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  ارً ـكذ .، عىل مثال هللا صنعهخلق هللا إالنسانيوم «
 )2-5/1تكوين ( »يوم ُخلقوا و/ركهم، وّمسامه ٕانسا(ً  خلقهم، ؤانىث

  
 

  األساقفة األرثوذكس في ألمانيا إلى الشبابمن رسالة 
  حول الحّب والجنس والزواج

  
  

  انيا،األرثوذكس يف أمل ان والشابّاتأيّها الشبّ 
  

  تناول عدد منه إليكم ذه الرسالة راغبيـن يف، نتوجّ انياأملالكنيسة اليت تنتمون إليها يف يف صفتنا أساقفة 
هذه القضايا متّس الوجود اإلنساّين ظهر بوضوح أكرب. ، وقضايا زمننا الـملّحة تاآلنّية. إّن العامل يزداد صغرًا الـمسائل

  يديكم.احلاضر والـمستقبل بني يضع اهللا  نّ إوجودَكم:  – برّمته
والكرامة اإلنسانّية.  الحّريّةيف جّو من النمّو حنن نعيش يف بلد يتمّتع فيه اإلنسان الفرد بالقدرة على  أّوًال:

كننا . واحلّق أنّه ميعلى وجه األرضغري بلد ممكن يف  هو ما زال غريهذا مل يكن مسألًة بدهّيًة عرب تاريخ اإلنسانّية. و 
 إّمنا هو بركةانيا، حيث ينعم اجلميع جبّو من السالم واحلرّيّة والدميقراطّية وحقوق اإلنسان، أن نعترب أّن وجودنا يف أمل

  لدن اهللا. من
حيال مناخ من التطّرف الديّين آخذ بالتصاعد يف غري مكان، حنن مدعوون كمسيحّيني إىل الدفاع عن هذه 

تقليد كنيستنا، يف الكتاب املقّدس و يف  عنها عرب القيم بكّل ما أوتينا من قّوة. فهي تتوافق مع صورة اإلنسان كما يُ 
من  علًمامَ ته حبرّيّة اوإنّنا نرى يف قدرة اإلنسان على اّختاذ قرار  ).1/27ّن اإلنسان خملوق على صورة اهللا (تكوين إأي 

  معامل هذه الصورة اإلهلّية.
  

باحلرّيّة ارتباطًا ال ترتبط فالـمسؤولّية  تاّمة. مسؤولّيةـبهذه احلرّيّة نعمة عظيمة. وجيب التعامل معها : ثانًيا
أن هذا االرتباط يعبّـر عن ذاته يف جماالت احلياة قاطبًة، ومن بينها السؤال عّما إذا كان الـمرء يريد  تنفصم عراه.

ويّتصل ذا عدد  البحث عن شريك أو شريكة حياة.بالنسبة إىل  حياته وحيًدا أو من ضمن مجاعة، وطبًعا قضيي
هذه األسئلة متّس كال من التساؤالت عن اجلنس وعقد الزواج واالختالف بني الزواج املدّين والزواج الكنسّي إخل. 

  .حبرّيّة طريق حياته قريرت كل مّنا  من حقّ  إذيف عمق كيانه، 
ه. ومن مثّ، حرّيّت مبلءطريق حياته إذ على كّل واحد أن يقّرر  –إّن األفكار اآلتية هدفها تقدمي املساعدة 

  على التعاطي مع هذه األسئلة مبسؤولّية وعلى تعزيز احلوار يف كنيستنا. ثّ فإّا حت
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هو اإلصحاح الثالث  الوجدانيف  يف الكتاب املقّدس وأكثرها حضورًامن أشهر املقاطع  ّن واحًداإ :ثالثًا
يف هذا النّص، ». نشيد احملّبة«بعضهم  وقد دعاهمن رسالة القّديس بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس، عشر 

الـمحّبة تصبـر، الـمحّبة ختدم، وال «على أّا قّوة تؤّهل لتخّطي األنانّية. كيف؟  المحّبةيصف الرسول القّديس 
حتسد وال تتباهى وال تنتفخ من الكربياء، وال تفعل ما ليس بشريف وال تسعى إىل منفعتها، وال حتنق وال تبايل 

 تفرح بالظلم، بل تفرح باحلّق. وهي تعذر كّل شيء، وتصّدق كّل شيء، وترجو كّل شيء، وتتحّمل بالسوء، وال
عرفة إىل حتقيق إنسانّية اإلنسان ومد و قهكذا فإّن احملّبة ت ).8-13/4كورنثوس   1» (كّل شيء. احملّبة ال تسقط أبًدا

مور الثالثة: اإلميان والرجاء واحملّبة، ولكّن أعظمها فاآلن تبقى هذه األ«احلّق. لذا، هي أمثن من كّل فضيلة أخرى: 
  ).13/13كورنثوس   1» (احملّبة

