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املسيحيني ممن تبدو هلم غرية  تطلعنا وسائل اإلعالم دوما على تشدد املتسلفني
على الكنيسة، ولكن مع عدم معرفة ملا هو نسىب متغري ميكن مناقشته، وما هو مطلق ال 
حيتاج وال يقبل التغيري. هل هم مندفعون أم مدفوعني؟ اهلل يعلم. هم يهااوون لال   
 إصالح وجتديد وتقدم حنو الوحدة الكنسية وتطوير الفكر، مما جيتهد قداساة الباااا  

لنائسنا  احتفالطريقة وطقس حتضري املريون املقدس، أو  يفتاوضروس لتحقيقه، حىت 
طريقة التحضري و حتدياد ياوم    أيديسمرب، و لالمها ) 25 يفاملهجر اعيد امليالد  يف

 ( طقوس وليسا عقائد!!!االحتفال

 اجلوهرياحلوار هو السبب  يفعلى تعرافات ومعاىن الكلمات  االتفاق انعدام
على مر الزمن، االرغم  االنشقاقاتالتفسريات و يفالفات الالهوتيني والكنائس جدا خل
قانون اإلميان. وهذا هو  يفالعقيدة لما صاغتها الكنيسة  أيعلى اجلوهر،  اتفاقهممن 

 اجتاهاد عدم قدرة السلفية املسيحية على تفهم ما ميكن تغيريه فيما هاو   يفالسبب 
قاال للتغيري. وهلذا يتشدد هاالال  السالفيون    مطلق غري عقيدياشرى، وليس جوهر 

املسيحيون، سوا  مع قداسة البااا أو مع آخرين ممن يريدون جتديد الفكار والتفساري   
اعض األمور النسبية غري املطلقة )أمثلة: ما هو تعريف "علة الزناا"، هال    يفوالتنظيم 
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ّضار املاريون   يضيق أم يتسع، لكى نتفق على أسباب الطالق أو التطليق؟ ليف ُيح
املقدس؟ هل حنتاج أن ندعو لوحدة الطوائاف وقباول معمودياة الكناائس غاري      
األرثوذلسية؟ هل جيب تطوير اإلدارة الكنسية؟ هل الصالة مع لنيسة غري أرثوذلسية 
أو ألهنا ترسم املرأة قسيسة يعترب هرطقة؟!!!(. وسبب ذلك التشدد والتسالف أهنام   

)خاصة فيما يتعلق اااجلنس   اجتماعيةس أو قاعدة يالمنون أن لل فكر أو رأى أو طق
واحلب والزواج والطالق(، وله عادات وتاريخ قدمي هو "عقيدة مطلقة" تسلمناها من 

ااد  جياب    ذي اادئأرى أن  إنينمنها. و االقتراباآلاا  ادم شهدا  ... وال ميكننا 
تعليمنا وأن نتفق على ما هو مطلق  يف( أن ناللد ًاوخدام ًاوشعب علينا لكنيسة )قيادًة

لل ما ندرله من تعاليم تسالمناها عارب    يف)غري متغري( وما هو نسىب )قاال للتغيري( 
 يفالكنيسة. تعودنا تقويا أن نقدس لل ماا نتعلماه    يفالقرون من األجيال السااقة 

ق. االكنيسة هو مطلا  الرتباطهالكنيسة، وهذا جيد.  ولكن ليس لل ما نعتربه مقدس 
 يفاملطلق هو ما نقبله وال حنتاج أن نراجعه أو نغريه مثل العقيدة )الدووا( امللخصاة  

قانون اإلميان، إىل جانب أقوال الرب يسوع املسيح. واحلقيقة أن املطلق اصورة لاملة 
املسيح يسوع رانا. واملتغري هو: التفسريات و الطقاوس   يفهو اهلل ذاته وحده وإعالنه 

الكنيسة للها معا،  ااتفاقسية واآلرا  الشخصية، على أن يكون التغيري والقوانني الكن
 لما سأشرح.    

فكر شعبنا وأانائنا ساو    يف النسيبوأصلحنا مفاهيم املطلق و انتبهنافقط لو 
يقف نزيف هذا اهلجوم الغري مربر على لل إصالح وجتديد، وحنمى أانائنا من أحاد  

 أهم أسباب اإلحلاد.

