
  يس باييسيوس اآلثوسّيالشيخ القدِّ
  

  
  نبذة

بعَد ذلك التاريخِ . ١٩٢٤ متُّوز ٢٥ُولد األُب باييسيوس يف كبَّادوكية يف 
. مباشرةً، أُجبَِرْت عائلُته على مغادرة آسيا الُصغرى إثَر هتجريِ اليونانيِّني

 زاَر األُب باييسيوس اجلبلَ. غريب اليونان- فاستقرَّْت يف إيبريوس مشايل
  . بعَد أنْ أتـمَّ خدمَته العسكريَّة١٩٤٩املقدََّس للمرَِّة اُألوىل عام 

، مثَّ استقرَّ يف ديرِ اسفيغمانو بعَد أنْ ١٩٥٠عاَد إىل اجلبلِ املقدَّسِ عام 
. ، صاَر راهًبا بإسمِ أَفريكيوس١٩٥٤عام . عاَش لفترٍة وجيزٍة يف جوارِ كارياس

رِ فيلوثيو، الذي كانَ ما يزالُ يعتمُد حينذاَك ويف السنِة ذاِتها، انتقلَ إىل دي
  ).إيذيوريثموس(النظاَم الفردّي 

الحظَ األُب باييسيوس يف السنواِت الالحقة، أنَّه حتَّى يف ديرٍ إيذيوريثميٍّ ُيمكُن للمرِء 
عيَش حياٍة أكثَر انضباطًا وشدَّةً من ديرٍ للحياِة املشتركة، وذلَك حتَت إشراِف أبٍ روحيٍّ 

  . تمرِّسٍ وعن كثبم
  .بعَد سنتني، نالَ اإلسكيَم الصغَري يف الفيلوثيو وُسمَِّي باييسيوس

، ترَك األُب باييسيوس اجلبلَ املقدََّس وذهَب إىل ديرِ ستوميو يف كونيتسا ١٩٥٨عاَم 
، ذهَب إىل جبلِ سيناَء فأقاَم يف منسِك ١٩٦٢ويف عام . مشالِ يوانينا، حيثُ سكَن أربَع سنوات

فرَض على نفِسه حياةً نسكيَّةً قاسيةً . ِلَسنتني" مغوفا"قدِّيَسني غالَكتيون وإبيستيمي  يف جبلِ ال
، عاَد إىل اجلبلِ املقدَّس وعاَش يف قالَّيِة رؤساِء ١٩٦٤عام . جدا، قالَ الحقًا إنَّها أضََّرْت بصحَِّته
ى للمعاجلة، وبينما هو خارَج ، دخلَ املستشف١٩٦٦عام . املالئكِة يف إسقيِط دير اإليفريون

اجلبل، تعرََّف إىل الراهباِت اهلدوئيَّاِت اللوايت ساعَدهنَّ كثًريا يف السنَني الالحقِة يف ديرِ القدِّيسِ 
  .يوحنَّا الالهويتّ يف السورويت، حيثُ ُتوفَِّي وُدِفن

بِ تيُخن من ، ذهَب إىل ديرِ ستافرونيكيتا حيثُ نالَ اإلسكيَم الكبَري من األ١٩٦٨عام 
إنتقلَ األُب تيُخن تارِكًا القالَّيةَ للشيخِ باييسيوس، فَبِقَي فيها من عام . قالَّيِة الصليبِ املقدَّس

  .١٩٧٩ إىل ١٩٦٨
أي العذراء "(باناغوذا"، انتقلَ إىل كاثيسما ديرِ كوتلوموسيو املعروفِة باسمِ ١٩٧٩عام 

لكاثيسما إىل قالَّيٍة وقد أُعطَي األُب مكاًنا للسكنِ حتَت طلبِِه حتوَّلَْت ا. قرَب كارياس) الطفلة
العديُد من أبناِئِه الروحيَِّني سكنوا يف القالَّياِت اجملاورِة ويف أكواخِ إسقيِط . اإلنفرادّي

  .هناَك زاَره الكثُري من احلجَّاج. الكوتلوموسيو، لكنَّ األَب سكَن منفرًدا
  .َد رقاِده، صدَرت عدَّةُ كتبٍ عنه وعن تعليِمهبع .١٩٩٤ متوز ١٢انتقلَ إىل الربِّ يف 



  
  :من أقواِله

مفروٌض عليه أنْ . عندما يصبُح اإلنسانُ أكثَر روحانيَّة، تصبُح حقوقُه أقلُّ يف هذه احلياة
إنسانٌ منحرٌف بعيٌد عن ... يكونَ صبوًرا، يتقبَّلَ الظلم، حيتملَ الكلماِت الشرِّيرةَ من اآلخرين

حقوقُنا حيتفظُ هبا اهللا للحياِة . أنْ ُيقاتلَ ويصرَخ ويتصرََّف بطريقٍة منحرفة:  حقوقاِهللا له عدَّةُ
إذا . لَنسعى أالَّ َنضرَّ األشياَء أبًدا. من جرَّاِء جهِلنا حنُن َنسعى إىل حقوِقنا يف هذه احلياة. اُألخرى

. هذه فرصةٌ كبرية.  باهللاوبعَد ذلك، ُنفكُِّر ونثُق. قالوا لنا أيَّ شيء، مباشرةً ُنعطيهم احلّق
العدالةُ البشريَّةُ ال َتعين أيَّ شيٍء لإلنساِن الروحّي، ولكنَّها ذاُت أمهِّيٍَّة كبريٍة لإلنساِن 

