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الكاهن بحسب القديس سمعان التسالونيكي
إعداد أسرة التراث اﻷرثوذكسي
ما هو الكاهن

ً
ً
خادما"(ً"διάκονοςالماع"و ) و"عام ً
يقول القديس سمعان التسالونيكي أن الكاهن قد عُ دَّ
ال"
مستحقا أن يكون "
ساظرا" (ً"θεωρόςالماع"و ) لألسسرار  ،يقسترب ويتنساول منهسا،
(ً"Λειτουργόςالماع"و ) للمسسيح ،و " حارس ًسا" (ً"παραστάτηςالماع"و ) و "ن ً
كما أ ّنه "كارز" (ً"κήρυξالماع"و ) باإلنجيل .لم يعد هناك حجاب يقف بطريقهْ ،
إذ بإمكانسسه أن يسسرى النسسور اإللهي مباشسسرة

دون أي عائق .لم يعد بحاجة إلى سارافيم لتناول األسرار ،ألنه يأخذها بالملقط (ً"λαβίςالماع"و ) .في الواقع ،هسسو نفسسسه

بتكر سه للكهنوت .إنه هو الذي يدعو اآلخرين إلى االقتراب من اهلل ،ألنسسه اآلن يحمسسل بين يديسسه
اآلن السارافيم،
ّ
ّ
ويحضهم على االنتباه ويهديهم إلى المسيح ،وهو في الواقع طريق اآلخرين
األسرار اإللهية ويخاطب المؤمنين

ومرشدهم إلى النور .في الواقع ،الكاهن هو في الوقت ذاته كسساروبيم ،ألنسسه من خالل األسسسرار يسسستطيع أن يسسرى
ً
الحية .إلى ذلك ،فإن الكسساهن
سارافيما ،ألنه يحمل الجمرة
بالكامل الواحدَ الذي يرى كل شيء ،كما أنه نار تحمل
ّ

هو عرش ،ألنه من خالل الليتورجيا والمناولسسة يقتسسني الواحسسدَ الحاضرَ في ك سل مكسسان والمسسستريح على األرائسسك
ً
خادم اهلل ومقيم قداسه.1
َ
أيضا مالك كونه
السماوية؛ وهو
يشرح القديس سمعان أن الكاهن هو كل ما سسسبق ،ال بطريقسسة خياليسسة ،بسسل حقس ًسا وصس ً
سدقا ،ألنسسه ال يخسسدم األسسسرار
ً
فعليا السيد الحقيقي الذي ترافقه القوات غسسير
اإللهية " بطريقة صورية أو نمطية (رمزية"ًالماع"و ) فقط" ،بل هو يخدم

المادية في السماء" .في الواقع ،يقوم الكاهن على األرض بما تقوم به القوات غير الماديسسة في السسسماء ،ألن هسسذا
ً
مسرورا به وأراد أن يؤسسه ،أي أنه يجب مراعاة الليتورجيسسا الواحسسدة نفسسسها في األعلى
هو ما كان خالق الكل

كما في األسفل"

2

من الواضح أن لهذا الوصف خاصيتان أساسسسيتان ،كلتاهما مرتبطتسسان بسسالرب يسسسوع المسسسيح .ترتبسسط الخاصسسية
وثيقا بشخص المسيح ،حيث أن الكاهن ينتمي ً
ً
ً
كليا للمسسسيح عن طريسسق أخذه هويتسسه الكهنوتيسسة
ارتباطا
األولى
ً
دائما .السمة الثانية هي أن خدمة الكاهن لها ارتباط مباشر بعمسسل
منه ،وكونه على اتصال دائم به ،ورجوعه إليه

المسيح وهي إشارة إلى هذا العمل الذي تم إنجازه لكل الخليقة ،الحقائق السستي فسسوق والسستي تحت .هسسذه الصسسلة
الوثيقة بين الكهنوت وشخص المسيح وعملسسه تتوضسسح في الفقسسرة التاليسسة ،والسستي تشسسرح كيسسف تكشسسف خدمسسة
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 مثلنسسا .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 باالتحسساد مسسع الخليقسسة،
لم يكن متحس ً
سدا بالطبيعسسة غسسير الماديسسة والمخلوقسسة للمالئكسسة نييدام ريغ ،ءيش ال نم اوقلُخ ةكئالملا نأل  -ألن المالئكسسة ُخلقسسوا من ال شسسيء ،غسسير مسساديين
وخالدين بالنعمة ومشاركين في مجده حسب مقيساس النعمسة الستي خصصست لكسل واحسد منهمنييدام ريغ ،ءيش ال نم اوقلُخ ةكئالملا نأل  -بسدالً من ذلسك،
ً
أقنوميسا (ً"ύποστατικώςالماع"و ) ،دون أن ينفصسل عن األلوهيسة ودون أن
لبس المسسيح جسسدنا المخلسوق واتحسد بنسا
ً
جسسديا"
يمتزج بالطبيعسة البشسرية الستي نقسل إليهسا أمجساد وفوائسد األلوهيسة نييدام ريغ ،ءيش ال نم اوقلُخ ةكئالملا نأل  " -ألنسه فيسه يحسل ملء الالهسوت

(كولوسي ً"9:2الماع"و ).

