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التيبيكون†
رئيس اﻷساقفة يوحنا مكسيموفيتش
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
إن الخششدم والطقششوس اإللهيششة للكنيسششة األرثوذكسششية ،الششتي أساسششها تيششبيكون واحششد وتحافششظ على القواسششم
جوهريا ،تختلف الواحدة عن األخرى اختالفش ًشا كبش ً
ً
شيرا في الممارسششة .ليسششت عششادات
المشتركة في كل ما هو مهم

البلدان المختلفة والكنائس المحلية هي التي تختلف وحسششب ،ولكن حششتى في حششدود منطقششة واحششدة ،وأحيانش ًشا

حتى في مدينشة واحشدة ،تختلششف العششادات بششكل كبشير بين الكنششائس الواقعشة بشالقرب من بعضشها البعض .تكشرر
السؤال أكثر من مرة في ما يتعلق بإدخال تيبيكون واحد مختصر مشترك يكون إلزاميش ًشا لجميششع الكنششائس .ومششع

ً
ً
نظريا فقط قد يكون في الواقع مستحيل التنفيذ بل وقد تكون المحاولة ضارة.
قرارا
ذلك ،فإن ما قد يكون
ً
شان
يأتي اَألختالف في تنفيذ تيبيكون الكنيسة من قوة العادات التي ترسششخت .أحيانششا ،يكششون لهششذه العششادات معش ٍ
حساسة للغاية ،ولكن في بعض األحيان تكون المعاني غير منطقية ُمطلَ ً
قا؛ وبالتالي ،فإن مششا يبقيهششا هششو حماسششة

وعزيمة الذين يقومون بها.

كعرف مقدس .أي ما تم قبوله منذ العصور القديمة على
شك في أنه يجب أن نأخذ بعين اَألعتبار ما تم قبوله
َأل ّ
ٍ
ً
أيضا .ومع ذلششك ،يجب أن نعطي
أنه قد نشأ ودخل ،ليس في وعي الكهنة الذين ينفذونه حسب ،بل والعلمانيين

ً
وزنا أقل بكثير لما هو مجرد ممارسششة شششائعة؛ أي لمششا هششو مجششرد عششادة عنششد الششذين يقومششون بهششا من دون معششنى
داخلي ومن دون أن تدخل في وعي العلمانيين .يجب أن نتمسك باألولى طالما أنها مفيدة لنشاطنا وَأل تتعارض

مع تيبيكون الكنيسشة .بالنسشبة إلى الممارسشات األخشيرة ،يمكن وضشع قاعشدة عامة :كلما كشانت أقشرب لتيشبيكون
الكنيسة ،كلما كانت أفضل.

ليس تيبيكون كنيستنا مجموعة من القواعد الميتة وَأل هو ثمرة بعض األعمال المكتبية المجردة ،بل هو مطبوع
على التجربة الروحية للنساك القديسين الذين توصلوا إلى فهم أعماق الروح البشرية وقوانين الحيششاة الروحيششة

بشكل كامل .لقد اختبر اآلباء القديسون بأنفسهم المعركة مع ضعفات النفس والجسششد ،كمششا مششع وسششائل شششفائها.
ً
شدرب
توصلوا إلى أن يفهموا
لقد ّ
جيدا طريق الجهاد الصالتي وقششوة الصششالة .إن تيششبيكون الكنيسششة هششو دليششل للتش ّ

ّ
المستمدة منه .في حششال عششدم القششدرة على تطششبيق
وتعلمها ،وبقدر ما يزداد اَأللتزام به ،تزيد الفائدة
على الصالة
َ
كل ما هو منصوص عليه في التيبيكون ،يجب أن نط ّب ق كل ما في وسعنا ،محافظين على هيكله العام ومحتواه

الرئيسي.

ُ
يحافظ على هويتها
من الضروري ،من ناحية ،تطبيق الخصائص الرئيسية لخدمة معينة دون تغيير تكوينها وما
منفصلة عن غيرها .من ناحية أخرى ،يجب أن نحاول قدر المستطاع أن نحفظ تلششك األجششزاء من الخدمششة الششتي

الخش دَ م اإللهيششة في ذاتهششا الصششالة
تتغير بحسب اليوم وتع ّبر عن معنى وسبب اَألحتفال بحدث ذلك اليوم .تجمع ِ
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التي يرفعها المؤمنون إلى اهلل ،وتق ُّب َل نعمةِ اهلل التي في الشركة معه ،وتعليم المؤمنين ،من خالل ما يُ قرأ في

الخدَ م اإللهية والترانيم والوعظ واإلرشاد في الحياة المسيحية.
ِ

لء تعششاليم الكنيسششة العقائدية ،و ُت ِّ
مهد الطريششق إلى الخالص .إنهششا تقششدّ م ثششروة
تحوي ِ
الخدَ م اإللهية في تكوينها ِم َ

روحية َأل تقدر بثمن .بقدر ما ُتط َّبق بشششكل كامششل ودقيششق ،تششزداد الفائششدة الششتي يجنيهششا المشششاركون فيهششا .إن َمن

ِّ
ويقصرونها بسبب كسلهم يسلبون قطيعهم ،ويحرمونهم من خبزهم اليومي ،ويسششرقون منهم
يؤدَ ونها بال مباَألة
شاجم عن نقص القششوة فيجب أن يتم بحكمششة ويششؤدّ ى بحششذر حشتى َأل يُ َم ّس مششا َأل
أمش ا تقصششيرُ ِش
الخ دَ م ال ّنش ُ
أثمن كنزّ .
ينبغي العبث به.

فيسمح بترتيل بضع آيات فقط،
على وجه التحديد ،يجب قراءة المزمور  103بكامله في صالة الغروب؛ إذا ُر ِّتلُ ،

ولكن بجاللة .يُ َّ
فضشل أن ُت َر ّتششل آيششات المزامششير  140و  141و  129و  ، 116الششتي تبششدأ عنششد "يششا ربي إليششك صششرخت"،
بالكامل وحتّ ى كل القطع التي تتبعها.

في األيام المحددة ،من الضروري قراءة القراءات من العهد القديم وخدمة الليتين .يجب أن ُتقششام السششحريّ ة في

مسموح ،إذ بذلك
أمر غير
الصباح .إن إقامة خدمة السحرية في المساء ،باستثناء حالة سهرانية طول الليل ،هو ٌ
ٍ
ً
قصير إلى الكنيسة
لوقت
جدا للمؤمنين؛ حتى حضو ٌر
ُتلغى بشكل أساسي الخدمة الصباحية التي هي ضرورية
ٍ
ٍ
ويوجه اليوم بطو ِله .المزامير الستة يجب أَأل ُتختَ َصر .أيضش ًشا ،من
في الصباح له تأثير نافع على الروح ،إذ يقدّ س
ّ
الضروري قراءة قطع المديح بكاملهاَ .أل ينبغي أن ّ
تحل القراءة محل الترتيل إَأل في حال عدم وجود أي شششخص
ً
ونادرا ما تكون القراءة قادرة على الحلول مكانهَ .أل
قادر على الترتيل ،ألن تأثير الترتيل أقوى بكثير من القراءة،

تجرؤوا على إهمال الثيوطوكيات بعد الطروباريات وغيرها من الترانيم ،ألن فيها َ
يٌقدَّ م أساس إيماننششا ميلعتلا  -التعليم

تجسد ابن اهلل والتدبير اإللهي.
عن
ّ

ً
ً
جشدا أصش ً
ال .يجب قشراءة المزامشير الثالثشة لكشل
تمامشا دون إغفشال ،إذ هي قصشيرة
يجب إقامة خدمشة السشاعات
ساعة ،باإلضافة إلى الطروباريششة والصششلوات األخششرى المخصصششة لهششا .في نهايششة كششل سششاعة ،يجب إيالء اهتمششام

خاص للصالة ،والتي تع ّبر عن معنى الحدث المقدس الذي يُ قام في تلك الساعة.
ً
يوميا ،فعلى األقل يجب أن يُ قام في كل أيام اآلحاد وأعيششاد الكنيسششة ،دون مراعششاة
إذا استحالت إقامة القداس

عدد المؤمنين القادرين على حضور الخدمة .القداس اإللهي هو الذبيحة غير ال دمويششة للعششالم أجمششع ومن واجب
الكاهن أن يقدّ مها عند الحاجششة .يُ َّ
حظر تخطي أي جششزء من كتششاب الخدمششة .من الضششروري أيضش ًشا ترتيششل الشترانيم

تم تقصير المزمور  103بسبب طوله (على الششرغم من أنششه
المحددة للقداس ،بما فيها المزامير  103و  145و  :33إذا ّ
شوال ترتيل المزمششور  145من البدايششة إلى النهايششة،
شال من األحش ِ
من األفضششل عششدم القيششام بششذلكةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ،):فيجب في أي حش ٍ

باستثناء األيام التي فيهششا يُ سششتبدَألن كالهمششا باألنتيفونششاتَ .أل يُ سششتبدَ ل المزمششور  33إَأل في أسششبوع التجديششدات

الح َسشن ،وَأل يوجششد مششبرر لحذفه .يجب أن ُتر ّتششل
شأثيره َ
بترتيل "المسيح قام" .أما باقي السنةُ ،
فيقششرأ أو يُ ر َّتل لتش ِ
عي نة لكل قداس وبترتيبها الصحيح ،ألنها الجزء المتعلق باألعياد من الليتورجيا.
تلك الطروباريات ُ
الم َّ
يشير تيبيكون الكنيسة أيضش ًشا إلى الحفششاظ على تششرتيب قششراءات الرسششالة واإلنجيششل بدقششة .إذا تم اَأللششتزام بهششذا،
3
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ً
يوميا ،يُ قرأ اإلنجيل والرسائل بالكامل .يتطلب هذا
فطوال العام ،في تلك الكنائس التي تقام فيها الصلوات

بقراءات احتفالية في أيام األعيششاد الكبششيرة فقششط ،دون أن
ٍ
الترتيب أن ُتقرأ القراءة الدورية بالضرورة؛ و ُتستَ بدَ ل

ُتحذف القراءة الدورية ،إذ ُت قرأ في اليوم السابق مع القراءات العادية :في أيششام األعيششاد ذات الرتبششة المتوسششطة،
ُت قرأ القراءات الدورية واَألحتفالية .إن اَألكتفاء بقراءة القطششع اَألحتفاليشة فقششط مششع حششذف القششراءات اَألعتياديشة
]ةيمويلا[اليومية] يُ سميه التيبيكون "َألعقالنية" ،إذ عنششدما يحششدث ،يُ نتَ هَش ك مجمششل معششنى تقسششيم القششراءات بششالترتيب
المحدد ،ومن يقومون بذلك يُ ظهرون عدم فهمهم لمعنى هذه التقسيمات.

أما بقية األسرار المقدسة ،ف كما في كششل تششرتيب الخششدم في كتششاب اإلفخولششوجي ،يجب أيضش ًشا عششدم تقصششيرها إَأل
لحاجة ماسة ،وحتى عند تقصيرها يجب اَأللتزام بكششل مششا هششو أساسششي وبششترتيب الخدمششة ،متششذكرين مسششؤولية

الكاهن أمام اهلل عن الضرر الالحق بنفوس الرعية بسبب قلة اهتمامه .يجب على كل كاهن ،أثناء إقامة الخدمشة

يتممها بدقة أكبر وبأداء أفضل ،حتى إذا ما جلب المنفعة الروحية لآلخرين ،يُ ش َّبه في يششوم الدينونششة
اإللهية ،أن
َ
ً
امينا في القليل.
بالعبد الذي قدّ م الوزنات العشر ويسمع :أحسنت ايها العبد الصالح واألمين كنت
† ناقش مجمع الكنيسة اﻷرثوذكسية الروسية في خارج روسيا ( )ROCORمسألة التوحيد في ِ
الخ َدم الكنسية في عام  ،1951وكانت هذه
املساهمة لرئيس اﻷساقفة القديس يوحنا ماكسيموفيتش.
Source: Selected Sermons of Saint John of Shanghai and San Francisco. Book 3. Holy Dormition Sisterhood.
2004.
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من كتاب "وجع الكنيسة"()4

الحكمة الشاملة في غاية الكنيسة
القديس نيكوال فيليميروفيتش
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
موج هة لشعب إسرائيل فقط .أما الكنيسة المسيحية فكان توجهها لشششعب إسششرائيل أيضش ًشا ،ولكن
كانت اليهودية
ّ
ليس لهم وحدهم ،بل شملت اليونانيين كذلك.

ً
مخصصا للعرق الهيليششني فقششط .أمششا الكنيسششة المسششيحية فتششوجهت إلى
تعدد اآللهة اليوناني في أوليمبوس كان
ً
ضمت حتّ ى الهنود.
العرق الهيليني
أيضا ،ولكن َأل من أجله فقط بل قد ّ

عطي ت حكمششة بششوذا للرهبششان والنبششاتيين ،أمششا الكنيسششة المسششيحية فهي للرهبششان والنبششاتيين ،كمششا للمششتزوجين
Šا َ
ً
أيضا.
واَألجتماعيين
فضشمت منششذ البدايششة
أسششس فيثششاغورس جماعششة دينيششة من المثقفين األرسششتقراطيين .أمششا الكنيسششة المسششيحية
ّ
ً
جنبا إلى جنب مع الجهّ ال وغير المتعلمين.
األرستقراطيين المثقفين

ً
جنودا إلله النششور من أفضششل الرجششال .كششانت مؤسسششته الدينيششة
لمحاربة إله الظالم ،ج ّند النبي الفارسي زرادشت
ضمت ك ً
ال من األفضل واألسوأ ،الصالحين والخطأة ،األصحاء والمرضى.
مثل ثكنة عسكرية .الكنيسة المسيحية ّ
كانت ثكنة ومستشفى في نفس الوقت .كانت مؤسسة للقتال الروحي والشفاء الروحي.

دعا الحكيم الصيني كونفوشيوس إلى البراغماتية األخالقيششة الرائعششة .المفكششر العميششق َألو تسششي ّ
بششر بروحانيششة
شاملة .الحكمة المسيحية تضمنت كالهما وفتحت السماء لألول وأظهرت األهمية الكبيرة للعالم المادي بالنسششبة

للعالم الثاني.

كان لإلسالم طموح مسيحي بمعششنى مشا :الفشوز بالعششالم كلشه .اَألختالف هشو أن اإلسششالم تمشنى غشزو العشالم بينمشا

الكنيسة تم ّن ت خالص العالم .قصد اإلسالم إخضشاع جميشع النششاس وتقشديمهم أمششام اهلل كعبيشد لشه .أمشا الكنيسشة
ّ
ّ
وترقيهم ،وأن تقدمهم أمام اهلل كأبناء له.
وتنقيهم
فقصدت أن تربّي كل الناس

وكل اآلخرين :عبشدة النجششوم ،والنششار ،والخشششب ،والمششاء ،والحجششر ،وع ّبششاد الحيوانششات لششديهم إحسششاس ملمششوس

تأت الكنيسة إلطفاء هذا المعنى بل لتوضيحه وضبطه .لتضع اهلل مكان
بالوجود اإللهي المباشر في الطبيعة .لم ِ

الشياطين والرجاء مكان الخوف.

تأت الكنيسة للتششدمير ،بششل للتطهششير والمسششاعدة واَألنششدماج .لم تكن وجهششة الكنيسششة قوميششة وَأل عنصششرية بششل
لم ِ
كونية .ما من قوة حصرية تستطيع أن ترنو ألن تكششون قشوة عالميششة .فشششل اإلسششالم المطلَششق في أن يصششبح قشوة
عالمية يكمن في حصريته .هذا كان في الدين كما في السياسة.
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رس َمها مؤسسها
كل سياسة حصرية محكوم عليها بالفشل :األلمانية كما التركية كما النابليونية .سياسة الكنيسة َ
ً
بالكليش ة وغششير مسششتعد
حسنا ،مششا من ِعش رق بشششري على األرض ضششد المسششيح
اإللهي" :من ليس ضدنا فهو معنا".
ّ

لقبوله بأي شكل .لذلك فإن حكمة المبشرين المسيحيين هي أن يروا أوَألً كيف أعدت العناية اإللهية تربة للبششذور

المسيحية ،لمعرفة العناصر المسيحية التي يمتلكها العرق أو الدين بالفعل ،وكيفية اَألسششتفادة من هششذه العناصششر
عضويا ،بدَألً من دفعها ً
ً
آليا.
ودمجها في المسيحية .كل ذلك ميلعتلا  -من أجل جعل المسيحية تنمو
في الختام اسمحوا لي أن أكرر مرة أخرى :حكمة الكنيسة كانت شاملة .حكمششة مؤسسششها كششانت شششاملة ،بمششا في

ذلك حكمة مؤسستها وغايتها…
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المطول  – 7
التعليم الديني
ّ

لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة
ً
أيضا بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
المعروف
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
ليتم استعماله للتعليم في المدارس كما ولكل
هذا التعليم راجعه
وأقره المجمع المقدس (الروسيةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):ونشره ّ
ّ
المسيحيين األرثوذكسيين (موسكو ،المطبعة المجمعية1830 ،ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا ):

في البند الثامن

 .238بأي معنى يسمى الروح القدس الرب؟
سمى ابن اهلل الرب ،أي كاهلل ذاته.
بنفس المعنى الذي به يُ ّ

 .239هل هناك شهادات في الكتاب المقدس؟

هذا واضح من الكلمات التي قالها الرسول بطرس لتوبيخ حنانياِ " :ل َم َ
ال َّ
اذا َم >
وح
الش ْي َطانُ َق ْل َب َك لِتَ كْ ِذ َب عَ لَى ُّ
الر ِ
ْال ُقدُ ِس؟> ..ا ْن َ
اهلل» (أعمال 3:5ميلعتلا 4-ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
َّاس ب َْل عَ لَى ِ
ت لَ ْم َتكْ ِذ ْب عَ لَى الن ِ
 .240ما الذي نفهمه بأن الروح القدس ُيدعى واهب الحياة؟

ً
ان >ا َحدٌ َألَ يُ ولَدُ
أنه ،مع اهلل اآلب واَألبن ،يمنح الحياة لجميع المخلوقات
وخاصة الحياة الروحية للبشر“ " .ا ْن ك َ َ
ِم ْن َف ْو ُق َألَ ْ
يَق ِد ُر >ا ْن يَ َرى َملَكُ َ
اهلل  انحوي( ” (يوحنا 5:3ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
وت ِ

 .241من أين نعلم أن الروح القدس يأتي من اآلب؟

وح ْال َح ِّق،
اآلبُ ،ر ُ
هذا نعرفه من كلمات يسوع المسيح نفسهَ " :و َمتَ ى َج َ
اء ْال ُمعَ ِّزي َّال ِذي َس Šا ْر ِس ُلهُ >ا َنا “الَ ْيكُ ْم ِم َن ِ
اآلب يَ ْن َب ِث ُقَ ،فهُ َو ْ
يَشهَ دُ ِلي( ".يوحنا 26:15ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
َّال ِذي ِم ْن ِعن ِْد ِ
 .242هل تقبل عقيدة انبثاق الروح القدس من اآلب أي تغيير أو تكملة؟

َأل .أوَألً  ،ألن الكنيسة األرثوذكسية ،في هذه العقيدة ،تكرر كلمات يسوع المسيح ذاتها .وكلماته بال شك هي
ً
ثانيا  ،ألن المجمع المسكوني الثاني ،الذي كان هدفه الرئيسي صياغة العقيدة
تعبير دقيق وكامل عن الحق.
كاف في قانون اإليمان؛ وقد اعترفت الكنيسة
الصحيحة التي تحترم الروح القدس ،قد حدد ذلك بشكل ٍ

الجامعة بهذا األمر بشكل قاطع ،حتى أن المجمع المسكوني الثالث في قانونه السابع منع صياغة أي دستور

إيمان جديد.

