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عن كهنوت المرأة
األب أنطوان ملكي

 يّتسع حّيز مناقشة كهنوت المرأة في الكنيسة األرثوذكسية وتزداد المساهمات فيه، لغايات وخلفيففات مختلفففة.
 بعض هذه المساهمات يأتي دهريًا بالكامل، أي بالذهنية واألسلوب، وفي الغالب أن أبناء الكنيسففة ال يجففدون أي
 انشفداد إلى قراءتفه، وإْن باشفروا ففإنهم ال يكِملفون. هفذه المسفاهمات بغالبيتهفا تكشفف من البدايفة أن محركهفا هفو

 االلتزام بأجندات حركات العصر الجديد من حقوق اإلنسان وحقففوق المففرأة وغيرهففا، وأحيانففًا ال يكّلففف كاتبوهففا
 أنفسهم عبء البحث عن تعليم الكنيسة  في هذه األطر. البعض اآلخر من هذه المساهمات يصدر عن الهوتفففيين
 أوصلتهم قراءتهم إلى تساؤالت أو إجابات في هففذا الموضففوع، وتختلففف هففذه الكتابففات بأسففلوبها ومضففامينها،
 ويجد المؤمن نفسها مشدودًا إلى قراءتها وهي ال تخلو من معارف قففد تفيففد هففذا المففؤمن إن كففان متجففذرًا في
بر  معرفتففه، أو تحِرفففه إن لم يكن كففذلك. من بين هففذه المسففاهمات دراسففة نشففرها األسففتاذ نقففوال أبففو مففراد ِعفف
 الفايسبوك على صفحته بثمانية أجزاء تحت عنوان كهنوت المففرأة. اسففتوقفتني عففدة نقففاط في هففذه الدراسففة،

على درجات مختلفة من األهمية.

المنهجية
 اعتففاَد قففارئي أن أتنففاول مواضففيعي، على هففذه الصفففحة،“يريح األسففتاذ نقففوال قارئففه في الجففزء األول بقولففه: 

. بهذا هو ال يّدعي أنه يعرض موقف الكنيسة وال هو يحّملها رأيه كما يفعل  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."انطالًقا من قراءتي للكتاب المقّدس
 آخرون. وأبعد من هذا أنه يوضح منهجيته وبالتالي َمن ال يوافقففه عليهففا، ليس مضففطرًا إلى قففراءة مففا تبّقى من
 الدراسففة. مالحظففتي هنففا أننففا نشففأنا واختبرنففا أن المنهجيففة المسففتندة إلى الكتففاب المقففدس هي منهجيففة
 بروتستانتية في مقابل المنهجية األرثوذكسية التي تقرأ كل األمور من خالل قراءة الكنيسة لإلنجيل ِعبر اآلبففاء
 والليتورجيا وحياتها بشكل عام. هذا الكالم ال يحمل أي اتهام لألستاذ نقوال بالبروتستانتية وال أتمففنى أن يفهمففه

أحد كذلك، إذ هو يستشهد باآلباء والليتورجيا في أكثر من نقطة، لشرح فكرته ودعمها.
في الكهنوت منسوب إلى الذهبي الفم، ويشكك في ذلك بقوله  إذا لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."في الجزء الثاني، يذكر األستاذ أن كتاب  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
َند تقففديره. قففد يكففون، ، دون أو يشرح سففَ ا إلى ما بعد القرن الخامس لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."صّحت النسبة  وتقديري أّنه متأّخر زمنيًّ  ،نوكي دق .هريدقت دَنَس حرشي وأ نود ،"سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ اًّينمز رّخأتم هّنأ يريدقتو -
 كعاِلٍم، محقًا. لكن كونه يكتب لشعب تتعدد درجات اطالعه العلمي، هو ال يستطيع أن يستند إلى تقديره الففذاتي
ر، خاصففًة أنففه  إذ قد يكون بين القراء َمن ال يعرف موقعه العلمي أو ال يقبل هففذا النففوع من االسففتناد غففير المفسففّ
 يطال مرجعًا درس فيه كل َمن درس فكرة الكهنففوت سففواء في المعاهففد أو المففدارس أو الفففرق. ومففع أنففه يعففود

ليستشهد به في جزء الحق من  المقال، إال أن هذا ال يفسر الكالم األول وال يغّير من طبيعته المثيرة للحيرة.