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

عن نفسسسه من خالل األسسسرار المقدسسسة للكهنة ،ومن خاللهم للعسسالم! إن عمسسل المسسسيح اإللهي المسسذهل ،السسذي ال
أوك َل إلى الكاهن الذي يخدم الليتورجيا ويؤسس اآلخسسرين فيهسسا .مسسا يفعلسسه الكسساهن
يستوعبه العقل البشري ،قد ِ

ً
سل إلى العسسالم من خالل األسسسرار المقدسسسة
هو أن يكشف عن المسيح من جديد ،أي أن
َ
سكل كامس ٍ
يقدمه فعليسسا وبشس ٍ

التي يتعامل معها ً
وفقا للترتيب اإللهي .بعبارة أخرىّ ،
يمث ل الكاهن نعمة المسيح الدائمسسة والخالصسسية الممنوحسسة
للعالم من خالل إقامة أسرار المسيح.

بحسب القديس سمعان ،هنا تكمن كرامة الكهنوت العظيمة التي تفوق كرامة المالئكة .إن األسرار التي يخسسدمها
ً
حاضرا بالنسبة لنا .مع
الكهنة ترتبط بحقيقة أن السيد ،الذي يحوي كل األشياء وهو غير ُمستوعَ ٍب بذاته ،يصبح

ً
منظسورا .مسع
أنه ال يمكن لمسه ،إال أن األيدي البشرية تلمسه .مع أنه غير مرئي ،إال أنه يخضع للحسواس ويصسسبح
أن العقل البشري ال يستطيع تصوره ،إال أنه يستقبله بطبيعتنا المتواضعة والساقطة ،عن طريسسق الكهنسسوت السسذي

ساول؛ أن يسسكن فينسسا،
أسسه .هذه هي معجزة المعجسسزات :أن يظهسسر المسسسيح في األسسسرار .أن يُ عطى ،يُ حمسسل ،يُ تنس َ

والسنَد.
ويجلب لنا السالم والكفارة
َ

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

للبشرية ،وأعلى قوة وسلطة ونعمة  .بهذا يظهر الكهنة وهم بشر مصنوعون من التراب والطين ويشبهون ديسسدان
األرض ،كسلطات وقوات سماوية ( مالئكة"ًالماع"و )  .في الواقع ،إن قوة الكهنوت تجعسسل البشسسر أعظم من هسسؤالء الجنسسود

السسسماويين .الكهنسة هم شسركاء في خليقسسة أقسوى من خالل خدمسة المعموديسة المقدسسة واألسسرار األخسرى .لقسد

أصبحوا آباء ألبناء اهلل ،أو آباء أولئك الذين أصبحوا آلهة بالنعمسسة .إنهم يتصسرفون بطريقسسة تلغي آثسسار الخطيئسسة،

وتذو ب الرباطات األبدية .الكهنة مخولون ألداء األعمسسال اإللهيسسة،
وبالتالي ،تحرر األرواح وتفتح أبواب الملكوت،
ّ

باعتبارهم معاوني اهلل لخالص البشر.

وعلى هذا األساس ،من الواضح أن الكهنة قد ُم نحوا أعظم المواهب والعطايا ،وعليسسه ،هم أكسسبر المسسدينين هلل .ال

يمكن أن يكون األمر غير ذلك ألنهم يقا َر نون بالقوات السماوية .هؤالء المالئكة ذوو العيون الكثيرة ينظرون إلى

مجد اهلل في كل وقت .إنهم يرتجفسسون ويرتجفسسون من هسسذا المنظسسر ،ومسسع ذلسسك ،إنهم يشسسعرون بالرهبسسة الكسسبرى

عندما يالحظون حكمة اهلل المتشسعّ بة ،الستي يعرفونهسا من خالل الكنيسسة ،كمسا يقسول القسديس بسولس .إن هسذه
2
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ً
أيضا مندهشة وخائفة
المراتب المالئكية في رهبة ،بسبب طبيعتها المخلوقة وصالح اهلل الذي ال يقاس ،لكنها

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

4

ومع ذلك ،يقول القديس سسسمعان ،إن الكهنسسة الموكلسة إليهم هسسذه المهمسسة السسسامية واألكسسثر إلهيسسة وهسسذه السسسلطة
ً
غالبا ما يفشلون في تقديم خدمة الئقة .إنهم يستخدمون مناصبهم السامية كذريعسسة لألهسسواء وأسسساس
الرهيبة،

