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للبرص
القديس آفمانيوس ساريداكيس :الصديق اإللهي ُ
تجميع أسرة التراث األرثوذكسي

ضم القدّ يس آفمانيوس
في جلسة المجمع المقدس يوم الخميس  14نيسان  ،2022أعلنت البطريركية المسكونية ّ
=ديس
ساريداكيس ،الصديق اإللهي للبرص ،إلى الئحة قديسي الكنيسة األرثوذكسية .كان المؤمنون قد َقبلوا الق= َ

قبل ذلك ،وإعالنُ قداسته كان مسألة وقت ليس إالُ .حدّ د عيده في الثالث والعشرين من أيار.

ُو ِلد الشيخ آفمانيوس ِباسم قسطنطين ساريداكيس ،في األول من كانون الث==اني  1931في قري==ة آثي==ا الكريتي==ة،
لعائلة مؤمنة .والداه هما جورج وصوفيا ساريداكيس .هو الطفل الثامن واألخير في ه=ذه األس=رة الفق=يرة ال=تي

فقدت معيلها في وقت مبكر .بالكاد سمحت سنوات االحتالل الن==ازي الص==عبة في اليون=ان لقس==طنطين تحص==يل
ً
ً
ً
أيضا.
بارزا ليس فقط لذكائه بل لتقواه
صبيا
التعليم االبتدائي .ومع ذلك ،فقد كان

ً
ً
ً
م=دعوا من اهلل
راهبا .ويختم بقوله " :إذا كان اإلنس=ان
حدثا من العام  1944قرر على إ ْث ِره أن يصير
يروي الشيخ
إلى شيء صالح ،فاهلل يعمل ويعينه" .في عام  ،1951دخل قسطنطين ساريداكيس إلى دير على اسم النبي إيليا،

غير بعيد عن قريته .كان في ه=ذا ال=دير ،إلى ج=انب رئيسه ،راهب=ان مس=نّان وأعمي=ان ،خ=دمهم الش=اب المبت=دئ
ً
راهبا وأعطي اسم صفرونيوس.
بمحبة كبيرة .بعد ثالث سنوات ،سيم قسطنطين

ً
التزام=ا بق=وانين اليون=ان ال=تي ك=انت تتطلب الخدم=ة
في ع=ام  ،1954انض=م ال=راهب ص=وفرونيوس إلى الجيش،
ظهر ًا االح=ترام
اإللزامية في ذلك الوقت .كما في الدير ،لم يأنف ال=راهب الش=اب القي=ام ب=أي ن=وع من األعم=الُ ،م ِ
والطاعة لرؤسائه ،وفي الوقت نفسه سعى إلى حفظ واجباته الرهبانية ً
تعرض
أيضا .لكن الراهب صوفرونيوس ّ
في الجيش لتجربة عظيمة حيث أصيب بحمى لم تكن تنخفض على الرغم من كل جهود األطب=اءُ .نق=ل ال=راهب

=رص
المجنَّد إلى تسالونيكي في حال=ة خط=يرة ،وهن=اك وج=دوا أن الس=بب ال=رهيب له=ذا الم=رض الغ=ريب ه=و ال َب َ

الرب على هذا الصليب الثقي=لُ .نق=ل ال=راهب الم=ريض إلى مستش=فى ال=برص في
(الجذام)! شكر صوفرونيوس
َّ
تماما .ولكنه بعد أن تذوق مرارة ذلك
أثينا ،في ضاحية القديسة بربارة .هناك ،لحسن حظه ،نجح العالج وتعافى ً

المرض الرهيب ،قرر البقاء في ذلك المستشفى وخدمة الذين يعانون .كان هناك أك=ثر من خمس=مائة م==ريض في

المستش==فى! أعطت إدارة المستش==فى ال==راهب ً
=غيرا ب==القرب من كنيس==ة المستش==فى ال==تي على اس==م
كوخ= ا ص= ً
القديسين كوزما وداميانوس .هناك قضى صوفرونيوس بقية أيامه في مستشفى البرص بأعمال نسكية روحية

ورعاية ال ُبرص المطروحين في الفراش ،وفي ِخدَ م الكنيسة.

