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 .المسيح ربنا الواحد يسوع
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 رعاية كارزة نارية!

كان من الصعب على نفسي أن أقوم بإعادة طباعة كتاب "الحب الرعوي" الذي قمت 
حين قمت بكتابة الكثير منه في ذلك ال "الحب المقدس". فإنه مثل بقية سلسلة 1965بنشره عام 

الترام، فكان ينقص هذه السلسلة الربط بين فصول كل كتاب  فيعلى فترات متقطعة، وأحياًنا 
  لألسباب اآلتية: عاًما شعرت بااللتزام بإعادة كتابته 40منها. هذا وبعد مرور 

فصار  - خاصة في أرض المهجر - كنائسنا في الخارج تفمن جانب انتشر . 1
 كثير من الشئون الرعوية نيسة األم كما على الخدام وكهنة المهجر إعادة النظر فيعلى الك

الكرازة" أمًرا حيوًيا ". صار موضوع الصغاربين األطفال  تى، حلبث روح الكرازة في الشعب
الشباب والعظات على  تواجتماعالتربية الكنسية ايكون موضع اهتمام واضعي برامج  أنيليق 

 الشعب.

على الكاهن وعالقته بالشعب، بل  ايكون الكتاب قاصرً  الَّ ود أنب آخر أُ . من جا2
ام الكنيسة والوالدين والمرشدين في اجتماعات الشباب، بل يمس دمثل خيمس حياة كل قائد 

ويكرز بإنجيل الحق بكلماته كما بسلوكه وأيًضا  ،يشهد لمسيحه حي   ٍ  كقائد   حياة كل مؤمن  
 بصمته. 

، سواء األغنياء أو الفقراء، عملية للرعاية بين الفئات المختلفة ار  صو . أود أن أقدم 3
 .الخالشباب والعائالت  وأالبتوليين، بين األطفال أو الفتية  وأالمتزوجين 

مما  ،بصورة فائقةجي و رتفع معدل التقدم التكنولا. خالل عشرات السنوات األخيرة 4
هذا التقدم، لئال تصير الكنيسة متخلفة عن من  االستفادةيلزمنا أن نتعرض لدور القادة في 

الحياة السماوية والشهادة للحق  يفالمجتمع المعاصر، وذلك دون أن تفقد روحها الناري 
 .آبائي   كنسي   روحي   ر التقدم بفكر  سخ ِّ اإلنجيلي، بل على العكس تُ 

قدسة ظم، يقود بروحه القدوس كنيسته المعب البشر، راعي الرعاة األحالصالح م إلهنا
 حسب فكره اإللهي، ولتحقيق خطته الفائقة. - الخدام والشعب - ليسلك الجميع
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 ولالباب ال 

 
 
 

 حب ِّي لرعيَّة يسوع 
 

 
 الفصل الول: الرعاية والحب. ❖
 الحب الرعوي. الفصل الثاني: مفهوم ❖
 الفصل الثالث: رعاية الحب. ❖
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 ؟!أبتدئ فيم  
 ... الكاهن يأب

 ... المبارك يأخ
ل لنا  احتياجليست في الكنيسة  ءنا مع ربنا يسوع في أشخاص لقاإلى كتاب يسج ِّ

امأو ُحب ِّنا له في أشخاص ، رعيَّةالرعاة أو ال ه ومخدوميه. فهذا اللقاء وذلك الحب هما خدَّ
تالمس مباشر مع ربنا يسوع، أو هما حياة معه وبه وفيه، وهل للحياة أن ُيعب ِّر عنها قلم؟! أو 

لها سطور؟!  تسج ِّ
هذه الخدمة التي  ايةبدسيس الحاجة، وأنا في مب شعوري ة هذا الكتاب، فهي ما قصَّ أ

لني الرب عليها، أن أتتلمذ معك أيها القارئ العزيز، تحت إرشاد الروح القدس، مستنًدا على  وكَّ
 يا مع أبحتى أتالمس دومً قلبي، لهب الكتاب المقدَّس نوًرا من السماء، وكتابات اآلباء ناًرا تُ 

بأب  عالقتيفي  يق عمل الفادالكهنة، وأتذوَّ  آبائيمن  مع كل أب   عالقتيفي  سماوي ال
 .رعيَّةمع ال عالقتيفي المسيح مع رئيس الرعاة يسوع  يوألتق اعترافي،

عليه؟ وال شك  الرب ائتمن ِّيالذي  يبحب ِّي لشعب ئأبتدهل  ؟!أبتدئ فيم  لذلك أتسائل: 
لئال تنحرف بهذه البداية، فإذ تشعر  القارئ ت عليك أيها خشي لكنَّني ونافع. يأن هذا الزم ل

عن  ئ تدين الكهنة وبخاصة ضعفي، فينحرف القار  ايةالرعوضعفي في  ،في الخدمة ي بتقصير 
 ك وحياتك.يرجوه إنسان يود سالمك ونموَّ  ال وهذا ما طريق الحب إلى اإلدانة.

تي  بنعمة الرب بحب ِّي ئأن أبتد ت في الطبعة األولىلهذا رأي آلبائي الكهنة وبنوَّ
اًجا إلى التالمس مع شخص ربنا احتيآلن أكثر اليس لكوني كاهًنا، لكنَّني أشعر ، وطاعتي لهم

غبر أنني فضلت في هذه الطبعة أن أبدأ بالحديث عن حب الكهنة  في إخوتي بل آبائي الكهنة.
 والخدام للرعية.

، بل وعن كل مؤمن  هذا وما نقوله عن الخدام ينطبق بصورة أو أخرى على كل قائد 
حقيقي، حيث يريد هللا من اإلنسان أن يمارس قيادة الحب واتساع القلب نحو كل إنسان، أيا 

 كان سنه أو مواهبه أو قدراته.
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 الفصل الول 

 
 
 

 الرعاية والحب 
 
 

 الرعاية دافعها الحب. ❖
 الرعاية مؤهَّلها الحب. ❖
 الرعاية هدفها الحب. ❖
 ة.الحب وأتعاب الرعاي ❖
 الحب يمي ِّز الراعي من الجير واللص. ❖
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 (.١6: 2١ "يا سمعان بن يونا أتحبُّني؟... ارع غنمي" )يو

الذي اختص به الرب معل ِّمنا بطرس، عيَّن الرب حقيقة مفهوم حب  ،بهذا السؤال
 رسوله له وطبيعته وهدف هذا الحب.

، كان حًبا حسب فالحب الذي كان يصدر عن معل ِّمنا بطرس قبل حلول الروح القدس
طبيعته ومفهومه البشري ِّين، بدليل أنه بمقتضى هذا الحب انتهر ربنا يسوع لكي ال ُيسل ِّم نفسه 
للصليب، كما في مكابرته بحب ه أراد أن يضع نفسه عن ربه، لكنَّه لألسف أنكره بقسم  ولَعن أمام 

 الَّ نفاية.جارية، وفي مرارة نفسه بكى بكاًء مًرا، مدرًكا أن حبُّه لم يكن إ
لكن في يوم الخمسين من قيامة الرب، بينما كان التالميذ والرسل مجتمعين بنفس  
واحدة حل  عليهم الروح القدس شبه ألسنة نار، فامتأل بطرس كبقيَّة التالميذ من روح هذا الحب 

هي، الحب اإللهو اإللهي، الذي أعطاهم صورة الفادي الحقيقيَّة، والراعي الصالح نفسها. هذا 
 ".ارع غنمي أتحبُّني...وعده، لينف ِّذوا هذه الكلمات: "مالذي كانوا منتظرين 

فإذ حلَّ فيهم روح الحب أمكن أن يكون لهم حق الرسوليَّة والتبشير في المسكونة كلَّها، 
 لرعاية غنم الرب، نفوس البشر، موضع حبُّه وهدفه.

ألنها هي عمل هللا "الحب"  ما كان يمكن أن تكون للرعاية وجود، بدون هذا الروح،
بمن اختارهم رعاة لشعبه، وهي تهدف أواًل وآخيًرا إلى نمو الرعاة والرعيَّة بحياة الحب الحقيقي، 

 بالروح القدس، في شخص الفادي الحبيب.
وبذلك فالراعي ال يقدر أن يتسلَّم عصا الرعاية، وهي الصليب، إالَّ إذا لبس أواًل 

ل إلى خادم المسيح الحبيب، وإالَّ سر  عان ما ُتْثقِّل أتعاب الرعيَّة ظهره، وتعي ِّي نفسه، فيتحوَّ
متذم ِّر يائس، يضيق بالخدمة وصاحبها، ويود الهروب منها. فإن كان ممَّن اختلسوها خلسة، 
فال غرابة إذا أضحى أجيًرا أو لًصا، ال راعًيا. وإذا استهان بطول أناة هللا ولم يتب، زحزحت 

خذ إكليله آخر، وأسرع بتهاونه إلى الدينونة الرهيبة، كما رسم الروح القدس لمن النعمة منارته، وأ
 يستهين بمحبَّته.
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 الرعاية دافعها الحب
 الرعاية من أعمال الحب

التقى شاول مضطهد الكنيسة بربنا يسوع، وأرسله إلى حنانيا الذي قال له: "أيُّها، األخ 
الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر ويمتلئ من  شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في

الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنَّه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد... وللوقت 
أن هذا هو ابن هللا. فُبهت الجميع الذين كانوا يسمعون. وأما  بالمسيحجعل يكرز في المجامع 

: 9ن في دمشق محقًقا أن هذا هو المسيح" )أع شاول فكان يزداد قوَّة ويحي ِّر اليهود الساكني
1٧-22.) 

هذا هو شاول مضطهد الكنيسة، من أين جاءته هذه القوَّة، ألنَّه لم يقبل المسيح 
فحسب، بل ويكرز به ابن هللا الوحيد، محي ًِّرا اليهود غير المؤمنين، ومتزايًدا قوَّة في خدمة 

 الرب؟!
ته أن المسيح الذي فيه يكرز  بروحه في شخص بولس. حًقا كانت كرازته عن سر  قوَّ

 وليس بذاته، إنها إمكانيَّات المسيح، وليست إمكانيَّات بولس. وبالمسيحالمسيح 
هذا هو سر  نجاح كل راع  أمين، أن ال يخدم بذاته، لكن "بالمسيح يسوع". ففيلبُّس 

لرسل يكرزون بالمسيح (. ويؤك ِّد الرسول بولس أنه وجميع ا5: ٨"كان يكرز لهم بالمسيح" )أع 
 (.23: 1كو  1"ولكنَّنا نحن نكرز بالمسيح مصلوًبا" )

فالرعاية الحقيقيَّة هي من عمل المسيح الراعي الصالح وحده، الذي له الرعيَّة، التي 
سها )مت 11: 10هي من عمل محبَّته. إذ الكنيسة هي جسده وهو رأسها وراعيها )يو  ( ومؤس ِّ

(. ال يمكن أن توجد كنيسة أخرى وال راع  آخر. ألن المسيح 16 :1بط  1( وفاديها )1٨: 26
 واحد والكنيسة جسده وهو رأسها.

ويسوع في رعايته ال يحتاج إلى رعاة مساعدين، إنَّما من قبيل حبُّه غير المتناهي 
 .1لإلنسان دعاه ليشاركه في هذا العمل، ال ليعمل بذاتيَّته، بل ليعمل هللا به وفيه كخادم

في قلب الخادم. وبمقدار ثبات  –الحب المطلق –ية ليست إالَّ عمل المسيح فالرعا
يعمل هللا به "الذي يثبت فيَّ وأنا فيه، هذا يأتي بثمر   –الحب الالنهائي  –اإلنسان في هللا 

                                                 
 ."بنوني ألبي الكاهن" راجع الباب األول 1
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 (.5: 15كثير. ألنَّه بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيًئا" )يو 
نا في الشركة مع هللا، وثبا تنا فيه، وات ِّساع قلبنا لحياة الملء الخدمة هي نموُّ

ألنكم لستم أنتم المتكل ِّمين، بل روح أبيكم الذي يتكلَّم  المستمر، وتسليم العمل في يدي  هللا،
 .خدمة هللا، خدمة الحب الغير محدود هي(. أي 20: 10فيكم" )مت 

 الرعاية حب للمخدومين
ته في إرادة المحبوب "هللا"، بقدر ثبات الخادم في الحب، يقدر أن يحب، فتذوب إراد

ته. وهذا المحبوب إرادته أن الجميع  وحينئذ يعمل ال بإرادته بل حسب إرادة المحبوب وقوَّ
 يخُلصون وإلى معرفة الحق ُيقبلون.

بمعنى آخر، باعتبارنا صورة هللا "الحب"، تنعكس إرادة المحبوب علينا، فنعكسها على 
هم، أي تمتُّعهم بالمسيح حياة لهم. وإذ تلتهب قلوبنا اآلخرين، بذلك نحب الجميع ونود خالص

ام نحب الرعيَّة ليس ألنفسنا بل ألجل راعيها. وهكذا  بنيران الحب اإللهي، فإننا بالتبعيَّة كخدَّ
نحب األوالد ألجل أبيهم، والعروس ألجل عريسها. أمَّا نحن فنتمتَّع بأثر هذا الحب للرعيَّة 

مة لُحب ِّنا هلل في أشخاص أوالده. "من يحب الوالد يحب المولود والشوق نحو خالص الكل، كترج
إِّْن َقاَل َأَحٌد: إن ِّي ُأحِّبُّ هللا َوَأْبَغَض َأَخاُه، َفُهَو (. وكما يقول الرسول: "1: 5يو  1منه أيًضا" )

ُر أن ُيحِّبَّ هللا ا ٌب. ألن َمْن اَل ُيحِّبُّ َأَخاُه الذي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقدِّ هِّ َكاذِّ ْرُه؟ َوَلَنا َهذِّ لذي َلْم ُيْبصِّ
ْنُه أن َمْن ُيحِّبُّ هللا ُيحِّبُّ َأَخاُه أيًضا  (.21-20: 4يو  1" )الَوصيَّة مِّ

يرة متَّقدة من الخارج أو حماس  بهذا ال يمكن أن ُتعرف الخدمة من مظهرها: من غِّ
بي، وال حتى بكثرة العمل،  قاس بالدافع إليها، إنَّما ُتعرف وتُ بشري، أو اندفاع عاطفي تعصُّ

بان إرادة الخادم في إرادة هللاف ، بقدر ات ِّساع القلب وامتالئه من الحب اإللهي، وبالتالي ذو 
 ومصاحبة بثمار هذا الحب. تكون الخدمة ناجحة

ما أتوجد بالحقيقة أمور أخرى كثيرة قادرة أن تهبنا دالة لدى هللا، وتظهرنا بهيين ومزكين، و  ❖
األمر الذي  ،االهتمام بقريبنا في حنو   وفه ي،إرادة صالحة من األعال أكثر الكل مما يجلب

 .1طلبه المسيح من بطرس
 الذهبي الفمالقديس يوحنا 

 

                                                 
1 Homilies on St. John, 88:1.  
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 حب حقيقي
موا بعد في إيمانهم معرفة، أي ليس لهم روح التمييز، غير عارفين  كثيرون لم يقد ِّ

بي، بتدقيق ما هي إرادة الرب، فيخرجون إلى ميدان الخدمة بدافع ع اطفي شخصي أو تعصُّ
ق واختبار عملي لحب هللا فيهم وفي شعبه، فتفشل خدمتهم وسرعان ما يهربون  وليس عن تذوُّ

 من الميدان.
ل  ا َكبَِّر ُموَسى أنه رجل هللا بالخروج للخدمة، " موسىتعجَّ َوَحَدَث فِّي تِّْلَك األيَّام َلمَّ

ْم  إخوتهَخَرَج إِّلى  (. لكن نهايته كانت الفشل والهروب إلى حيث 11: 2)خر  "لَِّيْنُظَر فِّي َأْثَقالِّهِّ
ه هللا خاللها خادًما له  أمكنه االختالء مع هللا أربعين عاًما أثناء رعايته غنم حميه يثرون، أعدَّ

 حسب إرادته.
ر عنه صموئيل النبي سبعة أيَّام ولم يأتِّ إلى الجلجال والشعب وشاول الملك ، تأخَّ

موا إليَّ المحرقة وذبائح السالمة. فُأصعد  :شري أعمى، قالتفرَّق عنه، وفي حماس ب "قد ِّ
(. فبداًل من أن ينال البركة من صموئيل أخذ اللعنة وفارقه روح هللا، 9: 13صم  1المحرقة" )

 وُنزعت عنه المملكة بأمر هللا.
د العاطفة  هذه هي نهاية كل خدمة لم يكن الدافع إليها الحب الحقيقي، بل مجرَّ

المؤقَّتة! إنَّها تعطيل للخدمة، بل هي تعد  عليها واقتحام  لها، تؤول إلى فقد  الشخصية ةالبشريَّ 
ام والمخدومين، وتشويه الرسالة الحقيقيَّة، وسبب تجديف على اسم هللا العظيم.  لنفوس الخدَّ

هذه الغيرة عندما ظهر له مالك الرب قائاًل: "الرب معك يا  لجدعون فجميل أن يكون 
جدعون أسألك يا سي ِّدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه..."  له البأس. فقال جبَّار

(. إنه يشعر بآالم شعبه الشر ِّير التي سبَّبتها لهم الخطيَّة والبعد عن هللا، 13-12: 6)قض 
(. لكن هذه المشاعر، وتلك الغيرة وحدهما ليس بكافَيتْين، 1: 6صانعين الشر في عينيه )قض 

تك هذه وخل ِّص" :سمع أمر المالك لهإذ  (. إنَّما كان يلزمه أن يستمد 14: 6" )قض اذهب بقوَّ
 (.16: 6"فقال له الرب: إن ِّي أكون معك" )قض  :القوَّة من مصاحبة هللا له، فكان له هذا الوعد
إلى المِّتراس ليرى بنفسه جليات الجبار ُيعي ِّر  داودوكان البد أن يسمح هللا بذهاب 

ويشتاق قلبه إلى منازلته. لكن كان لزاًما عليه أن يدرك أنه ال يقدر حتى أن  ،هللا الحي  صفوف 
 (، إنَّما يخرج إليه "باسم رب الجنود".39: 1٧صم  1يمشي حاماًل السيف )

لت في األصحاحات الخمسة  إشعياءكذلك  لم تكفه كثرة الرؤى واإلعالنات التي ُسج ِّ
( وأن "كل الرأس 3: 1الثور والحمار أكثر حكمة من شعبه الضال ) األولى، متنب ًِّئا أن ُكاًل من
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ة بل ُجرح وإحباط وضربة  مريض وكل القلب سقيم. من أسفل القدم إلى الرأس. ليس فيه صحَّ
متمر ِّدين  قد صاروا قادتهم (. وأن6-5: 1طريَّة لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم تليَّن بالزيت" )

(... وأن 12: 3مرشدوها مضل ِّين ) ،(23: 1تبعون العطايا )ولغفاء لصوص، محب ِّين للرشوة وي
يرى بنفسه خطورة التأديب الذي سقط تحته الشعب. ولكن هذه الرؤى وحدها ال تكفي إلعداد 
. بل كان البد أن يطير إليه واحد من السيرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على  نبي  أو راع 

ت شفتيك، فانتزع إثمك وكف ِّر عن خطيَّتك"  المذبح، ويمس بها فمه، ويقول له: "إن هذه قد مسَّ
يَّته لن ُيجدي بدون عمل ٧-6: 6)إش  (. فالغيرة وحدها، والحزن على الشعب هذا كله رغم أهم ِّ

 هللا في قلب وعلى فم الراعي.
اوهكذا  ة إرميا أيض  ، كان يمكن أن يسقط في اليأس، ويهلك هو وشعبه بسبب شدَّ
لكن سر  نجاحه ورجائه بالرغم من كثرة حزنه على شعبه وبكائه من أجل  إرهاف أحاسيسه،

شرورهم، كان فيما ذكره "مدَّ الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي: ها قد جعلُت كالمي في فمك" 
 (.9: 1)إر 

 وباختصار يمكنني أن أسأل نفسي ويسأل كل خادم نفسه، ما الذي دفعك إلى الخدمة؟
د الحماس وال بية المهلكة، فتكون كشاول الملك في تقديمه الذبيحة هل مجرَّ غيرة التعصُّ

مها؟!   التي ال يحل له أن يقد ِّ
 أم بدعوى من الناس، إذ أجمع الكل وأصرَّت األغلبيَّة على قبولك سر  الكهنوت؟!

حك لقبول خدمة  ما في هي أم  من قبْيل الخجل من األسقف أو الكاهن الذي رشَّ
 الكنيسة؟!

د المظهر حتى تغطي شروًرا في قلبك؟!أم هي لمج  رَّ
أم هي عمليَّة ترضية هلل، حتى يعينك في دراستك وعملك وحياتك الزمنيَّة، كما يفعل 

ام التربية الكنسيَّة؟!  بعض خدَّ
ل في استالم الخدمة ما لم تكن بدعوة من هللا،  ليعطنا الرب فهًما وحكمًة، فال نتعجَّ

الحقيقي الخفي الذي لن  في الحب اإللهي –كل يوم  –نامي ا ا وبعمل هللا فينا، إذ يكون قلبن
يدركه في حقيقته إالَّ أنت! غير مدفوعين للخدمة بِّعامل  آخر، داخلي أو خارجي، اللهم إالَّ 

 الحب الحقيقي وحده!ب
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 الرعاية مؤهَّلها الحب
ام ومدرسة الحب  أوال : الخدَّ

 أبوَّة!
دً  ا، أو إدارة ألعمال معيَّنة، أو مجرَّد طقوس وواجبات الرعاية ليست مركًزا كنسًيا مجرَّ

تنفَّذ كيفما كان، لكنَّها أواًل وقبل كل شيء هي نوع مما يمكن أن ندعوه أبوَّة، ينال الخادم هبة 
 الحب والحنو من الرب الذي دعاه.

م لهم جوهرها وعمادها  ام، يقد ِّ ي بدونه الذ –الحب –وهللا في تقديمه األبوَّة ألوالده الخدَّ
ق حقيقة األبوَّة، أو نشعر بوجودها.   ال يمكن أن نتذوَّ

إنه يدر ِّب أوالده أيًضا وينم ِّيهم في مدرسة الحب منذ الطفولة، لكي يكونوا مشابهين 
 ألبيهم، فال يكونوا آباء جاف ِّين، يغيظون أوالدهم ويهلكونهم. 

ام هللا  الحقيقيُّون في العهد القديم لهذا نقول أن المدرسة الوحيدة التي يتخرَّج منها خدَّ
والجديد، والتي ال تزال وستبقى هكذا حتى يتخرَّج فيها رجال هللا األمناء هي مدرسة الحب 

 المسيحي.
، التي هي من صميم عمل الشمَّاس في الكنيسة فخدمة مدارس التربية الكنسيَّة

د عمليَّة تداألولى،   .يسر هي خدمة وليس مجرَّ
د ملق ِّنين لدروس من الكتاب المقدَّس  ،قولمن المخجل حًقا ال ون مجرَّ بأن كثيرين ُيعدُّ

أو تاريخ الكنيسة أو عقائد الكنيسة وطقوسها. وهذا أبعد ما يكون عن روح الكتاب أو روح 
ام، وكان كل همُّهم  الكنيسة في تاريخها أو عقائدها وطقوسها. هؤالء فتحوا فصواًل إلعداد الخدَّ

ون هؤالء   بحفظهم الكثير من طرق التدريس والتربية الحديثة وعلم النفس.كيف يعد ِّ
لست ُأنكر أهميَّة هذه الدراسات، بل أقول إنَّها الزمة وضروريَّة، لكنَّها وحدها ُتخر ِّج 

بين، غيورين غي   رة بشريَّة جافة تقتلهم وُتميت روح من يدر ِّسونهم، إنَّما يلزم ملق ِّنين وأحياًنا متعص ِّ
، ألنهم بمعرفتهم حب هللا والناس عن اختبار عملي بحياة الحبأن تمتلئ قلوبهم  أواًل لهؤالء

 سُيدر ِّسون ويتعلَّمون. عندئذ يكونون أمناء للتعليم وال يهلك من أوالدهم أحد بسببهم.
ام والمخدومين باالمتالء من  ام هي مدرسة الحب، حب هللا والخدَّ فمدرسة إعداد الخدَّ

 الروح القدس.
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 ء البطاركة الولون . اآلبا١
هو تخرَّجهم من مدرسة الحب، بمعاشرة  ويوسف سر  عظمة إبراهيم وإسحق ويعقوب

فاتهم عملًيا.  هللا ودخوله في حياتهم وتصرُّ
(، وإيمانه بأنه قادر أن 4: 12في طاعته إيَّاه )تك  له أحبَّ هللا وظهر حبُّه فإبراهيم

ُمحرقة  إسحق نه الوحيد الحبيب "ابن الشيخوخة"(، وتقديمه اب9-٨: 11يعوله هو وأوالده )عب 
(. وقد ترجم إبراهيم حبُّه هلل عملًيا في حبُّه البنه إسحق 22للرب، بال تذمُّر وال تباطؤ )تك 

 وأقربائه كلوط ابن أخيه، والغرباء، بل وعبيده أيًضا. ،وزوجته سارة
ه لنفسه بل هلل، وهكذا فمن جهة حبُّه إلسحق لم يكن مجرَّد غريزة عاطفيَّة، فلم يحبُّ 

اًل أن ُيحرم من رؤيته جسدًيا  مه بال أنانيَّة، مفض ِّ أحبُّه بالحق، لذلك عندما طلبه الرب محرقة قدَّ
 ك هلل.عن أن َيحرِّم نفسه وابنه من هللا إليمانه بأنه هو وابنه مل  

 وأحب سارة زوجته، فعند ضيافته للغرباء، طلب منها أن تشاركه في هذا العمل بأن
(. ولم يطلب ذلك من الخدم، ألنَّه يحب سارة 6: 1٨)تك  ...تعجن بنفسها ثالث كيالت دقيق

 امرأته في هللا والستعالن مجده فيها.
"ال تكن مخاصمة بيني وبينك وبين  :أما عن حبُّه ألقربائه، فيقول للوط ابن أخيه

ي. إن ذهبت شمااًل فأنا . أليست كل األرض أمامك اعتزل عن ِّ لنَّنا نحن أخوانرعاتي ورعاتك. 
 (.9-٨: 13يميًنا وإن يميًنا فأنا شمااًل" )تك 

(، وكونه 1: 13" )تك وقت حر النهارويظهر حبُّه للغرباء في خروجه "في باب الخيمة 
اًل أن يقبلوا الضيافة، ويغسل  يركض إليهم كالطفل مع أنه رجل شيخ ويسجد أمامهم، متوس ِّ

 (.19: 1٨ن مدينتي  سدوم وعمورة )تك أرجلهم، كما يظهر في دفاعه ع
أما بالنسبة لعبيده فإنَّه ال ينساهم، إذ يصنع كميَّات ضخمة عند إضافته للغرباء حتى 

 يشبع العبيد أيًضا.
أحبَّ هللا من قلبه، فأحبَّ ابنه وزوجته هذا هو إبراهيم الخادم األمين، أب اآلباء. 

 هم هلل الذي هو هدف محبَّته.، أحبَّ وأقاربه والغرباء والعبيد بال تكلُّف
 –في مصر  –الذي أحبَّ هللا، حتى في أرض الغربة  يوسفوعلى منواله أحد أحفاده 

حيث ال أسرة وال معل ِّم وال مكان  للعبادة. ويظهر في رفضه للخطيَّة. "كيف أصنع هذا الشر  
 (.9: 39" )تك وُأخطئ إلى هللاالعظيم 

آلخرين، ألن هللا سمح له أن يتلقَّى هذا الحب في وقد ترجم حبُّه هلل في محبَّته ل
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 مدرسة المحبَّة حيث كانت فصولها كاآلتي:
 .حبُّه لوالديه اللذين أحبَّاه. الفصل األول: 1
 (.3٧ بالرغم من بغضهم له )تك حبُّه إلخوته. الفصل الثاني: 2
عندما لم  (، وظهرت أمانته بالحق39 )تك حبُّه لزمالئه ورؤسائه. الفصل الثالث: 3

يُخن رئيسه )سي ِّده( موب ًِّخا سي ِّدته قائاًل: "هوذا سي ِّدي ال يعرف معي ما في البيت، وكل ماله قد 
... ولم يمسك عن ِّي شيًئا غيرك ألنكِّ امرأته، فكيف أصنع هذا الشر  العظيم" )تك  : 39دفعه إليَّ

٨-9.) 
 (.40 في السجن )تك حبُّه للمجرمينالفصل الرابع: . 4
فإذ تخرَّج من المدرسة وصار الرجل  ،(41 )تك حبُّه لعدائهفصل الخامس: ال. 5

األول في مصر بعد فرعون، لم يفك ِّر كيف ينتقم من امرأة فوطيفار، بل وال حتى أساء إليها 
 بذكره إياها كما فَعلْت معه، ألنَّه يحبَّها في الرب وليس حًبا شهوانًيا مثلها.

، وأخيًرا باعوه، اهتزَّت مشاعره المملوءة حًبا عندما رآهم أما إخوته الذين حاولوا قتله
"فلم يستطع أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ اخرجوا كل إنسان عن ِّي... فأطلق 

... واآلن ال أخوكم(. ويؤك ِّد يوسف حبُّه لهم قائاًل: "أنا يوسف 2-1: 45صوته بالبكاء" )تك 
فوا وال تغتاظوا، ألنكم امكمبعتموني إلى هنا، ألنَّه  تتأسَّ : 45" )تك الستبقاء حياة أرسلني هللا قدَّ

4-5.) 

 . النبياء2
 إن كانت هناك عالمة تمي ِّز األنبياء، فهي تدفُّق حب هللا وأوالده في قلوبهم.

كثيًرا ما كان هللا يسمح لألنبياء بأن يتركوا العالم إلى البريَّة أو مناطق ريفيَّة إلى حين، 
لخدمة أو أثناءها ، ليس هرًبا من الخدمة أو كراهيَّة للناس، إنما لكي يكون بينهم وبينه قبل ا

 لقاء، هناك بعيًدا عن ضوضاء العالم حتى ال تفتر محبَّتهم هلل وللناس.
اهتم هللا بإعداده للخدمة ثمانين عاًما، فيها تعلَّم كيف يحب هللا،  النبي فموسى

نه الرسول بولس: "باإليمان موسى لما كبر أبى أن ُيدعى ابن وبالتالي أحب شعبه، إذ يقول ع
اًل باألحرى  على أن يكون له تمتُّع وقتي بالخطيَّة،  ُيذل  مع شعب هللا أنابنة فرعون مفض ِّ

 (.26، 24: 11حاسًبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر" )عب 
على يديه أو إخراج  لقد ظهر بحق استحقاق موسى للقيادة، ال في شق البحر األحمر

ْم َوُأْفنَِّيُهْم ماء من الصخرة... لكن عندما قال الرب له: " َفاآلَن اْتُرْكنِّي لَِّيْحَمى َغَضبِّي َعَلْيهِّ
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(. فإن قلبه المحب جعله يأبى أن يموت الشعب ولو كان 32 كبيًرا" )خرَفُأَصي َِّرَك َشْعًبا 
ْن  ،ن َغَفْرَت خطيَّتهمْ إَواآلَن "سيصي ِّره هللا شعًبا عظيًما. ما أروع قوله للرب:  َوإالَّ َفاْمُحنِّي مِّ

 ."كَِّتابَِّك الذي َكَتْبتَ 
في رعايته للغنم، كما في أثناء الحرب، وتسلُّمه مسئوليَّات المملكة،  النبي وداود

وقيامه بأعمال القضاء بين الشعب، واهتمامه بالشئون الدينيَّة، بل وبكونه زوًجا ألكثر من زوجة 
الد كثيرون. في هذا كله كان يتلمَّس حب هللا له. وبقدر ما ازدادت أعماله تالمست وله أو 

باألكثر نفسه مع هللا. فلم نره قط يتذمَّر من ضيق الوقت، بل على العكس يقول بأنه طول 
 النهار والليل يلهج في ناموس الرب، وسبع مرَّات في النهار يسب ِّحه، وطول اليوم اسم هللا لهجه.

كبير  أبى أن ينتقم من شاول، وبهذا  متَّسع   حبُّه هلل على شاول عدوُّه. فبقلب   وانعكس
ًدا.  يعلن بحق تأهُّله ليكون خادًما للرب، بل ومن نسله يأتي الرب متجس ِّ

 . رجال العهد الجديد3
"أنا هو الراعي الصالح". وإن جاز لنا  :وفي العهد الجديد يقول راعي الرعاة األعظم

 يبذلربنا؟، يجيب: "الراعي الصالح  نسأله: ما هي عالمة رعايتك الصالحة يااآلن نجسر ف
عن الخراف"، أي يحب إلى الموت، وكأنَّه يقول: "أنا هو الحب، لذلك فإنَّني الراعي  نفسه

 الصالح".
وربنا يسوع في تلمذته للتالميذ والرسل أدخلهم مدرسة الحب. أي أدخلهم في حياته 

بهم بالبالغة وال قوَّة البيان والمنطق وال طرق للتفسير، وال كشف لهم عن العمليَّة. فلم يطال
وسائل الدعاية أو الطرق البشريَّة الظاهريَّة لجذب اآلخرين، إنَّما درَّبهم عملًيا ليتأهَّلوا لقبول حب 

 هللا والناس فيهم.
قوا إلى العِّشق اإللهي، وفي هيكل أبيه ليحبُّ  وه كبيت أخذهم معه في خلواته ليتشوَّ

 للصالة والشركة مع هللا.
جعلهم يرافقونه وهو يطوف يصنع خيًرا، فسمعوه في حب يشارك مريم ومرثا في 
د على الشعب الذي  بكائهما على أخيهما، ويتحنَّن على األرملة التي فقدت الشاب وحيدها، ويتنهَّ

.  كان كغنم  بال راع 
ًدا ع  لى أورشليم ألنها رفضته. رأوه في موكب التهليل والفرح يبكي متنه ِّ

هذه هي المدرسة، التي لما انحرف تلميذان عنها، طالبان النقمة للمدينة التي رفضته، 
تهما أنَّهما لم يعرفا من أي روح هما. والتي فشل فيها يهوذا، وأحب العالم أكثر من هللا لذلك  بكَّ
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 طرد نفسه بنفسه من الرسوليَّة.
ه في أكثر من موضع أن الحب هو المؤهَّل الحقيقي الذي لذلك يؤك ِّد ربنا يسوع لتالميذ

يقودهم للخدمة والتلمذة له. "بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي، إن كان لكم حب لبعضكم 
: 21 "أتحبُّني... أرع غنمي" )يو :بعًضا"، مرة أخرى يقول لبطرس عند إعادته إلى الرسوليَّة

16.) 
أتمن التالميذ والرسل على الخدمة إالَّ بعد حلول وأخيًرا فإن ربنا يسوع لم يقبل أن ي

 الروح القدس فيهم، ليتمتعوا بحلول روح الحب فيهم.
)من األسقف إلى الشمَّاس( اشترطت في كل منهم أن  لرعاتهاوالكنيسة في اختيارها 

 يكون محًبا هلل، حنوًنا على أوالدها.
لت في األسقف  أن يكون راهًبا، منذ القرون وهنا يجدر بنا أن نذكر أن الكنيسة فضَّ

د الشكل أو حتى البتوليَّة  األولى، وهي في هذا لم تقصد التمييز بين الراهب والعلماني، أو مجرَّ
الجسديَّة، إنَّما تختاره ألجل بتوليَّته الروحيَّة، إذ يفترض في الراهب الحقيقي أن يكون قلبه أكثر 

المتزو ِّجين، ألنَّه ال ينشغل بالعالم وما فيه وال حتى بأقربائه،  تبتُّاًل من المتبت ِّلين العلماني ِّين أو من
 إنَّما يقضي وقته كله في الهذيذ في خلواته وأثناء عمله.

، وتؤك ِّد بالنسبة لألساقفة كقادة أن تطلب رعاتها ممَّن لهم العذراويَّة القلبيَّةفالكنيسة 
ها ساهمت في ذوبانه في العشق اإللهي وتركت تكون لهم العذراويَّة الجسديَّة أيًضا، بافتراض أنَّ 

يه في الشركة مع ربنا يسوع بال عائق، أمثال هؤالء الذين أحبُّوا هللا من كل قلوبهم  النعمة تنم ِّ
ويحبُّون رعيَّتهم ويطلبون خالصهم، وهذا االشتياق أو الحب متضافًرا مع موهبة الكهنوت يخلق 

 منه إناء يحمل الحب ذاته فيه.

 (99" )مز َكَهَنتِّهِّ في َوَهاُروُن  ُموَسى" ❖
م ألجل ترشيحه للكهنوت يلزم أن يكون كموسى... حتى عندما يُ من يُ   صب علىقدَّ

م ليكون هو بين الموت والحياة كي ال يهلك أحد  الشعب الموت المرهب لبعض العصاة، يتقدَّ
 من شعبه.

م بروح اإلنسان الذي له روح الكهنوت وفكره، هو ذاك الذي بكونه راعيً  ا صالًحا يتقدَّ
ورعة للموت من أجل قطيع الرب. وبهذا يكون )كموسى( في كسر شوكة الموت، وصد 

ته وإزالته إلى أبعد الحدود.  قوَّ

ما نفسه للموت من أجل مقاوميه.  فالحب هو العضد الذي يذك ِّيه، مقد ِّ
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يس أمبروسيوس  القد ِّ

 تغضب على قريبك، لئالَّ يقول الذين في الخارج إن الملح فسد. الكاهن ملح. أنظر لئالَّ  ❖
 أنتم ملح األرض... وبُِّكم يصطلح الغاضب مع قريبه...

، رائحته من كل الحب الذي ي كرز بهالدهن الطي ِّب الذي ُمسح به الكاهن هو 
 األطياب.

 ميرهالحب المبسوط على ضهي  ،المالبس التي يرتديها الكاهن داخل بيت المْقدِّس
 عندما يقرب.

، الذي الحب الذي يربط جميع الحسناتإكليل الكاهن يكرز للشعب، إن هذا هو 
 يستطيع أن يدخل بها إلى هللا.

 أيها المعل ِّم شفيع األسرار اإللهيَّة تكلَّم بالحب. ❖
 ب بتصنيف الكالم غير المربح.ع، ألنَّه باطاًل يتالذي يعل ِّم وال يحب يرتدع بالسكوت

 ظيم إن شاء أن يربح سامعيه فليحب كثيًرا ويتكلَّم قلياًل مع تالميذه.الماهر الع

 المسيح علة كل الخيرات، منه تنبع كل المواهب للمحتاجين. ❖
 ( الحقيقي، وليس غنى خارًجا عنه.4: 2)أف  الغنىهو 
 (.20: 1، صالح بدم صليبه ما في السماء وما على األرض )كو المان العظيمهو 

ن يحب أخاه يتعلم منه كيف يحب... كل من يحب أخاه يسكن وم المحبة،منه 
( الذي شيدته الحية 14: 2المسيح فيه، ألنه الحب الحقيقي الذي نقض سياج العداوة )أف 

 بين آدم وهللا. )الرسالة الثالثة(
يس مار يعقوب السروجي  القد ِّ

ط موسى للشعب أمام هللا عندما كان  ❖ نازاًل إليهم من الجبل، مظهًرا أنه لم يخدم عن توسَّ
م هللا له شعًبا آخر، قائاًل له بأنه َيفني هذا الشعب )الشر ِّير(  ضرورة بل عن حب. فقد قدَّ

ًكا بالخطاة، ومصل ًِّيا من 10: 33"وأصي ِّرك شعًبا عظيًما" )خر  (. لكن موسى لم يقبل متمس ِّ
 كما تحب األم أوالدها. أجل األثمة. إنَّها عالمة الحب، يحبُّهم

لقد اضطرب قلب موسى عندما توعَّد هللا هذا الشعب النجس، حتى عرض نفسه 
ْن كَِّتابَِّك الذِّي َكَتْبتَ  .ن َغَفْرَت خطيَّتهمْ إَواآلَن " :لغضب هللا. إذ قال للرب " َوإالَّ َفاْمُحنِّي مِّ

 (، أي حب أعظم من هذا؟!32: 33)خر 
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يس أغسطينوس  القد ِّ

مه مثل  ❖ م على الجماعة والمتسل ِّط عليهم، ال يؤي ِّده ويفخ ِّ إظهاره الحب أعلم أن الرجل المتقد ِّ
 العميق لمرؤوسيه.

ن كانت الطبيعة تقتضي إبل لحبُّه إيَّاهم، هكذا  ،فاألب ال يكون أًبا لمجرَّد والدته للبنين
بالنعمة؟! أعني إن كان يلزم الشخص أن يحب ضرورة هذه المحبَّة، فكم باألكثر البنوَّة التي 

أوالده الطبيعي ِّين، حتى ُيدعى أًبا طبيعًيا فكم باألكثر يحب أوالده بحسب النعمة، الروحي ِّين 
دين، لئالَّ يصيروا في جهنَّم معاقبين.  المعم ِّ

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

س مفيد لنا )نحن الكهنة( مثل أن نكون محب ِّين، وليس شيء أضر يلزمنا أن نعرف أنه لي ❖
 علينا من أالَّ نكون محب ِّين، فالبغضة في رأيي مهلكة وُتميت تماًما.

إنَّنا نقرأ عن حاالت غير فريدة، بل حتى بالنسبة للملوك، عن مدى فاعليَّة اللطف  ❖
 أدَّت إلى زعزعة ممالك وإبادتها."المحبَّة"، وبمقدار ضرر الكبرياء، والكلمات الثائرة، إذ 

هها الشعب ضد موسى، ومع ذلك احتملها! وعندما أراد الرب أن ينتقم  ❖ كم من تذمُّرات وجَّ
م نفسه للموت لكي ينقذهم من الغضب اإللهي )خر  ل أن يقد ِّ  (.32: 32له منهم، فضَّ

أراحهم  بأي ُحُنو كان يتكلَّم موسى مع الشعب، حتى بعدما أخطأوا في حق ِّه! لقد
عهم. ته عن المستقبل وشجَّ  بأعماله، وعزَّاهم بنبوُّ

مع أنه كان يتحدَّث مع هللا كثيًرا، لكنَّه متى تحدَّث مع الشعب كان يتكلَّم برقَّة 
 وسرور.

: 34لقد تأهَّل موسى أن يصير فوق كل الناس حتى أنَّهم لم يقدروا أن ينظروا وجهه )خر  ❖
بب حنوُّه أكثر من إعجابهم بالمعجزات التي تمَّت على أحبُّوه بس(. وقد أسرهم، حتى 30

 يديه.

داود أيًضا اقتفى آثار موسى، فإذ ُأختير ليحكم الشعب، كان رقيًقا وعطوًفا، منسحق الروح،  ❖
ة.  مثابًرا، مستعًدا إلظهار المودَّ

م نفسه للهالك من أجل الكلفقبل أن يجلس على العرش،  وإذ  ،(22: 1٧صم  1) قدَّ
 في الحرب، مساهًما معهم في العمل. ساوى نفسه بالكل املك  صار 
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ًعا في المعارك، لطيًفا في الحكم )بين الشعب(، صبوًرا على احتمال الشتائم،  كان مشج ِّ
 ..مستعًدا أن يحتمل اآلخرين عن أن يرد الخطأ بخطأ. لهذا كان عزيًزا لدى الجميع.

العدالة تقتضي تكريم من احتملوا ، مفك ًِّرا بأن أحب الشجعان حتى الذين هم أعداؤه
 الكثير في الحرب، كما لو كانوا رجال جيشه.

أُعجب بأبنِّير، القائد الشجاع مع أنه أحد خصومه، لذلك لم يحتقره عندما سأله السالم 
(. وعندما ُقتل في خيانة حزن داود عليه 5: 2مل  1بل كرَّمه، صانًعا له وليمة خاصة )

 ورثاه...
الهي ِّن أن ُيظهر ملك تواضًعا في أعماله، حاسًبا نفسه كأقل أفراد إنه ليس باألمر 

ا أن يأكل أو يشرب ماء خاط ر  آخرون بحياتهم وأحضروهشعبه،   .رافض 
م ا طلب أن يصب هللا غضبه عليه بداًل من أن ُيصب على الشعب،  ،داود هذا مقد ِّ

هؤالء الخراف فماذا فعلوا.  قائاًل: "ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، وأما ذاته للمالك المهلك
 (.1٧: 24صم  2فلتكن يدك عليَّ وعلى بيت أبي" )

يس أمبروسيوس  القد ِّ

الراعي الصالح يتشبَّه براعي الرعاة األعظم القائل: ما من حب أعظم من هذا أن يبذل  ❖
 اإلنسان نفسه عن أحبَّائه، فيحب قريبه أكثر من نفسه.

 السم ال يحب قريبه كنفسه، فيتهاون به حتى يأخذه اللص أو يخطفه الذئب.والراعي با
يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

 لماذا اختار هللا رعاته قديم ا من رعاة الغنم؟
 ُيقام الرعاة على القطيع، ويعطون القطيع طعام الحياة.  ❖

ه، ويكون تلميًذا للراعي الصالح الذي من كان ساهًرا ويتعب ألجل قطيعه يهتم برعيت
الخ(. من ال يهتم بقيادة القطيع حسًنا يشبه األجير الذي  11: 10بذل ذاته عن خرافه )يو 

 ال يبالي بالقطيع.
 يا أيها الرعاة تشبهوا بهؤالء الرعاة األبرار األولين.

وب قطيع البان، وحفظه، وتعب، وسهر، ونال المكافأة، إذ قال يعق يعقوبرعى 
لالبان: "اآلن عشرين سنة أنا معك. نعاجك وعنازك لم ُتسقط. وكباش غنمك لم آكل. 
فريسة لم أحضر إليك. أنا كنت أخسرها. من يدي كنت تطلبها... كنُت في النهار يأكلني 
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 (. 40-3٨: 31الحر، وفي الليل الجليد، وطار نومي من عيني" )تك 
 .1عي برعيتهتأملوا يا أيها الرعاة كيف اهتم ذاك الرا 

قطيع البان وتعب وسهر وقادهم حسًنا، عندئذ رعى بنيه وقادهم حسًنا،  يعقوبرعى  ❖
 وعل مهم أصول العمل الرعوي.

، وقادهم  يوسفاعتاد  أن يرعى القطيع مع إخوته، وفي مصر صار قائًدا لشعب  كثيرِّ
 كما يقود الراعي الصالح قطيعه.

عاية الغنم إلي رعاية شعبه، وكراع  صالح  قطيع يثرون حميه، وُأختير من ر  موسىقاد 
قادهم. حمل موسى عصاه على كتفه، وتقدم شعبه الذي يقوده، ورعاهم أربعين عاًما، وكان 
ساهًرا يتعب من أجل قطيعه، كان راعًيا صالًحا. عندما أراد ربه أن يهلكهم بسبب خطاياهم، 

واآلن إن غفرت خطيتهم، وإال "إذ عبدوا العجل، صلى موسى ألجلهم وطلب من ربه قائاًل: 
(. هذا هو الراعي الساهر للغاية، يسلم نفسه 32: 32فامحني من كتابك الذي كتبت" )خر 

لحساب قطيعه. هذا هو القائد الممتاز الذي يبذل ذاته من أجل قطيعه. هذا هو األب 
 الرحوم الذي يحتضن بنيه ويربيهم.

، نون  يشوع بنيرعى قطيعه علَّم موسى الراعي العظيم والحكيم، الذي عرف كيف 
 اإلنسان المملوء بالروح، والذي قاد الرعية كل حشد إسرائيل... 

قطيع أبيه، فُأخذ من القطيع ليرعى شعبه. "فرعاهم حسب كمال  داودبعد ذلك رعى 
(. وعندما أحصى داود عدد قطيعه، حل  الغضب ٧2: ٧٨قلبه، وبمهارة يديه هداهم" )مز 

كون. عندئذ سلم داود نفسه لحساب قطيعه عندما صلى، قائاًل: "ها أنا عليهم وبدأوا يهل
 2أخطأت، وأنا أذنبت، وأما هؤالء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي  وعلى بيت أبي" )

 (. 1٧: 24صم 
 .2هكذا أيًضا اعتاد كل الرعاة الساهرين أن يبذلوا أنفسهم لحساب قطيعهم

يس أفراهاط  القد ِّ

                                                 
1 Demonstrations, 10: 1. 
2 Demonstrations, 10: 2. 
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 ا: الحب ومؤهَّالت الرعايةثاني  
تباينت أفكار الناس من جهة مؤهَّالت الخادم الحقيقي، بقدر تباين مفاهيم حقيقة 

 الرعاية أو الخدمة.
وإلى أن نتحدَّث بنعمة هللا عن مؤهَّالت الراعي أو صفاته، نود أن نقول بأن الراعي 

يتجلَّى ربنا يسوع، الذي ببذله ذاته يحيي الرعيَّة. مؤهَّله األول هو الحب، حيث يختفي بشخصه ل
تفشل  ،يعمل في الخدمة –الحب  –فالراعي الذي ال يعرف كيف يحب، أي كيف يترك المسيح 

 خدمته.
فالخادم إن تعلَّم كل فنون الخطابة والوعظ، حتى استطاع أن يتحدَّث بألسنة جميع 

يصير في وعظه وخدمته  –الحب  –م بلسان هللا الناس بل والمالئكة أيًضا، ولم يقدر أن يتكلَّ 
أشبه بطفل يحمل قطعة من الحديد يضرب بها على نحاس، فيقلق الناس ويزعجهم بداًل من أن 

ون أن ي  (.1: 13كو  1ُكموا فم الخادم، ألنَّه يتكلَّم بغير المحبَّة )بيكسبهم. أمَّا هم فيودُّ
األسرار بل جميعها ويكون له كل العلم، وإن أُعطي للخادم أن يتنبَّأ، ويعرف ال بعض 

 .واستطاع باإليمان أن ينقل الجبال ولكن ليست له محبَّة فال يكون شيًئا
بل والتاريخ يؤك ِّد بأن كثيرين نالوا مواهب من صنع معجزات وإخراج شيَّاطين، وفي 

تضليل وصارت مواهبهم وعطاياهم حتى ولو كانت روحيَّة للعدم حبُّهم لمخدوميهم فشلوا، 
 والفساد، ال للخدمة والرعاية، لنها في يد غير محبَّة.

للبشر، فإن المحبَّة هي هللا ذاته،  هللا فإن كانت المواهب عطيَّة من قبل هللا، يهبها
 فمن اقتنى المحبَّة اقتنى هللا، ومن يسل ِّم حياته للحب ليعمل فيه ويخدم به، إنَّما يسل ِّم حياته هلل.

يس باس يس يوحنا الذهبي الفم  يليوسعاتب القد ِّ )غير باسيليوس الكبير( صديقه القد ِّ
بسبب ترشيحه للكهنوت، مع أنه ليس مؤهَّاًل للكهنوت، وليس لديه اإلمكانيَّات والمؤهَّالت 

يس يوحنا الذهبي الفمالخاصة بالرعاية. وفيما يلي مقتطفات من رد  ، حيث يؤك ِّد له أن القد ِّ
 المؤهَّل الحقيقي األول هو الحب، إذ يقول:

إن كنت تحاول أن تقنعني أال أقول الحق، فإنَّني ال أقدر أن ُأنقص منك كمؤهَّل ]
للكهنوت، ألن ما تقوله عن نفسك إنَّما هو من باب إنكارك لذاتك، وإنَّني ُأدل ِّل على ذلك في 

 كلماتك نفسها وأعمالك
مه لك هو: هل تعلم مقدار قوَّة الحب؟، فإن السؤال األول الذي أواآلن  ود أن أقد ِّ
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"بهذا  :فلنتغافل عن كل المعجزات التي تمَّت على أيدي الرسل، متذك ِّرين قول المسيح
(، وقول الرسول أن 35: 13يعرف الجميع أنكم تالميذي، إن كان لكم ُحب بعًضا لبعض" )يو 

 بها ال تكون ألية موهبة روحيَّة أي نفع. غيا في (، وأن10: 13المحبَّة هي تكميل الناموس )رو 
حسًنا هو هذا االختبار الصالح، والعالمة المميَّزة لتالميذ المسيح، والعطيَّة التي فوق 

 كل عطيَّة.
 وإنَّني ُأدرك أن المحبَّة مغروسة بعمق في قلبك وتأتي بثمر متزايد.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 مواهب بال محبَّة
َنةِّ الناسِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َوَلكِّْن َلْيَس لِّي محبَّة سؤال: ما المراد بقول الرسول: " ❖ إِّْن ُكْنُت أتكلَّم بَِّأْلسِّ

. َوإِّْن َكاَنْت لِّي نبوَّ  نُّ َأْو َصْنًجا َيرِّنُّ ْرُت ُنَحاًسا َيطِّ ْلم  ة َوأَ َفَقْد صِّ يَع اأَلْسَرارِّ َوُكلَّ عِّ َوإِّْن  علم َجمِّ
َباَل َوَلكِّْن َلْيَس لِّي محبَّة َفَلْسُت َشْيًئا -1: 13كو  1" )َكاَن لِّي ُكلُّ اإليمان َحتَّى َأْنُقَل الجِّ

 (؟2
. كالَّ. لكنَّها هي كذلك اإلجابة : يلزمنا أن نفهم من ذلك أن المواهب ليست بشيء 

، أمَّا  بالنسبة للمحبَّة التي هي كاملة بينما تلك صغيرة. فمن كان لديه المواهب يمكن أن يزِّل 
 الذي فيه المحبَّة فال يمكنه فعل ذلك.

ولكنَّني أقول لك. إن ِّي رأيت أناًسا قد دخلوا دائرة المواهب ونالوها من الروح، ثم زلُّوا 
 بسبب عدم إدراكهم المحبَّة الكاملة.

ك وباع ممتلكاته كلَّها، وعتق األس رى، وكان ذا فواحد من ذوي المراتب الشريفة تنسَّ
حكمة وفهم، وسيرته مشهود لها بالجهاد، لكن أخذه اإلعجاب بنفسه وانتفخ بالكبرياء، فسقط 

 في نجاسة فاضحة وشرور  ال نهاية لها.
عقله، وبعد ذلك ألقي في  عنه وآخر في زمن االضطهاد سلَّم جسده وُعل ِّق. فطار

ط في الزنا وهو في الحبس... السجن والزمته إحدى الراهبات، فلما حدث بينهما ألفة سق
 فانظر كيف أن الفتى الذي باع ممتكاته وسلَّم جسده لالستشهاد يسقط!

في  اوآخر كان عابًدا حكيًما، وكان ساكًنا معي في بيت واحد مالزًما لي، وكان غنيً 
النعمة جًدا، حتى أنه لما كان يقف للصالة بجواري كنت أشعر بالندامة، ألن النعمة كانت 

دة فيه للغاية، وأُعطيت له موهبة الشفاء، فلم يكن يخرج الشيَّاطين فحسب، بل وكان متَّق
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يشفي ذوي األيدي واألرجل اليابسة والمعذَّبين بأمراض ُمرَّة، وذلك بمجرَّد وضع يده عليهم. 
هذا تمادى في التغافل وأُعجب بنفسه بسبب افتخار الناس به، فتكبَّر وسقط إلى أسفل 

 ة.أعماق الخطيَّ 
فأنظر أن الذي له موهبة الشفاء سقط، أما ترى أنه سقط لعدم إدراكه معاني المحبَّة. 
ألن الذي يصل إلى المحبَّة ُيربط ويعمل وُيؤخذ أسيًرا إلى عالم آخر، كأن لم يكن له حس 

 من طبيعته.
يس مقاريوس الكبير  القد ِّ

حبة عن الخوف والرجاء فحسب بل وفوق كل العطايا التي ال يفضل الرسول المبارك الم ❖
حسب عظيمة ومدهشة... فبعد ما عدد مواهب الروح من الفضائل أراد أن يصف تُ 

 أتكلَّم بأ لسنة الناس والمالئكة"وأيًضا أريكم طريًقا أفضل. إن كنت  :عناصرها فبدأ يقول
وأعلم جميع نبَّوة ن. وإن كانت لي فقد صرت نحاًسا يطنُّ أو صنًجا ير  ،ولكن ليس لي محبَّة

حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست  اإليمانوإن كان لي كل وكلَّ علٍم األسرار 
حترق ولكن ليس لي محبة فال أنتفع اشيًئا. وإن أطعمت كلَّ أموالي وإن سلَّمت جسدي حتى 

أو أكمل أو  (. أترون إذن كيف أنه ال يوجد شئ أقيم3-1:13، 31:12 كو 1شيًئا" )
 1أشرف منها!

 ب شيريمون لا
 . اللسن والمحبَّة١

 انظر كيف بدأ الرسزل بأعظم المواهب، حسب ما يظن أصحابها، أال وهي موهبة األلسن. ❖
"إن كنت  :والرسول لم يعطها مكانتها العاديَّة بل سما بها في أعظم درجة، إذ لم يقل

َنةِّ النَّاسإِّْن ُكْنُت أتكلَّ أتكلَّم باأللسن"، بل قال: " "، أي ألسنة جميع أمم األرض، ولم م بَِّأْلسِّ
ْرُت  ،َوَلكِّْن َلْيَس لِّي محبَّة"، "َواْلَماَلئَِّكةِّ صر على هذا، بل ذكر من هم أعظم "تيق َفَقْد صِّ

نُّ َأْو َصْنًجا َيرِّنُّ   ". ُنَحاًسا َيطِّ
"فقد صرُت ال  :هأما تراه كيف عظَّم الموهبة ثم عاد فهوى بها! فإنَّه لم يكتف بقول

نُّ شيء"، بل قال: " ْرُت ُنَحاًسا َيطِّ  " بمعنى أنَّني أصير بال شعور وال حياة.َفَقْد صِّ
لكن كيف أكون نحاًسا يطن؟! أي أنَّني ُأصدر صوًتا، لكنَّه بال هدف وبال نفع. 

                                                 
1 Cassian: Conferences 11:12. 
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وبجانب عدم استفادتي أنا شخصًيا من موهبة األلسن، فإن معظم الناس يحسبونني كإنسان 
 ق ومزعج ومضايق لهم.مقل

 م المحبَّة كاألشياء المي ِّتة التي بال إحساس!يانظر كيف يصير عد

، ال ليقدم المالئكة بجسد  )يتكلم(، وإنما ما يقصده هنا: ألسنة المالئكةهنا يتحدث عن  ❖
"حتى إن كنت أتكلم كما تفعل المالئكة في عالقتهم ببعضهم البعض، فبدون المحبة أنا ال 

ن عبًئا وسبب ضجر... هنا ال يعني باللسان أداة جسدية، بل يود أن يشير شيء، بل أكو 
 .1إلى حوار الواحد مع اآلخر بما يناسب معرفتنا كما يحدث بيننا

لكي يكون مقاله مقبواًل لم يقف عند الحديث عن موهبة التكلم باأللسنة بل امتد للحديث  ❖
ياب المحبة عندئذ رسم الصورة. عن بقية المواهب؛ وإذ قلل من قيمة كل المواهب في غ

ل أن يقدم البرهان قوًيا  . فإنه إذ أشار إلى بدأ بالقل وصعد إلى ما هو أعظموألنه فض 
ترتيب المواهب وضع األلسنة في النهاية، أما هنا فيضعها أواًل وذلك حسب الدرجات 

 .2صاعًدا إلى ما هو أعظم

مواهبنا يم بدون المحبة مادامت ال عجب إن قال حسًنا بأن كل المواهب بال نفع عظ ❖
 .3ثانوية بالنسبة لطريق حياتنا

بمعنى آخر يقول بولس إن كان ليس لى حب ليس فقط أكون بال نفع بل إيجابًيا أسبب  ❖
 .4إزعاًجا

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

يقدم لي الرسول بولس في موضع ما تجميًعا رائًعا ألمور  فائقة، يكشفها أمامي، وأنا أقول  ❖
. يبدأ يكشف الواحدة تلو األخرى. ثوب العرسله: "اكشف لي إن كنت قد وجدت من بينها 

...". يا لها من ثياب ثمينة! ومع ذلك ال إن كنت أتكلم بألسنة الناس والمالئكةويقول: "
إن كانت ليس لي يوجد بعد ثوب العرس! لماذا تتركنا أيها الرسول في إثارة قلقين؟... "

 ". ئ امحبة ال انتفع شي

                                                 
1 In 1 Corinth., hom. 32:6. 
2 In 1 Corinth., hom. 32:7. 
3 In 1 Corinth., hom , 32:8. 
4 In 1 Cor., hom., 32:6. 
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 1انظروا ثوب العرس! ارتدوه يا أيها الضيوف فتجلسون في أمان!

 القديس أغسطينوس
 النبوَّة والمحبَّة .2

(. وهنا لم يكتف الرسول بذكر النبوَّة بل ذكرها في 2: 13كو  1" )ةوَّ َوإِّْن َكاَنْت لِّي نب" ❖
ْلم  علَ َوأَ أسمى درجاتها بقوله: " يَع اأَلْسَرارِّ َوُكلَّ عِّ  ".َوَلكِّْن َلْيَس لِّي محبَّة َفَلْسُت َشْيًئا ،م َجمِّ

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 49: 11(، وقيافا أيًضا تنبأ ) يو 25: 24ـ  3٨: 22 عدتنبأ بلعام مع أنه لم يكن نبًيا ) ❖
؛ 23 - 14: 16صم  1(، وهكذا شاول عندما كان في عصيانه مملوء بروح  شرير  ) 51ـ

19:9  .) 

رافق يهوذا التالميذ اآلخرين، وفهم كل األسرار ونال المعرفة التي ُوهبت لهم، لكنه 
ـ  4٧: 22؛ لو 46ـ  43: 14؛ مر  50ـ  4٧: 26كعدو  للحب خان المخلص ) مت 

 (.5ـ  2: 1٨؛ يو 4٨
، ولكن بسبب ك بريائهما كان كال من ترتليان ونوفاتيان إنسانين تعليمهما ليس بالقليل 

 فقدا شركة الحب، وسقطا في االنشقاق بالهرطقات لتدميرهما.
 أمبروسياستر

 صنع المعجزات والمحبَّة .3

يقول الرسول بولس إن المحبَّة التي نتكلَّم عنها، هي ُأم كل األعمال الصالحة، وهو  ❖
لها على كل المعجزات والمواهب األخرى. ألنَّه حيثما وجدت المالبس واألحذي ة المذهَّبة يفض ِّ

د األرجوان والتاج، فليست الحاجة بعد  هناك حاجة إلى دليل آخر ليمي ِّز الملك. لكن متى ُوجِّ
 إلى ما يؤي ِّد ملوكيَّته.

وهذا ينطبق تماًما هنا، فبينما ُتتوَّج رؤوسنا بالمحبَّة، فإن هذه العالمة ُتعلن التلمذة 
ل وغير المؤمنين أيًضا، إذ قال: "بهذا الخاصة للسي ِّد المسيح، وهي ال نراها نحن فحسب، ب

 (.30: 13يعرف الجميع أنكم تالميذي، إن كان لكم حب بعًضا لبعض" )يو 
موا بعشرات األلوف من  إنها أعظم العالمات تأكيًدا لتمييز تالميذ المسيح. ألنَّه وإن ُوسِّ

ؤمنين. أمَّا العالمات األخرى وهم متنازعون مع بعضهم البعض سيكونون هزًء أمام غير الم
                                                 

1 Sermons on New Testament Lessons, 45:7. 
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إذا لم توجد هذه )العالمات(، لكنَّهم يحبُّون بعضهم بعًضا، فسيشير إليهم الكل أنَّهم 
 مقدَّسون.

فنحن ال نعجب من الرسول بولس في إقامته للمي ِّت وال في تطهيره لألبرص، إنَّما 
(. 21: 11كو  2"من يضعف وأنا ال أضعف. ومن يعُثر وأنا ال التـهب" ) :ُنعجب في قوله

 فلو كان في قدرتك صنع آالف المعجزات فإنَّها لن تعادل هذا القول!
لم يقل الرسول بولس إنه نال جزاء من أجل صنعه المعجزات، إنَّما نال الجزاء بكونه 

ر أجعل إنجيل المسيح بال نفقة" ) .يضعف مع الضعفاء : 9كو  1"فما هو أجرِّي إذ وأنا ُأبش ِّ
٨.) 

: 15كو  1بالرسل، لم يقل صنعت معجزات أكثر منهم )والرسول عندما قارن نفسه 
لي أن أموت  (. فحتى في أثناء المجاعة كان يبحث عن خالص اآلخرين، "ألنه خير  10

ل أحد فخري" )  (.15: 9كو  1عن أن ُيعط ِّ
إن كلماته: "من يضعف وأنا ال أضعف" كانت أثمن من الآللئ. إذن فلنحتفظ ألنفسنا 

مواهب، حتى ننال البركات الزمنيَّة والمستقبلة، الحب الذي به ننال بالحب الذي يفوق كل ال
كل شيء بنعمة ورحمة ربَّنا يسوع المسيح مع أبيه والروح القدس، له المجد والعزة والكرامة 

 اآلن وكل أوان وإلى أبد اآلبدين آمين.

د هللا بسيرة عبيده أكثر من صنع العجائب؟! ❖  أتريد أن تعرف كيف يتمجَّ
هم قال: مبارك لقد ط ر الملك الثالثة فتية في األتون، وإذ رأى النار لم تمسُّ رح بختنصَّ

 هللا الذي أرسل مالكه وأنقذ الفتية من األتون ألنهم اتَّكلوا عليه.
تمجيده لم يكن لمجرَّد حدوث المعجزة، بل ألجل سيرة من ُطرحوا في األتون. فهي 

ي الدخول إلى األتون معجزة ليست أقل من ليست أقل من المعجزة، ألن قبول اإلنسان ف
 نجاتهم منها.

لقد احتقروا الموت، ألن المسيح كان عتيًدا أن يظهر معهم. فكما يضيء لمعان 
النهار قبل ظهور الشمس عند شروقها، هكذا هرب الخوف من الموت، إذ كان شمس 

 العدل يظهر!
هيب المتَّقد أشد من لهيب وهذا األمر قد يحدث معنا، إذ يوجد ملك أتون بابل، والل

األتون، وتوجد أوامر بالسجود للصورة )تمثال الملك، أي السجود للعالم والخضوع له(. 
ويقف لدى الملك نبالء الدولة والجنود، والموسيقى تعزف، وكثيرون يسجدون للتمثال 
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وال  ما نعبد آلهتك،"كذلك يوجد اآلن غيورون أكثر من الفتية الذين يقولون:  ..العظيم.
 نسجد لصورتك، ونحن في سبيل ذلك نحتمل أتون الفاقة واآلالم ألجل شريعة هللا".

أما الذين يمتلكون من أمور العالم وشهواته كثيًرا، فيكونون كأولئك الذين يسجدون 
ا الذين ال يمتلكون هذه، محتقرين الصورة فصاروا فقراء،  للتمثال الكبير كثيًرا وقد احترقوا. أمَّ

 يكونون أثناء ندائهم أغنى من ذوي األموال.فإنَّهم 

إنه يذكر أكثر أنواع الموت رعًبا وهو الحرق، قائاًل: بأنه حتى هذا بدون محبة ليس بأمر   ❖
 .1عظيم  

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

دون أن تكون لهم يلزمنا أال ننخدع لمجرد تسميتهم "المعل ِّمون الكذبة" باسم المسيح  ❖
األعمال. بل وال ننخدع حتى باألعمال وال بالمعجزات، ألن الرب الذي صنع المعجزات 
ألجل غير المؤمنين حذَّرنا من أن ننخدع بالمعجزات، ظان ِّين أنه حينما وجدت المعجزة 
المنظورة توجد الحكمة غير المنظورة. لذلك أضاف قائاًل: "كثيرون سيقولون لي في ذلك 

م يا رب يا رب ألسنا باسمك تنبَّأنا، وباسمك أخرجنا شيَّاطين، وباسمك صنعنا قوَّات اليو 
كثيرة، فحينئذ أصرح لهم إن ِّي ال أعرفكم قط. اذهبوا عن ِّي يا فاعلي اإلثم". فهو ال يعرف إالَّ 
، لهذا منع تالميذه من أن يفرحوا بالمعجزات مثل خضوع الشيَّاطين لهم، قائاًل:  صانعي البر 

 (.20: 10"بل افرحوا بالحري أن أسماءكم ُكتبت في السماء" )لو 
يَنئِّذ  " :لنقرأ ما قاله الرب نفسه عن األنبياء الكذبة يُح ُهَنا َأْو إحِّ ن َقاَل َلُكْم َأَحٌد ُهَوَذا الَمسِّ

يَمًة َوَعَجائِّبَ قوا. ألنَّه َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنبَِّياُء َكَذَبٌة َوُيعْ ُهَناَك َفاَل ُتصد ِّ  َحتَّى  ،ُطوَن آَيات  َعظِّ
لُّوا َلْو َأْمَكَن الُمْخَتارِّيَن أيًضا. َها َأَنا َقْد َسَبْقُت َوَأْخَبْرُتُكمْ   (.25-23: 24" )مت ُيضِّ

يس أغسطينوس  القد ِّ
 

                                                 
1 In 1 Corinth., hom , 32:8. 
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 الرعاية هدفها الحب
وع الذي هو المحبَّة، وألجل المحبَّة يعمل الخادم في اآلخرين عمل المحبَّة، بربنا يس

 محبَّة.ي حياتهم بالالتي هي ظهور السيد المسيح ف
فالخدمة هي تجلي للمحبَّة، تقوم بدافع من الحب وهدفها الحب، أي استعالن السيد 

 محبَّة.بالمسيح في الخادم والمخدومين على السواء 
ب الحقيقي بالنسبة للخادم أو من الح مستمر الرعاية أو الخدمة هي تعمُّق أو امتالء

 المخدومين مًعا.

 الرعاية مدرسة لتنمية المحبَّة
الراعي الصالح، ربنا يسوع، الحب غير المتناهي، بحبُّه لنا أقامنا لخدمة سر  
الكهنوت، جاعاًل إيَّانا في أعز وأسمى ما له، وهي خدمة أسراره السمائيَّة في أعلى درجاتها 

 ن أوالده إلى حياة الشركة مع الحب الحقيقي.ألجل البلوغ بكل نفس  م
ونحن، إذ ندرك هذا الحب تذوب قلوبنا في لظى حبُّه، نامين في محبَّتنا له، طالبين 

ا الحب، هي نفسها تدفع بنا وبأوالدنا لهإلخوتنا حبُّهم له. لتصير الخدمة التي دافعها الحب ومؤه
 وإخوتنا الروحي ِّين إلى نمو الحب فينا جميًعا.

في أسى أقول، بأن كثيرين بدأوا الخدمة بقلوب  ملتهبة حًبا، ال تستطيع أن تعب ِّر عن 
مقدار فرحتها بعمل هللا فيها وتسليمها الخدمة لهم، مشتاقين إلى االنطالق مع إخوتهم نحو ربنا 
يرون على مجده، مشتاقين إلى تنفيذ إرادته التي تطلب خالص الكل، مصل ِّين في  يسوع، يغِّ

رشدين في حب وطول أناة، مترف ِّقين بالضعفاء، مجاهدين بال هوادة. لكن تمر السنوات عمق، م
ل إلى مجرَّد شكليَّات، ال يطيلون األناة  وإذ بحبُّهم يفتر، وصلواتهم تتَّسم بالجفاف، وعبادتهم تتحوَّ
على مخدوميهم، يتذمَّرون من أقل تعب وبسبب أي ضيق في الخدمة. وأخيًرا يهمسون في 

ون لو هربوا من ذلك الحمل الثقيل!الد  اخل أنَّهم يودُّ
إن هؤالء وأمثالهم بدأوا الطريق الصحيح، لكنَّهم انحرفوا، أحبُّوا لكنَّهم اكتفوا. بدأوا 

 بالحب ونسوا أن الخدمة مدرسة لتنمية الحب في قلوبهم!
وهو الدخول أو قل أنَّهم أحبُّوا غير الحب، ألنَّه ال يمكن الجمع بين الحب الحقيقي، 

 عملًيا في حياة المسيح، وحب سواه باالنحراف إلى حياة غير حياته.
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ليعطنا الرب نعمة حتى ندرك كيف تكون الخدمة مدرسة لتنمية الحب في قلب الخادم 
 في حياة المسيح الذي هو مدرسة الحب. عملًيا والمخدومين، وهي دخولهم

 الحب هدف الرعاية
يسوع سائاًل إيَّاه: ما هو هدف رعايتك؟ فيستمع إلى  ليرفع كل راع  قلبه إلى ربنا

 (.10: 10" )يو أفضلويكون لهم  حياة،"وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم  :اإلجابة

 وكيف تكون للمخدومين حياة؟
ائي ِّين في العلوم  يحاول العالم كلُّه، بما فيه من علماء ورجال اقتصاد وسياسي ِّين وأخصَّ

موا للبشريَّة "الحياة الُفضلى". كثير من هؤالء بال شك االجتماعيَّة وفالسفة،  الكل يريدون أن يقد ِّ
مون مجهودات طي ًِّبة للبشريَّة، لكن اإلنسان يحتاج أواًل إلى ما يشبع قلبه الداخلي. أمَّا هؤالء  يقد ِّ

مون على الجهاد من  حسب مفاهيمهم لمعنى الحياة وهدفها، وحسب ما  أجل الحياة الُفضلىفيقدِّ
نظرون إليها من زاوية تفكيرهم. كل يعمل في مجال بحثه أو عمله. لكن هذه كلَّها لم تمتد إلى ي

 تقديم الحياة الُفضلى ما بعد الخروج من الجسد ومن العالم.
مون حياة أرضيَّة، هدفها الوصول إلى أفضل وسائل الستغالل اإلمكانيَّات  إنهم يقد ِّ

بشريَّة، في أعلى مستوى ممكن، خالل تلك الفترة القصيرة التي في العالم إلشباع االحتياجات ال
التي يقضيها اإلنسان على األرض، وفي نضال ضد جميع العوامل الطبيعيَّة حتى تطويه تحتها 

 أسوة بكل الكائنات الحيَّة األخرى على سطحها.
مبارك هو جهاد هؤالء، إن كانوا سالكين في طريق اإليمان، ألن ما أحوجهم هم 

م إلى الحياة الحقيقيَّة، أي الحياة الُفضلى، التي ال سبيل لهم إليها إالَّ عن طريق الخالق أنفسه
ًدا في صورتنا لتكون لنا به شركة، ليكون لنا الحياة  ومخل ِّص العالم، الذي أتى إلى العالم متجس ِّ

ا الموت، وأعطانا ما له، حمل عنَّ  ،األبديَّة وليكون أفضل. هذا هو الفادي الذي أخذ ما لنا
 لتكون لنا به الحياة.

هكذا أحبَّنا "الحب" أي الفادي حتى بذل ذاته ألجلنا، لتكون لنا الحياة، أي محبَّته التي 
 تسحق الموت بحياته هو في إنساننا الجديد، المولود من الروح القدس بالمعموديَّة.

م لرعيَّته السيد المسيح، أي حياة الم سيح فيه "محبَّة" حياة فهدف رعاية الراعي، أن يقد ِّ
د تقديم مبادئ أخالقيَّة أو وصايا، بل تقديم نفسه   –لهم. لذلك لم تكن رسالة ربنا يسوع مجرَّ

م نفسه خبًزا للحياة )يو للبشريَّة  –الحب  ا للع(، ونورً 35 :36فهو الحب، يقد ِّ (، 6:12)يو  المـًٍ
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ضرورة قبوله فيهم: "إن ِّي أنا هو" (. وفي أكثر من موضع يؤك ِّد لهم ٧: 10وباًبا للخراف )يو 
ام والمخدومين "ها أنا معكم كل 20: 6؛ يو 9: 9؛ يو 6: 13)مر  (. وأخيًرا يطمئن قلوب الخدَّ

 األيام".

 الكتاب المقدَّس وهدف الرعاية
"كلمة هللا"، من سفر التكوين إلى الرؤيا، يدور كلُّه حول شخص ربنا  ،الكتاب المقدَّس

 حادنا به كمخل ِّص  شخصي  لكل واحد منا، فنصير به "محبَّة" فيه وهو فينا.وات ِّ  –الحب  –يسوع 
والكتاب المقدَّس يهدف إلى تقديم الخالص، حتى ننتقل من العبوديَّة إلى مرتبة 

 األحبَّاء، بل األبناء، بل العروس، متَّحدة بعريسها الحب ذاته.

 أمثلة
ب، وحاجته إلى مخل ِّص يعيده إلى : يتكلَّم عن جوع اإلنسان إلى الحفسفر التكوين

 المرتبة األولى.
: يخرج بنا من أرض العبوديَّة ناظرين إلى أورشليم السمائيَّة، أحضان وسفر الخروج

 المحبَّة اإللهيَّة.
: يتحدَّث عن الذبائح التي ترمز لحب يسوع وبذله ذاته عنَّا لنصير به وسفر الالوي ِّين

 قديسين كما هو قدوس.
العالم حيث الجفاء، وموته بدون  هذا ه اإلنسان في بريَّةيتحدَّث عن تي   :وسفر العدد

 صخرة الحب المضروبة.
وهكذا كل األسفار تتكلَّم بطريق أو آخر عن ربنا يسوع وتقديمه ذاته لنا حياة هي 

 المحبَّة.

 وهدف الرعاية الدسقوليَّة
صيب األكبر منها نحو اهتمام الرعاة بخالص وجَّهت الدسقوليَّة أو تعاليم الرسل الن

البشريَّة، أي لقاء كل نفس مع ربنا يسوع الفادي المحب. وقد لخَّصت أعمال األسقفيَّة في قولها: 
 (.4"فليهتم األسقف بكل أحد ليخل ِّصه" )باب 
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 كيف تنم ِّي الخدمة ُحب ِّنا هلل والناس؟

 في السرار اإللهيَّة. ١

م الحب "ربنا يس وع"، نفسه غذاء حًيا إلشباع الخادم والمخدومين على السواء، يقد ِّ
ماداموا جائعين متهافتين على إشباع نفوسهم من فيض حب هللا المعَلن في هذه األسرار 

 اإللهيَّة.
، إن كان  فاألسرار اإللهيَّة المقدَّسة فرصة لتنمية الحب اإللهي في قلب خادم السر 

ًشا لهذا النمو. لكنَّه إ فة على  –ن قام الخادم بالخدمة بغير هذه الروح متعط ِّ روح النفس المتله ِّ
فإن فاعليَّة األسرار تكون في الخادم ومن على شاكلته من المخدومين رائحة موت  –الشركة 

 لموت، مع أنَّها بالنسبة لغيرهم رائحة حياة لحياة.
ساًنا جديًدا، يسكنه الحب. يولد المعمَّد ميالًدا جديًدا، أي ُيخلق إن ففي سر  المعموديَّة

 إنَّها طريق الدخول إلى السماء.
د إتمام مراسيم، كثقل   ض، ال في مجرَّ أما بالنسبة للكاهن الخادم، فهي فرصة ال تعوَّ

ألنَّ نفًسا خرجت من  ،يريد أن يلقي به أو روتين ينف ِّذه، إنَّما في العماد فرصة لكي يفرح ويسر  
أن يصل ِّي من  –أمُّه  –الحياة، فيفرح ويشكر هللا وتلزمه الكنيسة الظلمة، وصار لها إمكانيَّة 

تك هذه ٍَ َم ٍَ بارك  ...أجل والدة الُمعمد، قائاًل: "يا سي ِّدنا نطلب ونتضرَّع إلى صالحك عن َأ
سة بغير وقوع في دينونة".  عبدتك ولتستحق شركة أسرارك المقدَّ

صالة من كل قلبه من أجله. لن يكف عن الله فالكاهن كأب روحي  ،أما عن الُمعمد
سه، واِّئت به إلى حد القامة والبلوغ، ولينُم كمشيئتك الطاهرة.  "هذا الطفل المولود منها باركه، وقد ِّ

 ثب ِّته في إيمانك األرثوذكسي ورجائك ومحبَّتك..."
ففي صلوات سر  العماد تهي ِّئ الكنيسة لرعاتها أن يصلُّوا من أجل الُمعمدين طالبين أن 

مون إليها لينالوا الروح القدس، وأن يمتلئوا يغفر  هللا لهم خطاياهم وأن يستحقُّوا النعمة التي يتقدَّ
من القوَّة اإللهيَّة، ويتشبَّهوا بربنا يسوع، ويصيروا واحًدا معه. ويصير لهم العقل النقي والفكر 

العدو وأن يكون النقي، وأن ينعم لهم بحياة الطهارة وأن يعطيهم غلبة ونصرة ضد كل محاربات 
يسين في ملكوت السماوا  .تلهم نصيب مع القد ِّ

ويصل ِّي الكاهن من أجل اإلشبين أيًضا، كذلك يطلب من أجل كل الموعوظين حتى 
د.  يستحقُّوا جميًعا الميالد الجديد لغفران خطاياهم في الزمن المحدَّ
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عب، واآلن إنها فرصة للصالة من أجل كل الذين سبق أن نالوا العماد من كل الش
)من كان منهم( مريًضا روحًيا أو جسدًيا "أوشية المرضى"، والمسافرين، أو التائهين عن أرضهم 

 الخ. "أوشية المسافرين"، ومن أجل الذين سبقوا فرقدوا تأو عن ملكوت السماوا
أليست هذه فرصة لتنمية حبُّه للرب وكنيسته، إن صلَّى الخادم صلوات سر  العماد 

 بروح حيَّة؟!
: يتمتَّع الكاهن ببركات خدمة هذا السر  باالنسحاق. فإذ في سر  التوبة واالعتراف

ف خطايا المعترف وأب االعتراف أيًضا، ويصير االثنان منسحقي  يستدعي الروح القدس تنكشَّ
 القلب أمام هللا، فيؤول فعل النعمة فيهما إلى نمو ِّهما في حب هللا. 

عي للتدرُّب على طول األناة على الضعفاء، والترفُّق كما أن االعتراف ذاته فرصة للرا 
 بالساقطين، وحياة التسليم بالصالة هلل لكي يعطيه فهًما وحكمة وعوًنا.

اًل يوم وسر الزواج أو اإلكليل : فرصة لنفس الكاهن لالنطالق نحو السمائيات، متعج ِّ
ة زفاف نفسه مع عريسها العرس الحقيقي، متطل ِّعا بشغف  إلى إكليله السمائي، منتظًرا لحظ

 المسيح، وهذا هو منتهى الحب.
( حيث ينطلق بنفس العريس 3: 6-22: 5إنه ينصت إلى كلمات البولس )أف 

والعروس والكاهن والشمَّاس وكل الشعب إلى اإلكليل الحقيقي قائاًل: "من أجل هذا يترك الرجل 
ا السر  عظيم ولكني أنا أقول من نحو هذأباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون االثنان جسًدا واحًدا. 

 المسيح والكنيسة".
يسيهوعندما يمسك الكاهن باألكاليل يرتفع قلبه قائاًل: "هللا القدُّوس الذي   كلَّل قد ِّ

 بوحدانيَّة..." وصالح السمائي ِّين مع الرضي ِّينبأكاليل ال تذبل، 
طالبين العروس أن تخضع وعندما يسلَّم الكاهن العروس لعريسها، يرت ِّل المرت ِّلون م

لعريسها ربنا يسوع أواًل "اسمعي يا ابنتي وُانظري وأميلي بسمعك... فإن الملك قد اشتهى ُحسنك 
. اسمعي يا عروس وافهمي وأميلي بسمعك ألن الختن )العريس( قد اشتهى ربكألنَّه هو 

، فيجب أن تطيعيه".  صالحك، فهو رجلكِّ
وإيَّاه نسأل أن يتقبَّل "انتظارنا للفرح السمائي،  وفي نهاية صلوات السر  يعلن الكاهن

منَّا صلوات هذا اإلكليل المبارك ويعو ِّضنا الفانيات بالباقيات وعن األرضيَّات بالسمائيَّات ويغفر 
. ويؤي ِّد حكومتنا ويحفظ كافة اإلخوة الحاضرين معنا في هذا اليوم وهذه الساعة... ..لنا خطايانا

 الذي ال يشوبه كدر. يويعطيهم الفرح السمائ
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هذا فضاًل عن فرحه بروح المسيح فيه لقيام ُأسرة جديدة، يهمُّه أن تتمتَّع برباط المحبَّة 
 في شخص عريس نفسيهما الحقيقي المسيح.

وهكذا فإن سر  الزواج يحيي في قلب الكاهن أفراح أعمال المسيح الخالصيَّة لنمو 
د إتمام للمراسيم الشكليَّة والمجامالت الكنيسة، في تمتَّعها بحب عريسها المسيح ، فهو ليس مجرَّ

 البشريَّة.
تي ألبي الكاهن". سر  اإلفخارستياأما عن   فيكفي لنا ما ورد في الباب األول "بنوَّ

مجال تحرُّك كل االنفعاالت النفسيَّة للكاهن بالحب والعطف  سر  مسحة المرضىوفي 
لبه بالصالة بالروح من أجل المرضى، والمسافرين، على البشريَّة في مختلف ظروفها، فيرفع ق

ان البيت، وتوجيه  والرئيس، ومن أجل سالم الكنيسة وآبائها واجتماعاتها، والصالة من أجل سكَّ
 المريض لطلب الشفاء الروحي أيًضا.

وفي هذا كله يتمتَّع الخادم والمخدومين بالشركة مع هللا، في حب وإيمان ورجاء وشكر 
 لهيَّة.لمحبَّته اإل

هذه صور سريعة تكشف عن عمل النعمة بروح الحب اإللهي أثناء خدمته أسرار 
 الكنيسة السبعة في قلب الخادم والمخدومين على السواء.

 االفتقاد. 2
هي محبة  -التي هي نواة الكنيسة  -أفضل وسيلة للدخول بالمسيح في حياة األسرة 

محبَّة. وفيه يتعرَّف الخادم على واقع حياة شعبه ومدى الالكاهن، لتدر ِّبها على التمتُّع بالمسيح 
سيطرة النعمة عليهم، حيث تتهيَّأ الفرصة لتدريبهم على االلتقاء بروح المحبَّة، روح الكتاب 

قه مع أوالده المخدومين من فعل الروح القدس في وصاياه وتعاليمه.  المقدَّس فيما يتذوَّ
د تعليمهم أو واالفتقاد فرصة للكاهن حيث يمزجه برو  ح الصالة معهم وألجلهم، ال لمجرَّ

 من قبيل المجاملة، بل لشعوره هو باالحتياج إلى فاعليَّة الصالة بالروح القدس.
كما يهيئ له االفتقاد فرصة لتعر ُِّفه على احتياجات شعبه الروحيَّة والنفسيَّة والجسديَّة 

 اس اإللهي. إنها فرصة لتنمية حبُّه لشعبه!في القدَّ  –قدرما أمكن  –حتى يذكرهم واحًدا فواحًدا 

 الوعظ واإلرشاد. 3
جفَّت قلوب الكثيرين ممَّن تدرَّبوا على الوعظ كمجرَّد خطابة، أمَّا الخادم الحقيقي 
ها الحديث إلى نفسه الضعيفة  فيالحظ نفسه والتعليم، ولذلك يضع نفسه أول المستمعين، موج ِّ



 39 

 قبل نفوس اآلخرين.
لهب قلبك أنت لمحبَّة هللا، ال تظن أنَّها تقدر أن تفيد شخًصا أخًرا، إن كل عظة ال ت

 وإن أفادت "ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه".

ام التربية الكنسيَّة  إرشادات لخدَّ
لتكن لك صالة قبل الخدمة وقبل االفتقاد وقبل تحضير الكتاب المقدَّس، وأثناء . 1

 لقاء الدرس، فالخدمة فرصة لتنمية حبَّك أنت هلل.الخدمة واالفتقاد وإ
م نفسك لهم مثااًل وهذا مجال . 2 أجمع أوالدك واذهب معهم ألب االعتراف، حيث تقد ِّ

 لتتدرَّب بالمواظبة على االعتراف والتناول بقلب ملتهب حًبا.

المساهمة بما تستطيع من مصروفك ووقتك ألجل هللا في خدمة أوالده. إنها روح . 3
 الحب والبذل!

 الخدمة فرصة لالستعداد طول األسبوع ليس لتلقين الدرس بل للحياة بروحه.. 4
. الخدمة مجال لمشاركة الصغار في مشاكلهم وأتعابهم بروح المحبَّة روح المسيح 5

 فيك وفيهم، لكي تدر ِّبهم على الشعور بوجود المسيح معهم في كل ظروفهم.

عليه كمن وجد كنًزا، فسيعل ِّمك المسيح بواسطته  إن وجدت أًخا مشاغًبا، فأحرص. 6
روح الصبر وطول األناة واالحتمال، وبسببه تعلن حبَّك هلل وتنال إكلياًل، عندما تستطيع بروح 

 الوداعة فيك طرد روح الشر  منه.
 لتكن دائًما مبك ًِّتا لذاتك ال مخدوميك، وتقسو على نفسك بينما تتراءف عليهم.. ٧

ك استفد من اج. ٨ تماعات الصالة في الخدمة ما أمكنك، ال لنمو الخدمة، بل لنموَّ
 روحًيا.
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 الحب وأتعاب الرعاية
الحب يخلق من أتعاب الرعاية وآالمها ومشقَّاتها لذَّة. فربنا يسوع سار ما يقرب من 

ام ست ساعات لاللتقاء بالسامريَّة التي ألجل محبَّته لخالص نفسها احتمل مشقَّة سيره على األقد
إليها، من أتعاب السير والجوع الجسدي، مطياًل الحديث معها حتى غمرها بحبُّه، بل وغمر 

 المدينة كلَّها.
وربنا يسوع، إذ هو الحب المطلق، َقبِّل أن يبذل كل شيء حتى بذل ذاته في أبشع 

فع صور الموت بال تذمُّر، محو ِّاًل عار الصليب وآالمه إلى موضوع للسرور والمجد. فالحب يد
 المحب إلى اشتهاء الصليب بمصاعبه ألجل محبوبيه، بل ويسعى وراءه.

روالمحب  من مصاعب الخدمة، بل كلَّما كثرت  ال يكل وال يتذمَّر وال يشكو وال يتضجَّ
متاعب الخدمة ابتهجت نفسه، ألنها تأهَّلت لهذه البركة، كما فعل التالميذ. "أما هم فذهبوا 

ُحسبوا مستأهلين أن ُيهانوا من أجل اسمه. وكانوا ال يزالون كل  فرحين من أمام المجمع ألنهم
رين بربنا يسوع المسيح" )أع  (. فالحب 42-41: 5يوم في الهيكل وفي البيوت معل ِّمين ومبش ِّ

 يجعل األلم مصدًرا للفرح وباعًثا للعمل والجهاد أكثر.
ا أو اجتماعًيا أو أما من يخدم من أجل األجرة، ال بدافع الحب، طالًبا أجًرا ماديً 

 معنوًيا، فسرعان ما يشعر بثقل الخدمة، ويتوق لو أمكنه الهروب منها والتخلُّص من أعبائها.

من يحب ال يتعب، ألن المحبَّة تجعله ال يشعر بالتعب. ومن ال يحب يستصعب أقل  ❖
 تعب، ويجده غير محتمل. أمَّا المحبَّة فهي وحدها تستحي أن تستصعب شيًئا.

 ال يحتسب تكلفة الصيد تعًبا، إنَّما يحسبه فرًحا وتنزًُّها ألجل محبَّته لعمله.فالصياد 
وما الذي يجعل األم ال تشعر بثقل األتعاب المتواصلة لياًل ونهاًرا في تربيتها البنها إالَّ 

 المحبَّة؟!
 وما الذي يجعل المرأة تخفي أمراض بعلها إالَّ المحبَّة؟!

انات على تربية صغارها، فتصوم لكي تطعمهم، وأي شيء يحث الطيور والحيو 
 وتخاطر لكي تعولهم، سوى المحبَّة؟

وأخيًرا، ما الذي دفع يعقوب ليحتمل التعب والجوع والعطش أربعة عشر عاًما ألجل 
 (؟!20: 29راحيل، وكانت هذه السنوات عنده كأيَّام قليلة )تك 

يس أغسطينوس  القد ِّ
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 حب تعب بال
عليك أن ُتقرن الوداعة بالعمل الجسداني. ألنَّه ال يكفيك أن تتعب كثيًرا، بل يلزمك أن  ❖

. وتبل ِّل كالمك بالوداعة واللطف. ليعرف اآلخرون أنَّك تعمل أعمالك كلَّها بروح  تفعله بلطف 
ون أوفر سرور بخدمتك. وهذا يعل ِّمك إيَّاه الحكيم بقوله: "يا  ابني ال المحبَّة، ومن ثم يسرُّ

تبدي شكوى في الخيرات، وال تظهر حزًنا بقول  شر ِّير  في كل عطيَّة . أليس الندى يبر ِّد 
 الحر، كذلك القول هو خير من العطيَّة".

يس باسيليوس  الكبير القد ِّ

 



 42 

 الحب يمي ِّز الراعي من الجير واللص
 .مل األجير وسرقة اللصالحب هو المميز الفاصل بين رعاية االبن وع

 رعاية االبن
يعمل االبن في كْرم أبيه، ويعمل بال حدود، بال تذمُّر، بدافع داخلي، وال ينتظر مع 

 ذلك أجرة، ألنَّه الوارث صاحب الكرم.
إن أقصى مكافأة يطلبها األب في تربيته البنه أن يرى ابنه ناجًحا في كل شيء، ألن 

أجرته هو أن يرى  ،ا االبن المحب في خدمته ألبيه المحبوبفي نجاح االبن سعادة لألب، وهكذ
 نفسه خادًما ألبيه. ألنَّه يدرك مفهوم البنوَّة له.

أقصى جزاء يمكن أن يشتهيه أن يرى أوالده الروحي ِّين معه في الحياة  ،والراعي المحب
سعادة له. فكما أن  األبديَّة، بل ويود أن يكونوا أفضل منه ألنَّه يحبُّهم، وفي سعادتهم وحياتهم

(، وكل ما يبغيه أن يرى المؤمنين قد 10: 53اآلب قد ُسر  أن يسحق االبن بالحزن )إش 
م ذاته للبشريَّة وكل ما ينتظره  صارت لهم حياة مع الثالوث القدُّوس. كذلك االبن قد ُسر  أن يقد ِّ

في الخدمة أن  هبتغونأن يراهم يشاركونه المجد. هكذا الرعاة الذين لهم روح أبيهم، كل ما ي
 يجدوا من يشاركونهم في أمجادهم التي هي أمجاد المسيح!

المكافأة هي اإلنجيل فيها نكرز به بطريقة تكون أننا كيف يلزم أن نكرز باإلنجيل؟ واضح  ❖
فإنه إن كنت أفعل هذا ا ال عن ضرورة: ". بهذا يكرز باإلنجيل طوعً نفسه، وملكوت هللا

". إن كان كرها بسبب العوز ت على وكالةؤمنكان كره ا فقد استا فلي أجر، ولكن إن طوع  
هذه األمور الضرورية للحياة الزمنية أكرز باإلنجيل فإن اآلخرين سينالون مكافأة  ىلإ

 ياإلنجيل خاللي، هؤالء الذين يحبون اإلنجيل نفسه عندما أكرز به وال أنال ذلك حيث أن
هذه خطية أن يخدم إنسان في أمور زمنية. بل أطلب األجرة  ال أحب اإلنجيل في ذاته

 .1اإلنجيل ليس كابن بل كعبد ُأستؤمن على أمانة

الخادم الذي يحسب نفسه في عداد األبناء يكون في قدرته أن يهب باإليمان الذين  ❖
 ولكن إن كان" :فيقول اسب عبدً يشاركونه في ذلك الملكوت الذي له نصيب فيه. أما إذا حُ 

                                                 
1 Our Lord's Sermon on the Mount, 2:16. 



 43 

 .1أي يعطي اآلخرين دون أن يأخذ نصيًبا معهم ،"على وكالةستؤمنت أكره ا فقد 

 القديس أغسطينوس

 عمل الجير
أما األجير فال يعمل أالَّ ألجل نفعه الخاص، إنه يطلب ما لنفسه ال ما ليسوع 

 المسيح، إنه يطلب األجرة.
أو هؤالء الذين يطلبون ماال  أو كرامة  أو كلمة مديح ما أكثر اأُلجراء في الكنيسة، 

 كأجرة للخدمة. بركات فانية
ام التربية الكنسيَّة الذين تركوا الخدمة بعد تخرُّجهم أو بعد نوالهم  أقول، ما أكثر خدَّ
مركًزا اجتماعًيا كبيًرا! وما أكثر الذين تركوها عندما لم يحق ِّق هللا لهم إرادتهم البشريَّة، وما 

استقالوا من الخدمة بسبب ضيق أو مشاكل أو وما أكثر الذين ! يحسبونه نجاًحا في أمور زمنيَّة
ألم حلَّ بهم! يا لغباوة اإلنسان، إنه يضي ِّع نفسه بنفسه من منزلة االبن ليصير أجيًرا، يطلب ما 

َراُف َلهُ لنفسه ال ما للمسيح! " ًيا الذي َلْيَستِّ الخِّ يٌر َوَلْيَس َراعِّ َفَيَرى الذْئَب  ،َوَأمَّا الذي ُهَو َأجِّ
َراَف َوَيْهُربوَ  ،ُمْقبِّالً  يٌر َواَل ،ُ َيْتُرُك الخِّ يُر َيْهُرُب ألنَّه َأجِّ ُدَها. َواأَلجِّ َراَف َوُيَبد ِّ  َفَيْخَطُف الذْئُب الخِّ

َرافِّ   (.13-12: 10" )يو ُيَبالِّي بِّاْلخِّ
ل إشعياء النبي الكالب عن اأُلجراء، ألن الكلب متى رأى الذئب أو اللص ال  لقد فضَّ

ظ الراعي، صاحب الغنم، وُيخيف الذئب أو اللص، أمَّا األجير الذي يطلب أقل من أن ينبح فُييق
دها، إنَّهم " ُر أن َتْنَبحَ ما لنفسه فإنَّه يهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبد ِّ ٍُ . كِّاَلٌب ُبْكم اَل َتْقدِّ

بُّو النْومِّ  ُعوَن ُمحِّ ٍد التفَوُهْم ُرَعاٌة اَل َيْعرُِّفوَن الَفْهَم. ، َحالُِّموَن ُمْضَطجِّ ْم ُكلُّ و احِّ يع ا إلى ُطُرقِّهِّ مِّ ُتوا ج 
 (11-10: 56" )إش َعْن َأْقَصى إلى الر ِّْبحِّ 

من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرم ا ومن ثمره ال يأكل؟أو من يرعى رعية "
 (7: 9كو  ١ومن لبن الرعية ال يأكل؟" )

دي الروماني يتوقع أن الرسول أمثلة من الواقع العملي ليدافع فيها عن نفسه، فالجن قدمً 
ينال أجرة ومئونة من الطعام مقابل خدمته للوطن لكي يعيش، والزارع والراعي للغنم يتوقعان 

 ا يعيشا به مقابل أتعابهما.عائدً 
 يتوقف عن الجهاد كما في معركة الخدمة، وكغارس اليشبه الرسول نفسه كجندي  

                                                 
1 Sermon on the Amount 2:55.  
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مع هذا لم يأخذ أجرة كجندي، وال انتظر ثمر كرم ُيسر بالثمر، وكراع  يترفق بالقطيع العاقل. و 
لقد تعدي ما هو "! نفقة نفسهالكرم، وال طلب لبن القطيع! انه لم يطلب حتى الضروريات "

 طبيعي ومعقول من أجل محبته للخدمة.
عاقل ) يو  (، وأيضا كقطيع  5( وككرمة )نش 4: 6تشبه الكنيسة كجيش بألوية )نش 

21 :15 – 1٧.) 
ا من المال بل نسبة من اللبن ن أجرة رعاة الغنم في الشرق ليست مبلغً ا ما تكو غالبً 

الذي من القطيع. يقوم األلبانيون برعاية القطيع ملك األتراك، فيعيشون في أكواخ فقيرة للغاية 
شر الناتج من اللبن كأجرة لهم يعيشون به. والرعاة أيضا في أثيوبيا ال يأخذون أجرة وينالون عُ 

 ا من اللبن والزبدة الناتجة عن البقر.مادية بل نصيبً 
بط  1( وراع )٨-6: 3كو 1( وكرام ) 2:3تي  2الخادم الحقيقي هو جندي روحي )

5:2،4). 

أسألكم أن تتأملوا كيف اختار أمثلة مناسبة لتحقيق هدفه. فقد بدأ أوال باألمور التي  ❖
من هذا القبيل،  يء. فإن الرسولية هي شالجندية والجيوش والحروبيصحبها الخطر أي 

بل ومع الشياطين، ضد رئيس  بل باألحرى أكثر منها خطورة. فإن حربهم ليست مع أناس  
فكما أشار المثال السابق إلي  ومن يغرس كرما ومن ثمره ال يأكل؟""... هذه الكائنات

"أو  :ا، قائالً ثالثً  مخاطره هكذا يبرز هنا أتعابه ومشاقه الكثيرة واهتمامه. يضيف أيضا مثاالً 
فإنه يستعرض هنا االهتمام العظيم الذي يظهره  من يرعى رعية ومن لبن الرعية ال يأكل؟"

 .1المعلم نحو من يرعاهم

ماذا يجب أن يكون عليه. إذ يلزمه أن يحمل شجاعة الجندي، و لقد أظهر نوعية الكاهن  ❖
 . 2رورياتأال يطلب شيئا أكثر من الضوفوق هذا كله  واجتهاد الفالح، واهتمام الراعي،

 القديس يوحنا الذهبي الفم
ا. ألعل َّللاَّ تهمه الثيران؟" )" كو  ١فإنه مكتوب في ناموس موسى: ال تكم ثور ا دارس 

9 :9) 

بعد أن لجأ إلي أمثلة من الواقع العملي اليومي، والقوانين العامة المقبولة علي مستوي  
  بما يكفل له حياته.ّللاَّ تع خادم كل البشر، التجأ إلي الناموس، فالشريعة تطالب بأن يتم

                                                 
1 In 1 Corinth., hom. 21:4. 
2 In 1 Corinth., hom. 21:4. 
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، (4: 25)تث  لقد اهتمت الشريعة بتقديم ما فيه راحة الثيران "العل َّللاَّ تهمه الثيران؟"
 قدم كذبائح من أجل تطهيره؟!لقت الثيران، والذي تُ باإلنسان الذي من أجله خُ  باألولىأفال تهتم 

اه: "لو لقد أعطاه الناموس حق التمتع بالبركات الزمنية بق "، فشبه نفسه بالثور ال تكم ثور ا دارس 
 الذي يدرس، ومع ذلك لم يذق شيًئا مما يدرسه!

ا ال يعني هذا أن الرسول ينكر اهتمام ّللاَّ بالثيران، لكنه إذ وضع هذا المبدأ اهتمامً 
؟  بالحيوانات أفليس باألولى تطبيقه علي اإلنسان، خاصة في خدمته َّللَّ

 ،ا إنه يهتم بهاأخبرني، أال يهتم ّللاَّ بالثيران؟ حسنً  (9: 9كو  1) لثيران؟""ألعل َّللاَّ تهمه ا ❖
ا اليهود هام، مدربً  ا بهذا. لهذا لو لم يكن بهذا يلمح إلي أمر  ا خاًص ن يسن قانونً ألكن ب

ا، مع المعلمين أيًض  هذاذلك يشجعهم أن يفعلوا بحاالت البهائم، و  فيعلى عمل الرحمة 
 .1فم الثور واأن يكم هم منا حتى يسن شريعة تمنعا عظيمً امً لما كان أعطى اهتم

إنه أمر شرعي )أن يعيش الكارزون من اإلنجيل(، وقد أظهر ذلك بطرق كثيرة: من حياة  ❖
الرسل، ومن الحياة اليومية، من الجندي والفالح والراعي، ومن شريعة موسى، ومن 

 . م أنفسكم تفعلونه مع اآلخرينومما أنتالطبيعة عينها. فإننا نزرع فيكم الروحيات، 

ل الرسل الذين يأخذون... أو لئال  وضع هذه األمور وتنازل عنها فلئال يبدو أنه ُيخج 
 .2يظن وا أنه يود أن يأخذ لنفسه لذلك يصحح اآلن الوضع

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 3سرقة اللص
ع( إلى حظيرة هذا هو األجير، أمَّا السارق فهو الذي "ال يدخل من الباب )يسو 

 .(. مثل هذا ليس لربنا يسوع موضع في قلبه1: 10الخراف، بل يطلع من موضع آخر" )يو 

 أحد ثالث!
الخادم إمَّا أن يكون ابًنا، أحب ربنا يسوع ويود أن يحب الكل ربنا يسوع، أو أجيًرا 

بشخصه،  أو لًصا يسرق النفوس لكي يجذبها إليه، يعل ِّقها ،يطلب من الخدمة نفًعا أو سمعة
 يفتنها بقدرته، فيسرقها من عريسها ربنا يسوع لتكون متعل ِّقة به.

                                                 
1 In 1 Corinth., hom. 21:5. 
2 In 1 Cor. Hom. 21:7. 

 .وقفنا من الرعاة المضللينسنتعرض للحديث عن سرقة اللص، إن شاء الرب وعشنا، عند حديثنا عن م 3
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م لألعمال الصالحة من أجل حب هللا بل من أجل محبَّته للمكافأة  ❖ األجير هو الذي ال يتقدَّ
م أعماله بالمحبَّة اإللهيَّةواألجر،  ، بل بالضجر وال يعتني بحياة الناس اآلخرين، وال يقد ِّ

 في عمله من أجل األجرة الموعود بها. والملل يتجلَّد
يس يوحنا التبايسي  القد ِّ

ي ولكن ماذا نقول عن األجير؟! إنه لم ُيحسب بين الرعاة الصالحين. إذ يقول: " ❖ َوالراعِّ
يرٌ  . َوَأمَّا الذي ُهَو َأجِّ َرافِّ ُل َنْفَسُه َعنِّ الخِّ َراُف َلهُ  ،ًياَوَلْيَس َراعِّ  ،الصالُِّح َيْبذِّ  ،الذي َلْيَستِّ الخِّ

َراَف َوَيْهُربُ  ،َفَيَرى الذْئَب ُمْقبِّالً  ُدَها ،َوَيْتُرُك الخِّ َراَف َوُيَبد ِّ -11: 10" )يو َفَيْخَطُف الذْئُب الخِّ
12.) 

، لكنَّه من بعض النواحي هو نافع، وال يدعى أجيًرا إالَّ من  األجير هنا ليس بصالح 
 ...يستلم أجرة عن عمله

من هم األجراء؟ هناك أجراء يعملون في الكنيسة، يقول عنهم الرسول بولس: "يطلبون 
 (.21-19: 2ما هو ألنفسهم ال ما هو ليسوع" )في 

يطلبون ال ، الذين ال يحبُّون المسيح مجان اماذا يعني "يطلبون ما هو ألنفسهم"؟ أي 
م للربح، يولعون بطلب الكرامة من ما هو هلل ألجله، بل يطلبون منافع زمنيَّة، يفغرون أفواهه

 الناس. 
متى اشتهى أي رقيب أمور كهذه، وكان يخدم هللا ألجل نوالها، فإنَّه مهما يكن هذا 
اإلنسان، فإنَّه ُيحسب أجيًرا، وال يقدر أن يحسب نفسه بين األبناء، ألنَّه عن مثل هؤالء قال 

 (.5: 6" )مت "الحق أقول لكم إنَّهم قد استوفوا أجرهم :الرب أيًضا
َعَلى إن ِّي َأْرُجو فِّي ربنا يسوع " :انظر ما يقوله الرسول بولس عن تيموثاوس الطوباوي 

ي يَب َنْفسِّ َل إَِّلْيُكْم َسرِّيًعا تِّيُموَثاُوَس لَِّكْي َتطِّ إِّذا َعَرْفُت َأْحَواَلُكْم. ألن َلْيَس لِّي َأَحٌد  ،أن ُأْرسِّ
ي َيْهَتمُّ بَِّأْحوَ  يُر َنْفسِّ ْم اَل َما ُهَو آَخُر َنظِّ هِّ يُع َيْطُلُبوَن َما ُهَو أَلْنُفسِّ ، إِّذِّ الَجمِّ الُِّكْم بِّإِّْخاَلص 

يحِّ  جراء. إنه يطلب أحًدا (. حزن الراعي عندما كان بين أُ 21-19: 2" )في لَِّيُسوَع الَمسِّ
يحب قطيع المسيح بإخالص، وفتَّش لعلَّه يجده بين الذين هم حوله في ذلك الوقت، لكن لم 

 يجد!
جراء يوجدون أيًضا بيننا، لكن الرب وحده يفرزهم. ذاك الذي يعرف القلوب إن األُ 

يفرزهم، وإن كان أحياًنا يمكننا أن نعرفهم. ألنَّه لم ينطق الرب باطاًل في حديثه عن الذئاب 
 (.16: ٧"من ثمارهم تعرفونهم" )مت 
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ين في الكنيسة يجرون وراء لكن لُنصغِّ إلى هذه الحقيقة، أنه حتى اأُلجراء نافعين ألن كثير  ❖
رون بالمسيح، ومنهم ُيسمع صوت المسيح، والخراف ال تتبعهم،  الربح المادي، ومع ذلك يبش ِّ

 لكنَّها تتبع صوت المسيح المنطوق بواسطة اأُلجراء.
ي ُموَسى َجَلَس الَكَتَبُة جراء، كما أشار الرب نفسه: "لننصت إلى األُ  َعلى ُكْرسِّ

ْم اَل َتْعَمُلوا ،لُّ َما َقاُلوا َلُكْم أن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوهُ َوالفر ِّيسيُّون َفكُ  " َوَلكِّْن َحَسَب أَْعَمالِّهِّ
(. ماذا يريد الرب أن يقول إالَّ أن نسمع لصوت الراعي )يسوع( على لسان 3-2: 22)مت 

عل ِّم هللا بواسطتهم. جراء؟! ألن الجالسين على كرسي موسى، ُيعل ِّمون شريعة هللا، أي يُ األُ 
فال تسمعوا لهم وال تعملوا  –تعاليمهم الخاصة الشر ِّيرة  –لكنَّهم إن أرادوا أن يعل ِّموا بما لهم 

بها، ألنهم بالتأكيد يطلبون ما لهم، وليس ما ليسوع المسيح. لكن ِّنا لم نجد أجيًرا يجرؤ فينطق 
ر بسلوكه الشر ِّير لشعب المسيح قائاًل: "اطلبوا ما لكم وليس ما ليسوع ال مسيح". ألنَّه ال يبش ِّ

ر به( وال بالصالح الذي ينطق به.  الخاص، لذلك فإنَّه ال يضر بشر ِّه الذي يسلكه )إذ ال يبش ِّ
فإن عناقيد العنب التي تخرج  ...إذن فلنقطف منهم عناقيد العنب، ولكن لنحذر من الشوك

مة تنمو لكنَّها ترتكز بين األشواك. من أصول الكرمة، تكون مدالَّة على سياج. فروع الكر 
واألشواك هنا يكون لها ثمر ليس منها بل من الكرمة. فتش فستجد أن الشوك له جذور 

 غير الكرمة، وابحث عن جذور العنب فتجده نابًعا كثمرة لجذور الكرمة.
َوَلكِّْن َحَسَب " وا العنب. أي اجمع.."َفُكلُّ َما َقاُلوا َلُكْم أن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوهُ "

ْم اَل َتْعَمُلوا  "، أي احذروا األشواك.أَْعَمالِّهِّ
أنصتوا ال إلى األجراء بل إلى صوت الراعي )يسوع( ولو كان بواسطة األجراء، ألنكم 

"ليس لي أحد نظير نفسي  أنتم أعضاء الراعي. فإن بولس الرسول الطوباوي الذي يقول:
لجميع يطلبون ما هو ألنفسهم، ال ما هو ليسوع المسيح". يميز يهتم بأحوالكم بإخالص. إذ ا

ا َقْوٌم َفَعْن " في موضع آخر بين األجراء واألبناء قائاًل: امٍ َأمَّ ص  خِّ ٍد و  س  ،  ح  يحِّ ُزوَن بِّاْلَمسِّ َيْكرِّ
ا َقْوٌم َفَعْن  رَّةٍ َوَأمَّ يحِّ اَل َعْن إِّ  تحزُّب. َفَهؤاَُلءِّ َعْن م س  ، َظان ِّيَن أنَّهم ُيَناُدوَن بِّاْلَمسِّ ْخاَلص 

يًقا يُفوَن إلى ُوُثقِّي ضِّ (. هؤالء كانوا أجراء، الذين يكرهون بولس 16-15: 1" )في ُيضِّ
َغْيَر أنه َعَلى الرسول. ولماذا يكرهونه إالَّ ألنهم يطلبون أموًرا زمنيَّة؟! انظر ماذا يردف: "

، َوبَِّهَذا َأَنا َأْفَرُح. َبْل َسَأْفَرُح أيًضاُكل ِّ َوْجه  َسَواٌء َكاَن بعلَّة َأْم بَِّحق   ُيَنادَ  يحِّ  ".ى بِّاْلَمسِّ
جراء، أو بحق بواسطة األبناء. كرز بالحق سواء بعلَّة بواسطة األُ المسيح هو الحق، ليُ 

فاألبناء ينتظرون بصبر الميراث األبدي الذي لآلب، أمَّا األجراء فيشتاقون إلى أجرة العمل 
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 عة.الزمنيَّة ويطلبونها بسر 

أشار الرب إلى ثالثة أصناف )أشخاص(، وواجبنا نحن أن نبحث عن هؤالء في اإلنجيل.  ❖
يسون، نكون قد وجدنا من نحبُّهم  أي الراعي واألجير واللص... فإن وجدناهم أيُّها اإلخوة القد ِّ

 ومن نصبر عليهم ومن نحذر منهم. 
 فالراعي نحبُّه، واألجير نحتمله، واللص نحذر منه.

رون لعلَّه ألجل ففي الك نفعهم نيسة رجال تحدَّث عنهم الرسول قائاًل عنهم إنَّهم يبش ِّ
(. هؤالء 21: 2؛ 1٨: 1الخاص، سواء بقصد الربح المادي أو الكرامة أو مديح الناس )في 

رونهم بل  يكرزون باإلنجيل طالبين جزاء، قدر ما يستطيعون، غير طالبين خالص من يبش ِّ
من هؤالء الذين رفضوا الخالص، كلمة الخالص، وآمنوا  صالحهم الخاص. فمن يسمع

رين  رين أنفسهم، فإن المبش ِّ رون عنه دون أن يضعوا رجاءهم في المبش ِّ بالمخل ِّص الذين يبش ِّ
ر لهم يربحون.  يخسرون والُمَبش ِّ

ي ُموَسى َجَلَس الَكَتَبُة َوالفر ِّيسيُّ " :لقد سمعتم الرب يقول عن الفر ِّيسي ِّين " ون َعَلى ُكْرسِّ
َرَة اسمع بماذا يكمل: " ..(.2: 23)مت  َوَيَضُعوَنَها  ،الَحْملِّ فإنَّهْم َيْحزُِّموَن أحمااًل َثقِّيَلًة َعسِّ

مْ  ،َعَلى َأْكَتافِّ الناس  (...4: 23" )مت َوُهْم اَل ُيرِّيُدوَن أن ُيَحر ُِّكوَها بِّإِّْصبِّعِّهِّ
ر باإلنجيل أصغ إلى الرسول الذي يتكلَّم عن أمثال هؤالء متأو ًِّها  بأن هناك من يبش ِّ

رون "عن محبَّة" رون باإلنجيل بحق عن ضرورة" وآخرون يبش ِّ " هؤالء يقول عنهم أنَّهم ال يبش ِّ
رون ليسوا بحق. لماذا ال 1٨-16: 1)في  رون به هو حق، لكن الذين يبش ِّ (. إن ما يبش ِّ

رون بحق، إالَّ ألنهم ال يطلبون هللا بل يرجون شيًئا أخًرا  في الكنيسة. إن طلبوا في يبش ِّ
ا الذين  كرازتهم هللا كانوا أعفاء )طاهرين(، ألن النفس تجد في هللا عريسها الشرعي، أمَّ

 يطلبون بجانب هللا شيًئا آخر من هللا، هؤالء ليسوا أعفاء في طلبهم هللا.
ة، ال تحب أيُّها اإلخوة، إن أحبَّت الزوجة زوجها ألنَّه غني فإنَّها ال تكون طاهر  اتأمَّلو 

ريه وفقره أيًضا.  ..زوجها بل ذهب زوجها. بينما إن كانت تحبُّه، فلتحبُّه في عِّ
ا محبوب ا، يكرزون به لجله هو. هؤالء  ،إذن رون باهلل، بكونه إله  أولئك الذين يبش ِّ

 يطعمون القطيع وال ُيحسبون أجراء. 
(. 21لبطرس "أتحبُّني؟" )يو هذه العفَّة الروحيَّة طلبها ربَّنا يسوع المسيح عندما قال 

؟ هل تطلب من وماذا يعني بقوله "أتحبُّني؟" هل أنت عفيف "طاهر"؟ أليس قلبك بزانِّ 
الكنيسة ما هو لي وليس ما هو لك؟ فإن كنت هكذا وتحبُّني "ارع غنمي". ألنك بهذا ال 
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 تكون أجيًرا بل راعًيا.
ر بالمسيح بحق، أمَّا األجير فيبشر بعلَّ  ة، طالًبا أجرة ما. اسمع ماذا يقول فالراعي يبش ِّ

يحِّ الراعي بولس: " (. بكونه راعًيا فرح 1٨: 1" )في َسَواٌء َكاَن بعلَّة َأْم بَِّحق   ُيَناَدى بِّاْلَمسِّ
(، ألنهم يعملون قدر ما يستطيعون، وهم 1٨: 1" )في َوبَِّهَذا َأَنا َأْفَرحُ أيًضا بوجود األجراء "

 مفيدون طالما هم قادرون.
ن عندما أراد الرسول أن يطلب رعاة الستخدام آخر، أن يكونوا قدوة للضعفاء، ولك

يُن فِّي الرب ِّ الذي ُيَذك ُِّرُكْم عندئذ قال: " َأْرَسْلُت إَِّلْيُكْم تِّيُموَثاُوَس الذي ُهَو ابني الَحبِّيُب َواأَلمِّ
يحِّ   (. أي ذاك الذي يسلك مثلي... 1٧: 4كو  1" )بُِّطُرقِّي فِّي الَمسِّ

(. لكن ماذا قيل عن األجراء 20: 2رعاة قليلون، لكن األجراء كثيرون )في إن ال
َفإِّْن " :(، أمَّا عن الرعاة فيقول الرسول2: 6"الحق أقول لكم إنَّهم قد استوفوا أجرهم" )مت 

ًسا، َنافًِّعا لِّلسي ِّ  هِّ َيُكوُن إَِّناًء لِّْلَكَراَمةِّ، مقدَّ ْن َهذِّ َر َأَحٌد َنْفَسُه مِّ ا لُِّكل ِّ َعَمل  َصالِّح  ، ُمسْ رَطهَّ " َتَعدًّ
ا لُِّكل ِّ َعَمل  َصالِّح   (. ليس مستعًدا لعمل دون آخر بل "21: 2تي  2)  ".ُمْسَتَعدًّ

(؟ ذاك الذي 12: 10من هو األجير الذي يرى الذئب مقباًل فيترك الخراف ويهرب )يو  ❖
 ي.يطلب ما لنفسه وليس ما ليسوع المسيح. إنه ال يجرؤ على انتهار العاص

فالراعي الذي يطلب ما لنفسه ال ما ليسوع المسيح يصمت وال ينتهره، حتى ال تحدث 
هذه الخسارة )يقف معادًيا للكنيسة(، وال يفقد ما يستفيد منه من الصداقة البشريَّة معه، ولكي 

 ال يحدث له انزعاجات بسبب عداء بشري.
ن يجرف مؤمًنا إلى الزنا، هوذا الذئب يخطف واحًدا القطيع بفمه. هوذا الشيطا ،انظر

 وأنت ال تتحرَّك، وال تنطق بكلمة توبيخ!
 أيها األجير، هوذا ترى الذئب مقباًل فتهرب!

 (.21"يا سمعان بن يونا أتحبُّني؟... إرع غنمي" )يو  ❖
، وبرعايتنا لغنمه نطلب ما له وليس ما لنا، ألنَّه من نحبُّه هوليتنا ال نحب ذواتنا إنَّما 

بذاته، يموت بالتأكيد إن أحب ذاته. وهو بهذا ال يكون محًبا لنفسه، إذ بحبُّه  يقدر أن يحيا
 لنفسه يفقد حياته. 

لًكا لهم ال يكونون محب ِّين لذواتهمليت رعاة القطيع  ، لئالَّ يرعوا القطيع كما لو كان مِّ
 وليس قطيع المسيح.
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 فيطلبون ربًحا مادًيا بكونهم "محب ِّين للمال"، 
مون   ،في الشعب بكونهم "منتفخين"أو يتحكَّ

مة لهم بكونهم "متكب ِّرين"،  أو يطلبون مجًدا من الكرامة المقدَّ
فين"،  أو يسقطون في هرطقات "كمجد ِّ

يسين "كعصاة على الوالدين"،  ويحتقرون اآلباء القد ِّ
ون الخير بالشر على من يرغبون في إصالحهم حتى ال يهلكون بكونهم "ناكرين  ويردُّ

 للمعروف"،
 يقتلون أرواحهم وأرواح الغير "كمن هم بال رحمة"،و 

يسين "كشهود زور"،   ويحاولون تشويه شخصيَّات القد ِّ
 ويطلقون العنان للشهوات الدنيئة "كغير طاهرين"،

 "كغير رحماء"، ...ويشتكون دائًما
 وال يعرفون شيًئا عن خدمة الحب "كمن ال عطف فيهم"،

 بيَّة "كعنيدين"،ويقلقلون البشريَّة بمناقشاتهم الغ
ون عليه "كعميان"،  وال يفهمون ما يقولونه أو ما يصرُّ

لون المباهج الجسديَّة عن الفرح الروحي "كمحب ِّين للذات أكثر من حبُّهم هلل".  ويفض ِّ
هذه وغيرها من الرذائل المشابهة سواء كانت كلَّها في مجموعها في شخص  واحد، أو 

آخر، فإنَّها تظهر بشكل  أو آخر من هذا الجذر أحدها تسيطر على شخص وغيرها على 
وهو أن يكونوا "محب ِّين ألنفسهم". هذه الرذيلة التي يلزم أن يتحفَّظ منها من يرعون قطيع 
المسيح، لئالَّ يطلبوا ما لذواتهم وليس ما ليسوع المسيح، ويستخدمون من سفك المسيح دمه 

 ألجلهم، يستخدمونهم ألجل تحقيق شهواتهم.
الذين يرعون قطيعه، يلزم أن يكون حبُّهم عظيًما، بغيرة روحيَّة حتى يتغلَّب على  هؤالء

الموت لكي نحيا مع الخوف من الموت، هذا الذي يجعلنا )الخوف من الموت( ال نرغب في 
 (.23: 1المسيح. فالرسول بولس أيًضا يود أن ينَفق ويكون مع المسيح )في 

يس أغسطينوس  القد ِّ

 الخادم وعثرة المال
الحرب بين هللا والشيطان قديمة، فهي باقية كما هي في جوهرها، وإن اختلفت في 
شكلها أو مظهرها. ولعلَّ من أهم الوسائل التي يستخدمها الشيطان لمحاربة عمل هللا هو "إله 
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ام واالنحراف بهم من رتبة الرعا –هذا الدهر ة إلى األجراء، أو األبناء المال". إمَّا بإغراء الخدَّ
ام أو نيَّتهم من جهة الخدمة.  إلى العبيد، أو بتشكيك المؤمنين في أمانة الخدَّ

اًما  انحرفوا  –أساقفة أو كهنة أو شمامسة –فإن كنَّا في هذا العصر نرى أحياًنا خدَّ
ي، هذا ليس بالخدمة ليجعلونها تجارة لربح مادي أو اجتماعي، كوظيفة للعيش أو لنوال مجد زمن

ة، بل وكل التالميذ كانوا يطلبون  بغريب، فإن من بين التالميذ باع يهوذا سي ِّده بثالثين من الفضَّ
 كرامة زمنيَّة قبل حلول الروح القدس عليهم.

وإذ يستخدم الشيطان هذا السالح لتشكيك الشعب في نيَّة رعاتهم. لذلك حذَّر هللا، في 
نصيًبا مع بقيَّة األسباط، ألن الرب هو نصيبهم، حتى ال  وايطلبالعهد القديم، سبط الوي أن 

يشك الشعب في نيَّتهم، كما لكي ال يستغل الالويُّون سلطانهم الروحي وحب الشعب لهم في 
موا العشور  كأمر  –نوال نصيب أرضي أوفر أو أرض أخصب. إنَّما طلب من الشعب أن يقد ِّ

ا لبقيَّة األسباط، برضى للسبط الذي بال نصيب أرضي، وهم بذل –إلهي ك ينالون نصيًبا أوفر ممَّ
 من هللا والشعب.

ولعلَّ الشيطان حاول أن يستخدم نفس الوسيلة إلبطال خدمة ربنا يسوع، لكنَّه ما كان  
يقدر، ألن "ابن اإلنسان ليس له أين يسند رأسه"، فإلى لحظات صعوده لم يكن يملك شيًئا، مع 

 لكهما.أنه خالق السماء واألرض وما
وخشي التالميذ من هذه الحرب، رغم محبَّة الشعب لهم وثقتهم في أمانتهم، إذ يشهد 

توَن بَِّأْثَمانِّ الَمبِّيَعاتِّ يأُكلَّ الذين َكاُنوا َأْصَحاَب ُحُقول  َأْو ُبُيوت  َكاُنوا َيبِّيُعوَنَها و الكتاب قائاًل: "
ْنَد َأْرُجلِّ الرُُّسلِّ  (. 35-34: 4" )أع وزَُّع َعَلى ُكل ِّ َأَحد  َكَما َيُكوُن َلُه احتياجٌ َفَكاَن يُ  ،َوَيَضُعوَنَها عِّ

األموال للشمامسة السبعة المشهود لهم، حتى ال تتسرَّب أية شائبة  هذه لكنَّهم تركوا أمر توزيع
 إلى خدمتهم.

تلك الحرب، حتى استطاع أن  –قدر المستطاع  –وبولس الخادم األمين كان يخشى 
ة َأْو َذَهَب َأْو لَِّباَس َأَحد  َلْم اشته. َأْنُتْم َتْعَلُموَن أن َحاَجاتِّي َوَحاَجاتِّ الذين " يقول في أفسس: فضَّ

 (.34-33: 20" )أع َمعِّي َخَدَمْتَها َهاَتانِّ الَيَدانِّ 
(، ينفق كل ما يملك، وُينفق 11: 10فالراعي الُمحب يبذل ذاته عن الخراف )يو 

(، يكتفي بالكفاف لكي ينفق على 20 ر من األخذ )أعألجل محبوبيه، محب للعطاء أكث
 محبوبيه، بل وإن أمكن أن يبيع نفسه في رضى وسرور ألجل محبوبيه!

حتى بالنسبة للخدمة، عليه أن ُينَفق، وينفِّق بأمانة وال يخضع لعبادة الرصيد، فكم من 
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ة، وكان  أرصدة وممتلكات أفسدت الخدمة! وكم من رعاية وخدمة قامت حيث ال ذهب وال فضَّ
تها ورصيدها!  الرب ذهبها وفضَّ

لم يطلب هللا من تالميذه أن يرصدوا مااًل، وال حتى للخدمة تحت اسم الكنيسة، بل أن 
 يقتنوا النفوس الثمينة التي من أجلها مات ربنا يسوع على الصليب.

  .ليعطنا الرب في حياتنا وخدمتنا أالَّ يكون للمال مكان في قلوبنا

متنع عن النقاش في أمر هؤالء الذين يرعون أنفسهم ال الرعيَّة، فيلتهمون اللبن، إنَّني سأ ❖
ويلبسون الصوف، ويذبحون السمين، وال يرعون الغنم، فالمريض لم يقودوه، والمكسور لم 
ة وعنف  ونه والضال لم يطلبوه، والقوي ال يهتمون به، بل بشدَّ يجبروه، والمطرود ال يستردُّ

الخ.( وإذا لم يوجد راعي تتشتَّت الغنم في كل سهل  5: 14ويهلكونهم )خر يتسلَّطون عليهم 
أو وادي وفي كل الجبال، تصير أكاًل لكل طيور السماء ووحوش البريَّة، فال يوجد من يسأل 
عنهم أو يأتي بهم. وماذا تكون النتيجة؟ "حي  أنا يقول الرب من حيث غنمي صارت غنيمة" 

لى الرعاة، وأطلب غنمي من يدهم وأُكفُّهم عن رعي غنمي (، هأنذا ع٨: 34)راجع خر 
(، وأجعلها خاصتي، وأما الرعاة فيقاسون من كذا وكذا كما يليق برعاة 10: 34)راجع خر 

 األشرار.
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

هِّ؟ َوَمْن يَ " ❖ ْن َمْن َتَجنََّد َقطُّ بَِّنَفَقةِّ َنْفسِّ ْن َثَمرِّهِّ اَل َيْأُكُل؟ َأْو َمْن َيْرَعى َرعيَّة َومِّ ْغرُِّس َكْرًما َومِّ
 (. ٧: 9كو  1" )َلَبنِّ الرَّعيَّة اَل َيْأُكُل؟

لقد أوضح الرسول مقدار االعتناء الالزم من جانب المعل ِّم نحو رعيَّته. فالرسل 
يَّة، بل في معركة ضد بالحقيقة كانوا جنوًدا وكرَّامين ورعاة. كانوا جنوًدا ال ف ي حرب حس ِّ

الشيَّاطين. وكرَّامين ال في أرض عاديَّة، بل في نفوس عاقلة، ورعاة ال لحيوانات، بل 
 لنفوس  عاقلة.

د االنتفاع ال المغاالة.  يلزمنا أيًضا أن نشير كيف احتفظ الرسول باالعتدال، طالًبا مجرَّ
" هِّ َمْن َتَجنَّ " بل، فلم يقل "من تجنَّد ولم يقتنِّ  ".َد َقطُّ بَِّنَفَقةِّ َنْفسِّ

َوَمْن بل قال: " ،ولم يجمع ذهًبا أو لم يجني كل الثمار" َوَمْن َيْغرُِّس َكْرًماولم يقل "
ْن َثَمرِّهِّ اَل َيْأُكلُ   ". َيْغرُِّس َكْرًما َومِّ

َلَبنِّ  َمْن َيْرَعى َرعيَّة َومِّنْ " :بل قال ،ولم يتاجر في الغنم" َمْن َيْرَعى َرعيَّةولم يقل "
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"، دون أن يطالب أن يأخذ من الخراف إنَّما من لبنها، مشيًرا بذلك إلى الرَّعيَّة اَل َيْأُكلُ 
 ضرورة اكتفاء المعل ِّمين بقوتهم الضروري.

هذا ما قاله ألولئك المعل ِّمين الذين يريدون أن يأكلوا الكل، ويجنون الثمر بأسره. وقوله 
 (.10: 10ل مستحق طعامه" )مت هذا يطابق وصيَّة الرب: "ألن الفاع

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

(. يعني بذلك أنه ال يكون محتاًجا وال 11: 4"قد تعلَّمت أن أكون مكتفًيا بما أنا فيه" )في  ❖
لديه فائض. ليس محتاًجا ألنَّه ال يطلب المزيد. وال لديه فائض ألن ما عنده فهو له 

 كثيرين غيره.ول
قوله هذا يخص المال، لكن يمكن أن ُيقال عن كل شيء آخر، ألن ما لديه في تلك 
اللحظة يكفيه، فال يطلب كرامة أعظم، وال خدمات أكثر، وال يكون شغوًفا نحو مديح الناس 
له، وال يريد من يعترف بفضله عليه في غير محله، إنَّما هو صبور في جهاده. منتظر 

الذي يتطلَّب االحتمال. فيكمل قائاًل: "أعرف أن أتَّضع وأعرف أيًضا أن نهاية صراعه 
 (.12: 4" )في أستفضل

فبولس عرف كيف يستفضل )يغتني(، إذ كان غنًيا في الروح بالرغم من عدم امتالكه 
 كنوز األغنياء.

 عرف كيف يغتني، ألنَّه لم يطلب مااًل في العطاء، إنَّما كان يطلب ثمر النعمة.
طيع أيًضا أن تعرف كيف اغتنى بولس بطريق آخر، إذ أمكنه أن يقول: "فُمنا وتست

 (.11: 6كو  2مفتوح إليكم أيُّها الكورنثوسيُّون. قلبنا متَّسع" )
يس أمبروسيوس  القد ِّ

: موسى الذي استحق قيادة أمام هللا كهذه، خادًما بضمير صالح، منق ًِّيا نفسه، يقول هلل ❖
ًدا " َماًرا َواحِّ ْنُهمْ )شيًئا ما( حِّ ْنُهمْ  ،لْم آُخْذ مِّ  (.15: 16" )عد َوال َأَسْأُت إِّلى َأَحد  مِّ

وصموئيل أيًضا الذي قضى بين الشعب سنوات طويلة وحكم الشعب بدون كبرياء، 
َباَي إلى َهَذافي النهاية نقَّى نفسه قائاًل: "َ  ْرُت َأَماَمُكْم ُمْنُذ صِّ َنَذا َفاْشَهُدوا أَ الَيْومِّ. ه َأَنا َقْد سِّ

هِّ: َثْوَر َمْن َأَخْذتُ  يحِّ اَم َمسِّ ام الرَّب ِّ َوُقدَّ َماَر َمْن َأَخْذتُ  ،َعَليَّ قدَّ َوَمْن  ،َوَمْن َظَلْمتُ  ،َوحِّ
ْن َيدِّ َمْن َأَخْذُت فِّ  ،َسَحْقتُ  َي َعْيَنيَّ َعْنهَومِّ  :12صم  1" )، َفَأُردَّ َلُكْم؟()أي رشوة دية أُلْغضِّ

ْن َيدِّ َأَحد  َشْيًئا" :(. وعندما قال له الشعب2-3 "، دعى َلْم َتْظلِّْمَنا َواَل َسَحْقَتَنا َواَل َأَخْذَت مِّ
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ُدوا بَِّيدِّي َشْيًئا. الرب ليشهد قائاًل: " يُحُه الَيْوَم َهَذا، َأنَُّكْم َلْم َتجِّ ٌد َمسِّ ٌد الربُّ َعَلْيُكْم َوَشاهِّ َشاهِّ
دٌ   (.5-4: 12صم  1" )َفَقاُلوا: َشاهِّ

وعلى هذه النغمة، فإن بولس الرسول بقدر ما كان له ضمير صالح قال ألهل 
َن هللا كورنثوس: " ، َبْل َكَما مِّ ْن إِّْخاَلص  يَن َكلَِّمَة هللا، َلكِّْن َكَما مِّ ألنَّنا َلْسَنا َكالَكثِّيرِّيَن َغاش ِّ

يحِّ  ْد َأَحًدا. َلْم َنْطَمْع فِّي َلْم َنظْ (، "1٧: 2كو  2" )َنتكلَّم َأَماَم هللا فِّي الَمسِّ لِّْم َأَحًدا. َلْم ُنْفسِّ
 (.2: ٧كو  2" )َأَحد  

َفَمْن ُهَو الَعْبُد وعنهم يقول الرب: " ..رجال الكهنوت أمثال هؤالء ُينعشون الكنيسة.
هِّ  يُن الَحكِّيُم الذي َأَقاَمُه سي ِّدُه َعَلى َخَدمِّ ينِّهِّ؟  ،اأَلمِّ َيُهُم الطَعاَم فِّي حِّ ُطوَبى لَِّذلَِّك الَعْبدِّ لُِّيْعطِّ

ُدُه َيْفَعُل َهَكَذا  (.46-45: 24" )مت الذي إَِّذا َجاَء سي ِّدُه َيجِّ
يس ايريناؤس  القد ِّ

ر باإلنجيل بقصد الحصول على الطعام، لكن ِّنا نأكل لنستطيع التبشير  ❖ ينبغي أالَّ نبش ِّ
 باإلنجيل.

ر باإلنجيل لكي  نحصل على الطعام، يكون التبشير باإلنجيل في نظرنا فإن كنَّا نبش ِّ
أقل أهميَّة من الطعام، وبذلك تنصب سعادتنا في الطعام ويصير التبشير ضرورة الزمة 
لتحقيق سعادتنا )في األكل( وهذا ما نهانا عنه الرسول عندما قال: "إنه بسماح من الرب 

رون باإلنجيل أن يعيشوا من اإلنجيل ومع ذلك فلم يستخدم لنفسه هذا  ،"يجوز للذين يبش ِّ
السلطان والسبب في ذلك أن كثيرين كانوا يرغبون في الحصول على فرص لبيع اإلنجيل، 

أَلْقَطَع ُفْرَصَة الذين وقد أراد أن يضيع عليهم هذه الفرصة. لذلك كان يعمل بيديه، قائاًل: "
 (.12: 11كو  2" )ُيرِّيُدوَن ُفْرَصةً 

ها، لنوال الطعام(. بقوله: "لقد استقبح البشارة با ْسُتْم َتْعَلُموَن لأَ إلنجيل كضرورة )أي َكدَّ
َن الَهْيَكلِّ َيْأُكُلوَن؟ الذين ُياَلزُِّموَن الَمْذَبَح ُيَشارُِّكوَن  سةِّ مِّ أن الذين َيْعَمُلوَن فِّي اأَلْشَياءِّ المقدَّ

: أن الذين ُيَناُدوَن بِّ  ا َأَنا َفَلْم الَمْذَبَح. َهَكَذا أيًضا َأَمَر الرَّبُّ يُشوَن. أمَّ يلِّ َيعِّ ْنجِّ َن اإلِّ يلِّ مِّ ْنجِّ اإلِّ
ْن َهَذا (. من ثم قد ظهر أنه يجوز األكل من اإلنجيل 15-13: 9كو  1" )استعمْل َشْيًئا مِّ

 . ..ولكنَّه كأمر إجباري 
ر فليس لي فخر" ر باإلنجيل لنوال هذه  ،يقول: "إن كنت أبش ِّ أي إن كنت أبش ِّ

ي أكون قد جعلت هدف اإلنجيل هو الحصول على األكل والشرب والملبس، الضروريَّات فإن ِّ 
" أي هذه الحالة ينبغي على  "،ولكن لماذا "ليس لي فخر؟ "إذ الضرورة موضوعة عليَّ



 55 

التبشير كوسيلة للحصول على وسائل العيش، أو ألنَّني أطلب ثماًرا زمنيَّة من التبشير 
ر"باألمور األبديَّة فيكون التبشير ضرو   .1رًيا وليس طوًعا "فويل لي أن كنت ال أبش ِّ

 ولكن ما هو الهدف في تبشيره؟... ❖
ر به طوًعا ال  إنه يقصد نوال اإلنجيل نفسه والحصول على ملكوت هللا، وبذلك يبش ِّ
كرًها، فهو يقول: "فإن كنت أفعل هذا طوًعا فلي أجر. ولكن إن كان كرًها فقد استْؤمنت على 

ر كرًها للحصول على األشياء الضروريَّة للحياة، فيسنال بواسطتي وكالة"، أي إن كنت أ بش ِّ
بواسطة تبشيري، وأكون أنا قد  أحبُّوا اإلنجيل في ذاتهاآلخرون جزاء اإلنجيل، هؤالء الذين 

 ُحرمت من هذا الجزاء، ألن ِّي ال أحب اإلنجيل لذاته بل للحصول على األشياء الزائلة.

يس كابن  يكون قد أخطأ في الوكالة التي أسُتؤمن عليها. ألنَّه فمن يخدم اإلنجيل كعبد  ول ❖
 تيكون كما لو أعطى اآلخرين ما قد حرم نفسه منه، فال يكون شريًكا في ملكوت السماوا

 بل ُيطرد خارًجا، لكنَّه يأخذ الطعام كأجرة للعبوديَّة البائسة.

ه أن يهب باإليمان الذي لكن الخادم الذي يحسب نفسه في عداد األبناء، يكون في قدرت ❖
يشاركونه في ذلك الملكوت الذي له نصيب فيه، أمَّا إذا ُحسب عبًدا فيقول: "ولكن إن كرًها 

 فقد أستؤمنت على وكالة"، أي يعطي اآلخرين دون أن يأخذ نصيًبا منهم. 

وبما أن الذين يتجنَّدون ينالون طعامهم ومرتَّباتهم، وإن كان ليس جميعهم يعملون ألجل  ❖
الخير العام، بل هناك من يتجنَّد بقصد أن يحصل على المرتَّب. هكذا ليس الكل يخدم هللا 
من أجل سعادة الكنيسة بل هناك من يخدم لينال األشياء الزمنيَّة. وقد قيل قباًل "ال تقدروا 

 أن تخدموا سي ِّدين".
يس أغسطينوس  القد ِّ

م لنا النصح مشكوًكا في نزاهته ومحًبا للمال، فإن أي قدر عندما يكون الشخص الذي يق ❖ د ِّ
 من المال كفيل بتغيير تفكيره. 

فمن يطلب المسرَّات وينذر األموال... أي الطمَّاع والشغوف إلى الربح القبيح، يكون 
ي أنا فيه" )فمحتقًرا. لهذا يقول بولس صاحب المشورة الصالحة: "قد تعلَّمت أن أكون مكتفًيا بما 

(، فكان مكتفًيا بما لديه، 10: 6تي  1(. ألنَّه يعرف أن محبَّة المال أصل لكل الشرور )11: 4

                                                 
1 Sermon on the Amount 2:55.  
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 غير طالب  ما لدى اآلخرين. فإن كان لديه قليل أو كثير يراه هو كثير.

محبَّة المال قديمة، رذيلة عتيقة، أظهرت ذاتها حتى في إعالن الشريعة اإللهيَّة، ألن  ❖
 (.1٧: 20جل كْبحها )خر الناموس قد أعطَي أل

  ..ظنَّ أنه بواسطتها يقدر أن يجعل بِّلعام يلعن الشعب. فباالق
بن نون أمكنه أن يوقف الشمس عن الغروب، لكنَّه ما استطاع أن يوقف  ويشوع

. فإذ أوقف األولى كملت نصرته، وإذ جاءت محبَّة ..محبَّة المال عن أن تزحف إلى عاخان
 المال أفسدته نصرته.

يس أمبروسيوسالق  د ِّ

على األسقف أن ينال طعامه وشرابه بقدر ما يكفيه، حتى ال يتوانى عن تعليم غير  ❖
المتعل ِّمين، وال يكون كثير النفقة وال تائًها )مسرًفا(. وال تكن سيرته التلذُّذ، وال يأكل شيًئا 

 مختاًرا.
 3باب  – الدسقوليَّة

ليكن األسقف غير محب  للربح القبيح السيما مع المخالفين، لئالَّ ُيلدغ أو َيلدغ هو أحًدا.  ❖
وال يحب النصيب األكبر. وال يكن مغتصًبا وال يكن متسر ًِّعا. وال محًبا لألغنياء. وال مبغًضا 

رك للشيطان.  للفقراء... وال محًبا للدينار، ألن هذه كلَّها عداوة هلل وشِّ
 3باب  – ةالدسقوليَّ 

لينل األسقف طعامه وكسوته بقدر الكفاف كما يليق بالحاجة والعفاف. وال ينال من مال  ❖
 كنيسة الرب كأن له رأس مال، بل بقدر ألن العامل يستحق أجرته.

ال يكن مسرًفا وال يشته وال يزي ِّن ثيابه، بل ينال ما هو لقيام الجسد، ما يصلح لُسترة 
 غير. جسده ال

أما مال الرب فال ُتفرطوا فيه وال تأكلوه وتنفقوه عليكم وحدكم، بل دبروه لكم وللمحتاجين  ❖
ام هللا. فإذا أنفقتموه عليكم وحدكم، تكونون عند هللا كمن ال يشبع، ومثل  لتكونوا مستقيمين قدَّ

 (.3: 34اآلكلين وحدهم. كما يقول إن اللبن شربتموه والصوف لبستموه )خر 

كم هذا ليس لكي ال تنالوا من تعبكم ألنَّه مكتوب "ال تُكْم الثور في الدراس" )تث نقول ل ❖
(، بل كي تنالوا منه بشكر وقدر وعدل مثل البقرة التي تدرس في البْيَدر بغير كمامة 4: 25
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وتأكل منه، لكنَّها اَل تأكله كلُّه، هكذا أنتم أيًضا الذين تعملون في البْيَدر الروحاني الذي هو 
الكنيسة التي هلل. كلوا من الكنيسة مثل الالوي ِّين الذين كانوا يخدمون في ُقبَّة الشهادة التي 

 هي مثال الكنيسة... 
 الدسقوليَّة
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 الثانيالفصل 

 
 
 

 مفهوم الحب الرعوي 
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 مفهوم الحب الرعوي 
 أو حب الراعي لرعيَّته

 حب روحي ال عاطفي
لها صورة عريسها المحب. وهي تحب كما يحب  –ة ألوالدها األم المحبَّ  –الكنيسة 

بُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا َكَما َأْحَبْبُتُكمْ هو، " يَّتِّي أن ُتحِّ َي َوصِّ هِّ هِّ  (. 12: 15" )يو َهذِّ
وماذا يطلب يسوع في حبُّه لنا، إالَّ أن ينتقل بأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا وقلوبنا إلى 

 السماويَّات.
َوَكاَن َيُسوُع َيُطوُف الُمُدَن كلَّها َوالُقَرى رسالته يؤك ِّد الكتاب أكثر من مرَّة، "فمن جهة 

ُز  َها َوَيْكرِّ عِّ ار ةِّ الم ل ُكوتِّ يعل ِّم فِّي َمَجامِّ (. بل دعا حديثه وتبشيره "كلمة 35: 9" )مت بِّبِّش 
هً 1٨: 13الملكوت" )مت   اْطُلُبوا أواًل َمَلُكوَت هللاا قلوبنا من األرضيَّات نحو السماويَّات. "(، موج ِّ

هِّ كلَّها ُتَزاُد َلُكمْ  ،َوبِّرَّهُ  َبلِّ اْكنُِّزوا َلُكْم ُكُنوًزا ، اَل َتْكنُِّزوا َلُكْم ُكُنوًزا َعَلى اأَلْرضِّ (، "33: 6" )مت َوَهذِّ
 (.21-19: 6" )مت َحْيُث َيُكوُن َكْنُزَك ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبَك أيًضا، ألنَّه فِّي السَماءِّ 

وكانت أمثلته كلَّها تختص بالسماء، حتى عندما سأله التالميذ فيما يختص باألزمنة، 
ه كلماته   توبأمثلة كثيرة عن السماء، تارة يشبه ملكوت السماوا –في حديث طويل مشو ِّق  –وجَّ

ثهم عنه كفرح  عظيم  )مت  ،(25رس تنتظره العذارى )مت بعُ  (. وفي حديث 21: 25وأخرى يحد ِّ
(. وكشف عن فاعليَّته بخميرة قادرة أن تخم ِّر 31: 13هه لهم بحبَّة خردل حية )مت سابق شبَّ 

العجين كلُّه، وعن عظمته بكنز  مخفي  أو لؤلؤة عظيمة الثمن يبيع اإلنسان كل شيء ليشتريها 
 (.45-44: 13)مت 

: 13)مت  تبل وعندما يختلي بتالميذه سًرا، كان يكشف لهم أسرار ملكوت السماوا
11.) 

ة بملكوت  أما فيما بين القيامة والصعود، لم يكن هناك حديث إالَّ عن "األمور المختصَّ
(، حتى التهبت قلوبهم بحب الملكوت السماوي، واشتاقوا من كل قلوبهم أن تأتي 3: 1هللا" )أع 

قوا عربونه هنا، ليرو  ا يسوع اللحظات التي فيها ينطلقون من هذا العالم لينالوا الملكوت الذي تذوَّ
في أمجاده وجًها لوجه. لذلك عندما صعد يسوع إلى السماء، لم تحزن قلوبهم وال اضطربوا بل 

 (.52: 24"رجعوا إلى أورشليم بفرح  عظيم " )لو 
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: 25فموضوع حب هللا، هو ميراثنا السماوي الذي ُيعد لنا منذ تأسيس العالم )مت 
دَّ َلُكْم َمَكاًناَأنَ ( والذي ألجله ُصلب يسوع ومات وقام وصعد. "34 ي أُلعِّ َوإِّْن َمَضْيُت  ،ا َأْمضِّ

-2: 14" )يو آتِّي أيًضا َوآُخُذُكْم إَِّليَّ َحتَّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم أيًضا ،َوأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكاًنا
3.) 

ه بنفسه "أُلعد  ل كم مكاًنا" إنه عريس محب لعروسه، صعد يعدُّ لها بيت الزوجيَّة، ُيعدُّ
لنا له )12: 2تس  1ويدعونا إليه )  (.5: 1تس  2(. وعمله هنا فينا أن يهي ِّئنا للملكوت ويؤه ِّ

 رسالة الكنيسة
هذه هي رسالة ربنا يسوع، أن َيصل بكل نفس إلى اللقاء معه إلى األبد أي إلى الحياة 

 .تاألبديَّة، أو إلى ملكوت السماوا
ام الكني ا هدف خدَّ ، وهذا هو محور حديث التالميذ سة الحقيقي ِّينوهذا هو أيض 

ة بملكوت هللا )أع  (. لذلك قال بولس الرسول عن 12: ٨والرسل، أال وهو األمور المختصَّ
ام األمناء "العاملون معي لملكوت هللا" )كو   (.11: 4الخدَّ

ها أو وعظها أ اسِّ و هذا هو هدف الكنيسة، أن تلتقي كل نفس بربنا يسوع. سواء في قدَّ
تدريسها للعقائد أو التاريخ الكنسي، فكل عمل  يقوم به الخادم بغير هذا الهدف، يكون أبعد عن 

 أن ينسب إلى روح الكنيسة.
ال يهدف بوضوح إلى هذا الغرض يصير  –مهما كانت قيمته  –فكل خدمة أو عمل 

اًل لرسالة ربنا يسوع. فكم من فروع لمدارس التربيَّة الكنس يَّة، وكم من كهنة نفاية، بل ومعط ِّ
ام نجحوا في جذب النفوس إليهم بحديثهم اللي ِّن الرقيق، وعظاتهم البليغة وخدماتهم الكثيرة  وخدَّ

، لكنَّهم حرموا أوالدهم من يسوع!  في كل باب 
لست أقول، إن العيب في الحديث اللي ِّن وال في العظات وال في الخدمات، فربنا يسوع 

يق في حديثه، بليغ في عظاته، يخدم بال حدود، لكنَّه لم ينحرف وديع وال يسمع أحد صوته، رق
قط عن هدفه في رسالته، أن يجذب النفوس ال إلى العظة وتنميقها وال إلى الخدمة وال إلى 

تها، بل إلى خالصها أواًل وآخًرا.  المعجزة وقوَّ

 أما تهتم باالحتياجات الخرى؟
كما أجسادنا، يطلب خالصنا كما يشبع هللا كخالق  محب  لخليقته، يهتم بأرواحنا 

 احتياجاتنا الجسديَّة والنفسيَّة أيًضا.
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 .اْذَهَبا َوَأْخبَِّرا ُيوَحنَّا بَِّما َتْسَمَعانِّ َوَتْنُظرانِّ " :فهو الذي قال عن نفسه لتلميذي  يوحنا
ُرونَ  ُرونَ  ،َوالُعْرُج َيْمُشون  ،الُعْمُي ُيْبصِّ مُّ َيسْ  ،َوالُبْرُص ُيَطهَّ  ، َوالَمْوَتى َيُقوُمونَ ،َ َمُعون َوالصُّ

 (. 5-4: 11" )مت رونَ َوالَمَساكِّيُن يبشَّ 
 وهو الذي شارك الفرحين أفراحهم والحزانى أحزانهم، بل والجياع أشبعهم. 

