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النساء في الكنيسة
األم خريستوفورا ماتيتشاك

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إذا دخلت الكنيسة األرثوذكسية ، فسوف ُتصَدم ب��الطبع بأش��ياء كث��يرة. ق��د تالح��ظ أن ال��ذين يقوم��ون
بالخدمة، الموجودون في الهيكل المقدس، هم رجال: الكاهن، أو رّبما الشماس معه، أو حتى األسقف إذا
كان موجودًا. يمكن أن يكون هناك صبيان للخدمة، أو قارئون، أو مرّتلون في الجوقة. ما ه��ذا؟ يب��دو أن
الرجال يفعلون كل شيء في الكنيسة. لكني أود أن ألفت انتباه��ك إلى بعض األش��ياء األخ��رى ال��تي ق��د

تفوتك.
بدايًة، إذا كنت تسافر كثيرًا في العالم األرثوذكسي، في هذا البلد أو غيره، إلى كنيستنا أو ديرنا، أو ع��بر

،مك��ان  إض��اءة الش��موع في أي وقتتنتب��ه إلى البحار، إلى كاتدرائية كبيرة أو أبرش��ية ريفي��ة ص��غيرة، 
ا. كم��ا نعلم، فستجد أن معظم الشموع ُمضاءة أمام أيقونة والدة اإلله. هي أم الكنيس��ة، إنه��ا أمن��ا جميعً��
. في ه��ذه هوذا ابنك ، وألمه  هوذا أمك "عندما كان المسيح على الصليب، قال لحبيبه الرسول يوحنا  " " "

ا ل��ذلك! إذا زرَت أي م��نزل أرثوذكس��ي في النقطة، وضعنا جميًعا في رعايتها. كيف يستجيب الناس حقً��
.ولعّله��ا األيقون��ة األب��رز هذا البلد أو في أي مكان في العالم، فس��ترى على األرجح أيقون��ًة لوال��دة اإلل��ه، 

.امرأةألنها و. الكثير من الناس يشعرون أنها تفهمنا ألنها بشر سترى من أين تتدفق المحبة وإلى أين
من نواٍح عديدة، تحصل النساء على هذه الهبة من اهلل: أن تكون متفهم��ة وحساس��ة. إنه��ا ِهب��ة من اهلل.

الجندر  بعض الخص�ائص(، ج�زء من قص�د اهلل. اهلل خل�ق ال�ذكر واألن�ثى. gender)إنها جزء من الجنس 
ا فيالذكورية وبعض الخصائص األنثوية ال يفصل بينها خٌط فاص��ٌل يح��دد كاًل منها ؛ هن��اك توال��ف دائمً��

كل واح��د من��ا. يجب أن يك��ون هن��اك انس��جام بين ه��ذه الفض��ائل والخص��ائص. لكن الم��رأة تتمت��ع بهب��ٍة
روحية عظيمة من اهلل. يقول أحد الشيوخ في اليونان أن المرأة هي ال��تي تحم��ل طفاًل وتجلب م��ع اهلل

ا. إن��ه موهب��ة وذوقإلى حياة جديدة  ا عظيمً�� ًا روحيً�� العالم؛ إنها شريكة اهلل. لقد أعطى اهلل للم��رأة حس��ّ
وَحَدس.

إذا كنَت على استعداد للقيام بهذه الرحلة الفكرية معي، فقم بإجراء هذه التجرب��ة بنفس��ك. م��رة أخ��رى،
، أو اذهب إلى الخ��ارج،كنيس��ًة ريفيةادخل إلى كنيسة في هذا البلد، كبيرة أو صغيرة، كنيسة مدينة أو 

من الم��رجح أو التقط صورة ذهنية. هل ترى في الِخّدم في تلك الكنيسة رجاالً أكثر أو نساًء؟ ّوقم بالعد
.ستجدهأن ترى األكثرية من النساء. إذا كنت تراهن على ذلك، فافعل ما وصفُته واألرجح أن هذا ما 
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ع��ادًة في كنائس��نا، تحض��ر نس��اء وتقمن بمعظم المه��ام. اآلن ه��ل ن��رى في ذل��ك أي ن��وع من التحق��ير أو
ل المس��يُح النس��اَء وأحبهّناالمتهان بحّق األنثى؟ ال أعتق��د ذل��ك.  وتح��دث إلى الس��امرية والكنعاني��ة قبِ��

والنازفة الدم. لقد كان حاضرًا لهن تماًما. في ثقافته وفي عصره لم يكن هذا سلوكًا مقبواًل دائًما. وهكذا،
هو ينتظر في الكنيسة كاًل مّنا، يزرع فين��ا ب��ذار ص��ورته. ه��و خلقن��ا، ذك��رًا وأن��ثى، ك��ٌل من��ا على ص��ورته