عظيمة لألب صوفرونيوس أن يلتقي بالقديس نيكيفوروس األبرص ال=ذي ك=ان ق=د أص=يب به=ذا
ً
لقد كانت نعمةً
ً
ً
عام=ا في مستش=فى ال=برص في جزي=رة خي=وس ،ب=القرب من الق=ديس
ثالث=ا وأربعين
المرض منذ صغره وقضى
ناض=جا يتمت=ع بحي=اة روحي=ة عالية ،م=ع أن جس=ده ك=ان في حال=ة
أنثيموس .وكان القديس نيكيفوروس راه ًب=ا
ً

سيئة للغاية .لذا ،في عام  ،1957كان ال بد من نقله إلى مستشفى ال==برص في أثين==ا للحص==ول على رعاي==ة خاص==ة
ألنه كان بالفعل قد عمي وكان شلله يزداد ببطء.
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عندما وصل القديس نيكيفوروس إلى مستشفى البرص في أثينا ،كان الراهب صوفرونيوس حاض= ً
=را لل==ترحيب

ب=ه ،إذ ك=ان ق=د ّ
تلقى رس=الة من الق=ديس أن=ثيموس يق=ول فيه=ا" :أيه=ا األب ص=وفرونيوس ،ترس=ل ل=ك الس=يدة
=بها ب==الراهب األك==ثر كم==ااًل  .س= ّ
كنزا .ال يزال راه ًبا مبتدًئ ا ،لكنه أكثر ش= ً
(الباناييا) ً
=يعلمك طري==ق القديس==ين األكي==د.
اخدم ه ،وكل مواهب الروح التي لديه ،سوف يمنحك اهلل إياها ً
أيضا".
ْ

ظه= ر لل=راهب ص=وفرونيوس أن علي=ه أن يعت=ني بالق=ديس ويحتض=نه ح=تى
كان القديس أنثيموس يحاول أن يُ ِ
الراهب األبرص واألعمى نيكيفوروس .ك==ان ل==ه
يرث هذه المواهب الروحية .من تلك اللحظة َق ِبل صوفرونيوس
َ

ً
ً
القراي==ة  -ك==ان
ممرضا،
وطباخا ،فكان يغسله ،ويساعده على ارتداء حذائه ،ويرشده إلى الكنيس==ة ،ويوجه==ه إلى ّ
يده اليسرى واليمنى ،وقدميه وعينيه .كان مطيعً ا ل=ه في ك=ل ش=يء ،م=دركًا أن اهلل ق=د أرس=ل ل=ه مالك ً=ا ّ
ليعلم=ه
الحياة الروحية .في أحد األيام ،وكان قد صار "الشيخ آفمانيوس" ،أخبر تلمي==ذه نيوفيت==وس على انف==راد" ،أنت
تعرف يا بني ،اضطررت لمغ==ادرة دي==ري في ك==ريت في س==ن مبك==رة فلم يكن ل==دي َمن ّ
يعلم==ني الحي==اة الروحي==ة.

ّ
أردت بشدة أن ّ
ً
طرقا محددة للتوب==ة .ل==ذلك أرس==ل لي اهلل الش==يخ
ويعلمني
يكلمني أحدهم عن الصالة الداخلية،
نيكيف==وروس" .ص==ار الق==ديس نيكيف==وروس األب ال==روحي لص==وفرونيوس ح==تى رق==اده ع==ام  .1964اعت==نى
صوفرونيوس بالقديس بمحبة عظيمة إلى آخر أيامه.

