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الكورونا والكنيسة، اليونان نموذجًا
إعداد اسرة التراث األرثوذكسي

سوف يم�ّر وقت طوي�ل تج�ّر فيه�ا الكنيس�ة األرثوذكس�ية، كم�ا كاف�ة الجماع�ات المجتمع�ات في الع�الم،
ز كنيس�ة اليون�ان بين غيره�ا من الكن�ائس الناطق�ة باليوناني�ة بأنه�ا ذيول التأّثر بجائح�ة الكورون�ا. تتميّ�
كنيسة حية. تتعّرض للهزات بين الحين واآلخر بسبب اختالف األفكار، إنما ُتعالَج أمورها بمنطق كنسي،
ال يتردد في اللجوء إلى القانون المدني عند الحاجة، أوالً لوجود قوانين تنّظم عالقة الكنيسة ب��المجتمع
ق. له�ذا، من المفي�د إي�راد ه�ذا المق�ال بش�قيه اإلخب�اري ولدولة، كما أن القوانين بشكل عام ُتحَتَرم وُتَطبَّ

والتعليمي.
في الظروف العادية، تعرف اليونان في تشرين الثاني من كل سنة زحمة حجاج محل��يين ومن خارجه��ا.
فمدينة درام�ا في الش�مال تحتف�ل بعي�د ش�فيعها الجدي�د الق�ديس ج�اورجيوس كارس�ليذس لع�دة أي�ام

 تش�رين الث�اني، وجزي�رة آيين�ا تحتف�ل ألس�بوع بعي�د ش�فيعها الجدي�د الق�ديس نكت�اريوس2ابتداًء من 
أسقف المدن الخمس، وعدة مناطق من اليونان بما فيها العاصمة أثينا وض�واحيها تحتف�ل بعي�د رؤس�اء

المالئكة، فيما سوروتي وديرها تحتفل بعيد القديس أرسانيوس الكبادوكي. 
ه��ذه الس��نة أوِقَفت ك��ل االحتف��االت باألعي��اد بس��بب مع��اودة االرتف��اع في ع��دد ح��االت الكورون��ا، من
المصابين أو الذين يتلّقون العالج في المستشفيات أو الوفيات. وأمام نسبة تلقي اللقاح المنخفضة ق��رر
المجم�ع اليون�اني االلتح�اق بق�رار الدول�ة ال�ذي يطلب من ك�ل ش�خص أن ي�برز ش�هادة تلقيح أو نتيج�ة
سلبية لفحص الكورونا، قبل الدخول إلى أي مكان عمومي، كالمدارس والبن�وك والمستش�فيات وغيره�ا.

وعليه صار على المؤمنين اآلتين إلى الكنيسة أن يبرزوا أحد هذين الوثيقتين.
طبعًا، اختلفت ردات الفعل بين المعن�يين، خاص�ًة أن غالبي�ة ش�بكات األخب�ار، اإللكتروني�ة أو التقليدي�ة،
تركّ��ز على دور الجماع��ات المتدين��ة في التش��جيع على رفض اللق��اح، علم��ًا أن هن��اك مجموع��ات أخ��رى

ترفضه ألسباب أخرى طبية أو سياسية.
سكاي اإلعالمية مقابلة مع الميتروبوليت سيرافيم، مطران بيريه، وه��و "وفي هذا اإلطار أجَرت شبكة  "

معروف بتقليديته كما بجرأته بالتعبير عن رفضه للكثير من القرارات الصادرة عن الرئاسات الكنس��ية أو
[:1]السياسية. ما يلي هو مختارات من هذه المقابلة

… منذ اللحظة األولى، عّلمت الكنيس�ة رعاياه�ا أن�ه في حال�ة ح�دوث جائح�ة، نب�ني ج�داًرا من المناع�ة
بطريقتين، إما عن طريق المناعة االصطناعية، أي التلقيح، أو عن طريق المناعة الطبيعية، أي الم��رض...
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لكن المرض ينطوي على مخ��اطر عالي��ة منه��ا العالج باألن��ابيب والم��وت. ل��ذا ف��إن المناع��ة االص��طناعية
…بالتلقيح هي الطريقة التي لدى الدولة لتحقيق جدار المناعة والتغلب على الوباء 

… وفي الوقت نفسه ال توجد أسباب دينية تمنع التلقيح... لكن المشكلة الك��برى هي أن المؤسس��ات في
البلد ال تعمل، أي العدالة وسلطة الشرطة والجرائم اإللكترونية. وقد تركوا مواقع الش��بكة العنقودي��ة من
دون رقابة ف�راحت تنش�ر أش�ياء مروع�ة ح�ول التلقيح... لكن عن��دما يق�رأ الم�رء أن ش�اًبا في الخامس��ة
عشرة من عمره مات بسبب نوبة قلبية، يصير مفهومًا أن الذي يدفق المعلومات الخاطئة بشكل مستمر،

حين، وينشر القباحة دون أن يعلم... يخلق مشكلَة اسمها غير الملقَّ
… نحن نعيش في عص�ر يتّم في�ه تفكي�ك الس�لطة والعلم ف�اليوم، الك�ّل خب�ير في ك�ل ش�يء، وه�ذه …

اسمها جرأة الجهل. من الضروري تغيير مجرى األمور من خالل قم�ع األخب�ار الكاذب�ة ال�تي تقن�ع الَجَهل�ة
…بقبول األكاذيب واأليديولوجيات المسبقة

… إن التشكيك بالعلوم الطبية هو إهانة هلل، ألن كلمة اهلل تنّص على أن الطب واألدوي�ة هي إله�ام إلهي
…للبشر الكنيسة جسد وليست مساحة ال يمكن السيطرة عليه. لسوء الحظ، كثيرون ال يقبلون الكنيسة.

ر عن الكنيس�ة وليس ك�ل ك�اهن بمف�رده. ع�دم اح�ترام جس�م الكنيس�ة ونظامه�ا ل�ه المجمع المقدس يعبّ�
…عواقب. وإال فإننا نسير إلى الفوضى والسلوكيات االنشقاقية إن الذين يفعلون ذلك هم أص��حاب آراء

انشقاقية، وهم يجعلون أنفسهم خارج الجسد..
) أم�ا حّث المجم�ع المق�دس على إخض�اع المؤم�نين لفحص س�ريع  …rapid  test،لل�ذهاب إلى الكنيس�ة )

…فذلك ألن الكهنة ال يستطيعون إجراء عمليات تفتيش وكأنهم الشرطة إن الذين يدخلون إلى الكنيسة

َدم ألن�ك …يتحّملون مسؤولية شخصية ضخمة أنَت ال يمكنك أن تمرض وتدخل إلى الكنيسة أثن�اء الخِ�

…حينها تنشر المرض وتصبح مجرمًا وقاتاًل

ر عن تعليم مهّم ج�دًا ال تحتاج هذه المقتطف�ات من كالم مط�ران بيري�ه ألي توض�يح أو تعلي�ق. فه�و يعبّ�
وينطب�ق على الجمي�ع في ك�ل الع�الم. يعت�بر أح�د اآلب�اء أن ش�بكات التواص�ل االجتم�اعي هي الجائح�ة

وليست الكورونا. 
[1] Newsroom. Πειραιώς Σεραφείμ: “Σχισματικοί οι ιερείς που είναι κατά του εμβολίου”. Βημα Ορθοδοξιας.
6/11/2021.  https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/peiraios-serafeim-quot-schismatikoi-oi-iereis-poy-
einai-kata-toy-emvolioy-quot-vinteo/
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