أن عن  أعزفحني أحّب،  غري مشروطة. هبةً شّكل يهذا  ،آخر اشخصً أن حيّب اإلنسان املعىن، ذا 
ّن أيسوع  كلماتوجودي. احملّبة شعور كّلّي ودينامّي، وليست جمّرد رغبة عابرة. وهي تفتـرض   يفأكون نقطة املركز 

، فال يكونان اثنني بعد ذلك، بل جسد واحد (راجع: اواحدً  ايلزم امرأته، ويصري االثنان جسدً الرجل يتـرك أباه وأّمه و 
  ، وتسعى إىل حتقيقها. )6-19/5مّىت 

  
ما  غالًباذلك، حيال ر من الشّبان والفتيات عالقات جنسّية قبل الزواج. ثُ كُ   تبـرخي ،يف زمننا احلاضر: رابًعا

. إّن دور كنيستنا هو مواكبة الـمؤمنني بالنصح ه املسألةمن هذيُطرح السؤال عن موقف الكنيسة األرثوذكسّية 
نشّدد على ضرورة  فنحن .فلتان اجلنسيّ لل رّخصي هذا الـموقف الطبًعا، على حنو آّيل. الروحّي، ال إطالق األحكام 

 الشريكة/الشخصّية فحسب، بل حيال حياة الشريك الجنسّيةالحياة مسؤوًال ال حيال الفردّي أن يأيت السلوك 
وأمام  ،أمام الذات تكونؤولّية ساملّن إ. اجلنسّية ياةحلانجم عن النتائج اليت ميكنها أن تحيال  وكذلك، اجلنسّية أيًضا

 أجسادكم هي ما تعلمون أنّ أوَ «، يكتب الرسول القّديس بولس إىل أهل كورنثوس: وأمام اهللا. ذا املعىن ،اتمع
  ).6/19كورنثوس   1» (هيكل الروح القدس، وهو فيكم قد نلتموه من اهللا، وأّنكم لستم ألنفسكم؟

 ميكناليت و  ،إّن هذا اإلصحاح من الرسالة إىل أهل كورنثوس خمّصص للحرّيّة اليت تنشأ من االّحتاد بيسوع
ّبكم بزواج كنسّي، وأن تنشأ منه عائلة مسيحّية، لذا، نتمّىن أن يتكّلل ح يف رباط الزواج الذي باركه اهللا. أن تعاش

، ومحايتها وتعزيزها. يف هذا السياق، نذّكر بأّن اجلنني ، مبا فيها احلياة الناشئة حديثًااحتـرام احلياةكيفّية وأن تتعّلموا  
  يشّكل كياناً إنسانيا من حلظة احلبل به.

عنها وتطرحوها على ذوي االختصاص. إّن احلوار  عّربواأسئلتكم، بل أن ت نإنّنا نناشدكم أّال تتكّتموا ع
 . حنن نناشدكم خصوًصايشفي الذات اإلنسانّية فصاحاّختاذ قراراته. واإلعلى الصريح يعني اإلنسان على معرفة ذاته و 

احلوار من مرتامًيا  يستنا األرثوذكسّية ختتزن تقليًداأن تسعوا إىل احلوار مع َمن أوتوا خربة اإلرشاد الروحّي. إّن كن
حّىت يف زمن التواصل اإللكرتوّين الذي نعيش  –في مقدوره أن يقّدم العون لهذا التقليد إّن و  .لعالجيّ او  يّ اإلرشاد

  فيه.
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 ،يف العادة ،أّن الزواج الكنسّي جيب أن يسبقهعلى إنّنا نعيش يف بلد تنّص القاعدة القانونّية فيه  :خامًسا
  زواج مدّين. هدف الزواج املدّين هو احملافظة على حقوق مدنّية متساوية لكّل من الرجل واملرأة. 

وصلبه  اريورته إنسانً صيسوع املسيح عرب ظهرها أمبحّبة اهللا اليت  الزواجبالنسبة إلينا حنن املسيحّيني، يرتبط 
 ر من جمّرد مسألة عاملّية، وطبًعاأكث و ابن اهللاشخص يؤمن بأّن يسوع املسيح ه وقيامته. لذا، فإّن الزواج بالنسبة إىل

العمر، ويفرتض أن  دىمفالزواج يقوم على وعد باإلخالص للشريك اآلخر  .يف ذاته أكثر بكثري من احتفال الزواج
اختبارها إىل و  ،من اهللا بوصفها عطّيةً كتهما ا كة بني الزوجني باملسيح. إّن العروسني مدعوان إىل اقتبال شر ا ترتبط الشر 

