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2 –الكهنوت بحسب القديس سمعان المترجم  
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

الشر والشيطان والسقوط البشري
 يقول القديس سمعان المترجم إن الشر مرتبط بشههكل أساسههي بالمتعههّدي الههذي يبههدو أنههه يعيش ويزدهههر، على
 الرغم من حرمانه حقًا من الحياة الحقيقية في اهلل. الشيطان هههو َمن تبّنى عن عمههد تحّولههه الشههرير بمعارضههته
 للسيد الذي خلقه. وهكذا، بسبب هذه المعارضة، أصبح سبب الهالك لنفسه أوالً ثم لنهها نحن البشههر الههذين أقنعهم

بخداعه.
 ولكن هناك فرق مهم بين الشيطان وبيننا نحن البشر في ما يتعلق بالشر. هههو يظههل دائمههًا متمههردًا، ويظههل شههره
 دائمًا ثابتًا وغير قابل للتغيير. نحن، من ناحية أخرى، يمكننا أن نقههوم من جديههد، ألننهها حصههلنا على النعمههة بعههد
 سقوطنا بسبب صالح صانعنا الفائق. الشيطان يبقى غير قابل للتغيير، ألنههه لم يسههقط بالخههداع، إذ لكونههه غههير
 مادي وخاٍل من االرتباك المادي وكثافة الجسد، فقد سقط طواعية من الخير الذي كان لههه وصههول مباشههر إليههه.

.(.1)ولهذا ال مكان للتوبة عنده، بل هو يدفع نفسه عمدًا إلى الشر ويبقى فيه ويتوسع من  خالله
 أما البشر، من جهتهم، فقد سقطوا ألنهم انخدعوا بخداع الشههيطان. لههذلك نههالوا نعمههة التوبههة، حههتى وإن ذاقههوا
 الشر، يمكنهم أن ينظروا إليه بازدراء ويدوسونه. يستطيع البشر، بنعمة التوبة اإللهية، أن يشعروا ويتوقههوا مههرة
 أخرى لتلك الخيرات الحقيقية واإللهية، التي حرمههوا منههها، وأن يقومههوا ويصههبحوا متلّقين لرحمههة اهلل وحنههّوه

وشركاء في الصالح اإللهي المبارك.
 ولهذا الغرض بالتحديد، تم إعالن تدبير اهلل في األنبياء وفي الناموس وفي كل نظام ديني، وأخيرًا بشكل كامل
 في تجسد اهلل. كل هذه الوسائل أعطيت لإلنسان ليفهم سقوطه، ويبتعد عنه وعن الذي أفسده وضههلّله، ويعههود
 إلى ما كان عليه في األصل بههل وأبعههد إلى حالههة أفضههل. إن أعظم مظههاهر تههدبير اهلل هههذه هي محبههة المخلص
 للبشرية، والتي تم الكشف عنها بشكل ملموس في اتحههاده بالطبيعههة البشههرية، كمهها سههبق أن أشههرنا. لقههد أصههبح
 تجسد السيد المحب لإلنسان وصيرورته إنسانًا سببًا في رفع اإلنسان من سقوطه مرة أخرى. في هههذا بالضههبط
 يتوّفر الحل لمشكلة الكهنة غير المستحقين. ما يقترحه سههمعان هنهها هههو أن الكههاهن يحتههاج أوالً إلى أن يشههفي
 نفسه قبل أن يشفي اآلخرين. يحتاج هو نفسه إلى اإلصالح وإعههادة التكههوين قبههل أن يصههبح فعههااًل في تههرميم

اآلخرين وإنعاشهم.

استعادة البشرية الساقطة
 كيف بالضبط حقق التجسد استعادة اإلنسان وتجديده؟ من جهههة، يشههير القههديس سههمعان إلى قيامههة المسههيح
 وصعوده، ومن جهة أخرى إلى الكهنوت المسيحي الذي أوجده المسيح. األول هو األساس واألخههير هههو وسههيلة

لتطبيق هذا اإلنجاز. ما يلي هو شرح القديس سمعان.
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للحياة  المسيح فرصة جديدة  إنسانيتنا في  ُمِنَحت  آدم،  لكن لمόρον ζωής)بعد قصاص   .( وأصبحت خالدة 
 تعد ظاهرة للبشر الفانين. لهذا صار مستحياًل بعد الموت اسههتنهاض البشهر إلى التوبههة والتجهدد، خاصهة اآلثمين