دهلكن  ، فهو الخالق الذي يعول خليقته ويهتم لم تكن هذه رسالة ربنا يسوع في تجسُّ
د أيًضا. أنه هو الذ د، والذي كان يشفيهم بها قبل أن يتجسُّ ي كان يشفي المرضى قبل التجسُّ

ده، والذي ال يزال وسيزال يشفق عليهم ألنهم خليقته.  أثناء تجسُّ
العجيب على المرضى والحزانى والمتعبين والجائعين لم يكن جديًدا، إنَّما في  هإن تحنُّن

ده ووجوده بيننا بالجسد اكتشفنا حبُّه وعطفه على خليقته.  تجسُّ
م نفسه فدية عنَّا، أن يصالحنا مع  هدف د األول أن يأتي بكل نفس  إليه، أن يقد ِّ التجسُّ

م ألرواحنا الحياة بعد موت طويل بالخطيَّة " والحياة كانت نور  فيه كانت الحياة،اآلب. جاء ليقد ِّ
ص (. وقد لخَّ 12، 4: 1. كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاًنا أن يصيروا أوالد هللا" )يو ..الناس

 (.11: 5الرسول رسالة ربنا يسوع قائاًل: "الذي نلنا به اآلن المصالحة" )رو 
َن هللا، الذي هذه هي رسالة رسل المسيح أيًضا، " ن اَوَلكِّنَّ الُكلَّ مِّ ال ح  هِّ بربنا  ص  لَِّنْفسِّ

يحِّ مُ  ْدَمَة الُمَصاَلَحةِّ، َأْي أن هللا َكاَن فِّي الَمسِّ ، َوأَْعَطاَنا خِّ يحِّ هِّ، يسوع الَمسِّ َصالًِّحا الَعاَلَم لَِّنْفسِّ
ب  َلُهْم َخَطاَياُهْم،  ةِّ َغْيَر َحاسِّ ال ح  لِّم ة  الُمص  ع ا فِّين ا ك  و اضِّ ، َكَأنَّ و  يحِّ . إًِّذا َنْسَعى َكُسَفَراَء َعنِّ الَمسِّ

: َتَصاَلُحوا َمَع هللا. ألنَّه َجَعَل الذي َلْم َيْعرِّ  يحِّ ُظ بَِّنا. َنْطُلُب َعنِّ الَمسِّ ْف َخطيَّة، َخطيَّة هللا َيعِّ
يَر َنْحُن بِّرَّ هللا فِّيهِّ   (.21-1٨: 5كو  2" )أَلْجلَِّنا، لَِّنصِّ

م ذاته من أجل مصالحتنا مع هللا. أمَّا إشباعنا نفسانًيا أو  جاء السيد المسيح ليقد ِّ
جسدًيا، فإنَّه إن كان يقوت طيور السماء التي ال تزرع وال تحصد وال تجمع إلى مخازن )مت 

، ويعطي زنابق الحقل نمًوا وجمااًل، إن كان يشرق بشمسه ويمطر على الصالحين (25: 6
فون عليه، أفما يهتم بأوالده أيًضا؟!  واألشرار حتى الذين يجد ِّ

إنه يهتم بالتأكيد باحتياجاتنا، أيًّا كانت، ألن اإلنسان وِّحدة واحدة وله كيان واحد، ال 
وال يسلك جسده  - بعد االنتقال من هذه الحياة اللهمَّ إالَّ  -يعيش بروحه فقط دون الجسد 

منفصاًل عن روحه، فإنَّه يهتم بكل منَّا ككيان  واحد، وليس كشخصين، مخضًعا أجسادنا تحت 
 منطلًقا بنا لالهتمام بالملكوت السماوي. وهذا هو اهتمام الكنيسة األولى. ،قيادة أرواحنا

بربنا يسوع ليكون له نصيب فيه، أي فالكنيسة كعريسها تطلب أن يلتقي كل ابن لها 
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في الملكوت، دون أن تغفل أيًضا عن احتياجاته النفسيَّة والماديَّة، وخاصة بالنسبة لألرامل 
بين والمرضى طالما هم في هذا الجسد  ...واأليتام والمعوز ِّين والمتضايقين والمتأل ِّمين والمجرَّ

 المعرَّض لهذه الضعفات.
ام بهذه المور عن رسالتهم الولى الخطورة كللكن الخطورة  ، لذلك أن ينشغل الخدَّ

نجد الرسل تركوا خدمة الموائد واالهتمام باالحتياجات الماديَّة للشعب في أيدي سبعة شمامسة 
ي أن  ىَدعَ مشهود لهم، إذ "َ  يذِّ َوَقاُلوا: اَل ُيْرضِّ لِّم ة  هللا االثنا َعَشَر ُجْمُهوَر التالمِّ ن ْتُرك  ن ْحُن ك 

م  م و ائِّد  و   ْنُكْم َمْشُهوًدا َلُهْم َوَمْمُلو ن ْخدِّ ْخَوُة َسْبَعَة رَِّجال  مِّ وحِّ الُقُدسِّ ئ. فانتخبوا أيُّها اإلِّ َن الرُّ يَن مِّ
ْدَمةِّ الَكلَِّمةِّ. َفَحُسَن هَ  ُب َعَلى الصاَلةِّ َوخِّ ا َنْحُن َفُنواظِّ هِّ الَحاَجةِّ. َوَأمَّ ْكَمة  َفُنقِّيَمُهْم َعَلى َهذِّ ا ذَ َوحِّ

وحِّ الُقُدسِّ َوفِّيُلبَُّس  وءً ستفاُنوَس َرُجاًل َمْملُ إالَقْوُل َأَماَم ُكل ِّ الُجْمُهورِّ َفاختاُروا  َن اإليمان َوالرُّ مِّ
ياًل َأْنَطاكِّيًّا. الذين َأَقاُموُهْم َأَماَم الرُ  يَناَس َونِّيُقواَلُوَس َدخِّ يَكاُنوَر َوتِّيُموَن َوَبْرمِّ ُسلِّ َوُبُروُخوُرَس َونِّ

يَ فَ  مِّ اأَلَيادِّ  (.6-2: 6" )أع َصلُّوا َوَوَضُعوا َعَلْيهِّ
فاألسقف أو الكاهن مسئول أواًل عن تقديم شخص ربنا يسوع كمصدر شبع لكل فرد 
من أفراد شعبه. لكن هذا لن يعفيه من مسئوليَّته في اإلشراف على تدبير أموال الكنيسة 

 ها في أيدي شمامسة أتقياء أمناء.وتوزيعها على العائالت التي في عوز. حتى بعد تسليم
د على أنه ينبغي أن ندرك تماًما، أن  رسالة الكنيسة لم تكن في يوم من اليَّام مجرَّ

د رسالة عاطفيَّة صرفة، إنَّما رسالتها مصبوغه بصبغة  االهتمام باالحتياجات الماديَّة أو مجرَّ
 .تروحيَّة، هدفها ملكوت السماوا ت قويَّةإيمانيَّة 

د القدرة الحسابيَّة أو فالش مامسة السبعة لم ُيذكر عند اختيارهم أن يشترط فيهم مجرَّ
ْمُلوئين  الحكمة اإلنسانيَّة في التوزيع، أو غير ذلك من المؤهَّالت، بل ألتزم فيهم أن يكونوا " م   َ

ةٍ  ْكم  حِّ وحِّ الُقُدسِّ و   (.6" )أع مِّن  الرُّ
األسقف الذي يقوم باإلشراف، يلزم أن  فالشمَّاس الذي يقوم بالتوزيع أو الكاهن أو

ْمُلو َرُجاًل يكون كإسطفانوس " وحِّ الُقُدسِّ  ء  م  َن اإليمان َوالرُّ  ".مِّ
هناك فرق بين أن يقوم خادم ما بتوزيع مبلغ معيَّن على عدد معيَّن من العائالت، 

 نظره ويكون كل اهتمامه تسجيل إحصائيَّة وعمل بطاقات والقيام بتوزيع  عادل  حسب وجهة
الخ.، وبين أن يقوم بنفس العمل وبنفس التنظيم خادم مملوء من الروح القدس وحكمة، إذ يعمل 

م لهم العطيَّة.  بروح إيمانيَّة َتقويَّة، حيث يقد ِّ
فاألول ينشئ صراًعا بين الفقراء ومنافسة قاتلة نحو محاولة اغتصاب أكبر نصيب 
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ولو لعائلة واحدة، فلن تشبع، ألن العطيَّة  –ره مهما كان قد –ممكن. أقول لو أعطى كل المبلغ 
 في ذاتها ال ُتشبع النفس.

أما الثاني، فيدرك مخدوميه الحب الذي يمأل قلب خادمهم، ويشعرون برغبته األكيدة 
مها للفقراء، لهذا ال يتنازعون على كسب أكبر  واشتياقه إلى العطاء، أن لو أمكنه لقلع عينيه وقدَّ

روح خادم الرب، فيتنافسون فيما لو حرم كل واحد منهم من العطيَّة ألجل نصيب، بل يكتسبون 
 إخوته الفقراء.

أقول إن الخادم األول يسب ِّب بطريق أو بآخر فتوره الروحي وفتور مخدوميه، إذ يثور 
 عليهم بسبب منافستهم القاتلة، فيفقد حياته، ويشو ِّه صورة ربنا يسوع أمام المخدومين!

ني فيشعر بالسالم والفرح، تشبع نفسه ونفس مخدوميه من شخص ربنا أما الخادم الثا
 يسوع.

 انحراف خطير
د العطف البشري العادي ال الحب العميق  ام بأهدافهم إلى مجرَّ انحرف بعض الخدَّ
النابع من قلب مؤمن. لكن ما هو أخطر انحراف آخرين، وهو استخدام الخدمة أو المال كوسيلة 

 لإلغراء.
لمدارس التربيَّة الكنسيَّة ظنت إنَّها تستطيع أن تكسب البعيدين عن كم من فروع 

المسيح عن طريق النوادي والحفالت والرحالت، فأفسدت الخدمة وصارت نواديهم وحفالتهم 
 وبقيَّة خدماتهم حجر عثرة ألوالدهم بداًل من أن تكون سبب بركة لهم.

االسمي ِّين، حتى ال ُتفسد  ال لحقيقي ِّينفالكنيسة األولى كانت تغلق أبوابها على أوالدها ا
، ماداموا يدخلون لجميع التائبين بال تمييزالخميرة الشر ِّيرة الخمير كله، وإن كانت تفتح أبوابها 

، اشتياًقا في حضور الحفالت أو الرحالت أو  من الباب، أي "التوبة"، وليس بطريق  آخر ملتو 
.  االشتراك في ناد 

أالَّ تظن أن النادي أو غيره  –باألخص مدارس التربيَّة الكنسيَّة و  –لهذا يلزم الكنيسة 
من الخدمات مجااًل لإلغراء، ألن ربنا يسوع عندما أراد أن يجذب أنظار تالميذه إليه قال: "من 

ويتبعني"، بل ويؤك ِّد "سيكون لكم في العالم  ويحمل صليبهأراد أن يكون لي تلميًذا، فلينكر نفسه 
اإلغراء ليس للكنيسة أن تتسابق في هذا الميدان مع العالم، ألنها ليست ضيق". فمن جهة 

تها التي تنصب في هز  منافًسا له، وإالَّ انحرفت الكنيسة أو الخدمة عن رسالتها، وفقدت قوَّ
 قلوب الموعوظين أو غير التائبين، وتبك ِّتهم بالروح القدس، وإشعارهم بحاجتهم إلى المخل ِّص.
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، فالخادم األمين المؤمن المحب، له أن يتشبَّه بخالقه، الذي ءأما من جهة العطا
يشرق شمسه على األشرار كما األبرار، ويمطر على الصالحين والطالحين. غير أن كثيًرا من 
اإلرساليَّات األجنبيَّة المغرضة أساءت إلى ربنا يسوع، ألنها خرجت وقد مألت ُجعبتها ذهًبا 

م عطايا وهبات،  ة لتقد ِّ د اإلغراء والجذبوفضَّ ، وكأنها تريد أن تشتري ال عن حٍب بل لمجرَّ
 إيمان اآلخرين بالمال والخدمات!

له القنصل الفرنسي ميليه الذي حضر إلى مصر سنة  من هذه اإلرساليَّات، ما سجَّ
م، وقد أقام فيها نحو ستة عشر عاًما. هذا القنصل يقول أنه لمَّا لم يستطع المرَسلون 1692

على كل  يوز ِّعون صدقات نقديَّةاجتذاب القبط إليهم باإلقناع اِّرتأوا حيلة بأن صاروا  الكاثوليك
من يحضر إليهم، فنجحت هذه الحيلة في أول األمر. وقد حضر إليهم جمع غفير من الفقراء. 
ولكن لما تغيَّر رئيس الدير الذي دبَّر هذه الطريقة بآخر وألغي اإلحسان، انقطع القبط ولم يعد 

منهم يقرب إلى كنيسة اإلفرنج. بل وقد حاول لويس الرابع عشر أن ينتخب ثالثة شبان  أحد
أذكياء من عائلة طي ِّبة ويرسلهم إلى فرنسا، ويتثقَّفوا في مدارسها على نفقة الحكومة الفرنسيَّة، 

 فلم يجد ال من بين األغنياء أو الفقراء من يقبل ذلك.
 ة أو الخدمات لشراء اإليمان.هذه هي نهاية كل خدمة، تستخدم الماد
قُِّكمْ لقد خرج التالميذ ترافقهم هذه الوصيَّة " ة َواَل ُنَحاًسا فِّي َمَناطِّ  ،اَل َتْقَتُنوا َذَهًبا َواَل فضَّ

ْزَوًدا لِّلطرِّيقِّ  َيًة َواَل َعًصا ،َواَل مِّ (، وكسبوا الماليين إلى شخص 9: 10" )مت َواَل َثْوَبْينِّ َواَل َأْحذِّ
ال ألجل أمواله أو عطاياه، إنَّما ألنهم كشفوا عن شخص ربنا، الحب المطلق. رافقهم  ربنا يسوع،

الروح القدس الغني في عطاياه، ففتح أذهان الموعوظين ونخس قلوبهم، وأشعرهم بالعطش نحو 
ة ، الفادي المخل ِّص. أمَّا اآلن فقد خرجت مئات اإلرساليَّات الغربيَّة وقد رافق أغلبها الذهب والفضَّ

وقد كسبوا كثيرين إلى الشكليَّة، لقد التقت قلوب  .والرعاية المظهريَّة في أجلى صورها
تهم وخدمتهم، لكنَّهم لم يلتقوا بربنا يسوع كمخل ِّص لنفوسهم. رين وفضَّ  الموعوظين بذهب المبش ِّ

رين "أحببت المسيحيَّة وأبغضت  د في خجل ما قاله غاندي عن بعض المبش ِّ أرد ِّ
رين المسيحي ِّين ا غير المسيح الذي ينطقون عنه". ألنَّه رأى المبش ِّ . يتكلَّمون عن يعبدون مسيح 

مسيح  ليس له أين يسند رأسه، أمَّا هم فيسندون رؤوسهم على األموال، متَّكلين في تبشيرهم على 
 اإلغراء المادي. يتكلَّمون عن مسيح  هادئ وديع القلب، وهم يثيرون قالقل. يتكلَّمون عن يسوع

 المخل ِّص، وهم كل هم ِّهم كيف يكسبون أكبر عدد ليتبع كنيستهم، ولو كان والًء شكلًيا.

 تحذير
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م للخارجين عن الكنيسة والمنشق ِّين عنها والهراطقة  لون أن نقد ِّ لهذا علَّمنا اآلباء األوَّ
 طالما هو في عوز.

جهة  أخشى أن ُيفهم ممَّا سبق أن الكاهن أو الشمَّاس في رعايته للشعب من
احتياجاته الماديَّة ينسى حياة شعبه الروحيَّة. إنَّما يلزمه أن ال يربط العطاء بقدر حضوره 

أو تربطه بالمادة،  -دم يسوع  –الكنيسة، أو كأنَّك تشتريه بمال مع أن ثمنه أغلى من كل شيء 
ْلب عن هذه فيريد أن يشبع منها ويطلب دائًما المزيد منها، مع أن اإليمان بربنا يسوع هو الَص 

 المادة.
هذا ال يمنع من أن تعطى للطالب احتياجاته، من أجل محبَّتك. وبعدما يشعر بحبَّك 

ثه عن مخل ِّصه كأمر مستقل عن العطايا التي ينالها.  له، حد ِّ
مثال ذلك عندما تشكو لنا عائلة ما عن استهتار الرجل وتهاونه في واجباته نحو 

ويعيشون إلى لحظات تخرُّجهم، ناسين أنه يوم ينتقل رب هذه  أسرته، نهتم كيف يتعلَّم أوالده
 األسرة، دمه يصرخ شاهًدا علينا ألنَّنا أهملنا في خالصه!

من يظن أنه ُيجبر الرعيَّة على طاعته بواسطة المال أو باستخدام طرق الخداع بالتملُّق،  ❖
 كيف يمكن لهم أن يثقوا فيه؟

ون أن يبيعوا أنفس لون مستعدُّ هم، أمَّا اآلخرون فال يمكن أن يقبلوا حكًما قاسًيا. فاألوَّ
، لكنَّه إن انتهرهم الراعي بكلمة تذمَّروا عليه وتركوه وَكنُّوا له العداء،  إنَّهم ُيكتسبون بتملُّق  بسيط 
وهجروه وهم في حالة غضب. إنَّهم يريدون أن يحكموا ال أن يطيعوا، حاسبين أن من اختاروهم 

 .خضعون )أي الرعاة المختارين( لهمليحكموهم إنَّما ي

أي إنسان يظن أن من يعتقد أنه يربط الرعيَّة بذاته عن طريق المال أو التملُّق يكون  ❖
موضع ثقتهم؟! ألن من تأخذه بمالك يحسب نفسه قد ُأخذ بثمن رخيص، فال يكف عن 

ل طلب المال مرَّة وأخرى الخ، طالًبا الثمن مراًرا. أمَّا اآلخر الذي تأخذه  بالتملُّق والتوسُّ
 فيطلب المزيد أيًضا.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 هل نعطي الخارجين؟
م للمرفوضين من الكنيسة عطايا، إن كانوا في حاجة إليها. ❖  ينبغي أن نقد ِّ

يس أمبروسيوس  القد ِّ
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 وا بعد أن يصيروا أعضاء للسي ِّد المسيح.أما المحتاجون فاسعفوهم ولو كانوا لم يستحقُّ  ❖
 الدسقوليَّة
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 حول خدمة المحتاجين
من أمواله التي يستخدمها لسد  هالكاهن كإنسان مؤمن، يعطي بسخاء لكل من يسأل

احتياجاته واحتياجات عائلته. أمَّا بالنسبة ألموال الكنيسة فإنَّه ينبغي أن يعطي بسخاء أيًضا، 
في حكمة، ألنَّه مسئول من قبل هللا عن كل المحتاجين. فإن أعطى بسخاء لشخص على  لكن

حساب آخر يكون مسئواًل أمام هللا. لست أقصد بهذا أن يكون الكاهن والشمَّامسة والعاملون في 
خدمة الفقراء ُبخالء، إنَّما يتصرَّفون بحكمة. فال يعطوا العائالت المستترة على حساب المساكين 

محتاجين الظاهرين، أو هؤالء على حساب إضافتهم للغرباء، وال أولئك على حساب األرامل ال
 واأليتام. ليعطوا بإيمان كامل أن هللا سيشبع الكل، لكن بال تبذير وال تقطُّر.

 ينبغي أن يكون هناك معيار صحيح للعطاء، حتى ال تكون العطيَّة بال نفع.  ❖
مها الكهنة، لئالَّ تكون ألجل فيجب أن يراعي االعتدال في العطيَّ  ة، وبخاصة التي يقد ِّ

 المباهاة ال عن عدالة.

د أموال المحتاجين  ❖ يجب أن تكون له خطَّة في العطاء حتى ال يرجع الفقير فارًغا، وال تتبدَّ
 بواسطة أولئك المحتالين.

 يجب أال  نتخلَّى عن العطف، وال نترك المحتاج الحقيقي مهماًل. ❖

ة يجب أالَّ نكتف ❖ لون إلينا، بل ننظر بأعيننا صحَّ ي باإلصغاء بآذاننا إلى أولئك الذين يتوسَّ
 احتياجهم.

كذلك نضع أمام أعيننا المسجونين والمرضى رغم عدم ات ِّصالهم بنا )أي عدم 
 مطالبتهم لنا بشيء لعدم حضورهم في الكنيسة(.

عرف الكثير من الكهنة بقدر ما يرى الناس غيرتك في إظهار الرحمة، يحبُّونك، فإنَّني أ  ❖
مون له أشياء  بقدر ما يعطون ُيعطى لهم. ألن هؤالء الذين يرون الكاهن موز ًِّعا صالًحا، يقد ِّ
ًرا أو شحيًحا،  ليوز ِّعها في حدود عمله، متأك ِّدين من وصولها إلى الفقراء. أمَّا إن رأوه مبذ ِّ

رين بتبذيره، وفي الحالة الثانية فسيمقتونه. ألنَّه في الحالة األولى يضيع أثمار أعمال اآلخ
 يضيف أموالهم إلى جيبه الخاص.

ي إنساًنا محكوًما عليه  ❖ عندما ينقذ إنسان )أحد الكهنة( حقيًرا من أيدي قويَّة، أو ينج ِّ
بالموت، طالما يمكنه صنع ذلك بدون مشاغبة لئالَّ يبدو أنَّنا نصنع هذا بدافع حب الظهور 
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بب جروًحا شديدة، بينما كنَّا نقصد شفاء جروح بسيطة ال بدافع العطف، وبالتالي نس
 للبعض.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

إن كان كل أحد قد أنفق ماله ردًيا أو كان سكيًرا أو كسالًنا أو يضي ِّق على األرامل بما  ❖
 يأخذه، فإن هذا ال يستحق أن ُيعان وال يستحق كنيسة هللا.

َوأيًضا إلى  ،الَكْساَلُن ُيْخفِّي َيَدُه فِّي الصْحَفةِّ إن " :لذين هم هكذايقول الكتاب عن ا
َها هِّ اَل َيُردُّ (. وأيًضا: إن الكسالن اعتق يديه وأكل لحمه، وكل سك ِّير زان  24: 19" )أم َفمِّ

 (.21-20: 23)أم  "يفتقر، وكل محب للنوم يلبس الخرق 
 3باب  – الدسقوليَّة

 : العائالت المستترةأوال  
هناك أنواع كثيرة من العطاء. فالعطاء غير قاصر على توزيع الطعام للمحتاجين إلى  ❖

 القوت اليومي كي يعيشوا؛ بل تقديم المساعدة للذين يخجلون من االستعطاء.
إن كان المعطي كاهًنا أو وكياًل )شمَّاس( لتقديم الصدقات، فعليه أن يخبر األسقف 

عرف عنهم أنَّهم محتاجون وال يخب ِّئ أسماءهم عنه، هؤالء الذين كانوا في بأولئك الذين ي
؛ خاصة إن كان عوزهم ليس بسبب شرور صباهم، إنَّما بسبب  ُيسر  وصاروا في عوز 
السرقة أو لضياع ميراثهم ألسباب  خارجة عن إرادتهم، فلم يعودوا قادرين على كسب قوتهم 

 اليومي.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 ثانيا: إنصاف المظلومين
أسمى أنواع الطعام هو تحرير األسرى، وإنقاذهم من أيدي أعدائهم، وخطفهم من يد الموت،  ❖

وأكثر من هذا حفظ النساء من العار، وإعادة األطفال إلى والديهم، واسترجاع كل شخص  
 إلى وطنه.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 ثالث ا: تسديد ديون المدينين
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من أعظم األمور أن نفي دين المدين عندما يعجز عن السداد وكان ملزًما بالوفاء، وذلك  ❖
 متى كان الدين مستحًقا بحق.

 وهكذا فإن من عالمات العطاء الجيد هو أن نرد أطفال المدين واالهتمام باأليتام. ❖
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 رابع ا: تزويج اليتيمات
يقوم بتزويج اللواتي فقدن آباءهن، حتى يحفظ لهن عفافهن. وال تكون مساعدته لهن  ❖

 باألماني الطي ِّبة بل وبالمال أيًضا.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

ا: إضافة الغرباء  خامس 
ة بل بالقدر الكافي، ليس أكثر يليق به أن يعطي للغرباء ما يستحقُّونه. ال يكون هذا بمغاال ❖

ممَّا تطلبه مشاعر العطف حتى ال يكرم هؤالء على حساب الفقراء، وال يظهر نفسه مبذًرا أو 
 شحيًحا.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

ا: عطاء بالمشورة  سادس 
مها يوسف البار لفرعون بمشورته، لكي يحفظه  ❖ من المستقبل. يا لها من عطيَّة عظيمة قدَّ

م إليه مااًل! ألن المال ما كان سُيعيد ثمرة األرض، إنَّما تنبُّؤه بالمستقبل  إنَّها أعظم ممَّا لو قدَّ
ة سبع سنوات )تك   (.5٧-53: 41حفظ مصر كلَّها من المجاعة لمدَّ
 المال ُينفق سريًعا، أمَّا المشورة فال تذهب ُسًدا.

العطف. إذ في بالغرض المقصود، حتى من جهة المال ينمو ببطء وينتهي بسرعة وال ي
غالًبا ما ال يتحقَّق ما يقصد المعطي مااًل بعطائه. أمَّا بالنسبة للنصيحة مع المساعدة الفعليَّة 

 فبقدر إنفاقها )تنفيذها( بقدر ما ينتفع منها المعطى له، وتعود إلى مصدرها.
 فاض قام بحيويَّة أعظم.إن مجرى نهر الحكمة الغزير يفيض على نفسه، وكلَّما أ

يس أمبروسيوس  القد ِّ
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 الثالثالفصل 

 
 
 

 عالمات حب الراعي لرعيَّته
 
 

 .حبه لجميع أوالده على السواء أوال : ❖
 .صالته من أجل الجميع ا:ثاني   ❖
 .ترفُّقه بالخطاة ا:ثالث   ❖
 .حزمه في الرعاية ا:رابع   ❖

ا ❖  يادة السليمة.: اهتمامه ببث روح القخامس 
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فه واشتياقه  ، والعمل جاهًدا لعبورها ليقوم حب الراعي لرعيَّته على تلهُّ خالص كل نفس 

 طريق هذه الغربة بسالم إلى األمجاد السماويَّة في يوم االبتهاج.
ا أنا وبيتي  كل أوالدي الروحي ِّين  –كل ما يشتهيه الراعي أن يستطيع القول بحق: "أمَّ

 (.12: 1٧"الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد" )يو  ،(15: 24)يش فنعُبد الرب"  –
ألنَّه هو حب الفادي الحبيب  بال تمييز،إنه حب للجميع واشتياق إلى خالص الكل 

 نفسه الذي اختاره وكياًل عنه على رعيَّته، وأًبا لحفظ أبنائه في أحضان محبَّته.
ألجل حفظهم وتقديسهم، مع ترفُّقه بالضعفاء ويظهر حبُّه برفعه الصلوات المستمرَّة 

 والساقطين، ولكن حبُّه لهم في حزم.

 فالراعي يحب الكل على السواء. ❖

 وفي حبُّه يصلي ألجل رعيته. ❖

 ويترفَّق بالخطاة. ❖

 ويحب في حزم . ❖
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 أوال : حبُّه لجميع أوالده على السواء
 حب بال تحيز

رباط قرابة، وإنَّما هي ارتباط بأوالده في ربنا أبوَّة الكاهن أبوَّة روحيَّة، ال تعتمد على 
يسوع لذلك فهو يحبُّهم بال تحيز، ألنَّه ال يحبُّهم لذاته وال في ذواتهم، وال ألجل أشخاصهم، إنَّما 

 ألجل ربنا يسوع كحياة لهم، فهي محبَّة به وله وفيه.
ًما ذاته مبذواًل ألجل وربنا يسوع، كراع  للبشريَّة كلَّها، يحب رعيَّته بال حدود وال قيا س بشري، مقد ِّ

ن جميع الناس وهو يريد "أ ،(16: 3الجميع بال تحيز، ألنَّه "هكذا أحب هللا العالم..." )يو 
 (.4: 2تي  1يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" )

م ذاته ألجل العبد أنسيموس، كما ألجل السي ِّد فليمون،   فقدَّ
 المائة،  وألجل اللص المصلوب، كما ألجل قائد

 وألجل المرأة الزانية، كما ألجل العذراء أمه،
 وألجل بولس المتعل ِّم، كما ألجل بطرس قليل العلم، 
 وألجل قسطنطين الملك، كما ألجل لعازر المسكين،

 وألجل سمعان الشيخ، كما ألجل أطفال بيت لحم.
ُتغلق  هكذا أحضان الحب اإللهي مفتوحة لتحتضن كل من يريد، وأبواب مراحمه لن

 أمام إنسان  ما، اللهم إالَّ إذا أصرَّ على عدم التوبة!

 يسوع والتلميذ الذي يحبُّه
أن يجلس ابناها واحد عن يمينه  منه تقدَّمت أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت طالبة

(. أثار هذا الطلب روح الغيرة والحسد، فالكل 20: 20واآلخر عن يساره في ملكوته )مت 
لهم األولويَّة في الملكوت. وكل منهم يود أن يحسب نفسه األعظم، هذا لكبر يودون أن تكون 

سنه، وذاك بسبب القرابة الجسديَّة، وثالث بسبب غيرته وأولويَّته في الكالم، ورابع بسبب 
 تضحيته بما تركه.

لكن ربنا يسوع كشف لهم حبُّه للجميع على السواء. وللشخص ذاته أن يتمتَّع بهذا 
، أي من "أن يكون فيكم عظيًما أراد مندرجة قبوله له وتفاعله معه وتكيُّفه له. "الحب بحسب 

 (.2٧: 20"فليكن خادًما" )مت  تأراد األولويَّة، أو يبدو كمن هو أعظم في ملكوت السماوا
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إن محبَّته النهائيَّة، َمْن َقبِّل فليقَبل، وليقَبل قدر ما يريد. ومن رفض فليرفض، 
 لم يكن محبوًبا من هللا، بالرغم من حب هللا له واشتياقه إلى خالصه! ويحسب نفسه كما لو

فهذا ال يعني  ،(20: 21فإن كان يوحنا قد ُلق ِّب بـ "التلميذ الذي كان يسوع يحبه" )يو 
زيادة محبَّة الرب له، ألن هللا ليس عنده محاباة، إنَّما زيادة قبول يوحنا لحب يسوع فيه، وزيادة 

له مع هذه المحبَّة ودالتها. لذلك اتَّكأ على صدر ربنا يسوع بدافع هذا التفاعل والتكيُّف، تفاع
 على صدر الحبيب. فيتَّكئ الذي كان وال يزال لكل تلميذ آخر أن يعمله أسوة بيوحنا

فيمكن لإلنسان بمقتضى هذا العامل أن يشعر بامتيازه عن اآلخرين بدافع االرتماء في 
كلُّف، فبكمال نمو محبَّته في المسيح يظهر بهاء نوره أشد ضياء من الجميع، حضن الرب بال ت

 وعندئذ ُيقال عنه أنه كان يسوع يحبُّه.
م على  ، وإنَّما كل أحد  يتقدَّ م أحًدا على أحد  والراعي األمين يحب بال محاباة، وال يقد ِّ

ًما بفضائله السواء بكمال محبَّته وطاعته وتواضعه. وهو بذلك يكون قد صار بإق رار الجميع، مقدَّ
ًما بسبب شخصه أو كرامته أو ماله أو لغرض ما في  وقدرته المحبوبة لبقيَّة إخوته، وليس مقدَّ

 ذهن الراعي.

اء؟  أم ا كان لبولس أخصَّ
كما قيل عن يوحنا "التلميذ الذي كان يسوع يحبُّه" هكذا كان لبولس تالميذ أحبَّاء 

اء، إذ يدعو أنسيموس ا ( ويلق ِّب كل من تيموثاوس وتيطس 20، 12"، )فل أحشائيلعبد "أخصَّ
(. فهل كان بولس يمي ِّز بين 4: 1؛ تي 2: 1تي   1باالبن الصريح أو االبن الخاص )

المؤمنين، أم أن المؤمنين هم أنفسهم كانوا يتميَّزون بحبُّهم للمسيح بعضهم عن بعض. كما 
يس يوحنا الذهبي الفمكشف لنا  ]بأن بولس لم يصنع تمييًزا لكن  :عن سر  هذا التحيز فقال القد ِّ

ليكونوا أبناء  –بنعمة المسيح  –التالميذ إنما األبناء هم أنفسهم وضعوا أنفسهم بأنفسهم 
اء.[  أخصَّ

ًنا فأنسيموس العبد الشر ِّير، بشر ِّه كان ابًنا غير شرعي روحًيا، وبتوبته وخدمته صار اب
 مبارًكا ومحبوًبا، أحشاء بولس الرسول.

(، أي إلى ابني 4: 1( )تي Mine own son"إلى تيطس االبن الصريح" )ابني الخاص  ❖
الحقيقي. ألنَّه يمكن أن يكون لإلنسان أبناء غير حقيقي ِّين، مثل ذلك الذي قيل عنه: "إن 

اكان  اًعا أو عابد وثن أو شتَّاًما أ مدعو أخ  و سك ِّيًرا أو خاطًفا أن ال تخالطوا أو زانًيا أو طمَّ
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(. فهنا يوجد ابن لكنَّه غير حقيقي، لذلك يدعو إلى فرزه من 11: 5كو  1تؤاكلوا مثل هذا" )
 اإلخوة.

الحقيقي ِّين واألبناء  يقوم الب والم الوالدون بالتمييز بين البناءفي البنوَّة الطبيعيَّة، 
ة الروحيَّة( فالحال مختلف، إذ يتوقَّف األمر على حال االبن غير الشرعي ِّين. أمَّا هنا )البنوَّ 

. فيمكن لالبن الحقيقي أن يصير مزيًَّفا، والمزيَّف أن يكون حقيقًيا. ..ال على رغبة الوالدين
ألن األمر ال يتوقَّف على سلطان الطبيعة، بل على حسب اختياره هو، وهو في هذا 

ان ابًنا حقيقًيا، لكنَّه صار زائًفا، إذ صار غير نافع، ثم يتعرَّض لتغيُّرات كثيرة. فأنسيموس ك
 (.12 حقيقًيا، إذ يدعوه بولس الرسول "أحشائي" )في ابًنا عاد فصار

 (.4: 1"إلى تيطس االبن الصريح )الخاص( حسب اإليمان المشترك" )تي  ❖
شأن بعدما دعاه ابًنا خاًصا، منتحاًل لنفسه كرامة األب، أنظر كيف عاد فقلَّل من 

ذلك، إذ أضاف: "حسب اإليمان المشترك" بمعنى أنه بحسب اإليمان ليس لي فضل عليك، 
 وإذ هو إيمان مشترك، كالنا بواسطة اإليمان ُولدت أنا وأنت.

 كيف إذن يدعوه ابًنا خاًصا؟
ألنه أراد أن ُيعب ِّر عن مشاعر عطفه نحوه أو أولويَّته في معرفة اإلنجيل أو ليظهر 

 ى يديه.أنه استنار عل
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 خطورة المحاباة
يعقوب في تمييزه بين أوالده، أثارهم ضد يوسف، فدخلهم روح الحسد، فالحقد، فجريمة 

 بال ذنب. هذا ما عاناه االبن من الُمر   .القتل بالنية والكذب
، لغرض ما في داخله، كمحاباته لألغنياء أو فالراعي الذي يمي ِّز بين أفراد رعيَّته

، مثل هذا ال يظهر نفسه  األقوياء أو األقرباء أو المتمل ِّقين له، أو كان تمييزه بينهم عن جهل 
 كراع  وأب، على األقل في نظرهم.

فاالبن يطلب من األب حًبا بال حدود، فإن شعر بتمييز أخيه عنه زالت أبوَّة أبيه من 
ندما يشعر االبن البار بتمييز أبيه له هو عن بقيَّة إخوته، فإنَّه يرد أباه إلى داخله، بل حتى ع

 الحق.

 هل تحابي الضعفاء؟
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قلنا إن األب في حبُّه غير المحدود يحب بال تمييز، لكن في حالة مرض أحد أوالده، 
ته يحتمله أكثر من الكل، ويظهر عطفه وحنوُّه عليه فوق المعتاد، وهو بذلك يظهر حقيقة  أبوَّ

لبقيَّة أوالده، الذين يشاركونه في هذا العطف ألنهم مطمئنُّون إلى نصيبهم معه في مثل هذه 
 الحالة.

إن هذا ليس تمييًزا في الحب، إنَّما هو إظهار وإعالن لما يكنُّه قلب األب من حب  
 ألوالده جميًعا.

لى أبيه يسوع، هكذا كلَّما ازدادت ضعفات اإلنسان وكثرت خطاياه واشتد عصيانه ع
ته للرب، فيرجع  يعلن له الروح حًبا وحنًوا أعظم ألنَّه الدواء ألوجاعه الكثيرة، لعلَّه يدرك بنوَّ

 ويتوب، وإالَّ فإنَّه يهلك بإرادته، برفضه مراحم هللا بال عذر.
ولعلَّ هذا نفس األمر الذي يختفي عن حكمة الكثيرين ممَّن يحسدون األشرار بسبب  
تهم وأوالدهم وبيوتهم وغالَّتهم، غير مدركين محبَّة هللا نعم هللا ال كثيرة عليهم، من جهة صحَّ

م العطايا والهبات للجميع على السواء، ألنَّه ال يمكن لمن بذل ذاته أن  للجميع بال حدود، فيقد ِّ
 يمسك شيًئا آخر من بركاته عنهم.

 ونه أب للعالم كله.بما أن الكاهن نائب هللا، فيلزمه أن يهتم بسائر البشر، لك ❖
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

عندما ُتصدر حكًما ال تحابي الوجوه، بل تناسى كرامة األشخاص حتى تصدر حكًما  ❖
سليًما. فال يوجد شيء يشو ِّه فكر اآلخرين عنَّا مثل تجاهلنا مطالب الضعيف لحساب القوي، 

رين أخطاء الغني.في أي قضيَّة ُتعرض ع  لينا. وهكذا عندما نقسو على الفقير مبر ِّ
لدى البشر استعداد كامل لتملُّق الذين في مراكز سامية، وفي تملُّقهم هذا ال يشعر 
ذوو المراكز بضرر الكهنة المتمل ِّقين، وال يتكدَّرون على هالكهم. لكن إن كنت تخاف من 

 إغضابهم فاعتذر عن أن تحكم.

أو حائًزا على أية رتبة كهنوتيَّة، فإنَّه يجوز لك أالَّ تحكم حتى ال ُتمالق  إن كنت كاهًنا ❖
القوي، فتصمت، وذلك إن كان األمر يتعلَّق بأمور  ماديَّة، ولو أنه يلزمك دائًما أن تصمد 

 مدافًعا مع من في جانبه العدالة.

كثر استعداًدا إلبقاء ما هو النفع الذي يعود عليك بتكريمك )محاباتك( للغني؟! هل ألنَّه أ ❖
م المعروف لمن تتوقَّع منهم أنَّهم سيوفونك عنه.  محبَّة اآلخرين له؟ فُتقد ِّ
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ى  يلزمنا أن نفك ِّر باألكثر فيما يخص الضعفاء والمحتاجين، ألنَّنا بسبب هؤالء نترجَّ
م لنا صورة عامة 13-12: 14الجزاء من ربنا يسوع، الذي في مثال وليمة العرس )لو  ( قدَّ

ها لنا. معل ًِّما إيَّانا  م أعمالنا باألكثر لمن ليسوا في قدرتهم ردَّ للفضيلة. فقد طلب منَّا أن نقد ِّ
أن ندعو إلى والئمنا الفقراء ال األغنياء. ألنَّنا إذ ندعو األغنياء يبدو كما لو كنَّا ننتظر منهم 

ونه لنا ا الفقراء فليس لديهم ما يردُّ م ذاته أن يدعونا إلى والئمهم. أمَّ . إنَّما يقوم الرب الذي قدَّ
 ضامًنا لهم، يرد الجزاء.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

كما أن عدم التمييز ممدوح عند األطبَّاء، كذلك مغبوط هو عدم وجود اآلالم الناشئة عن  ❖
 التمييز بين الرعيَّة عند الرؤساء.

، لئالَّ تضر نف ❖ سك وتالميذك، كما أصاب يعقوب لمَّا أحبَّ حب كل شخص  بقدر  معتدل 
 يوسف أكثر من إخوته.

يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

قد نمي ِّز األشرار عن الصالحين، ال بحسب صفاتهم الشخصيَّة، بل حسب توافقهم  ❖
دونا )خوًفا منهم(، وهكذا تظهر  وصداقتهم معنا، فنمدح من قد نذمُّه غًدا، وُنعجب بمن يهد ِّ

 عدم دماثة خلقنا وفسادنا.
إن هذا االرتباك الحادث وعدم النظام يصرخان طالبين يًدا قويَّة منظَّمة )ال تمي ِّز وال 

خافت،  قمر تحابي(. وإن شئت أن تصف المحاباة، فقل إنَّها تشبه معركة ليليَّة في ضوء
 ائه.فيه ال يستطيع اإلنسان أن يمي ِّز بين وجوه أصدقائه أو أعد

حطَّمة، إذ تشبه بحًرا، األمواج فيه متالطمة والرياح عاصفة، والزبد يغلي واألمواج مُ 
، وال  دات الغرقى، بينما أصواتنا ُتسمع كطنين  ارة ُتسمع، وتنهُّ مة، وصفَّارات البحَّ والسفن مهشَّ

 نعرف ماذا نفعل.
تنا، فيقتل أحدنا اآلخر،  وُيغر ِّق كل منَّا أخاه. واحسرتاه! ليست لدينا قوَّة إلظهار قوَّ

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ
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 ثاني ا: صالته من أجل الجميع
 ُحب ِّنا لبنائنا

األب المحب ُيظهر حبُّه في شعوره بآالم ابنه واحتياجاته، وإذ ال يجد من يشبع 
ته احتياجاته يتطلَّع إلى مصدر الحياة والشبع ربنا يس وع. لذلك فكل أب حقيقي يشعر بحقيقة أبوَّ

 ال يكف عن الصالة من أجل أوالده.
عندما رأت المرأة الكنعانيَّة ما تعانيه ابنتها من الجنون، لم تقدر أن تطيق الحياة، بل 

يا سي ِّد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جًدا"  ارحمنيخرجت تصرخ وتصيح وراء ربنا يسوع قائلة: "
 .(22: 15)مت 

في أمومتها البنتها طلبت الرحمة لنفسها ال البنتها. ألن ابنتها في جنونها لم تشعر 
بما وصلت إليه من بؤس، ولم تدرك حالتها. لكن المحتاج إلى الرحمة، هي تلك األم المسكينة 
التي تشعر كما لو كان هذا الجنون قد أصابها هي ال ابنتها. لهذا، أصرَّت على الجري وراء 

الصياح: "يا سي ِّد أعني"، غير مبالية باستهزاء الجموع، وال بانتهار التالميذ لها، وال بما الرب، و 
 بدا على الرب نفسه كمن ال يهتم بها.

هذا ما فعلته األمومة البشريَّة، بامرأة كنعانيَّة، علَّمتها اللجاجة مع النحيب من أجل 
راحم اإللهيَّة حتى بالنسبة لألمور الزمنيَّة، فْلذة قلبها، استطاعت المرأة الوثنيَّة أن تغتصب الم

لالبنة المجنونة التي ما كانت تقدر أن تجري وراء الرب، وال أن تصل ِّي إليه، ولكن أمَّها أصرَّت 
على التعبير عن شعورها بوحيدتها. فاستحقَّت في شخص ابنتها سماع الصوت الحنون: "يا 

يكن لك ما تريدين، فُشفيت ابنتها من تلك الساعة" ل (،امرأة عظيم هو إيمانك )ال إيمان ابنتك
 (.2٨: 25)مت 

أيًضا جاء قائد المائة الوثني يطلب من أجل ابنه المطروح في البيت المصاب بالفالج 
 (.13: ٨(. لقد استطاع إيمان األب أن يستدر مراحم هللا لالبن )مت 5: ٨والمتعذ ِّب جًدا )مت 

تكفي دون توبة األبناء لخالصهم، وال إن صالة لست بهذا أقول، إن قداسة اآلباء 
يمكن أن تقوم مقام  -والمجاهدة  إلى اآلنالمنتصرة من آدم  -الكنيسة، ولو اجتمعت بأكملها 

الخالص، ويؤمن بقوَّة الدم فيقبل التوبة. ألنَّه إن  بإرادتهتوبة إنسان وتخل ِّصه ما لم يقبل هو 
، وال يريد موت الخاطئ، مع هذا لن يجبر إنساًنا على أن الجميع يخُلصون  يريدكان هللا ذاته 

التوبة بغير إرادته، لذلك فإن صالة إنسان ال تقدر أن تتو ِّب إنساًنا بغير إرادته، فعدم توبة شاول 



 79 

 الملك جعلت هللا يرفض صالة النبي صموئيل من أجله.
ام، يلزمنا أن تكون لنا أمومة أو أبوَّة روحيَّة أعمق من الحب  من جهتنا نحن كخدَّ

العاطفي. أمومة تفوق أمومة المرأة الكنعانيَّة، وأبوَّة تسمو على أبوَّة قائد المائة الوثني، ألنها أبوَّة 
أو حب المسيح فينا للذين فداهم. لكنَّني أخجل أن أقول إنَّ هذين قد سبقانا في اإليمان والحب. 

أسكرتهم الخطيَّة، فتخدَّرت حواسهم وبَلَدت أمَّا نحن الذين نرعى أوالدنا وبناتنا روحًيا، وقد 
عواطفهم، وفترت محبَّتهم هلل، وعجزوا عن الجري وراء الرب، وهم في حاجة إلى الصالة من 
ر من جنون الخطيَّة وفالج اإلثم. نراهم ليسوا في حالة جنون أو  أجل خالص نفوسهم والتحرُّ

ا ال تئن أحشاؤنا عليهم، معطين ألعيننا مصابين بالفالج، بل تموت أنفسهم بالخطيَّة، ومع هذ
 .نوًما، وألجفاننا نعاًسا، مشغولين بأمور  كثيرة، إداريَّات وخدمات وزيارات ورسميَّات ومجامالت

 لكن هل من دموع وبكاء من أجل الساقطين؟! 
دات للرب: "يا سي ِّد أعنا... أوالدنا معذَّبون جًدا!"   هل من تنهُّ

، ألنهم لم يحفظوا  :ودهل من صرخات إليه مع دا "جداول مياه جرت من عينيَّ
 (.136: 119وصاياك" )مز 

دات مع إرميا: "  ْن َأْجلِّ َسْحقِّ بِّْنتِّ َشْعبِّي انسحْقُت. َحزِّْنُت. َأَخَذْتنِّي هل من تنهُّ مِّ
ي َماٌء َوَعْيَنيَّ َيْنُبوُع ُدُموع  َفَأْبكَِّي َنَهاًرا َوَلْيالً . َدْهَشةٌ  َبالِّ .  َقْتَلى بِّْنتِّ َشْعبِّيَيا َلْيَت َرْأسِّ َعَلى الجِّ

ي الَبر ِّيَّةِّ َنْدًبا ُموعِّ وقوله: " ،(10، 1: 9؛ 21: ٨" )إر َأْرَفُع ُبَكاًء َوَمْرَثاًة َوَعَلى َمَراعِّ َن الدُّ َكلَّْت مِّ
ْجلِّ َغَشَيانِّ َعْيَناَي. َغَلْت َأْحَشائِّي. انسكَبْت َعَلى اأَلْرضِّ َكبِّدِّي َعَلى َسْحقِّ بِّْنتِّ َشْعبِّي ألَ 

عِّ فِّي َساَحاتِّ الَقْرَيةِّ  لَِّتْذرِّْف َعْيَناَي ُدُموًعا َلْياًل (. مرَّة أخرى: "11: 2" )مرا اأَلْطَفالِّ َوالرُّضَّ
ا ،َواَل َتُكفَّا ،َوَنَهاًرا دًّ َعة  جِّ يًما بَِّضْرَبة  ُموجِّ َقْت َسْحًقا َعظِّ : 14" )إر ألن الَعْذَراَء بِّْنَت َشْعبِّي ُسحِّ

1٧.)  
نِّيَن َلْياًل َوَنَهاًرا َلْم افتُ " :ومع بولس الرسول تقول َر بُِّدُموع  ُكلَّ إن ِّي َثاَلَث سِّ ر َعْن أن ُأْنذِّ

د    (. 31: 20" )أع َواحِّ
وإرميا النبي يطلب في أثناء السبي دموًعا من سور بنت صهيون. وأنَت كسور 

َيا ُسوَر حت عبوديَّة إبليس وأْسرِّه، قائاًل: "ألوالَدك الروحي ِّين يطالبك بالبكاء من أجل المسبي ِّين ت
ْهَيْونَ  ة   بِّْنتِّ صِّ ي ذ ات كِّ ر اح  ل ْيال  ال  ُتْعطِّ ار ا و  ن ْهٍر ن ه  ْمع  ك  . ُقومِّي اْسُكبِّي الدَّ . اَل َتُكفَّ َحَدَقُة َعْينِّكِّ

َياه  َقْلَبكِّ ُقَبا . اْسُكبِّي َكمِّ لِّ الُهُزعِّ َلَة َوْجهِّ السي ِّد. اْرَفعِّي إليه َيَدْيكِّ أَلْجلِّ َنْفسِّ اْهتِّفِّي فِّي اللَّْيلِّ فِّي َأوَّ
َن الُجوعِّ فِّي َرْأسِّ ُكل ِّ َشارِّع   ْم مِّ  (.19-1٨: 2" )مرا َأْطَفالِّكِّ الَمْغشي َعَلْيهِّ
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لقد علَّمنا بولس الرسول ماذا نصنع بالخطاة، حتى مع الشاب الذي ارتكب الشر  مع 
سة لئالَّ ُتفسد الخميرة العجين كله )امرأة أبيه، رغم طلبه تأديبه بعزله  كو  1عن الجماعة المقدَّ

حتى يرفع من وسطكم  لم تنوحوا، ى بالحر (، لكنَّه يوصيهم أالَّ يكفوا عن الصالة من أجله "6: 5
ح الجماعة وحزنها هو عمل األعضاء الحيَّة من أجل العضو المريض، نو الذي فعل الفعل". ف

ر الخطيَّة في نفسه، وعندئذ إذ يتوب بإرادته ورضاه يقبله فيعطيه فرصة للتوبة، ويلي ِّن  قلبه ويمر ِّ
 هللا وتقبله الكنيسة بفرح.

يا أبي، قد يرفض ابنك إرشاداتك وُيصر على االستهتار والخطيَّة مرَّة ومرتين وعشرات 
قًّا َفإِّْن َكاَن الَبْيُت المرات. إنه إذ ُيصر على الرفض، افعل ما أْوصى الرب به تالميذه " ُمْسَتحِّ

ْع َساَلُمُكْم إَِّلْيُكْم. َوَمْن اَل َيْقَبُلُكْم َواَل َيْسَمُع إ َوَلكِّْن ،ِّ ت َساَلُمُكْم َعَلْيهأَفليَّ  قًّا َفْلَيْرجِّ ن َلْم َيُكْن ُمْسَتحِّ
يَنةِّ  ،َكاَلَمُكمْ  ْن تِّْلَك الَمدِّ ْن َذلَِّك الَبْيتِّ َأْو مِّ : 10" )مت َباَر َأْرُجلُِّكمْ َواْنُفُضوا غُ  ،َفاْخُرُجوا َخارًِّجا مِّ

13-14.) 
، ألنك كراع  صالح تعلم ما تفعله الصالة من أجلهلكن، هذا لن يعفيك كأب  محب من 

ره. فاسكب الدموع ألجله، كما فعلت األرملة التي مات ابنها  الخطيَّة بالنفس، إنَّها كثيًرا ما تخد ِّ
، عاجًزا عن الصالة، أو كما فعلت مريم على النعشمحمواًل ما كان  وحيدها، فأقامه الرب. بعد

ومرثا اللتان بدموعهما نالتا عطف الرب، ليقيم أخاهما المي ِّت المدفون، الذي يئس الكل من 
 قيامته. إنَّه مربوط ومدفون، ومغلق عليه بحجر، وله أربعة أيَّام في القبر، إنَّه أنتن!

طات العالم، مدفونين في ظلمة قبر فإن كان لنا كثيرون أمواًتا بالخطيَّة، مربوطين بربا
الخطيَّة، ُمغلق على قلوبهم بالقسوة والعناد من جانبهم، لقد أنتنوا منذ زمان طويل، ويئس 
الكثيرون من خالصهم. من أجل هؤالء نصل ِّي ونبكي، حتى يصنع هللا بما صنعه مع 

فرص للتوبة وهزَّ أعطاه فرصة، بل  .أغسطينوس ألجل بكاء أمُّه ما يقرب من العشرين عاًما
 جمود قلبه، فصرخ أغسطينوس للرب واعترف بخطاياه. 

وهكذا كان من بين هؤالء الكثيرين بعض أبناء خالص مسيحيُّون بفعل الصالة 
 والتوبة.

وماذا أقول عن المفلوج، الذي أشلَّتُه الخطيَّة عن المجيء إلى الرب أو لم تحمله 
مه صلوات الكنيسة، أي الرجال األربعة، الذ ين هم درجات الكهنوت الثالث مع الشعب، وتقد ِّ

 أمام الرب.
هللا قادر أن يعطينا مفاهيم عميقة لألبوَّة الحقيقيَّة، حتى نذكر أبناءنا وبناتنا دائًما في 
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اسات وفي كل صالة. ونذكر باألكثر الساقطين والفاترين والعاجزين عن القيام ألن الخطيَّة  القدَّ
تهم ظروف الحياة هنَّا عن اللقاء معنا جسدًيا. لنلتقي إذن معهم بالصالة من شلَّتهم. والذين أبعد

َناَدْيُت أجلهم لئالَّ ينوح هؤالء في أْسر جهنَّم قائلين مع شعب أورشليم النائح في أسر بابل: "
 . ب ِّيَّ ُعونِّيُمحِّ د  يَنةِّ َماُتواُهْم خ  ي فِّي الَمدِّ وا َأْنُفَسُهمْ إِّْذ َطَلُبوا لِّذَ  ،. َكَهَنتِّي َوُشُيوخِّ ْم َطَعاًما لَِّيُردُّ " َواتِّهِّ

يَنُة (. ونسمع نحن الكهنة المهملين رثاء إرميا قائاًل: "19: 1)مرا  َكْيَف َجَلَسْت َوْحَدَها الَمدِّ
؟ َكْيَف َصاَرْت َكَأْرَمَلة يَمُة فِّي اأُلَممِّ؟ السي ِّدُة في الُبْلَدانِّ َصاَرْت َتْحتَ  ،الَكثِّيَرُة الشْعبِّ  الَعظِّ

ْيَها ْزَيةِّ! َتْبكِّي في اللْيلِّ ُبَكاًء َوُدُموُعَها عَلى َخدَّ ا الجِّ ابِّه  ا. ُكلُّ أ ْصح  ب ِّيه  ا ُمع زٍ  مِّن ُكل ِّ ُمحِّ . ل ْيس  ل ه 
اء   ا أ ْعد  اُروا له  ا. ص  ُروا بِّه  ْنَد ُسُقوطِّ َشْعبَِّها بَِّيدِّ الَعُدو ِّ (. "2-1: 1)مرا  "غ د  ل ْيس  م ْن  ،عِّ و 

ُده   اعِّ  (.٧: 1" )مرا اُيس 
إذ أدرك إرميا أيًضا أن إهمال الكهنة هو سبب هالك الشعب وسبيه وقف موب ًِّخا: 

رَّ الذه بُ " ي ُِّد؟و ! ؟ك ْيف  اْكد  ْبرِّيُز الج  ار ُة الُقْدسِّ اِّ  !تغيَّر اإلِّ ج  . َبُنو  نهال ْت حِّ فِّي َرْأسِّ ُكل ِّ َشارِّع 
ْهَيْوَن الُكَرَماُء الَمْوُزوُنوَن بِّالذَهبِّ  ؟ َبَناُت صِّ ارِّي   ُبوا َأَبارِّيَق َخَزف  َعَمَل َيَدْي َفخَّ  النقِّي ِّ َكْيَف ُحسِّ

َق  ،َباَءَهاظْ آَوى أيًضا َأْخَرَجْت أَ  ا بِّْنُت َشْعبِّي َفَجافية َكالنَعامِّ فِّي الَبر ِّيَّةِّ. َلصِّ َأْرَضَعْت َأْجَراَءَها. أمَّ
. اأَلطْ  َن الَعَطشِّ عِّ بَِّحَنكِّهِّ مِّ ُرُه َلُهمْ لَِّساُن الراضِّ (. 4-1: 40 " )مراَفاُل َيْسَأُلوَن ُخْبًزا َوَلْيَس َمْن َيْكسِّ

هكذا الكهنة المهملين في الصالة والتضرع من أجل أوالدهم، سبقتهم حيوانات البرية في العطف 
 والحنو من أجل صغارهم!

 لماذا جفت عيوننا من أجل أوالدنا؟!
بكاء لياًل ونهاًرا من أجل شعبه، بل وفي عن ال –النبي الباكي  –لم تكف عينا إرميا 

هذا لم تكف عيناه عن الصالة والتضرُّع إلى هللا لكي يجعل رأسه ماء وعينيه ينبوع دموع )إر 
 (، فمن أين له بهذه المشاعر؟!1: 9

من جهة مشاعر الشعب نحوه، فمن ملوك وكهنة وأنبياء كذبة وشعب، الكل أذاقه 
ته، ت، من سجن ومؤامرامرارة المر    ومع ذلك يحبُّهم! لقتله وإلقاء في الجب ومقاومة لنبوَّ

أقول، إن سيطرة روح الرب على إرميا وشعوره باألبوَّة، وفهمه لرسالته، وإدراكه لقيمة 
 أوالده الروحي ِّين، جعله يشعر بضيقاتهم ويتألَّم آلالمهم ولو لم يشعروا هم بها.

لشعب في أثناء السبي نصيبه هو، مع أنه في مشاعر األبوَّة الصادقة يدرك أن مرارة ا
لكنَّه كأب يشعر بمرارة حالهم كما لو كان هذا حاله هو. لذلك رفض بإباء  حذرهم مرَّات ومرات،

أن ُتعطى له كرامة في بابل، مصًرا أن يبقى مع الشعب مذلواًل، صارًخا إلى هللا في مرارة نفسه، 
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هِّ. َقاَدنِّي َوَسيََّرنِّي فِّي الظَّاَلمِّ َواَل ُنوَر. َحقًّا ُهَو الرَُّجُل الذي رَأى مَ  أ ن اقائاًل: " يبِّ َسَخطِّ َذلًَّة بَِّقضِّ
َظامِّي. َبَنى َعَليَّ َوَأَحاَطنِّيإ َر عِّ ْلدِّي. َكسَّ بَِّعْلَقم   نه َيُعوُد َوَيُردُّ َعَليَّ َيَدُه الَيْوَم ُكلَُّه. َأْبَلى َلْحمِّي َوجِّ

َلتِّي. أيًضا  أستطيعَفاَل  ،م. َسيََّج َعَليَّ َمات  َكَمْوَتى القدَّ َوَمَشقَّة . َأْسَكَننِّي فِّي ُظلُ  ْلسِّ َل سِّ الُخُروَج. َثقَّ
ٌن  َجاَرة  َمْنُحوَتة . َقَلَب ُسُبلِّي. ُهَو لِّي ُدبٌّ َكامِّ يَن َأْصُرُخ َواستغيُث َيُصدُّ َصاَلتِّي. َسيََّج ُطُرقِّي بِّحِّ حِّ

َقنِّي. َجَعَلنِّي َخَراًبا. َمدَّ َقْوَسُه َوَنَصَبنِّي َكَغَرض  لِّلسْهمِّ. َأْدَخَل َأَسٌد فِّي َمَخابَِّئ. َميََّل ُطُرقِّي وَ  َمزَّ
َباَل ُجْعَبتِّهِّ   (.13-1: 3 " )مرافِّي ُكْلَيَتيَّ نِّ

 ا لرسالتنا!ننسيان
قلنا إن نسياننا ألبوتنا الروحيَّة أفقدنا الحنو والعطف على أبنائنا، واآلن أقول، نسياننا 

ا أفقدنا الصالة من أجلهم، فخدمة الكهنوت هي ليست إالَّ خدمة صالة، ألنها لرسالتنا أيًض 
 ليست رعاية خاصة منَّا، إنَّما جذب النفوس إلى راعي الرعاة الوحيد، وذلك به وفيه وله.

فالخادم في هذه الحياة، يقف على دوامة بحر هذا العالم بقوَّة ربنا يسوع كما وقف 
ها كل الذين حوله من غارقين أو قائمين إلى القادر  وأنظار أنظاره بطرس على المياه، موج ِّ

ل أنظاره عن ربنا يسوع، ولو إلى الرعيَّة، هلك  وحده أن ينتشلهم، وفي اللحظة التي فيها تتحوَّ
 وأهلك الرعيَّة معه.

، سواء من جهادهم في الصالةفكل الرعاة الذين جاهدوا وغلبوا، كان سر  نصرتهم 
 من أجل الرعيَّة.أجل أنفسهم أو 

(، وقد شهد له هللا 26: 32رجل هللا يقول: "ال أطلقك إن لم تباركني" )تك  فيعقوب
 (.2٨: 32"ألنك جاهدت مع الناس وقدرت" )تك 

ما كان له أن يتسلَّم قيادة الشعب لو لم يمل لينظر العليقة ويقف مستمًعا  وموسى
 لصوت هللا.

ه لو لم يكن رجل صالة دائمة، إذ وهو في ما كان يمكن أن ينجح في رسالت وإيليا
 (.1: 1٧ مل 1حضرة الملك يشعر بحقيقة وجوده في حضرة هللا )

مة ويقيم أبوابها المحروقة  ونحميا المسبي ما كان يمكنه أن يبني أسوار أورشليم المهدَّ
ا بالنار لو لم يكن رجل صالة، فإذ سمع باألنباء المؤلمة يقول: "جلست وبكيت وُنحت أيامً 

(. وفي أثناء سؤال الملك وفي حضرته يقول: 4: 1 وُصمت وصلَّيت أمام إله السماء" )نح
 (5-4: 2"فصلَّيت إلى إله السماء وقلت للملك..." )

ما كان يمكنها أن تخل ِّص شعبها لو لم تنادِّ بالصوم والصالة مشتركة هي أواًل  وأستير
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 في ذلك.
ا أنا فصالة".  وداود الراعي هذا هو عملي، وهذه هي أعماق خدمتي يقول: "أمَّ

 وجوهرها.
وفي الوقت الذي لم يكن فيه داود صالة، إذ خرج إلى السطح مستهتًرا، افترسه العدو، 

 القائد الغيور وقتل عامًدا زوجهاَشَبع تْ بَ وافترس به من رعيَّته أكثرهم إخالًصا وأمانة له، فافترس 
ث ِّي ِّ   عي والرعيَّة إالَّ بالصالة بال انقطاع.. وهكذا ال نجاة للرا ُأورِّيَّا الحِّ

فإن كانت الصالة هي السيف البتَّار، الذي إن وضع في غمده ولو إلى لحظة، هجم 
د الرعيَّة كلَّها، ته، وضرب الراعي وبالتالي تتبدَّ ألن في سالمة الراعي سالم  العدو بكل قوَّ
 ،ومه "أنا نائمة وقلبي مستيقظ"للرعيَّة، وإن كانت سالمته تقتضي الصالة الدائمة حتى في ن

 فماذا يكون األمر عندما تقتضي سالمة الرعيَّة الصالة أيًضا عنها؟!
( على صدره، وقد 30-15: 2٨ وكما كان يلزم لهرون أن يلبس صدرة القضاء )خر

عت بالحجارة االثنى عشر المنقوش عليها أسماء األسباط، إعالًنا عن حب رئيس الكهنة  ُرص ِّ
ضرورة الصالة من أجلهم، هكذا فليضع الكاهن أوالده الروحي ِّين في قلبه ويذكرهم لكل شعبه و 
 إن أمكن بأسمائهم. –في صالته 

ال تتوقف البنوَّة على مجرَّد وجود أب، إنَّما يلزم وجود حب. هذا بالنسبة للبنوَّة الطبيعيَّة،  ❖
بل األب؟! لهذا ظهرت فكم باألكثر تحتاج البنوَّة التي بحسب النعمة إلى حب عميق من ق

ا أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصالة  بالحقيقة عظمة صموئيل بقوله: "وأمَّ
 (. 23: 12صم 1من أجلكم" )

 وهكذا كان داود وإبراهيم وإيليا وكل الصديقين في العهد الجديد والعهد القديم.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

الرجال الصالحون دائًما يحزنون من أجل خطايا اآلخرين. فصموئيل قديًما انتحب على  ❖
 ( ألنَّه أهمل معالجة قروح كبريائه ببلسم الندامة.35: 15صم  1شاول )

( الذين رفضوا أن يغسلوا وصمات 4: 2كو 2وبولس بكى من أجل أهل كورنثوس )
 الزنا بدموعهم.

كتاب الذي كتب فيه ومن خارجه "مراث ونحيب وويل" ولنفس السبب بلع حزقيال ال
(، مراث لمدح األبرار، ونحيب من أجل التائهين، وويل ألجل المكتوب عنهم: 10: 2)حز 
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(. مثل 3: 1٨ راجع أم) االحتقـار" في "عندما يسقط الشر ِّير في أعماق الشر، عندئذ يسقط
د َربُّ الُجُنودِّ فِّي َذلَِّك الَيْومِّ إلى الُبَكاءِّ َوَدَعا السي ِّ هؤالء أشار عنهم إشعياء النبي قائاًل: "

َفُهَوَذا َبْهَجٌة َوَفَرٌح َذْبُح َبَقر  َوَنْحُر َغَنم  َأْكُل َلْحم  َوُشْرُب  ،َوالنْوحِّ َوالَقْرَعةِّ َوالتَنطُّقِّ بِّالمِّْسحِّ 
! لَِّنْأُكْل َوَنْشَرْب ألنَّنا َغًدا َنُموتُ   (.13-12: 22" )إش َخْمر 

 (.41: 19المخل ِّص أيًضا على أورشليم ألن سكانها لم يتوبوا )لو بكى  ❖
ي َماٌء َوَعْيَنيَّ َيْنُبوُع ُدُموع  وندب إرميا أيًضا شعبه غير التائب قائاًل: " َيا َلْيَت َرْأسِّ

ُكوا َمي ًِّتا َواَل اَل َتبْ ( معل ِّاًل سبب حزنه قائاًل: "1: 9" )إر َفَأْبكَِّي َنَهاًرا َوَلْياًل َقْتَلى بِّْنتِّ َشْعبِّي
ُع َبْعدُ  ،َتْنُدُبوُه. اْبُكوا ي ألنَّه اَل َيْرجِّ  (.10: 22" )إر اْبُكوا َمْن َيْمضِّ

إذن فحري بنا أن نبكي من أجل هؤالء الذين بسبب جرائمهم وخطاياهم عزلوا أنفسهم 
م عن الكنيسة، كما نبكي ألجل الذين متى أوقفت عنهم اإلدانة )التأديب( بسبب خطاياه

 يعودون إلى الخطيَّة مرَّة أخرى.
ام الكنيسة ملقًبا إيَّاهم "أسوار وأبراج" قائاًل لكل منهم:  وفي هذا المعنى يدعو النبي خدَّ

(. وبنفس الروح ننفذ الوصيَّة الرسوليَّة "فرًحا 1٨: 2 " )مراابكي الدمع كالنهر "يا سور...
عك تلين قلوب الخطاة حتى يبكوا هم (. فبدمو 15: 12مع الفرحين وبكاء مع الباكين" )رو 

 أيًضا.
يس إيرونيموس  القد ِّ

هكذا، إذ نظر ربنا يسوع أحمال الخاطئ الثقيلة بكى. ألنَّه لم يسمح للكنيسة وحدها فقط أن  ❖
(، 43: 11تبكي بل نراه هو أيًضا يتحنَّن على حبيبه، ويقول للميت: "هلم خارًجا" )يو 

إجرامك هلم خارًجا ا من كنت مطروًحا في ظلمة الضمير وأْسر خطاياك وسجن بمعنى ي
 (.10: 10اظهر خطاياك فتتبرر، ألن "الفم يعترف للخالص" )رو 

يس أمبروسيوس  القد ِّ

يُنُه هللا. فإن َأْخَطَأ إنسان إلى اقد تقول مكتوب: " ❖ لرَّب ِّ َفَمْن إَِّذا َأْخَطَأ إنسان إلى إنسان َيدِّ
ْن َأْجلِّهِّ   (.25: 2صم  1؟!" )يصل ِّي مِّ

ْن َأْجلِّهِّ؟"أية صعوبة يثيرها هذا التساؤل " "ال يصل ِّي أحد  :، طالما لم يقلَمْن يصل ِّي مِّ
من أجله"، بل قال: "من يصل ِّي من أجله؟"، بمعنى أنه لم ينفِّ الصالة لكنَّه يتساءل عمَّن 

 عنده االستعداد للصالة من أجله.
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هذا يشبه ما جاء في المزمور الخامس عشر "يا رب من ينزل في مسكنك. من يسكن 
(. فهو ال يقصد انعدام من ينزل في مسكن الرب أو السكنى 1: 15 في جبل قدسك" )مز

 ختار لهذا...في جبل قدسه، لكنَّه يتساءل عمَّن يستحق هذا أو من يُ 
ْن َأْجلِّهِّ َفَمْن يصل ِّ بنفس الطريقة يجب أن نفهم العبارة: " ؟!" أي أنه ينبغي أن يوجد ي مِّ

أناس في سمو روحي يصلُّون ألجل المسيئين في حق الرب، وبمقدار جسامة الخطيَّة 
 بمقدار احتياجهم إلى الصلوات.

لم يصل ِّ عنهم أي شخص من أفراد الجماعة بل  فعندما أخطأ الشعب عابًدا العِّجل...
لتأكيد لم يخطئ بصالته من أجلهم، إذ استحق موسى نفسه، فهل كان موسى مخطًئا؟! با

م نفسه ألجل الشعب قائاًل: " ن إَواآلَن أن يطلب ونال ما طلبه. فأي حب  كهذا... حتى قدَّ
ْن كَِّتابَِّك الذي َكَتْبتَ إوَ  ،َغَفْرَت خطيَّتهمْ   (.32: 32" )خر الَّ َفاْمُحنِّي مِّ

ام والشكوك كمن يقدم على ارتكاب ها نحن نراه ال يفك ِّر في ذاته، كإنسان مألته األوه
كان يفك ِّر في الكل ناسًيا نفسه، غير خائف  من أن يكون بذلك  ى إنَّما بالحر  معصيَّة...

 عاصًيا، إنَّما يطلب إنقاذ شعبه من خطر العصيان.
ْن َأْجلِّهِّ؟!"إذن بحق قيل:  م ، بمعنى أنه "َفَمْن يصل ِّي مِّ يلزم وجود من هو كموسى يقد ِّ

ٍِّ الخطاةنفسه لجل  ، أو مثل إرميا النبي، الذي بالرغم من قول الرب له: "وأنت فال تصل ِّ
(، إالَّ أنه صلَّى من أجلهم، ونال ألجلهم الغفران، ففي 16: ٧ألجل هذا الشعب" )إر 

وساطة نبي كهذا وصالته تحرك الرب وقال ألورشليم التي ندمت على خطاياها قائلة: 
فاسمع يا رب فإنك إله رحيم.  ،مضايق والروح في الكروب"...قد صرَخت إليك النفس في ال

زعوا ثياب النوح ويكفُّوا عن ن(، فأمرهم الرب أن ي2-1: 3 ارحم فإنَّنا قد أخطأنا إليك" )با
دات قائاًل: "اخلعي يا أورشليم ُحلَّة النوح والمذلة والبسي   بهاء المجد من عند هللا إلى  التنهُّ

 (.1: 5 األبد" )با
ي  س أمبروسيوسالقد ِّ

 مثال
يس أنطونيوس محبَّته ألوالده الرهبان في رسالة وجهها إليهم بالرغم من  كشف لنا القد ِّ

 عدم نواله درجة الكهنوت.

اعلموا يا أحبَّائي بالرب أن محبَّة هللا على الدوام أن نعاهد ضمائرنا ونساعد كل الذين أعدوا  ❖
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أذكركم في صلواتي ليال  كنيسة األبكار لياًل ونهاًرا، فال افتر من أن  أفكار قلوبهم لتذكار
لكي تكون أمانتكم ثابتة، وتزدادوا في عمل الفضائل ويثب ِّت ربَّنا نظركم وإفرازكم  ونهار ا،

 ويزيدكم قوَّة. 
وهذه كانت دائًما طلبتي منذ ولدتكم بالمسيح وصرتم لي بنين. وإن بولس الرسول كما 

تيموثاوس بالمسيح كتب له هكذا قائاًل: "أذكرك في صالتي لياًل ونهاًرا مشتاًقا أن  ولد ابنه
أراك، ذاكًرا دموعك لكي امتلئ فرًحا، إذ أتذكر اإليمان القويم الذي فيك". فانظروا يا أوالدي 
إلى هذا الرسول لما صار تيموثاوس له ابًنا باهلل، كيف كان يذكره ويصل ِّي ألجله ويشتهي 

اه بال انقطاع! وهكذا أنا يا أحبَّائي الذين يحبَّكم قلبي من أجل اشتياقه إلى إيمانكم أن ير 
أصنع الشيء عينه الذي صنعه الرسول. أي أذكركم وأصل ِّي عنكم واشتهي أن أراكم وذلك 
دكم وحزن قلوبكم وكثرة صبركم وهدوءكم. وألنكم تتصرَّفون في جميع  لتذكاري أتعابكم وتنهُّ

 بقلب قوي وحكمة، وكل من يعمل أعمال هللا فبروح الحكمة يعمل.  هذه األشياء
وقال بولس إن هللا لم يعطنا روح الخوف بل روح الحكمة وقوَّة المحبَّة. وربَّنا يطالب 

 كاًل منَّا أن تكون أعماله بهذه الحكمة. 
ي واآلن يا أوالدي أنا أطلب من الرب أن يسهل طرقي آلتي إليكم وأراكم أيًضا، ألن ِّ 

أَعلم أنكم توَّاقون إلى أن تروني كتوقي إلى رؤيتكم. واعلموا هذا أن المحبَّة المتبادلة بين 
اآلباء والبنين، ال يعادلها شيء على وجه األرض. فإنَّهم يشتهون أن يروا بعضهم بعًضا 

ن اآلباء دائًما. فإذا كان هذا شأن المحبَّة بين اآلباء واألبناء الجسدي ِّين فما عساها تكون بي
 الروحي ِّين وأبنائهم الذين يحبُّون بعضهم ألجل هللا، وبخوفه يفعلون.

فاآلباء باهلل أعظم من اآلباء بالجسد، والحب بين اآلباء أعظم منه بين األبناء، ولهذا 
قال الرسول اإللهي بولس: "إن كانت محبَّتكم إليَّ يسيرة، فإن محبتي إليكم لعظيمة". وهكذا 

. وبما إنكم صرتم لي أنا أبوكم يا  أوالدي، ألن المحبَّة التي فيَّ لكم هي أعظم منها فيكم لي 
بنين، فلنعمل جميًعا مًعا لكي يعطينا ربَّنا أن نرى بعضنا بعًضا مرَّة أخرى. وأرجو أن 

 اجتماعي بكم يسب ِّب لكم فرًحا. 
ا يقينكم، وإن ِّي أشتاق أن أراكم كما قال الرسول وأفيدكم عطيَّة الروح ليصبح به

ونتعزَّى جميًعا بإيماني وإيمانكم. فإذا اجتمعنا أعلمكم بأشياء أخرى ال يمكنني أن أكتبها 
إليكم في الرسائل ليكون ذلك لكم خالًصا بربنا يسوع المسيح الذي له المجد واإلكرام 

 والتسبيح إلى أبد اآلبدين آمين حًقا آمين.
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يس أنطونيوس الكبير  القد ِّ

 إلى أي مدى تنتفع بصلوات آبائك؟
م لنا ما  ❖ متى كنَّا متيق ِّظين لن يسطو علينا يوم الرب كلص، بل يكون كرسول ملوكي يقد ِّ

أعد لنا من أمور صالحة. أمَّا متى كنَّا نائمين فسيأتي علينا كلص، وعندئذ نكون في خطر 
 لغت الحراسة التي حولنا فإننا نهلك.وُتسلب منَّا األشياء الصالحة بسهولة، ومهما ب

إنه سيسطو علينا كلص بالرغم من وجود األبواب والمتاريس والُحرَّاس من الخارج، فإن 
لن تجدي معونة أحد بل نهلك  نائمين، ال نحتاج إلى معونة اآلخرين، وإن كنَّا متيقظينكنَّا 

يسين بشيء.  دون أن تنفعنا صلوات القد ِّ
 نفع صلواتهم مادمت متيق ِّظ ا؟!إذ ا ما لكنك تقول: 

مع أن المصل ِّين ألجله  "،ما حاجتي إلى صلوات اآلخرين" :إن الرسول بولس لم يقل
 غير مستحقين لذلك، بل وال كانوا مساوين له، فهل تقول أنت: "ما حاجتي للصلوات؟"

 لم يقل هذا عندما قيل: "وأما الكنيسة فكانت تصير منها صالة بلجاجة ،بطرس أيًضا
 (، وأنت تقول ما حاجتي إليها؟5: 12إلى هللا من أجله" )أع 

محتاج باألكثر إليها بقولك إنَّك غير محتاج إليها، نعم ولو صرت كبولس  ى إنك بالحر 
 الرسول، فأنت محتاج إليها، لئالَّ تنتفخ فتسقط.

بولس: ولكن، كما قلت، إنه متى كنَّا مجاهدين تنفعنا صلواتهم عنَّا. كما يقول الرسول 
(. 9: 1 إلى خالص، بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح" )في لي   "ألن ِّي أعلم أن هذا يؤد ِّي

وقوله: "وأنتم أيًضا مساعدون بالصالة ألجلنا لكي يؤد ِّي إلى شكر ألجلنا من أشخاص 
 (، فهل تقول أنت ماذا تنتفع بها؟!11: 1كو  2كثيرين" )

د، ألنَّه بماذا أفاد إرميا النبي الشعب، إذ ثالث لكن متى كنَّا متراخين، لن ينفعنا أح
"وأنت فال تصل ِّي ألجل هذا الشعب،  :مرَّات يقترب من هللا، وفي المرَّة الثالثة سمع قول هللا

، ألن ِّي ال أسمعك" )إر   (.16: ٧وال ترفع ألجلهم ُدعاء، وال صالة، وال تلح علي 
أجله بل وناح عليه إلى آخر أيَّام  وبماذا نفع صموئيل شاول الذي لم يصل ِّ فقط من

 حياته؟!
م لمن تعاون وتساعدفالصلوات  ، والمساعدة تقدَّ ، والتعاون يكون مع إنسان  عامل 

.  يشتغل، أمَّا من بقي في كسله فال تعينه الصلوات في شيء 
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ل  فلو أن الصلوات وحدها تقدر أن تجذبنا إلى الملكوت مع تراخينا، فلماذا لم يتحوَّ
نيُّون )أي الوثنيُّون( إلى مسيحي ِّين رغم صلواتنا من أجل الكل؟! أما نطلب من أجل اليونا

ل األشرار عن شرُّهم أال    بمساهمتهم وقبولهم؟! توبة الجميع؟! لماذا ال يتحوَّ
ا من جانبنا ا متى ساهمنا نحن أيض   .فصلواتهم تفيدنا جد 

حامي عن هذه المدينة، وأخل ِّصها أتريد أن تعرف متى تفيد الصلوات؟ اسمع قول هللا: "وأ ❖
(، ولكن متى يحامي عنها؟ في 34: 19مل  2من أجل نفسي، ومن أجل داود عبدي" )

 أيَّام حزقيا الذي كان صالًحا.

نعم. هناك حاجة إلى صلوات كثيرة ُترفع عنك. اسمع ما يقوله هللا ألصدقاء أيُّوب: "وعبدي  ❖
(. ولكن هذا الرجل الذي بصلواته أنقذ ٨: 42)أي  أيُّوب يصل ِّي من أجلكم ألن ِّي أرفع وجهه"

أصدقاءه، فإنَّه في أيَّام اليهود )إذ أصروا على الشر( لم يكن قادًرا على إنقاذهم من الهالك، 
إذ يقول هللا على فم النبي: "إنهم )نوح ودانيال وأيوب( ال يخل ِّصون بنين وال بنات" )حز 

14 :16.) 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

هل تحجم عن أن تأتي بشهود وأناس يتعطَّفون عليك ويشتركون معك في صلواتك، مع أنه  ❖
عندما تريد أن تسترضي إنساًنا )أخطأت في حق ِّه( تزور كثيرين ليشفعوا عنك أمامه، وتأتي 

هذا تمتنع عن أن بأوالدك الذين لم يدركوا معاصيك ليطلبوا الصفح عن خطأ أبيهم، ومع 
لوا من أجلك أمام هللا، فتربح نفسك بمعونة شعب الكنيسة  تفعل هذا في الكنيسة، لكي يتوسَّ
المقدَّس؟! مع أنه ال مجال للخجل في الكنيسة، طالما كلنا خطاة، ومن يكون فينا أكثر تذلاًل 

 ؟!يكون أكثرنا استحقاًقا للمدح، ومن شعر بأنه أقل الجميع يكون أكثرنا بًرا
دع السي ِّد المسيح يراهم باكين... فإنَّه يسر عندما  ...دع الكنيسة أمك تبكي عليك

يرى كثيرين يصلون عنك، فقد تحنن الرب بسب الدموع من أجل األرملة، ألن كثيرين كانوا 
يبكون ألجلها، فأقام لها ابنها. ولقد سمع لبطرس سريًعا جًدا في صالته إلقامة غزالة، ألن 

 نوا يبكون عليها.الفقراء كا

لة لكلمة  ❖ سيأتي السي ِّد المسيح إلى قبرك، إن وجد بكاء عليك من مرثا العاملة ومريم المتأم ِّ
مثل الكنيسة التي اختارت النصيب الصالح، فإنَّه سيتحنَّن عندما يرى دموع ا كثيرة الرب. 

هو حالك (. بمعنى آخر سيسأل: ما 34: 11فيقول: "أين وضعتموه؟!" )يو  بسبب وفاتك،
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 . يحركني هو بدموعهفي الخطيَّة؟... أريد أنا ذاك الذي تبكونه، حتى 
(، وماذا يعني "تعال" سوى "تعال اغفر 34: 11سيجيبه الشعب "تعال وأنظر" )يو 

 ت ملكوتك إلى الخاطئ أيًضا.أالخطيَّة". لتعيد له الحياة وتقيمه من الموت، لي
يس أمبروسيوس  القد ِّ
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 ثالث ا: ترفُّقه بالخطاة
األب الحكيم يحب أوالده بال تحيز، لكن إن مرض أحدهم أغدق عليه عطًفا وحناًنا 
واهتماًما أكثر. ليس ألن المرض يول ِّد فيه الحب، بل ألن الحب يعوض نقص المحبوب 

ته هو.  وضعفه، فيسد النقص فيه بما له والضعف بقوَّ
لذلك يطلب من رعاته أن يكون لهم روحه فيهم، إذ  المسيح يحب بال حدود،السيد 

ر المساكين،  سهم. إنه ممسوح ليبش ِّ جاء يدعو الخطاة واألشرار، مهما بلغت آثامهم، لكي يقد ِّ
وينادي المسبي ِّين بالعتق والمأسورين باإلطالق، ويعز ِّي كل النائحين،  ،ويعصب منكسري القلوب

 (.3-1: 60 عوض النوح )إشاًل عوض الرماد، ودهن فرح اويعطيهم جم
ر اف  " :إنه كراع  صالح يؤك ِّد لِّي خِّ يَرةِّ َيْنَبغِّي أن آتَِّي بِّتِّْلَك  و  هِّ الَحظِّ ْن َهذِّ ُأَخُر َلْيَسْت مِّ

َدةٌ  ،أيًضا (. وما هي هذه الخراف األخر التي 16: 10..." )يو َفَتْسَمُع َصْوتِّي َوَتُكوُن رعيَّة َواحِّ
النفوس التي سرقها اللصوص، إذ دخلوا الحظيرة من موضع آخر  يعطيها اهتماًما خاًصا إالَّ 

فمهما بلغت  (. إنَّها نفوس الساقطين والتائهين، األشرار األثمة...1: 10غير الباب )يو 
 شرورهم يدعوهم ألنَّه لهؤالء قد جاء!

ء هؤال فالرعاة الذين يهتمون بالثابتين في اإليمان وال يبالون بالساقطين أو المستهترين،
ُبوُه، َوالَمْكُسوُر َلْم َتْجُبُروُه، َوالَمْطُروُد َلْم يوبخهم الرب قائاًل: " وُه، َوالَمْجُروُح َلْم َتْعصِّ الَمرِّيُض َلْم ُتَقوُّ

ْم. َفَتَشتََّتْت بِّاَل َراع   ة َوبُِّعْنف  َتَسلَّْطُتْم َعَلْيهِّ الُّ َلْم َتْطُلُبوُه، َبْل بِّشدَّ وُه، َوالضَّ َوَصاَرْت َمْأَكاًل َتْسَترِّدُّ
َبالِّ َوَعَلى ُكل ِّ َتل    ، َوَتَشتََّتْت. َضلَّْت َغَنمِّي فِّي ُكل ِّ الجِّ يعِّ ُوُحوشِّ الَحْقلِّ ٍ  َعال  َوَعَلى ُكل ِّ َوْجهِّ لَِّجمِّ

. َتَشتََّتْت َغَنمِّي َوَلْم َيُكْن َمْن َيْسَأُل َأْو ُيَفت ُِّش   (.6-4: 34" )حز اأَلْرضِّ
تتركز في اإلتيان بالخطاة إلى أبيهم الحقيقي يسوع، التي هي حًقا إن رسالة الكاهن 

رسالة سي ِّده. وهي رسالة صعبة، يستحيل القيام بها بإمكانيَّات بشريَّة، ألنها هي تمتع بالفادي 
نفسه فيهم، وتختص بانتقال اإلنسان من كونه ابًنا للعالم ليصير ابًنا للسماء، خاضًعا لقوانين 

لكن وهب للكاهن إمكانيَّات  لية ونواميسه التي تبدو بالنسبة للبشر خياليَّة.العا تملكوت السماوا
غير بشريَّة، بل يعمل بخالق اإلمكانيَّات ذاته، هللا الذي يلد المؤمن في المعموديَّة، فينقله من 
النسب الجسدي إلى نسب روحي، ويهب له روحه ليعمل فيه. كما أُعطى للكاهن أن يعمل به 

أوالده  –ألجل المحافظة على بقاء المولودين من هللا  كل بقيَّة السرارفي  الروح القدس
 ثابتين في ملكوت أبيهم.  –المؤمنين 
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وأعطى له أن ينطق بكلمة هللا، حيث لها القدرة أن تحيي الموتى بالخطايا وتقيمهم من 
موات صوت حين يسمع األ وهي اآلنقبورهم، مهما بلغت نتانتهم وفسادهم "هوذا تأتي ساعة 

م كلمة هللا بال تملُّق أو التواء أو انحراف 5: 5ابن هللا، والسامعون يحيُّون" )يو  ( فالكاهن إذ يقد ِّ
أو محاباة، يقدر بفاعليَّتها أن يهز القلوب المي ِّتة لتقوم في توبة وانسحاق، وفي سر  االعتراف 

بة.  يحل أربطة ذاك الذي يحيه كلمة هللا بالتو ِّ
يسوع ألجل الموتى بالخطايا ليقيمهم، جاء ألجل الخطاة، والكاهن  إذن جاء ربنا

مه في بساطة كما دكسفير للسيد المسيح ليس له أن يصع ِّب الطريق في وجوههم ويعق ِّده، بل يق
فيدرك هؤالء الخطاة أن نير المسيح  هو، مظهًرا اإلمكانيَّات القويَّة التي ُتعطى لهم إن أرادوا،

 ،(2٨: 11وثقيلي األحمال )مت  ىوأنه جاء ليريح التعاب ،(30: 11مت هي ِّن وحمله خفيف )
 ويعطي للخطاة إمكانيَّة التوبة.

 االهتمام بالضعفاء سالتنا...ر 
يلزم أن يكون الراعي قريًبا من الجميع بعطفه عليهم، سامًيا في تفكيره عليهم حتى 

درك الضعفات ال يكف عن السعي وإذ ي يستطيع بمحبَّته القلبيَّة أن يعرف نقائصهم ويحملها.
 . إلى ما هو أفضل

يالحظ أن بولس الرسول كان قد بدأ فعاًل بتأمل أسرار السماء، ومع ذلك بمحبته 
المتواضعة نزل بفكره إلى فراش الجسدانيين. وبينما كان يرتفع بقلبه الرائي إلى األمور غير 

في أسرار الضعفاء. وبينما يرتفع  المنظورة حيث قد سما شخصًيا، إال أنه يعود بعطف  وينظر
في خضم تأمالته إلى السماء، فهو في شدة اهتمامه، ال يتجاهل فراش الجسدانيين. فهو إًذا 

في اسمي األمور وأقلها على السواء، ومع أن بولس شخصًيا متعلق بشدة  برباط المحبةارتبط 
يكون ضعيًفا مع اآلخرين في  بأعلى المراتب بقوة الروح القدس إال أنه فرح في رقة المحب أن

( 29: 11كو  2) "من يضعف وأنا ال أضعف؟ من يعثر وأنا ال ألتهب؟"ضعفهم. لهذا يقول: 
فعل ذلك بالطبع ليس لترك إيمانه بل ( 20: 9كو  1) لليهود كيهودي" "صرتويقول أيًضا: 

على  وهكذا قصد بتقمصه شخصية غير المؤمن أن يتعلم كيف يعطف التساع مجال محبته.
"لننا اآلخرين، وأن يمنحهم ما يود هو أن يمنحوه إياه لو كان في مكانهم. ولهذا يقول أيًضا: 

( ألنه كان يعرف كيف يتفوق 13: 5كو  2) إن صرنا مختلين فللَّه. أو كنا عاقلين فلكم".
 على نفسه بالتأمل، وكيف يضبط نفسه بالنزول إلى مستوى سامعيه.
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ًفا على رأس السلم النازل من السماء إلى الحجر الذي صب لقد رأى  يعقوب الرب واق
( وفي هذا درس 1٨-11: 2٨عليه الزيت، وكانت المالئكة صاعدة ونازلة عليه )تك 

عليهم أن يكتفوا بالنظر إلى الرأس المقدسة للكنيسة بل  بللمعلمين الحقيقيين إذ ال يج
 عليهم أن ينزلوا إلى أعضاء الكنيسة ويتلطفوا بهم.

كذا كان موسى يدخل ويخرج كثير ا إلى خيمة االجتماع وكان عند وجوده بداخلها وه
ينشغل بالتأمالت، وعند وجوده في الخارج يكرس نفسه لخدمة الضعفاء. إنه يتأمل وهو 
في الداخل في المور اإللهية الحقيقية، بينما يتحمل وهو في الخارج أعباء الرعية، وفي 

 رجع إلى خيمة االجتماع ليستشير هللا أمام تابوت الشهادة.المور المشكوك فيها كان ي
وهكذا كان يضرب موسى مثاًل حسًنا للرعاة حتى إذا لم يستطيعوا التصرف في أمر  
من األمور الدنيوية وجب عليهم الرجوع إلى التأمل )بالدخول إلى خيمة االجتماع(، وهناك 

هللا، حيث يمكنهم أن يجدوا حاًل لمشاكلهم كما لو كانوا يقفون أمام تابوت العهد الستشارة 
 في صفحات الكتاب المقدس.

وهكذا كان الكلمة الحق، الذي أعلن ذاته لنا في شكل طبيعتنا البشرية، يصلي على 
(، لكي يرينا الطريق الذي ينبغي 12: 6الجبل، ثم يخرج يصنع المعجزات مع الناس )لو 

في غمرة انشغالهم بالتأمل أن يشاركوا بعطفهم أن يسلكه الرعاة األمناء الذين ال ينسون 
الضعفاء في احتياجاتهم. عندئذ ترتفع المحبة إلى درجة عالية، تنزل بالعطف إلى أدنى 
أمور الرعية، وكلما زاد العطف وانحنت أمام ضعفات الرعية، كلما تقوت باألكثر في 

 .1الوصول إلى العال
 الب غريغوريوس )الكبير(

في حينه. طوبى مين الحكيم الذي أقامه سي ِّده على خدمه ليعطيهم الطعام "من هو العبد األ ❖
(. إنه جدير بالكرامة، 46-45: 24إذا جاء سي ِّده يجده يفعل هكذا" )مت  لذلك العبد الذي

 إنه البد وأن يكون عظيًما. لنفكر فيمن يكون هو؟!
عاًما، ألنكم لم تكونوا بعد "سقيتكم لبًنا ال ط :طوباه ذلك العبد )الخادم( أيًضا الذي قال

 (، فقد عرف كيف يرعاهم.2: 3 كو 1تستطيعون" )
"صرت للضعفاء، كضعيف  :من منَّا يقدر أن يفعل هذا؟! من يستطيع أن يقول بحق

                                                 
1 2:5Pastoral Care,   :مجدي فهيم حنا .ترجمة  
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 (.22-9: 9 كو 1ألربح الضعفاء" )
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 الترفُّق بجميع الخطاة
في الكشف عن ضرورة الترفُّق بالخطاة  - بقدر اإلمكان – وسيوسالقد ِّيس أمبر أفاض 

هها إلى أتباع نوفاتيوس، الذين Repentenceالضعفاء في رسالتين عن "التوبة  "، أحدهما وجَّ
وغيرهم ممَّن ارتكبوا خطايا  ،رفضوا قبول توبة منكري اإليمان بسبب الخوف من االضطهادات

وقد سمحت العناية اإللهيَّة بترجمة مقتطفات  أتباع نوفاتيوس أنَّها ال ُتقبل عنها توبة...حسبها 
 منهما في كتيب "ترفَّقوا بالخطاة للقد ِّيس أمبروسيوس".

يسين  واآلن اكتفي بمشيئة هللا ببعض فقرات قليلة منهما مع قليل من أقوال بعض القد ِّ
 اآلخرين في هذا الشأن.

 
 ةتلطَّفوا بالخطا

 احملوا أثقال الخطاة
م الغالبيَّة، لهذا فاللطف هو أحب الفضائل. ألن اللطف ال يمكن  ❖ تسعى الفضيلة نحو تقدُّ

له لنوال الغفران. هذا واللطف هو  أن يؤد ِّي بمن ترشده إلى أي ضرر، بل غالًبا ما يؤه ِّ
 لدمه. الفضيلة الوحيدة التي تسعى نحو نمو الكنيسة، األمر الذي يطلبه الرب ثمًنا

اللطف هو اقتداء بحنان السماء نحو البشر، يهدف نحو خالص الجميع، باحًثا عن 
 هذه الغاية بوسيلة تحتملها آذان البشر، دون أن تخور قلوبهم أو تيأس نفوسهم.

فمن ألقى على عاتقه إصالح الضعفات البشريَّة، عليه أن يحتملها، وال يلقي بها عنه، 
تاب المقدَّس يذكر عن الراعي أنه يحمل الخروف الضال، وال حتى وإن أثقلت كتفيه، فالك

م إليك من تزدري به، هذا الذي سيجد نفسه موضع تبكيت  يلقيه عنه... ألنَّه كيف يتقدَّ
 طبيبه... بداًل من أن يكون موضع عطفه؟!

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 يسوع يتلطَّف بنا
يخيفنا بل يدعونا إليه. جاء في وداعة، في تواضع، وبهذا قال:  تحنن يسوع علينا حتى ال ❖
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(، وبهذا أنعشنا 2٨: 11"تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم" )مت 
 الرب ولم يغلق علينا أو يطردنا.

وفي اختياره للتالميذ، اختار من يترجمون إرادته، فيجمعون شعب هللا دون أن يشت ِّتوه. 
فالذين يجرون وراء آراء قاسية متعجرفة، وال يكونون لطفاء وودعاء ال يحسبون من تالميذ 
الرب. هؤالء الذين بينما يطلبون ألنفسهم مراحم هللا ينكرونها بالنسبة لغيرهم. هؤالء أمثال 

 معل ِّمي بدعة نوفاتيوس، الذين يحسبون أنفسهم أبراًرا.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 لنا خطاةتلطَّفوا فكُ 
أي كبرياء أشر من هذا؟! إن كان الكتاب المقدَّس يشهد بأنه ليس أحد طاهًرا من دنس ولو  ❖

(. 2: 50كان مولود يوم واحد. وداود النبي يصرخ قائاًل: "اغسلني كثيًرا من إثمي" )مز 
، فمن نسله جاءت فهل يوجد أقدس من داود الذي جاء السي ِّد المسيح متجسًدا من عائلته

 العذراء "السماء اإللهيَّة"، التي حملت المخلص في رحم بتوليَّتها؟!
أية قسوة أشر من أن يعاقبوا اآلخرين بال هوادة، ويرفضوا الغفران عمَّن يحثُّونهم لقبول 

 التأديب والتوبة؟!
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 
 ترفَّقوا حتى بمنكري اإليمان

 في رفضهم عصيان لوصايا هللا
يقولون إنه يجب أالَّ نقبل منكري اإليمان في الجماعة مرَّة أخرى، إذ دنَّسوا المقدَّسات،  ❖

 األمر الذي يستثنيهم من نوال الغفران، وبالتالي يجب أن نقسو عليهم.
كين بتعاليم خاصة، ألن الرب إذ غفر  إنهم بهذا الزعم ينقضون الوحي اإللهي، متمس ِّ

 لخطايا لم يستثنِّ منها شيًئا.ا
لكن الحقيقة أنه لن يوجد  لقد حسبوا بعملهم هذا أنَّهم يعطون الرب مهابة عظيمة...

من يسيء إلى هللا مثلهم. إذ أساءوا إلى وصاياه، وازدروا بوظيفتهم )ككهنة هلل(. ألنَّه قد قال 
اياه تغفر له، من أمسكتم "اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خط :ربنا يسوع نفسه في اإلنجيل
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 (، لذلك فمن ُيكرم الرب يطيع هذه الوصيَّة وال يعصاها.23-22: 20خطاياه أمسكت" )لو 
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 عمل الكنيسة أن تحل  
. أمَّا هرطقة  ❖ تستند الكنيسة في طاعتها لهذه الوصيَّة على كال جانبيها، الربط والحل 

س فهي من جهة قاسية على الخطاة، ومن جانب آخر غير مطيعة لهذه الوصيَّة. إذ نوفاتيو 
تريد أن تربط، وال تحل  ما تربطه. وهي بهذا تحكم على نفسها بنفسها. ألن الرب يريد 
، يكون بال سلطان  تساوي السلطانين وتقديسهما بطريقة متشابهة، فمن ليس له سلطان للحل 

ون له سلطان الربط، فيكون له سلطان الحل  أيًضا بحسب قول للربط أيًضا. أمَّا من يك
 الرب.

أنكروا سلطانهم للربط  بهذا حكموا على فساد تعليمهم، إذ بإنكارهم سلطان الحل  
 أيًضا...

ماذا أقول أيًضا عن عجرفتهم المتزايدة؟! فإن إرادتهم تناقض إرادة روح الرب الذي 
هم يفعلون ما ال يريده. ألنَّه وهو الديَّان ومن حق ِّه أن إن يميل إلى الرحمة ال إلى القسوة...

 يعاقب، نجده برحمته يعفو!
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 جميع الخطايا الكنيسة تحل  
 يقولون إنه باستثناء الخطايا الكبيرة، نعطي حاًل عن الخطايا الصغيرة. ❖

راحمه للجميع، واهًبا كهنته سلطاًنا أن يحلُّوا جميع لم يصنع هللا مثل هذا التمييز بل وعد بم
فأي ضالل هذا، أن تدعوا ألنفسكم ما يمكن أن تحلُّوه من الخطايا، ناسبين  الخطايا بال استثناء،

 بهذا تنسبون لنفسكم الرحمة وللرب القسوة!إلى الرب الخطايا التي ال ُتحل. 
و ال إلى القسوة. لذلك قيل: "أريد يجب أن نعرف أن هللا إله رحمة، يميل إلى العف

(. فكيف يقبل هللا تقدماتكم يا من تنكرون الرحمة. وقد قيل عن 6: 6 رحمة ال ذبيحة" )هو
 (؟!32: 1٨هللا إنه ال يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع )حز 

"فاهلل إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيَّة، وألجل  :وتفسيًرا لهذه الحقيقة يقول الرسول
 (.4-3: ٨ة دان الخطيَّة في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا" )رو الخطيَّ 
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يس أمبروسيوس  القد ِّ

 يسوع يفتح أبواب الرجاء
ثنا بنفسه،  ❖ إن كان حديثنا السابق يكشف عن ميل ربنا يسوع إلى الرحمة، فلنتركه أيًضا يحد ِّ

ام الناس َمْن َيْعتَ  ف ُكلُّ فإنَّه عندما قال: " ام َأبِّي الذي فِّي أ رُِّف بِّي قدَّ عترُف َأَنا أيًضا بِّهِّ قدَّ
 (.33-32: 10السماوات" )مت 

أمَّا عن حديثه عن حالة اإلنكار فلم  ،عندما تكلَّم عن المعترفين به قال: "كل من"
فلم ففي حالة الجزاء المفيد وعد به جميع المعترفين به، أمَّا عند العقاب  "...كليذكر كلمة "
د الكل...  يهدَّ

له لوقا أيًضا  الرب هذا لم يكتبه إنجيل له متَّى فقط بل وما سجَّ يسوع المسيح الذي سجَّ
 ( حتى نتأكَّد أن ما كتب لم يكن بمحض الصدفة.9-٨: 12)

ام الناس". إنه يقصد من يعترف به أيَّا  لنتأمَّل اآلن معنى قوله: "كل من يعترف بي قدَّ
 حاله، دون أي استثناء. أمَّا في اإلنكار فلم تذكر عبارة مشابهة. كان عمره، وأًيا كان

هل انتهت إلى األبد رحمته؟!، هل  يقول داود النبي: "هل إلى الدهور يرفض الرب؟!،
َمهُ نسى هللا رأفة أو  (. هذا هو ما يعلنه لنا النبي بينما 9-٧: ٧٧؟!" )مز َقَفَص بِّرِّْجزِّهِّ َمَراحِّ

 راحم هللا؟!يصر أولئك على إنكار م
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 ضم ِّدوا جراحاته
أتغلقون الباب في وجه هؤالء الخطاة؟! ألنَّه ماذا يعني رفضكم لقبول توبتهم سوى إغالق  ❖

 الباب في وجوههم؟!
لم ُيعب ِّر السامري الصالح تارًكا اإلنسان الذي ألقاه اللصوص بين حي  ومي ِّت، بل 

. صبَّ عليه أواًل زيًتا لتلطيف آالمه. وأتكأه على صدره، أي ضمَّد  جراحاته بزيت  وخمر 
 احتمل كل خطاياه. هكذا لم يحتقر يسوع الراعي خروفه الضال.

ر نفسك  لكنك تقول إن هذا اإلنسان الخاطئ ليس لي عالقة به. يا من تريد أن تبر ِّ
أكثر من الفر ِّيسي الذي أراد أن يجر ِّب السي ِّد قائاًل بأنه ليس بقريبك. إنَّك بهذا صرت متكب ِّرا 

 المسيح قائاًل: "من هو قريبي؟"
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سأل الفر ِّيسي من هو قريبه، أمَّا أنت فتنكر قرابته لك، عابًرا بالمجروح بال مباالة، 
زمك أالَّ تتركه، بل تأخذه وتتعطف عليه لمثلك في هذا مثل الكاهن والالوي مع أنه كان ي

لكنيسة(، حيث يدفع السي ِّد المسيح الدينارين عنه. هذا قد ألزمك به السي ِّد وتودعه الفندق )ا
 المسيح قريبه.

لقد جعلَت من نفسك إنساًنا غريًبا عنه بكبريائك، إذ انتفخت عليه باطاًل، من قبل 
(. ألنك لو كنت قد تمسكت 19-1٨: 2ذهنك الجسدي وعدم تمسكك بالمسيح الرأس )كو 

ذاك الذي مات المسيح عنه. لو أنك تمسكت بالرأس الهتممت  بالرأس، لما كنت تترك
( 19: 2بالجسد كلُّه، واهتممت باالرتباط بين األعضاء بدون انقسام، نامًيا نمًوا من هللا )كو 

 برباط المحبَّة وإنقاذ الخطاة.
"لن يدخل في فندقنا مجروح، وال ُيشفى  :عندما ترفض قبول التوبة، إنَّما بذلك تقول

ي كنيستنا. إنَّنا ال نهتم بالمرضى، فنحن كلنا أصحاء. ولسنا في حاجة إلى طبيب"، أحد ف
اء إلى طبيب بل المرضى!"  ألنَّه هو نفسه قال: "ال يحتاج األصحَّ

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 ال تثق ِّلوا النير!
تيوس( يصنعون تمييًزا. فيقول كل تعال أيُّها الرب يسوع إلى كنيستك، فإن هؤالء )أتباع نوفا ❖

واحد منهم بأنه قد أحضر نير ثور لغيره، بداًل من أن يضع عليه نير السي ِّد المسيح الهي ِّن. 
امك  إنه يلقي عليهم بالنير الثقيل، الذي هو نفسه ال يحتمله. وبذلك يتباعد بشر ه عن خدَّ

رسل يا رب إلى شوارع المدينة، ولتجمع الحقيقي ِّين، معاماًل الغير بازدراء بل ويقتلهم. إذن فلت
 (.12: 14الصالح والطالح، مدخاًل إلى كنيستك الضعفاء والعمي والعرج )لو 

ُمْر يا رب أن يمتلئ بيتك، محضًرا إيَّاهم )الخطاة( إلى وليمتك، ألنك أنت تخلق 
 )روحًيا( من يتبعك عندما تدعوه.

ام )أتباع  كنيستك لم تعتذر عن الحضور إلى وليمتك، .يا رب لكن هؤالء الخدَّ
 نوفاتيوس( هم الذين يمي ِّزون بين من يدخل ومن ال يدخل.

"إنَّني من األصحاء وغير محتاجة إلى طبيب"، بل تقول: "اشفني يا  :عائلتك لم تقل
(. شبيهة كنيستك هي تلك المرأة التي جاءت 14: 1٧رب فُأشفى، خلصني فأخلص" )إر 

: 9ائلة في نفسها: "إن مسست ثوبه فقط شفيت" )مت من ورائك ولمست هدب ثوبك، ق
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 (. هكذا فإن الكنيسة تعترف بجراحاته ولكنَّها ترغب في الشفاء.21
 وأنت حًقا أيُّها الرب تريد الكل يشفون، وإن لم يرد الكل الشفاء.

 ا، إذ يحسبون أنفسهم أصحاء.هذإن أتباع نوفاتيوس ال يريدون  
)في أوالدك(، إذ تشعر بمرض أقل شخص فيهم، قائاًل:  تعلن أيُّها الرب أنَّك مريض

(. أمَّا هم فيرفضون زيارتك، عندما يرفضون زيارة 36: 25"كنت مريًضا فزرتموني" )مت 
"إن كنت ال  :أشر الخطاة. لقد قلت لبطرس عندما أراد أن يستثنى نفسه من غسل قدميه

 (.٨: 13أغسلك فليس لك معي نصيب" )يو 
ينكرون إمكانيَّة الحل من الخطيَّة حتى في داخل الكنيسة، مع أنَّك قلت إنهم في شر ِّهم 

. فكل ما تربطه على األرض يكون مربوًطا في تلبطرس: "أعطيك مفاتيح ملكوت السماوا
(. وإناء هللا 9: 16" )مت ت، وكل ما تحله على األرض يكون محلواًل في السماواتالسماوا

ونه بشيء فأنا أيًضا، ألن ِّي أنا ما سامحت به، إن كنت "والذي تسامح :المختار نفسه يقول
، فمن أجلكم بحضرة المسيح" )  (.10: 2 كو 2قد سامحت بشيء 

فلماذا يقرأون كتابات الرسول بولس، إن كانوا يحسبونه في هذا قد ضل مدعًيا لنفسه 
  له.ما هو لربه؟! لكنَّه نسب لنفسه ما قد أعطي له، أنه لم يغتصب سلطاًنا لم ُيعطَ 

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 أضرموا موهبة الحل  
إرادة الرب أن يكون للتالميذ سلطان. إرادته أن يصنعوا باسمه ما كان يفعله وهو على  ❖

 (.٨: 10؛ مت 2: 14األرض )بالجسد(، إذ قال لهم يعملون ما يصنعه وأعظم منها )يو 
فتعمل فيهم النعمة  (.1٨-1٧: 16ب )مر قصارى القول لقد أعطاهم كل المواه

 اإللهيَّة ما تعجز عنه القدرة البشريَّة. 
بواسطة النعمة اإللهيَّة حين تشاءون وتزدرون بهذا  فهل تدعون ألنفسكم سلطان الحل  

ًسا، إذ تزدرون بمن  السلطان حينما تشاءون؟! يا له من تجاسر وقح، وليس هو خوًفا مقدَّ
 يشاءون التوبة!

 يس أمبروسيوسالقد ِّ 

 ال تنتفخوا عليهم!
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إنكم بالتأكيد ال تقدرون على احتمال دموع الباكين، أو النظر إلى مسوحهم. لكن بأعينكم  ❖
 المتكب ِّرة وقلوبكم المنتفخة تقولون بألسنة الذعة: "ال تلمسني، فإنَّي طاهر".

(. لكنَّه لم يقل لها "ال 1٧: 20لمسيني" )يو حًقا، لقد قال الرب لمريم المجدليَّة: "ال ت
تلمسيني ألن ِّي طاهر" مع أنه قدُّوس! فهل تتجاسر أنت مدعًيا الطهارة لنفسك، مع أنَّك حتى 

!  إن كنت طاهًرا بأعمالك فبرفضك توبة الخطاة تكون غير طاهر 
ساكن بين  إن ِّي هلكت، ألن ِّي إنسان نجس الشفتين، وأنا يقول إشعياء النبي: "ويل لي  

 (، فهل تدعي لنفسك الطهارة؟!5: 6 شعب نجس الشفتين" )إش
(، ذاك الذي من أجل حنان 2: 50 وداود النبي يقول: "اِّغسلني كثيًرا من إثمي" )مز

قلبه كثيًرا ما غسلته النعمة اإللهيَّة، فهل أنت طاهر يا من ليس فيك حنو، إذ ترى القذى 
 في عينك؟! في عين أخيك وال تهتم بالخشبة التي

عند هللا، لن يكون إنسان ظالم طاهًرا. وأي ظلم أكثر من أن ترغب في غفران 
ل إليك غير مستحق لنوال الغفران؟! أي ظلم أكثر  خطاياك، بينما تحسب أخاك الذي يتوسَّ

ر ذاتك فيما تدين فيه غيرك، بل وترتكب معاصي أكثر منه؟!  من أن تبر ِّ
أنَّك غير محتاج إلى الغسل بالتوبة ألنك اغتسلت  من يقدر أن يحتملك يا من تدَّعي

 بالنعمة، كما لو كان يستحيل عليك اآلن أن تخطئ؟!
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 
 ال تيأس من خالصه

 قبول بال استثناء
"هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له  ❖

(. فإن أردت إصالح أي خاطئ هل تعرَّض عليه أواًل أن يؤمن 16: 3حياة األبديَّة" )يو ال
أو ال يؤمن؟ إنه بال شك يؤمن، وله بحسب مواعيد هللا الحياة األبديَّة. فكيف تكف عن 

 الصالة من أجل من تكون له الحياة األبديَّة؟!
ان سقوطه، فسيمر عليه ليته ال يخاف أحد من الهالك، مهما كانت حالته، ومهما ك

، ويجده نازاًل من أورشليم إلى أريحا، أي هارًبا من آالم السامري الصالح الذي لإلنجيل
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، 1االستشهاد إلى التمتُّع بملذَّات العالم، مجروًحا بواسطة اللصوص أي المضطهدين
 مطروًحا بين حي  ومي ِّت.

، لن 2هو حارس لألرواحهذا السامري الصالح الذي هو رمز للسي ِّد المسيح، الذي 
 يتركك إنَّما يتحنَّن عليك ويشفيك.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 ترفَّق بالكل
ى  نلم يترك السامري الصالح الجريح الملقى بي ❖ حي  ومي ِّت، ألنَّه رأى فيه نسمات حياة، فترجَّ

 شفاءه.

 ومي ِّت" يستطيع اإليمان أن يجد أما يبدو لك أن اإلنسان الساقط في الخطيَّة "بين حي  
 فيه نسمة حياة؟!

إن كان الساقط بين حي  ومي ِّت، صبَّ عليه زيًتا وخمًرا، ال تصب خمًرا بال زيت، 
مه لصاحب الفندق وادفع  حتى تكون له راحة مع آالم التطهير. أتكئه على صدرك. قد ِّ

ما لم تتعطَّف عليه، ألن القريب  الدينارين ألجل شفائه، وكن له قريًبا! ولن تكون له قريًبا،
هو الذي يشفي وال يقتل. فإن أردت أن تكون له قريًبا، يوصيك السي ِّد المسيح قائاًل: "اذهب 

 (.3٧: 10أيًضا واصنع هكذا" )لو 
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 
بُّه وال تدنه  حِّ

 الديَّان لم يدنه بعد
أبديَّة. والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة، بل يمكث عليه  "الذي يؤمن باالبن له حياة ❖

(. هذا الغضب يمكث على من يعصي، أي من ال يؤمن. لكنَّه متى 36: 3غضب هللا" )يو 
 فسيرحل عنه الغضب وتحل به الحياة. –أي إنسان كان  –آمن 

 إن كان هللا ال يدينه، فهل أنت تدينه؟!
                                                 

 .أتباع نوفاتيوس يرفضوا قبول توبة الهاربين من االستشهاد مهما بلغت ندامتهم 1
 .كلمة سامري معناها "حارس" 2
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في الظلمة، بمعنى أنه قْبل اإليمان كان في الظلمة، لقد قال بأن من يؤمن به ال يبقى 
لكنَّه بعد اإليمان ال يعود بعد فيها. بل ُتصلح أخطاؤه، ويحفظ وصايا الرب الذي قال: "إن ِّي 

(. وكأن الرب 11: 33أن يرجع الشر ِّير عن طريقه ويحيا" )حز ل بال ُأسر بموت الشر ِّير، ب
ال يدان. وأنا أحفظ له هذا، ألن ِّي لم آت ألدين  بي يقول: "لقد سبق أن قلت إن من يؤمن

طيب خاطر أغفر له، وبسرعة أسامحه. "إن ِّي  ن(. إنَّني ع4٧: 12العالم بل ألخلصه" )يو 
"ألن ِّي لم آتِّ الدعوا أبراًرا، بل خطاة إلى التوبة" )مت  (...6: 6أريد رحمة ال ذبيحة" )هو 

9 :13.) 
(. 4٨: 12لم يقبل كالمي فله من يدينه" )يو مرَّة أخرى يقول الرب: "من رذلني و 

فالذي رجع عن طريقه يكون قد قبل كالمه، ألن هذا هو كالمه أن يعود الكل عن الخطيَّة. 
 بذلك بإدانته تكونون قد ازدريتم بكالم المسيح هذا، وإالَّ فاقبلوا الخطاة.

لكن يا لها  باإلثم،حًقا أنه يلزمهم أن ينتفضوا من الخطيَّة، ويحفظوا وصاياه مزدرين 
من قسوة أن تزدري بتوبة إنسان لم يحفظ بعد وصايا الرب، لكنَّه سيحفظها، لنترك الرب 
نفسه يعل ِّمنا بشأن أولئك الذين لم يحفظوا بعد وصاياه "إن نقضوا فرائضي، ولم يحفظوا 

: ٨9 أمَّا رحمتي فال أنزعها عنهم" )مز وصاياي، افتقد بعصا معاصيهم وبضربات إثمهم...
 (. هكذا وعد الجميع بالرحمة.31-33

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 من أي روح أنتم
 الرسل غفروا الخطايا، فبأي سلطان تحرمون البعض من الغفران؟ ❖

من الذي يكرم هللا أكثر: بولس أم أتباع نوفاتيوس؟! كان بولس يعل ِّم أن هللا رحيم، وأن 
 ر التالميذ.يسوع كان يعارض تهوُّ 

ثا طالبين إرسال نار من السماء تهلك أولئك  انتهر يسوع يعقوب ويوحنا عندما تحدَّ
الذين لم يقبلوا الرب، قائاًل لهما: "لستما تعلمان من أي روح أنتما، ألن ابن اإلنسان لم يأتِّ 

 (.56-55: 9ليهلك أنفس الناس بل ليخل ِّص" )لو 
ا أنتم فيقول لكم ي روح  أنتما"،حًقا قال لهما: "لستما تعلمان من أ "إنكم لستم من  :أمَّ

روحي، ألنكم ال تحملون حناني، مزدرين بمراحمي، رافضين توبة من أريد أن أبشر ِّهم 
 بواسطة الرسل باسمي".
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عه  إنكم باطاًل تكرزون بالتوبة وأنتم رافضون ثمارها. ألنَّه من يقوم بعمل دون أن تشج ِّ
 بجزاء أو نتيجة؟!

م عنها توبة جادة فكيف إًذا، إ ن كان أحد قد ارتكب خطايا )تحسبونها خفيفة( ولم يقد ِّ
 ينال جزاء، ما لم تصلحه جماعه الكنيسة )تحثُّه على التوبة(؟!

وا المغفرة، وأن يطلبوها بدموع وتنهدات، مستشفعين  ،حًقا إنَّني أريد من الخطاة أن يترجُّ
لت إعادتهم إلى الشركة بدموع الشعب كله وتوسالتهم من أجل غفران  خطاياهم. وإن تأجَّ

... فيقول لهم الرب:  فترة أو فترتين )للتأديب(، فليزيدوا من دموعهم، وليأتوا في ندم  عميق 
 (.4٧: ٧"قد ُغفرت خطاياكم الكثيرة، ألنكم أحببتم كثيًرا" )لو 

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 ال تقسوا عليهم
ْثُل َهَذا من فترة أسفهم، هؤالء الذين يميتون أنفسهم... إن بولس الرسول يقول: " لماذا نزيد ❖ مِّ

ُحوَنُه بِّالَحرِّ  َن اأَلْكَثرِّيَن، َحتَّى َتُكوُنوا بِّالَعْكسِّ ُتَسامِّ وَنُه، ى ِّ َيْكفِّيهِّ َهَذا القَِّصاُص الذي مِّ  َوُتَعزُّ
َن الُحْزنِّ الُمْفرِّطِّ  ْثُل َهَذا مِّ (. فالعقاب )التأديب( الذي أوَقعْته 6: 2كو  2" )لئالَّ ُيْبَتَلَع مِّ

األكثريَّة عليه، كان كافًيا لندامته، كذلك الوساطة التي تقدَّمت بها األكثرية كانت كافية 
 لقبوله ثانية.

وهو لم يعف  هكذا لم يعف الرسول عنه فحسب، بل رغب أن ُيحاط بمحبَّة متزايدة،
وه، وقد قال إنه سامحه ألجلهم، حتى ال ُتبتلع عنه فحسب، بل أراد من الكل أن يسامح

ُحوَنُه بَِّشْيء  فأنا أيًضا. ألن ِّي َأَنا َما َساَمْحُت بِّهِّ األكثرية أيًضا من الحزن، " ن إ ،َوالذِّي ُتَسامِّ
ْن  ، لئالَّ َيْطَمَع فِّيَنا الشْيَطاُن،  أ ْجلُِّكمْ ُكْنُت َقْد َساَمْحُت بَِّشْيء  َفمِّ يحِّ ألنَّنا اَل بَِّحْضَرةِّ الَمسِّ

 (.10: 2 كو 2" )َنْجَهُل َأْفَكاَرهُ 
 بحق كان الرسول حذًرا من الحيَّة التي ال يجهل خداعها، التي بسببها حزن كثيرون. 

إنَّها دائًما تشاء ضررنا، وترغب في مراوغتنا، حتى تسب ِّب لنا موًتا. لكن لنحذر لئالَّ 
نا بواسطته، بأن ُيبتلع النادم من فرط يصير دواؤنا "التأديب" فرصة لنصرتها. ألنها تخدع

 الحزن، هذا الذي كان يجب علينا بعطفنا أن نعتقه.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 لسنا أبر  منهم
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 إذا اخترتني للكهنوت وأنا مفقود، ال تسمح بعد أن أكون مفقوًدا وأنا كاهن. ❖
ا مع أولئك الذين يخطئون، ألن هذه أول عطيَّة هي أن أعرف كيف أحزن حزًنا عميقً 

"ال تشمت ببني يهوذا يوم هالكهم، وال تنظر أنت أيًضا  :هي أعظم فضيلة. فإنَّه مكتوب
 (.12إلى مصيبته" )عو 

هب لي يا رب أن تكون سقطات كل إنسان أمامي، حتى احتملها معه، وال انتهره في 
 (.26: 3٨ر( أبر مني" )تك كبرياء، بل أحزن وأبكي على نفسي، قائاًل: "هي )ثاما

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 لنترفَّق بالخطاة فهم أبر  منَّا
لنفرض أن فتاة سقطت، إذ خدعتها ظروف مثيرة للخطايا! ونحن األكبر سًنا قد نسقط أيًضا. إنه  ❖

، حتى أنَّنا نفعل ما ال فينا نحن أيًضا ناموس الجسد يحارب ناموس أذهاننا، ويجعلنا أسرى للخطيَّة
(. قد يكون صباها عذر لها، ولكن ما هو عذري أنا؟! إنه يجب عليها أن تتعلم، 23: ٧نريده )رو 

 (.26: 3٨" )تك هي أبر منيأمَّا أنا فيلزمني أن أعل ِّم، "

إننا قد نسب طمع اآلخرين، ولكن لنتأمَّل إن كنَّا لم نطمع قط. وإن كان فينا طمع أو 
فإنَّه أصل لكل الشرور، يعمل في أجسادنا كاألفعى المخفيَّة في وكرها. لذلك حب للمال، 

 (.26: 3٨" )تك ")ثامار( أبر منيليقل كل منَّا: 
ًرا ممَّا ارتكبه األسقف.  ة على أي إنسان، يكون ذلك العلماني أقل تهوُّ عندما نحتد بشدَّ

هرناه أبر  منَّا، ألنَّه متى قلنا ذلك لذلك علينا أن نتمعَّن في األمر قائلين بأن ذاك الذي انت
َولَِّماَذا َتْنُظُر الَقَذى الذي " :نكون قد حفظنا أنفسنا ممَّا يقوله لنا الرب يسوع أو أحد تالميذه

يكَ  يَك: َدْعنِّي  ،فِّي عين َأخِّ ا الَخَشَبُة الَّتِّي فِّي َعْينَِّك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟ َأْم َكْيَف َتُقوُل أَلخِّ َوَأمَّ
يَنئِّذ  ُأخْ  ْن َعْينَِّك َوحِّ ْن َعْينَِّك َوَها الَخَشَبُة فِّي َعْينَِّك. َيا ُمَرائِّي َأْخرِّْج أواًل الَخَشَبَة مِّ رِّجِّ الَقَذى مِّ

يَك! ْن عين َأخِّ ُر جي ًِّدا أن ُتْخرَِّج الَقَذى مِّ  (.5، 3: ٧" )مت ُتْبصِّ
ه مستوجب لذلك ليتنا ال نخجل من أن نعترف بأن خطأنا أبشع من خطأ من نرى أن
ر خطيَّته قال:  ثامار( هي )"االنتهار. ألن هذا ما وضعه يهوذا الذي وبَّخ ثامار، فإذ تذكَّ

لقد كمن في قوله هذا سر  عميق ووصيَّة ُخلقيَّة. لهذا لم تحسب  (.26: 3٨أبر مني" )تك 
 له خطيَّته. لقد اتهم نفسه قبل أن يتَّهمه اآلخرون.

تِّي. "ال  :بل نحزن، ألنَّه مكتوب فليتنا ال نضحك على خطيَّة أحد َتْشَمتِّي بِّي َيا َعُدوَّ
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 ألن ِّي َأْخَطْأُت بَّ  َفالربُّ ُنوٌر لِّي. احتمُل َغَضَب الر ،ِّ ْلَمةإَِّذا َسَقْطُت َأُقوُم. إَِّذا َجَلْسُت فِّي الظُ 
. َسَأنْ  ،إليه تِّي َحتَّى ُيقِّيَم َدْعَواَي َوُيْجرَِّي َحق ِّي. َسُيْخرُِّجنِّي إلى النُّورِّ ُظُر بِّرَُّه. َوَتَرى َعُدوَّ

زْ  يَها الخِّ ؟"الَقائَِّلُة لِّي:  ى َفُيَغط ِّ يُر لِّل "َأْيَن ُهَو الرَّبُّ إَِّلُهكِّ سِّ رْ دَعْيَناَي َسَتْنُظَرانِّ إَِّلْيَها. اآلَن َتصِّ
ينِّ اأَلزِّقَّةِّ   (.10-٨: ٧" )مي َكطِّ

سر  بانتصار لم يقل هذا بال جدوى، ألن من يشمت بالساقطين إنَّما يكون قد 
 لنا أن نحزن عندما نسمع عن هالك شخص مات المسيح ألجله. ي الشيطان. لذلك بالحر 

يس أمبروسيوس  القد ِّ

أيها الراعي النشيط، اطلب الضال واحمله على منكبيك بفرح، فتقدر على شفاء األمراض  ❖
 الطبيب. المميتة المؤلمة، فالمحبَّة ُتعظم الجبابرة وموهبة

يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

أنت طبيب أيًضا لكنيسة الرب. أدخل بعقاقير تليق بكل واحد لتشفيهم وتستحييهم بكل مثال  ❖
 وتثبتهم في الكنيسة.

(. 1: 1٨مكتوب أن الرب تكلَّم مع موسى، أنَّك أنت وهرون تحمالن ذنوب الشعب )عد  ❖
 تعطي حساًبا عن كثيرين.أنت تعلم أنَّك سوف 

، الذين يشتهون أن يخُلصوا، والذين هم أصحاء من خطيَّة احفظهم، والذين اهتم بكل أحد ❖
 أخطأوا عل ِّمهم وأدبهم وافرض عليهم صوًما.

الغارقون في النوم علمهم وقو هم وثب ِّتهم. وأنت عالم أن لك أجر عظيم إذا فعلت هذا، كما  ❖
 عنهم.أن عليك وزر عظيم إذا توانيت 

فليحب األسقف العلماني ِّين كأوالده، ويعظهم بأدب المحبَّة، كالطير الذي يحتضن بيضه  ❖
حتى يصير فراًخا، ويقبلهم مثل أوالده حتى يطيروا، يعل ِّم كل واحد، ويعول من يحب أن 
يعوله، وال يجور عليهم باألكثر، بل يوبخهم لكي يحتشموا، ولكن ال يردهم إلى ورائهم )أي 

 هم(.ال يخذل
ويشفي المريض الذي ال يفك ِّر في اإليمان، ويضمد المكسور الذي هو ضاٌل أو 

لوء عزاًء، ويجعله ممرضض أو مكسور بالخطيَّة. وهو أعرج بالمشي ليضمده بتعليم م
ه  يه وتثبته في الكنيسة وتردُّ يخاف من الخطيَّة ويكون في رجاء حسن. وهكذا اجتهد أن تقو ِّ
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 (.إلى الماشية )الرعيَّة
والذي مال أيُّها األسقف أرجعه، أي من صار في خطيَّة وأخرَجته بجرمه، فال تدعه 

 خارًجا، بل اقبله وأعده إلى الرعيَّة التي هي شعب الكنيسة التي بال عيب.
الذي ضلَّ اسأل عنه، أي هذا الذي ال ُيرجى خالصه لكثرة خطاياه ال تدعه يهلك 

 قطع ا.
ه ونسي حياته بنوم  ثقيل وضلَّ عن رعيَّته جًدا حتى الذي مرض بكثرة غفلته وتواني

ره برجاء ه وعز ِّه وعر ِّفه أن يستيقظ وبش ِّ  .صار بين الذئاب، فاطلبه أنت وعل ِّمه وردُّ

ليحمل األسقف إثم ذاك على نفسه، ويصي ِّره خاصة له، ويقول للمذنب ارجع أنت وأنا أقبل  ❖
 ي وعن الكل...الموت عنك كمثل سي ِّدي المسيح، فإنَّه مات عن ِّ 

 ٤باب  – الدسقوليَّة

 

 ترفُّق غاش!
كثيرون في ترفُّقهم بالرعيَّة كان لهم مظهر اللين الزائد والعطف المظهري، وهم في 

"إن كنت بعد ُأرضي الناس لم  :ذلك يهتمُّون كيف يرضون الرعيَّة، غير مبالين بقول الرسول
 (.10: 1أكن عبًدا للمسيح" )غل 

 أمثال هؤالء أجراء يطلبون ما ألنفسهم، سمعة طي ِّبة أو كلمة مديح أو صداقة بشريَّة،
 فيأخذون هذا القناع الظاهري الذي ال يكشف عن أي حب هلل أو الرعيَّة.

ويظهر الترفُّق الحقيقي من الغاش عند معاملة األغنياء والفقراء، فإن حابى الوجوه 
 –محب الجميع على السواء  –حقيقًيا. والكنيسة كعروس ليسوع  كان عطفه غاًشا، وليس ترفًُّقا

د على رعاتها أالَّ يحابوا الوجوه تحت ستار العطف أو الترفُّق.  تشد ِّ

د أن  ❖ لون أن يكونوا مغالين في اللين كي يظهروا أنَّهم صالحين لكنَّه من المؤكَّ كثيرون يفض ِّ
 الحقيقي بل ولن يبقى.ما هو رياء وباطل ال يمكن أن يحمل شكل الفضيلة 

زهر، لكنَّها بمرور الوقت تكون كالزهيرة التي سرعان ما تذبل وتطرح في البداية تُ هي ف
 خارًجا. أمَّا ما هو حق وخالص، فيكون له جذر عميق.

يس أمبروسيوس  القد ِّ
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 مثال
ل ُيزهر إلى حين وسرعان ما لكي نبرهن لك بأمثلة تؤك ِّد أن التظاهر ال يمكن أن يبقى، ب ❖

يذبل... نذكر مثااًل واحًدا من العائلة التي ذكرنا منها أمثلة فيما يختص بالنمو في الفضيلة، 
 وهو أبشالوم بن داود.

برَّاق في شبابه، حتى لم يكن الكان أبشالوم بن داود الملك معروًفا بجماله، ومظهره 
به شيء من أخمص قدميه إلى شعر (. لم يكن يعي25: 14 صم 2نظيره بين الشعب )

 رأسه، له مركبة وخيول وخمسون رجاًل يجرون أمامه.
كان أبشالوم يستيقظ في الفجر المبكر، ويقف بجانب طريق الباب وكل صاحب دعوى 

"أنا  :آت  إلى الملك ألجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه، ويقول من أي مدينة أنت؟ فيقول
وم له: "انظر أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من..."، فيقول أبشال عبدك

من قبل الملك"، ثم يقول أبشالوم: "من يجعلني قاضًيا في األرض، فيأتي إلي  كل إنسان له 
م أحد لي صم  2) "جد له يمد يده ويمسكه ويقبلهسخصومة ودعوى فأنصفه، وكان إذا تقدَّ

15 :2-5.) 
ل كل القلوب نحوه، ألن مثل هذا التملُّق بمثل هذه الكلمات كان يتملُّقهم . وهكذا حوَّ

 يسري بسرعة ليلمس أعماق قلوبهم.
اختار هؤالء الناس الفاسدون والطامحون من كان ُيظهر لهم إلى فترة ما الكرامة، 
ون ويبتهجون. ولكن لما حدث تأخير جيش أبشالوم في اللحاق بداود ورجاله بحسب  فُيسرُّ

( الذي هو أحكم من الكل، نجد أن داود الذي كان واثًقا من 1٧ صم 2مشورة حوشاي )
النصرة أوصى المقاتلين بابنه لئالَّ يقتلوه. ولم يقبل أن يشترك في المعركة بنفسه حتى ال 

 يبدو مقاتاًل لمن الزال ابنه. بالرغم من محاوالت أبشالوم )المتظاهر باللين( قتل أبيه.
قى ويكون لها صداها تلك التي تخرج من قلب من الواضح إًذا أن األشياء التي تب

 مخلص ال قلب باطل. فهؤالء الذين يسلكون بحسب التظاهر والتملُّق ال يبقون هكذا طوياًل.

ينبغي علينا أن نحذر لئالَّ تقودنا شهوة المجد الفارغ إلى إفساد القوَّة التي فينا، وتثور فينا  ❖
 أفكار اإلنسان الوثني...

نعطي آذاًنا صاغية للمتمل ِّقين، ألن من يسمح لنفسه أن ُيخدع بالتملُّق، ال  ينبغي علينا أالَّ  ❖
 يدل هذا على عدم قدرته على االحتمال فقط إنَّما هو عالمة على الجبن العملي.
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يجب على كل رجل مشورة أن يكون كيوسف، ليس في ه ظالم أو غش أو كذب أو يخفي  ❖
 ر، لئال يرجع عنه الطالبون النصح.شيًئا من حياته وشخصيَّته، أو يكون فيه ش

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 يجب على األسقف أن ال يكون بال عثرة فقط، بل وال يأخذ بالوجوه ويعل ِّم الخطاة الصالح. ❖
ويكرم من  ،ًحا مرذوالً بوان كانت سيرته طاهرة، وهو يأخذ بالوجوه ألجل رشوة مملوءة ر 

ويدعه جالًسا في الكنيسة، فقد صار غير سامع  لصوت الرب الحق أخطأ في الناموس 
ر المنافق. وال "القائل:  اجتهد في طلب الحق والعدل، وال تأخذ بالوجوه في الحكم وال تبر ِّ

: 23)خر  "تأخذ الرشوة على نفس، فإن الرشوة ُتغمض أعين الحكماء وتفسد كالم األبرار
٨-٧.) 

م بغير اكتراث من يستحق العقوبة، مثل إذا لم يلتفت األسقف إلى هذه  األقوال، بل كرَّ
أوالده غير العارفين  (، ومثل عالي الكاهن لما وقر  9: 15صم  1شاول، كما وقَّر أجاج )

(، فهذا نجَّس رتبته، والكنيسة أيًضا التي هلل بسببه، وصار ظالًما 13-12: 3صم  1باهلل )
ألنَّه صار سبب شك  هللا وال عند الناس،بين يدي الرب اإلله، وصار غير طاهر  عند 

ويضطرهم األمر أن يهلكوا معه مثل الشعب  لجماعة المعمدين الجدد ولجماعة الموعوظين،
 (.35-31: 16 الذي هلك مع يربعام والذين وقفوا أيًضا مع آل قورح )عد

لفقير على األسقف أن ال يحابي وال يحتشم )يهاب( من غني، وال يليق به ذلك حتى ينسى ا ❖
 أو يظلمه.

ال تأخذ بوجه الغني في الحكم فال ترحم الفقير في القضاء، فإن "قال هللا لموسى: 
 (. وأيًضا بالحق يسعى في العدل.15: 9الحكم للرب" )ال 

 3باب  – الدسقوليَّة
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 رابع ا: حزمه في الرعاية
 تقديم كلمة هللا

ه، لتمكينهم من ين، يكون مسوًقا بروح الفادي في  الراعي في عطفه على أوالده الروحي ِّ 
تمتُّعهم بخالصهم كأبناء لآلب بابنه فيهم، الذين ينمون إلى ملء قامته بطاعتهم للروح القدس 

 في راعيهم وأبيهم.
: 1 كو 1لذلك وإن كان لزاًما على الكاهن أن يسعى إلرضاء الكل في كل شيء )

إنَّما حسب إرادة الفادي المعلنة في كلمات هللا على  (، لكن ليس حسب إرادتهم أو إرادته43
فمه. فهو بذلك ال يود كسب حب الناس له، وإنَّما لفاديهم الذي يخاطبهم بكلمته التي هي الحق 

 والحياة. 
الذي وحده يقدر أن  –كلمة هللا  –فرسالة الراعي إًذا أن يختفي وراء واهب الحياة 

 لقبر مدفوًنا، مهما بلغت نتانته.يرعى ويقيم المي ِّت وهو بعد في ا
عمل الراعي أن يعلن بقلب  محب  كلمة اإلنجيل، الرسالة المفرحة التي تجب ِّر النفوس 

تها الطبيعيَّة  التي أذلتها الخطيَّة. يعلنها كما هي بال تنميق وال تحريف وال تأويل. يسلطها بقوَّ
خرين أو عدمه، إنَّما يطلب عمل كروح  وحياة  على النفس، دون أن يراعى في ذلك رضاء اآل

الكلمة القادرة أن تنتقل بالنفس الخاطئة من الموت إلى دائرة الحياة، ألنها إن كانت قاسية فهي 
قاسية على الخطيَّة إشفاًقا على الخاطئ. "من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة 

(. وكما يقول هللا 24: 5ى الحياة" )يو أبديَّة، وال يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إل
لي  فارغة، بل تعمل ما إعلى لسان النبي: "هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، ال ترجع 

 (.11: 55 سررت به، وُتنجح فيما أرسلتها له" )إش
 هذه الكلمة هي نور، تنير الذهن وتبدد ظلمته، فيستيقظ ضميره ويوبخه.

م الكلمة بال محاباة للوجوه، يطلب ثمرتها، التي ألجلها تجسد  فالراعي الحقيقي، إذ يقد ِّ
(. وبذلك تصير رسالة الراعي تقديم 5: 1 كلمة هللا، وهي التوبة. "توبوا وآمنوا باإلنجيل" )مر

 ربنا يسوع كفاد  ومخلص  له ولرعيَّته.
، لكن بحزم  بال رخاوة أو تساهل في كلمة هللا القو  يَّة لهذا تخرج كلمات فمه في حب 

َأْنبَِّياُؤكِّ َرُأوا " :وإالَّ سمع ذلك التوبيخ القادرة أن تدخل إلى أعماق النفس لتهزها وتبك ِّيها وتسحقها.
الً  ًبا َوَباطِّ وا َسْبَيكِّ  ،َلكِّ َكذِّ ًبا َوَطَوائِّحَ  ،َوَلْم ُيْعلُِّنوا إِّْثَمكِّ لَِّيُردُّ  ،(14: 2 " )مراَبْل َرُأوا َلكِّ َوْحًيا َكاذِّ
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النبي للرعاة المتمل ِّقين الذين بداًل من توبيخهم للخطاة يضعون لهم وسائد، حتى وسمع تقريعات 
َوْيٌل لِّلََّواتِّي َيُخْطَن َوَسائَِّد لُِّكل ِّ َأْوَصالِّ اأَلْيدِّي، يسمعوا كلمات المدح، ويكسبون عطفهم وحبُّهم. "
ات  لَِّرْأسِّ ُكل ِّ َقاَمة  الصطَيادِّ النُُّفوسِّ  َخدَّ  (.1٨: 13)حز " َوَيْصَنْعَن مِّ

 الحزم والحب
لكنَّها حازمة  كلمة هللا بالرغم من ترفُّقها بالخطاة، وفتحها أبواب الرجاء أمام الجميع،

 وقويَّة، ال تعرف "الميوعة" تعلن الحق وتظهره، وتكشف الباطل وتسحقه.
مات الرعاية  والراعي باختفائه في كلمة هللا، يكون حازًما، وهذا الحزم من أهم مقو ِّ

 لناجحة. فهو السالح الذي يستطيع به الراعي أن يصد العدو عن رعيَّته.ا
ضد العدو )الخطيَّة( لحماية  فالحزم ال يعني غضب الراعي ضد رعيَّته، إنَّما غضبه

الرعيَّة. لهذا يلزم الراعي في حزمه أالَّ يخرج عن وداعته وحلمه، بل يكون حزمه هو نفسه روح 
ذي ال يطيق انحراًفا وال تهاوًنا في كمال تمكين الرعيَّة من التمتُّع الحب الحقيقي، روح الحق ال

بربنا يسوع. فالحزم النابع عن حب يجعل الراعي ال يتهاون مع من يقصر عن عمد في حياته، 
 ويستهتر بحب الفادي وطول أناته.

لكي اترك صلواتك وانتهره، فإنك تصلح من أمره وأنت أيًضا تنتفع. هكذا نحن نسند الكل  ❖
 .1يخلصوا ويبلغوا ملكوت السماوات بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح

 .2االهتمام الخاطئ في استرضاء الغير فحسب هو خيانة ضد خالص الراعي وخالصهم ❖

إني أفضل أن أكون في أعينكم إنساًنا متكبًرا ال يمكن التفاهم معه عن أن أترككم تفعلون  ❖
 .3ما ال يرضي هللا

على وجه الخصوص استخدام التوبيخ معكم. فكما تذيب النار الشمع إني ملتزم بوعظكم و  ❖
 هكذا يلين الخوف من العقوبات قلوب الخطاة.

 القديس يوحنا الذهبي الفم

يق برحمة ويوبخني. أمَّا زيت الخاطئ فال يدهن رأسي" )مز  ❖ بني الصد ِّ  (.5: 140"فليؤد ِّ
النبي جًدا. فهو يحب أن  دهن الخاطئ هو عبارات اإلطراء والتملُّق، هذه يبغضها

                                                 
1 In Acts, homily 24.. 
2 In Joan. PG 59:115. 
3 In Hebrews. PG 62:46. 
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به بالصرامة مع الرحمة، وال يريد المديح مع المراءاة والمحاباة. ألن  يوبخه الصديق ويؤد ِّ
 ...االتملُّق والمداهنة ال يفيدان اإلنسان شيًئا، بل يزيدانه جهاًل وإثًما وثباًتا فيهم

بونكم يضلُّ  :وقد قال هللا على لسان النبي (. 12: 3 ونكم" )إش"يا شعبي إن الـذين يطو ِّ
أي أن الذين يمدحونكم ويتكلَّمون عنكم بالنوادر رياًء ونفاًقا، إنَّما يخدعونكم ويهلكونكم 

ا الذين يوبخونكم  فيحسنون إليكم إحساًنا عظيًما. وينصحونكم بالتمام. أمَّ

ليست هي فضيلة )التراخي مع الخطاة(، بل ضعف. وال هي محبَّة أو وداعة بل إهمال، ال  ❖
 بل هي قسوة على تلك النفوس التي ُيغفل عنها، فتهلك دون أن تنب ِّه على خرابها.

يس أغسطينوس  القد ِّ

إنه ألمر مخجل أن المرضى جسدًيا يثقون ثقة عظيمة في األطباء حتى إذا قطعوا أو  ❖
ور كإحسانات، بينما ال حرقوا أو سب بوا آالًما بسبب أدويتهم المرة، ويتطلعون إلى هذه األم

نحمل ذات االتجاه نحو أطباء نفوسنا عندما يقدمون صوًنا لخالصنا بالتأديب الشاق. على 
فمن هو الذي يفرحني إال الذي ، لنه إن كنت أحزنكم أنا"أي األحوال يقول الرسول: 

ا [... هذا يليق بمن ينظر إلى النهاية، فيحسب ذاك الذي يسبب لنا ألمً 2]؟!" حزنتهأ
 . 1حسب الرب ُمحسًنا

يس باسيليوس الكبير  القد ِّ

يجب أن تكون هناك معايير حقيقيَّة لكلماتنا وتعاليمنا حتى ال تأخذ مظهر اللين الزائد أو  ❖
 الخشونة المغالى فيها.

 جًدا، لئالَّ يكون في هذه الوظيفة ال يليق بالراعي أن يكون قاسًيا وعنيًفا، وال يكون متساهالً  ❖
في الحالة األولى كمن له سلطان جائر، وفي الحالة الثانية كمن يهين بال سبب وظيفته 

 التي نالها.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 من يرعى الخراف ال ينبغي أن يكون أسًدا وال نعجة. ❖
يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

ن المحبَّة ولكن غير رخوة. ولتكن القسوة لكن غير شديدة. ولتكن الشفقة ولكن مطابقة لتك ❖

                                                 
1 The Long Rules, 52. 
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 لمقتضى الحال، أي غير مغالى في التسامح.
 الب غريغوريوس

 ُأحكم يا أسقف بسلطان كمثل هللا. لكن من تاب اقبله إليك، فإن هللا إله الرحمة. ❖
 .اشة من ال يريد أن يعود إليكأزجر من يخطئ وعلم ببش

 3باب  – الدسقوليَّة

خروف أجرب يعدي غيره من مرضه إذا لم ُيعزل عن الخراف الصحيحة، فيجب الحذر  ❖
 كثيًرا من اإلنسان المخالف مثل الكلب المجنون الذي يؤذي كل من يدنو منه.

يرون بيت هللا مغارة هكذا إذ لم يبعد اإلنسان المخالف عن كنيسة هللا، ف إنكم تصَّ
 لصوص.

د لهم صوم ا، لكي  يجب علينا أن ال نسكت عن المذنبين بل نوبخهم ونعلمهم ونحد ِّ
 يكون ذلك تأديب ا للباقين وجزع ا.

با لكل أحد  بعدل، ومبشًرا  يجب على األسقف أن يفضح الذنب بالتعليم، ويكون مؤد ِّ
غضب الذي يكون في الدينونة، لئالَّ يزدري بالغرس بالصالحات التي أعدها هللا، ومنذًرا بال

الذي هلل لتوانيه، ويسمع ما قيل في هوشع النبي: "لماذا سكتم عن النفاق وثماره قطفتموها" 
 (13: 10)هو 

 ٤باب  – الدسقوليَّة

 موقف الرعيَّة من الحزم
مو   ن إلى قسمين. أما عن موقف الرعيَّة من حزم الراعي، فإنَّهم يقسَّ

ون باهتمام الراعي بهم، خاضعين لروح الحق، قسم هم البناء بون به ويسرُّ ، يرح ِّ
ون على قبول التأديب والحزم معهم، رغم تلطف أبيهم  متجاوبين معه. بل وفي اعترافهم يصرُّ

 الروحي معهم.
أن  هؤالء يسمعون للكلمة بال استهتار، مهما بدت حازمة أو صارمة، ويكفي أن نذكر

(. وبطرس الرسول قبِّل بسرور 11: 2 مل 2داود الملك قبِّل بإصغاء إلى توبيخات أحد الرعيَّة )
 (.11: 2توبيخات زميله في الرسوليَّة بولس )غل 

فبحزم الراعي  ، وقد دخلوا إلى اإليمان خلسة،أما القسم الثاني، الذين هم غرباء
م روح الحق. أمثال هؤالء المتذمرين، الذين المحب تنفضح حقيقتهم، إذ ال يطيق روح الظلمة فيه
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يقطعون أنفسهم بأنفسهم عن الكنيسة، يريدون أن يكونوا سامعين غير عاملين، مستهترين غير 
ين، يقول عنهم إشعياء النبي: " اُءوا ،أَلنَُّه َشْعٌب ُمَتَمر ِّدٌ جاد ِّ ذ ب ة  أ ْوال د  ل ْم ي ش  أن َيْسَمُعوا  أ ْوال د  ك 

. َكل ُِّموَنا َشرِّيَعَة ا رِّيَن: اَل َتْنُظُروا َلَنا ُمْسَتقِّيَمات  . الذين َيُقوُلوَن لِّلرَّائِّيَن: اَل َتُروا َولِّلنَّاظِّ لرَّب ِّ
م اتِّ  يُلوا َعنِّ السبِّيلِّ بِّالنَّاعِّ . مِّ يُدوا َعنِّ الطرِّيقِّ . حِّ َعات  (. هؤالء 11-9: 30 " )إش. اْنُظُروا ُمَخادِّ

يقة من راعيهم ومن الشعب حتى يخضعوا للحق، ويعودوا ينبغي أن ُترفع ألجلهم صلوات عم
 إلى صفوف الرعيَّة.

: ]هكذا كما يضطر األطباء إلى مضايقة المرضى القديس يوحنا الذهبي الفميقول 
لكن المرضى يقبلون ذلك من أجل فائدتهم، وكما أن اآلباء كثيًرا ما يضايقون أبناءهم، هكذا 

يتضايق المرضى من الطبيب ومع هذا فغالًبا ما يدخلون معه  باألكثر جًدا يفعل المعلمون ذلك.
في عالقة ود... ويمارس األب سلطانه على ابنه بسهولة شديدة بحكم الطبيعة وخالل القوانين 
الوضعية، فيقوم بتأديب ابنه بغير إرادة االبن ومع ذلك فال يجد ما يعوقه وال يقدر االبن أن 

فعل هكذا يجد صعوبة شديدة. فمن جهة الكاهن ملتزم بتدبير  يرفع نظره إليه، أما الكاهن فإن
أمور شعب يطيعونه بإرادتهم )دون إلزام( ويشكرونه على تدبير أمورهم، وإن كان هذا ال يتحقق 
 ، بسهولة، فإن دان الكاهن شخًصا ووبخه، فبالتأكيد ال يشكره الشخص، بل يتحول إلى عدو 

قلت لكم انفقوا غناكم على المحتاجين أكون كمن يهاجمكم  وهكذا إن قدم نصيحة أو إنذاًرا. فإن
ومن هو ثقيل عليكم. وإن قلت لكم اكبحوا غضبكم، واطفئوا غيظكم، واضبطوا شهواتكم الشريرة، 
وتخلوا عن الترف، فإنكم تحسبون هذا أمًرا ثقياًل وهجوًما ضدكم. فإن عاقبت إنساًنا كسواًل أو 

عن الصلوات العامة يحزن ال ألنه سيحرم من هذه األمور، طردته من الكنيسة أو استبعدته 
 .[ 1وإنما ألنه يحسب في ذلك إهانة عامة قد لحقت به
 

                                                 
1 In 1. Thess, hom., 10. 
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 مفهوم التأديب
 التأديب حب هدفه الخالص ال االنتقام

قه البنون فرحين، ويرتدون به إلى  التأديب حب هدفه الخالص. هكذا يقبله وهكذا يتذوَّ
ن كانوا متعبين ومتضايقين في انحرافهم عن إرادته. التأديب أحضان الرب مغتبطين، بعد أ

بُه، َوَيْجلُِّد ُكلَّ ابن َيْقَبُلُه. " حب. لذلك يخص به األب األبناء... ن ُكْنُتْم إالذي ُيحبُّه الربُّ يؤد ِّ
ُلُكُم هللا َكالَبنِّيَن. َفَأيُّ ابن اَل ي يَب ُيَعامِّ ُلوَن التَّْأدِّ بُه َأُبوهُ ـَتْحَتمِّ َوَلكِّْن إِّْذ َقْد (، "٧-6: 12 " )عب؟ؤد ِّ

َن الرب ِّ لَِّكْي اَل ُنَداَن َمَع الَعاَلمِّ  ُب مِّ  (.32: 11 كو 1" )ُحكَِّم َعَلْيَنا ُنَؤدَّ
يسمح األب بالتأديب وهو فاتح لهم أحضان محبَّته، فيأتون إليه تائبين عالمين من أين 

يرَ سقطوا. كموقف داود النبي من تعدي  عليه بالسب ورشقه بالحجارة. ولما أراد  اَشْمعِّي ْبُن جِّ
 ألن الربَّ َقاَل َلُه. لعلَّ الربَّ َيْنُظُر إلى َمَذلَّتِّي ،َّ َدُعوُه َيُسب" :يقتله قال له داودَأبِّيَشاي أن 

َوَض َمَسبَّتِّهِّ بَِّهَذا الَيْومِّ  (. اعترف داود بمالزمة 12-11: 16صم  2" )َوُيَكافَِّئنِّي الرَّبُّ َخْيًرا عِّ
بني الرب وإلى الموت لم يسل ِّمني".ا  لرب له بمحبَّته ورحمته "أدًبا أدَّ

يس يوحنا الذهبي الفمتعرَّض  في رسالته إلى صديقه ثيؤدورس )تادرس( الساقط  القد ِّ
ًثا عن محبَّة هللا لنا في تأديبه قائاًل:  اليائس متحد ِّ

وإالَّ كان يحق لإلنسان أن ييأس لعدم قدرته على إطفاء غضب هللا ليس انفعااًل، ]
لهيب غضب هللا المشتعل بسبب أعماله )أي اإلنسان( الشر ِّيرة. لكن هللا بطبيعته خال  من 
االنفعال حتى إن عاقب أو انتقم، فإنَّه ال يصنع ذلك حنًقا، بل هو اهتمام منه، فيه حنان وعفو 

  .[ا شجاعة عظيمة صالحة، وأن نثق في قدرة التوبةعظيم. وهذا يدفعنا إلى أن تكون لن

، ألن الهوته ال يصيبه ال يرغب في معاقبتهم انتقام ا لنفسهالذين أخطأوا ولو في حق ِّه،  ❖
ضرر. إنَّما يفعل ذلك ألجل نفعنا، لكي يمنع انحرافنا الذي يتزايد باستهتارنا وعدم مباالتنا 

 به.
النور، ال يضر النور في شيء، بل تقع الخسارة  فكما أن الذي يبقى خارًجا بعيًدا عن

العظمى عليه بكونه في الظالم، هكذا من اعتاد أن يحتقر القوَّة القادرة، ال يضر القوَّة، بل 
 يضر نفسه بأكبر ضرر  ممكن.

دنا هللا بالعقوبات، بل يصبَّها علينا، ال انتقاًما لنفسه بل كوسيلة  وقد لهذا السبب يهد ِّ
 لجذبنا إليه.
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لقد كنت أتمنى أن أرى عالنيَّة أولئك الذين تركونا فيما سلف، ومضوا إلى المشاهد واللعب  ❖
ال الخارج عن الشريعة، واليوم عادوا إلينا، حتى كنت أطردهم خارًجا عن باب الكنيسة، 

موا فيعودوا )تائبين(. ا إلى البد، بل لكي يتقدَّ  ليلبثوا خارج 
م يطرحونهم خارج المنزل ويمنعون الخبز عنهم، لكن ذنب أوالدهكما أن اآلباء حين يُ 

موا ويصيروا أفضل ممَّا كانوا عليه، حينئذ يعودون بمجد   ليس على الدوام، بل لكي يتقوَّ
 وكرامة  إلى ميراث أبدي.

كذلك يفعل الرعاة بأغنامهم المريضة )المجربة(، حيث يفرزونها عن بقيَّة األغنام 
ها. فإذا ما ُشفيت األغنام المريضة بعد التجربة واالختبار السليمة حتى ال تعديها بمرض

 تعود إلى األغنام الصحيحة.