إمياننا الثاات غري املتغري، اإعالن اهلل لنا عن طبيعة وعالقة اهلل واإلنساان   هي
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قانون اإلميان. وقانون اإلميان يلخص لنا  يفالدووا لما خلصتها الكنيسة  هيوالكون، 
هو التساليم   الكنسياجلامع لكل الكنائس. و التقليد  أي، املسكوين" الكنسي"التقليد 
الكنيسة اجلامعاة احلاى،    اختبار أيعن حياة و تعاليم الرب املعاشة احلية،  الرسويل

اهلل  ااان إلعالن اهلل عن ذاته وعالقته ااخلليقة، لما علمنا وأرانا الرب يسوع املسيح 
)وهو غري املاتغري( ال يشامل    املسكوين العقيدي الكنسياملتجسد اشخصه. والتقليد 

)حىت لو أمسيناه تقليدا طقسيا( ألن األخري متغري ااملكاان والزماان    سيالطقالترتيب 
 الكنسي واالختبار العقيديللكنيسة املكانية. ومن هذا التقليد  الثقايف احلضاريواملناخ 

املعاش لتبت الكنيسة، اإهلام الروح القدس ووحيه: الكتاب املقدس، الذى هو ولياد  
 .  الكنسيوليس أاو التقليد 

ملهم لشرح العقيدة والكتااب   اجتهاداشرى لتفسري العقيدة. هو  اجتهادهو 
لغة العصر والثقافاة واحلضاارة    اختال عباراته وجمازاته حبسب  يفاملقدس، وخيتلف 

، اشرط عادم  االختال املكانية حيث جيتهد املفسر. التفسري، خبال  العقيدة، يقبل 
 قانون اإلميان. يفتعارض التفسري مع ثواات العقيدة، املذلورة 

إلجااة ما ليس له إجااة واضاحة أو   الرأياشرى صر  ملعطى  اجتهادهذا و
وارد جدا هنا، ومقباول   الرأي يف واالختال الكتاب املقدس والعقيدة،  يفتفصيلية 

يعتقد أنه هو العامل العلايم   الرأيلان صاحب ادرجة أوسع اكثري من التفسري، إال لو 
اكل اواطن األمور، والذى ال شريك له، وأنه وحده ميثل الكنيسة، أو ااألحرى هاو  
 يفالكنيسة ذاهتا و رأيه هو هو "تعليم الكنيسة" ذاته، وهو رأى مطلق الصاحة، وأن  

ام وأيام الصوم : ليف نصوم؟ نوع الطعالرأيرأيه هذا "قبضة احلق" البّين! ومن أمثلة 
 األاادي وساعاته؟ ليف نرتب طقس الصالة اجلماعية وعناصره؟ ما هو نوع الفرح 
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وعذااات جهنم؟ مىت يصبح اجلنني إنسانا؟ هل نرفض إجهاض األجنة أيا لان السبب 
الذى يدفع الطبيب للنصح ااإلجهاض؟ هل وسائل منع احلمل خطية؟  النفسيأو  الطيب

؟ هال  املسيحيمن اهلل؟ هل أطفال األناايب أمر ال يقبله هل حقا مرض اإليدز عقواة 
أن يكون ناشطا سياسيا؟ ماذا عن زراعة األعضا ؟ ماذا عن متااعاة   املسيحيمن حق 

 الفنون و الرياضات و السينما و املوسيقى و غريها؟...

تعريف أمر مثل "علة الزنا"؟ هل نأخذ ااملعىن  يفأو: ألى درجة ميكننا التوسع 
وجود شهود أيضا؟ أم ادون شاهود؟   يفالكامل فقط، و اجلسديللفعل  املادي احلريف

وجود أدلاة مساجلة أو    يف، احلكمياتغيري الديانة، و الزنا  الروحيأم هل نقبل الزنا 
لتعريف الزنا، أم نقبل الزنا ااالفكر   لا مكتواة ترجح حدوث الزنا؟ هل هذا دليل 
ذا يثور املتشددون املتسالفون  اق!!!؟ وملوالسايرب سكس )ااإلنترنت( لأسباب للطال

نعلم أهنا غالبا ما تقود إىل الزنا،  واليتوالزوجية  االجتماعيةضد أن نقبل أن األوضاع 
أيضا "علة للزنا"، حىت قبل حادوث   هيإذا ترك احلال على ما هو عليه ادون طالق، 
 العقليرر، أو املرض املتك النفسيأو  اجلسديالزنا )مثل السجن لعدة أعوام، أو األذى 