االستنتاجات
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بالرواية وثيق  بشكل  مّتصاًل  لكوِنه   ، الكهنوت تعبير  أّن  قناعتي  في  أن  األستاذ  يذكر  الثامن  الجزء  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."في  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
ا فقففط، ومففا هففو بكيففان أو مؤّسسففة قائمففة  الكتابّية ومسيرة تطّورها، وصوالً إلى العهد الجديد، يحمل بعًدا دالليًّ
الكهنوت من ُبعده المؤّسساتي، الحصرّي، ويوِدُعُه دالالٍت تّتصل بواجب بجاوب لصّتت ٍتالالد ُهُعِدويو ،ّيرصحلا ،يتاسّسؤملا هدعُب نم ’بذاتها. فالكتاُب، كما رأينا، ُيْفِرُغ تعبير   بجاوب لصّتت ٍتالالد ُهُعِدويو ،ّيرصحلا ،يتاسّسؤملا هدعُب نم ’تونهكلا‘
الكهنفوت من بعفده المؤسسفاتي، لكن صحيح أن الكتفاب يففرغ تعبفير  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."كّل مؤمن أن يتعّلم كلمة اهلل ويتّممها. لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."  نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص”
 الكنيسة في وجدانها وحياتها تعطي الكهنوت بعدًا أسراريًا، سّماه األستاذ نقوال وظائفيًا. في هذه النقطة، تفيدنا
سر الكهنوت لألرشمندريت غريغوريوس اسطفان، حيث يقففدم قففراءة شففاملة للكهنففوت في لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."العودة إلى كتاب   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
العهدين وارتباطهما واكتمالهما في شخص يسوع المسيح الذي أنشأ سّر الكهنوت وجعل خدامًا له في الكنيسة.

ة  في الجزء الثامن أيضًا، ينقل األستاذ نقوال عن الذيذاسكاليا أن العمل الليتففورجّي للشّماسففات يرتبففط بمعمودّيفف
 النسففاء،  وأن عملهن الرعففائّي يقففوم على مسففاعدة النسففاء والعنايففة بهّن،  وأنففه ليس لهّن أّي دور في الخدمففة
. ومن ثم يففورد عففددًا غففير كما ُيمَنع عليهّن أن يعّلمن في الكنيسة أو يقمن بالمعمودّية بأنفسهّن لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."اإلفخارستّية؛   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
ر هففذا الففتراجَع على وإّني أفسففّ  نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص”قليل من المراجع واآلباء الذين يقولون هذا الكالم عينه، ليقففّدم من ثّم تفسففيره:
 خلفّية ما أوردُته أعاله، وهو أّن المسيحّيين بفدأوا، في وقت مفا بين القفرنين الرابفع والسفابع، يسفتعملون تعبفير
بجاوب لصّتت ٍتالالد ُهُعِدويو ،ّيرصحلا ،يتاسّسؤملا هدعُب نم ’كهنوت ومشتّقاته للكالم عن األساقفة والمشففيخة والشمامسففة، وأّنففه، مففع مففرور الففوقت، صففار اسففتعمال هففذه  بجاوب لصّتت ٍتالالد ُهُعِدويو ،ّيرصحلا ،يتاسّسؤملا هدعُب نم ’تونهكلا‘
 العبارة للكالم عن النساء في إحدى هذه الوظائف ثقياًل الرتباط كهنوت النساء بممارسففات كففانت المسففيحّية في
. ال يبفدو هفذا التفسففير الكاهنات كان لفه مفدلول غفير مقبفول لفدى المسفيحّيين نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص”أوج صراعها معها. وأّن تعبير  بجاوب لصّتت ٍتالالد ُهُعِدويو ،ّيرصحلا ،يتاسّسؤملا هدعُب نم ’  بجاوب لصّتت ٍتالالد ُهُعِدويو ،ّيرصحلا ،يتاسّسؤملا هدعُب نم ’تونهكلا‘

مقِنعًا، خاصًة أنه غير مّتصل بما قبله.
أّي مسففّوغ كتففابّي أو الهففوتّي على أالّ  تكففون المففرأة محّققففة لكهنوتهففا  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."قبل أن يختم األستاذ كالمه بأنه ال يففرى 
ا كمففا  الملوكّي، الذي أعطي لها من اهلل من دون مّنة أحد، وأن تمارس وظائف األسقف والشففيخ والشففّماس، تماًمفف
، يففذكر لقففائين لففه، األول مففع المطففران جففورج خضففر الففذي حسففمها  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."أراد العهد الجديد أن ُتماَرس هذه الوظففائف
، والثففاني مففع ة ضففّد كهنففوت المففرأة ة، أّي حّجفف ال يوجد في الالهوت المسيحّي عاّمة واألرثوذكسففّي خاصففّ لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."بأنه  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
 السيدة إليزابيت بير سيجيل التي اعتبرت أن نظرة الكنيسة إلى خدمة المففرأة هي قيففٌد ينبغي التحففرر منففه. إن