إنَّني ملزم بوعظكم، وباألخص استخدام التوبيخ معكم. ألن مثلما ُتذيب النار الشمع، كذلك  ❖
بل ويحرق خطاياكم بتوبتكم يلين الخوف من العقوبات قلوب الخطاة، وال يفعل هذا فحسب، 

 ى الفادي، ويغني عقولكم ويزيد دالَّتكم وجهادكم.ورجوعكم إل

، تقويم ال تعذيب... عالج روحي لشفاء دواء ال قصاصإن هذا األمر نصيحة ال حكم،  ❖
 الخطاة وحفظهم من خطايا جديدة.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 نا إلى الحس السليم.إذ يجرح يشفي، فإننا إذ ُنطعن برمح مخافته يرد ❖
 البابا غريغوريوس )الكبير(

إذا رأى أحد في أي وقت الشر في أشخاص كثيرين، ولكن غضب هللا ال يحل على  ❖
الجميع، وإنما على البعض فقط، يجب أن ُيدرك أن التأديب ُيطبق بحب  على الجنس 

بعض تؤدب البشري. فإن الضربات ال تحل على الجميع، ولكن الضربات التي تحل على ال
 .1الجميع ليرجعوا عن الشر

 النيسي غريغوريوسالقديس 

 التأديب )أو التوبيخ( هو دليل على الرعاية الُمحبَّة، وهو يقود إلى الفهم. ❖
"كم مرَّة أردُت أن أجمع أوالدك، كما ويظهر المعل ِّم هذا التوبيخ حين يقول في الكتاب: 

                                                 
1 The Life of Moses, 1:206. 
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(. ويقول الكتاب أيًضا: 3٧: 23)مت  "فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا تجمع الدجاجة
بوا محرقاتهم للبعل ". إنه لدليل عظيم على حب ِّه، فمع أنه "زنوا وراء الصنام والحجر، وقرَّ

باهتمامه  ..يعرف خزي الذين رفضوه وأنهم جروا بعيًدا عنه، مع ذلك يحثَّهم على التوبة.
فتيه، وأما قلبه فُمبتعد عن ِّي" "هذا الشعب أكرمني بشبالشعب وبَّخهم في إشعياء قائاًل: 

". يعبدونني، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس باطال  "(. ويقول أيًضا: 13: 29إش )
 .1( هنا رعايته الُمحبَّة تظهر خطاياهم والخالص جنًبا إلى جنب9: 15)مت 

يس إكليمنضس السكندري   القد ِّ

تين )نا مغبوط هو اإلنسان الذي يؤدَّب في هذه الحياة، ألن هللا ❖  ال يؤد ِّب على أمر  واحد  مرَّ
1 :9 LXX  يا لعظم سخط الرب عندما ال يغضب علينا هنا، فإنه بهذا يحفظنا كثور .)

للذبح. في الحقيقة يقول ألورشليم إن خطاياها كثيرة وشرورها عظيمة لذا تنصرف غيرته 
 .2(42: 16عنها وال يغضب بعد عليها )حز 

ة )التأديب( إلى حين ونحمل أوتاد الحسكة )أسياخ من أيهما أفضل أن ندخل معرك ❖
الخوازيق(، وتكون معنا أسلحة، ونرهق من حمل التروس الثقيلة، لكي نفرح بعد ذلك خالل 

 .3الغلبة، أم نبقى عبيًدا إلى األبد، ألننا لم نقدر أن نحتمل ساعة واحدة

يس چيروم  القد ِّ

(. أواًل يجرح، وبعد ذلك 6: 12" )عب له"لن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقب ❖
 يشفي. فهو يجلب ألًما ثم يعصب. 

قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع "على نفس الوتيرة يقول: 
(. مهما يكن األمر فإنه يلزم أواًل إزالة ما 10: 1وتهدم وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس" )إر 

ال يقدر أن يبني حيث يوجد بناء حقير. فأية شركة بين هو رديء منا )من داخلنا(، فاهلل 
 (. 14: 6كو  2البر  والشر، وأي  اتفاق بين النور والظلمة )

يلزم اقتالع الشر من جذوره، يلزم هدم بناء الشر من نفوسنا، حتى يمكن للكلمة أن 
 .4تبني وتغرس

                                                 
1 Paedagogus, 1:9.  ترجمة دكتورة إيفا إدوارد بدمياط 
2 On Ps. hom 51. 
3 Ep. 118 : 1, 22 : 39. 
4 Homilies on Jeremiah, homily 1: 16: 2. 
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ي الهزيلة التي لعدم اإليمان، عندما ال ُتنزع الشرور أواًل، ال نقبل الصالح. إنه يحطم المبان ❖
(، والتي 2: ٨إذ هو السيد الذي يبني الخيمة الحقيقية التي يصنعها هو وليس إنساًنا )عب 

 . 1(9: 3كو  1قال عنها بولس: "أنتم بناء هللا" )

ا في تلك اليام يقول الرب ❖  ..(.1٨: 5)إر  أفنيكم"ال  "وأيض 
ب، حتى يعطيهم فرصة للتوبة. فهو ال يتمهل هللا في إدانته للذين يستحقون العقا

 بالخاطئ، بل يتمهل في العقاب.  الفناءيعاقب على الخطية في الحال، وال يوقع 
نجد مثااًل على هذا في سفر الالويين: في اللعنات التي قيلت للذين يخالفون الشريعة، 

زيد على "وإن كنتم مع ذلك ال تسمعون لي أفبعد اإلعالن عن العقوبات األولي، قيل: 
"وإن كنتم بذلك ال (. ثم يذكر أيًضا عقاًبا آخر: 1٨: 26)ال  تأديبكم سبعة أضعاف"

(. 2٧: 26)ال  فأنا أسلك معكم بالخالف ساخط ا" ،تسمعون لي بل سلكتم معي بالخالف
، ألنه يريد أن يقود الخاطئ إلى التوبة شديد   من هنا يتضح لنا أن هللا يوقع العقوبات ببطء  

 أن يجعله يدفع الثمن في الحال. بداًل من
هذا أيًضا ما حدث مع الشعب، فقد كان الرب يتوعد باآلالم التي سوف تحل به، ثم 

ا في تلك اليام ال أفنيكم"قال له بعد ذلك:   .2"وأيض 

وقع على اإلنسان الذي . يوضح الكتاب المقدس أن العقوبات تُ "لن هذا زمان انتقام الرب" ❖
حتمالها. فعندما ال يعاقب اإلنسان على األرض يظل هكذا بدون يحتملها ويصبر في ا

"ال أعاقب عقاب حيث يتم عقابه في يوم الدينونة. ويقول الرب على لسان هوشع النبي: 
(. هللا ال يعاقب الخطاة بسبب 14: 4)هو  وال كناتكم لنهن يفسقن" ،بناتكم لنهن يزنين

إن هللا عندما يوقع عقاًبا بإنسان خاطئ،  غضبه عليهم، كما يظن البعض، أو بمعني أخر
فإنه ال يوقعه بدافع الغضب من هذا اإلنسان، بل على العكس، فإن عالمة غضب هللا 
على اإلنسان تتمثل في عدم توقيع العقاب عليه. ألن اإلنسان الُمعاقب حتى ولو تألم تحت 

"يا رب ال توبخني : تأثير هذا العقاب، إال أن القصد هو إصالحه وتقويمه. بقول داود
"أدبني يا (. لو أردت أن تؤدبني، فكما يقول إرميا: 1: 6)مز  بغضبك وال تؤدبني بسخطك"

(. كثيرون ُأصلحوا بسبب عقوبات 24: 10)إر  ولكن بالحق ال بغضبك لئال تفنيني" رب،
بهم الرب وتأديباته لهم. كما يقول الكتاب، إن أبناء السيد المسيح حينما يخطئون يتم عقا

                                                 
1 Fragments from Catena on Jerm. 70. 
2 Homilies on Jer.,7. 
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ولم يسلكوا  ،إن ترك بنوه شريعتيلكي تكون أمامهم فرصة للرحمة من قبل الرب: "
ولم يحفظوا وصاياي، افتقد بعصا معصيتهم وبضربات  ،بأحكامي، إن نقضوا فرائضي

 (.33-30: ٨9)مز إثمهم، أما رحمتي فال أنزعها عنهم" 
يكون عالمة عن عدم من ذلك نفهم أنه إذا ارتكب أحد الخطايا ولم يعاقب حتى اآلن 

 .1للعقاب بعد استحقاقه
 العالمة أوريجينوس

 أمثلة
 . تأديب ملك بابل١

إنَّني أسأل: من مَن الناس فسد أكثر من ملك بابل )نبوخذنصر(... لقد أُعطيت له فرص  ❖
كثيرة للتوبة. األولى هي تلك المعجزة التي تمَّت في أتون النار )أي ظهور ابن هللا مع 

(. والثانية هي تلك الرؤى التي ظهرت له، وقد فسرها له 3في وسط النار( )دا الثالثة فتية 
 (، بعد ذلك نصائح النبي نفسه.4دانيال، هذه الرؤى الكفيلة بأن تسحق أي قلب حجري )دا 

في كل هذا لم يعاقبه هللا بل أطال هللا عليه ناصًحا إيَّاه تارة بالرؤى وأخرى على لسان 
حدث له أي إصالح بأية وسيلة من هذه الوسائل، أخيًرا صبَّ عليه نبي ِّه، ولكن إذ لم ي

العقاب "فُطرد من بين الناس، وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشيَّة، 
(. ولم يكن هذا العقاب 21: 5 فأطعموه العشب كالثيران وابتلَّ جسمه بندى السماء" )دا

ه األول دون أن تصيبه أيَّة خسارة، بل استفاد أكبر فائدة لالنتقام، إذ أعاده ثانية إلى مركز 
 ممكنة.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 . بولس يؤد ِّب بوداعة2

بخبز الدموع  يعل ِّمنا بولس الرسول أالَّ نهجر أولئك الذين ارتكبوا خطيَّة للموت، إنَّما نلزمهم ❖
)أي التوبة(، لكن ليكن حزنهم معتداًل. وهذا هو ما تعنيه عبارة: "سقيتهم الدموع بالكيل" )مز 

. وذلك كما قال فحزنهم يجب أن يكون بكيل، لئالَّ ُيبتلع التائب من فرط الحزن (، 5: 130
: 4كو  1) ألهل كورنثوس: "ماذا تريدون، أبعصا آتي إليكم، أم بالمحبَّة وروح الوداعة؟!"

                                                 
1 Homilies on Jer. ,L II 
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(. إنه يستخدم العصا، لكن بغير قسوة، إذ قيل: "تضربه أنت بعصا، فتنقذ نفسه في 21
 (.14: 23مل  1الهاوية" )

(، منذًرا 1: 5 كو 1وماذا يقصد الرسول بالعصا، ظهر عند طعنِّهِّ ضد خطيَّة الزنا )
م الزواج بهم، معن ًِّفا كبرياءهم، إذ تكبر ه ؤالء الذين كان يلزمهم ضد الفسق باألقرباء المحرَّ

أن يحزنوا. وأخيًرا في حديثه عن الُمذنب أمر بعزله عن الجماعة وتسليمه للشيطان، ليس 
 ألجل هالك نفسه، بل لهالك جسده.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 بولس المعل ِّم المؤمن وعد بأمر له جانبان: ❖
سة. وحسنا قال بأ، إذ فصل المذنب عن الجماعة البعصاجاء  يسلَّم إلى  نمقدَّ

 الشيطان، ذاك الذي انفصل عن جسد المسيح.
وروح الوداعة، وذلك بتسليمه هكذا ألجل خالص نفسه، وألنه أعاده  بالمحبَّةلكنَّه جاء 

سات التي حرمه منها.  مرَّة أخرى إلى المقدَّ
كلُّه، وحتى يمكن يلزم فرز من سقط سقطة خطيرة، لئالَّ ُتفسد خميرة صغيرة العجين 

تنقية الخميرة العتيقة، أو اإلنسان العتيق في كل إنسان، أي اإلنسان الخارجي وأعماله، هذا 
 الذي نمَّا بين الناس عتيًقا في الخطيَّة وتأصل في الرذيلة.

"اطردوا عنكم". ألن عمليَّة  :(، ولم يقل٧: 5 كو 1) "إًذا نقُّوا منكم"... :حسًنا قال
 ني عدم فائدة كليَّة، إنَّما إزالة ما هو ُمزدرى فيه.التنقية ال تع

أي تقوم الجماعة بعمل  ما من أجل التنقية، فيغتسل  "إًذا نقوا منكم"... :وحسًنا قال
 هذا بواسطة دموع الجماعة عليه، ويخلص بسبب نحيبهم عليه.

كي تكونوا نقوا منكم الخميرة العتيقة ل ا"إذً  هذا ما يعنيه الرسول بكلماته الغامضة:
(. أي أن تحمل الكنيسة أثقال الخاطئ بنحيب ٧: 5 كو 1عجيًنا جديًدا كما أنتم فطير" )

 وصلوات وفي ألم .
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 . هللا يؤد ِّب أيوب3
بل  الطوباوي،للشيطان سلطاًنا على روح أيوب  باهلل الذي لم يعطِّ ي وبولس في هذا يقتد ❖

 حتىإلى الشيطان لهالك الجسد،  ي(. فبولس سلم الخاط6:2 أيه بإبالء جسده )سمح ل
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 ..( أما روحه فال تضرها.1٧:٧ تلحس الحية تراب جسده )مي
أن بقال  ىمعن يأن نشرح ما يعنيه بولس الرسول، نتأمل كلماته ذاتها، بأ اوإذا أردن

نا، إذ يجلب علاًل وأمراًضا يسلمه إلى الشيطان لهالك الجسد، ألن الشيطان هو الذي يجرب
من القدم إلى الرأس، ألنه نال  مريرة   أيوب بقروح   الطوباوي لشيطان ضرب اف ألجسادنا.

. (6:2يأ)" أحفظ نفسه"ها هو في يدك، ولكن  :سلطاًنا لهالك جسده، عندما قال له الرب
ك الجسد، مسلًما الزاني إلى الشيطان لهال ا ما أخذ به الرسول بنفس الكلمات،ًض هذا أي

 (.5:5كو  1تخلص روحه في يوم الرب يسوع ) لكي
عظيم هو هذا السلطان!! وعظيمة هي هذه العطية، التي بها يهلك الشيطان ذاته 

 .إذ يجعله قوًيا بالروح بداًل من أن يكون ضعيًفا ،بذاته، وذلك بحثه على تجربة اإلنسان
ية، أما تنعمه فيشعل نار ألن ضعف الجسد يقاوم الخط ،روحه ى يضعف جسده تقو  ذفإ

 الخطية.
نفسه  دع الشيطان، إذ جرح نفسه بضرباته التي وجهها ضد نفسه، محارب القد خُ 

فإذ بلى جسده  ضعاف الخاطي. هكذا سلح الشيطان أيوب أكثر عندما جرحه.إفي  بتفكيره
وهكذا بحق  ،هِّ مِّ من سُ  يءحتمل بالحق ضربة الشيطان دون أن يصيبه شاكله بالقروح، 

وتأسره لعبة لجواريك.. ضع  ،... أتالعبه كالعصفورثان أفتمسكه بشص  ا"أما لوي :قيل عنه
  (.5 :41)أييدك عليه" 

النبوة الذي وضع يده  فيأنظر كيف سخر بولس بالشيطان، فصار كالطفل المذكور 
على الحية دون أن تضره. لقد سحبه من خباياه وحول سمه إلى ترياق روحي ضد 

ا للروح!لسم الذي يُ ل السم دواء   السموم. محوال    ستخدم لهالك الجسد صار عالج 
وتسبب  جسدي،ألترك الحية تضرب ما هو أرضى في )جسدي(، أتركها تعض  نإذ

 . (6:2أي )" حفظ نفسهاولكن  ،ها هو في يدك" :عني البر   لها أزرقاًقا فيه، فسيقول
هالكه!!...  طان الذي يريدنه يسلم حفظ نفس اإلنسان في يد الشيإيا لقدرة هللا!! 

فبوصايا السيد جعل الشيطان حافًظا لغنمه، فبغير إرادته صار ينفذ وصايا السماء، 
 1وبقسوته يطيع وصايا الوداعة!

يس أمبروسيوس  القد ِّ

                                                 
1 On Repentance. 
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 كيف تؤد ِّب؟
صارمة التأديب في الكنيسة هو من بواعث حب األم ألبنائها، لذلك فهو ليس قوانين 

  لكنَّه وسيلة للتقويم ليرد الخاطئ إلى الحق والنور والحياة. قاسية تهدف لالنتقام أو القصاص،
دت قوانين معيَّنة تبدو كما لو كانت عقوبات صارمة، لكنَّها  فإن كانت الكنيسة قد حدَّ

الحرص على نصت صراحًة عن كيفيَّة استخدامها بمرونة وحكمة، باعتبارها أنَّها وليدة المحبَّة و 
 سعادة اإلنسان بخالصه، فال ُتطبَّق بنصها إنَّما بروحها.

التأديب في مفهومه الحقيقي هو تدريب أولئك الذين أخطأوا، أي عصوا إرادة هللا، 
سنا، أي تهيئة لمقاومة إرادتنا الذاتيَّة.  تدريبهم على حياة الطاعة للروح القدس الذي يقد ِّ

ار لالنتقام، صار مهلًكا للمؤد ِّب نفسه، فيبتر روح إن خرج التأديب عن هدفه هذا وص
لهذا يلزم للراعي في تأديبه أن  الراعي وحياته بداًل من أن يبتر الروح المضاد الذي في الخاطئ،

 يراعي ما علَّمنا إيَّاه الكتاب المقدَّس وقوانين الكنيسة وأقوال آبائها عن التأديب وهي: 

 . عدم التسرُّع في التأديب١
يؤد ِّب هللا داود عقب عمله الشر مباشرة، باغتصابه امرأة أوريا الحث ِّي، بل أطال لم 

أناته عليه وهو ماض  في إرادته، وتأديب المخالفين للشريعة من الشعب، دون أن يستيقظ 
ضميره ليعود إلى الرب تائًبا، حتى أرسل هللا إليه ناثان النبي فأيقظ ضميره، وساق إليه تأديب 

ى عمله الشر هذا، وكأب  محب  ترفَّق به ورفع عنه خطيَّته، ولم يسل ِّمه للموت جزاء الرب له عل
، بل تمهَّل عليه وأخيًرا أدبه. ٍِّ  شرهِّ 

فلِّنْقتد باألطباء فإنَّهم ال يسرعون إلى استخدام )المشرط( فوًرا في عالج أمراض الجسم  ❖
رى، فإن لم تنجح كان استعمال البشري، إنَّما يبدأون باستخدام األدوية ووسائل العالج األخ

 المشرط أمًرا ضرورًيا.
 البابا كيرلس الكبير

ال تكن مسرًعا إلى القطع، وال جسوًرا، وال تستخدم المنشار الحاد األسنان، بل ابدأ بما ينقي  ❖
وجاع وينظف، واخرج الوسخ بلطف، لكي ما تخرج الفساد الذي هو علة الجرح وسبب األ

 ليبرأ الجسم كله من المرض.
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 الدسقوليَّة

 . التأديب سر ا ما أمكن2
في فيشفي أمام عيون كثيرين  أنصديق ينتهر آخر سًرا هو طبيب حكيم، أما من يريد  ❖

من شره، بل  واالنتقامأر ث. اإلنسان البار يتشبه باهلل، لن يؤدب إنساًنا لل.ام.تَّ الحقيقة هو ش
 .1رون يخاف اآلخ كييصلحه أو لل

 اسحق السرياني مار القديس 

ح خطأه خفية... فإن أردت توبيخه أمام الجميع إذ أخطأ إليك أخوك سًرا ابحث عنه لتصح ِّ  ❖
... إن كان قد أخطأ إليك وحدك تعرف  ، وأنتفأنت ال تكون مصلًحا ألمره بل فاشًيا للسر 

خطأ إليهم أيًضا فقد أ ،فهو مخطئ إليك وحدك، أم ا إذا أساء إليك أمام كثيرين ،ذلك
  .2بمشاهدتهم إساءته إليك... لهذا يجب انتهاره أمام جميع من ارتكب أمامهم الخطأ

يس أغسطينوس   القد 

 . أظهر له المحبَّة في التأديب3
متى لزم الراعي استخدام عصا التأديب، فليمهد لذلك أواًل بمد يد الرفق والحب األبوي، 

والنفس البشريَّة عندما  ن في غمرة شعوره بمحبَّة أبيه يقبل التأديب برضى،وبذلك يجعل االب
(. 6: 2تدرك حب المؤد ِّب تحبُّه "شماله )يد التأديب( تحت رأسي ويمينه تعانقني" )نش

والسامري الصالح قبل أن يضم ِّد جراحات المطروح بين حي  ومي ِّت بالخمر الذي يؤلمه، استعمل 
ًبا بالوداعة  :ف آالمه. لذلك يوصي الرسول تلميذه تيموثاوس الراعيأواًل الزيت حتى يخف ِّ  "مؤد ِّ

المقاومين عسى أن يعطيهم هللا توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم 
 (.26-25: 2تي  2إلرادته" )

 يجب أن يسبق التوبيخ الرحمة ال الغضب. ❖
يس أغسطينوس  القد ِّ

ال يليق باألطباء أن يسخطوا على المرضى، بل يجب عليهم أن يضادوا األمراض ليشفوا  ❖
 المرضى.

                                                 
1 Ascetical Homilies, 48.  
2 Ser. on N. T. 32:10. 
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يس باسيليوس الكبير  القد ِّ

أرع الماشية ال بضجر وال بهزء، كأن لك سلطان عليهم، بل كراع  صالح  تجمع الخراف إلى  ❖
 حضنك، وتقو ِّي الحبالى.

 ٤باب  – ةالدسقوليَّ 

 يجب علينا أن ال نلتفت إلى مشورة قوم قساة القلوب، بل يجب أن تكمل مشورة هللا. ❖
 3باب  – الدسقوليَّة

. ألنَّه " ❖ ي أن اَل آتَِّي إَِّلْيُكْم أيًضا فِّي ُحْزن  َنا، ن ُكْنُت ُأْحزُِّنُكْم أَ إَوَلكِّن ِّي َجَزمت بَِّهَذا فِّي َنْفسِّ
 (.3، 1: 2كو  2؟" )الَّ الذي َأْحَزْنُتهُ إَفَمْن ُهَو الذي ُيَفر ُِّحنِّي 

وإن كان  إنه يقول بما معناه: إنَّني حزين ألنَّني مضطر إلى توبيخكم، فأراكم حزانى،
هذا بعينه أيًضا يفر ِّحني فهذا هو دليل الحب العظيم، إنَّني كما لو كنت أضر في سروري 

ُحْزن  َكثِّير  َوَكآَبةِّ َقْلب  َكَتْبُت إَِّلْيُكْم بُِّدُموع  َكثِّيَرة ، اَل لَِّكْي َتْحَزُنوا، َبْل لَِّكْي  ألن ِّي مِّنْ بكم. "
ُكمْ  ْن َنْحوِّ يََّما مِّ ْندِّي َواَل سِّ  (.4: 2 كو 2" )َتْعرُِّفوا المحبَّة التِّي عِّ

ا بل أي حب مثل هذا؟! إذ يظهر أن آالمه من أجل خطاياهم ال تقل عن آالمهم عنه
" "، بل "بدموع  كثيرة   ،تزيد جًدا. إذ لم يقل: "عن حزن  "، ولم يقل "بدموع  بل "عن حزن  كثير 

..."   وكآبة قلب 
َن وإذ أراد أن يكسبهم أظهر حبُّه العميق لهم بقوله لهم: " أَلنَُّه َوإِّْن َكاَن َلُكْم َرَبَواٌت مِّ

يحِّ  يَن فِّي الَمسِّ دِّ يلِّ  َلكِّْن َلْيَس آَباءٌ  ،الُمْرشِّ ْنجِّ يحِّ َيُسوَع بِّاإلِّ " َكثِّيُروَن. ألن ِّي َأَنا َوَلْدُتُكْم فِّي الَمسِّ
!(... وقوله: "15: 4 كو 1) (، وهنا 15: 12كو  2" )َوإِّْن ُكْنُت كلَّما ُأحبَّكْم َأْكَثَر ُأَحبُّ َأَقلَّ

 يقول: "لكي تعرفوا المحبَّة التي عندي، والسيما من عندكم".
ملوءة غضًبا، فهذا الغضب ينبع من حب ِّي الشديد لكم، وحزني هكذا إن كانت كلماتي م

من أجلكم، وذلك مثل األب متى تأثَّر من عفونة جراحات ابنه، يضطر إلى استخدام أداة 
 حادة وهو في ذلك متأل ِّم، أواًل لمرض ابنه، وثانًيا الضطراره الستخدام األداة الحادة.

ؤدبهم هللا، بل أن تتنهدوا وتحزنوا على مثل هؤالء، ال يليق بكم أن تطأوا على الناس الذين ي ❖
 خاصة وأنه ال يليق أن يفرح أحد بموت آخر، فإن هذا التصرف ال ُيترك بدون عقاب.

 القديس يوحنا الذهبي الفم
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 . عر ِّفه الحق قبل التأديب٤
تأديب ال تؤد ِّب ابنك ما لم يعلم لماذا ُيؤدَّب، فيلزمك أن تعر ِّفه الخطأ، حتى يتقبَّل ال

 بنفس  راضية، ويعرف خطأه فال يعود إليه.
باستحقاقه، بل باحتياجه  هفقبل الحكم بالتأديب ال تثر وال تغضب، بل بهدوء أقنع

 للتأديب حتى ال ينحرف بعد عن الحق.

، بل اقطع بكالم الحق باستقامة. ❖  أدب بخوف هللا وال تشفق. ال تأخذ بوجه كبير  وال صغير 
يس أنطونيوس ا  لكبيرالقد ِّ

 . ليكن التأديب بقدر5
. ، لذلك يلزم أن يكون بقدر   التأديب إذ هو عالج روحي، وليس قصاًصا أو إيفاًء لدين 

يته في الحياة الروحيَّة، ظروف  دَّ ده ظروف كثيرة، منها مدى استهتار الساقط أو جِّ هذا القدر تحد ِّ
. فالساقط اليائس ال ُيعامل كالساقط المستهتر بعد السقوط، والشاب السقوط، حالته النفسيَّة الخ

 غير الشيخ، الخادم في الكنيسة غير العلماني الخ.
ويلزم على أب االعتراف متى تأكَّد من ندامة المعترف، وشعر بأن ثمار التوبة 

جل الذي من مثلما فعل بولس الرسول الذي لما رأى أن تأديبه للر  أينعت، أن يكف عن التأديب،
كورنثوس أثمر حزًنا عميًقا وندامة قلبيَّة، أمر للحال برفع التأديب قائاًل: "حتى تكونوا بالعكس 

ونه،  ى تسامحونه بالحر  (. بل ولم يعد ٧: 2 كو 2" )لئالَّ ُيبتلع مثل هذا من الحزن المفرطوتعزُّ
 يذكر عنه أنه زان  حتى ال يجرح مشاعره.

(. إنه لم يقل عنه: "ذاك 6: 2كو  2الذي من األكثرين" ) "مثل هذا يكفيه هذا القصاص ❖
الذي ارتكب خطيئة الزنا"، بل قال "مثل هذا"، وهو لم يفعل هذا خجاًل بل من باب الرحمة 

 به. فال داع  لذكر الجريمة، ألنَّه وقت للعفو ال للتوبيخ.
ونه لئالَّ ُيبتلع مثل هذ ا من الحزن "حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحرى وتعزُّ

(. لقد عرف عمق ندامته فخشي من سقوطه بعد ذلك في اليأس. ٧: 2 كو 2المفرط" )
فيفعل كما صنع يهوذا أو يرتد إلى الخطيَّة بصورة أبشع. ألن من يندفع في تيَّار الحزن 

 بإفراط يحتمل سقوطه في اليأس فيخنق نفسه أو يعود إلى الخطيَّة أكثر من قبل.

زم أن يكون العقاب بقدر  ال بحسب طبيعة الخطيَّة، بل حسب ظروف هنا نتعلَّم أنه يل ❖
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مرتكبي الخطيَّة وأحوالهم. فالشيطان يقدر أن ُيهلك ال عن طريق خطيَّة الزنا )في حالة هذا 
الشاب( فحسب، بل ويهلكه أيًضا بما يضاد ذلك، عن طريق الحزن المفرط في التوبة... 

األدوية التي نستخدمها، لذلك قال الرسول: "ألنَّنا ال نجهل  فإنَّه أحياًنا يزيد جراحاتنا بنفس
 (.11: 2كو  2أفكاره" )

بون بقسوة عن الموعوظين. بمعنى آخر إن هؤالء  ❖ أولئك الذين يخطئون بعد العماد يؤد ِّ
الذين عرفوا أدوية التوبة ولم يستخدموها يخضعون لتأديبات صارمة، ألنَّه بقدر ما اتسعت 

 اد تأديب من لم ينتفعوا بهذه المراحم.مراحم هللا، يزد
بماذا تجيب أيُّها اإلنسان، يا من كنت قباًل مملوء شروًرا خطيرة ومقطوع الرجاء، 

هللا عليك، لكنك  ةت إلى أعلى كرامة، ليس بعملك إنَّما بنعموفجأة صرت صديًقا، وسمو  
اب صارم، مع هذا لم عدت مرَّة ثانية إلى سلوكك الشر ِّير السابق، وإذ صرت مستحًقا لعق

ومع هذا الزلت  يرفضك هللا، إنَّما أعطاك فرًصا كثيرة للخالص حتى تحتفظ بصداقتك،
 ترفض عمله؟! أي عفو من التأديب بعد؟!

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

واستعداد الخطيَّة،  يجب على الذين نالوا من هللا سلطان الحل  والربط أن يفحصوا ماهيَّة ❖
مون عالًجا مالئًما للمرض حتى ال ُيستعمل اإلفراط في أي  الخاطئ إلى الرجوع، وهكذا يقد ِّ

من األمرين، فيخيبون في تخليص المريض، ألن سقم الخطيَّة ليس بسيًطا بل متنو ًِّعا وكثير 
ام حتى أنه يقاوم قوَّة األشكال وله فروع كثيرة، يمتد منها الشر امتداًدا عظيًما، ويسري إلى قدَّ 

 المعالج.
 (١2)ق مجمع نيقيَّة

يجب على الذي يتعاطى الطب الروحي أن يالحظ أواًل فكر الخاطئ، وينظر في هدوء هل  ❖
هو مائل إلى الصحة أو بالعكس أنه يدعو المرض إلى نفسه بسوء أخالقه، وأن يالحظ 

فه وسلوكه ومدة معالجته، حتى  إذا كان ال يقاوم الطبيب ويزيد قروح النفس بالعقاقير تصرُّ
 التي ُتعطى له، يعامله بالمعاملة التي يستحقَّها.

يس باسيليوس الكبير  (2)ق القد ِّ
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ا: اهتمامه ببث روح القيادة السليمة  خامس 
 

لصغير روح القيادة يفرح ويتهلل حين يحمل طفله ا أبوتهالصادق في المحب األب 
ليصير قائًدا حًيا فعااًل في حياته الداخلية، وفي أسرته، وفي عمله، وفي  ،الحقيقية، وينمو فيها

 كما في المجتمع على كل المستويات. ،كنيسته

 اإلنسان قائد!
أن هللا خلق األرض وكل ما عليها وما تحتها القديس مار يعقوب السروجي يرى 

قيام وكيله أو سفيره على األرض، اإلنسان. إنه كمن يعد قصًرا ملوكًيا وأوجد الكواكب كإعداد ل
 ألجل الملك. 
صاحبي خلق أبوينا األولين كملك وملكة، قي أبوته العجيبة وحبه لإلنسان،  ،هللا

التي عل مثال القيادة األبوية  ، لهما روح القيادة الصادقةعلى كل الخليقة الرضية سلطان
 . اإللهية الفائقة

ؤكد سليمان الحكيم عظمة اإلنسان في عيني هللا، فيقول: ""يا إله آبائي ويا رب الرحمة، يا ي
ن اإلنسان بحكمتكصانع كل شيء بكلمتك،  . يسود الخالئق التي صن عت ها لكي،  ومكو ِّ

، ويجري الحكم باستقامة النْفس  (.3-1: 9. )حك ويسوس  العالم بالقداسة والبر 
ام حكمة الخالق التي تتجلى ليس فقط في خلقة اإلنسان بهذا اإلبداع يقف الحكيم في دهشة أم

الفائق، وال باهتمامه به حيث خلق العالم من أجله، لكن ما هو أعظم، الحكمة التي وهبه إياها 
ليسود الخليقة األرضية. من العجيب أن يهب الخالق اإلنسان هذا السلطان، ويقدم له الحكمة، 

على العالم. إذ قال هللا آلدم موصًيا إياه وزوجته ونسلهما من بعدهما:  ليقيم منه قائًدا يسود
"تسلطوا على سمك البحر، وعلى طير السماء، وعلى كل حيوان يدب على األرض، وكل شجر  

 (.29: 1فيه ثمر شجر  يبذر بذوًرا" )تك 
ادة لكن بدخول الخطية، فسد مفهوم القيلم يخلق اإلنسان ليكون عبًدا أو في مذلة، 

غريزة فقدت رسالتها إلى  من كونها على مثال القيادة اإللهية في ذهن اإلنسان، وتحولت
  اآلخرين، أو استغاللهم. وإذالل، اإلخوة والغيرة منهمروح التسلط حتى على وتحولت إلى 

هذه الغريزة المنحرفة بسبب دخول الخطية يمكن مالحظتها حتى في األطفال 
أحبانا في حجراتهم الخاصة حتى على اللعب، فيتحدثون معها تارة الصغار الذين يمارسونها 
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 بدور األبوة واألمومة، وأخرى بدور األمر والنهي ومحاكمتهم وتوقيع الجزاء عليهم.
بدخول البشرية في دائرة الخطية سقطت تحت قانونها الذي هو االستغالل واالستبداد 

أن  -أيا كان مركزه أو قدراته أو إمكانيته  –وتجاهل حقوق الغير وكرامتهم. فيليق بالمؤمن 
، حتى وإن كان طفاًل صغيًرا  يذكر ما خلقه هللا عليه كصاحب سلطان، وأن يتطلع إلى كل بشر 

 أو مصاًبا بعاهة ما، كشخص  له كرامته وتقديره حتى في عيني هللا نفسه.

 دعوة الكل للعمل القيادي
لق آدم وحواء كقائدين صاحبي ا خهللا الكتاب المقدس يبدأ بالحديث عن إن كان

نجاح خطة هللا من عن ن عالباإل ُيختم، فإنه (2٧-26: 1)تك  سلطان على الخليقة األرضية
(. هكذا بدأ 6: 1حيث يقول القديس يوحنا: "جعلنا ملوًكا وكهنة هلل أبيه" )رؤ  ،نحو اإلنسان

ء صلب الكتاب المقدس كله الكتاب بإبراز دور اإلنسان القيادي وختمه بتحقيق ذلك، وقد جا
ذكر على سبيل المثال ما ورد في أ .يؤكد اهتمام هللا أن يرد لإلنسان كرامته كقائد  حقيقي حيٌ 

رائع وعملي يحتاج إلى دراسة وتطبيق  أصحاحالسادس من سفر الحكمة، وهو  األصحاح
 أبرز النقاط التالية: الصحاحفي هذا  لنسترد في المسيح يسوع مركزنا.

قد في الواقع هو موجه إلى كل نفس  بشرية و وجه الحديث إلى الملوك والقضاة، ي. 1
 أساءت مفهومها للقيادة، إذ يفتتحه بالقول: 

أيها أصغوا  ! وتعلموا يا ُقضاة أقاصي األرض!أيها الُملوك وافهموا"اسمعوا 
، الرب ُسلطانكم أعطي لكم منألن  !المتسلطون على الجماهير، والمفتخرون بكثرة أممكم

، وهو الذي سيفحص أعمالكم، ويستقصي مشوراتِّكم. فإنكم أنتم خدام لملكه،  وسيادتكم من العلي 
. "فسيطَلُع عليكم لم تحكموا بالصواب، ولم تحفظوا الشريعة، ولم تسيروا بحسب مشورة هللا

 [ 5-1".  ]لن ُحكم ا ال ُيشفُِّق ُيجرى على الُوجهاءمطلًعا ُمرعًبا وسريًعا، 

َن الكائنات األرضية ُخلق على صورة هللا إال اإلنسان؟ ولمن أُعطى السلطان على مْن مِّ  ❖
كل الطبيعة ومخلوقاتها ليختصها لذاته؟ إنه شرف أصيل يكلل جبينه ويسمو به إلى 
السماء، فوق الكواكب، أرفع من الشمس تشامًخا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من 

 .1ُوهب قوة لفهم ومعرفة ربه وخالقه المالئكة الرتباطه بجسد  مادي  فقد

 القديس باسيليوس الكبير 

                                                 
1 Hom. In Ps 48, 8, PG 29:450 b. 
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 .1جميعنا متساوون بالطبيعة ❖

أن  يلزمه، ه بال سيدحيات)خلقت البشرية في األصل متكاملة( لكل واحد سلطان أن يدير  ❖
 2حياة بال حزن وال تعب؛ فماذا يعني أن ُتقاد إال أن ُتستعبد؟! تكون له

 .3لطة هو الذي قسم البشرية إلى عبيد وسادةليست الطبيعة بل )حب( الس ❖

 .4تقرير مصيرها )ليس للسيد أن يتحكم في حياة العبد( حقهللا وهب البشرية  ❖

 .5هذا الذي يخضع لك بالعادة والقانون هو مساو لك في كرامة الطبيعة ❖

، إلى عبيد وقوة حاكمة ،المساواة  أن تمارسبحق الطبيعة  يليق بهاأن ُتقسم الخليقة التي  ❖
 .6للنظام الذي وضعه هللا اغتصابو  طغيانهو  ،قسم يأمر واآلخر يخضع

 .7لتكامل الكائن الحي فقدان( ي)العبودية ه ❖

 .8إلرادة اإلنسان وتحركحالة االستقالل والحرية هي ميل الحكمة  ❖

 .9يكون اإلنسان سيد نفسه كيف يمشكلة للحرية ه سمىأ ❖

 النيسيالقديس غريغوريوس 
يادة من حب السلطة إلى خدمة ملكوت هللا. فما تناله النفس من . يصحح مفهوم الق2

 [.4-2إنما للعمل لحساب الملكوت الذي ُيقام في كل قلب  ] ،سلطان

. تباين اإلمكانيات لم يحدث بغير حكمة إلهية، فإن ملكوت هللا يطلب عمل الجميع، يلزم 3
لحكم على أصحاب اإلمكانيات فإن ا خف أصحاب اإلمكانيات العظيمة،ييعملوا. ول أنالجميع 

 [.٧-5الصغيرة أكثر رحمة من ذوي اإلمكانيات العظيمة، وُيرحم الفقراء أكثر من المقتدرين ]
 [ 6". ]أهل للرحمة. أما أرباب القوة فبقوٍة يفح صون  فإن الصغير"

. ال تقوم القيادة الحكيمة على الشعور باالكتفاء الذاتي، بل طلب المزيد والتعلم 4

                                                 
1 De Beatitudinibus,1. 
2 De Beatitudinibus, 3. 
3 De Oratione Dominica, 5. 
4 De Oratione Dominica, 5. 
5 De Oratione Dominica, 5. 
6 Contra Eunomium, 1:35. 
7 Antirrheticus adversus Apollinaruim, 23. 
8 De Hominis Oplficio 16:14 PG. 44:185 A.  
9 De Beatitudinibus, 8. 
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ه" [.11-9مر بال انقطاع. ]المست كالمي، لكي تتعلموا الحكمة وال  فإليكم أيها الملوك ُأوج ِّ
 [9. ]تزِّلوا"

. ليس لقائد  عذر أنه غير حكيم، فإن القائد الحقيقي، حكمة هللا المتجسد، نزل إلينا 5
لنتحد معه ونحمل روحه القيادي الحكيم. في وصف رائع يصور لنا سليمان الحكيم كيف يقف 

لحكيم على أبواب قلوبنا ينتظر السماح له بالدخول، انه يجول من الشوارع والسهول يبحث عنا ا
ه كالمي، لكي تتعلموا الحكمة وال تزِّلوا" [.16-11ليقيم منا قادة ]  [9". ]فإليكم أيها الملوك ُأوج ِّ

فإن طابت لكم العروش والصوالجة يا " [.21-19. غاية القيادة التقرب إلى هللا ]6
 [21". ]لوك الشعوب، فأكرموا الحكمة لكي تملكوا لألبدم

 إخوته. أخيًرا، لن يستطيع أحد أن يمارس القيادة كما يليق ما لم تكن له شركة مع ٧
ا، لنه ال شركة له في الحكمة. إن "[. 25-23كقادة حكماء ] وال أسير مع الذي يذوب حسد 

 [24-23. ] ثباُت الشعبكثرة الُحكماء خالُص العالم، والم لِّك الحكيم هو  

 تصحيح مفهوم القيادة الصادقة 
، ليقيم إن أمكن من كل البشرية الكنيسةتجسد الكلمة اإللهي القائد الحقيقي، رأس 

نا إلى جنة عدن حيث كان أبوانا ا دجاء إلينا ال لير  موكب قادة، يعتزون بروح القيادة والنصرة.
لة السليمة.يعيشان كما في قصر  ملكي، وإنما ليرد لطب ٍَ يمكننا القول بأن  يعتنا روح القيادة الفعٌا

الراعي الصالح جاء إلى عالمنا، ليدرك كل مؤمن رسالته الحقيقية، فيسكب حب، إن أمكن على 
مما  إخوتهليبث في كل البشر، ويتسع قلبه للجميع، ال ليقدم لهم احتياجات مادية فحسب، وإنما 

 قادة حقيقيين! نال من مخلصه، فيفرح حين يرى الكل
تجسد بيننا بكونه الراعي الصالح للبشرية كلها، فصحح مفاهيمها المحٌل كلمة هللا 

للرعاية، ال خالل حوار فلسفي حول "الرعاية". وإنما فتح لنا بنفسه طريق الرعاية الممتدة إلى 
ثاني كما تمتد إلى ما بعد مجيئه ال ،الجحيم ليضم في رعايته الذين ماتوا عل رجاء مجيئه

وتذوق لرعاية إلهية فائقة. هذا  ،ليحملنا إلى األمجاد األبدية، حيث يهبنا معرفة جديدة ال تنقطع
منذ البشارة به حتى يوم  الصالحوقد سجل لنا العهد الجديد حياة شخص ربنا يسوع الراعي 

مل ود أن نتمتع برعايته، ونحمل روحه لنحيصعوده ثم حلول روحه القدوس على الكنيسة. إنه 
، لهم ليصير الكل موكب قادة حقيقيينروح الرعاية والقيادة الصادقة، بل ونقدمها لكل إنسان 

 روح الرعاية في الرب يسوع المسيح.
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 هل يمكن أن يكون الكل قادة؟
ربما يسأل أحد: إن صار الكل قادة، فعلى من يكونوا قادة؟ أال يوجد رؤساء 

تحتفظ  أنر الكل قادة؟ وكيف يمكن ألسرة يسلك إن صا أنومرؤوسون؟ كيف يمكن لمجتمع 
قادة؟ من الذين يدير زمام  ،، بل واألحفاد أيًضاواألبناءصار الوالداَن  إنبتدبيرها ونظامها، 

 األسرة؟
 صار كل الشعب قادة؟ إننشطتها أوكيف يمكن للكنيسة أن تمارس حياتها وعملها و 
إلجابة عليها إن أدركنا المفهوم العميق هذه األسئلة وأمثالها لها وزنها واعتبارها، ُيمكن ا

 والمتسع لمعنى القيادة.

 ق من الداخل!لالقيادة تنط
أن أول ضربة صوبها عدو الخير للبشرية كانت  القديس مار أفرام السريانييرى 

ل نظرها من روح السلطان الموهوب لها في داخلها و  موجهة نحو قلب حواء وفكرها، حيث ح
تصير مع رجلها كاهلل عارفين الخير والشر،  أن إغواءهاية، فحين أراد إلي حب السلطة الخارج

على صورة هللا ومثاله، صاحبة سلطان على أعماقها  أنهافقدت حواء نظرتها وتقديرها لنفسها 
، وعواطفها وأحاسيسها واشتياقتها الداخلية( كما على الطبيعة التي ُخلقت من أجلها، إرادتها)

 ة الباطلة وحب السلطة الزمنية.تحول نظرها إلي العظم
ته، فصار رأًسا لها، فأكلت من قيرى القديس أن حواء تداركت أن رجلها سبقها في خل

 تقدم له حتى تسبقه في األلوهية، فتصير رأًسا له، تأمر وتدبر! أنالشجرة قبل 
صار مفهوم القيادة لديها ليس الحب المتبادل، والعمل المشترك في تناغم كل  حسب 

اإلنسان فُيطاع. هذه هي مشكلة المجتمع  هبته وقدرته، وإنما صارت القيادة حب سلطة، يأمرمو 
واألسرة، السباق على السلطة، وليس على العطاء والبذل بروح التعاون والشعور بحاجة الواحد 

 له، وهو عضو لهم! أعضاءلآلخرين، وأنه هم 
جلس على كرسي التعليم والقضاء نزل مسيحنا إلى عالمنا ليصحح مفهوم القيادة، فلم ي

 أحشاءويحكم ويدين، لكنه ارتفع على الصليب وانفتح جنبه، ليضم العالم كله في  ليأمر وينهِّ 
صعاد األعضاء معه للشركة في أمجادة امن األموات و  وإقامةمحبته. رئاسته موت وفداء 

 األبدية.
فال الصغار والصبيان األط أذهاننصحح مفهوم القيادة في  أنيليق بنا في رعايتنا 
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 !وتهليل   إنها سباق عملي لحمل الصليب لحساب اآلخرين، بفرح   .والشباب والشيوخ
هذا ما قدمه مسيحنا، ويقدمه خاللنا: من أراد أن يكون أواًل فليكن آخر الكل، ومن أراد 

يكون سيًدا فليكن عبًدا للجميع، ومن أراد أن يكون عظيًما فليحتل آخر الصفوف حتى  أن
 حتضن كل من هم أمامه ويدخل معهم وبهم إلى األمجاد.ي

أن المسيحي الحقيقي )والراهب( ملك، صاحب  القديس مار اسحق السريانييرى 
 يخرج فيخرج.أن سلطان، يقول لهذا الفكر أن يدخل فيدخل، ولهذا 

اإلنسان الذي يفشل في قيادة أعماقه يخفي ضعفه الداخلي وفشله بحب السلطة 
رؤوسين والعمال كواحد  منهم. مالمدير الناجح تراه يعمل وسط موظفيه الف لخارجية.والمظاهر ا

يحبونه ويحاورونه، ويحققون رغباته بمسرة. أما الفاشل فيهتم بمظاهر الرئاسة الٌبراقة واستخدامه 
 ولكن ال يحمل سلطاًنا حقيقًيا على العاملين معه تحت رئاسته. ،داتيالضغوط والتهد
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 ل قيادية متنوعةلعما أمثلة
 

 يتساءل البعض: هل يمكن لكل مؤمن أن يمارس دور ا قيادُيا؟
أقدم أمثلة عملية لممارسة أعمال قيادية تحت ظروف تبدو  أندفعني  التساءلهذا 

 كأنها ُمحطمة للشخص، تجعله عاجًزا عن القيام بأي دور قيادي.

 .خادمة في بلد غريب١
في بالد آرام  مسبية لفتاة صغيرة يهودية يقدم لنا الكتاب المقدس صورة رائعة

)سوريا(. لم تشغلها الظروف القاسية كفتاة ُحرمت من بلدها ومن أسرتها ومن ممارسة العبادة 
 الجماعية، ليس لها حرية حركة أو أي تصرف.

إذ رأت الفتاة رئيس الجيش "نعمان السرياني" يعاني من البرص الذي حطم نفسيته 
قالت لموالتها: "يا ليت سيدي أمام النبي الذي في . يطهر من البرص أنشهدت إللهها القادر 

 (.3: 5مل  2السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه" )
خطاب توصية من ملك أرام لملك إسرائيل من أجل شفاء نعمان.  رئيس الجيشأخذ 

إذ  جوم عليه.قرأ الملك الخطاب مزق ثيابه، وحسب ذلك عماًل إثارًيا من جانب ملك آرام لله وإذ
قال: هل أنا هللا لكي أميت وأحيي حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجاًل من برصه فاعلموا 

 (.٧: 5مل  2)وانظروا إنه إنما يتعرض لي 
تقوم بدور  قيادي على مستوى دولي، بينما عجز  أنت الفتاة الخادمة الصغيرة ختار ا

 ملك إسرائيل عن ممارسة دوره القيادي.

 الهيكلفي  صبي. 2

 صبيصموئيل على يدٌي عالي رئيس الكهنة. في نقاوة قلب سمع ال صبيتربى ال
صوت الرب وتسلم دوًرا قيادًيا ناجًحا، وصار العظيم بين األنبياء، بينما لم يستطع عالي أن 
يمارس عمله القيادي، إنما كان علة هزيمة للشعب كله، وهالك لنفسه والبنيه. في الظاهر كان 

 صبيقائد العظيم كرئيس كهنة، له دوره الخطير، لكن عصا القيادة كانت في يد العالي هو ال
صم  1) قام بما عجز عنه معلمه الفاشل! صبيصموئيل. بنقاوة القلب مع الضعف الجسماني ك

3 :1-14) 
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 . شاب قائد!3

جاءني شيخ يبلغ عمره أكثر من السبعين، اشتكاني لنفسي، ألني لم أضع حدوًدا 
 العبادةهذه المبالغة في  بأنطالب الجامعي الناجح في ممارسته للعبادة. كان يشكو لحفيده ال

ني الشيخ ء، خاصة بعد نواله الدرجة العلمية الجامعية. بعد حوالي عام جاتهستحطم شخصي
 ألني لم أتحدث مع حفيده لوضع حدود لعبادته! لكن يٌ ليلتقي بي، وظننته أنه سيثور جًدا عل

شتكي حفيدي واشتكي منك، واليوم أتيت نه قال لي: "أتذكرني؟ منذ عام أتيت ألكانت المفاجأة أ
أنه في الطريق  أدركتألخبرك: حفيدي هو أبي، وأنا ابنه! سألته: ماذا تعني؟ أجاب: لقد 

 عترف فإني تائب! الحق، وأنا كنت في ضياع! اآلن ألول مرة أتيت أل

 هكذا قاد الحفيد جده إلي الحياة األبدية!

 صبي يقود السرة كلها .٤

يشتكي والده، ألنه غضوب، وعنيف،  عمرهني صبي في الحادية عشر من ءجا 
 !مرارة إلىيضرب ويسب حتى زوجته! عزل أسرته عن الجيران وبقية األسرة، وحٌول حياة الكل 

أم أنت؟ أجاب: هل  ئسألني الصبي ماذا يفعل فأجبته: هل تظن أن والدك مخط
 وأختيظفون العاملون مع والدي مخطئون؟! ووالدتي و ق، وأنا والمتظن أن والدي على ح

 مخطئون؟! وأقرباءناوجيراننا 

صوم األربعاء والجمعة من أجل خالص والدك؟ هل تمارس مطانيات تسألته: هل 
من أجل أبديته؟ هل تخدمه بابتسامة لتكسبه؟ الخ. أجاب بالنفي، وعندئذ قلت له: إذن من 

 ؟ئالمخط

ى منزله وبدأ يخدم والده بابتسامه، ويصلي من أجله، ويمارس عاد الصبي إل
وراء هذه الخدمة  أنمطانيات ألجل خالصه. وُدهش األب لتصرفات ابنه الرقيقة، وإذ ظن 

، ةشيًئا، لكن الصبي أصر أن يردد على الدوام لوالده: "إني أحبك، ودخل معه في صداق يطلب
ع كل من هم حوله! استطاع الصبي أن يغير حياة األب مع األسرة كلها، بل وم أسلوبوتغير 

والده ويقودها في طريق الرب المملوء سالًما، بل وكان له أثره على كل المجاالت التي كان 
 يعيش فيها األب! إنه صبي قائد!
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 1. أسيرة تصير كارزة!5

تبقى قصة القديسة نينو التي تدعى "رسوله جورجيا" هذه التي ُخطفت وبيعت كعبدة  
ع أنها كانت رئيسة دير للراهبات، فلم تعاتب هللا على ما حٌل بها، وال تحطمت نفسيتها، لكن م

ببشاشتها وأمانتها وحبها الصادق صارت كارزة، بشرت دولة جورجيا وكسبت الملكة والملك 
 ورجال الدولة والشعب.

 . شيخوخة بال عجز!6

منذ عام عليه حباء تعرفت في إحدى زياراتي للوس إنجيلوس كنت في زيارة ألحد األ 
 ، وكان معي أحد كهنة مارمرقص بلوس انجيلوس.19٧0

يعيش هذا األخ في شقة تتكون من حجرة واحدة مع مطبخ صغير جًدا، وهو أرمل، 
 يسكنون بعيًدا عنه. وأبناؤه

ن أحد األصدقاء يقوم بتوصيله كل يوم إفأجاب  ،ذهابه للكنيسة إمكانيةسألته عن 
 .أحد ليصلي

 ته: هل تخدم في الكنيسة؟سأل

أشكر هللا أنه يعطيني صحة للذهاب  :الشيخ وأجابُدهش هو والكاهن لهذا السؤال، 
 أستطيعنا ال أخدم و أمعه... لكن كيف  ليأخذنيسل لي هذا الصديق ر إلى الكنيسة يوم األحد، وأ

 شترى طعاًما.ذهب إلى محل تجاري بجوار البيت ألأما افعله يومًيا هو أن  أقصىالتحرك، إنما 

 قلت له: تستطيع أن تخدم أفضل مني ومن أبينا...

 كيف؟ :قال

: تضع لوحة صغيرة على باب شقتك مكتوب عليها "دير األخ..."، وتحسب أجبته
مارمرقص كنيسة القديس نفسك كمن هو في دير. مع كل صباح ترفع قلبك وتصلي من أجل 

وألطفال والعائالت الخ. كما تصلي من أجل  ستها وخدامها والخادمات والشبابموكاهنيها وشما
 وحدة الكنيسة في العالم، ومن أجل خالص كل البشرية.. هل هذا صعب؟

 أجاب: ال!

يكرر هذا في الظهيرة قبل األكل، وأيًضا مع الغروب أو قبل النوم.  أنحديثي  أكملت
الرجال أو النساء  فإنه بهذا يقوم بدور يصعب على كاهن أو خادم في التربية الكنسية أو أحد

                                                 
 .راجع للمؤلف: نينو األسيرة تقود دولة، هومديل نيوجيرسي 1
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 أن يمارسه بذات الصورة ألجل ضيق وقتهم!

يليق بنا أن نسند الكل، ليقوم كل عضو بعمل حُي فعٌال، ويدرك  الحبيبهكذا أيها 
 من أجله تتحرك السماء لخالص الكثيرين وبنيانهم! ،سالته. إنه قائدر 
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، وهدفه حب الراعي الحب، والرعيَّة باعتبارها موضوع هو الرعاة باعتبار طابعهم
الذي هو المحبَّة. وإذ تكلَّمنا عن الحب  ربنا يسوع ض في شخصفإنَّهما يرتبطان ببعضهما البع

 المتبادل بينهما، بقي لنا أن نسأل:
 ما هي سمات الراعي؟

 ما هو موقفه من إخوته الرعاة؟
 ما هو موقفه من المبتدعين مدَّعي الرعاية؟

نفهم  هذا هو موضوع هذا الباب، الرب قادر أن يهي ِّئ قلوبنا جميًعا، رعاة ورعيَّة حتى
 ونتالمس مع حياة الحب الحقيقي، الذي هو شخص السيد المسيح.
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 هل من ضرورة لسمات معيَّنة؟
 حب ال استهتار

يشعر بحبُّه فيحبُّه، ويود أن يكون  -المحبَّة المطلقة  -كل إنسان يلتقي بربنا يسوع 
"إن ابتغى أحد األسقفيَّة  :و يفرق. ويؤك ِّد الرسول بولسلهذا إن لم يجمع معه فه شاهًدا له،

 (.١: ٣ تي ١فيشتهي عماًل صالًحا" )
هذا ال يعني أن كل إنسان له هذه الرغبة، يجرؤ على تحقيقها بنفسه أو بأحٍد ما، بل 
ه لذلك بموهبة الخدمة والقيادة مع الحكمة، ويؤيده الروح القدس  من هللا وحده الذي يسبق فيعدُّ

يسيَّة، الشموسيَّة(.ب  سر  الكهنوت )األسقفيَّة، القس ِّ
وإن كان أواًل وأخًرا طابعه الحب، لكن هذا الحب يميزه بسماته الخاصة،  فالراعي،

(. فليس كل إنساٍن يبتغي ٢: ٣ تي ١"فيجب أن يكون األسقف بال لوم" ) :مطابقة لقول الرسول
يقتنون ألنفسهم درجة  حسًناتأهَّلوا ليخدموا " الكهنوت يكون قد اشتهى عماًل صالًحا، بل الذين

ا الذين أقبلوا على ١٣: ٣ تي ١حسنة، وثقة كثيرة في اإليمان الذي بالمسيح يسوع" ) (. أمَّ
لهم لذلك، فيسمعون ذلك  الكهنوت، لمجرَّد رغبتهم فيه، دون أن يحصلوا على المواهب التي تؤه ِّ

: ٨ ، أقاموا رؤساء )ديني ِّين( وأنا لم أعرف" )هوالصوت المرعب، "هم أقاموا ملوًكا وليس مني
٤.) 

مات الرعوية، بالتعيين الخاص من قبل الروح القدس واالمتالء من  هذه هي المقو ِّ
فيض محبَّته وحكمته بالمواهب الخاصة بالرعاية والعبادة لخالص النفوس حسب اختالف 

ف واإلفراز )التمييز( والصبر مستوياتها الروحيَّة، من مواهب ضبط النفس في جميع المواق
 والتعزية بقوَّة الرجاء واإليمان والضمير الصالح من نحو هللا والناس.

وبديهي ليس كل محٍب يقوم بعمل رعوي في الكنيسة، إنَّما تؤهله المحبَّة للشهادة لربنا 
 يسوع بطريقة أو أخرى.

والثقافات بقصد العبور وإذ الرعاية الحقيقيَّة هي قيادة شعب مختلف الفئات واألمزجة 
بهم ال من بلد إلى بلد بعيد بل الصعود بهم من هوة هذا العالم بمغرياته وماديَّاته وآالمه 
وأحزانه، مخترًقا صفوف قوَّات الشر الروحيَّة وسالطين ورئاسات الشيَّاطين للوصول إلى 

و أسقًفا أو كاهًنا أو بطريرًكا كان أ –السماء. لذلك فإن أي إهمال في اختيار الراعي الصالح 
وه والذين حضروا سيامته عن طيب خاطر أو مجاملة،ي   – شمَّاًسا حين الذين زكُّ  حمل المرشَّ
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مسئوليَّة هالك نفسه ونفوس الشعب معه. ومن يقدر أن يدفع ثمن نفٍس واحدٍة مات المسيح 
، عن جريمة عنها؟ هذا بجانب النصيب األوفر من المسئوليَّة يقع على عاتق الراعي نفسه

 ترشيح نفسه للخدمة بدون استحقاق واختيار من هللا لها.
وهذا ما حدا بالرسول بولس إلى التشديد على تالميذه أمثال تيموثاوس وتيطس في 
ًثا عن الصفات  التدقيق في رسم الرعاة موضًحا الصفات الروحيَّة التي تؤهلهم للخدمة، متحد ِّ

ا ال يس يوحنا كاهن فلم يذكر صفاته للسبب التالي الذي ذكره الالزمة لألسقف والشمَّاس، أمَّ القد ِّ
فما يقوله بخصوص األساقفة  ]هو عدم وجود فارق كبير بين الكهنة واألساقفة... الذهبي الفم

ينطبق على الكهنة ألن هؤالء ال يسمون على أولئك )من جهة العمل بل في سلطان الطاعة 
"كذلك يجب أن يكون  :م(، إذ يبدو كما لو لم يكن لهم ميزات أكثر من الكهنة، ويقول الرسولله

 .[(، بمعنى أنه يلزم أن يكون الشمامسة لهم نفس صفات األسقف٨: ٣ تي ١الشمامسة" )
يس يوحنا الذهبي الفمفمن أقوال  ام  نهنرى أ القد ِّ   –يشترط في سيامة كل الخدَّ

سمات مشتركة، بدونها ال يجوز أن ي ختار أحد لدرجة من هذه  - شمامسة وكهنة وأساقفة
 الدرجات.

عاتهم، مكتفًيا وإنَّني ال أريد تكرار الحديث عن مدى مسئوليَّة الشعب في اختيار ر  
 بالقليل الذي سبق أن ذكرته من قبل، مشيًرا إلى صفات الراعي المحب.

(. إنَّني أعرف ١: ٣تي  ١ صالًحا" )إنك تقول: "إن ابتغى أحد األسقفيَّة فيشتهي عمالً  ❖
ب  أن َيك وَن األسقف بِّاَل َلْوٍم،ذلك، لكن يلزم أن تضيف إلى هذا القول ما جاء بعده. "  َفَيجِّ

، َصالًِّحا لِّلتْعلِّيمِّ، َغْيَر م ْدمِّنِّ  يًفا لِّْلغ َرَباءِّ ًما، م ضِّ ًيا، َعاقِّاًل، م ْحَتشِّ َدٍة، َصاحِّ َبْعَل امرأٍة َواحِّ
 ، (. وبعدما تحدَّث الرسول عن صفات ٢٣: ٣تي  ١" )َبْل َحلِّيًما... َواَل َضرَّابٍ الَخْمرِّ

َكَذلَِّك َيجِّب  أن َيك وَن األسقف تحدَّث عن خدمة الرتبة الثالثة في الكهنوت بنفس االهتمام، "
يَن بِّالَخْمرِّ الَكثِّيرِّ  ، َغْيَر م وَلعِّ َسة  َذوِّي َوَقاٍر، اَل َذوِّي لَِّساَنْينِّ يَن بِّالرْبحِّ الشَمامِّ ، َواَل َطامِّعِّ

وا  وا أواًل، ث مَّ َيَتَشمَّس  ٍر. َوإنَّما َهؤ اَلءِّ أيًضا لِّي ْخَتَبر  يٍر َطاهِّ رُّ اإليمان بَِّضمِّ ْم سِّ ، َوَله  ن إالَقبِّيحِّ
 (.١٠-٨: ٣تي  ١" )َكان وا بِّاَل َلْومٍ 

هذا السؤال  فإنَّه ال يجد سوى  الويل للرجل الذي يدخل الوليمة بغير لباس العرس...
(، وعندما ال يجيب تصدر ١٢: ٢٢"يا صاحب كيف دخلت إلى هنا؟" )مت  :المؤلم

األوامر: "اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجيَّة. هناك يكون البكاء 
 وصرير األسنان".
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اتهم، ئها في منديل. فبينما يربح اآلخرون بوزنعدما ينال الوزنة يخب ِّ بالويل لذاك الذي 
يحتفظ هو بالوزنة التي استلمها كما هي، لذلك ينتهره الغضب اإللهي في الحال، قائاًل: 

تي على مائدة الصيارفة فكنت  متى جئت  َاستوفيها " أيُّها العبد الشر ِّير، لماذا لم تضع فضَّ
(. بمعنى أنه كان يجب عليك أن تضع بين يدي  المذبح ما لم ٢٣: ١٩مع ربا" )انظر لو

في قدرتك احتماله )أي تترك الكهنوت لغيرك يخدم(. ألنَّه في الوقت الذي فيه تحتفظ يكن 
بالوزنة في يدك وأنت تاجر خامل تحتل مكان آخر كان يمكنه أن يضاعف الوزنة. أمَّا من 

 (.١٣: ٣ تي ١يخدم بصالح فيقتني لنفسه درجة حسنة )
 بطرس، تأمَّل أيًضا يهوذا.أنت تعرف  ليت كل األساقفة يكونون أساقفة حقيقي ِّين.

أنت تعرف إسطفانوس، انظر أيًضا إلى نيقوالوس الذي أدانه هللا نفسه في سفر 
 الرؤيا، والذي دفعه تفكيره المعيب إلى هرطقة النيقوالوي ِّين.

د (، وهكذا يأتي للكهنوت. ألنَّه ٢٩: ١١"ولكن ليمتحن اإلنسان نفسه" )كو  ليس مجرَّ
 اته يجعل اإلنسان مسيحًيا حقيقًيا.نوال درجة الكهنوت في ذ

يا أخي اجلس في المقعد األخير، حتى عندما يأتي من هو أقل منك كرامة تؤمر 
( إذ إلى من ينظر الرب، إالَّ إلى المسكين والمنسحق الروح ١٠: ١٤لتنال مركًزا رفيًعا )لو 

 (٢: ٦٦ والمرتعد من كالم هللا؟! )إش
(. والملح الذي ٢٩: ١٤ك أواًل أن تحسب النفقة" )لو فإن "كنت تريد أن تبني برًجا علي

(. فالراهب إن ٦: 7مت يفسد ال يصلح لشيء إالَّ ألن يطرح خارًجا وي داس من الخنازير )
 سقط يصل ِّي من أجله الكاهن، لكن الكاهن إن سقط فمن يصل ِّي ألجله؟!

يس إيرونيموس  القد ِّ

 لي ختبر أوالً 
درك الرسول بولس خطورة سيامة إنسان لدرجة كهنوتيَّة دون أن يكون مؤهَّاًل لها، إذ ي

 (. ٨: ٣ تي ١ثم يتشمَّسوا إن كانوا بال لوم" ) لي ختبروا أوالً "وإنَّما هؤالء أيًضا  :يقول
هذا بالنسبة للشموسيَّة، ألن عملها ليس باألمر البسيط، وخطر اإلهمال فيها مهلك 

اًسا ما لم يختبر أواًل. للشمَّاس والشعب   أيًضا. فال ي قبل إنسان شمَّ
اًسا أو مساعد شمَّاس )إبيذياكون( إالَّ بعد  الهذا وضعت الكنيسة أالَّ َتسيم أحدً  شمَّ

بعد أن يكون قد نال رتبة قارئ )أ غن سطس( وهي ليست برتبة كهنوتيَّة. يختار لها من  اختباره،
د التلحين الراعي الصالح، له سمات الشموسيَّة وصفات القائد و  أي ال ي سام األطفال لمجرَّ
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اس كما يحدث في أيامنا هذه، بل ي سام من لهم شخصيَّة قياديَّة قادرة على  والترديد في القدَّ
 الرعاية.

إنه مسئول عن  بل أن يقرأ ويعل ِّم. يردد ألحاًنا، أن فعمل القارئ أو األ ْغنسطس ليس
الوقت هي فرصة الختيار الشمامسة الصالحين من بين عمل من صميم الخدمة. وفي نفس 

 هؤالء القارئين.
ينفَّذ، كما نرى  سوال يجوز سيامة قس إالَّ بعد نواله رتبة الشموسيَّة ليس كمجرَّد طق

اًسا وقًسا في نفس اليوم بل في نفس الساعة، بل الحكمة  في أيامنا هذه، إذ يرسم الشخص شمَّ
اًسا أواًل،  ألجل أن ي ختبر قبل أن ي سام قًسا. يا لها من خطورة إذ تسلَّمنا طقوًسا من سيامته شمَّ

جميلة ذات حكمة سامية عالية، لكن ِّنا في إهمالنا لها تمسكنا بالشكل، وأفقدناها بجهلنا روحها 
 وحيويَّتها.

كثيرون يندفعون نحو اختيار الكهنة بغير مباالة، أو يقبلون نوال الكهنوت بال تأهيل، 
 ن أن مجرَّد غيرتهم المتَّقدة هذه كفيلة أن تؤهلهم للخدمة.ظان ِّي

كلمة هللا، الراعي الصالح، لم يبدأ  إن يسوع المسيح غير المحتاج إلى إعداد للخدمة...
بالتبشير والخدمة العلنيَّة بعد والدته وال في طفولته، بل إلى أن بلغ الثالثين من عمره تقريًبا، وقد 

هذا صنعه يسوع المسيح،  ة فترة صوم أربعين يوًما كما خرج إلى البريَّة،سبق فترة خدمته العلنيَّ 
ل في استالم الخدمة كما لو أنَّها بدونه لن تنجح؟! أو هل نحن  فهل يتجاسر اإلنسان ويتعجَّ

 أكثر غيرة من الرب على كنيسته؟!
ل الطير  لة هذه نصير كالطير الذي يتعجَّ ان قبل أن ينبت إننا في غيرتنا البشريَّة المتعج ِّ

ونحتج بأننا نحب هللا  ريشه، فيسقط مرضًضا، أو كالجنين الذي ي ولد قبل أن يكتمل فيسقط ميًتا،
 وخدمته، يا لغباوتنا وتشامخنا؟!

من يحب مهنة الطب يقوم بممارستها، بل وال الطبيب يقدر أن  كل إن كان ليس
د نواله شهادة دراسيَّة بل يلزمه ال فكم  تدرُّب فترة تحت إرشاد طبيب مختبر.يمارس مهنته لمجرَّ

باألكثر ينبغي على من يتسلَّم رعاية النفوس وعالجها أن تكون له دراية وخبرة في معالجة 
ر نفوس اآلخرين؟! النفس مع شركة عميقة مع هللا،  حتى ال يضر عن جهل أو تهوُّ

خدمة. وفي العهد القديم درَّب ربنا يسوع ذاته تالميذه أكثر من ثالث سنوات قبل استالمهم ال
 تدرَّب موسى أربعين عاًما في بيت فرعون وأربعين عاًما أخرى في رعاية الغنم.

فلنعد أنفسنا تحت يد ربنا يسوع الراعي الصالح يوًما فيوًما وهو وحده إن أراد فليختارنا 



 142 

اقها، وهكذا ت ترك لخدمته بال تسرُّع منَّا، فالشجرة التي تثمر سريًعا ت قطع ثمارها حتى ال يعجز س
 إلى أن تكبر وتنمو، وعندئذ تثمر ويكون ثمرها جي ًِّدا ووفيًرا.

ام كثيرين  لنترك المقاييس البشريَّة والمفاهيم العالميَّة، فال نقل إنَّنا محتاجون إلى خدَّ
اًما غير مؤهَّلين للخدمة لسد فراغ الوظيفة، وال نتسرَّع بسيامة ك اهن ألن الحقل واسع، فنختار خدَّ

اًما كثيرين ألنَّه ال  شاب غير مختبر بحجة أنه يخدم سنوات طويلة، فإن ربنا يسوع لم يختر خدَّ
أفضل  بنفسه لم يخدم في العالم وهو في الجسد إال  حوالي ثالث سنوات، لكنها يهمُّه العدد، وهو

نَّهما من خدمة ماليين السنين. ومكسيموس ودوماديوس ترهَّبا ما يقرب من ثالث سنوات لك
 سيكلَّالن بإكليلين لن ينلهما كثير من شيوخ الرهبان المجاهدين، فاهلل ال يطلب الكم بل النوع.

تعلم أن نفس  لماذا تتعجل في استالم خدمة فصل في مدارس التربيَّة الكنسيَّة، أال   عزيزي،
عكس الذين دخلوا بل وفي قبولك الخدمة بتسرُّع ما يعطل نموك الروحي، ب كل واحد منهم ت طلب منك،

ام، فإن الخدمة بالنسبة لهم تكون بركة تنم ِّيهم يوًما فيوًما.  ولهم صفات الخدَّ
فال تضع يدك على المحراث ما لم تكن قد حسبت النفقة، حتى ال تعود تنظر إلى 

 الوراء، فتتحطم وتحطم كثيرين معك.
مختبِّرون، أعطاهم هللا أخيًرا أود أن أؤكد أن الكنيسة لم ت حرم من رعاة شبان لكنَّهم 

حكمة الشيوخ. فأثناسيوس الرسولي تسلَّم رعاية الكرازة المرقسيَّة كلَّها في حوالي الخامسة 
 والعشرين من عمره، وإشعياء خدم وهو في العشرين، وإرميا وهو بعد صبي.

اًما إالَّ بعد دراسته طبيعة األمراض أو خلط األلوان ور  ❖ سم ال نلقب أحًدا طبيًبا أو رسَّ
 األشكال. أمَّا الكهنة فنقيهم ارتجاالَّ، ي حبل بهم وي ولدون في أن واحد...

فالذين ليس لديهم أي استعداد روحي، وال يعرفون شيًئا عن الكهنوت سوى رغبتهم في 
يسين ومتعلمين.  نواله، هؤالء يطالبون الناس أن يكونوا قد ِّ

بة في الكنيسة )قارئ أو أما باسيليوس فلم يكن هكذا، فهو الذي مارس أدنى رت
سة للشعب  ،أ غنسطس( يسيَّة لمدة طويلةوهي قراءة األسفار المقدَّ م للقس ِّ ، قبل أن يتقدَّ
 واألسقفيَّة.

إن كان الرقص واللعب يحتاجان في تعليمهما إلى وقت مع تحمُّل مشاق كثيرة، وانصباب  ❖
خبرة فيهما، فهل له لكي ننال العرق وبذل الجهود، والبحث عن المبادئ األوليَّة لهما، هذا ك

تظن أن الحكمة )في الرعاية( التي تسمو فوق كل شيء وتحمِّل في طيَّاتها كل صالح، حتى أن 
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هللا يفضل أن يلقب نفسه بها "الحكمة". هل تظن إنَّها تافهة إلى هذه الدرجة وسهلة الحصول 
 عليها حتى أنه بمجرَّد رغبتنا في نوالها نكون قد نلناها؟!

 ن يظن هذا يكون في منتهى الغباء!إن م

يقول المتسر ِّعون غير الراسخين في شيء: متى نعد البناء ونلقي الشباك؟! إنهم يتسرَّعون  ❖
 في طلب موهبة الكهنوت.

 قد تسألونني: متى ننال الكهنوت، وعلى أي أساس ننال الموهبة؟
ن شيبة الشعر أقول إن كِّبر السن في ذاته ليس بعالمة تؤهلكم لنوال الكهنوت. لك

 المقترنة بالفطنة أفضل من الشباب غير المختبر.
إن التردد في قبول الكهنوت بتعقل خير من التسرُّع في قبوله بال رويَّة، والتملك 
)العمل في الخدمة( لمدة قصيرة أكثر منه لمدة طويلة مع عدم خبرة. مثال ذلك أن من 

كثيرة مع خزٍي. فقطعة ذهب صغيرة  يكسب قلياًل بشرٍف أفضل ممَّن تصير له ممتلكات
)خدمة ممتازة لمدة قصيرة( أفضل من قطعة رصاص كبيرة )خدمة إنسان متهو ِّر لمدة 

 طويلة(، وبصيص من نوٍر خير من ظالٍم كثيٍر.

هذا التسرُّع الزائد مع عدم التأهُّل للخدمة خطير. إذ يكون كالبذور التي ألقيت على  ❖
ريًعا، لكنَّها لم تحتمل حرارة الشمس. أو تشبه البناء الذي الصخر، وإذ ليس له عمق نبتت س

س على الرمل فال يستطيع أن يقاوم األمطار أو الرياح أدنى مقاومة.  يؤسَّ

(. ١٦: ١٠لقد قال سليمان: "ويل لك أيَّتها األرض إذا كان ملـكك ولًدا )غير مختبٍر(" )جا  ❖
ر كاآلنية الخزفيَّة التي تتشكل إلى نماذج فمن منَّا يستطيع في يوم واحد )بال خبرة( أن يصي

مختلفة. فيصير مدافًعا عن الحق ويجالس المالئكة، ويأخذ مجًدا مع رؤساء المالئكة، 
ويجعل الذبيحة تصعد من المذبح إلى العال، ويشارك كهنوت المسيح، ويعمل في أمر تجديد 

م ر  د سكان الحياة األخرى )أي يقد ِّ سالة التبشير الخاصة باإليمان الخليقة روحًيا لكي ي وجِّ
 والتوبة والعماد كأبناء للملكوت(؟!

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

ال يجسر أحد أن يقوم بتعليم أي فن من الفنون إال إذا أتقنه بالتأمل والدراسة. إًذا كيف  ❖
تقه، وهو يعلم أن قيادة النفوس هي يندفع غير المتأهل، ويحمل واجبات الرعاية على عا

 ؟فن الفنون 
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مْن منا ال يعرف أن جراح العقل هي أشد تأصاًل من جراح الجسد الداخلية. إن الذين 
يجهلون خواص العقاقير الطبية يخشون أن يعلنوا أنهم أطباء للجسد، ولكن مما يؤسف له 

عوا أن الذين يجهلون المبادئ الروحية تماًما ال يترددون في كثي ر من األحيان في أن يدَّ
 أنهم أطباء للروح. 

ومع أن العناية اإللهية قد فرضت على أصحاب المسئوليات أن يالحظوا األمور 
الدينية، إال أن البعض منهم يتوق إلى العظمة والتقدير باستعراض مظهري لسلطتهم داخل 

ادة على اآلخرين. وفي الكنيسة المقدسة. إنهم يرغبون في الظهور كمعلمين، ويشتهون السي
والمجالس األولى في المجامع.  "ويحبون المتكأ األول في الوالئمذلك يشهد الحق اإللهي: 

 (7-٦: ٢٣" )مت والتحيات في األسواق
مثل هؤالء األشخاص هم أبعد ما يكون عن االستحقاق للقيام بأمانة ولياقة بالواجبات 

 ين للتواضع بكالم كله كبرياء. الرعوية، إذ يبلغ بهم األمر أن يصيروا معلم
ومن الواضح أنهم في مثل هذا التعليم ال ينطقون إال بلغو باطل، إذ يعلمون بعكس ما 

 يسلكون. 
"هم أقاموا ملوًكا وليس يعلن هللا غضبه على هؤالء الرعاة على لسان النبي، قائاًل: 

رأيهم وليس بإرادة (. هؤالء يحكمون ب٤: ٨" )هوشع مني. أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف.
راعي الرعاة األعظم. إنهم ال يستندون إلى أية فضيلة، فاهلل لم يدع هم، لكنهم اندفعوا بجشٍع 

 .1إلى منصب الرعاية، وحقيقة األمر أنهم لم يصلوا إليه لكنهم اغتصبوه
 2األب غريغوريوس )الكبير(

 –هنة(، فقد اضطرب األمر وصرنا في شغٍب، حتى أن معظمنا أما بالنسبة لنا )نحن الك ❖
إنَّما غالبيتنا قبل أن نفقد خصلة طفولتنا ولعثمة لساننا، قبل أن نعرف  –ال أقول جميعنا 

سة، قبل أن نتعلم شخصيَّات وكتاب العهد القديم والجديد...  د أسماء الكتب المقدَّ حتى مجرَّ
د أن حفظنا قولين  أو ثالثة أقوال لبعض الكتاب األتقياء، بالسمع أو عن أقول إنه بمجرَّ

طريق الدراسة، أو عرفنا كيف نلبس مالبس الكهنوت أو نحمل زنار الفالسفة أو نتمنطق 
 بمظهر التقوى... أقبلنا على هذه الرتبة الكهنوتيَّة وأظهرنا أنفسنا!

                                                 
1 Pastoral Care, 1:1  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 

 .أحد آباء الكنيسة الالتينية بعد االنشقاق ٢
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 ونا "يا معل ِّم"!لقد حسبنا أنفسنا أنَّنا رجال السماء، وطلبنا من اآلخرين أن يلقب

أضف إلى هذا، إنَّنا نعلم أنه جيد لنا أن نترك رتبتنا آلخرين لهم خبرة )في الحياة المسيحيَّة  ❖
 والرعاية( أكثر منَّا، فهذا خير لنا عن أن نقود آخرين بال دراية.

حري بنا أن ننصت )نتعلم( عن أن نعل ِّم اآلخرين بلساننا العاجز، فإنَّه بعدما ناقشت 
مر مع مرشدين، وجدت أنه من األفضل لي أن أتمرَّس على القدرة الكالميَّة والعمليَّة هذا األ

اللتين أجهلهما، عن أن أتعهد بتعليم اآلخرين بجهل. ألنَّه جيد أن نأخذ المشورة من الشيوخ 
 عن أن نعلم إنساًنا جديًدا في حياة الفضيلة )ونحن غير متعلمين(.

ين، دون أن نتدرب تدريًبا كافًيا، فإننا نتعلم الفضيلة لهذا أن تعهدنا بتعليم اآلخر 
ونتمرَّسها على حساب نفوس اآلخرين. ويبدو لي أن هذا اندفاع فيه غباء وتهور. غباء إن 

 كنَّا ال نعلم جهلنا، وتهور إن عرفنا جهلنا ومع ذلك نجسر ونقبل العمل.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 (.٣تي  ١اإليمان" )"غير حديث  ❖
ألنَّه لو  إنه لم يذكر الرسول عن األسقف أالَّ يكون حديث السن بل حديث التغير،

"ال يستهن أحد  :كان صغر السن فيه اعتراض، فلماذا سام تيموثاوس الشاب؛ مؤك ًِّدا له
 (؟!١٢: ٤ تي ١بحداثتك" )

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 أنت بال عذر
ليس للخادم أن يعتذر بعدم تأهله للخدمة، ألنَّه كان له أن يعتذر بهذا قبل دعوته 

 للخدمة وليس بعد قبوله لها.
الناس عن انحراف أبنائه الجسدي ِّين، إن أهمل في تربيتهم، وهو و فاألب ي سأل أمام هللا 

ن يريد إنجاب أوالد، أو أنه يجهل في هذا ال يقدر أن يحتج بأنه تمم الزواج بغير رغبته وما كا
 طرق التربيَّة والتهذيب!

هذا بالنسبة لألبوَّة الجسديَّة، فماذا نقول باألكثر عن األبوَّة الروحيَّة التي أقحم 
الشخص نفسه فيها ليكون أًبا، ال البٍن واحٍد وال عشرة أبناء بل آالف وماليين! إنه بال عذر، 

ه الناس له في قبوله األبوَّة الروحيَّة أو جهله مفاهيم األبوَّة ويكون عذره أقبح إن احتج بإكرا 
 الحقيقيَّة.
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 قد يكون للشعب بعض العذر في اختيار الراعي، ألنَّه قد ال يعرف حقيقة ما بداخله،
 أمَّا الراعي ذاته فأي عذر له حتى ي قحم نفسه في كرم الرب باستهتار وهو عالم بحقيقة نفسه؟!

فليعلم هذا اإلنسان  ب من الخدمة، لكن الشعب أرغمه على القبول،فإن احتج بأنه هر 
أن هروبه الذي ينتهي بقبوله ليس بهروب، لذلك لن يعفيه من المسئوليَّة، كما علَّمنا الكتاب 

 المقدَّس.
له الدعوة وهو عالم بجهله، فليس له عذر، بل هذا اعتراف منه باغتصابه هذه و وأن ق ب

 سه لها اختالًسا... هللا يرحمني!واختال اغتصاًبا الرتبة

حًقا لو كان ممكًنا أن يكون الجهل عذًرا، لكان باألولى أن يحتمي به العلمانيُّون أكثر من  ❖
األساقفة. ألن ذاك الذي هو بمثابة عين ألجل تصحيح أخطاء اآلخرين وتحذيرهم للصراع 

نَّني لم اسمع صوت البوق، ضد الشيطان المهاجم لهم، ال يمكنه أن يعتذر بجهله، قائاًل: "إ
ضع بهذا القصد، فيقول عنه حزقيال إنه يبوق ألجل  ولم أنظر الحرب )الروحيَّة(". ألنَّه قد و 
اآلخرين وينذرهم بالمخاطر القادمة نحوهم. لذلك يكون عقابه محتوًما )إن لم يفعل ذلك( ولو 

قِّيب  السْيَف م ْقبِّاًل وَ لم يضر أحًدا. " , َفَجاَء َفإِّْن َرَأى الرَّ َلْم َيْنف ْخ فِّي الب وقِّ َوَلْم َيَتحذَّر الشْعب 
ْن َيدِّ الرقِّيبِّ َأْطل ب ه   َذ بَِّذْنبِّهِّ, أمَّا َدم ه  َفمِّ َو َقْد أ خِّ ْم, َفه  ْنه   (.٦: ٣٣" )حز السْيف  َوَأَخَذ َنْفًسا مِّ

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

حوه للكهنوت وحثُّوه على ذلك، فعليه أالَّ يعطي لذلك بااًل، لو أن عشرة آ ❖ الف شخص رشَّ
 ، ويختبر األمر من كل نواحيه بدقٍة قبل أن ينصت إلى إلحاحهم.بل يبحث قلبه

د ببناء منزل ما لم يكن مهندًسا، وال يحاول أن يعالج ال يوجد إنسان ما ي   خاطر ويتعهَّ
فعليه أن يرفض دون أن حثَّه على ذلك كثيرون، المرضى ما لم يكن طبيًبا، حتى ولو 

د أرواًحا كثيرة ال يختبر نفسه أواًل، إنَّما يقبل الكهنوت يخجل من جهله . فهل الذي يتعهَّ
د أن طلب أحدهم منه ذلك أو ألزمه آخر أو خشي مخالفة ثالث؟! من يفعل هذا كيف  لمجرَّ

 !يقدر أن يهرب من أن يجمع نفسه معهم في بؤٍس واضح؟!
لو لم يقبل الوظيفة لكان يمكن لنفسه أن تخلص، أمَّا اآلن فقد جر اآلخرين للدمار، 
فكيف ينال العفو؟ من يقدر أن ينجح في التشفُّع عنه، هل يشفع له أولئك الذين حثُّوه على 
الخدمة وألزموه بها؟! بل ومن يقدر أن ينقذ هؤالء أيًضا في تلك اللحظة؟ إنَّهم محتاجون 

 شفع عنهم!إلى من يت
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لست أقول هذا لكي أخيفك. إنَّما لكي ي وضع كل شيء في نصابه السليم. اسمع ما 
"ال تضع يًدا  :يقوله الرسول الطوباوي بولس إلى تلميذه الخاص وابنه المحبوب تيموثاوس

 (.٢٢: ٥ تي ١على أحد بالعجلة وال تشترك في خطايا اآلخرين" )
ل وننا إيَّاه، بجانب ما نحن عليه، هؤالء الذين أال ترى أي عار عظيم وانتقام يحم ِّ

 وضعوا علينا هذه الوظيفة؟!

بون )للكاهن( بمؤثرات خادعة، أمَّا الذي ا ختير كاهًنا فال يستطيع أن  ❖ قد ينخدع المنتخِّ
يقول: "إن ِّي ال أعرف نفسي" كما يقول عنه اآلخرون، لذلك فإنَّه يسقط تحت عقوبة أقسى 

 من الذين انتخبوه.
م أمامهم ويعرفهم بدقة فإن  كانوا قد ألزموه بالقبول عن جهل به، فإنَّه كان يلزم أن يتقدَّ

كل األمور التي تزيل ضاللهم، مظهًرا نفسه أنه غير مستحق للعمل هارًبا من حمل الوظيفة 
 ..الثقيل.

عى بأنه فنان )مهندس(، ولم يكن هو كذلك، فطلب منه  اخبرني، لو أن شخًصا ما اِّدَّ
البيت الذي م منزاًل، فأخذ مواد البناء لينف ِّذ األمر، فأفسد الخشب والحجارة، وهكذا أعد أن يقي

سرعان ما يسقط، هل له أن يعتذر بإلزام اآلخرين له أن يعمل بغير إرادته؟! إن مثل هذا اإلنسان 
 يكون خالًيا من الحكمة والتعقل، ألنَّه كان عليه أن يرفض طلب اآلخرين.

ذي أتلف الخشب والحجارة لن ي عفى من العقاب، فكم بالحري الذي يتلف فإن كان هذا ال
ره؟!.  النفوس ويهمل بناء هيكل هللا، ظاًنا أن في مجرَّد إلزام اآلخرين له ما يبر ِّ

لهذا السبب نصح الرب من يريد أن يبني برًجا أالَّ يبدأ بوضع األساس، ما لم يحسب 
-٢٨: ١٤سه سخريات المارة غير المتناهية )انظر لوقدرته على البناء، حتى ال يجلب على نف

...(. هنا العقاب في سخريات المارة، أمَّا بالنسبة للكهنوت فإن العقوبة هي نار ال ت طفأ ٢٩
(، وصرير األسنان والظلمة الخارجيَّة، والقطع وجعل نصيبه مع ٢٤: ٦٦ ودود ال يموت )إش

 (.٥١: ٢٤المرائين )مت 
يس يوحنا الذهب  ي الفمالقد ِّ
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 أمثلة
 . شاول الملك١

م لك برهاًنا على ما أقول في حالة ملك. ❖  سأقد ِّ
ه، فذهب إلى نأت عن فشاول بن قيس، لم يكن يطمع في الملك، إنَّما كان يسأل

ثه عن دعوة هللا له يقيمه ملًكا، ومع هذا لم  صموئيل النبي يسأله عن األتن، فإذا بالنبي يحد ِّ
 ا شر ِّيًرااستخدم سلطانه كملٍك استخدامً بل تراجع إلى الوراء. لكن إذ  يسرع شاول بالقبول،

هل كان تراجعه هذا كفياًل ألن يقيه من غضب هللا  –هذا الذي أ عطي له من قبل هللا  –
ت الذي وهبه هذا الم لك؟! هل كان في قدرته أن يقول لصموئيل عندما انتهره "هل أنا تسرَّع

واندفعت في قبول السلطان؟ إنَّني كنت أود أن أحيا كأحد العامة في حياة مملوءة سالًما 
وبال اضطراب. لكن أنت الذي أرغمتني على القبول. فلو تركتني في حالي البسيط )األقل( 
لما كنت قد سقطت في كل هذه العثرات، بل كنت قد بقيت مجهواًل بين الشعب، وبالتالي ما 

وهكذا ما كنت  لت إلى هذه المعركة، ولما عهد هللا إليَّ بالحرب ضد عماليق...كنت قد أ رس
 قد أخطأت".

د واهية بل وخطيرة، إذ بالحقيقة تشعل  لكن أمثال هذه األعذار واهية، إنَّها ليست مجرَّ
 غضب هللا.

فمن يظن في نفسه أنه غير مسئول عن الخطأ، ألنَّه قد نال عماًل لم ينله العامة، 
 كمن يحتج بحب هللا كسبب ألخطائه الشخصيَّة. يكون 

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 . عالي الكاهن٢

وان تركنا الملك وعدنا إلى الكهنوت، األمر الذي يهمنا أكثر في هذا النقاش، فإن عالي  ❖
 هذا عندما أخطأ فيها؟! الكاهن لم يطمع في نوال هذه الوظيفة السامية، لكن ماذا نفعه

ولماذا أقول "نواله إيَّاها" مع أنه إن أراد أن يرفض لم يكن يستطيع أن يهرب منها، 
ألن الناموس يجبره على قبولها، إذ كان من سبط الالوي ِّين، وكان مضطًرا إلى قبول هذه 

بسبب أخطاء  الوظيفة العالية التي ورثها عن آبائه السابقين، ومع ذلك لم تكن عقوبته قليلة
 ابنيه.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 . موسى النبي٣

ًما االعتراضات  ❖ وأيًضا موسى الطوباوي كان بعيًدا عن السعي نحو قيادة الشعب، مقد ِّ
 عندما أ مر بالقيادة، لكنَّه عندما أخطأ عند ماء مريبة، هل كان هذا الرفض المتكرر شفيًعا

 له؟! هل هذه كانت تحم ِّل هللا على أنه يهبه العفو؟!
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 . يهوذا الخائن٤

سة، وعهد إليه كالباقين أن يقوم  ❖ اختار هللا يهوذا، وحسبه أحد أعضاء الجماعة المقدَّ
(، لكنَّه عندما أساء ٦: ١٢)يو  بأعمال الرسوليَّة، بل أعطاء فوق هذا أمانة الصندوق 

استعمال هذه األمور التي ع هد إليه بها، هل هرب من العقاب؟ كالَّ، بل لهذا السبب عينه 
ب عليه عقاب أعظم.  قد ص 

من يطلب العفو من العقاب المستحق عليه بحجة تكريمه بوظيفة عظيمة عن غيره، يكون  ❖
السي ِّد المسيح قائاًل: "لو لم أكن قد جئت  كما لو أن أحد اليهود غير المؤمنين عندما سمع

وكلَّمتهم لم تكن لهم خطيَّة، لو لم أكن قد عملت بينهم أعمااًل لم يعملها أحد غيري لم تكن 
(. لما سمع هذا قام يوبخ المخلص محب البشر، قائاًل: "لماذا ٢٤-٢٢: ١٥لهم خطيَّة" )يو 

ثل هذه كلمات جنونيَّة، يتفوَّه بها من ليس تصنع المعجزات مع أنَّها جعلت عقوبتنا أشد؟!" م
له شعور قط، ألن الطبيب العظيم جاء، ال لي هلكك بل ليشفيك، وليس لكي يعبِّر بك وأنت 
مريض، بل ليخل ِّصك من المرض تماًما. لكنك أنت بنفسك قبلت أن ت لقي بنفسك من يديه، 

 محتماًل بذلك عقاًبا أشد.
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 ة الخدمةشهو 
 ١يقول الرسول: "صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد األسقفية فيشتهي عماًل حسًنا"  )

 (. ١: ٣تي 
شهوة األسقفية ليست شهوة للسلطة والكرامة، وإنما هي شهوة غسل أقدام اآلخرين وبذل 
الذات من أجل كل أحد في المسيح يسوع. ففي الكنيسة األولى كان الخادم خاصة األسقف هو 

لذي يتعرض لالضطهادات والعذابات والنفي من أجل الدخول بالبشرية إلى الحياة اإليمانية ا
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الحية، وحتى في فترات الهدوء النسبي لم يكن يشعر األسقف أنه صاحب الكرامة والسلطان 
 بالرغم من محبة أوالده له، إنما يشعر بالحري بالتزامه األبوي نحو كل أحد. 

فال يشتهي السيطرة والسلطة، وإنما يرغب في حماية الكنيسة  إن كان ألحد هذه الرغبة ❖
)روحًيا(، فأنا ال ألومه. فإنه حتى موسى اشتهى الوظيفة ال السلطة، فعرضته شهوته 

(. من يشتهي ١٤: ٢، خر ٢7: 7من أقامك رئيًسا وقاضًيا علينا؟" )أع : "للتوبيخ الساخر
سقفية دعيت هكذا )ابسكوبوس( بكونها "نظارة" هذه الوظيفة بهذه الكيفية فليشتهيها، ألن األ

  .1على الكل
 القديس يوحنا الذهبي الفم

"، شهوة األسقفيةفي شيء من التفصيل عن " القديس يوحنا الذهبي الفميتحدث 
 موضًحا الفرق بين شهوة الخدمة الباذلة ونوال الرتبة للسلطة، إذ يقول في كتابه "عن الكهنوت": 

ب أن يتحلى بها الكاهن، فقبل كل شيء يجب أن يتطهر من شهوة توجد صفات كثيرة يج ❖
الحصول على هذه الرتبة، ألنه إن اشتهى هذه الكرامة، حالما يصل إليها تزداد فيه شهوة 
حب الكرامة اضطراًما، حتى إذا استعبد لها يتردى في شرور كثيرة مثل التملق والمداهنة 

بح التي عمت الكنائس، والخراب الذي حلَّ وهذا هو سبب المذا –ويخضع ألموٍر كثيرة 
بالمدن، بسبب التشاحن على الرئاسة. وال يظن أحد إني أعارض القديس بولس الرسول حين 

"، فإني ال أقول إن اشتهاء األسقفية : "إن ابتغى أحد األسقفية فيشتهي عماًل صالًحايقول
 2، لكن الرديء هو رغبة التسلط وحب الرئاسة.ءأمر ردي

 س يوحنا الذهبي الفمالقدي
 

                                                 
1  In 1Tim, hom 10. 

 كلمة "ابسكوبوس" أو "أسقف" في البونانية معناها "ناظر". 
2 De Sacr. 3 : 10 : 11. 

جمة كنيسة )تر  ١٢ – ١٠، ف ٣يمكن دراسة هذه الشهوة للسلطة في كتاب "الكهنوت المسيحي" للقديس يوحنا الذهبي الفم، ك 
 (.١٩7٤السيدة العذراء بالفجالة سنة 
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 سمات الراعي المحب
اًسا أو خادًما في التربية الكنسية  –قلنا إن الخادم  يحتل  -أسقًفا كان أو كاهًنا أو شمَّ

لذلك اهتمت الكنيسة أن يكون له صفات  مركًزا خطيًرا في رعاية نفوس مات يسوع من أجلها،
 ها البعض دون التعرُّض للصفات التي وردت عرًضا فيما سبق:معيَّنة نذكر من

 أواًل: بال لوم.
 .اثانًيا: محتشمً 
 .اثالًثا: متشددً 

 .رابًعا: باذالً 
 للتعليم. اخامًسا: صالحً 

 سادًسا: محًبا لحياة الخلوة.
 سابًعا: يتجنَّب المناقشات الغبيَّة.

 ثامًنا: أن يكون متواضًعا.
 ا.تاسًعا: أن يكون حكيمً 
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 أواًل: بال لوم
 (.٢: ٣ تي ١"يجب أن يكون األسقف بال لوم" )

"، ألنَّه إن كان الراعي ملوًما، بال لومركز الرسول بولس كل الفضائل في هذه العبارة "
كيف يقدر أن يعمل على إزالة لوم اآلخرين؟ وإن كانت يداه متَّسختين، فكيف ينظف بهما أيدي 

 شعبه؟!
ليس من ذاته، ألنَّه ليس كامل إالَّ هللا وحده، وليس  كاماًل، فالراعي يلزمه أن يكون 

صالٌح غير ربنا يسوع "الراعي الصالح" وحده، إنَّما بقدر ما تلتصق حياته الداخليَّة بربنا يسوع، 
سة، وبقدر ما تتكرَّس روحه في عمق،  وبقدر ما يشبع إنسانه الداخلي من حياة ربنا يسوع المقدَّ

م ال (. فيقول مع الرسول بولس: "اقتدوا ١٥: ٢ كو ٢رعيَّة رائحة المسيح الذكيَّة فيه )عندئذ تتنسَّ
يح  َيْحَيا فِّيَّ (، "لست أنا الذي أحيا ١٦: ٤ كو ١بي كما اقتدي أنا بالمسيح" ) : ٢" )غل َبلِّ الَمسِّ

٢٠.) 
هذه الشهادة له "إنه بال عيب" ليس فقط من المؤمنين، بل ومن الذين من الخارج. ال 

قدر أحد ولو كان وثنًيا أو مبتدًعا منشًقا عن الكنيسة أالَّ يشهد عن إنساٍن بال عيب، حتى إن ي
رغم كل االت ِّهامات التي و جهت إليه، وبالرغم من  –رب المجد  –ذموه في عقيدته. فيسوع 

ه، لكن عندما وقف ينادي " من تجمهر كل الفرق من كتبة وفريسي ِّين وصدوقي ِّين وناموسي ِّين ضدَّ
ه في هذا. ،يبك ِّتني على خطيَّة؟"  لم يقدر أحد منهم أن يشهد ضدَّ

. (8: ٣تي  ١"أن يكون الشمامسة ذوي وقار" ) أما عن سمات الشمامسة فهي
قائاًل: ]هذا يعني أنه يجب أن تكون لهم ذات سمات  القديس يوحنا الذهبي الفمويعلق 

وقورين، محبين الستضافة الغرباء، األساقفة. ما هي هذه السمات؟ أن يكونوا بال عيب، 
يكونون صبورين، غير مخاصمين وال طماعين. يظهر ذلك من قوله "كذلك"، ويوضحه بقوله "

" أي غير فارغين وال مخادعين. فإنه ليس من شيء يحط من شأن ذوي وقار ال ذوي لسانين
 .[1اإلنسان مثل الخداع، وليس ما يضر الكنيسة مثل عدم اإلخالص

بر( أيًضا إن كان بال عيب في أشياء هذا العالم، ألنَّه مكتوب أن ي ستقصى يجرب )يخت ❖
 عن كل من يجلسونه كاهًنا إن كان بال عيب.

 ٣باب  – الدسقوليَّة

                                                 
1 In 1Tim. hom 11. 
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لو "... كل الفضائل تحويها هذه العبارة وهكذا يبدو كما فيجب أن يكون األسقف بال لوم" ❖
اًل. ألنَّه إن كانت أية خطيَّة أو أية كلمة باطلة تستحق اللوم، أن الرسول يطلب كمااًل مستحي

فمن هو في هذا العالم بال خطيَّة وبال لوم؟! ومع ذلك فإنَّه يلزم فيمن ي ختار راعًيا للكنيسة أن 
 يكون متمايًزا عن اآلخرين الذين بحق هم قطيع خراف )ناطقة(.

إذ يلزمه أن  ،قادر على الكالم" الحصإن كان الفصحاء يعر ِّفون الخطيب بأنه "إنسان 
يكون بال عيب في سلوكه كما في شفتيه )َخطابته( حتى يكون مستحًقا للمديح، ألن 

 المدرس الذي كلماته ال تسندها أفعاله يفقد كل تأثير على سامعيه.

"ويجب أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج"، هذه الصفة المطلوبة أخيًرا  ❖
ى، أن يكون "بال لوم" طالبة شهادة جماعية حسنة ليس من الداخل بل من تشبه األول

 الخارج. أي من الغرباء والخارجين عن الكنيسة وهم الهراطقة واألمم...
يلزم أن يكون األسقف المسيحي هكذا، إن الذين يكابرون معه في العقيدة ال يقدرون 

 أن يكابرونه في حياته.
يس إيرونيموس  القد ِّ

كل فضيلة إنما تدخل في هذه الكلمة، فإن شعر أحد في نفسه بخطيٍة ما، ليس له أن  ❖
يشتهي العمل الذي ال تؤهله له صفاته. فإن مثل هذا اإلنسان يليق به أن يكون تحت 
التدبير ال أن يدبر اآلخرين. فمن يدبر يلزمه أن يكون أكثر بهاًء من أي كوكب منير، تكون 

 .1ه بال عيب، يتطلع الكل إليه، فيرون في حياته نموذًجا لهمحيات

"ويجب أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئالَّ يسقط في تعيير وفخ إبليس"  ❖
 (.7: ٣تي  ١)

 إنه حتى الوثني ِّين يوق ِّرون اإلنسان الذي بال عيب.
من أن يتكلَّم عنَّا لذلك ليتنا نحن أيًضا نعيش هكذا حتى ال يقدر عدو أو غير مؤ 

 بشر. ألن من كانت حياته صالحة يحترمه حتى هؤالء، إذ بالحق يغلق أفواه حتى األعداء.
 القديس يوحنا الذهبي الفم

بالرغم من أنه قد يحفظ اإلنسان نفسه نقيَّة من الخطيَّة. ولو في درجات سامية، لكنَّني  ❖
إلى الفضيلة. فمن تسلَّم رعاية شعب أعرف أن من كان هذا حاله ال يقدر أن يقود اآلخرين 

                                                 
1 In 1Tim. hom 10. 
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ر من الخطيَّة... بل يلزمه أن يرتفع في صنع الخير كقول الوصيَّة: "حد عن  ال يكفيه التحرَّ
 (.٢7: ٣7الشر وافعل الخير" )مز 

فينبغي عليه، ال أن ت مسح آثار الرذيلة من روحه فقط، بل وتكون مزودة بالفضائل، 
 أكثر من سموُّه عليهم من جهة الكرامة.في الفضيلة  ي حتى يفوقهم بالحر 

د  يلزمه أالَّ يعرف حدوًدا لصنع الخير أو النمو الروحي، وال يظنه ربًحا عظيًما مجرَّ
 تفوقه على العادي ِّين.

يجب أالَّ يقيس نفسه باآلخرين، أشراًرا كانوا أو إلى حد ما متقدمين روحًيا، بل يقيس 
يلة في ميزان صغير، طالما هي نابعة من هللا نفسه على ضوء الوصايا. فال يقيس الفض

 (.٣٦: ١١األعظم إذ "منه وبه وله كل األشياء" )رو 
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

يوجد من يفحصون الوصايا الروحية باجتهاد فكري ثابت لكنهم بسلوكهم يطأون على ما  ❖
إلى تلقين كل ما تعلموه من الدراسة وليس عن طريق حياتهم أدركوه بفهمهم. إنهم يسرعون 

"أهو العملية. وبذلك يناقضون بسلوكهم ما يعلمونه بأفواههم...  ويقول على لسان النبي: 
صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم، وأن تشربوا من 

وغنمي ترعى من دوس أقدامكم، وتشرب من  المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم.
 (. ١٩-١٨: ٣٤" )حزقيال كدر أرجلكم.

من الواضح أنه عندما ينهل الرعاة من المياه الصافية والنقية، فإنهم يرتوون من سبيل 
الحق بفهمهم الصائب، ولكنهم يفسدون التأمل المقدس بحياتهم الشريرة عندما يكدروا المياه 

أن الرعية ستشرب من هذه المياه الملوثة التي تعكرت من هذه  بأقدامهم. ومن البديهي
 األقدام، ثم تمتنع عن تنفيذ التعاليم التي سمعتها، ألنها تتمثل بالقدوة الشريرة التي تراها. 

 الشرالذي يقوله الرعاة، ولكنها تنحرف من جراء  الصالحإن الرعية تتوق إلى فعل 
جرعه إذ أنها تنهل من ينبوع ملوث. ليس من يلحق الذي يفعلونه، فتمتص الوحل مع ما تت

األذى بالكنيسة أكثر من أولئك الذين لهم صورة القداسة ولقبها ولكنهم يتصرفون تصرًفا 
فاسًدا... إنه من األفضل كثيًرا أن يهلك إنسان علماني بمفرده لبس ثوب القداسة صورًيا 

لك اآلخرين بقدوته الشريرة. وإني على من أن يخلع هذا اإلنسان على نفسه ثوب الرعاية وي ه
يقين من أن عقاب الجحيم سيكون أخف وطأة لو سقط هذا اإلنسان فيه بمفرده دون أن 
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 .1يكون سبًبا في سقوط آخرين معه

لقد ثبتت األجراس الصغيرة في المالبس. وماذا تعني مالبس الكاهن إال أعماله الصالحة!  ❖
، وأتقياؤك يبتهجون".كهنتيشهد النبي بذلك حينما يقول: " ( ٩: ١٣٢)مز  ك يلبسون البر 

فهذه األجراس الصغيرة أو الجالجل كانت تثبت في المالبس لكي ما تعلن عن أعمال 
 .2الكاهن بصوٍت عاٍل عن طريق حياته وفي كالمه

ينبغي أن يكون الراعي طاهر الفكر دائًما لكي ال تستطيع الخطية أن تدنسه وهو الذي أخذ  ❖
أن يعمل على تطهير قلوب اآلخرين من الدنس، ألن اليد التي تريد أن تزيل  على عاتقه

القذارة عن اآلخرين ينبغي أن تكون هي نفسها نظيفة، حتى ال تزيد من تلمسهم قذارة بما 
( إن الذين ١١: ٥٢)إش  حاملي آنية الرب". "تطهروا ياعلق بها من أوساخ. يقول النبي: 

أخذوا على عاتقهم أن يجتذبوا نفوس الذين حولهم إلى النعيم يحملون آنية الرب هم الذين 
 األبدي، معتمدين في ذلك على قدوتهم الصالحة. 

لذلك فعلى المسئولين عن حمل هذه اآلنية الحية إلى الهيكل األبدي أن ينظروا 
باهتماٍم إلى أي مدي يجب أن يتطهروا، لهذا السبب أمر الرب بأن تثبت صدرة القضاة 

على صدر هارون، مشيًرا بذلك إلى أن قلب الكاهن ال ينبغي بأي حال أن تشغله بأربطة 
أفكار دنسة. لكن ينبغي أن يتحكم العقل السليم في تفكيره، وعليه أن ال يتأمل في أفكار 
غير حكيمة وال غير نافعة، وهو الذي يجب عليه، كقدوة لآلخرين، أن يظهر بحياته 

 . 3عقلالمنضبطة ما هو عليه من رجاحة 

ينبغي أن يكون المدعو للرعاية مثااًل في حياته، يميت أهواء جسده، سالًكا منذ لحظة  ❖
دعوته في الحياة الروحية، تارًكا وراءه أمجاد العالم، ال يهاب الضيقات، بل يشتهي الغنى 
الداخلي. كما ينبغي أال يكون ذا جسد شرير يعطله عن الوصول إلى أهدافه. فال يشتهى 

ما تهدف إليه نفسه، وال تتمرد روحه على هذه األهداف. ال يشتهى ما لآلخرين جسده ضد 
بل يعطى مما له بسخاء، وقلبه العطوف يجعله يغفر سريًعا، وهو ال يحيد عن الصواب فال 
يغفر ما ال ينبغي أن يغتفر، وفي نفس الوقت يحزن على تعديات اآلخرين، كأنه قد ارتكبها. 

                                                 
1 Pastoral Care, 1:2  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 2:4  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
3 Pastoral Care, 2:2  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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اتهم، ويفرح إذا كانت أعمال رعيته صالحة، كما لو كان قد تقدم وبقلبه العطوف يرق لضعف
 .1هو في الصالح ونما

بقي في هذا الموضوع سبب آخر يستدعي الخوف، وهو أن هؤالء الذين اؤتمنوا على تهدئة  ❖
غضب هللا قد يثيرون غضب أهلل بأفعالهم األثيمة. فكلنا يعلم جيًدا أنه إذا أرسلنا إنساًنا 

فينا، فإن غضب هللا الذي أخطأنا في حقه يزداد حموه. لذلك فليحذر كل  مرفوًضا ليشفع
المقيدين بشهوات العالم بينما يتلذذون بأمجاد هذه الرتبة من أن يثيروا غضب الديان العادل 

 .2وبذلك يكتبوا الدمار لشعبهم

ال تزال  ليعرف اإلنسان إذا قدر نفسه حتى ال يتجرأ أحد فيأخذ لنفسه منصب الرعاية، بينما ❖
فإن الذي أفسدته اآلثام ال يجب أن يشفع من الرذيلة تسيطر عليه، وتتسبب في إدانته. 

 . 3أجل آثام اآلخرين
 األب غريغوريوس )الكبير(

 األعمى

كانت هذه العيوب الجسدية مثل العمى تمنع سيامة الكاهن في العهد القديم، وهي  
 تشير إلى عيوٍب روحية كما سنرى. 

لذي ال يعرف ضياء التأمُّل السمائي. فالذي أدركته ظلمة هذا العالم الحاضر األعمى هو ا ❖
ال يستطيع أن يدرك النور اآلتي ألنَّه ال يشتاق إليه. لذلك فهو ال يعرف أن يخطو أو يعرف 
إلى أين يمضي ومن ثم قالت حنة النبيَّة: "أرجل أتقيائه يحرس، واألشرار في الظالم 

 .4(٩: ٢صم  ١يصمتون" )
 األب غريغوريوس )الكبير(

 األعرج
واألعرج هو الذي يعرف حًقا الطريق لكنَّه ال يستطيع أن يسير فيها بثبات بسبب نفسه  ❖

العليلة وألنه ال يستطيع أن يرتفع بعاداته القبيحة إلى مستوى الفضيلة. فإنَّه ال يملك القوَّة 

                                                 
1 Pastoral Care, 1:10  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 1:10  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
3 Pastoral Care, 1:11  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
4 Pastoral Care, 1:11  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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يس بولس الرسول: " َيَة َوالر  قو ِّ ليسلك تبًعا إلرادته. لذلك قال القد ِّ َي الم ْسَتْرخِّ م وا اأَلَيادِّ َكَب ِِّ
، َبْل بِّالَحرِّ  َف اأَلْعَرج  لِّك ْم َمَسالَِّك م ْسَتقِّيَمًة، لَِّكْي اَل َيْعَتسِّ "  ي ْشَفىيِّ الم َخلََّعَة، َواْصَنع وا أَلْرج 

 .1(١٣-١٢: ١٢)عب 
 األب غريغوريوس )الكبير(

 األفطس
ن نميز بحاسة الشم الروائح الذكيَّة من العفنة. األفطس هو الذي يعجز عن التمييز، فنح ❖

إن هذه الحاسة تشير حًقا لحاسة التمييز التي بها نختار الفضيلة ونرفض الرذيلة. لذلك قيل 
سة تدرك تماًما ٤: 7" )نش أنفك كبرج لبنانفي مدح الكنيسة العروس " (، فالكنيسة المقدَّ

ًما بالتمييز التجارب التي ت ثار عليها بأسباب مت  –من فوق برجها  –نوعة، وتعرف مقدَّ
 .2معارك الشر المزمعة أن تحدث

 األب غريغوريوس )الكبير(
 الزوائدي

ينشغل بعض الناس دائًما بأسئلة فضوليَّة أكثر من الالزم، وهم ال يعترفون أنَّهم أغبياء،  ❖
، ومن الواضح ولكنَّهم يفرطون في الثقة بنفوسهم، لذلك أضاف الكتاب قائاًل: "وال زوائدي"

أن األنف الكبير المنحني، ي عب ِّر عن إفراط في التمييز وهذا اإلفراط يشو ِّه كمال هذه الحاسة 
 .3وجمالها

 األب غريغوريوس )الكبير(
 مكسور الرجل ومكسور اليد

الرجل الذي فيه كسر رجل وكسر يد هو الذي ال يستطيع مطلًقا أن يسير في طريق هللا،  ❖
 –نصيب األعمال الصالحة. في هذا يختلف عن األعرج الذي يمكنه  وقد تجرد تماًما من

د منها تماًما –ولو بصعوبة   .4االشتراك في األعمال الصالحة، أمَّا المكسور فقد تجرَّ
 األب غريغوريوس )الكبير(
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 األحدب
واألحدب هو الذي يرزح تحت ثقل الهموم العالميَّة فال يمكنه أن يرفع عينيه إلى ما هو  ❖

ق بل يثبتها على موطئ األقدام حيث أدنى األشياء. وهو إن سمع أخباًرا سارة عن مسكن فو 
ال يستطيع أن يرفع محيا قلبه، وال  –تحت ثقل عاداته الشر ِّيرة  –اآلب السمائي فإنَّه 

 يستطيع حتى أن يرتفع بفكره الذي ربطته الهموم العالميَّة إلى األرض. 
 (.٦: ٣٨" )مز لويت انحنيت إلى الغايةنبي المرتل: "هذا اإلنسان يقول عنه داود ال

والذي سقط بين الشوك هم الذين ويقول اإلله المتجسد عن هؤالء، رافًضا آثامهم: "
" )لو يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها، وال ينضجون ثمًرا

١٤: ٨)1. 
 األب غريغوريوس )الكبير(

  مشاألك
و من على عينيه غشاوة، فهو الذي بنظرته الطبيعيَّة يضيء بمعرفة الحق، أما األكشم أ ❖

 لكن عينيه قد أظلمت باألعمال الجسديَّة. 
فالعين التي عليها غشاوة تكون حدقتها سليمة لكن الجفون تضعف وتنتفخ بسبب 
اإلفرازات وتذبل بسبب سيل الدموع فتضعف حلقة العين. إن البعض تضعف بصيرتهم 

حياة الجسديَّة. هؤالء كان لهم قدرة تمييز الخير، لكن بصيرتهم أظلمت بسبب بسبب ال
 اعتيادهم فعل اإلثم. 

الذي على عينيه غشاوة هو الذي كان له بالفطرة فطنة الحواس، لكنَّه شوَّهها بحياته 
ل عينيك بك حل لكي تبصر" )رؤ  لنا ١٨: ٣الفاسدة. لمثل هذا يقول المالك: "كح ِّ (. إن كحَّ

وننا بكحل لنبصر فإننا نقوي عيون أفهامنا بأدوية األعمال الصالحة لنبصر بريق النور عي
 .2الحقيقي

 األب غريغوريوس )الكبير(
 من في عينه بياض

أما الذي في عينه بياض فهو الذي ح رم من معاينة النور الحقيقي بسبب عماه، مدفوًعا  ❖
نت سوداء، لكن إن كان بها بياض بإدعاء الحكمة والصالح. إن حدقة العين تبصر إن كا

                                                 
1 Pastoral Care, 1:11  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 1:11  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 



 159 

فهي ال تبصر شيًئا. فمن الواضح أنه حينما يدرك اإلنسان أنه أحمق وأثيم فإنَّه يفهم بقوى 
عقله مدى وهج الضياء الداخلي، لكنَّه إذ يعزي إلى نفسه إشراق الحكمة والصالح فإنَّه 

 يحجز عنها ضياء المعرفة الفائق. 
لذاتي فإنَّه يعبث إذ يحاول إدراك بريق النور اإللهي، فقد أمَّا بالنسبة لكبرياء مجده ا

 .1(٢٢: ١قيل عن البعض بينما هم يزعمون أنَّهم حكماء صاروا جهالء )رو 
 األب غريغوريوس )الكبير(

 األجرب
أما اإلنسان األجرب فهو الذي يسود عليه دائًما بطر الجسد. ففي حالة الجرب تنتشر  ❖

د وهذه الحالة تمثل الدعارة تماًما. وهكذا عندما يترجم إغراء القلب الحرارة الداخلية على الجل
باألفعال، فإننا نستطيع أن نقول إن الحرارة الداخلية تنتشر كما ينتشر الجرب على الجلد، 
أما األذى الظاهر الذي يلحق بالجسد فإنه يطابق هذه الحقيقة. كما أن الشهوة إذا لم 

لذلك كان بولس مهتًما بتطهيرها كما لو كانت جرًبا  الفعل،بفإنها تسود  في الفكرنخضعها 
( وكأنه يريد أن يوضح أننا ١٣: ١٠كو  ١) "لم تصبكم تجربة إال بشرية".على الجلد فقال: 

ال بد أن نعاني من تجارب الفكر، لكن إن تغلبت علينا أثناء حربنا معها واستقرت في  كبشرٍ 
 .2الشيطانقلوبنا يكون هذا من فعل 

 ب غريغوريوس )الكبير(األ
 األكلف
أما األكلف فقد أتلف الطمع عقله، فإن لم يضبط هذا الطمع في األمور الصغيرة فسيسود  ❖

على حياته كلها. إن الكلف يغزو الجسد، لكنه ال يسبب آالًما، وينتشر على المريض دون 
بالسرور إال أن يضايقه، لكنه يشوه جمال األعضاء، وهكذا يمأل الطمع أيًضا عقل ضحيته 

 أنه ينجسه. وإذ يضع أمام الفكر أشياء ليقتنيها فإنه يثيره بالبغضة والعداوة. 
 أما أنه ال يسبب آالًما فهذا ألنه يعد النفس العليلة بأشياء كثيرة ووفيرة ثمًنا للخطية.

أما أن جمال األعضاء يتشوه، فهذا ألن الجشع يشوه جمال الفضيلة. أي  أن الجسد 
"ألن محبة ًقا إذا مألت الرذائل نفس اإلنسان، لذلك يقول القديس بولس حًقا: كله يفسد ح
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 .1(١٠: ٦تي  ١) المال أصل لكل الشرور"
 األب غريغوريوس )الكبير(

 مرضوض الخصي
أما مرضوض الخصي، مع أنه لم يفعل النجاسة إال أنه يرزح تحت نير التفكير الدائم فيها  ❖

بالفعل إال  أن قلبه أفتتن بلهو الدعارة دون أي  وخز للضمير.  بإفراط، ومع أنه ال يتدنس أبًدا
إن مرض ارتضاض الخصية يحدث نتيجة دخول سائل في الخصية فيسبب مضايقات 
وتورم معيب. فمرضوض الخصي إًذا هو الذي يترك لفكره العنان في األمور التي تحرك 

أن تلقيه عنها وهو يفتقر في نفس  الشهوة، وبذلك يحمل في قلبه حماًل دنيًئا ال تستطيع نفسه
الوقت إلى القوة ليرتفع بنفسه إلى التدرب العلني على األعمال الصالحة حيث أنه يرزح 

 تحت ثقل أعماله الفاضحة الخفية...
إًذا فليمتنع كل من به إحدى هذه العيوب التي سبق ذكرها عن تقديم خبز الرب ألنه 

 .2خرين مادامت نقائصه الشخصية تتملك عليهال يستطيع إنسان أن يشفع في ذنوب اآل
 األب غريغوريوس )الكبير(

 هل نحرم من الكهنوت بسبب عيٍب جسدٍي؟
ال ي َرد  إنسان من القسمة ألجل عيب في جسده: إن كانت له عين واحدة أو كان أعرج أو  ❖

سوا )أي أن يقوموا بالخدمة ا سة(، إن يعرج برجله أو أعسر بيده، إن كانوا يقدرون أن يقد ِّ لمقدَّ
 (.٤٩كان هؤالء كلهم الذين ذكرناهم مستحقين الطقس فليجعلوا أساقفة )ق 

إذا جسر شعب ورد واحًدا ألجل عيب جسدي على أنه نجس أو مقطوع األذن أو مقطوع  ❖
 (.٥٠األنف أو عيب آخر، فليخرجوا إلى أن يقبلوه )ق 

يس باسيليوس الكبير  القد ِّ
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 ثانًيا: محتشًما
 (.٣ تي ١شًما مضيًفا للغرباء" )"عاقاًل محت

يس يوحنا الذهبي الفميقول  بأن هذه الصفات يتسم بها كثيرون ممَّن هم تحت  القد ِّ
 إرشاده، فال أقل من أن يكون الراعي مساوًيا للرعيَّة في هذه الصفات.

دم أن يكون محتشًما، فهو ال وإن كان الرسول يتكلَّم عن األسقف أو الراعي أو الخا
د احتشام الملبس. د احتشام الملبس.  يقصد مجرَّ فاالحتشام في المسيحيَّة له مفهوم أعمق من مجرَّ

لذلك نخطئ إن حدثنا  إذ كثيًرا ما يخفي هذا االحتشام وراءه خالعة القلب ودعارته السريَّة.
د احتشام مال حدثنا النساء أو الشابات أو الشبَّان بسهم. بل ونخطئ إن الرعاة أن يهتموا بمجرَّ

عن عدم خالعة الملبس وعدم االهتمام الزائد باألناقة المظهرية. إنَّما لنتحدَّث عن االحتشام 
الحقيقي، وهو لقاء القلب بربنا يسوع الذي وحده قادر أن يشبعه. وإذ يمتلئ القلب به ال يعود 

عندما تشبع النفس من خالقها،  أنه . أقصدليستر به عورته –كآدم  –يحتاج إلى أوراق التين 
فاته يصير الملبس ثانوًيا بالنسبة لها، ويصير اإلنسان بالتبعية  محتشًما في ملبسه وفي تصرُّ

 وفي كلماته.
فالزانيات عندما التقين بربنا يسوع لم يأمرهن بوصيَّة صريحة أن يخلعن ثيابهن 

يس أعضائهن، فال يقدرن أن يحولوهن إلى سن بتقدلكن بخلع القلب الشر ِّير أحسَ  الخليعة،
سن بتقديس أوقاتهن، فلم يعدن قادرات على إضاعة وقتهن في أحسَ و أعضاء للعثرة أو النجاسة، 

 أمور التزين واألناقة الم غالى فيها.
إن كان العلماء والمهتمون بأعمالهم اهتماًما حقيقًيا تجدهم ال يعيرون اهتماًما كبيًرا 

فكم باألولى  لست أعني إهمال مظهرهم، إنَّما عدم المغاالة وإضاعة الوقت فيه. بأناقة مالبسهم.
 أوالد وبنات ربنا يسوع وباألكثر كهنة الرب. كيف ينشغلون عن خالص نفوسهم بتفاهات؟!

إذ يحتشم القلب بلقائه بالرب، يصير اإلنسان محتشًما في ملبسه، محتشًما أيًضا في 
فاته وفي كلماته. فال ي ا الزَناعرف للهزل مكاًنا في قلبه أو وقته "تصرُّ َفاَل ي َسمَّ َبْيَنك ْم َكَما  ...َوَأمَّ

َفاَهةِّ َوالَهْزل  الَّتِّي اَل َتلِّيق   يسيَن، َواَل الَقَباَحة ، َواَل َكاَلم  السَّ  (.٤-٣: ٥ " )أفَيلِّيق  بِّقد ِّ
فاته، إذ يقول  يس افالقلب الجاد في خالص كل نفٍس، جاد في كل تصرُّ لقد ِّ

فاته. فإن منه نعرف ]: أمبروسيوس حالة الفكر )الداخلي( تنطبع على اتجاهات جسدنا وتصرُّ
اإلنسان الداخلي في قلوبنا إن كان طائًشا، هكذا فإن حركات الجسد هي بمثابة صوت ي عب ِّر 
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 .[عن الروح
إلنسان الداخلي المحتشم الشبعان، فالحشمة الخارجيَّة قيمتها تكمن في كونها صورة ل

 لكن إن أخفى وراءه قلًبا غير محتشٍم كان المظهر خادًعا وخطيًرا.
فإن كان فكرنا الداخلي جاًدا في عمله، انعكست صورته على كلماتنا فال نعرف 

و الهزل، فربنا يسوع بكى أحياًنا، وكان دائم االبتسام، لكنه ما و جد ضاحًكا قط )كما أالضحك 
 بذلك بيالطس البنطي في تقريره عنه(. شهد

لكن ليتجنب الكاهن كل مجال فيه قد َيعثر  وال يكفي أن يكون محتشًما في أحاديثه،
اآلخرين بسببه. فال يجوز له أن يتردد كثيًرا على بيت أرملة أو عذراء حديثة السن بمفرده أو 

 يقوم بتصرٍُّف أو آخر قد يسيء به إلى نفسه وإلى اآلخرين.

بحسب أمر الرب:  –كما نقرأ في سفر الخروج  –ن الكهنة بحسب الناموس القديم كا ❖
. َفَتك ون  َعَلى " َن الَحَقَوْينِّ إلى الَفْخَذْينِّ َتك ون  ْن َكتَّاٍن لَِّسْترِّ الَعْوَرةِّ. مِّ يَل مِّ ْم َسَراوِّ َوَتْصَنع  َله 

ْم إلى َخْيَمةِّ االجتماعِّ  ولِّهِّ ْنَد د خ  وَن َوَبنِّيهِّ عِّ ْدَمةِّ فِّي الق ْدسِّ  َهار  ْم إلى الَمْذَبحِّ لِّْلخِّ ْنَد اقترابِّهِّ َأْو عِّ
ل وا إِّْثًما َوَيم وت وا  (.٤٣-٤٢: ٢٨" )خر لئالَّ َيْحمِّ

بمعنى الزال بعضنا يالحظ تنفيذ هذه الوصايا، لكن غالبيتنا نفسر هذه الوصيَّة 
 أال وهو أن يراعي الكهنة االحتشام واالحتفاظ بالطهارة. روحي،

 بغي أالَّ يكون صوت الكاهن مترهاًل أو خافًتا أو )سي ِّداتي( في نغمته كما اعتاد الكثيرون.ين ❖

يستخدم أهل العالم طرًقا كثيرة في الخطابة، ينبغي علينا تحاشيها. مثال ذلك استخدام  ❖
الفكاهات. فبالرغم من أن بعضها الئق ومبهج أحياًنا، لكنَّه ال يليق بالحياة الكهنوتيَّة. إذ 

 كيف نتبنى هذا الهزل غير الموجود في الكتاب المقدَّس؟!
"ويل لنا أن  :كذلك عندما نروي قصًصا، ال نفقدها هدفها الجدي فيها، إذ يقول الرب

 (.٢٥: ٦ضحكنا هنا فسنبكي فيما بعد" )لو 

 هل تبحث هنا على أمور مضحكة، حتى نضحك هنا فنبكي فيما بعد؟! ❖

 فحسب، بل وكل أصنافه.أخي... ال تتجنب الهزل الزائد  ❖
يس أمبروسيوس  القد ِّ

ال يقل أحد من اإلكليروس جملًة كلمة هزء، وال يخرج ذلك من فمه وسط اإلكليروس أو في  ❖
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 وسط العلماني ِّين.
يس باسيليوس الكبير  القد ِّ

 .1ل غير موجودليكن دخول النسوة في باب بيتك نادًرا ب ❖
 أعط اهتماًما مساوًيا لكل عذارى المسيح أو عدم مباالة متساو غير مميز بينهن.

ال تبطئ في البقاء معهن تحت سقف واحد، معتمًدا على عفتك السابقة، فأنت لست 
 أقدس من داود وال أحكم من سليمان.

 تذكر دائًما أن المرأة هي التي أخرجت فالح الفردوس من ميراثه.
حالة مرضك ليخدمك أحد إخوتك أو أخواتك أو والدتك أو أي مؤمنة مشهود لها في 

من الجميع، فإن لم يوجد أمثال هؤالء، فإن الكنيسة تعول كثيًرات من العجائز، هؤالء 
ى فيها  من إحساًنا في مرضك، وأعل ِّم إنَّني أعرف حاالت أدَّ يخدمن إياك ويستفدن، إذ يقد ِّ

 ...مرض روحي الشفاء الجسدي إلى بداية
في رعايتك الكهنوتيَّة ال تفتقد أرملة أو عذراء بمفردك، بل ليرافقك إنسان ال يسيء 
إليك )حسن السيرة(. فإن أخذت معك القارئ )األغنسطس( أو خادم الكنيسة أو المرتل، 

 فليكن سلوكهم ال مجرَّد مالبسهم )وظيفتهم( هو زينتهم.
متجنًبا الفضائح، مغلًقا على كل عمل يسب ِّب حذر من كل ما يسب ِّب شًكا أو عثرة اِّ 

 شًكا.

 (.٣، ١: ٣تي  ١"يجب أن يكون األسقف... غير مدمن الخمر" ) ❖
االنغماس في الخمر من أخطاء الشرهين والمترف ِّهين. فعندما يسخن الجسد بالخمر 

ي للحال تثور فيه الشهوة، فشرب الخمر معناه التساهل مع النفس، وهذا يعني التنعم الحس
(. وأما الذي ٦: ٥تي  ١أي كسر العفة. فاإلنسان الذي يعيش متنعًما يكون ميًتا وهو حي  )

 يشرب خمًرا فال يكون ميًتا بل مدفوًنا.
)تك إن ساعة واحدة من الخالعة جعلت نوح يتعرَّى بعدما استتر ستين عاًما بوقاٍر 

٢١-٢٠: ٩.) 
يس إيرونيموس  القد ِّ

يسقط أسيًرا في المجد الباطل يسقط إلى عمق العبوديَّة حتى يصل أحياًنا إلى أمور ال  من ❖
                                                 

 هذه الوصايا توجه إلى كاهن بتول أو متزوَّج. ١
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 يليق ذكرها، إذ يهتم كيف ي سر  النساء.
حًقا إن الشريعة اإللهيَّة قد استبعدت النساء من الكهنوت، لكنَّهن يسَعْين إلى أن يدفعَن 

عن طريق اآلخرين )أي بتأثيرهن  بأنفسهن فيه، وإذ ال يستطعن ذلك بأنفسهن يصنعن إيَّاه
 على الكهنة(. 

إنه يوجد البعض، بل أن كثيرين من الكهنة أسمى من هذه األشراك لكن البعض 
 سقطوا فيها.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 ثالًثا: متشدًدا
ه، لئالَّ تذوب قلوب "من هو الرجل الخائف والضعيف القلب. ليذهب ويرجع إلى بيت

 (.٨: ٢٠ إخوته مثل قلبه" )تث
كانت األوامر مشددة بتنقية المجاهدين من فئة الحائرين، ألن الخوف هو العدو األول 

 لإليمان وبالتالي للحب.
ته، لذلك لن يخاف وال تضطرب  فالراعي المحب، يثق في هللا محبوبه ويؤمن بقوَّ

 ها محبَّته هلل ويخور إيمانه.نفسه، إالَّ في اللحظات التي تفتر في
ْد َوتشجَّ " :لهذا أوصى موسى تلميذه يشوع بن نون  ل  َمَع َهَذا  ،عَتَشدَّ أَلنََّك َأْنَت َتْدخ 

ْم. َوالربُّ  م َها له  ْم إيَّاها. َوَأْنَت َتْقسِّ َيه  ْم أن ي ْعطِّ َبائِّهِّ َسائٌِّر الشْعبِّ اأَلْرَض التِّي َأْقَسَم الربُّ آلِّ
ْب َأَماَمَك. ه   ل َك َوال َيْتر ك َك. ال َتَخْف َوال َتْرَتعِّ (. وقد أكد هللا ٨-7: ٣١ " )تثَو َيك ون  َمَعَك. ال ي ْهمِّ

ْد َوتشجَّ َِ َأمَ هذه الوصيَّة ليشوع الراعي أكثر من مرَّة " ْب ا َأَمْرت َك؟ َتَشدَّ ألن  ،ع! اَل َتْرَهْب َواَل َتْرَتعِّ
 (.٩: ١ " )يشْذَهب  الرَّبَّ إَِّلَهَك َمَعَك َحْيث َما تَ 

تأمَّل يشوع في نفسه فرأى نفسه ضعيًفا خائًرا جًدا بالنسبة لموسى خادم هللا العظيم، 
الذي لم يستطع إدخال الشعب، بل وال قدر أن يدخل هو إلى أرض الموعد، ونظر يشوع فرأى 

مل الذي شعًبا عنيًدا، قاسي القلب ناكر المعروف دائم التذمر، كثير العصيان، ومن جهة الع
وا نهر األردن ويقتحموا حصون  د عي إليه ففيه صعوبة إن لم يكن فيه شبه استحالة، أن َيعبِّر 

 لكن كان عليه أن يتأكَّد أن هللا معه، وإن كان هللا معه، فمن يكون عليه؟! أريحا.
الزال هللا يؤك ِّد هذه الوصيَّة لكل من يتسلَّم رعاية النفوس، ال للدخول بهم إلى أرض 

قتحموا حصون أريحا، بل مغريات العالم وشهوات الجسد يموعد، بل إلى أورشليم السمائيَّة، ال لال
 وقوات الشيَّاطين وفرقه.

يا لها من مهمة شاقة أن يعمل الراعي على الوصول حتى بنفٍس واحدة إلى الحياة 
يس أمبروسيوسلكنَّها ليست هي عمل الكاهن، بل كما يقول  األبديَّة. ]ينبغي علينا أن  :القد ِّ

 ليتنا ال نخاف وال اإذً ندرك أن الذي يعمل في الكهنة هو النعمة اإللهية ال العمل اإلنساني.[ 
نقلق على هذه النفوس، مهما أعلنت عصيانها، وأظهرت قسوة قلوبها، وكشفت عن جفافها 

 س أوالده.الروحي، فإن هللا عريس الكنيسة بنفسه مهتم بخالص نفو 
إًذا فلنتشدد دائًما متذكرين أن يسوع المسيح الخادم األعظم ما تذمر على الصليب، وال 
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لم  يئس، يوم رأى الكل تقريًبا قد تركوه، منهم من خاف، ومنهم من أنكر، ومنهم من هرب.
 يحزن ألن البد للبذور أن تثمر في حينها.

ام الذين سبقونا، فسيحصد  لن لقي البذور وهللا نفسه ينم ِّي، وكما نحصد من أتعاب الخدَّ
مادمنا نلقي بها في أحضان النعمة اإللهيَّة بال استهتار  اآلتون أيًضا ثمار البذور التي ألقيناها،

 أو تكاسل أو تراخ في الخدمة.

 ال تيأس من خالص أحد
 يجب على الراعي أن يعمل كثيًرا ليس في هذا األمر فقط )أي تأديب الخطاة(، وفي ربط ❖

 أعضاء الكنيسة المتعبين.
فراعي الغنم يتبعه قطيعه أينما قادهم. فإن ضلت إحدى الغنم عن الطريق المستقيم، 
تاركة المرعى الخصب، سالكة في أماكن جافة قاحلة، فبمجرَّد صوت عاٍل يقدر أن يجمعها 

فهذا  ويعيدها إلى المرعى الذي انفصلت عنه. أمَّا إذا ضل إنسان عن اإليمان المستقيم،
يمنع  يتطلَّب مجهوًدا عظيًما ومثابرة وصبر، ألنَّه ال يمكن أن ي سحب إلى اإليمان بالقوَّة، وال

 عن سلوكه بالتخويف، إنَّما باالستمالة يعود إلى اإليمان الذي انحرف عنه.
لهذا يجب على الراعي أن يكون نبياًل، ال يخور عزمه وال ييأس من خالص الضالين 

حق. فيستفيقوا الدائًما يباحث نفسه قائاًل: "عسى أن يعطيهم هللا توبة لمعرفة من القطيع، بل 
 (.٢٥: ٢تي  ٢من فخ إبليس" )

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 رابًعا: باذالً 
ال يستطيع الراعي أن يكون باذاًل، ما لم يلتقِّ ويتالمس مع راعي الرعاة، يسوع الحب 
ذاته. فالبذل ليس إالَّ حب، "هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد"، "أنا هو الراعي الصالح 

 والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف".
م جسده  إذ يكون للخادم روح الحب، يخجل ممَّا يصفه به اآلخرون أنه يبذل، فإن قدَّ

ي اشتراه بالدم على الصليب. ومن جهة بكل طاقته للخدمة، فإن هذا الجسد هو ملك سي ِّده الذ
أسعد  لهيَ  –ولو كان في جوع أو عري أو تعب أو مرض  –الوقت فإن ساعات الخدمة 

الساعات التي يتالقى فيها الخادم ال مع المخدومين شخصًيا، بل مع الرب في أشخاص 
مات عن العالم المخدومين. أمَّا من جهة المال أو الكرامة، فالخادم الحقيقي بل وكل مؤمٍن، 

 وكل ما فيه، لهذا أرى أنه من المخجل أن نتحدَّث عن البذل.
ويبذل ألجلنا، فيصير لنا صفة البذل ال من جهة  إذن فلنلتقِّ بالرب الذي بحق بذل،

 أنفسنا لكن ألنَّنا نحمل ربنا يسوع الذي يبذل ذاته عن الخراف.

. هذا الذ ❖ ي أنتم تشتاقون أن تستمعوا إليه... بالمسيح أدخل في قلوبكم، بالمسيح الذي فيَّ
رتكم عنه،  ألنكم قطيعه، وهو اشتراكم بدمه. أنتم تعرفون ثمنكم الذي لم أدفعه أنا، إنَّما بشَّ

 إنه هو وحده المشتري، الذي سفك دمه الثمين...
(، فإنَّه بذل ١١: ١٠ "الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" )يو :هكذا أيًضا إذ قال

أن أعضاءه )الشهداء( بذلوا أيًضا دمهم، إالَّ أنه هو وحده الذي بذل دمه. ألنَّه نفسه، ومع 
هو قادر أن يفعل هذا بدونهم، أمَّا هم فمن أين أتتهم القوَّة لبذل نفوسهم بدون ذاك الذي 

 (.٥: ١٥قال: "بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيًئا" )يو 
نحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا "ذاك وضع نفسه ألجلنا، ف :جاء في نفس اإلنجيل

(. إنه كما وضع نفسه ألجلنا يلزمنا نحن أيًضا ألجل اآلخرين ١٦: ٣ يو ١ألجل االخوة" )
 ومن أجل اإليمان أن نضع نفوسنا ألجل اإلخوة.

يس أغسطينوس  القد ِّ

ظم من هذا أن يبذل يتشبَّه الراعي الصالح براعي الرعاة األعظم القائل، ما من حٍب أع ❖
 اإلنسان نفسه عن أحبَّائه، فيحب قريبه أكثر من نفسه.

والراعي باالسم ال يحب قريبه كنفسه، فيتهاون به إلى أن يأخذه اللص، أو يخطفه 



 168 

 الذئب.

عندما تنام الرعيَّة من حر أو تعب أو قلة طعام، حينئذ يسهر في حراستهم، بالصالة  ❖
 أحًدا.عنهم، لئالَّ يخطف الذئب منهم 

ل أن تصل ِّي من أجل الكسالى لينهضوا. ❖  ال تكسِّ
قبيح بالحارس أن ينام، وبالمدبر أن يتوانى، وبالمجاهد عن النيران أن يفزع من 

 الموت.
يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

اء الذين وإذ أشرت إلى بولس وأمثاله، فإنَّه بسماح منك ال أذكر لك )الرعاة( السابقين سو  ❖
أ عطيت لهم الشريعة، أو األنبياء أو القادة أو من كان لهم عمل مماثل... هؤالء الذين 
تحملوا أتعاًبا ومشقات... لكنَّني أكتفي بالحديث عن بولس كمثال، مظهًرا مدى اهتمامه 

 بالنفوس وإن كان هذا األمر يتطلب عناية بسيطة...
ثنا بنفسه  .لكي نعرف ذلك، نترك بولس يحد ِّ

ال أقول شيًئا عن أتعابه وسهره وتحمله الجوع والعطش، في برٍد وعري، أعداء من 
الخ(. سأعبر عن االضطهادات التي  ٢٣: ١١ كو ٢الخارج، ومخاصمون من الداخل )

ه والسجون والقيود والمفترين عليه، ومحاكماته وموته يومًيا  تحملها والمجامع التي عقدت ضدَّ
زنبيل هارًبا خلف السور، ورجمه بالحجارة، وضربه بالعصي، وفي كل ساعة، ووضعه في 

أسفاره، المخاطر التي صادفها في البر والبحر، غرقه في العمق وانكسار السفينة به، 
مخاطر في أنهار، مخاطر من لصوص، مخاطر من حكام، مخاطر من اخوة كذبة، 

(. كونه صار منظًرا ٨ :٩؛ ١٢: ٤ كو ١عيشته بعمل يديه، التبشير باإلنجيل بال نفقة )
(. وقوفه مناضاًل بين الناس وهللا لكي يوحدهم معه )بنعمة ٩: ٤كو  ١للمالئكة والناس )

 ..(.١٤: ٢المسيح( فيصيروا شعبه الخاص )تي 
 من يقدر أن يذكر هذه األمور بالتفصيل: اآلالم اليوميَّة، االهتمام الفردي، العناية بكل

 ألخوي؟!كنيسة، المودة الجامعة والحب ا
 هل أحد يعثر وبولس ألجله ال يضعف، أو أحد يشتكي وبولس ال يحترق؟!

ما هي أتعابه في التبشير؟ وما هي الوجهات المتعددة لرسالته؟ ورحمته المحبَّة مع حزمه؟  ❖
د قسوته؟!  وكيف يربط بين الحب والحزم بحكمة حتى ال تضعف رقته وال تتبدَّ
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للحكام والمحكومين، لألزواج والمتزو ِّجات، لآلباء لقد شرَّع قوانين للعبيد والسادة، 
واألبناء، للمتزوَّجين والبتولي ِّين، لضابطي ذواتهم والمتهاونين في العبادة. شرَّع للحكماء 

 والجهالء، ألهل الختان والغرلة، شرائع بخصوص المسيح والعالم، الجسد والروح...
 (.٨ :٢ كو ٢تارة تجده يحرم، وأخرى يؤك ِّد محبَّته )

 تارة يحزن، وأخرى يفرح.
م أسراًرا )  (.7: ٢ كو ١تارة يغذي باللبن، وثانية يقد ِّ

 تارة ينزل عن مستواه، وأخرى يرتفع إليه.
م بروح الوداعة. د بسلطان، وأخرى يتقدَّ  تارة يهد ِّ

 تارة يعلو فوق المتعالين، وأخرى يتواضع أمام المتواضعين.

الكل، ويتعطَّف نحو الكل، سواء الذين بال ناموس  لقد حارب ألجل الكل، وصلَّى من أجل ❖
 أو تحت الناموس...

(، وأخذ ضعفاتنا وحمل ١٣: ٣لقد اقتدى بربنا يسوع الذي صار لعنة ألجلنا )غال 
أمراضنا. أو بتعبير آخر، أنه هو أيًضا كان مستعًدا وراء المسيح أن يتحمل كل شيء من 

 أجل خالص األشرار.

وَعَن نفوسنا به، فنكون كرؤساء  إنَّني أخشى أن نقارن  ❖ (، أو ٢٣: ١٩األغبياء )إش ص 
كراشين يطلبون ثمار األرض، ويباركون الشعب باطاًل، وأكثر من هذا يسعدون أنفسهم 

 ويشو ِّهون مسالك أقدامهم )أي يصيرون قدوة شر ِّيرة(...
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

 ب بولس لرعيَّته   مثال لح ❖
ألقى نيرون بولس في السجن. وكما أن اللص إذا دخل منزاًل ليغتصب كل شيء 
والكل نيام، فإنَّه إذا رأى إنساًنا أشعل مصباًحا يطفئ النور ويقتل حامل المصباح حتى 
يتمكن من السرقة في أمان مغتصًبا أموال الغير؛ هكذا فعل القيصر نيرون، كأي لص بينما 

غطُّون في نوٍم عميق وبال شعور، أخذ يسرق ممتلكات الكل وينتهك الحرمات ويخرب الكل ي
البيوت صانًعا كل أصناف الشرور؛ وإذ رأى بولس قد أضاء وسط العالم مصباًحا، هو 

موبًخا شرُّه، سعي نيرون إلى إطفاء تعاليمه وإهالك المعل ِّمين، حتى يقدر  كلمة تعليمه...
 له، فقيَّد الرجل الطوباوي، وألقى به في السجن.بسطوته أن يصنع ما يلذ 
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يقدر أن يندهش أو  ي فمن بالحر  هذا هو الوقت الذي كتب فيه بولس هذه األمور...
يتعجَّب كما يجب من روح نبيلة سماويَّة كهذه، حتى أنه وهو مقيَّد ومسجون في روما، 

فال ب عد المسافة وال قيمة  وم ستبعد على بعد مسافة كبيرة يكتب رسالة إلى أهل فيلبي؟!...
الوقت المطلوب وال ضغط العمل وال المخاطر أو الكوارث التي تحيق به واحدة تلو 

ره ألوالده. ولم تكن يداه مقيدتين بالسالسل قدر ما  األخرى... تقدر أن تنزع حبُّه أو تذكُّ
مة الر   يسالة قائاًل: "ألنكانت روحه مرتبطة ومسمرَّة نحو أوالده. األمر الذي أعلنه في مقد ِّ

 (.7: ١حافظكم في قلبي، وفي وثقي، وفي المحاماة عن اإلنجيل وتثبيته" )في 
نه في البالط الملكي ترد إليه خطابات ال اويحتل مك وكما أنه عندما يتولى ملك عرشه

حصر لها، هكذا كان بولس وهو في السجن المعتم كما في بالٍط ملكي يتقبَّل ويرسل رسائل 
ين، وفي كل يوم يهتم لحظة بأهل كورنثوس، وأخرى بأهل مكدونيَّة، وأيًضا بأهل إلى كثير 

فيلبي وكبدوكيَّة وغالطية وأثينا وبنتس، كيف يهتم بهؤالء جميًعا مًعا؟! وإذ وضع العالم بين 
س، وأخرى و فيبعث برسالة لصالح أنسيم ،يديه لم يكن يهتم باألمم ككل فحسب بل وكأفرادٍ 

ناظًرا إليه كمخلوٍق بشري كائن، له قيمته  الزاني بين أهل كورنثوس،ألجل نفع الشخص 
 الكبرى في نظر هللا، إذ ألجله لم يضن اآلب عليه باالبن الوحيد.

فال تقل إن هذا أو ذاك بعد هارب أو لص أو قاتل أو إنسان مثقل بخطايا ال حصر 
ل  أما يكفي هذا أن يكون أساًسا بل تأمَّل أن ألجله مات المسيح.  حقير...أو لها، أو متسو ِّ

 لكي تعطيه كل االهتمام؟!...
فلو أن ملًكا مات فدية عن إنسان، ال نحتاج إلى دليل آخر يؤك ِّد تقدير الملك له تقديًرا 
م نفسه بإرادته ألجلنا، ليس  عظيًما، ألن موته دليل كاف إلعالن حبُّه له. فإن كان الذي قدَّ

ابن هللا الوحيد نفسه، آخًذا  تئيس مالئكة، بل رب السماواإنساًنا عادًيا، وال مالك وال ر 
جسًدا... أفما نصنع كل شيٍء، ونحتمل كل تعٍب، لكي يتمتَّع أولئك الذين هذا هو قيمتَّهم، 

األقل ما أعلنه الرسول بقوله: "ال ت هلك بطعامك ذلك الذي على هذا  باهتمام أيدينا؟!...
 (...١٥: ١٤مات المسيح ألجله" )رو 

فبولس، مع كونه في السجن في مكان بعيد جًدا، كتب رسالة إلى أهل فيلبي. هذا هو 
ْق حبُّه شيًئا بشرًيا، طالما أن جذوره ١٠: ٨كو  ٢الحب الذي بحسب إرادة هللا ) (. فلم يعِّ

 من فوق في السماء وجزاءه سماوي...
بهذا للرعيَّة فقط بل إنَّني أنطق بهذا، ال لكي نسمع بل لنتمثل أيًضا، وأنا ال أتكلَّم 
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م كل التالميذ اهتماًما زائًدا نحو معل ِّميهم، ويكون للمعل ِّمين نفس  وللذين يرعونهم أيًضا. فيقد ِّ
الحب الذي كان لبولس نحو رعيَّته، ال الحاضرين معه فحسب، بل وللبعيدين أيًضا. هكذا 

لتفكير في خالص كان بولس يقطن في العالم كله كما في بيٍت واحد. هكذا كان دائم ا
الكل، غير مبالٍى بشيء، ال بقيود أو مضايقات أو ضربات أو ضيقات تحل به من كل 

 جانب.
"الذي أرسلته  :وبهذا الهدف وحده أيًضا أرسل تيموثاوس، وتيخيكس الذي يقول عنه

( وعن تيموثاوس "من ٢٢: ٦إليكم هذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا، ولكي يعز ِّي قلوبكم" )أف 
 ١كم هذا إذ لم أحتمل أيًضا أرسلته لكي أعرف إيمانكم، لعلَّ المجر ِّب يكون قد جرَّبكم" )أجل

وتيطس أرسله إلى مكان آخر، وغيره إلى مكان آخر. فبولس إذ ألزم  (...٥: ٣تس 
د ولم يكن قادًرا على اللقاء مع أعضائه الحيَّة بسبب القيود قابلهم  بالوجود في مكان محدَّ

 ذه.عن طريق تالمي
: ١وإذ هو في القيود، كتب إلى أهل فيلبي قائاًل: "ثم أريد أن تعلموا أيُّها االخوة" )في 

(، ملقًبا أوالده "اخوة" ألن هذا هو الحب، يزيل الفوارق، فال يعرف اإلنسان التمسك ١٢
باالرتفاع على غيره أو الكرامة، بل حتى وإن كان فوق الكل، فإنَّه ينزل إلى آخر الكل. 

 ما اعتاد أن يفعله بولس. وهذا
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 خامًسا: صالًحا للتعليم
ئل يوحنا المعمدان: "من أنت؟" وكنا نظنه يقول "أنا الذي جاء جبرائيل الواقف أمام  :س 

ام المسيَّا المنتظر". لكنَّه عرش هللا مبشًرا أبي بمولدي"، أو "أنا هو المالك الذي يهي ِّئ الطريق  قدَّ
وا طريق الرب..." صوت صارخما قال هذا وال ذاك، بل قال: "أنا   في البرية، أعدُّ

هذه هي رسالتي كراٍع أن أ علن صوت الرب عالًيا، وأكشف شريعة الرب ألوالدي، وأن 
 أ عل ِّم اخوتي كيف يحيُّون؟!

 ي قادر أن يعل ِّم اآلخرين طريق الرب.هذا هو المميز بين الراعي والرعيَّة، أن الراع
وإن كان الراعي الحقيقي له روح الرب في رعايته لشعب المسيح، فإن ربنا يسوع هو 

ر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم" )كو  (. هذا الذي كان "يطوف المدن كلَّها والقرى ٣: ٢"المذخَّ
ًدا أن هذه رسالته "أنه ينبغي أن (. مؤك ِّ ٣٥: ٩ببشارة الملكوت" )مت  يعل ِّم في مجامعها ويكرز

ر وكما قال عن نفسه  ،(٤٣: ٤المدن األخرى أيًضا بملكوت هللا. ألن ِّي لهذا قد أ رسلت" )لو  أبش ِّ
، ألنَّه مسحني  :إنه قد تحقق فيه قول النبي عنه المساكين، أرسلني  ألبشر"روح الرب علي 

زألشفي المنكسري القلوب ألنادي المأسورين...   (.١٨: ٤ بسَنة الرب المقبولة" )لو وأكرِّ
(، ٤: ٨من يتالمس مع ربنا يسوع إنَّما يلتقي به كمعل ِّم، هكذا لقَّبته المرأة الخاطئة )يو 

(، ١٦: ٢٠(، وهكذا نادته مريم المجدليَّة )يو ٣٨: ١وهكذا دعاه تلميذا يوحنا المعمدان )يو 
 أنه معل ِّم. ...(٤٩: ١وهكذا أدرك نثنائيل )يو 

: ٨(، بل وأكد رب المجد يسوع أنه معل ِّم )مت  ٢٠: ٩دعاه التالميذ أيًضا )يو هكذا 
 (.١٣: ١٣؛ يو ١٦

 -أما بالنسبة للتالميذ، فإنَّه وإن كان قد دعى يسوع بعضهم من فئة صيادي األسماك 
دعاهم تالميذ له يتسلَّمون رعاية الكنيسة، فإن في  –وهم في ذلك الوقت أقل الفئات علًما 

ره هذا ال يعني موافقته على جهلهم أو عجزهم عن القيام بأعباء التعليم، إنَّما اختارهم اختيا
 افيعطيهم قدرة أن يعل ِّموا اآلخرين، بل ويخزوا من َحسبو  جهالء لي حك ِّمهم على يديه ويعل ِّمهم،

أنفسهم حكماء، هذا بجانب تثقيفهم للشعب وحمايتهم من أصحاب البدع والهرطقات والفلسفات 
َكَماءَ اإللحاديَّة. " اَل الَعاَلمِّ لِّي ْخزَِّي الح  هَّ َياءَ  ،اختاَر هللا ج  َعَفاَء الَعاَلمِّ لِّي ْخزَِّي اأَلْقوِّ  ،َواختاَر هللا ض 

ودِّ  َياَء الَعاَلمِّ َوالم ْزَدَرى َوَغْيَر الَمْوج  ودَ  ،َواختاَر هللا َأْدنِّ َل الَمْوج  لُّ ذِّي ،لِّي ْبطِّ َر ك  َجَسٍد  لَِّكْي اَل َيْفَتخِّ
وَع الذي  يحِّ َيس  ْنه  َأْنت ْم بِّالَمسِّ ْكَمًة مَِّن هللاَأَماَمه . َومِّ  (.٣٠: ٢7: ١ كو ١..." )َصاَر َلَنا حِّ
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تها  إن كنَت تريد أن تعرف قدرتهم على التعليم، فاقرأ رسائل بولس الرسول التي لها قوَّ
 العجيبة وقدرتها بنعمة يسوع على اصطياد الكثيرين من الفالسفة.