 استحالةاخلطر واملميت، أو الفرقة لعدة أعوام، أو  املعديالغري قاال للشفا ، أو املرض 
(؟ هل نضايف  1938الئحة  يفالعشرة ألسباب غري قاالة للتغيري ... لما هو احلال 

والزوجية إىل تعريف ومعىن "علة الزنا"؟ علاى أسااس أن    االجتماعيةهذه األوضاع 
لكال مان    ثاان هذه احلاالت، االطالق و السماح اازواج   يفوث الزنا جتنب حد

 الزوجني، قطعا هو قرار يبدو رمحة االزوجني واألانا  ومسعة الكل...    

قااال للتضييق أو التوسيع حبسب درجة ضيق األفق، أو سعة  الرأيهنا يكون 
صدر وقلب وحكمة ومعرفة املفسر العلمية والطبية والنفسية. هذه أمور حيكم فيهاا  

اخلربة الزوجياة.   النعدامالعلما  املتخصصون املتزوجون فقط، وليس غري املتزوجني، 
يتحاور حوهلا املستنريون  اليتويبدو أن هذا املفهوم هو عقدة قانون األحوال الشخصية 

الكنيسة القبطية. لما أننا نعلم جيدا أن العلم يكتشف وياللد لنا مان   يفواملتشددون 
 اجلنساي جيل إىل جيل أمورا مل نكن نعرفها عن الطبيعة البشرية، خاصاة اجلاناب   
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اضعفاهتا، مع متغريات لل عصار، تقتضاى    اليتمنها. هذه الطبيعة البشرية  والنفسي
لا أوسع وعلما أعمق، ومن مث رأيا أمشل وتفهما رحيما اضعف البشر. اهلل يرياد  إدرا

 رمحة ال ذايحة نفاق وتشدد.

لولتيال واحاد،    يفوالتفسري، الثالثة معا،  الرأيهو حماولة ضم العقيدة و
 يفمع العقيدة الثااتة  يتساوى للية لنسيلأمر  الرأيلتأليد إطالق صحة التفسري أو 

اخلطورة على مستقبل الكنيسة وتطاور   يفأهنا "مطلقة" غري قاالة للتغيري. هذا أمر غاية 
صفة اإلطالق،  الرأياملتغريات فيها. وهذا الكولتيل الواحد يكون إلعطا  التفسري أو 

قاة  الكولتيل" ماع العقيادة املطل   يفقد أصبحا "واحدا  الرأيمبا أن التفسري )و( أو 
شخصيات سياسية، تارخيية ومعاصرة،  يفذاهتا!!! وهذا األسلوب، لما هو واضح لنا 

 السياساي تااريخ البشارية    يفما هو إال حماولة لتأليد دلتاتورية اعض األشخاص 
 .الفاشيالغرب، و االد احلكم  يفالقرون الوسطى  يفأيضا، خاصة  الكنسيو

و وطن أو لنيساة، أو حاىت   واضح إذن أننا ال ميكننا أن نتقدم لمجتمع أ
عقيدية مطلقاة،   أياألمور "الفوق دستورية"،  هيمالسسة إدارية، إال اعد أن نقرر ما 

 الايت األمور القاالة للتغيري حبسب تغري الزمان واملكان والثقافة ودرجة املعرفة  هيوما 
اجملتماع الواساع عموماا     يفنصل إليها من جيل جليل. أما األصوليون واملتطرفاون  

أيضا، فال يقبلون هبذا احلديث ألنه يضعف من دلتاتوريتاهم، وقادرهتم    الكنسيو
وحريتهم املتاِجرة االدين وآيات الكتاب املقدس، لتمرير تفسرياهتم التارخيية على أهناا  

اإلطالق، مبا أننا أمسيناها "تعليم الكنيسة". رجاا  ييياز الفاارق     يفمساوية للعقيدة 
البشرية للها مان   واالجتهاداتاحية، والتفسريات واآلرا  اني العقيدة من ن اجلوهري

فك وحتليل هذا الكولتيل اخلطري جدا على الكنيسة وهاو أحاد    أي –ناحية أخرى 
 أسباب إحلاد أانائنا.
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 من له أذنان للسمع ......؟

تقرها واعة اشرية، ملمارسة تظهر  اليتالطقس هو الترتيبات املادية الظاهرية 
وحدانية  يفلن معتقداهتم الفكرية والدينية، حىت ميارسوا احلوار أو التعليم أو العبادة وتع

إذن هاو ترتياب اشارى     الكنسيفكرية )روحية نفسية( مكانية وزمانية. الطقس 
جز ا من التقلياد   سنعترب الطقأن  بال جيالعبادة، و يفموضوع لتعليمنا وشرلتنا معا 

عنه. الطقس يتغري قطعا اتغري املكان والزمان والثقافة  ، وإن لان يعربالعقيدي الكنسي
 و احلضارة.

