
2022السنة التاسعة عشرة                                                                                                                    العدد الثالث ، كانون األول
______________________________________________________________________________

القديس جراسيموس كاتب التسابيح
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

الثاني  كانون  من  العاشر  جلسة  كنيسة2023في  مجمع  أعلن   ، 
 القسسطنطينية قداسسة السراهب جراسسيموس كساتب التسسابيح. الفت
 لالنتبسسساه نشسسساط مجمسسسع القسسسسطنطينية في إعالن القديسسسسين في
 السنوات األخسيرة. يختلسف القسديس الجديسد جراسسيموس عن غسيره
 بسأن إعالن قداسسته لم تسسبقه أي تهيئسة شسعبية، فالقديسسون السذين
علنسسوا، ويعسسودون إلى نفس الفسسترة السستي عسساش فيهسسا، كالقسسديس Kا 
 برصنوفيوس والقسديس آفمسانيوس وقبلهمسا القديسسون باييسسيوس
 وبورفسسيريوس وجسساورجيوس كارسسسليذس، كسسانت قسسد نشسسأت بيئسسة
 تنتظسر هسذا اإلعالن وبالتسالي ترافسق اإلعالن مسع نشسر أيقونسة وتبّني
 خدمسسسة وغسسسيره، حسسستى في القسسسرار المجمعي. في حالسسسة القسسسديس
 جراسسسسيموس لم يتطسسسرق المجمسسسع إلى أي من األمسسسرين كمسسسا أن أي

طروبارية أو أيقونة لم تكن منتشرة قبل إعالن المجمع.

َمن هو القديس الجديد؟
 5القديس الجديد جراسيموس هو راهب من اسسقيط القديسسة حنسة الصسغير. ُولِسد في دروفيساني في شسمال إبسيروس في 

  وُسمي أناستاسيوس. بدأ علومه في المدرسة االبتدائية في مسقط رأسه. مع نهايسة المدرسسة االبتدائيسة، كسان1905أيلول 
 على المراهق أناستاسيوس أن يغادر القرية ليستقر ويعمل بالقرب من والده في بيريا. لهذا اضطر إلى االبتعاد عن والدته
 وشسسقيقه األصسسغر. اسسستقر في البدايسسة في بيريسسا، بسسالقرب من والسسده وعمتسسه. ثم انتقلسسوا إلى أثينسسا حيث تسسابع دراسسسته في

المدرسة الثانوية.
 تمتع بحماس للدراسة مثير لإلعجاب. تابع بعد المدرسة الثانوية دراسته في التعليم العسالي اليونساني. إلى هسذا، في أثينسا،
كنت في رعيسسة كنيسسسة القسسديس ديونيسسسيوس  سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"اعتسسنى أيضسسًا بحياتسسه الروحيسسة ملتزمسسًا بالكنيسسسة. يتسسذكر هسسو نفسسسه: 
 األريوباجي. كنا نذهب بالعادة إلى شارع فاسيلي سوفياس، حيث كانت مدرسة ريزاريو القديمة، ألنها كانت قريبة. هناك

. سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"كان نكتاريوس أسقف المدن الخمس، وقد قابلته

 في أثينا نشأت فكرة أن يصبح راهبًا وفكّر في المغادرة مبكرًا قبل أن يرتبط بأي التزامات أخرى. ولم يستغرق األمر وقتًا
.1923 آب 15طوياًل حتى تحقق من ميله. انتقل إلى جبل آثوس في 

 في جبل آثسوس، الستزم كطسالب في إسسقيط القديسسة حنسة، تحديسدًا في القديسسة حنسة الصسغير، في قاليسة السسابق اإللهي،
 حيث كان الشيخ األب ميليستيوس إيوانيسديس من آسسيا الصسغرى. في هسذا المكسان المقفسر والجساف والحساد والقاحسل على
 اسم القديسة حنة، وجد الفرح الروحي المطلق وتحقيق حلم حياته. أدرك أنه صار بإمكانه أن يكسّرس نفسسه بشسكل كامسل
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في  المقدسة.  الكنسية  النصوص  ودراسة  الروحية  الحياة  األول 20لممارسة  تشرين  القديس1924  سهرانية  أثناء   ،   
جراسيموس كيفالونيا، أصبح مبتدئًا، متخذًا اسم القديس صاحب العيد. 