قد تقول بولس كان متعل ًِّما تحت أرجل غماالئيل، لكن أمثال يوحنا وبطرس هل كانا 
رو الكتاب المقدَّس إلى اآلن  هذان قادرين على التعليم؟ يوحنا جاء بإنجيله الذي لم يستطع مفس ِّ

، إالَّ أن يشهدوا أن من يريد أن يفسره يحتاج إلى يوحنا نفسه ليفسره، ألنَّه عميق ودسم والهوتي
فكلمة "اللوجوس" لها  اللوجوسبل وبه مصطلحات لم يكن العامة يفهمها مثل "في البدء كان 

 إذ هو "النطق اإللهي...". مدلولها الخاص الذي يصعب على الكثيرين أن يدركوه،
تعليم اآلخرين، بل ويناشدنا أن نكون  قدرته على أما بطرس فرسائله شاهدة على

 ن سبب الرجاء الذي فينا.مستعدين لمجاوبة من يسألنا ع
وهكذا فإن يسوع راعي الخراف كان يعل ِّم، ويطلب من تالميذه أن يقتدوا به بل يأخذوا 

: ٣تي  ١" )َصالًِّحا لِّلتْعلِّيمِّ  َفَيجِّب  أن َيك وَن األسقف" :روحه فيعل ِّموا، لذلك يؤك ِّد الرسول بولس
(، ١٣: ٤تي  ١"  )َراَءةِّ َوالَوْعظِّ َوالتْعلِّيمِّ اْعك ْف َعَلى القِّ (. ويقول لتلميذه تيموثاوس األسقف: "٢

ْم َعَلى َذلَِّك، أَلنََّك إَِّذا َفَعْلَت َهَذا ت َخل ِّص  َنْفَسَك َوالذين وأيًضا: " ْظ َنْفَسَك َوالتْعلِّيَم َوَداوِّ اَلحِّ
ْز بِّالَكلَِّمةِّ. اْعك ْف َعَلى َذلَِّك فِّي َوقْ (. "١٦: ٤تي  ١" )َيْسَمع وَنَك أيًضا ٍب َوَغْيرِّ اْكرِّ ٍت م َناسِّ

ل ِّ َأَناٍة َوَتْعلِّيمٍ  ْظ بِّك  ، انتهْر، عِّ ٍب. َوب ِّخِّ ْدَمَتكَ (، "٢: ٤تي  ٢" )م َناسِّ ْم خِّ ر. َتم ِّ " اْعَمْل َعَمَل المبش ِّ
ْظ بَِّهَذا(. "٥: ٤تي  ٢) تكلَّم (. ويرسل إلى تلميذه تيطس األسقف قائاًل: "٢: ٦ تي ١" )َعل ِّْم َوعِّ

ظْ  هِّ َوعِّ يحِّ (، "١٥: ٢)تي " بَِّهذِّ ا َأْنَت َفتكلَّم بَِّما َيلِّيق  بِّالتْعلِّيمِّ الصحِّ ل ِّ م قد ِّ  ...َوَأمَّ ما َنْفَسَك فِّي ك 
يًحا َغْيَر َشْيٍء ق ْدَوًة لِّأَلْعَمالِّ الَحَسَنةِّ، َوم قد ِّ  ما فِّي التْعلِّيمِّ َنَقاَوًة، َوَوَقاًرا، َوإِّْخاَلًصا، َوَكاَلًما َصحِّ

 (.7، ١: ٢" )تي َمل ومٍ 
َظ بِّالتْعلِّيمِّ فالخادم بصفة عامة واألسقف بصفة خاصة يلزمه أن " ًرا أن َيعِّ َيك وَن َقادِّ

ينَ  يحِّ َوي َوب َِّخ الم َناقِّضِّ في الراعي "أن يكون مملوًء  (. بل وتشترط الدسقوليَّة٩: ١" )تي الصحِّ
(، وأن يكون حكيًما، ٣تعليم، )باب حي القلب في ال حكمة من كل تعليم، أديًبا درب اللسان...

 (.٣٦عارًفا باألسرار جي ًِّدا" )باب 
لهذا نهجت الكنيسة األولى منذ القرن األول على أن يكون البطريرك منتخًبا غالًبا من 
أساتذة أو مدير مدرسة اإلسكندرية المسيحيَّة أي الكليَّة اإلكليركيَّة. والذي غالًبا ما يكون التلميذ 

ريرك السابق. بمعنى آخر غالًبا ما كان البطريرك هو المدير السابق لإلكليركيَّة الخاص للبط
 هو مدير الكليَّة الجديد. –أي المشير له والمساعد له في كل األعمال الرعوية  –ميذه لوت
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 :1يقول قداسة البابا المعظم شنودة الثالث
يسين في االهتمام با"  . "لتعليمما أجمل تاريخ آبائنا األساقفة القد ِّ

أثناسيوس الرسولي كان يجول من مكاٍن إلى آخر معل ًِّما، ومثبًتا الناس في اإليمان 
يس كيرلس عمود الدين في دقة تعليمه  السليم، ومحارًبا خطر األريوسيَّة. وهكذا كان القد ِّ

( الذي ٢٥ومحاربته للنسطوريَّة. ومثلهما في فهم اإليمان والدفاع عنه معل ِّمنا ديسقورس )البابا 
يس ساويرس بطريرك إنطاكيَّة الذي جال  سنة في المدن والقرى  ٢٨قاوم مجمع خلقيدونيَّة، والقد ِّ

 يثب ِّت قواعد اإليمان ويرد على أسئلة السائلين.
يس يوحنا بطريرك القسطنطينيَّة الذي من جمال عظاته لقَّبوه  هل أتكلَّم أيًضا عن القد ِّ

يس غريغوريوس أسقف نيازينزا الذي من قوَّة حجته لقَّبوه "الذهبي الفم"؟ أم أتكلَّم عن ال قد ِّ
ومقاالته  الثيؤلوغوس أي الناطق باإللهيات؟ أم أتكلَّم عن عظات أغسطينوس أسقف هيبو

ته في الالهوتيات لقبوه "أثناسيوس  ورسائله؟ أم عن القديس هيالري أسقف بواتيه الذي من قوَّ
كبير، أم عن كيرلس أسقف أورشليم أم غريغوريوس أسقف الغرب"؟ أم أتكلَّم عن باسيليوس ال

 نيصص أم كبريانوس أسقف قرطاجنة أم أمبروسيوس أسقف ميالن؟
اًل كلمة الحق باستقامة". :كل واحد من هؤالء كان حسب تعبير بولس الرسول  "مفص ِّ

ًيا، لكنَّه كان هذا وعندما سيم األنبا ديمتريوس الكرام بطريرًكا بدعوة إلهيَّة، فإنَّه كان أ م ِّ 
يجلس عند قدمي معل ِّمه، حتى صار من أشهر علماء عصره، بل هو الذي ائتمنه العالم على 

 تحديد يوم عيد القيامة وإخطار أساقفة العالم جميًعا به، وقد وضع نظام األبقطي.
كوا، فاهلل الحكمة ذاته ومعل ِّم المسكونة، يريد من رعاته أن يتعلَّموا ويعل ِّموا حتى ال يهل  

 وال َيهلكوا اآلخرين.

ليكن األسقف بال شر، وليكن حي  القلب في التعليم، يعل ِّم في كل وقت، ويتلو ويدرس في  ❖
 ( ويفسر اإلنجيل.١٥: ٢تي  ٢كتب الرب. ويتأمَّل الفصول لكي يفسر الكتب بتأمُّل )

تب من (، وأيًضا "إن موسى ك٣٩: ٥"فت ِّشوا الكتب فإنَّها تشهد لي" )يو  :قال الرب
 (.٤٦: ٥أجلي" )يو 

اهتم بالكالم أيُّها األسقف، وإن كنت تقدر أن تفسر، ففسر كل كالم الكتب، اشبع 
 (.٣شعبك، واِّْروِّه من نور الناموس، فيغتني بكثرة تعاليمك )باب 

                                                 
 .٩عدد  ١الكرازة سنة  ١
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 إذا لم ت وصوا يا أساقفة الشعب، وتشهدوا له بالتعليم، فخطيَّة الذين ال يعرفون هي عليكم. ❖

يكونوا عندكم معل ِّمين بمعرفة اإليمان باهلل، وتقبلوا منهم كالم األمانة المستقيمة والقسوس فل ❖
رونكم به من قبلنا.  والتعليم الصحيح الذي يبش ِّ

 الدسقوليَّة

عندما ت علم في الكنيسة ال تطلب مديًحا بل ندامة منهم. إن مجدك هو دموع المستمعين  ❖
 إليك.

ال م أن تتناسب مع قراءات اإلنجيل. ال تكن بليًغا في األسلوب فحسب، و كلمات الكاهن يلز 
 .إنَّما لتكن عميًقا في األمور، مختبًرا ألسرار هللامكثًرا في الكالم تثرثر بال هدف. 

يس إيرونيموس  القد ِّ

شفاء وكالم صالة األسقف من أجل الكاهن: "امنحه روح حكمتك، ليمتلئ من أعمال ال ❖
 التعليم ليعل ِّم شعبك بوداعة".

 طقس سيامة الكاهن

 (.٩: ١تي  ١"مالزًما الكلمة الصادقة التي بحسب التعليم" ) ❖
 يقصد بـ "الصادقة" هنا أي الحقيقة التي تسلَّمناها باإليمان...

فماذا يكون حاله إن كان جاهاًل  .جاعاًل هذا هو عملهوقوله "مالزًما" أي مهتًما بها، 
التعليم أو ليس بمتعل ِّم؟ لذلك يقول: "الكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادًرا 

 أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين".
سة،  فهو غير محتاج إلى كلمات جوفاء بل فكر قوي، ومهارة في دراسة الكتب المقدَّ

ضع ليحارب العالم كلُّ  ه، إذ كان أقوى من أفالطون وبقيَّة وأفكار راسخة. أما ترى بولس قد و 
 الفالسفة؟!

فر  قد تقول إنه تغلب عليهم بالمعجزات. لكن ليس بالمعجزات فحسب، بل إن تتبعت سِّ
أعمال الرسل تجده غالًبا ما كان يغلب بالتعاليم أكثر من المعجزات. يقول: "لكي يكون قادًرا 

ن شعبه ويغلب الهراطق ،على التعليم الصحيح" ة، ويوبخ المناقضين، ألنَّه إن لم أي يحص ِّ
 يفعل هذا يهلك الكل.

الذي ال و  خضع الفكر لطاعة المسيح،فالذي ال يعرف كيف يحارب المناقضين وي  
م التعليم الصحيح، هذا بعيد كل البعد عن كرسي المعل ِّم. ألن بقيَّة الصفات  يعرف كيف يقد ِّ
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لمعل ِّم عنهم فهو أن يكون قادًرا أن يعل ِّم من يرعاهم، أمَّا الذي يمي ِّز ا نيمكن أن توجد بي
 بالكلمة.

(. األمر الذي ال ٣: ٣تي  ١أظهر الرسول ما يخص األسقف، أن يكون "صالًحا للتعليم" ) ❖
 ي طلب في من هم تحت رعايته، إنَّما أساسي جًدا بالنسبة لمن يتسلَّم الرعاية.

م، سواء بالقدوة أو باألقوال إلى ذاك هذا هو كمال التعليم، عندما يهي ِّئ المعل ِّمون تالميذه ❖
 المستوى الذي فيه يختارهم هللا، ألن القدوة وحدها ال تكفي لتعليم اآلخرين.

فهذا  وعلَّملست أقول هذا من ذاتي، بل هي كلمات المخلص القائل: "وأما من عمل 
لذكر (. فلو كان العمل يغني عن التعليم لما كانت هناك حاجة ١٩: ٥يدعى عظيًما" )مت 

"وأمَّا من عمل"، لكنَّه ذكر الكلمتين مظهًرا أن العمل شيء  :بل كان يكفي قول ،"عل ِّم"
 .وكٍل منهما يستند على اآلخر ألجل البنيانوالتعليم شيء آخر، 

اسمع ما يقوله إناء المسيح المختار إلى قسوس أفسس: "لذلك اسهروا متذكرين إن ِّي 
(. فما هي ٣١: ٢٠بدموٍع كل واحد" )أع  أنذرن أن ثالث سنين لياًل ونهاًرا لم افتر ع

الحاجة إلى تلك الدموع واإلنذارات الكالميَّة، بينما كان سلوك بولس كرسول واضح؟! حًقا 
ة على حفظ الوصايا، لكن ِّي ال أجرؤ على القول  سة كانت تحث الناس بشدَّ أن حياته المقدَّ

 بأنها في ذاتها كافية أن تنف ِّذ كل شيء.
 يس يوحنا الذهبي الفمالقد ِّ 

 بين رغبة التعليم وفضيلة الصمت
ربنا يسوع المعل ِّم الذي سار ما يقرب من ست ساعات ليلتقي بامرأة سامرية عند بئر 

ثها وينصت لحديثها فترة طويلة، هذا الذي كان يكلم الجموع عن ملكوت السماوا  تيعقوب يحد ِّ
الصباح المبكر حتى الغروب، يسوع هذا بنفسه كثيًرا ما يوجز اإلجابة، بل وأحياًنا  أحياًنا من

 يصمت مع أنه قادر أن يجيب وي فحم.
فإذ وضع لحديثة هدًفا وهو الوصول بكل نفٍس إلى معرفته وقبول الخالص أو 

يصده، أن لذلك فإن كل حديٍث أو سؤاٍل بعيد عن هذا يحاول  المناجاة معه كعريس مع عروسه،
فكم حاول الكتبة والفر ِّيسيُّون بل والوالي نفسه في وقت المحاكمة أن يسأله، لكنَّه كان يوجز اإلجابة 
ما أمكن. إنه لم يأتِّ ليستعرض بالغة لسانه أو قوَّة حجته أو عظم منطقه، إنَّما جاء لكي يخل ِّص 

 الخطاة ويلتقي بهم في دائرة الصليب في حب ال نهائي.
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عندما أرى نفسي وكثيرين مثلي "ممن نالوا درجة كهنوتيَّة أو استلموا  لكنَّني أحزن 
خدمة في مدارس التربية الكنسيَّة، حسبوا أنفسهم معل ِّمين لآلخرين دون أن يتعلَّموا. أو دربوا 

ألنَّه ما أسهل الكالم  أنفسهم على الوعظ والحديث دون أن يتدرَّبوا على السكون واالستماع،
 على اإلنسان؟!

ين، لكنَّه ينبغي أن يتعلَّم متى  لفالراعي األمين، من صميم عمله التعليم، إن أهم فيه دِّ
 (.7: ٣ يتكلَّم، ومتى يصمت. "فللسكوت وقت، وللتكلَّم وقت" )جا
وإن حان وقت الحديث فليتحدَّث، لكن  فإن جلس مع آخرين عليه أن يصمت ليسمع.

حد ِّث من هم محتاجين إلى أحاديثه. بل عل ٍِّم ي  في هدوء وبطء بقدٍر، غير ناظٍر إلى نفسه كم
"الحظ نفسك  :لتكن أذناه مصغيتين إلى فمه، ألن الكلمة خارجة لنفعه هو أواًل. كقول الرسول

 والتعليم".
 في كتابه "واجبات اإلكليروس". القد ِّيس أمبروسيوسوهذا أول درس يعل ِّمه لنا إيَّاه 

 ت الباطللنحذر الصم
الراعي الحكيم يعرف متى ينطق بالكلمة التي تبني نفسه وتبني شعبه، ومتى يصمت، 

 لئالَّ يصمت وقت الكالم، في هلك نفسه، وي هلك رعيَّته.
فإن رأى الراعي الذئاب تفترس الرعيَّة ال يقف صامًتا، بل يدافع، مثب ًِّتا المؤمنين على 

 طقة.اإليمان السليم، مفن ًِّدا بطالن الهرا
وإن أعطيت له فرص للقاء بشعبه كأفراد أو جماعات، عليه أن يكلمهم بكلمة بنَّاءة 

 بقدر احتمالهم وبحسب الظروف.

واآلن ماذا ينبغي على أن أتعلَّم؟!... إالَّ الصمت حتى أستطيع الكالم، لئالَّ بكالمي  ❖
 أ دان...

قط فيها الصامتون. لهذا فكم من الخطايا يسقط فيها البشر باللسان، بينما يندر أن يس
يصعب على اإلنسان أن يصمت، ويسهل عليه أن يتكلَّم. فكثيرون يتكلَّمون، ألنهم ال 

 يعرفون كيف يصمتون!!
 يندر أن يصمت اإلنسان حتى إذا كان ما يتكلَّم به غير نافع له!...

أعرف متى أتكلَّم  أن الرب وهبني لساًنا أل عل ِّم به على أنبأخيًرا تعل ِّمنا الحكمة اإللهيَّة 
(. فمن يعرف من هللا متى يتكلَّم يكون حكيًما. لهذا يقول الكتاب ٤: ٥٠ )راجع إش
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 (.7: ٢٠ "اإلنسان الحكيم يصمت إلى حين" )يشوع بن سيراخ :المقدَّس

يمكن لإلنسان أن يأخذ حذره متى كان غير مسرٍع في الكالم، لهذا يقول الناموس:  ❖
 يقل "تكلَّم".(، ولم ٤: ٦"اسمع..." )تث 

فإذ تكلَّمت حواء بغير ما سمعته من الرب سقطت، لهذا كانت أول كلمة في الوصايا 
 "اسمع"...

 إذن ماذا؟! هل نبقى )نحن الكهنة( ب كم؟! ❖
(. فإن كنَّا سنعطي حساًبا 7: ٣ بالتأكيد ال. ألنَّه "للسكوت وقت، وللتكلَّم وقت" )جا

 نا سنعطي حساًبا عن كل صمت باطل.عن كل كلمة بطالة، فلنحذر أيًضا، ألنَّ 
الذي كان له فاعليَّته أكثر من التكلُّم. فإنها  ،هناك سكوت إيجابي "كصمت سوسنَّة"

صمتت أمام الناس، لكنَّها تكلَّمت مع هللا. ولم يكن هناك برهان على طهارتها أكثر من 
 صمتها. لقد تحدَّث ضميرها مع أن لسانها لم ي سمع...

 ذاته صنع خالًصا للبشريَّة في صمت!نعم، أن الرب 
 وداود أيًضا تعهد بحٍق ال بالصمت الدائم إنَّما بالحذر.

: ٣ )جاففي هذا الموضع يأمرنا أن نحفظ أفواهنا  إًذا فلنحرس قلوبنا ونراقب أفواهنا...
(. فإن كان ٢٣: ٤ (. وفي موضع آخر أمرنا بحفظ قلوبنا: "فوق كل تحفُّظ احفظ قلبك" )أم7

 ..يأخذ حذره فمن منَّا ال يحذَّر؟!. داود
ألنه لمن قد كتب "سي ِّج ملكك )مقتنايتك( بالشوك، احبس فضتك وذهبك، واجعل 

إالَّ لنا نحن جميًعا  ،(٢٩-٢٨: ٢٨لكالمك ميزاًنا ومعياًرا، ولفمك باًبا ومزالًجا" )ابن سيراخ 
 )باألخصَّ نحن الكهنة(.

وفضتك هي كلماتك، إذ العاقل الصالح إن ممتلكاتك هي عقلك، وذهبك هو قلبك، 
 والحياة الداخليَّة النقيَّة هي مقتنيات قيمة. هو ممتلكات صالحة...

ن ممتلكاتك هذه، أغلقها بالتفكير، ا حرسها باألشواك، أي بحرٍص وورٍع،  إًذا فلتحص ِّ
 الئالَّ تندفع وحوش الشهوات، وتقتادك أسيًرا، وحتى ال تصارعك العواطف فتتخطى حدوده

ا فلتحافظ على إنسانك الداخلي. ال تهمله وال تزدرِّ به كأمر ليس هب قطاف الكروم، إذً نوت
 ليكن لك باب لفمك حتى تستطيع أن تغلقه عند الضرورة. بذي قيمة...

 ليكن لك نير وميزان لكلماتك هما التواضع مع االعتدال حتى يخضع لسانك لعقلك...
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 زن حديثك ولتقس كلماتك.

 صامًتا على الدوام بل إلى حين. لم يكن داود ❖
فيجب علينا )نحن الكهنة( أواًل أن يكون لحديثنا مقياس سليم، بهذا تصير ذبيحة 

 م اآلباء.هللا ظاهًرا أثناء قراءة الكتاب المقدَّس، وبهذا ي كرَّ  الحمد هلل، وبهذا يصير خوف
لكن  تفظون بالصمت،إنَّني أعلم تماًما أن كثيرين يتكلَّمون، ألنهم ال يعرفون كيف يح

الرجل الحكيم، في حديثه يأخذ في اعتباره ماذا يتكلَّم، ومن الذي يكلمه، وظروف المكان 
يلزم أن يكون القياس لالحتفاظ بالصمت كما بالكالم، وهكذا أيًضا يلزم أن  ذاهك والزمان...

 يكون للعمل قياس.
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 كون الراعي حكيًما في صمته نافًعا في كالمه.ينبغي أن ي ❖
البد أن يكون الراعي حكيًما في صمته، نافًعا في كالمه، لئال ينطق بما ينبغي أن 
يبقى سًرا، أو يبقي سًرا ما كان ينبغي أن ينطق به، فكما أن الكالم غير الحذر يقود الرعية 

عض الناس يقعون في الخطأ إلى الوقوع في الخطأ، كذلك السكوت في غير محله يجعل ب
 مع أنه كان يمكن إصالحهم باإلرشاد.

في كثير من األحيان يحجم بعض الرعاة عن الكالم وإظهار الحق، خوًفا من أن 
يفقدوا احترام الناس، وال يظهرون في قول الحق غيرة الرعاة الذين يهتمون بأمر القطيع بل 

ب يهرب هؤالء ويخفون أنفسهم في .( فعندما يظهر الذئ١٢: ١٠يتصرفون كأجراء )يو 
)إش  ب كم ال تقدر أن تنبح". كلهم كالبصمت. ولهذا يؤنبهم هللا على لسان النبي قائاًل: "

لبيت  "لم تصعدوا إلى الثغر، ولم تبنوا جداًرا( ومرة أخرى يشكو عليهم قائاًل: ١٠: ٥٦
إلى الثغر  ( ومعنى الصعود٥: ١٣)حز  إسرائيل للوقوف في الحرب في يوم الرب".

ومحاربة العدو هو معارضة القوات األرضية بكالم صريح للدفاع عن القطيع، والوقوف في 
ألنه إذ جبن الحرب في يوم الرب هو مقاومة األشرار الذين يحاربوننا وذلك حبا في العدل، 

 الراعي عن أن يقول ما هو حق، فماذا يعنى هذا إال أنه بعدم الكالم قد أدار ظهره وهرب؟
لكن عندما يضع نفسه في مقدمة القطيع للدفاع عنه، فهذا بمثابة بناء جدار لبيت إسرائيل و 

 ضد األعداء.
 "أنبياؤك رأوا لك كذًبا وباطاًل، ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك"ولهذا أيًضا قيل للخطاة: 

 في الكتاب "أنبياء"( ويالحظ أن المعلمين كانوا يسمون أحياًنا ١٤: ٢)مراثي إرميا 
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المقدس، ألنهم كانوا يظهرون طبيعة الحاضر ويعلنون المستقبل. وكأن هللا يتهمهم بالكذب 
إذا امتدحوا فاعلي الشر وقاموا بتبرئتهم بداًل من إدانة أخطائهم، وذلك خوًفا منهم. وإذا 
تجنب الرعاة استعمال كلمات التوبيخ يفشلون في الكشف عن أخطاء األشرار. إن كلمات 

حًقا المفتاح الذي يظهر الخطية التي ال يحس بها فاعلها في كثير من  التوبيخ لهي
"مالزًما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي األحيان. لهذا يقول بولس الرسول: 

( ويقول مالخي أيًضا: ٩: ١)تي  المناقضين." يكون قادًرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ
 ألنه رسول رب الجنود." ومن فمه يطلبون الشريعة، "ألن شفتي الكاهن تحفظان معرفة،

ارفع  "ناد بصوٍت عاٍل. ال تمسك.( لهذا يحذر الرب على لسان إشعياء قائاًل: 7: ٢)مال 
يصيح بصوت  رسول( فالذي يدخل الكهنوت يأخذ منصب ١: ٥٨)إش  صوتك كبوق".

 عال، ويسبق مجيء الديان العادل الذي يتبعه بمظهر رهيب. 
الكاهن ال يستطيع أن يعظ، فأي صوت يمكن لهذا الرسول األبكم أن ينطق  إذا كان

به؟ لهذا السبب استقر الروح القدس على الرعيل األول من الرعاة على شكل ألسنة: 
( ٣: ٢)أع  "وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم."()

 لؤهم. لكي يعطى قوة الفصاحة على الفور للذين يم
ولهذا قيل لموسى أنه يجب أن يتأكد من أن الكاهن حينما يدخل خيمة االجتماع يجب 

(، للداللة على أن الكاهن يجب أن يكون ٣٣: ٢٨أن يكون محاًطا بأجراس صغيرة )خر 
موهوًبا في الوعظ، لئال يستوجب بسكوته دينونة هللا الذي يرى من فوق. ألنه مكتوب: 

: ٢٨)خر  خروجه، لئال يموت". ه إلى القدس أمام الرب، وعند"ليسمع صوتها عند دخول
( يقع حكم الموت على الكاهن إذا لم ي سمع صوته عند دخوله أو خروجه، وهذا يعني ٣٥

 أن الكاهن يثير غضب الديان غير المرئي إذا لم يتكلم بالوعظ والتبشير. 
لكاهن إال أعماله ولقد ثبتت األجراس الصغيرة في المالبس. وماذا تعني مالبس ا

، وأتقياؤك يبتهجون".الصالحة! يشهد النبي بذلك حينما يقول: " )مز  كهنتك يلبسون البر 
( فهذه األجراس الصغيرة أو الجالجل كانت تثبت في المالبس لكي ما تعلن عن ٩: ١٣٢

 أعمال الكاهن بصوٍت عاٍل عن طريق حياته وفي كالمه.
يجب عليه أن يتوخى الحذر في كالمه، ألنه إذا لكن حينما يعد الراعي نفسه للكالم 

كان متسرًعا في إلقائه، غير منظم وال مرتب، فإن التشتيت يفصل بينه وبين سامعيه. لهذا 
: ٩)مر  "ليكن لكم في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعًضا"السبب يقول السيد المسيح: 
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يحذر الذي يبتغي الكالم ولو في (. والمقصود هنا بالملح هو الحكمة في الكالم. لذلك فل٥٠
 ي"فإنضعٍف زائٍد أن يضعف كالمه هذا وحدة السامعين، وفي هذا يقول بولس الرسول: 

أقول بالنعمة المعطاة لي، لكل من هو بينكم: أن ال يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل 
 (٣: ١٢)رو  يرتئي إلى التعقل".

ة في مالبس الكاهن تبًعا للشريعة لذلك كان ي ضاف الرمان إلى األجراس الصغير 
(، وهذا ال يعني إال وحدة اإليمان. فكما يوجد في داخل الرمان بذور ٣٤: ٢٨اإللهية )خر 

كثيرة تجمعها قشرة خارجية واحدة، هكذا وحدة اإليمان تضم عدًدا ال حصر له من أعضاء 
الوظائف. لهذا ولئال الكنيسة المقدسة الذين يتحدون تحت لوائها وإن اختلفوا في الصفات و 

"ليكن لكم في أنفسكم ملح، يندفع الكاهن في كالمه بغير وعي، قال يسوع لتالميذه: 
وكأنه يقول لهم، مستعماًل رمز مالبس الكاهن: "اجمعوا الرمان  وسالموا بعضكم بعًضا"

 باألجراس حتى تحفظوا وحدة اإليمان بخوف وحذر في كل ما تقولون".
من أن شفاههم ال تخرج شيًئا شريًرا. وعليهم كذلك أن ال ينطقوا يجب أن يتأكد الرعاة 

غير  سيلبالكالم النافع بمبالغة أو بإهمال، فغالًبا ما تضيع قوة الكلمة إذا ما ألقيت في 
مناسب من الكلمات مما ي ضعف تأثيرها في قلوب السامعين. هذا النوع من عدم التدقيق في 

أنه ال يأخذ في اعتباره احتياجات السامعين العملية. الحديث يضعف المتحدث نفسه، كما 
( فكل ٢: ١٥)ال  "كل رجل يكون له سيل من لحمه، فسيله نجس".كذلك قال موسى: 

األفكار التي تسيل إلى عقل السامعين تعتمد على طبيعة األمور المسموعة. ألنه عندما تقع 
فالسفة هذا العالم كبير المعلمين الكلمة على مسامعنا، تولد أفكاًرا في العقل. لذلك دعا 

 . "باذر الكلمة")بولس الرسول( 
لذلك فإن كل رجل يكون له سيل يكون نجًسا، ألنه إذ يترك نفسه لكثرة الكالم فإنه 
يسيء إلى ذاته، لكن لو انتظم حديثه تتولد أألفكار الروحانية في قلوب السامعين. وفي هذا 

"أنا أناشدك إذا أمام هللا ذه بالعكوف على الوعظ: يقول بولس الرسول أيًضا ناصًحا تلمي
والرب يسوع المسيح، العتيد أن يدين األحياء واألموات، عند ظهوره وملكوته: أكرز 

 .1(٢: ٤تي  ٢) بالكلمة. أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب."
 األب غريغوريوس )الكبير(

                                                 
1 Pastoral Care, 2:4  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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 م إلى التعلُّم المستمرحاجة المعل ِّ 
إذ نخدم  ،هللا وحده مطلق الكمال، يعل ِّم المسكونة وال يحتاج إلى التعلُّم. أمَّا نحن كرعاةٍ 

وتفوح باألكثر  باهلل الساكن فينا، يلزمنا أن يتسع القلب دائًما ويستمر في االتساع ليأخذ من هللا،
ة محبَّة رائحة المسيح فينا، ألنَّه مهما عظم ات ِّساع قلبنا  فهو ليس إالَّ نقطة صغيرة بالنسبة لِّل جَّ

 هللا وفيضه الالنهائي.
إن لم يكن دائم التعلُّم يقف نموه ويظهر جموده، ويمنع  –ولو كان بطريرًكا  –فالراعي 

شعبه عن النمو الروحي. وبقدر ما يخشع عند أقدام الرب، ويفتح قلبه له في الصالة والدراسة 
الخ. وبقدر ما يصغي دائًما بكل قلبه ليتعلَّم في كل أمر أحكام هللا، ينمو في في الكتاب المقدَّس 

 شركته وتنمو معه رعيَّته أيًضا.
لهذا يوصي بولس الرسول تلميذه األسقف تيموثاوس بضرورة القراءة باستمرار. 

م وي وصى األسقف الكاهن عند سيامته، "واستضيء بالمطالعة، مواظًبا على القراءة والتعالي
 بمعاني كتب البيعة".

إنَّني ال أقدر على الهروب من عمل التعليم مادام الكهنوت قد ألقي على عاتقي، رغم  ❖
 محاولتي الهروب منه.

وإنَّني أرغب في الجهاد في التعلُّم حتى أكون قادًرا على التعليم. ألنَّه يوجد سي ِّد واحد 
ا البشر فعليهم أن يتعلَّموا قبل أن يعل ِّموا، )هللا( الذي وحده ال يتعلَّم ما يعل ِّمه للجميع. أمَّ 

 ويتقبَّلوا من هللا معل ِّمهم ما يعل ِّمون به اآلخرين.

 لماذا ال تقضي وقتك بعد انتهاء عملك في الكنيسة في القراءة )التعلم(.  ❖
لماذا ال تعود ثانية لترى المسيح؟ لماذا ال تخاطبه وتنصت إلى صوته؟ فنحن نخاطبه 

إن وظيفة خدمة مذبح المسيح هي  مع صوته عندما نقرأ وحي هللا المقدَّس.بالصالة، ونس
 ..أن نأخذ.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

يسا وهو ال يعرف كالم الكتب جي ًِّدا، وباألكثر ما لألناجيل )ق  ❖ ال يصير أحد من الناس قس ِّ
٨٩.) 

يس باسيليوس الكبير  القد ِّ

 ة باستمرار، فال ترفع الكتاب المقدَّس قط عن يدك. اقرأ الكتب المقدَّس ❖
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تعلَّم ما ستعل ِّمه لآلخرين، مالزًما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي تكون قادًرا 
(، "وأما أنت فاثب ت على ما تعلَّمت وأيقنت، عارًفا ٤: ٣تي  ١أن تعظ وتوبخ المناقضين )

: ٣بط  ١ة كل من يسألك عن الرجاء الذي فيك" )كن مستعًدا دائًما لمجاوب ،ممَّن تعلَّمت
١٥.) 

ى فمه مع فكره ال تجعل أعمالك تكذ ِّب أقوالك...  ومع  فكاهن المسيح يجب أن يتمشَّ
 يده )األعمال( في وحدة واحدة.

يس جيروم  القد ِّ

 (.Nolaأسقف   Paulinus)في رسالة إلى بولينيوس ❖
ه األمثلة )لمعل ِّمين يثابرون في التعلُّم(، ألنه ليس لديَّ شيء إنَّني لست أذكر هذ

ولو لم تعتمد  –يمكنك أن تتعلَّمه مني، بل لكي أظهر لك أن غيرتك واشتياقك إلى التعلُّم 
 مستحقة للمديح.   –على مساعدتي لك 

 إن الفكر الذي يتوق إلى التعلُّم يستحق المديح ولو لم يوجد معل ِّم له.
سول بولس الشريعة الموسوية واألنبياء عند أقدام غماالئيل، وهو مسرور بهذا، تعلم الر 

إِّْذ َأْسلَِّحة  م َحاَرَبتَِّنا َلْيَسْت " :إذ صار مسلًحا بعدة روحيَّة. إذ صار له أن يقول بشجاعة
ْلوٍ  لَّ ع  يَن ظ ن وًنا َوك  مِّ وٍن. َهادِّ َرٌة بِّاهلل َعَلى َهْدمِّ ح ص  دَّ َمْعرَِّفةِّ هللا،  َجَسديَّة، َبْل َقادِّ َيْرَتفِّع  ضِّ

َلْت  ْصَياٍن، َمَتى َكمِّ ل ِّ عِّ يَن ألن َنْنَتقَِّم َعَلى ك  د ِّ ، َوم ْسَتعِّ يحِّ لَّ فِّْكٍر إلى َطاَعةِّ الَمسِّ رِّيَن ك  َوم ْسَتْأسِّ
 (.٦-٤: ١٠ كو ٢" )َطاَعت ك مْ 

هًرا له لقد كتب إلى تيموثاوس الذي قد تدرب منذ الطفولة على الكتب المقدَّسة مظ
 (.١٥-١٤: ٣ تي ٢ضرورة دراستها باجتهاد )

كما أوصى تيطس أن من بين صفات األسقف التي ذكرها بإيجاز، أن يكون مهتًما 
سة. فيقول بأن األسقف يكون  "مالزًما للكلمة الصادقة  :في البحث عن معرفة الكتب المقدَّ

: ١ ، ويوبخ المناقضين" )تيالتي بحسب التعليم، لكي يكون قادًرا أن يعظ بالتعليم الصحيح
٩.) 

لنفسه. وبقدر  الً في الحقيقة، أن نقص الكاهن في التعليم، يحرمه من صنع الخير أو 
 ما يكون سلوكه طيًبا يبني كنيسة المسيح، وبعدم قدرته على مقاومة المناقضين لها يضرها.

ة" )حجي لذلك ينطق الرب نفسه على فم النبي حجي قائاًل: "اسأل الكهنة عن الشريع
 (، فإنَّه من أعمال الكهنوت الهامة جًدا أن نجيب على األسئلة الخاصة بالشريعة.١١: ٢
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(. وفي 7: ٣٢ وجاء في سفر التثنية: "اسأل أباك فيخبرك، وشيوخك فيقولوا لك" )تث
ك في بيت غربتي" )ع  (.٥٤ المزمور المائة والتاسع عشر جاء: "ترنيماٍت صارت لي فرائض 

يقول: "في  ه للرجل البار الذي يشبه شجرة الحياة في الفردوس...وداود في وصف
 (.٢: ١ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهاًرا ولياًل" )مز 

م ونَ " :ودانيال أعلن في ختام رؤياه النادرة جًدا يئ وَن  َوالَفاهِّ َياءِّ الَجَلدِّ َيضِّ َوالذين  ،َكضِّ
وا َكثِّيرِّيَن إلى البِّر ِّ  ه ورِّ  كِّبِّ َكالَكَواَردُّ (. فيمكنك منها أن تدرك الفارق ٣: ١٢ " )داإلى َأَبدِّ الد 

بين البر  ومعه الجهل )عدم الدراسة( والبر ومعه التعلُّم )الفهم(. فالذين لهم البر  مع الجهل 
 )عدم التعلم( يقارنون بالكواكب، أمَّا اآلخرون فيقارنوا بالجلد )السماء(.

لمعرفة في النحو والبالغة والفلسفة والرياضة والمنطق وإنَّني لست بهذا أتكلَّم عن ا
 الخ. والموسيقى والفلك والتنجيم والطب

يس إيرونيموس  القد ِّ

: ٤تي  ١اسمع ما يقوله الرسول في توصيته لتلميذه "اعكف على القراءة والوعظ والتعليم" ) ❖
 ١ت هذا تخل ص نفسك والذين يسمعونك أيًضا" )(، مظهًرا فائدة ذلك بقوله: "ألنك إن فعل١٣
 (.١٦: ٤تي 

وعبد الرب  ال يجب أن يخاصم، بل يكون مترف ًقا بالجميع، صالًحا ومر ة أخرى يقول: "
وأم ا أنت فاثبت على ما (. وقد تدرج قائاًل: "٢٤: ٢ تي ٢" )للتعليم، صبوًرا على المشق ات

سة، القادرة أن تعل مت وأيقنت، عارًفا مم ن تعل مت. وأن   ك منذ الطفولي ة تعرف الكتب المقد 
مك للخالص، باإليمان الذي في المسيح يسوع كل  " :(، وأيًضا١٥، ١٣: ٣تي  ٢" )تحك 

، لكي  الكتاب هو موحًى به من هللا، ونافٌع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر 
 (.١7-١٦: ٣ تي ٢" )يكون إنسان هللا كامالً 

ما أضافه في توجيهاته إلى تيطس بخصوص اختيار األساقفة،  ى بالحر  أيًضا معاس
ادقة ال تي بحسب التعليم، لكي  ...ألن ه  يجب  أن يك ون األسقفقائاًل: " م الزًما للكلمة الص 

(، ألن ه كيف يمكن ٩، 7: ١ " )تييك ون قادًرا أن يعظ بالتعليم الصحيح وي وب خ الم ناقضين
 اهر أن يوبخ المناقضين ويسد أفواههم؟!إلنساٍن غير م

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 .انسكاب الراعي على التأمل في الناموس المقدس ❖
نعم إن هذا كله يتحقق إذا كان للراعي روح الخوف المقدس والحب، إذ بهما يتأمل 
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لية كل يوم في الكلمات المقدسة. إن كلمات الوحي اإللهي تعيد إليه اإلحساس بالمسئو 
 والتمييز بالنسبة لحياة السماء التي كثيًرا ما يهدمها طول فترة االختالط بالناس. 

إن من يختلط بالعالم لسنين طويلة يلزمه أن يجدد على الدوام حبه للوطن السماوي. 
حًقا إن النفس تنحدر كثيًرا في وسط مشاغل العالم، وبما أنه من الواضح أنها تنحدر إلى 

المشاغل الخارجية، لهذا ينبغي أن يكون هدف النفس على الدوام هو  الهالك في دوامة
"إلى أن السعي وراء إتمام الوصايا. هكذا يوصى بولس تلميذه الذي تسلم الرعاية، قائاًل له: 

"كم أحببت ( وكذلك يقول داود: ١٣: ٤تي  ١) أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم".
( وألجل هذا أمر الرب موسى بخصوص ٩7: ١١٩)مز  شريعتك، اليوم كله هي لهجي".

"وتسبك له أربع حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائمه األربع....وتصنع حمل التابوت: 
عصوين من خشب السنط، وتغشيهما بذهب. وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي 

)خر زعان منها". التابوت لي حمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت، ال ت ن
١٥-١٢: ٢٥) 

التابوت هو رمز الكنيسة المقدسة، وقد صارت الوصية إلى موسى أن يسبك له أربع 
حلقات على قوائمه األربع، ألنه من الواضح أن هذه تشير إلى أربع جهات العالم التي 

ت، انتشرت فيها األربع أناجيل. أما العصوان من الخشب السنط اللذان ي ثبتان في الحلقا
فهما الرعاة الساهرون الذين ينكبون على وصايا الكتب المقدسة، ويلتصقون بها على 
الدوام، معلنين وحدانية الكنيسة المقدسة، وكأنهم يحملون التابوت بدخولهم في الحلقات. 
ومعنى حمل التابوت بخشب السنط هو أن نجعل الكنيسة المقدسة تدخل بتعاليمها إلى 

الخشب تغطيه رقائق الذهب، فإن التعاليم تنير طريقنا في هذا العالم عقول المؤمنين. وألن 
ن الذين "تبقى العصوان في حلقات التابوت، ال تنزعان منها". إولذلك أضاف الرب قائاًل: 

يتعهدون خدمة الرعاية عليهم أال يفارق سفر الشريعة فمهم. وقد أمر الرب موسى أن ال 
الوقت عند حمل التابوت عند الضرورة. وعندما تسأل ت نزع منها العصوان حتى ال يضيع 

الرعية الراعي في أمٍر روحي يلزمه أال يتأخر في اإلرشاد. لتبقى العصوان دائًما في 
الحلقات، ليتأمل الرعاة على الدوام في الكتب المقدسة حتى يرفعوا سريًعا تابوت العهد 

"بل قدسوا الرب اإلله في س الرسول: الجديد ليقوموا عند الضرورة بالتعليم. لذلك قال بطر 
عن سبب الرجاء الذي فيكم، بوادعٍة  قلوبكم، مستعدين دائًما لمجاوبة كل من يسألكم

(. وكأنه يريد أن يقول: "أن تبقى العصوان في الحلقات ال ت نزعان ١٥: ٣بط  ١) وخوٍف"
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  .1منها"
 البابا غريغوريوس )الكبير(

 عاية بروح اآلباءوالر  حاجة المعل ِّم إلى المعرفة
ولقد ذكر بأكثر تدقيق أن أسماء أسباط إسرائيل االثني عشر كانت ت كتب على صدرة  ❖

القضاء. فإن حمل أسماء اآلباء مكتوبة على الصدر باستمرار تجعل الكاهن دائم التفكير 
 في حياة اآلباء األولين. عندئذ يسلك الكاهن بال لوم في أثر خطوات اآلباء القديسين الذين

 .2سبقوه متأماًل حياتهم، مبتعًدا عن الخياالت الباطلة، لئال يخطو خطوة غير الئقة
 األب غريغوريوس )الكبير(

 العملية المستمرة حاجة المعل ِّم إلى المعرفة
إذا حدث أن تقدم إلينا شخص أخطأ في حق إنساٍن عظيٍم ال نعرفه راجًيا منا أن نشفع فيه  ❖

أننا ال نستطيع أن نتشفع له، ألنه ال تربطنا بهذا الرجل لديه، فإننا سنجيب في الحال ب
العظيم معرفة. فإذا كان هذا قد استحى أن يشفع عند إنسان ال يعرفه، فكم وكم تكون جسارة 

أو كيف ذاك الذي يتقدم ليشفع للشعب أمام هللا دون أن يتأكد أنه يتمتع بنعمة معرفة هللا؟ 
 3يعرف إن كان قد تصالح هو مع هللا أم ال؟يسأل من أجل مغفرة اآلخرين، وهو ال 

 األب غريغوريوس )الكبير(
 

                                                 
1 Pastoral Care, 2:11  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 2:2  . ترجمة: مجدي فهيم حنا 
3 Pastoral Care, 1:10  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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 سادًسا: محًبا لحياة الخلوة
"وعندما عاد الرسل حدثوه بجميع ما فعلوه". هكذا يليق بالخادم المحب بعد إتمام 

ثه بجميع ما فعل، ليطمئن أنه قام الخدمة اليوميَّة ورعي رعيَّة الفادي، العودة إليه في خ لوة ليحد ِّ
بالخدمة بالروح القدس وليس بذاته، حتى يتزود منه بما يلزمه من تعليم لنفسه، حتى يقدر أن 

 يعل ِّم اآلخرين.
فالراعي، أكثر احتياًجا من أي إنسان إلى حياة السكون والتأمُّل الهادئ، بعيًدا عن جو 

لئالَّ في وسط تيَّارات الخدمة الجارفة وبين االنهماكات الخدمة ألجل نفعه ونفع مخدوميه، 
د  ل خدمته إلى روتيٍن أو واجٍب أو إلى مجرَّ المستمرَّة بال هوادة ينحرف الراعي قلياًل. فتتحوَّ

 خدمة شكليَّة أو خدمة بعيدة عن الروح التي ليس لها فاعليَّة روحيَّة.
حتى  يلزمه أن يقضي فترات طويلة مع هللافالراعي الذي يعل ِّم اآلخرين الوجود مع هللا، 

 يعمل. ال يتكلَّم بغير ما
وقد أعطانا ربنا يسوع درًسا رائًعا في ذلك، إذ كان يقضي الليل كله في الصالة، رغم 

 عدم انفصاله قط عن اآلب والروح القدس.
هذا وال يجوز للراعي أن يغالي في عشقه لحياة التأمُّل تارًكا الرعاية ألجل شوقه 

بل عليه أن يتمتَّع بالحياتين مًعا اللتين تكمل إحداهما األخرى، حياة التأمُّل  ،هللسكون والعزل
واالمتالء التي يجب أن تتضافر مع حياة العمل والخدمة والجهاد المالزم للصالة أيًضا، دون 

 أن تبتلع إحداهما األخرى.
فنترك الخدمة جسدًيا ونهرب ليعطنا الرب فهًما أالَّ نكون أكثر غيرة على خدمته منه، 

ة معيَّنة، مهما بدت ضرورة  لنلتقي به يومًيا في فترات خلوة ولو قليلة، وفترات خلوة طويلة كل مدَّ
عدم هروبنا إلى المكان الهادئ، ألنَّنا كثيًرا ما نشفق على الخدمة بطريقة بشريَّة نفسانيَّة 

 رة االنهماك فيها دون االمتالء المستمر.جسديَّة، فنخسر نحن وتخسر الخدمة بسبب فتورنا، وكث
كم باألكثر في هذه األيَّام التي صار فيها الكاهن يقوم بأعباء كانت الكنيسة في 

فصار مسئواًل أحياًنا عن افتقاد  العصور األولى تسل ِّمها إلى أكثر من قمص وقس وشمَّاس،
 .الخ م ويتدخل في حل  مشاكلهمأكثر من ألفي عائلة، يتفقد مرضاهم، ويشاركهم أحزانهم وأفراحه

صار الكاهن اآلن أكثر احتياًجا إلى الخلوة لئالَّ ينحرف في وسط تيَّار جارف لمجامالت 
 متزايدة.
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أما بخصوص أنواع الحياة الثالثة: حياة التفرغ من كل شيء للتأمُّل، وحياة االنشغال  ❖
أن أي إنسان يمكنه أن يمارس بالعمل والخدمة، وحياة إشراك التأمُّل والعمق مًعا. فمعروف 

 ما يالئمه منها، إذا ثابر بإيمان وحب وعقيدة، فيصل إلى بركاتها الدائمة.
فال  ولكن يجب أن يكون لكل إنسان نصيب من محبَّة الحق ونصيب من الخدمة،

وال مشغواًل لدرجة أنه ال يجب أن يكون اإلنسان متفرًغا لدرجة أن ال يهتم بخير القريب، 
 تأمُّل في هللا...يتفرغ لل

ولكن يجب أن ال ي عاق أحد عن متابعة التأمُّل ومعرفة الحق الذي هو عين العمل 
المستحق كل مديح. فمحبَّة الحق هي التي تدفعنا للسعي نحو الفراغ والهدوء المقدَّس، 

سة.  وضرورات الخدمة تجعلنا نحمل عبء المشغوليَّات المقدَّ

من أحد، فعلينا أن نسل ِّم ذواتنا إلى  –أي نير الخدمة  –ثقل ولكن إذا لم يوضع علينا هذا ال ❖
الرحمة. البحث والتأمُّل في الحق، إلى أن يوضع علينا نير الخدمة، من أجل ضرورة 

، فويل لي أن كنت ال أبشر"... وحتى في ذلك علينا أن ال نهمل مسرة  "الضرورة وضعت عليَّ
 في هذه الضرورات التي تحملناها.التأمُّل، لئالَّ إذا عدمناها نغرق حتًما 

أعمال الخير ورعاية النفوس ملَزمون أن يحملوا للناس شهادة عن الحياة الذين قد أ نيط بهم  ❖
 األخرى )حياة التأمُّل(، لذلك يجب أن يتفرغوا لدراسة وتأمُّل الحق والحياة األبديَّة.

اقة إنسان كفء للقيام وكما أنه ليس من اإلنصاف أن تكون حياة التأمُّل سبًبا في إع
بالمهام الكنسيَّة، كذلك أيًضا ليس من العدل أن يكون اإلنسان كفًوا ألمانة القيام بإدارة 
شئون الكنيسة، ولكونه توَّاًقا وملتهًبا لحياه التأمُّل واستلهام الحكمة، ينسحب من ميدان العمل 

 ليلقي بنفسه في فراغ التأمُّل الالنهائي.
يس أغسطينوس  القد ِّ

أعطانا مخلصنا يسوع المسيح بذاته مثااًل على االبتعاد واالنعزال في الجبل ليصلي،  ❖
وبغلبته على إبليس في البرية. وليس ألنَّه كان عاجًزا عن أن يغلبه ما بين الكثيرين، إنَّما 

)الشيَّاطين( وننال لكي يعل ِّمنا أنه باالعتزال عن الناس والهدوء نقدر أن نقهر أعداءنا 
الكمال، ثم أن مخلصنا لم يظهر مجده لتالميذه أمام الناس بل أخذهم وصعد إلى الجبل 

 وأراهم مجده.
 ويوحنا المعمدان كان في البرية إلى يوم ظهوره.
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وبطرس يعل ِّمنا منفعة االنفراد، ألنَّه لما كان وحده نظر السماء مفتوحة والمالئكة 
 نازلة.

 ال في مدينة وال في قرية بل خارًجا في حقل. ربعة مخلوقات الحة،وحزقيال نظر األ
 وقال أيًضا المرتل إن ِّي أكون وحدي حتى يجوز اإلثم.

وإرميا النبي لمعرفته باضطرابات الجموع من الذين يريدون أن يرضوا هللا صرخ قائاًل: 
 "من يعطيني مسكًنا في القفر ألترك هذا الشعب وَابتعد عنه..."

ء النبي لم يستحق الحصول على الطعام الروحي وغذاء المالئكة إالَّ بانفراده وإشعيا
 عن العالم.

يس أنطونيوس الكبير  القد ِّ

 االنشغال بأمور الرعاية
كثرة االنشغال بأمور الرعاية تفقد الراعي هدوء فكره. لذلك يلزمه بين حيٍن وآخر أن 

هذا بجانب ما لهذه الفترة من قوَّة في اكتشاف  قًيا بكل األحمال واألتعاب عليه،يلتقي بالرب، مل
د إتمام مراسيم األكاليل والجنازات الخ.  نفسه، لئالَّ ينجرف في تيَّار المجامالت، فينهمك في مجرَّ

لَّها حًقا، حسن بل الزم للراعي أن يشارك رعيَّته في أفراحهم وأحزانهم، لكن إن انقلبت الرعاية ك
 الخ. إلى مجرَّد هذه المشاركة، فغالًبا ما تنقلب إلى روتين للمجامالت

د إنسان يحل المشاكل، فتراه منهمًكا في مشاكل  كذلك قد تنقلب حياة الكاهن إلى مجرَّ
ظاًنا أنه في مجرَّد حله  عائليَّة كثيرة غير مهتم بخالص أطراف المشكلة ولقائهم بربنا يسوع،

 نجح في رسالته.لهذه المشاكل قد 
لهذا يلزم الراعي أالَّ ينهمك كثيًرا في أعباء الرعاية ناسًيا نفسه، لئالَّ ينحرف عن 

 رسالته الحقيقيَّة.

موقفه حائًرا بين أمرين: بين خوفه من  القديس غريغوريوس الناطق باإللهياتيصف 
يز بوضوح بين الموقفين مسئولية الرعاية وبين عصيانه للدعوة اإللهية بالهروب فيقول: "ولكي نم

نقول إنه من جهة الخوف من هذه الخدمة، فإن لنا مالًذا في ناموس الطاعة، إذ أن هللا 
بصالحه ينظر إلي إيماننا ويجعل من الذين يتكلون عليه ويضعون فيه كل آمالهم رعاة 

سمع أخشى أن ي… مكملين. لكني ال أعرف شيًئا يلجأ إليه اإلنسان في حالة عصيانه للدعوة
 .(١٨: ٣ذلك اإلنسان هذا الصوت: "أما دمه فمن يدك أطلبه" )حز 
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إن كانت خدمة الرعاية هي إعالن عن الحب، فإن الذين يرفضون رعاية قطيع الرب وقد  ❖
"إن اشتملوا بالفضائل يوصمون بعدم حبهم لراعي الرعاة األعظم. لذلك قال بولس الرسول: 

إذا ماتوا. وهو مات ألجل الجميع، كي يعيش  كان واحد قد مات ألجل الجميع، فالجميع
وكما  ... (١٥-١٤: ٥كو  ٢) ألنفسهم بل للذي مات ألجلهم وقام" األحياء فيما بعد ال

كان األخ يأخذ امرأة أخيه الميت، هكذا فمن الصالح أن ت سند رعاية الكنيسة المقدسة إلى 
س زوجة األخ تبصق في وجهه، أصلح الناس لكي ما يدبرها حسًنا. فإذا لم يقبل فإن العرو 

ألن كل من ال يعني بمساعدة اآلخرين بما له من مواهب، فإن الكنيسة المقدسة ترفضه 
"وحاذين أرجلكم أيًضا، وتخلع أحد نعليه، فيدعي بيته بيت مخلوع النعل، ألنه مكتوب: 

كما بأنفسنا، (. لذلك إذا اعتنينا برعاية اإلخوة اآلخرين ١٥: ٦)أف  باستعداد إنجيل السالم"
فإننا نحذي قدمينا ونحميها. أما الذي يفكر فقط في منفعته الخاصة، متناسًيا منفعة 
اآلخرين، يخلع أحد نعليه بعاٍر. وهكذا يوجد كما قلنا أناس أ عطوا مواهب عظيمة، لكنهم من 
أجل حبهم للتفرغ ومتابعة التأمل يرفضون خدمة اآلخرين بالوعظ واإلرشاد، ويحبون أن 

تزلوا في هدوء، راغبين الوحدة بغرض التأمل. واآلن إن حكمنا على سلوكهم بدقة فإننا يع
نجدهم بالتأكيد مقصرين في حق خدمة الشعب التي هم قادرون على إقامتها. إًذا بأي 
ضمير يفضل ذو المواهب خلوته الخاصة على منفعة اآلخرين، بينما هو يعلم أن االبن 

 .1د نزل من حضن أبيه إلى وسطنا ليصنع خالًصا لكثيرينالوحيد الذي لآلب العالي ق
 األب غريغوريوس )الكبير(

 االنشغال بأمور الرعاية الكثيرة يشتت تركيز العقل ❖
عندما ينشغل الراعي بأعباء الرعاية، غالًبا ما تتملكه الحيرة من تعدد مسئولياته. 

ليس أهاًل ألي واحدة منها.  فعندما يتشتت فكره في اهتمامات كثيرة وينشغل بها يجد نفسه
" )يشوع بن  "يا بني ال تكن أعمالك في أشياء كثيرة.لذلك ينبهنا يشوع بن سيراخ محذًرا: 

( ال يستطيع العقل أن ينحصر في متابعة شيء ما إذا كان مشتًتا بين  ١٠: ١١سيراخ 
اقع يفقد اهتمامه أموٍر كثيرٍة، وعليه فإذا انشغل في البحث عن اهتمامات دخيلة عليه ففي الو 

الثابت بباطنه. ومن العجيب أن يعرف العقل كيف ينظم األمور الخارجية ويوزع اهتماماته 
بين كثير منها في حين يجهل حقيقة ذاته. فعندما ينشغل باألمور الخارجية فوق ما ينبغي 
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لبعد يصبح كأنه في رحلة طويلة انهمك فيها فنسي هدفها. مثل هذا العقل يكون بعيًدا كل ا
 عن فحص الذات حتى أنه ال يشعر بما يقاسيه من أذى، وما يرتكبه من أخطاٍء جسيمٍة. 

لم يتحقق حزقيا الملك أنه أخطأ حين كشف للغرباء الذين أتوا إليه ذخائر بيته من 
ذهٍب وفضٍة، وإذ ظن أنه فعل حسًنا وقع تحت غضب الديان، وعوقب كل أبنائه الذين 

 (.7 -١: ٣٩خرجوا من صلبه )إش 
وهكذا عندما يكون لدى الراعي إمكانيات وفيرة، غالًبا ما يقوم بأعمال تعجب الرعية 
لمجرد صنعها، األمر الذي يؤدي به إلى انتفاخ عقله بأوهاٍم تثير غضب الديان، مع أنه لم 

لكن الذي يدين والذي ًيدان يعرفان ما يصدر عن هذا الراعي في الظاهر أي فعل شرير. 
فعندما نصنع التعدي في قلوبنا ال يعرف الناس عن ذلك شيًئا، لكن الديان  .في الباطن

 يكون شاهًدا على آثامنا. 
لم يكن ملك بابل متكبًرا ألنه تفوه فقط بأقوال التشامخ، فلقد سمع من فم النبي حكم 
الرفض قبل أن يبوح بكبريائه. وقد تنقى حًقا من خطية الكبرياء عندما اعترف أمام كل 

ر بعظمة ما الشع ب باهلل الواحد الجبار الذي أغضبه. ثم بعد ذلك إذ ارتفع بازدهار قوته وس 
"أليست هذه بابل حققه، تعالى بغروره الذاتي على كل اآلخرين، وقال منتفخا بالكبرياء: 

( وهكذا وقع  ٣٠: ٤" )دا العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجالل مجدي؟
ب اإللهي الذي أثاره كبرياؤه الكامن في داخل نفسه، ألن الديان العادل تحت طائلة الغض

أواًل يرى ما في الخفاء ثم يوبخ عالنية، لذلك حوله هللا إلى حيوان أبكم وعزله عن مجتمع 
إن من يرفع ذاته فوق كل الناس يفقد اإلنسان وأسكنه مع الوحوش بعد أن سلبه عقله. 

 .وحهإنسانيته حسب عدالة الحكم ووض
وإننا إذ نورد هذه األمثلة ال نلقي اليأس في قلوب المقبلين على هذه الخدمة، بل 
نحصن القلوب البسيطة من اشتهائها، لئال يتجرأ الفاسدون فيغتصبون الرتب السامية، 

 .1ويحاول الذين يتعثرون في األراضي السهلة أن يتسلقوا الوهاد والقفار

وأن ال يهمل  جية ال ينبغي أن يهمل الحياة الداخلية،الراعي في اهتمامه باألمور الخار  ❖
 الخارجية باهتمامه بالداخلية.

ال ينبغي للراعي أن يقلل من اهتمامه بالحياة الداخلية بسبب اهتمامه باألمور 
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الخارجية، وال ينبغي كذلك أن يكون اهتمامه بالحياة الداخلية سبًبا في إهماله لشئون الرعاية 
يجب أن ينغمس فيما هو خارجي، فيهلك داخلًيا أو يحصر نفسه فيما الروحية، فهو ال 

 يختص بالداخل فقط، وينسى أن يمنح إخوته الرعاية الالزمة.
إنه في كثير من األحيان ما ينسى بعض الرعاة أنهم أعطوا سلطاًنا على إخوتهم 

المية، ليعملوا على خالص نفوسهم، فيكرسون أنفسهم بكل مالهم من قوة لمشاغلهم الع
ويتفرغون لهذه المشاكل طالما كانت موجودة أمامهم، فإذا لم تكن موجودة فإنهم يلهثون 
وراءها لياًل ونهاًرا بعقل قلق ومضطرب، وحتى عندما تنقضي المناسبات التي تستدعى 
وجود هذه المشاكل فإن فكرهم يظل منشغاًل بها. إنهم يسرون بانشغالهم بها وال يستريحون 

كدحوا فيها. هؤالء يسرون بانشغالهم باالهتمامات العالمية ويهملون األمور  إال إذا هم
الداخلية التي كان ينبغي أن يعلموها لآلخرين. ولهذا تزيد حياة الرعية فتوًرا بالرغم من أنها 

 تريد أن تنمو في الروحيات بسبب اصطدامها بحجر العثرة وهو قدوة الرعاة.
قوتها، ومن العبث حينما يشتبك جيش مع قوات فالرأس إن وهنت فقدت األعضاء 

األعداء أن يتبع الجنود قائدهم إذا ضل الطريق، حينئذ ال تنفع أي عظات في تهذيب 
النفوس، وال أي توبيخ في أن يعنف آثامها، وإذا تحول راعي النفوس إلى قاٍض أرضي فإن 

لراعي بالهموم األرضية، القطيع ال يستطيع أن يعاين النور الحقيقي، وعندما ينشغل عقل ا
 فإن الغبار الذي تثيره ريح التجارب يعمى عيون المؤمنين.

"فاحترزوا على العكس من ذلك قال مخلص البشرية ناهًيا إيانا عن الشهوات: 
وفي  "وهموم الحياة"ويضيف بعد ذلك مباشرة:  ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم في خماٍر وسكٍر"

وقد أعلن طبيعة  "فيصادفكم ذلك اليوم بغتة."قائاًل:  نفس المناسبة أضاف عنصر الخوف
: ٢١)لو  "ألنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل األرض"هذا اليوم فقال: 

 (. ١٣: ١٦)لو  "ال يقدر خادم أن يخدم سيدين"(، ولنفس السبب قال أيًضا: ٣٥-٣٤
و ال يكتفي بدعوتهم لذلك يحذر بولس الرسول نفوس األتقياء من شركة العالم، وه

"ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضى ضد ذلك، بل يجندهم أيًضا فيقول: 
(. ألجل ذلك يأمر الرسول رعاة الكنيسة أن يكون هدفهم هو تحرير ٤: ٢تي  ٢) من جنده"

ي "فإن كان لكم محاكم فأنفسهم من هذه األشياء وهو يشير في مشورته إلى العالج فيقول: 
(. أي  أن األشخاص ٤: ٦كو  ١) أمور الحياة، فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة"

الذين لم يتحلوا بالمواهب الروحية عليهم تدبير الشئون العالمية. فهو يريد أن يقول توضيًحا 
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لذلك: بما أن هؤالء ال يمكنهم إدراك األمور الداخلية تماًما، فال أقل من أن ينشغلوا باألمور 
خارجية. ومن ثم فإن موسى كليم هللا قد المه يثرون الرجل الغريب الجنس ألنه كرس ال

(. وقد أشار عليه في نفس الوقت أن يعين ١7: ١٨نفسه... لشئون الشعب األرضية )خر 
أناًسا آخرين معه ليقضوا في المنازعات حتى يتفرغ هو لتعليم أسرار األمور الروحية 

 وتلقينها للشعب.
لرعية أن تقوم باألمور الصغيرة وعلى الرعاة أن يضطلعوا باألمور الهامة إذا فعلى ا

 حتى ال يتسبب الغبار األرضي في إظالم العين التي وضعت عالًيا لترشد الخطاة. 
إن الرعاة جميًعا هم رؤوس للرعية ويتحتم على الرأس أن تتطلع إلى األمام من فوق 

ق مستقيم. أما إذا أعوجت هيئة الجسم المستقيمة حتى تستطيع األقدام السير لألمام في طري
وانحنت الهامة حتى األرض، تثاقلت الرجل في سيرها في طريق االستقامة. فكيف يسمح 
ضمير الراعي له بالتمتع بكرامة الكهنوت عند اآلخرين إن كان قد انشغل باألمور األرضية 

توعده الرب في غضب مجازاته التي كان عليه أن يوبخ اآلخرين بسببها؟ هذا هو حًقا ما 
(. ويستوي الكهنة ٩: ٤)هو  "فيكون كما الشعب هكذا الكاهن"العادلة بالنبي القائل: 

القائمون على الخدمة الروحية مع الشعب عندما تكون أعمالهم كأعمال الذين يسعون وراء 
حزن  كل ما هو جسدي. فقد تأمل إرميا النبي في هذا وأظهر في جزعه على خراب الهيكل

حجارة القدس في  "كيف أكدر الذهب تغير اإلبريز الجيد؟ انهالتمحبته العميق، فقال: 
(. وماذا يقصد بالذهب الذي يفوق كل المعادن األخرى ١: ٤)مراثي إرميا  رأس كل شارع"

إال سمو القداسة؟ وماذا يقصد باإلبريز الجيد إال االحترام الذي نكنه لهم؟ نعم ماذا تعنى 
دس إال أصحاب الرتب المقدسة؟ وماذا يقصد بكلمة شوارع إال سعة هذه الحياة؟ حجارة الق

)مت  الباب ورحب الطريق الذي يؤدى إلى الهالك" "ألنه واسعوالحق اإللهي نفسه يقول: 
7 :١٣ .) 

يتكدر الذهب عندما تفسد الحياة المقدسة باألعمال األرضية، ويتغير اإلبريز الجيد 
س لهؤالء الذين كان يظن أنهم أتقياء. فعندما ينشغل إنسان باألمور عندما يقل تقدير النا

 األرضية ويترك حياة القداسة تنتقص كرامته، ويتكدر وكأن بريقه قد بهت في عيون الرعية.
كأن بحجارة القدس تنهال في الشوارع عندما يهتم الرعاة بطرق العالم الواسعة هؤالء 

باألسرار الداخلية لزينة الكنيسة، أي  أسرار تابوت العهد. الذين كان ينبغي عليهم أن ينشغلوا 
ومن الواضح أن أحجار القدس كانت تظهر في حلة رئيس الكهنة في القدس األقداس لكن 
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إن كان سلوك خدام الدين ال يجعل الرعية تقدم الكرامة لمخلصهم، فإن أحجار القدس ال 
األحجار حًقا في الشوارع، عندما يسلم تصبح مكونا لثوب رئيس الكهنة، وهكذا تنهال هذه 

 أصحاب الرتب المقدسة أنفسهم إلى ملذاتهم الخاصة، ويلتصقون باألمور األرضية.
وينبغي أن نالحظ أيًضا أنه قد قيل أن هذه الحجارة ال تنهال فقط في الشوارع بل في 

فإنهم يحبون  رؤوس الشوارع أيًضا، وهذا يعني أنه حينما ينشغل الرعاة باألمور العالمية
التواجد على رؤوس الشوارع حتى يتحكموا في الطرق الواسعة التي تؤدى إلى ملذاتهم وفي 

 نفس الوقت يكونون عند رأس الشارع بالمظهر الخارجي للتقوى.
ليس هناك ما يمنع من أن ندرك أن هذه هي الحجارة التي ب ني منها القدس. فهي 

رجال الدين في األمور العالمية، هؤالء الذين كان تكون مبعثرة في الشوارع عندما ينغمس 
يتجلى مجد القداسة في رتبهم المقدسة من قبل. لهذا ينبغي على الراعي أن ال يضطلع 
بعبء المشاغل العالمية، ولكن عليه أال يسعى أبًدا وراءها بدافع من الحب لها، خوًفا من 

ويهبط إلى األعماق بعيًدا عن أن تسيطر على ذهن الشخص المرتبط بها، فينوء بثقلها 
 االهتمامات السماوية.

وعلى العكس من ذلك يتعهد البعض برعاية القطيع، لكنهم يرغبون في التفرغ لألمور 
الروحية تماًما بحيث ال يعطون وقًتا لألمور الخارجية، وأمثال هؤالء ال يقدمون أية معونة 

فليس بغريٍب إن أهملت الرعية للرعية، ويهملون األمور التي تختص بالجسد. ولهذا 
وعظهم، ألنهم بعدم إعطائهم الرعية ضروريات الحياة الحاضرة ال تجد كلماتهم تجاوًبا من 
السامعين، ألن التعليم ال يصل إلى ذهن من يحتاجون إليه إذا لم يصدر من قلب راٍع محٍب 

ع إذا رواها عطف وعطوٍف إلى قلوب السامعين، إن بذرة الكلمة تنمو جيًدا في قلب السام
المعلم. فعلى الراعي إذا أراد أن يزرع في الداخل )القلب( أن يهتم بالخارج )أمور الحياة 
الدنيا(، أي أن يكرس الرعاة كل جهدهم للحياة الداخلية للرعية، ولكن دون أن يهملوا ما هو 

 للحياة الخارجية أيًضا.
الراعي بسبب إهماله في واجب  وكما سبق أن قلت أن للرعية العذر إذا لم تقبل كالم

"أطلب إلى تقديمه المعونة الخارجية. وفي هذا يقدم بطرس الرسول تعليمه الجاد قائاًل: 
رفيقهم، والشاهد آلالم المسيح، وشريك المجد العتيد أن  الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ

ذا كان يعني ( وهو هنا يوضح ما إ٢-١: ٥بط  ١) يعلن، ارعوا رعية هللا التي بينكم".
"نظاًرا، ال عن اضطرار بل باالختيار، وال لربح رعاية القلب أم رعاية الجسد عندما يضيف: 
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 قبيح بل بنشاط". 
وهو هنا يحذر الرعاة برقة، لئال يطعنوا أنفسهم بخنجر الطموح، وهم يحاولون إرضاء 

دموا إلخوتهم رغبات رعيتهم. ولئال يظلوا محرومين من خبز الصالح، بعد أن كانوا قد ق
"وإن كان أحد ال المعونة الجسدية. ويذكر بولس الرسول هذا االهتمام الرعوي عندما يقول: 

تي  ١) بخاصته، والسيما أهل بيته، فقد أنكر اإليمان وهو شر من غير المؤمن". يعتني
وا ( لهذا يجب عليهم في مثل هذه األمور أن يكونوا دائًما خائفين ومتيقظين لئال يبتعد٨: ٥

عن أهدافهم الروحية في غمرة انشغالهم بالمشاغل الخارجية ـ ألنه كما قلت ـ كثيًرا ما يحدث 
أن تنشغل قلوب الرعاة في غفلة منهم بالهموم العالمية فيتغير حبهم الداخلي وينغمسوا في 
األمور الخارجية، ويتجاهلوا أنهم قد أخذوا على عاتقهم توجيه النفوس ـ ونتيجة لهذا تكون 

 رعايتهم المقصورة على الناحية الخارجية في حدود ضيقة.
"وال يحلقون رؤوسهم، وال يربون خصاًل، بل يجزون لهذا قال حزقيال عن الكهنة: 

( ألن الرعاة الحقيقيين هم الذين يتولون رعاية المؤمنين ٢٠: ٤٤)حز  شعر رؤوسهم جًزا".
 إلرشادهم في األمور المقدسة. 

األفكار المتعلقة باألمور الخارجية، وعندما تطغى هذه فالشعر على الرأس هو 
األفكار بغزارة على العقل، فإنها تدل على أن مشاغل الحياة الحاضرة تنمو أكثر من الالزم 
بسبب عدم االهتمام وتزيد دون أن نشعر بها. لذلك كان يجب على كل من له سلطان على 

ن ينشغل بها أكثر من الالزم. فلهذا منع اآلخرين أن يهتم باألمور الخارجية، ولكن دون أ
الرعاة من أن يحلقوا شعر رؤوسهم تماًما، أو يتركوه لينمو، حتى ال ينسوا االهتمامات 
الجسدية لرعاياهم، وال يسمحوا لها كذلك بأن تشغلهم أكثر مما يجب ولهذا أمرهم أن: 

الالزم، وليس أكثر مما  أي  أن يهتموا باألمور الجسدية بالقدر "يجزوا شعر رؤوسهم جًزا"
يجب. بهذا نحرس الحياة الجسدية باالهتمام بما هو خارجي، وال يمنع ذلك االهتمام بما هو 
للقلب، فالشعر على رأس الكاهن يبقى لكي يغطى الجلد ولكنه يقص بحيث ال يغطي 

 .1العينين
 غريغوريوس )الكبير( باباال

 له في أمور الرعايةمدى تدخُّ 
                                                 

1 Pastoral Care, 3:1  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
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من واجب الكاهن أو أي رجل من رجال الكهنوت أن يكون نافًعا للكل بقدر اإلمكان، وال  ❖
يسب ِّب ضرًرا ألحد. وإذ ال يمكنه أن يساعد أحًدا )في حل المشاكل الماديَّة( إالَّ على حساب 

يخسر القضيَّة ألن الذي  ،الطرف اآلخر، لهذا فليس من شأنه التدخل في األمور الماليَّة
 يصيبه ضرر، ويظن أن الكاهن الوسيط هو السبب.

يليق بالكاهن أالَّ يضر أحًدا، بل يكون مستعًدا لمساعدة الكل، على أن يكون قادًرا 
 على ذلك بقوَّة هللا وحدها.

أما في قضيَّة الحياة والموت )خالص النفس أو هالكها(، فبال شك تكون خطيَّة 
أي البد التدخل. لكن  ضر أحًدا كان يلزم أن يساعده وهو في خطر،عظيمة على الكاهن أن ي

من الغباوة أن تجلب غيظ اآلخرين عليك وتفقدهم بسبب أمور ماليَّة. ولو أنه يلزم أيًضا أن 
 تأخذ على عاتقك مساعدة اإلنسان المتضايق في المشاكل الماليَّة.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 والتواضع لهروب من الخدمةا
يعلم أن إرادة العلي قد أقامته راعًيا ومع ذلك يرفض هذه اإلرادة ال يكون بالحقيقة الذي  ❖

ضعت عليه أعباء الرعاية وله من المواهب ما يستطيع بها أن ينفع  متواضًعا. لكن إن و 
اآلخرين، فعليه أن يخضع ألوامر هللا ويبتعد عن خطية العناد ويهرب منها بقلبه ويقدم 

 .1لو كانت ضد رغبتهذبيحة الطاعة حتى و 
 األب غريغوريوس )الكبير(

لنفهم اآلن جيًدا في كلتا الحالتين أن الذي مانع لم يقاوم تماًما، والذي قبل الرسالة قد  ❖
(. إن الذين لم يتطهروا ال يحق لهم أن يقوموا ٦: ٦تطهر قباًل بجمرة من على المذبح )إش 

اإللهية عليهم أال يقاوموا الدعوة بعناد تحت  بهذه الخدمة المقدسة. والذين قد تطهروا بالنعمة
 .2ستار التواضع

 األب غريغوريوس )الكبير(

لقد ارتعب موسي مع أن هللا كان يشجعه وبالرغم من كل ذلك يركض ضعفاء الناس وراء  ❖

                                                 
1 Pastoral Care, 1:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 1:7  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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هذه الخدمة. ومما يدعو للعجب أن الذين هم على وشك السقوط تحت ثقل أعمالهم، يعملون 
وضع أعمال اآلخرين على أكتافهم! والذين قد وهنوا تحت حمل أعبائهم على إغراق أنفسهم ب

 1يضيفون إلى أعبائهم أحمااًل أخرى!
 األب غريغوريوس )الكبير(

 للخلوة وقت وللرعاية والكرازة وقت
معه يسوع خبز الروح، لكن الق به أن و وقد و جد على الجبل وحده  ،تعب بطرس من الجموع ❖

 . 2الحب المقد س من أجل هللاقتنًيا تماًل األلم، ميرجع مر ة أخرى للعمل مح

عكف على ذلك في وقت اِّ كرز بالكلمة، اِّ نزل "ابطرس،  ايإنك ترغب في البقاء على الجبل  ❖
(. احتمل، جاهد... ٢: ٤ تي ٢) "مناسب وغير مناسب. وب خ، انتهر، عظ بكل أناة وتعليم
ل خالل عمل المحبة المستقيم. فإنه حتى تنال ما يعنيه ثوب المسيح األبيض من بهاء وجما

(... وفي ٥: ١٣ كو ١الرسول نسمعه يمدح المحبة، قائاًل: "ال تطلب ما لنفسها" ) أمتى ق ر 
لب أحد ما ـيط ال" موضع آخر يطالب أعضاء المسيح أي المؤمنين بهذا األساس للمحبة:

ما  "غير طالبٍ  (... ويتحدث عن نفسه٢٤: ١٠ كو ١) بل كل واحد ما هو لآلخر" ،لنفسه
 (. ٣٣: ١٠ كو ١) "صوايوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخل  

فظ هذا لقد ح   .مع المسيح على الجبل بقاءهذا ما لم يفهمه بطرس حين رغب في ال
أم ا اآلن فيلزمك أن تنزل للعمل على  ،(أي في السماءبطرس بعد الموت ) ليكون لك يا

 األرض لكي تخدم عليها. 
نزل الخبز لكي  .حب وي ذبَ ل وي صلَ )يسوع(" على األرض لكي ي رذَ لقد نزل "الحياة 

 نزل الينبوع لكي يعطش، فهل ترفض أنت هذا العمل؟ . نزل الطريق لكي يتعب. يجوع
 بل لتكن لك المحب ة.  ،ال تطلب ما هو لنفسك

 . 3بالحق، حينئذ تنطلق إلى األبدي ة لثمر السالم واألمان أكرز
يس أغسطينوس  القد ِّ

 

                                                 
1 Pastoral Care, 1:7  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Ser. on N. T. 28:3. 
3 Ser. on N. T., 28:6. 
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 سابًعا: يتجنب المناقشات الغبيَّة
 له رسالة واضحة

إذ رسالة رب المجد يسوع واضحة وبسيطة، لذلك نجده في لقائه وحديثه مع كل إنسان 
يهدف إلى مرمى معيَّن ال يحيد عنه، وال ينشغل بغيره. هكذا يليق بكل خادم، بل وبكل إنسان، 

يهرب من الجدل الباطل، مقدًرا قيمة وقته، جاًدا فيما يهدف. أمَّا الذي أن يتَّضح أمامه هدفه و 
ولو لم يصل إلى أية نتيجة.  يسلك بال هدف، فتجده ينحرف في تيَّار النقاش والجدل الباطل،
 كما يحدث حالًيا على بعض القنوات الفضائية واإلنتريت وخالفه.

 أمثلة
(، وفي عطفه خلق له عينيه، ٩ و)ي . التقى رب المجد يسوع بالمولود أعمى١

يَران  َوالذين َكان وا َيَرْوَنه  َقْباًل أنه َكاَن أَْعَمى َقال وا: َأَلْيَس َهَذا ه َو فحدثت بلبلة ليست بقليلة. " َفالجِّ
ي؟ ه   الذي َكاَن َيْجلِّس  َوَيْسَتْعطِّ وَن: أنه ي ْشبِّه  وَن َقال وا: َهَذا ه َو. َوآَخر  ون صاروا ..." والفر ِّيسيُّ آَخر 

 يتساءلون: "كيف أبصر؟". تارة يسألونه وأخرى يسألون والديه وثالثة يكررون عليه السؤال.

في وسط هذه البلبلة، لم يفتح يسوع فاه، وال دافع عن نفسه بكلمة، مع أنه قادر أن 
في هدوء ا إنَّم يفحم الجميع. لكنَّه لم يرد حتى أن يقابلهم، ألنَّه عالم بأن اللقاء معهم ال يجدي،

 "أتؤمن بابن هللا؟" :التقى باألعمى الذي أخرجوه خارج المجمع، وقال له
كلمات قليلة في جو هادئ بعيًدا عن كل االضطرابات، كسب بها نفس يحبُّها ويشتاق 
إلى خالصها، أفضل من نقاش طويل وجدل منطقي ودفاع ال يكسب به أحًدا، بل قد يكون فيه 

 مضيعة للوقت!
، كان يجيبها باختصار وبطريقة معيَّنة يسوع في حديثه مع السامرية رب المجد. ٢

هة تهدف إلى كسبها. فقد أرادت أن تتحدَّث عن كل شيء إالَّ عن خطاياها واحتياجها إلى  موج ِّ
البئر وليس له دلو، تتحدَّث عن أقوال  نمخلص. تتحدَّث عن عدم قدرته على إخراج الماء م

ثت وجه حديثها إلى حاجتها إلى  آبائها، تتحدَّث عن السجود والعبادة. أمَّا يسوع فكلما تحدَّ
"كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيًضا. ولكن من يشرب من  :المخلص، فمرَّة يقول لها

الماء الذي أعطيه ال يعطش إلى األبد"، وثانية: "اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا"، لكي 
وأخيًرا كانت النفس العطشى بين يدي  أن يجرح مشاعرها، يجذبها إلى االعتراف بخطاياها دون 
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 م شبعها وم رويها.

ا٣ ، حدث تذمر من الجميع، قائلين: "إنه دخل . رب المجد يسوع في لقائه مع زكَّ
(. أمَّا يسوع فلم يهتم بالتذمر واعتبره في حكم العدم، ألنَّه 7: ١٩ليبيت عند رجل خاطئ" )لو 
 (.٩: ١٩اليوم حصل خالص لهذا البيت" )لو مشغول بخالص هذا البيت. "

ه نحو خالص السامع أو  –في كل مرَّة  –وهكذا نجد ربنا يسوع  حديثه كله موجَّ
د الدفاع عن نفسه، أو إبهار الجموع بسلطانه  الخ. الجماعة الملتفَّة حوله، وليس لمجرَّ

ل عنه. ففي له هدف واضح معين، ال ينشغ والراعي الذي له روح المسيح في الخدمة،
، حتى في الترام  الجنازات، في العظات أو الجلسات الفرديَّة، األفراح أو أينما ذهب وحيثما حل 

ثهم.  أو في الشارع، قلبه يلهج بمحبَّة هللا ومحبَّة شعبه، طالًبا النمو الروحي الدائم له ولمن يحد ِّ
ًبا ما يدور والعجيب أن كل إنسان يعرف مهمته. فالطبيب عمله الطب وحديثه غال

كثيًرا  –بضربة الجهل أو الشيطان  –الخ. لكن الكاهن  حوله، خاصة إن كان ال يعشق مهنته
د أن يجامل أوالده، أو يتمم السر  بصورة أو أخرى،  ما ينسى هدفه. فيحضر األكاليل لمجرَّ

رديَّة ويحضر الجنازات للمجاملة ويتحدَّث أثناء الزيارات في كل األمور من مشاكل عامة أو ف
 واقتصاديات وطب، ما عدا الحديث عن ربنا يسوع كمخلٍص وفاٍد النفس.

سة أو الكرازة أو  ليعطنا الرب أن يكون هدفنا واضًحا في أثناء إتمام األسرار المقدَّ
 االفتقاد أو أثناء حل المشاكل العائليَّة أو الفرديَّة.

الحديث غالًبا إلى  وال عجب أنه عندما ي فتح الحديث عن مخلصنا يسوع، ينقلب
مناقشات جافة حول الدين أو العقيدة، بل وأحياًنا حول شخص ربنا يسوع، لكن بغير مباالة به 

 كمخلص شخصي للكاهن المتكلَّم أو الشخص المستمع!
ليكن للكاهن القلب المحب للرب يسوع حتى يقدر أن ينتقل سريًعا بالمتكلَّم إلى 

معه، متجنًبا كل نقاش جاف غبي، وبهذا ينف ِّذ وصيَّة الحديث عن شخص ربنا يسوع ويتالمس 
(، أي ال تنشغلوا بشيء غير عمل ٤: ١٠الرب لرسله: "ال تسل ِّموا على أحد في الطريق" )لو 

 هللا في النفس.

وَمات  َوالم َناَزَعات  الَنام وسيَّة َفاْجَتنِّْبهَ " ❖ ا الم َباَحَثات  الَغبيَّة َواأَلْنَساب  َوالخ ص  ا، أَلنََّها َغْير  َوَأمَّ
َتْينِّ  ْنَذارِّ مرَّة َوَمرَّ ع  َبْعَد اإلِّ ل  الم ْبَتدِّ َلٌة. َالرَّج  ْثَل َهَذا َقدِّ اِّ َنافَِّعٍة، َوَباطِّ ْعرِّْض َعْنه . َعالًِّما أن مِّ

هِّ  ْن َنْفسِّ ئ  َمْحك وًما َعَلْيهِّ مِّ  (.١١-٩: ٣" )تي انحرَف، َوه َو ي ْخطِّ
م هذا التعب مع خاصتك )أي لماذا تتعب باطاًل، إذ تزرع عل ى الصخرة، فيجب أن تقد ِّ
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 الذين يقبلون اإليمان( إذ تخاطبهم.
"لعل هللا يعطيهم التوبة"، وهنا يقول: "الرجل المبتدع  :كيف يقول الرسول عن الهراطقة

" لقد قال هذا عن الذين فيهم رجاء أن يتوبوا. أمَّا إذا ؟بعد اإلنذار مرَّة ومرتين أعرض عنه
 ناد المبتدع ظاهًرا معلوًما، فلماذا تتعب معه باطاًل؟!كان ع

في الكالم الباطل )الفارغ( خسارة عظيمة، فيجب على المعل ِّم، إمَّا أن يعل ِّم أو يصل ِّي أو  ❖
 يشكر.

كما أن التغافل عن الذين فيهم رجاء في التوبة هو فشل )في الخدمة(، هكذا عدم معالجة  ❖
 هو جهل وغاية في الجنون.المرضى بأسقام ال ي رجى شفاؤها 

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

كما أن المياه الفاسدة تجعل حتى أحسن الخمر غير صالحة للشرب، هكذا المناقشات  ❖
الشر ِّيرة تفسد الفضالء في السي رة. ولذا حينما ت قابل إنساًنا يحب الجدال ويتناقش معك ضد 

ل ذهنه إلى حجٍر.ما هو حق وو   اضح في ذاته، فاقطع الحديث وانسحب سريًعا، إذ قد تحوَّ
يس أنطونيوس الكبير  القد ِّ
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 ثامًنا: أن يكون متواضع ا 
 الرعاية والهروب من حب الكرامة

 من يرفع ذاته فوق كل الناس يفقد إنسانيته حسب عدالة الحكم ووضوحه. ❖

ورد هذه األمثلة ال نلقي اليأس في قلوب المقبلين على هذه الخدمة، بل نحصن وإننا إذ ن ❖
القلوب البسيطة من اشتهائها، لئال يتجرأ الفاسدون فيغتصبون الرتب السامية، ويحاول الذين 

 .1يتعثرون في األراضي السهلة أن يتسلقوا الوهاد والقفار
 األب غريغوريوس )الكبير(

 الرعاية والكبرياء
في أول األمر أنه غير مستحق، فهرب من أمجاد الم لك لكن بعد أن  شاولأدرك  هكذا ❖

صم(، فتركه صموئيل وتخلى عنه، ألنه اشتهى مجد الناس  ١تواله انتفخ بالكبرياء )
الذي كان مقبواًل في كل أعماله أمام هللا الذي اختاره، بمجرد تحرره داود ورضاهم. وأيًضا 

)أوريا الحثي(! وضعف بالزنا إذ اشتهى  2امه... فقتل الرجلمن التزاماته انطلق في أوه
 .3(٢٠: ١١صم  ٢المرأة )

 األب غريغوريوس )الكبير(

 الرعاية والحذر من غرور النجاح
 .4غالًبا ما يدنس النجاح القلب بالمجد الباطل، أما الضيقات فتنقيه باألحزان ❖

  في النجاح ينتفخ العقل، وفي الضيقات تخمد نار العظمة. ❖
في النجاح يتناسى اإلنسان حقيقة نفسه، وفي الضيقات يعود اإلنسان ولو مرغًما إلى 

 نفسه ليعرف حقيقتها. 

                                                 
1 Pastoral Care, 1:4  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 

 .( ٣٠، ١7. ١٥، ٢٣-٢١: ١٠مل  ١قارن مع ) ٢
3 Pastoral Care, 1:3  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
4 Pastoral Care, 1:3  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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في النجاح تحسب كل األعمال الخيرة السابقة وكأنها كال شيء، أما في الضيقات فتذوب  ❖
كل الذنوب حتى المزمن منها. ومعلوم لدينا من خبرتنا العامة أنه في مدرسة الشدائد 
يضطر القلب إلى ضبط نفسه بنفسه. وعلى العكس عندما يبلغ المرء مركًزا عالًيا فإنه على 

 .1التو يتغير القلب ويتعظم
 األب غريغوريوس )الكبير(

                                                 
1 Pastoral Care, 1:3  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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 تاسًعا: أن يكون حكيًما )صاحًيا عاقاًل(
 حكمة سمائيَّة

وانفعاالت الرعاية الروحيَّة تعالج الروح بما تكنه في جوانبها الداخليَّة من مشاعر 
إذ هي تخضع لمؤثرات الطفولة منذ بداية الوالدة مع  ودوافع خفيَّة حتى عن النفس ذاتها،

تأثيرات المنزل والصداقات والقراءات ورواسب المبادئ والتعاليم الصحيحة أو المزيفة التي قد 
ا، يسمعها أو يقرأ عنها أو يتالمس بها مع غيره، هذا كله يجعل عمل الطبيب الروحي صعبً 

 أكثر صعوبة من الطب الجسدي.
بل وال كل قوَّات قوَّة بشريَّة أو حكمة أرضية مهما بلغت، بال يمكن تحقيق هذا الهدف 

إن تجمعت تقدر أن ترفع نفس بشريَّة واحدة من فسادها وشرورها، لتعطيها قوَّة جديدة  تالسماوا
 ذاته، الذي وحده يقدر أن يمأل جوانب تعمل فيها لتعبر بها إلى السماويَّات. إنَّما هو عمل ابن هللا

ر النفس من كل قيودها ورباطاتها القديمة، وتشتاق إلى خالقها  القلب، فتهرب منه كل ظلمة، وتتحرَّ
 مرَّة أخرى بعد فترة ظالم طويلة عاشت فيها.

، بل 1فال مالك وال رئيس مالئكة وال رئيس آباء وال نبي ائتمنه الرب على خالصنا
ًما دمه دواًء للنفس البشريَّة التي فسدت،جاء ابن هللا وهو وحده القادر أن يكمل عمل رسالته   مقد ِّ

امه نحو شعبه.  في أشخاص خدَّ
(. ٢: ٣تي  ١صاحًيا عاقاًل" ) فالخادم تلزمه الحكمة، "فيجب أن يكون األسقف...

بال سلطان زمني  لكنَّها ليست حكمة بشريَّة، ألنَّه أية حكمة تقدر أن تقود قطيع هذا عدده،
َكَماءِّ لينطلقوا إلى السماويَّات؟! " يجبرهم على الطاعة والخضوع، ْكَمَة الح  أَلنَّه  َمْكت وٌب َسأ بِّيد  حِّ

؟ َأَلْم )مدع وُّا الحكمة(  ْهرِّ ؟ َأْيَن م َباحِّث  َهَذا الدَّ . َأْيَن الَحكِّيم ؟ َأْيَن الَكاتِّب  َوَأْرف ض  َفْهَم الف َهَماءِّ
لِّ  ْكَمَة َهَذا الَعاَلمِّ  ي َجه ِّ يحِّ (. ولكن البد لنا من حكمة سمائيَّة، "٢٠-١٩: ١ كو ١" )هللا حِّ َفبِّالَمسِّ

ْكَمةِّ هللاقوَّة هللا  وَع الذي َصاَر َلَنا  ...َوحِّ يحِّ َيس  ْكَمًة مَِّن هللاَأْنت ْم بِّالَمسِّ  ١" )َوبِّرًّا َوَقَداَسًة َوفَِّداءً  حِّ
 (.٣٠، ٢٤: ١ كو

مها لنا اآلباء وتظهر حاجتنا كر  عاة إلى الحكمة السمائيَّة، في المقارنات التي قدَّ
يسون بين الرعاية الروحيَّة ورعاية الغنم، أو الطب الروحي والطب الجسدي، نكتفي بذكر  القد ِّ

                                                 
  .غريغوري لالقداس ا ١
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 مقتطفات منها.

إن كان الرب نفسه صعد ونزل، فواضح أن الكارزين به يصعدون باالقتداء به، وينزلون  ❖
 .1بالكرازة

 ديس أغسطينوسالق

 سلوك سماوي 
الذي يتولى التعليم السماوي يجب أن يكون قد سما بنفسه عن دنايا األعمال األرضية، وأن  ❖

يرتفع بنفسه إلى مكانة عالية، وهو يستطيع بسلوكه الصالح في الحياة أن ينادي بصوته من 
 2األعالي راعًيا الرعية إلى حياة أفضل...

 األب غريغوريوس )الكبير(

(، حتى ٢٨: ٢٩ي خصصان لطعام الكاهن )خر  وساقهاالذبيحة  صدرأخرى نجد أن مرة  ❖
يتعلم أن يكرس هلل أجزاء جسمه التي تقابل األجزاء التي أخذها من جسم الذبيحة. فال يكفي 
أن يكون صدر الكاهن وقلبه مملوءين باألفكار الصالحة بل عليه كذلك أن يدعو كل من 

انة نبيلة، وعليه أال يشتهى مباهج الحياة الحاضرة، وأال يخاف ينظر إليه ألن يرتفع إلى مك
 .3أية ضيقة، وأن يحتقر مديح العالم بالنظر إلى الفرح الذي يفيض في ضميره

لكي تحرسه الفضيلة ضد الضيقات وضد  بزنار على كتفيهلهذا السبب أيًضا يشد الكاهن  ❖
كو  ٢) ( بسالح البر  لليمين ولليسار"")في قوة أهللالتنعم الزائد لذلك يقول بولس الرسول: 

(. فبينما يهتم الراعي باألشياء الداخلية، عليه أال يميل إلى اللذة الوضيعة، كذلك ال 7: ٦
يجب أن تجعله الرفاهية أن يتكبر، وأال تجرفه الضيقات وتحزنه، وال ينبغي أن تضعف 

أس. وهكذا عندما يصمد األمور السهلة من إرادته بل وأال تجعله األمور الصعبة أن يي
 . يظهر جمال الزنار الذي يغطى كتفيهالراعي وال تضعف إرادته أمام الضيقات المختلفة، 

وباإلضافة إلى هذا، فقد اشترط أن يكون الزنار من ذهب وأسمانجونى وأرجوان وقرمز 
(، حتى يتضح لنا كيف أن الكاهن يجب أن ٨: ٢٨وكتان )بوص( مغزول )قارن بخروج 

ضائل متنوعة، فالذهب في مالبس الكاهن يفوق كل األشياء األخرى في اللمعان، يجمع ف
                                                 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate  
2 Pastoral Care, 2:3  . ترجمة: مجدي فهيم حنا 
3 Pastoral Care, 2:3  . ترجمة: مجدي فهيم حنا 
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وعليه يجب أن يتفوق الكاهن على اآلخرين في فهم الحكمة، ولقد تم إضافة األسمانجونى 
الالمع األزرق كلون السماء لكي يشير إلى أن الكاهن ال يجب أن ينزل بنفسه إلى 

بها إلى حب األشياء السمائية في كل أمر يفكر  أن يرتفعحضيض األمور األرضية، بل 
 ، وعليه أن يحذر من الوقوع في فخ المديح الذي يسلبه القدرة على تمييز الحق. فيه

ولقد تم أيًضا إضافة األرجوان مع الذهب واألسمانجوني وهذا يشير إلى أنه بينما يتأمل 
ت كل الرغبات الشريرة مهما قلب الكاهن في األمور التي يعظ بها فإنه يجب عليه أن يمي

، ناظًرا إلى داخله المتجدد، ومحصنا حقه في الملكوت السماوي بقوةكانت ضعيفة ويصدها 
"وأما بسلوكه في هذه الحياة. ولقد كان بطرس الرسول يعنى هذا السمو الروحي عندما قال: 

كن يتغلب ( أما عن القوة التي بها يم٩: ٢بط  ١". )أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي
"وأما كل الذين قبلوه بها على الخطية فيقول يوحنا الحبيب معضًدا الرعاة ومعزًيا إياهم: 

( ولقد تأمل صاحب المزامير في هذه ١٢: ١)يو  فأعطاهم سلطاًنا أن يصيروا أوالد هللا".
( فبالحق ١7: ١٣٩)مز  "ما أكرم أفكارك يا هللا عندي! ما أكثر جملتها!"القوة حين قال: 

 عندما ي حتقر القديسون في عيون الناس ترتفع عقولهم إلى أعلى المراتب. 
وقد تم أيضا إضافة القرمز إلى الذهب واألسمانجونى واألرجوان، الذي يبدو المًعا في 

المنبثقة من القلب، وألن هذه المحبة تشمل هللا  ومضيئا أمام هللا بلهيب المحبةعيون الناس 
الشخص الذي يحب خالقه وفي نفس الوقت يهمل العناية بأخيه، والناس فإن لها وجهين؛ ف

أو ذاك الذي ينهمك في حب القريب حتى ينسى الحب اإللهي، هذان النوعان من 
 .1األشخاص ال يعرفان ماذا يعني القرمز في تزيين الزنار

 األب غريغوريوس )الكبير(

للرب مثل هذه الروح ليس من أحد آخر و هب له مثل هذا الحب )الذي للرسول بولس(  ❖
 كأنه قد تحرر من الجسد وارتفع في األعالي...الطوباوية. أقصد 

أنتم ترون أن شوقه هلل وحبه الملتهب رفع فكره من األمور المادية إلي الروحية، من  
. هذا ما يجلبه اإليمان، من المنظورات إلى غير المنظوراتالحاضر إلى المستقبل، 
 الحب هلل فوق كل شيء.

ي تبرهن هذا االتجاه السليم تطلعوا إلى هذا الرجل بحبه العظيم للرب، ورغبته لك 
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 المتقدة نحوه. كان م طارًدا وم ضطهًدا وتحت العقوبة، وتحت آالم ال حصر لها...
وإذ كان يعاني من كل هذه األمور فرح وابتهج. ها أنتم ترون كيف كان مقتنًعا  

فرصة لينال مكافأة عظيمة. وأن األخطار هي تماًما بأن أتعاب الحياة الحاضرة هي 
 مصدر اإلكليل.

أضف إلى هذا إن كان بدافع الحب لراحيل حسب يعقوب فترة السبع سنين كأياٍم  
قليلٍة كم باألكثر هذا الطوباوى حسب كل هذه األمور كال شيء بسبب التهابه بحب هللا 

 واستعداده الحتمال كل شيء من أجل محبته للمسيح. 
كم أيًضا اهتموا بمحبة المسيح. فالمسيح ال يطلب منكم شيًئا، سوى أن تحبوه أسأل 

 .1من كل قلوبكم، وتقبلوا وصاياه، كما يقول الكتاب المقدس
 القديس يوحنا الذهبي الفم

 سلوك سماوي مع مراعاة االحتياجات الزمنية
(، لكن ٦-١: ١٢و ك ٢لقد اقتيد بولس الرسول إلى السماء الثالثة وتأمل أسرار الفردوس ) ❖

مع أنه ارتقى إلى تأمل هذه األشياء غير المنظورة، عاد بعقله الرائي حتى إلى فراش 
"ولكن بسبب الزنى، ليكن لكل واحد الجسدانيين ووضع لهم قواعد لعالقاتهم السرية قائاًل: 

ا امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها. ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيًض 
 (.٣-٢: 7كو  ١)الرجل." 

وأيًضا يقول: "ال يسلب أحدكم اآلخر، إال أن يكون على موافقة، إلى حين، لكي 
تتفرغوا للصوم والصالة، ثم تجتمعوا أيًضا مًعا لكي ال يجربكم الشيطان لسبب عدم 

 (٥: 7كو  ١نزاهتكم". )
ع ذلك بمحبته ويالحظ أن بولس الرسول كان قد بدأ فعاًل بتأمل أسرار السماء، وم

المتواضعة نزل بفكره إلى فراش الجسدانيين. وبينما كان يرتفع بقلبه الرائي إلى األمور غير 
المنظورة حيث قد سما شخصًيا، إال أنه يعود بعطٍف وينظر في أسرار الضعفاء. وبينما 

.. يرتفع في خضم تأمالته إلى السماء، فهو في شدة اهتمامه، ال يتجاهل فراش الجسدانيين.
كان يعرف كيف يتفوق على نفسه بالتأمل، وكيف يضبط نفسه بالنزول إلى مستوى 
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 .1سامعيه
 األب غريغوريوس )الكبير(

 أواًل: صعوبة الهدف

لم أكن أظن، والزلت ال أظن إنَّني أصلح لقيادة قطيع أو رعيَّة، أو يكون لي سلطان على  ❖
 نفوس البشر.

أن تصير الغنم بدينة بقدر اإلمكان، ويتحقَّق ففي رعاية القطيع، كل ما يطلبه الراعي 
هذا الهدف باهتمامه بإيجاد ماء صالح ومراٍع غنيَّة، قائًدا قطيعه من مرعى إلى آخر، 

مزماره. وباستثناء فترات بمعطًيا إيَّاه فترات للراحة أو لليقظة، يستدعيهم تارًة بعصاه وأخرى 
شية، فإن كل وقته يقضيه تحت شجرة نضاله ضد الذئاب أو االهتمام بالمرضى من الما

البلوط مستظاًل، معه مزماره، متكًئا على العشب الجميل، بجواره الماء البارد، يتأرجح 
بكرسيه في وسط النسيم، يغني بين حيٍن وآخر باألغاني المحببة إليه، كأسه بجواره، يحد ِّث 

 ثيرانه وقطيعه.
والئمه أو بيعه بثمٍن أغلى، ألنَّه أي هذا القطيع بتسمينه يستفيد منه صاحبه سواء في 

 أكثر من اهتمامه بصالحه الخاص؟! راٍع يهتم بصالح قطيعه أو ماشيته،
أما في حالة النفوس، فإنَّه من العسير على الراعي أن يعل ِّمهم الخضوع له، ألنَّه من 

 الصعب قيادة البشر، وأصعب من هذا قيادتهم نحو الشريعة اإللهيَّة أو نحو هللا!
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

 ثانًيا: من جهة الخسارة

إن فقد الراعي غنًما بسبب هجوم الذئاب أو نهب اللصوص أو انتشار وباء أو حدوث أية  ❖
كارثة تحل بالقطيع، فربما يتساهل صاحب القطيع مع الراعي، حتى إن ط لب منه تعويًضا 

 األمر عند حد األمور النقديَّة. كافًيا فسيقف
أما الذي ي ؤتمن على كائنات بشريَّة، خراف المسيح الناطقة، فإنَّه يتعرَّض للتعويض 
عن الخسارة الناشئة بين القطيع السائر وراء الماديَّات، األمر الذي يؤد ِّي بهالك حياة 

غاية. فهو ال يصارع الراعي نفسه. هذا بجانب أن مصارعته ألجل القطيع شديدة وقاسية لل
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ضد ذئاب أو مع لصوص مخيفين، أو يهتم كيف يقي القطيع من الوباء، إنَّما مع من 
، َبْل َمَع َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحمٍ َفإِّنَّ م َصاَرَعَتَنا أنصت إلى كلمات بولس الرسول: " يحارب؟!...

، َمَع و اَلةِّ الَعاَلمِّ، َعَلى ينِّ ، َمَع الَساَلطِّ َؤَساءِّ ،  الر  َمَع َأْجَنادِّ الَشر ِّ الروحيَّة ظ ْلَمةِّ َهَذا الَدْهرِّ
 (.١٢: ٦ " )أففِّي الَسَماويَّات

هل رأيت جموع األعداء المرعبين وفرقهم المتوحشة، إنَّهم غير مكتسين بفوالذ، لكن 
 لهم طبيعة هي في ذاتها كما لو كانت عدة حربيَّة كاملة.

الراعي، وهو قاسي ويحاصر القطيع من  ومع هذا أال ترى هناك جيًشا آخر يحارب
َي زِّنًى َعَهاَرٌة َنَجاَسٌة َدَعاَرةٌ كل جانب... هو: " َرٌة: الَّتِّي هِّ ْحٌر َعَداَوٌة  ...َوأَْعَمال  الَجَسدِّ َظاهِّ سِّ

َصاٌم َغْيَرةٌ  يَشاتٌ (، "َ ٢١-١٩: ٥" )غل خِّ يَماٌت َوَتَكبَُّراٌت َوَتْشوِّ ( ٢٠: ١٢ كو ٢" )َمَذمَّاٌت َوَنمِّ
 وأمور مثل هذه كثيرة...

عالوة على هذا أنه في رعاية المخلوقات غير الناطقة إن رأى الذين يرغبون في إهالك  ❖
القطيع أن الحارس بدأ يحارب، يكفون في هذه الحالة عن الهجوم، محاولين أن يخطفوا شيًئا 

م ، حتى إن من القطيع. أمَّا في حالة رعاية النفوس، فإن المهاجمين ال يكفُّون عن الهجو 
 أسروا القطيع كلُّه، إلى أن يأسروا الراعي ذاته... فإما أن يغلبوه أو يغلبهم!!

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 ثالًثا: صعوبة معرفة الداء

وأيًضا فإن متاعب الغنم واضحة، فإمَّا عن مجاعة أو وباء أو جراحات أو ما شاكل هذا.  ❖
 في التخفيف من وطأة ما أصابها. -ليس بقليل  -وهذا الوضوح يسهل 

وال زالت هناك حقيقة أخرى أعظم من هذه، تعمل على تسهيل معالجة هذه الضعفات، 
ع على قبول العالج، إذ هي تخضع لهم ولو وهي أن الرعاة بسلطانهم العظيم يجبرون القطي

 بغير إرادتها. فمن السهل ربطها إن اِّقتضت الضرورة كي ِّها أو بْتر عضو من أعضائها...
ومن السهل حبسها لمدة طويلة داخل الحظيرة إن كان ذلك مفيًدا لها. ويمكن استبدال 

تي قد يقررها الرعاة، طعامها بآخر، أو حرمانها من شرب الماء أو غير ذلك من األمور ال
 ألجل سالمة الغنم.

أما بالنسبة للضعفات البشريَّة، فمن ناحية ال يستطيع اإلنسان أن يفطن إليها بسهولة، 
(. فكيف يمكنه أن ١١: ٢ كو ١ألنَّه ال يعرف أمور اإلنسان إالَّ روح اإلنسان الذي فيه )
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م عالًجا إلنسان لم يعرف ضعفاته؟ هذه التي غالًبا  ما يعجز اإلنسان نفسه أن يعرفها إن يقد ِّ
 مرض هو بها!

بل وإن كان المرض واضًحا، فال يمكن للراعي أن يعالج كل البشر بنفس السلطان 
الذي له على قطيعه. فاألمر قد يقتضي إلى الربط أو الحرمان من األكل أو الكي  واستخدام 

م  السكين )التأديب(، لكن قبول العالج يتوقَّف هنا على إرادة المريض، ال على إرادة مقد ِّ
 العالج.

"ليس أنَّنا  :هذا ما أدركه الرجل العجيب )بولس الرسول( عندما قال ألهل كورنثوس
(. فإن المسيحي ِّين لم يسمح ٢٤: ١ كو ٢نسود على إيمانكم، بل نحن مؤازرون لسروركم" )

 لهم أن يستخدموا القوَّة في تصحيح سقطات الخطاة.

ون عندما يقبضون على كاسيري  القانون، يكون لهم سلطان عظيم، القضاة العلمانيُّ  ❖
فيحرمونهم من تنفيذ شرورهم بالقوَّة. أمَّا نحن فليس لنا أن نستخدم القوَّة بل االستمالة 
)اإلقناع(. ألنَّه لم ي عط لنا سلطان كهذا لكبح الخطاة. بل وإن أ عطي لنا سلطان فما هو 

 يكافئ الممتنعين عن الشر باختيارهم ال عن قسر؟!مجال القوَّة طالما أن هللا 
بالكلمات  ولم يبالِّ  فانَّه إن عاند إنسان أثناء ربطه، األمر الذي في قدرته أن يفعله...

ل العالج إلى مسبب إلى حالة أردأ، وبهذا ال  التي تقطع كالفوالذ، فإن جراحاته تزداد ويتحوَّ
 يقدر إنسان أن يعالج آخر بغير إرادته.

يس يوحنا الذهبي الفمال  قد ِّ

 انه لتبرير خاطئ واحد البد من قوَّة أعظم من قوة إبداع السماء واألرض. ❖
يس أغسطينوس  القد ِّ

 (.٢: ٣تي  ١"فيجب أن يكون األسقف...عاقاًل )حكيًما(" ) ❖
ظهرون البساطة كعذر لغباوة الكاهن. ألنَّه متى بقوله "حكيًما" يستبعد أولئك الذين ي

 كان العقل غير راسٍخ، فإن كل األعضاء تكون ناقصة.
يس إيرونيموس  القد ِّ

ينبغي أن يكون الكاهن ذا عقٍل ساٍم ومدارٍك خارقٍة، وأعين بال عدد من كل جانب، فهو  ❖
 جموٍع كثيرة. إنسان ال يحيا ألجل نفسه فقط، بل من أجل 

 تأمَّل من أي نوع ينبغي أن يكون عليه هذا الكاهن؟! ❖
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ر من الكبرياء! اًل، لكنَّه متحر ِّ  يلزم أن يكون مبجَّ
 لكنَّه حنون! ا...رهبً ويكون م  

 لكنَّه اجتماعي! ا للقيادة...ويكون كفوً 
 لكنَّه بشوش! عديم المحاباة...

 لكنَّه ليس بخسيس!  متواضًعا...
 ه نبيل!لكنَّ  قوًيا...

 كل هذا حتى يستطيع أن يصد كل الصعوبات.

 (.٢: ٣تي  ١"صاحًيا" ) ❖
أي يلزم أن يكون األسقف حذًرا، له ألف من األعين حوله، سريع النظر، أعين فكره 
غير مظلمة. ألن كثيًرا من األمور ت سب ِّب لإلنسان أالَّ يرى حسًنا، أي ال يرى األمور على 

ات العمل ومتاعبه وأعباؤه هذه كلَّها تضغط عليه من كل جانب. حقيقتها كما هي. إذ اهتمام
 لذلك يلزم أن يكون "صاحًيا"، ليس فيما يختص بشئونه الخاصة بل بشئون اآلخرين.

)يستنشق  ،يلزمه أن يكون متيق ًِّظا جًدا، حاًرا في الروح، كما لو كان يستنشق ناًرا
 نسمات الروح القدس الذي يرشد(.

يثابر في العمل )لخالص اآلخرين( نهاًرا ولياًل، أكثر من قائد في يلزمه أن يعمل و 
 الحرب.

 يلزمه أن يكون حريًصا على الكل ومهتًما بالجميع.
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 حكيًما في معاملته ألوالدهأ. 

أبناء أعزاء عليه، يحبُّهم لكن في  قلنا إن الراعي يحب رعيَّته ويعاملهم كأٍب حنوٍن نحو
 حزم حتى ال يخسر نفسه ويخسرهم.

وكثيًرا ما يقف الراعي في حيرة بين اللطف والحزم، والتوبيخ والتشجيع، التغاضي عن 
يحتاج إلى حكمة ترافق الحب في أسلوب معاملته مع كل فرد من الخ. إنه  الخطأ أو كشفه

 .أفراد رعيَّته حتى ال يهلك أحد منهم
إلى ضرورة استخدام الحكمة مع كل فئة  القد ِّيس غريغوريوس النزينزي وقد تعرَّض 

كذلك ضرورة استخدام الحكمة في تقديم النصائح لكل ، وحسب ظروف كل فرد وبيئته وطباعه
منهم. وقد آثرت أن أتكلَّم عن كل منهما، أي معاملته لهم وتقديمه المشورة لهم، كٍل على حدة، وإن 

 احية العمليَّة يصعب الفصل بينهما. كان من الن
غريغوريوس  الباباهذا وسأذكر بمشيئة هللا بعض أمثلة أقتبس الكثير منها من 

 .Pastoral Careفي كتابه  )الكبير(
والراعي أيًضا محتاج إلى حكمة في معاملته لكل فئة وكل فرد من أفراد رعيَّته بطريقة 

أي مساس بسالمه الداخلي أو محبَّته هلل أو  يكسب بها الجميع، ويصير موضع ثقته، دون 
ي الخ. فبولس الرسول يقول: " قداسته يعِّ استعَبْدت  َنْفسِّ َن الَجمِّ رًّا مِّ ْنت  ح  لِّْلَجمِّيعِّ أَلْرَبَح فإن ِّي إِّْذ ك 

ْرت  لِّْلَيه ودِّ َكَيه ودِّيٍ  أَلْرَبَح الَيه ودَ األ يَن َتْحَت الَنام وسِّ  ،ْكَثرِّيَن. َفصِّ ن ِّي َتْحَت النَّام وسِّ أَلْرَبَح أكَ َولِّلَّذِّ
يَن بِّاَل َنام وٍس كَ  ،الذين َتْحَت الَنام وسِّ  َمَع إن ِّي َلْست  بِّاَل َنام وٍس هلل َبْل َتْحَت  ،ن ِّي بِّاَل َنام وسٍ أَولِّلَّذِّ

يحِّ  يٍف أَلْرَبحَ  ،َنام وٍس لِّْلَمسِّ َعَفاءِّ َكَضعِّ ْرت  لِّلضُّ ْرت  لِّْلك ل ِّ أَلْرَبَح الذين بِّاَل َنام وٍس. صِّ َعَفاَء. صِّ  الضُّ
 (.٢٢-١٩: ٩كو  ١) "ك لَّ َشْيٍء أل َخل َِّص َعَلى ك ل ِّ َحاٍل َقْوًما

دعاء  يسين، بسطاء وماكرين، و  هذا والكاهن يريد أن يكسب الكل رجاالَّ ونساء، أشراًرا وقد ِّ
ه لعمل المسيح ينحرف ومتكب ِّرين. يريد أن يكسب الكل للمسيح. فإن لم يكن الراعي قد َأسلم حيات

 سريًعا في هذا التيَّار العنيف، فينجرف معهم بداًل من أن ينقذهم.

يختلط الكاهن بالمتزوَّجين الذين لهم أطفال، والخدم، كما يختلط باألغنياء وأصحاب  ❖
 many)المراكز العامة وذوي النفوذ... لهذا وجب أن يكون إنساًنا يعرف كيف يعامل الكل 

sides man)شديد المرونةت أقول أن يكون مخادًعا أو متمل ِّقا أو مرائًيا، بل يكون . لس ،
يعرف كيف يتالئم مع كل واحد حتى يربحه حسبما تقتضي الظروف. فيكون رحوًما وحازًما 
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)قاسًيا(، ألنَّه يستحيل أن يعامل كل الذين تحت إشرافه بمعاملة واحدة. كالطبيب الذي ليس 
على جميع المرضى الذين يعالجهم، أو ربان السفينة الذي ينبغي  له أن يطبق عالًجا واحًدا

أالَّ يعرف طريقة واحدة فقط لصد الرياح، ألنَّه معرض أن تصادفه رياح كثيرة... تهاجمه ال 
 من الخارج فحسب، بل ومن الداخل أيًضا.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

يس باسيلي ❖ : إذن هل نقيم على الكنيسة أولئك الذين يتنقلون وسط المجتمع، 1وسالقد ِّ
ويهتمون بشئون العالم، ويبرعون في الخصام والتعنيف، مملوءين بأصناف الفنون التي بال 

 عدد؟!
يس يوحنا الذهبي الفم ولئك :...ليس لك أن تقبل أمثال هؤالء في الكهنوت ، بل أالقد ِّ

الذين لهم القدرة على مخالطة الكل وااللتقاء بهم دون أن تتلوث نقاوتهم، أو تهتز عدم 
محبَّتهم لألمور العالميَّة أو قداستهم أو مثابرتهم أو سموهم، نائلين كل الفضائل التي ينالها 

 المتنسكون.

 ألسقف مثالً فا ألن ظروف المجتمع الكثيرة قد تزيل توازن الفكر وتفقد استقامة الطريق.
الذي ع هد إليه بكل القطيع ال يقدر أن يهتم بالذكور ويترك النساء اللواتي هن يحتجن إلى 
بصيرة خاصة، بسبب ضعفهن واستعدادهن للخطيَّة. فعلى الشخص المختار لألسقفيَّة أن 
يهتم بصحتهن األخالقيَّة، إن لم يكن أكثر من الرجال، فال أقل من أن يعطيهن اهتماًما 

، وينتهرهن عندما مس اوًيا. فهو م لزم بزيارتهن في مرضهن، وأن يعز ِّيهن عندما يحزنَّ
في كل هذا قد يجد الشر ِّير مكاًنا إن لم يكن الراعي  يكسلن، ويساعدهن في ضيقاتهن...

حريًصا حرًصا زائًدا جًدا. ألن النظر ال إلى الشر ِّيًرات، بل وإلى المتواضعات، قد يؤد ِّي إلى 
 ضطرابات في الفكر.طعنات وا

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

عندما نقدم الموعظة ال بد أن نميز ما بين: الرجل والمرأة، الشباب والمسنين، الفقراء  ❖
واألغنياء، الفرحين والحزانى، المرؤوسين والرؤساء، العبيد والسادة، حكماء هذا العالم 

 وى الجرأة والخجولين، ذوي الوقاحة وذوي القلوب الواهنة، الغضوب والحليم. والجهالء فيه، ذ
)نميز ما بين( الراضين والحاسدين، األمناء وغير األمناء، األصحاء والمرضى، الذين 

                                                 
 .غير القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصارية ١
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يعيشون حياة البراءة لخوفهم من اآلالم والذين َتَقَسْت قلوبهم بالشر ولذلك يستهينون به، 
ا الثرثرة، الكسالى والمغامرين، الودعاء وسريعي الغضب، الصامتين والذين اعتادو 

المتواضعين والمتعالين، متصلبي الرأي والمتقلبين فيه، الشرهين في الطعام والمتعففين فيه، 
الذين يهبون ما يخصهم في رحمة والذين يدمنون النهب، الذين ال يسرقون لكنهم ال يعطون 

ف وَن عن إفساد اآلخرين، مثيري الشغب والمسالمين، مما لديهم والذين يعطون لكنهم ال َيك  
الذين يزرعون الخصومات وصانعي السالم، غير العارفين بالناموس المقدس والعارفين به 

 ولكن في غير تواضع. 
)نميز ما بين( القادرين على التعليم باستحقاق ولكنهم يخشون ذلك بسبب تواضعهم 

عدم لياقتهم أو سنهم إال أن تهورهم يدفعهم إلى ذلك،  الفائق والذين ي ْحَجب عنهم ذلك بسبب
الذين أفلحوا في سعيهم وراء األمور الوقتية والذين يشتهون األمور العالمية وقد ا بتلوا بمشقة 

 العناء والبالء، الذين يرتبطون برباط الزوجية والبتوليين. 
لهم الخبرة فيها، الذين )نميز ما بين( الذين تمرسوا في العالقات الجسدية والذين ليس 

يحزنون على خطايا الفعل والذين يحزنون على خطايا الفكر فقط، الذين يحزنون على 
خطاياهم ولكنهم لم يتركوها والذين يتركون خطاياهم ولكنهم ال يبكون عليها، الذين يرضون 

نسية عابرة عن خطاياهم والذين يعترفون بها إال انهم ال يبتعدون عنها، الذين تغلبهم شهوة ج
والذين يتقيدون بأغاللها بإرادتهم، الذين يرتكبون أخطاء صغيرة ولكنها متكررة والذين َيق وَن 

 أنفسهم منها إال انهم يغرقون في الخطايا الخطيرة. 
لوا،  )نميز ما بين( الذين حتى لم يبدأوا فعل الصالح والذين قد بدأوا ولكنهم لم ي ْكمِّ

لصالح عالنية والذين يخفون الصالح الذي يفعلونه ولكنهم الذين يفعلون الشر سًرا وا
 يسمحون لآلخرين بالظن فيهم بالشر بسبب األمور التي يفعلونها عالنية. 

لكن ما الفائدة من سرد كل هذه المجموعات وتصنيفها إذا لم نشرح الطرق المختلفة 
 .1والمتنوعة التي نعظ بها كل مجموعة باختصار بقدر اإلمكان

 غريغوريوس )الكبير( ابابال

                                                 
1 Pastoral Care, 1:7  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 



 214 

 أمثلة
 معاملة األحداث والشيوخ

م قلبه المحب لألحداث فشعرو  تهم له، أمكن للراعي أن  االراعي إن قدَّ بإخوتهم أو بنوَّ
ه األحداث مستخدًما طريقة االنتهار... هم لكن في حب، أمَّا الشيوخ فما يليق إالَّ أن يعامل يوج ِّ

عندما يبث فيهم روح الصالح. إذ قيل: "ال تزجر شيًخا بل عظه كأب واألحداث كاخوة"  بلطف
 (.١: ٥ تي ١)

 معاملة الفقراء واألغنياء
ف بهم في آالمهم وذلهم، فعندما الراعي الذي يشعر بأثقال تجارب أوالده الفقراء يتلطَّ 

ال يستخدم أي النفس المتأل ِّمة(. يوصي الرب على لسان إشعياء بخصوص العاقر التي لم تلد )
َنَذا ابني أأيَّتها الَذلِّيَلة  الم ْضَطرَِّبة  َغْير  الم َتَعز َِّيةِّ هَ فيقول: "طريقة التوبيخ واالنتهار بل التشجيع، 

َجارتك ك ،بِّاإلثمدِّ حِّ س  ْخَجلِّي أَلنَّكِّ اَل اَل َتَخافِّي أَلنَّكِّ اَل َتْخزِّيَن َواَل تَ "، "...ِّ َوبِّالَياق وتِّ اأَلْزَرقِّ أ َؤس ِّ
ْزَي َصَباكِّ  يَن خِّ يَن. فإنكِّ َتْنسِّ . ألن َبْعَلكِّ ه َو َصانِّع كِّ َربُّ  ،َتْسَتحِّ لِّكِّ اَل َتْذك رِّيَنه  َبْعد  َوَعار  َتَرمُّ

ن ودِّ اسمه    (.٤، ١١: ٥٤ " )إشالج 
 اللين الزائدأما األغنياء فليبث الراعي فيهم روح الخوف من الزهو والكبرياء، ألن 

ويفقدهم حياتهم الحقيقيَّة. لهذا نجد ربنا يسوع يوبخ األغنياء )المتَّكلين على  معهم يزيدهم كبرياء
(. والرسول بولس يرشد ٢٤: ٦غناهم( "ويل لكم أيُّها األغنياء. ألنكم قد نلتم عزاءكم" )لو 

رِّ أن الَ  َأْوصِّ تيموثاوس تلميذه قائاًل: " وا، َواَل ي ْلق وا َرَجاَءه ْم  اأَلْغنَِّياَء فِّي الَدْهرِّ الَحاضِّ َيْسَتْكبِّر 
َنى ًنى لِّلتمتُّ 1َعَلى َغْيرِّ َيقِّينيَّة الغِّ لَّ َشْيٍء بِّغِّ َنا ك  : ٦ تي ١..." )ع، َبْل َعَلى هللا الَحي ِّ الذي َيْمَنح 

" وليس "ترجى أو التمس منهم".١7  (. يقول له "أوصِّ
فة لنزع روح الشر من لكن أحياًنا تكون هناك حاجة إلى استخدام قيثارة  داود الملط ِّ

، بل قيثارة ترنيم باسم الرب، قيثارة الحب ليست قيثارة التملُّق والمداهنةقلب شاول المتكب ِّر. 
 والترفق مع الصالة، حتى يعطيه الرب روح التواضع.

إذ خبأ الدواء المر  في  وقد استخدم ناثان نفس القيثارة مع داود عند سقوطه وهو غني،
الشخص الذي اغتصب نعجة أخيه، وإذ أدرك داود  في عرضه قضيَّةستخدًما اللطف ثوبه م

م له الدواء.  خطأه أمكن لناثان أن يقد ِّ
                                                 

 .(the uncertainty of their riches* "غير يقينية الغنى" تعنى أنه غني غير ثابت وغير أكيد ) ١
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أيها الحبيب إذا أردت أن تبدي مالحظاتك لإلنسان المتكب ِّر فال توبخه وال تعلمه بكثرة  ❖
 الكالم، بل اظهر له ضعف الطبيعة البشريَّة بكالم وجيز بحسن معرفة.

يس يوحنا الذهبي الفما  لقد ِّ

ينبغي أن نعظ الفقراء بطريقة واألغنياء بطريقة أخرى. فال بد أن نقدم للفقراء التشجيع  ❖
َضهم على الخوف من االبتالء  المعزي في المحن والباليا، أما األغنياء فينبغي أن َنح 

( وبعدها ٥٤:٤بي: "ال تخافي ألنك ال تخزين" )إش بالغرور. إلى الفقراء يقول الرب بالن
( ثم يقول أيًضا: "هأنذا قد... ١١: ٥٤بقليل يقول معزًيا: "أيتها الذليلة المضطربة" )إش 

 (.٤٨:١٠اخترتك في ك ورِّ الَمَشقَّة." )إش 
أما من جهة األغنياء فيقول بولس لتلميذه: "أوصِّ األغنياء في الدهر الحاضر أن ال 

َنى" )يستكبروا (. وهنا ينبغي أن نالحظ ١7: ٦تي  ١، وال يلقوا رجاءهم علي غير يقينية الغِّ
بتدقيق أن بولس معلم الوداعة عند ذكر األغنياء ال يقول: "أطلب من" )اسأل(، بل يقول: 
" ألنه يقدم للمعوزين رقة محبة، أما المتكبرون في ْحَرمون من هذا التكريم. لذلك فان  "أوصِّ

وما أَمَر به هو حق باألكثر ألن أولئك األغنياء قد انتفخوا في غرور  ما قيل هو حق
تفكيرهم في األمور األرضية. عن هؤالء يقول الرب في اإلنجيل: "ولكن ويل لكم أيها 

ْلت م عزاَءك م." )لوءاألغنيا ( وألنهم ال يعرفون الفرح األبدي، فانهم ٢٤: ٦. ألنكم قد نِّ
لذلك يتعزى الذين َيَتَنقْوَن في أتون  األرضية وثرائها. يستمدون عزاءهم من غنى الحياة

الفقر، بينما يكتوي األغنياء بالخوف وي ْبَتلون. هؤالء الذين تغريهم وتنفخهم تعزيات المجد 
الباطل والفاني. ليعلم الفقراء أنهم إنما يمتلكون الغنى الذي ال يرونه. أما األغنياء فليتهم 

 .1الحتفاظ بالثروة التي يمتلكونهايدركون أنهم ال يستطيعون ا
 غريغوريوس )الكبير( باباال

 معاملة السليط )الوقح( وكثير الحياء
 اإلنسان السليط ال يردعه إالَّ االنتهار من الراعي، بل ومن كثيرين أيًضا.

الرسول بولس مع  ستخدم معه التوبيخ بعنف ألجل خالصه، كما فعلهذا يمكن أن ي  
؟ "أيُّها، :أهل غالطيَّة ن وا لِّْلَحق ِّ يُّوَن اأَلْغبَِّياء ، َمْن َرَقاك ْم َحتَّى اَل ت ْذعِّ أََهَكَذا َأْنت ْم أَْغبَِّياء ! ... الَغاَلطِّ

وحِّ ت َكم ِّ  ؟َأَبْعَدَما ابتدْأت ْم بِّالرُّ  (.٣، ١: ٣" )غل ل وَن اآلَن بِّالَجَسدِّ

                                                 
1 Pastoral Care, 3:2  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
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صر على العصيان، غليظ الرقبة العنيد، إذ يوبخهم الم  وكما فعل الرب مع الشعب 
،  (.٣: ٣أبيتِّ أن تخجلي" )إر  بحزم قائاًل: "وجبهة  امرأة زانية كانت لكِّ

كذلك يلزم للراعي قبل أن يوبخه أن ي ظهر له خطأه، إذ قد يكون جاهاًل لما يرتكبه، 
م يدركوا الشر العظيم الذي ل ،(٤-٣: ١٢كو  ١كأهل كورنثوس الذين في كبريائهم وانقسامهم )

بينهم. لذلك كان لزاًما على بولس الرسول أن يوضح لهم نجاساتهم، أنَّهم يتركون زًنا كهذا بينهم 
 (.٢-١: ٥ كو ١)

، الكثير الحياء، فإن الراعي الحكيم َيحذر أالَّ يستخدم معه العنف اإلنسان الخجول أما
طاياه بطريقة لبقة، حتى ال يسقط في اليأس بسبب أو التوبيخ، بل يشجعه مكتفًيا بتنبيهه إلى خ

ة حساسيته، وسرعة تعرُّضه للقنوط.  شدَّ

 ينبغي أن نعظ الوقحين بطريقة، وذوى القلوب الواهنة بطريقة أخرى.  ❖
األولون يعتمدون كثيًرا على أنفسهم ويحتقرون تأنيب الغير. وأما اآلخرون بسبب 

 يقعون في القنوط واليأس.  إدراكهم الكامل لضعفاتهم فانهم عادة ما
الوقحون يظنون أن ما يفعلونه هو متميز وفريٌد في نوعه، أما اآلخرون فإنهم يظنون أن 

 ولذلك تتحطم أرواحهم في انكسار نفس وكا بة.  ،ما يفعلونه هو م ْزَدَري به
لذلك البد من أن يهدم المعلمون أفعال الوقحين بالتأنيب حتى يظهر ويتضح أن ما  
م يغضب هللا. وحسًنا نفعل إذا قمنا بتأنيب الوقحين، فبذلك نبين لهم أن ما يعتقدون أنه يسره

حسن هو في الحقيقة فعٌل شرير. وهكذا قد يترتب نوع ما من القلق الصحي مما يعتقدون 
أنه يكسبهم مجًدا. ألنه في بعض األحيان ال يدركون أنهم قد ارتكبوا إثم الوقاحة، لذا يتم 

ى وجه السرعة عندما يقلقون على ذنب جلي جرى إظهاره بطريق الصدفة. إصالحهم عل
وهكذا ألن األمر جلي وال يمكن الدفاع عنه، فانهم سرعان ما يتحققون أنهم قد أخطأوا في 

 التمسك بما يدافعون عنه. 
لذلك عندما رأى بولس أن الكورنثيين قد تبجحوا بوقاحة بينهم وبين أنفسهم عندما قالوا 

( قام يتحداهم ٤: ٣؛ ١٢: ١كو  ١ا لبولس وآخر ألبولس وآخر لصفا وآخر للمسيح )إن هذ
"ي ْسَمع مطلًقا أن عالنية متهًما إياهم بارتكاب جريمة الزنا، والتي لم يعالجوها، قائاًل لهم: 

بينكم زنى! وزنى هكذا ال ي َسمى بين األمم، حتى أن تكون لإلنسان امرأة أبيه. أفأنتم 
 ١: ٥كو ١) الحري لم تنوحوا حتى ي ْرَفَع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟"منتفخون، وب

الخ( هكذا كأنه يقول لهم بأنهم يقولون في وقاحة بأنهم لهذا أو لذاك أو لغيره بينما هم في 
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 خالعة وال يتقيدون بأية قوانين وال ينتمون ألي أحٍد. 
ن نردهم إلى طريق الصالح وعلى العكس يكون أصحاب القلوب الواهنة. إننا نوشك أ

إذا أشرنا بتوبيخ غير مباشر إلى بعض أفعالهم الصالحة. هكذا بتوبيخ بعض األمور 
وإصالحها وتدعيم األخرى منها ومدحها، فإنه بهذا المديح نلتمس العذر لحساسيتهم التي قد 

، وإذا يطهرها التوبيخ. يمكن لعملية اإلصالح أن تتقدم إذا ذكرنا بعض أعمالهم الصالحة
أن بنا بعض األعمال الخاطئة على أنها أفعال قد تحدث وليست كأفعال حدثت بالفعل. إن 

 هذا اإلطراء يحفز من غيرتهم ويكون له التأثير األكبر. 
ألجل ذلك عندما علم بولس بأن التسالونيكيين قد اتبعوا التعاليم التي تسلموها بثباٍت ولم 

فإنه أطرى على أعمال شجاعتهم ثم بعد ذلك قدم لهم تلطخهم األهداف العالمية بالعار، 
"ينبغي لنا أن نشكر هللا كل حين من إرشاًدا قاسًيا ليقويهم في ضعفاتهم.. وهنا يقول: 

جهتكم أيها اإلخوة كما يحق، ألن إيمانكم ينمو كثيًرا ومحبة كل واحٍد منكم جميًعا بعضكم 
 ٢) ئس هللا من أجل صبركم وإيمانكم"لبعض تزداد. حتى إننا أنفسنا نفتخر بكم في كنا

"ثم نسألكم أيها (. وقد أضاف إلى ذلك اإلطراء من أجل أعمالهم الحياتية: ٤-٣: ١تس 
ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن ال تتزعزعوا سريًعا عن  ءاإلخوة من جهة مجي

 م المسيح قد حضر."ذهنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأنها منا، أي أنَّ يو 
 ( ٢-١: ٢تس  ٢)

بولس هذا هو معلم حقيقي. إنه يستدعي أواًل أموًرا تستلزم اإلطراء ثم بعد ذلك يتبعها 
  باإلرشاد.

إن كلمات اإلطراء هذه ما هي إال لتقوية النفس وتحصينها ضد أي قلق ينتابها بسبب 
بأن ال يرتاعوا. وهكذا  يوم الرب، نصحهم ءاإلرشاد. وكأنه لم يعلم بحزنهم بسبب مجي

ألنهم ظنوا بأن المعلم لم يعرف حزنهم، فإنهم بقدر خوفهم من التوبيخ، بقدر ما كانوا 
 .1يخافون كذلك من أن حزنهم قد نما لمعرفة الرسول

 غريغوريوس )الكبير( باباال
 كيف ينبغي أن نعامل الحكماء والجهالء؟ 

ن نعظ الحكماء بطريقة، وأما الجهالء فبطريقة أخرى. الحكماء حتى يتوقفوا عن ينبغي أ ❖

                                                 
1 Pastoral Care, 3:8  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 



 218 

، والجهالء حتى يسعوا وراء المعرفة التي يجهلونها. بالنسبة للحكماء 1االفتخار بمعرفتهم
ينبغي التخلص من االقتناع بأنهم حكماء، وأما بالنسبة للجهالء فعليهم أن يتعهدوا بناء 

قلوبهم أًيا كان مقدارها، وذلك ألنهم متواضعون. فليكن هدفنا هو أن الحكمة السمائية في 
يتخلى الحكماء عن حكمة الجهالة )الحكمة العالمية(، وأن يتعلموا الجهالة الحكيمة )أال 

 وهي الحكمة اإللهية التي يظن العالم أنها جهالة(. 
ظن أنهم جهالء ينبغي أن يتعلم الجهالء أنه يمكن أن يتركوا النقطة التي عندها ي  

"إن ويتقدموا إلى أن يصلوا إلى حيث يقتربون جًدا من الحكمة الحقيقية، لذلك قيل للحكماء: 
كو  ١) كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر، فليصر جاهاًل لكي يصير حكيًما!"

(. ١:٢٦كـو  ١) "أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد"( وقيل أيًضا للجهالء: ١٨: ٣
 ( ٢7: ١كو  ١) "بل اختار هللا جهال العالم ليخزي الحكماء."خري يقول: مرة أ

، أما الجهالء فيتغيرون الجدل العقلييقبل حكماء العالم التغيير باألكثر عن طريق 
 .2ضرب األمثلةباألكثر عن طريق 

 غريغوريوس )الكبير( باباال
 معاملة الجريء والخجول

 ينبغي أن نعظ الجريء بطريقة والخجول بطريقة أخرى.  ❖
ينبغي أن نكبح جماح رذيلة الجرأة بالتأنيب العنيف، أما الخجول فمن األفضل أن 
نعالجه عن طريق الموعظة الرقيقة. األول ال يدرك أنه مخطئ إال إذا قام الكثيرون بتأنيبه. 

 التذكير بأفعاله الشريرة. وأما اآلخر فيمكن أن يتغيير فقط إذا قام المعلم ب
من األفضل أن نصلح من الجريء بالتأنيب المباشر، بينما من المفيد فقط أن نتطرق 

 .3إلى خطايا الخجولين كما بطريق الصدفة ودون قصد
 غريغوريوس )الكبير( باباال

غريغوريوس )الكبير( ترجمة بابا لل ٣لالستزادة أرجو الرجوع إلى كتاب "الرعاية" ج 
 مجدي فهيم حنا.

                                                 
هكذا تقول معظم المخطوطات بأن الحكماء ال بد أن يتوقفوا عن اإلحساس بكبرياء المعرفة. وجاء في الترجمة األلمانية  ١

 .لكتاب "الرعاية": "أن يتذكر الحكماء بأن المعرفة الحالية ال بد وأن تزول في يوم من األيام"
2 Pastoral Care, 3:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
3 Pastoral Care, 3:7  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
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 1حكيًما في اإلرشادب. 
 وحيد، يسوع الحكمة ذاته.الالراعي الحقيقي هو الذي يعمل بروح الراعي األعظم 

الذي  والحكمةالحب مع الحكمة، الحب الذي هو يسوع  ىفالرعاية تحتاج أواًل وآخًرا إل
بمن اختاره ودعاه للخدمة، وبقدر ما يترك للسيد  هو يسوع أيًضا. فبقدر ما يلتصق الراعي

أن يعمل في الخدمة، بقدر ما تنجح الخدمة، ويلجأ أوالد هللا إلى راعيهم  –الحكمة  –المسيح 
 وهو خالص النفس ولقاؤها الدائم مع الرب. يطلبون المشورة في أهم أمورهم أال  

أن يعطيه الحكمة، حتى ال تفسد فلنقتدِّ إذن بسليمان الذي لم يطلب من هللا شيًئا سوى 
صهم  الرعاية، متأك ِّدين أن هللا يود أن يعطي الكل حكمة، فكم باألكثر بالنسبة ألوالده الذين خصَّ

يَع بَِّسَخاٍء َواَل إَوإنَّما لرعاية شعبه " ي الَجمِّ َن هللا الذي ي ْعطِّ ْكَمٌة َفْلَيْطل ْب مِّ ك ْم ت ْعوِّز ه  حِّ ن َكاَن َأَحد 
 ،  (.٥: ١ " )يعَفَسي ْعَطى َله  ي َعي ِّر 

يعطيه حكمة في تقديم المشورة، مميًزا بين الفضيلة الحقيقيَّة والرذيلة، وحكمة في تقديم 
وعندئذ إذ تشعر الرعيَّة  مشورة فرديَّة، كٍل حسب ما يتناسب مع شخصيَّته وطباعه وبيئته.

فينا، ويطلبون إرشاًدا إلهًيا غير بالحب الذي هلل فينا وحكمة هللا فينا يثقون في عمل هللا وليس 
د تفكيرنا البشري.  متَّكلين على مجرَّ

 أهميَّة الثقة في مشورته
أمران لهما مفعولهما في تعليمنا لآلخرين، هما الحب والثقة... وكذلك أمر ثالث هو قدرتك  ❖

 على تقديم نصيحة صالحة.
ألنَّه من يقبل أن  ن.فتقديم مشورة صالحة لها معناها العميق في اِّكتساب حب اآلخري

م المشورة أن يكون  يضع حياته بين يدي إنسان ال يحسبه أحكم منه؟! لذلك وجب على من يقد ِّ
يسألها. إذ لماذا يستشير اآلخر ما لم يحسبه قادًرا على توضيح األمر أكثر ممَّا يراه  نأحكم ممَّ 

 هو؟!
وتأثيره، يحتل مركًزا أسمى من فإن وجدنا اإلنسان الذي بشخصيَّته المثابرة وبقوَّة فكره 

ن المصائب، ويكشف  م مثااًل حسًنا وخبرة أفضل، وبذلك يقدر أن يهو ِّ الكل، وبالحري يقد ِّ
وال يكون مستعًدا فقط لتقديم المشورة بل  لآلخرين المستقبل، ويوضح لهم األمور الغامضة،

                                                 
 .Pastoral Care by Gregory (The Great) راجع كتاب 1
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 وتقديم المعونة، مثل هذا يكون موضع ثقة.

 يحكم على الراعي بأن مشورته صالحة إن كان يراه شر ِّيًرا. لكن كيف يمكن إلنساٍن أن ❖
ينبغي أن يكون الراعي أسمى من ِّي حتى َاأتمنه على نفسي. ألنَّه كيف افترض أنه 

م لي مشورة صالحة، إن كان هو ال يعمل بها؟!  يقدر أن يقد ِّ
يس أمبروسيوس  القد ِّ

 لة والرذيلةحكمته في التمييز بين الفضي
يجب أن يفهم الراعي أن الرذائل ترتدي عادة أقنعة للفضيلة. فعلى سبيل المثال غالًبا ما  ❖

يسمى البخيل نفسه مدب ًِّرا. بينما يخفي المبذر حقيقة نفسه ويقول إنه سخي اليد. وأحياًنا 
روحيَّة.  يعتبر التساهل الزائد وقلة الحزم رحمة ومحبَّة. وينظر للغضب بتهور على أنه غيرة

وكثيًرا ما يعتبر التسرُّع والتهور نشاًطا وهمة نافعة. ويعتبر التباطؤ والتكاسل نوًعا من 
ل الرزين. ولهذا ينبغي  على راعي النفوس أن يمي ِّز بحكمة وعناية الفضائل من التمهُّ

مه كما لئالَّ يتمكن البخل من قلبه وهو يبالغ بالظهور بمظهر المدب ِّر، أو يفخر بكر   الرذائل،
ة فيجلب  لو كان فضيلة وهو في الحقيقة مبذر ومتلف. أو يتغاضى عمَّا يجب أن ينتقده بشدَّ
على رعيَّته العقاب األبدي، أو يعاقب الخطاة بدون رحمة، فيخطئ بذلك خطأ أكبر... كذلك 

 فإن تأجيل عمل صالح قد يحوله إلى عمٍل شر ِّيٍر.
 األب غريغوريوس )الكبير(

 حكمته في اإلرشاد الفردي
الموقر فعلمنا أن  غريغوريوس النزينزي : ]قد سبق األب غريغوريوس )الكبير(قال 

م نصيحة واحدة للجميع. إذ ال تصلح مشورة واحدة للكل، طالما ليس للكل نفس  الراعي ال يقد ِّ
ة التي تفيد البعض قد تضر الغير. كالمراعي التي تقتات فيها بعض الشخصيَّة.فالنصيح

الحيوانات بينما ال تصلح لغيرها. والصفير الهادئ الذي يهد ِّئ الحصان قد يهي ِّج الجرو. والدواء 
 الذي يشفي شخًصا يزيد أمراض آخر. والطعام الذي يقوت الرجل القوي يهلك الطفل الصغير.[

مشورة ألوالد هذا عددهم متبايني الصفات، متفاوتين من  هكذا يلزم للراعي كصاحب
م لهم ما يتالئم مع كل واحٍد منهم حسب احتياجاتهم  جهة السن والطباع والخبرة والبيئة، أن يقد ِّ

 .دون أن ينحرف عن التعليم العامالمتعددة 
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مه لنفٍس مستهترة. وما يرشد به من سلكو   مه لنفٍس خائرة غير ما يقد ِّ ا حياة فما يقد ِّ
 التقشف غير الذين كانت لهم فرصة التدليل في صبوتهم.

ففي العهد القديم لم يكن يسمح  وأبسط األمثلة على هذا، دراسة الكتاب المقدَّس ذاته،
م للصغار غير الشيوخ. فال يليق بشاب في سن  لكل إنسان أن يقرأ فيه ما يشاء، بل ما يقد ِّ

وال أن نعطي صبًيا صغيًرا أن يقرأ  أ بقراءة نشيد األنشاد،المراهقة المبكرة ومتعب جنسًيا أن يبد
أسفاًرا صعبة الفهم لغوًيا الخ. وما يليق إلنسان مستهتر أن نعطيه ليقرأ عن محبَّة هللا بل عن 
 عدله ومهابته، بينما الذي في حالة يأس ال يقرأ عن عدل هللا ومهابته بل عن لطف هللا ومحبَّته

 الخ.

ض حيوانات متنوعة، ذات أحجام مختلفة، لها درجات متفاوتة في إن تعهد شخص تروي ❖
األلفة والوحشية؛ فإن مثل هذا يتركز عمله الرئيسي على جهاد شديد لتدبير طبائع متمايزة 
غريبة، ألن كل حيوان يكون استجابته لمعاملة المرو ِّض من كلمات أو طعام أو ضرب له 

 اآلخر بسبب طبيعته وعاداته.باليد أو تصفير الخ. مختلفة عن الحيوان 
معاماًل كل حيوان بطريقة  كم ينبغي لسي ِّد هذه الحيوانات أن يفعل في ترويضه،

 تتناسب معه، حتى ينجح في قيادة هذه الحيوانات المفترسة والمحافظة عليها؟!
وإذ يتكون جسد الكنيسة من شخصيَّات مختلفة وعقول متمايزة، كما لو كانت جسًدا  

أعضاء كثيرة مختلفة. لذلك كان من الضروري أن يكون القائد بسيًطا، معتداًل في واحًدا له 
كل األمور، وبقدر اإلمكان يستخدم وسائل كثيرة في معاملة األفراد، يتعامل مع كل عضٍو 

 بطريقة تليق به وتناسبه.
أمثال (، أي التعاليم السهلة األوليَّة، ٢-١: ٣ كو ١فالبعض يحتاج إلى التغذ ِّي بلبٍن )

أولئك الذين هم أطفال في عاداتهم. ويمكن القول عنهم أنَّهم حديثو اإليمان، ليس في 
م لهم طعام أدسم ممَّا تحتمله قدرتهم هلكوا  قدرتهم أن يهضموا طعام الكلمة الدسم. فإن قدَّ
م لها طعام ال تقدر أن  بسبب ضعف عقولهم، كما في أمر األجساد تماًما التي إن ق د ِّ

تها األولى.تهضمه و   تقبله فإنَّه يؤد ِّي إلى فقدان قوَّ
(. هؤالء يلزمهم ٦: ٢كو ١والبعض تلزمهم الحكمة التي ينطق بها بين الكاملين )

الطعام الدسم. إذ بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الحق والباطل 
م لمثل هؤالء أن يشربوا اللبن الخاص ب١٤: ٥ )عب األطفال أو يتغذوا (. فلو ق دَّ

رون. إذ ال َيتقوون في المسيح وال يزداد  بالخضراوات الخفيفة الخاصة بالمرضى يتضجَّ
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جهادهم. بينما لو قدَّمت لهم كلمة هللا الدسمة ليتغذوا بها بطريقة سليمة، تجعل منهم رجاالَّ 
 كاملين، وترتقي بهم إلى مستوى روحي سام.

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

ة وأما نحن الذين ينصب جهادنا نحو خالص نفوسهم المباركة والخالدة، تلك النفوس  ❖ المعدَّ
إمَّا للجزاء أو العقاب األبدي... كم ينبغي أن يكون نضالنا، وأيَّة خبرة ينبغي أن تكون لنا في 

 زفيَّة )الجسد( للروح.معاملتنا للناس ألجل تغيير حياتهم وإخضاع أوانيهم الخ
فالرجال والنساء، والشباب والشيوخ، األغنياء والفقراء، شديدو الثقة وخائرو العزم، 
المرضى واألصحاء، الحكماء والجهالء، الجبناء والشجعان، الثائرون والودعاء، الناجحون 

 والفاشلون، هؤالء جميعهم ال يحتاجون إلى إرشادات متشابهة أو تشجيعات ثابتة.
ان كنت تبحث في هذا األمر بأكثر تدقيق، فإنَّه ما أبعد الفارق بين المتوحدين و 

وبين الذين بالكاد يسلكون  والسالكين في نظام الشركة، وبين الناجحين في حياة التأمُّل،
الطريق العادي المستقيم. ما أبعد الفارق بين سكان المدن وسكان الريف، بين العاملين 

م وهم يجهلون الصعوبات.والمترفين، بين أولئ  ك الذين واجهوا ضيقات والذين في تقدُّ
فهذه الطبقات تختلف عن بعضها البعض اختالًفا شاسًعا في الرغبات والعواطف، 
أكثر من اختالفهم فيما بينهم في األمور الجسديَّة. إذ أنه ليس سهاًل إن أردت تنظيم هذه 

 العناصر المعقدة المتشابكة.
صف نفس الدواء بالنسبة لكل األجساد، بل توضع فوارق بين كل حالة فكما أنه ال ي و 

هكذا بالنسبة للنفوس فإنَّها تعالج بإرشادات وتعليمات متميزة. وهذا العالج يشهد فيه  وأخرى،
 ه خبرة.لمن سبق لهم في  

 فالبعض يمكن قيادتهم بالتعليم واآلخر بتقديم القدوة الحسنة أمامه.
 واآلخر يلزمهم لجام لضبطهم.  ،)إلثارتهم(والبعض يلزمهم منخاس 

 والبعض كسالى ينقادون بصعوبة نحو الخير، هؤالء يلزمهم الكالم القاسي لحثهم.
والبعض مغالين في الروح، يصعب ضبطهم بأي باعث، يشبهون الم هر األصيلة التي 

 تجمح وتدور بسرعة، هؤالء يحتاجون إلصالحهم إلى كلمة رادعة تقاومهم.
يستفيدون بكلمة مدح، أمَّا اآلخرون فينتفعون من اللوم، وكل من المدح واللوم  والبعض

 يستخدمان في حينه، وإالَّ كانا مضرين.
 والبعض يصلحون بالتشجيع واآلخرون باالنتهار.
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والبعض يصلحون عندما ت عهد إليهم أعمال عامة، بينما اآلخرون يصلحون إن 
عتاد أن يحتقر اإلنذارات الفرديَّة بينما لهم حساسيَّة أ عطيت لهم أعمال خاصة. ألن البعض ا 

لنقد الجماعة. غير أن البعض يزدادون شًرا إن انتهروا عالنيَّة، لكنَّهم يتقبَّلونه إن كان سًرا 
 ويطيعونه في حنو.

والبعض يحتاجون إلى مالحظة دقيقة في التفاصيل الصغيرة، ألنهم إن أدركوا أنَّهم 
)كما قد يستنبطون( ينتفخون بحكمتَّهم الخاصة. أمَّا اآلخرون فاألفضل ليسوا موضع اهتمام 

ألنهم بحسب الحكمة القائلة: "أن ننظر إليهم  ندقق في مالحظتنا لهم، الهم أالَّ يشعروا أنن
بالظهور إنَّنا ال نستمع إليهم؛ لكي ال يسقطوا في اليأس،  بعدم النظر، وأن نستمع إليهم

 خاصة بثقتهم في أنفسهم".ويفقدوا الحساسيَّة ال
وفي بعض الحاالت ينبغي أن نظهر بمظهر الغضب، رغم عدم وجود مكان للغضب 
فينا. ونعاملهم كما لو كان بازدراء رغم عدم وجود هذا الشعور في داخلنا، ونظهر يأسنا 

هذا كله بسبب طبيعتهم. بينما في حاالت أخرى  منهم، مع إنَّنا في الحقيقة ال نيأس منهم،
نبغي أن نعاملهم في حنو وننزل إلى مستواهم، لنساعدهم على إعطائهم رجاء في أموٍر ي

 صالحة.

عالجنا في ذاته ال يدعى فضيلة أو رذيلة، بحيث نقول إن هذا العالج صالح ومربح دائًما  ❖
 في كل الظروف، وذاك شر ِّير وضار على أي  األوضاع.

جًدا للصحة في حاالت معيَّنة، وفي أخرى فالعالج له تأثيرات مختلفة، فقد يكون مفيًدا 
فأحياًنا يثبت أنه مفيد، وأحياًنا تكون نتائجه عكسيَّة. وذلك كما أظن  يكون خطيًرا للغاية،

 بحسب الزمن والظروف المحيطة ومدى رضا المريض.
يستحيل وضع قانون واضح للتمييز بين هذه األشياء جميعها، وإيجاد وجهة نظر 

ى الطبي باختصار. إنَّما حتى بالنسبة لمن بلغوا درجات لكي نفهم الغنَ  سليمة بالنسبة لها
عالية في العناية والمهارة. فإن الخبرة والتجربة تلزمان لهم ألجل إيجاد نظام للعالج وإيجاد 

 إنسان طبيب.

