اذباه ؟ ككيف نفسر كوف إخوتنا كثَتان ما تعص

دببدأ خاص كرأم خاص كاذباه خاص ؟ 
الغاية من ىذه التساؤالت إيقاظنا من غفلة طاؿ أمدىا كدفُعنا ضلو الكنيسة لكيبل تبقى يف 

. كىذا ال يكوف بدكف رعاية. طيات الكتب كنكوف ضلن يف كاد آخر
الكنيسة شعب اهلل الخاص 

ففي العهد القدًن الشعب . صو من الكتاب ادلقدسكىناؾ معٌت آخر للكنيسة ؽلكن استخبل
العربم ىو شعب اهلل اخلاص الذم اختاره يف عميق حكمتو ال الستحقاؽ بشرم كلكن 

ككاف اخلتاف إشارة االنتماء العيوم لذلك الشعب كاخلامت األبدم جلميع أفراد . بنعمة إذلية
. عب اهلل اخلاص اجلديدكالكنيسة اليـو ىي خليفة العهد القدًن كصباعتها ش. الشعب

فلننزؿ إذل مستوانا . كلكن ال ننسُت أف غايتنا من ادلوضوع رعائية عملية ال الىوتية نظرية
ىل تعٍت معمودية كل منا لو أنو فعبلن مكّرس خلدمة اهلل كمنتٍم عيويان إذل شعبو : كنتساءؿ

شاركو يف قيامتو ؟ كىل اخلاص ؟ ىل تعٍت لنا معموديتنا أننا حقان متنا للعادل مع ادلسيح لن
أعطينا رعائيان الزاد الكايف لنسَت قدمان من ادلوت للعادل إذل القيامة بادلسيح ؟ ككيف كاف 

ذلك؟  
أما كإذا دل يكن انتماؤنا فعليان كحقيقيان فكيف نكوف حقيقة كرثة العهد القدًن ؟ 

الكنيسة والسلطة 
كأف ىذه السلطة يف نظر  ،شؤكف اإلؽلافكيذىب البعض إذل أف الكنيسة ىي السلطة ادلعلِّمة ؿ

كىذه النظرة . البعض شخص معصـو أك ىيئة معصومة أك كتابة معصومة أك كل ىذه رلتمعة
كيعربَّ عن ذلك لدل ادلؤمنُت يف . إذل الكنيسة ذبعل ميزهتا األساسية النظاـ كحسن التعليم

ف يعطوا القوس باريها يف طاعة ىي ابنة احملبة للراعي كالرضوخ للحقيقة كتواضع غلعلهم أ
. شؤكف اإلؽلاف

أين النظاـ بادلعٌت العميق للكلمة ؟ كما ىي  ،أين تعليم ادلعلمُت: كىنا أييان يأتينا التساؤؿ
حقوؿ احلياة عند ادلؤمنُت اليت عّدؿ التعليم سَتهتا كحّولتها احلقيقة إذل االذباه ادلسيحي 

سلطة أف تكوف زلسوسة يف ىيئة ادلؤمنُت إال الصحيح ؟ كأقصد هبذا التساؤؿ أنو ال ؽلكن لل
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أعٍت : إذا كانت ىيئة التعليم تعّلم بالفعل كتقدـ للناس احلقيقة اإلذلية يف كل حقوؿ حياهتم
. يف الدير كالبيت كادلدرسة كادلتجر كالعمل كالوظيفة كاحلقل كيف كل مكاف

. يف الكنيسة سلطة كلكن السلطة ليست الكنيسة
اإليمان الواحد  الكنيسة جماعة ذات

كلكن . كالكنيسة يف تعريف بعض البلىوتيُت اجلماعة ذات اإلؽلاف الواحد كالعبادة الواحدة
كادلعلـو أنو ال ؽلكن . كحدانية اإلؽلاف تنبع من كحدانية شعور ادلؤمنُت ككحدانية حقيقة اإلؽلاف

حدانية حقيقة اإلؽلاف إذا كال الركوف إذل ك ،االطمئناف إذل كحدانية الشعور بدكف تربية ادلؤمنُت
كىذا يعٍت أف كحدانية اإلؽلاف قد تصبح كقتان ما . دل تدّرس ىذه احلقيقة كتكشف للناس

كبلمان فارغان إذا دل يبلـز ادلؤمنُت تربية كتعليم كإال فبماذا يؤمنوف ؟ ككيف يكوف إؽلاهنم كاحدان 
. ؟ إف التساكم باجلهل ال يقود إذل اقتناع كاحد أك يقُت كاحد

