
  ؟ةاألرثوذكسّي هي ما
  
  

  
 من تكلَُّمسأ بل الكتب، مَن حتديداٍت أَنسَخ لَن

 الوحيدة، احلقيقةُ هي األرثوذكسيَّةُ. قليب أَعماقِ
 حتتاُج ،وبالطبع. وُمذهلَة ُمثريٍة مغامرٍة إىل والدعوةُ
 إىل مستندةً وليست يكفي، ما اخلطورة من وفيها جرأةً
 أبًدا خالفأُ لن ،عمريولَ. الغابر الزمنِ من غارٍ ْيشجرَت

 أَمجلَ، شيٌء يوَجُد ال أنَُّه أؤمُن": القائلَ دوستويفسكي
 مَن وكماالً شجاعةً وأَكثَر ُحبا، وأَكثَر ُعمقًا، وأَكثَر
  ...".املسيح

 ِمنَّا وَتطلُُب وأَبرياء، أَنقياَء اُألرثوذكسيَّةُ ُتريدنا
. أَشقياء أُناًسا يٍدتأك بكُلِّ سنكونُ اِهللا دوِن فَِمن. الكثري

 ال األمُر هذا. قدِّيسني ناأنفَس نعتُرب أنَّنا ،ذلك من واألسوأ. قدِّيسني لسنا حنُن ،احلقيقة يف
 حقيقيَِّني وُمتواضعَني صرحيني، بل ممالقني، اُألرثوذكسيَّةُ ُتريُدنا ال. ُمطلقًا اَهللا ُيعجُب

 مسيُح. صبورين بل غيوريَن نكونَ وال ،هبم السوَء نظنَّ الَّأو اآلخرين، مَع وُمتساهلَني
 ةَاخلطأ خاطََب مرٍَّة من ما. وحمبوب وُمتساِمٌح ونبيل، َوُدوٌد، اجلميع، ُمَتَناَولِ يف اُألرثوذكسيَِّة

 ال يبكِّت، وال ُيسيء، ال. وعجَزَنا وعدميََّتنا، َضعفََنا، ُيدرُك فَهو. هبم ازدَرى حتَّى وال بِقَسَوٍة
  .َألجلنا وُيضحِّي وُيحبُّ ُيسامح، بل ال. نتقمَي وال ُيعاِقُب

 كتَب السجن، يف وهو أُرثوذكسيا صاَر ،ستاينخارت نيقوالوس اُمسُه عرباينٌّ-روماينٌّ رجلٌ
  ١برامها هو وليس الالمبايل، اخلالَق هذا اجملرَّد، املعىن هذا يوًما اُهللا يُك مل: "ُمذكَّراِته دفترِ يف
  ".الدهور تطوي اليت املعرفِة أُلوهةَ هو َسلي إِليه، ُيقترُب ال

 وطريقةُ ،وموِقٌف ،منطٌ هي بل جيِّدات، أُخَرياٍت بَني مجيلةً ديانةً اُألرثوذكسيَّةُ ليسِت
 َعثََرةٌ اُألرثوذكسيَّةُ. اجلميع وُمساحمةُ عداِءاأل حمبَّةُ إنَّها. قابِلُم دوِن من ُمضحِّيةٌ حمبَّةٌ هي. حياة

  .كثًريا َنيقالنّيِللَع وغَباوةٌ
 ليَس هو. ممكن غَري أَو صعًبا أو ُمعقًَّدا، أَو احلكمة، عدَمي اُألرثوذكسيُّ التعليُم ليَس

 وللمتفائلني ُمِلحَّة، روحيٍَّة ُألمورٍ إنَّه. املتعصِّبني للمتديِّنَني َوليَس كما املتراخَني للمؤمنَني
 ليسِت. القدِّيسني ومجالَ واهلدوَء السالَم، وُيظهُر والغبطة، الواقعيَّةَ احلريَّةَ وُيعطي. واحملاربني

 وسهرانيَّة ُمستقيم، وَموِقٌف دائمة، وَيقظةٌ ُمستمرَّة، جماَزفَةٌ هي بل ُمنوًِّما، أَو ُمهدِّئًا اُألرثوذكسيَّةُ

                                                 
  .اهلندية الديانة يف إله ١



 املقدَّسِ بلِاجل يف حمصورةً وليست مسكونيَّة، بل يونانيَّةً اُألرثوذكسيَّةُ ليسِت. فقيامة متواصلةٌ
  .ُمتواِضع ُمؤمنٍ كُلِّ قَلبِ يف بل أُورشليَم يف أَو

. الرِثاء َيستحقُّ َضاللٍ يف َيقُع النفعِ وَعدِميي للُسذَّجِ هي اُألرثوذكسيَّةَ أنَّ يعتُرب َمن كلُّ
. َخطأ على َوفه والنوَّاحَني الكساىل بعَض ُتعلَُّم اُألرثوذكسيَّةَ الكنيسةَ أنَّ َيظُنُّ أَحٌد كانَ إِن

. وبارِدين التقبُّلِ عدميي ليسوا. واَألصالَة والشفافيَِّة الكمال، أَجلِ ِمن اُألرثوذكسيُّونَ جياهُد
 ِخفٍَّة العَب وال منجًِّما وال ساحًرا ليَس إِهلُنا. ُحكماء جيعلُهم بل ُيحزُنُهم ال العاملِ هذا فَُبطالنُ

 ُتحتملُ ال واليت واملضنيةُ واحملزنةُ الَوسطيَّةُ اُألموُر ُتعجُبُه ال .اغريًب ُمعجزاٍت صانَِع وال
  .واملتواضَعة والكاملةَ الصادقةَ اُألموَر حيبُّ لكنَّه. والفاترة

 نعيُش. نتفاءل أن إالَّ نستطيُع وال سرِّيَّا، ونفَرُح الرَّجاء، على دائًما حنُن اُألرثوذكسيَِّة يف
 حتكَم لكي موجودةٌ وهي فقط، وحتارُب أَعداًء ُتريُد رثوذكسيَّةَاُأل أَنَّ َيعتقُد وَمن. ُنحّب لكي

 حيتاُج والَصلُب. أَوَّالً ُنصلَب أنْ جيُب نقوَم لكي. َصواَبه فَقََد َتأكيٍد بكلِّ فهو ،أَحكاًما وُتصِدَر
  .وقائَمة متواضعةٌ مصلوبةٌ، اُألرثوذكسيَّةُ. هحينِ يف َيأيت الَصلُب. ُمسبقَة هتيئةً

 ولَطاملا. النقيَّة واحلياة واملستقيمةَ احلقيقيَّةَ واملعرفةَ القومي، العملَتعين  وذكسيَّةُاُألرث
. خاطئَة بطريقٍَة ُنظهُرها ألنَّنا هذا، عن املسؤولَني حنُن ولعلَّنا. اُألرثوذكسيَّة فَْهَم واؤأَسا

 أَوالَدُه ُيريَح أَن َيعرُف َحنون، أُموِميٌّ ِحضٌن اُألرثوذكسيَّةُ. ُتعلَّم ممَّا أَكثَر ُتعاُش اُألرثوذكسيَّةُ
  . عظيمة بطريقٍَة

  اآلثوسّي موسى لراهبا
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