م في كل  ❖ يبدو لي أنه ليس بالعمل الهين، وال بعمل إنساٍن له قدرة روحيَّة صغيرة أن ت قد ِّ
 الكلمة المناسبة.ظرف 

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ
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 أمثلة لإلرشادات
يس غريغوريوس النزينزي تعرَّض  لخطورة موقف الكاهن كصاحب مشورة لرعيَّته،  القد ِّ

يس النزينزي بأمثلة عمليَّة استقاها من  األب غريغوريوس )الكبير(وقد ترجم  الكتاب أقوال القد ِّ
م ترجمة كاملة لألمثلة التي ضربها األب غريغوريوس )الكبير(،  المقدَّس، وقد كنت أود أن أقد ِّ
لكنَّني آثرت االكتفاء بذكر بعٍض منها باختصار مع الكثير من التصرُّف، وإضافة بعض أمثلة 

لين وكتاباتهم.  أخرى استقيتها من الكتاب المقدَّس واختبارات اآلباء األوَّ

 تحذير! تحذير... ...تحذير
ما أريد أن أؤكده مرَّة وثانية وثالثة، أن اإلرشادات التالية ما هي إالَّ أمثلة لها ظروفها 

ألن المشورة تختلف بحسب شخصيَّة الفرد  الخاصة، ال تطبق كروتين أو في حرفيَّة بجفاف،
م لكل وظروفه وسنه وعمله. الرب قادر أن يعطينا فهًما وكلمة، ويعطينا روح الص الة حتى نقد ِّ

 شخٍص احتياجه الحقيقي.

 كيف نرشد البسطاء والمخادعين؟
هه الراعي إلى الكلمة. "فكونوا حكماء كالحيَّات وبسطاء كالحمام"  اإلنسان البسيط يوج ِّ

إن صح  –ففي بساطة  (. فكم من كثيرين هلكوا بسبب بساطتهم التي بال حكمة،١٦: ١٠)مت 
صوص بيوتهم لتخطفهم من الحظيرة، كنيسة الرب يسوع. لهذا يقبلون دخول الل –التعبير 

اَلًفا َوَأْطل ب  إَِّلْيك ْم أيُّها اال" :ينصحنا الرسول ظ وا الذين َيْصَنع وَن الشَقاَقاتِّ َوالَعَثَراتِّ خِّ ْخَوة  أن ت اَلحِّ
ْثَل َهؤ اَلءِّ  ،لِّلَتْعلِّيمِّ الذي َتَعلَّْمت م وه   ْم. ألن مِّ وا َعْنه  ْم َوأَْعرِّض  يَح َبْل ب ط وَنه  وَع الَمسِّ م وَن ربَّنا َيس  اَل َيْخدِّ

يعِّ َيْخَدع وَن ق ل وَب السلماءِّ َوبِّالَكاَلمِّ الَطي ِّبِّ َواأَلْقَوالِّ الَحَسَنةِّ   ،. ألن َطاَعَتك ْم َذاَعْت إلى الَجمِّ
مْ  َكَماَء لِّْلَخْيرِّ َوب َسَطاءَ َوأ رِّيد  أن َتك ون وا  ،َفَأْفَرح  َأَنا بِّك   (.١٩-١7: ١٦" )رو لِّلَشر ِّ  ح 

ههم إلى طلب الحكمة  د نوال أوالده البساطة، إنَّما يوج ِّ فالراعي الحكيم ال يسر بمجرَّ
 وليس الخبث، حتى ال ي حزنوا روح المسيح فيهم.

أما المخادع فعلى الكاهن أن يؤك ِّد للشخص أن كل الحيل والخداعات مكشوفة أمام 
 هنا ففي الحياة األبديَّة أمام السمائي ِّين والبشري ِّين. الرب وستنفضح حتًما، إن لم يكن

 اإلنسان الهادئ واإلنسان الثائر
 يلتقي الراعي باإلنسان الهادئ الوديع، واإلنسان السريع التأثر.
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فينصحه عن حياة  بالنسبة لألول يبحث الراعي عما إذا كان كسواًل أو غير مباٍل،
افى مع حياة الجهاد والغيرة. إذ أشير للروح القدس بحمامة الجهاد. ألن الهدوء والوداعة ال تتن

)الوداعة(، ونار )الغيرة(، مظهًرا أن من يمألهم الروح يعطيهم حياة الهدوء مع االتقاد بنار 
 الغيرة.

أما بالنسبة لإلنسان المتسر ِّع الثائر، فغالًبا ما يكون متسر ِّعا، يحكم بسرعة، ويرتبك 
نفقة والنتائج أثناء غيرته الشر ِّيرة. هذا يحتاج إلى اإلرشاد باقتناء ويتصرَّف دون أن يحسب ال

 حياة الوداعة التي للرب يسوع.
سة واالهتمام، والثاني يحتاج إلى الوداعة والهدوء.  األول كثيًرا ما تنقصه الغيرة المقدَّ

 الصبور وعديم االحتمال
شواهد الكثيرة التي في الكتاب حسن أن يعل ِّم الكاهن أوالده عن االحتمال، باألمثلة وال

كما االحتمال  في القلبالمقدَّس وتاريخ الكنيسة، أمَّا اإلنسان الصبور فيعل ِّمه أن يكون الحب 
 فالتأن ِّي وحده بال ترفق ال يكون حًبا. ،"تتأنَّى وتترفَّقالمحبَّة " :في الخارج، إذ يقول الرسول

 المريض والمعافى
حدثه عن محبَّة ربنا يسوع وترفقه  ى تأنيب بل ترفق،ال يحتاج المريض في آالمه إل

(. مع ١٥: ١٠ ؛ أي١٠-٩، ٦-٥: ١٢؛ عب ١١: ٣؛ أم ١٩: ٣حتى في أثناء تأديبه له )رؤ 
توجيه أنظاره إلى الصحة الروحيَّة "نفس اإلنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن، حبر 

إلى أورشليم السمائيَّة. فالمريض بمثابة  (، كما يوجهه٣٠، ٢7: ٢٠ جرح منقيَّة للشر ِّير" )أم
 حجر ي نحت أو لْبن )طوب( يوضع في النار، ليصل ح في بناء الرب.

ه نحو استخدام تلك الوزنة بسالمة الروح.  أما السليم صحًيا فيوجَّ

ينبغي أن نعظ األصحاء بطريقة، أما المرضي فبطريقة أخرى. على األصحاء أن يوظفوا  ❖
ح الصحة الذهنية. أما إذا انحرفوا عن الصالح إلى فعل الشر، فإنهم الصحة البدنية لصال

يسيئون إلى العطية، وبذلك يستحقون عقاًبا أكثر مرارة، ألنهم لم يهابوا من أن يضعوا 
 ..مواهب هللا الوفيرة في خدمة الشر.

أما من الجهة األخرى، فإنه ينبغي أن نعظ المرضى بأن يدركوا أنهم أوالد هللا من 
ث أن جراح التأديب تطهرهم بالحقيقة. ألنه إن لم يكن في تدبير هللا أن يصيروا ورثة بعد حي

تطهيرهم، فإنه ال يولي جهًدا في تأديبهم في مدرسة اآلالم. لهذا يقول الرب ليوحنا عن 
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(. ولنفس السبب يقول الكتاب ١٩: ٣)رؤ  "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه"طريق مالكه: 
ْر إذا وبخك، ألن الذي يحبه الرب يؤدبه، "يا بنالمقدس:  ي ال تحتقر تأديب الرب، وال َتخ 

"كثيرة هي باليا (. كذلك يقول صاحب المزامير: ٦-٥: ١٢)عب  ويجلد كل ابن يقبله"
 (...١٩: ٣٤)مزالصديق، ومن جميعها ينجيه الرب" 

، عليهم أن يجب أن يعرف المرضى بأنه إذا اعتقدوا أن المدينة السماوية هي لسكناهم
يجاهدوا ويتحملوا أوزار المدينة األرضية، وكأنهم في غربة. لذلك كانت أحجار هيكل هللا 

. إننا ن ْجَلد اآلن في 1ت دق في الخارج حتى ال ي سمع صوت أو ضوضاء في داخل الهيكل
الخارج حتى ندخل بعد ذلك إلى هيكل هللا دون ضربات التأديب. تلك الضربات تنقي كل ما 

 شاز فينا حتى ال يربطنا بهذا البناء اإللهي إال أْلَفة المحبة...هو ن
على العليل أن يتفكر كيف أن صحة القلب يهبها هوان الجسد الذي يستدعي الذهن 
إلى معرفة ذاته، ويجدد تذكرتنا بضعفنا الذي عادة ما نتجاهله عندما نكون أصحاء، والروح 

الحالة التي تخضع لها بحسب شرور الجسد التي التي تزيغها الكبرياء ت ْرَغم على تذكر 
تسكن فيه. ولقد أشار بلعام بالحق إلى هذا عندما أ عيَقْت رحلته. ليته كان قد خضع لصوت 

. كان بلعام في طريقه لتحقيق هدفه لكن األتان الذي كان يركبه قام بإحباط نيته، فلقد 2هللا
ان. هكذا فإن الروح المشتاقة التي تود توقف باألمر وهو يرى مالكا مخفًيا عن ذهن اإلنس

 أن تتقدم في رحلة هذا العالم يعيقها عقبات غير مرئية تتغير لتصبح مرئية بعد ذلك.
"ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع لذلك ذكر بطرس ملحوظة مضادة إذ يقول: 

يتم توبيخ  (. نعم بالحقيقة١٦: ٢بط  ٢) حماقَة النبي حماٌر أعجم ناطًقا بصوت إنساٍن"
اإلنسان لتعديه المتهور من قبل دابة تحمل األثقال، وذلك عندما يستدعي هوان الجسد 
العقل المغرور إلى فضيلة التواضع التي كان ينبغي أن يصونها. لكن بلعام لم يأخذ بنعمة 

 التوبيخ حيث لم يتوقف عن لعنة حماره. لقد غير خطابه، ولكن ذهنه لم يتغير. 
مة عظيمة ال بد أن يدركها المريض، فهي تطهر من اآلثام، وتحد من آالم الجسد نع

الخطايا التي يمكن ارتكابها. كذلك يعاني العقل من الجراح القاسية االحتمال التي تتسلط 
ٍٍ منقيٌة للشرير، عليه من ضربات خارجية. لذلك يقول الكتاب المقدس:  ْرٍح ب ر  ج  "ح 

                                                 
ْعَوٌل وال أداٌة  7: ٦مل  ١راجع  ١ ْنَحٌت وال مِّ "والبيت في بنائه ب نَِّي بحجارة صحيحة م قَتَلَعٍة ولم ي ْسَمع في البيت عند بنائه مِّ

 من حديٍد."
 .الخ( ٢٣: ٢٢راجع قصة بلعام واألتان )عد  ٢
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َع البطن" ب ر  الجراح تنقي من الشرور؛ أي 1(٣٠: ٢٠)أم  وضرباٌت بالغٌة مخادِّ . نعم إن ح 
أن آالم التطهير تنقي من الشرور، سواء التي بالفكر أو بالفعل. البطون تشير عادة إلى 
العقول، ألنه كما تستهلك البطون الطعام يتمثل العقل الهموم بالتأمل والتفكير فيها. إننا 

، يفتش رة المكتوبة: نتعلم أن العقل يشار إليه بالبطن من العبا "نفس اإلنسان سراج  الربِّ
(، أي أن سراج الوحي اإللهي يدخل إلى النفس البشرية ٢7: ٢٠)أم  كل مخادعِّ البطن."

فينيرها كاشًفا لها كمرآٍة. ألنه قبل حلول الروح القدس كانت النفس تلهو باآلثام، ولكنها لم 
ر أخطارها  .2تعرف كيف ت َقد ِّ

 الكبير(غريغوريوس ) باباال

 من يرهب التأديب ومن ال يبالي به
حسن أن يسلك ابنك الروحي في مخافة هللا، لكن يلزمك أن تفحص حياته لئالَّ تكون 

به في هذا العالم بحرمانه من  مخافته نابعة عن حبُّه لألمور الزمنيَّة، فهو يخاف هللا لئالَّ يؤد ِّ
ية. مثل هذا يحتاج إلى توجيه لينتظر الجزاء السمائي، مدرًكا أن األرضيَّات حتى األمور األرض

 األشرار ينالونها.
هللا، لنوجهه نحو الحب، وبمقدار امتالئه من الحب يهرب منه  وإن كان حًقا فيه خوف

 وي ١يطرد المخافة خارًجا ) الكاملالخوف، مع احترامه ومهابته ألبيه السماوي الحبيب. فالحب 
(، لكن ال يطرد احترامنا لمحبوبنا وتوقيرنا إيَّاه، "فإن كنت أًبا، فأين كرامتي، وإن كنت ١٨: ٤

 (.٦: ١سي ًِّدا، فأين هيبتي" )مل 
وجهه الراعي نحو التأمُّل في الموت ويوم يأما الذي ال يرتدع بتأديبات هللا له، فل

ة عدم حساسيته، وإن الدينونة العظيم والعقاب األبدي. هذا أيًضا يحتاج إلى ت وبيخات عنيفة لشدَّ
 كان أحياًنا اللطف مع بعضهم يأتي بثماٍر طي ِّبة.

 كثير الكالم والصامت
ه كثيري الكالم إلى عدم التسرُّع في الحديث ألن كثرة الكالم ال  الراعي الصالح يوج ِّ

هه إلى أن يكون الحديث لل٢٨: ٢٥ ؛ أم٣٦: 7تخلو من معصيَّة )مت  بنيان، ألن (. كما يوج ِّ

                                                 
إن المصائب والتجارب المطهرة تعيد قانون العدالة إلى نصابه، وتعيق األشرار عن فعل الشر، وتحثهم على الصالح. يطبق  ١

 .(Mor. 23. 21. 40غريغوريوس هذه اآلية في تفسيره لسفر أيوب: )
2 Pastoral Care, 3:12  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
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 اللسان عضو مكرس للرب.
سكوت ، فيه ينشغل القلب باهلل؛ أم سكوت صالحأما الصامت، فليتأكَّد الراعي هل هو 

د على عدم الكالم ألسباب اجتماعية أو نفسيَّة، شر ِّير مع انشغال فكره بالخطيَّة. أم  قد تعوَّ
 ال يفيد، إذ يحيا في دوامة في داخل فكره. سكوت باطل

 لذلك يحتاج إلى توجيه نحو التواضع. أحياًنا يحتقر كثير الكالم، والصامت

 المسرور والحزين
الذي يضحك كثيًرا، فليعَلم أن نهاية الضحك حزن، فمثل هذا يقرأ عن تهديدات هللا 

ه الراعي سروره إلى سرور روحي وفرح حسب  (.أما الذي ي سر  ٢٥: ٦)لو  ألمر أو آخر، فليوج ِّ
ور بنجاح ليرفع قلبه لينال نجاًحا في نوال الملكوت، والمسرور لزواج لتسمو مشيئة هللا. فالمسر 

نفسه إلى عريسها يسوع، والمسرور ألجل عطيَّة ما فليتطلَّع إلى صاحب العطيَّة. أما الحزين 
هه للتأمُّل في المواعيد المفرحة )يو  (، وإن كان حزنه لمناسبة ما فليحول ٢٢: ١٦فالراعي يوج ِّ

 حزن حسب مشيئة هللا.الحزن إلى 

 المتواضع والمتكب ِّر
ه الراعي المتواضع إلى الفرح بالحياة األبديَّة ا المتكب ِّر فليحذر ١٤: ١٨)لو  يوج ِّ (. أمَّ

ة المتكب ِّرين. ألنَّنا إن حدثناهم عن أموٍر صالحٍة  الراعي أالَّ يمدحه في شيء، فإن يسوع وبخ بشدَّ
برياؤهم. هؤالء يلزم توجيههم إلى التأمُّل في تفاهة األمور ازداد ك –إن صح هذا التعبير  –فيهم 

 (.١٤: ١٨الزمنيَّة وبطالن هذه الحياة األرضية )لو 

 العنيد والمتقلب الرأي
هذا يلزمه أن يتأمَّل في  يعتز العنيد برأيه أكثر ممَّا يجب، فال يأخذ بمشورة اآلخرين،

الرأي يتذبذب في رأيه، هذا يحتاج إلى  كيف أطاع. ومتقلب –الكلمة المتجسد  –رينا يسوع 
 توجيهه نحو الثقة باهلل، والكشف عن إمكانيَّات هللا فيه، والمواهب التي أعطاه إيَّاها.

 الشره في األكل والكثير الصوم
األول يسأله الراعي عن أفكار الشر والزنا، ألن كثرة األكل تجلب خطيَّة الزنا 

(. والثاني يتأكَّد الراعي من سالمة صومه ٥: ١٥ مل ٢؛ ٩: ٣٩؛ ار ١٤: ٣ ؛ تك٦: ٣٢)خر
 ( أو يكون بال ميزان.١٢: ٨؛ لو ٢٥: ٢؛ كو ٣: ١٤لئالَّ يكون في كبرياء )رو  



 229 

 الذين بينهم انشقاقات والذين بينهم سالم
ال يركز الراعي الصالح على عمل الصلح بينهم مباشرة بل على ات ِّحاد كل عضو 

-٣: ٤ ؛ أف٣: ٣ كو ١؛ ٢: ٥بينهم سالم هم بعد جسديون )غل  ألن الذين ليس بربنا يسوع،
تهم هلل "طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء هللا ١7، ١٥-١٤: ٣؛ يع ٤ (. هؤالء إذ يشو ِّهون بنوَّ

لذلك يصيرون بإرادتهم أوالًدا للشيطان. لذلك فلننزع عنهم أواًل روح الشيطان بتالمسهم  ،يدعون"
 بُّون بعضهم بعًضا. مع ربنا يسوع، عندئذ يح

أما الذين بينهم سالم فلنتأكَّد أنه سالم حقيقي في الرب، وليس كاتفاق الكتبة 
 والفر ِّيسي ِّين والصدوقي ِّين والكهنة على مقاومة الرب.

 ومن يتسرَّع في العمل بحجة التواضع من يتراخى في عمل الرب
 أو إهماٍل ألنَّه "ملعون  يرشد الراعي األول عن حقيقة التواضع، أنه ليس فيه تراخٍ 

ته وليس تواكل.١٠: ٤٨من يعمل عمل الرب برخاء" )إر   (. بل فيه ات ِّكال على يد هللا وقوَّ
 (.٤٠: ١٤أما بالنسبة للمتسر ِّعين فعليهم أن يحسبوا النفقة أواًل )لو 

 الناجحون في حياتهم الزمنيَّة والذين لهم مظهر الفشل
ه أنظار ا لناجحين أن هذا النجاح ليس جزاء من هللا، إنَّما من على الراعي أن يوج ِّ

ا َأَنا " :قبيل مراحم هللا، مرتفًعا بأنظارهم إلى المجازاة الحقيقيَّة. ألنَّه كما يقول الرسول بولس َوَأمَّ
َساٌء لَِّكْي  ،رٌ ْخَوة : الَوْقت  م ْنذ  اآلَن م َقص ِّ فإن ِّي أ ْشفِّق  َعَلْيك ْم. َفَأق ول  َهَذا أيُّها اال ْم نِّ َيك وَن الذين َله 

مْ  وَن كأنَّهْم اَل َيْفَرح ونَ ،َ َوالذين َيْبك وَن كأنَّهْم اَل َيْبك ون  ،َكَأْن َلْيَس َله  وَن  ، َوالذين َيْفَرح  َوالذين َيْشَتر 
ل وَنه . ،كأنَّهْم اَل َيْملِّك ونَ  ل وَن َهَذا الَعاَلَم كأنَّهْم اَل َيْسَتْعمِّ ول   َوالذين َيْسَتْعمِّ " ألن َهْيَئَة َهَذا الَعاَلمِّ َتز 

 (.٣١-٢٨: 7 كو ١)
أما بالنسبة للذين لهم مظهر الفشل، فعلى الراعي أن يتعقب أسباب هذا الفشل 

 ومعالجة أوالده قدر ما يعطيه الرب من قوَّة.
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من يبتلعه، وبخاصة النفوس التي بدأت تكتسب  يجول عدو الخير كأسٍد زائٍر متلمًسا

محبَّة هللا فيها، واشتاقت إلى مشاركته في الحب. وباألكثر جًدا تكون حربه قاسية وشديدة ضد 
د الرعيَّة، فيضمن العدو أنه بضربة واحدة، يشتت كثيرين!!  الرعاة، حتى بإفساده الراعي تتبدَّ

فحرب عدو الخير هو إفساد عالقة الحب بين وإن كنَّا نع ِّرف المسيحيَّة إنَّها حب، 
ام، ام، فيدخل بينهم الحسد، وأفكار سوء الظن والكبرياء على إخوتهم الخدَّ ممَّا يفسد عمل  الخدَّ

 الراعي.
وال نحسب أن هذا األمر وليد العصر الحديث، لكنَّه منذ القِّدم. فما أن رأى الشيطان 

ل سه  ام العظمة والكبرياء والحسد تجاههم.أن ربنا يسوع يجمع التالميذ حتى حوَّ
لننظر إلى نفوسنا جي ًِّدا، لئالَّ ي فسد العدو محبتنا لبعضنا البعض، فينحرف بنا  آبائي،

عن الهدف ولو قلياًل، فننشغل بذواتنا ال بخالص إخوتنا، ويلهينا بشكليَّات الخدمة ومظاهرها 
 بعد أن يسلبنا جوهرها.

م لنا كرامة 1امة وحب الظهور في الخدمةليعطنا الرب أالَّ نهتم بالكر  ، بل عندما تقدَّ
 قائلين: القديس يوحنا الذهبي الفممن اآلخرين نبكي مع 

م لي احترام  ❖ إن ِّي أسكب الدموع عندما أرى إن ِّي في كرسي فوق كراسي اآلخرين، وعندما يقد ِّ
 أكثر من غيري. ما أعظم الشر الذي نشأ عن هذه األشياء لكنيسة هللا!

يس يوحنا الذهبي الفمال  قد ِّ

                                                 
 .راجع الباب األول "الكهنوت وحب الكرامة، الكهنوت والذات" ١
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 الحب المتبادل بين رجال الكهنوت
 عالقتي برؤسائي الروحي ِّين

الراعي المحب، يرى أنه معيَّن من قبل هللا وباهلل وليس من إنسان، مهما بلغت درجة 
أساقفة أو بطريرك، ال  كهنوته أو رتبته. لذلك ففي عالقته مع رؤسائه الروحي ِّين، كهنة أو

يداهنهم أو يتملُّقهم وال يزهو بهم، لئالَّ يسقطوا في الكبرياء ويكون هو السبب في هالكه وهالك 
قدر ما يعطيني الرب من نعمة   – شعبه أيًضا. ألنَّني إن كنت أسعى ألجل خالص كل نفسٍ 

 كيف أجسر وأكون فًخا لرئيسي الروحي الذي أحبُّه؟! –

يود أن الجميع يطيعونه في الرب ألجل خالص نفوسهم، يلزمه أيًضا أن والراعي الذي 
(. ولكن إن ٢٠: ٣فيطيعه في الرب )كو   –بمعنى أدق أبيه الروحي   –ئيسه الديني ر يطيع 

ر بأبيه بل يصنع كداود عندما قطع في هدوء في  نفليس لالبن أ ،خالف األب روح الرب يشه ِّ
شاول مسيح الرب، شهادة عليه، وفي حزن أيًضا صنع هذا الخفاء جزًء صغيًرا من هدب ثوب 

 (.٤: ٢٤ صم ١)
ليعلم كل إنسان حدود اختصاصاته، فليس لي ككاهن أن أ عل ِّم أساقفة، لكن ليس لي 

 إنَّما أصلي من أجلهم. أن أداهنهم في خطئهم،

 عالقتي باخوتي الشمامسة
ام الذين هم تحت إشرافه، وإن ك ان الراعي مطالًبا بحب الراعي مسئول عن الخدَّ

ام؟!  الرعيَّة، فكم باألكثر بالنسبة إلخوته أو أبنائه الخدَّ
 هذا ويلزم للراعي أالَّ يطالب من هم حوله بما يصعب تنفيذه، أو مخالًفا لروح الكنيسة،

 حتى ال يسمح بتحطيمهم.

 عدم التحيز في الخدمة
 أواًل: بالنسبة لألساقفة والكهنة

وما  –كقول أمبروسيوس  –ن كل كهنته هم أعضاء جسده األسقف المحب يدرك أ
أظن أن اإلنسان يقدر أن يحابي عينه على حساب أذنه، أو أذنه على حساب يده، أو أي 

 عضو عن آخر مهما بدا صغيًرا أو بال كرامة.
يس أمبروسيوسلهذا يطالب  ستهم ويوزعوا كل األساقفة أن يحبُّوا كهنتهم وشمام القد ِّ
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 األعمال عليهم بحسب مواهبهم واستعداداتهم بال محاباة أو تمييز.
يس يوحنا الذهبي الفموأنت يا أبي الكاهن، يا من يلقبك   أب جميع البشريَّة، ما القد ِّ

 ي لضعفاء، إنَّما بالحر يليق بأبوتك أن تزور األغنياء واألقوياء واألقرباء على حساب الفقراء وا
جهتهم فممن ينتظرون  نهؤالء محتاجون باألكثر إلى أبوتك، ألنهم إن لم يشعروا بحنانك م

 الحنان؟!
وعند اختيارك مسئولين في أعمال معيَّنة في الكنيسة، ضع أمام عينيك حياتهم 

 ال المركز والغنى والمحاباة. الشخصيَّة وشركتهم مع هللا وحبُّهم هلل وخدمته،

ام مدارس التربية الكنسيَّة  ثانًيا: أمناء وخدَّ
ام للخدمة، ال لعامل  األمين ينبغي أن يكون غير محاٍب في اختيار أو دعوة الخدَّ

ك من األوالد بسبب محاباته لالخ، بل ليعلم أن كل نفس ته السن أو المؤهَّل أو إرضاء لشخص
ام ت طلب منه هو أواًل.  في اختيار الخدَّ

لتخدم أطفالك وتالميذك الفقراء قبل األغنياء، والمشاغبين أكثر  الخادم، وأنت أيُّها
 ممَّن تراهم ودعاء، ألن هؤالء محتاجون إلى عطف وحب أكثر.

كونوا أيُّها األساقفة مع بعضكم بعض بقلٍب واحٍد، وليكن السالم )الصلح( بينكم دائًما.  ❖
عب بفكٍر واحٍد وإخالص، وعلموهم أن وكونوا مشتركين في األلم ومحبين لالخوة، وراعوا الش

يكونوا  في رأي واحد لئالَّ يكون فيكم تفرقة، بل تكونون جسًدا واحًدا، وروًحا واحًدا، ورأًيا 
 واحًدا كما علمنا المسيح الرب.

 الدسقوليَّة

. اخضعوا لألسقف وليخضع ليته ال يصنع أحد شيًئا يخص الكنيسة بدون استشارة األسقف ❖
كل منكم لآلخر خضوع المسيح لآلب حسب الجسد، وخضوع الرسل لآلب واالبن والروح 

 القدس، حتى تكون بينكم وحدة بحسب الجسد والروح مًعا.
 الشهيد أغناطيوس الثيؤوفوروس

 )إلى زميله بوليكربس األسقف(

 التي ال يفوقها شيء آخر.اهتم بحفظ الوحدة  ❖

 احتمل الجميع كما احتملك الرب. اسند الكل بالمحبَّة كما أنت تفعل اآلن. ❖
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ليعمل بعضكم مع بعض، جاهدوا مًعا في شركة، اسعوا مًعا، احتملوا مًعا... كالوكالء  ❖
ام هللا. أبهجوا هللا الذي تحاربون تحت قيادته، والذي منه تنالون األجر. ال  والشركاء وخدَّ

 يكون بينكم إنساًنا منفرًدا على حدة.
 الشهيد أغناطيوس الثيؤوفوروس

د ذاته، مشوًها على فضائل أسقفه،  ❖ إن كان أي كاهن عاصًيا على أسقفه وأراد أن يمج ِّ
بسبب  بواسطة تصنُّع مظهر التعليم أو التواضع أو الرحمة؛ فمثل هذا يكون ضااًل عن الحق

م ذاتك وت سقط غيرك على األرض، وال  كبريائه. ألن من سمات الحق أالَّ تفعل أمًرا لتقد ِّ
 تصنع مع أحد خيًرا بقصد تشويه صورة شخص آخر واإلساءة إليه.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 العالقات المتبادلة بين القادة الكنسيين
ين على كل المستويات أنها يتطلع البعض إلى العالقات المتبادلة بين القادة الكنسي

عمل تنظيمي إداري هام. إن تحقق بصورة سليمة أمكن للكنيسة أن تقوم بدورها بالنسبة للرعية 
كما بالنسبة لغير المؤمنين. وإن لم يتحقق كما يليق يتعثر الشعب في الكنيسة، بل وأحياًنا في 

 اسم هللا. اإليمان حتى باهلل نفسه، كما يتعثر غير المؤمنين ويجدفون على
هذا ما ال يمكننا أن نتجاهله مطلًقا، لكن عالقتنا كخدام للكلمة وكهنة هللا العلي، 
وقبولنا للكهنوت من رئيس الكهنة السماوي ربنا يسوع، وتسلمنا العمل الرعوي من الراعي 
 الصالح اإللهي، وشهادتنا هلل بعمل الكلمة اإللهي فينا، هذا كله يقوم على أساس إيماني يمس

أعماقنا الداخلية كما سلوكنا الظاهر. فمع اهتمامنا أن يكون كل شيٍء بتدبير حسن بال تشويش 
(، يليق بنا أن ندرك أننا وكالة السماء، وسفراء المسيح، وأيقونة حي ة للكنيسة ٣٣: ١٤كو  ١)

السماوية، والمركبة النارية الحاملة العروس إلى حضن اآلب، بعمل روحه القدوس الناري، 
 اتحادها بالعريس السماوي.و 

، أي تحمل انعكاًسا لإليمان  عالقتنا فيما بيننا تقوم على أساس إيماني عملي حي 
بالثالوث القدوس، وإدراًكا سليًما لمفهوم الكنيسة كعروس المسيح، وأيقونة رائعة للحياة الكنسية 

 قريب.السماوية التي قانونها الحب بجانبيه المتكاملين: محبة هللا ومحبة ال

 العالقات بين الخدام والشركة مع الثالوث القدوس
صورة رائعة عن مفهوم العالقات المتبادلة بين القديس أغناطيوس النوراني قدم لنا 
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رجال الكهنوت من أساقفة وكهنة وشمامسة، وبينهم وبين الشعب. لم يقدم لنا حقوق وواجبات 
. يود أن تفصيلية عن كل فئة، لكن ما قدمه بقوة شهادة هذه  العالقات لإليمان الثالوثي الحي 
 يتجلى اآلب واالبن والروح القدس خالل هذه العالقات.

ر الثالوث القدوس في حياتنا  إنجيلنا الذي يحياه الكهنة والشعب هو دعوة للتمتع بس 
اليومية وعبادتنا وكرازتنا. نرى في الثالوث القدوس حركة الحب األزلية الحاضرة الخالدة إلى 

ألبد. فاهلل حب، لم يكن منذ األزل كامًنا بال حركة في لحظة ما من اللحظات. فاهلل لم يكن في ا
حاجة إلى خليقة سماوية أو أرضية ليتحول الحب اإللهي من الحب بالقوة فقط إلى الحب 

ال بين الثالوث القدوس.  بالعمل. إنما منذ األزل هو الحب القدير الفع 
ا ال يشاركه فيه كائن ما، اإليمان بالوحدانية المطل قة تجعل سر  كمال هللا المطلق فريد 

وإال ن زعت عنه سمة الكمال المطلق. أما إنجيلنا الحي  فيعلن عن كمال اآلب المطلق، الذي 
يتحقق بكمال االبن والروح القدس، ألنهما واحد معه في ذات الجوهر اإللهي. كمال كل أقنوم ال 

" يحطم كمال اآلخرين، بل يثبت ه، ألنه ليس من أقنوم خارج االثنين: "أنا في اآلب، واآلب في 
 (.١٠: ١٤)يو 

 كمال اآلب في كمال كلمته أيًضا وكمال روحه القدوس.
هذه الصورة الرائعة الفريدة اإللهية يجد القائد الكنسي في اتحاده مع هللا ال يمكن 

ر بكمال إخوت ه ومرؤوسيه ورؤسائه، ألن في كمالهم للدكتاتورية أن تجد لها موضًعا في قلبه. ي س 
 -إن صح التعبير -كماله هو أيًضا خالل عمل الثالوث القدوس فيه. من خالل هذا المنظور

: ١٠أرسل السيد المسيح رسله للخدمة والكرازة بعمل هللا الخالصي، اثنين اثنين أمام وجهه )لو 
كل منهما كمال حياته وخدمته (. يعمل االثنان مًعا في الرب الواحد، أمام وجهه، فيجد ١

 وكرازته ونجاحه في كمال أخيه.
أن يرتمي على صدر مسيحه لكي يحمله  -كإنسان مسيحي حقيقي  -عمل الخادم 

روحه القدوس، ويرتفع به من مجٍد إلى مجٍد، مجدًدا كل يوم شبابه، ومقدًسا على الدوام حياته، 
م قائلة مع أيوب البار: "كساني ببره" وينطلق به إلى حضن اآلب. هناك تستقر نفسه وتترن

 يراه اآلب كاماًل، إذ هو مختٍف في المسيح القدوس.  (.١٤: ٢٩)راجع أي 
شهوة قلب الخادم أن يتبرر كل يوم من خطاياه وضعفاته بعمل الثالوث القدوس، بهذا 

 .ينفتح الطريق أمام الغير لكي ينطلقوا معه، مشتركين معه في غنى نعمة هللا الفائقة
الخادم الذي يجد مسرته بل وكماله في كمال كل إنسان إن أمكن، كيف ال تفرح نفسه 
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 وتتهلل عندما يجد زميله الخادم يسلك طريق الكمال، وكل ما يعمله ينجح فيه؟!
، ليس ألنه سي كافأ على خدمته أنتم فرحي" "أنتم إكليلي"يقول الرسول بولس لشعبه: "

ب فرحهم فرحه، وإكليلهم السماوي إكليله، كما يحسب آالمهم لهم فحسب، وإنما إذ يفرحون يحس
 آالمه، وقيودهم قيوده.

وكماله في حياته وخدمته، حتًما هو خارج  الخادم الذي ال تتهلل نفسه بنجاح زميله
 المسيح الذي يريد خالص العالم كله ومجد كل نفٍس بشرية.

منا عذوبة، فكيف ال اشتهي أن يموت مسيحنا لنحيا نحن، ويتألم لكي يعطي آال
نشتهي أن ننقص نحن ويزيد هو فينا كما في زمالئنا الخدام وفي الرعية، بل وفي غير 

 المؤمنين.
هكذا إذ يتجلى عمل الثالوث القدوس فينا ال نطلب ما ألنفسنا بل ما هو هلل في 

 داخلنا كما في إخوتنا الخدام والشعب.

اختلف مع أحد بيشوي كامل في خدمته.  اًل واقعًيا من خالل ممارسة أبينااأذكر مث
الشمامسة البارزين في الكنيسة، وكان الشماس صغير السن ويمثل قدوة للشمامسة زمالئه. وإذ 
أصر على رأيه ولم يقبل إرشاد أب اعترافه )القمص بيشوي كامل( طلب منه أن يغير أب 

برني أن أالطف هذا اعترافه ورشح اسمي له. في نفس اليوم قرب منتصف الليل جاءني وأخ
الشماس، فيأخذ  هو الدور الحازم وبحٍب، وأنا اقدم جانب اللطف والحنو، قائاًل لي: "ال تتشدد 
معه حتى ال يتعثر في الكنيسة ليعترف عندك لمدة سنة أو أكثر، وعندما تستريح نفسه من 

". صورة رائعة نادرة، إذ كثيًرا ما أسمع شكاوى بعض الكهنة  أنهم يتضايقون من جهتي رده إلي ِّ
زمالئهم حين يكونوا لطفاء مع من هم أخذوا منهم موقف الشدة والحزم. ما كان يشغل قلب أبينا 

 هو أن يحمل كل نفٍس إلى هللا بالروح القدس ليتمتع بغنى النعمة اإللهية.
طوال فترة الربع قرن من خدمته الكهنوتية لم أشعر يوًما ما أنه يتضايق أن يتركه 

 العتراف ليعترف لدي كاهن آخر.أحد في ا
كان يختار خداًما من أفضل من لدينا ويأمرهم أن يفتتح كنيسة جديدة، عندما كان 

في يقوموا بالخدمة في الكنيسة الجديدة، ويقول لهم: "ال أريد أن أراكم هنا، ال في العشيات وال 
لكي نرى عمل هللا فيها!" يشتهي القداسات وال خدمة التربية الكنسية، فإننا قد أنشأنا هذه الكنيسة 

 كل كنيسة أن تنمو وينجح فيها العمل اإللهي أكثر من الكنيسة التي يخدم هو فيها.
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 العالقات بين الخدام واألعداد للعرس
 

سر نجاح خدمة القديس يوحنا المعمدان هو إدراكه لحقيقة رسالته، أن ي عد الطريق 
في أحشاء أمه، فكرز ألمه برقصاته الداخلية، وحولها للعريس السماوي، الذي رآه باإليمان وهو 

بحه للرب ومطوبة لنسيبتها القديسة مريم العذراء. إدراكه لرسالته كصديٍق للعريس  إلى أم مسَّ
بعث روح الفرح في أمه التي لم يكن ممكًنا للغيرة أو الحسد أن يدخل إلى قلبها، بل بكل 

ا ليست أهاًل أن تأتي إليها القديسة مريم والدة إخالص طَوبت الفتاة الصغيرة، وحسبت نفسه
 اإلله.

إدراكنا لحقيقة رسالتنا يوجه عالقتنا ليس فقط مع الشعب وغير المؤمنين بل وأيًضا مع 
 زمالئنا الخدام لنعمل جميًعا بروح واحدة.

 ما هو دور صديق العريس؟
دوره الهام عند كان صديق العريس، غالًبا ما يكون أخ العريس أو أقرب من له، له 

 اليهود حتى كانوا يدعونه أشبيًنا، كما عند اليونانيين أيًضا. 
مح للعريس أن يرى عروسه، فكان  صديق العريس يهيئ ذهن العروس لم يكن يس 

، ي عدها للعرس كي تتمتع بالوحدة مع العريس. وبعد للتعرف على عريسها التي لم تره بعد
(. ١٩: ٣يفرح صديق العريس "فرحي هذا قد كمل" )يو زواجها يؤكد له العريس بتوليتها، ف

 ويبقى أسبوًعا بعد الزواج يسكن بجوارهما لحل  أية مشكلة قد تنشأ بينهما.
 ال ليغتصب قلبها أو يطلب مديحها له، في حسب مغتصًبا!يعد العروس للعريس 

 ال للتفرغ لعمله، و كأن عمله يحسب جزءً ي عفى الصديق من بعض التزامات العبادة 
 يتجزأ من العبادة، إذ يقدم بيًتا جديًدا يسكنه الرب.

فيكشف أسرار العريس غير المنظور للعروس، يقدم الرسائل المتبادلة بين العروسين، 
 ويطلب من العريس ما هو لصالح العروس.

 يفرح ببتولية العروس وطهارتها.

الته بطريق أو آخر، إذ يدرك الخادم رسالته كصديق للعريس، ويفرح ويتهلل بتحقيق رس
ال ينشغل بتصرفات زمالئه، بل أن يزيد الرب في حياته كما في حياة شعبه، بقدر ما يختفي 

 هو!
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 أصدقاء من العهدين
يرى بعض اليهود أن هللا نفسه كان صديق العريس حين أخذ ضلًعا من آدم وهو في 

روس األولى حواء، وقد انشغل ٌسبات وأقام منه عروًسا، قدمها للعريس. قدم هللا آلدم األول الع
هللا نفسه بهذا العرس الفريد في جنة عدن. واآلن إذ فسدت الطبيعة البشرية صارت عاجزة عن 
التعرف على العريس السماوي، فأرسل هللا اآلباء واألنبياء والتالميذ والرسل وكل خدامه األمناء 

 عبر العصور كأصدقاء له، يخطبون له عروسه، أي البشرية! 
أروع المناظر التي تفتح بصيرتنا الداخلية للتعرف على عريسنا السماوي، هو  من

حيث اجتمع حول العريس أصدقاؤه من العهد القديم ممثلين في موسى  تجليه على جبل تابور
 وإيليا، وأصدقاؤه من العهد الجديد ممثلين في بطرس ويعقوب ويوحنا.

ور لنا هذا المنظر الرائع الذي من ونراه وهو يصَّ القديس يوحنا السروجي لنقف مع 
خالله يتكشف العالقات المتبادلة بين الخدام كأصدقاء العريس الذين يعدون العروس ويفرحون 

 بقبولها لعريسها.
مسيح واحد لكل األصدقاء من العهدين القديم والجديد، وعمل واحد متكامل ألجل 

 العرس األبدي.
طلع إلى موسى الشيخ وهو يباركه ألنه جاء إن هللا ت القديس يعقوب السروجييقول 

بعروسه من أرض العبودية وأنطلق بها في البرية حتى بلغت جبل موآب. لقد سلمها الشريعة، 
فها على وصية عريسها وناموسه، لكن لم يكن ممكًنا له أن يعبر بها حتى إلى أرض  وعرَّ

العمل للقديس يوحنا لكي  الموعد. طلب ربنا يسوع المسيح من النبي موسى الشيخ أن يسلم
ينطلق بالعروس إلى األزلية، فترى بعيني اإليمان "الكلمة األزلي"، ويذهب بها كما إلى يوم الرب 
العظيم، لترى بالرجاء أورشليم العليا )سفر الرؤيا(. هنا تهلل الشيخ حيث تسلم الشاب العمل. لم 

، واحتملها وشفع فيها وأعلن بهاء يعتد موسى بعمله متشامًخا أنه خدم العروس أربعين عاًما
عريسها خالل البهاء الذي كان يشرق من وجهه حتى يضطر أن يضع برقًعا على وجهه. إنما 
هي مسرة صديق العريس أن يسلم العمل للشاب. ما لم يستطع موسى النبي أن يفعله قدمه 

 موسى لها. يوحنا الرسول، لكن ما كان ليوحنا الحبيب أن يخدم هذه العروس بدون خدمة
مرة أخرى تطلع الرب إلى إيليا النبي الشيخ وقال له إن أقصى ما ناله من سلطان أن 
يغلق أبواب السماء فال تمطر، ويفتحها بطلبه من هللا فتمطر. واآلن يسأله أن يسلم العمل 

"ما لبطرس ويعقوب ويوحنا، ال ليغلقوا ويفتحوا السماء لمنع المطر أو إنزاله بأمر هللا، وإنما 
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حللتموه على األرض يكون محلواًل في السماء، وما ربطتموه على األرض يكون مربوًطا في 
(. لم يحزن إيليا لهذا، بل تهلل جًدا أن يقوم التالميذ أصدقاء العريس ١٨: ١٨السماء" )مت 

 بما لم يكن قادًرا هو على القيام به.
خرون ويمارسوا ما يعجز هذه هي مسرة الخادم صديق العريس أن ينجح األصدقاء اآل

هو عن عمله. هذه هي عالمة الكنيسة الحية حين يفرح الشيوخ لنجاح الخدام الشبان الذين 
 يحققون بروح الرب ما لم يقدروا هم على عمله!

 إعداد عملي للع رس
ال للعرس، فيحققوا  انطالق الكل للعمل مًعا بروح هللا القدوس هو اإلعداد العملي الفعًّ

 العريس التي سبق فرأيناها: رسالة صديق
، سواء مادًيا أو معنوًيا، إنما يكشف للعروس عن ال يطلب ما لنفسهفالخادم الذي 

عريسها العامل في قلب الخادم، أنه كنزه الحقيقي. ليس من مال، وال كرامه وال سلطه أن تتسلل 
الخادم حبه إلى قلبه حيث يسكن الرب نفسه فيه. هنا تشتهي كثير من النفوس أن تشارك 

 (.٤: ٢٩للعريس، وتقول مع أيوب البار: "وكان هللا يجالسني في خيمتي" )أي 

تتحول خدمته إلى حياه الخادم )أو الكاهن( المدرك لحقيقة عمله كصديق للعريس، 
حينما يخدم ال يمارس وظيفة ملتزم بها، إنما يصير كمالك هللا، ال يتوقف عن العبادة سماوية، 

دعه أو في الكنيسة، أو في لقاء مع عائلة أو شخٍص ما، أو في سيارته. إنه سواء و جد في مخ
مع كل نسمه من نسمات عمره حتى أثناء نومه يصلي ألجل إعداد العالم كله ليكون العروس 
الواحدة لعريسها السماوي، وفي هذا كله يرتفع بقلبه إلى السماء ليشارك السمائيين تسابيحهم 

 وشكرهم وعبادتهم.

ال تشغله تقديم الرسائل المتبادلة بين العروسين. كل ما يشغل كيان الخادم سوى ليس 
المباني الكنسية وال األنشطة االجتماعية وال التنظيمات الكنسية، وإنما حتى في مشاركته في هذه 
كلها يدرك أن رسالته تبادل الرسائل. فيقدم للكل مفاهيم إيمانية سماوية مفرحة بخصوص 

م للعريس طلبات وتوسالت ال تنقطع من أجل خالص العالم كله! إنه حامل أسرار العريس. ويقد
 العريس إلى العروس، وحامل احتياجات العروس ليقدمها لعريسها العجيب!

(، ألنه يتمتع بخبرة ١7: ٥كو  ٢في كل هذا يختبر "هوذا الكل قد صار جديًدا" )
لبه للعمل مع بقية الخدام بروح واحد، لكي معرفة أسرار هللا التي ال تشيخ... هذا كله يفتح ق

: ١ينادي بطريق أو آخر مع صديق العريس: "هذا هو حمل هللا الذي يحمل خطية العالم" )يو
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(. وفي نفس الوقت يكون كمن يشاركه حيث تقترب الجماهير من كل اليهودية ال تلتصق ٢٩
 بيوحنا بل تعترف بخطاياها وتلتصق بعريسها.

، حتى تالميذه، ليلتصقوا بالعريس ق العريس حين تتركه الجماهيركم كانت فرحة صدي
 نفسه القدوس، واهب البر  والطهارة.

إن تعرف الخادم أو الكاهن على رسالته كصديق للعريس ال يطلب لنفسه شعبيه أو 
 شهرة أو كرامة أو مقتنيات، إنما يفرح ويتهلل بذاك القدوس الذي يقَّدس إلى التمام.

الخادم وهو ي عد العرس ليس ما يشغله سوى الفرح بالعريس، فتشبع نفسه أخيًرا، فإن 
بالفرح، وال يكون للفراغ مكان في أعماقه. بهذا يود أن يختبر مع بقية الخدام الحياة السماوية 

(، يعتبر أحد األعمدة ١٠:  ٨المتهللة. هذا الفرح الذي قيل عنه: "فرح الرب هو قوتكم" )نح 
عالقات حب فائقة بين الخدام. ألنه ال يمكن ألمر ما أن ي فقد الخادم فرحه، إذ الرئيسية في بناء 

فرحه داخلي، و بالتالي يشع فرًحا على قلوب المخدومين كما الخدام، إذ يحمل السيد المسيح، 
 -أيا كان دورهم أو رتبتهم  -العريس مفرح القلوب. في لقاءاته مع المخدومين كما مع الخدام 

 أبواب الرجاء فيسندهم بفرحه الداخلي، فيكون سنًدا لهم على الدوام.يفتح دوًما 
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 العالقات بين الخدام
 كأيقونة رائعة للحياة الكنسية

 الكنيسة بيت الحب!
( أن ١: ١٠. أراد السيد المسيح بتعيين الرسل وإرسالهم اثنين اثنين أمام وجهه )لو١

ليق بالكاهن أن يتحرك سواء في عالقته باهلل أو يقدم أيقونة حية عملية للكنيسة السماوية. بهذا ي
بأعماقه أو بالشعب أو بالخدام على هذا األساس: إنه وكيل السماء، يمارس الحياة الكنسية 

 عملًيا.
 ناموس كنيسة المسيح هو الحب، والوحدة، واألمانة في العمل.

الحب، يشير إلى  ٢أرسل السيد المسيح رسله اثنين اثنين، وكما نعلم أن رقم 
فالسامري الصالح قدم درهمين للفندق عالمة تقديم كل حبه، وهكذا قدمت األرملة فلسين إشارة 
إلى كل طاقات حبها الداخلي. وجاء الحب في وصيتين: محبة هللا ومحبة القريب. أكد السيد 

  (.٣٥:  ١٣المسيح: "بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي إن كان لكم حب بعض لبعض" )يو 

كنيسة كحياة جديدة أو الحياة المقامة في المسيح هي حياة شخصيه تمس عالقة . ال٢
اإلنسان الشخصية مع هللا، و في نفس الوقت يشعر كل مؤمن أنه عضو حي في الكنيسة. 

كأعضاء معه في الجسد الواحد. لذلك فالخادم  عالقته باهلل تتحقق بكونه عضًوا مرتبًطا بإخوته
 وإنما يلزمه أن يعمل مع إخوته. نذكر على سبيل المثال:ال يقدر أن يعمل بمفرده 

أخوه؛ موسى يمثل الكلمة وهرون هرون للخدمة كان رفيقه موسى النبي عندما أ رسل 
يمثل العبادة الجماعية. كان موسى النبي محتاًجا إلى هرون، وال يمكن قبول العبادة التي يقدمها 

 اآلخر وبدونه يفقد إمكانية العمل.ون موسى. كل منهما يشعر باحتياجات هرون بد
في كل خدماته يحوط به من يخدم معه مثل برنابا الرسول، بولس الرسول والقديس 

وسيال الرسول، و تيموثاوس، وتيطس. كمثال يقوله عن تلميذه تيطس: "و أما من جهة تيطس، 
 (.٨:٢٣كو  ٢فهو شريك لي وعامل معي ألجلكم" )

تع بالحياة الكنسية كعالقة شخصية مع هللا، وعالقة إن كانت الخدمة هي دعوة للتم
جماعية ملتهبة بالحب مع هللا، فإن عالقة الخدام مًعا ت حسب ترجمة عملية، وعظة واقعية 

 للحياة الكنيسة الصادقة.
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بولس بمالمح الحزم الشديد، ربما من أجل خدمته الفائقة  القديس. كثيًرا ما ي صور ٣
من لحظات عمره. فهو يخدم بقوة سواء في المجامع اليهودية، أو وجديته وتكريسه لكل لحظة 

األسواق، أو على ظهر السفينة، أو داخل السجن، أو داخل محاكمته الخ. لكنني إذ قرأت 
من رسالته ألهل رومية، أراه إنساًنا عاطفًيا مملوء بالعواطف المقدسة، خاصة مع  ١٦األصحاح 

 لماته:القيادات الكنسية وعائالتهم، فمن ك
"سلموا على بريسكال وأكيال العاملين معه في المسيح يسوع، اللذين وضعا عننقيهما من 

 (.٤-٣: ١٦أجل حياتي" )رو 
 (٨: ١٦"سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب" )رو 

 (.١٣: ١٦"سلموا على روف س المختار في الرب، وعلى أمه أمي" )رو 
خدمته يقول بغير خجل: "ولكن لما  لكن ما هو عجيب أن صاحب القلب الناري في 

جئت إلي ترواس، ألجل إنجيل المسيح، وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي، 
عتهم فخرجت إلى مكدونية" ) (. كيف ١٣-١٢: ٢كو  ٢ألني لم أجد تيطس أخي، لكن ودَّ

يضطر أن يترك ينفتح له باب للكرازة ومع هذا لم تسترح نفسه، ألنه لم يجد أخاه تيطس، و 
ترواس ويخرج إلى مكدونية. إنه رجل كنسي مملوء بالعاطفة، لم يحتمل غياب أخيه تيطس، 

 بالرغم من قوة شخصية بولس ومعامالت هللا العجيبة في حياته وخدمته!
وإنما ال يطيق أن يعمل هكذا يليق بالخادم ليس فقط أن يتعاون مع إخوته الخدام، 

 !بدونهم

كل من يلتحق بها سواء كان من الكهنة أو من  سة سماوية،هي مدر . الكنيسة ٤
الشعب يدرك أنه خاطئ، محتاج كل يوم أن يطلب المغفرة، فال يكذب وهو يصلي: "اغفر لنا 
ذنوبنا، كما نغفر نحن أيًضا للمذنبين إلينا". كما يحتاج أن يتعلم كل يوم سواء من زمالئه 

 إن واحًدا يعلم وال يحتاج أن يتعلم وهو هللا. وسالقديس أمبروسيالخدام أو من الشعب. يقول 
يليق بالكاهن أيا كانت رتبته أن يعلم أنه ليس معصوًما من الخطأ، لذا يحتاج إلى 
إخوة يسندونه في لحظات سقوطه. يقول الحكيم: اثنان خير من واحد، ألن لهما أجرة لتعبهما 

وحده إن وقع، إذ ليس ثاٍن ليقيمه"  صالحة؛ ألنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو
 (.١٠-٩: ٤)جا 

الخادم مهما كان مركزه، ومهما بلغ نجاحه، يشعر بالحاجة إلى زمالء يخدمون معه، 
كما فعل برنابا الرسول. قيل: "ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى 
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 (.٢٦-٢٥: ١١، وعلما جمًعا غفيًرا" )أع أنطاكية. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة
في خدمة الرسولين بطرس ويوحنا مًعا، يحسب كل منهما ما يقوله أو يفعله اآلخر 

 كأنه هو قد قاله أو فعله.
العجيب في خطة هللا وحبه للخادم أنه يجعله دائًما في حاجة إلى إخوته، سواء كانوا 

للذان بفرحهما تحديا حصانة السجن واألبواب خداًما أو من الشعب. فبولس وسيال الرسوالن ا
الحديدية المغلقة والقيود... ومع كل األعمال اإللهية العجيبة إلخراجهما من السجن، لكنه 
تركهما يحتاجان إلى خدمة السجان نفسه، إذ قيل: "فأخذهما في تلك الساعة من الليل، 

 (.٣٣: ١٦وغسلهما من الجراحات" )أع 
لي أبي الحبيب القمص بيشوي كامل يوم لقائه معي في مطار  أخيًرا أذكر ما قاله

حيث قال لي قبل خروجنا من المطار: "ربنا أرسلك في  ١٩7٠لوس أنجيلوس في اغسطس 
الوقت المناسب"، وإذ سألته عن السبب قال: "لقد قضيت عشرة شهور لقد جفيت، محتاج إلى 

. مرة أخرى قال لي: "مسكين الكاهن الذي العودة إلى اإلسكندرية أجد بعض الكهنة أتكلم معهم"
يعيش في المهجر في مدينة ما لوحده..." هكذا كان أبونا يؤمن بضرورة الحوار البن اء بين 

 الكهنة كمصدر للنمو الروحي المستمر.
يليق بالخدام أن يكون لهم الحوار الروحي البن اء كما كان األمر مع التلميذين اللذين 

س، فظهر لهما السيد المسيح وتحدث معهما، وقد قاال لبعضهما البعض: في طريقهما إلى عموا
 (.٣٢: ٢٤"ألم يكن قلبنا ملتهًبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق، ويوضح لنا الكتب؟" )لو 
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 التنظيم الكنسي واألبوة الشاملة
 بين محبة الشعب الخاص والبشرية

ن حبيس الفكر اليهودي عاش شاول الطرسوسي كل حياته قبل تحوله إلى اإليما
الحرفي، يشعر أنه ليس من شعب يستحق التمتع بالدخول في عهد إلهي وينعم بالوعود اإللهية 
سوى اليهود. فإنه الشعب المنتسب هلل، أبناء إبراهيم الحر، وله اآلباء إبراهيم وإسحق ويعقوب 

م يكن ممكًنا لشاول ورؤساء األسباط، ومنهم جاء األنبياء، ومنهم يخرج المسيا المنتظر. ل
الطرسوسي أن ينفتح قلبه على شعب آخر، أو يقبل الدخول في شركة مع إنساٍن أممٍي ما لم 
يتقبل اإليمان اليهودي ويمارس الطقوس الخاصة بانضمامه ليكون دخياًل، أو يهودًيا من الدرجة 

 الثانية.
كل الجالسين في  ما هو موقفه بعد لقائه بربنا يسوع مخلص العالم كله، مشرًقا على

الظلمة، ليقيم منهم كنيسة جامعة تضم كل األمم والشعوب واأللسنة، ويعيد الكل أعضاء في 
 جسد المسيح الواحد.

قبول شاول اإليمان، وتمتعه بعمل الثالوث القدوس فيه لم يفقده محبته لشعبه، فبدأ 
كل أيام خدمته أينما حل  يبدأ خدمته بين اليهود بالرغم من دعوة هللا له للعمل بين األمم. وبقي 

خدمته في المجامع اليهودية، فقد كان قلبه ملتهًبا بالحب نحو خالصهم، مشتاًقا على الدوام أن 
كما وردت  -ي حرم من المسيح من أجل تمتع أنسبائه حسب الجسد به! حتى في الرحلة األخيرة 

لغ روما ليكرز فيها وهو مقيد فإنه إذ تهلل بالروح، ألنه كرسول األمم ب -في سفر األعمال 
(. هذا الحب ١7: ٢٨بالسالسل، استدعى وجهاء اليهود، وكان يود أن يكسـبهم لإليمان )أع 

، بل أقول حتى بعد عبوره من هذا العالم يطلب من كرسوٍل لألمملشعبه لم ينزع عنه دعوته 
ن فيما ينعم به في أجل شعبه كما من أجل كل البشرية، وكل األمم، ليشترك كل إنسان إن أمك

الفردوس. ال يعني هذا أن شعبه اليهودي يحتل المركز األول في قلبه، لكنه إذ يحمل في داخله 
السيد مخلص كل العالم، محب كل البشرية، يتسع قلب الرسول مشتهًيا خالص كل البشر بال 

 تمييز.

 التنظيم الكنسي والحب الجامع
، فقد تفرغ الرسول بطرس لخدمة أهل منذ العصر الرسولي و جد التنظيم الكنسي
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الختان، بينما تفرغ برنابا وشاول لخدمة األمم، إذ أفرزهما الروح القدس لهذا العمل، ووضع 
(. فالتدبير الكنسي هو ثمرة التدبير ٢: ١٣الرسل أيديهم عليهم للقيام بهذه اإلرسالية )أع  

 (.٣٣: ١٤كو  ١تشويش )وهو إله نظام وليس إله  اإللهي، حيث هلل خطته الفائقة.
قامت الكنيسة خالل المجامع المقدسة المسكونية والمحلية بوضع قوانين للتدبير 
الكنسي بخصوص االعمل الكهنوتي الرعوي الكرازي، ليس تخوًفا من تضارب المسئوليات، وإنما 

، دون بالمسئولية أمام هللا عن جماعة كنسية معينة -أيا كانت رتبته  -غايتها شعور الكاهن 
 أن يحد محبته وعمله في جماعة معينة، غير مباٍل بخالص اآلخرين.

 الحب والتنظيم
كانت الدعوة اإللهية لبطرس الرسول خدمة أهل الختان، والعجيب أن أول كرازة لألمم 
كانت بدعوة إلهية لسمعان بطرس أن يذهب إلى قيصرية ليكرز لقائد المئة األممي وأسرته 

اذا لم يرسل هللا برنابا الذي تفرغ بعد ذلك مع شاول لخدمة األمم؟ كما قام وجنوده وأصدقائه. لم
رسول  -بطرس ويوحنا بدوٍر هام في خدمة السامرة، لماذا؟  ومن جانب آخر نجد بولس الرسول

يكسب كثيرين من أهل الختان، ال لقبول اإليمان فحسب، وإنما أيًضا ليعيد منهم من هم  -األمم
 مة وعاملين معه، وأحياًنا كانوا مرافقين له في خدمته.شركاء معه في الخد

لقد تعَّهد سفر أعمال الرسل إبراز هذه األحداث والتركيز عليها ليؤكد أن التنظيم 
الكنسي ليس تدبيًرا حرفًيا قاتاًل، لكنه تدبير وتنظيم للعمل الجماعي بحكمٍة وبحٍب. فالتنظيم ال 

 يحد الحب، بل يعمل به.
رسول لم يكسب أممًيا قط، بل كانت كل كرازته من أهل الختان لو أن بطرس ال

لتعرض ربما للتعصب، إن لم يكن هو فعلى األقل يتعرض العاملون معه للسقوط في هذا الروح 
 الضيق.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، التقسيم الحازم في الخدمة بال روح، كان يمكن أن 
هم الرسول بطرس للرسول بولس، بكونه ليس رسواًل يسبب كراهية شديدة للمسيحيين الذين يخدم

بالنسبة لهم، بل ويكرز بما ال يطيقونه، إذ له أسلوبه لخدمة األمم حسب ما يناسبهم. وفي نفس 
الوقت كان ممكًنا للمؤمنين من أصل أممي أن يروا في الرسول بطرس إنساًنا متعصًبا لشعٍب 

 معيٍن.
والرسول بولس لبعض اليهود، و جد هذا  مع خدمة الرسول بطرس لبعض األمميين،

االنشقاق بين المؤمنين من أصل أممي والذين من أصل يهودي، وكان يمثل أخطر مشكلة 
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واجهتها الكنيسة األولى كما تشهد رسائل معلمنا بولس الرسول، خاصة رسائله إلى أهل 
حدود خدمة كل من غالطية، وإلى أهل رومية، وإلى أهل كورنثوس. ماذا كان الحال لو أغلقت 

الرسولين بطرس وبولس، كل على شعٍب معين ال يتحداها؟ حتًما الستمر هذا الشقاق، وو جدت 
 كنيستان للمسيح منشقتان على بعضهما البعض.

 صاحب القلب المتسع
عن خدمة رسول األمم، يرى أن قلبه كان متسًعا القديس يوحنا الذهبي الفم إذ يتحدث 

التشبيهات التالية، وهو يتأمل عمل  الذهبي الفم القديس يوحنايقدم لنا  للجميع، األمم واليهود.
 الرسول بولس الكرازي الرعوي.

الذي يعيش فيه، ينتقل من دولة إلى أخرى، أو من العالم بيته يرى القديس بولس في 
مدينة إلى أخرى، كمن ينتقل من حجرة في مسكنه إلى حجرة أخرى. العالم كله بيته الذي 

 به، ويعمل فيه  بال تحيز! ينشغل
يقطن داخل الفلك، ال بين حيوانات وطيور، بل يود نوًحا الجديد، كان القديس بولس 

أن يجمع كل البشرية معه لتخلص بصليب ربنا يسوع )الفلك( من طوفان العالم الشرير. كان 
نوح ضم  إن فلك الذهبي الفميود أن يستقر معهم على جبل أراراط، بل في حضن اآلب. يقول 

فيه بعض الحيوانات والطيور غير الطاهرة كالغراب، لكن لم يقدر أن يغير من طبيعتها من 
الدنس إلى الطهارة، أما بولس ففي فلكه كان يدعو الخطاة واألشرار لكي بروح هللا القدوس 

 يحول البشريين إلى سمائيين، والذين صاروا كالشياطين ليصيروا كالمالئكة!

، يطير كما في السماء، يحمل معه المسيح يسوع من كطائٍر عجيٍب  كان بولس الرسول
كل أنحاء العالم إلى الكثيرين، لينطلقوا بالروح القدس من مجٍد إلى مجٍد، ويترنم الكل معه 

 (.٦: ٢قائلين: "أجلسنا معه في السماويات" )أف 

 كيف ألتزم بالتنظيم الكنسي بغير حرفية؟
زامي بالتنظيم الكنسي، خاصة في االفتقاد، واالهتمام يتساءل البعض: ما هو حدود الت

بتشغيل الطاقات، وإرسال خدام للعائالت؟ هل ال أتعدى المنطقة التي تتبع الكنيسة، أم أعمل 
بال حدود؟ وما هو موقفي إن شعرت بإمكانية العمل وسط أسر أو أشخاص خارج نطاق 

يتضايق ألنه ال يود أن يدخل أحد في  -أيا كانت رتبته  -المنطقة؟ وماذا إن شعر الكاهن 
 حدود منطقته؟ 
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، dominionsما يجب تأكيده أن الكنائس بإيبارشياتها ليست مناطق نفوذ وأبعديات 
 لكن التقسيم من أجل التنظيم والعمل الجماعي، ال فرض السلطة والسلطان.

مدير  لتوضيح ذلك أذكر أن أبينا الحبيب القمص بيشوي كامل إذ كان داخاًل مكتب
البطريركية باإلسكندرية وجد شخًصا في حالة ثورة شديدة. فأخذ مدير الديوان يالطف الرجل، 
قائاًل: "أبونا بيشوي سيحل لك المشكلة". وبالفعل سأل الرجل عن سبب ثورته، فأجابه بأنه ذهب 

نا لوقا، إليه لكي يأخذ منه موعًدا لعمل إكليل أحد أوالده فاعتذر له، فجاء إلى ِّ ثم إلى أبو 
والثالثة اعتذروا عن عمل اإلكليل. فسأله: إلى من أذهب وأنا من شعب كنيسة مارجرجس 
باسبورتنج؟ أجابه أبونا: ال تقلق، سيشترك الثالثة كهنة في عمل اإلكليل. للحال اجتمع بنا أبونا 

خص وقام بتقسيم المنطقة، ال لكي ال يتعدى أحد حدود منطقته، وإنما لكي ال يعتذر عما ي
منطقته بكل خدماتها سواء االفتقاد أو المشاكل العائلية أو الخدمات الكنسية الطقسية، فإن كان 
يريد االعتذار فهو مسئول أن يبحث عمن يحل محله. التقسيم هنا من أجل الشعب لراحته، لكن 

 للكاهن مطلق الحرية أن يخدم في كل المناطق مع التزامه بمنطقته أواًل.
لحب الروحي الصادق، والرغبة الحقيقية لخالص النفوس فإن الحب هكذا إن و جد ا

 يزيل الحدود الجامدة.
هذا وأن هناك مبدأ هاًما يخص االعتراف، فإنه مع اهتمام الكنيسة أن يكون لكل مؤمن 

أب اعتراف يصلي من أجله، ويهتم بخالصه، ويرشده الخ، فإنه  -من الشعب أو الكهنة  -
في جدية أن يعترف ال يمتنع الكاهن، لئال تبرد نفس المؤمن، وال يذهب متى التقى بإنسان يود 

 إلى أب اعترافه.

 ما هي حدود الخدمة؟

أزال قلب بولس الناري كل حدود؛ أينما وجد كان يكرز ويشهد إلنجيل المسيح. كان 
منبره في المجامع اليهودية كما في األسواق، وفي البر كما في البحر، حتى وسط العواصف 

 شهد لمسيحه وسط السفينة. يخدم في الهيكل، كما في البيوت وفي دور القضاء وفي السجن.ي

 أبوة شاملة
 "أنت أب لكل البشرية". يقول لكهنته: القديس يوحنا الذهبي الفمكان 
راهًبا ملتزًما بالحياة الرهبانية الجادة، لكن خالل أبوته لم القديس يوحنا القصير كان 

لبية أمام سقوط بائيسة. ذهب إليها في بيت الدعارة، واجتذبها إلى بيت يستطيع أن يقف في س
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 أبيها، الحضن اإللهي نفسه. 
وكان أحد المطارنة مقاوًما للسيامة، سيم راهب بطريرًكا على الكرسي األنطاكي، 

فانشق هو وأساقفته عن الكرسي األنطاكي. حزن البطريرك الجديد، فتخفى وانطلق كراهب إلى 
ة المطران، وتوسل إليه أن يستضيفه ويقوم بخدمته. أحبه المطران جًدا واشتاق أن يسيمه إيبارشي

أسقًفا. أخيًرا كشف عن شخصيته وبحبه وتواضعه كسب المطران ورده وأساقفته إلى الكرسي 
 األنطاكي.

 ما هي حدود إيبارشية الكاهن؟
واحد منهم، حتى ال  تحدث أحياًنا خالفات بين رجال الكهنوت على حدود إيبارشية كل

من أصغر كاهن في العالم يحمل أكثر يتعدى اآلخرون حدود إيبارشيته. لكني أقف متعجًبا 
وأحكم عقل وأسمى روح حتى دعاه السيد المسيح: "أعظم مواليد النساء".  قلوب الكهنة اتساًعا

رقص حيث  -رحم أمة الضيق -هذا هو الجنين يوحنا المعمدان الذي كرز في إيبارشيته 
مسبًحا هللا بكل كيانه. شهد للسيد المسيح، وسمعت أمه صوت تسبيحه الصامت، فتهللت 

بت القديسة مريم.  أليصابات وسبحت الرب، وطو 
ليس من إيبارشية أصغر من رحم أم، ومع ذلك فإن خدمته وهو جنين فاقت خدمة 

 الجنين. رؤساء كهنة كثيرين. ما لم يبلغه قيافا وحنان رئيسا الكهنة بلغه هذا
الذي لم يكن كاهًنا وال قائًدا روحًيا. كان  نحمياأما المثل الثاني الذي يبكتني فهو 

مسبًيا في بابل، لكن إيبارشيته امتدت إلى كل شعب إسرائيل في السبي كما في أرض الموعد. 
 قلبه المملوء حًبا لم يعرف حدوًدا إليبارشيته إن صح التعبير.

د أن يحد إيبارشيته بالشعب اليهودي، لكنه خدم وسط كان يو  يونان النبيأيًضا 
السفينة المعرضة للغرق أكثر مما خدمه في أماكن كثيرة، حيث سحب قلوب النوتية الوثنيين هلل، 

 جوف الحوت.أما كنيسته فكانت 
يد بشرية،  في دهشة أمام هذا الهيكل الذي لم تبنه القديس مار يعقوب السروجييقف 

ياه. كاهن يصلي كما في قدس األقداس. دعاه "هيكل مقدس، ودير جديد، هيكل يسير تحت الم
 وسماء مخفية".

العجيب فهو الدود الذي كسى جسم أيوب وهو في المزبلة.  ثوب الكهنوتي البهيأما 
 تحولت المزبلة إلى موضع مقدس والدود إلى ثوب كهنوتي بهي.     
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 لماذا توجد االنقسامات؟
 عدم وضوح الهدف

ل ِّ َفَأطْ " يت ْم بَِّها. بِّك  عِّ ْعَوةِّ الَّتِّي د  قُّ لِّلدَّ ، أن َتْسل ك وا َكَما َيحِّ يَر فِّي الرب ِّ ل ب  إَِّلْيك ْم، َأَنا اأَلسِّ
ْم َبْعًضا فِّي المحبَّة ك  لِّيَن َبْعض  ٍع، َوَوَداَعٍة، َوبِّط ولِّ َأَناٍة، م ْحَتمِّ يَن أن َتْحَفظ وا  ،َتَواض  دِّ م ْجَتهِّ

اَلمَِّوْحَدانيَّة الرُّ  يت ْم أيًضا فِّي وحِّ بِّرَِّباطِّ السَّ عِّ ٌد، َكَما د  وٌح َواحِّ ٌد، َور  َرَجاءِّ َدْعَوتِّك م  . َجَسٌد َواحِّ
دِّ  َدةٌ الَواحِّ ٌد، َمْعم وديَّة َواحِّ ٌد، إيمان َواحِّ  (.٥-١: ٤ " )أف. َربٌّ َواحِّ

وت جال التالميذ والرسل مبشرين بكلمة هللا، وبالرغم من اختالف شخصيَّاتهم وتفا
لكنَّهم إذ ارتبطوا بالرأس "يسوع" صائرين جسًدا سرًيا واحًدا للرب، لهم الروح الواحد،  مواهبهم،

دِّ لذلك التقت رسالتهم في هدٍف واحد "  ".َرَجاءِّ َدْعَوتِّك م  الَواحِّ
َربٌّ وبالرغم من اختالف البيئات أو الظروف والثقافات التي أحاطت بهم، لكن إذ لهم "

ٌد، إيمان  ٌد، َواحِّ َدةٌ و َواحِّ "، أي أن أباهم "رب" واحد، وصارت لهم بيئة واحدة، إذ َمْعم وديَّة َواحِّ
ولدوا بالمعموديَّة الواحدة في الكنيسة الواحدة كبيت أبيهم. لذلك فإن رسالتهم في المسكونة كلَّها 

 التقت في وحدة حقيقيَّة.

 مدارس كثيرة
ن بلدين مختلفين بل ومن حي مختلف في ألم أقول، إنه يندر أن يجتمع راعيان ليس م

 في بلد واحد، يندر أن يكون لهما الروح الواحد واالتجاه الواحد والفكر الواحد.
ام التربية الكنسيَّة  في مؤتمٍر  –حيث يفترض فيهم أن يكونوا شمامسة  –فإن التقى خدَّ

لكٍل منها  –ر إن صح هذا التعبي -ما أو جلسٍة ما، تلحظ أن لكل جماعة منهم مدرسة خاصة 
 ميولها وأفكارها واتجاهاتها نحو الخدمة. أخشى أن أقول أنه أحياًنا يختلفون حتى في الهدف.

وهذا تعبير خاطئ  –وان حدث أن ر سم ثالثة كهنة من بيئات ثالث أو مدارس ثالث 
ة، غالًبا ما وليكونوا من ثالثة أحياء متباينة في القاهرة أو أحدهم من خريجي الكليَّة اإلكليركيَّ  –

إنَّما باألكثر ألجل المدرسة  تجد ميواًل ثالثة متنافرة، ال الختالف ميولهم الشخصيَّة أو مواهبهم،
التي نشأوا فيها. فمدرسة تصر أالَّ تعمل إالَّ فيما تعبر عنه بالخدمة الروحيَّة، دون االنهماك 

رحالت والحفالت والنوادي، وأخرى فيما تدعيه أنه روح اجتماعية حرفيَّة ال روحانيَّة فيها، كال
 تنادي بأنه ال يمكن أن نكسب نفوس البشر إالَّ بمجاراة الكنيسة للعالم من وسائل ترفيهيَّة،

ومدرسة ثالثة تعمل على خلق جٍو روحٍي حتى فيما تحسبه األولى أنه اجتماعي بحت، فترى 
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ِْ الرعيَّة حول ال ام في أحاديث روحيَّة أو تسابيح في النادي كنيسة... كنيسة حقيقيَّة، فتلتٍف خدَّ
مالئكيَّة، وترى الرحالت ما هي إالَّ مجال للكشف عن ضعفات واحتياجات الرعيَّة الروحيَّة، هذا 

 بجانب التدريب على أن تكون التسلية في المسيح يسوع بال عثرة، ومدرسة رابعة وخامسة.
الخدمة الحقيقيَّة عندما نسمع مثل يا لها من مرارة تتألَّم منها النفس التي عرفت مفهوم 

أي له مفاهيم معيَّنة اصطلح  أو فالن من مدارس أحد كذا... ،هذه العبارات "الخدمة مدارس"
ام والمخدومين أيًضا، تختلف عن مفاهيم من يتخرَّج من مدرسة أخرى.  عليها كثير من الخدَّ

ٍف واحٍد ثابٍت هو "ملكوت بهد الخدمة الحقيقيَّة هي خدمة الخادم الوحيد "ربنا يسوع"،
"، وبطريقة ال تتغيَّر مع الزمن هي "التوبة". فإن اجتمع الكل حول الخادم الذي "هو تالسماوا

ال يتغيَّر، وإن صار لهم الهدف الواحد بالطريقة الواحدة، يكون الكل  "هو أمًسا واليوم وإلى األبد
 (.١: ٢قد اجتمعوا بنفس واحدة )أع 

 و الخادمأواًل: ربنا يسوع ه
شعور الخادم بذاتيَّته وعدم تسليمه الخدمة للخادم الحقيقي، الذي وحده يقدر أن يتو ِّب 

 ويخل ِّص وينم ِّي النفس ويحفظها إلى التمام، هو السر  في االنشقاق.
فان أدرك الخادم أنه ليس إالَّ إناًء خزفًيا يعمل هللا به، عندئذ ال يزدري بمن يبدو كأنَّه 

ألن الموهبة مجانيَّة، وهللا يعطيها  موهبة، وال يحسد الخادم األكثر منه موهبة.أقل منه في ال
بحكمة خاصة ال نقدر أن ندركها، يعطي لكل راٍع الموهبة التي يراها هللا مناسبة لخالصه 

ام اآلخرين.  وخالص شعبه، ومكمل ِّة لمواهب الخدَّ

 ثانًيا: فهم قيمة النفس
الذي مات الرب ألجله، لن يلهيه شيء ما عن  الخادم الذي يدرك قيمة اإلنسان

الخدمة، فليس الوقت مناسب لحسد من هم أعظم منه في المواهب، أو االزدراء بمن هم أقل منه 
 في المواهب، بل يتعاون مع الكل ألجل خالص كل نفٍس.

ام انشغالهم بشكليَّات الخدمة، وعدم دخولهم إلى أعماقها، أي لقاء  سر  انشقاقات الخدَّ
 كل نفٍس بربنا يسوع.

 ثالًثا: االنشغال بالزمنيَّات
لم أكن أريد أن أتكلَّم عن انشغال بعض الرعاة بذواتهم بداًل من انشغالهم بخالص 
نفوسهم ونفوس رعيَّتهم. إذ سبق أن تكلَّمت عن األ جراء الذين يعملون في كرم الرب من أجل 
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مال أحياًنا يكون السبب في االنشقاق بين األجرة ال عن الحب. لكن ِّني ألزمت أن أذكر أن ال
ام الكنيسة!  خدَّ

حينما تصل ِّي وتسكب الدموع من أجل شعب هللا ورعيَّته، ال تجعل أفكارك تمدحك بل قل  ❖
لست أنا المصل ِّي من أجل أوالد هللا، لكن "الروح ذاته" الذي يئن هو الذي يضع في  الشفاعة 

و الذي يربطك برباط الحب الحلو، ويلهمك العبادة من أجلهم... ألن الروح في ذلك الوقت ه
والتقوى الصادقة. والذي يثبت لك ذلك هو أن حالوة الصالة وفرح القلب بالحب يستطيعان 

 مفارقتك سريًعا رغم إرادتك.
 األب يوحنا )من كرونستادت(

 اِّتَّحد معه ضد الشيطان عدو البشريَّة
لوا انظروا  ❖ كيف أن المكابي ِّين كانوا يتَّحدون ات ِّحاًدا عجيًبا متى كانوا يحاربون حروب هللا. تأمَّ

ما أحسن ما كان ات ِّحاد الشعب وانتظام جيشهم العظيم الذي بلغ حده أكثر من ثالثة آالف. 
 فيخبرنا الكتاب اإللهي أنَّهم خرجوا كلهم كرجٍل واحٍد لكونهم كانوا يذهبون بإرادة واحدة

وشجاعة واحدة. وعلى هذا النحو كانوا ي رهبون أعداءهم ويظفرون بهم. فعلى هذا المنوال 
ينبغي علينا أن نحارب الحروب الروحيَّة، حروب الرب. وبهذه الواسطة نفيد النفوس جي ًِّدا 
ونخيف أعداءنا. حتى أن الشيطان عينه َيرهبنا وال يجسر على مقاومتنا، لكونه إذا شاهد 

ه، يفشل وييأس من االنتصار علينا.هذه الكثر   ة متَّحدة ومتفقة ضدَّ
يس باسيليوس الكبير  القد ِّ

 ال تحسد خادًما أكثر منك في المواهب
(. الحظ الرسول بولس أن الذي صغرت ٤: ١٢كو  ١"فأنواع مواهب، ولكن الروح واحد" ) ❖

ثه قائاًل: هل أنت منب وذ بسبب عدم حصولك على مواهب أعظم ممَّا مواهبه يتضايق، فيحد ِّ
أعطَي لك مثل اآلخرين؟! لكن الحظ أن المواهب هي عطايا مجانيَّة وليست ديًنا، فالرسول 
لم يقل أنواع "عالمات أو معجزات" بل "مواهب". لقد قال: "ولكن الروح واحد"، فإن اختلفت 

 بوع واحد.المواهب لكن الواهب نفسه واحد، لقد نلت كاآلخرين من ين
(. فلماذا تحزن إذن، ٥: ١٢ كو ١لقد قال: "وأنواع خدم موجودة، ولكن الرب واحد" )

لف اآلخرون بعمٍل أكثر منك؟!  إذا ك 
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فبما أن المعطي )هللا( واحد، والهبات كلَّها نقيَّة، وكونك أخذت موهبة أصغر فذلك 
حتقاًرا منه بك، وال لكونك لفائدتك، إذن ال تحزن كأنك مرذول، ألن هللا لم يصنع بك ذلك ا

أقل من اآلخرين، لكنَّه صنع ذلك لفائدتك. فلو حمل اإلنسان موهبة أكثر من إمكانيَّاته، 
فستكون غير مفيدة وضارة له، وتؤد ِّي إلى رفضه، ولو أن الروح الذي يهب اآلخرين من 

ك قائاًل: معدن آخر، لما كان لنا أمل في الحصول على تعزية، ألن من يتفضل عليه المل
"إنَّني وهبتك كنًزا"، فسيجد اإلنسان راحة كبرى من أجل الملك الواهب نفسه، بينما لو و هب 

 لنا نفس الموهبة من عبد لكنا قد تكدرنا.
 ومن الواضح أن الروح القدس الواهب ليس من معدن العبد بل هو الملك نفسه.

ًدا " ❖ يع َها ع ْضًوا َواحِّ ؟أَ فَوَلكِّْن َلْو َكاَن َجمِّ (. يقصد الرسول بذلك ١٩: ١٢كو  ١" )ْيَن الَجَسد 
أنه لو لم توجد بينكم اختالفات عظمى )من حيث المواهب والخدم( لما أمكن لكم أن تكونوا 
ين في الكرامة. فكأنَّه يقول ألنكم لم  جسًدا واحًدا... وبالتالي ما كان يمكن أن تكونوا متساوِّ

االختالفات العظيمة الموجودة بينكم هي حجر فتوهبوا موهبة واحدة، لذلك أنتم جسد، 
َوَلكِّْن َجَسٌد  ،َفاآلَن أَْعَضاٌء َكثِّيَرةٌ . لذلك أضاف: "األساس في جعلكم متساوين في الكرامة

دٌ  "، لذلك ليتنا نأخذ هذه األمور في اعتبارنا فال نحسد وال نحقد على الذين لهم مواهب َواحِّ
 لديهم مواهب أقل.أعظم، وفي نفس الوقت ال نحتقر الذين 

إن هذه هي إرادة هللا في توزيع المواهب. فليس لنا أن نعارض، لكن لعلَّك ال تزال 
مضطرًبا، فلتنظر إلى أن عملك الصغير غالًبا ال يستطيع أخوك )الذي تحسده بسبب عظم 

 مواهبه( أن يقوم به.
، لكنَّه من الرغم من صغرك عنه لكنك بهذا أنت نافع. وبالرغم من كونه أعظم منكبف

هذه الناحية هو أقل منك. وبذلك فأنتما متساويان ألنَّه في الجسد حتى األعضاء الصغيرة 
تبدو كما لو كانت تساهم بعمٍل ليس بقليٍل، بل أن األعضاء الكبيرة نفسها غالًبا ما يحدث 

 لها ضرر لو است بعدت األعضاء الصغيرة.

ر الجفون والحاجب، فإنك تشوه جمال أي شيء في الجسم أقل من الشعر؟ فلو أزلت شع ❖
مالمح الوجه كلُّه، وال تبدو العين جميلة. مع أن الخسارة طفيفة لكنَّها أفقدت الجمال كلُّه، 

لكل عضو عمالن: عمل خاص به، وآخر بل وعطلت وظيفة العين، والسبب في هذا أن 
ع من الجمال تبدو وبالتالي للعضو جماالن، جمال خاص به، وجمال عام. وهذه األنوا  عام.
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كما لو كانت منفصلة عن بعضها البعض، لكنَّها في الحقيقة ترتبط مًعا ارتباًطا كاماًل. فإن 
فسد أحدها هلكت البقيَّة. ولكي أوضح كالمي: فليكن هناك عينان المعتان ووجه مبتسم 
 وشفاه حمراء وأنف مستقيم وحاجب مفتوح، فلو أتلفت أقل شيء من هذه األعضاء، فإنك

تفسد الجمال العام ويحل بالكل ضرر، وتظهر تلك التي كان لها جمال سابق مشوهة 
 المنظر.

وحيث أن فقدان أي عضو يؤد ِّي إلى تشويه عام. لذلك ليتنا ال نترفع على أقربائنا وال 
 نخاف منهم.

كم يعاقب الذين ولدوا من الروح القدس وتغذوا باألسرار اإللهيَّة واشتركوا في األخوة  ❖
مسيحيَّة... ويوجدون مع ذلك متحاسدين مشتعلين بنار الغيرة الخبيثة، والسيما في بيت هللا ال

يسين، وليسوا هم الخارجين عن  وكنيسة المؤمنين وسفينة الخالص وميناء السالم ومجمع القد ِّ
ام المذبح  رتبة المذبح فقط، بل أرباب الرتب الكهنوتيَّة أيًضا والرؤساء في المشورات وخدَّ

 لى اختالف درجاتهم.ع
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 لماذا تنتفخ على الخادم زميلك؟
لم يعَط المعل ِّمون لنا لن قاوم  بعضنا بعًضا، بل للتآلف بيننا ألن القائد ي عي ن على العسكر  ❖

 هم يتحاربون.لكي يضم المتفرقين جسًدا واحًدا. وأما إذا بددهم فإنَّه يدع
أَلنَّه  َمْن ي َمي ِّز َك؟ " :وعاد ثانية إلى الرؤساء نوقد ترك الرسول الحديث مع المرؤوسي

ْذ؟ إِّنَّك ْم َقدْ  ر  َكَأنََّك َلْم َتْأخ  ْنَت َقْد َأَخْذَت َفلَِّماَذا َتْفَتخِّ ْذه ؟ َوإِّْن ك   َشبِّْعت ْم! َقدِّ َوَأيُّ َشْيٍء َلَك َلْم َتْأخ 
 (.٨-7: ٤ كو ١" )!استغَنْيت مْ 

فألي سبب تستحق المديح؟ هل الدينونة قد تمت وظهر الفحص واالمتحان 
 فإن مدحهم ليس بمستقيم. ،فإن كان الناس يحكمون بمديحك واالختبار؟!

لنفرض أنَّك مستحق المديح وقد أ عطيت لك النعمة ولم يخطئ الناس في حكمهم 
تمتلك شيًئا من ذاتك، وإنَّما أخذته من هللا.  عليك، فليس حتى هذا يوجب أن تنتفخ، ألنك ما

فلماذا تتظاهر بأن لك ما هو ليس لك؟ فإن هذا تمتلكه أنت وآخرون معك... ألن هذه 
ليست أفعالك بل عمل نعمة هللا. فإن كان اإليمان فإن ما نلته إالَّ ألنك دعيت، وإن كان 

الم، الكل أخذته من هللا. فهل ألنك أخذت البنوَّة أو مغفرة الخطايا أو المواهب أو التعليم بالك
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 ..تترفع؟ لهذا كان يجب أن تحتشم، فما أخذته ليس لك.
لقد وصلتم هكذا  إنكم ما تحتاجون بعد إلى شيء، لقد صرتم كاملين، نلتم غايتكم،

بسرعة إلى غاية الكمال، األمر غير الممكن أن يكون في هذا الزمن. ألن الكمال يبقى في 
أمَّا الذي يشبع من الشيء القليل فيكون ضعيف النفس، والذي يحتسب أنه  الدهر اآلتي.

أغنى، فنفسه شقيَّة. ألن العبادة ال شبع فيها. إنه تفكير صبياني أن يظن أحد أنه من بداية 
الشيء يدرك غايته. وإن لم يكن وال حتى في بدايته يترفَّع كما لو كان قد أدرك غايته. لذلك 

َنا! َوَلْيَتك ْم َمَلْكت ْم لَِّنْملَِّك َنْحن  أيًضا َمَعك مْ مَ  وبخهم قائاًل: " ونِّ ْن َأْجلِّ  ،َلْكت ْم بِّد  اٌل مِّ هَّ َنْحن  ج 
يحِّ  َياء   ،الَمسِّ ا َأْنت ْم َفَأْقوِّ َعَفاء  َوَأمَّ ! َنْحن  ض  يحِّ َكَماء  فِّي الَمسِّ ا َأْنت ْم َفح  َأْنت ْم م َكرَّم وَن َوَأمَّا  ،َوَأمَّ
 (.١٠-٨: ٤ كو ١" )اَل َكَراَمةٍ َنْحن  َفبِّ 

لقد قصد هدم تشامخهم وأن يريهم أنه ليس فقط ينبغي أالَّ يزهوا بمثل هذه األشياء، بل 
ونَِّناالق بهم أن يخجلوا منها. فاستهزأ بهم أواًل قائاًل: "قد  ا أنا فأقول َمَلْكت ْم بِّد  ". وهو يقول أمَّ
مور التي تمتَّعتم بها، بل وقت الطرد إن الزمن الحاضر ليس هو وقت كرامة وشرف، األ

قال هذا لكي يجعلهم يفهمون أنه من الواجب عليهم  والشتم. األمور التي نكابدها نحن...
أن يتشبَّهوا بأحوال الرسل وهي الشدائد واإلهانة، وال يرغبوا في الكرامة والشرف. ألن الكرازة 

الَّ يظهر األمر ثقياًل، بل استخدم ما تقتضي هذه بل تلك، غير أنه لم يقل هذا صراحة لئ
التوبيخ بالوجه السابق. كأنَّه يقول لهم: لقد ضللتم وانخدعتم وابتعدتم بعيًدا عن النصائح 
الرسوليَّة. ألن الرسول هو خادم المسيح، ويجب أن يكون جاهاًل ويعيش في حياة الشدائد 

 يخالف ذلك. واالحتقار، األمر الذي نحن حاصلون فيه، وأنتم عائشون فيما
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

ينبغي أال نحسب الذي يتكلَّم بالروحيات عظيًما من أجل سمو فهمه فقط. وذلك الذي يعل ِّم  ❖
األطفال ندعوه ناقص الفهم. فهناك أنواع مواهب كثيرة، ولكن الروح واحد، يفعل في جميعهم 

رعيَّة على يدي راعيها المرعى الذي يصلح لها. فال ينبغي على الذي كما يشاء، يعطي كل 
 يفسر أن ينتفخ على ذلك الناشئ في اإليمان.

 الشيخ الروحاني

تها، ألن البذل والسخاء في العمل قد هزل وذبل. ومن ثم فقد  ❖ لكن الوحدة بيننا قد قلت قوَّ
د آباؤنا أن يبيعوا بيوتهم  موا للرسل أثمانها تعو  وضياعهم ليبنوا ألنفسهم كنوًزا في السماء. وقدَّ
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حتى ت وزَّع ويستفيد منها الفقراء، ولكنَّنا اآلن ال نعطي حتى عشور أموالنا. وبينما يأمرنا 
السي ِّد المسيح بأن نبيع. فإننا نفضل أن نشتري، ونزيد كنوزنا، وبذلك قد تضاءلت بيننا قوى 

تطلَّع السي ِّد المسيح إلى األيَّام التي نعيش فيها نحن ويقول: "ولكن متى اإليمان وانحطت، وي
 (.٨: ١٨جاء ابن اإلنسان ألعله يجد اإليمان على األرض" )لو 

 الشهيد كبريانوس

أالَّ يرى اإلنسان في مثل هذه األيَّام أن كل شخص يندفع إلى هنا وهناك مرتبًكا، عندئذ  ❖
بضرورة الطير من هذا الشغب )المعركة(، ويهرب في مأوى معتزاًل بعيًدا عن  يقتنع

 عواصف األشرار وظلمتهم.
كلمة فإن  عندما يحارب األعضاء بعضهم بعًضا حتى ال تبقى المحبَّة إالَّ بين أقليَّة...

 (.٤٠: ١٠7 "يسكب هواًنا على رؤساء..." )مز :ا أجوف، كما قيل"كاهن" تصير اسمً 
أجوف!... فإن مهابتهم ت طرد من النفوس ويحل ا اسمً تقف عند حد كونها  وليتها

 محلها العار.
فلم نعطِّ المكان  لقد فتحنا للكل ال أبواب البر  بل أبواب التعيير وتكوين أحزاب متكب ِّرة،

األول عندنا لمن يخاف الرب ويمتنع عن النطق بكلمة بطالة، بل أعطيناه لمن يستطيع 
القة لسانه علًنا أو خفية، خافًيا وراء لسانه ضرًرا وظلًما، أو نقول بأكثر مقاومة أخيه بط

 دقة، إنه يخفي سم األفاعي.
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ
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 مفهوم الوحدة واالنشقاق
 وحدة إيمانيَّة ال رئاسيَّة أو إدارية

ام أنَّ  ام لآلخرين يخدمونهم وال يمارسون الرئاسة في الوقت الذي فيه نسي الخدَّ هم خدَّ
عليهم، وانقلب مفهوم الكهنوت من موهبة لخدمة الغير بروح ربنا يسوع إلى فرصة للكبرياء 
والرئاسة وحب الظهور وأخذ المتكئات األولى، بل والتدخل بعنٍف في سلطان الدولة )كما حدث 

ن هنا بدأ االنشقاق يظهر، وسيبقى موجوًدا في أوربا في عصورها المظلمة بطريق مباشر(. م
ام بانسحاق لحمل الصليب دون اهتمام بأخذ المتكآت األولى.  إلى أن ينحني الخدَّ

لقد حدث الخراب األعظم في مجمع خلقيدونيَّة، حين حسد أسقف روما أخاه البابا 
لظالم، حارًما ديسقورس أسقف اإلسكندرية، وحكم عليه بالنفي تحت تهمة الهرطقة في جو من ا

 حتى ال تنفضح نيته! إيَّاه بقوه عسكرية أن يحضر بقيَّة جلسات المجمع
لست أود أن أعاتب، ولكن مادمنا قد عرفنا سبب الداء، سهل  على أي األحوال،

العالج. أنه ال يكمن في قرارات وتوصيَّات، بل في انسحاق الكل والتواضع. من هنا يمكن أن 
د قرار  يوجد االت ِّحاد. أما أن الخ. فهو أشبه بمن يبني سوًرا جمياًل  ت أو توحيد أعيادانكتفي بمجرَّ

لبيت منهدم حاسًبا أنه بهذا يخفي الهدم. أو من يلبس حلًيا وجواهر وهو مريض، حاسًبا أن في 
 هذا إخفاء للمرض.

ليعطِّ الرب فرصة أخرى للحديث عن مفاهيم الوحدة الحقيقيَّة، حتى ال نبتعد كثيًرا عن 
موضوع هذا الكتاب. إننا في حاجة إلى وحدة الحب ال المظهر، الوحدة اإليمانيَّة ال الرئاسيَّة أو 
اإلدارية. بمعنى آخر إن التقت القلوب وتالمست فعاًل بربنا يسوع، البد وأن توجد الوحدة، وإن 

 لم تلتقِّ به، فال يمكن أن يوجد إالَّ روح االنقسام.
ر، إن االنقسامات وسط العائالت، بين الزوج وزوجته بنفس الكيفيَّة في صورة أصغ

واألب وأوالده، مصدرها الحقيقي عدم تالقي النفوس بالرب. لذلك فالكاهن الذي يحاول أن 
يصلح بين طرفين، ويرضيهما بطريقة بشريَّة، يصعب أن يصلحهما أو يرضيهما، ألن كاًل 

من وجهة نظره وبحسب مشاعره  منهما ال يرى خطأ نفسه بل يرى خطأ غيره، يرى األمور
المملوءة أنانيَّة. لكن إن أمكن للكاهن أن يالقي الطرفين بربنا يسوع، أمكن الصلح في شخص 

 الرب بسهولة بال وساطة.

ل ك ْم السي ِّد المسيح بعد قيامته أعطى تالميذه قوَّة مماثلة قائاًل لهم: " ❖ َكَما َأْرَسَلنِّي اآلب  أ ْرسِّ
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َكْت ا متلئوا منا. َأَنا َس. َمْن َغَفْرت ْم َخَطاَياه  ت ْغَفر  َله  َوَمْن َأْمَسْكت ْم َخَطاَياه  أ ْمسِّ وَح الق د  " )يو لرُّ
(. ولكي ما يوضح الوحدة رتب بسلطانه مصدر هذه الوحدة، إنَّها تبتدئ من واحد، ٢٢: ٢٠

ركة في وبكل تأكيد كان باقي الرسل أيًضا مثل بطرس تماًما، وقد وهب لهم نفس المشا
م من الوحدة، وهذه الكنيسة الواحدة هي التي يشير إليها  الكرامة والقوَّة. ولكن البداءة تتقدَّ
الروح القدس في نشيد األنشاد في شخص ربَّنا حيث يقول: "واحدة هي حمامتي كاملتي، 

 (.٩: ٦الوحيد، ألمها هي، عقيلة والدتها هي" )نش 
نه متمسك باإليمان؟! هذا الذي يحارب ضد وهل الذي ال يتمسك بهذه الوحدة يظن أ

 الكنيسة ويقاومها أيثق أنه عضو فيها؟!
َجَسٌد هذا ويعل ِّمنا بولس الرسول الطوباوي نفس الشيء، واضًعا سر  الوحدة، قائاًل: "

ٌد، إ . َربٌّ َواحِّ دِّ يت ْم أيًضا فِّي َرَجاءِّ َدْعَوتِّك م  الَواحِّ عِّ ٌد، َكَما د  وٌح َواحِّ ٌد، َور  ٌد، َواحِّ يمان َواحِّ
َدةٌ  دٌ إله  َمْعم وديَّة َواحِّ  (.٤: ٤ " )أفَواحِّ

يس كبريانوس  القد ِّ

يجب أن نتمسك بهذه الوحدة بثباٍت ونحافظ عليها، خاصة هؤالء الذين هم منَّا وهم أساقفة  ❖
 يدب ِّرون في الكنيسة، حتى نؤكد أن األسقفيَّة واحدة وغير منقسمة.

أحًدا يخدع اإلخوة بغش أو كذب. ال ندع أحًدا يفسد حقيقة اإليمان بمراوغات ال ندع 
 . األسقفيَّة واحدة، وكل جزء منها متماسك باآلخر ويعمل ألجل الجميع.ةمخاتل

الكنيسة أيًضا واحدة، وهي منتشرة انتشاًرا واسًعا وتضم كثيرين ولها ثمرها المتزايد. 
ن ضوء واحد، وفروع كثيرة للشجرة، لكن ساق واحد وكما أن هناك أشعة كثيرة للشمس لك

س على جذٍر قوٍي، من ينبوع واحد تخرج مياه كثيرة، فبالرغم ممَّا يبدو من  مجاري  مؤس ِّ
 الكثرة في انتشار المياه المنسابة، لكنَّها ال تزال تحتفظ بوحدتها في المنبع.

بذلك. انزع فرًعا  من أشعة الشمس، فإن وحدة الضوء ال تسمح لكما افصل شعاًعا 
من الشجرة، فإنَّه ال يمكن لهذا الغصن أن يحيا. افصل مجرى من الماء عن ينبوعه، 
فبانفصاله يجف. هكذا الكنيسة وهي تستضيء بنور المسيح تنتشر أشعتها على العالم كلُّه، 

 لكن رغًما من ذلك فهي ضوء واحد، ينتشر في كل مكان بال انقسام.
نساب فيها المياه بفيض، لكن رأسها واحد ينبوعها تفي العالم، ل الكنيسة تمتد أنهارها

 واحد، وهي أم واحدة وإن كان نسلها كثير يتغذون على لبنها ويحيون بروحها.
يس كبريانوس  القد ِّ
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 ظهور الهرطقات
ر عنيد، كثيًرا ما يستغل حرية الفكر واإلرادة التي وهبها هللا له في اإلنسان بطبعه متكب ِّ 

 إنكار األمور التي يتلمَّسها ويحس بوجودها ومقاومتها.
فمنذ نشأة اإلنسان، وهو يحاول بكبرياء قلبه إنكار وجود هللا بالرغم من وجود الناموس 

ونَ الطبيعي في داخله يؤك ِّد له حقيقة وجوده. " ز  َرٌة الذين َيْحجِّ  الَحقَّ بِّاإلثم. إِّْذ َمْعرَِّفة  هللا َظاهِّ
مْ  مْ  ،فِّيهِّ ألن م ْنذ  َخْلقِّ الَعاَلمِّ ت َرى أ م ور ه  َغْير  الَمْنظ وَرةِّ َوق ْدَرت ه  الَسْرَمديَّة  ،ألن هللا َأْظَهَرَها َله 

ْدَرَكًة بِّالَمْصن وَعاتِّ َحتَّى أنَّهم بِّاَل ع ْذٍر. أَلنَّه   وه  َكإَِّلٍه َواَله وت ه  م  ر  دوه  َأْو َيْشك  ْم َلمَّا َعَرف وا هللا َلْم يمج ِّ
َهالَ  وا ج  َكَماء  َصار  . َوَبْيَنَما ه ْم َيْزع م وَن أنَّهم ح  م  الَغبِّيُّ ْم َوَأْظَلَم َقْلب ه  ق وا فِّي َأْفَكارِّهِّ " )رو ءَ َبْل َحمِّ

٢٢-١٨: ١.) 
كثيًرا ما يعلنون أنَّهم كانوا مكابرين  هذا ما حدث وما يحد ِّث بالنسبة للملحدين، الذين

 في اللحظات األخيرة من حياتهم، عندما يفاجأون بالموت المرعب أمامهم.
فلماذا  هؤالء هم الذين يؤك ِّدون حقيقة وجود هللا بمقاومتَّهم له، ألنَّه لو لم يوجد هللا،

 يقاومون غير الموجود؟!
وهي أن وراء كل إلحاد خطيَّة  ،الفيلسوف أغسطينوسوهناك علة أخرى يؤك ِّدها 

 محببة يتلذذ بها اإلنسان، مهدًئا ضميره بإنكار وجود هللا.
وعدو الخير في خبرته الطويلة يجد استحالة في بث روح اإللحاد فيبث الهرطقات 

 ولألسف تحت اسم المسيح. والبدع،

ما يوجد من ثم فإن الهرطقات ليس فقط ظهرت مراًرا، بل وستظل قائمة. يحدث هذا طال ❖
يا إلى وحدة  العقل المنحرف الذي ال أثر للسالم فيه. وال يمكن لإللحاد والتنافر أن يؤد ِّ

 الكنيسة.
لكن السي ِّد المسيح يسمح بحدوث األشياء، طالما أعطَي لكل إنسان حرية اختيار 

 الطريق الذي يسلكه.
ًما على فم الرسول بولس، قائاًل: " رنا الروح القدس مقدَّ َبْيَنك ْم نَّه  اَل ب دَّ أن َيك وَن ألَ ويحذ ِّ

(. وعلى ذلك فالمخلِّصون مزكون ١٩: ١١ كو ١" )لَِّيك وَن الم َزكَّْوَن َظاهِّرِّيَن َبْيَنك مْ  ،بَِّدٌع أيًضا
 والمزيفون ظاهرون وواضحون. وذلك هنا في هذا العالم قبل يوم الدينونة.

يس كبريانوس  القد ِّ
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 هور البدعأسباب ظ
الكبرياء هو السبب األول لظهور البدع، لكن الشيطان يتستر في بث روح البدع تحت 

 اسم البساطة والتواضع. ليعطنا هللا فهًما لندرك حيله حتى نميز بين الخير والشر.

س بكبرياء١  . دراسة الكتاب المقدَّ
يس أغسطينوس يكشف لنا عن الذي قبل توبته وعماده انضم إلى المانويَّة،  القد ِّ

 أسباب قبوله بدعة ماني قائاًل في إحدى عظاته لشعبه:

إنَّني أحدثكم، أنا الذي قد خ دعت مرَّة حين كنت في حداثة صباي. فقد نقدت الكتاب  ❖
 المقدَّس نقًدا خبيًثا، ذلك قبل أن يكون لي الفكر الحسن الذي للباحث عن الحق.

الفاسدة. وكلما أردت القرع عليه  لقد أغلقت باب إلهي على نفسي، بواسطة حياتي
تجاسرت على البحث بكبرياء  ألنَّنيليفتح لي، كنت أعمل باألكثر على إحكام إغالقه، 

 ...عمَّن ال يعرفه المتواضعين
كم باألكثر أنتم اآلن مباركون!! بأي إيمان تتعلمون! إنكم الزلتم صغاًرا تعيشون في 

ا أنا فقد كنت هالًكا، ظاًنا إنَّني قادر على عش اإليمان متقبلين طعامكم الروحي. أمَّ 
الطيران، فتركت العش وسقطت قبل أن أطير. ولكن إله الرحمة أقامني حتى ال يطأني 

 المارة بأقدامهم إلى الموت، ووضعني في العش ثانية.
إن هذه األمور عينها التي سببت لي من َقبل مشقة، أعرضها لكم اآلن وأشرحها وأنا 

 في اسم الرب. مطمئن تماًما
يس أغسطينوس  القد ِّ

 . البدع وبساطة القلب٢
. فإن ِّي أََغار  َعَلْيك ْم " :يقول الرسول بولس لِّيَّ ل وَن َغَباَوتِّي َقلِّياًل! َبْل َأْنت ْم م ْحَتمِّ َلْيَتك ْم َتْحَتمِّ

ٍد، أل قد ِّ  ٍل َواحِّ . َولكنَّني َأَخاف  أنه َكَما َخَدَعتِّ َغْيَرَة هللا، ألن ِّي َخَطْبت ك ْم لَِّرج  يحِّ م َعْذَراَء َعفِّيَفًة لِّْلَمسِّ
يحِّ   (.٣-١: ١١ كو ٢" )الحيَّة َحوَّاَء بَِّمْكرَِّها، َهَكَذا ت ْفَسد  َأْذَهان ك ْم َعنِّ الَبَساَطةِّ الَّتِّي فِّي الَمسِّ

يدخل الشيطان ، من هذا الباب الجميل 1النفس التي تلتقي بربنا يسوع تتميز بالبساطة
مستغاًل ما ألوالد هللا من بساطة، فيدخل الهراطقة والمبتدعون والمنشقُّون على الكنيسة إلى 

                                                 
 ."٢٠٠٥راجع كتيب: "الحب والبساطة،  ١
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مستغلين بساطة قلوبهم. لذلك يقرن رب المجد  بيوت المؤمنين تحت اسم المسيح واسم اإلنجيل،
 (.١٦: ١٠يسوع الحكمة مع البساطة "فكونوا حكماء كالحيَّات، وبسطاء كالحمام" )مت 

لكنَّه يرفض كل من يأتيه معل ًِّما من غير  فالمؤمن الحقيقي في حب يقبل الجميع،
ٍع آَخَر َفَذاَك َسارٌِّق الباب، ألن " ْن َمْوضِّ َرافِّ َبْل َيْطَلع  مِّ يَرةِّ الخِّ َن الَبابِّ إلى َحظِّ ل  مِّ الَّذِّي اَل َيْدخ 

َو َراعِّ  َن الَبابِّ َفه  ل  مِّ . َوَأمَّا الذي َيْدخ  َرافِّ َولِّصٌّ (. لذلك في حزٍم وبشجاعٍة ٢-١: ١٠" )يو ي الخِّ
مْ يوصي يوحنا الحبيب أوالده قائاًل: " يء  بَِّهَذا الَتْعلِّيمِّ، َفاَل َتْقَبل وه  فِّي  ،إِّْن َكاَن َأَحٌد َيْأتِّيك  َواَل َيجِّ

، َواَل َتق ول وا َله  َساَلٌم. ألن َمْن ي س  (.١١-١٠ يو ٢ة" )َمالِّهِّ الشر ِّير م َعَلْيهِّ َيْشَترِّك  فِّي أَعْ ل ِّ الَبْيتِّ

(، ويأمرنا أن نكون ١٣: ٥بما أن السي ِّد المسيح ينذرنا قائاًل: "أنتم ملح األرض" )مت  ❖
. فأي شيء يفيدنا أيُّها اإلخوة لكن مع البساطة يلزمنا أن نكون حكماءبسطاء في الشر، 

ندرك مكائد العدو األحباء، أكثر من أن تكون لنا بصيرة والسهر بقلٍب غيوٍر، حتى 
كما لو كانت تنقصنا  –حكمة هللا اآلب  –المحتال، فال نكون نحن الذين لبسنا المسيح 

 الحكمة في أمر يعيننا على الخالص؟!
وحده الذي نخشاه، وال تلك األشياء التي تهاجمنا علًنا ألجل  1ألنه ليس االضطهاد

ام هللا. فإن الحذر هنا يكون سهاًل، مادام  الخطر واضًحا وصريًحا، ويكون العقل هالك خدَّ
مستعًدا للنزول في الحرب )الروحيَّة، أي قبول االضطهاد بال تذمُّر( مادام العدو فاضح 
نفسه. ولكن العدو الذي نخشاه باألكثر ونحتاط منه أكثر ذاك الذي يزحف علينا سًرا، 

ل رضانا، وال غرو في ذلك خادًعا إيَّانا بمظهر السالم، ويتسلل إلينا بمحاوالت خفيَّة لينا
 فإنَّه يحمل أيًضا لقب "الحيَّة".

هذه هي دائًما حيله، وهكذا هو خداعه الخفي القائم ليختال اإلنسان، وعلى هذا فمنذ 
بداءة العالم كان يخدع ويحتال بكلمات غاشة، ويضلل النفوس عديمة الخبرة بسالمة نيَّتها 

 وفي غير ما حيطة منها.
ي أن يجر ِّب الرب نفسه ودنا منه سًرا، كما لو أنه يود أن يزحف هكذا أيًضا سعى ف

مرَّة ثانية )كما زحف على آدم وحواء( ويخدعه، ولكن الرب كشف أمره، وصرعه وهكذا 
 صار مطروًحا، ألنَّه قد ع رف وانفضح أمره.

د أقدامنا أثر خطوات المسيح المنتصر ، ومنه أخذنا مثاًل لنتجنب اإلنسان العتيق ونوط ِّ

                                                 
 .هنا يقارن كبريانوس بين اضطهاد الوثنيين وقتلهم للرعاة وبين خطورة المضللين تحت اسم "المسيحية" ١
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حتى ال نعود مرَّة ثانية بإهمالنا إلى شباك الموت. إنَّما نستبصر األخطار المحيطة بنا، 
 ونتمسك بالخلود الذي نلناه.

يجب علينا ال أن نحذر مما هو واضح ومكشوف فحسب، بل ونحتاط  اخوتي األحباء،
هذا العدو أيًضا من ذاك الذي يخدعنا بخبثه المزيف، وماذا يكون أكثر خداًعا وخبًثا من 

الذي لما كشفه وغلبه مجيء المسيح، إذ جاء النور إلى األمم، وتسلطت أشعة النجاة 
المضيئة لحفظ البشر، حتى تتفتح آذان الصم بكلمات النعمة، ويفتح أعين العمي ليبصروا 
ة أبديَّة، ويجري الع رج تجاه الكنيسة، ويصل ِّي البكم  تهم في صحَّ هللا ويستعيد الضعفاء قوَّ

صواٍت مسموعة وصلوات؛ فإذ رأى عدو الخير )الشيطان( أن أصنامه قد بادت وهياكله بأ
ومعابده يهجرها جيوش المؤمنين، ابتدع أخطاء جديدة، خادًعا إيَّاهم باإلهمال تحت اسم 

 المسيح. فاخترع الهرطقات واالنشقاقات حتى ي حرف اإليمان، ويفسد الحق ويفقدنا الوحدة.
يخدعهم بطريق  ،ر الشيطان أن يخدعهم في ظالم طريقهم القديمهؤالء الذين ال يقد

آخر باقتناصه البشر من الكنيسة ذاتها. وبينما يحسبون أنفسهم أنَّهم قد أدركوا النور ونجوا 
من ليل العالم، إذ به يصب عليهم من جديد ظالًما آخر دون أن يدروا. ومع أنَّهم غير 

صاياه إالَّ أنَّهم يلق ِّبون أنفسهم "مسيحي ِّين". وبينما ثابتين في إنجيل المسيح وتعاليمه وو 
يسيرون في الظالم يحسبون أنفسهم في النور، هذا والعدو يتملَّقهم ويخدعهم، ذاك الذي 
 ، ام للبر  امه كخدَّ يقول عنه الرسول إنه يغي ِّر نفسه إلى شكل مالك من نور، ويظهر خدَّ

الموت بداًل من الخالص، واليأس بداًل من الرجاء، الذين يتمسكون بالليل بداًل من النهار، و 
والغش تحت ادعاء اإليمان، وما هو ضد المسيح تحت اسم المسيح، حتى أنَّهم متظاهرون 

 بالتمسك بالحق، مع أنَّهم يفسدونه بغشهم.
هذا ما يحدث أيُّها اإلخوة المحبوبون، طالما ال نرجع إلى مصدر الحق، وال نطلب 

 بتعاليم السي ِّد السماوي. الرأس، وال نحتفظ
يس كبريانوس  القد ِّ

وبما أن الجميع يتكلَّمون عن هللا، حتى من ال يستحق ذلك، فإن المبتدعين أنفسهم يتكلَّمون  ❖
 ويجدون من يشايعهم.

يس باسيليوس الكبير  القد ِّ

 . البدع والتواضع٣
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لشيطان في مكره أن يدخل بالبدع والهرطقات إلى قلب المؤمن، يأتيه من إن فَشل ا
 باٍب آخر هو "التواضع"، مشوًها له حقيقة التواضع، خالًطا بين التواضع واالستهتار في العقيدة.

هذا ما صنعه العدو في القديم وال زال يصنعه أيًضا، ففي القرن الرابع الميالدي قامت 
ل الشعب تحت اسم المسيح. ولكي ما يستكين الشعب، كانوا يرددون جماعة من الهراطقة تضل

"غير أنه على كل وجه سواء كان بعلَّة  :لهم ضرورة االلتصاق بالتواضع، ذاكرين قول الرسول
(. مفسرين ذلك تفسيًرا خاطًئا. مطالبين الشعب أن يقبلوا ١٨: ١أو بحق ينادي بالمسيح" )في 

 ان الحديث عن المسيح.الهرطقات في تواضعهم، طالما ك
الَّ عن مفهوم التواضع، اصامًتا، بل ألقى مق القديس يوحنا الذهبي الفمولم يقف 

 .1والتمييز بين التواضع واالستهتار
َوَلكِّْن بِّنِّْعَمةِّ هللا َأَنا إن التواضع الحقيقي هو التسليم واإليمان بربنا يسوع العامل فينا "

ْعَمت ه  الم ْعطَ  ،َما َأَنا َلةً َونِّ ْبت   ،اة  لِّي َلْم َتك ْن َباطِّ ْعَمة  هللا الَّتِّي َمعِّي ...َبْل َأَنا َتعِّ " َوَلكِّْن اَل َأَنا َبْل نِّ
 (.١٠: ١٥ كو  ١)

نعمة هللا ال تعرف االستهتار، وتواضع يسوع لن يعني تهاوًنا، بل بالعكس كان يعلن 
عن أن يوبخ هيرودس المخادع أو الحق بقوَّة وشجاعة ولو كان فيه مضايقه لآلخرين، فلم يفتر 

 الكتبة والفر ِّيسي ِّين المرائين.

يلزمني أن أوضح قول الرسول الذي ق رأ على مسامعكم اليوم. "سواء كان بعلَّة أم بحق  ❖
(. إذ يفسد البعض هذا القول تماًما... دون أن يقرءوا ما يسبقه ١٨: ١ينادي بالمسيح" )في 

لجزء المرتبط به )اِّرتباًطا حًيا(، وذلك ألجل هالك نفوسهم، وما يليه، بل يبترونه عن بقيَّة ا
 واضعين هذا النص أمام الذين هم أكثر منهم تراخًيا.

هؤالء يحاولون تضليل أولئك عن اإليمان المستقيم )بالهرطقات(، وإذ يرونهم خائفين 
عين أن بولس قد  ومرتعبين، مون لهم هذا القول الرسولي لتسكين خوفهم مدَّ سمح بهذه يقد ِّ

 لكن هذا ليس بصحيح، وهم ليسوا بصادقين. )الهرطقات(،

أواًل: لم يقل الرسول: "يلزمهم أن ينادوا بالمسيح"، بل قال "ي نادى بالمسيح"، األولى عبارة  ❖
 من يأمر ويشر ِّع، والثانية من يصف ما يحدث.

بين الذين بل بالعكس قطعها من  قيام هرطقات، بضرورة فالرسول لم يسن قانوًنا يلزم

                                                 
 .تواضع الفكر" للقديس يوحنا الذهبي الفمم تحت عنوان "١٩٦٦طبع هذا المقال بعد ترجمته في يناير  ١
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ْرَناك ْم، َفْلَيك ْن إَوَلكِّْن تحت رعايته قائاًل: " َن الَسَماءِّ بَِّغْيرِّ َما َبشَّ ْرَناك ْم َنْحن  َأْو َماَلٌك مِّ ن َبشَّ
ْم بَِّغْيرِّ َما َقبِّْلت ْم، َفْلَيك ْن َأَناثِّيَما ،َأَناثِّيَما رك  (. فما كان يجعل ٩-٨: ١" )غل إِّْن َكاَن َأَحٌد يبش ِّ

 مالًكا أناثيما )محروًما( لو كان األمر ليس بخطيرس. نفسه أو
ٍد، أل قد ِّ مرَّة أخرى يقول: " ٍل َواحِّ م َعْذَراَء فإن ِّي أََغار  َعَلْيك ْم َغْيَرَة هللا، ألن ِّي َخَطْبت ك ْم لَِّرج 

. َولكنَّني َأَخاف  أنه َكَما َخَدَعتِّ الحيَّة َحوَّاَء بَِّمْكرَِّها، يحِّ َهَكَذا ت ْفَسد  َأْذَهان ك ْم َعنِّ  َعفِّيَفًة لِّْلَمسِّ
يحِّ  (. انظر فقد وضع البساطة مع السماح ٣-٢: ١١ كو ٢) 1"الَبَساَطةِّ الَّتِّي فِّي الَمسِّ

ما كان لبولس أن يخاف. وما كان للمسيح  بالتساهل. فلو كان في السماح ال يوجد خطر،
 ييز.أن يأمر بحرق الزوان لو أن اإلصغاء إلى هذا وذاك يكون بال تم

 ثانًيا: يلزمك أن تعرف الظروف التي كانت تحيط ببولس أثناء كتابته هذه األحرف،
ث مَّ خاطر ال تطاق، إذ كتب في نفس الرسالة يقول: "ملقد كان في السجن مقيًدا، تحيط به 

، َحتَّ أن أ م ورِّي َقْد آَلْت َأْكَثَر إلى َتقدُّ  االخوةأ رِّيد  أن تعَلموا أيُّها  يلِّ ْنجِّ ث قِّي َصاَرْت م اإلِّ ى أن و 
ل ِّ َدارِّ الوِّال يحِّ فِّي ك  َرًة فِّي الَمسِّ ْخَوةِّ، َوه ْم َواثِّق وَن ية َوفِّي َباقِّي اأَلَماكِّنِّ َأْجَمَع. َوَأْكَثر  االَظاهِّ

ث قِّي، َيْجَترِّئ وَن َأْكَثَر َعَلى التكلُّ   (.١٤-١٢: ١ " )فيم بِّالَكلَِّمةِّ بِّاَل َخْوفٍ فِّي الَرب ِّ بِّو 
يلِّ نَّ أ م ورِّي َقْد آَلْت َأْكَثَر إلى َتقدُّ يعَلموا؟ "إ أن ماذا يرغب منهملنصغِّ  ْنجِّ : ١" )فيم اإلِّ

(. كيف؟ وبأية وسيلة؟ هل تخلَّصت من قيودك؟ هل ن زعت عنَك سلسلتك؟ هل صار ١٢
لك حرية الكرازة في المدينة؟ هل صار لك أن تحضر وت لقي عظات إيمانيَّة حتى تربح 

ر البرص فيندهش الكل منك؟ هل تالميذ كثيرين ؟ هل ت قيم ميًتا في عجبون منك؟ هل ت طهَّ
 ت خرج شيَّاطين فيصير لك فخر؟

م اإلنجيل؟ أخبرني؟  لم يقل شيًئا من هذا، فكيف تقدَّ
ل ِّ َدارِّ الوالية َوفِّي َباقِّي إَحتَّى " :يقول يحِّ فِّي ك  َرًة فِّي الَمسِّ ث قِّي َصاَرْت َظاهِّ ن و 

(. اسمع أيًضا ما جاء بعد ذلك حتى تعرف كيف أن الوثق لم تؤد ِّ ١٣: ١ ي" )فاأَلَماكِّنِّ 
َوَأْكَثر  صارت أساًسا أعظم للحديث بحرية " ى فقط إلى عدم اختفاء اإلنجيل، بل بالحر 

ث قِّي، َيْجَترِّئ وَن َأْكَثَر َعَلى التكلُّ اال : ١ " )فيَخْوفٍ م بِّالَكلَِّمةِّ بِّاَل ْخَوةِّ، َوه ْم َواثِّق وَن فِّي الَرب ِّ بِّو 
١٤.) 

على هذا األساس استقرت شجاعة عظيمة على التالميذ، ألنهم رأوا جسده مربوًطا، 
ة، لكن صوته لم يهتز، عابًرا في العالم كله أسرع  لكن لسانه غير مقيَّد، يديه موثقتين بشدَّ

                                                 
 .في األصل لم يذكر ذهبي الفم النص كامالً  ١
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من أشعة الشمس. هذا صار مشجًعا لهم، متعلمين من الحوادث نفسها أنه ال شيء من 
ر تصنُّع، ال تبالي ور هذه الحياة يخيف. فالروح عندما تنتعش بالحب والشوق اإللهي بغي  أم

عون باألكثر.  بأمور الزمان الحالي. على هذا األساس، إذ يرون معل ِّميهم مقيَّدين، يتشجَّ
ه على  إذ صارت األمور هكذا، فإن بعض أعداء بولس، رغبة في إثارة الحرب ضدَّ

تظاهروا كما لو أنَّهم هم أنفسهم  كراهيَّة الطاغية )نيرون( عليه،ولكي يثيروا  ،أشدها
رون، وفعاًل بشروا باإليمان المستقيم حتى تنتشر التعاليم بسرعة. وذلك ال بقصد بذر  يبش ِّ
اإليمان بل لكي يعَلم نيرون أن التبشير كان يتزايد والتعاليم تنتشر، ممَّا يجعله يسرع في 

 تعذيب بولس.
اك مدرستان: مدرسة بولس، ومدرسة أعداء بولس. األولى تبشر عن لقد كانت هن

ا َقْوٌم إخالص، والثانية بغير اقتناع، إنَّما بسبب كراهيتهم لبولس. وقد أعلن ذلك بقوله: " َأمَّ
ا َقْوٌم َفَعْن َمَسرَّةٍ  ، َوَأمَّ يحِّ وَن بِّالَمسِّ ز  َصاٍم َيْكرِّ ن (. وتبع قوله ع١٥: ١ " )فيَفَعْن َحَسٍد َوخِّ

ث قِّي أولئك: " يف وَن إلى و  يحِّ اَل َعْن إِّْخاَلٍص، َظان ِّيَن أنَّهم ي ضِّ وَن بِّالَمسِّ َفَهؤ اَلءِّ َعْن تحزُّب ي َناد 
مَ  وٌع لِّحِّ يَن إن ِّي َمْوض  يًقا. َوأ وَلئَِّك َعْن محبَّة، َعالِّمِّ ل ِّ اضِّ . َفَماَذا؟ َغْيَر أنه َعَلى ك  يلِّ ْنجِّ ية اإلِّ

. َبْل َسَأْفَرح  أيًضاَوْجٍه َسَواٌء َكاَن بع ، َوبَِّهَذا َأَنا َأْفَرح  يحِّ : ١ " )فيلَّة َأْم بَِّحقٍ  ي َناَدى بِّالَمسِّ
١٨-١٦.) 

روا بتعاليم  رون، لم يبش ِّ فباطل أن ننسب هذا القول إلى الهراطقة، ألن الذين كانوا يبش ِّ
على هذا  ا،بل لم يكن الدافع للتبشير سليمً  فاسدة، وبما يخالف تعاليم الرسول بولس،

يًقااألساس كان يتهمهم، " ث قِّي ضِّ يف وَن إلى و  يف ونَ لم يقل: " ،"َظان ِّيَن أنَّهم ي ضِّ  " بل ي ضِّ
يف ونَ " "، مشيًرا إلى أنَّهم افترضوا ذلك، لكنَّه لم يحدث، بل بالعكس يفرح َظان ِّيَن أنَّهم ي ضِّ

. َبْل َسَأْفَرح  أيًضاَوبَِّهَذا َأَنا أَ باألكثر ألجل انتشار البشارة. لذلك يقول: " ". فلو كان في ْفَرح 
ون دعوته.  تعاليمهم غش ما كان يفرح، إنه يفرح ألنهم بغير إرادتهم يقوُّ

أنظر إذن ما هي قوَّة بولس؟ كيف أنه لم تقدر أي مكائد شيطانيَّة أن تمسك به؟ بل 
ذين يسيطر وأيًضا صاروا خاضعين له. ألنه حًقا عظيم هو مكر الشيطان، وشر أولئك ال

(. لذلك لم ١٩: ٣ كو ١عليهم، إذ رغبوا أن يفسدوا البشارة، لكن "أخذ الحكماء بمكرهم" )
 يسمح بتنفيذ هذا.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 موقف الكنيسة من الهراطقة المبتدعين
جل خالصهم، لذلك أسهب تحافظ الكنيسة منذ نشأتها على سالمة إيمان أوالدها أل
عون الرعاية وهم ذئاب خاطفة، الذين لهم اسم يسوع لكنَّهم  اآلباء األولون في تحذيرنا ممَّن يد 

مون جسد المسيح الواحد ويشقونه، أحياًنا تحت خداع كلمة "الوحدة".  يقس ِّ
م حتى هؤالء حذَّرنا منهم الرسول يوحنا الحبيب أالَّ نقبلهم في بيوتنا وال نقول لهم سال

 (.١١: ١٠ يو ٢ال نشترك معهم في أعمالهم الشر ِّيرة )
يس أمبروسيوسويظهر مدى ضيقة نفس اآلباء من هؤالء المبتدعين ما ذكره   :القد ِّ

يس ديوناسيوس يصل ِّي للرب أن ينهي حياته في المنفى حتى ال يعود وينظر الشعب، ] كان القد ِّ
 قد تلوثت بتعاليم غير المؤمنين )المبتدعين( وسلوكهم.[وتعاليم الكهنة و 

يس إيريناؤسوكمثال يكشف لنا  عن جهاد أبيه بوليكربس ضد الهراطقة وبخاصة  القد ِّ
يس يوسابيوس القيصري مرقيون، وفيما يلي بعض أقواله التي ذكرها   (.١٤ ، ف٤ )ك القد ِّ

كل كنائس آسيا، ويشهد أيًضا أولئك الذين إلى عصرنا هذا خلفوا  ويشهد لهذه األمور]
بوليكربس الذي كان شاهًدا للحق أكثر أمانة وإخالًصا من فالنتينوس ومرقيون وسائر 

ل كثيرين من المضلين السابق ذكرهم إلى كنيسة هللا. معلًنا أنه تسلَّم من الرسل  الهراطقة... وحو 
 .[الحق الذي تسلَّمته الكنيسة هذه الطريقة الواحدة الوحيدة

وهناك من سمعوا منه أن يوحنا تلميذ الرب، إذ أراد االستحمام في أفسس ورأى 
كيرنثوس في الحمام، غادره في الحال دون أن يستحم صارًخا، لنهرب لئالَّ يسقط الحمام، ألن 

 كيرنثوس عدو الحق بداخله.
تعرفنا؟ أجاب أنا أعرفك أول مواليد وبوليكربس نفسه إذ رآه مرَّة مرقيون وقال له: أ

 )بكر( الشيطان!
د الحديث مع من  هكذا كان حرص الرسل وتالميذهم، حتى أنَّهم كانوا يرفضون مجرَّ
ال يقبلون الحق. كما قال بولس أيًضا: الرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتين أعرض عنه، 

 (.  ١١-١٠: ٣ )تي من نفسه ئ محكوًما عليهطخعالًما أن مثل هذا قد اِّنحرف، وهو ي
يس بوليكربس على حفظ نقاوة التعليم اإلنجيلي أقوال إيريناؤسومن  : ]إن غيرة القد ِّ

كانت بهذا المقدار متقدة، حتى أنه كان حين يتفق له أن يسمع بعض كلمات مضادة للحقيقة 
مان الذي حفظتني كان يسد أذنيه ويهرب من المكان قائاًل: أواه يا إلهي الصالح على تعاسة الز 
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 إليه.[

كذلك من المربح أن تعيشوا في وحدة غير معيبة، وبذلك يمكنكم أن تتمتَّعوا بالشركة مع  ❖
 هللا.

ال يخدعن أحد نفسه، فإن كان أحد خارج عن المذبح فإنَّه ي حرم من خبز هللا. ألنَّه إن 
سقف مع كافة كانت صالة شخص أو شخصين لهما قوَّة كهذه، فكم بالحري تكون صالة األ

 الكنيسة!!
لذلك فمن ال يجتمع مع الكنيسة يعلن عن كبريائه، ويدين نفسه. ألنَّه مكتوب: "هللا 

 يقاوم المستكبرين".

ألنه قد اعتاد البعض أن يحمل اسم يسوع المسيح بمكٍر خبيٍث، بينما ال يزالون يفعلون ما  ❖
ة، فإنَّهم كالب شرهة تعض ال يليق باهلل، هؤالء يجب الهروب منهم كما من وحوش مفترس

 في الخفاء. لنحذر منهم بقدر ما هم أناس يصعب شفاءهم.
كم كما أنتم غير ضالين، إذ أنتم مكرسون بالكليَّة هلل. ألنَّه حيث ال ال تدعوا أحًدا يضل  

 يوجد بينكم خصام يضايقكم، فحًقا أنتم تعيشون بحسب إرادة هللا.

 ور.لنتجنب كل انشقاق ألنَّه بداية الشر  ❖

ثوا عنهم ال في األحاديث الخاصة أو العامة،  ❖ من المناسب أن تعتزلوا أمثال هؤالء، وال تتحدَّ
 بل لنهتم باألنبياء وفوق الكل باإلنجيل، الذي يخبرنا بآالم المسيح ويؤك ِّد لنا القيامة.

 حيثما و جدت انشقاقات وسخط، ال يسكن هللا. هؤالء جميًعا إن تابوا يغفر الرب لهم، إن ❖
 عادوا إلى االت ِّحاد باهلل وإلى االرتباط مع األسقف.

مع إنَّني أسمعتكم بعض أقوالهم، وهي تعاليم باطلة، هؤالء الذين ال تطيقون أن تروهم  ❖
بينكم، بل تسدون آذانكم حتى ال تقبلوا تلك األشياء التي يزرعونها بينكم، ألنكم حجارة في 

آلب، ورفعتم بأداة )آلة( يسوع المسيح التي هي هيكل اآلب، وقد صرتم معدي ن لبناء هللا ا
الصليب، مستخدمين الروح القدس كرباٍط )اتصال(، وإيمانكم كان الطريق لصعودكم، وحبَّكم 

 هو الطريق الذي قادكم إلى هللا.

ما من تلك الوحوش التي لها مظهر البشر. هؤالء ليس فقط ال تقبلوهم،  ❖ لكنَّني أحذَّركم مقدَّ
تلتقوا معهم. لكن صلوا من أجلهم هلل، لكي يعيدهم إلى التوبة بأي طريق  بل إن أمكن ال
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 رغم صعوبتها. فإن يسوع المسيح حياتنا الحقيقيَّة له قدرة على ذلك.
احفظوا أنفسكم من كل زرٍع شر ِّير لم يقمه يسوع المسيح، ألنه ليس من زرع اآلب. 

من هللا وربنا يسوع  هم يدة. فإذ كثيرون إنَّني ال أريد أن يكون بينكم انشقاق بل نقاوة متزا
فإنَّهم مع األسقف، وإذ كثيرون سيذوقون التوبة فإنَّهم يعودون إلى وحدة الكنيسة، وبالتالي 

 ينتمون إلى هللا ويعيشون بحسب يسوع المسيح.
 ال تخطئوا يا إخوتي فإن من يتبع الذي يسب ِّب انشقاًقا في الكنيسة لن يرث ملكوت هللا.

أن يكون هناك قربان مقدَّس واحد، ألنَّه يوجد جسد واحد لربَّنا يسوع المسيح اهتموا 
وكأس واحد لوحدة دمه. مذبح واحد. وأسقف واحد ينتمي له الكهنة والشمامسة، زمالئي 

ام، وعندئذ كل ما تفعلونه تصنعونه بحسب إرادة هللا.  الخدَّ

دعين( ألنهم غير مؤمنين، فإنَّني لن إنَّني لم أجد من الصالح أن أذكر أسماء )هؤالء المبت ❖
 أشير إليهم ما لم يتوبوا ويرجعوا إلى اإليمان الحقيقي.

يس أغناطيوس الثيؤفوروس  القد ِّ

مثل هذا اإلنسان )المنفصل عن الكنيسة( يجب أن نبتعد عنه ونتحاشاه مهما كان مركزه أو  ❖
على الكنيسة، وانفصل عنها، وصار منحرًفا آثًما قد حكم على شخصيَّته. هذا الذي خرج 

نفسه بنفسه. ألنَّه هل يظن من يعمل ضد كهنة المسيح ويعزل نفسه عن اجتماعات أساقفة 
المسيح وشعبه، أن له المسيح؟! لقد حمل السالح ضد كنيسة هللا، وتخاصم مع من مسحهم 

يحة المسيح! إنه خادم متمرد، ابن عديم الروح القدس، وصار عدًوا للمذبح ثائًرا ضد ذب
التقوى، أخ يعادي ويمتهن األساقفة، يهجر كهنة هللا، إنه ال يعرف أن كل من يعمل ضد 

 من مسحه الرب يعاقبه هللا لتجاسره وتهوره بعقوبة سماويَّة.
يس كبريانوس  القد ِّ

 –إن كان ذلك ممكًنا  – نفقد أحًدا من اإلخوة إخوتي األعزاء... أود حًقا وأحاول أيًضا أالَّ  ❖
وأن تحتضن )الكنيسة( أمنا في صدرها جسًدا واحًدا لشعٍب متحٍد، ولكن إن كان بعض قادة 
البدع ومبتدعي الخصومات ال تجدي معهم المشورة الصالحة وال تردهم إلى طريق 

يًضا اآلخرون قد خدعوكم الخالص، بل يظلون في جنونهم األعمى العنيد، وإن كنتم أنتم أ
وأنتم في بساطتكم، أو أغروكم بخطئهم ورياء هؤالء المضللون الماكرون، عليكم بتحرير 
أنفسكم من شباك الخديعة، واالعتراف بالطريق السماوي المستقيم، وكلمة الرسول الشاهد 
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ْم أيُّها وهي: " يك  ، أن تَ االخوةث مَّ ن وصِّ يحِّ وَع الَمسِّ لَّ َأٍخ َيْسل ك  بِّاَل َتْرتِّيٍب، ، بِّاسم ربَّنا َيس  َتَجنَّب وا ك 
نَّا اَل َيغ رَّك ْم َأَحٌد بَِّكاَلٍم (. ويقول مرَّة أخرى: "٦: ٣تس  ٢" )َوَلْيَس َحَسَب الَتْعلِّيمِّ الذي َأَخَذه  مِّ

هِّ األ م ورِّ َيْأتِّي َغَضب  هللا َعَلى أبناء الَمْعصية. َفاَل  ٍل، ألنَّه بَِّسَببِّ َهذِّ َرَكاَءه مْ َباطِّ " َتك ون وا ش 
 (.٦: ٥)أف 

يجب علينا أن نبتعد، بل يجب علينا أن نهرب من أولئك الذين يضلون، لئالَّ يشترك 
أحد مع الذين يسيرون في طريق الشر، ويسلك هو أيًضا في طريق الخطأ واإلثم، ويضل 

 عن الحق ويسلك في الشرور المماثلة.
احدة، واإليمان واحد، الشعب واحد مرتبط برباط إن هللا واحد، المسيح واحد، كنيسة و 

 الوحدة الجوهرية وبرباط السالم، وال يمكن أن تنقسم الوحدة وال أن يتجزأ الجسد.
يس كبريانوس  القد ِّ

إنكم كأبناء للنور والحق، اهربوا من االنقسام والتعاليم الشر ِّيرة، بل حيثما و جد الراعي اتبعوه،  ❖
فهناك كثير من الذئاب التي تظهر كما لو كانت تستحق المديح، هؤالء الذين بإرادتهم 

 الشر ِّيرة يأسرون الذين يجرون نحو هللا، ولكن هؤالء ليس لهم مكان في وحدتكم.
يس أغناطيوس الثيؤفوروس  القد ِّ

 ال نجاة خارج الكنيسة
 س المسيح زانية، بل هي طاهرة غير دنسة. ال يمكن أن تكون عرو  ❖

إنها تعرف لها بيًتا واحًدا، وتحتفظ بقداسة مضجع واحد في عفة ونقاوة. إنَّها تحفظنا 
 .تهلل، وتعين األبناء الذين ولدتهم لنيل ملكوت السماوا

وكل من ينفصل عن الكنيسة ويلتصق بالزنا ي حرم من مواعيد الكنيسة. إن من يهجرها 
وال يستطيع أن يكون هللا له  أن يتمتَّع ببركات المسيح، إذ هو غريب وجاحد دنس، ال يقدر

أن ينجو وهو خارج عن فلك نوح  أحد . فلو أنه استطاعأًبا مادامت الكنيسة ليست أمَّا له
رنا السي ِّد المسيح قائاًل: "من ليس معي  لكان يمكن ألحد أن ينجو وهو خارج الكنيسة. يحذ ِّ

 (.٣: ١٢ال يجمع معي فهو يفرق" )مت فهو علي  ومن 
من يمزق سالم المسيح وارتباط القلوب في وحدة هو ضد المسيح. من يجمع إلى 

 مكان آخر بعيد عن الكنيسة يمزق كنيسة المسيح.
من ال يتمسك بهذه الوحدة ال يحفظ شريعة هللا وال إيمان اآلب واالبن وال يتمسك 
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 بالحياة والخالص.

فنجد أن س للوحدة، وهذا الرباط الت ِّحاد ملتئم بال انفصال يبدأ من اإلنجيل. هذا السر  المقدَّ  ❖
على اإلطالق أو يمزق، بل أعطي كثوٍب واحٍد غير مجزأ، قميص السي ِّد المسيح لم ي قسم 

أحد الذين ألقوا قرعة على لباس السي ِّد المسيح. ويقول اإلنجيل: "وكان  –كرداٍء  –وامتلكه 
منسوًجا كله من فوق، فقال بعضهم لبعض ال نشقه بل نقترع عليه  القميص بغير خياطة

 (.٢٤-٢٣: ١٩لمن يكون" )يو 
هذا القميص حمل معنى الوحدة النابعة من فوق، أي من السماء من عند اآلب. تلك 
الوحدة التي ال يمكن أبًدا أن ت مزق بواسطة من يستلمها أو يمتلكها، إنَّما بدون تفرقة وال 

على الكمال. فال يستطيع أن يمتلك قميص المسيح من يجز ِّئ كنيسة المسيح تفكيك نحصل 
 ويمز ِّقها.

من الناحية األخرى عندما قسمت مملكة سليمان وشعبه عند وفاته نجد أن أبيا النبي 
م قميصه إلى اثنى عشر قسًما قائاًل: ليربعام: " َك َعَشَر قَِّطٍع، عندما قابل يربعام قسَّ ْذ لَِّنْفسِّ خ 

يَك َعَشَرَة َأْسَباٍط. أه َهَكَذا َقاَل الَربُّ إَِّله  إِّْسَرائِّيَل: هَ ألنَّ  َلْيَماَن َوأ ْعطِّ ْن َيدِّ س  َنَذا أ َمز ِّق  الَمْمَلَكَة مِّ
دَ  ْن َأْجلِّ َعْبدِّي َداو  ٌد مِّ ْبٌط َواحِّ (. فعندما انقسمت أسباط ٣١: ١١ مل ١" )َوَيك ون  َله  سِّ

النبي رداءه، ولكن إذ ال يمكن تمزيق شعب المسيح، لذلك  إسرائيل االثنى عشر، مزَّق أبيا
 فإن قميص المسيح المنسوج من فوق من غير خياطة لم يقسمه من امتلكوه.

لم يقسم الرداء، بل بقي في وحدة، يشير إلى الوحدة المتماسكة لشعبنا الذي لبس 
 سيح وحدة الكنيسة.وبواسطة سر  هذا الرداء وما له من داللة، أعلن السي ِّد الم المسيح،

إذن فمن هو دنس وعديم اإليمان، مختل العقل، متسلط عليه جنون الفتن، مثل هذا 
يمزق  – يعتقد أن وحدة هللا يمكن أن تتجزأ. أو من هو هذا الذي يجرؤ ويمزق هذه الوحدة 

رنا ويعل ِّمنا في إ  –رداء المسيح  نجيله يمزق كنيسة المسيح، مع أن السي ِّد المسيح نفسه يحذ ِّ
 (.١٦: ١٠"وتكون رعيَّة واحدة لراٍع واٍحد" )يو 

 هل يعتقد أحد أنه يمكن أن يوجد في المكان الواحد رعاة مختلفون وقطعان شتَّى؟! ❖
َولكنَّني َأْطل ب  إَِّلْيك ْم يحثنا الرسول بولس بالتمسك بالوحدة، بل ويرجونا معل ِّما إيَّانا بها: "

ًدا َواَل َيك وَن َبْيَنك م  انشقاَقاتٌ ْخَوة  بِّاسم ربَّنا يَ أيُّها اال يع ك ْم َقْواًل َواحِّ يحِّ أن َتق ول وا َجمِّ وَع الَمسِّ َبْل  ،س 
دٍ  ٍد َوَرْأٍي َواحِّ لِّيَن فِّي فِّْكٍر َواحِّ يَن أن (. ويقول مرَّة أخرى: "١٠: ١ كو ١" )ك ون وا َكامِّ دِّ م ْجَتهِّ
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الَ  وحِّ بِّرَِّباطِّ السَّ  (.٣: ٤" )أف مِّ َتْحَفظ وا َوْحَدانيَّة الرُّ
هل تظن أنه يمكنك أن تثبت وتحيا إن كنت ترتد  عن الكنيسة، مشيًدا لنفسك بيوًتا 
أخرى ومسكًنا مختلًفا، بينما قيل لراحاب التي سبق وأخذت صورة الكنيسة: "ويكون أن كل من 

 (.١٩: ٢ يخرج من أبواب بيتك إلى خارج، فدمه على رأسه" )يش
الفصح ال يحوي شيًئا آخر في سفر الخروج مثلما أن وأيًضا نجد أن سر  خروف 

فيقول الكتاب: "في بيت  –وهو يمثل الكنيسة  –الحمل الذي ي ذبح يجب أن يؤكل في بيت واحد 
(. إن جسد المسيح ومقدَّسات ٤٦: ١٢ واحد يؤكل. ال يخرج اللحم من البيت إلى خارج" )خر

كون هناك بيت آخر للمؤمنين إالَّ الكنيسة الرب ال يمكن أن تخرج إلى خارج، وال يمكن أن ي
الواحدة، ويشير الروح القدس إلى هذا البيت وإلى العائلة المتحدة ويعنيها عندما يقول في 

(. ففي بيت هللا في كنيسة المسيح، يسكن ٦: ٦٩ المزمور: "هللا م سك ِّن المتوحدين في بيت" )مز
 بساطة.المؤمنون بنفٍس واحدة ويستمرون كذلك في وئام و 

كذلك أيًضا نزل الروح القدس كحمامة، وهي مخلوق بسيط وسار. ال تحمل مرارة الحقد.  ❖
ها، وال عنيفة في استعمالها لمخالبها، تألف مساكن الناس  وهي ليست قاسية في عض ِّ
وتحبُّها. وتعرف التجمع في بيت واحد، وتربي صغار الحمام مًعا. وعندما يطير الحمام يظل 

نب بعضه البعض ويقضي عمره في حياة جماعية مشتركة، ويعيش في في طيرانه بجا
وحدة، وينشر بين جنباته وئام السالم بقبالت مناقيرها. في جميع أمورها تحقق ناموس 

 الوحدة.
هذه هي البساطة التي يجب أن ت عرف في الكنيسة، وهذه هي المحبَّة التي يجب أن 

يجب أن ي حتفظ بها، حتى يكون الحب بين تعرف في الكنيسة. وهذه هي المحبَّة التي 
االخوة مشابًها لما هو بين الحمام، ويسود بين االخوة اللطف والرقة والوداعة، كما هو الحال 

 بين الحمالن الوديعة.
لكن ماذا ينجم عن وجود ذئاب متوحشة لصدر المسيحيَّة وهم الهراطقة والمنفصلين 

ي إليه شراسة كالب وسم حيات مميت وقسوة عن الكنيسة تحت اسم المسيح، وماذا تؤد ِّ 
فتاكة يستعرضها متوحشون في الكنيسة؟! أنه يجب علينا أن نهن ِّئ أنفسنا عندما نعزل أمثال 
هؤالء الناس عن عضوية الكنيسة حتى ال يكونوا عوامل إفساد بالنسبة للحمالن والحمام 

 الذين في كنيسة هللا، بصدورهم المملوءة سًما وحقًدا.
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يخدعن أحد نفسه بتفسير خاطئ وباطل لقول السي ِّد المسيح: "حيثما اجتمع اثنان أو  وال ❖
(. فإن المفسدين والمفسرين باطاًل ٢٠: ١٨ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم" )مت 

لتعاليم المسيح يقتبسون الفقرة األخيرة من اآليَّة، ويتركون الشطر األول منها، يذكرون جزء 
بمكر الجزء اآلخر. وإذ هم أنفسهم مفصولون عن الكنيسة فهم أيًضا  من اآلية ويطمسون 

يفصلون بين جوهر اآلية الواحدة. فالسي ِّد المسيح عندما حث تالميذه على الوحدة وحفظ 
ْنك ْم َعَلى اأَلْرضِّ فِّي َأي ِّ َشْيٍء َيْطل َبانِّهِّ إَوَأق ول  َلك ْم أيًضا: السالم قال لهم: " ن اتفَق اْثَنانِّ مِّ

ْن قِّ  َما مِّ ألنَّه َحْيث َما اجتمَع اْثَنانِّ َأْو َثاَلَثٌة بِّاسمي  ،َبلِّ َأبِّي الذي فِّي السَماَواتِّ ِِّ فإنَّه َيك ون  َله 
مْ  هِّ َناَك َأك ون  فِّي َوَسطِّ (. فالسي ِّد المسيح يوضح لنا بذلك أن البركات ٢٠-١٩: ١٨" )مت َفه 

ين المصلين من وحدة النفس، إذ يقول العظمى ت منح ال بسبب كثرة العدد، بل لما يسود ب
 ..." مشترًطا االتفاق أواًل.إِّنِّ اتفَق اْثَنانِّ "

كيف يكون اجتماع اثنين أو ثالثة باسم السي ِّد المسيح، بينما من الواضح أنَّهم 
ألنَّنا نحن لم ن فصل عنهم، بل هم الذين انفصلوا عنَّا، وقد نشأت  منفصلون عن المسيح...

بعد انعزالهم عنَّا، من جراء إقدامهم على تأسيس أماكن مختلفة للعبادة  البدع والهرطقات
 ألنفسهم، تاركين أصل الحقيقة ومنبعها.

 هل يظن أولئك الذين هم خارج كنيسة هللا أن لهم المسيح؟! ❖
إنهم حتى ولو ق تلوا معترفين باسم المسيح، فإن الوصمة التي لحقتهم لن يطهرها حتى 

ره مجرَّد سفك الدم، إذ أن جرم هم الشديد بخروجهم على الكنيسة ال يكفَّر عنه أو يطه ِّ
احتمالهم لآلالم، وال يمكن لمن ال يثبت في عضوية الكنيسة أن نعتبره من الشهداء، وال 

 يمكن أن يعد في ملكوت هللا من يهجر الناس الذين يسودون في ملكوت هللا.
ون في اتفاق، ويكون لنا قلب واحد وفكر لقد وهبنا السي ِّد المسيح السالم، وأمرنا أن نك

واحد، وأمرنا أن نحفظ رباط الصلح، وال نفسد المحبَّة أو نتعدى عليها. ومن ال يحتفظ 
ر نفسه باالستشهاد، َوإِّْن سلَّمت َجَسدِّي َحتَّى احترَق َوَلكِّْن " بالمحبَّة األخوية ال يقدر أن يطه ِّ

 (.٣: ١٣ كو ١)" َلْيَس لِّي محبَّة َفاَل انتفع  َشْيًئا
ال يمكن أن نعتبر من ال يسكنون بفكٍر واحد وقلٍب واحد في كنيسة هللا، أنَّهم ساكنون 
في هللا. وعلى الرغم من أنَّهم قد يسل ِّمون أجسادهم حتى تحترق، وي طرحون في أتون النار، 

بل جزاء ويبذلون حياتهم بإلقائهم للوحوش الضارية، مع كل هذا ال يكون لهم إكليل اإليمان 
بة المنتصرة بشجاعة إيمانهم، لكنَّها خسارة وضياع  الخداع. نهايتهم ليست هي النهاية المطوَّ
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 نتيجة اليأس. قد ي قتل هذا اإلنسان، لكنَّه لن ينال تاج اإليمان.
انه يعترف أنه مسيحي بنفس الطريقة التي ي ظهر بها الشيطان نفسه أنه من أتباع 

َفإِّنَّ َكثِّيرِّيَن َسَيْأت وَن بِّاسمي َقائِّلِّيَن: إن ِّي َأَنا د المسيح من ذلك قائاًل: "المسيح. وقد حذَّرنا السي ِّ 
لُّوَن َكثِّيرِّينَ  ،ه وَ   (.٦: ١٣ " )مرَوي ضِّ

الَّ عظيمة على اإنه شيء سام وعجيب أن يتنبَّأ اإلنسان وي خرج الشيَّاطين، يعمل أعم
بالرغم من هذه األعمال كلَّها، ما لم  تااألرض. ولكن هذا اإلنسان لن ينال ملكوت السماو 

وَن َسَيق ول وَن لِّي يتبع الطريق الحقيقي السليم، ويبك ِّت السي ِّد المسيح أمثال هؤالء قائاًل: " َكثِّير 
 َوبِّاسمَك َصَنْعَنا ،َ َوبِّاسمَك َأْخَرْجَنا شيَّاطين ،رب َأَلْيَس بِّاسمَك تنبَّأَنا رب يا فِّي َذلَِّك الَيْومِّ: يا

لِّي اإلثم!قوَّ  ْم: إن ِّي َلْم أَْعرِّْفك ْم َقطُّ! اْذَهب وا عن ِّي َيا َفاعِّ يَنئٍِّذ أ َصر ِّح  َله  : 7" )مت ات َكثِّيَرًة؟ َفحِّ
٢٣-٢٢.) 