العبادة ال تكوف كاحدة إال إذا كنا نفًتض أف الكلمة الواحدة أك . كذلك العبادة الواحدة
كما دمنا ضلن . كىذا غَت الواقع. احلركة الواحدة تعنياف الشيء نفسو لكل الناس كيف كل آف

يف الكنيسة الواحدة ظلارس تنوعان يف العبادة كعادات سلتلفة زللية فلماذا التشبث بتعليم ال 
ظلارسو؟ كما اليرر يف أف تكوف عبادة خاصة لكل فئة من الناس كمن ادلفركغ منو أين ال 

. أقصد أسراران خاصة
؟ بأف من عناصرىا األساسية كحدة اإلؽلاف ( ما الكنيسة: )ىنا أجيب عن السؤاؿ األساسي

. كليس باليركرة كحدة العبادة
الكنيسة ملكوت السموات 
ىذا . الكنيسة ىي ملكوت السموات على األرض: يسة القوؿكمن التعاريف اليت ربدد الكن

. صحيح من ناحية أف الكنيسة من حيث ىي من صنع اهلل كبو تعيش ىي مؤسسة مساكية
كلكن ما دمنا نتكلم رعويان نتساءؿ ىل تكوف الكنيسة ملكوت اهلل إذا دل يكن اهلل فيها كل 

يف خطيئة ادلسيحيُت العامة أم أننا يف  صلد أننا نشارؾ: شيء ؟ فانظركا معي إذف إذل كاقعنا
كما قاؿ أحد  ،ادلسيح( طلوف)ملكوت اهلل ىذا نعمل دلصلحة كنستغل كنغش ال بل 

يف مقاييسنا الفكرية  ،يف اىتماماتنا ،يف مؤسساتنا ،أين الوجو السماكم يف كجوىنا. ادلفكرين
. منها كاخللقية
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كتاؼ أبناء الكنيسة كغلعلهم على ىذا التحديد للكنيسة يلقي مسؤكلية عظيمة على أ
كما يفًتض أف اعًتافهم بربوبّية يسوع كملكو يفوؽ كل اعًتاؼ بأم  ،األرض ؽلثلوف السماء

أخاؼ  ،رعائيان  ،فهل ىذا ىو الواقع ؟ ال أجسر أف أطمئن إذل كاقعنا كما أين. رب أك ملك
ل ماٍض رليد كيسكركف على أبنائنا أف يناموا على تعابَت مثل ىذه كما يناـ الكثَتكف عل

إف ربديد الكنيسة دبلكوت اهلل على األرض يفًتض أف يكوف أبناء الكنيسة . بالكلمات
مساكيُت يف ىذه الدنيا كإال بقيت الكنيسة يف إرادة اهلل فقط كدل تصبح حدثان كاقعيان يف 

. التاريخ
الكنيسة جسد المسيح 

ادلسيح السرم ذاؾ الذم رأس ادلسيح كليس األمر أسهل إذا ما حددنا الكنيسة بأهنا جسد 
إذ إننا من ىذا التحديد نفهم أننا كأعياء يف ذلك  ،نفسو كبو يبقى كباألسرار اإلذلية ػليا

إف تعريفان كهذا للكنيسة قد ال ينطبق علينا . اجلسد غلب أف نعي كوننا نؤلف ادلسيح دبعٌت
فهل نشعر يف الواقع بعيويتنا . فيوضلن إذا دل يرافقو من جهتنا شعور أكيد بأننا من ادلسيح ك

ىذه كمتطلباهتا على األقل كما نشعر بعيويتنا يف ىيئة أك صباعة أك رلتمع ؟ أنا أعرؼ 
أفبل ػلق لنا التساؤؿ عن  ،الكثَتين شلن يصرفوف اجلهد كادلاؿ يف كل نشاط ما عدا الكنيسة

إذل : ذل أبعد من ذلكمقدار كوهنم أعياء يف جسد ادلسيح السرم ؟ كلنذىب يف تساؤلنا إ
أم مدل ضلن نشارؾ يف جسد الرب كدمو ادلقدسُت ليقول انتماؤنا إذل جسد ادلسيح السرم 

كيصدؽ ؟ أال تركف معي أف علينا صرؼ جهود رعائية جبارة يف ىذا احلقل ؟ 
الكنيسة في سر الشكر 

القديس  كىنالك صورة عن الكنيسة أكثر شلا ىي ربديد ذلا كىي تلك اليت أعطانا إياىا
راجع كتاب }اغناطيوس األنطاكي كتبسط فيها يف عصرنا احلاضر األب البلىويت افناسييف 