عام= ا ،وأص==بح
في عام  ، 1975سيم الراهب صوفرونيوس كاهنًا باسم آفمانيوس وكان له من العمر أربعٌ وأربعون ً

المعرفَ لمستشفى ال ُبرص ،الذي كان قد تحوّ ل إلى مستشفى اإلصابات الحادة.
األبَ
ّ

عاش األب آفمانيوس أكثر من نصف قرن في كوخه المتواضع قرب المستشفى ،خادم= ً=ا اهلل والن==اس بال توق==ف،
ما المش==ورة في المواق==ف المعق==دة ،ص= ً
مؤاسيا ومقدّ ً
ً
ً
متقب ً
=انعا المعج==زات،
خادما للمذبح المقدس،
ال االعترافات،
ً
وشافيا األمراض الروحية والجسدية .حافظ الشيخ آفم=انيوس على حي=اة رهباني=ة داخلي=ة ص=ارمة ،لكن=ه ك=ان

دائم ا على استعداد لخدمة اآلخرين :زيارة المصابين باإليدز ،والصالة في المنازل ،والتواج=د م=ع الن=اس .لم يكن
ً
ً
خام ً
الر ِّب ُهنَاكَ ُحرِّ يَّ ٌة"
ال وال
منطويا  ،ال بل أتاحت له يقظته بعض الحرية كما يكتب القديس بولس " َح ْي ُث ُر ُ
وح َّ

( 2كورنثوس  .)3:17على ال=رغم من األم=راض الص=عبة ال=تي ع=انى منه=ا ،إال أن االبتس=امة لم ت=ترك وجه=ه أب=دً ا،

ومحبته الالمحدودة هلل ولكل الناس كانت تشرق في عينيه .بحسب شهود العيان ،فإن معرفة ما سيأتي ،وعمل
المعجزات ،ورؤية القديسين ك=انت كله=ا أعم=ااًل عادي=ة في س=يرة األب آفم=انيوس .وب=الرغم من م=واهب ال=روح
القدس المفعَ َم ة بالنعمة التي تمتع بها ،نجح األب آفمانيوس باالختباء خلف جدران المستشفى.

كان القديس بورفيريوس الكافسوكاليفي ي==ذهب أحيا ًن==ا إلى األب آفم==انيوس لالع==تراف ،وق==د س= ّ=ماه "الق==ديس
ال وقديس= ً=ا س= ً
الخفي في أيامنا ه==ذه" .ك==ان الق==ديس بورف==يريوس ي==رى في الش==يخ آفم==انيوس بط ً
=ريا في أثين==ا
يخفي مواهبه عن اآلخرين .وقد قال عنه القديس بورف=يريوس ذات م==رة" :إن==ه ق=ديس .إن==ه يص=لي إلى اهلل أال

ينكشف لآلخرين ولكنْ ،في آخر حياته سوف ينكشف".

بعد سقوط الشيوعية في االتحاد السوفياتي ،قام األب آفم==انيوس وابن==ه ال==روحي ،نيوفيت==وس مط==ران مورف==و

كرم قبر القديس يوحنا كرونشتادت .يخ==بر
( قبرص)  ،برحلة حج إلى كييف وموسكو وسانت بطرسبورغ ،حيث ّ
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الخ دَ م وك==انت تس==تغرق أحيا ًن==ا خمس
الميتروبوليت نيوفيتوس أن الشيخ آفمانيوس كان يقوم ك==ل ي==وم بك==ل ِ=
ساعات .كان كثيرون يقولون ل==ه "أنت األب نيك==والس بالن==اس الجدي==د!" ال==ذي ك==ان معروف= ً=ا بقض==اء الكث==ير من

ً
ً
ّ
ويعزيهم ويهتم
قديسا" .كان يخدم اآلخرين طوال اليوم
قديسا .أنا لست
الخدَ م ،فيجيب " :باه! كان
الوقت في ِ

بهم ،ليس فقط المصابين بال َب َرص وحسب ،بل كان يذهب إلى منازل العدي==د من األش==خاص ال==ذين يدعون==ه إلى