إن هناك ضرورة للبر  حتى ينال اإلنسان مجازاة من هللا الديَّان، هناك ضرورة إلطاعة 
واالت ِّحاد كل الناموس واألنبياء. ولكن  ولقد حوت الوصيتان للمحبَّة وصايا السي ِّد المسيح،

أي ات ِّحاد يبقيه وأي حب يحتفظ به ذلك الذي يدفعه جنون االنقسامات والمنازعات إلى 
م اإليمان ويعك ِّر صفو السالم ويبدد المحبَّة ويدنس  تفكيك الكنيسة وتمزيقها، وهو يحط ِّ

 المقدَّسات؟!
د، لكنَّه اآلن يزداد التدمير المؤلم الناجم لقد بدأ هذا الشر من زمن بعي إخوتي األعزاء،

 عنه، والباليا المحزنة التي تسب ِّبها االنحرافات والبدع.
يس كبريانوس  القد ِّ

 ال تخف على الكنيسة
إن كان هللا قد حول من خطيَّة آدم وعصيانه فرصة إلعالن حب هللا، بتقديم االبن 

 فإنَّه الزال يحول حتى شرورنا كفرصة للخير، لمن يريد أن ينتفع. مصلوًبا من أجل أوالده،
فالهراطقة بمجادالتهم ومغالطاتهم ال يصنعوا أكثر من عمليَّة غربلة، فالنفوس التي 

 هي حنطة تبقى كما هي مهما هزَّها الغربال، وأمَّا القش فينعزل.
الكثير من المجاهدين فالهراطقة وإن كانوا يحاسبون عن شرُّهم، لكن تكلل ويتكلل 

 بسببهم.
هذا وقد دفعت الهرطقات بالرعاة إلى التعمق في دراسة الكتاب المقدَّس، فينتفعون 

 أكثر.
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سة على ربنا يسوع الصخرة الحقيقيَّة، فلن يستطيع الهراطقة  أما الكنيسة، المؤس ِّ
 وأصحاب البدع أن يغلبوها.
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تي ألب  الكاهن يبنوَّ
 
 

 .الكاهن يكرامة أب الفصل األول: ❖
 الكاهن. يإدانة أب :يالفصل الثان  ❖
 موقف الكاهن من الكرامة. الفصل الثالث:  ❖
 .يالراع اختيارمسئوليَّتك عن  الفصل الرابع:  ❖
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خشيت لبشرية إلخوتهم، أي لكل ا الرعاة والخدام والقادة حباآلن بعد أن تحدثت عن 
وضعفي في  ،في الخدمة ي لئال تنحرف بهذه البداية، فإذ تشعر بتقصير  القارئ عليك أيها 

 ال وهذا ما عن طريق الحب إلى اإلدانة. ئ تدين الكهنة وبخاصة ضعفي، فينحرف القار  ايةالرع
 ك وحياتك.يرجوه إنسان يود سالمك ونمو  

تي وطاعتي لهمحب ِّي آلبا هللا عنبنعمة  تحدثأن أ تلهذا رأي ليس ، ئي الكهنة وبنو 
اًجا إلى التالمس مع شخص ربنا في إخوتي بل احتيأكثر أني آلن الكوني كاهًنا، لكن ني أشعر 

في طريق التوبة  سالك   لكن ني كمؤمن   ،أعطاني نعمة الكهنوت قد كان الرب فإن آبائي الكهنة.
لكي ال نحب  ،اك نعمًة وفهًما وإدراًكاالرب وإي  مشتاًقا أن يعطيني  ،أشعر بأبو ة آبائي الكهنة لي

 فيهم. حبُّهبل نتالمس مع ربنا يسوع ون ،الكهنة لذواتهم
 لئال يشغلك شيء أو أحد عن ربنا يسوع. احذر :لك أيها العزيز أقولأريد أن  ،وأخيًرا

ون قد ، يكشخصًياربنا يسوع  محب ةفحتى هذا الكتاب أو غيره من الكتب إن لم يلهب قلبك ب
 عن هدفه أو أخطأت في طريقة قراءته. انحرف
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 الفصل األول

 
 
 

 كرامة أبي الكاهن
 

 يسوع في كهنته.ربنا حبَّك ل :أولا  ❖
ته لك في المسيح. :اثانيا  ❖  تكريمك ألبوَّ
 تكريمك له ألجل الذبيحة. :اثالثا  ❖
 رسله.تكريمك له ألجل م   :ارابعا  ❖
 أطعه ألجل كلمة هللا. :اخامسا  ❖
 بركات الطاعة. اؤكاقتن :اسادسا  ❖
 مسئوليَّتك مع أبيك الكاهن. :اسابعا  ❖
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 يسوع في كهنتهربنا حبَّك ل أولا:
  الكنيسة رعاة ورعيَّة

وا الكنيسة في مفهومها البسيط هي جماعة الخطاة الذين شعروا بمرارة خطاياهم، وأحسُّ 
ربنا يسوع الذي  ، فالتقوا بشخصيخل ِّصبثقلها، وأدركوا عجزهم وحاجتهم إلى فاد  قادر  أن 

سهم وي  ي   هؤالء  ، وتحيا به وفيه.واحد   طهرهم بدمه، جاعاًل منهم عروًسا واحدة تتحد به كعريس  قد ِّ
نيجتمعون مًعا في بيت العريس الم   ه كبيت   ،أي البيت الذي مأله الروح القدس بحلوله ،دش   وقدس 

نةكثرة عدد الكنائس الم   رغم ،للرب محفوف بالكرامة والمجد، وهو بيت الزوجي ة الواحد ورغم  ،دش 
 ويقودهم في ذلك كاهن العهد الجديد.، فيها في أجيال متعاقبة اجتماعهم

مأل واحد   خطبتكم لرجل   ألن ِّي" .واحد   فالكنيسة في حقيقتها هي عروس واحدة لعريس    قد 
إن أمكن أن ، وال يمكن أن تكون أكثر من واحدة، إال  (2: 11 كو 2)عذراء عفيفة للمسيح" 

 !يوجد أكثر من مسيح  
 جدذا تو هوب حيث يكون الكل واحًدا في الرب.للمؤمنين مًعا،  ات ِّحادوالكنيسة بهذا هي 

 يفوق حدود الزمان والمكان. يأبد وارتباط ،وي ةحدة قوِّ 
اسالعروس في وحدتها بالعريس الواحد في  يفال عجب أن تلتق ، حيث هي ةات اإللالقد 

الشمامسة وآبائنا الرهبان  وإخوتنااألساقفة وآبائنا الكهنة المطارنة و لبطريرك مع آبائنا أبونا ا ييلتق
اسرغم كثرة عدد  -وكل الشعب في كل مكان  مجتمعين مًعا في شخص ربنا يسوع  -ات القد 

 الواحد، ويجتمع هو فيهم أيًضا.
ن مت حدون وكثيرون وكثيرو  ات حدواكثيرون  حدون.وسيت   ات حدوافاألعضاء مع كثرتهم 

مرتبط بالرأس الواحد يسوع، مركز كل  واحد   والكل مرتبط مًعا كجسد   .دد  ج   حدون كأعضاء  ت  يس
امً ، رعاة كانوا أو رعي ة، المسيحي اختبارهااألعضاء وينبوع   ا أو مخدومين، كهنة أو شعًبا.خد 

حدة غير منقسمة، جامعة ا شخصي ة والكن هكونها رعاة ورعي ة، من رغم بالفالكنيسة، 
 باإليمان الواحد والهدف الواحد، لها رأي واحد وفكر واحد. تحياحي ة، جسد ليسوع المسيح، 

تها لها حياة واحدة وفكر عضاء وإن تمايزت وتباينت لكن ها في حيوي  ن األإقول أأعود ف
 واحد، مرتبطة بالروح القدس الواحد في المسيح يسوع.

، بل أعضاء اهيعل ِّمالرعي ة مجر د فصول دراسي ة تحتاج إلى من  فالرعاة ال يرون في
 ،حي ة مرتبطة معهم بالروح الواحد في جسد الرب، وهم بذلك ال يخدمون الرعي ة في أشخاصهم
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 ، وإال  كان تعبهم باطاًل.ي  بل يخدمونهم كجسد الرب الح
 لي ةعنهم تقوم بعم منعزلة   فئة  ك ال ،عاتها الذين نالوا موهبة الكهنوتر   إلىر نظوالرعي ة ت

أو شرائع ونواميس وقوانين جافة أو عقائد عقلي ة أو الهوتي ات  ،تدريس أو نشر مبادئ نظري ة
أو حافظون لطقوس وتقاليد جافة يسقونها  ،فلسفي ة، وال هم جماعة منفصلة لها مظهر معين

 ،ربنا يسوع فيهم، فيتالمسون معهأعضاء معهم في جسد الرب، أي يرون  إنما يرونهم .لهم
المبادئ  قو ة ابه أو يختبرو  اويرتوون منه، ولو لم يلتقِّ الرعاة أنفسهم بالرب أو يحيو  ،ويلتقون به

 الراعين ربنا يسوع، و يريد المؤمن وحيوي ة التقاليد وعمق مفاهيم الطقوس. ،والعقائد والالهوتي ات
 ي  ألنفسهم البركة والحياة من السلطان الذي أ عط وحده، وليس الرعاة في ذواتهم، مغتصبين

 للرعاة.
المسيح يذوب الرعاة والرعيَّة، فال يرون ذواتهم سي ِّد في شخص ال نهإ باختصار أقول

 لعروسه، أي كنيسته المتَّحدة به. بل شخص الرب كعريس   ،ول غيرهم
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 الوحيد يالراعالمسيح يسوع 
 .(11 :10 يو)الح يبذل نفسه عن الخراف" الص والراعيالصالح،  الراعيأنا هو "

في  همأو يطيع ميحبُّه، ال يطيق أن يكرم الكهنة أو الحقيقيي ة ايدرك مفهوم الرع من
 يالوحيد ربنا يسوع المسيح. فيرى الرب شخصًيا هو راع الراعيأشخاصهم، إنما في شخص 

ال يكون راعًيا، فال مالك وال رئيس وحده الذي له الرعي ة. ومن ليس له رعي ة  هالكنيسة وحده، ألن
حق  اغتصبوإال  يكون قد ، يقدر أن يدعو نفسه "الراعي" يأو أرض سماوي مالئكة وال مخلوق 

 األعظم. يالراع
دو  من : "قائالً بل نادى  ،في ذاته لم يطق هذا ا معلمهمفعندما أراد تالميذ يوحنا أن يمج ِّ

فيفرح فرًحا من أجل صوت  ،لذي يقف ويسمعه. وأما صديق العريس اله العروس فهو العريس
الجميع. والذي من هو فوق من فوق  يأتيك يزيد وأنا أنقص. الذي لذ أن ينبغي العريس.

-29: 3 يو)من السماء هو فوق الجميع"  ي. الذي يأتتكل مومن األرض ي ي،األرض هو أرض
31). 

سها يشخصًيا هو راعالمسيح يسوع ربنا   مت)" كنيستي يابن" يقول: الكنيسة ومؤس ِّ
م. هي من عمله هو وال آخر سواه. يدرك ذلك جي ًِّدا من يشعر بقيمة المهر الذي (18 :26 ه قد 
 بال عيب   ل  كما من حم   كريم   ... بل بدم  أو ذهب   ال بأشياء تفنى بفضة   ا فت ديتملمين أنكم ا"ع .لها

 ح كرم الرب أو يرعى قطيعه؟!فل؛ فمن يقدر أن ي  (19 ،16: 1 بط 1)دم المسيح"  ،وال دنس  
إلى رعاة مساعدين، إنما من قبيل حبُّه غير  في رعايته ليس بمحتاج  المسيح يسوع 

جاًزا، ألن الذي دعى رعاة م  مع هذا ن  كن ا  ، دعاه ليشاركه في هذا العمل. وإننسانلإل يالمتناه
 !دعوتنا نحن رعاةالوحيد رغم  يذاته فينا، فالزال هو الراع يبل الراع ،يرعى ليس نحن

تجل ِّي  ييَّة في حقيقتها هي حب منسكب في قلب الخادم ليخدم به هللا، أو هاالرع
امه، وظهوره فيهم محبَّة، تشع بنار الروح القدس فيهم. فحق للرسول  للسي ِّد المسيح في خدَّ

ام أوان  خزفي ة كن لنا هذا الكنز "ول .الساكن فيهابلها في ذاتها بل  قو ةال  ،بولس أن يدعو الخد 
م اآلنية الخزفي ة من كر ِّ . ومن ال ي  (7: 4 كو 2)ا" هلل ال من   قو ةليكون فضل ال ،خزفي ة يفي أوان

 أجل الكنز الذي فيها؟!
اإللهي ة العاملة  قو ةم اآلنية الخزفي ة في ذاتها على حساب الغباء أن نكر ِّ ال من ه أنأظنُّ 

 قو ةباآلنية الخزفي ة بما فيها من  ي مزدرين بالعريس ذاته! أو نزدر  ،فيها! أو نفرح بصديق العريس
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 إلهي ة.
لم  نساناإل ابنعندما تحد ث ربنا يسوع مع األواني الخزفي ة التي اختارها للخدمة قال: "

هذه الكلمات التي نطق  .(28: 20مت )عن كثيرين"  فديةويبذل نفسه  ،مبل ليخدِّ  ،ميأتِّ لي خد  
الة، فهو ال يريد أن نخدمه بل أن يخدمنا، حتى عندما يدعونا بها الفم ا إللهي الزالت حي ة وفع 

بطريقة غير منظورة. وفي  كرعي ةأو  م فينا كرعاة  هو الذي يخدِّ  أنه فإن حقيقة األمر .للخدمة
 يلزمنا طاعة نخدم بأنفسنا أو بثرواتنا تقف يد الرب عن العمل.ن نا أ اللحظة التي نشعر فيها

 . لنقف في تسليم  (13: 14خر )"ال تخافوا، قفوا وانظروا خالص الرب"  القائل: موسى النبي
، ألن هللا ال يعمل في الكسالى، إنما يريد أن وتوان   وال نقف في كسل   ،ليد هللا الخفي ة كامل  

 على عمله فينا. متَّكلين كليَّةا بل  ،نجاهد ال بذواتنا
ام يوًما على  التقى لين في شخص موسى، الشريعة ممث   مستلمو، التجل ِّيجبل كل الخد 

، وكهنة العهد الجديد في أشخاص بطرس ويعقوب ويوحنا، وكان في إيلي اواألنبياء في شخص 
 ولن تنجح خدمة. ،الذي بدونه لن يتم خالص ،وسطهم الخادم الوحيد ربنا يسوع

ام  اجتمعلقد  لين الدهر ممث   انقضاءة إلى منذ نشأة البشري   -إن صح التعبير  -الخد 
له  ،ررتالحبيب الذي به س   ابني"هذا هو  :في هؤالء األشخاص، لكن لم نسمع إال  هذا الصوت

 ". فأين موسى وإيلي ا وبطرس ويعقوب ويوحنا؟!اسمعوا
للشريعة، ألن موسى ال يقدر أن يخدم، والشريعة كانت  لقد ذابت خدمة موسى كمستلم  

ك رمزها ويعلن روحاني تها ويكشف أعماقها ويظهر حيوي ة السلوك بها أحد أن يف  مكتومة ولم يقدر 
مشتهى كل الشعوب واألمم  بمجيءورسالة أنبياء العهد القديم تحق قت  يسوع. ناإال  شخص رب
 أما كهنوت العهد الجديد، فما قيمته بدون شخص ربنا يسوع؟! ب البشري ة له.الذي طال ترقُّ 

الشريعة واألنبياء والكهنة، لكن الكل ذابوا في شخص ربنا  مستلمو تقىالحًقا لقد 
 بطرس دون الحاجة إلى ثالث مظال كما ظن   انقسام،إلى سحابة تظل لهم بال  واحتاجوايسوع، 
 .الرسول

هم في الوصايا المعطاة لهم، فلنحب موسى وإيلي ا وبطرس ويعقوب ويوحنا، ولنطع  
ام  صي اتع لهم ألجل ذوبان شخهم، ونخضاتق نبوُّ ولنصد ِّ   هم في الخادم وحده يسوع، ولنكرمهم كخد 

 هم هللا وأعطاهم حق الرعاية.أحب  

 ام حقلههللا بنفسه كرَّ 
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المسيح إذن هو الراعي الصالح. ماذا كان بطرس؟ ألم يكن راعًيا صالًحا؟ ألم يبذل حياته  ❖
عن األساقفة الطوباويين  عن القطيع؟ ماذا كان بولس؟ ماذا كان بقية الرسل؟ ماذا

والشهداء؟... ماذا عن كبريانوسنا القديس؟ ألم يكن هؤالء جميًعا رعاًة صالحين؟... هؤالء 
جميًعا كانوا رعاًة صالحين، ليس لمجرد سفك دمائهم، إنما سفكوه من أجل القطيع، ليس في 

 كبرياء، بل سفكوه في محبة. 
نك أنت هو الراعي الصالح، أنت هو ماذا تقول يا رب، أيها الراعي الصالح؟ فإ

الحمل الصالح. في نفس الوقت أنت الراعي والمرعى، الحمل واألسد في نفس الوقت. ماذا 
تقول؟ هب لنا أذًنا وأعنا لكي نفهم. إنه يقول: "أنا هو الراعي الصالح". وماذا عن بطرس؟ 

شيء بالنسبة لقوة  هل هو ليس براع  أو هل هو شرير؟... إنه راع وراع صالح، لكنه كال
راعى الرعاة وصالحه، ومع هذا فإنه راع  وصالح، وكل اآلخرين الذين مثله هم رعاة 

 . 1صالحون 

مت )يشبه رجاًل رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه"  تالسماوا"فإن ملكوت  ❖
20 :1). 

و ل يعمل يقوم هللا بفالحتنا نحن كرمه... أما زرعنا فهو العمل الذي في قلوبنا، وه
إنه يقوم بفالحتنا، كما يصنع الفالح بحقله. وبفالحته إيَّانا يجعلنا في حياة  بشريَّة. بأيد  

فهي أن نقوم نحن بالفالحة عنده في كرمه... وهذه  ،أفضل... أما الثمرة التي يطلبها منَّا
 سعدنا نحن.بل ت   ،هللا يالثمرة ل تغن

وم بفالحتنا... فإن السامع لهذه الكلمات يشعر ن هللا يقإما قلته لك  اسمعأنظر إذن، 
الكرمة وأنتم  ا"أن :يقول الرب في اإلنجيل يسمع أن هللا يقوم بفالحة اإلنسان.إذ  ،برهبة  

نه يقوم بفالحة حقله. فاهلل إ. وماذا يفعل الكر ام؟! (5 ،1: 15 يو) الكر ام" ياألغصان... وأب
 ينتظر منه ثمًرا.و  ،له حقل، يقوم بفالحته ،اآلب كر ام

، هؤالء ملزمون بتقديم "مه إلى كر اميننه "غرس كرًما... وسل  إويقول الرب يسوع نفسه 
 الثمار في أوانها.

 الرب، وليباركنا الرب. تباركليت نفوسنا  ❖
وفي كليهما  ،فعندما يباركنا الرب ننمو نحن، وعندما نبارك الرب ننمو نحن أيًضا

                                                 
1 Sermon on N.T. Lessons, 88:6. 
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 نستفيد نحن )ال هللا(.
 يبركته لنا( وه ي لتكن فينا بركة الرب، وعندئذ نباركه نحن، فهذا هو المطر )أأوالً 

إن المطر يرتد كثمر هلل صاحب األرض باركنا بها(.  ينباركه بالبركة الت يذاتها الثمرة )أ
 أمطر علينا وأفلحنا. يالذ

الواضح ن . فمي  حقيق ، وكلمات غير جوفاء، وبقلب  ثمرةبهذه الكلمات بعبادة م ىلنتغن  
: 3 كو 1)بناء هللا"  ،والرسول يقول: "أنتم فالحة هللا ،(1: 15 كراًما )يو يعأن هللا اآلب قد د  

 م بفالحة حقله. فاهلل اآلب كر ام له حقل، يقوم بفالحته وينتظر منه ثمًرا.كان يقو  .(9
هللا  .لحناوهو بنفسه يفلحنا حتى نثمر، ونحن بناء هللا، إذ يسكن فينا من يف ،إننا كرمه

 ، فهل ي دعى الرسل كر امين؟يهو الذي ين م
 التيهللا نعمة لكن "ال أنا بل  ...وأبولُّس سقى" ،الكر ام يغرس ويروي: "أنا غرست

 - ولو كان بواسطة المالئكة -. لهذا إن حدث نمو فيك أو تغيير (10: 15 كو 1)" يمع
. فماذا نكون أو الرسل فهو ذاته الكرَّامن هللا هو الكرَّام، ولو حدث على أيدي األنبياء فإ

ته ونعمته الممنوحة لنا من لدنه.نحن؟ رب ما عم    ال لدى الكر ام، نعمل بقو 

 كو 1)يقولون: "أنا لبولس وأنا ألبولُّس وأنا لصفا"  على بشر   نفوسهمالذين يرغبون في بناء  ❖
فيقولون  ،بل على الصخرة ،وأما الذين ال يريدون أن يبنوا أنفسهم على بطرس (،12: 1

  ""وأما أنا فللمسيح...

بولس صلب  الرسول أن يثق الشعب في شخصه، لهذا قال: "ألعل   بولسلقد خاف  ❖
أعينكم إلى الجبال من حيث يأتي عونكم، فإنني "أنا  ارفعوا .(13: 1 كو 1)ألجلكم؟!" 

"هللا هو الذي  .وأبولُّس سقى"، لكن عونكم يأتي من الرب خالق السماء واألرض ،غرست
الرب هو الذي يربط شعبه بالحب والسالم، حتى أن من يثق فيه  (.6: 3 كو 1)ينمي" 

 يكون كجبل صهيون الذي ال يتزعزع إلى األبد.

المسيح؟ ألعل  انقسمقوا به( ال المسيح، قال: "هل تعل  أي ) اختاروهم أنه بولسعندما شعر  ❖
وال  ،بولس باسمفليس  .(13: 1 كو 1)!" ؟اعتمدتمبولس  باسمأم  ،لب ألجلكمبولس ص  

أن ي بنى بطرس على الصخرة  ي، لذلك ينبغاعتمدناالسي ِّد المسيح  باسمبل  ،بطرس باسم
 )اإليمان بالمسيح(، ال أن تبنى الصخرة على بطرس.

 .(17مت ) "اسمعواالحبيب الذي به سررت، له  ابني: "هذا هو قائالً "وصوت من السحابة  ❖
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"... اسمعوا"، وموسى كان يتحد ث، لكن "للمسيح اسمعواحد ث، لكن "للمسيح إيلي ا كان يت
 وعندما تنازل ليعمل، ظهر في شخصه. ،المسيح يتحد ث فيهما

( فقد دعاه 22: 16 وأما اآلن )مت ،(17: 16ًبا منذ لحظات )مت كان بطرس مطو   ❖
ي تطويبه أن "لحًما ودًما السبب ف في لحظات وبكلمات قليلة! التغييرحدث  لقد ا...ًً شيطانً 

الذي  االسم"... لكن لماذا د عي بذلك تالسماواالذي في  لكن اآلب ،ن له ذلكعلِّ لم ي  
ولم يهتم بما هلل لكن بما  ،من ذاتهرتعبون منه )شيطان( وال تريدون تكراره؟ ألنه تكل م ت

 للناس!
يس أغسطينوس   القد ِّ

ر؟ ال نبي وال رسول وال إنسان بار! بالحري من يقدر أن يحطم وباء الجهل والظلمة والدما ❖
يجب أن توجد قوة إلهية نازلة من السماء قادرة أن تموت من أجلنا جميًعا، فبموته يتحقق 

 .1الدفاع عنا ضد إبليس
 العالمة أوريجينوس 

 .(9: 3 كو 1)" وأنتم فالحة هللا، بناء هللا ،"فإنَّنا نحن عامالن مع هللا ❖
م إن كانوا هم فالحة هللا، نهإقائاًل بالتشبيه ذاته  احتفظ  " غرستأنا " :فإذ قال الرسول

 نسب لمن يزرع فيه بل لمالكه.للغارس بل هلل، فالحقل ال ي   انتسابهمفما يجوز 
 نسب لمن يعمل فيه بل لصاحبه.والبناء أيًضا ال ي   ،"أنتم بناء هللا"

ام المسيح" ❖  .(1: 4 كو 1)" ووكالء سرائر هللا ،هكذا فليحسبنا اإلنسان كخدَّ
يقوم الوكيل بإدارة أمور موك ِّله حسًنا دون أن ينسب لنفسه ما لموك ِّله، بل على العكس 

 ... سي ِّدهينسب ما لديه ل
 ،ما يقوله بطرس: "لماذا تشخصون إلينا اسمعأتريد أن ترى مثااًل لوكالء مؤمنين؟ 
تنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟"   .(12: 3أع )كأننا بقو 

عنه أمانة  لُّ قوبولس الرسول ال ي "وعند كرنيليوس أيًضا قال: "قم أنا أيًضا إنسان...
: 15 كو 1)في قوله: "أنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن ال أنا بل نعمة هللا التي معي" 

10). 
 شيء لك لم تأخذه؟" وعندما قاوم الرسول أولئك األشخاص غير األمناء قال: "وأي  

                                                 
1 Comm. On 1 Cor.1:6:8-12. 
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 .1السيد مثله مثل اآلب، فإنه هو كذلك، فهو الراعي والخراف له يعلن عن نفسه أنه ❖

 القديس يوحنا الذهبي الفم

كمقنَّعة عند  أكون تربض عند الظهيرة؟ لماذا  أينترعى؟  أين نفسييا من تحبه  أخبرني" ❖
 (.7:1)نش " أصحابكقطعان 
ك إنما الصالح، يا من تحمل القطيع كله على كتفيك؟ ألن الراعي"أين ترعى أيها  

 حملت خروًفا واحًدا على كتفيك أال وهو طبيعتنا البشرية.
 المراعى الخضراء.  أرني 

 (.2:22 مياه الراحة )مز عرفني
 إلى العشب المشبع. قدني 
 . 2"حياة أبدية أعطني ،( حتى اسمع صوتك، أنا خروفك10:16 )يو باسمي ادعني 

 فقد وضعت حياتك من أجل خرافكسوداء،  ينأبشدة؟ رغم  يحببتنأحبك يا من أكيف ال  ❖
 .أنت راعيهم(، 13:15)يو 

 الخالص.  ينك بذلت حياتك لتمنحنعظم من هذا، ألأ حب  حد  ليس أل 
 إًذا أين ترعى؟  ليقل 

 أحد؛ الذي بدونه ال يدخل ي حينئذ اشبع بالطعام السماو  ،جد مرعى خالصكأعندما 
الذي  اإللهيوف أشرب من الينبوع الينبوع س أيهاإليك  ي إلى الحياة األبدية. وحين أجر 

 جعلته يتدفق ليروى كل من يعطش إليك. 
رِّب جنبك بالحربة للوقت خرج دم وماء )يو  (. ومن يشرب منه يصبح 34:19إذ ض 

 (. 14:4 للحياة األبدية )يوحنا ي  ينبوع ماء ح
من  الخاليأستريح بسالم خالل منتصف النهار في الضوء  ستجعلني رعيتنيإذا 

. ألنه ال توجد ظالل في منتصف النهار، عندما ترسل الشمس أشعتها عمودية الظالل
وتأخذ أطفالك معك في  ،فوق الرأس. وستجعل ضوء منتصف النهار ي ريح كل من أطعمته

 (. 7:11فراشك )لو 
(. 5:5تس  1ال يستحق أحد أن يأخذ راحة منتصف النهار إال ابن النور والنهار )

                                                 
1 Homilies on St. John, 59: 3. 
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ظلمة الليل إلى الفجر، سوف يستريح في منتصف النهار  الشخص الذي فصل نفسه من
 . 1(4:2)مال  مع شمس البر  

 القديس غريغوريوس النيسي

 ه فيهم؟!َ  من يستحق أن يحبا 
ك له شخصًيا أو حتى في إلى خدمتك أو حب ِّ  احتياجهللا، الراعي الصالح، ليس في   

امه، بل وال نستحق نحن وال مالئكته أن نخدمه و  نحبُّه، إنما ذلك حًبا منه لنا أن أشخاص خد 
 أعطانا نحن والمالئكة أن نحبُّه ونخدمه، حتى ننال كرعي ة بركة خدمتنا له. 

من  واالرتواءلكي تنال بركة اللقاء معه  ،و السامري ةأن يحتاج إلى دل   قبِّل  ، يهو الغن
 ينابيعه.

 ىالخاطفة، لكن ه نظر فرأبواسطة الغربان  -ه وخادمه نبي ِّ  -إيلي ا  هو القادر، عال  
منه لها، رغم قدرة هللا على إرسال  طي ةأرملة تستحق أن تنال بركة، فوهب لها أن تعول إيلي ا، كع

 الغربان هناك أيًضا.
ام الرب ألجل هللا، فننال بركة محب تنا له.  ليعطنا الرب هذه البركة أن نحب آباءنا خد 

 أقولفالحق  ،تلميذ باسمؤالء الصغار كأس ماء بارد فقط "من يقبلكم يقبلني... ومن سقى أحد ه
 .(42، 40: 10مت )ال يضيع أجره"  نهإ لكم

 نعمة الكرازة والشهادة
مسيحنا المحب للبشر لم يسلم الخدمة إلحدى الطغمات السماوية، وإنما أقام من البشر 

 ياهم كرامة الخدمة.رعاة وخداًما، يعمل بنفسه بهم، مقدًما لهم نعمته المجانية، واهًبا إ

ال يكمون لإلنسمان عمذر فمي كسمله  يلماذا لمم ت رسمل المالئكمة فمي مهممة الكمرازة باإلنجيمل؟ لكم ❖
جممة  أو إهمالممه، في ب ممرر الطبيعممة البشممرية عممن الطبيعممة المالئكيممة، ألن الفممرق  اخممتالفنفسممه بح 

 عظيم. 

اقتالع الموت، لها القدرة على  ين الكلمة المنطوقة من لسان ترابأمن العجيب حًقا 
أتعجب من  يالنظر للعميان، وتحول األرض سماًء، وهذا يجعلن ادةعإ وغفران الخطايا، و 

لغيرة بولس لنواله تلك النعمة وتهيئة نفسه وإعدادها  يوإكرام يويزداد إعجاب هللاقدرة 

                                                 
 .2، عظة 1993، الدكتور جورج نو ار تعريب، للقديس غريغوريوس أسقف نيصص نشيد األناشيد 1
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 حتى يستحق نوالها.
لطريقة تستحق أن بالمثال األعلى للفضيلة، وبهذه ا يتتعج ب، بل لتقتدلأ حٌثك ال  يإن

شخص أن يصير كبولس في خدمته لو تمٌثل  يفاجأ بأنه يمكن ألت  ت شاركه في إكليله، وال 
، ي"قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعيردد في قلبه كلمات بولس: ف ،واقتدى به

في ذلك اليوم الرب الديان  ييهبه ل ي، الذإكليل البر   يحفظت اإليمان، وأخيراا قد وضع ل
ا" ) يادل، وليس لالع  (. 8 ،7: 4 يت 2فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا

فالمكافأة أيًضا معروضة  يوبالتال ،في إنجازاته رأيت كيف يدعو الجميع لمشاركته
 . ومفتوحة للجميع

فلنجتهد جميعنا لنثبت استحقاقنا للبركات الموعودة لنا، ولننظر ليس فقط لعظمة 
من خالله نحقق هذه  ية، لكن نتأمل أيًضا في ثبات الهدف الذفي الفضيل ةومجد الحيا

 ،ولنعرف أن بولس لم يختلف عن طبيعتنا بأي حال من األحوال، ولكنه كان مثلناالنعمة. 
ا، ألنه بعد هذا  وهذا يجعل ما يبدو صعباا ومستحيالا بالنسبة لنا قد صار سهالا وخفيفا

بواسطة نعمة وصالح  يليل عدم الفساد األبدإك يالوقت القصير من العمل والجهاد سنرتد
 .1وإلى أبد اآلبدين. آمين وان  أله المجد والكرامة اآلن وكل  يربنا يسوع المسيح الذ

 القديس يوحنا الذهبي الفم

المسيح هو بابي إليكم، بالمسيح أجد مدخاًل، ال إلى بيوتكم بل إلى قلوبكم. بالمسيح أدخل،  ❖
، هو ال ذي تريدون أن تسمعوا له. ولماذا تريدون أن تسمعوا المسيح إنه المسيح الذي في 

؟ ألنكم قطيع المسيح، أ شتريتم بدم المسيح. إنكم تعرفون ثمنكم، الذي ال ي دفع بواسطتي،  في 
وإنما يكرز به بواسطتي. إنه هو، وهو وحده المشتري، الذي سفك دمه الثمين لذاك الذي بال 

 . 2خطية

إنه ألمر بهيج أن تهتم  (...6: 3كو  1كن هللا كان ينمي" )أنا غرست، وأبلوس سقى،ل" ❖
وبالعمل في حقله. فإنه إذ تعب الرسول في هذه  ،بفالحة هللا، وان تشعر بالبهجة بعطاياه

هبت له من رب ( لكن قوة العمل و  10: 15كو  1الفالحة قال: "تعبت أكثر منهم جميعهم" )
ين ". لقد أظهر بوضوح أنه قد ع  هللا التي معي ل أنا بل نعمةالحصاد. لهذا يضيف: "ولكن 

                                                 
1 Praises of St. Paul, Hom. 2. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 47: 2. 
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 .1"ىأنا غرست وأبلوس سق" للعمل في هذه الفالحة، إذ يقول:

ا، وال الساقي، بل هللا هللا؟ فإنه ليس الغارس شيئً  ًِّ المنفعة إن غرسنا أو سقينا إن لم ينمِّ   ما ❖
 .2الذي ينمي

ر يصيرون متعلمين بعمل ن البشإماذا تظنون؟ هل يناقض الرسول نفسه فإنه وهو يقول  ❖
الروح القدس يقدم توجيهات كيف وما يجب أن يعلموا؟ أم يلزمنا أن نفهم أنه وإن كان من 

لموا وال يتوقف المعلمون )عن التعليم( عندما يعطي الروح القدس، فإنه عواجب البشر أن ي
ن القديسون . لهذا وإن كا(7: 3كو  1) ا ول الساقي، بل هللا الذي ينميليس الغارس شيئا 

معينين لنا والمالئكة القديسون يساعدوننا لكن ال يتعلم أحد األمور الخاصة بالحياة مع هللا 
علم. هذا اإلله الذي يوجه إليه في المزمور القول: ا أن ي  باستقامة ما لم يكن هللا نفسه مستعدً 

 .3(10: 134فأنت هو إلهي" )مز  ،علمني إرادتك"

إن خدمنا بأية صورة  فإنناكثر من عملنا نحن. ألنري عمل هللا  يليق بنا أن نسرع باألكثر ❖
ا ول ليس الغارس شيئا كون مدينين له )بهذا العمل( ال للبشر. لهذا يقول الرسول: "ن

 .4"الساقي، بل هللا الذي ينمي

إذ ال يمكن للرسل أن يحققوا شيًئا إن لم يقدم هللا النمو، فكم يكون األمر بالنسبة لكم ولي  ❖
 .5بأنه معلمألي شخص  في أيامنا الذي يتباهى أو 

 القديس أغسطينوس

الذين أرشدتهم النعمة وقد صاروا  أولئكن ، ألياآلن نراه يكشف الحديث عن دور كنس ❖
ا للكلمة ل يكتمو يبشرون به آخرين  ى باألحر بل  ،الحق محتفظين به ألنفسهم ن شهودا

عت أواًل بالصالح إذ التقت بالكلمة وجًها . لذلك تقول العذارى للعروس التي تمتممن لحقوهم
"نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من  واستحقت أن تتعرف على األسرار الخفية: ،لوجه

  .6(1:4نش ) الخمر"

                                                 
1 Sermons on New Testament Lessons, 51:1. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 31:3. 
3 On Christian Doctrine 16.  
4 Ep.144:1. 
5 Letter 193. 
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 النيسيالقديس غريغوريوس 

نزل فقيه عظيم من السماء، وصار معلًما للعالم. استنارت المسكونة بتعليمه، لئال يشتهي  ❖
 يات الزائلة. )الرسالة األولى(أحد بعد المقتن

يس مار يعقوب السروجي  القد ِّ

 الراعي الصالح وحده
 (11: 10". )يو والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أنا هو الراعي الصالح"

هل كان )الرسل( رعاة؟ بالتأكيد كانوا هكذا. فكيف يوجد راعي واحد؟ كما سبق فقلت أنهم  ❖
. لقد فرحوا في هذا الرأس، وتحت رئاسة هذا الرأس انوا رعاة ألنهم أعضاء في الراعيك

. لذلك فجميعهم ينتمون للراعي  كانوا في انسجام مًعا، عاشوا بروح  واحد  في رباط جسد  واحد 
 .1الواحد

ي ماذا تعني إذن أنك تقدم للرعاة الصالحين الراعي الصالح وحده إال  أنك تعلم بالوحدة ف ❖
الراعي الصالح؟ وقد أوضح الرب نفسه ذلك بأكثر وضوح في خدمتي، إذ أذكركم أيها األحباء 

، ألن كل البقية، الرعاة الصالحين، هم هو الراعي الصالح أنابهذا اإلنجيل... كأنه يقول: "
أعضائي". رأس واحد، جسم واحد، مسيح واحد. هكذا كل من راعي الرعاة ورعاة الراعي 

 اته الذين تحت الراعي.والقطيع برع

ما هذا كله إال  ما يقوله الرسول: "كما أن الجسد واحد، وله أعضاء كثيرة، وكل 
(. لذلك 12: 12كو  1" )أيًضا واحد، هكذا المسيح إذا كانت كثيرة هي جسدأعضاء الجسد 

إن كان المسيح هو هكذا، فبسبب صالح يحوي المسيح في ذاته كل الرعاة الصالحين، 
في الواحد القائل: "أنا هو الراعي الصالح". أنا وحدي وكل البقية معي واحد في  يقيمون 
 وحدة. 

(. لتسمعوا 30: 12من يرعى بدوني يرعى ضدي. "من ال يجمع فهو يفرق" )مت 
 .2[16" ]ولي قطيع آخر ليس من هذا القطيعهذه الوحدة قد وضعت أكثر قوة، إذ يقول: "

، حبوا الراعي الصالحمثل هذا الزواج أن تحبوا الكنيسة،  أسألكم، أتوسل إليكم بحق قدسية ❖

                                                 
1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 46: 7. 
2 Sermon on N.T. Lessons, 88:5. 
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فالعروس جميلة للغاية، هذه التي ال تخدع أحًدا، وال تطلب هالك أحد. صلوا أيًضا من أجل 
 .1رعية واحدة لراع  واحد  القطيع المبعثر، لكي يأتوا، ويتعرفوا عليه، ويحبوه، ويصيروا 

 القديس أغسطينوس

"بل خادمان آمنتما بواسطتهما" هذا في  :بلوس؟" أضافأومن هو بقوله: "من هو بولس؟  ❖
ت عظيمة، لكنه إن قورن بمثال الصالح وأصل كل الصالح آذاته أمر عظيم يستحق مكاف

 .2يءفيعتبر كال ش

نه إأي حد، ف ىالذين يخدموننا؟ يقول: نعم ولكن لنعرف إل بلئال يقولوا: ما هذا؟ أما نح ❖
 .3دهم بل من هللا واهبهاحتى هذه األمور ليست من عن

 القديس يوحنا الذهبي الفم

(. مرة أخرى قال: "ولي خراف أ خر 11: 10يبذل نفسه عن خرافه" )يو  الراعي الصالح" ❖
ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيًضا، فتسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع  

 (... 17-16: 10" )راجع يو واحد. لهذا يحبني اآلب ألني أضع نفسي من أجل القطيع
يا أيها الرعاة تشبهوا بذاك الراعي الساهر، رئيس القطيع كله، الذي يهتم هكذا بقطيعه. 

لقد أتي بالذين كانوا بعيدين. لقد رد  الضالين، وافتقد المرضى، وقوى  الضعفاء. وربط 
بهم، وسلمهم المكسورين. رعى السمان، وسلم نفسه عن القطيع. اختار قادة ممتازين ودر  

القطيع في أيديهم، ووهبهم سلطاًنا عليه. قال لسمعان بطرس: "ارع غنمي وحمالني 
 (...17-15: 21ونعاجي" )راجع يو 

هل ترعونهم حسًنا، وتدبرون أمورهم؟ ألن الراعي الذي يهتم بقطيعه ال ينشغل بشيء 
ه العالم. لم نر  قط راعًيا آخر مع القطيع. ال يغرس كرًما وال حدائق وال ينشغل باهتمامات هذ

يترك قطيعه في البرية ويصير تاجًرا، أو يترك قطيعه يجول ويصير مزارًعا. لكن إن هجر 
 .4قطيعه ومارس هذه األمور يسلم قطيعه للذئاب

 أسالكم يا أيها الرعاة أال تقيموا على القطيع قادة أغبياء، حمقى، طماعين محبين للقنية... ❖

                                                 
1 Sermon on N.T. Lessons, 88:10. 
2 In 1 Cor., hom. 8:4. 
3 In 1 Cor., hom. 8:5. 
4 Demonstrations, 10: 4. 
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راعينا العظيم، ال تكونوا كاألجراء، فإن األجراء ال يبالون بالقطيع. أيها الرعاة، تالميذ 
بل كونوا كراعينا الحلو، الذي لم تكن حياته ثمينة عنده أكثر من قطيعه. ارعوا الشباب 

وهذبوا العذارى. أحبوا الحمالن، دعوها ترعى في أحضانكم، حتى متى أتيتم إلي الراعي 
حيث أكون أنا هناك أيًضا "ماًل، فيهبكم ما وعدكم به: الرئيسي تقدمون له كل قطيعكم كا

 .1(26: 12)راجع يو  "تكونون 
يس أفراهاط  القد ِّ

                                                 
1 Demonstrations, 10: 6. 
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 مركز الكاهن في خدمة األسرار
 دور الكاهن في العماد

عرف قو ة األسرار وفاعلي تها في حياته، ال يقدر أن يرى شخص الكاهن، وال يالذي 
ت  ه وال بضعفاته، بل يرى ربنا يسوع ذاته العامل فيه. يشعر بقو 
يقدر أن  استحقاقوما هي قو ة شخصي ته أو عظمة مواهبه، وبأي  الكاهن،من هو ف

وال  ،لدوا ليس من دم؟! "الذين و  من هللا ةم للمعموديَّ الروح القدس ليلد الموعوظ المتقد ِّ  ييستدع
. والدة جديدة روحي ة سمائي ة (13: 1 يو)" بل من هللا ،وال من مشيئة رجل ،من مشيئة جسد

من موت إنساننا العتيق إلى حياة إنساننا الجديد، وتنقلنا من البنو ة  نار بغير منظورة، تعب  
 الجسدي ة إلى بنو ة روحي ة!

 األشخاص، بل إلى وظيفة الكهنة...  استحقاقاتال تنظر إلى  ❖
لكاهن كإيلي ا... ففي القديم نزلت نار منظورة ا اعتبر، االستحقاقاتإن كنت تنظر إلى 

ألن ما  ،ن، فإن هللا يعمل بطريقة غير منظورة  يمنوا. أما بالنسبة لنا نحن المؤمنؤ حتى ي
 حدث في القديم كان رمًزا، وفي نفس الوقت هو تحذير لنا.

 أثناء صلوات الكاهن... ألنه إن كان قد قال:لرب يسوع هو الحاضر آمن إذن أن ا
(، فكم باألكثر 20: 18فهناك أكون أنا في وسطهم" )مت  باسميأو ثالثة  اثنان اجتمعن "إ

 يهبنا حضوره عندما تجتمع الكنيسة )الكهنة( وتتم األسرار؟!
يس أمبروسيوس  القد ِّ

اته لقد دخلتم إلى قدس الميالد الجديد )المعمودي ة(... وجحدتم الشيطان وأعماله والعالم وملذ   ❖
 بل في كتاب الحياة. ،لموتىاحفظ لكم في قبور ادتكم ال ت  ومباهجه. شه

لقد نظرتم )في أثناء العماد( الشماس، ورأيتم الكاهن، وشاهدتم رئيس الكهنة، ال 
لوا فيهم موهبة األسرار.   تنظروا إليهم جسدًيا، بل تأمُّ

كاهن البهذا في حضرة المالئكة )رجال الكهنوت(، ألنه مكتوب: "ألن شفتي   نطقتم لقد
ليس هناك  (.3: 2الك الرب القدير" )مل متحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، ألنه م

 ة، فهو مالك، إذ يعلن ملكوت المسيح والحياة األبدي ة.بمجال للخداع أو الري
( بل بحسب وظيفته. تأمُّل فيما أ عطى ال  ننظر إليه من حيث المظهر )كإنسان  أ ينبغي
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 ة التي أعطاها لك. تذكر ما هو عمله!ل الحياله، تأم  

ل. سج  كم ت  ؤ وأسما ،س المياه... اآلن ت محى معاصيكموقد   الالع  الروح القدس نزل من  ❖
ل في السماء ،فالكاهن يغسل في الماء ، فلتكن لنا فرحتان ألجل الغسل والمسيح يسج ِّ

 وتسجيل أسمائنا... 

)في الملكوت( أعظم منه... طوباك يا  غرأعظم مواليد النساء، لكن األصمع أن يوحنا كان  ❖
 إذ عماده لك يبقى إلى األبد. ،دك( أعظم من يوحنامن كاهنك )الذي عم  

أيها الفقير إلى ينابيع  فانزل... غير الموصوف ألقى كنوزه في المعموديَّة الثالوث ❖
 المحتاج منها...  غتنِّ أيهاا المعمودي ة، و 

يس مار   السرياني أفرامالقد ِّ

 سر  الميرون لكاهن في دور ا
، لو لم يكن وراء يد ا بختم الروح في سر  الميرون تختم إنسانا هل تستطيع الجبلة أن 

الكاهن المنظور يد إلهي ة قادرة؟! "المعز ِّي الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب روح الحق الذي من 
 .(26: 15 يو)" ليعند اآلب ينبثق فهو يشهد 

(، ألن ه قد 22: 5 ا أو يا جاهل ال ينجو من العقوبة )متق  إذا كان من يقول لعلماني ر  ❖
هذا الذي بوضع يديه عي ر المسيح؛ فما الذي يستحق ِّه من يقول كلمة سوء على األسقف؟ 

س وعرفتم هللا وآمنتم بالمسيح،  يدفع لكم الرب الروح القدس، وبكالمه عرفتم اإليمان المقدَّ
ا ع   . وبوضع م بزيت الفرح ميرون الفهم، وصرتم أبناء النورتمتوخ   ،رفتم عند هللاوبه أيضا

سة يشهد الرب لكل منكم قائاًل:  وأنا  ،ن ك أنت ابنيإ"يده عليكم أيًضا في المعمودي ة المقد 
فمن أجل األسقف أيُّها اإلنسان دعاك هللا ابًنا له. فاعرف قدر كرامتك واكرم  "،اليوم ولدتك!

 زلة العظيمة.الذي صار لك واسطة لهذه المن
 الدسقوليَّة

 عترافسر  الدور الكاهن في 
... األمر المعترف من خطاياه يحل   -ه مهما كانت قداسة الكاهن أو بر ِّ  -قدرة  ةبأي
. فلو لم ينفخ (21: 5لو )ن سلطان هللا وحده؟! "من يغفر الخطايا إال  هللا وحده" الذي هو مِّ 

غفر له، ومن الروح القدس، من غفرتم خطاياه ت   اقبلوالهم: " قائالً ذ، الرب في وجوه التالمي
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من بعدهم مغتصبين لحق  وخلفاؤهم، لكان التالميذ (23-22: 20 يو)مسكت" أمسكتم خطاياه أ  
ل من الخطي ة لو لم  إلنسان. هللا إن أعطوا حال   من يتجاسر وينسب لذاته القدرة على إعطاء الح 

: "أيها السي ِّد الرب يسوع المسيح... قائالً هللا! لهذا يطلب ألجل المعترف، وهب سلطاًنا من ي  
الذي نفخ في وجه تالميذه  ،صة المحييةبل آالمه المخل ِّ الذي قطع كل رباطات خطايانا من قِّ 

يسين ورسله األطهار  الروح القدس... نسأل ونطلب من صالحك عن عبدك  اقبلوا :قائالً القد ِّ
 كل رباطات خطاياه..." واقطعرزقه رحمتك ا

 فخارستياسر  اإلدور الكاهن في 
السماء  قو اتاللذين ال تجسر كل ل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه تحو  أما عن 

 كيف يحملهما الكاهن على يديه؟! ،أن تلمسهما

حتى اآلن المسيح المالصق لنا الذي أعد المائدة هو بنفسه يقدسها. فإنه ليس إنسان يحول  ❖
لكن  ،لب عنا. ينطق الكاهن بالكلماتص   الذي رابين إلى جسده ودمه، بل المسيح نفسهالق

 .1تتقدس القرابين: "هذا هو جسدي" التقديس يتم بقوة هللا ونعمته. بالكلمة التي نطق بها
 القديس يوحنا الذهبي الفم

 .2المسيح هو بعينه الذي يعلن خالل الكاهن هذا هو جسدي ❖
 أمبروسيوسالقديس 

 زواجسر  الر الكاهن في دو 
اهل في قدرة المخلوق أن  ا واحدا  ج؟!افي سر  الزو  يجعل من الفتى والفتاة جسدا

 هللا العامل في كل األسرار الكنسية
حًقا ال نبي وال مالك وال رئيس مالئكة وال قو ة سمائي ة أو أرضي ة تجسر على أي 

"أنا غرست وأبولُّس سقى، لكن هللا  .إال  أداة  نصيب من هذه الخدمة اإللهي ة. أما الكاهن فما هو
 .(6: 3كو  1)بل هللا الذي ي نمي"  ي،وال الساق ،ي نمي. إًذا ليس الغارس شيًئا

أن يدعى  استحق( 17: 16له )مت  ي إذ تمت ع سمعان بإعالن اآلب السماو ف
ربنا اإليمان ب ألنه نطق بالصخرة التي هي )بترا( مشتقة من كلمة "صخرة"وهي كلمة ، "بطرس"

                                                 
1 Catena Aurea. 
2 De Myster. 9. 
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ب من الفم اإللهي،  واستحقيسوع.   ،في اللحظات التي ترك فيها اإلعالن اإللهي لكن هأن ي طو 
 أن يدعى شيطاًنا. استحق( 23: 16بما للناس )مت  واهتم

فالكاهن إن نظرنا إليه وأحببناه من حيث نواله موهبة الكهنوت رأيناه كبطرس السائر 
لت الشخصي ة رأيناه كبطرس أيًضا عندما تحو   استحقاقاتهشنا عن ن فت  على المياه مثل سي ِّده، وإ

 عيناه عن الرب إلى األمواج فبدأ يغرق.
وقلبك عن المنظورات حتى نعاين ما وراء المنظور. هذا إذا نظرنا  يليرفع هللا قلب

بل إلى  ،رى ا، فنكون "غير ناظرين إلى األشياء التي ت  مسيح فينا نحن شخصيً سيد الوأحسسنا بال
 .(18: 4 كو 2)التي ال ت رى" 

اسففي  زة في الذبيحة غير الدموي ة التي ترتعب اإللهي، لتكن حواسنا وأفكارنا مرك   القد 
يسً  ، يصل ِّي يجيد ن أو اللح ِّ ا، يعرف أن ي  شر ِّيرً ا أو أمامها كل قو ات السماء، سواء كان الخادم قد ِّ

، فإنها لحظات ننتقل فيها إلى العرش اإللهي، وترتفع هتار  استأو كما قد نظن في  وورع   بخشوع  
الرهيب: السماء مفتوحة،  قلوبنا إلى السماء، وندرك في لحظات حلول الروح القدس ذلك المنظر

ل هل ِّ الكاهن، والسماء بكل قو اتها ت   ي  والروح القدس يعمل، والمسيح ينحدر من السماء على يد
د، والفردوس بقد ِّ  يقدر أن ن حول الرب. هذا وغيره مم ا ال ييسيه المنتقلين إليه ملتفوترتل وتمج ِّ

له قلم،   عجز عينا قلب الكاهن عن رؤيته.تمكن أن ندركه و ي  وال يسج ِّ
 بسر  ه، بل نؤمن بالذي أمر كاهًنا في أمراضنا ال نطلب قداسته وبرُّ  استدعيناوإن 

 ، وهو وحده قادر أن يشفينا.مسحة المرضى
أمام هللا مباشرة، نائلين الحل عن ن نا أ ، نتناسى الكاهن ذاكرينترافالعسر وفي 

 ا. ولو كان أشر من   ،الخطي ة من الروح القدس على يدي  الكاهن
، ال يكون للنقد موضع للوعظ والتعليم استماعنا، حتى في غير األسرار، ففي أقول

 أو فصاحته أو بساطة أسلوبه.  مالمتكل ِّ ا كانت بالغة فينا، بل لنستفد من كل كلمة، أي  

يس األنبا يؤنس )قمص شيهيت( مر ة أحد القسوس، وهو رديء الس   ❖ ًيا إلى تمعة، آنظر القد ِّ
الكنيسة، واألرواح النجسة محيطة به. فلما وصل هذا القس إلى باب الكنيسة خرج مالك 

 ثيابس فدخل ولب ،الرب من الهيكل وبيده سيف من نار، وطرد عنه األرواح النجسة
سة. ولما  وخلع عنه ثياب الخدمة،  انتهىالكهنوت وخدم وناول الشعب من األسرار المقد 

 عادت إليه تلك األرواح وأحاطته كاألول. ،وخرج من الكنيسة
يس األنبا يؤنس  فهم أنه ال فرق في الخدمة بين الرهبان ليعر ِّ  لإلخوةهذا ما قاله القد ِّ
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 الكاهن الخاطئ والكاهن البار.
ال لهم مثاًل على ذلك بقوله بأنه كما أن صورة الملك تنطبع على الخاتم المصنوع وق

من الحديد أو الذهب. والخاتم واحد ال يتغي ر، كذلك الكهنوت واحد مع الخاطئ والبار، 
 لكل واحد حسب عمله. ي والرب هو المجاز 

 السنكسار )سير القدسين(

الن إلى جسد ال يؤمن أن الخبز والخمر يتحو   بأنه قائالً ر أحدهم على أحد األساقفة تذم   ❖
... فطلب منه أن يحضر خاتًما للقربان من الذهب. ثم أتى شر ِّير الرب ودمه على يد كاهن  

ز إن أمكنك ، وقال له: مي ِّ يبقطعة من العجين وختم نصفها بالخاتم الذهبي واآلخر بالخشب
تمت بخاتم الذهب وأيُّ  ال  يدين الكاهن أخشب؟ وعندئذ نصحه هما بخاتم الأي القربانتين خ 

شًبا، فإن هللا سي ِّدينه، لكن ه يقبل البركة التي ينالها من يد الكاهن مهما خسواء أكان ذهًبا أو 
 ه تكون إدانته أقسى من الشعب.لشر ِّ  ا. وهوشر ِّير كان 

دق: أخ صا يقال ل .ك وفرح نفسكمنظًرا عظيًما وخبًرا كريًما يؤول لعزائِّ  أخييا  اسمع ❖
 ألخدم األسرار اإللهي ة، ولما وضعت الخبز والخمر على المذبح الطاهر تقد متحين  ينإن  

ل  عظيم   ن بمجد  هِّ وإذا بالمسيح نفسه قائم يك  يتهما وبدأت بالخدمة، نظرت وشاهدت غط  
 ح  يلتهب كما بالنار وبفر  يوجسد ،محترقة ي، وإذ نفسيمن الفرح وتغي ر قلب هتُّ . وب  نطق بهي  

 قلبي التهبلم أعرف ماذا أصنع، وإذ  أدركنيباللذ ة. ومن التغيير الذي  واصطبغا ،ومحب ة  
وغرقت كما في  ،بغتة خوف ورعدة ي  تقد مت ألعانق المنظر العجيب المحبوب فوقع عل

 وخشوع. وخشيت نوع التقديس ولغته، وبقيت ساعة طويلة صامًتا في دهشة   تواضعهاوية 
 بال تقديس وال كالم. يبة  عج وتأمُّالت  

وذلك  ،في تلك الساعة، والفرح والحالوة التي لذلك المنظر اعترتنيذ ة التي لآه ل
 الذي يظهر مجد عظمته للذين يطلبون نعمته! ،المنظور

 يآه لذلك التغيير والتبديل الذي يحدث في الجسد مع حركات النفس، ذلك الذي يعط
 له! فًواأن يكون ك ال يمكن لمخلوق   ،النفسك حسً  يالعزاء لمحب ِّيه، يعط

وحقارتي وعرفت  تواضعي، عدت إلى ي هذا المنظر عن نظر  يامولما عبر من قد  
ن إ يكانت هادئة، وقيل ل يوتناولت األسرار، ولكن حركات يضعفي، ورجعت فأكملت قانون

 بالحقيقة ال أعرف. يالجسد والنفس كالهما كانا مشتركين في هذا المنظر، ولكن
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على المذبح )في القداس اإللهي(  والخمروعرفت هذا، أنه من حين يوضع القربان 
يتقدسان بسر   عجيب. لذلك ينبغي علينا أن نحفظ رتبة الخدمة لئال نتغرب عن ميراث 

 المجد.

ي. وكل من وأنا أفرح جًدا لسماع هذا وأبتهج برب ِّ  ،هذا األخ وهو محق يهذا ما قاله أمام ❖
 النعم واألسرار في نفسه. يته بالنظر والطعم بنعمة معطلذ   يحلو له فليشبع من

علنت له ظهرت حين كان جسد ربنا ست  ان هذه الرؤيا التي إهذا األخ أيًضا لي  وقال ❖
 نطق به.ي   ال محمواًل على يديه بمجد  

 السبح لذلك الذي جعل مستحقي الموت، مستحقين للحياة!

، دائًما يرى نور الثالوث وقال ذلك األخ أيًضا أنه عند تقديس األ ❖ سرار وفى كل سجود 
 به. المنطوق القدوس غير 

 يالشيخ الروحان

ليتنا نصنع كل ما في وسعنا لكي يكون الروح القدس معنا )أي نتركه يعمل فينا(. ولنكرم  ❖
 إنه لعظيم هو عمل الكهنة! بواسطتهم.أولئك الذين يعمل الروح القدس 

ال نقول اآلن إن نا  موسى جلس الكتبة والفر ِّيسيون".ما قاله الرب: "على كرسي  اذكروا
على كرسي موسى جلس الكهنة، بل على كرسي السي ِّد المسيح، ألنهم أخذوا تعاليمه عن 

كأن هللا يعظ  ،السلف بالتعاقب. لذلك يقول بولس الرسول: "إًذا نسعى كسفراء عن المسيح
  (20: 5 كو 2)" بنا

ا غير صالحة، فإنكم متى كنتم أنه ها كثيًراثون ضد  وبالرغم من حياتهم التي يتحد  
حذرين لن يصيبكم منهم ضرر فيما عهده هللا بهم. فإن كان قد سمح للحمار أن ينطق، 

لصالح  يفم بلعام الجاهل ولسانه غير النق واستخدماف، وسمح ببركات روحي ة بواسطة عر  
فحتى إن كان الكهنة أدنياء، فيستخدمهم  ة؟!الني   يالشعب، فكم يكون بالنسبة لكم يا مستقيم

 ،بواسطة عمله فيهم، وعلى أيديهم يرسل الروح القدس الذي ال ي عطى ألجل نقاوة الكاهن
 عمل النعمة... أجل ما من إن  

ومهما بلغت الحكمة  ،فاألعمال التي تتم على أيدي الكهنة ال يعطيها إال  هللا وحده
 لنعمة.البشري ة، فهي دنيئة بالنسبة ل

ن في و متى تسلط علينا أشخاص مهمللكي  نهمل في حياتنا، بللكي  بهذا أقوللست 
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 بسبب شرورهم شًرا. يحياتهم، ال نجن
ال مالك وال رئيس مالئكة يقدر أن يصنع شيًئا  أنه تكل م أنا على الكهنة، معأولماذا 

لقدس الذي يوزع الكل، وما عطى لهم أن يعملوه، إنما العامل هو اآلب واالبن والروح امم ا أ  
م لسانه ويده هلل... لذلك ليتنا نخاف مين لهم هللا ونخدم كهنته، مقد ِّ  على الكاهن إال  أن يقد 

كرامة، فننال ألجل ذلك مكافأة عظيمة من هللا خالل نعمة ومحب ة ربنا يسوع المسيح الذي مع 
 وإلى األبد وإلى دهر الدهور آمين. له المجد والسلطان والكرامة من اآلن ،اآلب والروح القدس

امك أهزأت ب فقد، راألمو كنت جاهاًل بهذه  يلكون ❖ يسينبنائك وخد  ، ولكن لم أربح من القد ِّ
 .يب ازدرائكوراء هذا سوى 

يس أغسطينوس  القد ِّ

 .غير ملحوظ   ة بنوع  ل يد السي ِّد المسيح ممتدَّ تأمَّ  م الذبيحة،حين تنظر الكاهن المقد ِّ  ❖

الجموع  احتشدتوقد  ،نظر إلى إيلي ااهذه الوظيفة العظيمة؟!  هم قدسيتعل  أتريد أن ت ❖
مة على مذبح الحجارة، وكل الناس في سكون   ، بينما عظيم   العظيمة حوله، والذبيحة مقد 

 نار من السماء على الذبيحة. اندفعتوحده الصالة، عندئذ فجأة  النبيم يقد ِّ 
ناًرا  يال ليستدع ،الكاهن فيقف على المذبح، أما هذه أمور عجيبة حدثت في رعب  

تأتي لهب من فوق وتأكل لكي  ال ،ا طلبات طويلةمً س، مقد ِّ من السماء، بل الروح المقد ِّ 
 اة بالنار.صف  وتجعلها أكثر نقاء من الم   ،نعمة الذبيحة أرواح الكل يءضالتقدمات، بل لكي ت

 ؟وبال إحساس   مطبق   جنون   المرهب، ما لم يكن في من يقدر أن يحتقر هذا السر  

ا كونه إنسانً من رغم بالر عظم هذا األمر بالنسبة للكاهن الذي قد ِّ أحد أن ي   استطاعإن  ❖
بة، فإنه قدرة ليقترب إلى طبيعة نقي ة مطو   ي  أ عط أنه لجسد والدم، غيراوالزال محصوًرا في 

 ي  عطللكهنة، فقد أ  يستطيع أن يرى بوضوح الشرف العظيم لنعمة الروح القدس المعطاة 
 تخص السماء. لهؤالء القاطنين في األرض الثقة في أمور  

لقد أعطاهم )الكهنة( هللا سلطاًنا لم يعطه للمالئكة وال لرؤساء المالئكة، ألنه لم يقل 
ونه على وكل ما تحلُّ  ،ألولئك )المالئكة( كل ما تربطونه على األرض يكون مربوًطا في السماء

 (.18 :18 في السماء )مت األرض يكون محلوالً 
حًقا إن الذين يحكمون على األرض لهم سلطان أن يربطوا الجسد، أما رباطات الكهنة 

ق هللا عليه فوق، فالسي ِّد صد ِّ . فما يصنعه الكهنة هنا تحت، ي  تالسماواوتخترق  ،فتخص الروح
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امه. ألنه بالحقيقة ما هي هذه األمور التي أعطاهم أقوالد ك ِّ يؤ  ا أمور تخص أنه ا، غيراهإي   خد 
مسكت" ومن أمسكتم خطاياه أ   .،، كما في قوله: "من غفرتم خطاياه تغفر لهي السلطان السماو 

 . أي سلطان أعظم من هذا؟!(23: 20 يو)

سلطاًنا أن  إي اه أضف إلى ذلك، لو أعطى ملك هذا الشرف ألحد الخاضعين له، واهًبا ❖
طلق، فإن هذا الشخص يكون موضوع يستحق أن ي  ثم يطلق من  ،يسجن من يراهم ي سجنون 

ك الذي نال من هللا هذا السلطان العظيم جًدا، بقدر اذ بالحري كل الناس، فكم  واحترام حسد  
 سمو السماء عن األرض، وعظمة األنفس عن األجساد، مع أن البعض يبدو لهم كما لو

 ... م نالوا شيًئا قليل القيمةأنه
كهذا هو جنون مطبق ألن بغيره  عظيم   بعمل   االزدراءون! ألن لي نزع عنا مثل هذا الجن
أو نوال األمور الصالحة التي وعدنا بها. فإن كان أحد ال  ،يستحيل الحصول على الخالص

ولد من الماء والروح، ومن ال يأكل جسد الرب ويشرب دمه ما لم ي   تالسماوايدخل إلى ملكوت 
سة، أقصد أيدي الكهنة، فكيف ستبعد من الحياة األبدي ة، وهذه جي   ميعها تتم على أيديهم المقد 
 ة للفائزين؟أو يقدر أن يربح تلك األكاليل المعد   ،مكن ألحد بدونهم أن يهرب من نار جهنمي  

أنظر فكر بولس  .(13 :1 كو 1) ؟!"اعتمدتمم بولس سأم با ،لب ألجلكم"ألعل بولس ص   ❖
 ا... ليه ال تخص إنسانً إر التي تشير المملوء بحب المسيح، مظهًرا أن كل األمو 

 ؟" لقد عمد كثيرين، لكن موضع البحث ليس من هم الذيناعتمدتم"أم باسم بولس 
من الذي قام بالعماد، بل  ينه يقول: "ال تخبرنأالعماد؟ ك قاموا بالعماد؟ إنما باسم من تم  

ي له عمله في العماد، بل الذ ،دمن قد ت م العماد، ألن موضوع البحث ليس الذي يعم ِّ  باسم
 ك الذي يغفر الخطايا"... اذ

الذي يعمد )أي  اإلنسانيب في العمل فالعماد حًقا أمر عظيم، لكن عظمته ال تنص  
د المظهر( فهذا في ذاته )بدون الروح القدس( من جهة عملنا البشر   شيًئا...  ي ال يساو  ي مجر 

 وال الملكوت!لعظمة العماد؟! بدونه لن يمكن ن يا أيًضا أقوللكن 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 ؟هكاهن لشخصالأما أحب 
 : إن كانتقائالً أحد األحباء، عندما قرأ هذه الصفحات،  سألنيقبيل طبع هذا الكتاب، 

، أما أحبُّه لشخصه أو أحبُّه في ضوء الصداقة أو القرابة عالقة صداقة أو قرابة بكاهن  لي 
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 الجسدي ة؟
 معه، يعشق ربنا يسوع، ي  ن في لقائه مع ربنا يسوع وتالمسه الحأعود فأكرر أن المؤم

 بكل ما تعنيه هذه الكلمة في أوسع نطاق.
معه في داخله  يوشرابه الدائم. وفي كل مر ة يلتق ييصير السي ِّد المسيح خبزه اليوم

اس اإللهي أو في جلسة عائلفي دراسته للكتاب المقد س أو في سواء  ي ة أو صالته أو في القد 
في الشارع أو في الترام أو في أثناء عمله أو في شخص الكاهن. في كل مر ة يدرك حقيقة 

في كل مر ة يدخل إلى  نهإ بة.هذه الصورة المحب  بمن قبل  ربنا يسوع يدركلم كما لو  أنه عجيبة،
يقة ما أن  يقدر هو وال خلالا أروع وأبهي صورة للسي ِّد المسيح، وأنه أنه العمق أكثر، يحسب

تحبُّه أكثر منه في هذه اللحظات. وفي تعمُّقه أكثر يحزن على الفترات السابقة كما لو لم يكن 
 يعرفه من قبل وقد عرفه اآلن.

مثل هذا المؤمن تذوب مشاعره وأحاسيسه وعواطفه وأفكاره في شخص الرب. فال يريد 
: في وال يرى غيره في كل شيء   ، عنهأن يتكل م إال  عنه. ألن اسمه حلو في فمه، وال يسمع إال  

 أيًضا.  ومضايقيه ورعاتهوأقربائه في والديه وأوالده و الطبيعة، 
لكن  ،مثل هذا اإلنسان أحاسيسه ومشاعره مرهفة جًدا، فيحب الكاهن صديقه أو قريبه

ك د في غمرة حبُّه للسي ِّد المسيح في شخص الكاهن تذوب هذه الصداقة وهذه القرابة، لتعود وتتأ
أو  كاني ةخالد ال يتأثر بعوامل زمني ة أو م يفي مفهوم أسمى وأعمق وأقوى، في حب أبد

 ة. شخصي ة أو نفعي  
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ته لك في المسيح  ثانياا: تكريمك ألبوَّ
واًل أن يبذل كل شيء ار مفهوم األبو ة، فيحترم والده ويحبُّه، محقد ِّ اإلنسان العاقل ي  

ولو كان  ،به. فاالبن يحب والده ويحترمه واهتمودمه وقد أنفق عليه  جله، مقدًرا أنه من لحمهأل
 .ا الخنً أو تديُّ  اجتماعًياأقل منه ذكاًء أو علًما أو مركًزا 

فكم  ،والتقاليد ة، التي تعتمد على رابطة الدم واللحم أو العرفي  دهذا بالنسبة لألبو ة الجس
رحم  -لكاهن تولد بالروح القدس في المعمودي ة باألكثر تلك األبو ة الروحي ة؟! فعن طريق ا

ك. وال يقف عمله عند حد هذه الوالدة الروحي ة التي ال ا هلل أبيك والكنيسة أم  ابنً لتكون  -الكنيسة 
ر الميرون يثبت الروح القدس فيك و ، ر بثمن  قد  ت   التي بدونها ال نقدر أن ندخل الملكوت؛ بل وبس 

 .ليصل ِّي عليك يأباك الروح ي على الدوام. وإن مرضت تستدعليكون ساكًنا فيك وعامالً 
وا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصالة فليدع قسوس الكنيسة فيصلُّ  ،"أمريض أحد بينكم

. وإذ (15-14: 5 يع)غفر له" اإليمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطي ة ت  
صوت هللا الحنون على فمه، إذ يطلب من الروح فتسمع  ،تعترف بها خطاياك،تشعر بثقل 

مسكت". ومن أمسكتموها عليه أ   ،"من غفرتم خطاياه غفرت له ياك.خطاك من القدس أن يحل  
جسد الرب المكسور عن خطاياك  ،مائدة ىم لك أشهيقد ِّ  -أسبوع على األكثر  -وفي كل فترة 

 .ه المسفوك حًبا في خالصكودمُّ 
تعابك وضيقاتك واحتياجاتك وطلباتك. وأكثر أحزانك و أمراضك و إنه أب لك بحق، يحمل أ

به في الهيكل على الذبيحة الناطقة غير  يم قرابينك. كل هذا ي لقيصل ِّي ألجل أسفارك ويقد ِّ  ،من هذا
 قرابينك. وتتقب ل في فرح   ،تعطيك كل ما يشبعك أنالقادرة  ،الدموي ة

جلك، ال يوًما وال شهًرا وال سنة، بل إلى الصالة من أ أبوك حتى بعد الوفاة لن ينسى
أو  اسمك ية الراقدين، ولو نسأن تزول األرض يرفع األب الكاهن صلوات ألجلك في أوشي  

شخصك، ولو لم يعرفك شخصًيا، ألنه يصل ِّي لجميع األحياء والمنتقلين، المعروفين لديه 
 والمجهولين بالنسبة له. فأي أب يهتم بك مثل أبيك الكاهن؟!

 ل تدعوا لكم أباا على األرض
، وال تدعوا اخوة، ألن معل ِّمكم واحد المسيح، وأنتم جميًعا ي"وأما أنتم فال تدعوا سي ِّد

، وال تدعوا معل ِّمين، ألن معل ِّمكم واحد تالسماواا على األرض، ألن أباكم واحد الذي في لكم أبً 
لكلمات غير ذاك الذي ال يستطيع أن يدرك مفاهيم هذه ا .(10-8: 23 مت)المسيح" 
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ال يمكن أن يجدها في أب آخر،  ،س مفاهيم عميقة ألبو ة هللا له، فيتحس  ابًنابالمعمودي ة صار هلل 
 فتذوب بل وتختفي كل أبو ة أمام هذه األبو ة.

والذي يترك عجلة قيادة حياته للروح القدس الساكن فيه، يعرف مفهوم التلمذة للسي ِّد 
آخر غيره، فتختفي عن أنظاره شخصي ات المعل ِّمين وقدراتهم  اأن يرى له معل ِّمً المسيح، فما يقدر 

 وأحاديثهم، ليرى المعل ِّم الواحد.
ن من ذاق محب ة هللا له، واختبر أن هللا لن ينساه وإن نسيت األم إر، أعود فأكر ِّ 

 )إش آالمهمشاعره وضيقاته و  في(، وأدرك مشاركة هللا له 15: 49)إش  بطنها ابنرضيعها 
 1ارة لخطاياه )بل أرسله كف   ،الوحيد عنه ابنهإذ لم يمسك  ،(، أقول من عرف مقدار بذله9: 63
أي ة محب ة  انظرواية أبدي ة كهذه؟! "(، كيف يقدر أن يجد أبو ة حقيقي ة كاملة مضح ِّ 10: 4 يو

 .(1: 3 يو 1)دعى أوالد هللا" أعطانا اآلب حتى ن  
عن النظرة البشري ة ومفاهيم  اومقاييسنته، تسامى بنظراتنا ومفاهيمنا ربنا يسوع في محب  

بذلك ليس لنا أن نرفض أبوَّة آبائنا  .معطياا إيَّانا روح األبوَّة الحقيقيَّةالعالم والمقاييس المادي ة، 
األبو ة  . فذابت مفاهيمس فيهم روح أبوَّة هللانتلمَّ إنما صرنا  ،أبوَّة والدينا لناأو  لنا ةالكهن

لم أو س  أو تقليد جاف م   شخصي احترامب أعمى، أو القديمة، من مجر د عواطف بشري ة أو تعصُّ 
د لقب  ،، ليس في إمكاني ة بشري ة وال بإرادة إنسان أو تقواه عميق   إنما نرى أبو ة في مفهوم   .مجر 

 .ىهنا إلى المنتإنما هي إمكاني ة عمل المسيح وقو ة ذاك الذي أحب  
ر الكهنوت  ،هكذا تمنح الكنيسة أوالدها األبو ة "عوًضا عن آبائك يكون بنوك" في س 

 ي عجب إن كان قد صار ليوحنا الرسول وهو شيخ هرم أن يجر  فال .حيث يعمل ربنا يسوع فيهم
 اللصوصي ةلكن ه عاد إلى  ،وراء أحد أوالده الذي ولده في المسيح مقفر   في طريق   حنون   كأب  

وراءه صارًخا أن يرحم شيخوخته  ي له يجر  ةطاعفي إمكاني ة أبو ة المسيح الم إنهة أخرى. مر  
 1) ييسوع الفاتح أحضانه ألوالده التائبين؛ أو أن يدعو تالميذه أوالد الحقيقيويرجع إلى األب 

 (.4 يو 3، 1: 2 يو
قين ا مترف ِّ : "كن  ق بأوالده قائالً القلب، أن يترف   يومن أين لبولس مضطهد الكنيسة قاس

الذين  أوالدي ؛ "يا(8: 2 تس 1)رضعة أوالدها هكذا كن ا حانين إليكم" ي الم  رب ِّ في وسطكم كما ت  
كيف أشتاق  لين هللا شاهد إ؛ "(19: 4 غل)ر المسيح فيكم" ض بكم أيًضا إلى أن يتصو  أتمخ  

منكم  ا نعظ كل واحد  ؛ "تعلمون كيف كن  (8: 1ي ف)إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح" 
 .(11: 2 تس 1)كاألب ألوالده" 
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ته لهم في المسيح قائاًل: نعم بحق   "ألنه وإن كان لكم ربوات من  يفتخر الرسول بأبو 
 1)نجيل" ألن ِّي أنا ولدتكم في المسيح يسوع باإل ،لكن ليس آباء كثيرون  ،المرشدين في المسيح

 .(15: 4 كو
نسيمس العبد، عندما كتب إلى سي ِّده يقول: أ   البنهبالنسبة وأي ة أبو ة تلك التي لبولس 

يسين قد أل"ألن لنا فرًحا كثيًرا وتعزية بسبب محب تك  بك أيها األخ...  استراحتن أحشاء القد ِّ
 .(12-7 فل)" أحشائي وقبله الذي هاِّ ... فينسيمس الذي ولدته في قيودأطلب إليك ألجل أ  
فإنه بحق لن نجد لنا  ،، ألن معل ِّمكم واحد هو المسيح""وال تدعوا معل ِّمين :أما قوله

ا آخر غيره، ألن المسيحي ة ليست فلسفة كالم يأتي بها اإلنسان من ذاته، إنما هي حياة مع معل ِّمً 
بنفسه ونفوس من يقبل  انحرفالمسيح ذاته. فاإلنسان الذي يعل ِّم ال يقدر أن يعل ِّم من ذاته، وإال  

"لستم أنتم  .، هو الذي يعل ِّم هللا بهيمسيحي. لكن المعل ِّم الحقيقيمان الإلتعليمه بعيًدا عن ا
أنا أعطيكم فًما وحكمة ال  ي، "ألن(20: 10 مت)مين بل روح أبيكم الذي يتكل م فيكم" المتكل ِّ 

 .(15: 21 لو)يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها" 
، لهذا (20: 5 كو)المسيح كأن هللا يعظ بنا" "نسعى كسفراء عن  ،فالذي يعل ِّم هو هللا

جميًعا لنا كون ي، بل (1: 5 يع)" إخوتيمعل ِّمين كثيرين يا  اال تكونو " :يعل ِّمنا الرسول يعقوب
 ،"ألنه من عرف فكر الرب فيعل ِّمه ،، ألن نا نسلك بروح واحد وإيمان واحد وفكر واحددواح ممعل ِّ 

 .(15: 2 كو 1)وأما نحن فلنا فكر المسيح" 
 رو)نفسه أو آخرين "معل ِّمين"  افال نحسب الرسول بولس يناقض قول الرب عندما دع

 لكن ليسوا معل ِّمين من ذواتهم، بل يعل ِّم الرب إي اهم وتالميذهم. ...(11: 1ي ت2، 7: 12
معل ِّم" ليست إنكاًرا ألبو ة هللا أو كونه "أو  ي""أب :الكاهن يألب ين دعوتإجاز أقول يبإ

مشاعر الكاهن حامل المسيح، نحو  نوهما في نفس الوقت يثيرا ،عل ِّم الوحيد بل تأكيًدا لهماالم
 .هتكريم، وليس له بالمسئولي ةل  أوالده ويحم ِّ 

أن يكون ذلك للمجاملة.  بالطبيعة وبين أو معل م   فارق كبير بين دعوة إنسان كأب   يوجد ❖
ه. وعندما ندعوه معل ما بكونه قير من أجل سن  عندما ندعو إنساًنا أًبا يكون في ذلك إكرام وتو 

 .1يشترك مع المعل م الحقيقي
يس جيروم  القد 

                                                 
1 In Matt 23:8-10. 
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فيقول  عملية لكل البشريةالرسول بولس الأبوة عن  القديس يوحنا الذهبي الفميحدثنا 
لقد رأيتم إنساًنا جاب األرض كلها، ألن طموحه وهدفه هما أن في عظاته في مدح الرسول: ]

. وقد حقق بكل ما ادخره من قوة هذا الطموح، يقود كل إنسا وكأن العالم كله قد ن  إلى َّللا 
كان دائم التجوال، كان دائم الحماس لدعوة كل  ، لهذا كان على عجلة من أمره. صاروا أبناءه

، مقدًما الرعاية والنصح والوعود والصالة والمعونة وانتهار الشياطين، تالسماواالبشرية لملكوت 
األرواح المصرة على التحطيم. استخدم إمكانيته الشخصية ومظهره والرسائل والوعظ طارًدا 

واألعمال والتالميذ وإقامة الساقطين بجهده الشخصي. فكان يسند المجاهدين ليثبتوا في 
جهادهم، ويقيم كل من ط رح ساقًطا على األرض. كان يرشد التائبين ويعزي المتألمين ويحذر 

شارك القائد والطبيب الشافي في الصراع، فمد  شدة المقاومين والمعارضين. المعتدين، ويراقب ب
يد المعونة ليهاجم أو يدافع أو يرشد حسب الحاجة في ساحة العمل، فكان كل شيء  

 [.1للمنشغلين بالصراع

 يسوع إلى كهنتهربنا األبوَّة دهن نازل من 
 مز)هرون النازل إلى طرف ثيابه"  يةية لح  "مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللح   ❖

ومن هو كاهن غير ذاك الكاهن وحده )السي ِّد  . كاهن!.بهرون؟. يقصد. ماذا (2: 133
 المسيح( الذي دخل إلى قدس األقداس؟

ذاك الذي لما وفي نفس الوقت كاهن؟  ،من هو هذا الكاهن سوى ذاك الذي هو ذبيحة
 م نفسه؟!مه قدَّ لم يجد شيئاا طاهراا في العالم ليقد ِّ 

حد به الكنيسة، لكن الدهن تت   ،إن الدهن الطيب على رأسه، ألن السي ِّد المسيح واحد
قاًما وصاعًدا إلى السماء، رأسنا هو المسيح مصلوًبا ومدفوًنا وم   ب يأتي من الرأس.الطي ِّ 

 والروح القدس جاء من عند الرأس.
الناضجين، الغيورين، العاملين،  ية إلى الشجعان،ية. تشير اللح  إلى من جاء؟ إلى اللح  

 ية.لح   ونهم ذو إطين. فعندما نشير إلى مثل هؤالء نقول عنهم يالنش
أواًل مقاومة  احتملواهكذا نزل الدهن الطيب إلى الرسل أواًل، نزل على أولئك الذين 

 العالم.
مثلوا أن يت ولدوا باإلنجيلإذ ال يطلب ما لنفسه، بل مما ليسوع المسيح، وهو يحث الذين  ❖

                                                 
1 Sermon 3. 
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ومع هذا فإنه يوبخ بعنف الذين يسببون انشقاقات تحت أسماء (، 16-15: 4 كو 1)به 
لب بولس ألجلكم؟ أو هل اعتمدتم باسم  يوبخالرسل، و  الذين يقولون: "أنا لبولس، هل ص 
 (.13، 12:1 كو 1بولس؟" )

فة، تقيمهم رؤساء في كل األرض". الرسل ولدوا األساق ،"عوًضا عن آبائك يكون بنوك ❖
 رين، أنهم آباء!وأرسلوهم مبش ِّ 

شتهاء اِّ  ي  هل يمكن للرسل أن يبقوا معنا في نفس الجسد إلى األبد؟! قال أحدهم: "ل
فهل صارت الكنيسة  "ن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل، لكن أن أبقى ألجلكم...أ

 هذا؟ ينخربة بعد انتقالهم؟! حاشا هلل. فإنه "عوًضا عن آبائك يكون بنوك". ماذا يع
، هؤالء أبناءتها الكنيسة( الرسل كآباء، وعوض الرسل ولدوا لك )أي   لقد أرسل إليكِّ 

سوا أساقفة... هؤالء تدعوهم الكنيسة آباء. فمع أنها ولدتهم أبناء مع ذلك وضعتهم في كر  
 مرتبة اآلباء.

يس أغسطينوس  القد ِّ

هم الذين أخذوا الطفل بعد  األب هو ذاك الذي غرس بذرة اإلنجيل في نفوسهم. المرشدون  ❖
 .1ينمو يوالدته وأعانوه لك

" التي لذاك الذي يعطي كل شيء أباناال تدعوا أحًدا على األرض أًبا بمعني أن تقولوا " ❖
عبر كل األجيال حسب الخطة اإللهية. ذاك الذي يخدم بالكلمة اإللهية ال يضع نفسه في 

نه إذ يحقق هذا حسًنا، فإن المسيح الذي فيه الموضع الذي ي دعى فيه مًعا معلًما، إذ يعلم أ
 .2هو الذي يحققه

 العالمة أوريجينوس

الذي يتم بالمعمودي ة، وبواسطتهم  يهؤالء الكهنة بالحقيقة هم الذين ع هد إليهم بالميالد الثان ❖
 ك الرأس المبارك.اهللا، ونصير أعضاء لذ ابنحد مع ونت   ،نلبس المسيح

أكثر من الوالدين الذين ولدونا حسب الدم وبإرادة الجسد، ل يكفي أن نهابهم لهذا 
لدنا من هللا، وبهذا الميالد صارت لنا الحري ة بل ونكرمهم أكثر منهم . فعن طريقهم و 

 الحقيقي ة ونلنا البنو ة حسب النعمة.

                                                 
1 Comm. On 1 Cor.2:21:9-11. 
2 Commentary on Matthew 12. 
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بل يتحق قون ممن  ،برئوا البرص، وفي الحقيقة ال يبرئوهمكان لكهنة اليهود سلطان أن ي  
. )العهد القديم( يفة في ذلك الزمانظنت تعلم مقدار كرامة هذه الو أفعاًل، ومع هذا ف أبرئ د ق

، بل النجاسة الروحي ة، ال يال البرص الجسد ،لهم سلطان أن يعالجوا ي  أما كهنتنا فقد أعط
فمن يحتقر هؤالء الكهنة،  ،بل ينزعونها فعاًل وبالتمام ،أن ينطقوا بأنها أزيلت بعد الفحص

 .ةماصر كثر ويستحق عقاًبا أ ،لعن أكثر من داثان وجماعتهي  

 أي نفس بها الدناءة حتى تحتقر هذه الفوائد العظيمة؟! ❖
 .ي  شيطان كانت خاضعة لتأثير   انه ال توجد نفس تحتقرهم إال  إذإ ،أقول
ن هللا أعطى الكهنة سلطاًنا أعظم من سلطان الوالدين إر... أعود فأكر ِّ  إنني

ألن والدينا ولدانا للحياة ن، بمقدار عظمة الحياة المستقبلة عن الحاضرة، الطبيعي ِّي
 .عتيدةن فللحياة الوالحاضرة، أما اآلخر 

تهم، أو أن يطردوا هجمات المرض عنهم، أولئك ال يقدرون أن ينزعوا الموت عن ذري  
ن للبعض ميأما هؤالء فغالًبا ما ينقذون النفس المريضة التي أوشكت على الهالك، مقد ِّ 

بل  ،تأديبات معتدلة، حافظين اآلخرين من السقوط تماًما. ليس فقط بالتعاليم والنصائح
ون بميالدهم فقط، بل لهم سلطان بعد ذلك لمغفرة نهم ال يهتمُّ إويسندونهم بالصلوات. 

فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت  ،فليدع قسوس الكنيسة ،"أمريض أحد بينكم :خطاياهم، إذ قيل
غفر له" وصالة اإليمان تشفي المريض، والرب يقيمه. وإن كان قد فعل خطي ة ت   ،باسم الرب

 .(15-14: 5 يع)

. لم ي قل هذا اعتباًطا كما لو ىسمقيل هذا لكي يعرفوا من هو الذي يدعونه أًبا بالمفهوم األ ❖
دعى األب أنه ال ي دعى أحد قط أًبا. فكما أن السيد البشري ليس سيًدا إلهًيا، هكذا أيًضا ال ي  

 .1"األب السماوي"، هذا الذي هو علة كل السادة واآلباء
يس يوحنا   ذهبي الفمالالقد ِّ

ب ألن ب وربنا يسوع المسيح. هو وحده األيلزم عدم دعوة أحد معلًما أو أًبا سوى هللا اآل ❖
لقت وتصالحت مع هللا...  منه كل األشياء، وهو وحده المعلم، إذ به كل األشياء خ 

(، وآخر خالل العطاء السخي...يوجد من ه  و بالطبيعة أب )كخالق وفاد 
هلل  أبناءإنني أكرر الحقيقة أن هللا الواحد واالبن الوحيد بالطبيعة، لم تمنع آخرين أن يحسبوا 

                                                 
1 The Gospel of Matthew, homily 72:3. 



 309 

  .1بالتبني. هكذا أيًضا ليس ما يمنع من استخدام تعبيري "أب" ومعلم" بالنسبة لآلخرين
 القديس جيروم 

 "أكرملك أًبا من بعد هللا. فإن كان الكتاب يقول من أجل آبائك بالجسد: م الذي صار كر ِّ  ❖
ة عن أبيه وأمه موًتا يموت ئ(، ومن قال كلمة ردي16: 5 )تث "ن لك خيرو ك ليكأباك وأم  

 يوهم كصانعوتحبُّ  ،كرموا آباءكم الروحي ِّينكثر أن ت  (، فكيف ال يلزمكم باأل17: 21)خر
دوكم دفعة أخرى بالماء والروح القدس، ل  هللا، هؤالء الذين و  الخير، ألنهم شفعاؤكم عند 

ص والدم لوكم لقبول الجسد المخل ِّ توكم بقوانينهم، وأه  كالم التعليم، وثب   وبن الذي هلوكم بالوغذُّ 
سة الجليل الذي للمسيح؛ هؤالء الذين يحلُّ  ونكم من آثامكم ويجعلونكم أهاًل للنعمة المقد 

بكل كرامة،  أكرموهم ،، ويجعلونكم شركاء لميراثه. هؤالء اآلن خافوهموشركة مواعيد هللا
دينوهم وي   ،دينوا من أخطألي   (16-15: 12 كو 2ألنهم نالوا سلطان الحياة والموت من هللا )

 ونه.أبدي ة، ومن رجع أيًضا يغفرون له خطاياه ويحبُّ  لنار  

ألب والسي ِّد والصاحب وكاهن هللا ويحبُّه ويخاف منه كا يالراعي الصالح يقبله العلمان ❖
 ومعل ِّم الصالح.

، 15: 4 كو 1هذا )األسقف( هو أبوكم بعد هللا، وولدكم مر ة أخرى بالماء والروح بالبنو ة ) ❖
17.) 

 الدسقوليَّة

 أبوة فائقة
تبقى كلمات الرسول بولس تشهد عن أبوته في المسيح يسوع، وإذ يود أن يدخل بشعبه 

ركوا هذه األبوة النابعة من القلب في المسيح، تارة يدعو نفسه أًبا وأخرى أًما، ليد أحشائهكما إلى 
بل وفي مرارة نفسه إذ يجد أوالده الذين ولدهم قد انحرفوا حتى صاروا كالسقط الميت المولدين 

يتمخض بهم. وكما كتب إلى أهل ففي أحشائه يعود  كأنهم الزالوا قبل موعد نموهم، يحسبهم
بكم أيًضا إلى أن يتصور  ضأتمخالذين  أوالديالمسيح: "يا  إنجيلانحرفوا عن  غالطية الذين

 (.19: 4المسيح فيكم" )غل 

يتحدث ليس كأب  بل كأم   اآلن(، 18: 4كو  1ذاك الذي في موضع آخر يتحدث كأب ) ❖

                                                 
1 Commentary on Matthew 4:23:10. 
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 .1لكي يدركوا القلق النابع عن االلتزام من جانب الوالدين ،(19: 4في المسيح )غل 
 يرومالقديس ج 

كثر أ بأال ترون عاطفته الوالدية؟ أال ترون األلم الالئق به كرسول؟ أال ترونه كيف ينتح ❖
نجبن أطفااًل؟ يقول: لقد حطمتم صورة هللا. لقد فقدتم االنتساب له، واستبدلتم أمن نساء 

صالح. ومع هذا فإنني الزلت أدعو الم جهضين والسقط إ. إنكم تحتاجون إلى تجديد و هشبه
 .2أبنائي

 الذهبي الفم يوحناالقديس  

يكتمل تشكيلهم حتى يولدوا خالل  أنلكي يتشكلوا، ولكن ما  أمهاتهمالبشر في رحم بحمل ي   ❖
الطلق. لكن يدهش اإلنسان بقوله: "أتمخض بكم )ثانية( إلى أن يتصور المسيح فيكم" )غل 

يتمخض  نهح. إا في المسيو (. تفهموا هذا التمخض هو اآلالم التي تحدث حتى يولد19: 4
 .3، إذ يراهم قد تشوشواةغوايسقوطهم في البهم مرة ثانية بسبب 

 القديس أغسطينوس 

حامل يستحق اهتمامنا الشديد، حتى نفهم ما يقوله. ليس  امرأة هذا المثل الذي اقتبسه من  ❖
األم زرع أواًل في رة عندما ت  ذم. فكما أن البكر  الوالدة( ما هو مخزي، بل م  مثل في الطبيعة )

وتولد بمتاعب  عظيمة كتلك  ،بال شكل... لكن في الوقت المناسب تخرج إلى النور تكون 
به من الموت، هكذا فإن بذرة كلمة المسيح تسقط  لالحتفاظتون المولود و التي يتحملها من يق

في نفس السامع وتنمو بدرجات الئقة... وتبقى في خطر  مادام الذي يحملها ال يزال 
هذا ليس إال بداية مخاض . وقف العمل بمجرد انبثاقها )خروجها للحياة(يتمخض. وال يت
 .4بالتغذية في جدية وبالدراسة حتى يصير ناضًجاالطفل )النفس(  تجديد، حتى تقو 

 القديس جيروم 
 

                                                 
1 Epistle to Galatians 2:4:19. 
2Homilies on Galatians 4:9.  
3 Epistle to the Galatians, 38 
4 Epistle to the Galatians, 2:4:19. 
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 ثالثاا: تكريمك له ألجل الذبيحة
مفهوم والذبيحة لها  ه،ه للكاهن، يذكر الذبيحة التي تحملها يدا كريمفي ت المسيحي

 عميق وأثر عجيب في نفس المؤمن. 
 فالمؤمن يدرك أن هللا محب ة، وال يطيق البغضة وال تقدمات المبغضين. 

 . الظلمةور، وال يقبل ذبائح من هم في وهللا ن
 هللا قدُّوس، وينفر من رائحة بخور األشرار.و

 اهرة ونورمنه وبه، أي ما هو حسب طبيعته، محب ة ط فاهلل لن يقبل إال  ما كان
ال يطيق ذبائح األشرار، وال يشتم رائحة رضى من أيد  أثيمة، ولو قد مت له  وبالتاليوقداسة، 

أعز ما لديها، ولو قد مت له جسدها، أو حتى العالم كله! فهو ال يقبل تقدمة إال  بالذبيحة اإللهي ة 
 ر.س وتطه ِّ د ِّ قالتي وحدها تقدر أن ت

وما كان له أن  ،يمكن هلل أن يقبل ذبائح العهد القديمفبغير ذبيحة المسيح ما كان 
بل وتصير تقدماتنا  ،إذ أن تلك الذبائح كانت كلها رمًزا وإشارة لذبيحة المسيح .يطالبهم بها

كل هذه  ،رات وتسابيحالمادي ة والروحي ة من عطايا ونذور وصدقات وصلوات وطلبات وتشكُّ 
 (.8: 15أم )يحة األشرار مكرهة الرب" تصير نفاية، بل ومكرهة أمام الرب "ذب

منا بعبادتنا للرب يرفضها قائاًل: " استحقاقفبدون   اسمعوادم يسوع المسيح، إذا تقد 
مت من محرقات كباش تخِّ كثرة ذبائحكم يقول الرب. أ   ليكالم الرب يا قضاة سدوم... لماذا 

. البخور باطلة   بتقدمة  تأتون  اسر... ال تعودو نات؟! وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أ  وشحم مسم  
 مشهورك، رؤوس العتكاف، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق اإلثم يهو مكرهة ل

 ي  ثقاًل، مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر عين ي  . صارت عليوأعيادكم بغضتها نفس
شر أفعالكم من  اعزلواوا... ، تنقُّ اغتسلواا، كثرتم الصالة ال أسمع، أيديكم مآلنة دمً أوإن  ،عنكم

 . (16-10 :1إش ) "وا عن فعل الشر، كفُّ ي  أمام عين
، يقبل هللا يبقو ة فاعلي ة دم الفاد الحي   العملي، وبإيماننا يلكن في شفاعات الدم الزك

ن، وصلواتنا ولو كانت كلمة أو كلمات قليلة في آخر نسمة من حياتنا لسي  تقدماتنا ولو كانت فِّ 
 س اللص( وعبادتنا.)كديما

ونحن إذ نرى الذبيحة على يدي  أبينا الكاهن، نكرمه ال في شخصه، بل من أجل 
اس اإللهيهب له حتى يقد ِّ السلطان الذي و   التي تشفع في تقدمات الشعب أمام  ،م ذبيحة القد 
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 اآلب.
 اس واحد أفضل بما ال يقاس من كل، فقد  عنا إننا نط وبه ونحبُّه من أجل المبذول

 .السمائيين واألرضيين تسابيح وتماجيد
 ا أعطاه هللا سلطاًنا، حتى يستخدمه الروح القدس بكلمات  من ال يحب إنسانً  !يا للعجب

ل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه، ويصير ابن هللا ذاته بين فيتحو   ،جريها على فمهي   قليلة  
 اللتين يستخدمهما الروح القدس حسب إرادته؟! ،يديه

 - أي الكهنة -ون يا، لقد وهب هللا القو ات السمائي ة أن تخدمه، أما المالئكة األرضيُّ حق
عونه فوهب لهم أن ينزل كلمة هللا ليوجد على المذبح، محمواًل على أيديهم، فيلمسونه ويوز ِّ 

 ويتناولونه بفاعلي ة الروح القدس فيهم.

 يهم كأنه في أحشاء البتول!هللا بأيد ابند أعظم شرف الكهنة، الذين يتجس  ا م ❖
يس أغسطينوس  القد ِّ

 إن الكاهن على المذبح يفعل عوض السي ِّد المسيح. ❖
 كبريانوسالشهيد 

إلى المذبح بال  بشيء  وكما أن الغريب الذي ليس هو الوًيا لم يكن يحمل شيًئا أو يدخل  ❖
ن فعل واحد شيًئا من غير األسقف. فإ اهكذا أنتم ال تفعلو  ،(40: 16، 38: 3)عد  كاهن  

حسب له فعله جي ًِّدا. كما فعل شاول لما حمل فليكن ذلك باطاًل، وال ي   ،ا هكذا بال أسقفشيئً 
يا الملك أيًضا الذي لم يكن كاهًنا ولما فعل ما ز ِّ قرباًنا من غير حضور صموئيل... ومثل ع  

 بسبب الخطي ة التي صنعها. أبرصللكهنة صار 
أ على وظيفة الكهنوت وتجر   ،باهلل اِّزدرى وبة إذا ال ينجو من العق يهكذا كل علمان

د نفسه وحده أن يكون رئيس كهنة بل ه بالمسيح، هذا الذي لم ي  وأخذها بنفسه، ولم يتشب   مج ِّ
ن إلى األبد، على طقس هالرب أقسم له ولن يندم أنك أنت كا"صبر حتى سمع اآلب قائاًل: 

 (.4: 110 ، مز5 :5 )عب "صادق يملك
: 17  له وواحد معه )يو د وحده بغير أبيه مع أنه مساو  لمسيح لم يتمج  فإن كان ا

، فكيف يمكن أن ينال واحد وحده الكهنوت من غير أن ينال الرتبة ممن ( في كل شيء  22
 هو أعلى منه، أو يفعل أفعال الكهنوت من تلقاء نفسه؟!

ة الناطقة بال دم يسوع المسيح مون له الضحي  ام مذبح الرب إلهنا تقد ِّ أنتم الكهنة القيام قد   ❖
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الذي تحت  يأنبياء وآباء الشعب العلمان فأنتم ،العظيم رئيس الكهنة )الكاهن األعظم(
 أيديكم...

سة التي رون بالكلمة المبش  أنتم وسطاء هللا وأمناؤه المبش ِّ  ر بها، العاملون بالكنيسة المقد 
 ل، وتجاوبون عن جميعهم.هي أصوات هللا، وشهود إلرادته وحاملون خطي ة الك

 الدسقوليَّة

إن األمور الخاصة بعهد ما قبل النعمة مرعبة ومخيفة للغاية... مثل الرمان واألحجار التي  ❖
 اختبارنطقة، والقالنس وقدس األقداس... أما من يرغب في فود، والمِّ على الصدري ة واأل  

 ة ومملوءة رهبة.لكن ها مخيف ،، فسيجدها قليلةاألمور الخاصة بعهد النعمة  
ًيا لقى على المذبح، والكاهن يقف مصل ِّ م   نك ترى )في عهد النعمة( الرب كفدية  إ

أيها  -ر تصو  تستطيع أن تسون ذاك الدم الثمين. إذن هل دين يتلم  للذبيحة، وكل المتعب ِّ 
إلى  اجتزتأنك مازلت على األرض واقًفا؟! أما قد و أنك الزلت بين البشر،  -الكاهن
بعيًدا عن الروح؟! ألست أنت اآلن بروح مجر د  يء باستقامة، قاطًعا كل فكر جسدانالسما

 متأمُّاًل األمور السمائي ة؟! ي  نق وفي عقل   ،عن الجسد
مع اآلب  يآه! يا لها من أعجوبة! يا لعظم حب هللا لإلنسان! أن الجالس في األعال

 ونواله!.. احتضانهبين في ذاته للراغ ييحمل في تلك الساعة في أيدي الكل، ويعط
 بهذه األمور أو تفتخر عليها؟! ي هل يمكنك أن تزدر 

يس يوحنا   ذهبي الفمالالقد ِّ
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 ا: تكريمك له ألجل مرسلهرابعا 
 .(20: 13يو )..." يرسله يقبلن"الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أ  

منه؟! ومن ذا  بدون سماحله أو عاماًل  أو عظيم   ختار خادًما لرئيس  من يتجاسر في  
ل نفسه؟! لهذا إن جاز من الموك ِّ  يغيره بدون توكيل رسم باسمنه ليعمل عي ِّ ي الذي يختار وكيالً 

خادم هللا أو وكيل  اختيارل في تدخ  نون أن فلن نقدر نحن وال السمائي   ،ر كل شيء  لنا أن ندب ِّ 
في "فاقبلوه  .مه في الذي أرسلهونكر ِّ سرائره، إال  بإرادة هللا أو بسماح منه. لهذا فإننا نقبل الخادم 

 .(29: 2في )ًما عندكم" وليكن مثله مكر   ،بكل فرح   الرب
امه الذين  لى عيكون قد لمس الرب ذاته، لهذا نادى الرب  اختارهمكل من يلمس خد 

 ر  أو تذمُّ  . فكل سب  (28: 22خر )وال تلعن رئيًسا من شعبك"  ،"ال تسب هللا :فم موسى مؤكًدا
 ه شخصًيا. ًها ضد  ه إلى الخادم يحسبه الرب موج  موج  

المختار، طالبين ملًكا يسيطر عليهم  يعندما رفض الشعب صموئيل نبي هللا والقاض
"ألنهم لم يرفضوك أنت  له: قائالً  ي،الرب هذا رفًضا له ال للنب اعتبرحسب مفاهيمهم البشري ة، 

  .(7 :8صم  1)رفضوا حتى ال أملك عليهم"  إي ايبل 
يا  اصعديا أقرع.  اصعدليشع نبي الرب قائلين: "إوعندما سخر الصبيان الصغار ب

(. إلى 24-23: 2مل  2وأربعين ولًدا ) اثنينمنهم  وافترستا ،تان من الوعرب  أقرع"... خرجت د  
امه.  هذه الدرجة يغير هللا على خد 

نه ظن أيئة، أو كما بطريقة خاط البعض يثور ضد أحد الكهنة بحجة أنه ا ختيرلكن 
في حياة مستقيمة، لكن ه ما  أللخدمة اإللهي ة. أو بد -بحسب النظرة البشري ة  -ر، ال يصلح يشر 

ر على مجد هللا، أكثر من غيرة أقول هل تغي   نحو الشر. انحرفأن نال رتبة الكهنوت حتى 
ا أن هللا البد ر مؤمنً لكن تذرع بالصالة والصب! الرب على مجده، أو هل أنت أحكم منه؟! حاشا

نه في طول أناته ينتظر الكاهن الشر ِّير إستعالن مجده. علن إرادته، مستخدًما كل شيء الأن ي
 وإال  فالغضب اإللهي يالحق ِّه. ،ه يعود ويرجعلعل  

ًيا إلى الرب ليصلح على الكهنة مصل ِّ  أشفقأما أنت في غيرتك على الرب وكنيسته، 
ما لم يقتلعه الرب بعد من الكهنوت منتظًرا لبهم ليتوبوا. وطاويعمل في قلو  ،من أرسلهم

 رسول.لم شخص الراسل في اإصالحه، فيلزمك أن تكر ِّ 

 من يقبل منه يقبل من المسيح، والذي ال يقبله ال يقبل من المسيح...  ❖
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فقد خالف الذي  ي. ومن خالفني، ومن خالفكم قد خالفنيقال: من أطاعكم فقد أطاعن
 (.16: 10)لو  يأرسلن

 الدسقوليَّة

، ألنه ال مالك وال سمائي   في ترتيب   ي وظيفة الكهنوت تتم حًقا على األرض، لكن ها تجر  ❖
قو ة مخلوقة، بل البارقليط نفسه هو الذي يرتب الدعوة، مستخدًما البشر  ةرئيس مالئكة وال أي

 أن يظهروا من يقوم بوظيفة المالئكة. -وهم بعد في الجسد  -
 هن المعي ن... يكون كما لو كان جالًسا في السماوات ذاتها بين تلك القو ات.لذلك فالكا

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

كل الناس، بل ألولئك الذين يطلبون ما هو أفضل، فإن كنت ى لإ حديثياآلن لست أوجه  ❖
... كان من هللا فال تحزن، لئال بحزنك هذا تغتم من هللا، وتحنق عليه االختيارتؤمن أن 

 !باالختيارفإنه هو الذي سمح 
من أن  ضلت ذبيحة أخيه عن تقدمته، كان ساخًطا بدالً إنك بذلك تفعل كقايين لما ف  

 يندم...
ففي حاالت كثيرة قد تكون أكثر كرامة  ،ضلىبطريقة ف   ع كل شيء  هللا يعرف كيف يوز ِّ 

تك مستقيمة وعاداتك ... قد تكون حيا)الكهنوت( من غيرك، لكنك لست الالئق بهذه الوظيفة
 بة، لكن ليست هذه هي كل ما تحتاج إليه الكنيسة... مهذ  

هل كل ما تعرفه عن األسقف هو أنه يجب أن يرتبط بالكل، ويحمل أتعاب الجميع، 
عنه، وأنه إن أخطأ الكل يكون لهم  ىعفعنهم، أما هو فما ي   ووأنه إن غضب الكل عليه يعف

 عذر؟!عذرهم، أما هو فال ي  

)السي ِّد( في أشخاص تالميذه، فيتكل م معنا بواسطتهم. إنه حاضر فيهم. بواسطة  جاء ❖
كنيسته يأتي، وبواسطتها يتحد ث مع األمم. في هذا نشير إلى الكلمات التي نطق بها: "من 

" (..40: 10 مت)يقبلكم يقبل ني"   كو  2). ويقول الرسول بولس: "برهان المسيح المتكل ِّم في 
13 :3)1. 

ي ا خادم الرب لم يكن في حاجة إلى خدمة الناس، إذ كان الرب يرسل له غراب ومعه إيل ❖
لكن لكي تتبارك األرملة التقي ة أرسل لها الرب إيلي ا. وهذا  ،(9-4: 17مل  1خبز ولحم )

                                                 
1 In Ioan tr 89:2.  
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من الخدمة " هذهالذي كان يطعمه الرب سًرا أطعمته األرملة التقي ة. وقد أعلن الرب جزاء 
ومن سقى أحد هؤلء الصغار كأس ماء بارد فقط  ،فأجر بار يأخذ ،باسم باريقبل باراا 

 .(42-41: 10مت )" فالحق أقول لكم أنه ل يضيع أجره ،باسم تلميذ

ه، نه هللا، ونذمُّ نه هللا، محتقرين من عي  وال نخاف ممن يعي ِّ  ،نه البشرهل نخاف من الذي يعي ِّ  ❖
 ونهينه بعشرات اآلالف من التوبيخات؟!

 نا، نعد ألسنتنا للقذف بكهنتنا؟!إخوتبينما نحن قد منعنا من إدانة و 

اًل بهذه األمور، فقد هزأت بأبنائك وخدامك القديسين، ولكن لم أربح من هكوني كنت جال ❖
 وراء هذا سوى ازدرائك بي.

يس أغسطينوس  القد ِّ

إذ  ،(32: 16 ألم تنفتح األرض وتبتلع داثان وأبيرام وقورح بسبب مقاومتهم للكهنة؟! )عد ❖
أثاروا مائتين وخمسين رجاًل ضد موسى وهرون... قائلين: "كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها 

 ...(3: 16عد )فما بالكما ترتفعان على الجماعة"  ،مقد سة وفي وسطها الرب
هم وضم   اختارهموإذ غضب هللا عليهم تحد ث مع كل الجماعة، مهتًما بأولئك الذين 

 هم... ن لم يختارهم فلم يضمُّ إليه، أما الذي
فقون على لقد قال موسى لقورح... "تطلبون أيًضا كهنوًتا. إذا أنت وكل جماعتك مت  

 (11-10: 16عد )الرب، وأما هرون فما هو حتى تتذمر عليه؟! 

ين لنوال الكهنوت، بمقاومتهم للكهنة، بها أولئك الغير المستحق ِّ ما هي النتائج التي سب   انظروا ❖
ن ير رعًبا، والمتذم   امتأل؟ فإن الشعب كله اختيارهمرهم على هللا، ولومهم له على وتذمُّ 

عن جسد الشعب،  انفصلواأصابهم الموت المرعب. أما المائتان وخمسون مع قادتهم فقد 
 وابتلعت ،ة عميقةهو   انفتحتوصارت لها شقوق مخيفة. ، األرض وسط الشعب فارتعدت

س سهم إيَّاه، ول تتدنَّ س الهواء بتنف  فال يتنجَّ ل عناصر العالم، وا من كعز ن، حتى ي  ةصاالع  
 السماء بنظرهم إليها، ول البحر بلمسهم له، ول األرض بدخولهم في مقابرها.

ل، لكن هذا الشر لم ينته بعد، ألنه الكهنة( بط   ياألرض لمقاوم ابتالعإن هذا العقاب ) ❖
 كون بسبب مقاومتهم للكهنة.ر بين أولئك الذين سيهلالزال يوجد تذمُّ 

 لقد غضب هللا على ذلك، حتى أراد أن يهلك الكل، لوال صلوات موسى وهرون. 
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 أمبروسيوس القد ِّيس

علينا أن نقبل أي إنسان أرسله رب البيت )هللا( ليكون رئيًسا على البيت مادمنا نحن  يينبغ ❖
ينا أن ننظر لألسقف كما عل ينه من الواضح إذن أنه ينبغإ الذين طلبنا إليه أن يرسله.

 للرب نفسه.

يليق بكم أن تطيعوا أسقفكم بدون رياء، تكريًما هلل الذي يريد من ا أن نفعل هكذا. فمن ال  ❖
بل يسخر باهلل غير المنظور. فهذا العمل ال  ،يفعل هذا ال يخدع بالحقيقة األسقف المنظور

 بل هللا العالم بكل األسرار. ا،يخص إنسانً 
يس أغن  اطيوس الثيؤفوروسالقد ِّ

من يقبل من أرسله يسوع إنما يقبل يسوع الذي أرسله، ومن يقبل يسوع يقبل اآلب. لذلك  ❖
 1فمن يقبل من أرسله يسوع إنما يقبل اآلب الذي أرسل يسوع.

يمكن أيًضا على أساس هذه الكلمات أن نقبل ما هو مضاد. فمن يقبل من يرسلهم ابن  ❖
ن يقبل ابن الهالك إذ هو يقبل ضد المسيح بكونه الكلمة الهالك إنما يقبل ضد المسيح، وم

التي تبدو كأنها صادقة وباطاًل تعلن أنها العدل، إنما يقبل ابن الهالك نفسه. لنحذر إذن 
دق على خدمة الرسل الحقيقيين، ونرفض خدمة الرسل الكذبة.  2كصرافين صالحين، فنص 

 العالمة أوريجينوس

 . 3له يتقب ل السي د الكرامة والمجدلغبطة الخادم الذي من خال اي ❖
يس جيروم   القد 

يس جيروميرى  ام من الناس كرامة باسم المسيح، وإنما  القد  ليس فقط يتقب ل الخد 
ًيا فينا، لهذا يناجي إذ يرى ابنه الحبيب متجل ِّ  ،يتقب ل كل مؤمن نعمة من اآلب السماوي نفسه

يس إلهه، قائاًل:   [4ى ابنك الساكن فينا!تطل ع علينا، فإنك تر ]القد 

                                                 
1 Commentary on John, Book 32: 212. 
2 Commentary on John, Book 32: 213 – 214. 
3 In Ps. hom 23.  
4 In Ps. hom 16. 
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 ا: أطعه ألجل كلمة هللاخامسا 
م للخالص باإليمان الذي كلمة هللا التي أؤتمن عليها الكهنة، روح وحياة، قادرة أن تحك ِّ 

من فم الرعاة ولو لم يحيا  بإيمانفهي كذلك للذين يقبلونها  .(15: 3 يت 2في المسيح يسوع )
 ي حياة اإليمان.ويسلكون بمقتضاها ف ،بها الرعاة أنفسهم

الة، تخترق أعماق القلب المؤمن، ولو كان الناطق بها لك جاًفا  هي بحق حي ة وفع 
ولو لم  ،(17-11: 6يحارب بها من يشاء أعداءه الروحي ِّين )أف  ،نها سيف للروحإ ومستهتًرا.

: 119مز كلمة هللا حلوة ولذيذة، أحلى من العسل ) يستخدمها المعل ِّمون في الحرب الروحي ة.
 قها الناطقون بها.( في أفواه المشتاقين إليها، ولو لم يتذو  103

ل إليهم بها، إنما هي كاملة في ف على قداسة أو شر الموك  نها في كمالها ال تتوق  إ
، يطيع الناطقين بالكلمة الذي يجوع ويعطش إلى البر   يإلنسان المسيحاف ذاتها للمؤمن بها.

 ، وذلك لحبُّه لكلمة هللا نفسها.يفاتهم وسلوكهم الشخصويحبُّهم، مهما كانت تصر  

 )نازفة الدم ولمس هدب ثوب المسيح(.  ❖
 لكي اِّلمسوهبولس(،  كرازةال الزاحمين له. لديكم هدب ثوبه ) ،كونوا جسد المسيح

 ات الجسدي ة.تشفوا من ينبوع الدم الذي هو الملذ  
 أقول، لديكم هدب الثوب لكي تلمسوه.

ن بجوانب المسيح تماماا بنسيج ونهم الثوب، ملتصقإ .ى رسل المسيحإل انظروا
كما لو كان هدباا في ثوب المسيح. كما  ،الوحدة. من بين هؤلء بولس أصغرهم واألخير

  (...9: 15 كو 1)أصغر الرسل"  ينإ" :قال
فستخرج قو ة من ذاك  ،إذن )أطيعوا وصاياه( إن كنتم تعانون من نزف الدم المسوه

 ي له الثوب فتشفيكم.الذ
 .1وذلك بقراءة أقوال الرسول نفسه ،دب أمامكم اآلن حتى تلمسوهرض اله  لقد ع  

ألنهم  ،عمالهم ال تعملواأ فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب  ،قالوا لكم أن تحفظوه "فكل ما ❖
 .(52: 11 لو)يقولون وال يفعلون" 
 :جد بعض، قال عنهم الرسولإال  ألنه يو  ،"ألنهم يقولون ول يفعلون "لماذا يقول: 

                                                 
1 Sermons on New Testament Lessons, 12:7. 
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الذي تستكره األوثان  ي؟أتزن يالذي تقول أن ال يزن ؟سرق أتسرق أن ال ي   "أنت الذي تكرز
جدف عليه ألن اسم هللا ي   ؟هين هللاالناموس ت   أبتعد ِّيالذي تفتخر بالناموس  ؟أتسرق الهياكل

 .(24-21: 2 رو)بسببكم بين األمم" 
م عن مثل هؤالء، ألنهم يقولون وال يفعلون. هؤالء هم الرب يتكل   أنمن الواضح  هنإ

 .1تالسماوامين في ملكوت كتبة لكن غير متعل ِّ 
يس أغسطينوس  القد ِّ

 األسقف. استشارةليته ال يصنع أحد شيًئا يخص الكنيسة بدون  ❖

 أولا بأن ،نصحكمأأن  يفإنني أضع على عاتق ،ال  أسكت من جهتكمأالحب  يلزمنإذ ي   ❖
ا، أعلن . فإن كان يسوع المسيح، الذي هو حياتنا غير المنفصلة عن  إرادة هللاتسيروا حسب 

ثق األرضي ة إرادة الرب اآلب، هكذا أيًضا األساقفة المقامين في كل شيء لحمل أعظم الو  
ا حسب إرادة أسقفكم األمر الذي هم كذلك بإرادة يسوع المسيح. لذلك يليق بكم أن تسلكوا معً 

 أنتم تفعلونه.

 حذر لئال نجعل أنفسنا مقاومين لألسقف، حتى نكون رعي ة هللا.نل ❖
يس   غناطيوس الثيؤفوروسأ القد ِّ

 كيف ينطق األشرار بالصالحات؟
رب ما يقول أحدكم: كيف يستطيع إنسان شر ِّير أن ينطق بأمور صالحة، مع أنه مكتوب  ❖

خرج الصالحات، ي  "اإلنسان الصالح من الكنز الصالح من القلب  :على لسان الرب نفسه
"يا أوالد  :(. وأيًضا35-34: 12ت واإلنسان الشر ِّير من الكنز الشر ِّير يخرج الشرور" )م

"فكل ما  :" وفي موضع آخر يقول؟كيف تقدرون أن تتكل موا بالصالحات وأنتم أشرار ياألفاع
ون وال ولكن حسب أعمالهم ال تعملوا ألنهم يقول ،قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه
فإنهم أشرار. وإن كانوا أشراًرا فإنهم ال يتكل مون  ،يفعلون". فإن كانوا يقولون وال يفعلون 

 ...فكيف نعمل بما نسمعه منهم؟! ،بالصالحات
ألن  ،فكل ما يخرج من قلبه هو شر ،ما هو شر من ذاتهيخرج  شرير ن كل إنسانإ

 أينألن كنزه صالح. فمن  ،و صالحفه ،به كنًزا شر ِّيرا. وكل ما يخرجه الصالح من قلبه

                                                 
1 Sermons on New Testament Lessons, 24:1. 
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 ر بأشياء صالحة؟!ييأتي الشر 
، فهو لم يأمر أن "موسى وهرون  ي"جلس الكتبة والفر ِّيسيون على كرس :ألم يقل أوالً 

نطيع األشرار، ألن ما يخرجونه من كنز قلبهم الشر ِّير يكون مختلًفا عما ينطقون به من 
 على كرسي موسى وهرون.

نسب إليه مادام يتكل م . فما يقوله الحاجب ال ي  يما يقول القاضالحاجب ب يهكذا يناد
. ما يقوله الحاجب في منزله يختلف عما يقوله بحسب ما يسمعه من يفي حضرة القاض

له. كذلك  ولو كانت تصدر ضد صديق   -إن أراد أو لم يرد  - القاضي، فينطق بالعقوبة
 ه.انت في صالح عدو  ولو ك -شاء أو لم يشأ  -بمنطوق البراءة  ييناد

ه. صديقه ويعاقب عدو   يبرئ افترضوا أن هذا الحاجب يتكل م بما في قلبه، لكان 
بالنسبة للكتبة،  هكذاعدوه.  ويبرئ وافترضوا أنه يتكل م من كرسي الحكم، فإنه يعاقب صديقه 

ثوا بحسب قلوبهم، لسمعتم منهم (. 13: 22 شإ"لنأكل ونشرب ألن نا غًدا نموت" ) :لو تحد 
 تقتل، ال تزن، ال تسرق..." "ال :وإن تكل موا من على كرسي موسى، فستسمعون منهم

ه به على فم الكتبة، ال يحسب ما تتفو   يإذن فلنفعل بحسب ما يعلنه الكرسي الرسم
 قلوبهم. وهذا يكون احتضاًنا لكل أحكام الرب... 

 .1وليس من كنوز قلوبهم يمما يقولونه وال يفعلون به، إنما يخرج من الكرسي الرس إن

عرف من ثمرها، هل يجنون من الشوك "كل شجرة ت   :ال تقلق من كلمات الرب عندما يقول ❖
 (16: 7 ، مت44: 6 عنًبا أو من الحسك تيًنا؟!" )انظر لو

ون هم شوك وحسك، ومع ذلك "فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه فالكتبة والفر ِّيسيُّ 
ى عناقيد تتشابك كروم العنب مع دعامة الكرم المملوء شوًكا، وتتدل   ...". فأحياًناوافعلوه

بحث اِّ ك. فعندما نسمع كلمة الشوك ال تهمل التفكير في العنب، لكن س  العنب من بين الح  
ة. وأعلم أن أحدهما يشير إلى قلب فستجدها غير جذور العناقيد المدال   ،عن جذور األشواك

 .2ىرسي موسواآلخر إلى ك ،الفر ِّيسي ِّين
يس أغسطينوس   القد ِّ
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ا: اقتناؤك بركات الطاعة  سادسا
 مفهوم الطاعة

ثم جبل تراًبا من  ،هللا عند خلقه لإلنسان قال: لنخلق اإلنسان على صورتنا ومثالنا 
بل في هللا  ،فصار آدم نفًسا حي ة، حياتها وكيانها ال في ذاتها ،األرض ونفخ في أنفه نسمة حياة

مستقلة عن هللا "أتريدان أن متكبرة تكون لهما ذات  أن اسقط آدم وحواء عندما أرادوباهلل. لكن 
 "اهلل عارفين الخير والشر؟!...كتكونا 

 ،إرادة هللا، وات حدتا بروح الظلمة اوبسقوطهما انفصلت نفساهما عن هللا بعصيانهم
 ة. فصارت لهما هذه الذات الوهمي  

دها لنا ك ِّ دة للشيطان وإرادته، وصار العالم يؤ ة المستعب  لدنا بهذه الذات الوهمي  ونحن و  
ة بين النفس ومصدر حياتها و  ع اله  ... أنت شيء..." كل هذا لكي يوس ِّ ي"أنت عظيم... أنت تق

 مة أنها مركز العالم كله.إنما ترى ذاتها متوه ِّ  ،وال حتى خليقته ،فال ترى هللا ،)هللا(
ويحيا هو فينا، كقول الرسول  ،ةت أو األنا الوهمي  ب الذايسوع ليصلِّ ربنا لهذا جاء 

يسوع في طريق الصليب ربنا ف ."بل المسيح يحيا في   ،ل أنا ،"مع المسيح صلبت فأحيا :بولس
ة مثلنا( وبهائه أخلى ذاته من أجل محبوبيه، أخلى ذاته عن أمجاده الحقيقي ة )ال الوهمي  

وأعظم  ،هم باختالل العقل والتجديفمن خاصته، مت   ول  ، مرذ، محتقر  فقير   وجبروته، فسلك كعبد  
ا إرادة أبيه مع أن ذً فى عن إرادته مننه تخل  أ إخالئهما في  يسوع أن ربنا كان ل واحدة. إرادتهماًً

 ".ي"لتكن إرادتك ال إرادت .بطيع إرادة اآلي  
ل . وقبِّ ا( مع أنه يريد أن يموت عن  8: 2 ألبيه )في ل الموت طاعةً فال عجب أن قبِّ 

"لم  طاعة(. وفي 18 -17: 10 في سلطانه أن يقوم )يو القيامة من الموت بإرادة أبيه مع أن  
د نفسه ليصير رئيس كهن  :ل رئاسة الكهنوت طاعة ألبيه القائل لهبل قبِّ  (،5: 5 عب)" ةيمج ِّ

 (.6: 5 عب)صادق"  ي"أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملك
 .(8: 5 عب)م الطاعة" تعل   ابًناكونه وأخيًرا يقول بولس الرسول مع 

بل أطاع خليقته التي أبت أن تطيعه،  ،في تخليه عن إرادته أطاع أبيهربنا ويسوع 
وسيوف ي صاة الذين خرجوا عليه بعص. أطاع الع  فيما ألبيهالحدود  أقصىفأطاعها إلى 

ل حم   كامل   م فيه. وفي خضوع  لوا إرادتهما يديه لهم حتى يكم ِّ ، مرشًدا إي اهم إلى نفسه، مقد ِّ كلص  
 الصليب.
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فيما ال  خطاةه ويوسف، بل وأطاع اليسوع لم تقف عند حدود الخضوع ألم ِّ ربنا طاعة 
 ارين له.دعوة الخطاة والعش   يفكان يلب ِّ  ،يتعارض مع طاعته ألبيه

 تالميذ مصلوبون 
أن يقبل يسوع، أو يتالمس معه، أو يحيا به، يجب عليه  ربنامن يريد أن يتتلمذ ل

ويحمل صليبه  ،فلينكر نفسه ،تلميًذا يراد أن يكون لأ. "من اإلخالءالدخول معه في دائرة 
 ".يويتبعن

لصليب أخلى ذاته بأمجادها طاعة ألبيه وللبشري ة، ونحن عند إلى ايسوع في طريق  ربنا
اته، الجسد لم وملذ  عن العا يإنما نقبل التخل ِّ  ،ى عنهاالصليب ليس لنا مجد أو ذات حقيقي ة نتخل  

د من اإلرادة البشري ة الضعيفة لتعمل أي التجرُّ  ،ة"عن "ذاتنا الوهمي   يالتخل ِّ  ،وشهواته. وما هو أهم
 ".بل المسيح يحيا في   ،فأحيا ال أنا ،اإلرادة القوي ة العاملة اإللهي ة. "مع المسيح صلبت

الضروريات، لكن صعب عليهم  كثيرون صلبوا ذواتهم عن العالم ومقتنياته حتى زهدوا
 ة فيهم.قبول صلب ذاتهم الوهمي  

نه كان إبل وصنعوا معجزات. أقول  ،دوابل وتوح   ،بواكثيرون خرجوا إلى األديرة وتره  
ستعبدون لها. فالزال يسيطر عليهم لهم مظهر الصليب. لكن كانت "األنا" حي ة فيهم، وهم م  

ن األنا، وكرامتها وحقوقها وما يتبع هذا من كبرياء وبغضة اإلنسان العتيق في الداخل: الدفاع ع
ولو كان مخفًيا في الداخل. مثل هؤالء يوقفون عمل الذات المسيحي ة ، وحسد وكذب ونفاق

ين ال يعمالن ألن الضد ِّ  ،ة، بل لها إرادة هللاالسمائي ة التي ليست لها إرادة بشري ة، أي غير أناني  
 مًعا.

 ؟المسيح ليسوع أما تكفي الطاعة
يسوع قبول صلب الذات البشري ة وحياة الذات المسيحي ة، أي  ربناة مع تستلزم المعي  

لكن طاعة  ،للطاعة واشتهاءتحطيم اإلرادة البشري ة لتعمل اإلرادة اإللهي ة فيه، قتل للعصيان 
تسليمها يسوع في كلماته ووصاياه. وطاعة عروسه في تعليمها و  ربنابال شك طاعة  من؟!

يسينسل  ونظامها الذي ارتبطنا به باإليمان الم   امها  ،م لنا مر ة من القد ِّ طاعة عروسه في خد 
 ورعاتها. 

ين يسوع وعروسه ككيانين مستقل ِّ  ربنا الطاعة ال نستطيع أن نفصل بين ممارسة في
مطيًعا له فيه، ويكون  ربنايسوع، يحيا  ربنا لب معلهما إرادتان متناقضتان، لكن الذي ص  
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األم  يعصىهما ولدنا بنين. ومن فكال ،ولكنيسته، للعريس والعروس، للرأس والجسد، لألب واألم
 بأحدهما يكون محتقًرا لكليهما. ي يكون عاصًيا لألب، ومن يزدر 

يسوع مباشرة في الطريق إلى دمشق قال  ربنامع  يذ تالمس شاول الطرسوسإلذلك 
ع أو آمن وطِّ  ،فتخلص ي"آمن ب :ه يجيبه قائالً . وكنا نظن  (6 :9 أع)" ؟له: "ماذا تريد أن أفعل

. كأنه (6: 9 أع)أن تفعل"  يقال لك ماذا ينبغفي   ،: "قم وادخل إلى المدينةله ي. لكن ه قالاوصاي
 يمطيًعا ل ابًناها، فتصير ترعا ع  طِّ  ابًنا،التي ستلد لها  ي، عروسيع كنيست"طِّ  :يقول له
 ."يولعروس

 ب!طاعة فيما للر 
 .(17: 13 عب)ألنهم يسهرون ألجل نفوسكم"  ،لهم واخضعوا ،مرشديكم أطيعوا"

، النابعة ليست طاعة لوصاياهم الشخصيَّة وتعاليمهم الخاصةالكهنة  آلبائي طاعتي
 إنما طاعة لهم فيما للرب. ،منهم لنفعهم الخاص

ب اإلرادة ل هدفها من صلوتحو   ،قل الطاعة إلى تملُّ ه لشخصه، تحو  ت  ع  اِّ فإن ط
 وتصير الطاعة عصياًنا هلل! ،ةبية أو شخصي ة أو نفعي  البشري ة إلى تأكيدها بالطاعة لدوافع تحزُّ 

على فم حيوان أعجم كما  يأسمع تعليم هللا ذاته، ولو أرشدن يألب يفي طاعت ينإن
د س واإليمان ويخالف روح الكتاب المق ،يسوع ربنافعل مع بلعام. أما إن تحد ث بما يناقض إرادة 

 .(21: 5 أع)أن يطاع هللا أكثر من الناس"  يفإنه "ينبغ ،م لناالمسل  

 أمثلة من تاريخ الكنيسة
إذ أدرك اآلباء مفهوم الطاعة للكهنة والرؤساء والمسئولين والوالدين في الرب يسوع، 

لذلك تفانوا في  ،اتيسوع ال الذ ربناها ذات مسيحي ة، ويحيا أنها موت لألنا البشري ة لتحل محل  
 روحًيا تلقائًيا.و لكنيسة إيمانًيا ة اوحدلالدخول إلى أعماق الطاعة. ولعل هذا حفظ 

ة، فاألنبا باخوميوس أب جميع الرهبان الباخومي ِّين، والرئيس العام لألديرة الباخومي   .1
لبس لباًسا فقد جاء عنه أنه كان ي ،من ثمار الطاعة المسيحي ة يكان يشتاق دائًما أن يجن
اآلب تناسيه هذا طلب من تادرس  ىفلما رأ .وال يليق بمقابلة الغرباء ،محتقًرا ال يقيه برد الشتاء

ذ تادرس متى خلعه. ونف   جديد   تلميذ األنبا باخوميوس أن يستبدل هذا الثوب الذي ألبيه بثوب  
أن يلبس آخر غيره. وفي فطلب منه تادرس  ،األمر. وإذ أراد باخوم أن يلبس لم يجد ثوبه القديم

باخوم من  ارتعشمر ة ثانية فثالثة، وإذ لم يلبس  ."يثوب ي"يا ساذج أعطن :محب ة أجابه باخوم
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 حب ة مخبًرا أباه باألمر.ر تادرس وجرت دموعه الم  البرد فتأث  
هذا األمر عبوًرا سريًعا على األنبا باخوميوس، ألنه إذ عاد يلبس الثوب القديم  رلم يعب

منكًرا  ،ألنه هو المسئول عن هذه الخدمة ،أنه كان أجدر به أن يطيع تادرس ىسًكا وزهًدا، رأن
لهذا كان األنبا باخوميوس يصرخ في صالته إلى سبع  .ذاتي  فكره الك بإرادته عن أن يتنس  

خذ آأن أطيعه و  ي  رب المخالفة التي صنعتها، فقد كان يجب عل لي يا اِّغفر" :سنوات قائالً 
تحت المخالفة من أجل هذا الثوب، خاصة وأنه  ب الذي دفعه لي وال أخالفه، ألن ِّي صرت  الثو 

وأن ال يخالفوا،  ،الطاعة االخوةم عل ِّ أن أطيعه ألن ِّي أ   يهو المرسوم لهذه الخدمة. فكان يجب عل
 وها أنا قد صرت عاصًيا".

الخدمة، فماذا المسئول عن  البنهإلى هذه الدرجة شعر األنبا باخوميوس بعصيانه 
 ؟نا الروحي ِّين من بطريرك وأساقفة وكهنة وشمامسةإخوتو  آباءناأقول إن عصينا 

إلى الدرجة التي فرح فيها عندما  ،للذات كإنكاراألنبا باخوميوس الطاعة  أحب   .2
دد في دير طبانسين دون أن يعلم أنه األنبا باخوميوس، ألنه كان يضفر ته أحد األخوة الج  بك  

مهم إي اها تادرس. فرح ألنه صار موضع تبكيت القوانين بطريقة غير التي عل   الخوص
 الموضوعة.
 تلميذه يوًما يقول ىواألنبا باخوميوس المحب ألوالده وبخاصة تلميذه تادرس، رأ .3

خه األنبا ًكا من تادرس، فوب  ألحد األخوة الذين طلب منه أن يأكل جبًنا. وكان ذلك تنسُّ  "ال"
نك أعطيت للشيطان فيك إتادرس؟! "ال"  هي هذه الكلمة التي قلتها يا س قائاًل: "ماباخوميو 

ستعمل منها قلياًل ثم ضعها، وال تترك هذه اِّ تريد أن تأخذ. ف موضًعا بالمعصي ة. فإن كنت ال
مستقيمة". ومنذ ذلك الوقت لم يعد تادرس ثمرة ألنها ليست  ،الكلمة أن تصير عادة عندك

 "ال". :قائالً  ىيعص

الذي منه  التواضعالفضيلة األولى التي يجب على الذين يقبلون هذا الشكل الطاهر هي  ❖
د منها جميع )بولس(، التي تتول   قديسد الطاعة التي هي من ثمار الروح، كما قال التتول  

 الحسنات.
 ،ن ربنا وضع نفسهإ، ي ، كما قال الرسول بولس الطوباو التواضعإن الطاعة تولد من 

 حتى الموت موت الصليب. اعوأط
لى جنس البشر. إطاعة آدم، هكذا دخلت الخطي ة  عدموكما أن الموت دخل بواسطة 

 .يعد لمن يقتنيها جميع األفراح والنعيم الروحانفإن طاعة الحق ت  
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أن يقطع  بل، ليست أن يصنع اإلنسان ما يشاء... التواضعوالطاعة التي هي بنت 
، دفعة ياألب الروحان يالذي ائتمنه على نفسه، يعن جميع هوى نفسه، ويعمل هوى 

 واحدة... 
 مارسوال تصنع الذي يصعب عليك عمله، فلست بذلك ت ،ن كنت تصنع الذي تهواه إف

 لكنك تعمل هواك. ،طاعةال
العسل  فيضالتي ت ،فخد لك مثااًل للطاعة الحقيقي ة أيها األخ الذي تهوى أرض الميعاد

ع يشوع بن نون وكالب بن يفنه اللذان أطاعا الطوباوي موسى بن لساكنيها كما صنلوال
من أجل طاعتهما الحقيقي ة ورثا وحدهما أرض فا أرض الميعاد، العظيم، ومضيا كأمره، وجس  

خرجوا على يد موسى من مصر. وأولئك الذين لم الذين لف رجل أستمائة الالميعاد دون 
 ثثهم.دت جيطيعوا هلكوا هناك في البري ة وتبد  
اروا جماعة الرب ثوأ ،بيرام، من أجل أنهم لم يطيعوا موسىأكما أن بيت قورح وداثان و 

وصاروا خوًفا لكل جماعة الرب، هكذا كل  وابتلعتهم،على موسى عبده، فتحت األرض فاها 
 ،ة فاها وتبتلعهمقلمغ، تفتح أرض الغربة الالتواضعالذين ليس فيهم الطاعة التي هي بنت 

م إخوتهويظهرون الطاعة آلبائهم و  ،ًفا ورهبة لكل الذين يعملون الفضائلويكونون خو 
 الروحاني ِّين.

 ات... ط عليهم ألم ومحب ة الملذ  جميع الذين ال يطيعون البد أن يتسل   إن

وك إلى أيها األخ المطيع أن الشياطين يحسدونك ليردُّ  فانظرللطاعة إكليل مضاعف.  ❖
اللوم الذي يطرحونه في قلبك على ذلك الذي  ييرة، أ عنفيك أفكاًرا شر ِّ  ن ويزرعو  ،مصر

هللا  اللوم والقمقمة على صفي   مارسظهر له الطاعة، مثل جماعة إسرائيل التي كانت تت  
الثوم والبصل  يأعن ،الطوباوي موسى، لما كانوا يرذلون أكل المن ويشتهون األكل الحقير

 وقدور اللحم التي في مصر.
الطاعة الرديئة  عدمألن أفكار  ،لحبيب المطيع... احترسا يكذلك أنت يا أخ

 تحاربك، وتريد أن تمنعك من ذلك الفرح الذي يولد لك من الطاعة التي هي شبه المن.

 يأعن ،ات كثيرة في البري ة تلك التي تلدغ أفكاركيا أخانا... إن حي   واحترسوانظر  اعلم  ❖
 السيئعليك الظن  يصومة والنميمة التي تلقزء والقمقمة والخوالعار واله   ةميبذلك الشت

 جنسك...  يوالظلم من الشياطين ومن بن
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عمل كما عمل أولئك الذين أطاعوا اات... فص من تلك الحي  ت أن تتخل  ئفإن ش
وينظر إلى الحي ة التي  ،يقوم في باب خيمته ،ه الحي ةدغالطوباوي موسى، وكان كل من تل

شفي من مرارة كمل الطاعة وينظر إليها ي  وكل من كان ي   ،صلبها موسى على رأس الجبل
 ات.لدغ الحي  

شخص اا آنًفا فهات التي قلت عنك إحدى الحي  دغتوأنت أيًضا يا أخي المطيع إن ل
وبذلك  ،ق على الصليب من أجل الطاعةبنظر ضميرك إلى ربنا يسوع المسيح وهو معل  

 في قلبك.ات العقلي ة الملقاة من مرارة الحي   ىشفت  
 مار فيلوكسينوس القد ِّيس

يسً يمن يعتمد على رأيه الذات  ❖ ا، فهو مخدوع، وخطر خداعه أخطر من خطر ، ولو كان قد ِّ
ً  المبتدئ الذي سل    م تدبيره بيد غيره.ً 

في وسط البحر،  وال مجداف   بال شراع   ان سفينة ألقى بنفسه في مركب  فاألول يشبه رب  
أي المبتدئ يشبه من ال خبرة له في سفر البحر،  يبيره. والثانمت كاًل على حذاقته وفن تد

 .واحتياجاتهاركبه في سفينته العامرة بكل لوازمها ماهر أن ي   يفيطلب من نوت
ك برأيه في األمور ، عازًما أن يتمس  نير الطاعة اللينفال ينخدع أحدكم ويهرب من 

إليمان والنسك، ظاًنا أنه بذلك مثل الصوم والصالة وغير ذلك من عالمات ا ،الروحي ة
 يخلِّص!

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 ... التواضعالطاعة... هي جحود النفس، موت المشيئة، قبر الهوى، قيامة  ❖
ط تارة بألم الطاعة موت أعضاء الجسد وهوى النفس، وذلك يكون للمبتدئ بألم، وللمتوس ِّ 

 إذا فعل شيًئا بحسب هوى نفسه... وأخرى بال ألم، وأما الكامل فال يشعر بألم إال  
فالذين يريدون أن يحملوا نير المسيح على رقابهم، ويحملون أحمالهم على رقاب 

موافق إلرادة هللا. فمن عقد رأيه على  ما هو ايرو  حتىغيرهم، سبيلهم أن يرفضوا أهواءهم 
 ية يكون قد بلغ الغاية.اهذا من البد

الشفاء من اآلالم. فقد  التواضع، ومن التواضع لطاعةر ال تكون السالمة. فمن ابال مدب ِّ   ❖
 صنا من أعدائنا.وخل   ،ذكرنا الرب بتواضعناتب أنه ك  

ويترك تدابير نفسه لذاك الذي أعطاه هللا إي اه أًبا ومعل ِّما، فسيكون  ،ميت إرادتهيا لسعادة من ي   ❖
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 .المصلوبمكانه عن يمين يسوع المسيح 

وأخرى  يلفه مر ة، ويطيعه في شيء ويخالفه في آخر، فهو تارة يبنالذي يطيع أباه مر ة ويخا  ❖
 يهدم، فيكون تعبه باطاًل.

أخرى، مثله مثل الذي يضع تارة ماء جي ًِّدا لعينيه  هتارة ويعصا يذاك الذي يطيع أباه الروح  ❖
 المريضتين، وأخرى يضع عليهما كلًسا حاًرا.

 والطاعةصالة حفظ، والدموع النقي ة غسل، ن التسبيح بالمزامير سالح، والإقال اآلباء   ❖
 وطاعة ال يخلص الخطاة. اعتراف، فبغير الفاضلة شهادة

إن طريق الطاعة هو أقصر المسالك، وإن يكن أكثرها صعوبة. وال يوجد إال  طريق واحد   ❖
 على الذات وعلى إرادتنا الشخصي ة". االت ِّكالمتى سلكنا فيه ضللنا: وهو الذي ندعوه "

"أنت يا سي ِّد أمرت  :أمام هللا. فإن سئلت منه: لماذا فعلت هذا؟ تجيبه احتجاجاعة الط  ❖
 ر.فتجاوبه هكذا وتتبر   ،أنا فعلت ما أمرت به"و بالطاعة، 

إن السفر بهذه السفينة فيه أمان من الغرق. فيسافر اإلنسان وهو نائم، كما يسافر 
ن مدبرها حاضر. هكذا حال اإلنسان السائر اإلنسان في السفينة نائًما وال يلتزم بتدبيرها، أل

أن  يفيما ينبغ وال تفكير   تحت الطاعة، يسافر نحو السماء والكمال وهو نائم من غير تعب  
نه ليس باألمر إ حًقا،رو هذه السفينة والساهرون من أجله. يفعل. ألن الرؤساء هم مدب ِّ 

لم وهو على ساعد غيره وذراعه! ن بل هو عظيم جًدا. فاإلنسان يجتاز بحر هذا العاالهي ِّ 
 هذه هي النعمة الكبرى التي يفعلها هللا مع السالك تحت الطاعة.

يس   ييوحنا الدرجالقد ِّ

 ،الً امن أن يعدل عن مشورة مرشده يميًنا أو شم ... ليحذر كل واحد  إخوتيأقول لكم يا  ينإ  ❖
الذين لم يطيعوا الطوباوي  دنياءالطاعة فاها وتبتلعه، مثل أولئك األ عدمتفتح أرض  لئال  

 .وابتلعتهمففتحت األرض فاها  ،موسى
 مار فيلوكسينوس القد ِّيس

 من يسمع من آبائه فمن الرب يسمع... ومن ال يسمع منهم فال يسمع من الرب.  ❖

من هللا ألجلكم. أن يحرسكم من الشر ِّير إلى أن تبلغوا الراحة،  يأن هذه هي طلبت اعلموا  ❖
ت عليكم تزيدكم نعمة عظيمة... فيعقوب ، ألن هذه البركات متى حل  آبائناويعطيكم بركة 
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ن بركة اآلباء تحل على إباركه هللا ألجل طاعته آلبائه وبركاتهم... وكما هو مكتوب 
 األبناء.

مها األبناء هم وبركتهم، ألن الطلبات التي يقد ِّ وبر ِّ  آبائهماألوالد الطائعون الذين يرثون غنى   ❖
 هم وبركاتهم.وبر ِّ  آبائهم، وبها يرثون فضائل آبائهمطلبات أمام هللا تشبه 

ت عليه كل هكذا كانت طلبات يعقوب شبيهة بطلبات آبائه في كل شيء ولذلك حل  
والمالئكة صاعدون ونازلون عليه. فقبل أن ينال  يم الروحانل  ل لنظر الس  بركات آبائه، وتأه  

 ورك منهم.ا نال بركتهم حصل على الموهبة وب  لم يكن يرى مالًكا ولكن لم آبائهالبركة من 
 أنطونيوس الكبير القد ِّيس

كأنهم سوف يعطون حساًبا  ،هم يسهرون ألجل نفوسكمألن   ،"أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم  ❖
 .(17: 13 عب)ألن هذا غير نافع لكم"  آنين،لكي يفعلوا ذلك بفرح ال 

 مصدر لالضطراب والتشويش.، وفرصة لكثير من النكبات، و عدم وجود مرشد شر  
من فرقة في الجيش قائدها  مها فشلت، وإن نزعت  نظ ِّ عن فرقة موسيقي ة م   فإن نزعت  

الراعي  ن نزعت  إانها تغرق، هكذا من السفينة رب   استبعد تن إال تهدأ الثورات فيما بينهم، و 
 د القطيع كله.عن القطيع هلك وتبد  

ر. هكذا عصيان المرشدين أيًضا ال يقل عن ذلك ودما لذلك فعدم وجود مرشد هو شر  
بال مرشد بل وأردأ. ألن هؤالء لهم هم شًرا، ألن غير المطيعين لمرشديهم يكونون كمن 

 عذرهم عن اآلخرين العاصين.
 ثالث وهو عندما يكون المرشد غير صالح. هناك شر  لكن قد يقول قائل: 

ا لو لم يوجد مرشد. ألنه بل قد يزيد عم   ًنا،في هذه الحالة ال يكون هي ِّ  حًقا إن الشر  
وأحياًنا يكونون في أمان. أما في حالة وجود مرشد  ،ث نكباتحدفي هذه الحالة أحياًنا ت

ة الدمار. فكيف إذن يقول بولس و  غير صالح فسيكونون دائًما في تهلكة، وينقادون إلى هِّ 
لوا فتمث   ،ية سيرتهماإلى نه رواانظل "ب  "أطيعوا مرشديكم واخضعوا" قائاًل من ق   :الرسول

 (... 7: 13)عب  يمانهم"إب
 ا؟... هل أطيعه عندما يكون شر ِّيرً 

ا، بل ، ليس فقط متى كان إنسانً اهرب منه وتجنبها من جهة اإليمان إن كان شر ِّيرً 
 وإن كان مالًكا نازاًل من السماء، ولو كانت حياته ممتازة جًدا.
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ما يقوله السي ِّد  اسمعبل من الكتاب المقد س.  ،يال أنطق به من ذات هذا األمر
هم . ومع أنه نطق ضد  (2: 23مت )"على كرسي موسى جلس الكتبة والفر ِّيسيون"  :المسيح

كثيًرا... لكن إذ يقومون بأعمال وظيفتهم ولو أن سلوكهم خاطئ، فلنستمع إلى كلماتهم وال 
 ه... فإنولن نصاب بسببهم بضرر   ،ننظر إلى حياتهم. ألن مثل هؤالء شخصي اتهم واضحة

 عل ِّمون تعاليم شر ِّيرة.، لكن هم ال ي  ين ارتكبوا عشرات األلوف من المعاصإو 
مخفي ال يراه الكل، وهؤالء لن  أما الشر ِّير من جهة اإليمان )المبتدع( فإن فيه شر  

 هم.وا عن التعليم بشر ِّ يكفُّ 
 أغسطينوس القد ِّيس
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 أبيك الكاهنا: مسئوليَّتك إزاء سابعا 
 بحياتك اهتمامك

، فاألب )أو ةحبمة أكثر منها األبو ة أو األمومة البشري ة أنها أناني  في البعض  ى ير 
، فيرى ذاته فيه، لذلك يود أن يراه وحده ابنهه على ص، ليس إال  ألنه يعكس شخابنهاألم( يحب 

هذه األبو ة البشري ة يرى  ل شخصه. فيألنه من أحشائه، ويمث ِّ  ،أفضل وأسمى وأنجح من الكل
هو و  ،وأقسى بل يرى عقوًقا أمر    ،ه، ال في مجر د عصيانه عليه أو ثورته ضدُّ ابنهاألب عقوق 

 في حياته. االبنإهمال 
في  االبنأهون بكثير من أن يخطئ  أبيه في حق االبنن خطأ أكثير من اآلباء يرون 

به قبله أو يتهاون في سلوكه. فكل فشل يسب ِّ بمست ي نفسه، كأن يستهتر في دراسته أو يزدر حق 
فكل  ،ه أبواه قبلهلم يتأل   باالبنه، وكل ألم يحل لنفسه، إنما يصيب أعماق قلب أبيه وأم   االبن

الحكيم  االبن" :كما قال الحكيمو  .لنفسه االبنبها بة إلى والديه قبل أن يصو ِّ هذه سهام مصو  
ه. وال يفرح أب األحمق" "من يلد جاهاًل فلحزنِّ  (.1: 10أم )ه" الجاهل حزن أم   واالبن ،ر أباهسِّ ي  
 .(21: 17أم )

ة، فماذا أقول بالنسبة لألبو ة الروحي ة، التي هي هذا بالنسبة لألبو ة الجسدي ة الطبيعي  
أبو ة المسيح الذي  !الخالص ينها أبو ة الحب الحقيقإالمسيح للكنيسة في آبائها!  السيد عطي ة من

 مات عنهم. نالذيفي أشخاص  –الحب المطلق  -ا نحن الكهنة، للمسيح ذاته فين
 ،قها اآلباء الكهنة، عندما يجدون أبناءهم في الرب قد تركوا أباهميا لها من مرارة يتذو  

هها األبناء نحو وجوه آبائهم، أشنع بما ال نها صفعات قاسية يوج ِّ إوا خرنوب هذا العالم! وأحبُّ 
 ها اآلباء.يالم والضيقات واألتعاب األخرى التي يالقيقاس من كل اآل

يسوع فيه.  ربنا فال عجب إن كان بولس الذي وهبه الرب يسوع روح األبو ة، إذ يحمل
  :وكأنه يقول لهؤالء األبناء عينهم .(2: 11كو  2)"أغار عليكم غيرة هللا"  :يقول ألوالده
 كم بالرب. ئ، ألجل لقايبنائأم أنتم جًدا أن أحتمل الكثير من أجلك ي  نه يهون علإ]

"ضربات أوفر )من بقي ة الرسل( وسجون أكثر. في الميتات  احتملتفإنني ألجلكم 
. يربت بالعصات ض  ات قبلت أربعين جلدة إال  واحدة. ثالث مر  ات كثيرة. من اليهود خمس مر  مر  

 في العمق. بأسفار   نهاًرا قضيت  السفينة. لياًل و  يب انكسرتات جمت. ثالث مر  ات ر  ثالث مر  
 في المدينة. بأخطار   مراًرا كثيرة. بأخطار سيول. بأخطار لصوص. بأخطار من األمم. بأخطار  
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مراًرا كثيرة.  . في أسهار  وكد    كذبة. في تعب   إخوةمن  في البحر. بأخطار   بأخطار   البرية. في
 .(11و ك 2)راجع ..." ي  وعر  مراًرا كثيرة. في برد   . في أصوام  وعطش   في جوع  

تكل هذه األتعاب ألجل أ   نة وبسيطة جًدا ألجل لكم في الرب، وهذه كلها هي ِّ  يبو 
ألنه "من يضعف  .لكم، ألن ِّي أشتاق أن أراكم نامين في معرفة الرب سالكين في طرقه يتمحب  

 . (29: 11كو  2)وأنا ال أضعف. من يعثر وأنا ال ألتهب" 
"أود لو أكون  نيألن ،وا محب تي هذه بطاعتكم لي في الربال  أن ترد  ال أريد منكم إ يإنن

 .[(3: 9 رو)..." إخوتيجل أل المسيح أنا نفسي محروًما من
 في أمر خالصهم! باالستهتارفأي عقوق هذا، إن القوا هذه األبو ة 

بقلبك،  إن نا ككهنة لسنا نطالبك أن تكرمنا بشفاهك، وال حتى ،ا يا حبيبي في الربحقً 
وتشفق على  ،يسوع المصلوب ألجلكربنا م الذي أرسلنا أواًل، وتحب ك أن تكرِّ من إنما نطلب

نصيب في الحياة األبدي ة أكثر من ا  كل نفس  لوبحق نود لو كان  ،ضعفنا. ألن نا نحب ك في الرب
 بكثير. 

هم أبناء هللا ال يحرمنا أن نرى كل الشعب له نصيب أعظم وحياة أفضل، ألن الكل  
 لنا في الرب. ةوإخو 

به؟!  يوننأما كنتم تمدُّ  ،الً اهل لو طلبت منكم م يل إليكم وألتمس منكم... أن تخبروننأتوس   ❖
 م لي بحسب قدرته؟!منكم يقبل أن يقد ِّ  أما كان كل شخص  
ولو كان في قدرتكم أن تقطعوا أجسادكم  ي،، أما كنتم تنقذوننفي خطر   يلو كنتم ترونن

 ؟!يألجل
بسبب استهتاركم بالخطية وعدم ) سًنا إن ني في خطر اآلن، بل في خطر عظيمح

 ! (توبتكم
 ة  بس في هو  كم عليه بعشرة آالف ضربة، أو ح  أو كمن ح   ،مظلم   إن ني كمن هو في سجن  

 ، ولم أعد بعد أحتمل أكثر من هذا!عميقة  
 يوحنا الذهبي الفم القد ِّيس

 أيديكم ي نحو  ابسطوا
. وكلمة "أقل" هنا عن القيام بأقل عمل   ية الخطر الذي يحدق بي حتى أعجزنبشاع انظروا ❖

ماذا أجيب عندما يطلب هللا  ،أخبروني. يوذلك بالنسبة لعظم العمل المطلوب من ِّ  ،ةنسبي  
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"لماذا لم تحتج عليهم؟! لماذا لم توصهم؟! لماذا لم تطرح الشريعة  :منى الحساب قائالً 
 عصيانهم؟!" حأمامهم؟! لماذا لم تكب  

"كان ينبغي عليك أيًضا  :ي  جاب علم، إذ ي  هنصحت ينإنه ال يكفي أن أجيب قائاًل بأن  
 . (24: 2صم  1)الكاهن أيًضا نصح أوالده"  ي، فإن عالأن تنتهرهم بعنف  

 الكاهن. يهللا ال يسمح أن أقارنكم بأوالد عال
 لماذا تعملون مثل هذه األمور"  :"فقال لهم :أوالده إذ يقول الكتاب يحًقا لقد نصح عال

ألوالده، ذلك لعدم نصحه  ينكر نصح عالأ. لكن الكتاب المقد س عاد ف(23: 2صم  1)
 .أو تهديد   ة  إي اهم بشد  

 ما أطلبه ألجل خالصكم.، إن  يال أطلب ذلك ألجل مجد ينإن  
نا لم نعمل إن   .في كل يوم نرفع أصواتنا إليكم، ونصرخ في آذانكم، لكن ليس من سامع  

طلب الحساب من ا في يوم الدينونة، بسبب تساهلنا ما ينبغي علينا بعد، لذلك أخشى أن ي  
 المتزايد غير المعقول.