كىذه الصورة تربز لنا الكنيسة شعبان غلتمع حوؿ أسقفو يف . {منشورات النور ،(مائدة الرب)
ىذا الشعب مربر كجوده حوؿ أسقفو أنو ارتيى لنفسو . سر الشكر اإلذلي كسائر األسرار

ككجود األسقف ىو ذبسيم للوجود الرسورل األصيل يف ذلك . ط يف ادلسيح سريان االطلرا
ككجود الشعب مع األسقف يف سر الشكر اإلذلي يعٍت أف كليهما يتغذل كيتنقى . الشعب

ادلهم يف ىذه الصورة عن الكنيسة . بادلسيح حاضران كمأكوالن ربت صورة اخلبز كاخلمر احملوَّلُت



 بية األنطاكيةالشبكة األرثوذكسية العر  آراء أرثوذكسية في الكنيسة
 http://www.orthodoxonline.org  مجموعة من المؤلفين

 

 47صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أرثوذكس أونالين 
 

نظريان للكنيسة بل ىي الكنيسة بالفعل يف حاؿ شلارستها صفتها ىي أهنا ليست تعريفان 
فمن كجهة ىي مقدسة جامعة رسولية بالنسبة إذل رأسها ادلسيح كمن جهة أخرل . الكنسية

كما أف ادلهم يف . يف الناس األحياء ،يف الواقع ،ىي كذلك بالنسبة إذل عملها يف التاريخ
تلتقي كإياه يف عمليو  ،اعة شديدة االرتباط بادلسيحىذه الصورة ىو أهنا سبثل لنا الكنيسة جم

كفييلة الشكر هلل ىذه أساسية جدان يف حياة الكنيسة الفعلية . شكر كعرفاف لو على إنعاماتو
كمن الواجب ادلّلح تغذيتها كإظلاؤىا إذل أقصى احلدكد ذلك أف فتورىا يف ادلؤمنُت يعٍت فتور 

. ستغناء عن اهلل يف احلياةاإلؽلاف ذاتو كاخلطوة األكذل ضلو اال
رسولية  ،جامعة ،مقدسة ،كنيسة واحدة

: كىذه الصورة عن الكنيسة تلقي أضواء جديدة على صفات الكنيسة التقليدية أعٍت
(. رسولية ،جامعة ،مقدسة ،كاحدة)
الكنيسة واحدة * 

يح عندما يتحدث البلىوتيوف عن كحدانية الكنيسة أراىم يتحولوف عنها إذل رأسها ادلس
. إف الكنيسة كاحدة يف رأسها األكحد: كيقولوف

لكن ادلوضوع احلقيقي ىو انتقاؿ . ال شك يف أف ادلسيح كاحد كليس اثنُت أك ثبلثة
كال  ،ىو كاحد فيها كلكن غلب أف تكوف ىي كاحدة فيو. الوحدانية من ادلسيح إذل الكنيسة

يف ىذا  ،الوحدانية. ؿ أعماذلاتكوف كذلك إال إذا كانت تتلمسو يف كل أدكار حياهتا كيف ؾ
دل تبحث كفاية ألهنا غلب أف تكوف عيوية يف ادلسيح منحدرة مباشرة من  ،الصعيد

كبعبارة أخرل . كىنا أرل كحدانية ادلعمودية كاإلؽلاف كاألسرار اإلذلية كغَت ذلك. كحدانيتو
ؼ أحد عناصر كىذا يعٍت أنو حيثما ضع. كحدانية الكنيسة مرتبطة مباشرة بوجودىا ككنيسة

كبالتارل من أىم الدالئل على كجود الكنيسة كحدهتا . كحدانيتها أصبحت كحدهتا يف خطر
. فوحدانيتها دبقدار ما ىاتاف الصفتاف معطاتاف ذلا مسبقان 

فمن الناحية الرعائية على كل منا أف يعرؼ بأنو مسؤكؿ عن كحدانية كنيستو ألنو قد يعطلها 
. كىذا أييان من قيايانا الرئيسية. فيها كالتزامو بشؤكهنا بربكدة إؽلانو كقلة اندماجو

الكنيسة مقدسة * 
نعم الكنيسة مقدسة دبعٌت أف القداسة أعطيت ذلا : كىذه الصفة مسؤكلية ثانية علينا
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كلكن التساؤؿ ىو إذا ما كنا فعبلن نُقدـ على معُت . كسكنت فيها بسكٌت رأسها يسوع فيها
. نستخدـ كسائل اخلبلص اليت يعرضها لنا ادلخلص يف كنيستوكإذا ما كنا  ،القداسة ذاؾ

