عبادة البطل :مرض نضالنا املقدس
فوتيوس ،أسقف ماراثون (حالياً مرتوبوليت دمييرتايس)

خالص" (مزمور  – 145:2السبعينية)
"ال تتكلوا على الرؤساء ،و ال على بين البشر ،الذين ليس عندهم
ٌ

ال جيب أن يكون لنا ثقة مطلقة ابلبشر ،مهما كانت كرامتهم .البشر يتغريون.
اليوم هم قديسون .غداً ،هم انكرون .اليوم ،خطأة .غداً ،أبرار .ثقتنا املطلقة جيب أن

تكون ابهلل وبه يكون أساس األمل خبالصنا" .طوىب ملن إله يعقوب معينه ،واتكاله على الرب

إهله" (مزمور  .)145:5غالباً ما يكون البشر غ ّدارين ،والذي نُعجب به اليوم كقديس وفضيل،
لألسف قد نراه يسقط الحقاً ،بينما شخص آخر مل تكن مسعته جيدة من قبل قد يربهن نفسه

مستحقاً يف الظروف واثبتاً.

منذ البدء شهد النضال املقدس للمسيحيني األرثوذكسيني األصيلني عدد كبري من هكذا
أمثلة .ولكن إذا حبثنا يف العمق يف كل اإلنشقاقات اليت حصلت يف أحضان كنيسة املسيحيني
األرثوذكسيني األصيلني ،جند أن من يستحق اللوم هي جرثومة عبادة البطل .هذه اجلرثومة تعيش
معنا وحني جتدان يف ظروف مالئمة ،تسبب بظهور املرض .إذاً ،لنتمعن هبذه الظروف الوابئية
لكي حنمي أنفسنا منها.

يف بداية ظهور املرض يتوجب هناك وجود أب روحي لديه مسعة أنه رجل فضائل ،ولكن
فقط ابملظهر اخلارجي .ليس اجلوهر ما هو مهماً ولكن الصورة اخلارجية .مبجرد أن يتوفر هذا
عندها ليس هناك سبب لتعليقات غري مناسبة.

من بعد ذلك يتوجب على األب الروحي أبن حتيط به دائرة قريبة من األبناء الروحيني
الذين حيرتمونه ويكنّون له التقدير .إىل هذا احلد ،يبقى األمر مفهوماً.
ولكن املرض يظهر بوضوح عندما يتحول األبناء الروحيني إىل تالمذة لشخصية القائد.
هذا األمر حيصل هكذا :رمبا يكون للقائد-األب الروحي قدرة ما جلذب الناس إليه .قد يكون
انسكاً أو لديه غرية حارة أو متكلم ابلغ أو سخياً يف عطائه .ولكن قد يكون أيضاً بكل بساطة
صاحب حذاقة ،خمططاً ِحيل عديدة من خالهلا جيذب إعجاب أوالده الروحيني به.
قد يكون فعالً فضيالً يف البداية .ولكن من املمكن أيضاً أن يكون مليئاً ابلكراهية ،خمبئاً
بدقة وجهه املليء ابحلقد ومشدداً إبفراط على بعض صفاته اإلجيابية .عندها حتيط جرثومة عبادة
البطل هؤالء األبناء الروحيني املنتمون حمليطه القريب .يبدأ األمر ابجملاملة .وعندما يتشكل حميط

الشيخ القريب من رهبان وراهبات ويسمح الشيخ لنفسه أبن يصاب بتملق من جياملونه ،عندها
يظهر املرض.
إذا الشيخ يرفض اجملاملة ويكسر غيمة التملق ،وإذا أبعد اجملاملني عنه ،عندها سيخلص.
أما إذا الشيخ مل يعارض هذا األمر ،عندها واحسراته! تنشأ هناك دورة خبيثة يقوم من خالهلا
الشيخ على تنمية عبادة البطل يف نفوس الذين يعبدونه ومن مث جيمعها ليعود هبا إىل نفسه متأثراً
بعطر التملق .عندها حىت إذا كان الشيخ ال يزال فضيالً ،لكنه إبصابته بدوار التملق ،هو يبدأ