وخدَ م الزيت والمسحة المقدسة.
إقامة الباراكليسيات ِ

بعد العودة إلى أثينا من روسيا ،ساءت صحة الشيخ آفمانيوس :مرض الس=كري ،وض=عف الرؤي=ة ،مش=اكل الكلى

والساقين التي اقترح األطباء بترهما .ورغم أن==ه قض==ى الس==نوات القليل==ة التالي==ة في محارب==ة الم==وت ،إال أن==ه لم
تمثلت في اس==تقبال س==يل ال ينتهي من الن==اس .في ع==ام  ،1992تق= ً
يقطع أبدً ا خدمته الرعائية التي ّ
=ديرا لخدمت==ه

للكنيس===ةُ ،منح األب آفم===انيوس رتب===ة أرش===مندريت .في ع===ام  1999تم إدخال===ه إلى مستش===فى البش===ارة "

 "Evangelismosفي أثينا ،حيث أسلم روحه في  23أيار .دفن الشيخ المبارك في قريته آثيا .بعد رق==اده وإلى

أيامنا هذه ،بص==لوات وش==فاعة الش==يخ المب==ارك آفم==انيوس ،يص==نع ال==رب العدي==د من معج==زات الش==فاء والتعزي==ة
الروحية للمرضى والمتألمين.

س=راجا تحت مكي=ال (م=تى  )1:6ب=ل ك=ان ذل=ك
يخف الشيخ آفمانيوس مواهبه ك َ َمن يض=ع
مثل كثيرين قبله ،لم ِ
ً

فيمجدوا أبانا ال==ذي في
هربًا من مديح الناس .لكن في زمن اهلل ،تظهر هذه األعمال الحسنة مشرقة أمام الناس
ّ
السماء (متى .)16:5
ّ
يعل ق الميتروبوليت نيوفيتوس مطران مورفو على حياة القديس آفمانيوس“ :لكي نفهم ون==درك طبيع==ة وم==دى
بجد ،علينا أن نبحث ً
حقا عن ماضيه ،وخاصة عن ج==ذوره الروحي==ة ،لتحدي==د
قداسة
شخص ما قد أخفى نفسه ٍ
ٍ
المكان الذي بدأ فيه صراعه من أجل التوبة ،حيث بدأت رحلته نحو الحياة في المسيح .على سبيل المثال ،عند

الشيخ آفمانيوس ،لدينا سلسلة غير منقطعة من القداس==ة :وراء قداس==ة الش==يخ آفم==انيوس س==اريداكيس توج==د
قداسة الشيخ نيكيفوروس األب==رص .خل==ف الق==ديس نيكيف==وروس توج==د قداس==ة الق==ديس أن==ثيموس ال==ذي في
ً
خيوس ،والد البرص ،الذي كان إلى جانب القديس باخوميوس الذي من خيوسً ،
روحيا للقديس نكتاريوس
ابنا
أس==قف الم==دن الخمس .به==ذه الطريق==ة يمكنن==ا أن نفهم بش==كل أفض==ل الروحاني==ة المواهبي==ة للش==يخ آفم==انيوس
ّ
الموقر”.
باإلشارة أوالً إلى أصله الروحي ،أي شخص القديس نيكيفوروس األبرص
فلتكن شفاعته معنا.
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طروبارية القديس آفمانيوس الجديد
لنكرّ ْم نحن المؤمنين آفمانيوس،
َ
كريت
المولو َد في

الذي لَ َم َع في أثينا،

َ
تلميذ نيكيفوروس اإللهي،
والكاهنَ العظيم،

والخادم البرص،
العجائبي
َ
َّ

إذ إنه يمنح األشفية للصارخين إليه بتوقيرٍ:

لمن وهبك القوة،
المج ُد َ
المج ُد للذي توجَّك،

ّسك إىل األدهار.
المج ُد َ
لمن قد َ
نظم :أندرياس خاتزيستيليس

نقلها إىل العربية :األب أنطوان ملكي

َض َبط لحنَها :الياس رزوق
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