إيراد الرأيين في هذا السياق بدا كأنه عملية استنجاد للوصول إلى االستنتاج الذي كان قد هيأ له قباًل.
هل من كهنوت للمرأة؟ طبًعا، َمن يجيب بففالنفي، بنففاًء على السففياقات  “يتساءل األستاذ في نهاية الجزء الثالث: 
. إن طرح هففذا السففؤال بهففذه الطريقففة ال يخلففو  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."والمضامين التي أوردتها حّتى اآلن، يكون قد أساء فهم الكتاب
نعم لهففا الكهنففوت الملففوكي وقفد يتفابع قسفم من لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."من تذاٍك. فالجواب الفذي ال يختلففف عليففه أرثوذكسففيان هففو   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
. هففل َمن تبّنى هففذا الجففواب أسففاء فهم الكتففاب؟ هففل كففاتبو فقففط دون الكهنففوت األسففراري لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."األرثوذكسففيين بف  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."القوانين الرسولية بمنعهم المففرأة من تخطي الشموسففية في الففدرجات  الكهنوتيففة أسففاؤوا فهم الكتففاب؟ هففل  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
 الرسول بولس بمنعه النساء من ممارسة النبوءة، الفتي يفرى األسفتاذ أنهفا تظهفر في التعليم والوعفظ، أسفاء فهم

الكتاب؟ أليس بين كل الالهوتيين األرثوذكسيين الذين يرفضون كهنوت النساء أي واحد يفهم الكتاب؟ 
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 هذه أسئلة مشروعة وليست للتحدي، بل للقول بأن هذا الموقف، الذي ال يخلو من استعالء، ال يتوافق مع فهم
 الكتاب ومعرفته بحسب تقليد الكنيسة األرثوذكسية البالغ من العمر ألفي عففام. فالكتففاب المقففدس لم يكن يومففًا

للرياضات الفكرية بل الروحية.
 إلى هنا تنتهي مالحظاتي التي أوردتها بخلفية القارئ وكاهن الرعية. ما يلي بعض أفكار حول موضففوع كهنففوت

المرأة ومجمل ما يترافق معه من حركة.

لماذا كهنوت المرأة؟
 غالبية األرثوذكسيين الذين أعلنوا أنهم ال يجدون مانعففًا الهوتيففًا أو كتابيففًا يحففول دون سففيامة النسففاء إلى رتب
 أعلى من الشموسففية، حففددوا أن الففدافع لبحثهم في هففذا الموضففوع هففو محاكففاة الغففرب أو مالقاتففه. من هففؤالء
مش ولد بالالهوت وقففد فكّففر فوجففد أن المففرأة على الففرغم لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."مطران جبل لبنان السابق الذي ذكر في مقابلة أنه   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
الهرمون قادرة على القيادة واإلدارة لهذا هو ال يجد مانعًا أمام سيامتها، وأن على األرثففوذكس أن لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."من مشاكل   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
 يدرسوا هذا األمر ألن الغرب يفكر به. بهذا أظهر سيادته جليًا أن أساس طرح المشكلة هففو خففارج الكنيسففة، وأن
 مقاربته، وهي باإلجمال نفس مقاربة الذين وصلوا إلى نفس االستنتاج، هي أيضًا من خارج الكنيسة. وهنففا أورد

بعض المالحظات التي ال أّدعي أنها ترقى إلى موقع الرد على أحد:
سّر وليس وظيفة. هذا محففدد في الكنيسففة األرثوذكسففية، وعنففدنا في1 نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص” الكهنوت في الكنيسة األرثوذكسية  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."  ،نوكي دق .هريدقت دَنَس حرشي وأ نود ،"سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ اًّينمز رّخأتم هّنأ يريدقتو -

 أنطاكية في الدليل الرعائي الصادر عن المجمع، والذي يقول بأن يسوع أسففس السففّر لكي أن الرسففل وخلفففاءهم
القوة في تتميم األسرار ورعاية النفوس وتعليم المؤمنين لتحقيق الكنيسة جسد المسيح لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."من الكهنة يأخذون   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."