 كان الراهب جيراسيموس متكيفًا تمامًا مع حياته الجديدة، نموذجًا للطاعة والتواضع وكل فضيلة. إلى جانب أداء الخدم
 الرهبانية اليومية والدراسة، سسلك الراهبسان، الشسيخ ميليستيوس والطسالب جراسسيموس، في حياتهمسا اليوميسة كبشسر. كسان
 الشسيخ ميليستيوس يعسرف جيسدًا ويمسارس منسذ سسنوات فن صسنع األختسام المنقوشسة بالخشسب المسستخدمة في تحضسير
 القرابين للقداس اإللهي. بالقرب منه، تعلم الراهب الشاب جيراسيموس أيضًا هذا الفن السذي مارسسه. ومسع ذلسك، فإنسه كسان
اب القسدامى، أشسبعتهم جميعسًا هنسا عنسدما أتيت، قمت بتنميسة معرفستي وتلخيصسها. الكتّس  سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"مفتونًا باألدب. يخبرنسا عن ذلسك: 

. سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"قراءة، واستوعبتهم كلهم

 بعد مرور بضع سنوات، غادر الشيخ ميليتوس إلى أثينا  تاركًا الراهب الجديسد جيراسسيموس وحيسدًا. يقسع منسسك السسابق
 ، انضسّم إليسه الكساهن1946 ماع يف .(. في عسام 1965)تحت منسسك رقساد السسيدة العسذراء حيث كسان يعيش الشسيخ أبيمالسك الناسسك 

  انضسموا في جماعسة واحسدة. بسنى1966الراهب ديونيسيوس، السذي كسان األب جيراسسيموس مرتبطسًا بسه ومن ثّم، في عسام 
الراهب جيراسيموس كنيسة القديَسين ديونيسيوس الخطيب ومتروفانس.

 من األمور التي اشتهر بها الشيخ جيراسيموس هي الضيافة، وقسد بث هسذه السروح
 في تابعيسه. والجسدير بالسذكر أن حياتسه النسسكية واعتزالسه لم يسؤثرا بسأي شسكل من
 األشسسكال على اجتماعيتسسه. كسسان السسزوار العلمسسانيون يسسأتون إليسسه دائمسسًا ويغسسادرون

 كسسان حكيمسسًا في ردوده،مسسستفيدين ومسسأخوذين بحديثسسه السسذي كسسان دائمسسًا دقيقسسًا. 
 ويتجنب بشسسكل منهجي المناقشسسات والسسثرثرة السستي تسسأتي في وقت غسسير مناسسسب.

. أم المفاهيم الحكيمة سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"لطالما سعى إلى الصمت الذي اعتبره  سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"

 كسان السزوار من العلمسانيين والكهنسة والرهبسان. كلهم كسانوا يجسيئون لنفس الغسرض:
 االستماع إلى الشيخ واالستفادة الروحية والتعلم من حياته الفاضلة. قضى حياته
 ملتزمسسًا الخدمسسة الرهبانيسسة. كسسان ضسسابط تيسسبيكون الكنيسسسة الرئيسسسية في منسسسك
 القديسة حنة. كما شارك كأمين مكتبة في تجميع ونشر فهرس مخطوطات مكتبسة

 اإلسقيط الرئيسية. وبهذه الصفة ساعد العديسد من العلمساء في العثسور على نسسخ من المخطوطسات والحصسول عليهسا. كمسا
أنه كتب هو نفسه دراسات ومقاالت قّيمة.

 الراهب جراسيموس كاتب تسابيح من دير القديسة حنة الصغير هو أحد الحاالت النادرة بين ناظمي التسابيح،  حيث أن
 غالبيسة كتاباتسه كسانت ُتتسسخَدم على الفسور في الحيساة الليتورجيسة في الكنيسسة. يمكن الوصسول إلى معظم أعمالسه، على
ر إال جسزء صسغير منهسا فقسط. وذلسك ألن العديسد من الخسدم يتم تسداولها على نطساق واسسع في نسسخ  السرغم من أنسه لم ُينشسَ

مطبوعة ومصّورة.
إن القسديس أمسامي. لهسذا السسبب ال  سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"كان األب جراسيموس يعتبر الترتيل امتدادًا للصالة والتواصسل مسع اهلل والقديسسين: 
ل للعقسل،  أريد التواصل مسع أي شسخص آخسر. التسسبيح، هسذا العمسل السروحي، هسو اتحساد السروح باهلل. إنسه صسالة بديعسة، تأمّس
 نظرية سرية. إنه لغز ال يتم تفسيره وال تخريجه باألفكار. التسبيح هو الفلسفة الضمنية التي ال تعّبر عن نفسسها بالكلمسات.

. سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"على اإلنسان أن يختبر التسبيح لكي يشعر به
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ضعف باستثناء  صحية،  مشاكل  أي  يواجه  ولم  وقوته،  بنشاطه  العظيم  التسابيح  كاتب  احتفظ  وفاته،   حتى 
 السمع الذي ظهر خالل السنوات األخيرة من حياته وأزعجه. عاش كرجل مدّبر، منضبط، ناسك، حياتسسه مكرسسسة

 . كاتب تسابيح كنيسة المسيح المقدسة سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"لمجد اهلل وخدمة الناس. كّرمته البطريركية ورسمته  سويسينويد سيدقلا ةسينك ةيعر يف تنك"

3