 الجسههد المؤلَّه الههذي الوالخطأة الذين كانوا أصروا عمدًا على خطايههاهم، على الههرغم من أن الكنيسهة، الههتي هي 
 تحتمل اآلالم ِعبر الشهداء القديسين الذين هم أعضاء فيها ويتألمون دائمًا عنها.يفنى وال ُيمس،

 لذلك صعد المسيح إلى السماوات من أجلنها وليس من أجهل نفسهه، حيث لم يكن أبهدًا منفصههاًل عن حضهن أبيهه
 الكلي الوجود. لقد فعل ههذا من أجههل إنسههانيتنا، جسهدنا، إذ أحضهره إلى اآلب كهديهة ووضههعه على العهرش من

 .(،όμοθέαν)فهوق، أي في السهماء، فهوق كهل رئاسهة وسهلطان وقهوة، كمها قهال القهديس بهولس. لقهد جعلهه إلهيهًا 
ا ُتقهدم إلى اآلب دائمهًا وهي عزاؤنها  أه ضهحية دائمهة عّنه دًا، مكّرمًا من كهل الخليقهة، وهّيه  .(،παράκλησις)ممجَّ

)، وغفراننهها ίΛασμός)وكفارتنهها  ).Λυτήριον وموهبتنهها ،( ).δώρον وجائزتنهها ( ).βραβεΐον وتمتعنهها العههام ( ).

άπόλαυσις.).
 ولكن بما أن المخلص قد أنجز كل هذا وجلس على العرش أعلى عن يمين اآلب، وما زلنا نحن البشر على األرض

 .( بهدافع الرحمهة الهتيτην χάριν τοϋ σωτηρίου)وبحاجهة إلى المخلص، فقهد أعطانها من جديهد نعمهة الخالص 
 ال توصههف، ألننهها نلبس نفس الطبيعههة البشههرية ونخضههع لنفس األهههواء؛ وكمهها هههو الحههال عنههدما أراد أن يخلص
 اإلنسان، فقد أصبح إنسانًا وليس مالكًا، لذا فهو اآلن يعطي هذه النعمة لإلنسههان وليس للمالئكههة، فهههو لم يتحههد

د، وأقهامνοερώς)بالمالئكهة إال عقليهًا فقهط   .(، لكهونهم لم يكونهوا بحاجهة إلى التجهدد. من ثم صهعد الهرب وتمجّه
 الكهنة كمنقذين للعمل باسمه، ليكونوا مشههكّلي النفههوس، ومرشههدين إلى السههماء، وأنههوارًا للحيههاة، وآبههاًء، ورعههاة

وحفظة؛ وقد وهبهم قوته ليكونوا ما ذكرناه أعاله أوالً ألنفسهم كما لآلخرين!
 إن هذه الدعوة السامية للكهنة، كما يقول القديس سمعان، وتسامي هذا السّر، تجعالن من واجب جميههع الكهنههة
 إثبات أهليتهم لها. إنها تؤهلهم لتلّقي قوة اهلل ونعمته ليصبحوا موزعين لههها في وجههودهم على األرض! إذًا،  مهها
 ُوِصف أعاله هههو واجب ملهِزم على الكهنهة لمصههلحتهم الشخصهية، كمههال لمنفعههة الكثههيرين، إذ يجب أن يكونهوا
وضهع نفسهه من أجهل  لجأ نم هسفن عضو"قدوة جيدة لهم حتى المهوت. إن نمههوذجهم األصهلي ههو المسهيح نفسههه الهذي قهال أنهه 

يوحنا  )الخراف  بطرس األولى 15:10لجأ نم هسفن عضو" تأّلم ألجلنا  )، أو كما قال بطرس أنه  لجأ نم هسفن عضو" لجأ نم هسفن عضو" َالَِّذي لَْم21:2.( لجأ نم هسفن عضو"، أو كما قههال بههولس  ). 
ِلّي للمسههيح هي اإلرث المشههترك ْجَمِعيَن. هذه المواصفات ُمَتَعلٌِّق بالمثال اال�صههْ  لجأ نم هسفن عضو"ُيْشِفْق َعلَى اْبِنِه، َبْل َبَذلَُه ال�ْجِلَنا ا�

لجميع الكهنة الذي تنقله إليهم نعمة اهلل.
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