 . أظهر األستاذ نقوال في مقالتففه اسففتنادًا إلى الكتففاب، أن1ويحيل النص القارئ إلى نصوص من األناجيل األربعة
تمففارس وظففائف األسففقف  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."الكهنوت ليس وظيفة ولكنه أهمل أنه سر، وختم دراسته بففأن المففرأة قففادرة على أن 
المطران جورج خضر أيضففًا أهمففل أن  نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص”والشيخ والشّماس، تماًما كما أراد العهد الجديد أن ُتماَرس هذه الوظائف.
 الكهنوت سر ولم يحِك إال عن الوظيفة. إن هذا اإلهمال يعكس نظرة مجتزأة، توصل منطقيًا إلى نتففائج جزئيففة.
كمففا أن البعض يريففد أن  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."قد يكون أفضل تعليففق على هففذا االجففتزاء مففا يففذكره الطيب الففذكر كاليسففتوس ويففر: 
 يستمع إلى كلمات اإلنجيفل الفتي ال تمنفع الكهنفوت عن النسفاء، عليفه أن يسفتمع إلى صفمت الكنيسفة عن قبفول

2نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص”الكنيسة لهذا الكهنوت على مدى ألفي عام.

 ،نوكي دق .هريدقت دَنَس حرشي وأ نود ،"سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ اًّينمز رّخأتم هّنأ يريدقتو - في األدب المسيحي اليوم، األرثوذكسي والكاثوليكي تحديففدًا، الكثففير من النقففاط الففتي يهملهففا الففداعون إلى2
 سيامة النساء في رتب أعلى من الشموسية في الكهنوت األسراري. يلخص األب ألكسففندر تففافت تعليم الكنيسففة
تعتمد مسألة النسففاء في الكهنففوت على تحديففد الكففاهن. فالكففاهن ليس مثففل القسففيس  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."األرثوذكسية الالهوتي: 
 البروتستانتي. قد تكون المرأة قسيسًا. الكاهن يقدم ذبيحة. الكاهن المسيحي يقدم ذبيحة المسيح. المسيح هو

 (. الدليل الرعائي. بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس. دير سيدة2012المجمع األنطاكي المقدس )1
.159البلمند البطريركي. ص. 

2 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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. هذه عقيدة الكنيسة الثابتة الموجودة في القداس اإللهي. لذلك، َمن كذبيحة م  كرئيس كهنة والُمَقدَّ م  (المقدِّ ( ) ( 
. المسيح هو الكلمة المتجسد، األقنوم الثاني في الثالوث. الذبيحة م  الكاهن يجب أن يتشابه مع المقدَّ م  (يقدِّ ( ) ( 
 تجسد المسيح كرجل. لماذا؟ الثالوث القدوس بطبيعته ليس ذكرًا أو أنففثى. الثففالوث روح. ومففع ذلففك، فقفد أعلن
 اهلل اآلب عن نفسه كذكٍر. لماذا؟ اآلب يخلق كل األشياء المنظورة وغير المنظورة. الَذكَر هو مصدر الخلق. يجب
 أن تحَمل األنثى من الذكر. بما أن الذكر هو المصدر الطبيعي للخليقة، فإن المصففدر الفففائق للطبيعففة يظهففر كففأب.
 المسيح االبن مولود من اآلب إلى األبد. إنه صورة اآلب. عندما ُولد في الوقت المناسب، كشف عن نفسففه كففَذكَر.
 لذلك، لكي يتشابه الكاهن مع المسيح كما يكشف عن نفسه، يجب أن يكففون َذكَففًرا. هففذا هففو تففدبير الخالص كمففا
 يعلنه الكتاب المقدس. هذا هو تدبير الخالص، كما هو محدد في عقائففد المجففامع المسففكونية. أن يكفون الكفاهن

3نكل ،يتاسسؤملا هدعب نم "تونهكلا" ريبعت غرفي باتكلا نأ حيحص”أنثى هو نقض لكل تدبير الخالص

 ،نوكي دق .هريدقت دَنَس حرشي وأ نود ،"سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ اًّينمز رّخأتم هّنأ يريدقتو - يشدد الطيب الذكر األب ألكسندر شميمن على أن إطار مناقشة كهنوت المرأة هو التقليد وال يمكن عزلهففا عن3
األنثروبولوجيا اسففتنادًا إلى (مجمله، وينبغي أن تتم هذه المناقشة من ضمن نظرة الكنيسة إلى الرجل والمرأة  ( 
حقوق اإلنسان أو حقوق المرأة، ويشففدد على أن من الخطففير ربففط مكانففة لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."العقيدة والكتاب وليس من منظور   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."