لهذا السبب يكتب يوحنا الدمشقي " :عن الروح القدس ،نقول كالنا أنه من اآلب ،وندعوه روح اآلب .بينما َأل
نقول ً
أبدا أنه من اَألبن ،بل ندعوه فقط روح اَألبن  .انحوي( ” (  Theol. lib. i. c. 11؛ ).v. 4
مساو لآلب واالبن ،مسجود له وممجد؟
 .243أين يظهر أن الروح القدس
ٍ

يتضح من أن يسوع المسيح أوصى بالتعميد باسم اآلب واَألبن والروح القدس( .متى 19:28ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
7
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يرد في قانون اإليمان أن الروح القدس تكلم باﻷنبياء؟
 .244لماذا ِ
يقال هذا ضد بعض الهراطقة الذين ّ
عل موا أن أسفار العهد القديم لم يكتبها الروح القدس.

ً
حقا؟
 .245هل في الكتاب المقدس شهادات على أن الروح القدس تكلم باﻷنبياء
ٌ َ
يكتب الرسول بطرس• َ > " :
وح
ون َم ُس ِ
اس ِ
ين ِم َن ُّ
يس َ
وق َ
اهلل ْال ِق ِّد ُ
ان ،ب َْل َتك َ َّل َم Šا َن ُ
َأل َّنهُ ل ْم َتا ِت ُن ُب َّوة ق ُّط ِب َم ِشي ََئ ِة “ا ْن َس ٍ
الر ِ
ْال ُقدُ ِس  .انحوي( ” (2بطرس 21:1ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا ):
ً
أيضا بالرسل؟
 .246ألم يتكلم الروح القدس

ً
ين Šاعْ ِل َن لَهُ ْم >ا َّنهُ ْم لَ ْي َس >
هذ ِه
بالتأكيد فعل .يقول الرسول بطرس
ون ِب ِ
َأل ْن ُف ِس ِه ْم ،ب َْل لَنَا كَا ُنوا يَ ْخ ِد ُم َ
أيضاَّ :ال ِذ َ
ا Š
اء" (1بطرس 12:1ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
اآلنِ ،ب َو ِ
ين ب ََّش ُروكُ ْم ِفي ُّ
ور َّال ِتي Šا ْخ ِب ْر ُت ْم ِبهَ ا >ا ْنتُ ُم َ
الس َم ِ
اس َط ِة َّال ِذ َ
وح ْال ُقدُ ِس ْال ُم ْر َس ِل ِم َن َّ
َأل ُم ِ
الر ِ
يرد ذكر الرسل في قانون اإليمان؟
 .247لماذا إذن لم ِ

تم وضع قانون اإليمان ،لم يكن أحد يشكّك في وحي الرسل.
ألنه عندما ّ
ً
جدا؟
 .248ألم يظهر الروح القدس للبشر بطريقة خاصة

نعم .نزل على الرسل بشكل ألسنة نارية في اليوم الخمسين بعد قيامة يسوع المسيح.

 .249هل ما زال البشر يشتركون بالروح القدس إلى اآلن بنفس الطريقة؟
يَسكُ ُن ِفيكُ ْم؟" ( 1كورنثوس
اهللَ ،و ُر ُ
وح ِ
ون >ا َّنكُ ْم ه َْيك َ ُل ِ
يشاركه جميع المسيحيين الحقيقيين> " :ا َما َتعْ لَ ُم َ
اهلل ْ
16:3ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):

 .250كيف نصير شركاء في الروح القدس؟
ون >ا ْن ُتعْ ُطوا >ا ْوَألَدَ كُ ْم عَ َطايَ ا َج ِّيدَ ًةَ ،فك َ ْم
بالصالة الحارة ومن خالل األسرارَ " .ف “ا ْن كُنْتُ ْم َو >ا ْنتُ ْم >ا ْش َرا ٌر َتعْ ِر ُف َ
ين ي َْس >ا ُلو َنهُ ؟  انحوي( ” (لوقا 13:11ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
الر َ
ِب ْال َح ِر ِّي ُ
اء ،يُ عْ ِطي ُّ
وح ْال ُقدُ َس ِل َّل ِذ َ
الس َم ِ
اآلب َّال ِذي ِم َن َّ
"ولكن حين ظهر لطف مخلصنا اهلل و إحسانهَ .أل باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل
الميالد الثاني و تجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا" (تيطس 4:3ميلعتلا 6-ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):

 .251ما هي أهم مواهب الروح القدس؟

وح ْال ِحكْ َم ِة
الر ِّبُ ،ر ُ
على ما يذكر النبي إشعياء فإن المواهب الرئيسية واألكثر عمومية هي السبعة التاليةُ " :ر ُ
وح َّ
وح ْال َمعْ ِر َف ِة َو َم َخ َ
الر ِّب  .انحوي( ” (أشعياء 2:11ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
وح ْال َم ُشو َر ِة َو ْال ُق َّو ِةُ ،ر ُ
َو ْال َفهْ ِمُ ،ر ُ
اف ِة َّ
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الكاهن بحسب القديس سمعان التسالونيكي
إعداد أسرة التراث اﻷرثوذكسي
ما هو الكاهن

ً
ً
خادما"(διάκονοςةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):و"عام ً
يقول القديس سمعان التسالونيكي أن الكاهن قد عُ دَّ
ال"
مستحقا أن يكون "
ً
ناظرا" (θεωρόςةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):لألسششرار  ،يقششترب ويتنششاول منهششا،
(Λειτουργόςةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):للمسيح ،و "
حارسا" (παραστάτηςةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):و " ً
كما أ ّنه "كارز" (κήρυξةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):باإلنجيل .لم يعد هناك حجاب يقششف بطريقهْ ،
إذ بإمكانشه أن يشرى النششور اإللهي مباششرة

دون أي عائق .لم يعد بحاجة إلى سارافيم لتناول األسرار ،ألنه يأخذها بالملقط (λαβίςةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):في الواقع ،هششو نفسششه

بتكر سه للكهنوت .إنه هو الذي يدعو اآلخرين إلى اَألقششتراب من اهلل ،ألنششه اآلن يحمششل بين يديششه
اآلن السارافيم،
ّ
ّ
ويحض هم على اَألنتباه ويهديهم إلى المسيح ،وهو في الواقع طريق اآلخرين
األسرار اإللهية ويخاطب المؤمنين

ومرشدهم إلى النور .في الواقع ،الكاهن هو في الوقت ذاته كششاروبيم ،ألنششه من خالل األسششرار يسششتطيع أن يششرى
ً
الحية .إلى ذلك ،فإن الكششاهن
سارافيما ،ألنه يحمل الجمرة
بالكامل الواحدَ الذي يرى كل شيء ،كما أنه نار تحمل
ّ

الحاضر في كشل مكشان والمسششتريح على األرائشك
َ
هو عرش ،ألنه من خالل الليتورجيششا والمناولشة يقتششني الواحشدَ
ً
أيضا مالك كونه خادمَ اهلل ومقيم قداسه.1
السماوية؛ وهو

ً
ً
وصشدقا ،ألنشه َأل يخشدم األسشرار
حقشا
يشرح القديس سمعان أن الكاهن هو كل مشا سشبقَ ،أل بطريقشة خياليشة ،بشل
ً
فعليا السيد الحقيقي الذي ترافقه القشوات غشير
اإللهية "بطريقة صورية أو نمطية (رمزيةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):فقط" ،بل هو يخدم

المادية في السماء" .في الواقع ،يقوم الكاهن على األرض بما تقوم به القوات غير الماديششة في السششماء ،ألن هششذا
ً
مسرورا به وأراد أن يؤسسه ،أي أنه يجب مراعششاة الليتورجيششا الواحششدة نفسششها في األعلى
هو ما كان خالق الكل
كما في األسفل"

2

من الواضح أن لهذا الوصف خاصشيتان أساسشيتان ،كلتاهما مرتبطتشان بشالرب يسشوع المسشيح .ترتبشط الخاصشية
ً
ً
ً
كليشا للمسشيح عن طريشق أخذه هويتشه الكهنوتيشة
وثيقا بشخص المسيح ،حيث أن الكاهن ينتمي
ارتباطا
األولى

ً
دائما  .السمة الثانية هي أن خدمة الكاهن لها ارتباط مباششر بعمشل
منه ،وكونه على اتصال دائم به ،ورجوعه إليه

المسيح وهي إشارة إلى هذا العمل الذي تم إنجازه لكل الخليقة ،الحقششائق الششتي فششوق والششتي تحت .هششذه الصششلة
الوثيقة بين الكهنوت وشخص المسششيح وعملششه تتوضشح في الفقششرة التاليششة ،والششتي تشششرح كيششف تكشششف خدمششة
الكاهن ً
المخلوق بوجه عام والبشريةِ بوجه خاص.
ِ
حقا عن ماهية المسيح وما َفعَ له من أجل العالم بأسره؛
ً
ممتدا من خالل الكهنوت
عمل المسيح

كإنسان مثلنششا .يمكن
يقول القديس سمعان أن خدمة الكاهن تكشف ما فعله المسيح من أجلنا عندما ظهر للعالم
ٍ

وصف هذا العمل على النحو التالي:3

1 PG 155:956AB.
2 Ibid. 956C.
3 Ibid. 956CD-957AB.
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المسيح ،وهو الوحيد غير المادي ،بعد أن ا ّتخذ المادة عن طيب خاطر ،ا ّتحد بالبشر الذين قدّ موا الحواس

المادية .من األهمية بمكان هنا أنهَ ،م ن هو بطبيعته غير مخلوق وبدون بداية ،في رغبته باَألتحششاد مششع الخليقششة،
لم يكن متحش ً
شدا بالطبيعششة غششير الماديششة والمخلوقششة للمالئكششة ميلعتلا  -ألن المالئكششة ُخلقششوا من َأل شششيء ،غششير مششاديين
وخالدين بالنعمة ومشاركين في مجده حسب مقيشاس النعمشة الششتي خصصششت لكشل واحشد منهمميلعتلا  -بشدَألً من ذلشك،
لبس المسششيح جسششدنا المخلششوق واتحششد بنششا أقنوميش ًشا (ύποστατικώςةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ،):دون أن ينفصششل عن األلوهيششة ودون أن
ً
جسشديا"
يمتزج بالطبيعشة البششرية الشتي نقشل إليهششا أمجشاد وفوائشد األلوهيشة ميلعتلا  " -ألنششه فيشه يحشل ملء الالهشوت

(كولوسي 9:2ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):

اآلن ،كل هذا مرتبط بالكهنوت ،ألنه كما ظهر المسيح في األصل للعالم ،كما ُس َّر أو كما ارتضى ،هكذا يكشف اآلن

عن نفسششه من خالل األسششرار المقدسششة للكهنة ،ومن خاللهم للعششالم! إن عمششل المسششيح اإللهي المششذهل ،الششذي َأل
أوك َل إلى الكاهن الذي يخدم الليتورجيا ويؤسس اآلخششرين فيهششا .مششا يفعلششه الكششاهن
يستوعبه العقل البشري ،قد ِ

ً
شل إلى العششالم من خالل األسششرار المقدسششة
هو أن يكشف عن المسيح من جديد ،أي أن
َ
شكل كامش ٍ
يقدمه فعليششا وبشش ٍ

التي يتعامل معها ً
وفقا للترتيب اإللهي .بعبارة أخرىّ ،
يمث ل الكاهن نعمة المسيح الدائمششة والخالصششية الممنوحششة
للعالم من خالل إقامة أسرار المسيح.

بحسب القديس سمعان ،هنا تكمن كرامة الكهنوت العظيمة التي تفوق كرامة المالئكة .إن األسرار التي يخششدمها
ً
حاضرا بالنسبة لنا .مع
الكهنة ترتبط بحقيقة أن السيد ،الذي يحوي كل األشياء وهو غير ُمستوعَ ٍب بذاته ،يصبح
أنه َأل يمكن لمسه ،إَأل أن األيدي البشرية تلمسه .مع أنه غير مرئي ،إَأل أنه يخضع للحشواس ويصشبح منظش ً
شورا .مششع
أن العقل البشري َأل يستطيع تصوره ،إَأل أنه يستقبله بطبيعتنا المتواضعة والسشاقطة ،عن طريشق الكهنشوت الشذي

شاول؛ أن يسششكن فينششا،
أسسه .هذه هي معجزة المعجشزات :أن يظهششر المسششيح في األسششرار .أن يُ عطى ،يُ حمشل ،يُ تنش َ

والسنَد.
ويجلب لنا السالم والكفارة
َ

الحدَ ث الذي روايته هي األكثر تناق ً
ال بين البشر ،وهي أعظم هديششة
هذه األسرار ،كما يقول القديس سمعان ،هي َ

للبشرية ،وأعلى قوة وسلطة ونعمة  .بهذا يظهر الكهنة وهم بشر مصنوعون من التراب والطين ويشبهون ديششدان
األرض ،كسلطات وقوات سماوية ( مالئكةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  . ):في الواقع ،إن قوة الكهنوت تجعششل البشششر أعظم من هششؤَألء الجنششود

السششماويين .الكهنششة هم ششركاء في خليقششة أقششوى من خالل خدمشة المعموديشة المقدسشة واألسشرار األخششرى .لقششد
أصبحوا آباء ألبناء اهلل ،أو آباء أولَئك الذين أصبحوا آلهة بالنعمشة .إنهم يتصششرفون بطريقششة تلغي آثششار الخطيَئششة،

وتذو ب الرباطات األبدية .الكهنة مخولون ألداء األعمششال اإللهيششة،
وبالتالي ،تحرر األرواح وتفتح أبواب الملكوت،
ّ

باعتبارهم معاوني اهلل لخالص البشر.

وعلى هذا األساس ،من الواضح أن الكهنة قد ُم نحوا أعظم المواهب والعطايا ،وعليششه ،هم أكششبر المششدينين هللَ .أل

يمكن أن يكون األمر غير ذلك ألنهم يقا َر نون بالقوات السماوية .هؤَألء المالئكة ذوو العيون الكثيرة ينظرون إلى
مجد اهلل في كشل وقت .إنهم يرتجفشون ويرتجفشون من هشذا المنظشر ،ومشع ذلشك ،إنهم يششعرون بالرهبشة الكشبرى

عندما يالحظون حكمة اهلل المتشششعّ بة ،الشتي يعرفونهششا من خالل الكنيسششة ،كمشا يقشول القششديس بشولس .إن هشذه
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ً
أيضا مندهشة وخائفة
المراتب المالئكية في رهبة ،بسبب طبيعتها المخلوقة وصالح اهلل الذي َأل يقاس ،لكنها

من األسرار اإللهية الرهيبة التي يتممها الكهنوت.
مشكلة الكهنة غير المستحقين وعالجها

4

ومع ذلك ،يقول القديس سشمعان ،إن الكهنششة الموكلششة إليهم هششذه المهمشة السششامية واألكششثر إلهيششة وهشذه السششلطة
ً
غالبا ما يفشلون في تقديم خدمة َألئقة .إنهم يستخدمون مناصبهم السامية كذريعششة لألهششواء وأسششاس
الرهيبة،

ّ
ً
يتولششون منصششبهم بمششا فيششه من السششلطة كمششا لششو كششان حكمش ًشا أو
غالبا ما يقعون في خداع الشرير عندما
للخطيَئة.
ً
مدنيا  .يصيبهم نوع من الجنون عندما ينسبون هذه الصفة إلى مناصبهم ويقومون بمثل هذه األعمال الفاسششدة،
التي أقيمت مناصبهم لششجبها .إنهم ينخشدعون باَألعتقششاد بشأنهم باسششتخدام سشلطتهم وتقشديم خشدماتهم بششكل
ً
فعليا  .في الواقع ،هم أبعد ما يكونون عن تحقيق هذا ،وفي الواقع ،هم قد ا َتبعششوا
تعسفي ،فإنهم يؤدّ ون مهامهم
اَألتجاه المعاكس.

كيف يتج ّن ب الكهنة مثل هذا الخداع؟ كيف يمكنهم التأكد من عدم الوقوع في مثل هذا الخداع الرهيب؟ يجششد
ّ
يتطلع
القديس سمعان أول إجابة واقعية لدى القديسينَ ،أل سيما في موقفهم وأسلوب حياتهم ،لكنه في النهاية
إلى نعمة اهلل ٍّ
كرد على تدخل الشر في البشر ،بمن فيهم الكهنة.

