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دروس حياة قّيمة من الشيخ المباَرك أثناسيوس الغريغوريي 
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

مدخل لألب بيتر هيرز
القديسون هم رجال ونساء يجّسدون كمال الحياة المس�يحية من خالل القداس�ة والفض�يلة ال�تي يجب
أن نسعى إلى االقت�داء به�ا. م�ا يلي م�أخوذ من الس�يرة المباَرك�ة والرؤيوي�ة للش�يخ أثناس�يوس من دي�ر
. نجد ثالثة دروس قيم�ة في الحي�اة نحت�اج إلى س�ماعها وتنفي�ذها خالل ه�ذه جبل آثوس (غريغوريو  (

األي�ام ال�تي س�قط فيه�ا العدي�د من المس�يحيين األرث�وذكس، كهن�ة وعلم�انيين على ح�د س�واء، فريس�ة
للخوف المتأثر بالشيطانية والعقالنية الدهرية إلى حد التش�كيك في ق�وة األش�ياء المقدس�ة واس�تبدال
التقاليد المقدسة بابتكارات تجديفية. كما نرى في حي�اة ال�رائي المب�ارك الش�يخ أثناس�يوس الغريغ�وري،

نتعلم ثالثة دروس قيمة في الحياة:
( عن��دما نواج��ه خط��ًرا ، يجب أن ن��ركض إلى اهلل وقديس��يه أوالً بإيم��ان وثق��ة ال يتزعزع��ان طلب��ًا1

للمساعدة والقوة والحماية؛
( عندما نمرض، يجب أن نسعى أوالً وقبل كل شيء بحماس إلى الش�فاء ال�ذي يقدم�ه لن�ا المس�يح في2

مستشفى هيكله المقدس من خالل عالج األسرار المقدسة واألشياء المقدسة كالرفات واأليقونات ألنه��ا
قنوات للشفاء والغذاء الذي نحتاجه؛

( عن�دما يس�عى الن�اس إلى تق�ويض إيمانن�ا ومهاجمت�ه واض�طهاده أو محاول�ة إدخ�ال ابتك�ارات ض�د3
المسيحية، خاصًة عندما تكون كفرية وتشكك بقوة األشياء المقدسة، يجب أن نكون مس��تعدين لل��دفاع
عن اإليم�ان وللتض�حية ب�أي ش�يء من أج�ل الحقيق�ة وفي النهاي�ة لخالص�نا، ح�تى ل�و ك�ان ه�ذا يع�ني
المعاناة من السجن والغرامات وفقدان الوظائف وما إلى ذلك. غالًبا ما يكون ثمن طاعتنا للمسيح باهظ�ًا
في هذه الحياة الباطلة، على الرغم من وجوب أن نشعر بالراحة في معرفة أن والءنا للمس��يح ال يرفعن��ا
وحس�ب إلى المس�اكن الس�ماوية ال�تي وص�ل إليه�ا القديس�ون، ب�ل أيض�ًا أن أي معان�اة أرض�ية ال تق�ارن

ببركات الحياة األبدية المجيدة، إذا ما بقينا أمناء حتى النهاية.

( سرب الجراد بمواجهة القديسين1
"في قرية فولتيسا، الواقعة في منطقة بييريا الساحلية شرق فيريا، كان لدير غريغوريو أنطش اش��تراه

 من بيك تركي. ذات مرة، طلب الوكيل، وه�و في غاي�ة االس�تياء، المس�اعدة من ال�دير ب�أن1857في عام 
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يرسلوا إليه كاهًنا ورًعا ورفات مقدسة. إذ إن تل��ك المنطق��ة المنبس��طة من البالد ض��ربها ش��ر رهيب ه��و
جيوش ال حصر لها من الجراد تنشر الدمار وتهدد بتدمير كل شيء على مرمى النظر.

