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انطباعات الطالب والقراء حول حياة األب رومانيدس وإرثه
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

، كتب مط�ران نافب�اكتوس202في الذكرى العشرين لرقاد األب يوحنا روماني�دس، مطل�ع تش�رين الث�اني 
المي�تروبوليت ي�يروثيوس فالخ�وس مق�االً مط�والً في نش�رة أبرش�يته الرعائي�ة. ه�ذا مقط�ع من مقال�ة

الميتروبوليت.

ا وج�ذاًبا ش�ّد العدي�د من الطالب من ك�ّل م�دارس الجامع�ة إلى كان األب يوحنا روماني�دس معّلم�ًا رائعً�
فصوله. كانت مدّرجات المدرسة الالهوتي�ة في تس�الونيكي تمتلئ ب�الطالب ال�ذين أرادوا س�ماع خطاب�ه
رًا عن�ه بأص�الة وإقن�اع. لق�د رب�ط الاله�وت بالت��اريخ، واإليم�ان بالهدوئي��ة، ال�رومي واألرثوذكس�ي، معبّ�

والعقيدة بالخبرة الروحية، والرومية بالعالمية.
في تقديمه ألعمال األب يوحن�ا روماني�دس، يش�ير األب ج�ورج ميت�الينوس إلى أهميت�ه ويوض�ح س�ت

نقاط أساسية:
ى جانب��ًاّّلهون، ونحتأ(أ أعطى األولوي��ة لاله��وت االختب��اري، كم��ا فع��ل األنبي��اء والرس��ل واآلب��اء الم

. الماورائية (السكوالستيكية  (

(ب رب��ط الاله��وت الج��امعي بالعب��ادة والتقلي��د الفيلوك��الي والهدوئي��ة والنس��ك، كم��ا بالط��ابع الرع��ائي
لالهوت الموجود في التطّهر واالستنارة والتأّله.

(ج أس��س في منهج��ه الاله��وتي الص��لة بين العقي��دة والت��اريخ، وب��ذلك أكم��ل جه��ود األب ج��ورج
فلوروفسكي.

(د أكّد الفرق بين الحضارة الفرنجية والرومية من خالل دراسة الرومي�ة والفرنجي�ة. بمعرفت�ه الممت��ازة
للمصادر، استخدم المفاتيح الرومية لفهم تاريخنا، ووضع جانبًا مفاتيح أوروبا الغربية لتفسير التاريخ.

ب�يزنطيون وح�دد هيلينيون، روم، يونانيون،  "(ه� درس بدقة االستخدام التاريخي ألسمائنا القومية  " ( )

س��ياقها وأهميته��ا التاريخي��ة وانخراطه��ا في المقارن��ات السياس��ية والدبلوماس��ية والثقافي��ة للع��الم
الجرماني مع عالمنا الشرقي. -الفرنجي

ا خ��ارج أي قومي��ة، وفي الواق��ع على ح��دود الش��مولية (و من خالل ه��ذه المعرف��ة، رأى الهليني��ة أيض��ً
والوحدة بين الرومية واألرثوذكسية.

نبي .ّ"يتذكره تالميذه معلمًا غيورًا، واعظًا حقيقيًا عن األنبياء والرسل واآلباء ،  " الرومية
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ا من كتب�ه يع�برون عن أنفس�هم الذين عرفوه من تقاليد الجامعة والمؤتمرات الدولي�ة والح�وارات وأيض�ً
بحماس تجاه شخصه وعمله. ما يلي بعض األحكام المهمة عنه:

إن التع��اليم العقائدي��ة لألب يوحن��ا روماني��دس ال ُتنس��ى... "يكتب البطري��رك المس��كوني برثولم��اوس: 

فتحت طرًقا جديدة، تقليدي�ة آبائي�ة، لاله�وت األرثوذكس�ي المعاص�ر... ه�و ك�ان أح�د أبن�اء البطريركي�ة
المسكونية، وأنتج النسغ الروحي من الجذور الصحية لكابادوكيا الموقرة والمقدسة حيث أص��وله، وق��د
عطي التمييز وإعالن حقيقة أن الالهوت الحقيقي ليس األخالقيات وال السكوالستيكية، ب�ل ه�و خ�برة rا

"التطّهر واالستنارة والتّأّله...

ثمرة إلهام الروح القدس لكاهن تقي، وخادم "يكتب بطريرك القدس ثيوفيلوس: الهوت األب يوحنا هو 

. "مخلص للمذبح، ومعلم حكيم وعالم ذي ثقٍل في التقليد اآلبائي الرومي األرثوذكسي

س�اهم بش�كل حاس�م، "كتب ييرونيموس، رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان، أن األب يوحن�ا روماني�دس 

بما حققه، في قيام الالهوت األرثوذكس�ي من األس�ر، وفي إنق�اذ وتعزي�ز الحق�ائق الالهوتي�ة األساس�ية،
. "والتي من خاللها أصبح عمله َنَفس الكنيسة

موسى الالهوت الجديد "كثيرون من الكهنة والرهبان والمعلمين والقراء أشادوا به وأطلقوا عليه اسم  "،
"المعلم ال��رومي لإليم��ان األرثوذكس��ي والحي��اة من أمريكا عمالق األرثوذكس��ية المعاصر،"  " م��ترجم،"  "

ع��اِلم الاله��وت الحقيقي،"الاله��وت الرائع  " الفري��د وغ��ير قاب��ل للتك��رار،"  " ز،" ص��احب الكالم المحفّ��  "
، وغيره. "والمتأللئ بشكل مكثف

بالطبع، إن خطابه، الذي كان منِهضًا ومستفّزًا، أث�ار ردود فع�ل ال�ذين ع�بروا عن اله�وت آخ�ر غ�ريب عن
الهوت األنبياء والرسل واآلباء. وقد ساهم الطابع الكبادوكي لألب يوحنا في رد الفعل هذا. كم�ا أظه��رت

بعض األخطاء التي ارتكبها أنه ال يمكن ألحد أن يكون كاماًل.
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