ومثاله.
ه��ل يمكن للم��رأة أن تتق��ّدم في الحي��اة الروحي��ة؟ ه��ل الرج��ال وح��دهم يتق��ّدمون؟ ألن الرج��ال هم

يمكنالوحيدون الذين ُيسامون ويقيمون الليتورجيا. أهذا كل ما يمكن للمرأة أن تبلغ��ه؟ ال أعتق��د ذل��ك. 
وفيالنساء قديسات. يجب أن تكون النساء قديسات. للمرأة أن تكون قديسة ). نحن النساء في أمريك��ا 

وك��ل الع��الم: ، دعوتنا سامية ج��ًدا لنص��بح قديس��ات، ه��ذا م��ا تحتاج��ه ه��ذه األم��ة  )كل العالم: المترجم )

ا أش��خاص . ماذا تحتاج أكثر من الق��ديس؟ أتحت��اج إلى ط��بيب آخ��ر؟ حس��ًنا، ربم��ا هن��اك دائمً�� (المترجم

يحت��اجون إلى مس��اعدة طبي��ة. لكن الكث��ير من الموه��وبين والمتعلمين يص��بحون أطب��اء وممرض��ين
جيدين. هل نحن بحاجة إلى مدّرس آخر؟ هل نحن بحاجة إلى عامل اجتماعي آخ�ر؟ ه�ل نحن بحاج��ة
؟ م��ا وك��ّل الع��الم: الكم��ترجم (إلى سياسي آخر؟ هناك دائمًا شخص ما. لكن ما الذي سيقوّي هذه األم��ة  (

الذي سيقّوي الكنيسة في هذه األمة غير النساء القديسات؟
كثيرات مّنا تأخذن دعوتنا على محمل الجد لنصبح مماثالت هلل أكثر ف��أكثر، وأن نق��ترب من��ه، ونتع��ّرف
علي��ه ونفع��ل مش��يئته. كنس��اٍء، ل��دينا ف��رص هائل��ة وال توج��د ح��واجز تح��ول دون ذل��ك. إن زي��ارة دي��ر
أرثوذكسي للنساء هي أمر رائع بمعنى أنه من الواضح أن هذا الدير مجتمع أمومي. إنهن نساء يعشن مع
نساء، ويتحّملن النساء ويفعلن كل م�ا ُيطلَب منهن. ل�ذا، فإن�ه مجتم�ع رهب�اني بأكمل��ه، دي�ر بأكمل�ه، دي�ر
نساء، في أيدي الراهبات. ال يوجد رجل يستطيع أن يأتي إلى هنا ويخبرنا كيف نعيش حياتنا. لن��ا برك��ة
أسقفنا وصالته، وعينه الس��اهرة. أن��ا متأك��دة من أن��ه إذا ك��ان هن��اك أي ش��يء غ��ير الئ��ق، فس��وف ي��أتي
ويصحح ذلك. لكنه ليس هنا التخاذ قرارات نيابة عنا، لوضع أي قواعد تتجاوز ما تعطين��ا إي��اه الكنيس��ة
نفسها. ي��أتي كهن��ة ويحبّ��ون الخدم��ة في أدي��رة النس��اء، وخاص��ة الكهن��ة المتقاع��دون. هن��اك ت��اريخ من
السعادة قوامه كهنة  متقاعدون خدموا هنا لفترة. إنها فرصة جيدة جًدا لهم أن ال يعودوا مسؤولين عن
الرعية، وهم ما زالوا يحبون الخدم�ة. إذا أعط�اهم اهلل الص�حة، ف�إنهم يس�تمتعون بالخدم�ة، ويري�دون
الخدمة، فيمكنهم أن يأتوا لخدمة الليتورجي��ا، والتمت��ع ببعض الش��ركة م��ع الراهب��ات أو ال��زّوار، دون أي

داٍع للقلق بشأن َمن يحّضر التقدمة، وَمن يشِعل المبخرة، ومن سوف يحضر.
في أديرة النساء، ليس لدينا صبيان للخدمة وال شمامسة؛ عندنا راهب��ات يخ�دمن في الهيك�ل. ق�د يب�دو
هذا شائقًا لكم. هكذا كان بالنسبة لي. لقد نشأُت في الكنيسة األرثوذكسية، وكفتاة صغيرة، فهمن��ا جي��ًدا
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أن الفتيات ال يدخلن الهيكل. كنت في الخامسة والعشرين من عمري عندما زرت الدير ألول مرة، وال بد
يا إلهي! ماذا يح��دث "لي من القول أنني عندما رأيت راهبة تخرج من الهيكل تسارع َنَبض قلبي. فكّرت 

"هنا؟ لكن بعد ذلك، ب��الطبع، أدركُت أن ه��ذا ض��روري. إن��ه أم��ر عملي للغاي��ة، والكنيس��ة واقعي��ة للغاي��ة.