ّدت الرف��ات المقدس��ة، ومن بينه��ا ذخ��ائر الش��هيدة عِ�� uق��رر مجلس ال��دير إرس��ال المس��اعدة على الف��ور. ا
أنستاسيا الرومية. لم يكن لدى الدير كاهن راهب يرس��له يف��وق األب أثناس��يوس ب��التقوى. وه��و، إذ ه��و
معتاد على الطاع��ة، عم��ل مطاني��ة لألب ال�رئيس، وص��ّلى، وحص�ل على برك��ات اآلب��اء، وانطل��ق لخ�وض

معركة ضد الكارثة الطبيعية في القرية.
عندما وصل األب أثانسيوس إلى فولتيسا، تألم بشدة من الكارثة، حيث رأى الض��رر ال��ذي يلِحق��ه س��رب
الجراد. بألم واضح، كان القرويون يتوسلون إلى اهلل أن يرحمهم إذ لم يكن لديهم أمل آخر. رحّبوا بفرح
بالمعونة اآلتية من الدير، وقّبلوا بحرارة الرفات المقدس��ة وي��د األب ال��راهب اآلتي من الجب��ل المق��ّدس،

. أبونا، صلِّ إلى اهلل أن يعمل معجزة "والذي أثار فيهم إعجابًا كبيرًا. توسلوا بدموع:  “

]*[لم يكن الوضع يسمح بأي تأخير. متسّلًحا بقوة إيمانه، ارتدى األب أثناسيوس بطرشيله  وبدأ ي��رش

بالماء المقدس. معه كان القديسون الذين يحمل ذخائرهم يصّلون. في حياته، أظهر الشيخ مرات كثيرة
]**[طاع��ة هلل، أفال يك��ون اهلل مس��تجيبًا لتض��رعاته الج��ادة؟  في الص��مت المهل��ك ال��ذي س��اد جم��وع

المسيحيين المنكوبين، كان صوت األب الجليل أثناسيوس الصامد ُيسمع بوضوح:
…ال تلعنوا األرض، وال الكرم وال البستان، وال الشجرة المثمرة أو غير المثمرة، أو الورق��ة الخض��راء لكن»

«اذهبوا بعيدًا، انطلقوا من األرض.
وفيما كان القرويون يرسمون إشارة الصليب بتكرار، س��ار األب أثناس��يوس إلى الحق��ول ح��اماًل الرف��ات
المقدسة بين يديه. كان الناس في حالة من الع��ذاب وال��ترّقب. ك��انت ه��ذه المس��اعدة من  جب��ل آث��وس
أملهم األخير. هل سينجح هذا الكاهن بفعل أي شيء بقديس��يه وص��لواته؟ لكن ذل��ك لم يح��دث قب��ل أن

يتحّول يأسهم إلى فرح عظيم.
فيما تابع األب أثناسيوس السير في الحقول مع الرفات المقدسة، بدأ سرب الج��راد، كم��ا ل��و أن ق��وة م��ا
غير مرئية تض�ربه، في المغ�ادرة والط�يران بعي�ًدا. بع�د ذل�ك ب�وقت قص�ير، لم يع�د ممكن�ًا تمي�يز البح�ر
َذت المنطق��ة من ه��ذا الوب��اء ال��رهيب. لم ت��َر نقِ�� uالمحيط بهم  إذ تناثرت فيه ماليين الجراد الغارقة. لقد ا

المنطقة قط مثل هذا االبتهاج ودموع الفرح وتقبيل األيدي بعد ذلك.
ما حدث بعد بضعة أيام في ميناء دير غريغوريو يفوق كل الوصف. في م��وكب رائ��ع ب��البخور والراي��ات
والمراوح، استقبل اآلباء األب أثناسيوس بعاطفة غير مسبوقة. لقد اس��تقبلوه كمث��ل قائ��د روم��اني ع��اد

. "منتصًرا إلى روما بعد هزيمة البرابرة
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( رفات القديسين كمسالك للشفاء2
"حامية أخرى للدير هي القديسة الشهيدة في العذارى أنستاس��يا الرومي��ة، ال��تي استش��هدت في الق��رن
الثالث على يد داكيوس بعد تعذيب رهيب. في الجهة الغربية من الفناء الخارجي توجد كنيسة ص��غيرة
مخصصة إلسمها. يحتفظ الدير ببقايا من رفاتها المقدسة، بم��ا في ذل��ك أج��زاء من جل��دها ك��انت تفيض