 يوحنا الذهبي الفم القد ِّيس

 عملك في الكنيسة
واألبناء من  .بنائهم بالمساهمة في خدمة كرم الربأمن حق الكهنة كآباء مطالبة 

تهم أن يخدموا مع آبائهم في الكنيسة. فاالبن ال المطالبة بحقوق بنو  من حق ِّهم بل و واجبهم، 
يطيق أن يرى أباه يجاهد في الحقل، وينام هو مستريًحا. فالخدمة بالنسبة للشعب كأبناء، ليست 

 يجاهدون لنواله. لهم بقدر ما هي حق  اهم مطالبون به ،إلزاًما أو واجًبا
حتى تكون لهم حياة ربنا يسوع  ،وإرشادهم وتعليمهمرسالته توجيه أوالده  ،فالكاهن كأب  

هبت لهم في المعمودي ة. وعندئذ ال يطيق ات اإللهي ة التي و  على الدوام، وتعمل فيهم اإلمكاني  
 . معه ن و اآلخر  إخوته حتى يتمتعالمؤمن أن يهدأ 

امها األساقفة والكهنة والشمامسة والكنيسة مهما كانت قداسة ومهما ، همجهاد أو خد 
يبنيه  اء، ألن ماي  ، لن تكون نامية وحي ة، ما لم يكن شعبها )أوالدها( نامين أحأعدادهمبلغت 

قه أولئك اآلباء يهدمه األبناء، إن لم تكن لهم صورة ربنا يسوع الحقيقي ة، وما يجمعه هؤالء يفر ِّ 
 ق"."من ال يجمع معي فهو يفر ِّ 

قائه هر بالنسبة لزوجتج كمبش ِّ فالوالد بمثابة أسقف أمام أوالده، والزو  ، والصديق ألصد 
والزميل لزمالئه. ولو لم يعرفوا كيف ينطقوا أو يعظوا. ألن رسالة ربنا يسوع حياة أكثر منها 
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 حديث أو كالم.
بالرب واإليمان به، تحتاج إلى  االلتقاءفالنفوس المفلوجة بالخطي ة في عجزها عن 

، هؤالء هم رجال الكهنوت (4-3: 2)مر  السقف أمام الرب ونها منأربعة رجال يحملونها ويدل  
يجعل  ،. وأي اختالل في أي جانب من الجوانب األربعرابع   في رتبهم الثالث مع الشعب كرجل  

 وه.الثالثة عاجزين عن أن يحملوا المفلوج ويدلُّ 
ام اليوم  في ذلك ث"وحد :بل يقول كاتب أعمال الرسل ،لهذا لم تقتصر الرسالة على الخد 

توا جالوا ت الجميع ماعدا الرسل... فالذين تشت  فتشت   ،عظيم على الكنيسة التي في أورشليم اضطهاد
 مبشًرا. لا الشعب كله فجاأم   ،. فالرسل بقوا في أورشليم(4 -1: 8 أع)رين بالكلمة" مبش ِّ 

 . نحن نطلب ربًحا للوزنات بأن تعيشوا صالحين... .رون.نحن مدب ِّ  ❖
كم أنتم أيًضا. حًقا إنكم ال الوزنات ال تخصُّ  الستخدامأن هذه الوظيفة  واال تظنُّ 

تيحت لكم ، ولكنكم تستطيعون ذلك حيثما أ  يتستطيعون تنفيذ هذا من هذا الكرسي العال
رين، انتهروا المجرمين، وابتعدوا فرصة. أينما هوجم المسيح دافعوا عنه، أجيبوا على المتذم ِّ 

 خدمون وزناتكم... عن مصادقتهم، وبذلك تست
ر دعى هنا، ألنه يسوس ويهتم ويدب ِّ . األسقف ي  قوموا بأعمال وظيفتنا في منازلكم

أن يعمل أعمال األسقف من  -طالما هو رأس  -لآلخرين. إذن ينبغي على كل إنسان 
، ال زوجة وال ابن وال ابنة جهة اهتمامه بإيمان أهل منزله، حتى ال يسقط أحدهم في هرطقة  

 شترى بثمن هذا مقداره... عبد من عبيده، ألنه قد ا   أو حتى
 هتم بخالص كل أهل منزلك في سهر  اِّ ليك. إية بأقل هؤالء الذين ينتمون اال تهمل العن

. فإن فعلت هذا تكون قد استخدمت الوزنة، وال تكن عبًدا كسالًنا وال تخف من العقاب دائم  
 المرهب.

يس   أغسطينوسالقد ِّ

 معه. يتالءمدراته، حتى يخدم بما ليعرف كل إنسان ق  ❖

في توزيعه ظروف الزمن والسن والقدرات  يينبغي على الراعي، في توزيع األعمال أن يراع  ❖
سن. الشخصي ة. فما يليق بإنسان قد ال يليق بآخر، وما يناسب الشاب غير ما يناسب الم  

 وما يعمله في الظروف الحرجة غير ما يعمله في المناسبات السارة.
لم  األولأما صموئيل فلم يرقص.  ،(14: 6 صم 2بوت العهد )اداود رقص أمام تف
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 ممدوح...  يم على ذلك، والثانل  ي  

 ناس يتناسب معهم عمل القراءة، وآخرون األفضل لهم التلحين... أ    ❖
العمل الذي  لكل شخص   يفيعطكل هذه األمور يجب على الكاهن أن يراعيها، 

 .يتناسب معه
الحياة، وباألكثر يكون صعًبا في حالتنا نحن  ئون ألمر صعب في كل شغير أن هذا ا

 الكهنة.
يس أمبروسيوس   القد ِّ

 .(7: 5 لو)ق" "ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمًكا كثيًرا جًدا فصارت شباكهم تتخر   ❖
ال  ي سمًكا عن طريق المعجزة، لكي يثق التالميذ بأن عملهم التبشير  امتألتشباكهم 

 ين.لقون شباكهم على جمهور الوثني ِّين والضال ِّ دى، وهم ييضيع س  
 ،لكن الحظوا عجز سمعان ورفاقه عن جذب الشبكة، فقد وقفوا مبهورين صامتين

 وا إليهم يد المساعدة.ليمدُّ  الشاطئعلى  نهماخو اوأشاروا بأيديهم إلى 
يسين في ميدان عملهم التبشير  وا وال زال ي،معنى ذلك أن كثيرين ساعدوا الرسل القد ِّ

 يعملون بجد ونشاط... 
ها بمن يخدمونه من أولئك الناس الغارقين في ؤ الزالت الشبكة مطروحة، والمسيح يمل

من  ينمن الطين فال أغرق. نج ِّ  ين"نج ِّ  :بحار العالم العاصفة والثائرة، كما ورد في المزامير
 .(14: 69 مز)ومن أعماق نفسي"  ي  مبغض

 البابا كيرلس الكبير 
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 إدانة أبي الكاهن
 
 

 النشغال بالعريس ل بأصدقائه. ❖
ب ه ول تدنه. ❖  حِّ
 هللا يؤد ِّب كهنته. ❖
 عاتها.الكنيسة تؤد ِّب ر   ❖

 .أمثلة لتأديبات رجال الكهنوت ❖
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 صدقائه بأالنشغال بالعريس ل
 ة الجبل ليضيء بنور ربنا يسوع للوادي كلُّه، أووضع على قم  الكاهن كالسراج الذي ي  

 وهو في هذا يحتل مكاًنا له خطورته. ،على منارة لينير البيت جميعه

 ل نظرك عن ربنا يسوعأولا: ل تحو ِّ 
ينصب الخطر األول في محاولة العدو أن ينحرف بنظر الكنيسة عن العريس الحقيقي 

 ه.ده في ذاته أو تذمُّ مج ِّ ت   ،إلى صديق العريس
، ليس ه بنا يسوع، ليس لها آخر سوا والكنيسة من حيث هي عروس للعريس الواحد ر 

فيمأل قلبها وعقلها  ،لها إال  أن يسيطر العريس وحبُّه والتفكير في مجيئه على أفكارها وعواطفها
 وحياتها من كل جانب.

اف نحر يعمل جاهًدا على اال ،ال يطيق أن يرى نفًسا تنشغل بربنا يسوع إذوالعدو 
تنشغل بالرعاة الصالحين بتمجيدهم في ذواتهم ف .بالعروس نحو آخر، ولو كان صديًقا للعريس

د هللا معطي البشري ة هذا السلطان أو هذه اإلمكاني ة. أم ا مج ِّ تدون أن  ومدحهم واالنشغال بهم
ل فكرها من حب العريس إلى اإلدانة: بالمدح أو الذم.. قدهمتاألشرار فتدينهم وتن  وهكذا يتحو 

 لآلخرين اثانياا: لست ديَّانا 
حي  في الكنيسة الواحدة، أشعر باآلالم التي تصيب  ، أو كعضو  كمؤمن  إن ني قول: ت

 كثيرون؟! هر بسببفكيف يهدأ لي بال وأنا أرى كاهًنا يتعث  ، كل عضو في أعضائها
ه روح الحق ال يطيق روح الظلمة، وال يقبل انحراًفا في فأقول لك أن الذي يعمل في ِّ 

مدرًكا أن وراء هذا االنحراف خسارة كبرى تصيب  الكهنوتي ة.حياة الكاهن مهما سمت رتبته 
  نفس الكاهن ذاته. هانفوًسا كثيرة، أول

لكن هذه الغيرة، أو هذا الحب قد تشوبه دوافع شخصي ة، وأحكام بشري ة، مم ا يخلق في 
اآلن لم فأي كاهن منذ خلقة الكنيسة إلى . ويفقدها وحدتها ونظامها، الكنيسة بلبلة واضطراًبا

 ونه؟!ه، إن كان ربنا يسوع ذاته رئيس الكهنة قد وجد كثيرون يذمُّ يوجد من يذمُّ 
يعلم كل إنسان ما هو عمله، وما هي رسالته في الكنيسة، وما هي حدود للهذا ف

ل من إنسان محب إلى قاض  أو دي ان  لئال   مسئولي ته لكل خطأ يرتكبه أي رجل  ص  مترب ِّ  ،يتحو 
 هنوت!من رجال الك
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ال تخف يا عزيزي، فإن هللا يغير على مجده وخدمته أكثر منك، والكنيسة وضعت 
 ر.نظًما لمحاكمة الناس أقسى مم ا تتصو  

 متى يجوز لي إدانته؟
يس أجاز  يسين اآلخرين  – وريوس النزينزي غريغالقد ِّ إدانة  –كما أجاز بعض القد ِّ

د نه يو  إل كل عضو من أعضاء الكنيسة مسئولي ة إدانته. ويقول أكثر من هذا ل حم  الكاهن، ب
كإدانة أريوس أو ، بشرط أن تكون اإلدانة بسبب عقيدة إيماني ة، لو كان هو أحد الذين يدينونه

 نسطور.
أن يطالب بإدانة الراعي، متى انتفت صفة  إنه من حق الرعي ة، بل من حق كل مؤمن  

اًل وعزل نفسه عن الشركة مع الكنيسة، وصار مضل ِّ  ،منه، وسلخ نفسه من الكهنوتالرعاية 
 بإفساده اإليمان المستقيم.

أما عن أخطائه الخاصة في األمور المادي ة أو الخلقي ة أو اإلهمال في الرعاية، فهذه 
ل منه ي ة فتتقب  أم ا الرع .هناك طريق كنسي لمحاكمته وتأديبهإن ما ، ليست من اختصاص الرعي ة

حكم عليه بالفرز أو القطع أو طالما لم ي  ، بركات األسرار وفاعلي تها بالكامل ولو كان مخطًئا
يدان، أم ا الرعي ة فال تخسر حياتها بسببه،  هفهو عن خطئ الوقف عن القيام بأعمال الكهنوت.

 و فقد الراعي ذاته حياته.ال  تنحرف عن القطيع الحقيقي الذي لربنا يسوع ولأبل يجب عليها 
ل الشعب في ميمره الرابع عن العماد قد مث   1غريغوريوس الثيئولوغوس والقد ِّيس

قد  ،واآلخر من حديد ،الصالح والطالح بشمع، والكهنة من الفريقين بخاتمين أحدهما من ذهب
تم الشمع بهما فال فرق في النقش بالصورة الملكي ة، بين خ   عليهما صورة ملكي ة واحدة. إذا شقن  

 ،هما المختوم بالذهبيدي، وال يعرف فيما بعد أي  دبع بالخاتم الحأو ما ط   يبع بالخاتم الذهبما ط  
ي خاتم منهما وما ال يقبل أب االنطباعوإن ما الفرق يكون بين ما يقبل  .هما المختوم بالحديدوأي  

ونار وقودها كهنوته، بهذه النار تحترق  ،ًضا الكاهن المنحط السيرة كالشمعةوأياالنطباع. 
 اقها في شيء.احتر ه وال يضرُّ  ،ويستنير الشعب ،الشمعة

 ثالثاا: تشويه صورة الكنيسة
ه ما نلمسه اليوم، وما نجنيه من مرارة مدح الكهنة أو ذم ِّهم، إن كان له خطره، فأشرُّ 

من يتعب د له له إكل  ،كما لو كانوا آلهة، ة بعض الرعاة والتمييز بينهموهو تشويه صور  ال  أ، المر  
                                                 

 .عن مذكرات في قوانين الصفي بن العسال للقمص صليب سوريال 1
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  ًبا أخطاء الرعاة اآلخرين مهما صغرت.ده متغاضًيا عن ضعفاته مترق ِّ ج ِّ له ويم
ا قال بولس عن مرها منذ القرن األول، حينو ولعل  هذه الثمرة المر ة التي ألقى العدو بذ 

 (.4: 3 كو 1أنا لبولس وأنا ألبولس" )"، فقال أحدهم: تمييز أهل كورنثوس بين الرعاة
  اقات وتحزُّبات.انشقامات و انقس صورة مهلهلة أبشع من هذه؟! ةأي
يس غريغوريوس النزينزي ولعل    من هذه الثمار، لذلك قسم الحرب  قد ذاق المر   القد ِّ

 الشيطاني ة إلى ثالثة أنواع:
 لها المؤمنون بال تذمر.حرب من الخارج وهي تفيد الكنيسة متى تقب  . 1
وهذه تحتاج إلى جهاد طويل، ، حرب داخل النفس، يثيرها الشيطان والعالم والجسد. 2

 ية شعب هللا.ايمه رعلومن ال ينتصر عليها ال يجوز تس
 ،رعاة وبعضهمحرب بين أعضاء الكنيسة: كأن تكون بين الرعاة والرعي ة أو بين ال. 3

أو بين الرعي ة وبعضها البعض، وهذه تؤد ِّي إلى تجديف األمم على اسم ربنا يسوع بسببنا، 
 وتجعلنا أشبه بمن يقوم بمسرحي ة هزلي ة يقوم بأدوارها المسيحيُّون أنفسهم إلضحاك األمم عليهم.

 نه أبوكإرابعاا: 
أبيك. فترتد أعمالك على نفسك، ه صورة هت صورته، إن ما تشو ِّ إن أدنت الكاهن وشو  

 وتسيء إلى نفسك أواًل.

ا اللذين سترا  ❖ جلب حام بن نوح على نفسه اللعنة، ألن ه ضحك عندما رأى عورة أبيه. أم 
 ال البركة.افن أبيهماعورة 

يس   يوسأمبروسالقد ِّ

م بسبب أعمالهم الصالحة، إن ما نضع رجاءنا فيه ال  أمن جهة الرعاة الصالحين يجب علينا  ❖
د هللا أبانا السماوي الذي جعلهم صالحين هكذا.  نمج ِّ

فقد أوصانا عنهم بأنهم  ،وأما الرعاة األشرار الذين أشار إليهم الرب بالكتبة والفر ِّيسي ِّين
 صالح رغم أعمالهم الشر ِّيرة. هو يعل ِّمون بما

خفى مدينة م. ال يمكن أن ت  فبخصوص الرعاة الصالحين قال: "أنتم نور العال
موضوعة على جبل وال يوقدون سراًجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء 

دوا  ئلجميع الذين في البيت. فليض ام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمج ِّ نوركم هكذا قد 
 (.16 -14: 5 " )متتالسماواأباكم الذي في 
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ى الرعي ة قائاًل: "على كرسي موسى جلس الكتبة أما عن الرعاة األشرار، فقد أوص
والفر ِّيسيُّون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم ال تعملوا 

 (.3 -2: 23 ألنهم يقولون وال يفعلون" )مت
يا قطيع المسيح، عندما تصغون حتى إلى المعل ِّمين األشرار، اسمعوا صوت ربنا 

 ...قتاتون في أمان، ولو كان الذين في مرعى الرب رعاة أشراًرا!يسوع، وبهذا ت
لون فإن هم ال يكتفون بسماع أقوالهم بل يتمث   ،أما بالنسبة ألولئك الذين يرونهم صالحين

أيًضا  أنا بأعمالهم. ومن بين هؤالء الرعاة كان الرسول القائل: "كونوا متمث ِّلين بي كما
ستضاء بالنور السرمدي أي بالرب يسوع المسيح نفسه انور نه إ(. 1: 11 كو 1بالمسيح" )

"حاشا لي أن  :ًدا على صليبه. أم ا عن الرسول نفسه فقد قالالموضوع على منارة متمج ِّ 
: 6وأنا للعالم" )غال  لي افتخر إال  بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم

هو لربنا يسوع المسيح. لذلك بينما يطلب بل يطلب ما  ،(. فلم يكن يطلب لنفسه شيًئا14
ة أولئك الذين عن ِّ نجده ي   ،(15: 4 كو 1لوا به )مم ن ولدهم خالل اإلنجيل أن يتمث   ف بشد 

بولس صلب ألجلكم؟! أم باسم  "ألعل   :بوا انقسامات تحت أسماء الرسل، زاجًرا إي اهمسب  
 (.13: 1 كو 1تم؟!" )دبولس اعتم

بل ما لربنا يسوع المسيح، والقطيع  ،هم الذين ال يطلبون ما لذواتهمفالرعاة الصالحون 
عاته الصالحين الذين بخدمتهم يجمعونه، لكن هم )المؤمنون( له بر  الصالح هو الذي رغم تمثُّ 
خضعوا إن ن هم اصهم بدمه. حتى عاتهم بل في الرب، الذي خل  ال يضعون رجاءهم في ر  

يم المسيح غير عاملين بها، فإن هم يعملون بما يسمعون منهم ال رون بتعاللرعاة أشرار، ويبش ِّ 
 بأعمالهم، دون أن يتركوا مراعي الكنيسة الواحدة بسبب الرعاة األشرار.

 ففي الكنيسة الجامعة ستجد رعاًة صالحين ورعاًة أشراًرا...
يس أغسطينوس  القد ِّ

ا عالني ة ضد الكهنة، ويساعدهم في ذلك تقواهم ولهؤالء حربً  العظماء ومشاهير الرجال يشن   ❖
وا الحرب بشرط أن تكون بسبب اإليمان )أي بسبب انحراف عقيدة إيماني ة( أو أمور أن يشنُّ 

 يهم.خطيرة جًدا. وفي هذه الحالة ال ألومهم، بل وأقول الحق، إن ني أمدحهم وأحي ِّ 
 ى ماًل أن يكرهوني بسبب الحق. بالحر محت ،نعم، ليتني أكون أحد هؤالء المنتقدين

أفخر أن أكون واحًدا منهم. ألن ه من الخير لنا أن توجد حرب شعواء، عن أن يوجد سالم 
ح الروح القدس الجندي النبيل ليشن سل ِّ اإلنسان عن هللا. لهذا ي   ون مع المبتدعين، يفصل
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 الحرب بسبب صالح.
بسبب أمور تافهة، وبدون هدف، وفي ون الحرب يشنُّ  منلكن في الوقت الحالي يوجد 

مع أن السبب هو أمور  ،فيحتج كل منهم أنه يهاجم بسبب "اإليمان" ،جهل مطبق ووقاحة
ا ما هو أصعب من وأم   يبغضنا األمم.، ها على الكهنةوبسبب هذه الحرب التي يشن  . خاصة

هم لم تكن لها دا   ع.هذا فإن ه يستحيل علينا أن نعترف بأن خصومتنا ضد 
ره ضد بعضنا البعض إن ما يرتد علينا جميًعا. بنا األشرار ألن كل ما ندب ِّ  ئ فبسببنا يستهز 

بل منظًرا لكل األشرار في كل  .(9: 4 كو 1فلم نعد منظًرا للمالئكة والعالم كما يقول بولس )
 وقت وكل مكان، في الساحات العامة ووالئم الشرب ومناسبات الحزن.

 حمسر  ىل علفي هذا الموضوع بدون دموع، أقول إن نا صرنا نمث ِّ وإذ يندر لي الحديث 
ضحك الشهواني ِّين، وصرنا موضوع األحاديث العامة، ونقوم بتمثيل أدوار لمسرحي ة مع من ي  

  هزلي ة عن المسيحي ِّين! هذه هي نتائج حربنا الداخلي ة فيما بيننا.

معي نة، فمن يكسرها وال يسلك بلياقة، إن المصارعة في كل أنواعها تقوم في حدود قوانين  ❖
)أي أن هذه الحرب الداخلي ة غير  طرح مخزًيا فاقًدا النصرةفإن ه مهما بلغت مهارته سي  

 قانوني ة وبالتالي لن تؤد ِّي إلى نصرة(.
أما الحرب الخارجي ة فإن ني ال أخاف منها فلست أخاف الوحوش الضارية وال ملء 

كنيسة، رغم التهديد بالنيران والسيف والوحوش الضارية واإللقاء في الشر الذي يصب على ال
عذابات جديدة، أعظم في قسوتها، لكن لي شفاًء  ن فقد يجن جنونهم، وقد يكتشفو . الجب

د في المسيح بمعنى إن ني سأموت أواحًدا من هذا كلُّه، وطريًقا واحًدا للنصرة، هو  ن ِّي سأتمج 
 ألجل المسيح.

كل م بعد عن الحرب الداخلي ة التي تشب داخل نفوسنا وعواطفنا، والتي تثير إن ني لم أت
وأيًضا ملذ ات هذه الحياة يساعدها  .تي ارات تلطمنا وتطرحنا هنا وهناك بمعاونة حواسنا لها

ر فينا وناموس الخطي ة الذي يقاوم ناموس الروح، لكي يدم ِّ  ،لنا فيهاطين الحمأة التي توح  
واإلنسان الذي لم يغلب بعد في هذه ، هبت لناملوكي ة وكل السمات اإللهي ة التي و  الصورة ال

الحرب األخيرة غلبة قوي ة قدر المستطاع، ويتطه ر في ذهنه بما فيه الكفاية، ويفوق أقرانه 
في االقتراب إلى هللا، فإن ه ليس من األمان له أن يستلم رعاية النفوس أو رتبة الوساطة بين 

  والناس.هللا
يس   النزينزي  غريغوريوسالقد ِّ
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اه خاطًئا ال نتمت ع بعد دخولنا في الطاعة ال نفتش الرئيس وال ندينه في شيء. ومتى ظنن   ❖
رها ليكون لنا فيه ثقة. ألن ه بحسب إيمان القلب  بطاعته. ينبغي علينا أن نتأم ل فضائله ونتذك 

نه دي اننا اآلن ولسنا نحن إخدمة الجسد، فإن حرك الشر ِّير فينا دينونة لرئيسنا فلنقل تكون 
 .ن لهدي اني

يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

هللا يذكر كلمات الرسول بطرس "إبليس خصمكم كأسد زائر يجول  من يخاف، يإخوت ❖
لم يستطع أن يبتلعه عن طريق االنحراف به (. فإن 8: 5 بط 1ملتمًسا من يبتلعه هو" )

عن طريق انتهاره للناس وقبوله  –إن كان ممكًنا  –نحو الشر، يحاول أن يفسد حياته 
 وشايات األلسنة المفترسة، وبهذا يسقط في فخ إبليس.

ل إهالكه بإسقاطه في الشك و فمتى عجز الشيطان عن إفساد حياة شخص بريء، حا
 ذا يسهل افتراسه.هع، مم ا يسقطه في فخاخه وبلحكم عليه بتسرُّ القاسي من جهة أخيه، وا

ومن يستطيع أن يعرف أو يتكل م عن كل حيل إبليس وشباكه؟! ومع هذا أشير إلى 
ها على فم الرسول. ثالث طرق من حيله  حذ رنا هللا ضد 

شركة  ةوأي ،لطة للبر  واإلثمخ   ةألن ه أي ،ال تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين": أولا 
 (14: 6كو   2" )للنور مع الظلمة؟!

 ...: أن ال نقبل وشاية األلسن المفتري ةثانياا
ام هللا، أ: ثالثاا ال  نكون في أدنى شك مضر، ال أساس له، من جهة أي خادم من خد 

سينير حتى يأتي الرب الذي  ،متذكرين كلمات الرسول: "ال تحكموا في شيء قبل الوقت
(. كما 5: 4 كو 1من هللا" ) ويظهر آراء القلوب. وحينئذ يكون المدح لكل واحد   ،مخفايا الظال

كم أم ا خفايا األمور فتخص الرب إلهكم.  قيل أيًضا أن األمور التي من الخارج تخصُّ
يسون  إنه من الواضح أن مثل هذه األمور ال تحدث في الكنيسة دون أن يحزن القد ِّ

نكون  ال  أذاته يكون عزاءنا هذا الذي أمرنا بأن نحزن وأوصانا والمؤمنون بسببها. ليت هللا 
  فاترين في الحب بسبب هذه الشرور، إن ما نصبر إلى النهاية حتى نخلص.

 فال تضيفوا إلى آالمي شيًئا بشكوككم التي ال أساس لها، من جهة أي إنسان.
ل إليكم  م آالم جروحي. ألن ه من تفعلوا هذا، حتى ال أقول لكم أنكم قد زدت ال  أأتوس 

ذون بشرورهم، هؤالء الذين قيل عنهم بخصوص تلذ  ياحتمال تعييرات من هم  السهل علي  
. الجالسون في الباب. )وصرت( أغاني شرابي المسيح نفسه "صرت لهم مثاًل. يتكل مون في  
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 (.12: 69 كر" )مزسالم
لذين تعل موا الصالة وطلبوا من أن تصدر من أولئك ا هذه التعييرات منهم أسهل علي  

السعادة. ألن ه لماذا يجلس مثل هؤالء عن الباب ويراقبون الساقطين ولو كان الساقط أسقًفا 
 أو كاهًنا أو راهًبا أو راهبة. هؤالء الذين لهم رجاء لإليمان والقيام؟!

ا، هذه سماك غير صالحة أيًض أبكة الرب وفيها تسبح شإنها الكنيسة عينها التي في داخل  ❖
م الكنيسة  .التي من جهة القلب والحياة تكون الكنيسة منفصلة عنهم وبريئة منهم إذ ستتقد 

لكن عملي ة الفصل المنظور  (.27: 5 فأن" )ها "كنيسة مجيدة ال دنس فيها وال غض  لرب ِّ 
، أي في نهاية العالم. على أن ئنتظر حتى تخرج الشبكة إلى الشاطت)بين هؤالء وأولئك( 

ا الذين لم تقدر على إصالحهم فتحتملهمالكن وهي في  ،يسة تحاول إصالحهم ما أمكن، أم 
 ذلك لم تفقد وحدة الصالحين بسبب شرور هؤالء غير القابلين للصالح.

  أما نحن فليس لنا أن ننشغل بآراء متضاربة من جهتهم.

في المسيح نحن  ى حر مثلكم، بل بال النا، أو أبناء لنا، أو بكوننا عبيدً  إخوةإنكم بكونكم  ❖
ام لكم، اسم  مه لكم.مكم إي اه، واعرفوا ما نوصيكم به، واقبلوا ما نقد ِّ ما نعل ِّ  او عخد 

 ،فاعملوا بما نقوله ،(3: 23 عسرة )مت الً الكم أحمحم ِّ فإن نا حتى إذا كن ا فريسي ِّين، ن  
 ولو استقبحتم أفعالنا.

( أو بواسطة 3: 4 كو 1سطتكم )دان بواأما من جهتنا نحن فأقل شيء عندنا أن ن  
 حكم بشري.

يس أغسطينوس  القد ِّ
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 ب ه ول تدنه!حِّ 
 ك!محتاج إلى صلوات

ه من الخارج ومن الداخل.ولي  ئبقدر ما تزداد مس  ات الراعي تشتد الحرب ضد 
ته وخبر  اته فالشيطان ال يهتم كيف يهلك مائة شخص علماني، بقدر ما يصب كل قو 

د الرعي ة ىألجل إهالك الراعي، حت يس يوحنا وتتشو ه صورة الكنيسة. وكما يقول  ،تتبد  القد ِّ
د الخراف جميعها. وفي الحروب ي طلب ن من يأخذ الراعي من الخراف يكون قد بد  إ الذهبي الفم

ى هشأدوا كل جنوده. لهذا فإن يًسا يكونون قد بد  الرؤساء أكثر من الجنود. فاألعداء إن قتلوا رئ
شفق عليهم ويصل ِّي فالرعاة محتاجون إلى من ي   .ذ به الشيطان أن يفترس كاهن هللاطعام يتلذ  

هم بإدانتهم وانتقادهم. ،ألجلهم  ل من يزيد الحرب ضدَّ

 :نه صلى من أجل كهنة الكنيسة الجامعة، قائالً أ القديس باخوميوسجاء في سيرة 
]مع أنهم هم آبائي، إال أنه من واجبي أن أذكرهم وأصلي من أجلهم، إذ يدعونا 

خوة، صلوا ألجلنا ليفتح لنا الرب باًبا للكلمة" )راجع كو الرسول القديس إلى هذا، قائاًل: "أيها اإل
 .1هكذا كانت طريقته في الصالة ألجل الجميع (.[3: 4

كثر منكم كثيًرا وذلك بمقدار احتمال مخالفته إنه هو نفسه محتاج إلى هذه الصلوات، وأ ❖
وعصيانه له. فبمقدار ما تكون منزلة الشخص عظيمة إلى هذا المقدار، بمقدار ما تكون 

 مفاسده عظيمة.

قيه في لفضيلة واحدة في األسقف كافية ألن ترفعه إلى السماء، أو زل ة واحدة ألن ت
 جهنم.

يس يوحنا الذهبي الفم   القد ِّ

ين المدب ِّرون أيًضا يوصون الشعب للصالة من أجلهم، هكذا يقول الرسول للكنيسة "مصل ِّ  ❖
 (.3: 4 في ذلك ألجلنا نحن أيًضا" )كو

 فالرسول يطلب من أجل الشعب، والشعب يصل ِّي ألجل الرسول.
 !إن نا نصل ِّي من أجلكم، فهل تصلُّون أنتم من أجلنا؟ ي...إخوتيا 

كل عضو من أجل اآلخر، وليشفع الرأس المسيح من أجل الجميع )شفاعة  ليصل ِّ 

                                                 
1 The Bohairic life of Pochomius 101. 
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 .1كفاري ة(

ال  تحزنوا عليه، ألن ه كيف ال نحزن أ( فال أقول لكم Bonifaceأما بخصوص الكاهن )اسمه  ❖
 وصارت لذ ته في خداعات الشيطان؟! ،على من فقد حب المسيح

زنكم إلى برودة الحب والتراخي في الحياة إنه يجب أن تنوحوا، لكن ال يؤد ِّي ح
سة. بل  فإن هللا يصلحه سريًعا  ،، حتى إن كان كاهنكم مذنًبابصلواتكم إلى هللا أنقذوهالمقد 

سة.ليقوم بأعماله الرعوي    ة في حياة مقد 
فسيحاول عمًدا تشويه سمعة  –عه األمر الذي ال أتوق   –أما إن اختبرتموه بخطئه 

 ا إي اهم بالشر.يعجز عن تغيير سلوكه، مت همً  اآلخرين عندما
يس أغسطينوس  القد ِّ

  الكاهن له عرف مقدار الخطر الذي يتعرَّضلت
أم ا  ،ن مسئواًل عن شئون غيركو إنك تهتم بشئونك الخاصة، ومتى أجدت إدارتها ال تك ❖

ا حسًنا، ولم يهتم بحياتك وحياة كل سلوكً  –في حياته الشخصي ة  –الكاهن فإن ه إن سلك 
طرد مع الشر ِّير إلى الجحيم. فإن لم يخنه سلوكه الشخصي، يهلك بسبب الذين حوله، سي  

 سلوكك أنت، ما لم يقم هو باالعتناء بك.
 م لهم نصيًبا وافًرا من السالم...له، قد ِّ  واآلن إذ عرفت مقدار الخطر الذي يتعر ضون 

إن ما "كأنهم يعطون حساًبا"  ،سكم" بل واألمر ليس إلى هذا الحد"ألنهم يسهرون ألجل نفو 
 (.17: 13 )عب

لذلك يليق بهم أن ينالوا عناية منكم، لكنكم إن صرتم كالباقين تهينوهم )بإدانتكم لهم( 
عا من الطاقم، صار الطاقم  فإن أموركم لن تدب ر حسًنا. ألن ه متى كان قائد السفينة متشج ِّ

بين إي اه، فإن ه ال يقدر أن يقود السفينة حسًنا، أم ا إذا سب وه وأظهروا شروره متعِّ كله في أمان. 
  وال أن يستخدم مهارته.

طعتموه( يقدر أن يدب ِّر أموركم. أم ا إن ألقيتم به في أمتموه )هكذا أيًضا الكاهن. إن كر  
ا لألمواج مهما بلغت فون أيديهم، وتجعلونهم كما تجعلون أنفسكم نهبً ضعِّ فإنكم ت   ،اليأس

 شجاعتكم!
يس أغسطينوس  القد ِّ

                                                 
1 Homilies on 1 John 1:8:2. 
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 هللا يؤد ِّب كهنته
 رته هو على مجده؟!ر نحن على مجد الرب أكثر من غي  هل نغي ِّ 

ينتظر على الكهنة  تههللا إلهنا غيور جًدا على كنيسته وخدمته، لكن في طول أنا
وإال  صب كأس غضبه اإللهي عليهم، وقطعهم من  الذين يخطئون لعل هم يعودون فيتوبون،

 المقد سات اإللهي ة.
 ،صهواويتمه ل في تأديب العلماني ِّين، أم ا كهنته الذين اختارهم وجعلهم خ ئإنه قد يبط

بهم. رته على ه لهم من جانب، وألجل غي ِّ تألجل محب   وصار هو نصيبهم، فإن ه سرعان ما يؤد ِّ
 انب آخر.خدمته المقد سة من ج

ارين، محتماًل ضعفاتهم مشفًقا  بقدر ما يطيل هللا أناته العجيبة نحو الخطاة والعش 
لكن هم ، هم تحت جناحيه، واهًبا لهم قو ة للتوبةا إيااًل إي اهم في وسط منكبيه، ساترً حالهم، مظل ِّ ل

ساته  بهم. –خاصة إن كانوا كهنة  –متى تجاسروا على مقد   سرعان ما يؤد ِّ
وال أقامه آخرون على الشعب، بل  ،لك بنفسهكان شاول الملك الذي لم يأخذ الم   إن

هذا قد تساهل الرب معه كثيًرا، ، له لهذا االختيارعليه بروحه ليؤه ِّ  هللا نفسه الذي أقامه وحل  
سات الخدمة الكهنوتي ة، مغتصًبا حًقا ليس مً  لكن في اللحظة التي اقترب فيها إلى مقد  ا له، مقد 

فكم . للحال غضب الرب عليه وسمح بنزع الم لك عنه وعن بنيه، الذبيحة بداًل من صموئيل
سه للخدمة م بيد نجسة واستهان بكهنوت  ،باألكثر تكون دينونة الذي اختاره الرب وقد  لكن ه تقد 

 الرب؟!
أو كاهن. فأهلك  1إلى هذه الدرجة يغار الرب على الخدمة إن أساء إليها علماني

يه الوصي ة الخاصة بتقديم ذبائح بواسطة الكهنة. وع ز ة ألن ه لمس تابوت شاو  ل العلماني لتعد ِّ
ما ناًرا غريبة.7: 6 صم 2ت البقرتان )ص  نشم  العهد عندما اِّ    (، وناداب وأبيهو ألنهما قد 

ام ألنهم مالزمون إوعندما أقول أنه يغار على الخدمة، أقول أيًضا  نه يغار على الخد 
ام أنفسهم إن أس. لخدمةل ام، بل وللخد  ا إلى ذواتهم وإلى اءو ال يغار فقط ضد من يسيء للخد 

  الخدمة بسلوكهم الشر ِّير أو بتهاونهم في وصاياه.
د هللا جًدا عل ال  ندين خادًماأفي الوقت الذي طالبنا فيه  ا معهم إلى ، مدق ِّقً ى خدامهيشد ِّ

أن ال يشرب خمًرا وال  ذر بقسوة كل خادم  حعهد القديم يفال عجب إن كان في ال أبعد الحدود.
                                                 

 .وال م ستحب لكن يصعب وجود بديل له في اللغة العربية، إذ يشير إلى من كان من الشعب وليس كاهًنالقب غير دقيق  1
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فال  ،سكًرا أو يعمل في غير خدمته. وأكثر من هذا طالبهم بالسمو على المشاعر الطبيعي ةم  
وهم األم واألب واالبن  ،بين جًداإال  ألجل المقر   ،يحزن الكاهن حزًنا عاطفًيا ألجل موت أقربائه

أم ا رئيس الكهنة فال يليق به أن يحزن أو يطلب عزاًء من  ،المتزو جةغير  واألختواالبنة واألخ 
 (.21 :10 ه أو أمُّه )الاولو كان المنتقل أب ،آخرين، لذلك ال يذهب إلى جنازة مي ِّت

أو خطي ة.  –إن صح التعبير  –للكهنة عن كل هفوة  مؤد ِّب فإن هللا ،فال تدن كاهًنا
عالي كم، لكن لم ينل إنسان تأديًبا على عدم تربيته ألوالده فكثيرون أهملوا في تربية أوالده

إذ أهلكه  ،ليننه كاهن، وكان يلزمه أن يكون قدوة لآلباء، صار عبرة لآلباء المهمِّ ألالكاهن. 
 الرب هو وابنيه نازًعا الكهنوت عنهم.

 شهادة الكتاب المقدَّس
يس غريغوريوسعرض  لين والمسيئين إلى ة المهمِّ تحذيرات األنبياء للكهن النزينزي  القد ِّ

 .، أقتبس منها بعض عباراته مع عبارات بعض اآلباء اآلخرينخدمة الرب

 هوشع النبي. 1

ثنا عن الكهنة والمسئولين عن المحافظة  ❖ أوحى إلينا هوشع الطوباوي بإنذار خطير، إذ يحد ِّ
وشبكة منصوبة صفاة( على القضاء )الخدمة(، بأننا صرنا شرًكا منصوًبا في برج مراقبة )مِّ 

 من يريدون صيد نفوس الناس.بكل حزم  ( هذه التي يبسطها 2 -1: 5 على تابور )هو
د األنبياء األشرار  ، والملوك بالتهام النار لهم( والقضاة األشرار 5: 6) بإبادتهملقد هد 

 .1(7: 7) بقطعهمالممسوحين  واألمراء
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

 ميخا النبي. 2

ولك أن تفهم  بنى بالدماء...هي ت  و هكذا أيًضا الطوباوي ميخا، لم يقدر على رؤية صهيون  ❖
بالرشوة، والكهنة بنى بالظلم، إذ الرؤساء يقضون ولم يطق أن يرى أورشليم ت  ، هذا كيفما تريد

ة ، صهيون كحقل   حلفون نتيجة هذا؟ "توماذا تك... يعل ِّمون باألجرة، واألنبياء يتنب أون بالفض 
ال يوجد مستقيم بين الناس،  (.12 –10: 3مي وتصير أورشليم خراًبا وجبل البيت شوامخ وعر" )

ومع هذا فالرئيس يطلب رشوة والقاضي  ويندر وجود ساق نبات أو فضالت حصاد من العنب،

                                                 
1 In Defense of His Flight to Pontus, 57. 
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خلصني يا رب، ألنه ود: "كلماته تقترب جًدا من كلمات القدير دا  (.4 -1: 7يطلب هدي ة )
 .1(. يقول إن بركاتهم تضيع منهم، يأكلها العث1: 12قد انقرض التقي" )مز 

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

. ال ي كم فم الثور الذي  ❖ مح لك أيها الكاهن أن تعيش من المذبح ال أن تحيا في ترف  لقد س 
سول لم يسيء إلى الحرية، بل إذ كان له طعام ولباس كان مكتفًيا، يعمل لياًل يدرس الحنطة. فالر 

(. وفي رسالة أشهد هللا أنه عاش 8: 3تس  2؛ 6: 2تس  1ونهاًرا، حتى ال يكون مديًنا ألحد  )
(، في غير طمع  في إنجيل المسيح. أك د هذا أيًضا، ال بخصوص نفسه 10: 2تس  1بوقار  )

الميذه، أنه لم يرسل أحًدا يسأل أو يأخذ شيًئا من الكنائس. ولكن إن كان وحده، بل وبخصوص ت
كو  2في بعض الرسائل عب ر عن مسرته، ودعا العطايا التي أرسلها البعض أنها نعممة هللا )

( فإنه لم يجمعها لنفسه، وإنما لقديسي أورشليم الفقراء، وهم اليهود الذين آمنوا أواًل 17-18: 12
طردهم آباؤهم وأقرباؤهم وفقدوا ممتلكاتهم وكل مصالحهم، حيث خر بها كهنة الهيكل  بالمسيح وقد

والشعب. ليقبل هؤالء أن يأخذوا. ولكن تحت ستار الفقراء اغتنى قلة، فتأكل في أوان  ذهبية 
وزجاجية وصينية )خزفية ثمينة(. ليتنا بغنانا نغير عادتنا أو ال نسمح للفقراء أن يكون علة لبلوغ 

لِّيم  خِّر باً نى األشراف... إذ بهذا ننسب ألنفسنا قداسة مزعومة... قيل: "  غ ير  أ ور ش  ب ل   ،ت صِّ و ج 
و امِّخ  و ع ر  .2(12: 3)مي . "ال ب ي تِّ ش 

 القديس چيروم

ئيل النبي. 3  يوِّ

ام المذبح أن يولولوا ألجل المجاعة ❖ وبعد ما طالبنا ، يوئيل أيًضا يدعونا للبكاء، ويدعو خد 
أن نجتمع اجتماًعا مهيًبا نجمع فيه شيوخ األرض واألطفال وصغار  أيًضا طالبنا ،قديس صومبت

لنا نحن )الكهنة( أن ندخل بيت الرب بمسوح ورماد، منطرحين على األرض،  ى السن، وبالحر 
  .3بانسحاقنا ةحتى ننال رحم مة والسكيب انقطعا من بيت الرب...ألن الحقل قد خرب والتقد ِّ 

 غريغوريوس النزينزي  القد ِّيس

 . حبقوق النبي4

                                                 
1 In Defense of His Flight to Pontus, 58. 
2 Commentary on Micah 1: 3: 11. 
3 In Defense of His Flight to Pontus, 59. 



 348 

 وماذا عن حبقوق؟ فقد نطق بكلمات أكثر حمية، كمن فقد صبره بالنسبة هلل نفسه )على  ❖
. "حتى متى ةطول أناته الحتمال القادة األشرار(، وصرخ إلى ربنا الصالح بسبب ظلم القضا

(  2: 1" )حب نت ال تسمع. أصرخ إليك من الظلم وأنت ال تخلص؟...أيا رب أدعو، و 
كر   .الخ للعقل  إنه يوبخ القادة ومعلمي الشر، الموصومين بالرذيلة كمرض كريه، وس 

 .1له وضالل  
 القديس غريغوريوس النزينزي  

 . مالخي النبي5

مرة ضد الكهنة،  اتهاماتكيف يمكنني بحق أن أعبر على مالخي الذي في وقت  ما قدم   ❖
ات التي نطق عنفإنني وإن كنت أعبر عن الل .(..6: 1ووبخهم الحتقارهم اسم الرب )مال 

لكنني أخشى من الحق الذي لهم. هذا الحق أقتبسه لمنفعتكم، دون أن  ،بها بكلمات عنيفة
 .2ارتكب خطأ

 القديس غريغوريوس النزينزي 

 زكريَّا النبي. 6

ضد . خاصة عند شهادته أما عندما أذكر أقوال زكري ا النبي، يرتعب بدني كما من منجل   ❖
 (.3 الكهنة، وإشارته إلى المشهور يهوشع الكاهن العظيم )زك

ولكن كان الشيطان  كان يهوشع هذا البًسا ثياًبا قذرة، فألبسه مالبس كهنوتي ة ثمينة.
ن، إن ما يتطل ب من ا حذًرا قائًما عن يمينه ليقاومه. وهذا األمر في نظري ليس باألمر الهي ِّ 

 وحرًصا غير قليلين.
ال يرتعب وال يخجل من الوصايا والتوبيخات أبه الوقاحة وصالبة النفس  من تصل
"صوت ولولة الرعاة ألن فخرهم خرب، صوت  :هة إلى الرعاة، إذ يقولالصارمة الموج  
ا  (.3: 11 ألن فخرهم خرب )زك ،زمجرة األشبال لقد بكى مغموماا، إذ وجد ضرباا وضيقا

خهم مالكوهم وال يأثمون )يتوبون(. وبائعوهم ن يوب ِّ "ارع غنم الذبح. الذي :، فيقولبال عطف
يقولون مبارك الرب قد استغنيت. ورعاتهم ال يشفقون عليهم. ألن ِّي ال أشفق بعد على سكان 

 (.5 -4: 11 األرض يقول الرب )القدير(" )زك

                                                 
1 In Defense of His Flight to Pontus, 60. 
2 In Defense of His Flight to Pontus, 61. 
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استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رِّف ق تِّي يقول رب الجنود. اضرب  ويقول أيًضا:
 .1(7: 13 ت الغنم و أ ر دُّ يدي على الصغار" )زكفتتشت  الراعي 

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

 حزقيال النبي. 7

 ،العظيمة ى لألسرار والرؤ  دوما هي االنفعاالت التي يثيرها فينا حزقيال النبي، الشاه ❖
 دهم؟!توا عن الضرر والسيف الذي يهد ِّ ال  يسكأمنذًرا إي اهم  ،رها للرقباءومفس ِّ 

ه وج  إن حراسة الرقباء للخطاة وإنذارهم لهم يفيد الرقباء أنفسهم ما لم ينتفع معهم من ت  
 .2إليهم اإلنذارات ومن يسمعونهم

 ما هو مدى توبيخه للرعاة؟ ❖
 ،"ستأتي مصيبة على مصيبة، ويكون خبر على خبر، فيطلبون رؤيا من النبي

 (.26: 7 والمشورة عن الشيوخ" )حز ،عن الكاهن والشريعة تباد
"يا ابن آدم قل لها أنت األرض التي لم تتطه ر، لم يمطر  :أيًضا قال هذه العبارات

. أكلوا نفوسنا في هيخطف الفر ِّيس مزمجر   عليها يوم الغضب فتنة أنبيائها في وسطها كأسد  
 (.25 -24: 22 وسطها" )حز

سوا أقداسي ،فوا شريعتيوبعد قليل قال: "كهنتنا خال زوا بين المقد س لم يمي ِّ  ،ونج 
في  فتدن ست   ،وحجبوا عيونهم عن سبوتي ،ولم يعرفوا الفرق بين النجس والطاهر ،لوالمحل  

 .3(26: 22وسطهم" )
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

                                                 
1 In Defense of His Flight to Pontus, 62-63. 
2 In Defense of His Flight to Pontus, 64. 
3 In Defense of His Flight to Pontus, 65. 
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 إرميا النبي. 8

رف قبل أن يوجد، ذكر أقوال كل األنبياء، أشير إلى أحدهم، الذي ع  تب... ًبا لإلطالةتجنُّ  ❖
  س وهو في الرحم أي إرميا.وتقد  

ه ينبوع دموع، فيبكي على الدوام من أجلهم )إر القد تاق إرميا أن تكون رأسه ماء وعين
 امها )رعاتها(.(. هذا لم يكف عن االنتحاب من أجل فساد حك  1: 9

هو الرب. وأهل الشريعة لم  نوص الكهنة قائاًل: "الكهنة لم يقولوا أيهللا تكل م إليه بخص
ومرة أخرى قال له هللا: "الرعاة بلدوا ولم يطلبوا،  (.8: 2" )إر علي   والرعاة عصوا ،يعرفوني

"رعاة كثيرون أفسدوا وأيًضا  (.21: 10من أجل ذلك لم ينجحوا وكل رعيتهم تبددت" )إر 
 (.10: 12ا نصيبي المشتهى بري ة خربة" )إر كرمي، داسوا نصيبي، جعلو 

دتم غنمي ومر ة أخرى ذم الكهنة قائاًل: "ويل للرعاة الذين يرعون شعبي. أنتم بد  
 (.2 -1: 23دوها. هأنذا أعاقبهم على أعمالهم" )إر وطردتموها ولم تتعه  

حوا، ضف إلى ذلك، لقد طلب إرميا من الرعاة أن يصرخوا مع رؤساء الغنم أن ينو أ
 .1(34: 25ألن أي ام الذبح قد كملت )إر 

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

 العهد الجديد. 9

 في العهد الجديد(. وردر فيما )فلنفك ِّ  ةالقديم ياماأل في وردما حاجتي بعد لذكر ما  ❖
األساقفة  من يقدر أن يقيس نفسه بالمستويات التي وضعها بولس بخصوص

ابين، قادرين على غير مدمنين للخمر، وال ضر   عاقلين، والقسوس، وهي أن يكونوا عفيفين،
، غير (7: 1؛ تي 3-2: 3تي  1) التعليم، بال لوم في كل شيء، بعيدين عن مجالسة األشرار

 ؛9: 10)مت  وما هي النظم التي وضعها ربنا يسوع لتالميذه عندما أرسلهم للبشارة منحرفين.
هي أن تكون لهم مثل هذه  –دون الدخول في التفاصيل  –إن النقط الرئيسي ة  ؟(3: 9لو 

أن يعيشوا كسمائي ِّين، حتى ينتشر اإلنجيل عن وباختصار ... الفضائل: البساطة والوداعة
 .2طريق سلوكهم أكثر من تبشيرهم

لنا نحن الذين يجب أن نفوق رني. إذ من المخزي يسي ِّين وإدانته للكتبة تحذ ِّ إن توبيخاته للفر ِّ  ❖
                                                 

1 In Defense of His Flight to Pontus, 66-68. 
2 In Defense of His Flight to Pontus, 69. 



 351 

كأمر الرب، نوجد غارقين في الرذيلة أكثر  تالسماواالكتبة والفر ِّيسي ِّين كي ندخل ملكوت 
وأننا نصفي عن  ،منهم. عندئذ يحق أن نلقب بالحي ات وأوالد األفاعي والقادة العميان

وما أشبه  رجي...ع الجمل، وأننا مقابر داخلها نتانة رغم جمال منظرها الخالالبعوضة ونب
 .1ذلك، إذ هم هكذا

 هذه األفكار تشغلني لياًل ونهاًرا. ❖
لقد أتلفت عظامي وصارت األفكار طعاًما لجسدي. لقد زعزعتني ولم تتركني أتطل ع 

ال  أكون أت فكري وربطت لساني، وجعلتني آخذ في اعتباري إلى فوق. لقد أحزنت نفسي وأذل  
ألمر الذي يفوق طاقتي، بل أفكر: كيف أهرب من الغضب اآلتي، ا لآلخرين، اأسقًفا أو مدب ِّرً 

 2وأزيل نفسي من صدأ الرذيلة؟

هكذا موضوع غيرتنا عظيم إلى هذه الدرجة، وهكذا يكون الرجل الذي يستعد ويقود النفوس  ❖
ألن ني غير  ،ربط رجالي وقدماي وأطرد من المجدإلى مراعيها، ألن ني أنا نفسي أخشى أن ت  

 .3ب العرس، وقد اندفعت بين الذين جلسوا على المائدةو ث مرتد  
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

                                                 
1 In Defense of His Flight to Pontus, 70. 
2 In Defense of His Flight to Pontus, 71. 
3 In Defense of His Flight to Pontus, 77. 
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 الكنيسة تؤد ِّب رعاتها
 الكنيسة، حًبا في أوالدها، منعتهم من إدانة رعاتها، فهل تترك األشرار منهم يعبثون؟

حد تان الواحد، فال يرتبط بها وال ي، لها اإليمةالكنيسة من حيث هي عروس واحد
 برأسها الرب يسوع من ليس له هذا اإليمان الواحد.

فألجل المحافظة على نقاوة إيمانها  ،وإذ ال تسر الكنيسة بالوحدة المظهري ة أو الشكلي ة
 ينكرمصمم أن كل عضو فاسد  الكنيسة عن أن تحرم وتقطع وتبتر   متنعوسالمة أوالدها، ال ت

وأخيًرا في ، ن رجعإولكن بعدما تفتح له صدرها الحنون أكثر من مر ة بال قسوة وال عقاب  ،اإليمان
نه إإصراره تقطعه في مرارة وألم وبدموع، كما يقطع إنسان عضًوا من جسده سيفسد بقي ة األعضاء. 

 اء في معالجته.يقبل بتر عضوه، لكن في مرارة وبدموع، بعدما يفشل األطب  
وا على رفض إن أصرُّ  ،فنا الكنيسة األم الحنون تقطع أبناءها العاقينفال عجب أن عر 

 إلى أن يعودوا ويتوبوا.، البنو ة لها، ولو كانوا قد نالوا رتبة كهنوتي ة
 ،والكنيسة في تأديبها لرعاتها الذين خلعوا أنفسهم بأنفسهم عن الرعاية، تقسو عليهم

 م إرادةيعل ِّ "وأما ذلك العبد الذي  : بقول عريسهاعمالً  ،بخالف عطفها وحنانها بالنسبة لآلخرين
ضرب كثيًرا. ولكن الذي ال يعلم ويفعل ما يستحق في   ،سي ِّده وال يستعد وال يفعل بحسب إرادته

ومن يودعونه كثيًرا يطالبونه  ،طلب منه كثيركثيًرا ي   عطي  ضربات يضرب قلياًل. فكل من أ  
 (.48-47: 12 بأكثر" )لو

 كهنة؟كيف يحاكم ال
دت لكل عضو سلطانه، ، الكنيسة كعريسها ال تعرف التشويش أو الفوضى بل حد 

ثم تحت إشراف ورقابة رئيسه  ،فته مسئولي ته، وجعلته تحت رقابة عريسها الرب يسوع أوالً وعر  
  .إخوتهالروحي أو مجمع من 

كنسي وأنا في هذا لست أقوم ببحث قانوني، قدر ما أهدف عن الكشف عن النظام ال
وقوانين المجامع  معتمًدا على قوانين الرسل. في أمر تأديبنا نحن رجال الكهنوت ومحاكمتنا

المسكوني ة التي تعترف بها كنيستنا والمجامع المحلي ة قبل االنقسام، األمر الذي أهملناه اليوم 
 فجنينا ثماًرا مر ة.

 من الذي يحاكم؟
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مسئوالن أمام األسقف، فإن أخطأ أحدهما كان على األسقف أن الكاهن والشم اس 
به بل ومن حق ِّه أن يفرزه ويقطعه من شركة المؤمنين. وأحياًنا يقف األمر عند ، يرشده ويؤد ِّ

ة معي نة أو البعض التأديبات البسيطة التي يخضع لها المؤمنون أنفسهم كالصوم لمد  
أعمال الكهنوت. هذا يتم بحسب حكمة األسقف وقد يحكم عليه بالوقف عن  .1اتيالمطان

مسترشًدا بقوانين الرسل وقوانين المجامع المسكوني ة والمحلي ة، آخًذا في اعتباره ظروف الكاهن 
 ومدى طاعته أو عصيانه.

ر األسقف في الحكم لسبب شخصي أو لنفع مادي أو لتحزُّب أو ألي سبب ن تهو  إأما 
ومن حق المظلوم أن يعرض األمر على مجمع األساقفة المحلي ِّين  آخر، فإن الحرمان يرتد إليه.

 )أو يجتمع كل متروبوليت باألساقفة التابعين له مًعا وهم ينظرون األمر(.
 وقد سمحت الكنيسة للقس بمحاكمة األغنستس دون الرجوع إلى األسقف.

 أما محاكمة األسقف فتكون أمام مجمع األساقفة.
حتى لتبدو قوانينها في هذا الشأن صارمة  ،ة في تأديبها للرعاةدت الكنيسوبقدر ما شد  

مت تحريًما باًتا أن تقيم الكنيسة أناًسا علماني ِّين يحاكمون الكهنة، إن ما الذين جًدا، لكن ها حر  
 يحاكمونهم كنسًيا هم رجال الكهنوت.

و األسقف أو أول بل نح ،كل األحكام التي تكون في اإلكليروس ال يؤتى بها نحو األراخنة ❖
 القسوس، ليحكما فيها عليهم.

فليس األراخنة هم الذين يحكمون على الكنيسة، بل الكنيسة هي التي تحكم على كل 
 (.93 أحد )تؤد ِّب أوالدها(. )بس

 قوانين باسيليوس

نا بالصلوات أن د الح لممن أجل ما يجب من اللوازم الكنائسي ة وحل المشكالت الحادثة، ق ❖
حتى أن يقبل إلى هذه المجامع من ... تين كل عامرشية مر  ابإييجتمع األساقفة في كل 

النظر  3والمجمع يعيد ،2قسوس وشمامسة وكل من كان ظاًنا أنه مظلوم ويعرض شكواه 

                                                 
المطانية تعني السجود وهي إما انحناء بالرأس إلى األرض وهذه ال تجوز في أيام الفرح كاألعياد واآلحد. أو انحناء بالرأس  1

 .دون الوصول بها إلى األرض
 .(مظلومية)في األصل  2
 .(يراجع)في األصل  3
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 أمره. 1ويفحص
 م(341) مجمع أنطاكيَّة

م أو بطريركهم دفعتين في كل سنة: األولى قبل صوم إلى مطرانه 2يجتمع أساقفة كل كورة ❖
وتكون القرابين في الصوم نقي ة جليلة هلل، والثانية في  ،األربعين لتزول الشرور والغضب

الخريف بعد عيد الصليب لينظروا في قضي ة من أخرجه أسقفه من الكهنة وغيرهم، لئال  
. ويحكمون بحسب ما يت ضح لهم. يكون قد أخرجه ضجًرا عليه، أو ألجل شيء مثل هذا

وليمنع من دخول الكنيسة  ،فإذا ظهر أنه )الكاهن( أساء إلى األسقف فليؤد ِّب األدب البليغ
 وخلطة المؤمنين.

وإن كانت اإلساءة من األسقف فال يمكن من ذلك ويؤد ِّب وتبكته الجماعة على 
ق للتشفي به فلينزل عن له، وإن استعمل الحقد والحن خطاياه. فإن هو اعترف بذلك غفر

 (.5 رتبته. )قانون 
 م(325) مجمع نيقيَّة

، فالواجب أن يدعوه األساقفة، فإن جاء وأقر بذنبه فليوبخ الثقاةاألسقف إذا شكاه المؤمنون  ❖
على ما جاء منه وليعاقب. وإن امتنع عن المجيء فليعد إليه الرسول ثانية من أسقفين دفعة 

فلتأمر الجماعة بقطعه لئال  يظن  ن هو امتنع، فليعد إليه الرسول ثالثة. فإن لم يأتِّ أخرى، فإ
 (.69أن هروبه من الجماعة خير له. )رسطا 

 قوانين الرسل

 أو ثالثة اثنينشهادة . 2
في محاكمة كاهن أو شم اس، وال لألساقفة أن يتسر عوا في  يتسرعليس لألسقف أن 

نسب إليهم، على فم شاهدين أو ثالثة موثوق ما، إال  بعد التأك د من صحة ما ي   كمة أسقف  محا
 وإال  تعر ض الحاكم نفسه للسقوط من درجة الكهنوت.، فيهم

، فليعزل من شاهدين أو ثالثةمن وجدت فيه خطي ة نفسي ة مع تمادي الزمان، وأثبت ذلك  ❖
 من رتبته الكهنوتي ة.

                                                 
 .(تفحص)الفي األصل  1
 .في األصل )صقع( 2
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ض نفسه لخطر ذلك متجاسًرا بوقاحة ضد هذا المجمع العظيم فقد عر   وكل من يخالف
 (2 السقوط من اإلكليروس. )ق

 م(225) مجمع نيقيَّة

 (70ال تقبل شهادة هراطقة على أسقف. )رسطا  ❖

 (.52. )رسطج واحد   وال تقبل عليه شهادة أسقف   ❖
 قوانين الرسل

 م ظلماا يرتد الحكم عليهمن يحك. 3
فاعلموا أن الذي يخرج من أفواهكم يرتد على أنفسكم، كقول الرب أنه  ،إن حكمتم على أحد ظلًما ❖

 (.2: 7 )مت "لقون في الدينونةوكما تدينون ت   عليكم حكمبالحكم الذي تحكمون به ي  "
 الدسقوليَّة

 الحكم بالرأفة. 4
 يحسبون أنفسهم قضاة أثناء محاكمت هم ألسقف أو كاهن أو ال األسقف أو األساقفة

ن هم أطباء يعالجون إشم اس، بل آباء محب ِّين يعملون ألجل خالص الظالم والمظلوم مًعا، 
 المرضى ألجل شفائهم ال لموتهم.

يجب على األسقف أن يعامل الكهنة ومساعديهم، الذين هم بحق أوالده، كأعضائه  ❖
 منهم العمل المناسب له. كل واحد  الخاصة، معطًيا ل

وكما أن العضو الذي يفسد ال يقطع من الجسد بدون ألم، لذلك يعالج أواًل لمدة طويلة 
بأدوية كثيرة لعل ه يبرأ، وإن لم يبرأ ي قطع بواسطة طبيب حاذق. هكذا ينبغي أن تكون رغبة 

يكوي بعض األجزاء دون أن ًدا القروح المتزايدة، و عبة معالًجا الضعفاء، مستباألسقف طي ِّ 
 ن لم تبرأ يقطعها مع ألم في نفسه.إيقطعها، وأخيًرا 

لها لنا الرسول بوضوح ال  ينظر أحد من ا إلى ما أوهو  ،يا لها من قاعدة جميلة سج ِّ
 (.4: 2لنفسه بل ما لآلخرين )في

يس أمبروسيوس  القد ِّ
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 أمثلة لتأديبات رجال الكهنوت
 

امها اهتم   ت بتأديبهم، بشيء من الكنيسة كأم في غيرتها نحو المحافظة على خد 
وهي في هذا ال تطلب انتقاًما إن ما حنًوا وحًبا وخالًصا لهم  .اءإذ هم أوالدها األحب   حزم،ال
 شعبها.لو 

على  وإن ني إذ أذكر أمثلة قليلة لتأديبها لنا، إن ما لكي ننتفع بها نحن الكهنة، فنحكم
ولو لم يحكم أحد علينا، قبل أن يحكم علينا الدي ان عالني ة أمام الناس والمالئكة، ولكي  ،أنفسنا

 يصل ِّي العلمانيُّون ألجلنا نحن المساكين.

 من ينال درجة برشوة أو بقوَّة عالميَّة. 1
يس أو شم ❖ ال يشارك و  .س يملك هذه الدرجة برشوة فلي قطع، ويقطع الذي قسمهاكل أسقف أو قس ِّ

 (20، بس 20جملة كما فعل لسيمون الساحر من جهتي أنا بطرس. )رسطج 

 .وإذا استعان برؤساء هذا العالم وتملك على الكنيسة، فلي قطع ويطرد هو وكل من شاركه ❖
 (.20)رسطج 

ب بحيل فهو قبل رئاسته، فإن هو تغل  أو وعد برشوة حتى يصير في ذلك بالمكر، فال ت   ❖
جتنب كالمه وخلطته. كما من كنيسة هللا، وي   نف  ي  كم بمنزلة الوثني، ولمقطوع. وليكن عند

 هللا بأمر الروح القدس. )رسطا كنيسةت أنا بطرس خلطة سيمون الساحر ونفيته من باجتن
28.) 

 قوانين الرسل

 من يشترك مع مقطوع. 2
 (.9: 2فلي قطع هو أيًضا ) ،طوعحد من اإلكليروس مع واحد من اإلكليروس مقأإذا صل ى  ❖

 قوانين الرسل

 عدم احترام اإلكليروس. 3
يس أو شم اس بأسقفه وعمل له مذبًحا وحدهإذا  ❖ ودعاه األسقف دفعتين أو ثالثًا فلم  ،ازدرى قس ِّ

 (.5 ، طك22من تبعه. )رسطج و فلي قطع من درجته هو  ،يجبه
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 (.42من. )رسطا دقطع من درجته وكذلك المن لم يكف، ي  إد، ر ِّ متمالكاهن المدمن ال ❖

 فلي قطع ألن ه قال: رئيس شعبك ال تذكر فيه سوًءا. ،إذا عي ر واحد من اإلكليروس األسقف ❖

يسا أو شم اسً  وإذا عي ر ❖  (.38: 2ا فلي فرق. )واحد من اإلكليروس قس ِّ
 قوانين الرسل

يس، تكون عقوبته من جهة األسقف إلى سبعة أسابيعإذا قاوم الشم اس ال ❖ سب أنه لم ب قس ِّ
 يطع.

يس هو الذي ازدرى )بالشم اس( فليلزم بالعقوبة التي ج   علت للشم اس، وإن كان القس ِّ
 خ.وهو ال يوب  

يس، فله سلطان أن يجعل له عقوبة من ألوا يس أو لم يطع القس ِّ غنستس إذا قاوم القس ِّ
 (.90 دون األسقف. )بس

 قوانين باسيليوس

 األسقف المشاغب. 4
ات األخرى، رشي  ابية ولم تقبله كنيستها، فاغتصب إحدى اإلرشي  ابإيإذا أقيم أسقف على  ❖

حرم من الشركة فرز )أي ي  وأساء إلى األساقفة المقامين هناك، وأثار عليهم شغًبا، فلي  
سة(.  المقد 

يسي ة حيث كان من قبل قًسا، فال يحرم من تلك  فإذا رغب في أن يقبل كرسًيا في القس ِّ
يسي ة تؤخذ منه الكرامة. أم ا إذا أثار عصياًنا ضد األساقفة المعي   نين هناك، فحتى كرامة القس ِّ

 طرد.وي  
 م(341) مجمع أنقرة

 اإلهمال في الخدمة. 5
 خدمة المذبحأ. 

إذا تضارب الشمامسة في المذبح، أو قالوا كالم هزء، أو لعبوا، أو )تحادثوا( حديًثا رديًئا  ❖
 يتكل موا بشيء   ااًل، فليقيموا شهًرا خارًجا، وليقيموا أسبوًعا صائمين إلى العشاء. وعليهم أال  بط  

 (27 بل يتكل مون بكالم هللا. )ق ،من الكالم غير النافع
يس أثناسيوس الرسوليقوا  نين القد ِّ
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ليجتمع الكل وقت صياح الديك ويصنعوا الصالة والمزامير وقراِّءة الكتب والصلوات  ❖
ر من اإلكليروس من كوصي ة الرسول القائل: التفت إلى القراءة إلى أن تحضر. والذي يتأخ  

 .غير مرض وال سفر فلي فرق 

 هم إلى الكنيسة هو شفاء لهم، إال  أن يكون المريض مدنًفا...ي ِّ ضِّ المرضى فم   أما
 قوانين أبوليدس

 (.57 إذا ضحك إكليروس في حالة السرائر فعقوبته أسبوع )بس ❖
 قوانين باسيليوس

يس أو واحد من اإلكليرو  ❖ اس، إال  أن إذا لم يتناول أسقف أو قس ِّ س من القرابين في وقت القد 
غفر له. وإذا لم يقل السبب فلي فرق. ألن ه صار سبًبا ي   يجب يقول السبب في ذلك. فإن كان

ون في الذي حمل القرابين أنه لم يحملها بطهارة. أن تكون للشعب خطي ة، وجعلهم يشكُّ في 
(2 :6) 

 قوانين الرسل
 مة التبشيريَّة والتعليميَّةالخدب. 

أسقف أو قس أو شم اس يتوانى عن أن يعل ِّم كهنته وشعبه خدمة هللا وخشيته فلي فرق، وإذا  ❖
 (.29، 27، رسطج 51، رسطب 53في توانيه فلي قطع. )رسطا  دام

إذا قسم أسقف ولم يعظ ويخدم أو يهتم بالشعب الذي دفع إليه، فلي فرق إلى أن يعظ، وهكذا  ❖
 (.27: 2يس أيًضا والشم اس. )القس ِّ 

يس ال يقبل الخاط ❖ نه يكون إإذا تاب فلي قطع. ألن ه خالف قول المسيح  ئأي أسقف أو قس ِّ
 (.47، رسطا 36واحد يتوب. )رسطج  ئفي السماء فرح كثير من أجل خاط

 قوانين الرسل
 الخدمة الماديَّةج. 

يس أي إذا تغافل  ❖ عن واحد معوز من اإلكليروس، ولم يواسه بما يدفعه له أسقف أو قس ِّ
 (.40: 2قاتل أخ. )كلحاجته فلي فرق. وإذا دام متغافاًل فلي قطع 

 قوانين الرسل
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 النهماك في أعمال العالمد. 

يس وال شم اس بأشغال هذا العالم. فإذا اختلط فلي قطع. ) ❖  (.5: 2ال يختلط أسقف أو قس ِّ

 قوانين الرسل
 استخدام الضرب مع أولدههـ. 

يس أو شم اس إذا ضرب مؤمًنا أو غير مؤمن إذا  ❖ خطأوا، يريدون بذلك أكل أسقف أو قس ِّ
 ، فلي قطعوا.يخافهم الناسأن 

 قوانين الرسل

 امتناعه عن بعض األطعمة وترك زوجته. 6
يكن ذلك سًرا بينه وبين هللا حتى ال فلعن بعض األطعمة نسًكا،  لكاهنامتنع ان إ

 هم أن ما امتنع عنه الكاهن هو نجس في ذاته.يعثر اآلخرين، ويصير شًكا لهم، من حيث ظن ِّ 
الحكمة من ذلك ليس ألجل نسك بل إن كانت للرسل:  (5: 2)وقد جاء في القانون 

وصار سبًبا لشك الجماعة. وقد حكم ، حسنة جًداألنها نجسة، ناسًيا ما قيل أن كافة األشياء 
 وا عن ذلك.على أمثال هؤالء بالقطع وإخراجهم من الكنيسة إذا لم يكفُّ 

( أن يمتنع 7 كو 1م الرسول بولس )أما بالنسبة للصلة الجسدي ة بين الزوجين فقد حر  
إحراج أو  أحد الطرفين عن اآلخر بدون موافقة الطرف اآلخر وفي رضى كامل، دون أدنى

وقد  معتبًرا أن من يمتنع عن ذلك بكونها نجاسة يكون مبتدًعا أو مهرطًقا.، جرح لمشاعره
 مت الكنيسة أولئك الذين امتنعوا عن الزواج بكونه نجاسة أو خطي ة.حر  

ف وقد خشيت على كهنتها في عشقهم للرب وانهماكهم في الخدمة ورغبتهم في التقشُّ 
 مت تؤد ِّب أمثال هؤالء.اك قيسلبون حق زوجاتهم، لذل

ر أنه بين اإلكليروس، والقسوس، والشمامسة الذين يمتنعون عن اللحم، يجب أن تقر   ❖
يذوقوه، وبعد ذلك أن شاءوا فليمتنعوا. ولكن هم إذا ازدروا به، ولم يأكلوا حتى الخضروات 

 قطعوا من درجاتهم.يوخالفوا القانون فل مالمطبوخة باللح
 م(341) قوانين أنقرا

يس أو الشم اس زوجته بحج   ❖ فإذا لم يرد أن يدخل بها  ،رق فة خدمة هللا فلي  إذا أخرج القس ِّ
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 (.2فلي قطع. )رسطج 

 (.5هد والرهبنة )رسطا كذلك أن أخرجها بعل ة الز   ❖
 قوانين الرسل

 ارتكابه خطأ شخصي. 7
 (.16)رسطج  ...ىو يمين كاذبة، فلي قطع من كهنوته وال ينفصيب بزنا أو سرقة أمن أ   ❖

 (.52بأصم أو بأعمى أو بأعور أو بمقعد فليعتزل. )رسطا  كأي كاهن أو علماني ضح ❖

والعلماني الذي  ،ألن ه قاتل لنفسه وحده ،إذا خصي واحد من اإلكليروس ذاته فلي قطع ❖
 (.15: 2يخصي نفسه لي فرق ثالث سنوات. )

 سلقوانين الر 

 ،وال يقرع إنساًنا ،ال يقل أحد من اإلكليروس كالم هزء في وسط اإلكليروس وال بين العلماني ِّين ❖
 (.57 )بس معير له، فيقول له هكذا يا أعمى...كأو يعيب في جسده عيًبا 

، إذا سرق إكليروس أو اغتصب آلة )آنية( المذبح، ووجدت السرقة وقام على ذلك شاهدان ❖
 (.65 فلي قطع من طقسه وال يؤتمن فيما بعد )بس

 (. 68 خرج خارًجا ثالث سنين. )بسوس كذًبا باسم الرب ي  إكلير إذا حلف  ❖
 قوانين باسيليوس

بمعرفة من سامه،  أو كًيا، سواء من تلقاء الجهل بهيسام إكلير أي رجل من الساقطين ي   ❖
 نون الكنسي وهو القطع.يجري عليه ما يأمر به القا

 قوانين مجمع نيقية

 تزوَّجه. 8
تين، ليس ألن زواجه مر ة مت الكنيسة على القس أن يكون قد سبق أن تزو ج مر  حر  

يدل ، ستحبثانية بعد وفاة زوجته األولى خطي ة، إن ما الزواج الثاني في نظر الكنيسة غير م  
 ن صح التعبير.إ، على عدم العفة

له الزواج أو ماتت زوجته،  ولعل   كان لم يسبق، إن أما بعد سيامته، فال يجوز زواجه
 األب أن يتزو ج بابنته؟!بفهل يليق  ،السبب في ذلك أنه قد صار أًبا لكل فتاة
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خادًما ما يليق أن توجد فرصة احتمال لزواجه بعد استالمه  هكونبمن ناحية أخرى، 
ن أظهر عطًفا أو حنًوا نحو أي بنت من بناته إعثر وال يعثر اآلخرين. خاصة ى ال ي  الخدمة، حت
 المتأل مات.

أيًضا تمنع الزواج بعد نوال رتبتها، فإذا كان عند سيامته بتواًل امتنع عليه  1والشم اسي ة
( أي 12: 3  تي 1فيجب أن يكون بعل امرأة واحدة ) ،سه. وإذا كان متزو جاالزواج بعد تشمُّ 
يس تماًما.  كالقس ِّ

ن كان بتواًل إيفهم من أحد قوانين مجمع أنقرا أن الشم اس في أثناء سيامته  هغير أن
وذكر صراحة أنه يريد الزواج ألن ه ال يقدر على البتولي ة ثم يتزو ج بعد ما يسام فإن ه يبقى 

 ن درجته.قطع مأ وتزو ج في  شم اسا. أم ا أن صمت أثناء سيامته وتجر  

قطع من درجته )مع بقائه في صفوف المؤمنين(. أم ا إذا زنى أو فسق إذا تزو ج قس ي   ❖
 طرد )من الشركة( وتوقع عليه عقوبة.فلي  

 م(315) مجمع قيساريَّة الجديدة

)يريد أن( نسك بل توال يقدر أن ي ،إذا ماتت زوجة شم اس فليكن ناسًكا. فإن كان صبًيا ❖
 (.43اء. )قانون كن كبعض القر  يفليقم ستة شهور خارًجا. وإذا ما أدخلوه بمحب تهم فل ،يتزو ج

يس أثناسيوس الرسولي  قوانين القد ِّ

                                                 
 .يس شمامسة" وليس رتبتا "األغنسطس" )أي القارئ( واالبيدياقون أي وكيل الشماسهنا يقصد بالشماسية رتبة "شماس، رئ 1
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 كرامة الكهنوت وحياة الكاهن
 من أنا؟

ذا إن ني وإن كنت قد نلت إحدى درجات الكهنوت، كأسقف أو كاهن أو شم اس، لكن ه
 إن ِّي إنسان سالك في طريق التوبة.، لن ينسيني نفسي

هي إن ني إنسان مجرم محكوم عليه باإلعدام  –نحو نفسي  – أظن أن مشاعري كخادم  
بل أقول العكس إن ني أكثرهم خطي ة، وأكثرهم احتياًجا إلى عمل النعمة  ،كبقي ة إخوته بال تمييز

بنا يسوع جاء ألجل خالصي أنا أواًل، لينف ِّذ الحكم لقد أدركت حقيقة ضعفي، وشعرت أن ر  في.
أم ا  أسلك كل أي ام غربتي في طريق التوبة.، ي. فأنا إنسان تائب قبل أن أكون خادًمافيه عن ِّ 

دني أنا أواًل قبل  في وسط الخدمة التي ائتمنني  إخوتيالذي يرعاني فهو ربنا يسوع الذي يتعه 
 عليها. 

ا يوم أظن نفسي أخدم هللا، ألن ه من ناحية أنا ب ذاتي متكب ِّرً بمعنى آخر، إن ني أحس
أول المحتاجين إلى الخدمة، ومن ناحية أخرى من يجرؤ ويحسب نفسه خادًما عند ذاك الذي 

امه؟! الحقيقة أنه يرعاني على الدوام في بينسب إلى مالئكته حماقة والسماء ليست  طاهرة قد 
ام، بل ألجل نمو ِّ  ،اهاوسط الخدمة، التي سل مني إي    ي الروحي.ال الحتياج الكرم إلى خد 

 :من قوله لتالميذه ،إلى الخدمة ،ال هللا أو المخدومين ،ويظهر احتياج الخادم نفسه
ام، فهل تشعرون  ت(. إن ني لس67: 6 "أتريدون أنتم أيًضا أن تمضوا" )يو محتاًجا إلى خد 

رب  وكالم الحياة األبدي ة عندك؟!" يا ،ذهبنإلى أين " :فأجابه بطرس باحتياجكم إلى الخدمة؟!
ام محتاجون إلى الخدمة، ال الخدمة هي المحتاجة إلينا. فاقبلنا ال ألجل أدون نحن متأك ِّ  ن نا كخد 
 بل لكي نشبع نحن بك. إخوتناخالص 

ل اسمك في  فأنت كخادم حقيقي تشعر أن ك أول المخدومين المسئولين منك، فسج ِّ
شوفات االفتقاد أو اإلحصاء أو سج ِّالت الذين تصل ِّي من أجلهم وفي سجل تالميذ بداية ك

 فصلك، كخادم في مدارس التربية الكنسي ة.
تين، شخصي ة الخادم، وشخصي ة المخدوم، بل لك ا أن ك تحمل شخصي  ذلست أقصد به

وتستخدمك للخير  ،كهبت له عطي ة سر  الكهنوت وهي تعمل فيوضعان: أحدهما كونك إنساًنا و  
ف أو عمل يصدر فا خاطًئا، لكنك في نفس الوقت مسئول عن كل تصرُّ حتى أن تصر فت تصرُّ 

 منك دون أن يعمل على بنيانك الروحي.
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"ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم  :ا إي اه الكتاب المقد س إذ يقولنمهذا الموقف، عل  
ل صعوده أن يما طلب السي ِّد من تالميذه قب( لذلك عند26:  16 " )مت؟كله وخسر نفسه
إلى أقصى و "وتكونون لي شهوًدا في أورشليم وفي كل اليهودي ة والسامرة  :يخدموا قال لهم

(. مبتدئين بأورشليم التي هي قلب اإلنسان، فاليهودي ة التي ترمز إلى الخدمة 8: 1 األرض" )أع
قاء  ا إلى أقصى األرض.وأخيرً  ،في العائلة، ثم السامرة أي األصد 

اس اإللهي، عندما تعل ِّ أليس هذا هو ما ت   رك شم الكاهن أن يعلمنا إي اه الكنيسة في القد 
اس اإللهي يقول سًرا أيُّها، " :نفسه في طلباته من أجل الشعب؟ ففي صالة االستعداد لخدمة القد 

يسيه، الذي بالرب العارف قلب كل أحد   ال خطي ة. القادر على مغفرة ، القدُّوس المستريح في قد ِّ
سة  ن ِّي غير مستحقأالخطايا. أنت يا سي ِّدي تعلم  وال مستعد وال مستوجب لهذه الخدمة المقد 

اغفر لي التي لك. وليس لي وجه أن اقترب وأفتح فمي أمام مجدك المقد س، بل ككثرة رأفاتك 
لكي  ،لي قو ة من العالء لأرسو  ،في هذه الساعة ةوامنحني أن أجد نعمة ورحم ،أنا الخاطئ

سة... ئوأهي ِّ  ئابتد  خطاياي عنرب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا  يا اعطِّ  خدمتك المقد 
 وجهاالت شعبك".

"اذكر يا رب أبي وأمي  :وعندما يمسح الحمل بالماء يقول طالًبا عن نفسه وعائلته
ضعفي أنا المسكين واغفر لي ذكر يا رب أ... وآبائي الروحي ِّين الجسديين وإخوتي وأقربائي

 ".الكثيرة خطاياي
 ،واغفر لي خطاياي الكثيرة"اذكر يا رب ضعفي أنا أيًضا  :وبعد صالة القسمة يقول

ال تمنع  ،وحيث كثر اإلثم فلتكثر هناك نعمتك. ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي
 وحالل كل شعبك". حاللناشعبك من نعمة روحك القدُّوس. 

ل اسمي في سجل اإلن ني إلهذا أقول  اس أخوة الذين ككاهن أسج ِّ ذكرهم أثناء القد 
اإللهي أو في صلواتي الخاصة. أو كخادم في مدارس التربية الكنسي ة، اعتبر نفسي أول 

لتكن لي فرصة ، فتقد نفسي أوالً أفتقد أوالدي، فيجب أن أي. فإن كنت المخدومين المطالبين من ِّ 
 اللتقاء نفسي مع هللا.

 ..ن أول المستمعين.و وفي تحضير الدرس وإلقائه أك
 ،"إليك يا أبي وسي ِّدي األسقف" :ل لنا الدكتور راغب عبد النور في مقالولقد سج  

 نذكر منها: كيف يهتم الراعي بحياته وسط الخدمة
يس]  ...أبي وسي ِّدي األسقف القد ِّ
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د الكالم، أكثر الناس في الكالم وأسهبوا في التفصيل، ومهم ة الناس ه ي الكالم مجر 
 .وسهل أن يكون اإلنسان ناصًحا معل ِّما، وعسير عليه القيام بمهم ة التطبيق على نفسه أوالً 

ما هو األسقف، وماذا نرجو . إن موضوع األسقف أمر تناوله حديث الناس وبحثهم
ه تقيمولكل منهما  ،ان األب األسقفن مبدأين يشد  إمنه أو نرجو فيه؟ وحسبنا أن نقول 

ا، وهو بين األبو ة الروحي ة وأسانيده. وقد ينتهي األمر بأن يتحي ر األسقف بين الدافعين تحي رً 
واإليثار المتفاني. وإن الناس ليسألون أي الطريقين يتعي ن على السي ِّد األسقف أن يختار أو أن 

 يسلك؟
د أن أصبح أسقًفا أن يندمج مع الجماعة  إن األب األسقف كان راهًبا. وعليه بمجر 

ويشاركها خادًما باذاًل. واألسقف هو من يبذل كل ما يستطيع من أجل الكنيسة التي اقتناها 
 من خدمة ساهرة. هالرب بدمه. هذا النداء يحكم على األسقف بقدر ما يصدر عن

ب األسقف كان راهًبا، وهو ما زال راهًبا، وأقصى ما نرجوه من ألوالرأي اآلخر، أن ا
ألسقف الذي دعاه الرب أن يبقى دائًما راهًبا. ولسنا نعني من الرهبنة بتولي ته فقط، إن ما األب ا

اتها وأيًضا نعني الراهب الصائم عن الحياة كل ها، وفي كل ما تهب وما تعد. الزاهد في كل كمالي  
عته، رغم نه ما زال في الدير أو في صومإفي حاجياتها. ويستمد من صدق رهبنته قو ة خدمته. 

يسين، الشاهدين للرب، أن  أنه في العالم يعارك ويجاهد من أجل الكنيسة... وعند األساقفة القد ِّ
 لب فسأعطيه...غهذا الرأي األخير هو طريق القادرين المنتصرين، ومن ي

واألب األسقف منذ أن سار في العالم يزاول مسئولي ته الخادمة المدب ِّرة كالطير 
لسهم إلى ديره وإلى شيوخ البري ة كل ما استطاع ذلك. وهناك يسكب نفسه الحبيس، وينطلق كا

 ويبذلها من جديد، حتى ال تبتلعه الخدمة...
يس األسقف.  ..أبي وسي ِّدي القد ِّ

 تك ببرنامج طويل وعريض، ومشروعاتال  تبتدئ عهد أسقفي  أانتظرناك لألسقفي ة ونرجو 
ن أبشع ما يؤذي حساسي ة المؤمنين أن يحتل إى ذلك. وما إل ة أولى وثانية...ضخمة في خط  

 إنسان مكان المسيح الرب في الكنيسة...
ن ك يا أبي رجل اإلصالح، وستنجح فيما خاب فيه غيرك إال يجربك الشيطان، 

 [وسابقوك. أو تظن الكنيسة من ترتيب الناس أو إخراج أفكارهم؟!

ألن ه سي ِّد واحد )هللا( الذي  ،قادًرا على التعلُّمإن ني في خالل تعليم اآلخرين أرغب أن أكون  ❖
ا البشر فعليهم أن يتعل موا قبل أن يعل ِّموا، وأن يقبلوا من هللا  ال يتعل م مم ا يعل ِّم به الكل. أم 
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 معل ِّمهم ما يعل ِّمون به اآلخرين.
م، لذلك ولم تكن لي فرصة للتعلُّ  من كرسي القضاء إلى الكهنوت... تخذأ  أما أنا فقد 

 أن أتعل م وأ عل ِّم في نفس الوقت. ي  وجب عل
يس أمبروسيوس  القد ِّ

إن نا نحرسكم في  (...1: 126 الحراس" )مز ر  "إن لم يحرس الرب المدينة فباطاًل سهِّ  ❖
 عملنا كوكالء هلل، لكن ِّنا  نحن أيًضا نود أن يحرسنا معكم.

 النسبة لكم، لكن ِّنا أيًضا في رعاية هللا، إذ نحن خراف زمالء لكم.إننا كما لو كن ا رعاة ب
ن بالنسبة لكم، لكن ِّنا بالنسبة هلل فهو السي ِّد الواحد، ونحن زمالء لكم في و إننا معل ِّم

 مدرسته.
ضع نحن د لكي يحفظنا. فلنت  ضع من أجلنا وتمج  واأن يحرسنا هللا الذي ت أردناإن 

شيء صالح ما لم يكن قد أخذه من هللا  ه شيء، فإن ه ليس ألحد  أيًضا. فال يحسب أحد أن
 الذي هو وحده صالح.

يس أغسطينوس  القد ِّ

 حب نفسك
الرعاية حب، والراعي الذي ال يقدر أن يحب نفسه في المسيح ال يقدر أن يحب 

فمن يحب نفسه، أي  ؟"كنفسكألن ه كيف يقدر أن ينف ِّذ هذه الوصي ة "حب قريبك  ،اآلخرين
ر كيف يمكنه أن يقد ِّ  ،خالص نفسه، يقدر أن يحب اآلخرين كنفسه. ومن ال يهتم بخالص نفسه

 قيمة خالص أخيه؟!
ك بنعمة ربنا ويتمس   ،فبقدر ما يعرف الخادم قيمة نفسه، ويجاهد في طريق الخالص

 ال ينحرف في خدمته، وفي بحثه عن خالص الخروف الضال. يسوع
ان الفارغ ال يقدر أن يفيض على المنازل، والقلب الجاف في محب ته لربنا يسوع، لخز  فا

ه شعبه نحو حب ربنا يسوع.  ال يستطيع أن يوج ِّ
ل ربنا يسوع في إرساله للتالميذ بل تلمذهم على يديه نحو ثالث سنوات،  ،لهذا لم يتعج 

وعد ممن أورشليم، بل ينتظروا  وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن ال يبرحوا"وقبيل صعوده 
وفي..."  أورشليملي شهوًدا في  ون وتكون ،لكنكم ستنالون قو ة متى حل الروح القدس اآلب...

ل الشهادة لربنا يسوع بين اآلخرين، ينبغي عليهم أن يشهدوا له في أورشليم الروحي ة، أي في فقب  
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 ...داخل قلوبهم
وتترك  ،تكون كالبئر التي تهب الناس ماًء صافًيا أيُّها الخادم بنفسك لئال   ابدألهذا 

 لطين والكدر.انفسها ل
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 كرامة الكهنوت والتبل د
هب له أن عم وبركات وفرص لنوال أكاليل عظيمة، وو  بقدر ما أعطي للراعي من نِّ 

كرم ربنا يسوع فيه، يعمل الشيطان جاهًدا على تحويل حياته في الخدمة إلى روتين وجفاف ي  
 حرم من عمق العبادة في خدمة األسرار أو الخدمة التبشيري ة.وي   ،ى يصدأ قلبهروحي، حت

 

 أولا: في خدمة األسرار
نه تنازل عظيم من هللا إيقدر أن ي عب ِّر عن بركات خدمة األسرار!  لساًنا أن أظن لست

 لنا أن يقبل إتمام هذه األسرار على أيدينا!
سة. وكان يليق بي إنه كأب محب حنون وهبنا أن يخدم بنا ف ي هذه األسرار المقد 

ته. فاالبن المحب ال يليق به أن مً كابن محب أن أرد حبُّه بمحب ة، مقد ِّ  ا اإلكرام الالئق بأبو 
بل  ،الذي مهما بلغت مفاهيمه ال يقدر أن يدرك األبو ة كأبينا السماوي  –يستهين بأبيه األرضي 

حب ِّي ألبي السماوي ال ينفي رهبته ومهابته في قلبي حتى  ، فكم باألولىالالزمم له اإلكرام يقد ِّ 
 ولو لم يسرع بمعاقبتي أو توبيخي أو إهانتي!

 يليق بي والالذي وهب أن اشترك في خدمة أسراره اإللهي ة، هو ن هللا إ ،أعود فأقول
 الخدمة.زدري به وبخدمته، بل أ سل ِّم له نفسي دائًما ليعطيني استعداًدا واستحقاًقا لهذه أأن 

أي ام غربته في  لأرفع قلبي للرب ليذكر المعتمد ويكم ِّ  المعموديَّة والميرون  ي  سرَّ ي فف
عمد ين كما لو كانا حفاًل يمرح فيه أقرباء الم  وبداًل من أن أنظر إلى السر ِّ  ،اإليمان المستقيم

،هجون ويزغردون، غير مقد ِّ بتوي أكشف لهم عن  رين الكرامة التي لبيت الرب وللعامل في السر 
شبين اًل اإلمحم ِّ  ،فرحة السماء في تلك اللحظات لوالدة الموعوظ وتثبيت الروح القدس فيه

 عمد.مسئولي ة أي انحراف في حياة الم  
ل إلى مأساة، نقد ِّ إأقول ، سر  مسحة المرضىوفي  م السر  بصورة روتيني ة نه قد تحو 

ل يليق أن يدهن به أحد عب، مع أنه تاركين زيت مسحة المرضى للش ،في الصوم الكبير
ا غير الكاهن.  مريضا

هل يشعر الكاهن إن ها لحظات عمل الروح القدس ليجعل من ، سر  الزواجوفي 
 الجسدين جسًدا واحًدا؟! إن ها لحظات رهيبة، ال مجال للضحك والتهريج فيها!
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رغم  ،ادم من بركاتهاحرم الخوهكذا في بقي ة األسرار التي يحاول العدو بكل جهده أن ي  
 بسبب عدم إدراك عمق مفهوم السر  وفاعلي ته. إتمامها...

 )التناول(.  اإلفخارستياي الرب اآلن فهًما وحكمة للحديث عن سر  نوليعط
بل الرب ذاته  –كما في العهد القديم  –ال نعاين مجد هللا  اإلفخارستيافي سر  إننا 

اس منحدًرا من السماء على المذبح، بين أ يدينا! حًقا إن ها لساعات مرهبة هي خدمتنا في القد 
، مع الشاروبيم اح عنهياإللهي. تنتقل فيها البشري ة إلى السماء، لتقف في حضرة ابن هللا الذب

م ربنا يقد ِّ  م الكاهن عن البشري ة بأسرها أثمن ذبيحة.فيم وكل طغمات السمائي ِّين، ليقد ِّ ار يوالس
 ارة عن ا.يسوع المصلوب ذاته كف  

لحظة من لحظات هذا السر  الرهيب لهي في نظر هللا أعظم من كل تقدمات البشر 
 والمالئكة وكل المخلوقات!

للمثول أمام  شعب  ثك عن ضرورة استعدادنا نحن ككهنة أو كإن ِّي أخجل أن أحد ِّ 
يفارق  ن نا أمام جسد الرب، الذي الهوته لنأيكفي أن أذكر  الذبيحة في لحظات التقديس.

 ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين.
مقدارها، أن  هفيسل مه وديعة هذ ،في خجل أقول، كيف يمكن للكاهن الذي يخدم هللا به

ا في الكنيسة ثا مع آخرين في أي لحظة من لحظات  ،يقف مشتَّت الفكر، أو ضاحكا أو متحدَّ
اس اإللهي م ابن اإلنسان، وقاي ِّين الذي قتل لة سل  بن لم يتب يصير كيهوذا الذي بقإنه إ! القدَّ

ن هذا الدم البريء والجسد المكسور في طول إ"أحارس أنا ألخي؟"  :هابيل وعندما سئل عنه قال
وإال  فغضب هللا لن يطيق أن يخدم هللا في أسراره  ،أناة ينتظر لعل ه يرجع ويتوب عن استهتاره

 بكاهن كهذا.
ت لنا إمكاني ة تفوق ر بنوالنا سر  الكهنوت صافنحن  .ضعفناصلوا ألجل  ،يا أحب ائي

ونحمل جسد الرب ودمه ونقسمه ونناوله  ،إذ بتقديس السر  نكون في السماء إمكاني ة المالئكة.
)بعمله فينا(. لكن غضب هللا يعلن علينا يوم نصير كالشيطان الذي سقط وهو بعد مالك في 

 السماء!
والذبيحة التي بين أيدينا تشفع عن ا، حتى  –عامل ال محالة فينا  –إن الروح القدس 

صلُّوا  طالما في طول أناته لم ينزع الكهنوت عن ا ويسحقنا. ،في استهتارنا وتهاوننا أثناء التقديس
"اسمعي  :ألجلنا حتى يطرد هللا تهاوننا، فال نسمع من الفم اإللهي شهادة السماء واألرض علينا

أم ا هم فعصوا  أتهم...رب يت بنين ونش   األرض ألن الرب يتكل م...أي تها  أصغيو  تالسماواأي تها 



 372 

" )إش  (.2: 1 علي 

 ر  الستعداد للس
، ليس لكي يتم أو ال يتم، إن ما لكي ال  الكنيسة في تعليمها إي انا أن نستعد لهذا السر 

 أنفسهم! بينما يخسر الرعاة ،لنا، فينتفع بها المؤمنون  ةصير هذه البركة لعنة بالنسبت
ومن بين االستعدادات التي أوجبتها الكنيسة بالنسبة لرعاتها كما جاء في الخوالجي 

اس اإللهي":  "صالة القد 
أفكاره وأحواله الداخلي ة والخارجي ة. وما تقييم فيها عيد أن يقف الكاهن فترة سكون ي. 1
اس اإللهي  يصل ِّيأجمل أن  في البيت وأثناء السير في الكاهن أو العلماني قبل حضوره القدَّ

ليدرك  ،وأن يكشف عن عينيه من الرب أن يطرد عنه تشتيت الفكر. طالباا الطريق إلى الكنيسة
ًرا أن ذبيحة اليوم قادرة أن تغفر متذك ِّ ، في أعماق قلبه ومشاعره عمل الذبيحة الكفاري ة في حياته

 .به كل خطاياه وخطايا كل من يؤمن
ا معأن يكون . 2 ام الحاضرين والشعب.  ،الجميع مصطلحا طالًبا السماح من كل الخد 

ألن ه "إن لم تغفروا  ،فلنصطلح مع إخوتنا فإن كانت رسالة ربنا يسوع هي تصالحنا مع اآلب.
 تكم".للناس زالتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي زال  

اس اإللهي بما يسمى . 3 ما أعمقها  .صالة الستعداد اإللهيالصالة قبل بدء القد 
ن ِّي غير مستحق وال مستعد وال مستوجب لهذه الخدمة أصالة! جاء فيها: "أنت يا سي ِّد تعلم 

سة التي لك... وامنحني أن أجد نعمة ورحمة في  ،بل ككثرة رأفتك اغفر لي أنا الخاطئ المقد 
 ،ك المقد سةرضيك خدمتكمل كما ي  أ  و  ئوأهي ِّ  ئبتدألكي  ،لي قو ة من العالء أرسلو هذه الساعة 

 ة إرادتك رائحة بخور. نعم يا سي ِّدنا كن معنا. اشترك في العمل معنا..."كمسر  
 قائاًل:  يغسل يديه ثالث مرَّاتوقبل أن يختار الحمل أو يصل ِّي صالة الصلح . 4

 تغسلني فأبيض أكثر من الثلج". ،"تنضح علي  بزوفاك فأطهر
 واضعة"."تسمعني سروًرا وفرًحا فتبتهج عظامي المت

 ".هليلويا .ما اسمع صوت تسبحتك طوف بمذبحك يا رب لكيأغسل يداي بالنقاوة و أ "
خاصة يشكر هللا فيها من أجل أن يصل ِّي الكاهن صالة  وأخيًرا تهتم الكنيسة. 5

 ، ويقبل المذبح من الجهات األربع.عطيت له ولشعبه في هذا اليومالنعمة التي أ  
فالشيطان إذ يفشل في  ،لها أهمي تها في حياة الكاهنهذه الصالة، أو هذه الخاتمة، 

اس. اس، يعمل جاهًدا أن يفقده البركة بعد القد   تشتيت الفكر عن الذبيحة أثناء القد 
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ما أكثر األحاديث الباطلة بين الشعب عند الباب أثناء الخروج! إن ها ضربة من 
 ن داخلهم.وسحب البركة م ،ضربات العدو لبث الفتور في حياة الشعب

ر معي لو أن عزيًزا انتقل إلى السماء، ألسنا نحزن عليه، ومشاعر الحزن تالزمنا تصو  
اس نرى ربنا يسوع مصلوًبا مذبوًحا   .من أجل خطاياناولو إلى ساعات بعد دفنه؟ ونحن في القد 

ة خيال ي ة ال تمس وما أن نخرج حتى ننسى ذلك المشهد الرهيب، كما لو كن ا في تمثيلي ة أو قص 
 ،حياتنا في شيء. لست بذلك أقول إن نا نحزن على ربنا يسوع، إن ما أن يمتلئ قلبنا بربنا يسوع

 على عدم قبول الظلمة مر ة أخرى في حياتنا. ينعازم

امه ال يقدر أن يجوز إليه ليراه ويخاطبه، فالواجب عليك  ❖ من ال يقتني صداقة الملك وخد 
 ى من جميع الشرور.)أيها الراعي( أن تتعر  

يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

 ًنا بالطهارة.يلزمه قبل كل شيء أن يكون مزي   ،الكاهن الذي يخدم المذبح اإللهي   ❖
 العالمة أوريجانوس

ذا أخطأوا، ألن ال يهان هلل من أحد بقدر ما يهان من أولئك المتأللئين بشرف الكهنوت إ ❖
ديه ضد هللا المنعم عليه برفعة يبخطي ة الكاهن تزداد رداءة وثقاًل بسبب نكران الجميل الذي 

 وها.هذا مقدار سمُّ 

 ية النقاوة حتى يستحق الجلوس بين مالئكة السماء.اغ يجب على الكاهن أن يكون في ❖

ن التي تلمس جسد الرب. ة القداسة أكثر من الشمس، يد الكاهكيف ال يلزم أن تلمع بأشع   ❖
 وذلك الفم الذي يمتلئ ناًرا سمائي ة، وذاك اللسان الذي يصطبغ بدم المسيح؟!

هو أشنع من الشيطان، ألن الشي اطين  س...الكاهن الذي يدنو من المذبح بضمير مدن   ❖
 ترتعد خوًفا تجاه ربنا يسوع المسيح.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

إن الكهنة ال يلزمهم فقط أن يلمسوا جسد الحمل المقد س، بل أن يقتاتوا به أيًضا. ولهذا  ❖
 اظ بطهارة ونقاوة تفوق نقاوة المالئكة.حتففهم ملتزمون باال

يس يوحنا كاسيان  القد ِّ

ف الوظيفة إلهي ة أم ا التصرُّ أي شر  أن تشاهد شخًصا في مقام سام وهو في سيرة رديئة!  ❖
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 فغير الئق!

د واهبها، ويكرم الرب إن من ينظر إلى خادم المذبح ويراه قد تزي   ❖ ن بفضائل الئقة، سيمج ِّ
ام مثل هؤالء.  الذي له خد 

يس أمبروسيوس  القد ِّ

من السماء؟! وكيف  يا للعجب كيف يتكل م ضد هللا ذاك اللسان الذي يستدعي ابن هللا ❖
 بدم المسيح بحياة الخطي ة؟! قدستتدن س تلك األيدي التي تت

 ئات؟!غة بالسي ِّ متمر ِّ  ي القداسة، سر  المذبح بأيد  أ على لمس السر  الكل ِّ أي منافق يتجر   ❖

خ بدم الخطيئة، تلك األيدي التي تغتسل بدم المسيح. فال احرص أيُّها الكاهن من أن تتلط   ❖
تتدن س فيما بعد  –حًبا لك  –أليدي التي تغتسل بدم الفادي الذي أراقه يوًما ما تدع تلك ا

 .بدم الخطيئة بنفاق  
يس أغسطينوس  القد ِّ

يف ال يبكم لسانك؟! كيف ال ك يا أيُّها التعس )سابنيانوس الشم اس( كيف ال تظلم عيناك؟! ❖
 على خدمة المذبح وأنت في حال اإلثم؟! رتتجاستنقطع ذراعك وتسقط على األرض؟! إذ 

إنه بالحقيقة ال يوجد في العالم وحش كهذا وقاس  نظير ذلك الكاهن القبيح السيرة الذي ال  ❖
 يشاء اإلصالح.

 م فظيع.هن أخطأ الكهنة فهالكإإن شرف الكهنوت عظيم، لكن  ❖

 ن سلك بما يليق بشرفه!إص الكاهن ألجل شرفه، إن ما ال يخلُّ  ❖
يس إيرونيموسالق  د ِّ

 الستعداد في العهد القديم
إال  موسى وحده، أم ا الشعب فال يصعد معه  إلى جبل سيناء يقترب أنه ال نالقد سمع

موسى يقدر أن مثل  من كان (. فأي شخص يمكنه االقتراب من هللا؟ إن ما 2-1: 24 )خر
 !مجد هللايحتمل 

كان صوت بوق ورعود وبروق وظالم " ،عطيت الشريعةإن ه عندما أ  وعالوة على ذلك ف
 ت(. وكانت التهديدات مرعبة بأنه أن "مس  16: 19 )خر ")سحاب كثيف( ودخان من كل الجبل
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 (، وإنذارات أخرى مشابهة...19: 12 رجم" )عبالجبل بهيمة ت  

ي فع للعقاب بسبب تعد ِّ ة. األول د  ز  عالي الكاهن وبعده بفترة ع  ما حدث مع اعرف أيًضا  ❖
د، بالرغم من  اابنيه اللذين تجاسرا على تدنيس التقدمات بأخذهم أفضلها قبل الموعد المحد 

 .ا، وتأنيبه المستمر لهماعدم موافقة عالي على شرورهم
نه لمس فقط التابوت، الذي كان سيسقط من العربة بسبب الثور، وبالرغم ألة فز  أما ع  

 الحترام الالئق بالتابوت.ظهار ااذ، لكن ه هلك في غيرة هللا إلته في اإلنقمن ني  

رمًزا  ،ناس بال عيبأ  سها ويقد ِّ  ،كان هللا يطلب بحسب الشريعة أن تكون الذبائح كاملة ❖
 لسالمة الروح.

سة. والذبائح  ❖ كان ال يجوز لكل إنسان أن يلمس مالبس الكهنة، أو آنية من األواني المقد 
ن، وفي وقت مناسب ومكان الئق، وال يوقد الزيت أو يقوم يغير أناس صالح ذاتها ال يأكل ها

دوا بدق   بتركيب البخور... ة بالغة وال يجوز ألي شخص أن يدخل الهيكل غير الذين حد 
 فكم باألكثر قدس األقداس؟! روحًيا وجسدًيا...

يمة المرموز على تقديم الذبيحة واألسرار العظ أتجاسركيف  أعرف هذه األمور... ذفإ
س يداي باألعمال الصالحة، وقبل أن اسم "كاهن" قبل أن تتكر   ي  ح بثوب، ويدعى علإليها، وأتلف  

ضر ًدا الخالق فقط دون أن أ  تعتاد عيناي على النظر نظرة صادقة إلى األشياء المخلوقة، ممج ِّ 
أشعر بثقل...؛ وقبل أن  المخلوقات، وقبل أن تنفتح أذناي بما فيه الكفاية لتعاليم الرب دون أن

ينفتح فمي باألسرار والتعاليم، وشفتاي تلتزمان أن تستخدما كلمات الحكمة بالمعرفة اإللهي ة؛ 
مجد الخالق... يني بالتمجيد، ويصير آلة إلهي ة لأللحان العذبة، يستيقظ مبك ِّرا اوقبل أن يلهج لس

جه خطواتي في طريق إلهي فتت   ،ليهتان بأقدام اإلوقبل أن تستقر قدماي على الصخر متشب ِّ 
، وقبل أن يزال كل الموت  دون أي انحراف بسيط... وقبل أن تصير كل أعضائي آالت للبر 

 ذعن للروح القدس؟!...بتلع في الحياة وي  وي  
 إنه ال يليق بإنسان أن يبني برًجا، ما لم يكن معه ما يكفيه لبنائه الكامل.

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

إن المختارين، إذ يتطه رون بأيدي الكهنة يدخلون الوطن السماوي، وأما الكهنة )بشر ِّهم(  ❖
في سرعون نحو العذابات الجهن مي ة. وهم بذلك يشبهون ماء العماد الذي يغسل المعم دين من 

 .رضاألخطاياهم ويبعث بهم نحو السماء، أم ا هو فينصب في 
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سة، بل وال يدن  ❖ اإلكليريكي الذي يسقط بخطي ة ضد الطهارة فليكن معدوًما من الدرجة المقد 
 من خدمة المذبح.

يس أغسطينوس  القد ِّ

 ثانياا: الخدمة التبشيريَّة
دة أو مركًزا أو رتبة كنسي ة. لكن ها هي خدمة جسد  كثيرون حسبوا الرعاية كرامة مجر 

بنا يسوع السر ي، عروسه الكنيسة. وهذه الخدمة بما فيها من كرامة لم تنلها القو ات السمائي ة، ر 
ومن إمكاني ات إلهي ة لم توهب ألحد قط. لكن كل استهتار في خدمة الجسد السر ي، يكون امتهاًنا 

 للرأس ذاته، واستخفاًفا بالدم المسفوك ألجل النفوس.
مة، إن ما هي مسئولي ة عن كل فرد من أفراد الرعي ة. وكل نفس الرعاية ليست مجر د كرا

تهلك، وكان الكاهن مهماًل في الصالة من أجلها والبحث عنها وإرشادها إلى طريق خالصها، 
 ت طلب من يده. ومن يقدر أن يفي قيمتها؟!

ثهم في كل شيء ما  ، كم من مرضى نزورهم نحن الكهنة ونحد ِّ أقول في مرارة المر 
دا ربنا يسوع الفادي؟! بماذا ن جيب أن انتقلت هذه النفس أثناء مرض جسدها، ولم تصل بعد ع

 إلى الحياة مع ربنا، بالرغم مما كان لديها من استعداد لقبول الكلمة أثناء المرض؟!
وبماذا أتكل م عن زياراتنا الروتيني ة الجافة التي ال تهدف إلى خالص هذه النفوس، 

عالم ومشاكله والكنيسة وأخبارها، والكهنة وسيرتهم ونشاط الكنيسة ومدى نجاحها. فنتحد ث عن ال
 أم ا الحديث عن ربنا يسوع كفاد  ومخل ِّص شخصي لكل نفس فيندر. يا لها من حسرة!

وبماذا أنطق في أمر رعايتنا للفقراء والمقعدين والمسجونين؟! فقد نفخر بعطايا الكنيسة 
 . لكن هل يلتقي هؤالء بالرب؟!من حيث قيمتها المادي ة

هه ربنا إلينا على فم حزقيال النبي: " ذ  تأم ل ذلك اإلنذار الخطير الذي يوج ِّ ف إِّن  أ خ 
م   قِّيًبا ل ه  ل وه  ر  ع  م  و ج  اًل مِّن  ب ي نِّهِّ ع ب  األ ر ضِّ ر ج  ل م  ي ن ف خ  فِّي  ... فإنش  بِّاًل و  ي ف  م ق  قِّيب  الس  ر أ ى الر 

م ه  ف مِّن  ي  الب وقِّ و   ذ  بِّذ ن بِّهِّ, أم ا د  , ف ه و  ق د  أ خِّ م  ن ه  ًسا مِّ ذ  ن ف  ي ف  و أ خ  اء  الس  , ف ج  ب  ع  دِّ ل م  ي ت حذ ر الش 
ل ب ه   قِّيبِّ أ ط   (.6-1: 33" )حز الر 

الناس يدعونك هل ت سر يا أبي أو يا أخي أن ك صرت أسقًفا أو كاهًنا أو شم اًسا، أو أن 
أو أن فصل ، بأن عدد أفراد رعي تك باآلالف أتفرحأو "خادم مدارس التربية الكنسي ة"؟!  "أبانا"

 ن كل نفس تهلك ت طلب منك.إمدارس التربية الكنسي ة لديك متزايد؟! 
الروح" جسامة هذه  انطالقصاحب كتاب " قداسة البابا شنودة الثالث، ر لناولقد صو  
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ك قائاًل: قال لي وهو ينفث دخان سيجارته في وجهي "لعل   "مساكين" :المسئولي ة تحت عنوان
وعينيه الغائرتين، وأسنانه  الالمع،ف فنظرت إلى شعره الطويل المصف   .تعج ب من حالتي اآلن"

نه واحد إ وشعرت نحوه بكثير من اإلشفاق... ،ة ظاهرةفي عصبي   المرتعشةالصفراء، وأصابعه 
رد في مرارة: "إن ني لم أكن هكذا استطوقبل أن أجيبه بشيء  من الذين فداهم المسيح بدمه...

ر شيًئا فشيًئا فت  ألق، مواظًبا على الكنيسة، ثم أخذت كنت قوي الروح، رضي الخ   كما تعلم...
إلرجاعي، وزاد غيابي  أو تسع   ،فلم تفتقدني الكنيسة ،عن حضور االجتماعات حتى انقطعت  

تي العالية قلياًل قلياًل دون أن يفتقدني لت أهوى من قم  وزاد معه فتوري، وضعفت إرادتي وظل
ة، ووجد إرادتي منحل   ،ًنا مفروًشاوعندما أتى وجد قلبي مزي   إلى أن افتقدني الشيطان... أحد...

ولم يجد حولي إنجياًل وال صالة وال واحًدا من المرشدين الروحي ِّين، وهكذا صرت فريسة سهلة، 
رأسه في هدوء  وهز   .م المحبوب الذي أحبُّه الناس أكثر من النورالظال وسرت في الظالم...

 ي اآلن أربع علب من التبغ كل يوم".اشتر وقال: "إن ني 
ولكن ه استمر: "وأذهب إلى دور الخيالة ما ال يقل عن ثالث  وألم   وشهقت في دهشة  

حب جماعة كأن هم اصط، و ى باألغاني الماجنةتسل  أمر ات في األسبوع وأقرأ القصص العابثة، و 
لضعف إرادتي. أم ا اآلن  أستطيعفي بدء سقوطي كنت أقاوم الخطيئة وال  من زبانية الجحيم...

وقال: "بل أخشى أن أقول أن الخطي ة  ،ثم ضحك في استهتار .فإن ِّي ال أقاوم على اإلطالق"
 ولكن ها ال تستطيع لضعف إرادتها".  ،هي التي تقاومني

"هل  :ةوقال في حد   ،نظرة قاسية لك حزيًنا جًدا أم ا هو فنظر إلي  وكنت خالل ذ
فلو  بل إنكم ستقتسمون الحساب معي... كال   ؟حاسب وحدي على خطايايتحسب إن ِّي سأ  

 ما كنت أصل إلى هذه الحالة". الكنيسة بي اعتنت
ة هذا الشاب فهي واحدة من شب يهات ليس المهم يا صديقي القارئ أن أكمل لك قص 

كثيًرات. على إن ني أقول لك إن ِّي رجعت إلى منزلي في تلك الليلة وأنا في غاية األلم من أجله 
مثل هذا تدهورت حالتهم  ص  اشخمن أومن أجل نفسي. أخذت أسأل نفسي في صراحة: كم 

ة، وانتابني استعر نتيجة لعدم افتقادي واهتمامي؟ وأخذت  ض أسماء الذين لم افتقدهم منذ مد 
ل لخدمة  ف وهلع وشعرت  خو  نحوهم بكثير من القلق، ثم تساءلت: ألعل وجودي خادًما هو معط ِّ
نكم ستقتسمون الحساب معي". وتذك رت قول يعقوب أ" :عبارة الشاب ورن ت في أذني   ...؟هللا

اء كثيرة ن نا نأخذ دينونة أعظم ألن نا في أشيأالرسول: "ال تكونوا معل ِّمين كثيرين يا إخوتي عالمين 
 نعثر جميًعا".
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ة معي، طلبت إعفائي من الخدمة، وإذ ر فض طلبي  ولما استمرت حالة االضطراب مد 
 ارتميت أمام هللا وبكيت بكاًء مًرا.
 عرفت إن ني مسكين...

"آه. يا سي ِّد الرب إن ِّي ال  :مسكين عندما رضيت أن أكون خادًما ولم أقل عبارة إرميا
لقيها في هدوء أ   ،ومسكين عندما كنت أحسب الدرس مجر د محاضرة ،ولد" أعرف أن أتكل م ألن ِّي
 وأنصرف في هدوء.

من أجلي جميًعا، ومن أجل كل مدرس مدارس األحد فإن هم  او يا إخوتي القراء صلُّ 
 محتاجون.

وإذ أشكر وأتأل م من مسئولي ة فصل صغير، فماذا أقول يا إخوتي عن آبائي الكهنة؟! 
األكثر مساكين جًدا. وماذا يفعل الكاهن وهو مسئول عن خمسة أو عشرة آالف أليسوا هم ب

حساب وكالتك". في كنيسة اآلباء األول كان يعاون  أعطنينسمة؟ ماذا يجيب عندما يناديه هللا "
ويأكلون مثله من مال  ،ويساعدونه في الخدمة ،الكاهن جماعة من الشمامسة، يعملون معه

إن أبانا الكاهن يعمل بمفرده، فصلُّوا من أجله كثيًرا حتى يعينه هللا على الكنيسة. أم ا اآلن ف
 إتمام واجبه.

دفعك إلى الكهنوت؟ هل نظرت فيه إلى امتيازه أم إلى  الذيوأنت يا أبي الكاهن ما 
تعرف يا أبي أنت مسئول عن كل رعي تك: الكبار والصغار، الرجال والنساء،  ال  أالمسئولي ة؟ 

والفتيات. ولست مسئواًل عم ن يحضرون الكنيسة فحسب، بل أيًضا عم ن في دور العبث  الشب ان
 في أ سرة؟! في حانة، وكل نزاع   في الطريق، وكل سك ِّير   ماجن   والفساد، عن كل شاب  

إن كان أبونا الكاهن هكذا فماذا نقول يا إخوتي عن آبائنا األساقفة، الذين سيسأل هللا 
ال ترون معي يا إخوتي أن هم أمائتي ألف نسمة أو أكثر، كهنة وعلماني ِّين؟!  منهم عن كل واحد  

 مساكين جًدا. فصلُّوا من أجلهم بلجاجة حتى يساعدهم هللا على أداء أعمالهم. 
وأنت يا أبي األسقف ما الذي دفعك إلى األسقفي ة، أهو المنصب أم المسئولي ة؟ هل 

ة المجمع المقد س، أم أن ك تشتهي "صاحب النيافة" وعضوي  اشتهيت فيها المركز والسلطة ولقب 
 تخليص النفوس؟!...

ثالثة ماليين  حوالي ثم ماذا عن آبائنا البطاركة الذين سيسأل هللا كل واحد منهم عن
نسمة في مصر وعدد أكثر من هذا في الحبشة والسودان والخمس مدن الغربي ة التي نسمع عنها 

اسات؟!  في القد 
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وحتى يعطي  ،ن من القيام بواجبهوا يا إخوتي من أجل كل بطريرك حتى يتمك  صلُّ 
وعن نفوس األساقفة والقسوس والشمامسة والرهبان  ،جواًبا حينما يسأله هللا عن نفسه

 والعلماني ِّين...
ام هللا ومن يتحم  ..اءيا إخوتي القر    ،جلون المسئولي ة نظرة المتفر ِّ . ال تنظروا إلى خد 

 وإن ما صلُّوا من أجلهم حتى ينجح العمل.  ،ن أساءواإهم نوتحاسبو  ،دحونهم أن أحسنواتم
 لقِّ أوأنت يا سي ِّدي الخادم اهتم بالمسئولي ة وليس بالمنصب. ومتى شعرت بالعبء 

 ك وهو يعولك.على الرب هم  
 اجى الليل يسوعً في د    غلق الباب وحاججأ 
 وًعاراًعا ودممموص   الةمص الليل   مألأو 

 خطورة الراعي الشر ِّير
ال تقف خطورة شر  الراعي عند حد إهماله للخدمة ومسئولي ته عن كل نفس تهلك دون 

الوحش المفترس قد يضر ألن  أن ينذرها مر ة ومرتين وأكثر، إن ما هو أشنع من وحوش البري ة.
 وًسا كثيرة. هلك نفه ي  أم ا الكاهن فبشر ِّ  ،الجسد لكن ه ال يقدر أن يهلك نفًسا

والراعي الشر ِّير أكثر ضرًرا من كل الهراطقة، ألن الهرطوقي أو المبتدع ي فرز من 
فيهربون منه ويحذرون سمومه، أم ا الكاهن الشر ِّير فيفسد  ،عرف الكل شرُّهوي   ،الكنيسة عالني ة

ظ المسئولون يتيقَّ الرعي ة ويجرفها إلى االستهتار في العبادة، خاصة أن كان شرُّه مخفًيا أو لم 
 لتأديبه.

ن كان يكفيك أن تدعى "راعًيا" فلتعمل كما تشاء، دون أن يكون في ذلك خطر إبالحقيقة  ❖
د هذا العمل أن يكون  فال داعي أن تهتم باتهامات اآلخرين لك... ،عليك لكن يليق بمن يتعه 

لوكه باًرا، وحياته له فهم عظيم، وقبل الفهم أن تكون معه نعمة هللا العظيمة، وأن يكون س
 نقي ة وفضائله سامية.

شخص بأن أقود سفينة تجارية مشحونة بالكامل،  ي  عهد إل أضف إلى هذا، لو
اتها كاملة، موسوقة بشحنات ثمينة وأمرني أن أعبر بها البحر... أفال أتراجع عن ذلك  ومعد 

 المركب"! تغرق  بسبب عدم خبرتي؟! وإن سألني أحد لماذا تتراجع؟ أقول "لئال  
د الموت حسًنا، عندما تكون الخسارة متعل ِّ  قة بغنى مادي، ويمتد الخطر إلى مجر 

ال في المحيط بل  ،لكن أن بدأت السفينة تغرق  الجسدي، ال يلومني أحد عندما أتراجع...



 380 

د انفصال الروح عن الجسدفي هو   بل إلقائها مًعا  ،ة النار، والموت المنتظر ال يكون مجر 
ر في شر  عظيم تك. ألن ني لم أغرق بتهوُّ قاب األبدي، فهل أتعر ض لغضبك وكراهي  في الع

 عي في قبول الكهنوت(؟!كهذا )أي بسبب عدم تسرُّ 
ل إليك وأطلب منك  ال  تفعل هذا، فإن ني أعلم نفسي، كم هي ضعيفة وغير كاملة أأتوس 

 النمو.
زوابع الشديدة التي تجتاح نفس ي أعرف خطورة هذه الوظيفة وصعوبة عملها، والنإن
 هي أقسى من الزوابع التي تسب ب للبحر اضطراًبا. ،الكاهن

ر جًدا هذا األمر، رافًضا حمل هذه الوظيفة، فإن قبلها فال حذينبغي على اإلنسان أن ي ❖
 ن عليه بارتكابه خطأ يزعزعه.و ينتظر أن يحكم اآلخر 

إذ رب ما بدون  ،رافًضا قبول هذه الوظيفة ،يجب عليه أن يتنب أ باألخطاء التي قد يرتكبها
، مستهيناا بمخاطرهاإي اها يمكن أن ينال رحمة لنفسه من هللا. لكن من التصق بها قبوله 

 م نفسه من أي عفو، بل يصب غضب هللا عليه بارتكابه خطأ أعظم من األول. ر يح
مخيف جًدا هو  فال يوجد إنسان يقدر على احتمال الجهاد على الدوام، لهذا بالحق

 اشتهاء هذه الوظيفة.

مت القطيع في حالة جي ِّدة ومنتعشة، وبعدم مهارتي أفسده، فأغيظ ل  إن ني أخشى لئال  إذا تس ❖
 ذل ذاته ألجل خالصه وافتدائه.بهللا ضد ِّي، هذا الذي يحب القطيع حتى 

لكون بسبب صون، بل كثيرون منهم سيهلست أظن أن كثيرين من األساقفة )والكهنة( سيخل   ❖
 نها تحتاج إلى آالف األعين من كل جانب.إ أن أعمالهم تتطل ب عقاًل عظيًما...

تلك الصفات العديدة التي تستلزم في األسقف؟! وهي أن يكون قادًرا على  ى أما تر 
 تي ؛9 -2: 3 تي 1مالزًما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم )أنظر  ،التعليم، صبوًرا

 وآالم يتطل بها عمله؟! ( أي متاعب9 -7: 1
 نسى كل أتعابه لو انتقلت نفس واحدة هالكة...فت   ،عليه ىلقالرعي ة، واللوم ي   ئتخط

ن إر عنها. ألن ه عقوبة ال تستطيع لغة بشري ة أن تعب ِّ  يإن هالك نفس واحدة، يستدع
ًنا، كان خالص هذه النفس له قيمة هذا مقدارها، حتى استدعت أن يصير ابن هللا إنسا

 محتماًل الكثير من أجلها، فتأم ل  أي ة عقوبة يستوجبها هالكها؟!
يتسب ب في هالك أحد في هذه الحياة الحاضرة يستحق الموت، فكم  من وإن كان
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 باألكثر من يهمل ويسب ِّب هالك أحد في العالم اآلتي؟!
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

من الروح القدس قد أخذهم الهول من االرتقاء إلى درجة  مملوءينالذين كانوا أولئك  ❖
الكهنوت، كمن يخاف من أن يضطره األمر إلى أن يضع منكبيه تحت حمل ثقيل مع خطر 

 أن يستمر تحته منزعًجا.
يس كبريانوس  القد ِّ

 ب، فإن رقيبكم أنتم هو المسيح.يجب عليكم أيُّها األساقفة أن تكونوا رقباء للشع ❖

كونوا أيًضا رقباء صالحين لشعب هللا ليبارككم الرب. يقول في حزقيال النبي؛ كأن ه 
تسمع  ،ك رقيًبا لشعب إسرائيليا ابن اإلنسان قد جعلت  "ويقول له:  ،م واحًدا واحًدا منكميكل ِّ 

نه موًتا يموت. إلخاطئ قول لالر )تنادي( به من جهتي في الكالم من فمي وتحفظه وتبش ِّ 
فذلك الخاطئ يموت بخطي ته ودمه أطلبه من  ،ثمهإم الخاطئ ليتحف ظ من فإًذا أنت لم تكل ِّ 

يديك. وإًذا أنت دعوت وعرفت الخاطئ أن يتحف ظ من مكانة السوء ويزول عنه. فإن لم يزل 
د أتى وكان عنه ذلك الخاطئ يموت بخطي ته وأنت تربح نفسك. هكذا إذا كان سيف حرب ق

 ،ورأى الحارس السيف آتًيا وال ينذر وال يعل ِّمهم وتؤخذ نفس ،الشعب قد أقام حارًسا ليحرس
فتلك النفس تؤخذ بخطي تها ودمها أطلبه من الحارس، ألن ه لم ينذر ولم يطلب بالقرن. وإذا 

رب   ،فدمه يكون عليه ،لم يحترس الذي يسمع ويجيء بالسيف ويأخذهو صوت بالقرن ض 
والذي يحترس في نفسه والحارس ألن ه صوت فحياة  ،ن ه سمع صوت القرن ولم يحترسأل

 (.9 -2: 33 يحيا" )حز
تفسير قول النبي: السيف هو الدينونة، والصوت هو اإلنجيل والحارس هو األسقف 

ر ويشهد ويثبت القول ألجل الدينونة. وإذا  ،الذي ي قام على الكنيسة الذي يجب عليه أن يبش ِّ
م توصوا يا أساقفة الشعب وتشهدوا لهم بالتعليم، فخطي ة الذين ال يعرفون عليكم. ألجل ل

وخاطبوهم دفعات  ،هدوهما توه. والضالين وهم بكل صراحة، والعالم ثب ِّ دُّ ور   ،موا الجهلةذلك عل ِّ 
 ة بما يشفيهم.عد  

 (3 باب) الدسقوليَّة

نه وتجذبه إلى فوق، بل طرحته عِّ ينزلق، فإن لم ت   دوكاإذا مشى واحد على شاطئ البحر  ❖
 فقد قتلت أخاك. ،إلى النهر
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عين من تراه مشرًفا على االنزالق، وال تدعه يهلك أبًدا لكي يتعل م الواجب عليك أن ت  
 الشعب وال يهلك مع الذي أخطأ.

توب، لئال  يجب عليك أيُّها األسقف أن ال تتغافل عن آثام الشعب، وال تطرد عنك من ي ❖
رونك مثل ي به شعبه، ويعي ِّ م ِّ ف على االسم الذي س  ك ألجل تفريطك، لئال  يجد  هلك قطيع رب  ت  

م هللا إرميا النبي قائاًل: "إن رعاة كثيرين أهلكوا هذا الذين ألجلهم كلهم كل   ،فرطينالرعاة الم  
سوا ميراثي" وأنا أغضب على  ،لرعاةن غضبي قد اشتعل على اإويقول أيًضا: " ،الكرم ونج 

 (.3: 10 الخراف" )زك
 الدسقوليَّة

يوجد رعاة ال يكترثون بالعبء الذي ألقي على عاتقهم من قبل هللا، وألزموا أنفسهم على  ❖
حمله، وبتدبير النفوس يتعر ضون للخطر، حًبا في القيادة. فبعدما كانوا أغنياء في الفضيلة 

 اليدين... يخرجون بعد ذلك صفر
ويوجد رعاة بعد ما اشتعلوا غيرة بمحب ة إلهي ة نحو خالص النفوس، يكل ِّفون أنفسهم 

 بتدبيرهم. 
ير الغير، لكن ليس لهم من الغيرة على بلتد الالزمةويوجد رعاة، هؤالء وإن قبلوا النعم 

لهم هللا  هؤالء يعد خالص إخوتهم غير قليل، فال يقومون بهذا العمل إال  عن انزعاج...
من  ثواًبا على قدر محب تهم، أم ا أولئك التعساء اآلخرون فإن ني أدينهم ألنهم ليسوا على شيء  

 المحب ة.

إن كنت قد اقتنيت عيًنا تبصر بها حركة الرياح واألمواج من بعيد، فاسبق وحذر ركاب  ❖
 .هتمام والتدبيردت االتكون أنت السبب في الغرق، ألنك تقل   ،السفينة، فإن لم تفعل هذا

يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

 من له القدرة على هذه الرعاية؟! ❖

ألن نا لسنا مثل كثيرين، هؤالء الذين يستطيعون أن يفسدوا كلمة الحق، ويمزجوا النبيذ 
افهة التي بال سر القلب بالماء أي نمزج تعاليمنا بالتعاليم العامة الرخيصة الزائفة التالذي ي  

ق بين أنفسنا ومن نتقابل معهم، أو ألجل مداهنة كل طعم، ألجل نفعنا أو حتى نوف ِّ 
األشخاص، خادمين أنفسنا بكلمات أرضي ة، مفك ِّرين في األرضي ات، رابحين رأي الجماعة 
الطيب فينا )أي مدحهم لنا(، وبذلك نفسد أنفسنا إلى أبعد الحدود، ونهلكها، ونسفك الدم 
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 طلب من أيدينا!بريء الذي لتلك النفوس البسيطة، هذه التي ست  ال

أضف إلى ذلك، أنه كما ال يوجد أمان ألولئك الذين يسيرون على حبل رفيع مشدود، لئال   ❖
ينحرفوا من أي جانب من الجانبين، مهما كان االنحراف بسيًطا، فال تكون النتيجة هي ِّنة، 

هكذا بالنسبة لنا، فإن ه أن انحرف أحدنا إلى أي جانب مانهم يعتمد على توازنهم الكامل. أف
سواء بالرذيلة أو عن جهل، فإن ه ال يكون الخطر بسيًطا، إذ يسقط هو ومن يقودهم في خطأ 

 يصعب عالجه.
فعليك أن تسلك في الطريق الملوكي )طريق ربنا يسوع( العالي. وأن تحذر من أن 

( فهذا ما ينبغي أن تكون عليه مشاعرنا، 27: 24ل )تميل يميًنا أو يساًرا كما تقول األمثا
وهذا ما يكون عمل الراعي الصالح، أن كان يعرف كل نفس من رعي ته، ويقودهم بحسب 
طرق الرعاية السليمة، التي هي بحق وعادلة وبها تستحق أن تكون رعي ة للراعي الصالح 

 .)ربنا يسوع(
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

 تبل د خطير
ل خدمة األسرار أو الخدمة التبشيري ة إلى روتين ال يقف خطر التبلُّد عند حد تحوُّ 

وهو الكرامة التي أن دخلت إلى قلب الكاهن تبلُّده،  ،إن ما هناك ما هو أخطر من ذلك، جاف
خ اآلخرين على أخطائهم، لكن هو يوب ِّ فيرى نفسه معل ِّما لكثيرين، فال يقبل أن يتعل م أو ينتصح! 

 توجيه! وما أصعب خالص إنسان مثل هذا!أي كبرياء قلبه يأبى أن يستمع إلى 

غير  ىينتصح بسهولة، وأما اإلكليريكي فإذا صار رديًئا يضح إن الرجل العلماني إذا زل   ❖
 قابل للنصح!

"مع  :حتى يمكنه القول .ة الشمس ذاتها..ينبغي على الكاهن أن تكون روحه أنقى من أشع   ❖
في  هالجسد. فإن ما أحيااآلن في . فما أحياه بل المسيح يحيا في   ،المسيح صلبت فأحيا ال أنا

 (.20: 2اإليمان" )غل 
إن كان الذين يعيشون في البراري، وقد تركوا المدينة والسوق والضوضاء التي فيهما، 

 ،نين أنفسهم من كل جانبمحص ِّ  ...ويتمت عون كل أوقاتهم في ميناء الراحة والسالم
ويعملون في رزانة عظيمة، حتى أن هم يقتربون إلى هللا قدر  ،يتعل مون كيف يتكل مون و 

قو ة وقدرة تظن أن الكاهن يحتاج إليهما، حتى  ةفأي المستطاع في نقاوة غير مشوبة...
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 ص من كل نجاسة ويحتفظ بجماله الروحي طاهًرا؟!يتخل  
فهو معرض لتجارب أكثر تقدر  حتاج إلى نقاوة أعظم بكثير من هؤالء...إنه بال شك ي

 سه، ما لم يكن منكًرا لذاته على الدوام وعاماًل باستمرار.أن تنج ِّ 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 كرامة الكهنوت وتقديس المحبوبين
صحيحة، ويشعر بخطورة موقفه، كأب مؤتمن يدرك الكاهن األمين مفاهيم الرعاية ال

 هذا عددهم. على أوالد  
قدر ما ينال من كرامة، تزداد مسئولي ته نحو أوالده، قائاًل مع الرسول: "يا أوالدي بإنه 

ر المسيح فيكم" )غل  أتمخَّض بكمالذين   (.19: 4أيًضا إلى أن يتصو 
ة أو معرفة، إن ما هو رباط أبوي فالكهنوت ليس مجر د كرامة، وال تقديم رسالة مدرسي  

 ينال فيه الكاهن إمكاني ة جبارة من الرب يسوع ألجل أوالده المحبوبين.، عميق
كاني ة حياة معطاة للكاهن لكي يأخذ ويمتلئ باستمرار ألجل نفسه أواًل مالكهنوت هو إ

ام الناس  ئوعندئذ يفيض، ال من ذاته، لكن مم ن شبع به "فليض لكي يروا أعمالكم نوركم قد 
دوا أباكم الذي في  ،ةنالحس  (.16: 5 " )متتالسماواويمج ِّ

ويفيض على  وامتأل ألجل نفسه.، ن امتألإفالكاهن أشبه بخزان ماء، يفيض بسهولة 
ثت مياهه كيف يقدر أن ينضح بماء نقي فإن تلو   – ن أراد أو لم يردإ –اآلخرين بما في داخله 

 على غيره؟!
يخاطب اآلب قائاًل:  –القدُّوس في ذاته  –فهو أن االبن  ككاهن   أما ما يخجلني

قد ِّس ذاته ألجل محبوبيه، أما (. فإن كان الراعي الصالح، ي  17 س أنا ذاتي" )يوقد ِّ "ألجلهم أ  
سني هللا  –أنا الخاطئ  –ن اهتممت بكرامة الكهنوت وانشغلت بشرفه إأخجل  وال أطلب لكي يقد ِّ

 ه؟!ألجل تقديس رعي ته ل

زوا من الكتبة الذين يرغبون المجالس األولى في المجامع والمتكآت األولى في الوالئم" "تحر   ❖
 إن ما ألنهم يحبُّونها.  ،ليس ألن لهم هذا ،(6: 23 ؛ مت39: 12 )مر

هم قلوبهم. األمر الذي ال يستطيع أحد أن يصنعه إال  الذي إنه بهذه الكلمات يت  
 يستطيع فحص القلوب.

له المكان  م هللا الذي ينال نصيًبا من الكرامة في الكنيسة، يليق به أن يخصصفخاد
م له هذا المكان يكون مخطًئا. لكن الكاهن الذي ينال هذا المكان ال  األول، ومن ال يقد ِّ

 ينظر إلى هذا األمر حسًنا بالنسبة له.
سيحي ِّين، حتى إذن من الالئق أن يجلس مدب ِّرو الكنيسة في مكان رفيع في محافل الم

 ثقيل   تبدوا لهم كحمل  بل  ،ال  ينتفخوا بكراسيهمأزوا وتراقب أعمالهم. على أنه ينبغي مي  ي  



 386 

 يعطون عنه حساباا.
 ال يحبُّونها؟! ولكن من الذي يحكم بأنهم يحبُّون المتكآت األولى أو

 إنها أمر يخص قلوبهم، وال يمكن أن يحكم فيها قاض غير هللا.

زوا من خمير ال  يسقطوا في هذه الخميرة، "تحر  أب نفسه تالميذه أنه يبغي لقد حذ ر الر  ❖
أحبُّوا األشياء الزمني ة الحاضرة ولم يخافوا من  ،الفر ِّيسي ِّين)، ألنهم "وقي ِّينالفر ِّيسي ِّين والصدُّ 

هم، ولم غلقت قلوبوال أحبُّوا األمور الصالحة األبدي ة، وبهذا أ   ،األشياء الشر ِّيرة األبدي ة
 يستطيعوا أن يفهموا.

يس أغسطينوس  القد ِّ

 الراعي مثال الرعيَّة
كما نحن عندكم  ،والحظوا الذين يسيرون هكذا ،"كونوا متمث ِّلين بي مًعا أيُّها اإلخوة

 (.17: 3 قدوة" )في
و في بطون الكتب، س من فوق المنابر أدر  لًما نظرًيا ي  ما كانت المسيحي ة يوًما ما عِّ 

ع بها الراعي الذي تتلمذ على يديه الرعي ة. فحياة إن ما هي حياة يعيش فيها المؤمن، وروح يتشب  
 الراعي وسلوكه هما عظة صامته قوي ة وخطيرة، تنعكس على حياة أوالده.
ن ل لها، ألن مذ األو  لذلك ما نطق به ربنا يسوع بوصي ة أو فضيلة إال  وكان المنف ِّ 

ر أخرى، أو كمن يتكل م في أمور ال يؤمن بها وال م رجاًل ويؤخ ِّ يتكل م وال يعمل يكون كمن يقد ِّ 
 الده بتنفيذها؟!و فكيف يطالب أ، قهاب ِّ يحيا بها وال يستطيع أن يط
ن أعمى ال يستطيع أن يقود أعمى، هكذا ال يقدر راع  أن يعل ِّم رعي ته إقال رب المجد 

ذا يؤك ِّد الرسول بولس على تلميذه أن يستمر في رعايته لنفسه أثناء رعايته بما ال يحيا به. وله
والذين  ،ص نفسكألنك إذا فعلت هذا تخل ِّ  ،وداوم على ذلك ،للشعب. "الحظ نفسك والتعليم

م ربنا يسوع العمل على التعليم "وأما من 16: 4 تي 1يسمعونك أيًضا" ) م وعل   عمل(. وقد قد 
 (.19: 5 " )متتالسماوافي ملكوت فهذا يدعى عظيًما 

 م السي ِّد المسيح أقواله بأعماله.تأم ل كيف دع   ❖
 (.29: 11 وديع ومتواضع القلب" )مت ألن ِّي"تعل موا من ِّي  :لقد قال

م نفس الدرس وهو على الصليب عندما وقد عل   بشر أن يحبُّوا أعداءهم...اللقد أوصى 
 طلب المغفرة لصالبيه.
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( 40: 5 له الرداء أيًضا" )مت فاترك ،أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك"من  :لقد قال
 ثيابه فحسب بل حتى دمه. واآلن على الصليب لم يعطِّ 

"كونوا متمث ِّلين بي"  :م. وبهذا قال أيًضا الرسول بولسبهذا األسلوب أمرنا السي ِّد أن نعل ِّ 
لسفته بالكالم فقط دون (. فإن ه ليس هناك شيء أجف من المعل ِّم الذي يعلن ف17: 3 )في

 .المرائيمعل ِّم بل الالعمل. ألن مثل هذا ال يقوم بدور 
لم يكونوا في حاجة إلى  ى م الرسل أواًل بسلوكهم وبعد ذلك بكلماتهم، بل بالحر ولهذا عل  

.  كلمات ينطقون بها، عندما كانت أفعالهم ذاتها تنطق بصوت  عال 

ألن  ،أصوات العزف وجميع آالت الطرب القدوة الحسنة تعطي صوًتا أحلى وأعذب من ❖
 الناس ال يعتبرون ما نقوله بمقدار ما نفعله.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 إن سيرة الكهنة يجب أن تكون وعًظا دائًما لخالص القريب. ❖
يس أغسطينوس  القد ِّ

ر اآلخرين، ويصير حكيًما حتى يجعلهم حكماء، ى قبل أن يطه ِّ تنق  ينبغي على اإلنسان أن ي ❖
يضيء لهم، ويقترب من هللا ليجذبهم إلى هللا، ويتقد س ألجل تقديسهم، ويكون له من لونوًرا 

 يقوده ليقودهم هو بحكمة.
يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

ًعا في الكلمات، نافًخا ذاتك باطاًل سة باألعمال، وال تكن متوس ِّ كلمات الكتب المقد   اقرأ ❖
د أفكار  نظري ة.  بمجر 

دة وحدها. أم ا الخادم  ❖ س نفسه على المعرفة المجر  مازال غير أمين ذلك الخادم الذي يؤس ِّ
 فهو من يعلن إيمانه بالطاعة للمسيح معطي الوصايا. ،األمين

 تزال غير مضمونة. حتى وإن كانت معرفة سليمة، ألن معرفة بدون عمل مساو  لها، ال ❖
 كل شيء يثبت ضمانه باالختبار.

يس مرقس الناسك  القد ِّ

 فال تتحد ث عن الفضيلة. ،إن لم يكن لك أعمال ❖

تشعر بخجل في نفسك، ولئال ينكشف كذبك لئال   ال تقل لغيرك ما لم تختبره أنت بنفسك... ❖
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 مقارنة ما تقوله بحياتك.عند 

مهم الحق. ويقبلون قولك بإيمان. ويسيرون في طريقه بفرح. وأنت اآلخرون يسألونك أن تعل ِّ  ❖
 م الحق بينما بيتك خراب في الداخل.تعل ِّ 

 الحق في نفسك. اعرفيا من يفسر الحق لآلخرين،  ❖
 مار إسحق السرياني

فأصبح من الضروري أن يتسربلوا بروح  ،عملهم التبشيري في العالمكان على الرسل القيام ب ❖
فكيف يمكن القيام بهذه المهم ة أن لم يكن الرسل قد استناروا بالنور  التقوى والفضيلة...

اإللهي؟! وإال  كانوا عمياًنا يقودون عمياًنا، إذ ليس في مقدور إنسان تائه في بحر الظالم 
ثته نفسه بالقيام بهذه المهم ة سقط يق المعرفة والحق. فإذا حد  الدامس أن يرشد آخر في طر 

 وهما أعميان في أعماق حفرة سحيقة مروعة. االثنان
 البابا كيرلس الكبير

هين بأعماله الحسنة باستحقاق. إذا ابتعد الراعي عن الظلم يضطر تالميذه أن يكونوا متشب ِّ  ❖
 (.9: 4 نه كما يكون الكاهن هكذا يكون الشعب )هوإنبي كما قال هوشع ال

 الدسقوليَّة

 شرور الراعي تتسرَّب أسرع من كلماته
يس غريغوريوس النزينزي عرض  بين  شرور الراعي ورذائله تتسر ب أنقائاًل ب القد ِّ

قوي ة التأثير، تفسد حديثه وعظاته عن  بة، لكن ها سريعة التسرُّ الرعي ة ولو كانت تافهة ومخفي  
فسنتين كوًبا من العسل، ألن الشر أقدر الفضيلة والصالح، كما تفسد قطرة أو قطرات من اإل

 على العدوى من الخير.
لكن الشعب  خفى عن أعين الرعي ة.فكثيرون حسبوا أن شرورهم وخطاياهم يمكن أن ت  

 عيوب راعيه من أي شيء آخر.أقدر على فهم 
اسة أما في خدمة التربية الكنسي ة، فبالنسبة لألطفال خاصة، فإن هم ذوو مشاعر حس  

تشعر بضعفات الخادم دون أن يدري. فيدركون كذب الخادم عندما يعدهم ، ومدارك مرهفة رقيقة
وب عندما يثور في غير نه غضإبالجوائز وال يفي، أو بالزيارات واالفتقاد وال ينف ِّذ. ويدركون 

 مشاغًبا. ه  طفل حسب   د  ضوعيه 
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سيدرك المخدومون كل ضعفات  ،عاجاًل أو آجالً ، على أي األحوال بطريق أو بآخر
 .وإهمالهالراعي 

لخطيرة، ألنها تتسر ب إلى أجيال  قادمة  إنه خطي تي وخطي ة آبائي وإخوتي الرعاة
 وا ألجل ضعفنا.صلُّ  يحملون آثامنا بقيادتنا الخاطئة لهم.

، تزداد خطورة شرُّه. إذ ينتشر ضرره بين كثيرين، أكثر مم ا يسع مسئولي ة الراعبقدر ما تت   ❖
(.لو   كان محصوًرا في شخصه )أي ليس براع 

عها برائحة كريهة فليس من السهل صبغ قطعة من القماش صبًغا كاماًل، أو تشبُّ 
م الجو، وأن  التي تدعى وباءً  ميتةالمكذلك ليس من السهل لألبخرة  والعكس... أن تسم ِّ

ه كل ها ليست سهلة كسهولة انتشار عيوب ذه تتسر ب من الجو إلى الكائنات الحي ة...
 الشخص المسئول بين رعي ته، بسرعة تفوق سرعة انتشار الفضيلة المضادة لها.

ية ويسهل . ألن الرذيلة مغر ..فيكتمه فالشر له الغلبة في االنتشار على الصالح
ممارستها. فليس هناك أسهل من أن يصير اإلنسان شر ِّيًرا، حتى ولو لم يقده أحد إلى ذلك. 

 وأما بلوغ الفضيلة فنادر وصعب، مهما كانت عوامل اإلغراء والتشجيع.
ي في تصوُّ  الكهنة  اسألره الحقيقي العجيب: "وهذا ما أظن أنه يقصده الطوباوي حج ِّ

سا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبًزان حإعن الشريعة قائاًل:  أو  ...مل إنسان لحًما مقد 
 "إنوعندما أجابوه بالنفي، سألهم ثانية:  فأجاب الكهنة وقالوا: ال." طعاًما فهل يتقد س؟

وال تبقى  ،سفإن هم بالضرورة يجيبون بأنها تتنج   "س؟لمست هذه أشياء دنسة فهل تتنج  
سة )  (.13 -11: 2 ينظر حج ِّ أمقد 

ماذا يقصد بأقواله هذه؟ كما أظن أنه يقصد أن الصالح تكتسبه الطبيعة البشري ة 
قد ة لممارسة الشر كالهشيم )العشب الجاف( عندما يت  ة مستعد  لكن الغالبي   بصعوبة...

 باللهيب وتلهبه الرياح فإن رطوبته تنتهي.
 افه، أم ا الصالحفاإلنسان يمكنه ممارسه الشر إلى أبعد مدى بسرعة شديدة بباعث ت

 فيسير فيه ببطء شديد.
يعمل على بث المرارة في العسل، بينما ضعف الكمي ة من العسل  األفنستينفقليل من 

 ...األفنستينال تعمل على تحلية مرارة 
ثنا عنها، لذلك وجب علينا أن نهتم لئال  نكون  هذه هي النقطة األولى التي تحد 

امين األقل من ا )من جهة ن الفضيلة، أو نكون نموذًجا سيًئا للرس  امين أردياء في رسم مفاترس  



 390 

نهرب من المثل القائل بأننا نشفي  ى الرتبة الكهنوتي ة(، أو مثااًل سيًئا للرعي ة، أو بالحر 
 اآلخرين ونحن بعد في آالمنا.

يس غريغوريوس النزينزي   القد ِّ

ي هدم برمته. ألجل ذلك تصل ِّي الكنيسة ألجل الكهنة حتى ي رفعوا  ،بناء أساسإن لم يكن لل ❖
 إلى مقام الكهنوت.

 الكهنة األشرار هم سبب خراب الشعب. ❖

ن يضربة هلك بها الشعب، ولم تكن عليها خطيئة الكهنة؟! فنحن الملتزم ةون أيماذا تظنُّ  ❖
 ة موته.بأن نقتاد الشعب إلى الخالص قد صرنا عل  

 أول مضطهديك. ن مين في كنيستك كثيًرا ما يكونو ن أولئك المتقد ِّ إا رب! آه ي ❖

واللون العظيم الذي له قد  .فاتهمألن حياة الكهنة رديئة بسبب تصرُّ  ،أسودإن الذهب قد  ❖
 إلى عار للنظر بسبب أفعالهم السيئة. استحالتغي ر، ألن ثوب القداسة الذي لهم 

جميع األسواق، أي أنه لم يوجد فعل في العالم إال  دت حجارة المقدس في رأس وقد تبد  
 وصنعه بعض الكهنة.

إن ِّي اعتبر أن هللا ال ي هان من الشعب بقدر ما يهان من الذين وضعهم ألجل تثقيف  ❖
 مون مثاًل رديًئا.غيرهم، وهم يقد ِّ 

 غريغوريوس باأل

ح بين الدجاج، أم ا الراعي فيأتي بضرر أجسم إن الثعلب يضر ضرًرا جسيًما عندما ي طر  ❖
ألن ه كما أن الثعلب يغضب ويخنق الدجاج، هكذا الراعي  وأعظم عندما يحتدم غيًظا...
 الشر ِّير يغلق األنفس ويهلكها.

بقدر ما ترى أمانة تالميذك، والذين يأتون إليك، ينبغي عليك أن تتحفظ في كالمك وعملك،  ❖
 ون بك.ألنهم يطيعونك ويتشب ه

يس يوحنا الدرجي  القد ِّ

ستطع أن أجد من أفسد الكنيسة وبلبل الشعب إال  الذين أعند بحثي في التاريخ القديم، لم  ❖
 أقامهم هللا كهنة وانحرفوا.
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 ست بواسطة سيرة اآلباء األردياء، وبيت المقدس خرب برذائلهم.إن الكنيسة قد ن ج ِّ  ❖
يس إي  رونيموسالقد ِّ

 عاد عيوب الكاهن، فإن هفواته أيًضا تظهر بسرعة.استبيستحيل  ❖
فالمصارع بقدر ما يبقى في منزله دون أن يصارع أحًدا، تختفي ضعفاته مهما كانت 

 عظيمة. أم ا إذا خرج ليصارع، فبسهولة تظهر ضعفاته.
ر العاملة، فإن خدمتهم المنعزلة تعمل هكذا فإن الذين يعيشون هذه الحياة الخاصة غي

ي عن عزلتهم خفاء نقائصهم، لكن هم متى قاموا بخدمات عامة وأ جبروا على التخل ِّ إعلى 
 ى نفوسهم أمام الجميع في كل حركاتهم المنظورة.الشديدة، تتعر  

فإن أعمالهم الصالحة تفيد كثيرين، كما أن أخطاءهم تجعل الناس عاجزين عن  ،لهذا
عهم على التراخي في السعي نحو ما هو أفضل.ممار   سة الفضيلة، وتشج ِّ

ح النفوس التي ينبغي على الكاهن أن تشع نفسه بالجمال من كل جانب، حتى ي فر ِّ 
وتهلك مرتكبيها  ،يرعاها وينيرها. ألن أخطاء البشر العادي ِّين ترتكب كما لو كانت في الظالم

، ويعرفهم كثيرون، فهذه تؤد ِّي إلى ضرر عام فقط. أم ا أخطاء الذين لهم مركز مرموق 
 يصيب الكل...

وبخالف هذا كلُّه، فإن أخطاء المجهولين، وإن كانت واضحة، لكن ها ال تضر اآلخرين 
ا الذين نالوا الكراسي األولى، فهم مكشوفون أمام الجميع. فإن أخطأوا في أصغر  كثيًرا؛ أم 

ال  ،ة لآلخرين. ألن كل البشر يقيسون الخطأاألمور، تبدو هذه الهفوات عظيمة بالنسب
 بحسب المعصي ة، بل بحسب مركز العاصي.

إن حدث من الكاهن أي هفوة، ولو كانت طبيعي ة في أي إنسان، فإن ها تقلب كل محيط  ❖
 الحسنة أن تبرئه من أفواه مت هميه. األخرى حياته التعليمي ة، وال يمكن ألي عمل من أعماله 

ى، أو شخًصا لم عر  ون أن يحكموا على الكاهن كما لو كان جسده م  تعدُّ فكل البشر مس
 يرث الطبيعة البشري ة، إن ما يشبه مالًكا خالًيا من كل الضعفات.

ينبغي على الرأس )الراعي( أن يكون أقوى األعضاء، حتى يمكنه أن يضبط ما ينبع من  ❖
 بقي ة أعضاء الجسم من أشياء ضارة ويطردها.

هلك معه بقي ة ف وي  فإن ه سيضع   ...وال يقدر على المقاومة ،ان الرأس ضعيًفان كإلكن 
 الجسد.
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نه بسيرته النقي ة يضيء بنوره على جميع الناس ليقتدوا بمثاله. أحتى  أليلزم الكاهن أن يتأل ❖
 وأما إذا استحال هذا النور إلى ظالم، فماذا يحل بالعالم؟! أفما يصير خراًبا؟!
يس يوح  نا الذهبي الفمالقد ِّ
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 كرامة الكهنوت والذات البشريَّة
 مفهوم الذات وبذلها

يسوع على تالميذه حينما نظرهم وقد اختارهم من بين اآلالف بل مالي ِّين  نان ربتحن  
تلك والخطورة أن ينشغل هؤالء بهذا السلطان و  البشر، ووهب لهم سلطاًنا، وأي سلطان!...

نكر يين حياتهم في الرب فيهلكون، لهذا قال لهم: "من أراد أن يكون لي تلميًذا فلمتجاهلالكرامة، 
 نفسه..."

ق إلى أذهاننا المفاهيم تطر  توما أن نسمع عبارة "ينكر نفسه" أو "يبذل ذاته" حتى 
لنا لقد حو   .امتالءبال يه بال نوال، تفريغ ة، فنرى بذل الذات عطاء بال أخذ، تخل ِّ هة المشو  السلبي  

د نسيان "إنكار الذات" إلى أمر عسير، مكروه، محزن، يود الجميع لو هربوا منه. فنظنُّ  ه مجر 
تها وإرادتها ومشاعرها ونزعاتها وأشواقها ومخاوفها وآالمها وآمالها وأفراحها  للنفس وقو 

 ة واهية أو بال إرادة!ومن يقدر أن ينسى نفسه؟! حسبناه حياة بإراد وتخطيطات مستقبلها.
فبئس مسيحي ة  إن كانت المسيحي ة إنكار ذات، وكان اإلنكار بهذا المفهوم السلبي...

.أبعد ما تكون عن أن ت   كهذه جافة ضعيفة واهية.  نسب إلى ربنا يسوع الحي 

 ما هو إنكار الذات؟
وصار عقاًبا  ته،ن تالشى فقد حيوي  إيجابي عميق، إله جانب  إنكار الذات في حقيقته،

ل إلى رذيلة وبؤس.  مًرا وتحو 
عن كل ما لنا لربنا يسوع، لكن يلزمنا أن نأخذ ربنا يسوع  ًياإنكار الذات، وإن كان تخل

ته وحبُّه. أي أن في نسياننا لنفوسنا يجب أن ننشغل بربنا يسوع، وفي تفريغنا من  هونحيا به وبقو 
 الظلمة نمتلئ بالنور.

عن اإلرادة البشري ة الواهية، ال لنكون بال إرادة، بل تكون لنا  إنكار الذات هو تخل   
بمعنى أنه يصير لنا بدل الضعفات البشري ة  إرادة الرب القوي ة العاملة، في الخدمة وفي حياتنا.

