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”مفاعيل الموهبة النبوّية في بنية الكنيسة وحياتها“ في اليسوعية

صدى البلد  

”مفاعيل الموهبة النبوّية في بنية 
الكنيسة وحياتها“ كــان موضوع 
متها كلّية 

ّ
الطاولة المستديرة التي نظ

العلوم الدينّية في جامعة القّديس 
يوسف في بيروت بالتعاون مع مجلة 
الشرق االدنى المسيحّي ضمن إطار 
سلسلة محاضرات ثلثاء الكلّية، وقد 
 من األب بورفيريوس 

ّ
حاضر فيها كل

جورجي (عميد معهد القديس يوحنا 
الدمشقّي الــالهــوتــّي فــي جامعة 
البلمند) والدكتور جورج صبرا (رئيس 
كلّية الالهوت للشرق األدنى) وأدارها 
األب غابي الهاشم (مدير تحرير مجلة 

الشرق األدنى المسيحّي).

ممارسات مادية وبشرية
عّرف األب الهاشم بالمحاضر األول 
ا على بعض جوانب 

ً
جورج صبرا متوقف

العلمّية والمهنّية الغنية،  سيرته 
فيما عرض صبرا لتيارين في تاريخ 
ا وتصارًعا واتخذا 

ً
المسيحّية ”تعارض

أشكاًال مختلفة حسب تغّير األزمنة 
ا وما 

ً
واألمكنة، ولكنهما تعايشا أيض

زاال يتعايشان. وهما تياران يجدان 
المقّدس:  الكتاب  أسًسا لهما في 
التيار األسراري ويعتبر أن الله يعطي 
ــه ويالقينا فــي أشــيــاء وأماكن  ذات
وممارسات شاء أن يربط ذاته بها، 
والتيار الثاني فيمكن تسميته بالتيار 
 تصوير 

ّ
”النبوي“، أي الذي يرفض كل

 حصر له في مكان محّدد أو 
ّ

لله وكل
في أشياء وممارسات مادية وبشرية“.

بنية نبوية
واعتبر أن ”اإلنجيلية ترى ذاتها 
في هذا التيار النبوي أصال ومنشأ. 
ففي نشأتها كعمل إصالحي، كما 
نما هي  إ للكنيسة،  في مفهومها 
محاولة للتعبير عن التيار النبوي. 
بنية الكنائس اإلنجيلية بنية نبوّية 
ألنها نتجت أصًال عن عمل إصالحي. 
ــاس كلمة الله،  اإلصـــالح، على أس
على  للكنيسة   

ً
ما مفهو ض  يفتر

 وليس 
ٌ

أنها في الدرجة األولى حدث
مؤسسة، أو حــدث قبل ان تكون 
مؤسسة“. ثم شرح التعارض بين 
النبوية والمؤسساتّية وكيف أنهما 
”ال تلتقيان بسهولة وال تتعايشان 
 أن تتماهيا 

ً
بال توتر ومن الصعب جدا

(...) النبوية في الكنيسة نقد دائم 
على  ئفي  لطا ا لمنطق  ا ن  لطغيا
الكنسي، لذا، كلما ”تطّيف“ الوجود 
الكنسي، أي كلما تماهت الهوية 

الطائفية مع الكنسّية، كلما اسُتفزت 
الروح النبوية في الكنيسة-المؤسسة، 

بل ضدها“. 

ظهور إله المجد
ــدوره، تناول األب بورفيريوس  ب
جورجي القراءة األرثوذكسّية لمفاعيل 
لنبّوة في الكنيسة، وقّدمه األب  ا
الهاشم. وتناول جورجي الموضوع من 
خالل خمس نقاط فّصلها على الشكل 
اآلتــي: ”ظهور إله المجد لألنبياء“ 
واعتبر في هذه النقطة األولــى أن 
من ”أبرز خصائص الهوت الكنيسة 
األرثوذكسّية هو هذا االرتباط الوثيق 
بين الظهورات اإللهية، ظهورات 
إله المجد، الوارد ذكرها في الكتاب 
المقّدس وبين دعوة النبّوة.(...) أما 
اليوم فيعاين أعضاء الكنيسة مجد 
ث الضياء في جسد االبن، 

ّ
الكلمة المثل

بعد أن عاينه بطاركة العهد القديم 

في حضوره وظهوره غير المتجّسد“؛ 
”شهادة األسفار المقّدسة“ وتوقف 
الظهور اإللهي  هنا على ”خــبــرة 
لإلنسان واتحاد اإلنسان به. وهي 
ى الكلمات والمفاهيم، 

ّ
خبرة تتخط

أمــا اإلنسان الــذي ال يعاين ظهور 
المجد اإللهي، فسبيله الوحيد إلى 
معرفة مشيئة الله هو الرجوع إلى 
شهادة األنبياء والرسل والقّديسين“؛ 
”سلطة األنبياء“ وقال فيها إن ”خبرة 
العنصرة هي وحدها المعيار النهائّي 
للتفسير القويم ألنها أسمى أشكال 
التمجيد (...) وهي الخبرة المستمّرة 
 زمان يبلغ معاينة 

ّ
 قّديٍس في كل

ّ
لكل

مجد الله غير المخلوق في المسيح 
يسوع. لذا فإن العنصرة وحدها تبقى 
المعيار النهائي لإلعالن اإللهي. في 
التقليد الكنسي المجمعي ال ُيذكر 
البتة أن الالهوت أو اإليمان يتوافق 
مع الكتاب بل مع اآلباء القديسين أي 
أنبياء العهد الجديد الذين ُمّجدوا 
بالنعمة وخبروا عنصرة الروح القدس، 
روح النبّوة، في حياتهم“؛ ”المسيح 
رب المجد“ وقــد تطّرق إلــى هذه 
النقطة من خالل استعراض تقليد 
ــدم، والــجــداالت حول  الكنيسة األق
هوّية كلمة الله والصراعات اآلريوسّية 

واإلفنومّية والجداالت الالهوتّية. 

دور النبّوة
وفـــي الــخــتــام رّد الــمــحــاضــران 
على أسئلة الحضور التي تناولت 
دور النبّوة خارج الكنيسة والنبّوة 
وغيرهما من  لشرق  ا في كنائس 

المواضيع.

USJ     المحاضرون في الندوة في جامعة القديس يوسف
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