ث تتبّدى عرب ما تشهده ّن عظمة هذا احلدإتعاش يف كنيسة املسيح. أن جيب على أّا تعبري عن احملّبة املتبادلة كما 
الن الواحد مع اآلخر ومن أجل اآلخر. يف سبيل التعبري عن هذا، يلجأ الرسول من أّن العروسني يكل  الزواجخدمة 

من جهة إّن هذا السّر لعظيم، وإّين أقول هذا «: بني املسيح وكنيسته ويدعوه سرا ىل صورة الرباطالقّديس بولس إ
  ).5/32(من رسالة خدمة اإلكليل، أفسس » املسيح والكنيسة

بثمرة البطن. إّن كنيستنا  لعروسنيانعم اهللا على يُ  كي  نصّلي مرارًا ،يف خدمة العرس ،فإنّناذلك ك
ولكّن الزواج مقّدس وكامل حّىت بال  من اهللا. الطفل بوصفه عطّيةً  ظر إىلنوت ،جناباإلتبارك الرغبة يف األرثوذكسّية 

وهو قتل لكائن اإلجهاض،  ّماأمن حياة مسيحّية مسؤولة.  زءحنن نرى أّن التفكري يف حجم العائلة هو جأطفال. 
ليس له أن يكون شكالً من أشكال و  ،يف أّي حال من األحوالبالنسبة إىل املسيحّيني األرثوذكس  اليس واردً ف حّي،
  العائلة. تنظيم

مثل . واحلّق أّن مجيعهاتطّرق إىل هذه املسائل تأن  امن شأالرعّية زوجّي مع كاهن الشاد ر اإلحوارات إّن 
  لعرس.فلة احلّين العمال، وجيب أن يتّم قبل البدء بالتحضري قبل الزواج أكثر من مسألة شكلّية وههذه احلوارات 

  
زواجات بين أرثوذكس ومسيحّيين من يف جمتمع تعّددّي مثل أملانيا، ليس من النادر حصول  :سادًسا
 إىل زواجات من هذا النوعت أدّ  ،يف العقود األخرية». زواجات خمتلطة« ،عادةيف ال ،. هذه تسّمىطوائف أخرى

ولقد . تلفةخمية األطفال يف جّو من االحرتام لتقاليد كنسّية أظهرت أنّه من املمكن تربما ك  .متبادلتعارف و  تالقٍ 
يف وثائق أصدرناها مع الكنيسة الكاثوليكّية والكنيسة اإلجنيلّية كهذه زواجات  ب ملّتصلةاتطّرقنا إىل األسئلة العمالنّية 

  وار اإلرشادّي.حلاإىل  مثل هذه األسئلة حيتاج أيًضا بأنّ  ، علًمايف أملانيا
مسألة املناولة املشرتكة يف تبقى  أعاله، يف الوثائق اليت أشرنا إليها بتحّديات عّدة. هذه الزواجاتتطالعنا 
، يف اإلميانكاملةً   وحدةً . واحلّق أّن موقف كنيستنا يف هذا الشأن هو أّن املناولة املشرتكة تفرتض معّلقةالعائلة الواحدة 

ا هذا الوضعبأّن  ، بتمام الصدق،بنا أن نعرتفرّي حأنّه غري . ةاملختلط اتما هو غري متوافر يف الزواج مؤمل جد، 
  .قريب وقتيف  ، نسأل اهللا أن يعيننا على ختّطي االنقسام والوصول إىل اّحتاد الكلّ ذال. حتّديًا الهوتيا شّكلي أنّهبو 

  
هذه مثل  .تعقيًداأكثر فهي  أو شريكة غري مسيحّية، شريك غير مسيحيّ الزواج من : أّما مسألة سابًعا

بعض األحيان، يتسبّب الرباط، أو يف  القاعدة املسيحّية املشرتكة. فتقدتُ  ناه ».لألديان اعابرً «سّمى يالزواجات 
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جيدر التذكري . حيال ذلك، تؤّدي إىل نبذ األشخاص املعنّينيرّمبا خبالفات  خرآبشريك أو شريكة من دين الزواج، 
احملبوب ألسباب ختتّص  لشخصاعن القسرّي بأمهّّية احلرّيّة، هذا الكنز الذي منحه اهللا للبشر: إّن االبتعاد جمّدًدا 

 رباطحال ). يف 1/27على صورة اهللا (تكوين  لوقًايف صفته خمإنسان كّل باالنتماء الديّين ال يّتفق واحلرّيّة املعطاة ل
باحلقوق ذاا.  زوجانالأن يتمّتع  تكفل قانونّية ضمانة هوف .ميكن سلوكه يشّكل الزواج املدّين طريًقار لألديان، باع

 بعدمشعرون ما ي غالًبا ،الربكة اإلهلّية ون يف محىكيأن  جيبزواجهم أّن  عتربونوي ،ولكّن البشر الذين يؤمنون باهللا
إّن مثل هذا التعبري غري ممكن يف . أّن اهللا يبارك زواجهمحّسّي عن  ديينّ الزواج املدّين، وينهدون إىل تعبري  كفاية