 يف القرن  السادس عشر يفأسرار الكنيسة مل حتسب وتعد أهنا سبعة فقط إال 
 الكنيسة القبطياة  يفإيطاليا. ومل حتسب سبعة  يفجممع ترنت  يفالكنيسة الكاثوليكية، 

القرن العشرين نقال عن  يفإال اعد لتااة حبيب جرجس لكتاب أسرار الكنيسة السبع 
 للتألد: اآليتالكاثوليك! ميكنكم البحث على جوجل أو قرا ة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrament 

https://www.christiancourier.com/articles/824-what-about-the-sacraments 

https://legacy.fordham.edu/halsall/source/1438sacraments.asp 

http://www.catholic.com/quickquestions/did-the-church-change-the-number-of-the-

sacraments 

https://oca.org/questions/sevensacraments/the-sacraments 
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التفاصايل و هاو: أن    يفغاية األمهية ادون الدخول  يفأملح أاونا مىت ألمر 
لألسارار، ألن لال    حسايبالقرون األوىل مل حتاول تقنني أو حتديد عدد  يفالكنيسة 

ال يباح هبا لغري املالمنني، ومن خالهلاا   أيممارساهتا لانت تعتربها "أسرارا" مقدسة، 
 يعمل الروح القدس فينا.

"، أن املسايحي اإلميان  يفلتااه "التقليد و أمهيته  يفلتب أاونا مىت املسكني 
القرون األوىل ملعىن للمة "أسرار الكنيسة" خيتلاف لاثريا عان     يفمفهوم الكنيسة 
 للتعبري ذاته، والذى صاغته الكنيسة الكاثوليكية أوال. احلايلالتعريف والفهم 

 – 173" ص  يلتقليد السارائر حتت "مدخل إىل  ا الفصل اخلامس عشر يف
فيماا   أي، يالتقليد السرائر يفللدخول  القارئذهن  هنيئلتب: ]واآلن نبدأ   176

خيص ممارسة األسرار املقدسة حبسب التقليد املسلم منذ البد ، لكى نعد الذهن لدراسة 
األسرار مرلزين على سرى اإلفخارستيا واملعمودية. ... ُتدعى هذه األعمال اإلهلياة  

جترى داخل اإلنسان وال يستطيع أن يلحظها أو يكشافها ااألسارار اإلهلياة أو     اليت
للها "سار اهلل أو سار    هيالسرائر املقدسة أو أسرار الكنيسة. واملسيحية حبد ذاهتا 

، ومها ما أعلنه اهلل عن نفسه وما صانعه  اإلهلياملسيح". ... سر الالهوت وسر التداري 
(. 1نفساه" )أ    يفقصادها   اليت"ليعرفنا اسر مشيئته حسب مسرته  اانهاواسطة 

وهذان يشمالن سر الثالوث األقدس وسر التجسد والفادا . ... واألسارار اإلهلياة    
فيها مينح اهلل نعمته خاصة للمالمنني اواسطة الكنيسة لنوال  اليتاملوهواة للكنيسة وهى 

حاددهتا الكنيساة    اليت –ر السبعة تشمل األسرا هياحلياة األادية. و يفشرلة معه 
 ُيمنح فيها اإلنسان نعمة من لدن اهلل ...[ اليتمع لافة األعمال األخرى  –مالخرا 
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ما قالاه   الفصل الثالث من الكتاب ذاته لتب أاونا مىت املسكني، مقتبسا ويف
أن املعمدين )املالمنني( اجلدد لانوا مطالبني اعدم إخباار   يالقديس لريلس األورشليم

 هاي من تعاليم الكنيسة وممارستها وعقائدها، ألن هاذه   اأي مسيحيإنسان غري  أي
"أسرار الكنيسة املقدسة" وإال ُحسب هذا املالمن احلديث املعمودية خائنا! ]إذا سألك 