إن الكهنة المحسوبين بين القديسين هم مرشششدون إلى السششلطة الحقيقيششة .قبششل أن يُ ؤتمنششوا على الكهنششوت ،قششد
فهموا طبيعته اإللهية والسامية ،ومثل السيرافيم ،ذووا خج ً
وحيشاء وطرحشوا كشل فكشر ادّ عشاء للكهنشوت .ومشع
ال
ً

ذلشك ،بمجشرد أنهم ُم نحشوا ذلشك ،ظهشرت أعمشالهم وأسشلوب حيشاتهم بوضشوح وكيفيشة محشافظتهم على مشوقفهم
الشو ِرع هشو أول
الصحيح تجاهه وتمكنهم من تحقيق شخصيته الحقيقيششة في ذاتهم .إذن ،أسشلوب حيشاة الكهنششة َ

إجابة واقعية للبحث عن كهنوت نقي وصالح .جميع الكهنة ،كما يقول القديس سمعان ،مدعوون بالنعمة اإللهيششة

ليكونوا شركاء في استحقاق القديسين .كلهم َ
ملزمون ترتيب حياتهم بحسب المثال الذي قدّ مه القديسون .إنهم
قششادرون على تششدارك مشششكلة اَألختالف عن اسششتقامة الكهنششوت باتبششاع مثششال القديسششين ،أي بقيششاس خششدمتهم

وحيششاتهم على مقيششاس خدمششة القديسششين .والسششبب في ذلششك يكمن في حقيقششة أنششه عنششدما يلجششأ الكهنششة إلى
ً
ِّ
المقدسششة
جوابا آخر ،أكبر من ذلك ،يقدمه القديسون أنفسششهم .إنهم يجشدون نعمششة اهلل
القديسين ،فإنهم يجدون

تتخطى ّ
ّ
كل شر.
التي

الس مة الحقيقية للكهنوت أو اسششتقامته َأل تقششع على عششاتق الكهنششة
في التحليل األخير ،يقول القديس سمعان ،إن ِ

أنفسهم ،وَأل هم يحققونها .وَأل حتى المتقدسين منهم ،الذين تطهّ ش روا وتحششرروا من األهششواء األرضششية ويعيشششون
حياة المالئكة؛ ً
حقا  ،وَأل حتى المالئكة أنفسهم .في النهاية ،اهلل وحده هو الذي يحقق ذلششك .ألن اهلل وحششده ،كمششا
يقول القديس سمعان ،هو الذي أوجد من العدم َّ
كل األشياء الموجودة ،وهو وحده القادر على صششونها وتثبيتهششا،
ً
ً
وفي الواقع ،تبديلها وتغييرهاً .
كمثششل
أيضا ،لكونهم
إذا ،يحتاج الكهنة
بشرا ،إلى اإلنعاش والتحششوّ ل ،ألنهم أيضش ًشاِ ،
جميع البشر ،قد تورطوا في " انهيار السقوط الششرهيب؛ فقششدوا صششورتهم الحقيقيششة والصششالحة ،جمششالهم األصششلي،
4 Ibid. 957CD-960A.
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ويسر بكل شر" .ما يقوله
بعصيان اهلل األبدي الخالد الذي َأل يتغير ،وطاعة الشيطان المتمرد الذي يكره كل خير
ّ

القديس سمعان هنا هو أن "الكهنة غير المستحقين" هم بشر غير مستحقين يقعششون في الشششر ويحتششاجون إلى
نعمة اهلل لينجوا منه .لكن ما هي طبيعة الشر؟ وكيف يقع البشر فيها؟ هذا ما يفحصه القديس سمعان بعد ذلششك
ً
كاهنا غير مستحق إلى استقامة خدمته.
حتى يصل إلى توضيح كيف تعيد النعمة اإللهية في النهاية
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َ
ل ِم َن الْ َح َي ِ
اة†
ك ََأ ْف َض ُ
أل َّن َر ْح َم َت َ
اﻷب أنطوان ملكي

العنوان جزء من اآلية  4من المزمششور  . 63يششذكر المفسششرون أن داود النششبي كششان في بريششة يهششوذا حين أنشششد هششذا
ً
ً
طريدا َأل مأوى له .لقد ع َّبر النبي في هذا المزمور عن شوقه النششابع من
ستبعدا عن الهيكل ،يعيش
المزمور .كان ُم
أعماق قلبه نحو اهلل ،والسكنى في بيت الرب وفي مدينة اهلل.

ير د في قوانين الرسل في الشرق ،منذ عصور مبكرة كان هشذا المزمشور
بحسب غالبية المراجع الليتورجية ،وكما ِ
يُ ستخدَ م في الشرق كتسبحة صباحية .أما في الغرب فقد كان بداية بين مزامير العشية ،إَأل أنه ُن ِقش ل َألحقش ًشا إلى
يرد عن القديس يوحنا كاسيان.
الصالة الباكرية ،بحسب ما ِ

أما القديس يوحنا الذهبي الفم يقول أن آباء الكنيسة األولى كانوا يرون أنششه َأل يجشوز أن يعشبر يشوم دون الشترنم

بهذا المزمور في الصلوات .لهذا َأل يليق بالكنيسة أن ّ
تكف عن التسبيح به كل يوم ،إذ إنه دواء يلهب فينا الشوق

نحو اهلل .لهذا دعته الكنيسة األولى مزمور الصباح.

في الكنيسة األرثوذكسية هو ثالث مزمور بين مزامير السحرية ،في آخر المجموعة األولى .وهو يُ قششدّ م كذبيحشة

شكر هلل ،مع اَألعتراف بالثقة العظيمة به واَألتكال عليه.

ينقسم هذا المزمور إلى ثالث أقسام1 :ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):عطش نفس المرتل إلى اهلل ،من اآلية  1إلى 4؛ ش 2ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):شششبع النفس باهلل من

 5إلى 7؛ و 3ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):ثقة النفس باهلل واتكالها عليه من 8إلى .11
ً
" >
جدا :الرحمششة والحيششاة .مششا هي الرحمششة ومششا هي
اة" ،في هذه اآلية كلمتان مهمتان
َأل َّن َر ْح َمتَ َك >ا ْف َض ُل ِم َن ْال َح َي ِ
الحياة ،وما العالقة بينهما؟

الرحمة
الرحمة َأل تعني تبرير الباطل والخطيَئة بل التسامح مع الجهشل والششر ،ليسشت التغاضشي عن الظلم والظشالم ،بشل

بشر ذاتي وكشل تشبرير للشذات
التعاطف مع األشرار والشواقعين في قيشود الخطيَئشة .الرحمشة تعشني التخلي عن كشل ّ

مقارنة باآلخرين ،ورفض إدانة من يرتكب خطششأ نحونششا ،بشل الغفششران لمن يشؤذون ويشدمرون أنفسشهم واآلخشرين،

وطلب مغفرة خطايانا كما نغفر لمن أساء إلينا.
قبل المسيحية ،عُ َ
رف ت الرحمششة في التقاليششد العبريششة واليونانيششة .لكن الرحمششة في جمهوريششة أفالطششون تتنششاقض

شك ً
ال بشدة مع المفهوم المسيحي إذ تميل نحو العدالة البشرية أكثر .في التقليد اليهششودي ،كششان يُ نظششر إلى عششدم
ً
ً
إلهيا على المجتمع بأكمله ،مششع التركششيز على أن اهلل
عقابا
الرحمة على أنها انتهاك لوصية إلهية ويمكن أن يجلب
هو الرحوم وأن الرحمة صعبة على البشر.

في المسيحية ،الرحمة َأل تقتصر على خاصتنا ،بل تشمل اآلخرين ،بغض النظر عن العرق أو الطبقششة اَألجتماعيششة

أو حتى الدين .الرحمة شكل من أششكال المحبشة الشذي َأل تضشيع في مشا هشو مشؤقت وعشاطفي ،وهي تتحقشق في
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كدواء للنفس كما ألمراض المجتمع
أعمال ملموسة ،بحسب المثال الذي قدّ مه السيد المسيح .تعمل الرحمة
ٍ

كعدم المساواة اَألجتماعية والظلم .الرحمة هي المظهر العملي للمحبة بين البشر وهي ترفع اإلنسششان من صششورة

اهلل إلى شبهه.

ّ
المقدس
الرحمة في الكتاب

تتكرر كلمة رحمة  467مرة في الكتاب المقدس .في العهد القديم نالحظ أنهششا ُتسششتَ عمل كواحششدة من صششفات اهلل
أكثر مما هي صفة للبشر " .الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين"" ،الرب رحيم ورؤوف طويل األناة

وكثير الرحمة"" ،رحمتك أفضل من الحياة".

يرحمششون (مشتى 5ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ،):وتتطشور الفكششرة إلى أن تصششير دعشوة إلى
أما العهد الجديششد ،فيبششدأ بتطششويب الرحمششاء ألنهم َ
يم" (لوقا 6ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
اء ك َ َما >ا َّن >ابَاكُ ْم >ايْ ًضا َر ِح ٌ
مشابهة اهلل " كُو ُنوا ُر َح َم َ
اإلنسان الروحي

يسوع يششرى أن اإلنسششان الشروحي رحيم ألنششه هشو نفسششه إنسششان قابششل للخطيَئششة وبالتششالي يحتششاج إلى رحمششة اهلل

البش ر أمششام اهلل" .إذا ادعى أحششد أنششه بال خطيَئششة،
ومساعدتهَ .أل يوجد أحد بال خطيَئة وَأل يستطيع أحد أن يدّ عي ِ
ً
ً
أيضا"  .أما اإلنسان الروحي ،كونه في إتحاد مع اهلل ،يعترف بخطيَئته وحاجته إلى
كاذبا
فهو كاذب ويجعل اهلل

الغفران من اهلل ومن الناس .ولهذا هو يرحم اآلخرين كما يرحم نفسه  .وفوق كششل هششذا ،اإلنسششان الششروحي يششرحم
الخليقة ،فال يؤذي المخلوقات التي فيها وَأل الطبيعة.

الحياة

" ألنش رحمتكش أفضلش منش الحياة" :ش يرىش داودش أنش الموتش معش التمتعش بمحبةش اهلل وحنوه،ش خيرش منش الحياةش بدونهما،
فالحياة َأل قيمة لها بدون المحبة اإللهية!
ً
تعليقا على هذه اآلية يقول القديس أثناسيوس إن من يتقدم إلى المسيح يُ َف ِّضشل رحمتشه وتسشبحته على طشول
تم تحديششد
العمر .أما القديس ثيوفانس الحبيس فيحششدد أن الهششدف النهششائي لإلنسششان هششو الشششركة مششع اهلل وقششد ّ

الطريق إلى هذه الشركة بدقة :اإليمان ،والسلوك في الوصايا بمعونة نعمة اهلل.
ً
إذا طريقة الحياة األرثوذكسية ليست الطريقة العادية التي يسلك فيها معظم الناس في يومياتهم والتي يقششول
داود أن رحمة الرب أفضششل منهششا .الحيششاة األرثوذكسششية هي السششعي إلى القداسششة واَألتحششاد باهلل والششتي تتحقششق

برحمة اهلل.

ليخلص البشششر ويفتح لهم أبششواب السششماء إذ أراهم كيششف يسششلكون بتعاليمششه ومثالششه في كنيسششته.
فيسششوع جششاء
ّ

تقر ب من اهلل .وكلما اقترب اإلنسشان من اهلل ،زادت قدرتششه على التعامشل مششع أي صششعوبة قشد
طريقة الحياة هذه ّ
تواجهه وبهذا تكون الرحمة مدخل إلى الحياة الفضلى.

إذا كانت الرحمششة تعششني أننششا على مثششال اهلل ،وإذا كششانت الرحمششة من اهلل وإلى اهلل ،تكششون الحيششاة الحقيقيششة في

الرحمة.

† نص حديث ألقي في فرقة القديس نيقوالوس للعائالت في رعية بشمزين ،في  21تشرين اﻷول .2022
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الطب النفسي األرثوذكسي
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

هششذا الكتششاب هششو من أقششدم وأهم مششا كتب الميششتروبوليت يششيروثيوس فالخششوس ،مطششران نافبششاكتوس وأيششوس
فالسيوس في اليونان ،وهو من أغزر الكتاب األرثوذكسيين في النصششف الثششاني من القششرن العشششرين إلى اليششوم.
يزخر هذا الكتاب باَألستشهادات اآلبائية الفيلوكالية ،وهذا ما جعل العديد من المترجمين والالهوتيين الناطقين

بالعربية َأل يقربون ترجمته .بالمقابل هذا الكتاب موجششود في مششا يزيششد عن عشششر لغششات غششير اليونانيششة الششتي هي

األصل .أول صدور للكتاب كان في عام  .1994ترجمته إلى العربية د .نيفين سعد ،وهي طبيبة مصرية أخصششائية

في الطب النفسي وأمراض المخ واألعصاب .صدرت ترجمتها في  .2009طلب صاحب السششيادة من األب أنطششوان
ً
ضخما من المالحظات .طلب الميتروبوليت أن َأل تصدر طبعششة ثانيششة قبششل
كم ًا
سجل ّ
ملكي مراجعة الكتاب الذي ّ
تصحيح هشذه النقشاط ،ولم تصشدر الطبعشة ألن د .نيفين التحقت بأحشد األديشار في أميركشا .قبشل التحاقهشا قشامت

بترجمة ثالث كتب أخرى للكاتب نفسه وراجعها األب أنطوان ملكي.

أما النسخة المنقحة من كتاب " الطب النفسي األرثوذكسي" فبقيت عالقة إلى اآلن ،حيث سوف تصدرها مجلة

التراث األرثوذكسي على فصول .تنصح التراث األرثوذكسي كل الذين سبق أن اقتنوا الكتشاب بنسشخته الورقيشة
أن يهملوه ويعيدوا قراءته في هذه النسخة المنقحة ألن الفرق كبير .هذا الفرق يعود بشكل أساسي ،كمششا ا ّتضششح

من خالل عمل األب أنطوان ملكي مششع د .نيفين على أربششع كتب ،إلى خلفيتهششا .فالعديششد من المفششاهيم األساسششية
التي يقوم عليها هذا الكتاب ،وبشكل رئيسي النوس والهدوئية ،غير معروفة لدى األقباط ،أقله الذين َأل يعرفون
ال شش ً
الفيلوكاليا ومنهم كهنة وكتّ ش اب ومفكششرون .من هنششا أن المراجعششة كششانت عم ً
شاقا اسششتدعى في بعض األحيششان

ً
خاصة تلك الموجودة باللغة العربية من ترجمات عن األصل اليوناني ،وليس عن مصادر
استبدال مقاطع برمتها،
بلغششات أخششرى .فغالبيششة الترجمششات عن مصششادر غشير يونانيششة ،خاصش ً
شة إن لم تكن قشد تمت مراجعتهشا على األصششل
اليوناني ،تعاني من درجات مختلفة من الخلل الذي يبلغ الشطط في بعض األحيان.

مقدمة الكاتب

َأل يشير تعبير " الطب النفسي األرثوذكسي" إلى الحاَألت الخاصة التي تعاني من مشششاكل نفسششية وعصششبية ،بششل

ً
وأظلم عقلشه ،وفقشد ششركته مشع
مريضا بعشد السششقوط
هو يعني كل الناس .يرى التقليد األرثوذكسي أن آدم صار
ّ

وسش بب العديشد من المشششاكل اإلنسششانية واإلجتماعيششة بشل وحشتى
اهلل ،وبالتالي دخل المشوت إلى كيشان اإلنسششانَّ ،
تماما ش َبهَ ه به ،حيث أن شششركته مششع
البيَئية .وفي مأساة السقوط احتفظ اإلنسان بصورة اهلل داخله ،ولكنه فقد ً
ً
قشادرا على
اهلل كانت قد تمزقت .وعلى أية حال ،فإن تجسد المسيح وعمل الكنيسة يهشدفان إلى جعشل اإلنسششان
الوصول إلى الشبه مع اهلل الششذي هششو إسششتعادة الششركة معششه .ويسششمى هششذا العبشور من حالشة السششقوط إلى حالششة
اإلتحاد باهلل " شفاء اإلنسان"  ،ألنشه مرتبشط بعودتشه من حالشة كونشه ضشد الطبيعشة إلى الحالشة الطبيعيشة والفشوق
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يتكيف مع
طبيعية .ويستطيع اإلنسان باَأللتزام بالعالج األرثوذكسي ،كما يرى آباء الكنيسة القديسون ،أن
ّ

األفكار بنجاح ،وبالتالي يحل مشاكله بطريقة شاملة وكاملة.

إني أود أن أؤكد ثانية على أن تشخيص كل الحاَألت المرضية النفسية والعصبية ليس هو موضوع هذا الكتاب،

ألن هذا مجال الطب النفسي .ومن ناحية أخرى فإن العديد من األمراض النفسية يششأتي من الخششوف من المششوت،

َّ
المثق ل باإلحسشاس بالشذنب ،وفقشدان إتحششاد اإلنسششان باهلل .ويسششتطيع الالهششوت
وفقدان معنى الحياة ،والضشمير
الكنسي بكل تأكيد أن يساعد إما بالوقاية أو بشفاء األشخاص الذين يعانون من مثل هذه المشاكل الوجودية.

وبالتالي فإن الطب النفسي والعصبي يشفي اإلضششطرابات بينمششا الالهششوت األرثوذكسششي يشششفي األسششباب األكششثر

ً
عمقا التي تتولد منها هذه األمراض.

سوف يجد القارئ في هذا الكتاب المسار الذي من خالله يصل إلى الشركة مع اهلل ،وبالتششالي يحقششق الهششدف من

الوجود اإلنساني .كما سيجد فيه ً
أيض ا الطريقة التي تمكنه من أن يقي نفسه من األمراض البدنية المختلفة.
وبذلك يصبح الطب النفسي األرثوذكسي أكثر فائدة للذين يبتغشون ّ
حشل مششاكلهم الوجوديشة ،الشذين أدركشوا أن

أظلم  ،وبالتالي يجب عليهم أن يتحرروا من طغيان أهوائهم وأفكارهم لكي يصششلوا َألسششتنارة عقششولهم
عقلهم قد
َّ
والشركة مع اهلل.

وبرتبط كل هذا العالج النفسي بدرجة وثيقة بتقليد الكنيسة النسكي وبحياتهششا الهدوئيششة كمششا هششو محفششوظ في
كتابات آبشاء الكنيسشة ،وبصشورة بشارزة في تعليم القشديس غريغوريشوس باَألمشاس .وبالتأكيشدَ ،أل ينبغي أن نغفشل
حقيقة أن الحياة النسكية والهدوئية هي نفس الحياة التي نراها في حياة األنبيششاء والرسشل ،كمشا هي موصشوفة

في األسفار المقدسة .وسوف يتّ ضح في تحليل فصول هذا الكتاب أن الحيششاة النسششكية هي في الحقيقششة حيششاة

األناجيل.

ً
أيضشششا في العشششالم الغشششربي قبشششل أن ُتسشششتَ بدَ ل بشششالالهوت
أعتقشششد أن حيشششاة اليقظشششة الهدوئيشششة اكنت موجشششودة

السكوَألستيكي .السكوَألستيكية

توحش د بين العقششل والششذهن ،وبين المعرفششة الذهنيششة
إنششني أؤمن أن المشششكلة العظمى للفلسششفة الغربيششة هي أنهششا ّ
والمعرفة الوجودية .وفي الواقع ،إن التقليد النسكي هو التقليد المشششترك بين الشششرق والغششرب في الفششترة الششتي

تماما روح اإلنسان الذي يسعى
سبقت التوحيد بين الالهوت والماورائيات .وهذا التقليد النسكي هو الذي يهدئ ً

إلي تحقيق ذاته وإلى الهدوء والسالم الداخلي .من الضروري أن نجد ونعيش هذه الطريقة العالجية فيمششا نحن
نسلك في ألم عالم اليوم وإضطرابه ،ما يقهرنا ويؤلمنا ويوصلنا لجوع وعطش حقيقيين ،وهششذا بحسششب تعششاليم

آباء الكنيسة القديسين .فاألكيد أن آباء الكنيسة القديسين سبقوا علماء النفس واألطباء النفسيين المعاصرين.