تحريففر لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."المرأة في التراتبية الكهنوتية بمرتبتها في التراتبية االجتماعية، حيث أن الفكر الففدهري يشففير إلى أن   لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."
 . األب تومففاس هوبكففو يففرى أنففه بمففا أن كهنففوت4المرأة في المجتمع يقتضي تحريرها في الكنيسة، أي سففيامتها

.5النساء لم يكن موجودًا يعني أن إيجاده اليوم هو ابتداع
،نوكي دق .هريدقت دَنَس حرشي وأ نود ،"سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ اًّينمز رّخأتم هّنأ يريدقتو - خبرة المجموعات المسيحية األخرى4

 يجب أن نتعّلم من خففبرة المجموعففات المسففيحية األخففرى. مففا نسففتنتجه من خففبرة األنكليكففان والبروتسففتانت،
 وتشير تقارير كثيرة إلى أن الكثلكة ليست خارج هذا السففلوك إنمففا بشففكل غففير رسففمي، أن كهنففوت النسففاء تبعففه
 قبول المثلية. هنا ال بد من التساؤل: هل قد يأتي وقت يقول لنففا علمففاء الالهففوت عنففدنا أننففا أسففأنا فهم الكتففاب

برفضنا المثلية؟ أو أن كالم الرسول بولس في تجريمه المثلية كان في سياق معين واليوم تغّير؟ 
 ،نوكي دق .هريدقت دَنَس حرشي وأ نود ،"سماخلا نرقلا دعب ام ىلإ اًّينمز رّخأتم هّنأ يريدقتو - ما المشترك بين كهنوت المرأة والمثلية؟ إنه التالعب باألدوار التي حفددتها الطبيعفة واعتمفدتها الكنيسفة في5

 توزيعها األدوار. من دون الخوض في دور المرأة في الكنيسة، األكيد أنهففا ال تسففتطيع أن تكففون أبففًا،  لهففذا هي ال
 . في المثلية تنقلب األدوار. التالعب بففاألدوار خطففر في كففل المجففاالت. هففذا مففا تؤكففده6تستطيع أن تكون كاهنًا

. واألخطر من كل ذلك، أن َقلب األدوار هو أسلوب ضد المسيح. 7علوم االجتماع والنفس وحتى الطب

3 Fr. Alexander Tefft. Chaplain, Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge: Pravmir, 08 February 2009. 
https://www.pravmir.com/women-and-the-priesthood/

4 Fr. Alexander Schmemann. (1983) “Preface”. Women and the priesthood, Thomas Hopko (ed.). St. Vladimir's 
Seminary Press. New York. pp. 7-8

5 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.

6 Frederica Mathewes-Green. Women’s Ordination. Ancient Faith Blog. January 14, 2007. 
https://blogs.ancientfaith.com/frederica/writings/womens-ordination

7 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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النساء والرسففامة في الكنيسففة األرثوذكسففية:  لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."ختامًا، من آخر ما صدر في العالم األرثوذكسي مختارات بعنوان 
 . تتكرر، في أكففثر من مقففال، الففدعوة إلى إعففادة إحيففاء خدمففة الشماسففات8لعفي امك هيأر اهلّمحي وه الو ةسينكلا فقوم ضرعي هنأ يعّدي ال وه اذهب ."استكشافات في الالهوت والممارسة

 كاختبار لكل ما ُيقال مع أو ضد كهنوت النساء. إن هفذه الفدعوة محقفة، لكن ال لالختبفار بفل ألنهففا حاجفة. إن
 رفض أن تكون المرأة في الكهنوت األسراري في غير الشموسية هو احترام لتقليد الكنيسففة وعمرهففا، كمففا لكففل

 الذين أتوا إلى األرثوذكسية في القرن العشرين رفضففًا لكهنففوت المففرأة والحقففًا لقبففول المثليففة. إن رفض أن تتخطى
 المرأة الشموسية ليس تسلطًا ذكوريًا وال خوفًا من التغيير وال تمسكًا بالتقاليد، بل هو إيمان بأن النقص هو

المسيح هو هو أمس واليوم وإلى األبد. فينا وليس في ما تسلمناه، ألن 

8 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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