ّ
ً
يتولسسون منصسسبهم بمسسا فيسسه من السسسلطة كمسسا لسسو كسسان حكمس ًسا أو
غالبا ما يقعون في خداع الشرير عندما
للخطيئة.
ً
مدنيا  .يصيبهم نوع من الجنون عندما ينسبون هذه الصفة إلى مناصبهم ويقومون بمثل هذه األعمال الفاسسسدة،
التي أقيمت مناصبهم لشسجبها .إنهم ينخسدعون باالعتقساد بسأنهم باسستخدام سسلطتهم وتقسديم خسدماتهم بشسكل
ً
فعليا  .في الواقع ،هم أبعد ما يكونون عن تحقيق هذا ،وفي الواقع ،هم قد ا َتبعسسوا
تعسفي ،فإنهم يؤدّ ون مهامهم
االتجاه المعاكس.

كيف يتج ّن ب الكهنة مثل هذا الخداع؟ كيف يمكنهم التأكد من عدم الوقوع في مثل هذا الخداع الرهيب؟ يجسسد
ّ
يتطلع
القديس سمعان أول إجابة واقعية لدى القديسين ،ال 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 مرشسسدون إلى السسسلطة الحقيقيسسة .قبسسل أن يُ ؤتمنسسوا على الكهنسسوت ،قسسد

فهموا طبيعته اإللهية والسامية ،ومثل السيرافيم ،ذووا خج ً
وحيساء وطرحسوا كسل فكسر ادّ عساء للكهنسوت .ومسع
ال
ً

ذلك ،بمجسسرد أنهم ُم نحسسوا ذلسسك ،ظهسسرت أعمسسالهم وأسسسلوب حيسساتهم بوضسسوح وكيفيسسة محسسافظتهم على مسسوقفهم

سو ِرع هسسو أول
الصحيح تجاهه وتمكنهم من تحقيق شخصيته الحقيقيسة في ذاتهم .إذن ،أسسلوب حيسساة الكهنسة الس َ
إجابة واقعية للبحث عن كهنوت نقي وصالح .جميع الكهنة ،كما يقول القديس سمعان ،مدعوون بالنعمة اإللهيسسة

ليكونوا شركاء في استحقاق القديسين .كلهم َ
ملزمون تسسرتيب حيسساتهم بحسسسب المثسسال السسذي قدّ مسسه القديسسسون.
إنهم قادرون على تدارك مشكلة االختالف عن استقامة الكهنسسوت باتبسساع مثسسال القديسسسين ،أي بقيسساس خسسدمتهم

وحيسساتهم على مقيسساس خدمسسة القديسسسين .والسسسبب في ذلسسك يكمن في حقيقسسة أنسسه عنسسدما يلجسسأ الكهنسسة إلى
ً
ِّ
المقدسسسة
جوابا آخر ،أكبر من ذلك ،يقدمه القديسون أنفسسسهم .إنهم يجسدون نعمسة اهلل
القديسين ،فإنهم يجدون

تتخطى ّ
ّ
كل شر.
التي

السمة الحقيقية للكهنوت أو اسسستقامته ال تقسسع على عسساتق الكهنسسة
في التحليل األخير ،يقول القديس سمعان ،إن ِ

أنفسهم ،وال هم يحققونها .وال حتى المتقدسين منهم ،الذين تطهّس روا وتحسسرروا من األهسسواء األرضسسية ويعيشسسون
حياة المالئكة؛ ً
حقا  ،وال حتى المالئكة أنفسهم .في النهاية ،اهلل وحده هو الذي يحقق ذلسسك .ألن اهلل وحسسده ،كمسسا
يقول القديس سمعان ،هو الذي أوجد من العدم َّ
كل األشياء الموجودة ،وهو وحده القادر على صسسونها وتثبيتهسسا،
ً
ً
وفي الواقع ،تبديلها وتغييرهاً .
كمثسسل
أيضا ،لكونهم
إذا ،يحتاج الكهنة
بشرا ،إلى اإلنعاش والتحسسوّ ل ،ألنهم أيضس ًساِ ،
جميع البشر ،قد تورطوا في " انهيار السقوط السرهيب؛ فقسسدوا صسسورتهم الحقيقيسسة والصسسالحة ،جمسسالهم األصسسلي،

4 Ibid. 957CD-960A.
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ويسر بكل شر" .ما يقوله
بعصيان اهلل األبدي الخالد الذي ال يتغير ،وطاعة الشيطان المتمرد الذي يكره كل خير
ّ

القديس سمعان هنا هو أن " الكهنة غير المستحقين" هم بشر غير مستحقين يقعسسون في الشسسر ويحتسساجون إلى
نعمة اهلل لينجوا منه .لكن ما هي طبيعة الشر؟ وكيف يقع البشر فيها؟ هذا ما يفحصه القديس سمعان بعد ذلسسك
ً
كاهنا غير مستحق إلى استقامة خدمته.
حتى يصل إلى توضيح كيف تعيد النعمة اإللهية في النهاية

4