إن األشخاص الذين ُش فوا بالفعل هم الشدليل على أن الكنيسشة تعمشل في المجتمشع بطريقشة خالصشية .وهشذا هشو

بالضبط الغرض العظيم الذي تقدمه الكنيسشة األرثوذكسشية من خالل َألهوتهشا وحياتهشا .وطريقشة الكنيسشة هشذه
ّ
المتألششه
تختلف بوضوح عن الطرق النفسية األخرى ألن مركزها ليس اإلنسان (anthropocentricةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):بل هو اإلنسان

(theanthropocentricةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ،):وألنها َأل تقوم بعملها بطرق بشششرية بششل بمعونششة وقششوة النعمششة اإللهيششة ،وبدرجششة أساسششية
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ُ
بالتآزر (synergyةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):بين اإلرادة اإللهية واإلنسانية.

لقد أردت في هذا الكتاب أن أؤكد على بعض الحقائق إذ تمنيت أن أشير إلى جوهر المسيحية ،كما إلى الطريقة

التي تستعملها لتحقيق هذا الشفاء .وهششدفي الرئيسششي هششو مسششاعدة اإلنسششان المعاصششر لكي يجششد شششفاءه داخششل
ً
ً
جميعا مرضى ونحتششاج لطششبيب:
أيضا نجاهد لكي نحصل عليه .إني أدرك أننا
الكنيسة األرثوذكسية ،إذ أننا نحن
إننا سقماء ونحتاج للشفاء .والكنيسة األرثوذكسية هي الملجأ والمستشفى الششذي يسششتطيع كششل شششخص مششريض

ومتألم أن يُ شفى فيه.

أمج د الشرب
على رجاء أن يستفيد البعض من هذا الكتششاب كوسششيلة للبحث عن شششفائهم في الكنيسششة وتعليمهششاّ ،ش

الذي أعطاني اإللهام والقوة ألداء هذا العمل الصعب وأطلب منه أن يرحم ضعفي.

المتروبوليت ييروثيوس فالخوس
الفصل اﻷول

كعلم عالجي
اﻷرثوذكسية
ٍ
لقد صيغت عدة تفسيرات للمسششيحية Š
وا عطيت عششدة إجابششات على األسششَئلة التاليششة :مششا هي المسششيحية ومششا هي
رسالتها في العالم؟ ولكن أغلب هذه اإلجابات غير صحيحة .سوف نحاول في ما يلي أن نوضح قدر اإلمكان أن
ً
أيضا أن نصف ما هو العالج وكيف يتحقق.
المسيحية ،واألرثوذكسية بوجه خاص ،هي عالج .وسوف نحاول
 -70381ما هي المسيحية
الكثيرون ،في وصفهم للمسيحية ،يرون أنها واحدة من عدة فلسفات وأديان معروفة منذ القدم .ما َأل شششك فيششه
هو أن المسيحية ليست فلسفة بالمعنى السائد اليوم .فالفلسششفة تؤسششس نظامش ًشا فكريش ًشا َأل عالقششة لششه بالحيششاة في
أغلب األحيششان .الفششرق الجششوهري بين المسششيحية والفلسششفة هششو أن الفلسششفة هي تفكششير بشششري ،في حين أن
ً
إكتشافا من اإلنسان ،ولكنهششا إعالن من اهلل لإلنسششان .لقششد كششان من
المسيحية هي إعالن إلهي .ليست المسيحية
المسششتحيل على المنطششق البشششري أن يصششل إلى حقششائق المسششيحية لعجششز الكلمششة اإلنسششانية ،لششذلك أتى الكلمششة/

تمت بمصطلحات الفلسشفة المعاصشرة .ومشع ذلشك
اإلله/اإلنسان ،أي المسيح كلمة اهلل .صياغة هذا اإلعالن اإللهي ّ

يجب علينا أن نؤكد ثانية أن المسيحية ليست فلسفة  .لكن .نامزلا اذه ةفسلف نم سبل ناسنإلا/ةملكلا/هلإلا _ اإلله/الكلمة/اإلنسان لبس من فلسفة هذا الزمان.
يم َو ِم ْن
شز ُع ِم ْن Šا ُ
السش ِّيدُ َر ُّب ْال ُج ُنش ِ
ور َشش ِل َ
يالحظ القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسير أشعياءَ " :ف “ا َّنهُ ُه َو َذا َّ
شود َي ْنش ِ

ْ
َ ْ
الركْ َن ،كُ َّل َسن َِد ُخ ْبزَ ،وكُ َّل َسن َِد َم ٍ ْ
اضي َوالن َِّبي َو ْالعَ َّر َ
يَ هُ َ
اف َو َّ
يس
السنَدَ َو ُّ
وذا َّ
الش ْي َخَ .ر ِئ َ
ٍ
َّ
اء .ال َج َّبا َر َو َر ُجل ال َح ْر ِب .ال َق ِ َ
يسمي الشخص
الر ْق َي ِة" (إش1:3ميلعتلا 3-ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا " :):يبدو هنا أنه
اه َر ب َْي َن ُّ
ّ
َّاعَ ،و ْال َح ِ
اذ َق ِب ُّ
ين َو ْال ُمعْ تَ َب َر َو ْال ُم ِش َ
يرَ ،و ْال َم ِ
ْال َخ ْم ِس َ
الصن ِ
عر ً
افا .وفي الواقع فششإن العرافششة والنبششوة
القادر على التنبؤ بالمستقبل من خالل الذكاء الشديد والخبرة باألشياء َّ
ً
عمش ل
هما شيَئان مختلفان .فالنبي يضع ذاته
العراف يبششدأ ممششا حششدث بالفعششل ،ويُ ِ
جانبا ويتكلم بوحي إلهي ،بينما َّ
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ً
سبقا العديد من األحداث المستقبلية كما يفعل الشخص الذكي بصورة طبيعية .ولكن الفرق
ذكاءه ،وبرى ُم

بينهما كبير وهو المسافة التي تفصل بين الذكاء البشري والنعمة اإللهية".5
إذا ،اَألستبصار (الفلسفةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):هو ً
ً
إذا شيء ،والنبوة أو كلمة النبي الذي يتكلم بالالهوت هي شيء آخر .فششاألولى هي
نشاط بشري ،بينما الثانية هي إعالن الروح القدس.

ً
وخاصة في تعليم القديس مكسيموس ،يُ ششار إلى الفلسشفة على أنهشا بدايشة الحيشاة الروحيشة.
في كتابات اآلباء،
ً
قاصدا تطهير القلب من األهواء الذي هششو حقش ًشا المرحلششة األولى في
لهذا هو إستعمل مصطلح "الفلسفة العملية"
رحلة النفس نحو اهلل.

باإلضافة إلي ذلك َأل يمكن أن ننظر إلى المسيحية كدين ،على األقل كدين يقدم نفسه اليوم .عادة ما يُ َص َّور اهلل

يوج ه تاريخ البشرية من هناك ،ويضبط األمور بشدة ،ويحصششل على سششعادته من اإلنسششان
على أنه ساكن السماء ّ

الذي كان قد سقط إلى األرض في مرضه وضعفه .وبالتالي هناك حائششط يفصششل اهلل عن اإلنسششان الششذي عليششه أن

عمل لهذا الغرض.
يتسلقه .يجيء الدين كمساعدة فعالة لإلنسان والطقوس الدينية ُتستَ َ

كما توجد رؤية أخرى فيها أن اإلنسشان يششعر بشالعجز فى الكشون ،ويحتشاج إللشه قشدير لكي يسشاعده في ضشعفه.
وبحسب هذا المفهوم ،ليس اهلل هو الذي يخلق اإلنسان ،ولكن اإلنسان هو الذي يخلششق اهلل .وهكششذا يولَششد الششدين
كعالقة لإلنسان مع اإلله المطلق بمعنى أنه " العالقة بين األنا واآلخششر المطلششق" .إلى هششذا ،يششرى الكثششيرون الششدين

على أنه وسيلة ينخدع بها الكثيرون إذ يحوّ لون رجاءهم إلى الحياة اآلتية ،وهكذا تستخدم السششلطات الغاشششمة

الدين لكي تضغط على الناس بواسطته.

توى داخششل المفهششوم والتعريششف
ولكن المسيحية هي شيء أعلى من هذه التفاسير والنظريات ،إذ َأل يمكن أن ُ
تح َ
المعتاد للدين الموجود في الديانات " الطبيعية " .اهلل ليس "اآلخر" المطلق ،بل شخص حي في إتحاد ملمششوس

مششع اإلنسششان .باإلضششافة إلى ذلششك ،المسششيحية َأل تششرجئ المشششكلة للمسششتقبل ببسششاطة ،أو تنتظششر سششعادة ملكششوت

السموات بعد التاريخ وبعد إنتهاء الزمان فالمستقبل في المسششيحية يُ عششاش في الحاضششر ويبششدأ ملكششوت اهلل في
هذه الحياة .وبحسب تفسير اآلباء ،ملكوت اهلل هو نعمة اهلل الثالوث ،وهو معاينة النور اإللهي األزلي.

َأل ننتظر نحن األرثوذكسيين نهاية التاريخ ونهاية الزمان ،بل من خالل هششذه الحيششاة في المسششيح نجششري لنقابششل

نهاية التشاريخ ،وبالتشالي نحيشا بالفعشل الحيشاة المنتظشرة بعشد المجيء الثشاني .يقشول القشديس سشمعان الالهشوتي

الحديث أن الذي عاين النور اإللهي واتحد باهلل َأل ينتظر المجيء الثاني للرب بل يحياهُ .تعانقنا األبديششةً ،
إذا ،في
كل لحظة من الزمان .وهكذا يُ عاش الماضي والحاضر والمستقبل بطريقة جوهرية في وحدة َأل تتجزأ .وهذا هو

ما يسمى بالزمن المكَّثف.

َأل يمكن ً
تؤج ل المششكلة .إنهشا تمنح
إذ ا أن نصششف األرثوذكسشية على أنهششا "أفيشون الشششعوب " ألنهشا بالتحديشد َأل ّش

ّ
الحياةُ ،تحوِّ ل الحياة البيولوجيةِّ ،
وتبدلها .وحيثما ُتعاش األرثوذكسششية بالطريقششة الصششحيحة
تقدس المجتمعات
وفي الششروح القششدس ،توجششد شششركة بين اهلل والنششاس ،وبين السششماوي واألرضششي ،وبين الحي والميت .وفي هششذه
5.Commentary on Isiah. SC 304p. 154
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الشركة ُت َحل فع ً
ال كل المشاكل التي تواجهنا.

وباإلضافة إلى ذلك ،طالما بين أعضاء الكنيسة أنشاس مرضشى ومبتشدئين في الحيشاة الروحيشة ،فمن المتوقشع أن
يفهم البعض منهم المسيحية على أنها " دين" بالمعنى المشار إليه أعاله .فالحياة الروحية رحلة ديناميكية ،تبدأ

بالمعمودية التي هي تطهير "الصورة" ،وتستمر ِعبر الحياة النسكية التي تهدف إلى الوصول إلى "الشبه" الششذي
ّ
نتكلم عن المسششيحية كششدين ،علينششا أن نحفششظ بعض
هششو الشششركة مششع اهلل .علينششا أن نوضششح أنششه حششتى حين

اإلفتراضات المسبقة الضرورية.

أول هذه اإلفتراضات هو أن المسيحية هي بصورة رئيسية كنيسة .و"كنيسششة" تعششني "جسششد المسششيح" .توجششد

عدة مواقع في العهد الجديد حيث تسمى المسيحية كنيسة .سششوف نششذكر فقششط كلمششات المسششيح" :أنت بطششرس

وعلى هششذه الصششخرة أبششني كنيسششتي"(مت 18:16ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ،):وكلمششات بششولس الرسششول ألهششل كولوسششي" :ورأس الجسششد

الكنيسة"(كو 18:1ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ، ):ولتلميذه تيموثاوس " :فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت اهلل الذي هو كنيسششة اهلل
ويوج ه من هنششاك
ّش
الحي عمود الحق وقاعدتششه" ( 1تي 15:3ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):وهششذا َأل يعششني أن اهلل يسششكن ببسششاطة في السششماء
التاريخ وحياة البشر ،بل هو متحد بنا .لقشد أخشذ الطبيعشة البششرية وقدَّ سشها ،وبالتشالي بالمسشيح تكشون الطبيعشة
البشرية المقدسة في يمين اآلب .فالمسيح ً
إذا هو حياتنا ونحن "أعضاء المسيح".

وثاني اإلفتراضات هو أن غاية المسيحي هي الوصول لحالة اإلتحاد باهلل المباركششة .ويتطششابق اإلتحششاد باهلل مششع

الش َبه" ،أي أن يكون المرء ُمشابهً ا هلل .في مطلق األحوال ،للوصول إلى َ
" َ
الش َبه وبلوغ معاينة اهلل ،وكي َأل تكون
واهبا الحياة ،يجب أن يكون اإلنسان قششد تطهّش ر ً
ً
ً
هذه المعاينة ً
أوَأل .هششذا التطهششير والشششفاء ،همششا
نورا
نارا آكلة بل

عمل الكنيسة .عندما يشترك المسيحي في العبادة دون أن يحقق التطهير المعطي الحياة ،مع أن أعمال العبششادة
ً
ً
عائششا داخشل الكنيسشة بحشق .المسشيحية بشدون تطهّش ر هي المدينشة
أيضا لتطهشير اإلنسشان ،فإنشه َأل يكشون
تهدف
ّ
الفاضلة .عندما نكون ً
ً
نتكلم عن الششدين .وهششذا
وخاصة في سششيعينا إلى الشششفاء ،نسششتطيع أن
إذا في عملية تطهّ ر

يتماشى مع كلمات يعقوب الرسول " :إن كان أحد فيكم يظن أنه ِّ
دين وهو ليس يلجم لسششانه ،بششل يخششدع قلبششه،
فديانة هذا باطلششة .الديانششة الطششاهرة النقيششة عنششد اهلل هي هشذه :إفتقششاد اليتششامى واألرامششل في ضششيقتهم وحفششظ

اإلنسان نفسه بال دنس من العالم" ( يع 26 : 1ميلعتلا  27-ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):

ّ
التعف ف الحششق ألن نشدعي أن المسششيحية ليسششت فلسششفة وَأل ديانششة "طبيعيششة" ،بششل هي ششفاء بششكل
يعطينا هذا
رئيسي .إنها شفاء أهواء اإلنسان حتى يستطيع أن يصل إلى الشركة واإلتحاد مع اهلل.

لقد أظهر لنا الرب عدة حقائق في مثل السامري الصالح .فعندما رأى السششامري الرجششل الششذي وقششع بين اللصششوص
ً
ً
وخمشرا،
زيتشا
وصشب عليهشا
الذين جرحشوه وتركشوه بين حي وميت ،تحنَّن على الفشور ،فتقشدم وضشمد جراحاتشه،
ّ
وأركبه على دابته ،وأتى به إلى فندق ،وإعتنى به" (لو  0ا 33 :ميلعتلا 34--ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):لقد عالج السيد المسيح اإلنسان المجششروح
وأتى به إل فندق ،أي إلى المستشفى الذي هو الكنيسة .وهكذا ُصور المسيح هنا كطبيب يشفي أمراض اإلنسان

والكنيسة كمستشفى.

ً
جدا أن القديس يوحنا الذهبي الفم في تحليله لهذا المثل قدّ م الحقائق التي ركّزنا عليها.
ومن األمور المميزة
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لقد نزل اإلنسان من الحالة السماوية لحالة خداع الشيطان ،ووقع بين اللصوص الذين هم الشيطان والقوات

شدو ة ،والجششراح الششتي تكبششدها هي الخطايششا المتنوعششة .وكمششا يقششول داود" :أنتنَت وقششاحت جراحششاتي من ِق َبششل
العش ّ
جهالتي" (مز 5:38ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):إذ أن " كل خطيششة تجلب كششدمات وجراحش ًشا" .والسششامري هششو المسششيح نفسششه الششذي نششزل من

السماء إلى األرض لكي يشفي اإلنسان المجروح .لقد استعمل الخمر والشزيت للجشراح وهشذا يعشني "أنشه إذ مشزج

الروح القدس مع دمه ،جلب الحياة لإلنسان"  .وبحسب تفسير آخر "فإن الزيت يجلب الكلمششة المعزيششة ،والخمششر
ً
تركيزا للعقل المشتت" .لقد أرك َ َبه على دابته" :إذ حمششل الجسشد
يعطي الغسول المضمِّ د ،أي التوجيه الذي يجلب
على كتفيه اإللهيين ،رفعه نحو اآلب في السماء"  .وهكذا قاد السامري الصالح ،أي المسيح ،اإلنسان "إلى الفندق
الرائع والفسيح أي الكنيسة الجامعة" .لقد َّ
سلمه لصاحب الفنششدق الششذي هششو بششولس الرسششول "ومن خالل بششولس

ألساقفة ومعلمي وكهنة كل كنيسة" ،قائ ً
ال  " :اعتنوا باألمم الذين أعطيتهم لكم في الكنيسة ،واعطششوهم الشششفاء،

طالما أنهم مرضششى مجروحششون بالخطيَئششةَ ،
وضشعُ وا عليهم الجبششيرة الششتي هي أقششوال األنبيششاء وتعششاليم اإلنجيششل،
ً
واحدا من خالل اإلرشاد والوعظ الذي من العهدين القديم والجديد" .وهكذا ،وبحسششب القششديس
جاعلين إياهم
يوحنا الذهبي الفم ،فإن بولس هو الذي يدعم كنائس اهلل "ويشفي كل الناس من خالل الوعظ الروحي وتوزيع

خبز التقدمة لكل واحد .6"....
واضششح جش ً
شدا في تفسششير القششديس يوحنششا الششذهبي الفم لهششذا المثششل ,أن الكنيسششة هي مستشششفى تشششفي المرضششى
بالخطيَئة ،على حين أن األساقفة والكهنة هم مانحو الشفاء لشعب اهلل مثل بولس الرسول.
ً
أيضشا في عشدة مواضشع أخشرى في العهشد الجديشد .لقشد قشال الشربَ" :أل يحتشاج األصشحاء إلى
تظهر هذه الحقائق
طششبيب بششل المرضششى" ( مت  :9ش 12ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):يعي بششولس الرسششول جيش ً
شدا أن ضششمير النششاس ضششعيف وخصوصش ًشا ا النششاس