  .املُنحرف
 واحٍد هناَك كلُّ. غالًبا ما أرى شيئًا غريًبا حيصلُ للناسِ املؤمنَني ُيذكُِّرنا بسوقِ اخلضار  

وهكذا دواليك، كلُّ واحٍد ُينادي حتَّى يبيَع . خذْ درَّاق: خذْ برتقال، آخُر:  يقولُ   يصرُخ، واحٌد
وبعٌض . بعٌض يقولُ إذا دخلَْت إىل هذِه اجلمعيَِّة ختلُص. شيٌء مماثلٌ حيصلُ للمسيحيَِّني. ما عنَده

ِسبَني ال هنا وال هناك بلْ إىل مكاٍن ولكن، كثٌري من الناسِ ليسوا ُمنا. يقولُ إىل هناَك ختلُص
يساعُد ولكْن ال عجَب اآلنَ دْعنا نتخيَّل، أذهُب إىل قاعدٍة . رجلُ اِهللا ُيمكُنه أنْ ُيساعد. آخر

إذًا . ال أقولُ هلم أشياَء كاذبة، أقولُها هلم كما هي. حربيٍَّة ألقولَ هلم أشياَء خمتلفةً عن الرهبنة
مجيُعهم رهباناً؟ هبذه الطريقِة من الطبيعيِّ أن أسبَِّب اضطراًبا؛ ماذا سيحصلُ؟ هل سيصبحونَ 

عليَّ أنْ أجَِد اإلنسانَ . ألنَّ بعًضا منهم سوَف يدخلُ احلياةَ الرهبانيَّة، والحقًا يتألَُّم ويفشل
  .اإلختيار الطاهَر لكي أُساعَده على

  
َر أنْ يكونَ رسَّام إيقونات، وأنْ يرسَم إنسانٌ يريُد أنْ يرسَم إيقونات، قرَّ:  عن املوضوعِ نفِسه-

آخُر . آخُر أراَد أنْ يكونَ كاهًنا متزوًِّجا، هذا فرحي. إيقوناٍت تفعلُ عجائب؛ فليكْن كذلك
أنْ  وآخُر يريُد أنْ يكونَ راهًبا؟ علينا. أراَد أنْ يكونَ غَري متزوِّج، دْعه يكونُ غَري متزوِّج

بعُض الناسِ ُيفضِّلونَ القياَم بأشياَء معاكسٍة . كلَّ حالةٌ واحدةال تناسُب ال. ُنساعَده حبسبِ ذلك
  .ِلما قد يستطيعونَ القياَم به

 ليَس جيًِّدا للواحِد أنْ ُيغيَِّر آباَء روحيِّني، َتخيَّلْ بِناًء ُيغيَُّر فيه بشكلٍ دائمٍ املهندُس والبنَّاء؛ -
  .على األرجحِ لْن ينتهَي بشكلٍ صحيح

. ليَس عليِه أنْ يتبَع خطَّ إنساٍن آخر. لروحيِّ أنْ يكونَ ُحرا، ويعملَ حبسبِ ذلك على األبِ ا-
  .أو خطًّا موضوًعا من ِقَبلِ آخرين

  .فقطْ أُقدُِّم صلوات. فال يوجُد طبيٌب ُيداوي من بعيد.  ال أُعطي وصفاٍت عن ُبعد-



غالًبا ما نرى . كسُر إىل عدَِّة قطع كلَّما قذَفَْت الشيَء عالًيا، هكذا، بنفسِ الطاقِة يقُع وين-
لقد وصلَ . هذا خطري. إنساًنا وفيه خيالُء كبريةٌ عن نفِسه، لكنَُّه ال ُيقاسي شيئًا لكي يتواضع

  .إىل ُعجبٍ داخليٍّ، وقد برزْت عالماُته، لَيكنِ اُهللا بعونِه، إنَّه واحٌد مع الشيطان
  
 
أعتقُد أنَّه إِن اهتمَّ كلُّ واحٍد . مورِ اُألخرى إالَّ بنفِسهالعاملُ اليوَم يهتمُّ بكلِّ األ: قالَ أيًضا -

بنفِسه، كلُّ شيٍء يؤولُ إىل الوضعِ الطبيعّي، وهذا ما علينا أنْ نعملَه، فالشيطان، كما ترى، 
  .ُيباشُر العملَ، ُيعطي لكلِّ واحٍد ما يعملُه

 عندما نستطيُع أنْ َنحيا بفكرٍ عندما أُصِلُح نفسي، أُصِلُح ُجزًءا من الكنيسة، خاصَّةً: وقال -
 .ال أستطيُع أنْ أفهَم ذلك. الروُح القدُس واحٌد بينما البشُر يؤلِّفونَ عدَّةَ أرواح. واحد

عندما ينمو الولَُد يكفُّ لألهلِ عن أنْ يكونَ . األُب ُيعطي اجلسَد البنِه، اُهللا ُيعطي الروح -
أليَس من واجبِنا أنْ . ارَس ُيساعُده طوالَ حياِتهاُهللا ُيعطي لكلِّ واحٍد مالكَه احل. هلم سلطة
 نثَق باهللا؟

  
" الشيخ باييسيوس اآلثوسّي" كتاب ، إقرأْ باييسيوس اآلثوسّييسِ القدِّ الشيخِ يف حياِةللغوصِ

  . آثوس- منشورات اجلبلِ املقدَّس -   األنطاكيِّلواضِعه األب املغبوط الذكر إسحق األثوسيِّ
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