 مربّرةالرغبة  ه. ولكّننا، رغم ذلك، نعترب أّن هذلوثيف ثاباهللا كنيستنا، ألّن قاعدة االحتفال بسّر الزواج هي اإلميان 
، درب حيام لىععابرًا لألديان  ارباطً لذين خيتارون امواكبة  دّ و تة األرثوذكسّية يف أملانيا الكنيس إنّ فولذا، . كّليا
أن على هؤالء  ثّ حنإنّنا كما .  فعالً و قوًال هلم لدعم تقدمي ال ، يف كّل وقت،وهي مستعّدة .هم رغبوا يف ذلكإذا 

، وال سّيما تربية األوالد، بصراحة تاّمة ن االختالف الديينّ مالناجتة  األسئلةَ تلك  ، قبل الزواج وبعده،مًعا يتطارحوا
  .وروح بّناءة
  

ننظر  نحنحيث املبدأ، من  .ةاملثليّ  لرباطاتاو  المثلّية الجنسّية قضّيةُ   زمننايفمن املسائل امللّحة ثامًنا: 
ما شهدته القرون املاضية من جتاهل للمثلّيني، بعدال سّيما بإجيابّية إىل كون هذا املوضوع يُطرح يف جمتمعنا بصراحة، و 

   .مثالً  النازيّ لطغيان أزمنة اكما يف  –قمعهم واضطهادهم حّد وصوالً إىل 
قيمتها يف مدى يوم ال الالهوتّيون تناقشي املثلّيةآيات ضّد  ،القدمي واجلديدبعهديه  ،مثّة يف الكتاب املقّدس

، كما هذهأّن واحلّق املثلّية. ضّد من النصوص كثري يف تقليد كنيستنا  فإّن ذلك رأي موّحد. كمن دون الوصول إىل 
 عّلمنات، كما املتعّفف والنسكاملنفلشة لإلمساك وضبط األهواء  أن ختضع هاكنميآخر،  إىل أّي ميل جسديّ  النسبةب

ة نسّية. ولئن تكن هناك عوامل وراثيّ كيفّية نشوء املثلّية اجلد، جنهل  أنّنا ما زلنا، إىل حّد بعي لثابتامن  ممارسة الصوم.
 وكيف يرتبط ،ليس مثّة وضوح بالنسبة إىل الدور الذي يضطلع به كّل من هذه العوامل إنّهف، ممكنة ونفسّية وثقافّية
  بعضها ببعض.

يتخّطى البعد االجتماعّي الصرف. بني رجل وامرأة، وهو  رتباطًاايف فهمنا األرثوذكسّي، يفرتض سّر الزواج 
املثلّيني يف كنيستنا غري ممكن. أّما األسئلة املعّلقة يف شأن املثلّيني، فتنتمي إىل نطاق الرعاية واج ز بناءً على ذلك، فإّن 

يق حرتام يلا وضعمكّلهم جيب أن يكونوا   لذا،خملوقون على صورة اهللا.  مجيًعاالبشر ّن إ. لكنيسةااللبقة يف  املواكبةو 
وتقدمي  اطبةً قّبة البشر مدعّوة إىل حمفهذه  .أيًضا على رعاياناينطبق هذا الصورة اإلهلّية يف اإلنسان. هذه حبضور 

  االحرتام هلم.
  

. إنّنا نرّحب بالتحّوالت اليت نتلّمس فيها روح لى الدوامعحتّوالت  صلحتيف اتمع الذي نعيش فيه تاسًعا: 
دعوة الرسول بولس تقليدّي، معّرضة لتحّديات جذريّة. إنّنا مبقتضى ال فهومهام. العائلة اليوم، يف يسوع املسيح إجنيل

) مدعّوون مجيعنا، أيّها الشّبان 5/21تسالونيكي  1» (اختربوا كّل شيء ومتّسكوا باألفضل«أهَل تسالونيكي أن 
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 ، وخصوًصااألرثوذكسيّ  يف إمياننا عثر عليهانكما ،بالنظرة إىل اإلنسانمن جديد  ااهرةاألرثوذكس، إىل  الشابّاتو 
  إىل عيشها.
للمستقبل.  اشّكل منوذجً تل زاتما  ،ونواًة للكنيسة يف كّلّيتها ،»كنيسًة صغريةً «العائلة بوصفها أّن  نعتربنا إنّ 

  بارككم اهللا.
  

وسائر  املطارنة األرثوذكس يف أملانيا لسجم رئيس ،الوسطى وروباأطران م ،(أملانيا)أوغسطينوس املرتوبوليت 
  ء هذا السعضاأ

  12/12/2017ماين، -فرانكفورت
  
  
  

  