البسطاء " :وهكذا إذ تخطَئون إلى اإلخشوة وتجرحششون ضششميرهم الضشعيف تخطَئششون إلى المسشيح" ( 1كشو 12:8ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):
يقول سفر الرؤيا أن يوحنا اإلنجيلي رأى ماء الحياة ً
نهرا يخرج من عرش اهلل والخروف " ...وعلى النهر من هنا

ومن هناك شجرة حيششاة تصششنع إثنششتي عشششرة ثمششرة ،وتعطي كشل شششهر ثمرهششا ،وورق الشششجرة لشششفاء األمم" (رؤ
2:22ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):

عمل الكنيسة ً
إذ ا هو عمل عالجي ،فهو يهدف لشفاء أمراض الناس وبشكل خاص أمراض النفس التي تصرعهم.
هذا هو التعليم الرئيسي في العهد الجديد وآباء الكنيسة .وسوف توضح عدة نصششوص من كتابششات اآلبششاء ،هششذه
ً
أيضا.
الحقيقة في ما يلي في هذا الفصل وفي الفصول األخرى

أيضا أنه َأل يمكن اَألستغناء عن الكنيسة .إنششني ممتن كثش ً
ً
شيرا لألب واألسششتاذ يوحنششا رومانيششدس
أريد أن أؤكد هنا
ً
وخصوصا الفيلوكاليششا ،وبالتششالي
على تأكيده على ذلك في كتاباته .أنا مقتنع أنه قارئ جيد لكتابات اآلباء النساك
قد التقط معنى المسيحية الحقيقي .كما أعتقد أن هذه هي مساهمته العظيمة ،وذلك ألنه في هذا العصر الذي

تقدَّ م فيه المسيحية على أنها فلسفة ،أو َألهوت عقلي ،أو تقليد ثقافي أو ششعبي ،أي عشادات وتقاليشد ،يقشدم هشو
هذا التعليم عن النظام العالجي والشفاء.
757ميلعتلا 6.PG 62, col. 755-757 62, col. 755-
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ً
إيمانا البتّ ة .إننا نجد
إنه يقول بطريقة واقعية " :إن اإليمان بالمسيح ،من دون تحقيق الشفاء في المسيح ليس

هنا نفس التناقض التي نجده عندما َأل يلتزم شخص مريض بالمرة بالعالج الذي يصفه طبيبششه ،والششذي يثششق هششو

تميزتاَ ،أل
به ثقة شديدة .لو أن اليهودية ووريثتها المسيحية قد ظهرتا في القرن العشرين لكانتا على األغلب قد ّ
ً
واسعا على المجتمع بسبب نجاحاتهما المتميزة في
كديانات ،بل كعلوم طبية في الطب النفسي ،ولكان تأثيرهما
فسشرا على أنهمشا ديانتشان
شفاء الشخصية التي تعمل بصورة جزئية .لم تكن اليهوديشة و المسشيحية النبويّ تشان لتُ َ

تستعمالن مختلف الطرق السحرية و المعتقدات لكي َت ِعدَ ا بالهروب من عالم مفتَ َرض من المششادة والشششر والريششاء

إلى عالم روحي من األمان والنجاح".7

ً
ً
ً
جمشودا
أخالقيشا وَأل
نظامشا
ويقول نفس األستاذ في كتاب آخشر ":إن التقليشد اآلبشائي ليس فلسشفة إجتماعيشة أو
عقائش ً
شاف  .وعلى هششذا األسششاس هششو يشششبه الطب إلى درجششة كبششيرة ،وخصوصش ًشا الطب
شديا دينيش ًشا ،بششل هششو عالج شش ٍ

النفسششي .فششالقوة الروحيششة الششتي للنفس الششتي تصششلي بال إنقطششاع في القلب ،هي أداة فيزيولوجيششة يمتلكهششا كششل
شخص وتستلزم الشفاءَ .أل تستطيع الفلسفة وَأل أي من العلوم المعروفة اإليجابية أو اَألجتماعية أن تشفي هذه

األداة .من الممكن أن يحدث ذلك فقط من خالل تعاليم اآلباء النسكية .وبالتالي فإن الذين لم يُ شفوا هم عادة َأل

يعرفون حتّ ى بوجود هذه األداة".8

قسشم إلى مرضشى ،وخاضشعين للعالج ،وقديسششين ُشش ُفوا بالفعشلَ".أل يصش ِّنف اآلبشاء إلى
وهكذا فإننا في الكنيسة ُن َّ

أخالقيين أو َأل أخالقيين ،أو إلى صالحين وأشرار على أساس القواعد األخالقية ،فهذا التصنيف سطحي .ولكن

تنقسم اإلنسانية في العمق إلى مرضى النفس ،الششذين في طششور الشششفاء ،والشششافين .كششل الششذين ليسششوا في حالششة

اَألسششتنارة هم مرضششى بششالنفس… مششا يصششنع اإلنسششان األرثوذكسششي ليس اإلرادة الحسششنة والعزيمششة الجيششدة
ّ
والتألششه .مراحششل
والممارسات األخالقية واإلخالص للتقليد األرثوذكسي وحسششب ،بششل أيضش ًشا التطهّ ش ر واإلسششتنارة
الشفاء هذه هي غاية حياة الكنيسة السرية ،كما تشهد بذلك النصوص الليتورجية".9
 -70382الالهوت كعلم عالجي

يتضح مما قيل أن المسيحية بشكل أساسي هي علم يشفي أي أنها طريقة طب نفسي وعالج نفسششي .وينطبششق

شبين الالهششوت األرثوذكسششي
نفس الشيء على الالهوت ،فهو ليس فلسفة بل هو ،بشششكل أساسششي ،عالج شش ٍ
شاف .يش ّ
بوضوح أنه ،من جهة ،ثمرة العالج ،ومن جهة أخرى طريقة العالج .وبمعنى آخر فإن الالهوتيين هم فقط أولَئششك

الذين ُش فوا والذين حققوا الشششركة مششع اهلل ،وهم وحششدهم الششذين يسششتطيعون أن يُ ظهششروا للمسششيحيين الطريششق
الحقيقي للوصول إلى "مكان" الشفاء .الالهوت ً
إذا هو ثمرة العالج وطريقته في آن واحد.

هنا نحتاج للتوسع في ما قيششل لكي نششرى هشذه الحقششائق بطريقششة أوضششح .لشذلك سشوف نقتبس من تعششاليم اآلبششاء

القديسين حول الالهوت والالهوتيين.

A talk in Greek translation), .p. 28f talk in Greek translation), .p. 28f in G 62, col. 755-757reek in Greek translation), .p. 28f translation(, .p. 28fةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا 7.>.Romanides: >esus Christ the life of the world. ):
8>.Romanides: Romaioi I Romioi Pateres tis Ek in Greek translation), .p. 28fk in Greek translation), .p. 28flisias. Vol. 1,p.22f. In G 62, col. 755-757reek in Greek translation), .p. 28f
9Ibid.p.27
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أعتقد أنه يجب علينا أن نبدأ بالقديس غريغوريوس النزينزي إذ أن الكنيسة لم تمنحه لقب الالهوتي بالصدفة.

عط لكل واحد أن يتكلم بالالهوت وأن يتحدث عن اهلل،
إنه يكتب في بداية نصوصه الالهوتية الشهيرة أنه لم يُ َ
ً
ً
ومتدنيا لهذه الدرجة .لم يوضع هششذا العمششل لكششل النششاس ولكن "للششذين إمتُ حنششوا
رخيصا
ألن هذا الموضوع ليس

وحسبوا ُمختَ َب رين في معاينة اهلل ،وقد تطهششروا في النفس والجسششد أو على األقششل في طششور التطهّش ر"َ .أل يتكلم
ُ

عن اهلل إَأل أولَئك الذين عبروا من العمششل إلى الثيوريششا (معاينششة اهللةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):ومن التطهّش ر إل اإلسششتنارة .ومششتى يحششدث
ً
أحرارا من الششدنس واإلضششطراب الخششارجيين ،وعنششدما َأل يختلششط مششا يسششود في
ذلك؟ "يحدث ذلك عندما نصبح
داخلنا بالغضب والصور الخاطَئة" .من أجل ذلك ينصح القديس ً
قائال" :إنه من الضروري أن يكشون المشرء خششالي

البال لكي يعرف اهلل".10
يربششط ّ
نيل س الناسششك الالهششوت بالصششالة ،والصششالة النوسششية بشششكل أساسششي .إننششا نعششرف جيش ً
شدا من تعليم اآلبششاء

القديسششين أن من اكتسششب نعمششة صششالة القلب يكششون قششد دخششل أول مرحلششة من معاينششة اهلل ،ألن هششذا النششوع من

الصالة هو شكل من الثيوريا .وبالتالي فإن كل الذين يصلون بالنوس يكونون في شركة مع اهلل ،وهششذه الشششركة
ّ
هي معرفة اإلنسان الروحية هلل .وهكذا يقول القديس ّ
يصلي ّ
نيلس":الالهوتي هو َمن تصلي ّ
حق ًا هششو
ومن
حق ًاَ .

الالهوتي".11

يطرح القششديس يوحنششا السشلمي الالهششوت الحقيقي في عشدة مواضششع في كتابشه الشروحي الممتششاز "السششلم"" .إن

الطهارة الكاملة هي أساس الالهوت"  " .عندما تتحد حواس اإلنسان باهلل بصورة كاملة ،فإن ما قاله اهلل يصششبح
مفهوما بطريقة سرية .ولكن حيث َأل يوجد هذا النوع من اَألتحاد مع اهلل ،يصير التحدّ ث عن اهلل أمش ً
ً
شرا
بشكل ما

ّ
بالغ الصعوبة" . 12وعلى العكس من ذلك فإن الذي َأل يعرف اهلل ً
يتكلم عنششه فقششط بشششكل "إحتمششاَألت" .13وفي
حقا،
ً
جدا التحدث عن اهلل في إفتراضات ،ألن ذلك يقود المرء إلى الضالل .يعرف
الواقع وبحسب تعليم اآلباء ،من السيء
ً
دروسا في تفسير الكتاب"
هذا القديس كيف ينمو في داخلنا "َألهوت الشياطين" .تعطينا الشياطين الدنسة "

14

في القلوب المح ّبششة للمجششد الباطششل الششتي لم تتطهّ ش ر من قبششل بعمششل الششروح القششدس .لششذلك َأل ينبغي أن "يشششتغل
ً
عبدا لألهواء.
بالكالم عن الالهوت"َ 15من كان

ولقد تلقى القديسون "الِنعَ م اإللهية من دون تفكير"  ،وبحسب اآلباء هم تكلموا بالالهوت َأل بطريقششة أرسشطو من
خالل التفكير ولكن " بطريقة الرسل" أي من خالل عمل الروح القششدس .مششا لم يكن اإلنسششان متطهش ً
شرا مسش ً
شبقا من

وخصوصا من الخيال ،لن يكششون قش ً
ً
شادرا على التحششدث مششع اهلل أو الكالم عنششه ،ألن النششوس "ذا المفششاهيم
األهواء،
ً
مكتوبا بالروح القدس".
المكوِّ نة يعجز عن الكالم في الالهوت" .لقد عاش القديسون الالهوت "
إننا نجد نفس الكالم في كتابات القديس مكسيموس المعترف .فعندما يحيا المرء الفلسفة العملية التي هي

10G 62, col. 755-757reogy the theologian. Or.27,7.NPNFns, vol.7,p.285
11Evagrius. Philok in Greek translation), .p. 28falia 1, p. 62,61
12Ladder. Step 30. CWS p.288
13Ibid.

14Ibid. p.250
15Ibid. p262
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التوبة والتطهّ ر من األهواء" ،يتقدّ م في الفهم األخالقي" .وعندما يختبر معاينة اهلل "يتقدّ م في المعرفة

يمي ز بين الفضائل والرذائل ،وفي الحالششة الثانيششة تقششود معاينششة اهلل
الروحية" .إنه يستطيع في الحالة األولى أن ّ

شار ك إلى معرفة الخصائص الداخلية لألشياء الغششير متجسششمة والمتجسششمة" .ويتششابع القششديس مكسششيموس
" ُ
الم ِ
ّ
حم ل على أجنحة المحبة" في الثيوريا "وبمعونة الششروح
القول أن اإلنسان "يُ منح نعمة
التكلم بالالهوت عندما يُ َ
القدس يدرك صفات اهلل بالقدر الذي يستطيعه النوس البشري".16

ينكشف الالهوت ،أي معرفة اهلل ،لإلنسان الذي بلغ الثيوريا .وفي الواقع يقول نفس األب في موفششع آخششر أن َمن
ً
ً
ً
ً
أيضا يصششير
ومتواضعا وحسب ،بل
ولطيفا
منضبطا وطويل األناة
يركّز بإستمرار على الحياة الداخلية َأل يصبح
ً
ً
أيضا يرتبط الالهوت بدرجة وثيقة بالثيوريا والصالة.
قادرا على التأمل والتكلم بالالهوت والصالة" .17وهنا
يجب علينششا أن نؤكششد على أن َألهوتش ًشا غششير نششاتج عن التطهّ ش ر أي عن "الخششبرة" هششو َألهششوت شششيطاني .وبحسششب
القديس مكسيموس فإن "المعرفة بدون خبرة هي َألهوت الشياطين  انحوي( ”.18

القديس ثاَألسيوس ،الذي يشارك في نفس المنظور ،كتب أنشه عنشدما يبشدأ نشوس اإلنسششان بإيمشان بسشيط "فإنشه
ً
شام كمششا إلى معاينششة غششير المنظششور" .19الالهششوت
سوف يصل
حتما لالهوت يتجاوز النوس ويتميز بإيمششان ثششابت سش ٍ

يتجاوز المنطق إذ هو إعالن اهلل لإلنسان ويُ عرِّ فه اآلباء على أنه الثيوريا .وهنششا أيضش ًشا يكششون الالهششوت معاينش َ
شة اهلل
بشكل رئيسي .لقد كتب نفس القديس في موضع آخر أن المحبة الحقيقية ّ
تولد المعرفة الروحية" ،ويتبع ذلششك

شهوة الشهوات :نعمة الالهوت" .20

ويُ قششدَّ م الالهششوت ،في تعليم القششديس ذيششاذوخوس أسششقف فششوتيكي ،على أنششه أعظم عطيششة ممنوحششة من الششروح

وتحركششه
القدس لإلنسان .إن كل عطايا النعمة الششتي يهبهششا اهلل هي "بال عيب" و"لكن العطيششة الششتي تلهب قلبنششا
ّ
نحششو محبششة الصششالح اإللهي أكششثر من أي شششيء آخششر هي الالهششوت" .إذ أن الالهششوت  ،كونششه"أول مولششود للنعمششة

اإللهية"" ،يمنح النفس أعظم العطايا".21

ويفسشر
وبحسب بششولس الرسششول ،فششإن الششروح القششدس يعطي معرفششة روحيششة للواحششد وحكمششة لآلخششر(اكو 8:12ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا ):
ّ
القديس ذياذوخوس ذلك ً
تحركششه لكي ِّ
يعبر خارجيش ًشا عن
توحد اإلنسان باهلل ولكنهششا َأل ّ
قائال أن المعرفة الروحية ّ
الذي يعرفه .يوجد رهبان يحبون الهدوئية وهم مستنيرون بنعمة اهلل "ومع ذلك َأل يتكلمون عن اهلل" .الحكمششة
هي إحدى المواهب العظمى والتي يعطيها اهلل لإلنسان الذي يمتلك ً
كال من التعبير والذهن المتسع .وهكذا تأتي
معرفة اهلل " من خالل الصالة والسكون العميق واإلنعزال الكامل ،بينما تأتي الحكمة من خالل التأمل المتواضع

في الكتاب المقدس ،وقبل كل شيء بالنعمة المعطاة من اهلل".22
16Philok in Greek translation), .p. 28f.2,p.69,26
17Ibid. p.108, 64

18PG 62, col. 755-757 91,601 C.Letter20, to Marions the monl
19Philok in Greek translation), .p. 28f.2, p. 330,80
20Ibid. p.328f, 62

21Philo. 1, p.275,67
22Ibid. p .234f, 9
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إن عطية الالهوت هي عمل الروح القدس ،ولكن بالتعاون مع اإلنسان ،إذ إن الروح القدس َأل يفعّ ل في اإلنسان
ً
طبيعيا إلى هذه المعرفة".23
معرفة روحية لألسرار " بمعزل عن تلك القدرة الموجوة داخله والتي تسعى
وبحسب تعليم القديس غريغوريوس باَألمشاس فشإن المشدعوين َألهوتشيين بحشق هم أولَئشك الشذين يعشاينون اهلل،
24
فمن يقششدّ م
والالهوت هو الثيوريا " .ألنه توجد معرفة عن اهلل وعن تعاليمششه ،ثيوريششا نسششميها َألهو ًتش ًشا"  .وهكششذا َ

ً
تعليما عن أمور اإليمان من دون أن يقتني معرفة وخبرة فيها ّ
ً
محششاوَأل من خالل
يعلم "بحسب حكمته الشخصية
الكلمات أن يظهر الصالح الذي يفوق كل الكلمات ،فإنه يكون قد فقد كل الصواب" .وبحماقته "يكون قد صار
ً
عدوا هلل"  . 25إلى هذا ،توجد حاَألت أصحابها بال أعمال ،أي بدون أن يسلكوا في التطهّ ر ،إلتقوا برجال قديسين
يكو نوا ألنفسهم مفاهيمهم الخاصششة" وهكشذا رفضششوا الرجششل القششديس
وسمعوا لهم لكنهم بعد ذلك "حاولوا أن َّ

وإنتفخوا بالكبرياء" .26

ً
ً
منطقيا .وحده َمن تطهر ،أو على األقل
منهجا
توضح كل هذه األشياء أن الالهوت هو ثمرة شفاء اإلنسان وليس

هو في مرحلة التطهّ ر ،يمكن أن يتأسششس في األسشرار الفائقشة الوصششف والحقششائق العظيمشة ،وأن يتلقى إعالنششات

ثم ينقلها للناس .وهذا في التقليد اآلبششائي األرثوذكسششي ،يرتبششط الالهششوت ويتحششدد بششاألب الششروحي ،واألب
ومن ّ
الششروحي هششو الالهششوتي بششدون منششازع أي أن َم ن يختششبر أمششور اهلل يسششتطيع أن يقششود أوَألده الروحششيين بطريقششة

سديدة.