كننميها ؟ النعمة موجودة كلكن من ( بالوزنة)يف الكنيسة فكيف ال نتاجر ( كزنة)القداسة 
كادلطلوب منا أف . يطلبها ؟ إف للقداسة جانبان متعلقان بنا ألننا ضلن الكنيسة كضلن ادلقدسوف

كمجموعة لنكوف يف العادل شهادة على أف الكنيسة نعكس القداسة ال كأفراد فقط كلكن 
. فينا مقدسة كمعُت للخبلص

الكنيسة جامعة * 
جامعية الكنيسة ال تعٍت فقط اتساعان أك امتدادان جغرافيان كمشوالن ييم األرض كالقمر كسائر 

ر كاختبا ،إهنا أييان طابع إلؽلاف كل كاحد منا. الكواكب ال بل العوادل اليت دل تكتشف بعد
أف نعيش الكنيسة جامعيان تعٍت أف نرحب يف ذكاتنا جبميع . داخلي إما أف يعيشو ادلؤمن أك ال

اجلامعية منافية للحصر يف . الناس لنمجد اهلل مع الكل كضلب الكل كنعمل اخلَت للكل
كذلك اإلؽلاف غَت اجلامعي ػلد  ،اإلؽلاف ككما أف الطائفية آفة الكنيسة ألهنا ربصرىا كتييقها

كيف ىذا الوقت بالذات كصلت . كيوقعنا يف قَػَبلية ركحية ال نعرؼ أين تتوقف ،انفتاحنا من
أعٍت ادلعمودية  –بنا الَقَبلية ادلذكورة إذل حد أننا جعلنا من بعض أسرار الكنيسة اجلامعة 

كصارت الصبلة يف الكنيسة . حفبلت خاصة بنا أىبلن أك أصدقاء أك أقرباء ... –كالزكاج اخل
. عة كمعها ربتاج إذل بطاقةاجلاـ
الكنيسة رسولية * 

ىذه الصفة تعٍت أف الكنيسة مبنية على أساس الرسل مستمرة يف الًتاث الرسورل باعثة يف 
الكنيسة رسولية دبعٌت أهنا ذات طابع كاحد . العصور احلاضرة الركح الرسورل كاإلؽلاف الرسورل
فهي فيو عنصر ثباٍت دكف ربجر كتوجيٍو . كجوىر كاحد خبلؿ التاريخ كأهنا قامسو ادلشًتؾ

 –كمنها سر الشكر اإلذلي  –فإذا كانت األسرار ادلقدسة . دكف خركج عن احلاجات ادللحة
أفبل غلدر بنا إعادة النظر يف إعلالنا  ،إحدل األقنية اليت تربطنا بالرسل كذبعل منا رسوليُت

ا الىوتيُت كال قانونيُت كال آباء نسك خصوصان كأف الكل ليسو ،األسرار اإلذلية كاالبتعاد عنها
؟ إذا كاف اإلنساف ال ىذا كال ذاؾ شلن ذكرت فكيف ؽلكنو أف يكوف رسوليان بالتارل مرتبطان 

بالكنيسة الرسولية ؟ 



 بية األنطاكيةالشبكة األرثوذكسية العر  آراء أرثوذكسية في الكنيسة
 http://www.orthodoxonline.org  مجموعة من المؤلفين

 

 49صفحة  2010 -عيد العنصرة  -أرثوذكس أونالين 
 

ماذا أفعل أنا لكي ال بقى خارجان عن : كالسؤاؿ الذم غلب أف يهز كل كاحد منا ىزان ىو
علها حية يّف بكياهنا الذم ييم قركنان من فعالية الركح الكنيسة يف طابعها الرسورل ؟ كيف أج

القدس ؟ 
كإين أؤكد أف أحد األسباب الرئيسية اليت ربوِّؿ التقليد اإلذلي إذل شيء عتيق جامد كما 

ىو جهلنا للتقليد احلّي الفعاؿ  ،ذبعل رلرد العادات الكنسية يف نظر الناس تقليدان عقائديان 
مادة للكتب ادلوضوعة على الرؼ ال بزرة احلياة يف كل كاحد ككسلنا الذم يبقي الكنيسة 

كيف نعي كظلارس رسوليتنا كضلن جاىلوف كل : كىذا أييان غلرين إذل التساؤؿ كإياكم. مّنا
بالركح القدس احمليي ؟ كىل ػلق لنا أف ندعو انتماءنا  ،بالرب يسوع ،اجلهل ركابطنا بالرسل

بيخ ضمَت ؟ إذل الكنيسة انتماءن رسوليان دكف تو
ال شك أف ادلتطلع إذل ظواىر األمور يف الكنيسة غلد أف ىنالك نوعان من عبادة ادلاضي ككل 