الكنيسة(؟ فال ختربه وال  يفمل يصر اعد مالمنا(: ماذا يقول لك املعلمون ) أيموعوظ )
نا نسلمك اآلن سرا الذى هو رجا  احليااة اآلتياة.   قط. ألن اشي أحد من اخلارج 

أحرس السر من أجل هيبة اهلل ... ألن املوعوظ إذا مسعه ال يفهماه و حيسابه عثارة    
 .  59ويتهكم عليه، واملالمن إذا ااح اه يدان لخائن! [ ص 

لتااات اآلااا    يفللكنيسة حيوى أهم ما أمسته الكنيسة  االنضماملان طقس 
ااإلميان اتردياد   االعترا لما نرى لانت:  هي "اسرار الكنيسة"، والقرون األوىل يف

مث املعمودية و سار التثبيات )     –ااخلطايا(  االعترا قانون اإلميان )و ليس أساسا 
مث شرلة اإلفخارساتيا.   –موهبة الروح القدس( اوضع اليد أو مبسحة املريون املقدس 

 .  ولانت هذه للها ممارسة واحدة ال تعدد رقميا

لتب األب جون مايندور  حبثه وقد يت تروته ونشره االعراياة اعناوان   
". واألب مايندور  يشرح لنا ما لتبه آخرون أمثاال  أرثوذلسي"الزواج من منظور 
(" واملنشور اواساطة  الكنسيحبثه "حتديات ماضينا ) يف األرثوذلسيجون إريكسون 

: األرثوذلساي العاامل   يف الهويتر املرجع األول أيضا، وهو ألرب ناشر ومعهد ناش
هاذه األحبااث    يفمنشورات القديس فالدميري، انيوياورك. وخالصاة املاذلور    

األرثوذلسية وغريها مما هو متوفر للقرا ة على اإلنترنت أيضا، والذى ذلاره أيضاا   
 يف املسايحي هاو أن الازواج   وسائل اإلعاالم،   يفالسنوات املاضية  يفالكثريون 

القرون األوىل وحىت القرن الثامن لان عقدا مدنيا فقط، لما  يفاإلمرباطورية الرومانية 
لان احلال لكل رعايا اإلمرباطورية. والكنيسة مل ترفض ذلك. واعد توثياق عقادمها   
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يذهب الزوجان ليأخذا ارلة الصالة الكنسية، ألن الكنيساة "تعلان وتباارك     املدين
الفردوس لكل آدم و حوا . وهذا  يفالذى اارله اهلل انفسه  اإلهليوتقدس" هذا السر 

القرن العاشر اأمر اإلمرباطور ليو السادس. ومن  يفأصبح عرفا جاريا  الكنسيالطقس 
صورة ألرب مما سبق. ولانت أسباب التطليق الزواج ا ةمسالولييومها أخذت الكنيسة 

ماا أخاذت ااه     هي هياإلمرباطورية الرومانية )لما يذلرها إريكسون( تقريبا  يف
العسال منذ القرون الوساطى.   الانالقوانني املنسواة  يفالكنيسة القبطية األرثوذلسية 

 قيقاي حالشهرية. هذا تااريخ   1938الئحة عام  يفاملعمول هبا  هيوهذه األسباب 
 ميكن للكل التألد منه.   

 يفالرمال ونترك اخلطااة مان أانائناا     يفواليوم ال ميكننا أن ندفن رؤوسنا 
املستقبل للدمار حىت اعد التواة، ألننا قررنا أن نعيد تفسري أقوال الرب اصورة متشددة 

حيّلوا أو  . آاا  الكنيسة قبلوا أن يطّلقوا أوًامل تعهدها الكنيسة األرثوذلسية لعشرين قرن
الغالب  يفيتضح للكنيسة أهنا  اليتُيبطلوا الزواج ألسباب الزنا، أو األحوال واألسباب 

أهناا   اعتبار، على ثاناألغلب سو  تقود إىل الزنا، إن ترلت ادون طالق و زواج 
تدخل وتقبل حتت اند "علة للزنا"، لما ذلرنا. فهل يصمت املتشددون، حىت تتحرك 

 م؟!الكنيسة إىل األما

 حنن معك يا قداسة البااا.

 -من لتاب اهلل واإلنسان والكون  الثاينقدم اجلز  أملن يريد القرا ة االتفصيل 
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