يكتب األب يوحنششا رومانيششدس قش ً
شائال" :إن الالهششوتي األرثوذكسششي الحقيقي هششو َمن اقتششنى معرفششة مباشششرة عن
بعض قششوى اهلل باإلسششتنارة ،أو يعرفهششا أكششثر بالمعاينششة .أو قششد يعرفهششا بطريقششة غششير مباشششرة من خالل األنبيششاء

والرسششل والقديسششين ،أو من خالل الكتششاب المقششدس وكتابششات اآلبششاء وقششرارات وأعمششال مجششامعهم المسششكونية

والمحلية .الالهوتي هو الذي من خالل هذه المعرفة الروحية المباشششرة والمعاينششة يعششرف بوضششوح أن يمششيز بين
أعمال اهلل وأعمال الخليقة وخصوصش ًشا أعمششال إبليس والشششياطينَ .أل يسششتطيع اإلنسششان ،من دون موهبششة تميششيز
األرواح ،أن يمتحن األرواح ليرى إن كان أمر ما من عمل الروح القدس أو من عمل إبليس والشياطين".
وهكذا ،الالهوتي واألب الروحي هما نفس الشخص .من المؤكد أن الشششخص الششذي يفكششر ويتكلم باحثش ًشا عن فهم

تصوري لتعاليم اإليمان ،على النمط الفرنكششوميلعتلا َ-ألتيششني ،ليس أبش ًشا روحيش ًشا ،وَأل نسششتطيع أن نسششميه َألهوتيش ًشا بششالمعنى
الصحيح للكلمة .ليس الالهوت معرفة وممارسة مجردة مثل المنطششق والرياضششيات والفلششك والكيميششاء ،بششل على

العكس ،طابعه جدلي مثل المنطق الرمشزي والطب .فشاألول يهتم بشأمور الشدفاع والهجشوم ِعش بر التشدريب البشدني

وإستراتيجيات نشر األسلحة والتحصينات والنظم الدفاعية والهجومية ،فيمشا الثشاني يقاتشل األمشراض الذهنيشة
ً
طلبا للصحة ووسائل إستعادة العافية.
والعضوية
ً
عاجزا عن الجهاد ضد العدو
إن الالهوتي غير المطلع على طرق العدو وَأل على طرق الكمال في المسيح ليس
23St. Maximus the confessor. Philok in Greek translation), .p. 28f. 2,p. 239, 16
24Triads. 1.3, 15
25Ibid. 1, 3, 12

26Ibid. 3, 1, 32.CWS p. 87
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ً
أيضا ليس في وضع يسمح له بإرشاد اآلخرين وعالجهم .إنه يشبه أن يدعى المرء
لكماله هو وحسب ،بل هو

تدرب أو حارب أو درس فن الحرب ،بششل هششو مهتم فقششط
جنراَألً أو أن يكون جنراَألً بالفعل ،من دون أن يكون قد ّ

بمظهر الجيش الجميل المجيد وبالزي العسكري البراق في حفالت اإلستقبال والعروض .إن ذلك اإلنسششان يشششبه

الجزار الذي يتظاهر بأنه جراح أو ك َ َمن يدَّ عي أنه طبيب بششدون أن يعششرف أسششباب األمششراض أو طششرق عالجهششا أو
حالة الصحة التي يجب أن يستعيدها المريض".27

27Romanides: Dogmatic and Sumbolic Theology … p. 85f. In G 62, col. 755-757reek in Greek translation), .p. 28f.
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من رئيسة دير كاثوليكية إلى راهبة َأرثوذكسية
أنا بارسانافا-7038شنكيفيتش
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
أثناء الصوم الكبير هذا العام ،أدَّ ت األخت ميالنياالنذور الرهبانية في أحد األديرة األرثوذكسية في شرق بولندا.
ميالنيا هي راهبة كاثوليكية سابقة ومساعدة رئيسة دير كرملي .لم تكن طريقها إلى األرثوذكسية سهلة ،وكانت

مليَئة بالمنعطفات غير المتوقعة .وافقت على مشاركة قصتها المعقدة والمذهلة مع القراء†

ينحدر أسالفي من غرب بولندا وكانوا كاثوليكيين .كان جدّ اي لوالدتي من طبقة النبالء البولنديشة ،امتلكشا أرضش ًشا
على نهششر نيمششان وهي اليششوم على أراضششي بيالروسششيا .جميششع أقششاربي الششذين يعيشششون اآلن في مينسششك هم
ً
ً
أيضا!
جدا ألنه َأل يوجد في عائلتي كاثوليك فحسب ،بل مسيحيون أرثوذكسيون
أرثوذكسيون ،وأنا سعيدة
كلما أراد أجدادنا إخفاء موضوع محادثة عن أحفادهم ،كانوا يتحولون إلى اللغة الروسية .كانت عائلتنا صالحة.
ً
مطلقا أنني قد أصبح راهبششة .لقششد أحببت
كنا كاثوليكيين ُممارسين ومشاركين في الكنيسة ،لكن لم يخطر ببالي
َّ
ً
تخيشل أنشه سشيرغب بإحضشار ششخص خشاطئ مثلي إلى الشدير! كنت في العششرين من
أكن ِأل
الرب
كثشيرا ،لكن لم ْ
ً
ً
كاهنا كشان عا ِل ً
ً
ذاهبشا إلى مشؤتمر أكشاديمي فشدعاني للشذهاب معشه .أتيحت لي
كتابيشا ،وكشان
مشا
عمري ،وكنا نعرف

ُ
وافقت وكششانت هششذه زيششارتي األولى
الفرصة لقضاء يومين أو ثالثة أيام في دير للصالة ،ثم العششودة إلى المششنزل.

ُ
اعتقدت أن األمر كان كششذلك مششع الجميششع .في اليششوم الثششالث
إلى دير .سألتني األخوات أسَئلة جدية للغاية ،لكني

كان لي موعد مع رئيسة الدير .سألتني" :مششتى سشتنتقلين إلينشا؟" .لم تسشألني عمشا إذا كنت أرغب في اَألنضشمام
ُ
فقررت أن الرب قد أظهر لي مشيَئته بهذه الطريقة .ومع ذلشك ،قلت إنشني كنت أدرس اللغشات
إليهم ،سألَ ْت متى!
علي تشرك الجامعشة وأنهن سيرسشلنني للدراسشة في
ولم Šا ِ
واألدب في الجامعة ْ
نه دراسشتي بعشد ،لكنهن قلن لي أن ّ
ُ
أجبت" :سآتي في غضون شهر".
مكان آخر إذا لزم األمر .بدا كل هذا في غاية الجدية ،وعندها

ذهبت إلى الدير بعششد شششهر وقضش ُ
ُ
شيت هنششاك عششامين.
فزع والداي من األخبار التي أحضرتها .ومع ذلك،
في البيتِ ،
كانت األخوات غارقات بعمق في األعمال الخيرية :يساعدن في المستشفيات والمدارس ،ويسافرن إلى إفريقيا

إلطعام الجياع ...في نهاية السنة الثانية ،باركني األب الروحي للششدير لالنتقششال إلى ديششر آخششر ألكششون مششع جماعششة

مغلقة .بحسب ما قال ،سشيكون من المفيشد لي أن أعيش في عزلششة .عنششدما أخش ُ
شبرت رئيسششة الششدير بشذلك تنهششدت:

"كنت خائفة من هذه المحادثة ...شعرتأ َّن ِك ستُ بعَ دين" .وهكذا ،بدافع الطاعة انتهى بي المطششاف في جماعششة من
الراهبششات الكرمليششات حيث أدَّ يت النششذور الرهبانيششة .في الششوقت المناسششب ُر ّقيت إلى رتبششة الرئاسششة .في الششدير
ً
عاما في النظام الكرملي.
أصبحت مساعدة رئيسة الدير ،أقوم بإرشاد األخوات الشابات .أمضيت ثمانية عشر

في مششرة من المششرات جششاء إكلششيريكي بولنششدي رفيششع المسششتوى إلى ديرنششا واقششترح أن ننشششئ جماعششة للراهبششات

الكرمليششات في أوسششولي 28في منطقششة إيركوتسششك .عاشششت هنششاك جاليششة بولنديششة كبششيرة في مششا مضششىميلعتلا  -وكششان
 28على األرجح أوسوليميلعتلا -سيبيرسكوي وهي بلدة في إيركوتسك أوبالست ،روسيا ،تقع على الضفة اليسرى لنهر أنجارا (المترجمةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا ):
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أي منهن في الذهاب
البولنديون ،المنتقلون منهم واألحياء ،بحاجة إلى صالة إخوانهم ]ةيمويلا[المسيحيين] .لم ترغب ٌّ

إلى هناك ألن راهبات هذا النظام كُ َّن يقضين حياتهن كلها (مع استثناءات نادرةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):داخششل جششدران ديششرهن ميلعتلا  -حششتى
إنهن َأل يخرجن .كان الذهاب إلى سششيبيريا يعششني عششدم العششودة إلى بولنششدا أبش ً
شداَ .أل عجب أن أيش ًشا من األخششوات لم
علي أن أذهب أنششا إلى هنششاكَ .
أنت بحاجششة إلى
تششرغب بمثششل هششذا المصششير ألنفسششهن .وفكَّرت أ َّنه من الواضششح أن َّ

ُ
بشدأت بدراسشة التشاريخ الروسشي والقشراءة عن
معرفة األرض التي سشتعيش فيهشا ،لشذلك بعشد أن أخشذت البركشة،

األرثوذكسية .لدى روسيا العديد من القديسين .لذلك قررت أن أصلي لهم وأطلب منهم المساعدة.
ً
كثيراْ ،
إذ َّ
أوص ُ
تلقيت الكثير
يت بدار نشر براتجيك البولندية األرثوذكسية .بدأنا بالمراسالت ،وقد ساعدوني
لقد ِ
ً
ً
كتيبا حول
كتابا أو
دائما يرسلون لي
أي سؤال كان عندي ،كانوا ً
من المؤلفات واأليقونات األرثوذكسية .ردّ ًا على ِّ

الموضوع .ما أدهشني هو أن كل شيء في هذه الكتب قد كُ ِتب ببسششاطة وبال تعقيششد .في البدايششة شوشششني هششذا

ُ
وبقيت هشذه النصششوص البسششيطة فقشط.
وقفت للصششالة اختفت كشل المسش ّشرات الفكريششة من ذهششني
األمر .وعنشدما
َ
ترجمة ٍّ
َ
كل من دوستويفسششكي وفلورنسششكي ،وكششان األدب المعقششد يسششعدني .لكن
أحببت القراءة الفلسفية :قرأت

ً
مختلفا إذ إن َن َفس الروح القدس ينفخ فيها.
الكتب البسيطة تجعلك
كان ماريك ياكيميوك مدير منشورات براتجيششك يجلب أناسش ًشا روسش ِّشيين إلى ديرنششا .في إحششدى المششرات ،أتى معششه

األرشششمندريت أمبروسششيوس ياروسششوف من مدينششة إيفششانوفو الروسششية ،وبرفقتششه راهبششات من ديششر أرثوذكسششي.
ً
يومشا من بعضشكن البعض؟"
تحدثنا من خلف القضبان .سألَنا اَألب أمبروسشيوس" :أيتهشا األخشوات ،هششل تغضششبن

ً
ستخدما أمثلة بسيطة ،شرح لنا الشششيخ كيششف نتعامششل مششع األهششواء ونحب
وناقشنا هوى الغضب لفترة طويلةُ .م
ً
حاضرا بقششوة في
يبكين ،فقد كان الروح القدس
إخوتنا .دخلَت كلماته مباشرة إلى قلوبنا .كانت أخواتنا جالسات ِ
ً
جماَأل غير أرضي! كنت سعيدة لرؤية الدموع في عيون األخوات.
عظاته .لقد كان
أثناء قراءة األدب األرثوذكسي ،سألت نفسي سؤاَألً كنت أرغب ً
بإيجاد إجابششة لششه .كتبت رسششالة إلى ماريششك:
حقا
ِ

الوقت ذاته .قرونٌ تفصل بينهم ،لكششني َأل
"إنني أقرأ الشيوخ القدامى وشيخنا المعاصر باييسيوس األثوسي في
ِ
أشششعر بششأي فششرق بينهم! لمششاذا؟" كششان جششواب ماريششك هششو الخطششوة األولى نحششو األرثوذكسششية بالنسششبة لي .كتب:

استمرار التقليد اآلبششائي .الجميششع أحيششاء في الكنيسششة األرثوذكسششية!" ثم سش ُ
شألت أب
"الكنيسة األرثوذكسية هي
ُ
ً
ٌ
واقعا؟" أجاب أننششا نعيش في عششالم
بالنسبة لنا وليسوا
تاريخ
اعترافي الكاثوليكي" :ماذا عنّا؟ لماذا الشيوخ هم
ِ
ولكن ،كُ ِت ب اإلنجيل منذ ألفي عام ،فهل يعني ذلك أنه قد عفا عليه الزمن؟" .لم يعرف أحششد
جديد .فقلت جدَألً "
ْ

المقربين مني يبتعششدون عششني وفقششدت العديششد من األصششدقاء .كششان
كيف يجيبني .ثم ابتدأ الكثير من األشخاص ُ
ً
مؤلما.
األمر
في تلك الفترة ،شددني األب أمبروسيوس والراهبة ماريا من القدس .جاءت مرة المغنية الروسية األرثوذكسية

زانششا بيشيفسششكايا إلى بولنششدا لتقيم حفالت موسششيقية؛ نظم ماريششك يششاكيميوك جولتهششا .كنت أعششرف أغانيهششا

ُ
فطلبت من ماريك أن يبلغها تحياتي .لسبب ما ،أساء فهمي واعتقد أنني أدعو زانا لزيارتنششا؛ بعششد فششترة
وأحببتها،
تلقيت مكالمششة من مششديرة أعمالهششا .لم أكن أتخيششل أن مثششل هششذه المغنيششة قششد تششأتي إلى ديرنششا! بالنسششبة لنششا نحن
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البولنديين ،فالديمير فيزوتسكي وبوَألت أو كيدزاييفا وبيشيفسكايا هم روسيا متجسد ًة في األغاني .اتضح أن
المديرة كانت تذهب إلى المدرسة مششع والششدتي ،وكششانت والششدتي تسششاعدها مششع أخيهششا المششريض .قلت إن والششدتي

فقر َرت "سوف نأتي إلى ديرك".
ماتت ،واستاءت المديرة للغايةَّ .

صرنا أنا وزانا صديقتين حميمتين على الفور وما زلنا كذلك إلى اليششوم .إن الشششعب الروسششي لطيششف جش ً
شدا! أشششعر

بهم بشدة  ،كاألسرة .أغاني زانا مليَئة بمثل هذا الشعور ،مثل هذا الحب لروسيا! ليست زانا مغنية علمانيششة ،إنهششا
شخص متدين للغاية ميلعتلا  -تشألقت أغانيهششا باألرثوذكسششية بالنسششبة لي .لقشد تششأثرت كثش ً
شيرا باَألجتماعششات مششع مختلششف

عطيت لي عطايا من اهلل.
الروس  ،حيث Šا َ

كانت السنة األخشيرة في الشدير الكشرملي صششعبة للغايشة بالنسشبة لي .اسشتطعت أن أفهم األخششوات :لم يردنششني أن
ً
لهن أن رئيسششة بولنديششة أرادت التحششول إلى األرثوذكسششية والمغششادرة إلى روسششيا
Šادَ َّمر .بالطبع ،بدا
غريبا بالنسبة َّ
( في أذهاننا  ،األرثوذكسية مساوية لروسياةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):في تموز  ،2010نشأ وضع صعب في الدير بين الرئيسششة والراهبششات،
حضشرت .سشاعد ُت هم في حشل المششكلة وانتهى كشل ششيء على مشا يشرام .أرادت
حشتى أن السشلطات الكنسشية قشد
َ
الرئيسة األم أن أنال فترة راحة .على الرغم من أنه َأل يُ سمح للكرمليين بالخروج ً
أبدا من أديارهم ،فقد ُسمح لي

بالذهاب ليوم واحد إلى دير آخر وتكريم مزاراته .قررت أن أذهب إلى دير أرثوذكسي .أردت ً
حقا حضور قششداس

فأصشير ُمضشطر ًة
أفص ح عن هشذا للشدير إذ كنت أخششى أن تمنعشني الرئيسشة
أرثوذكسي ألول مرة في حياتي! لم ِ
َ

فهمت إلى أين ُ
بقيت صامتة.
سأخبرك أين كنت عندما أعود "،قلت
للطاعة" .
ِ
بتراوغَ .
كنت ذاهبة ،لكنها َ
ٍ

وافق ماريك ياكيميوك على مقابلتي في المحطة وأخذني إلى كنيسة القديس نيكوَألس في بياليستوك .بمجرد
ً
تمامشا أن األرثوذكسشية
دخولي إلى الكنيسة ،بدأت الدموع تنهمر من عيني .في تلك اللحظة ،أصبح من الواضشح

هي طريقي .بعد بياليستوك ،سافرنا إلى ديششر ميالد والششدة اإللششه في زويششركي .كششان الثششاني عشششر من تمششوز ،عيششد

ُ
علمت أن
القديسين بطشرس وبششولس ( 29حزيششران بحسششب التقششويم اليوليششاني :المششترجمةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):بعششد سشنوات عديشدة
القديس باييسيوس األثوسي ،قديسي األرثوذكسشي المفضشل ،عيشده في نفس اليشوم! كنت قشد قشرأت كشل كتبشه

أب اعترافي .تحدثنا مع رئيسة الشدير ،وسشألتني قبششل أن أغششادر:
التي استطعت أن أجدها ،واعتبرته في أعماقي َ

" متى تعودين إلينا مرة أخرى؟" كان األمر كما لو أن صوت اهلل قد دوى .ذات مرة في شبابي في دير كاثوليكي
سألوني بنفس الطريقة" :متى ستأتين إلينا؟" ً
إذا  ،اآلن أعلن الرب مشيَئته .علمت أنني لست بحاجششة للبحث عن
دير .لقد أعطانيه الرب بالفعل.