إبعتبار نفسه ابنه ميتلك قدرات هو ال ميلكها أصالً .عندها يُصبح مقتنعاً أنه قديس مرقص
إفغينيكوس جديد ،أو قديس ثيودوروس الستودييت جديد أو قديس مكسيموس معرتف جديد
أو عامود جديد من أعمدة األرثوذكسية.
إن دائرة التالمذة القريبة من الشيخ ("شريوبيم" و"سريافيم" الشيخ!) تسعى بكل غرية
أبن تذيع قدرات الشيخ املبهرة هلؤالء املوجودون يف الدائرة البعيدة عنه .فحول دائرة القائد
تتشكل هناك دوائر متحدة املركز .والدائرة األوسع منهم حتتوي على هؤالء "املتحولني جديداً"
والذين تصل إليهم "شعاعات" الشيخ بعد أن تشتد قوهتا بعبورها "الشريوبيم" والسريافيم"
و"املالئكة ذوي السبعة أجنحة" الذين للشيخ .يصفونه ب "املعلم" و"األب القديس" و"أبوان
الصغري" و"الشيخ القديس" .وفوق هذا الشيخ "القديس" املعلن هناك هللا فقط الذي حيصل
منه على اإلهلامات الروحية .ليس هناك من سلطة كنسية تتخطى هذا "الشيخ القديس" ،ال
أساقفة وال جمامع" .حىت إذا مالك من السموات" كلّمهم ضد تعاليم شخصية الشيخ الرائعة
"فليكن مفروزاً" ابلنسبة لتالمذته الذين هم خاضعون لسيكولوجية الغوغائية.
ص َور "الشيخ" تغطي جدران تالمذته ابلكامل ،مثل صور املطربني والرايضيني يف غرف
ُ

نوم الشبان املعاصرون .وعُبّاد البطل لديهم يف قالليهم (أو على صفحات التواصل اإلجتماعي
ص َور ل "شيخهم القديس" أكثر من أيقوانت املسيح!
املعرب) ُ
املختصة هبم – ّ

هم يعلنون من دون خجل أنه أينما يذهب هذا "الشيخ" سيتبعونه حىت إذا ذهب إىل اجلحيم.
كل ما يقوله هذا "الشيخ" الرائع يُعترب عقيدة يف اإلميان .خيرتعون إحتفاالت سنوية "للشيخ"
وتُرسم أيقوانت للشيخ حىت وهو ما زال على قيد احلياة وبعد مماته ُحتمل عظامه يف صناديق

كرم قربه وممتلكاته الشخصية تُعطى لألخرين مبثابة جوائز .وال أحد
ذهبية مثل اتبوت العهد .يُ ّ

ليكرم األيقونة اخليالية الذين خلقوها لشيخهم
يُقبل يف صفوف التالمذة إذا مل يسجد على ركبتيه ّ

أبنفسهم.

أما النتيجة األكثر مأساوية هي أتثري كل هذا على شخص الشيخ حبد ذاته ،والذي جعله
تكرمه الغوغائية .رمبا هؤالء اجملاملون عليهم مسؤولية
جماملو الدائرة الصغرية مبثابة عجل ذهيب آخر ّ

أكثر من الشيخ نفسه الذي ُدفع منهم ليقوم أبفعال خمتلفة غري قانونية مثل اإلنقسامات
واإلنشقاقات .دفعوه ليعتقد نفسه أنه هو "خملص" الكنيسة!
هناك حاجة لصلوات حارة ويقظة مستمرة لكي ال أحد قد جيد نفسه يف موقف هؤالء
الناس ،ومن املهم ابألخص لكهنتنا أبن خيافوا من اجملاملني (قصده هنا أبن يكونوا حذرين منهم
املعرب) .أجدادان كانوا على صواب عندما أعلنوا أهنم "خيافون اجملاملني ويفضلون الغرابن ألن
– ّ
الغرابن أتكل اللحم بينما اجملاملون ميزقون النفوس إىل أشالء".
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