كمن . كل ما ميى مقدس ككل حديث مرفوض: يقولوف. ما فيو ال بل تأليهان لو كما جاء
ىنا ربجَت حياتنا الركحية يف كثَت من األحياف كحصرىا ضمن إطارات دل يعد ذلا صلة حبياتنا 

ىذا ادلوقف يعٍت أف اهلل كاف يوحي كيلهم كلكنو اآلف انقطع عن . العملية أك باحلياة احلاضرة
كما يعٍت أف الركح القدس كاف يعمل يف الكنيسة حىت ىذا اليـو مث توقف  ،الوحي كاإلذلاـ

كىاكم مثبلن على طغياف العادة على . كيف ىذا ما فيو من اخلطأ البلىويت الفادح. عن العمل
: اث الركحي األصيل كالتقليد الشريفالًت

يف البيت (. مسيحية)حاكلُت مرة أف أحسب الوقت الذم يستغرقو العنصر الديٍت يف جنازة 
ال تقاـ الصلوات بل تدعى النادبات كالقوالوف كىؤالء يتفننوف يف إغداؽ  ،حيث ادليت

قدار ما يتوصلوف إذل الكلمات الرنانة على ادليت إلرضاء األىل كما يعتربكف أهنم صلحوا مب
. إبكاء الناس كإثارة الدموع

كيتألف ادلوكب على أساس الوجاىة كيسَت يف طريق الكنيسة تتقدمو الطبوؿ كالزمور كالسيف 
كقلما يتمكن مرتل من ترنيم . كالًتس يف بعض األحياف كالطلقات النارية عند اإلمكاف

. بُت البيت كالكنيسة( قدكس اهلل)
كتقاـ الصبلة طيلة ربع ساعة  ،إذل بيت اهلل بقي معظم احلاضرين خارجان  فإذا كصل اجلثماف

. أك عشرين دقيقة أماـ القلة من ادلشيعُت
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يفسح فيو  ،كما أف تنتهي الصبلة كػلمل اجلثماف إذل اجلدث حىت يعود ادلوكب كما كاف
طى فيكوف من أصل ساعة كنصف الساعة يع. اجملاؿ لكليمات من الصبلة أين من يسمعها

(. مسيحية)الدين ربع ساعة كتدعى اجلنازة من أكذلا 
إذل أم حد تسلطت التقاليد كالعادات على التقليد األصيل  –يف نظرم  –ىذا ادلثل يدؿ 

. كبقي الكثَتكف ال ؽليزكف بُت ىذا كتلك ،كسلبتو الوقت كاألعلية
الخالصة 

عنا لكي أنظر إذل كاقع الكنيسة لقد أحببت أف أحوِّؿ االنتباه عن النظريات يف موضو ،كأخَتان 
ليست تعريفان عقليان بل ىي كجود حقيقي كاقعي ككياف يف  –كما أشرت بدءان  –اليت 

ككذلك لكي أبرىن أننا نواجو يف الكنيسة مشكلة كربل ىي العيش يف الًتاث . التاريخ
. األرثوذكسي الصحيح ال االكتفاء بأف يبقى يف طيات الكتب

كرة مستمرة كعلينا أف نسهم بكل مسؤكلية لكي تصبح ىنا كىناؾ كيف الكنيسة يف حالة صَت
 ،كعلى أعيائها أف يوجدكىا دبعٌت ،إهنا لؤلرض كلو دل تكن من األرض. كل آف كزماف

كلو كاف عليهم دفع شبن ذلذه  ،كيشهدكا كل حُت للحق الذم ربمل كاخلبلص الذم تُعلن
(. عصريتهم)جتماعية أك الشهادة من أشخاصهم أك أرزاقهم كعبلقتهم اال

فإف دل نكن . ككما نكوف ضلن كذلك تكوف ىي. ىي أنت كأنا ،رعائيان  ،الكنيسة يف النهاية
فليفتح إذان كل . شيئان عادت الكنيسة موضوعان للبحث ال اختباران حياتيان بفعل اإلؽلاف احلي
كليعط  ،ية ادلقدسةقلبو من جديد كليغرؼ من ينابيع التعليم كالكتاب كليمارس األسرار اإللو

 ،كعندئذ فقط ،فتتفجر فيو ينابيع ماء حية بفعل نعمة الركح القدس ،الرب من قلبو كمن كقتو
.  يرل بأـ العُت كيدرؾ فعبلن ما ىي ىذه الوحدة ادلقدسة اجلامعة الرسولية أعٍت الكنيسة

 