بعد عودتي إلى الدير الكرملي ،قابلتني األخششوات على نحششو عششدائي .لم تسششتطع األم الرئيسششة مقاومششة إخبششارهن

بالمكان الذي ذهبت إليه .احتُ ِج زت في زنزانة لعدة أششهر ...لم يكن من عشزاء لي سشوى عششدد قليششل من األخشوات
الصغيرات الالئي سبق لي أن ّ
عل متهن .في كشانون األول ،تم إرسشالي إلى عيششادة الطب النفسشي التابعششة للجماعشة

َ
استغرقت الفحوصات أربعة أشهر،
الكاثوليكية .توقعَ ت األخوات الكرمليات أنهم سيعطونني شهادة عجز عقلي.
Š
مكر س لطرد األرواح الشريرة وكان يحرر األشخاص الممسوسششين من الشششياطين .عنششدما كنششا
وا ِخ ْذ ُت إلى كاهن ّ
وحدنا في مكتبه ،سألني الكاهن :لماذا أتت أختي إلي؟"
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جيء بي إليك لتحررني من ٍّ
مس شيطاني".
أجبته:
َ

لست ممسوسة من روح شرير .ماذا تريد األخت غير ذلك؟"
أيتها األخت .أنا أصلي من أجلك ،لكنك
ِ

ُ
واعترفت  :إنهم يريدون منك أن تطرد روح األرثوذكسية مني".
انفجر ُت بالبكاء
ْ
ً
ً
مكتفيا بصالة المسبحة .وبعد مرور بعض الوقت قال :لقد أتت األخت إلى العنششوان الخطششأ.
صامتا،
كان الكاهن

ُ
أنهيت رسالتي في الدكتوراه عن صالة يسوع .وفي قاليتي أنا أنهي رسم أيقونة المخلص ةعونصملا ريغ‘غششير المصششنوعة
لقد
بيد ، Qكما أني ذاهب إلى دير بوكاييف ألدرس خبرة الرهبان األرثوذكس في طرد الشياطين".

انتهى حديثنا بأن أعطاني الكاهن البركة َألعتناق األرثوذكسية .اعتبرتها معجزة من اهلل.

لقششد نشششأت صششداقة بيششني وبين طششاقم المستشششفى الكششاثوليكي ،بششل وأحببنششا بعضششنا البعض .أبلغششوا الراهبششات

الكرمليات بشأنني عاقلشة ومششا من سشبب إلبقششائي في عيشادة الطب النفسششي؛ وأنششني قشد خضشت لكشل الفحوصشات
ً
كذبا  ،وهم لن يأخذوا مثل هذه الخطيَئة على أنفسهم .جاء الكهنة
الممكنة ،وأن التصريح بأنني مجنونة سيكون
والراهبات الكرمليون إلى المستشفى وحاولوا إقناعي بتغيششير رأيي وعشدم التحششول إلى األرثوذكسششية .كششل يشوم
ً
ً
جدا ،لكنني طلبت من الرب
صعبا
كررت أنني لن أعود إلى الدير .كان األمر
كانت هناك لقاءات ومحادثات ،لكنني َّ

ً
أخيرا ،جاء والدي وشششقيقي وأخششذوني إلى
أن يمنحني القوة لساعة ،لدقيقة ...وقد ساعدني الرب على الصمود.

المنزل.

بعد أن مكثت في المنزل للراحة لمدة أسبوع ،غششادرت في الرابششع من أيششار إلى الششدير في زويششركي .كنت أعلم أن
معق ً
ّ
دا ،لكني
تكر م القيصر الشهيد نيكوَألس الثاني .في البداية ،كان موقفي منه
زانا بيشيفسكايا ،التي أحببتُ هاّ ،

طلبت شفاعة القيصر .في  16تموز ،صرت أرثوذكسية ،وكششانت أول مناولششة لي في  17منششهميلعتلا  -عيششد شششهداء العائلششة

الملكية! عندما علمت بهذا أصابتني الدهشة .لسنوات بقيت مبتدئة في الششدير ،ثم راهبششة َألبسششة جبششة ،ثم صششرت
ً
ً
وصعبا ،لكنني متأكدة من أن اهلل نفسه قد أرشدني .اليوم
شائكا
راهبة في الصوم الكبير لعام  .2022كان طريقي

أصلي من أجل المحبة بين روسيا وبولندا .إن الشيطان يبذر العداوة بيننا ،لكنني أؤمن أن الششرب سيسششاعدنا في

التغلب عليها!

  ,انحوي( ”Shank in Greek translation), .p. 28fevich. The Sisters Want You to Expel the Spirit of Orthodoxy from Meميلعتلا † A talk in Greek translation), .p. 28fnna Berseneva-
How a Catholic abbess became an Orthodox nun. Translation by Dmitry Lapa. 11/2/2022.
Pravoslavie.ru. https://orthochristian.com/149020.html
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عن كهنوت المرَأة
اﻷب أنطوان ملكي
حي ز مناقشة كهنوت المرأة في الكنيسة األرثوذكسية وتزداد المساهمات فيه ،لغايات وخلفيات مختلفة.
يتّ سع ّ
ً
دهريا بالكامل ،أي بالذهنية واألسلوب ،وفي الغالب أن أبناء الكنيسششة َأل يجششدون أي
بعض هذه المساهمات يأتي
يكم لون .هذه المساهمات بغالبيتهششا تكشششف من البدايششة أن محركهششا هششو
وإن باشروا فإنهم َأل ِ
انشداد إلى قراءتهْ ،
اَأللتزام بأجندات حركات العصر الجديد من حقوق اإلنسان وحقششوق المششرأة وغيرهششا ،وأحيانش ًشا َأل ّ
يكلششف كاتبوهششا
أنفسهم عبء البحث عن تعليم الكنيسة في هذه األطر .البعض اآلخر من هذه المساهمات يصششدر عن َألهوتششيين

أوصلتهم قراءتهم إلى تساؤَألت أو إجابششات في هششذا الموضششوع ،وتختلششف هششذه الكتابششات بأسششلوبها ومضششامينها،
مشدودا إلى قراءتها وهي َأل تخلو من معششارف قششد تفيششد هششذا المششؤمن إن كششان متجش ً
ً
شذرا في
ويجد المؤمن نفسها
تحر فششه إن لم يكن كششذلك .من بين هششذه المسششاهمات دراسششة نشششرها األسششتاذ نقششوَأل أبششو مششراد ِعش بر
معرفتششه ،أو
ِ

الفايسبوك على صفحته بثمانية أجزاء تحت عنوان كهنششوت المششرأة .اسششتوقفتني عششدة نقششاط في هششذه الدراسششة،

على درجات مختلفة من األهمية.
المنهجية

ً
انطالقا
يريح األستاذ نقوَأل قارئه في الجزء األول بقوله :اعتادَ قارئي أن أتناول مواضيعي ،على هذه الصفحة،

يحملهشا رأيشه كمشا يفعشل
من قراءتي للكتاب المقشدّ س" .بهشذا هشو َأل يشدّ عي أنشه يعشرض موقشف الكنيسشة وَأل هشو
ّ
آخرون .وأبعد من هذا أنه يوضح منهجيته وبالتالي َمن َأل يوافقششه عليهششا ،ليس مضش ً
شطرا إلى قششراءة مششا ّ
تبقى من
الدراسششة .مالحظششتي هنششا أننششا نشششأنا واختبرنششا أن المنهجيششة المسششتندة إلى الكتششاب المقششدس هي منهجيششة

بروتستانتية في مقابل المنهجية األرثوذكسية التي تقرأ كل األمور من خالل قراءة الكنيسة لإلنجيل ِعبر اآلبششاء
والليتورجيا وحياتها بشكل عام .هذا الكالم َأل يحمل أي اتهام لألستاذ نقوَأل بالبروتستانتية وَأل أتمششنى أن يفهمششه

أحد كذلك ،إذ هو يستشهد باآلباء والليتورجيا في أكثر من نقطة ،لشرح فكرته ودعمها.

في الجزء الثاني ،يذكر األستاذ أن كتاب "في الكهنوت" منسوب إلى الذهبي الفم ،ويشكك في ذلك بقوله " إذا

ّ
زمنيا إلى ما بعد القرن الخامس" ،دون أو يشششرح َسشنَد تقششديره .قششد يكششون،
متأخر
صحت النسبة ميلعتلا  -وتقديري أ ّنه
ّ
ًّ
ً
محقا  .لكن كونه يكتب لشعب تتعدد درجات اطالعه العلمي ،هو َأل يستطيع أن يستند إلى تقديره الششذاتي
كعا ِل ٍم،
المفسشر ،خاصش ً
شة أنششه
إذ قد يكون بين القراء َم ن َأل يعرف موقعه العلمي أو َأل يقبل هششذا النششوع من اَألسششتناد غششير
ّ
ً
مرجعا درس فيه كل َم ن درس فكشرة الكهنشوت سشواء في المعاهشد أو المشدارس أو الفشرق .ومشع أنشه يعشود
يطال
يغير من طبيعته المثيرة للحيرة.
ليستشهد به في جزء َألحق من المقال ،إَأل أن هذا َأل يفسر الكالم األول وَأل ّ

االستنتاجات
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في الجزء الثامن يذكر األستاذ أن "في قناعتي أنّ تعبير "الكهنوت" ،لكو ِنه متّ ص ً
ال بشكل وثيق بالرواية

مؤسسششة قائمششة
دَألليا فقششط ،ومششا هششو بكيششان أو
الكتابية ومسيرة تطوّ رها ،وصوَألً إلى العهد الجديد ،يحمل بعدً ا
ّ
ّ
ًّ
ويودعُ هُ
دَألَألت تتّ صل بواجب
الحصري،
المؤسساتي،
فالكتاب ،كما رأينا ،يُ ْف ِر ُغ تعبير ةعونصملا ريغ‘الكهنوت Qمن بُعده
بذاتها.
ُ
ِ
ٍ
ّ
ّ

ّ
ّ
ويتم مها  .انحوي( ”صحيح أن الكتشاب يفشرغ تعبشير "الكهنشوت" من بعشده المؤسسشاتي ،لكن
يتعلم كلمة اهلل
كل مؤمن أن
ّ
ً
ً
ً
وظائفيا .في هذه النقطة ،تفيدنا
سماه األستاذ نقوَأل
بعدا
الكنيسة في وجدانها وحياتها تعطي الكهنوت
أسرارياّ ،

العودة إلى كتاب " سر الكهنوت" لألرشمندريت غريغوريوس اسطفان ،حيث يقششدم قششراءة شششاملة للكهنششوت في
ً
خداما له في الكنيسة.
سر الكهنوت وجعل
العهدين وارتباطهما واكتمالهما في شخص يسوع المسيح الذي أنشأ ّ

ً
للشماسششات يرتبششط بمعموديّ ش ة
شورجي
أيضا ،ينقل األستاذ نقوَأل عن الذيذاسكاليا أن العمل الليتش
في الجزء الثامن
ّ
ّ

أي دور في الخدمششة
النسششاء ،وأن عملهن
بهن ،وأنششه ليس ّ
الرعششائي يقششوم على مسششاعدة النسششاء والعنايششة ّ
لهن ّ
ّ
عليهن أن ّ
بأنفسهن" .ومن ثم يششورد عش ً
شددا غششير
يعلمن في الكنيسة أو يقمن بالمعموديّ ة
اإلفخارستية؛ " كما يُ منَع
ّ
ّ
ّ
أفسشر هششذا الششتراجعَ على
قليل من المراجع واآلباء الذين يقولون هذا الكالم عينه ،ليقششدّ م من ّ
ثم تفسششيره  :انحوي( ”وإ ّني ّ

المسيحي ين بشدأوا ،في وقت مششا بين القشرنين الرابششع والسشابع ،يسششتعملون تعبشير
خلفية ما أورد ُته أعاله ،وهو أنّ
ّ
ّ

ّ
ومشتقاته للكالم عن األساقفة والمشششيخة والشمامسششة ،وأ ّنششه ،مششع مششرور الششوقت ،صششار اسششتعمال هششذه
ةعونصملا ريغ‘كهنوتQ

العبارة للكالم عن النساء في إحدى هذه الوظائف ثقي ً
شيحية في
ال َألرتباط كهنوت النساء بممارسششات كششانت المسش ّ

شيحيين  انحوي( ”َ .أل يبشدو هشذا التفسشير
أوج صراعها معها .وأنّ تعبير ةعونصملا ريغ‘الكاهنات Qكان لشه مششدلول غشير مقبششول لشدى المسش ّ
مق ِن ً
ً
خاصة أنه غير متّ صل بما قبله.
عا،

ّ
محققششة لكهنوتهششا
شوتي على أَألّ تكششون المشرأة
قبل أن يختم األستاذ كالمه بأنه َأل يشرى " ّ
شابي أو َألهش ّ
أي مسششوّ غ كتش ّ

تمامش ا كمششا
الملوكي ،الذي أعطي لها من اهلل من دون م ّنة أحد ،وأن تمارس وظائف األسقف والشششيخ والشش ّشماسً ،
ّ
أراد العهد الجديد أن ُتما َر س هذه الوظششائف"  ،يششذكر لقششائين لششه ،األول مششع المطششران جششورج خضششر الششذي حسششمها
حج ة ضششدّ كهنششوت المششرأة" ،والثششاني مششع
أي ّش
شي
بأنه"َأل يوجد في الالهوت
ّ
المسيحي ّ
خاصشةّ ،
عامة واألرثوذكسش ّ
ّ
السيدة إليزابيت بير سيجيل التي اعتبرت أن نظرة الكنيسة إلى خدمشة المشرأة هي قيشدٌ ينبغي التحشرر منشه .إن
إيراد الرأيين في هذا السياق بدا كأنه عملية استنجاد للوصول إلى اَألستنتاج الذي كان قد هيأ له قب ً
ال.

شاء على السششياقات
يتساءل األستاذ في نهاية الجزء الثالث :هل من كهنوت للمرأة؟ طبعً اَ ،من يجيب بششالنفي ،بنش ً

والمضامين التي أوردتها حتّ ى اآلن ،يكون قد أساء فهم الكتاب" .إن طرح هششذا السششؤال بهششذه الطريقششة َأل يخلششو
تذاك  .فالجواب الششذي َأل يختلششف عليششه أرثوذكسششيان هششو "نعم لهشا الكهنششوت الملششوكي" وقششد يتششابع قسششم من
من
ٍ

األرثوذكسششيين بش"فقششط دون الكهنششوت األسششراري" .هششل َمن تب ّنى هششذا الجششواب أسششاء فهم الكتششاب؟ هششل كششاتبو

" القوانين الرسولية" بمنعهم المششرأة من تخطي الشموسششية في الششدرجات الكهنوتيششة أسششاؤوا فهم الكتششاب؟ هششل

الرسول بولس بمنعه النساء من ممارسة النبوءة ،الشتي يشرى األسششتاذ أنهششا تظهشر في التعليم والوعشظ ،أسشاء فهم

الكتاب؟ أليس بين كل الالهوتيين األرثوذكسيين الذين يرفضون كهنوت النساء أي واحد يفهم الكتاب؟
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هذه أسَئلة مشروعة وليست للتحدي ،بل للقول بأن هذا الموقف ،الذي َأل يخلو من استعالءَ ،أل يتوافق مع فهم

الكتاب ومعرفته بحسب تقليد الكنيسة األرثوذكسية البالغ من العمر ألفي عششام .فالكتششاب المقششدس لم يكن يومش ًشا
للرياضات الفكرية بل الروحية.

إلى هنا تنتهي مالحظاتي التي أوردتها بخلفية القارئ وكاهن الرعية .ما يلي بعض أفكار حول موضششوع كهنششوت

المرأة ومجمل ما يترافق معه من حركة.
لماذا كهنوت المرأة؟

غالبية األرثوذكسيين الذين أعلنوا أنهم َأل يجدون مانعش ًشا َألهوتيش ًشا أو كتابيش ًشا يحششول دون سششيامة النسششاء إلى رتب
أعلى من الشموسششية ،حششددوا أن الششدافع لبحثهم في هششذا الموضششوع هششو محاكششاة الغششرب أو مالقاتششه .من هششؤَألء

مطران جبل لبنان السابق الذي ذكر في مقابلة أنه "مش ولد بالالهوت" وقششد فكّششر فوجششد أن المششرأة على الششرغم
ً
مانعا أمام سيامتها ،وأن على األرثششوذكس أن
من مشاكل " الهرمون" قادرة على القيادة واإلدارة لهذا هو َأل يجد
ً
جليا أن أساس طرح المشكلة هششو خششارج الكنيسششة ،وأن
يدرسوا هذا األمر ألن الغرب يفكر به .بهذا أظهر سيادته
ً
أيضا من خارج الكنيسة .وهنششا أورد
مقاربته ،وهي باإلجمال نفس مقاربة الذين وصلوا إلى نفس اَألستنتاج ،هي

بعض المالحظات التي َأل أدّ عي أنها ترقى إلى موقع الرد على أحد:

سر  انحوي( ” وليس وظيفة .هذا محششدد في الكنيسششة األرثوذكسششية ،وعنششدنا في
1ميلعتلا  -الكهنوت في الكنيسة األرثوذكسية " ّ

أنطاكية في الدليل الرعائي الصادر عن المجمع ،والذي يقول بأن يسوع أسششس السش ّشر لكي أن الرسششل وخلفششاءهم

من الكهنة يأخذون " القوة في تتميم األسرار ورعاية النفوس وتعليم المؤمنين لتحقيق الكنيسة جسد المسيح"
ً
اسششتنادا إلى الكتششاب ،أن
ويحيل النص القارئ إلى نصوص من األناجيل األربعة .29أظهر األستاذ نقوَأل في مقالته
الكهنوت ليس وظيفة ولكنششه أهمششل أنشه سشر ،وختم دراسشته بششأن المشرأة قشادرة على أن "تمششارس وظششائف األسششقف
تماما كما أراد العهد الجديد أن ُتما َرس هذه الوظائف  .انحوي( ”المطران جورج خضر أيضش ًشا أهمششل أن
والشيخ
ّ
والشماسً ،
ً
منطقيا إلى نتائج جزئية .قد
يحك إَأل عن الوظيفة .إن هذا اإلهمال يعكس نظرة مجتزأة ،توصل
الكهنوت سر ولم
ِ

يكون أفضل تعليق على هذا اَألجتزاء ما يذكره الطيب الذكر كاليستوس وير" :كما أن البعض يريششد أن يسششتمع إلى

كلمات اإلنجيل التي َأل تمنشع الكهنشوت عن النسشاء ،عليشه أن يسشتمع إلى صشمت الكنيسشة عن قبشول الكنيسشة لهشذا

30
عام  .انحوي( ”
الكهنوت على مدى ألفي

2ميلعتلا  -في األدب المسيحي اليوم ،األرثوذكسي والكاثوليكي تحديش ً
شدا ،الكثششير من النقششاط الششتي يهملهششا الششداعون إلى

سيامة النساء في رتب أعلى من الشموسية في الكهنوت األسراري .يلخص األب ألكسششندر تششافت تعليم الكنيسششة