لذلك، في دير النساء،  إذا كان أحٌد سيدخل إلى الهيك��ل لمس��اعدة الك��اهن بإش��عال المبخ��رة أو مناولت��ه
األشياء، أو غلي الماء، أو التنظيف، أو أي َعَمل آخر، فإن الراهبات ُهّن من يقمن بذلك. 

هذا ليس من دون َبَركة. ال تستطيع أي راهبة أن تدخل إلى الهيكل. نحن نحافظ على الهيكل كمكان
فائق التوقير. ليس ألي رجل أيًضا أن يدخل الهيكل، فقط الذين يتعين عليهم ذلك. ليس الهيكل مكاًنا
للتسكع أو لمجرد إثبات أن النساء يمكن أن يدخلن. إنه طاعة خاصة في الدير. تعطي الرئيسة البركة
لهذه الراهبة أو تلك ألن تخدم في الهيكل. وهي تتعّلم كيفية القيام بذلك وعليها أن تقوم به باحترام.

بالطبع، في الدير النسائي، نؤّدي كل القراءات واإلنشاد، كما هو الحال في العديد من رعايانا. هذا ُمتاح
لنا.

حياة المرأة في الكنيسة هي الذروة، الملء. هذا ينطبق حتى على أي أّم. انظرن إلى والدة ترّبي أطفالها
في عائلة. بادئ ذي بدء، أن تنجب األطفال. يطلب منك اهلل أن تل��دي أوالده ثم ت��ربيهم. في ك��ل لحظ��ة،
لمدة خمسة عشر أو عشرين عاًما، تكون األم هي الكاهنَة في المنزل، والكاهنة لذلك الطفل. إنه��ا تمنح��ه

ِكبل وإرشاًدا روحًيا كاماًل وتنشُئه، عاطفيًا وجسدًيا وتعليمًيا،  ا. إذن، حي��اة ص��الِتِك، عالقتُ�� روحًيا أيض��ً
الحميمة مع اهلل تنتقل إلى أطفاِلِك. أنت تصّلين من أجلهم. أنت عالقتهم الكاملة باهلل. هم أص��غر من أن
يتكّلموا، ويتلوا صلواتهم، حتى أنهم أصغر من أن يرسموا إشارة الصليب. نحن نحّب مش��اهدة األطف��ال
وهم يرس��مون إش��ارة الص��ليب. يبلغ��ون من العم��ر س��نة أو س��نتين. إنهم يض��ربون رؤوس��هم بش��كل م��ا
وينقرون على صدورهم بأصابعهم، ويعرفون أن هناك ش��يًئا م��ا ينبغي القي��ام ب��ه، ولكن األم تمس��ك بي��د
الطف��ل ببطء وتوض��ح كيفي��ة إمس��اك األص��ابع الثالث��ة، وكيفي��ة وض��ع اث��نين، ثم لمس الج��بين والقلب
والص��در وك��ل كت��ف، وتعّلم الطف��ل ش��يًئا فش��يًئا أن ي��أتي إلى اهلل ويقبّ��ل األيقون��ة، أو يتن��اول القرب��ان
المقدس، وأن يكون الئقًا عند تقدم��ه إلى الك��أس. ه��ذا دور رائ��ع في الكنيس��ة. إن��ه ال��دور الج��وهري: أن
تكوني أّمًا. قد تعتقدين، أنني كرئيسة، لدّي سلطة روحية كبيرة. ليس لدّي سوى القدر نفسه من السلطة
التي تسمح لي بها األخت في حياته��ا، أم�ا أّم اال�س�رة فهي ك��ل ش�يء بالنس�بة للرض��يع وللطف��ل، ك�ل م�ا
يتلقاه يأتي من خاللك، بيديك، ِعبر أنفاسك، بصالتك. هذا هو الش��يء األعظم. أنت ال تص��بحين قديس��ة
لنفسك فحسب، بل تنشئين أيًضا قديسين للكنيسة، وربما تنشئين كهنة للكنيسة أو حتى أسقًفا؛ أو رّبم��ا

رهبانًا وراهبات أو مرّتلين. هذه ِهبٌة رائعة، شيء رائع يطلبه اهلل منا كنساء.
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* األم خريستوفورا رئيسة دير التجّلي في أيلوود سيتي، بنسلفانيا. هي رئيسة الدير منذ خمس وثالثين سنة.
Source: Abbess Christophora (Matychak). Women in the Church. OrthoChristian.Com. 11/17/2021 
https://orthochristian.com/142925.html. Video available: Protecting Veil. https://www.youtube.com/watch?
v=qPZHxaL0nGs
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