الطيب مع مرور الوقت. كما يوجد وعاء خاص يحتوي على أثار من دمها المسفوك وقت استشهادها.
. ليس الطبيب��ة "تهتم القديسة أناستاسيا بشكل خاص بصحة اآلباء، ولهذا السبب يطلق��ون عليه��ا اس��م  "

من السهل تعداد كل الحاالت التي تحرر فيها الرهبان من المرض بقوتها العجائبية. كانت هناك ف��ترات ال
تعمل فيه��ا عي�ادة ال�دير ش�يئًا، إذ إن َمن يم�رض يس�جد أم�ام رف�ات الق�ديس أناستاس�يا، فيش�فى على
الفور... شفاعة القديس��ين! كلم�ا فكّ�ر الم�رء أك�ثر في ه��ذا الواق�ع، زاد تعّجب��ه. لق�د خص�ص اهلل الص��الح
، إذا كان هذا التعبير مسموًحا ب��ه. كم يجب أن يش��عر اإلنس��ان آلهة صغارًا "لمختلف مؤسسات الكنيسة  "

بالس��عادة إذ تغطي��ه أجنحتهم القوي��ة! يجب على الم��رء أن يس��هر ويص��لي للحف��اظ على أفض��ل عالق��ة
. "ممكنة معهم

( محبته واحترامه للتقليد المقدس3
أثناس�يوس ع�دة م�رات مش�اكل وص�عوبات مختلف�ة. في س�نواتهاألب  واج�ه رئاس�ته لل�دير،"في ف�ترة 

روحم�ا تح�اول رغب�ة في مواءم�ة ال�دير م�ع أي التق�ويم. لم يكن لدي�ه مس�ألة األولى كان منهكًا بس�بب 
الحداثة فرضه عليهم.

أن نبقى ركائز ثابتة لتقالي��د آبائن��ا القديم��ة’، كما قال، ’يجب علينا’: ونكان موقفه يذكّر برهبان الستودي
 م�اذا يق�ول لن�ا الرس�ول«األس�اقفة والبطارك�ة يقول�ون لن�ا!»ونظهر كجن�ود ش�جعان للمس�يح، وال نق�ول 

راج�ع حتى ل�و ن�زل المالئك�ة من الس�ماء وك�رزوا بإنجي�ل آخ�ر، فال تس�معوا لهم  )بولس  فم المسيح؟  " "

( ...8: 1غالطية 
ن. وأع��رب عن اعتق��ادهوالمبادئ التي وضعها للدير رؤساء الدير السابقببعناية التزم  رئاستهخالل فترة 

تمكن من تحقيق نهايتهم الناجح�ة. انح�راف واح�دنأنه كلما اقتربنا من تقليد اآلباء في أسلوب حياتهم، 
الث�اني يقب�ل الث�الث بس�هولة،و. آخرعن التقليد يمكن أن يؤدي، خاصة بدون س�بب ج�دي، إلى انح�راف 

"والشر يستمر ... 
Sources:
Archimandrite Cherubim, Contemporary Ascetics of Mount Athos Volume 1, pgs. 112, 114-115, 129-130, 131, 
133-134.
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* لنورد هذه المالحظة: لقد اعتبر األب أثناسيوس الكهنوت بمثل هذه التقوى والخوف لدرجة أنه عندما أصبح الحقًا رئيًسا للرهب�ان وق�ام
م�ع ا يت�ذكر قول�ه:  ’بسيامة ح�والي س�بع وعش�رين راهب�ًا، لم يج�رؤ أب�ًدا على الس�ماح ألي ش�خص بالتق�دم إلى الهيك�ل المق�دس. ك�ان دائمً�

ص  )المسبحة في الجنة خير من مع البطرشيل في الجحيم  ’112.)
تنحني الجنة بسهولة نحو هذه النفوس، والحجب بين هذا العالم واآلخر   " ص ت** )نفصل بسهولة.  "131)
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