األرثوذكسية الالهوتي " :تعتمد مسألة النسششاء في الكهنششوت على تحديششد الكششاهن .فالكششاهن ليس مثششل القسششيس
ً
قسيسا  .الكاهن يقدم ذبيحة .الكاهن المسيحي يقدم ذبيحة المسيح .المسيح هو
البروتستانتي .قد تكون المرأة
 29المجمع اﻷنطاكي المقدس (2012ةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):الدليل الرعائي .بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم اﻷرثوذكس .دير سيدة
البلمند البطريركي .ص.159 .
30 Bishop Kallistos Ware. )1983( “Man, Woman and the Priesthood of Christ”. Women and the priesthood, Thomas
Hopko )ed.(. St. Vladimir's Seminary Press. New York. p. 16
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ِّ
والم َقدَّ م ( كذبيحةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  . ):هذه عقيدة الكنيسة الثابتة الموجودة في القداس اإللهي .لذلكَ ،من
المقدم (كرئيس كهنةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا ُ ):

ِّ
يقدم (الكاهنةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):يجب أن يتشابه مع المقدَّ م ( الذبيحةةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  . ):المسيح هو الكلمة المتجسد ،األقنوم الثاني في الثالوث.
ً
ذكرا أو أنششثى .الثششالوث روح .ومششع ذلششك ،فقششد أعلن
تجسد المسيح كرجل .لماذا؟ الثالوث القدوس بطبيعته ليس
كذكر  .لماذا؟ اآلب يخلق كل األشياء المنظورة وغير المنظورةَ .
الذكَر هو مصدر الخلق .يجب
اهلل اآلب عن نفسه
ٍ

تحم ل األنثى من الذكر .بما أن الذكر هو المصدر الطبيعي للخليقة ،فإن المصششدر الفششائق للطبيعششة يظهششر كششأب.
أن َ

المسيح اَألبن مولود من اآلب إلى األبد .إنه صورة اآلب .عندما ُولد في الوقت المناسب ،كشف عن نفسششه كش َ
شذكَر.
لذلك ،لكي يتشابه الكاهن مع المسيح كما يكشف عن نفسه ،يجب أن يكششون َذك َش ًشرا .هششذا هششو تششدبير الخالص كمششا
يعلنه الكتاب المقدس .هذا هو تدبير الخالص ،كما هو محدد في عقائشد المجششامع المسشكونية .أن يكششون الكششاهن

أنثى هو نقض لكل تدبير الخالص  انحوي( ”
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3ميلعتلا  -يشدد الطيب الذكر األب ألكسندر شميمن على أن إطار مناقشة كهنوت المرأة هو التقليد وَأل يمكن عزلهششا عن
ً
اسششتنادا إلى
مجمله ،وينبغي أن تتم هذه المناقشة من ضمن نظرة الكنيسة إلى الرجل والمرأة (األنثروبولوجياةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا ):
العقيدة والكتاب وليس من منظور "حقوق اإلنسان" أو حقوق المرأة ،ويشششدد على أن من الخطششير ربششط مكانششة

المرأة في التراتبية الكهنوتية بمرتبتها في التراتبية اَألجتماعية ،حيث أن الفكر الششدهري يشششير إلى أن "تحريششر"

المرأة في المجتمع يقتضي تحريرها في الكنيسة ،أي سيامتها .32األب توماس هوبكششو يششرى أنششه بمششا أن كهنششوت
ً
موجودا يعني أن إيجاده اليوم هو ابتداع .33
النساء لم يكن

4ميلعتلا  -خبرة المجموعات المسيحية األخرى
ّ
نتعل م من خششبرة المجموعششات المسششيحية األخششرى .مششا نسششتنتجه من خششبرة األنكليكششان والبروتسششتانت،
يجب أن
وتشير تقارير كثيرة إلى أن الكثلكة ليست خارج هذا السششلوك إنمششا بشششكل غششير رسششمي ،أن كهنششوت النسششاء تبعششه
قبول المثلية .هنا َأل بد من التساؤل :هل قد يأتي وقت يقول لنششا علمششاء الالهششوت عنششدنا أننششا أسششأنا فهم الكتششاب

تغير؟
برفضنا المثلية؟ أو أن كالم الرسول بولس في تجريمه المثلية كان في سياق معين واليوم ّ

5ميلعتلا  -ما المشترك بين كهنوت المرأة والمثلية؟ إنه التالعب باألدوار التي حششددتها الطبيعششة واعتمششدتها الكنيسششة في
توزيعها األدوار .من دون الخوض في دور المرأة في الكنيسة ،األكيد أنهششا َأل تسششتطيع أن تكششون أبش ًشا ،لهششذا هي َأل
ً
كاهنا . 34في المثلية تنقلب األدوار .التالعب باألدوار خطششر في كششل المجششاَألت .هششذا مششا تؤكششده
تستطيع أن تكون
الطبواألخطر من كل ذلك ،أن َقلب األدوار هو أسلوب ضد المسيح.
علوم اَألجتماع والنفس وحتى .35

31 Fr. Alexander Tefft. Chaplain, Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge: Pravmir, 08 February 2009.
https://www.pravmir.com/women-and-the-priesthood/
32 Fr. Alexander Schmemann. )1983( “Preface”. Women and the priesthood, Thomas Hopko )ed.(. St. Vladimir's
Seminary Press. New York. pp. 7-8
33 Fr. Thomas Hopko. )1983( “On the Male Character of Christian Priesthood”. Women and the priesthood, Thomas
Hopko )ed.(. St. Vladimir's Seminary Press. New York. p. 99.
34 Frederica Mathewes-Green. Women’s Ordination. Ancient Faith Blog. January 14, 2007.
https://blogs.ancientfaith.com/frederica/writings/womens-ordination
35 Oláh, L.S., Kotowska, I.E., Richter, R. )2018(. The New Roles of Men and Women and Implications for Families
and Societies. In: Doblhammer, G., Gumà, J. )eds( A Demographic Perspective on Gender, Family and Health in
Europe. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72356-3_4
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ً
ختاما  ،من آخر ما صدر في العالم األرثوذكسي مختارات بعنوان "النساء والرسششامة في الكنيسششة األرثوذكسششية:
استكشافات في الالهوت والممارسة" . 36تتكرر ،في أكثر من مقششال ،الششدعوة إلى إعششادة إحيششاء خدمششة الشماسششات

كاختبار لكل ما يُ قال مع أو ضد كهنوت النساء .إن هشذه الشدعوة محقششة ،لكن َأل لالختبششار بشل ألنهشا حاجششة .إن

رفض أن تكون المرأة في الكهنوت األسراري في غير الشموسية هو احترام لتقليد الكنيسششة وعمرهششا ،كمششا لكششل
الذين أتوا إلى األرثوذكسية في القرن العشرين رفضش ًشا لكهنششوت المششرأة وَألحقش ًشا لقبششول المثليششة .إن رفض أن تتخطى

ً
ً
ً
ً
تمسكا بالتقاليد ،بل هو إيمان بأن النقص هو
خوفا من التغيير وَأل
ذكوريا وَأل
تسلطا
المرأة الشموسية ليس
فينا وليس في ما تسلمناه ،ألن المسيح هو هو أمس واليوم وإلى األبد.

36 Gabrielle Thomas and Elena Narinskaya, eds. )2020( Women and Ordination in the Orthodox Church: Explorations
in Theology and Practice. Eugene, OR: Cascade Books.
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في  19تشرين األول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
لدواع رعائية ،اقتضت الحاجة البحث عن سيرة كل من القديسة لورا ،وهناك الكثير من المتسميات باسمها
ٍ
في ديارنا ،كما عن اسم قديسسسة يشسستق منسسه اسسسم كاليسسا .تم العثسسور على سسيرتي القديسسستين في السنكسسسار

يعيد لهما في  19تشرين اﻷول.
اليوناني ،ومن باب الصدف أن كالهما ّ
القديسة الشهيدة لورا القرطباوية ()864+

غزا المسلمون شبه الجزيرة األيبيرية ( إسبانيا والبرتغالةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):ونشششأت إمششارة قرطبششة في الجنششوب في بدايششة القششرن

الثامن ،بين عامي  756و  .929يُ عرف القوط الغربيون الذين عاشوا في هذه األراضي باسم المستعربين ،وانتشششر
بين هششذه المجموعششة من المسششيحيين الششذين عاشششوا في األراضششي األمويششة حركششة شششجعتهم على اَألستشششهاد

الطوعي.

على ما يبدو ،كان الحكام المسلمون والسلطات الكنسية المسششتعربة قششد توصششلوا إلى اتفششاق يقضششي بششأن يحششترم

المستعربون سلسلة من القواعد ،فال يُ منعوا من اَألستمرار في معتقداتهم .ولكن ،بتأثير من اإلكليريكي آفلوجيششو
ً
الذي من قرطبة(Eulogio de Córdobaةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ):وقد كان أسش ً
شيحيا من المسششتعربين
شقفا ،تطششوع مششا يقششرب من  50مسش
لالستشهاد .وكان من بينهم القديسة لورا التي من قرطبة.

كانت القديسة لورا التي من قرطبة مسيحية مسشتعربة من أصشل قشوطي ومن عائلشة نبيلششة عاشششت في إسششبانيا
المسلمة خالل القرن التاسع .تزوجت من مسؤول مهم في اإلمارة ،وأنجبت منه ابنتان .أصبحت أرملة بعد سششت

سنوات ،وبعد فترة قررت دخول دير سانتا ماريا دي كوتكالرا.
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القديسة كليوباترا وابنها يوحنا

كانت كليوباترا ابنة رجل فلسطيني ثري وتقي .تزوجت من قائد عسششكري تششوفي أثنششاء خدمتششه في مصششر ،وبقي

عزاؤها كأرملة ابنها الوحيد يوحنششا .كششان ذلششك أيششام اَألضششطهاد الشذي بششدأه اإلمششبراطور ماكسششيميانوس .في تلشك
أواروس (عيششده في  19تشششرين األول أيضش ًشاةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  .):كليوبششاترا هي الششتي عششثرت على
األثناء قتل
المضطهدون القديس ّ
ِ
جثته ملقا ًة خارج المدينة ونقلتها إلى منزلها ودفنتها في كهف بالقرب من غرفة نومها ،وفي بعض الروايات أنها
حفرت قبره تحت سريرها مباشششرة .وصششار ت األرملششة الورعششة أول شششخص يكش ّشرم الشششهيد أواروس كقششديس ،إذ

كانت كل يوم تطلب شفاعته وتضيء الشموع قرب ذخائره وتبخرها.

عندما انتهى اَألضطهاد ،مع عهد القديس قسطنطين ،عادت كليوباترا إلى وطنها .فأخذت رفششات الششهيد مدّ عيششة
أنها رفات زوجها .وضعتها في قششبر عائلتهششا الواقششع في قريتهششا األصششلية إدرا (وتقششول بعض الروابششات أنهششا درعششا

الحالية في سورياةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا  ، ):على مقربة من جبل طابور .مشع الشوقت انضشم إليهشا مسشيحيون آخشرون في إكشرام الششهيد
القديس وانتشرت أخباره في القرى المجاورة فقررت بناء كنيسة على اسمه .تقدم البناء بسرعة .في تلك األثناء
كان يوحنا قد بلغ السابعة عشرة من العمششر وصششار مهيَئش ًشا لاللتحششاق بششالقوات اإلمبراطوريششة .كششانت كليوبششاترا قششد
نذرت أن يوحنا لن يقبل تلك الرتبة المرموقة المعطاة له إلى أن ينتهي بناء الكنيسة.
عند اَألنتهاء من بناء الكنيسةُ ،نقلَت الرفات إليها بتوقير وإكرام ووضعت في مكان خاص رافقششه احتفششال ر َّت َبتششه
كليوباترا .أثناء كل ذلك كانت تصلي قرب ذخائر القديس طالبة أن يمنحها اهلل لها وَألبنهششا مششا يرتضششيه من أجششل

شوجهت األرملششة المفجوعششة بكلمششة مؤلمشة إلى
الخير والكمال في حياتهما.ما لبث أن مششرض ابنهششا يوحنششا ورقششد .تش ّ

القديس أواروس قائلة " أعدْ إلي ابني ،كما أعاد إيليا ابن المششرأة الشششونمية ،أو خششذني من هنششا على الفششور ألنششني
ً
جدا من أن أعيش في هذا الحزن المرير"  .وكانت تبكي بلوعة ومرارة إلى أن نامت عند قبر القديس.
متعبة
ً
حلما  ،فيه أن الشهيد أواروس ممسك بيشد ابنهشا يوحنشا فيمشا اإلثنشان يرتشديان مالبس َألمعشة وفشاخرة
هناك رأت
ال لهششا "لقششد أخش ُ
وتيجان جميلة بشكل مذهلُ .ذ ِهلَت المرأة بعششد أن حششدّ ثها القششديس قششائ ً
شذت ابنششك لخدمششة الملششك

السماوي .ألم تطلبي أن أسأل اهلل أن يمنحك أنت وابنك فقششط مششا يرضششيه وينفعكمششا؟ يمكن أن يقششوم ابنششك اآلن
فتصطحبيه وترسليه لخدمة الملك األرضي ،إذا كنت ترغبين في ذلششك" .لكن يوحنششا إذ سششمع ذلششك ،راح يتوسششل

ّ
يحث والدتشه على أَأل تحششزن بششل تسششعد
إلى أواروس أن يتجاهل توسالت كليوباترا وَأل يعيده إلى العالم .ثم راح

أواروس أن يأخششذها معهم لكن القششديس رفض
َألبنها القادر على الخدمة في صفوف المالئكششة .طلبت المششرأة من ّ

قائ ً
ال  " :على الرغم من بقائك على األرض ،فأنت معنا .اذهبي بسالم .سنأتي من أجل روحك عنششدما يأمرنششا الششرب

بذلك".
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أطاعت كليوباترا القديس واستيقظت في فرح َأل يوصفّ .
تخلت عن كل مقتنياتها وعاشت بالقرب من كنيسة

أوار وس لمدة سبع سنوات في الصالة والصوم .بعد موتها طوّ بتها الكنيسة ووضعت رفاتها إلى جششانب
القديس ّ

القديسين في الكنيسة التي بنتها.
َ
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وماذا بعد…
د .اسكندر كفوري
ينفك يفاجىء العالم والمهتمين
رئيس أساقفة أميركا للبطريركية المسكونية ،المطران البيذيفوروس َأل
ّ
بالشؤون الدينية ،وَأل سيما األرثوذكس منهم بمواقفه المتالحقة والمتتابعة والتي أقش ّشل مششا يقششال فيهششا أنهششا غششير

مألوفة لدى األرثوذكس وَأل تتالقى مع قوانينهم المرعية اإلجراء والششتي حششددتها مجششامعهم المسششكونية ،وَأل مششع
ً
ً
خاصا لألرثوذكس ،هي مزيج من قششوانين وعششادات
طريقا
عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم .وكما يبدو فإنه يفتتح

َأل تشبههم وبعيدة كل البعد عنهم.

وباألخص ما أطلقه وتبنّاه من شعار أنّ بطريرك القسطنطينية هو "أول
فبعد الكثير من مواقفه الخاصة الغريبة
ّ

َأل مثيل له" في حين أن البطريرك المسكوني هو ،وحسب العرف اَألرثوذكسي "،أول بين متسششاويين" أي األول
ً
متساو مع إخوته رؤساء الكنائس األرثوذكسية األخرى .كما عشاد وقشام بترقيشة كشاهن محشروم إلى
شرفيا ،ولكنه
ٍ
رتبششة أسششقف بششالرغم من احتجاجششات إخوتششه رؤسششاء األسششاقفة من الكنششائس األخششرى األرثوذكسششية في أميركششا،
وبالرغم من توجيه رسالة مشتركة باسمهم يطلبون فيها منه التراجع عن هذا العمششل المعششادي لتعششاليم الكنيسششة،
إَأل إنه تجاهل األمر وكابر ولم يرتدع إَأل بعد رسششالة ثانيششة من رؤسششاء األسششاقفة األرثششوذكس هششددوا فيهششا بقطششع

يلغ القرار.
العالقة معه ،حينها فقط ّ
جمد تعيين األسقف إلى وقت آخر ولم ِ

كل هذا لم يكن يكفي المتروبوليت ليعود إلى الطريششق األرثوذكسششي القششويم ،بششل ذهب إلى أبعششد بكثششير من ذلشك

فانتقششل المششتروبوليت البيششذيفوروس إلى خطششوات أكششثر خطششورة على كامششل العششالم األرثوذكسششي عنششدما قششام

مثلي بششالتب ّني ،وحشتى أنشه سشعى الى إضششفاء دعايشة واسشعة على هشذا
لزوج
باَألحتفال بمعموديّ ة طفلين ،ولدين
ٍّ
ِ
ٍ
شيا َم َرضش ً
العمل المنافي لكل التعاليم األرثوذكسية .فالكنيسة األرثوذكسششية تعتششبر المثليششة انحرافش ًشا نفسش ً
شيا ،يُ سش ّشفه
الشششخص البشششري ،ويششد ّنس نفس اإلنسششان ويقششوّ ض الوجششود البشششري .فششالمتروبوليت تجششاوز قششوانين الكنيسششة
اَألرثوذكسية التي تعتبر مضاجعة الذكور خطيَئة مميتة وتقود صاحبها الشقي إلى الهالك األبدي َأل محالة ،وهي

ترفض الترويج الغششربي لهششذه الظششاهرة على أنهششا أحششد حقششوق اَألنسششان المزعومششة ،فيمششا على العكس هي تششدمير
للوجود البشري وانتهاك َألنثروبولوجيا الكنيسة الواحدة الجامعة الرسششولية .هششذا العمششل يفششرض وضششع األسششقف

المرتكب تحت المحاكمة أمام القوانين المقدسة والكنيسة ،بسبب تفصيله القوانين الكنسية على قياسه ألسباب

غير معلومة .وهو يكون بذلك قد الغى عمليا فروض الكتاب المقدس الخالصية  .وبدَألً من استدعائه ومحاكمته
ً
تأنيبا له ،وهذا حسبما
فتر ض ،لم نشهد حتى أي سؤال له ،أللهم توجيه البطريرك برثلماوس
على هذا العمل كما يُ َ

نشر موقع (Pravlifeةياغ يف ةلماشلا ةمكحلا .):

تشراخ غشير معهشود في التمسشك بقشوانين المجششامع األرثوذكسشية والحفشاظ على إرث اآلبشاء
إن ما نراه اليشوم من
ٍ
ً
جدا وبسششرعة قياسششية ألننششا َأل نششرى حششتى أي معالجششة لهششا.
شك إلى مخاطر ومهالك كبيرة
يقودنا من دون أدنى ّ

وكما يبدو فإن جميع قادة الكنائس األرثوذكسية ،ولألسف ،وكأنهم قد Šاصيبوا بشلل كبششير ،فال نشششهد تحركش ًشا وَأل
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حتى دعوات لالجتماع والتوحد ولم الشمل كما كان يحصل في الماضي .ويبقى السؤال الذي يؤرق الجميع إلى

أين نحن ذاهبون وماذا بعد؟..
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