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العلم في الحمض النووي إليماننا األرثوذكسي
األرشمندريت يعقوب كاناكيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

… لقد تّم توضيح العالقة بين اإليمان والالهوت والعلم في وقت س�ابق، من نص�وص الكت�اب المق�دس.
فمن سفر التكوين، أول أسفار الكتاب المقدس، من الواض�ح أن اهلل خل�ق الع�الم. وم�ع ذل�ك، ف�إن كيفي�ة
فت�ات الخ�بز خالل "إنش�اء الع�الم تُ�تَرك للق�ارئ لإلجاب�ة بم�رور ال�وقت. يب�دو األم�ر كم�ا ل�و أن اهلل ن�ثر  "

الخبير الكتشافها. وبالفعل، اكتشف اإلنسان الكث�ير ت�دريجًيا. بحكم�ة، من ف�وق "الخليقة ودعا اإلنسان  "

وما بعده، وجد عالجات لألمراض وطّور التكنولوجيا وبالت�الي جع�ل حي�اة اإلنس�ان أس�هل. في الواق�ع ،
زاد متوسط عمره المتوقع. اليوم، هناك عمليات جراحية عن ُبعد وأشياء أخرى كثيرة مماثل�ة. لق�د ب�ارك
المشاكل تب�دأ عن�دما يتّم الخل�ط بين األدوار. عن�دما ال "اهلل العلم والعلماء ولنا اليوم فوائد كثيرة. لكن  "

ه إل�ه ص�غير، ومن ناحي�ة أخ�رى، عن�دما ، وعندما يتصّرف بغطرسٍة وكأنّ� وراء إنجازاته "يرى العالم اهلل  "

بشكل ضيق عن طريق دخوله مجاالت ال يعرفه�ا. يح�دث الش�يء "يحاول الالهوتي أن يصّنف األشياء  "

شياطين مغمورة بالشكوك. "نفسه عندما ال يجد أمامه دائمًا إال  "

في الكنيسة كما في الاله�وت ن�ؤمن ونح�ترم االكتش�افات العلمي�ة، وذل�ك ألن الاله�وت علم عظيم. إن�ه
علم أكاديمي لكنه أيًضا اختباري. الالهوت، بالشكل الذي يتم تدريسه في الجامع�ات، يس�اعدنا على فهم
العديد من القض�ايا المتعلق�ة بم�ا قب�ل وفي زم�ان وبع�د المس�يح. كعملي�ة اختباري�ة، يوجهن�ا إلى القيم�ة
العظيمة والفريدة لكل روح وللطريقة التي بها ستتحد ه�ذه ال�روح م�ع اهلل، وال�تي هي اله�دف األس�مى
لك�ل إنس�ان. على س�بيل المث�ال، من ثم�ار العلم م�ا نعرف�ه عن نص�وص اإلنجي�ل: كي�ف ظه�رت، أي منه�ا
يستخدمها للتخلص من األنانية "صحيح، أي منها منحول، إلخ. أيًضا، الطريقة التي يحتاج اإلنسان أن  "

والغيرة والعديد من المشاعر األخرى هي ثمرة علمية. إنه العلم األعلى! وهو يتطلب جه�دًا خاص�ًا، س�هرًا
لليالي، وبحث�ًا. ل�ذلك نق�ول، بن�اًء على م�ا س�بق، أن العلم موج�ود في الحمض الن�ووي إليمانن�ا والهوتن�ا

والكنيسة.
المشكلة عندما نتجاوز حدودنا. عن�دما أك�ون ع�الم اله�وت وليس ل�دي أي معرف�ة "كما ذكرنا قباًل، تبدأ  "

بالعلوم اإليجابية أو غيرها من العلوم، يجب أن أستمع إلى ما َعِمل ش�خص آخ�ر بج�ٍد ليتعلم�ه ويخبرن�ا
ا م�ا يقّلل�ون من به. من ناحية أخرى، في المسائل الالهوتية، لكل فرد رأي! الجميع يعلم! في الواقع، غالبً�
قيمة الحقائق العظيمة دون أي معاناة. لكن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها القضايا الكبرى، والتفس��يرات
مح��رك لإلنس��ان. من "الخاطئ��ة، والص��راعات، وس��وء الفهم، واالنقس��امات. ش��به التعلم يص��بح أس��وأ  "
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الحكمة أنه عندما ال أعرف شيًئا ال ينبغي أن أعّبر عن رأيي في العلن. إنها ميزة كبيرة أن تسأل، أن تري��د
حًقا أن تتعلم، وأن تبحث بحسن نية وبعقل منفتح على الحقيقة.

، التقى األطب�اء المع�الجون وض�عهم على األنب�وب (في حال�ة أح�د مرض�ى الكورون�ا ال�ذين تم تن�بيبهم  (

اآلن يجب أن تصّلي، لق�د فعلن�ا م�ا "بإكليريكي، وهو أحد أقارب المريض، في ممر المستشفى وقالوا له: 

. هذا في الواقع اعتراف بالحقيقة. االعتراف بأنني عالم، لكنني ما زلت إنساًنا وح��تى مح��دوًدا، "بوسعنا

هو اعتراف حقيقي وعميق وصحي. إنه يشير إلى الوعي بح�دود اإلنس�ان. وبالمث�ل، ض�روري أن يك�ون
اإلكليريكي ذا تمييز لتوجيه الشخص الذي يخاطبه في األمور الطبية إلى أخصائي. اآلباء يحثونن��ا على
ا زي��ارة طبيبن��ا وب��الطبع س��يكون اهلل معن��ا في ه��ذا. عن��دما ال يس��تطيعون المس��اعدة، فإنن��ا نُ��تَرك تمامً��
لعنايته. ال نحتاج إلى التساؤل والشك الدائمين، بل أن نكون يقظين ونرى األمور بصالة، به��ذه الطريق��ة

نراقب ونواجه األشياء واألحداث، حاضًرا ومستقباًل.
Source: Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Η επιστήμη είναι στο DNA
της Πίστης μας. 22 Ιουλίου 2021 https://www.pemptousia.gr/2021/07/i-epistimi-ine-sto-dna-tis-pistis-mas/
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