 إمكاني ة غير بشري ة تسمو على كل ترهات البشر.
بضعفاته ونقائصه بفعل الم، تسليم للكيان البشري استسإنكار الذات هو تسليم ال 

هللا بدون قلق على حياتنا الشخصي ة أو الخدمة التي ائتمننا عليها،  بين يدي   مضطرمةمحب ة 
ته. ةدون طلب أي  ضمانات من هللا أو وضع شروط عليه، وعندئذ نكون عاملين بقو 

م نحو هللا بمعنى آخر إنكار الذات هو زهد روحي ال يقف عند حد الترك بل تقد  
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د نسك بل حب متبادل وا رتماء في أحضانه، كما يرتمي الرضيع على صدر أمه. هو ليس مجر 
 نفسال تهب .بكامله تسلمه منهبين هللا المحب والنفس الضعيفة. هو ترك القلب بالكامل هلل، و 

 ما لها إي اه رأًسا.ليجعلها عضًوا حًيا في جسده السر ي، مقد ِّ  هلل هاذات
س كعروس في حضن العريس، على أن تقبله عريًسا لها، تجد هو ارتماء بالنف ،أقول

 في الحياة معه كل سعادتها.

 إنكار الذات في الخدمة
أو يحسب نفسه ال شيء، إن ما يلزمه اإليقان بعمل  ،لكاهن أن يدرك ضعفهلال يكفي 

 فيه. –الكاهن األعظم  –ربنا يسوع 
ين سنة من عمره، إذ كان يظن فموسى النبي ما كان يقدر أن يخدم الرب بعد األربع

م درًسا قاسًيا أنه ال يقدر أن أنه يستطيع أن يعمل بذاته، لذلك فشل وهرب. وفي البري ة تعل  
 :يصنع شيًئا، وبهذا المفهوم أيًضا ما كان يقدر أن يخدم، بل عندما دعاه الرب للخدمة أجابه

(. لكن عندما استطاع أن يدرك 13 ،10: 4 بيد من ترسل" )خر أرسل أنا ثقيل الفم واللسان..."
مفهوم إنكار الذات، أنه ليس مجر د شعور بالضعف وحده، بل أيًضا اإليمان بقدرة هللا على أن 

 يستخدمه؛ عندئذ خرج موسى ليخدم، ناسًبا كل عمل للرب.
فقد  والكاهن عندما يخرج للخدمة، ليس له أن يطلب من الرب حساًبا عن كل شيء.

موهبة يعطيها آلخرين، قد يعطيه كرامة أو عن ه ععها عن آخرين، وقد يمنيعطيه مواهب يمن
كل هذا يتقب له من يد  هواًنا، إمكاني ات مادي ة أو عوًزا مادًيا، ضيقات أو تسهيالت في الخدمة.

 الرب العاملة بمقاصد أزلي ة ألجل الخادم والمخدومين ولمجد الرب أواًل وآخًرا.
لم تشغله هذه األمور عن الخدمة، وال رأيناه يعاتب الرب في فبولس الرسول األمين 

لهذا يقول: "في كل  .. بل كان متأك ًِّدا أن "كل األشياء تعمل مًعا للخير للذين يحبُّون هللا"شيء  
ام هلل في صبر  نظهر أنفسنا كخ   شيء   في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في  كثير   د 

 بمجد   ...، في علم  ، في طهارة  ، في أصوام  ، في أسهار  ضربات، في اضطرابات، في أتعاب  
 .ين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون ، بصيت رديء وصيت حسن، كمضل ِّ وهوان  

بين ونحن غير مقتولين. كحزانى ونحن دائًما فرحون. كفقراء ونحن كمائتين وها نحن نحيا، كمؤد  
 (.10 -4: 6 كو 2ء" )نغني كثيرين. كأن ال شيء لنا ونحن نملك كل شي

 التواضع
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عندما يحاول الرعاة إصالح الرعية المنحرفة يجب عليهم أن يتحلوا بالتواضع حتى ال ينحرفوا  ❖
في استخدام سلطتهم وأن يشعروا أنهم مساوون لإلخوة الذين يصلحونهم. وعلينا نحن الرعاة أن 

ئهم عن أنفسنا، ألن نتدرب في صمت  وتأمل  وأن نفضل األشخاص الذين يتم إصالح أخطا
خطاياهم قد تصححت عن طريقنا بتدريبات شاقة، أما خطايانا نحن الرعاة فلم يوبخنا عليها أحد 

من أجل هذا ندان نحن الرعاة أمام الرب بقدر ما ن عتق من العقاب أمام حتى ولو بالكلمة. 
ائها هنا في هذا . وباألكثر تتحرر الرعية من الدينونة اإللهية، ألنها تدان على أخطالناس
 .1العالم

لتتأكد الرعية أن الرعاة متواضعون داخلًيا أمام أنفسهم. وهكذا يجب على الرعية أن تدرك ما  ❖
 .2ينبغي أن تخافه من السلطة، وما ينبغي أن تقلده في محيط التواضع

 األب غريغوريوس )الكبير(

 حرب شيطانيَّة!
 ان األعظم، ربنا يسوع وحده. وكمهذه جميعها تخص الكاه ،كرامة الكهنوت وأمجاده

يسً فتمج ِّ  ،قد تنحرف الرعي ة عن هذا المفهوم ه شر ِّيًرا وترذل من تظنُّ  ،اد الكاهن الذي تحسبه قد ِّ
هكذا يعمل الشيطان جاهًدا في  ومهماًل، تمدح واحًدا وتذم آخر، تحب راعًيا وتبغض آخر.

م له الكرامة فيحسبها لذاته ال خداع من ت  وما أسهل ان االنحراف بمفاهيم الرعاة أنفسهم أيًضا. قد 
ه أو كأن ه إله يخاف انحراف عابديه ألن ه شيًئا يهتم الناس بذم ِّ  ،هلل، ويرتعب من الذم واإلهانة

ينحرف الرعاة وقلوبهم إلى االنشغال بمديح أن  ،يا له من كبرياء! يا له من خطر شديد عنه.
 الناس أو ذم ِّهم.

له  دك ِّ حتى يؤ  ،ينث بسهامه ضد كل راع  من أفواه المادحين أو الذام ِّ إبليس، بمكره، يبع
ذاتي ته البشري ة، فيحبُّها من جديد، وإذ تعود ذاتي ته البشري ة إلى الحياة يقف عمل ربنا يسوع فيه، 

 يسوع فيه.و لب مع ربنا يسوع ال يعود الراعي يحيا بذاته بل يحيا بربنا يسوع ن ص  إوبالعكس 
أن تدخل قلب الراعي، تفسد كل مفاهيمه  تاستطاعن إي السهام األولى التي هذه ه

وحياته وتشغله بعيًدا عن مخلص نفسه ومخلص رعي ته، ربنا يسوع الراعي. فينقلب من راع  إلى 
خادع، يخفي ضعفاته، مظهًرا ما يبدو صالًحا فيه، عابًدا الناس ال هللا،  ممثل بارع أو مراء  

                                                 
1 Pastoral Care, 2:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
2 Pastoral Care, 2:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا 
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اس عليه وجزائهم له، ال حكم الرب ومكافأته، بالرغم من تحذيرات الرب لنا، "ويل مهتًما بحكم الن
 ن قال كل الناس فيكم حسًنا".إلكم 

تارًكا ذاته البشري ة  ،فإذ يتحط م قلب الراعي ليصير مرائًيا، أو ليصلب عمل هللا فيه
إن ما ثماًرا مظهري ة تتبعها  ،ةع منه ثماًرا روحي ة في الخدمة، أو نمًوا في الكنيستعمل، ال تتوق  

وال  ،إذ ال يطيق المرائي أن يرى من يفضح عيوبه ثمار الجسد، من غضب وعدم احتمال...
من ينتقده، فيغضب بل ويزمن الغضب معه ليصير بغًضا وكراهي ة وحقًدا وحسًدا، مهما لبس 

 ثوب الوداعة أو المحب ة المظهري.
حور تركيزه، أو تصير اإلله الذي يتعب د له ويخدمه، متى انشغل الراعي بذاته تصير م

لتنجح خدمته، بل ويسقط في  –كما يبدو له –أو  ،ال يمنعه من هذا من أن يذم غيره ليظهر هو
نه في حبُّه لذاته يطلب إ خفي الكل ويظهر هو.كل هذا لي   ت ودسائس...االكذب، ويقوم بمؤامر 

 أو آخر. لو دفع ثمن هذا سجوده للشيطان بطريق  كئات األولى أمام الرب والناس، و المت  

 أمثلة
 موسى. 1

قائلين: "ينظر الرب إليكما  ،في العهد القديم قام المدب ِّرون ضد موسى وهرون 
حتى تعطيا سيًفا في  ،فرعون، وفي عيون عبيده رائحتنا في عيني   هماتأنتنويقضي. ألنكما 

 (.21: 5 أيديهم ليقتلونا" )خر
تحاول أن  ،موسى وهرون  ل حراب خرجت من فم الشيطان إلى قلبي  إن ها كلمات ب

 ،فلماذا يسمح بإهانة كرامتكما ،ا تريدان أن تخدما الربمنتأ تثير فيهما حب الكرامة البشري ة.
نه خير لكما أن ترجعا عن هذا إالشعب والمدب ِّرين أيًضا؟!  وأمام بل ،ليس أمام فرعون فحسب

لكن موسى خادم الرب  يعرف كيف يصرخ إلى الرب حتى ال  العمل وتحتفظا بكرامتكما.
 "؟رسلتنيألماذا  ؟يصيب الشيطان هدفه "يا سي ِّد لماذا أسأت إلى هذا الشعب

حًقا. لو لم يصرخ موسى إلى الرب لكان في لحظات قد قتلته ذاته البشري ة أو حبُّه 
 وأفسدت خدمته. قتلته وخوفه من اإلهانات البشري ة ،للكرامة

 يوحنا المعمدان. 2
وبنفس المنطق، في شكل  آخر، حاول الشيطان أن يثير الذات في يوحنا المعمدان 

شهدت له  قد على فم تالميذه قائلين: "يا معل ِّم هوذا الذي كان معك في بحر األردن الذي أنت
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أجاب: "أنتم  زت أنظاره على ربنا يسوع وحده،أم ا يوحنا الذي ترك   ،هو يعمد والجميع يأتون إليه"
رسل أمامه. من له العروس فهو أنفسكم تشهدون لي إن ِّي قلت لست أنا المسيح بل إن ِّي م  
من أجل صوت العريس. إًذا فرحي العريس. وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرًحا 

 (.30 -28: 3 ل. ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص" )يوقد كم  
ه أنظار رعي ته إلى ذاته، طالًبا أن يزيد في نظرهم، يوحنا يبك ِّت كل راع   ن  أوك يوج ِّ

 له، ويخاف ويضطرب من ذم ِّهم. مهتًما في قداساته ووعظه وخدمته بنظرة الناس إليه وحبُّهم
 لمسيح.لمثل هذا يغتصب الكنيسة العروس لتكون عروًسا له ال 

 بولس وبرنابا. 3
هوا بالناس ونزلوا نابا: "إن اآللهة تشب  أثار العدو الجموع في لسترة قائلة عن بولس وبر 

ام المدينة بثيران  وكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس. .إلينا" وأتى كاهن زفس الذي كان قد 
 وأكاليل عند األبواب مع الجموع وكان يريد أن يذبح.

ص مم ن وضعوه في مرتبة ر ة وقاسية، كيف يقدر إنسان أن يتخل  يا لها من تجربة م  
بل المسيح  ،فأحيا ال أنا ،لبتاآللهة لو لم يكن فعاًل قد اختبر قول الرسول: "مع المسيح ص  
". لذلك لم يستطع بولس وبرنابا أن يطيقا هذا األمر  إلى قا ثيابهما واندفعابل "مز   ،يحيا في 

 لكم...ر تحت آالم مثش  نحن أيًضا ب   ؟أيُّها الرجال لماذا تفعلون هذا :الجمع صارخين وقائلين
 (.14 الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما" )أع اوبقولهما هذا كف  

وهو تهييج  آخر،هما، فاستخدم سهًما تهما بالمجد ويؤك ِّد ذاتي  ير ِّ غلقد فشل العدو أن ي
هما حتى رجموا بولس )أع لكن الرب  الخدمة. نلعل هما يحتقران الشعب ويتركا ،(14 الشعب ضد 

 الة ربنا يسوع التي ائتمنهما عليها.ال رساهما ليكم ِّ قو  

 السي ِّد المسيح. 4
ه الكتبة  والشيطان في جهله بشخص ربنا يسوع استخدم نفس األسلحة، فأثار ضد 

نه ببعلزبول رئيس الشي اطين يخرج الشي اطين، إقائلين  ،(11 والفر ِّيسي ِّين عندما شفى األخرس )لو
 ،ي ة، أجاب بما يكمل رسالته وهو الكشف عن شخصهوإذ لم ينشغل الرب بالدفاع عن كرامة بشر 

 :وللحال تحد ث بكلمات كرامة على فم امرأة قائلة هم على التوبة.طلب الكرامة، مع حث ِّ لليس و 
"بل طوبى للذين يسمعون  :"طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما". أم ا هو فأجاب

مذكًرا إي اهم بآية يونان النبي.  ،به ودفنه ثالثة أي ام وقيامتها عن صلثً متحد ِّ  ،كالم هللا ويحفظونه"
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ة يونان النبي آيلكن أطلب أن تتم ، كأن ه يقول لها: لست أطلب كرامة بشري ة ومدًحا من أحد
عندئذ ال تطلبون التطويب ، أنتم بل أحيا أنا فيكم افال تحيو  ،صلب ذواتكم البشري ة معيلكي ت  

 البشري.
 إًذا فلنحذر من كل حب للكرامة.، هت إلى ربنا يسوعهذه الحرب وج ِّ إن كانت 

 صخرة المجد الباطل المرعبة!و  الكهنة
م كان يهجم الوثنيُّون على بيوت الكنيسة في القرون األولى في عصر االستشهاد، يو  

اتهم مصادرين كل ممتلك، المسيحي ِّين ويفتحون بطونهم أو يشعلون أجسادهم بالنار إلنارة الطرق 
لشيطان أن ينجح في لما أظن كان يمكن  األرضي ة، حارمين إي اهم من كل حق إنساني...

تأك ِّد تماًما أن يختار للرعاية ي  فالراعي كان يوم  .تصويب سهام إحياء الذات البشري ة في الرعاة
ين فمن أ بون.يتعذ   –شعبه –وعينيه ستنظران أحشاءه  ،وأطفاله سيقتلون  ،أمواله ستصادر

، بل وكمؤمن قد مات  يدخل حب الكرامة إلى قلبه أو حتى الخوف من الذم؟! أنه ليس كراع 
أنظاره ال تنحرف عن الصليب ألن  طه الذم.المدح وال يثب ِّ  هعال يشج ِّ  وصلب مع ربنا يسوع.

 والمصلوب.
لكن، يا للخسارة الكبرى، يوم هدأت موجة االضطهاد بدخول قسطنطين البار 

لت بعض معابد الوثني ِّين إلى كنائس، وخرج الرعاة والرعي ة من المغائر وشقوق المسيحي ة،  تحو 
ها األواني الذهبي ة ومالبس ؤ من الحقول ليتعب دوا في كنائس ضخمة مزي نة، تمل ااألرض وأتو 

 الخ. الكهنة الغالية
أوان   وال إلى وجود ،ل إلى كنائس ضخمةأعود فأتدارك أن الخسارة ليست في التحوُّ 

ت الكنائس إلى لإن ما يوم انشغل الرعاة بهذه عن رسالتهم، فتحو  ، ذهبي ة أو مالبس غالية
بل يبحث عن كبار الفنانين ، س وصلت إلى ربنا يسوعو نفمن المتاحف، ال يهم الراعي كم 

 ،ح القدسامين والمهندسين إلقامة كاتدرائي ة عظيمة! وال يهتم باألواني التي هي هيكل الرو والرس  
ل كل آنية أن تحمل ربنا يسوع فيها وتتناول جسد الرب ودمه باستحقاق، بل ينشغل وكيف تتقب  

 ة التي لديه!ي  باآلنية الذهبي ة أو الفض ِّ 
ع نلست بهذا أطالب أن تعود الكنيسة إلى شقوق األرض ومغائرها وكهوفها، وال أن نمت

لكن ، لرب وبيته، وال أن يلبس الكهنة مالبس محتقرةفي امة حًبا عن تقديم نذورات أو تقدمات قي ِّ 
، لينزع الرب عن ا انشغالنا بهذه األمور، غالية كانت أم رخيصة، ثمينة أو تافهة من جهة مادتها

 س التي مات ربنا يسوع من أجلها.و ين بالنفمهتم ِّ 
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إنه من يوم أن هدأت صور االستشهاد في عصر قسطنطين، بدأ المؤمنون يهربون 
اًرا وإال  صاروا احتقن هم هربوا ال إوا بسهام العدو القوي ة التي تهاجم. ألنهم أحسُّ  الكهنوت.من 

مجرمين؛ وال هرًبا من الخدمة ألن "من ال يجمع معي فهو يفرق"؛ لكن هم هربوا من الكرامة 
 ئأن كل كرامة يخط وام الرب. لقد أحسُّ مهم الشعب بداًل من أن يكر ِّ لذواتهم ال للرب، أو لئال  يكر ِّ 

ألنها تنحرف بهم  لهب ظهورهم.تكون أشبه بسياط ت   ،مها لهم ال لربنا يسوعفيقد ِّ  ،الشعب توجيهها
 وطلب األجرة األرضي ة المؤق تة. ،إلى محب ة المجد الباطل

ته، خادًما وسط تالميذه يهرب من أسقفي   مار اسحق أسقف نينوى ن كان إفال عجب 
 والقد ِّيسيتظاهر بالجنون خشية أن يلزم بارتقاء درجة الكهنوت،  السرياني امأفر ومار الرهبان، 

 ( عند رسامته قًسا أجبر على ذلك.87) اؤس األولوالبابا متَّ  ،يتظاهر بالقسوة أمبروسيوس
يس أنطونيوس خادًما كشم اس  وحتى بعد الرسامة هرب متخف ِّ  كتشف ولم ي   ،بسيط ًيا في دير القد ِّ

وعند ترشيحه للبطريركي ة قص لسانة بمقص  ر.يد خفي ة في الهيكل وقد مت له ليبخ ِّ إال  بظهور 
 .1لكن الرب أفسد تدبيره

ض أللسنة طلب كرامة الكهنوت وال تجري وراءها. فالحقيقة أن األسقف معر  ال  ت  أينبغي  ❖
 الجميع ونقد الكل، سواء الحكماء أو الجهالء.

طول النهار والليل، ومع ذلك فكثيرون يكرهونه  إنه دائًما منزعج باهتمامه بهم
 وكثيرون يحسدونه...

عشرة أطفال يعيشون معه، يرعاهم على الدوام، دائم ما ا كان لشخص مرب   ...إخوتي
إن ما هم  ،االهتمام بهم. أم ا األسقف فلديه عدد هذا مقداره، ال يعيشون تحت سقف بيته

د مدينون بطاعته  ه إلى اإلمكاني ة لرعايتهم؟!فكم تكون حاجت ،مجر 
لون والفقراء ه المتسو ِّ ذمُّ يما أله. لكن أي ة كرامة هذه،  نه يكفيه الكرامة التيإقد تقول: 

ه. ألن ه ال يخاف أحد هم األسقف أن يت   من علًنا في األماكن العامة؟! ويشتكي اآلالف ضد 
 حتى يوقفهم؟!أو يتكل م عليه بشر، إذ ليس لديه سلطان مدني كالحكام 

إن نفس األسقف تشبه آنية في عاصفة، تلطمها الرياح من كل جانب؛ من جانب 
 من الغرباء.  مااألصدقاء كما من جهة األعداء، من أفراد شعبه ك

 حًقا مخيف جًدا هو اشتهاء هذه الوظيفة! ❖

                                                 
 .إلسكندرانيللمرحوم كامل صالح نخلة ا -الحلقة الثالثة –راجع سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسي اإلسكندري  1
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"إن  إذ يقول: بل أنا في وفاق تام مع كلماته... ،إن ني لست بذلك أعارض الطوباوي بولس
 (.1: 3 تي 1ابتغى أحد األسقفي ة، فيشتهي عماًل صالًحا" )

فأنا ال أقول أن العمل أمر مخيف، إن ما حب السلطان والقو ة، وإن ني أظن أنه ينبغي على 
غيرة ممكنة، حتى يستطيع أن يصنع كل شيء  لاإلنسان أن يستبعد هذه الشهوة من نفسه بك

هذا السلطان، ال يخاف من شيء بل يفعل كل  بامتالكهور في حري ة. ألن من ال يشتهي الظ
حرم مقتضيات الحري ة الممنوحة لإلنسان المسيحي. أم ا الذي يخاف ويرتعب لئال  ي   سبشيء بح

من نوال هذا السلطان، فهو تحت سلطان العبودي ة المر ة، ممتلئ من كل أنواع الشرور. ومثل 
 . جبر على عصيان هللا والناسهذا ي  

جد الجنود نال  تتسر ع في هذا الطريق. بل كما أنه في حالة الحرب إلهذا وجب على النفس 
بة محاربين عن طيب خاطر أو يسقطون في شجاعة، هكذا من نال هذه ذوي الروح الطي ِّ 

ا للجهادالخدمة ينبغي أن يكون  سا  وإال  يمتنع عن قبولها. مكرَّ

عوبة عملها، والزوابع الشديدة التي تجتاح نفس الكاهن إن ني أعلم خطورة هذه الوظيفة، وص ❖
 ر البحر مضطرًبا.التي هي أشد من الزوابع التي تصي ِّ 

ي ات البحر، ن ِّ ، هذه التي هي أخطر من جِّ صخرة المجد الباطل المرعبةقبل كل شيء 
أخبرنا عنها التجار الضعفاء في قصص خرافي ة. فكثيرون كانوا قادرين على  التي تلك

 كن لهم خطًرا عظيًما جًدا...لكن هذه الصخرة الزالت ت   إلبحار...ا
مني للوحوش  ،د يدي خلف ظهري بهذا العمل يكون كمن قي   ي  فمن عهد إل وقد 

 .اق إرًبا يوًما فيومً وسحبني على تلك الصخرة )المجد الباطل( حتى أتمز   ،المفترسة
 على الصخرة(؟هل تسألني: ما هذه الوحوش المفترسة )التي تعيش 

هام اآلخرين، الكذب، الرياء، تدبير إنها الحنق، اليأس، الحسد، العداوة، الوشاية، ات ِّ 
المكائد، الغضب على من لم يصنع بي ضرًرا، السرور بأمور  غير الئقة يصنعها الكهنة، 

التي هي بحق تسحب النفس  –الحزن على نجاحهم، حب المديح، الرغبة في الشرف 
التعاليم بحسب ما يرضي الناس، اإلطراء الدنيء،  -عونة إلى الهالك األبديالبشري ة بر 

الكرم الذي يضر  ة...التملُّق غير النبيل، احتقار الفقير، محاباة الغني، طلب الكرامة المضر  
الخوف الشديد الذي ال يليق إال  بالعبيد األدنياء، عدم الوضوح في  ومن يقبله...مه قد ِّ من ي  

 الحديث...
د على تلك الصخرة )المجد الباطل( هذه هي الوحوش الضارية، بل وأكثر منها يتول  
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 مت عنها.التي تكل  
 ر هناك يسقط إلى عمق العبودي ة، حتى يصل به األمر أن يصنع أموًرا الؤس  فمن ي  

 سر النساء )يتظاهر أمامهن(...يليق ذكرها، لكي ي  
 .ولي ة شرور الكهنة، وإال  كان هذا جنوًنا من ِّيل الكهنوت مسئحمِّ أن أ   أستطيعإن ني ال 

ير، وال العاقلون من البشر ال يلومون السيف الذي في يد المجرم، وال الخمر بالنسبة للسك ِّ ف
ر، بل يلقون باللوم على أولئك الذين ب، وال الشجاعة بالنسبة للمتهو ِّ القو ة بالنسبة للمغتصِّ 

 لهم من قبل هللا، وبالتالي ي عاق بون.أساءوا استخدام العطايا الممنوحة 

حسن استخدامه. فهو في ذاته ليس سبًبا ن لم ن  إبالتأكيد، على األقل سيديننا سر  الكهنوت  ❖
 للشرور السابق ذكرها.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

ة فتقلب تهب على اللج   ليس هناك شيء يضر مثل حب المجد الباطل، فهو كرياح  عاصفة ❖
ن دخلت نفًسا إقاعها، حتى ينتشر رمل القاع في الماء. فهذه اآلالم )حب المجد الباطل( 

 تقلب ما هو فوق إلى تحت وتعمي بصائر ذهنها...
وحتى أن لم يفعلوا فلن ينفعوا من  ون أيًضا ويحسدون...ن مدحوا فسيذمُّ إوالناس 

 يمدحونه بمديحهم.
، قد يرتفع إلى التشامخ والمجد الفارغ ويصير عبًدا للناس ة...والذي يحظى بكرام

 ويلتزم بصنع أمور كثيرة ال يريد هو أن يفعلها...
 ال  نطلب الكرامة، ونصد من يعطيها لنا، نازعين هذه الشهوة عن ا.أفسبيلنا 

ألن النفس التي تشتهي الكرامة وترغب في سين، ءو والمر  للرؤساءهذه األقوال أقولها 
إذ يقول عنهم  ،. وهذا القول ليس من ِّي إن ما هو قول إلهيتالسماواالمجد ل تعاين ملكوت 

 ؟!تالسماوان هم أخذوا أجرهم. فمن يأخذ أجره كيف يعاين ملكوت إ

دوك؟ هكذا لتكن نظرتك إلى ض  ن رأيت جمهوًرا من الر  إقل لي  ❖ ع، هل تشتهي أن يمج ِّ
 ًدا فارًغا.عي مجالناس في شأن المجد، ولهذا د  

ع بها العاملون في المالعب، كم هي حسنة وبهي ة وفي غاية الوجوه التي يتقن   لعلك لم تر   ❖
لكن ها  ،تشبه الجميلة ،فهل تعشق صورة منها؟ بال شك ال، ألنها وجوه كاذبة الجمال...

 لكن ه ليس مجًدا! -يشبه المجد –هكذا المجد الباطل  ،ليست جميلة فعالً 
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أم ا هذه الوجوه  ،الطبيعي يبقى مخفًيا في الداخل )خلف الوجوه الصناعي ة(إن الجمال 
بًحا مخفًيا عن الناس طول النهار. فإذا ما انتهى الخارجي ة فتخفي خلفها في الغالب ق  

 فعت الوجوه الصناعي ة ظهر كل شخص على ما هو عليه.العرض ور  

ناس، بل وإن صار لنا مديح منهم نحتقره ا النظر في مدح هللا، ال نطلب مدح الإن أمعن   ❖
ك بشيء! أم ا بالنسبة ك فما يضر  فإن مدحك فالن ال يفيدك شيًئا، وإن ذم   ونزدري به...

 ه ففيه ربح أو خسارة.لمدح هللا أو ذم ِّ 

 سبيلنا أن نهرب من تلك العبودي ة. لكن كيف يمكننا ذلك؟ ❖
وليست شيًئا آخر فإن هذا يجعلنا  أو خيال، م  حلإن نظرنا إلى األشياء الحاضرة ك

 نغلب.

ر غير مبال  بالمديح، لكن ه ال يقدر على التعليم الذي هو "بنعمة  ❖  (هللا)إن كان المبش ِّ
 (، فسيزدري به الشعب، غير مستفيد من نبله.6: 4 ًحا بملح" )كومصل  

لب من أفكار حب الظهور،ن كان ناجًحا كمبش ِّ إومن جهة أخرى  فإن  ر، لكن ه قد غ 
 بهج.ضرًرا مساوًيا يحدث له وللشعب، ألن ه في رغبته للمديح ال يتكل م كي يربح بل كي ي  

ع به، بالضرورة ع به، ومن يرغب في التمتُّ بالمديح يرغب في التمتُّ  اإلنسان الذي يسر   ❖
 ذلك.  يخفق فييتضايق جًدا عندما 

ذين اعتادوا على حياة البذخ فكما أن الذين ينعمون بالغنى يحزنون عندما يفتقرون، وال
وقون إلى المديح، يصيرون كمن في مجاعة هالكين تال يحتملون حياة الضنك، هكذا الذين ي

 ون بال سبب، بل وعندما ال يمدحون على الدوام...في الروح، ليس فقط عندما ي ذمُّ 
ه؟! حقنظر أي ة مضايقات وشدائد تالافمن يدخل في عملي ة التبشير وبه رغبات كهذه، 

من الهي ِّن أن يكون البحر بال أمواج، عن أن يكون مثل هذا الشخص بال متاعب أو نه إ
 أحزان!

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

ليكن المشتغلون بحياة الخدمة في هذا العالم بعيدين كل البعد عن محب ة الكرامة ومظهر  ❖
 القو ة.

نا صديق العريس أنه المسيح. حسبوه النور مع أنه "لم يكن هو النور بل لقد ظنُّوا يوح ❖
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 ".لئه نحن أخذنامن مِّ نه شهد قائاًل: "إ ،ليشهد للنور..."
نه سراج موقد إنك أنت تضيء سراجي". أ" ،لقد نطق بما يجب أن ننطق نحن به

، ئًضا أن ينطفضاء، يمكن أيستضاء به. والسراج إذ يمكن أن ي  اِّ وليس النور الذي  ،منير
 .ئلهذا لم يعرض نفسه لرياح الكبرياء حتى ال ينطف

يس أغسطينوس  القد ِّ

ى إلى هالك اليهود. لذلك سألهم السي ِّد  ❖ ال يوجد ما هو أشر من الكبرياء. فالكبرياء وحده أد 
 (44: 5 بعض؟!" )يوالمسيح قائاًل: "كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجًدا بعضكم من 

الكبرياء ال يسوق الناس إلى العقاب األبدي فحسب، بل ويسب ِّب لهم متاعب كثيرة في 
 هذا العالم، فأي شيء يفسد الوقت ويضيعه عبًثا مثل الكبرياء؟!...

المريض بداء الكبرياء، مصاب بالتبعي ة بالتبذير والمغاالة والجشع والشهوة. وهذه النار 
 فحسب بل واألنفس أيًضا...ال تلتهم المال 

ل أن أفض ِّ سترسال في تعداد الخطايا الناجمة من الكبرياء، حتى إن ِّي ال حاجة لال
ا لعشرة آلف عن أن أسقط في عبودي ة الكبرياء مر ة واحدة. إذ ينادينا  ي ر ببر  أكون عبدا

ا ال ي بخالصك، وإن صنعت خيرً ل الفضيلة، ضح ِّ أهمالكبرياء قائاًل: استهن بحياتك، 
 اتعب لكي يمدحك الناس فتأخذ إكليلك. صنعه ألجل هللا بل للظهور والمباهاة...ت

 وكيف نهرب منه؟
نه شر  مستطير تكون قد بدأت بداية حسنة. وإن عزمت أن استطعت أن تقنع نفسك بإ

 فتطل ع نحو هللا على الدوام، وافرح بالمجد الذي تناله منه. ،على استكمال الشفاء
هذه الرغبة قائاًل: لقد أذعت  أطفئعليك أفكار الكبرياء أن تعلن حسناتك،  توإن ألح  

 كل ما صنعت من خير، فماذا انتفعت؟ ال شيء إطالًقا.
مه عن ر نفسك بأن أحكام الناس ملتوية. فما الدفاع الذي يمكننا أن نقد ِّ كذلك ذك ِّ 

رنا بعد ما أفرطنا في البركات ر ِّ خيانتنا للخيرات الباقية جرًيا وراء األمور البائدة؟! وماذا يب
 :له المجد إلى كالم السي ِّد المسيح أصغفإن أدهشك هذا  العتيدة جرًيا وراء السراب؟!...

 (.26: 6 ن قال فيكم جميع الناس حسًنا" )لوإ"ويل لكم 

دع جانًبا حديث المجامالت، وعندئذ يمدحك هللا والناس، فنحن نعلم أن الجميع يحترمون  ❖
رونه أكثر من غيره. فإن كان الناس يفعلون هكذا، فكم عن المجد والمديح، ويقد ِّ  عمن يترف  
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 يكون خالق الكون؟! ي بالحر 
وإن مدحك هللا وأكرمك، فهل سيكون من هو مبارك أكثر منك؟! ألن الفرق بين المجد 

 الذي من هللا والمجد الذي من الناس أعظم بكثير من الفرق بين المجد والعار هنا.
ن شعرت باحتياجك إلى ثناء الناس، لتكون جدارتك ال في حياتك بل في إيمتك وما ق

 أحاديث الناس؟!

إن كنت تسعى إلى المجد حتى من خالل الروحيات، فما هو عذرك في عدم خضوعك هلل،  ❖
امك وعبيدك نحوك؟ فها "عيون العبيد إلى مواليهم،  حتى بالمقدار الذي تتطل به أنت من خد 

أم ا أنت فاهلل هو الذي جعلك خادًما عنده،  (...2: 122 سي ِّدتها" )مز إلى يدي  األمة  وعيني  
ام رفقائك، في حين أن ك تذكر أن هللا سيذكر أعمالك  ومع ذلك تتطل ع إلى عيون الخد 

 ك إن ما يثنون عليك هنا فقط.ؤ الصالحة في الحياة األخرى، أم ا زمال
من السماء، إال  أن ك تستعيض عنهم  بشهود  ومع أنه في استطاعتك أن تحيط نفسك 

رضي ِّين. واألمر الطبيعي أن المصارع يحظى بإكليل الفوز في حلبة المصارعة. أجين بمتفر ِّ 
جنون  حلبة مصارعتك هي السماء، ومع ذلك تريد أن تأخذ إكليل الفوز على األرض؟! أي  

 مطبق كهذا؟!
لحياة، إكليل من التشامخ وآخر من الحقد عطى في هذه اولنتأم ل في األكاليل التي ت  

كاليل أوهم في ذلك يفعلون كاألطفال إذ في لهوهم يضعون  وثالث من التملُّق والمداهنة...
جونه. هكذا يفعل الذين رون بمن يتو ِّ من العشب على رؤوس بعضهم البعض، ثم يتند  

ليك إكلياًل من ويا ليتهم وضعوا ع يكيلون لك اإلطراء، يضحكون عليك في غيابك...
 سخ باألوزار أيًضا.العشب، إن ما هو مت  

مائة أو اهرب إذن مم ا قد يلحقك بسببه من أذى، فكم هم عدد الذين تريدهم أن يمدحوك؟  ❖
بجانب  غاواتمائتين، ال بل لنفترض أن هم عشرة آالف. فإن مديحهم ال يزيد عن كونه ثرثرة بب  

 . أو هي من نسيج العنكبوت ،هراءمجر د بل  مديح مجمع المالئكة...

ا أنا "أم   :، تراه ال يهرب من مجد الناس فحسب، بل ويزدريه بقولهبولس الرسولانظر إلى  ❖
 (.14: 6 فتخر إال  بصليب المسيح" )غللي أن أفحاشا 

ريك ما رسمه، وعرضه على المارة. أفال يسيء اًما وكان لك تلميذ أهمل أن ي  لو كنت رس   ❖
 ليك؟!هذا العمل إ
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ام الرفقاء، فماذا يكون فإن كان هذا التصرُّ  ن صدر من خادم نحو إف شائن بين الخد 
 سي ِّده؟!

 بعقلك، واسخر من المظاهر، وارغب في المجد الحقيقي... رتفعم فافإن شئت أن تتعل  
: 6 كو 1راجع دين مالئكة؟!" )ن نا سن  أ"ألستم تعلمون  :ل لنفسك ما قاله الرسول بولسوق  

مالئكة كيف تقبلين أن  يندينيا من ست  "قائاًل:  ،نهضهاأخها و . بهذه الكلمات أيقظ نفسك ثم وب ِّ (3
ال وارتفع فوق الصخب ونافس )يوحنا( مواطن جناحيك إلى الع   أبسط "جين...؟!تتساوي بالمهر ِّ 

أهالي  ولم يلتفت إلى المتمل ِّقين. وحينما رأى ،م منه كيف استهان بمدح الناسوتعل   ،الصحراء
لم يفتر ولم ينتفخ بهذا التمجيد، بل  ،قون عليه، وقد امتألوا دهشة منه وإعجاًبا بهفلسطين يتدف  

ةقاومه مخاطًبا إي اهم كشخص  واحد، موب ِّ  أيُّها، الحي ات أوالد ")على خطاياهم(، قائاًل:  ًخا إي اهم بحد 
ركوا المدن ليتمت عوا برؤيته إال  أنه (. ومع أن هم جاءوا إليه خصيًصا، وت7: 3 )مت "األفاعي

ر من الغرور. ،زجرهم، إذ كان قد ارتفع بكثير عن هذا المجد  وتحر 
 ،كذلك حينما رأى اسطفانوس هذه الجموع حانقة عليه بداًل من إطرائه لم يأبه لغضبهم

ا فعله أيًضا (. وهذا م51: 7 خها قائاًل: "يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب" )أعبل وب  
(، أم ا نحن فنتملُّق 21: 18 مل 1جون بين الفرقتين" )إيليا حين صاح بهم: "إلى متى تعر ِّ 

ملتمسين إطراءهم. لذلك انقلبت األمور رأًسا على عقب وبيعت  ،ذلةمهم في الجميع ونخطب ود  
 المسيحي ة.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

القس على الشعب، ألن قيام  ىوال يتعال ،األسقف على الشمامسة وال القسوس ى يتعالال ❖
الكنيسة هو ببعضها البعض، فلو لم يكن بالكنيسة علمانيُّون فعلى من يكون األسقف أو 

يس. )رسطب   (.49القس ِّ
 قوانين الرسل

 ةلقوة، فإنه في الباطن يحفر هاويبينما هو في الظاهر يرفع نفسه إلى قمة المجد وا ❖
سقوطه. إن اإلنسان يصبح كالمالك الجاحد حينما يحتقر كونه مثل بقية الناس بالرغم من 

 .1أنه فعاًل هو إنسان عادي مثلهم
 األب غريغوريوس )الكبير(

                                                 
1 Pastoral Care, 2:6                .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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 الندفاع نحو الكهنوت

ة الشعب إلى علينا أن نالحظ أنه قال هذا في وقت كان ي ساق فيه كل من أقيم على رعاي ❖
عذابات الشهادة. لذلك كان كل من يبتغى األسقفية يستحق بالحقيقة المديح، إذ أنه لم يكن هناك 
أدنى شك في أن األسقف سيصادف في خدمته أقصى الضيقات. لهذا السبب كانت خدمة 

ا"...  "إن ابتغىاألسقف تعتبر عماًل صالًحا عندما قيل:  أحد األسقفية فيشتهى عمالا صالحا
لذلك إن اشتهى أحد األسقفية م ال سعًيا وراء خدمة األعمال الصالحة م بل وراء مجد هذه الرتبة 
فإنه يقيم الشهادة ضد نفسه، وهو ال يفشل فقط في أن يرغم نفسه على حب هذه الخدمة، بل 
يكون أيًضا جاهاًل بها، إذا هو سعى وراء السيادة الرعوية، ومنى نفسه بإخضاع اآلخرين في 

اجس فكره الخفية، وتلذذ بسماع مديحه، وشعر وكأن قلبه انتفخ بالمجد، وفرح لوفرة الثروة هو 
وترف العين. إن هذا اإلنسان إنما يسعى وراء أمجاد العالم تحت ستار كرامة الخدمة التي كان 
ينبغي أن تتحطم عندها هذه األمجاد العالمية، وعندما يفكر العقل في اغتصاب هذه األسقفية 

ي هي أقصى درجات التواضع لكي ينمي كبرياءه، فإنه يفسد أهم الخواص الداخلية )أي  الت
 .1التواضع( بسبب ما يشتهيه خارجًيا )أي  األسقفية(

 األب غريغوريوس )الكبير(

اإلنسان أن يتعلم التواضع وهو في موضع الرئاسة إذا لم يكن قد أمسك عن  رحتًما ال يقد ❖
كيف يصده وهو  فا. والذي يلهث وراء المديح وهو بعيد عنه ال يعر الكبرياء عندما كان مرؤوسً 

الذي لم تكفه موارده، وهو يعول نفسه ال يمكن بأي حال من األحوال أن  نقريب منه. كما أ
تتحقق له الكفاية وهو يعول كثيرين. لذلك ليحاول كل إنسان  أن يكتشف من ماضيه، أي  نوع من 

 .2فكره عندما يلتمس الرفعة هواجس هالناس هو، حتى ال تخدع
 األب غريغوريوس )الكبير(

 أصحاب الفضيلةأي  طريق نسلكه إًذا؟ وأي  مسلك نتخذه في وسط هذه المخاطر إن لم يتعهد  ❖
عن الرعاية ولو مرغمين أيًضا. أما  الفضيلة تعوزهمخدمة الرعاية ولو مجبرين، ويبتعد الذين 
لرتبة بإصرار أن يكون مثل من أخفي الوزنات التي بالنسبة لألول فليحذر لئال برفضه هذه ا

(. إنه إذا أخفي هذه الوزنات، يلقي بها  25:18أعطيت له في منديل وهو ألجل ذلك ي دان )مت 
                                                 

1 Pastoral Care, 1:8  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 1:9  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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فليحذر لئال م بقدوته الشريرة متشبها  افي غفلة وبالدة قلب. أما الذي يشتهى الرعاية وال يستحقه
. هؤالء كما يقول تين يجاهدون لدخول ملكوت السماوابالفريسيين م يكون مثل حجر عثرة للذ

 .1(13: 23)مت  "ل تدخلون أنتم، ول تدعون الداخلين يدخلون"عنهم السيد المسيح: 
 األب غريغوريوس )الكبير(

ليدرك الشخص الذي اختير أسقًفا أنه باختياره هذا يكون قد أخذ على نفسه االهتمام بالرعية،  ❖
للمريض، لذلك إن كانت أوجاعه ال تزال حية في جسده، فبأية جسارة  فيكون كالطبيب بالنسبة

 2إذا يسرع ليخدم المتألمين، بينما هو يحمل قرحه على جبينه!
 األب غريغوريوس )الكبير(

                                                 
1 Pastoral Care, 1:9  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
2 Pastoral Care, 1:9  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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 كرامة الكهنوت روحيَّة
 1سلطان روحي ل زمني

البشري ة. وا في ربنا يسوع تلك القدرة العجيبة، التي تفوق قدرة أب هر الشعب عندما ر 
فظنُّوا أن سلطانه زمني، لذلك في جهلهم أرادوا أن يخطفوه ليكون ملًكا، تسانده السلطة الزمني ة 
والجبروت األرضي. لكن ربنا يسوع اختفى عن أنظارهم، حتى يخطفوه ليملك على خشبة 

ملًكا  ق على الصليب ليكسر سلطان الشيطان والخطي ة ويملكعل ِّ أراد أن ي  لقد  )الصليب(...
امي يجاهدون  ،"مملكتي ليست من هذا العالم .روحًيا لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خد 

 (.36: 18 لكي ال أ سل ِّم إلى اليهود" )يو
يفك ِّر منهم وا يطلبون سلطاًنا زمنًيا، بل وكان كل أحتى التالميذ أنفسهم، في ضعفهم بد

 في نفسه من يكون األعظم فيهم. 
فالكاهن أب وع وتالميذه كشفوا لنا عن رسالة الكنيسة أو رسالة الرعاة. لكن ربنا يس

ته الروحي ة نحو أوالده الذين يتمخ   .ازمنيا  اروحي وليس رئيسا  ض بهم، ألجل الحياة يشعر بأبو 
يسوع كل يوم. وهو في هذا يلزمه  ناضلى، ساعًيا بهم معه نحو النمو الدائم في الحياة مع ربالف  

ته واختصاصاته لئال  ينحرف عن رسالته.أن يدرك م  فاهيم أبو 
يس والشم اس ام ال حكام، يقودون جماعة  فاألسقف والقس ِّ يلزمهم أن يدركوا أن هم خد 

روحي ة، دون أن يخلقوا دولة وهمي ة داخل الدولة، أو يقيموا من أنفسهم سالطين مدني ِّين بجوار 
 تعارض واصطدام، وانحرف الرعاة والرعي ة عن رسالتهم. السلطات المسئولة مدنًيا، وإال  حدث

من الناحية مثل المسيحي ة، خادم اإليمان بنعمة الرب، أب ورئيس مفرسالة الراعي أنه 
عمله أن يبث روح اإليمان بين الشعب  عي مسيحًيا.للمسيحي ة، وليس ذلك لكل من د   الروحيَّة

 على طاعته. ان يجبر إنسانً دون أ ،روائه والمحافظة عليهإويسهر على 
، فالدين ليس قانوًنا ملزًما كالقوانين المدني ة التي تأمر الفرد بطاعتها رضي أو لم يرض  

تها من العقوبات التي تفرضها على مخالفيها، وإن ما يخاطب الدين القلب ويهدف إلى  مكتسبة قو 
 بال إلزام زمني. ًقا،تغيير النفوس، األمر الذي يتطل ب حًبا ووداعة وترفُّ 

قد يقول قائل: مادامت الكنيسة ال تملك قدرة السيطرة على الفرد والجماعة ومادامت 
ن العكس هو إقول نان. فم في قوانين الدول والحكومات، فهي والعدم سي  عاجزة عن التحكُّ 

                                                 
 .، عن "البطريرك الذي نرجوه"1950راجع مقاالت الدكتور وليم الخولي في مجلة مدارس األحد، السنة الرابعة  1
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قيم له لي  دين أحًدا، وال قيم نفسه قاضًيا بين الناس، وال لي  الصحيح. فقد جاء رب المجد ال لي  
وال  بالشر   ، كان ال يقاوم الشر  ما لقيصر لقيصر وما هلل هللمملكة في هذا العالم، بل ليعطي 

 ل الكثيرون اإليمان.يحمل سيًفا، ولكن لم تمض سنوات حتى قبِّ 
ها، ال تصطدم بسلطات حكومي ة أو هكذا الرئاسة الديني ة التي تنسج على منوال رب  

م في الناس والجماعات وقرارات الدول. ولكن ها تعلن حكم الدين في حك  أو غيرها، وال تت ملي ة
وعن كل شيء في حياة الشعوب  ،لم: عن الحرب والسِّ جرأة دون أخذ بالوجوه، عن كل شيء  

وتسعى بقو ة هللا وحكمته  ،ح الصواب والخطأ للناسوالجماعات واألفراد. فهي رئاسة روحي ة توض ِّ 
ومن لم يسمع فهو بهم الخطأ. فمن سمع لها فهو مسيحي، يب وتجنُّ لجذب الناس إلى الصوا

تها. هكذا فعلت الكنيسة في العصور وما عليها إال  أن تفصله من عضوي   ف،حر التصر  
وإن ما انتشرت المسيحي ة  –كما كان يمكن أن يظن  –بنائها أالمسيحي ة األولى. فلم ينقص عدد 

 .خراب   أو وامتد  سلطانها دون سيف  
 .ئفالرئاسة الديني ة هي رئاسة عقيدة وإيمان ومباد

 آباء محبون وأطباء للروح وليس أصحاب سلطة
من  منا ال يعرف أن جراحات العقل هي أشد تأصاًل من جراحات الجسد الداخلية. إن  ❖

الذين يجهلون خواص العقاقير الطبية يخشون أن يعلنوا أنهم أطباء للجسد، ولكن مما 
أن الذين يجهلون المبادئ الروحية تماًما ال يترددون في كثير من األحيان في أن  يؤسف له

يدعوا أنهم أطباء للروح. ومع أن العناية اإللهية قد فرضت على أصحاب المسئوليات أن 
يالحظوا األمور الدينية، إال أن البعض منهم يتوق إلى العظمة والتقدير باستعراض مظهري 

ة المقدسة. إنهم يرغبون في الظهور كمعلمين، ويشتهون السيادة على لسلطتهم داخل الكنيس
والمجالس األولى  "ويحبون المتكأ األول في الولئماآلخرين، وفي ذلك يشهد الحق اإللهي: 

(... على هؤالء الرعاة يعلن هللا 7-6: 23" )مت في المجامع، والتحيات في األسواق
ا، وليس مني. أقاموا رؤساء، وأنا لم "هم أقاغضبه على لسان النبي قائاًل:  موا ملوكا

(. هؤالء يحكمون برأيهم وليس بإرادة راعي الرعاة األعظم. إنهم ال 4: 8" )هوشع أعرف
يستندون إلى أية فضيلة، فاهلل لم يدع هم، لكنهم اندفعوا بجشع  إلى منصب الرعاية، وحقيقة 

قول رب المجد لمثل هؤالء حتى ولو قاموا األمر أنهم لم يصلوا إليه لكنهم اغتصبوه... لهذا ي
: 13" )لو جميع فاعلي الظلم "ل أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يابصنع المعجزات: 
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(... عندما تظلم العيون، تنحني المتون أيًضا، ألنه عندما يفقد القادة نور 23: 7؛ مت 27
 .1المعرفة، ينوء الذين يتبعونهم تحت نير خطاياهم

ا بل رعاة غنم،لم أن ألننا نع ❖ وعندما قال هللا لنوح وأوالده:  آباءنا األولين لم يكونوا ملوكا
"ولتكن خشيتكم (، أضاف على الفور قائاًل: 1: 9)تك  "أثمروا وأكثروا وامألوا األرض"

. إن الخشية والرهبة فرضت على كل حيوانات األرض، ورهبتكم على كل حيوانات األرض"
خوف من شخص معناه سيادة هذا الشخص على اآلخرين، وهذا وليس على البشر... ال

 .2ضد النظام الطبيعي

ومما يؤسف له أن الرعاة كثيًرا ما ينخدعون ويسقطون في الكبرياء نتيجة لسلطانهم على  ❖
اآلخرين، وألن كل األمور تصير في خدمتهم. يود كل واحد  منهم أن أوامره في الخدمة تنفذ 

عية كلها تمدحه على حسن تصرفه، وهي ال تملك أن تنتقد بسرعة حسبما يريد، والر 
تصرفاته الخاطئة، بل إنها تمدحه حيث كان يجب أن تذمه. عندما يرى الراعي كل ذلك 
يتصلف قلبه الذي يضل الطريق لسوء فهم الرعية. وبينما هو م حاط في الخارج بمظاهر 

عن الحق عندما يتناسى قدر ذاته، االحترام، يكون قلبه خالًيا تماًما من الحق، وهو يحيد 
وينصت إلى مديح اآلخرين، مصدًقا ما يقوله الناس عنه، وليس لما ينبغي أن يحكم به هو 

 .3على نفسه في باطنها

ا أنه بقدر ما يعظم مظهرهم الخارجي بقدر ما يجب إخضاع على الرعاة أن يتذكروا دائمً  ❖
عجز العقل  التفكير، وال أن تأسرهم وإال   نفوسهم داخلًيا. فالسلطة ال ينبغي أن تسيطر على

عن التحكم في هذه القوة وخضع لها بسبب حبه للسيطرة والسيادة. وفي هذا قال أحد 
كذلك يقول  بين الرعية كواحد  منهم". "إن أقاموك حاكماا ل ترتفع، ولكن لتسلكالحكماء: 

(. 3: 5بط  1) لـرعية""ول كمن يسود على األنصبة، بل صائرين أمثلة لبطرس الرسول: 
"أنتم تعلمون أن رؤساء األمم هكذا يدعونا إله الحق إلى المزايا السامية للفضيلة قائال: 

يسودونهم، والعظماء يتسلطون عليهم، فال يكون هذا فيكم. بل من أراد أن يكون فيكم 
ا. كما أن  ابن اإلنسان عظيماا فليكن خادماا. ومن أراد أن يكون فيكم أولا، فليكن لكم عبدا

                                                 
1 Pastoral Care, 1:1  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا  
2 Pastoral Care, 2:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
3 Pastoral Care, 2:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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 .1(28-25: 20)مت  لم يأتِّ لي خدم بل يخدم، وليبذل نفسـه فدية عن كثيرين"
 األب غريغوريوس )الكبير(

 ةمآسي تاريخيَّ 
رأنا التاريخ ألنبأنا بمآسي، يخجل القلم من تسطيرها، نشأت عن اعتماد بعض استقلو 

 الرعاة أو بعض الكنائس، على سلطان زمني، نذكر منها: 

 ة بعض الهراطقةدل األباطرة لمسانتدخ  . 1
جر وراءه نكبات  طور اعتنق المسيحي ة ودافع عنها.إمبرافقسطنطين الكبير، أول 

بهم لإلمبراطور في للكنيسة ال حصر لها، منها اعتماد بعض الرعاة على السلطة الزمني ة أو تقر ِّ 
ى إلى نمو الك. خدمتهم  نيسة، عددًيا ومظهرًيا.األمر الذي لن يقبله المسيح قط ولو أد 

فقسطنطين هذا الذي قال يوًما "الحكم في قضايا اإليمان ال يختص بسلطة الملك، 
ل منه؛ ه السي ِّد المسيح باألساقفة فقط..." تارًكا أعمال مجمع نيقي ة لألساقفة دون تدخُّ إن ما خص  

خته قسطنديا أاف ون أن يصلوا إليه عن طريق أب اعتر هو بنفسه الذي استطاع األريوسيُّ 
وهؤالء بدورهم  أريوس وتعيين األساقفة األريوسي ِّين الذين ن فوا. بتبرئةم 328ليصدر لهم أمًرا سنة 

 وأصدروا حكًما بنفيه إلى تريف.  ،هامات ضد أثناسيوس الرسوليقوا ات ِّ ولف   ،ًراعقدوا مجمًعا مزو  
ساقفة الوثني ِّين يضطهدون حًقا، أنه مفرح جًدا بالنسبة للسي ِّد المسيح أن يرى األ

وحبُّه للكنيسة، فهذا لن يقبله السي ِّد  اه تقو  مهما كانت ،ل اإلمبراطوراألساقفة، لكن أن يتدخ  
المسيح، وإال  كان قد قبل أن يكون ملًكا أرضًيا كطلب الجموع، معطًيا لتالميذه سلطات زمني ة 

 لزموا اآلخرين على اإليمان.لي  
ل لنا التاريخ هذه المأساة.نه من العار علينا إ ر أكثر وتعود فتتكر   كمسيحي ِّين أن يسج ِّ

يس العظيم البابا ديسقوروس  مع من مر ة، فما حدث يس أثناسيوس الرسولي حدث مع القد ِّ القد ِّ
عي المسيحي ة ويا له من خزي! جنود تد   ري بطل األرثوذكسي ة، يوم أحاط به الجنود.سكنداإل
ه من حق و حرميإيعاز من أسقف أو رئيس أساقفة؟! يحيط الجنود بديسقوروس لف أوامرها بتتلق  

وبهذا في جو من الدهاء  إنساني أن يذهب إلى بقي ة جلسات مجمع خلقيدوني ة ليعلن الحق.
هم إلى ذلك عامل خفي يجرُّ  والمكر يصدر بعض األساقفة على أب مجاهد بريء بالنفي.

 غيرة الكنيسة الغربي ة من باباوات اإلسكندري ة.بالنسبة لكثيرين منهم، هو حسد و 
                                                 

1 Pastoral Care, 2:6  .ترجمة: مجدي فهيم حنا وجورج فهمي حنا 
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رسل قرارات المجمع إلى أحينما  ،المسيحيل اإلمبراطور مركيان وماذا أد ى تدخُّ 
رفض الشعب وإذ  رسم بطريرك جديد...اإلسكندري ة والحكم على أبيهم بالنفي وطلب منهم أن ي  

ر بروتوريوس الخائن، و  رفضوا الصالة معه إذ ببروتوريوس المسيحي قبول تعيين البطريرك المزو 
حة من الجنود في ليلة عيد القيامة ليقتل كل من كان في يدخل كيهوذا تسنده فرقة كبيرة مسل  

 الكنيسة وينهب أمتعتها وأوانيها المقد سة.
ال يوم أن آمن بعض الملوك  –ن صح التعبير إ –ما حدث في الكنيسة  إن أشر  

 اعتمدت الكنيسة عليهم كمسيحي ِّين في إعطاء هيبة أو كرامة لرعاتها.إن ما يوم ، والوالة

 تدخل الكنيسة في الشئون المدنيَّة. 2
ط على ها في التسلُّ الكنيسة حق   ادعت –في أوروبا  –في العصور الوسطى المظلمة 

ى إلى قيام منازعات طويلة بين الباباوات ، الدولة، بدعوى نشر اإليمان  اتطالسلو مم ا أد 
 الزمني ة، الكل يريد الظفر على اآلخر.

رجال الدين أن هم أصحاب رسالة روحي ة، وراحوا يسلبون رجال الدولة  يلقد نس
ين عاطفة الشعب الديني ة، حتى كثيًرا ما صار مستغل ِّ ، سلطاتهم تحت ستار الدين ونشر اإليمان

 ة واألمالك.رجال الدولة ألعوبة في يد البابا، حيث يجمع لنفسه الثرو 
ل لنا التاريخ كيف صار رجل الدين أحياًنا سِّ  لعة تشتريه السلطة الزمني ة، حتى ويسج ِّ

 ته المظهري ة ببريق من األلفاظ التي لها صور المسيحي ة.ه رغم مسيحي  يلبس طغيان الوالي وشرُّ 
ا ي وفي مر ات أخرى اختصر القوم الطريق، فكان الملك هو نفسه الرئيس الديني.

 عوا أن هم تالميذه.للعار! ما قد رفضه ربنا يسوع قبله من اد  
ة تحفظه من يعطي الكاهن قو ة إلهي ة وحيوي  وما هلل هلل  ما لقيصر لقيصرأعطاء  إن

الفم أن يأمر الشم اس بغلق باب الكنيسة في  ذهبي  القديس يوحنا اللذلك استطاع  االنحراف.
باسيليوس الكبير قبول هدي ة  القديس ا على شرُّها. ورفضوجه الملكة المسيحي ة إلصراره

 مم ا جعل اإلمبراطور يرتعب.، عي المسيحي ةاإلمبراطور الشر ِّير الذي يد  
اها، مهما كانت ق في معرفة حدود اختصاصاته، حتى ال يتعد  فالكاهن يلزمه أن يدق ِّ 

 رات ودوافع.حكمته أو ظهرت له من مبر ِّ 

 حت ستار الصليبإعالن الحرب ت. 3
الشرق في  –الذين هم بهذه الروح أبعد ما يكونوا عن روح الصليب –ون هاجم الصليبيُّ 
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لتهم ماذا تطلبون، أجابوك: نشر أفإن س حمالتهم المتوالية. يحملون السالح ويرفعون الصليب.
وطالب  المسيح نفسه قال لبطرس أن يرد السيف في غمده، السيد مع أن المسيحي ة أو حمايتها.

 ن من ال يقبلهم يتركوا مدينته.أالرسل 
ون في ذلك يكنُّ  –تحت ستار الدين –ون في روح معادية لروح المسيح جاء الصليبيُّ 

 أهداًفا سياسي ة ومطامع استعماري ة، ولألسف يساعدهم في ذلك بعض رجال الدين الغربي ِّين.

 حب الكرامة بين الكنائس بتسر  . 4
ت في الكنيسة، كتلك التي سببها اعتماد الكنائس على مركزها ثة حل  ه ال توجد كار لعل  

المدني، أي اعتماد البطريرك أو األسقف على سلطانه الزمني المباشر أو غير المباشر. وقد 
خة اآلنسة إيريس المصري في كتابها بدأت الكارثة في مجمع القسطنطيني ة، حيث تقول المؤر ِّ 

ة الكنيسة القبطي ة"  : "قص 
ة دستور اإليمان، حتى نزل من المرتفعات الروحي ة إلى وما أن انتهى المجمع من تتم  "

هما أعظم متناسين قول السي ِّد المسيح له منخفضات المراتب العالمي ة، فبدأ األساقفة يتناقشون أي  
ذا (. وكان ه44-43: 10 "من أراد أن يكون فيكم عظيًما فليكن عبًدا للجميع" )مر :المجد

النقاش لكون القسطنطيني ة أصبحت عاصمة اإلمبراطوري ة الشرقي ة كما كانت رومية عاصمة 
اإلمبراطوري ة الغربي ة. فأطلق آباء هذا المجمع القسطنطيني على العاصمة الشرقي ة اسم "رومية 

وعلى هذا  ي.الكراسي األسقفيَّة بمقياس األهميَّة المدنيَّة للكرسالجديدة"، ورأوا أن يقيسوا 
ال لسبب إال  ألن ... المقياس يجب أن يكون أسقف عاصمة اإلمبراطوري ة الغربي ة األسقف األول

 "الظروف السياسي ة جعلت مقر كرسيه العاصمة للدولة...
ف كان األول من نوعه أن مجمع نيقي ة أول المجامع ومما يدل على أن هذا التصر  

آباء مجمع نيقي ة ، ألن استه إلى هوسيوس أسقف قرطبةيد أسند ر المسكوني ة وأعظمها مكانة ق
وأنها منحة  ،بأن األسقفي ة شرف في ذاتها :كين بالتعاليم الرسولي ة القائلةكانوا ال يزالون متمس ِّ 

 وس.اوقد احتج األنبا تيموث... إلهي ة ال صلة لها بالكرامات الزمني ة
وكان قد غادر القسطنطيني ة قبل أن  –كان  بما غريغوريوس الثيؤلوغوسفلما سمع 
كم ]ر عم ا خالجه من حزن بقوله: وعب   ،عليه هذا الخالف شق   –وس ايغادرها األنبا تيموث

م هللا أن ال يوجد بين كراسينا األسقفي ة كرسي محظوظ وال كرامة ممتازة وال تقدُّ  منيت تمن  
العروش الكنسي ة، والدرجات  نها! فاالختالف بيعرف بغير الفضيلة وحداستبدادي، وأننا لم ن  

م أسقف على أسقف وما يالعليا والسفل ستتبع ذلك من نتائج، كل هذه قد أد ت إلى شرور ي، وتقد 
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اسة في سقوط الكثيرين ال من الرعي ة يال حصر لها من غير أن تفيد أحًدا. وقد تسب بت شهوة الر 
 [.1قد زاغوا عن حق اإلنجيل ...عاةفقط بل من الرعاة أيًضا، هؤالء الر 

: هذا ما يصنعه اعتماد األساقفة على سلطانهم المباشر أو غير المباشر المدني 
أن يفرض رأيه في كيفي ة ممارسة  199-189فحاول فيكتوريوس  انقسام وتحزُّبات وانشقاقات...

يس بوليكر  وقد احتج   عيد الفصح على أساقفة آسيا الصغرى. زمير على اشهيد أسقف س اليالقد ِّ
رف الرسولي المتوارث في آسيا الصغرى واستند في احتجاجه هذا على الع   ،ل فيكتوريوستدخُّ 

أيًضا كل من كبريانوس  خمسين أسقًفا، ثم احتج   ده في ذلك مجمع ضم  عن يوحنا الحبيب وأي ِّ 
يس فرميليانوس أسقف قيصري ة التابعة لكنيسة أسقف قرطاجن   ل طاكية على تدخُّ نأة والقد ِّ

إن ما  ،دين أن وحدة الكنيسةمؤك ِّ  ،الرسل وتساوي األساقفة ي ال بتساو اسطفانوس في أمورهما، وقإ
 .2تتم بتفاهم األساقفة وتآلفهم وتعاونهم

 جذب الشعوب باإلغراء المادي. 5
ر لما يحسبونه خدمة أو عندما يجهل الرعاة حدود اختصاصاتهم، يندفعون في تهوُّ 

المسيح باعتمادهم  السبد يسيئون إلى –في معرفة أو عن جهل –وهم في ذلك  و كرازة.تبشير أ
 في الخدمة على المال والمعونات.

م: 1692ففي القرن السابع عشر يقول القنصل الفرنسي ميليه الذي حضر هنا سنة 
ذبوا إليهم مع ما كانوا عليه من المهارة والجدارة لم يستطيعوا أن يج الالتينيين"إن المرسلين 

ة إقامتهم بينهم... ،واحًدا منهم )األقباط( ولما لم يستطع المرسلون الكاثوليك  رغًما عن طول مد 
عون صدقات نقدي ة على كل من اجتذاب األقباط إليهم باإلقناع ارتأوا إلى حيلة بأن صاروا يوز ِّ 

ر من الفقراء. ولكن وقد حضر إليهم جمع كثي ،فنجحت هذه الحيلة في أول األمر ،يحضر إليهم
 فرنج".انقطع القبط ولم يعد أحد منهم يقرب إلى كنيسة اإل لما تغي ر رئيس الدير...

فلو كان المال واإلغراء العالمي وسيلة ناجحة وسليمة لإليمان، لما قال الرب: "من 
 أراد أن يكون لي تلميًذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني".

هت مفاهيم اإليمان استخدامها للمال كوسيلة للتبشير شو   إن الكنيسة الغربي ة في
ت بالكنيسة في أمور  كثيرة، ال مجال للحديث عنها هنا، منها انحراف بعض الحقيقي، وأضر  

رين إلى أهداف سياسي ة.  المبش ِّ
                                                 

 .50-49 (، "السلطة الفاتيكانية" لألستاذ فرنسيس ص199أولية البابا" لراهب دومينيكاني )بالفرنسية والالتينية مًعا ص " 1
 .163-160، ص1راجع "كنيسة مدينة هللا انطاكية العظمى" للدكتور أسد رستم، مجلد  2
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 الكاهن والوطنيَّة
 وطنيَّة الكاهن

روح الوطني ة  يبث. الكاهن، الذي له روح الحب، يحب وطنه أكثر من الجميع
ًئا للمجتمع مواطنين أقوياء، يحبُّون وطنهم ويحملون رسالته الصادقة في أوالده الروحي ِّين، مهي ِّ 

 عن خوف أو خنوع. ، وليسيمانإبقو ة و 
تنا فقد جاء عن ربنا يسوع: "وخرج حًقا إن نا نطلب وطًنا سمائًيا، لكن هذا ال ينفي وطني  

 (.1: 6 يذه" )مروتبعه تالم وطنهمن هناك إلى 
ب ِّنا  فكما أن األبو ة الروحي ة تؤك ِّد أبو ة والدينا الجسدي ِّين لنا في مفهوم أعمق، هكذا فإن ح 

ب ِّنا للوطن األرضي كمواطنين أمناء، في أعمق معاني األمانة.  للوطن السماوي يؤك ِّد ح 
ال إرضاًء  م كل حقوق الدولة عليه، بأمانة وفي رضى،ن الكاهن، يلزمه أن يقد ِّ إ

 للوجوه، باًثا هذه الروح في أوالده. 

 في تقديم واجبات الوطنيَّة األمانة
 م للوطن حقوقه عليه، في صورة أو أخرى.يلزم الكاهن أن يكون أول من يقد ِّ 

م الضرائب والرسوم التي من حق الدولة، ولو كان هناك مجال فكمثال، يلزمه أن يقد ِّ 
ب من الضريبة، جريمة ال في حق ا وبسرور، شاعًرا بأن جريمة التهرُّ م الضريبة فرحً يقد ِّ  .بللتهرُّ 

 إنسان، بل في حق هللا ذاته.
يا معل ِّم نعلم أن ك صادق وال  :له يسوع، الكاهن األعظم، عندما "جاءوا إليه قالوا نافرب

جزية م طريق هللا. أيجوز أن تعطى ل ِّ عألنك ال تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق ت ،تبالي بأحد
يتوني بدينار ألنظره، فأتوا به فقال لهم لمن إ ؟بوننيوقال لماذا تجر ِّ  ،فعلم رياءهم ؟لقيصر أم ال

 (.17-14: 12 " )مروما هلل هلل ،عطوا ما لقيصر لقيصرأ هذه الصورة والكتابة...

 بث روح الوطنيَّة
بل  دها منذ والدتهم.وا روح الوطني ة في أوالم كهنتها، أن يبثُّ الكنيسة عروس المسيح تعل ِّ 

حتى قبل والدتهم روحًيا، إذ وهم على وشك قبول سر  العماد ليصيروا أبناء الكنيسة، يسمع و 
رب عبدك رئيس أرضنا احفظه بسالم  ًيا من أجل الدولة ورجالها "ياالمعتمد الكاهن مصل ِّ 

 وعدل..."
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الجند اس إلهي، يسمع قبل صالة الصلح، صالة الكاهن "الرئيس و وفي كل قد  
نهم بكل سالم يا ملك زي ِّ ،وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا ،والرؤساء والمشيرين والوزراء والجموع

اس الباسيلي(.السالم"   )القدَّ
اس.يصل ِّي الكاهن من أجلهم حتى في الصلوات السر ِّ   ي ة، أثناء قراءة فصل إنجيل القد 

ها من عريسها ربنا يسوع ورسله تهذه هي روح الكنيسة الحي ة المحب ة، التي استمد  
قام طلبات وابتهاالت أن ت   أول كل شيءوتالميذه، منفذة وصي ة الرسول بولس القائل: "اطلب 

 (.2-1: 2 تي 1ألجل الملوك وجميع الذين هم في منصب" ) ات...وتشكرُّ 
فكم تكون جريمة الكاهن، أن ناقض روح الكتاب المقد س، مهماًل في تنشئة جيل من 

 واطنين األمناء؟!الم

 طات الزمنيَّةلالخضوع للس
 ،ات الزمني ة من أجل الربلطيخضع للس .ليرضي هللا ال الناس ،المسيحي يحب وطنه

أو للوالة كمرسلين  ،ن فوق الكلمن كان للملك فكإ"اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، 
: 2 بط 1هي مشيئة هللا..." )منه لالنتقام من فاعلي الشر وللمدح لنا على الخير، ألن هذه 

12 ،14.) 
"لتخضع كل نفس للسالطين  – الراعي األمين –هذا ما يعل ِّمنا إي اه الرسول بولس 

والسالطين الكائنة هي مرتبه من هللا. حتى أن من يقاوم  ،الفائقة، ألن ه ليس سلطان إال  من هللا
دينونة. فإن الحكام ليسوا خوًفا لألعمال  السلطان يقاوم ترتيب هللا والمقاومين سيأخذون ألنفسهم

لذلك  فتريد أن ال تخاف السلطان. افعل الصالح فيكون لك مدح منه...أالصالحة بل للشر ِّيرة. 
كم ألجل هذا توفون يلزم أن يخضع له ليس لسبب الغضب فقط بل أيًضا بسبب الضمير. فإن  

ام هللا مواظبون على ذلك بع . الجزية لمن الجميع حقوقهم فأعطواينه. الجزية أيًضا. إذ هم خد 
: 13 له الخوف واإلكرام لمن له اإلكرام" )رو نله الجزية. الجباية لمن له الجباية. الخوف لم

1-7.) 
 .المداهنةال خضوع الخوف أو الجبن أو التملُّق أو ، فالخضوع هنا ألجل الضمير

فساد أو رجعي ة أو  يساند أفال ي ،المؤمن أن يكون جريًئا في إعالن الحقعلى ينبغي 
ويصل ِّي من أجلهم  إن ما يحب الوطن ويحب الرؤساء والمشيرين والوزراء... ة.عنصري ة أو حزبي  

 لوا رسالتهم بأمانة.ليكم ِّ 
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 موقف الراعي من ناقديه
 تعييرات للرب

" )مز"عار معي ِّ   (.10: 68 ريك وقع علي 
ه من أوالدهالكاهن الحقيقي ينظر إلى االنتقادات الموج   على إن ها حرب ضد ربنا يسوع  ،هة ضد 
لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن ذاته، ألن روح الظلمة ال يطيق النور. "

 (.19: 15ألنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم" )يو 
شري ة، إن ما سلوك الراعي الحسن ربنا يسوع غير محتاج إلى الدفاع عنه بطريقة ب

بل ويكسب الراعي كثيرين ، د التعييراتن ويبد ِّ ييفضح الناقد ،ربنا يسوع ةورعايته بحسب إراد
 منهم للرب.

صر ف عن صميم رسالته، وهذا أعظم ما يصبو إليه نأما إذا انشغل بالرد عليهم، فإن ه ي
 العدو!

دين ألن ه لم يأت لي  . هرب من أمام وجههلقد وقف هيرودس أمام الطفل ربنا يسوع، ف
 الناس أو لينتقم منهم، لكن ه أتى ليدين الخطي ة ويحارب الشيطان.

 التعييرات تكشف نفسك
ن كانت التعييرات مفيدة، فهي تكشف حقيقة ذاتي، هل الزالت الذات البشري ة حي ة إ

 لت أخدم لمديح الناس، ال حًبا في ربنا يسوع؟زِّ  الأ في؟
عثرة أواًل، حتى ال نكون  –نحن الرعاة  –عطنا الرب أن نصل ِّي من أجل ضعفنا لي

"في  :بل نقول مع الرسول بولس، للرعي ة، وال تؤد ِّي انتقاداتهم إلى يأسنا، وال إلى التجديف على الرب
ام هللا...كل شيء ن   ين ونحن مضل ِّ كبصيت رديء وصيت حسن.  وهوان   بمجد   ظهر أنفسنا كخد 

بين ونحن غير مقتولين. كحزانى ن ونحن معروفون. كمائتين وها نحن نحيا. كمؤد  يون. كمجهولصادق
نا مفتوح ونحن دائًما فرحون. كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن ال شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فم  

 (.11-4: 6 كو 2سع" )قلبنا مت   إليكم...

 ع دائماا منتقدينتوقَّ 
 كثيرة أنا اأمورً  توقعوا في   ى أن أولئك الذين يفرحون بالنطق بالشر  الوظيفة حت ما أن قبلت   ❖

 ...فنطقوا بها ،صت ألجلهمخترت وتخص  ا   الذي
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وأما اآلن فلم يعودوا  ،كان البد لهم أن ينطقوا بهذه األقوال وغيرها عند قبولي الوظيفة
ن ني مداهن أو أقبل بأي هامفال يستطيعون ات ِّ  عاء يطعن في  د ِّ طعت منهم كل اِّ كذلك، فقد ق  

 ف المجانين...إال  من كان فيهم يتصر ف تصرُّ  ...ى الرشاو 
لقد أبكمت أفواههم عن أن تنطق حتى بكلمة واحدة في هذا األمر. فبعدما تسل مت 

ولم أكن قادًرا على الدفاع عن نفسي يوًما فيوًما ضد المت همين، ولو لم أفعل خًطا  ،العمل
أن أسقط فيها بسبب حداثتي  أقول عن األخطاء الكثيرة التي كان لزاًما علي  فماذا  واحًدا...

وبالرغم من أن هم قد  ،وعدم خبرتي؟! أم ا اآلن فقد أنقذتهم من هذا النوع من االت ِّهامات
مهم سريًعا بأعمالك، أن الفهم ال يتوق ف على السن وأن هكذا بك فعليك أن تعل ِّ  ن يصنعو 

ستبعد األحداث كلي ة عن الخدمة، بل يستبعد فال ي   ،عياًرا لكبر السنشيبة الرأس ليست م
 حديث اإليمان )والخبرة( والفارق بين االثنين كبير.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 عاملهم كأب محب
 ،ه الصغارينبغي أن يكون سلوك الكاهن نحو من هم في عهدته، كسلوك األب نحو أطفال ❖

ال  ،وسخروا به ،فال يضطرب بسبب شتائمهم أو ضرباتهم أو نحيبهم، بل وإن ضحكوا عليه
 يعطي ذلك اهتماًما.

هم، وال ينكسر خاطرنا بلومهم، متى صدر ذلك عنهم بغير ديحال  ننتفخ بمأينبغي علينا 
 حق.

إن ني ال أعرف ما مستحياًل. ف كما لو كان ح، ورب ما يبدوالصديقي الص لكن هذا صعب، يا
 يفرح عندما ي مدح. أال  إذا كان هناك أحد نجح بالتمام في 

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

 احتمال النقد والذم من أهم سمات الراعي
ثني عن الصوم والسهر، أو  ❖ سك وغير ذلك من التداريب القاسية على الجسد، نلاال تحد 

 علم نقائصي في هذه التداريب.نت تأف
فهذه التداريب  ن كنت متراخًيا...إفإن ني وإن كنت أمارسها بنشاط، لكن ها لن تنفعني 
لكن متى خدم اإلنسان بين جموع  يكون لها نفع عظيم لمن أغلق على نفسه في قاليته...
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ن إهذه  هله اهتمامات خاصة بكل شخص مم ن هم تحت إشرافه، فماذا تنفع كثيرة وصارت
 لم تكن له شخصي ة قوي ة ذات عزم متزايد.

هو احتمال  فإن ني أبحث عن اختبار آخر لعزيمة النفس... ال تعج ب من هذا...
جدًيا،  أمزء مم ن هم أقل منه، سواء نطقوا بذلك هزاًل ة واله  اإلهانة والذم واللهجة الفظُّ 

 من ون قليل ور، هذه األمنوالمرؤوسيؤساء واحتمال التوبيخ باطاًل، والكالم الباطل من الر 
 ها.و يحتمل يقدرون أن

لكن ه خائر  ،سك(ب على التداريب السابقة )الصوم والتنُّ فقد نجد شخًصا قوًيا في التدرُّ 
أمثال هؤالء  .في هذه األمور، حتى أنه بسببها يصير هائًجا أكثر من الوحوش المفترسة

 ستبعدوا من الكهنوت.ينبغي أن ي  

 ذا طبع ثائر، فإن هذا يسب ِّب كوارث عظيمة له وإلخوته... أن كان األسقف ألنه ❖
كما أن محب المجد الباطل، عندما يضع في ذهنه إدارة أعداد عظيمة كهذه، يزيد 

حمل دائًما بالغضب، متى أؤتمن بل ي   النار وقوًدا، هكذا من ال يقدر أن يضبط نفسه...
مع  فال يستطيع أن يعيش في هدوء   وانات المفترسة...على توجيه الجموع الكثيرة، يشبه الحي

 نفسه، ويسب ِّب أضراًرا ال حصر لها لمن عهد بهم إليه...
ألن  وط...بر نقاء العقل وفطنة النظر العقلي كالغضب غير المضألنه ال شيء يعك ِّ 

ن ان. فيكون كمن في معركة ليلي ة ال يقدر أن يمي ِّز بينظر ان وال تعيني الروح تظلم  
بدوره  أو أصحاب الكرامة ومن ال كرامة لهم، بل يحارب كل شخص   ،األصدقاء واألعداء

لكي يحق ِّق لذ ة في نفسه،  بال تمييز. وإن حدث له ضرر، فهو مستعد أن يحتمل كل شيء  
 ات.ق هي لذ ة من أنواع اللذ  نإذ نار الح

نه سلوك مثالي فيتشب هون عادة إلى مالحظة سلوك قادتهم على أ ون ميليإن غالبية الشعب  ❖
قد ن كان هو نفسه كقائد مت  إبهم. فكيف يستطيع أحد أن يضبط غضبهم )غضب الناس( 

 بالغضب؟!
 ج؟!م ن مِّن الجموع يرغب باستقامة أن يكون معتداًل، عندما يرى قائده سريع التهيُّ 

هاًنا، مستهزًء ال يوجد شيء يفيد الغير ويجتذب القلوب إلى هللا أكثر من وداعة من يكون م ❖
ي ًرا، وهو يحتمل كل هذا بوجه باش وهدوء عظيم كأن ه ال يشعر بشيء.  به، مثلوًبا، مع 

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ
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 لماذا ننزعج عندما نسمع كلمة تحقير؟! ❖

عن  كتُّ صمًتا، س صمتُّ  "احفظ لفمي كمامة... :لماذا ال نقتدي بذاك الذي قال
أم هل نطق داود بهذه دون أن ينف ِّذها؟! ال بل عمل بها، ألن ه عندما  ،(2: 39 الخير" )مز

را صمت داود، وبالرغم من كونه محاًطا بجند إال  أنه لم يرد الشتيمة يه شمعي بن جسب  
داود  ة أن ينتقم له رفضي  وِّ ر  بشتيمة، وال فكر في االنتقام لنفسه. بل عندما قال له ابن ص  

ه بأنه نه لم ينزعج رغم سب ِّ إسار صامًتا.  ضع  وا(. لقد انطلق داود كأبكم، وفي ت16 صم 2)
نة من عمله نه لم يضطرب بالسب، ألن ه كان على بي ِّ إته. ن من إنساني  رجل دماء، ألن ه متيق ِّ 

 الطيب.
هلي ته ظهر أنه مستحق لها، حتى لو أظهر عدم أ من يثور بسرعة بسبب سب اآلخرين، ي  

لها. فمن يزدري بسب اآلخرين أفضل من الذي يحزن بسببها. ألن من يزدري بها يحط بقدرها 
 ب كما لو كان شاعًرا بها.فإن ه يتعذ   ،ن ال يشعر بها. أم ا من يتأل م بسبهااكما لو ك

يس أمبروسيوس  القد ِّ
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 إرشادات في اختيار الراعي
 واجب الرعيَّة نحو اختيار الرعاة

، فهل تقبل أي شخص ية أو مرب   متى كان لك ابن وحيد، وأردت أن تختار له مرب ِّ 
 ئأفكار ومباد نه، ويحيا بسلوك خاص، ولهكيفما كان؟ أم تبحث عن إنسان له صفات معي  

هذب ًيا ي  هذا بالنسبة الختيارك مرب ِّ  مستقيمة؟ بل وتسأل من عرفوه وتتأك د من خبرته السابقة.
يسوع الفادي، ربنا دم ، ابنك الوحيد الحبيب إلى نفسك، أم ا نفسك الوحيدة، التي ثمنها هذا مقداره

 ًيا وطبيًبا كيفما يكون؟!ومرب ِّ هل تقبل لها أًبا ومعل ِّما . ن فقدتها ال يكون لك غيرهاإالتي 
إن أردت خادًما يقوم بتنظيف منزلك وقضاء حاجياتك، تبحث عن شخص له صورة 

ًعا على معي نة في ذهنك، بينما في اختيارك راعًيا يخدم روحك تقبل أي إنسان كيفما كان، موق ِّ 
يلزمك أن تسأل مه الخدمة، مع أنه كان لُّ كشف التزكيات، أو مساهًما بطريق أو آخر في تس

 فاته الشخصي ة في بيته مع أوالده وأفراد عائلته، وفي عمله ومع أصدقائه...عنه وعن كل تصرُّ 
 حه للقيام بخدمة الرب!قبل أن ترش ِّ ، ه الروحي واشتياقه نحو خالص اآلخرينفي غيرته ونموُّ 
لكن  ل في اختياره.إرادة بشري ة أن تتدخ   ةن الدعوة للخدمة إلهي ة، وال تستطيع أيإحًقا 

الراعي الالئق، فإن أظهرت الرعي ة اهتماًما وشوًقا  – بعد طلب إرشاده - لنختارالحرية هللا وهبنا 
دت هذه الرغبة بالصلوات والطلبات، لن يسمح هللا ورغبة في اختيار راع  صالح روحي، وأك  

 .باختيار راع  شر ِّير
ن رأى استهتارها إكثر من الرعي ة، لكن ه ر على خدمته وكهنوته أغي  ن هللا ي  إحًقا، 

فإن هللا ، وتهاونها في أمر اختيار راعيها وعدم تسليمها األمر بين يديه باألصوام والصلوات
همال يرتكبه الراعي المختار يقاسمه من ساهم إ وكل خطي ة و ، ل الشعب مسئولي ة استهتارهحم ِّ ي  

 إهماله في خدمة الرب.، بصورة أو بأخرى، في خطي ته و هفي اختيار 
 واجبهانه من إر، أنه ليس من حق الرعي ة اختيار راعيها، إن ما أقول إن ني أعود فأكر ِّ 

 ذلك، وهي مسئولة أمام الرب عن أدنى استهتار فيه.
فبولس الرسول الذي يؤك ِّد أن الكهنوت عطي ة من الرب، يحم ل الشعب والكهنة 

، ال  يضع يده على أحد بعجلة  أيطلب من تلميذه تيموثاوس  مسئولي ة اختيارهم للراعي، لذلك
حدى درجات الكهنوت من األسقف إلى الشم اس. حًقا ح إلرش  ا شروًطا دقيقة جًدا لكل من ي  دً محد ِّ 

امه، لكن ه يدرك أن هللا يعمل مع الذين يحبُّون الكرم ويهتمُّ إ ون نه يؤمن باختيار الرب لخد 
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 ون بكرامة الكرم.باختيار كر امين يليق
ن الكنيسة ليست في حاجة إلى كثيرين من إوأخيًرا، أود أن أهمس في أذنك قائاًل 

ام المخلصين، بقدر ما هي محتاجة إلى شعب  واع  يعرف حقوقه وواجباته مون كل يقد ِّ ، الخد 
 .إمكاني اتهم الختيار رعاة صالحين، ويتعاونون معهم في خدمة النفوس

 به؟هل تدرك مكامن قل
ح للخدمة. هذه حقيقة، ال نقدر أن أدرك مكامن قلب المرش   أستطيعقد تقول إن ني ال 

ن بل وبصورة الوداعة والهدوء أو بالعمل أن ننكرها، فكثيرون يخدعوننا بمظهر التقوى والتديُّ 
 لكن من يقدر أن يكشف حقيقة قلبه؟ والجهاد المتواصل.

رفع در ما يعطينا الرب من فهم وحكمة، مع ينبغي علينا كرعي ة ورعاة أن نعمل بق
لهذا قال رب . راء  مخادع  م   ح  هذه وحدها تقدر أن تكشف أو تستبعد كل مرش  . صلوات مستمرَّة

ذ وصي ة عريسها، والكنيسة تنف ِّ  "."اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده :المجد لتالميذه
أجل إرسال رعاة، إذ يصل ِّي الكاهن قائاًل:  فال تكف عن الصالة بلجاجة، في كل قداس، من

يرعون قطيعك  على كنيستك رب لون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم يا"والذين يفص ِّ 
كي ترتفع القلوب أمام عرش هللا متوسلة أن  ،بسالم". إن ها لحظات تهيئها الكنيسة لكل أعضائها

 يرسل فعلة لهذا الحصاد الضخم.
ن كان للراعي إن تم االختيار بال استهتار، فحتى إأنه  ،طمئنك يا أخيوإن ني أريد أن أ

 لها الرب لخير الكنيسة.أخطاء فسيحو ِّ 
فإن ه وإن انحرف قلياًل ألجل حب الكرامة حتى خرج  – إذ اختاره الرب –فيونان النبي 

ينة استخدمه الرب للخير وحول عصيانه لوصول من في السف، في طريق مضاد لما رسمه الرب
إلى معرفة الرب، فعندما اعترف يونان أنه هارب من وجه إله السماء الذي صنع البحر والبر 

: 1راجع يونان له لماذا فعلت هذا" ) :قائلين ،توه على خطي ته"خاف الرجال خوًفا عظيًما، وبك  
يًما الكتاب قائاًل: "فخاف الرجال من الرب خوًفا عظ د(، وبعدما ألقوا به في البحر يشه10

ل ضعفات  (.16: 1 يونانوذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذوًرا" ) يا لك من إله عجيب، تحو 
امك بل وعصيانهم لتكون بركة لآلخرين!  خد 

الشعب في اختياره، بل الرب نفسه هو الذي اختاره، فلماذا  يخطئوداود النبي لم 
ه؟!أبسبب قيام وهلك كثيرون  ،يا الحث ِّ بسبب شرُّه انكسر الجيش ومات أوري    بشالوم ضد 

هلكت  داود اختاره الرب، وقد أخطأ داود، لكن بسبب خطئه لم تهلك نفس واحدة.
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 .أجساد بانفصالها عن النفس، لكن نفس واحدة لم تهلك
سقطة داود قد مت لنا أشهى مائدة تكشف عن مراحم هللا للخطاة، ، إن قول العكسن

أليست هذه كل ها  .مهما بلغت خطي ته جاء لكل إنسان  كشفت لنا عن الر و عرفتنا طريق التوبة، 
 فوائد الزلنا نجنيها من اختبارات داود حتى في سقوطه؟!

كف تلهذا ال ، ثق أن كل راع  تستطيع صلوات شعبه أن تحفظه وتصونه عزيزي...
عن الصالة من أجل اختيار رعاة صالحين، ومن أجل أولئك الذين سبق وأهملت في اختيارهم 

صلح هللا الراعي، وبصالة الراعي ينال فإن ه ألجل صالة الشعب ي  . أهمل آباؤك وأجدادك وأ
 الشعب البركة.

م شخًصا على أنه ، إإن ني أقول في دقة ❖ ن مثل هذه األمور تحتاج إلى تدقيق زائد، فمن يقد ِّ
قبل كل  –بالشهادة العامة للجمهور، بل ينبغي عليه هو شخصًيا  يمؤه ل للكهنوت، ال يكتف

"ويجب أيًضا أن تكون له  :أن يتحق ق من شخصي ته. فعندما قال الطوباوي بولس – إنسان
 بذلك عن البحث بتدقيق   لم يستغنِّ  ،(7: 3 تي 1شهادة حسنة من الذين هم من خارج" )

ل عن الشهادات التي سبق ذكرهاشديد    ...، وال تحو 
 ،"من هم من خارج" :لقد أضاف، بقها تدقيقفشهادة العامة كثيًرا ما تكون باطلة ما لم يس

 راغًبا في إظهار أنه قبل األخذ بتقرير من هم من الخارج، ينبغي فحص الشخص جي ًِّدا.

 ز شخصي()في توبيخه لمن اختاروا كهنة بسبب الغنى أو الجاه أو لتحيُّ  ❖

قين، إنهم يضيفون إلى أخطائهم خطأ أشنع، إذ لم يقفوا عند حد اختيارهم لغير المستح
 ين للخدمة، كما لو كانت هناك ضرورة لتدمير الكنيسة!بل استبعدوا المعد ِّ 

وذلك  ،رون ملكوته أكثر من األعداء والمقاومين لههؤالء الذين ينتمون إلى المسيح يدم ِّ 
باختيارهم غير المستحقين للخدمة، ومع هذا الزال السي ِّد المسيح يعاملهم بلطف ويدعوهم 

 إلى التوبة.
عي عليهم ها الرب! مجًدا لك! يا لغنى عفوك! يا لكثرة احتمالك! فإن الذين د  آه أيُّ 

اسمك، ورفعتهم من االزدراء والدناءة إلى الشرف والكرامة، هؤالء يستخدمون تلك الكرامة 
 ،ال  فيها انتهاك للحرمةاالتي يتمت عون بها ضد ك أنت الذي وهبتهم إي اها، مرتكبين أعم

سة. ويسبون األشياء  المقد 

... ال يكفي أن يعتذروا عم ن اختاروه بعدم معرفتهم له. ألن عذرهم هذا يزيد من مسئولي تهم ❖
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 إذ ما حسبوه مبرًرا لهم يزيد من مسئولي تهم.

مونه أواًل للطبيب لكي يفحصه، ويطلبون من البائع إأليسوا  ن أرادوا شراء عبد، يقد ِّ
بل يطلبون  ،على شرائه يجرؤون بعد هذا كله ال ن عنه من جيرانه، و و ضمانات، ويستعلم

م شخًصا إلى وظيفة عظيمة كهذه،  معفرصة ليكون العبد تحت االختبار؛ و  هذا فمن يقد ِّ
د تلبية رغبة البعض؟! م شهادته وتزكيته باستهتار دون اعتناء أو تدقيق، إن ما لمجر   ...يقد ِّ

هم أنفسهم محتاجين إلى من  عنا يدافعون ن كان الذين إ، ماليو  في ذلك فمن إًذا يتوسط لنا
 يدافع عنهم؟!
رف عدم ى عنه وع  حر  ن كان قد ت  إألن ه ، فحص بتدقيقختار، عليه أن ي  فمن ي  

مع  ، فإن أي اتهام ضد المختار يتحمل عقوبته الذي اختارهاستحقاقه، ومع ذلك اختاره
 .ختار، بل وقد تكون عقوبة األول أشدالم  

م لألسقفي ة شخًصا غير مستحق وسل مه ألحد، ب اتفقإذا  ❖ سبب صداقة أو لسبب آخر، أن قد 
رئاسة )روحي ة( لمدينة عظيمة، فكم من النيران يستحق ِّها، ال بسبب خطي ة الذين يهلكون 

ألن ه برسامته يزيد مجده الفارغ ويعشق ... بسببه، بل وبسبب الخطي ة التي يرتكبها األسقف
ل رسامته ن كان قب  إ. ألن ه ..اًما ومجدًفا وغير ذلكقًحا ومخالًفا وشت  و اسة األموال وتجعله الرئ

ومن يقيم مثل هذا يكون مسئواًل عن كل ما يصدر  ،قليل التقوى فإن ذلك يزداد بعد رسامته
ن كان الذي يعثر نفًسا واحدة خير له أن يعلق في عنقه فامنه هو والجماهير بجملتها. 

عثر مدًنا بأكملها عثر أنفًسا هذا عددها، من ي  ة البحر، فمن ي  ج  ل  ق في غر  وي   ىحجر رح
كم من  من يعثر أهل المدن والقرى... وجماهير وربوات من الرجال والنساء والصبيان،

 القصاص يستحق؟!

موا على كثيرين إلى أبعد حد، ينبغي علينا أن نضع أمامنا )عند االختيار( أولئك الذين س   ❖
حًيا، كما كان شاول بن قيس مرتفًعا على كافة العبراني ِّين من جهة القامة وارتفعوا عليه رو 

 ( أو بالحري أعلى من ارتفاع  شاول عنهم.23: 10 صم 1الجسدي ة )
وهنا لست آخذ موضوع ارتفاع الكتف كمقياس مطلوب للراعي، إن ما يكون الفارق 

 الروحي بين الراعي والرعي ة عظيًما جًدا.

 ر التالميذ والرسل استحقاقهم، فنالوا الروح القدس.الحظ كيف أظه ❖

مظهًرا إيمانه  هكذا أيًضا داود كمثال، ما صنعه بين القطيع صنعه بعد النصرة...
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 البسيط المطلق.
، فاستلم قيادة الشعب بعد أربعين سنة وموسى أيًضا احتقر الملوكي ة تارًكا كل شيء  

 مل 1ليشع ترك كل شيء )إو  ،(3: 3 مص 1الهيكل ) في (، وصموئيل عمل11: 2 )خر
 ...( وهكذا حزقيال21: 19

يس يوحنا الذهبي الفم  القد ِّ

متألقة  سقفها، ها من رخام غالً تعمدأ في هذه األيام، كثيرون يبنون كنائس، حوائطها و  ❖
 ام المسيح فال يعطون اهتماًما!ة بالجواهر، أم ا بالنسبة الختيار خد  بالذهب، مذابحها محال  

يس إيرونيموس  القد ِّ
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 ؟ختار الراعيكيف ي  
ل لنا سفر أعمال الرسل اختيار رعاة. المر ة األولى قبل حلول الروح القدس مر   تان يسج ِّ

د اختيارهم سخريوطي، والثانية عن(، عندما اختاروا متياس بدياًل ليهوذا اإل1 على التالميذ )أع
 (.9 الشمامسة )أع

ام الرب.ليعطنا الرب فهًما وحكمة عندما نقتفي آثارهم في اختيار ر    عاتنا خد 

 استخدام القرعة. 1
واختاروا  ،البالغ عددهم مائة وعشرون  – جميعهم –في اختيار متياس، اجتمع التالميذ 

، وقد وقع اختيارهم على متياس ثنين مم ن اجتمعوا معهم كل الزمان، مم ن شهدوا قيامة الربا
ولم يكن أحد قادًرا أن  .شاهدين أمينين للرب يسوع –بحسب النظرة البشري ة  –ويوسف ألن كليهما 

أيُّها، الرب العارف قلوب الجميع، عي ِّن أنت من هذين االثنين أي ا "فصلُّوا قائلين: . يمي ِّز بينهما
اها يهوذا ليذهب إلى مكانه".اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة ال  تي تعد 

ألن الروح القدس  ا،لقد استخدموا طريق "االقتراع"، ألنهم عجزوا عن التمييز بينهم
 عليهم بعد. الذي يرشد اآلن، لم يكن قد حل  

امهم دون استخدام أما بعد حلول الروح القدس، فقد ت   رك للمؤمنين أن يختاروا خد 
خدم نال يرضي أن نترك نحن كلمة هللا و  :وقالوا هور التالميذجمالقرعة "فدعا االثنى عشر 

 ،من الروح القدس وحكمة ومملوءينموائد. فانتخبوا أيُّها اإلخوة سبعة رجال منكم مشهوًدا لهم 
 (.3-2: 9 فنقيمهم على هذه الحاجة" )أع

 الشعب كله على سيامته . إجماع2
الختبار بديل  آمنوا، بنفس  واحدة  أي كل الذين  ،في اختيار متياس اجتمع التالميذ

هكذا يؤك ِّد لنا الكتاب  .جمهور التالميذ( دعا االثنا عشر 7 ليهوذا، وعند سيامة الشمامسة )أع
الشعب كلُّه،  إجماعبدون  المقد س أنه ال يجوز سيامة خادم للمذبح من األسقف إلى الشم اس

 س وروح الرسل والتالميذ.امة مخالفة لروح الكتاب المقد  يوإال  صارت هذه الس
حتى ال يتعر ض  ،ي ة هذا المبدأوالمجامع المسكوني ة والمحل ِّ  ت قوانين الرسلوقد أكد  

 الم سام والذي سامه لطائلة العقاب الكنسي والحرمان اإللهي.
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 جماعة؟ ةلكن أي
ة، في شون حياة مسيحي ة حق  جماعة المؤمنين الذين هم أعضاء حي ة في الكنيسة، يعي

مواظبين على العبادة من صلوات وأصوام وممارسة ، إيمان عملي، وحب عميق هلل والناس
وليس كل من  - أسرار الكنيسة في روحاني ة، هؤالء هم أعضاء الكنيسة الحي ة الذين لهم وحدهم

 نيسة.ة في الكحق العضوي   - ل أمام اسمه أنه مسيحيمسيحًيا أو سج   دعي  
ولهم الرأي الواحد والمفاهيم  ،الذين يعيشون بروح  واحدة ونفس  واحدة هؤالء وحدهم

ل أسماءهم في كشوفات لدى الشمامسة، ، والهدف الواحد الروحي ة الواحدة تعرفهم الكنيسة وتسج ِّ
 .اس المؤمنينإذ لهم وحدهم الحق في حضور قد  

ل عليهم االتفاق، بال انقسام وال هنوتي ة، سه  هؤالء متى أرادوا ترشيح إنسان لنوال رتبة ك
ويسمون فوق كل اعتبار شخصي أو  ،تحزُّب وال انشقاق، إذ يدركون مفهوم الرعاية المسيحي ة

 نفعي أو تحزُّبي.
هؤالء وحدهم لهم حق ترشيح خادمهم وليس االقتصار على أصحاب األلقاب أو 

 بشري ة.األنصبة المالي ة أو غيرها من االعتبارات ال
مون بالتزكية واالختيار بروح جماعي ة واحدةإأود أن أقول  ة يهشفا ،ن هؤالء كانوا يقد ِّ

ة بحضورهم السيامة يبسهولة دون أي تعقيد، وكانوا يؤك ِّدون اختيارهم بعد التزكية الجماعو 
 وإظهار رضائهم عنه.

كثيًرا ألجل هذا  ها وتكلَّمتاجتمعت كلَّ قد لبثت البيعة بغير راع  ثم ... 1()في تزكية األسقف ❖
فكشف لنا عن )فالن( عبد هللا  ،مستقيم   وإيمان   س بقلب  نقي  و األمر، فطلبنا إلى الثالوث القدُّ 

 ..القس الراهب الذي من الدير )الفالني( بأنه يصلح أن يكون أسقًفا.

ا قد شهدو  والشعباإلكليروس ألن ... 2()في خطاب رئيس الشمامسة يوم رسامة األسقف ❖
ا كم أيُّها الشعب المحب للمسيح لم  له لكي يصير عوًضا عن األنبا )فالن( فلم نشأ أن نردُّ 

 سألتم حضوره في الوسط.

 وطيب قلب واتفاق رأي الجماعة. واتفاق منَّا كلنابفعل الروح القدس  3 ()تزكية البطريرك ❖
                                                 

 .170، ص3راجع مذكرات طقوس األسرار للقمص صليب سوريال، جزء  1
 .171المرجع السابق، ص 2
 .192المرجع السابق، ص 3
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 صلوات الرسامات

يس الذي يقام )يزك  بعد أن يزك  سقًفا إال  أال يصير أحد  ❖ ي( من ى من اثنى عشر رجاًل. والقس ِّ
 سم أحد إال  بالشهود. )بسر جهة خمسة رجال. وإن كان شم اسا فثالثة رجال يكفون وال ي  

47.) 
يس باسيليوس  القد ِّ

هو الحد األدنى لعدد على هذا العدد، وإن ما هذا العدد  تقتصر هذا ال يعني أن التزكية
المؤمنين الموجودين في المدينة. إذ كان يمكن أن يسام أسقًفا على مدينة صغيرة جًدا، ال يوجد 

ثنا عشر مؤمًنا، وعندئذ يلزمهم أن يكتبوا إلى أقرب كنيسة ليحضر بعض المؤمنين الموثوق ابها 
كثر من اثنى عشر فال ن كان بالمدينة أإفيهم حتى يشتركوا معهم في اختيار األسقف، لكن 

 كما جاء في بقي ة القوانين.، امة األسقف إال  برضاء الجميعييجوز س

إن كان هو موضًعا فيه أناس قليلون مؤمنون ولم يكبر الجميع ليصنعوا التزكية لألسقف  ❖
إلى حد اثنى عشر رجاًل، فليكتبوا إلى الكنائس القريبة للموضع حيث يوجد مؤمنون كثيرون 

 )ويختاروا( بواالمختارين من ذلك الموضع، ويجر   ءاتقيثالثة من المؤمنين األلكي يحضر 
 (13: 1) ... )االختيار(بثبات  من يستحق الفعل

 .(21: 1بال خطي ة. هذا إذا ذكروا وارتضوا به ) من كل الجماعةختار )األسقف( ي   ❖

سً  ❖ ليجتمع كل ... عبا في كل شيء اصطفاء الش"يأمر كل الشعب مًعا، اصطفاء حسًنا مقد 
 .(52: 1الشعب والقساوسة والشمامسة" )

 قوانين الرسل

قسم فيه يقول كل اإلكليروس وفي األسبوع الذي ي  ... ختار من جميع الشعباألسقف ي   ❖
 ا نؤثره.ن  والشعب إن

 (2) قوانين أبوليدس

 (.36 " )باب"فليقم األسقف باختيار الشعب كله ❖

 .(36 فقون على إقامته، وكل الشعب والكهنة يشهدون له" )بابوكل الناس مت   ..."ويقام ❖
 الدسقوليَّة

بوا بكل جر  قاموا كما هو مكتوب من جهة شاهدين أو ثالثة تقوم كل كلمة. فلي  الشمامسة فلي  " ❖
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 (15: 1) ..."خدمة. وتشهد لهم جماعة
 قوانين الرسل

 تزكية من رجال الكهنوت. 3
م اس( أنه ال ي  52 )رسطب إكليمنضسالتي أرسلوها على يد  قوانين الرسلجاء في 

ويسأل الكبير  ،األسقف إال  برضا الكل ويجتمع كل الشعب والقسوس واألساقفة في يوم األحد
ا إذا كانوا قد ارتضوه أسقًفا عليهم وأن يستحق األسقفي ة، بين األساقفة القسوس والشمامسة عم  

 امة إال  بعد إجابتهم ثالث مر ات بالقبول واالستحقاق.يوال تقام مراسيم الس ،ثالث مر ات
يسا فيجعل يده على رأسه والقساوسة ر كما جاء فيها أنه "إذا أراد األسقف أن ي سم قس ِّ

(. أي البد من موافقة القساوسة جميًعا في رسامة 53، 22 " )رسطب...كلهم المسوه قيام
 شريكهم في الخدمة.

سم قس وال شم اس بغير رأي األسقف الذي هم تحت سلطانه" )قوانين ر كذلك "ال ي
 (.10 باسيليوس

 ...ةبروشي  يجب أن يقام األسقف على األخص، من قبل جميع األساقفة الذين في اإل ❖
 (4)ق مجمع نيقيَّة األول

 ثرَّ الكهنوت ل يو  
حين للكهنوت، وهذا يؤك ِّد انتفاء مبدأ حدثنا الرسول بولس عن صفات الرعاة المرش  

فالشعب ال يلتزم  الوراثة في كهنوت العهد الجديد، وإال  كان عرض الرسول لهذه الشروط لغًوا.
فالكهنوت هبة تعطى ... ندير معي   امة شخص معي ن له أقرباء نالوا درجة كهنوتي ة أو منيبس

 ين، ال وراثة النسب أو مكان ما.و ِّ للمدع  

ث وال يصح الوصي ة بها وال الهبة بها لقريب أو غريب، ألن الكهنوت ال ر  األسقفي ة ال تو   ❖
 (.23 ، طك71 ث. )رسطار  يو  

 ومجمع أنطاكيَّة قوانين الرسل

لقد جاء ملكي صادق الحقيقي، ملك السالم الحقيقي، وملك البر  الحقيقي، ألن هذا هو  ❖
 ...تفسير اسمه "بال أب وبال أم بال نسب"

لَّ يكون له أب أفالكاهن ينبغي إن ما ليكون مثااًل لنا،  ،حتى هذه أيًضا التي تنسب إليه
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وتساميه في حياة  ،داسته الشخصي ةفعند اختياره ال ننظر إلى شرف نسبه، بل إلى ق ول أم.
 الفضيلة.

يس أمبروسيوس  القد ِّ

 لكل مؤمن حق العتراض
ح، ولو في امة الخادم المرش  يأعطت الكنيسة الحق لكل مؤمن أن يعترض على س

وحنا بن مة يامته. وقد جاء في كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة تأليف العال  يلحظات س
 زكريا المعروف بابن السباع في طقس سيامة األسقف: 
ويدورون به الكنيسة كل ها من ابتداء ... "ثم في صباح يوم األحد يقف األسقف الجديد

حتى ينظره كل شعب الكنيسة ليعرفه.  ،موه للبابا البطريركالزاوية التي كان واقًفا بها إلى أن يقد ِّ 
عليه أن  ،امةيأو عليه قضي ة تمنعه عن تتميم الس ،شيًئا رديًئا وإن كان أحدهم يعرف بأن عليه

 يعرضها في الحال حتى يرجع إلى الحق، أفضل له من االستمرار في الضالل".

 ،ر أمره ثالثة أشهرألسقف وذكر عنه أنه ال يصلح لألسقفي ة، فليؤخ  ل إن تعر ض أحد ❖
عليه سبب يمنع في القوانين من  ر خصمه أو في غيبته. فإن ثبتو ويكشف عنه فيها بحض

م.تقدمته م    نع وإال  فيقد ِّ
بعد من البيعة، وإن أما خصمه الذي قذفه ولم يثبت عليه ما ذكره، فإن كان كاهًنا فلي  

 (.28 ب كما يجب. )طسكان من الشعب فليؤد  
 التطلسان

 (عة للملوك عن أعمال مجمع نيقي ة)قوانين مجم  
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  رابعالباب ال

 
 
 

 تلمذتي ألب اعترافي 
 
 

 مفاهيم االعتراف. الفصل األول: ❖
 .مع أب اعترافي :يالفصل الثان  ❖
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 تقديم

تي ألبي الكاهن – سابقفي الباب ال تعرَّضنا لعالقة الحب المتبادل بين الراعي  –بنوَّ
حكمة لندرك مفهوم واآلن ليعطنا الرب فهًما و  .يسوع ناورعيَّته في شخص الراعي األعظم، رب

وتلميذه في االعتراف في شخص المعل ِّم األعظم  –أب االعتراف  –الحب المتبادل بين الكاهن 
 يسوع.ربنا 

أن أتعرَّض للمفهوم الروحي لالعتراف والتوبة ولزومهما. وكيفيَّة التوبة  وأرى لزاًما عليَّ 
 ين.واالعتراف، وأخيًرا موقفنا كآباء اعتراف من أوالدنا الروحي ِّ 
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 الفصل األول 

 
 
 

 مفاهيم االعتراف 
 
 

 .االعتراف حب أواًل: ❖
 .االعتراف يكسر سلطان الخطية ا:ثانيً  ❖
 .االعتراف تلمذة ا:ثالثً  ❖
 .االعتراف طب روحي ا:رابعً  ❖
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 االعتراف حب
 كثيرون يتساءلون: هل من ضرورة لسر  االعتراف؟

 ا؟!سر هللا بحزننا، ويفرح لندامتنا، ويبتهج بدموعنهل ي  
 اًل لهم؟!أو هل يطلب انتقاًما من خليقته وذ  

 ن كانت هنا حاجة للتوبة، فما الداعي لالعتراف أمام كاهن؟!إو 
ا يكفي االعتراف المباشر أمام الرب خفية، في غير حضرة أب االعتراف، خاصة أم  

وانتهت، سرد أمور مخجلة حدثت بج أمامه ة ما يدعو للتحر  وأن الكاهن إنسان مثلي، فليس ثمَّ 
ضه لسماع أمور قد تعثره؟! ماذا يطلب هللا من ِّي سوى التوبة مع اإلقرار بعدم حرجه هو بتعر  وأ  

 العودة إلى الخطيَّة مرَّة أخرى؟!
بهذه الحجج وأمثالها، يحجم عن االعتراف الكثيرون ممَّن لم يذوقوا حالوة سر  التوبة 

هؤالء نظروا إلى  .ومفاهيمهم ومقاييسهم واالعتراف، وهم في ذلك معذورون بسبب وجهة نظرهم
 التوبة واالعتراف نظرة خاطئة، أو تطلَّعوا إليهما من جانب واحد فقط.

دت، ال أريد أن أدخل في جدل عقائدي عقلي جاف، أو وإنَّني في هذا الباب، كما تعوَّ 
وبة واالعتراف ا وحكمة حتى أتعرَّض لسر  التإنَّما ليعطني الرب فهمً . في نقاش وجدال ال يجدي

وعندئذ يتحقَّق ، تنا هي أن يختبر اإلنسان أواًل ويذوق في مفهومه الروحي السليم، وتصير حجَّ 
 قوَّة السر  وفاعليَّته.

م الكثيرون عنها، ألنهم لم يختبروا إالَّ حزن العالم المهلك ودموعه فبالنسبة للتوبة، أحج  
ب مشيئة هللا الذي فيه فرح وسالم! وال دموع لم يذوقوا الحزن الذي بحس، ية إلى اليأسالمؤد ِّ 

 الحب التي توهب ألوالد هللا!

 مفاهيم ناقصة
د ثورة عقليَّة تنشأ عن كثيرون ينظرون إلى سر  التوبة واالعتراف  على أنَّهما مجرَّ

 ، مع رغبة أكيدة واشتياق إلى عدم العودة إليها.نفور من العادات والشرور القديمة
د نظرة أ لو كانت كاملة، لما كانت هناك حاجة لإليمان باهلل أو . خالقيَّة بحتةهذه مجرَّ

عي وكان يمكن لعلم األخالق أن يحل محل الدين، كما يدَّ ، ًصابمجيء ربنا يسوع فادًيا ومخل ِّ 
 البعض.

د جلسة مع محل   والبعض يتطلَّع إلى التوبة واالعتراف على أنَّهما  ، ل نفسانيمجرَّ
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د البعض أن االعتراف على األقل هو ف ليعطيه عالًجا نفسانًيا. أو كما يرد ِّ ل مشاكل المعتر يحل ِّ 
عمليَّة تنفيس للمشاكل والضيقات المكبوتة في النفس، حيث ال يجد المعترف من يعرض عليه 

 .مشاكله الخاصة ألسباب اجتماعيَّة أو شخصيَّة
ذ يشعر اإلنسان له. إ اأو تخديرً  عمليَّة تهدئة للضميروآخرون حسبوا االعتراف 

د تسكين هذه الوخزات يعترف! ،بخطئه ال يجد راحة في نفسه  فيضطرب ويقلق. فلمجرَّ
د تذكير لبعض الخطاياوأخيًرا هناك من ظنوه  التي ارتكبها اإلنسان، حتى يسردها  مجرَّ

سةأمام الكاهن ليعطيه حاًل أو تصريًحا للتقد   جب نه عادة أو روتين أو وا، إم لألسرار المقدَّ
 ينف ِّذه!

بين الرعاة  ىبت، حتى إلى المؤمنين، بل حتهذه المفاهيم وما على شاكلتها التي تسرَّ 
 وأفقدته جوهره األساسي. ،والمعل ِّمين، قد أفسدت حقيقة سر  التوبة واالعتراف

 اف حب هللعتر اال
د ندامة أو حزن أو عمليَّة تهدئة للضمير أو تنفيعتر اال س اف أعمق من أن يكون مجرَّ

د تذكير للخطايا أو إحصاء لها االعتراف هو اشتياق حار  .عن المشاكل المكبوتة أو مجرَّ
ونفور من الخطيَّة  ،وبالتالي كراهيَّة شديدة لإلنسان العتيق، شرة الربورغبة أكيدة في ع  

 كنتيجة طبيعيَّة لُحب  نا للرب.
. فهيرودس حب هلل لكنَّه حزن نابع عن، فحسب على الخطيَّة افاالعتراف ليس حزنً 

(. ويهوذا ندم ٢٦: ٦ ا رأس يوحنا المعمدان على طبق )مرحزن عندما طلبت منه ابنة هيروديَّ 
ة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائاًل: قد أخطأت إذ سلَّمت  على ما صنعه "ورد الثالثين من الفضَّ

أخينا  ىإل نا مذنبون حًقا إنَّ  :بعضهم لبعض ايوسف "قالو  إخوة(. و ٤-٣: ٢٧ " )متدًما بريًئا
(. ٢١: ٤٢ ا استرحمنا ولم نسمع. لذلك جاءت علينا هذه الضيقة" )تكالذي رأينا ضيقة نفسه لمَّ 

 ،يت قول الرب وكالمكتعد ِّ  ألن ِّيوشاول اعترف بخطيَّته أمام صموئيل النبي قائاًل: "أخطأت 
 ١عي فأسجد للرب" )وارجع م ،واآلن فاغفر خطيَّتي ،وسمعت لصوتهم ،خفت من الشعب ألن ِّي
 (.٢٥-٢٤: ١٥ صم

ألنها لم تكن تهدف إلى الرجوع للرب، ولم ، هذه جميعها وأمثالها ليست توبة أو اعتراًفا
بلت توبة بطرس ق   ماواعترافهم، ك وندامتهم وإالَّ كانت قد قبلت توبتهم ،يكن الدافع إليها محبَّة هللا

 الخ. للص الذي على اليمين، واالجاحد، والزاني المذكور في رسالة كورنثوس
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 االعتراف إضرام لموهبة الحب فينا
لقاءه مع  وفقد   ،شركته مع هللا اإلنسان منذ عرف الخطيَّة، وسقط في أسرها، فقد  

فانتابه جفاف روحي وأنانيَّة، حتى صارت كلمة "الحب"  ،الحب المطلقوفقد  مصدر حياته. 
د لفظ مدلوله وه    م وخيال!مجرَّ

نفسه من فردوس الحب بإرادته، فلم يعد يستسيغ الحب أو يطيقه. لم تعد طرد اإلنسان 
الحب ، ألن حتى عندما يريد أن يحب ال يقدر ألنَّه انفصل عن هللا المحبَّة. ،فيه طبيعة الحب

اطين وأقوال المستهزئين أكثر من يَّ ليس من طبعه. فصار يجد لذَّة في استماعه إلى أغاني الش
مع هللا في الصالة! ويجد متعة في سماعه قصًصا بطوليَّة أو خرافيَّة أو ف الحديث بال تكل  

سماع أحاديث الناس العالميَّة عن اإلصغاء إلى الصوت اإللهي في الكتاب المقدَّس. وصار 
 لى أماكن اللهو والخالعة أكثر من أماكن العبادة!إ جري ي

ع وال سماع صوته أو التمت   نفسه بنفسه، فلم يعد يطيق هللا ر  مسكين هو اإلنسان! أس  
 حتى ولو أراد ذلك!، شرة معه أو أن يحب هبالعِّ 

من وجهه  هماأ كالفآدم وحواء عندما سمعا صوت الرب اإلله ماشًيا في الجنة اختب
ة "سمعت صوتك في الجنَّ  :(. وعندما نادى الرب آدم أجابه٨: ٣ ة )تكفي وسط شجر الجنَّ 

 عريان فاختبأت". ألن ِّي ،فخشيت
"ال تقدر أن ترى وجهي. ألن ال يراني إنسان  :وعندما أراد موسى أن يرى هللا، أجابه

 (.٢٠: ٢٣ ويعيش" )خر
 ع باهلل.ت  مسكين هو اإلنسان، الذي حرم نفسه بنفسه من التم

ألنَّه صار يرى هللا خالل منظار قلبه الشر ِّير الخالي من المحبَّة،  ،مسكين باألكثر
جبره وي   ،ك عليه عنوة ويفترسهامه. يراه أشبه بأسد مفترس يريد أن يتملَّ هت صورة هللا أمفتشوَّ 

 ى وينتقم!ه كقاٍض قاٍس يبحث عن الهفوات واألخطاء، يريد أن يتشفَّ ا د له. ير على التعب  
فرأى هللا عكس ما هو عليه، أمَّا هللا ففي عشقه  ،ظلمَّ قلبهأهذا بالنسبة لإلنسان حيث 

ديننا أو حتى لنا وال لي  نسمة فيه، فقد دعانا إلى اإليمان به. دعانا ال ليذ  و  ي هيد لإلنسان، عمل  
ليعاتبنا، إذ جاء يقول: "إن ِّي أريد رحمة ال ذبيحة. ألن ِّي لم آت ألدعو أبراًرا بل خطاًة إلى التوبة" 

م لنا طبيعة جديدة، وإمكانيَّة جديدة، تقدر أن تحب١٣: ٩ )مت بنا ر ينعكس عليها جمال . (. قدَّ
عيناك حمامتان"  ،جميلة يا حبيبتي. هذا أنتِّ  جميلة يسوع، الذي يناجيها ألنَّه عريسها: "ها أنتِّ 

(. وأعلمها بكل ما ٢١: ١٤ (. وتقدر هي أن تناجيه بعدما أظهر لها ذاته )يو١٥: ١ )نش
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 وروح ،وجعلها هيكاًل هلل ،(. وتقدر أن تعشقه بعدما وهبها نفسه١٥: ١٥ سمعه من اآلب )يو
 هللا الساكن فيها.

لكن اإلنسان لغباوته يعود فيخمد هذه . عطيت هذه اإلمكانيَّة في المعموديَّةلقد أ  
ل للروح القدس اإالَّ إشع –المعموديَّة الثانية  –وما سر  التوبة واالعتراف . اإلمكانيَّة التي فيه

 نا حقيقته.ظهر لويُ  ،ليكشف لنا عن حبُّه ،فينا، وتسليم القلب هلل الساكن فينا
(. وخالصه ٢: ٥٩ ن كانت الخطيَّة تحجز اإلنسان عن أن يرى حب هللا )إشإف

العجيب، لكنَّها ال تبطل عمله. إنَّما نحن الذين بجهلنا، نرفض عمله فينا. فالتوبة واالعتراف، ال 
 نا، لكنَّهما تالٍق مع الرب في حب ه.يحتاج هللا إليهما. ولن يقصد قط أن يذل ِّ 

، عمله أن يسوع كمخلصٍ ربنا هو تجاوب مع عمل هللا الخالصي. ف االعتراف
زلت تحت . هو يرفع الخطيَّة، لكنَّني اللكنَّني أنا بعدم شعوري ومعرفتي أوقف عمله فيَّ . يخل ِّص

 ثقلها لعدم قبولي له.
رجعوا القد كشف لنا الرب هذا المفهوم على لسان يوئيل النبي قائاًل: "اآلن يقول الرب 

(. ال يشتاق ١٢-١١: ٢ؤ قوا قلوبكم ال ثيابكم" )يومز ِّ  وبعويلٍ  ونحيبٍ  من كل قلبكم بصومٍ  يَّ إل
د الصوم أو النحيب أو العو  ". رجعوا إليَّ ا"، لكنَّه يطلب سعادتنا، ل أو تمزيق القلبيهللا لمجرَّ

معه، ال نملك نهائيَّة، بلقائنا . وعند تجاوبنا مع محبَّته الالهيطلب أن نكتشف حبُّه لنا ونختبر 
أنفسنا من االنفعال أمام فاعليَّة هذا الحب اإللهي الناري، وفيض إحساناته وبركاته علينا. غير 

ة إلى خطايانا، فتنساب دموعنا من تلقاء ذاتها حارة بفاعليَّة التهاب قلوبنا بهذا ناظرين البتَّ 
نشعر بعدم استحقاقنا لهذا  الحب. الذي يجعلنا مع كامل شعورنا بغفران هللا لنا جميع خطايانا،

ا بمراحم هللا الحب. بهذا تزول الفكرة الخاطئة عن االعتراف كمجرَّد سرد للخطيَّة، ويصير اعترافً 
القلب بالحب اإللهي مع شعور بالخجل وعدم  ويلتهبخطايانا الكثيرة، من رغم بالالغزيرة 

 االستحقاق لهذا الحب.
دفع به الكبرياء إلى االعتراض على ي اختبر أحد االعتراف بهذه الصورة، ال إن

االعتراف خجاًل من أب اعترافه، بل في تواضع وانسحاق يأتي شاكًرا الرب على محبَّته قائاًل مع 
: ١ " )نشسوداء وجميلة أناأفضل من الخمر. بالحق يحب ونك. ألن حبَّك م نشيد األنشاد: "مرن ِّ 
أيًضا سواد نفسه وشرورها مع إمكانيَّة عمل النعمة ومدرًكا  ،(. معترًفا بحب هللا الذي أسكره٣-٢

 يسوع عليه. ربنا وطبع جمال ،فيه
ال يقف عند مظهر الحزن واأللم والدموع والندامة، بل يطلب  المفهوم االعتراف بهذا
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دعى اعتراًفا مجرَّد سردك الخطايا في حضرة أب االعتراف. الباعث إلى هذه االنفعاالت. فال ي  
وإبادة  ،ن يكون الدافع إليه حب هللا المنسكب في قلبك، بقصد إنماء هذا الحب فيكأإنَّما يلزم 

هذا الذي بإرادتك تعطيه سلطاًنا مرة أخرى ليوقف . اإلنسان العتيق الذي ُصلب في المعموديَّة
 عمل هللا فيك.

د اكتشاف الضعف الذي  االعتراف بذلك يكون معموديَّة ثانية ال يقف عمله عند مجرَّ
هو ملء مستمر، ال من بالمعموديَّة، إنَّما  هنا له مرة أخرى حتى بعد قبولنا اإليمان وختمخضع

ارة التي نلناها بالمعموديَّة ، وهو استفادة باإلمكانيَّة الجبَّ الخارج، بل من النور الساكن فينا
 وأخمدناها فينا.

 بين الحب اإللهي ومحبَّة أب االعتراف
نه عمليَّة خلق. إن صح التعبير، أن نقول إ، يمكن االعتراف، من حيث هو عمل هللا

أي محتاج إلى نمو يومي ليس في قدرة  نيليسوع. لكنَّ  خلق روحًيا كطفلٍ فأنا في المعموديَّة أ  
 إنسان، لكنَّه يتم بعمل هللا في سر  االعتراف.

 – فاالعتراف ليس أمام الكاهن، بل في حضرته، إنَّما هو أمام الرب مباشرة. ألن هللا
د اإلنسان الجديد فيك، ويعض ِّ  ،هو الذي يقوم بهذا العمل: ينم ِّي عمله فيك –ال أب اعترافك 

 حتى ال يعود اإلنسان العتيق المصلوب يسيطر عليك مرَّة أخرى.
يبك ِّتك على الخطيَّة، وهو الذي يغفر لك  الذيهو  –ن أردت إ –فالروح القدس 

لهذا عندما اعترف داود بخطيَّته في حضرة ناثان  حيَّة.خطيَّتك، وهو الذي ينم ِّي حياتك الرو 
 صم(. ٢"الرب قد نقل عنك خطيَّتك" ) :بل قال ،"مغفورة لك خطاياك" :النبي، لم يقل له

هب له سلطان أن يحل ويربط كوكيل أسرار هللا، و   درك موقف الكاهننبهذا المفهوم 
 بالروح القدس نفسه.

 ؟أب االعترافهل من حاجٍة إلى 
ي بانسحاق إلى وأصل ِّ  ،أما يكفي أن أندم على خطاياي :دتردَّ يالسؤال الذي غالًبا ما و 

 نال غفراًنا؟!أف ،المسيحالسيد ع بدم هللا ألجل غفرانها، وأتشفَّ 
لكنَّه ، واآلن من يريد أن يعترض فليعترض على الرب، الذي يعل ِّم بالتأكيد هذه الوسيلة

لذي وهبه لتالميذه حين نفخ في وجوههم قائاًل: "اقبلوا الروح يؤك ِّد في أكثر من موضع السلطان ا
 مسكت".القدس، من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتموها عليه أ  
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يسوع الذي وحده أقام لعازر من بين األموات، لكنَّه ربنا من يقدر أن يعترض على 
 طته؟!أن يحل وا أرب –وربَّما كانوا تالميذه  –ين حوله طلب من الملتف ِّ 
يسوع، نستطيع أن نقول أنه ربنا  ن جاز لنا أن نبحث، ولو على شاطئ حكمةإلكن 

ألنهم هم محتاجون إلى ، ال عن امتياٍز خاص بطبيعتهم ،أعطى هذا السلطان للتالميذ وحدهم
 المغفرة أيًضا، إنَّما بكونه أقامهم وكالء أسرار هللا.

القدس رغم حلوله فيه، لذلك ألزمه  حجب عيناه عن معاينة الروحتنن أخطأ إوالمؤمن 
 الرب بالتلمذة ألب اعترافه.

خطيَّة الشعب هي فإن الكاهن يلزمه أن يشعر أن  ،هذا من جانب، ومن جانب آخر
د سرد خطايا وشرور ارتكبها، إنَّما يذهب  خطيَّته. فالمعترف ال يذهب إلى أب اعترافه لمجرَّ

 .لمن يشاركه في الخطيَّة، ومسئول معه عنها
ه خالصه، ألن في خالص المعترف خالًصا إنه يلمس في أب اعترافه شخًصا يهمُّ 

 نه يشاركه في المسئوليَّة بما يعانيه من الخطيَّة.إألب االعتراف أيًضا، 
يوم يدرك الكاهن مسئوليَّته عن خطايا شعبه، لن يكف بكل وسيلة وبخاصة في 

اس اإللهي عن أن يطلب بدموع ألجل قيام ال وعندئذ يدرك المعترفون أيًضا أبوَّة . ساقطينالقدَّ
 وعطًفا على اآلباء الحزانى من أجلهم! ،ويطلبون االعتراف تنمية لحب هللا فيهم ،أب اعترافهم

مليه علينا، هي ثورة عقليَّة تنشأ التوبة في المفهوم البشري، بحسب ما يمكن للطبيعة أن ت   ❖
 عن نفور من العواطف القديمة الشر ِّيرة.

. وهم في ذلك أبعد ما نور الرب بعد الم يرو ء الذين كنَّا نحن مثلهم، هم عميان هؤال
 ...تكون توبتهم حتى عن العقل أو خالق العقل

نَّهم يمارسون التوبة بوسيلة يخطئون بها أكثر من تهيئتهم إلى صنع إباختصار، 
 الخير.

فون أهميَّة التوبة، فإنَّهم سيعر  ن مارسوها، كأناس لهم أي نصيب في هللاإلكنَّهم 
 .ويمارسونها بطريقة مفيدة

 العالمة ترتليان

لنا جي ًِّدا فإننا نجد أن خِّ  ❖ لماذا تعترف اآلن بخطيَّتك إالَّ ألنك هو مجد هلل، ألنَّه  زيك  إن تأمَّ
 " شيءالمي ِّت إذ يعود كالمن إذ يقول الكتاب المقدَّس "االعتراف يعدم قمت من الموت؟! 



 442 

 (.٢٦: ١٧ )حكمة يشوع
 ذافإن كان االعتراف معدوًما عند المي ِّت، لذلك فإن المعترف البد وأن يكون حًيا. فإ

 اعترف بخطيَّته يكون بذلك قد قام من موته. وإذ قام من موته فمن الذي أقامه؟! ال يمكن
كان  ،ياة رغم موت جسدهأن يقيم نفسه بنفسه. إنَّما السي ِّد المسيح وحده الذي فيه الح إلنسانٍ 

 (.١٩: ٢ وفي ثالثة أيَّام أقيمه" )يو ،الهيكل هذا "انقضوا :إذ قال، قادًرا على إقامة جسده
فمن يستطيع أن يقيمه إالَّ ذاك ، ومدفون كما كان لعازر في القبر تأما الخاطئ فمي ِّ 

فقام المي ِّت في ( ٤٣: ١١ خارًجا" )يو مَّ فع الحجر صرخ قائاًل: "لعازر هل  الذي عندما ر  
 الحال.

 ،خراج من هو مخطئ؟ فالمعترف يخرج خارًجاإماذا يقصد بقوله "هلم خارًجا" إالَّ 
لذلك ، وهذا ال يمكن أن يحدث ما لم يكن حًيا، وال يمكن أن يكون حًيا ما لم يقم من الموت

 د هللا.مج ِّ يهم فيه اإلنسان نفسه فإن االعتراف الذي يتَّ 
ن كان المعترف يقوم للحال إلى إئدة الكنيسة )أي الكهنة( ما فاقد يقول قائل: 

"ما  :ماذا ينتفع المعترف من الكنيسة التي قال عنها الرب الحياة استجابة لصوت الرب؟
 (؟!١٩: ١٦ تربطونه على األرض يكون مربوًطا في السماء" )مت

نه كان حًيا إتأمَّل األمر ذاته في إقامة لعازر، فإنَّه خرج خارًجا ولكن بأربطته. 
ل( بأربطته. فماذا تفعل الكنيسة باالعتراف، ولكنَّه لم يكن قادًرا على السير إنَّما يسقط )يتخبَّ 

إالَّ ما قاله الرب  ،ونه على األرض يكون محلواًل في السماء""كل ما تحل   :التي قيل لها
 1ودعوه يذهب"؟! ،وهل  "حِّ  :لتالميذه

يس أغسطينوس  القد  

د يستنير بنعمة الروح القدس، هكذا بواسطة الكاهن ينال التائب الغفران بنعمة كما أن المعمَّ  ❖
 المسيح.

يس أثناسيوس الرسولي  القد  

 عطوا منألنهم أ  ... يلزمكم أن تكرموا اآلباء الروحاني ِّين": (٥٢قانون )جاء في أوامر الرسل  ❖
ل وا بأن يحاكموا الخطاة، ويعاقبوا بدينونة لناٍر أبديَّة. وأن يحِّ  ،سلطان الحياة والموت هللا

 (.٤٥ص ٤٢؛ ب٢٢: ٢ )ك "التائبين عن خطاياهم ويحيوهم

                                                 
1 Sermon on N.T. Lessons, 17:3. 
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 المجمع الصفوي 

 م إليهم توزيع أسرار هللا.ل ِّ االعتراف بالخطايا لمن س   الالزممن  ❖
يس باسيليوس  الكبير القد  

، ونالوا سلطاًنا لم تالسماوامح لهم أن يسوسوا ما في إن ساكني األرض والقاطنين فيها، س   ❖
يعطه هللا ال للمالئكة وال لرؤساء المالئكة، ألنَّه لم يقل لهؤالء ما تربطونه على األرض 

 ونه على األرض، يكون محلواًل في السماء.ما تحل ِّ يكون مربوًطا في السماء، وكل 
ا فقط، أمَّا هذا طين في األرض سلطاًنا أن يربطوا، لكنَّهم يربطون أجسادً لمتسل ِّ لثم أن 

ته هللا فوق، ثب ِّ ، فما يصنعه الكهنة تحت ي  تالسماواا، ويجتاز هالربط فيخص النفس عين
 د السي ِّد رأي العبيد.ويؤي ِّ

يس يوحنا ا  لذهبي الفمالقد  
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 االعتراف يكسر سلطان الخطيَّة
ن ل االعتراف حتى تتحسَّ رك أيًضا يا عزيزي، أن أؤج ِّ كه بفكثيًرا ما جال بفكري، ولعلَّ 

 واآلن الحمد هلل أفضل". عترف قائاًل: "إنَّني كنت أفعل كذا...أ حالي، حتى 
ل اعترافي أسبوًعا فآخر، إنها عمليَّة تمويه يقوم بها ا لمخادع )الشيطان(، بها يؤج ِّ

بل وسنوات، وفي كل مرَّة أغرق أكثر، فانتظر القيام. لكن الخطيَّة تجد مجااًل ... فشهًرا فأشهر
فالتأجيل في حقيقته هو ، ، إذ هي ظلمة وتنمو في الخفاء والظلمة، وال تطيق قط النورًبا فيَّ طي ِّ 

ة أطول في الظلمة عمليَّة تخدير للنفس لترك حتى تتمكن أكثر من استالم قيادة  ،الخطيَّة مدَّ
 الحياة الداخليَّة.

 االعتراف يفضح أالعيب الخطيَّة
تها من وجودها  ،الخطيَّة في حقيقتها ضعيفة جًدا وواهية، خاصة في بدايتها تستمد قوَّ

د تسليط النور عليها. لك د سريًعا بمجرَّ ت ونمت عتمت ترعر ن ك  إن في الظلمة، وهي ظلمة تتبدَّ
المماطلة معك حتى يأسر  –غارس الخطيَّة  –لهذا يتعمَّد العدو ، ت جذورها في عمق القلبوبثَّ 

 قلبك.
وهو في هذا يشبه شاًبا شر ِّيًرا يلتقي بفتاة ساذجة، يضحك عليها بكلمات معسولة 

سترق عطفها ويشعرها حتى ي ،ويتمل قها بأحاديث خادعة، تارة يشكو لها آالمه ومصاعب حياته
وهو . نَّها الوحيدة التي تقدر على إعانته، وتارة أخرى يصغي إلى آالمها في عطف مملوء سًماأ

الَّ يعرف أهلها شيًئا من هذا لئالَّ يفضحوا أالعيبه، وخداعه أفي هذا كله يحرص كل الحرص 
 .تفشل خطَّتهفأمامها 

 خداعه. فاالعتراف يفضح أالعيب العدو، ويكشف لنا حقيقة

 مثال
لكي تدرك تأثير قوَّة هذا الحكم )بأن االعتراف يكسر سلطان الفكر الشر ِّير( أخبرك بما  ❖

الحديثين ألجل بنيانهم  إلخوة، وما قد اعتاد أن يقول لSerapionحدث مع األب سرابيون 
 وهو:

كانت هذه العادة تالزمني بهجوم  Abbot Theonasبينما كنت رفيًقا لألب ثيوناس 
العدو، وهي أنه بعدما كنت التحق بالشيخ في الساعة التاسعة، كنت أ خبئ يومًيا قطعة من 
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من الخبز الجاف في الخفاء حتى آكلها في وقت متأخر دون أن يعلم بها أحد. وعلى هذا 
كنت أ خطئ دائًما بجريمة السرقة بإرادتي مع عجزي عن المقاومة. ولكنني كنت عندما أ شبع 

عة أعود إلى نفسي الئًما إياها على السرقة التي ارتكبتها بطريقة تبدد رغبتي غير المشرو 
اللذة التي أحصل عليها من األكل. وإذا كنت مجبًرا يوًما فيوًما، رغم حزني، أن أقوم بهذا 
العمل المضني كما لو كنت مأموًرا من فرعون أن أصنع الطوب دون القدرة على الهروب 

نت أخجل من أن أكشف تلك السرقة الخفي ة للشيخ )أب من استبداده القاسي، فإنني ك
 اعترافه(.

ولقد شاءت العناية اإللهية أن تسمح لي بالعتق من عبودية هذا األسر االختياري  
عندما بحث بعض اإلخوة عن قالية الشيخ ليسترشدوا به. وبعد العشاء بدأ الحديث الروحي 

محدًثا إياهم عن شيطان النهم )الشراهة( ، فكان يجيب على أسئلتهم التي طرحوها قدامه، 
تمت. فغلبت من قوة  وسلطان األفكار الخبيثة، م ظهًرا لهم طبيعتها وقوة ضررها كلما ك 
المناظرة حتى تألم ضميري وارتجف وحسبت أن هذه األمور أعلنها الشيخ ألن الرب قد 

اد ، فانفجرت كشف له أسرار صدري. فبدأت أتنهد في الخفاء ، لكن تأنيب القلب ازد
بالدموع ثم أخرجت من ردائي قطعة الخبز التي حملتها كعادتي الرديئة حتى آكلها في 

معترًفا كيف كنت آكل  ،الخفاء، وألقيتها في وسطهم ، ثم سقطت على األرض متوساًل العفو
كل يوم في الخفاء. وبدموع غزيرة طلبت منهم أن يطلبوا من هللا حتى يحررني من هذه 

 المميتة. العبودية
ليكن لك إيمان بذلك يا ابني. فإنه بدون أي إرشاد )كالم( عند ذلك أجاب الشيخ: " 

رَت من هذه العبودية. لقد انتصرَت اليوم على  مني إليك، إنما بمجرد اعترافك قد تحر 
بعد افتضاحه  هعدوك. باعترافك أسقطته أكثر من غلبته لك بسكوتك السابق... ولذلك فإن

ع ذلك الروح الشيطاني أن يدركك، وال يستطيع ذلك األفعوان النجس أن يجد هذا لن يستطي
 له فيك مكاًنا مظلًما، فباعترافك قد انتقلت من الظلمة إلى النور...

وقال أيًضا: "إذ كشفت  للشيخ... زال عني االستبداد الشيطاني بقوة هذا االعتراف،  
يقاومني حتى وال بتذكر هذه الرغبة، ولم  وبقيت هكذا... حتى أنه لم يعد يحاول الشيطان أن

أعد بعد أشعر بضغط سم تلك السرقة التي استعبدتني طوياًل. ويعب ِّر سفر الجامعة عن هذا 
(، ١١:١٠المعنى تعبيًرا دقيًقا بمثال قائاًل: "إن لدغت الحي ة بال رقية فال منفعة للراقي" )جا

أن الخطورة في أال يكشف أي اقتراح أو  مظهًرا أن لدغة الحية بدون وجود راٍق خطيرة، أي
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 تفكير نابع عن الشيطان أمام الراقي باالعتراف.
إننيييي أقصيييد بيييالراقي جماعييية الروحيييانيين اليييذين يعرفيييون كييييف ُيعيييالجون الجراحيييات  

 بالكتاب المقدس، ويجذبون سم األفعى المميت من القلب... 
تمييز الحقيقي، وذلك باقتفائنا بهذه الطريقة يمكننا أن نتوصل بسهولة إلى معرفة ال 

آثار آبائنا، وعدم صنع أي شيء أو تقرير أي أمر من عندياتنا، بل كما تعلمنا به تقليدهم 
 .1واستقامة حياتهم

ليس هناك وسيلة أخرى يسقط بها الشيطان اإلنسان )الراهب( بقوَّة ويقوده إلى الموت، إالَّ  ❖
 أفكاره وأحكامه. بأن يجعله يحتقر تعاليم اآلباء ويعتمد على

إنه بهالكه )هالك األخ بنيامين( بسبب كثرة الصوم مع كثرة األكل عند اإلفطار، يعطينا  ❖
خداعات الشيطان  يدجق مرتفعات الكمال، وال أن يدرًسا بأنه ال يستطيع أحد أن يتسلَّ 

 كل على تعاليمه وخبرته الخاصة.الخطيرة، مادام يتَّ 

فعوان الدنس من كهفه أفبقوَّة االعتراف ينسحب ... هف بمجرَّد كشفالفكر الخاطئ يضع   ❖
 المظلم المخفي، وأحياًنا يظهر ويهرب مفتضًحا.

 في قلوبنا. ئفاألفكار الشيطانيَّة يكون لها سلطان علينا بمقدار ما تختب
 األنبا موسى

هر تخرج إلى حين البيض الذي يدفن في )الزبل( ينمو جنينه، كذلك األفكار التي ال تظ ❖
كشف لمن يمكنه شفاءها، تحيا عن وال ت   ،ن في القلببمعنى أن األفكار الرديئة تخزَّ  ،الفعل

 وتكمل بالفعل. ،طريق العادة
يس يوحنا الدرجي  القد  

 ويبرهنون على ذلك ،لينكشف الفكر )لدى األب( كان الواسطة العامة عند اآلباء األوَّ  ❖
 بتشبيه حسن قائلين:

إنك إذا رأيت سحابة داكنة مظلمة، تكون مملوءة ماء. فبمقدار ما تهطل من الماء 
فإنَّه  ،ات والتجاربوتصير بيضاء مضيئة. هكذا اإلنسان إذا كان مفعًما بالمشقَّ  ،تخف

يعيش حزيًنا متملماًل بهمومه. وبمقدار ما يطرح منها، بواسطة إخبار ذلك لرئيسه، وكشف 

                                                 
1 Cassian: Conferences, 2:11 
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 ًيا بما ناله من رضى.فكاره له، تخف أثقال قلبه، ويزول حزنه وينقلب فرًحا مسروًرا متعزَّ أ
يس يوحنا الذهبي الفم األنبا نيلوس  ()تلميذ القد  

أظهرت أسراره فال أن من يكشف أفكاره لرئيسه ال يمكن انخداعه، فكما يقول الحكيم: " ❖
التي هي التجارب الخفيَّة  –أن أظهرت حيل الشيطان وخبثه  ( أي١٩: ٢٧ تطلبه" )سيراخ

 " )جا...وكما قال الحكيم اآلخر: "إذا لدغتك الحيَّة سًرا، فإنَّها ال تستطيع أن تخدعك –
 (، ألن الحيَّة التي تظهر على صوت صفير الراقي يوجد لها عالج للشفاء منها.١١: ١٠

عالجك منها إذ يرقيها بكالم الكتب اسمع أباك صوت صفيرها، فيمكنه  فإًذا...
 .المقدَّسة

تثبت التجربة طالما هي مختفية في القلب، فمتى ك شفت زالت من قبل أن يجيب عليها  ❖
الرئيس )رئيس الدير أو أب االعتراف( بشيء. فكما أن الحيَّة الكامنة في وكرها تحت حجر 

هرب ما تحته من هوام  مكانهالحجر من  إذ متى رفعت  ، ها هربت بسرعةنمتى ك شف ع
عنه  شفت  هكذا إبليس الحيَّة القديمة متى ك   ،إذ ال يمكنها البقاء لظهور النور ،وحشرات

ّ  ول   ى هارًبا ألنَّه أب الظالم وال يستطيع احتمال النور. وإذ هو متكب ِّر فإنَّه متى أشهر ّ 
 ي هارًبا بسبب كبريائه.ويول ِّ  ،خداعه ومكره الدفين يغتاظ كثيًرا

نا على أنه رديء وأنه تجربة ء الذي يستحي اإلنسان من كشفه وإظهاره، عالمة تدل ِّ الشي ❖
 شيطانيَّة.

نا إذا خجلنا من كشف أمورنا أن   –عندهم رأي مسلَّم به  ووه –لون يعتقدون كان اآلباء األوَّ  ❖
ب، يكون ذلك الخجل عالمة على كونه فكًرا شيطانًيا، كما يقول المرت ِّل: "كل ذي إثم لأل

 (.٢٠: ٣ من يفعل اإلثم يبغض النور )يو، ألن (٤٢: ١٠٦ ه" )مزمف   يستد  
يس يوحنا كاسيان  القد  

ظهر خطيَّته لكاهن الرب، فليستمد العالج بحسب قوله "قلت إذا خجل الخاطئ من أن ي   ❖
نسان الطعام غير المهضوم أ اإلفإنَّه كما إذا تقيَّ  .ثمي وأنت تغفر شر  قلبي"إعترف للرب بأ 

ايق في داخله تضالذي ثقلت به المعدة، فإنَّه يستريح، كذلك من أخطأ وأخفى إثمه فيه 
أ اإلثم ويزول عنه أمَّا إذا اشتكى نفسه، فباشتكائه واعترافه يتقيَّ ، وخنقه ببلغم الخطيَّة

 المرض.
 العالمة ترتليان
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ويطمئن إلى إرادته  ،فكره الخاصفي اصطياد الرجل الذي يثق يقدر الشيطان على   ❖
الذاتيَّة وحدها، لكنَّه ال يقدر على رجل يعمل كل شيء بمشورة. وهذا هو السبب في أنه يكره 
د الصوت والكلمات ذاتها التي ينطق  االستفسار والمشورة الناتجة عنه. ويبغض حتى مجرَّ

 بها. 
 أليس واضًحا لماذا هذا؟ 

ه يعلم أن مشوراته الشر ِّيرة ستنكشف في الحال حينما يبدأ الناس يسألون األسئلة ألنَّ 
ثون في األمور المفيدة. وال شيء يكرهه الشيطان مثل أن تنكشف حيله  .1ويتحدَّ

يس دوروثيؤس  القد  

ديَّة، ليس ألنَّه كان كان يوحنا المعمدان يأمر الذين يأتون أن يعترفوا بخطاياهم قبل المعمو  ❖
األكثر يستريح من القتال. بيحتاج إلى ذلك، لكنَّه يفعل ذلك من أجل سالمتهم، فالمعترف 

 وتل بعد االعتراف، فالجهاد ضد النجاسة أفضل من جهاد العظمة.وإن ق  
يس يوحنا الدرجي  القد  

 نااالعتراف يفسد شكوى الشيطان ضدَّ 
قف قوَّة االعتراف عند كشف أالعيب الشيطان وكسر شوكته، لكنَّه يلجم لسانه ال ت

 ألنَّنا سبقناه واشتكينا ضعفنا له.، عن الوقوف أمام ربنا يسوع ليشتكي علينا

ك أمام القاضي. فإن كنت تتَّ عندما تتَّ  ❖ هم هم نفسك ال يجد العدو فرصة يحتال بها ضدَّ
 ون العدو سوى مجرَّد محتال؟!فماذا يك ،صكنفسك، والرب هو مخل ِّ 

غير المنظورين )إبليس وجنوده(.  ن نفسه ضد أعدائهبهذه يستطيع المسيحي أن يحص ِّ 
 غير منظورة. فبكونهم أعداء غير منظورين ينبغي مقاومتهم بطرقٍ 

(. فإن ظننت أن بذاتك ٥: ١٤٠ وا شبكة بجانب الطريق" )مز"مد   :لقد قيل عنهم
ضلل ت  جة، تكون بذلك قد انحرفت عن طريق تمجيد هللا. وإذ صالًحا ولو إلى أدنى در 

ن ظن أحد أنه إلك العدو؟! استمع إلى قول الرسول: "ألنه ن ضلَّ إنفسك، كيف تتعجَّب 
 (.٣: ٦غل راجع فإنَّه يغش نفسه" ) ،شيء وهو ليس شيًئا

يس أغسطينوس  القد  

                                                 
 .١٧٢-١٧١، ص ٣٢، توجيهات بخصوص التداريب الروحية، ١٩٦٦راجع المؤلف: الفيلوكاليا،  ١
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 االعتراف يبطل كبرياءنا
لكنيسة حافل باألمثلة الكثيرة عن أولئك الذين سقطوا بسبب اعتمادهم على تاريخ ا

ذواتهم في اإلرشاد، أو ات ِّكالهم على فهمهم الخاص في قراءتهم للكتاب المقدَّس، هذا الذي هو 
 ضعين وعثرة للمتكب ِّرين.وانور للمتَّ 

ز بال أب أنفسهم قادرين على التميي فكثيرون طغوا بسبب كبرياء قلوبهم، فحسبوا
لكنَّهم لم يعرفوا كيف ، اعتراف، فتسابقوا في ميادين الصوم والصالة والسهر والصدقة والخدمة

 فهلكوا! ،يصلبون إرادتهم وكبرياء قلوبهم
ملون صالًحا، بسبب جهلهم وعدم عهذا بجانب الذين سقطوا وهم يحسبون أنفسهم ي
 فنال لعنة ال بركة. ،يرضي هللا طاعتهم، كشاول الذي حسب أن بتقديمه للذبيحة يمكنه أن

فاالعتراف من بركاته أنه يصلب اإلرادة في الرب، ويعل ِّم النفس التواضع وينزع عنها 
 ةم النفس التواضع الحقيقي تكون قد التقت بالمحبَّة، والمحبَّة تستر كثر كبرياءها الخفي. إذ تتعلَّ 

 ياء وتبعد عن المحبَّة فتفقد سالمها.من الخطايا. وبقدر ما تهرب من االعتراف تقترب من الكبر 

(. فالمحبَّة وحدها هي التي تمحو الخطايا، ٨: ٤ بط ١"المحبَّة تستر كثرة من الخطايا" ) ❖
 محو الخطايا.ييها وهو ن كان الكبرياء يزيل المحبَّة، فإن التواضع يقو ِّ إلكن 

عتراف بأننا يسير التواضع جنًبا إلى جنب مع االعتراف، وهو الذي يدفعنا إلى اال
د اعتراف باللسان هرًبا من الكبرياء أو خوًفا من غضب الناس عندما  ،خطاة، ليس مجرَّ

.يروننا ندَّ  فهذا ما يقوله األشرار والجهالء: إنَّني أعرف نفسي إن ِّي بار، لكن ِّي ماذا  عي البر 
ي فليكن بر ِّ  اأقول أمام الناس؟ فإن دعوت نفسي باًرا من يقبلني منهم؟! ومن سيسامحني؟! إذً 

إنَّني خاطئ حتى ال يمقتني  –على أي األحوال  –معروًفا أمام هللا، وبكبرياء قلبي أقول 
 ..الناس.

 "استر وجهك عن خطاياي" )مز :أتريد أن يغفر هللا لك؟! اعترف، فتستطيع القول
يغفر  إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن""، (، قل له أيًضا: "ألن ِّي عارف بمعاصي٥٠

 ١نجعله كاذًبا وكلمته ليست فينا" ) ئن قلنا إنَّنا لم نخطإرنا من كل إثم. لنا خطايانا ويطه ِّ 
 (١٠-٩: ١يو 

يس أغسطينوس  القد  

أمام أبيه الروحي الذي  هويكشفذلك قتال ويطيع أفكار الشر، وال يفضح  فيالذي يكون  ❖
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ويطرحه من  ،إن شيطان الكبرياء يستلمه في نهاية معركته، فالمعقولةيعرف صنعة الحروب 
 .1إيمان الحق

 مار فيلوكسينوس

 أمثلة
، الذي Heronك تذكر ما حدث منذ فترة قصيرة أمام أعيننا، أعني بذلك الشيخ هيرون لعلَّ  ❖

اًما في هذه سقط بخدعة شيطانيَّة من العلو إلى الهاوية. فقد عاش هذا األب خمسين ع
رها له الشيطان الماكر، والشبكة ولكن ما هي المكيدة التي دبَّ ، ةته بكل دقَّ البريَّة محتفًظا بعفَّ 

اًل  الَّ ، إالتي نصبها له حتى يسقطه سقطة مدمرَّة محزنة عدم اقتنائه فضيلة التمييز، مفض ِّ
 د اآلباء؟!وأقوالهم وإرشا إلخوةمن طاعته قوانين ا السير بحكمته الخاصة بدالً 

 )مناظرات يوحنا كاسيان( األنبا موسى

صادف األنبا مكاريوس )الكبير( الشيطان مرَّة، فسأله عن حالة رهبانه. أجابه العدو أن  ❖
ه بينهم يفشونه لرؤسائهم. ما عدا راهًبا حالهم سيئة تعيسة بالكليَّة، ألن كل فكر خبيث يبث  

أتالعب به كيفما شئت وبما شئت. ففرح  حبي وفي قبضة يديَّ اه صواحًدا هو فالن، فإنَّ 
يس بما سمعه وانطلق الفتقاد الشاب الذي عرف اسمه من إبليس. فلما وجده قائًما على  القد ِّ

أن يتدبَّر فيه نصحه القد ِّيس هذا الغش، أي عدم كشف أفكاره وتجاربه لرئيسه، ولم يكن يريد 
أموره لرئيسه، وال يعتمد على رأيه الخاص، فقبل الراهب منه ح ه على أن يوض ِّ كثيًرا وحثَّ 
غيًظا وغضًبا شديًدا، قائاًل أن ذاك كان  فأظهر، ثم التقى القد ِّيس بإبليس ثانية، النصيحة

 صاحبي ولم يعد اآلن صاحبي بل هو عدو مبين.
يس مقاريوس جميعهم، لكنَّه ما كانظر كيف أن الشيطان كان يجر ِّ  ان ب رهبان القد ِّ

يستطيع أن يغلب أحًدا غير هذا الواحد، ألنهم كانوا يكشفون تجاربهم حااًل إلى آبائهم 
الروحاني ِّين، ويظهرون لهم ما يخطر في أفكارهم، ويطلبون منهم اإلرشاد. وأما ذاك الواحد فكان 

 يعتمد على رأيه وتدبيره بذاته.

ده بأنه فكار للرئيس، لتأك  فرح إبليس مثل عدم إظهار التجارب واألإنه ال يوجد شيء ي   ❖
د عليه الحرب والقتال إذ يراه وحده. فقد قال الحكيم  :ينتصر على من كان حاله هكذا، فيشد ِّ

                                                 
 .دير السريان: اآلباء الحاذقون في العبادة، جزء أول ١
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( وال من يسعفه لئالَّ يسقط، ١٠: ٤ وقع ليس له ثان ليقيمه" )جا ن"ويل لمن هو وحده إ
 وليس معه من يبسط إليه يد المعونة ليقيمه.

كشف بمثلما إذا ظهر خبثهم ويغيظهم يخيف األبالسة  وعلى العكس لن يوجد شيء
 .1األفكار، ألن الشيطان ينقطع رجاؤه في االنتصار على هذا اإلنسان ويولي جزًعا

يس دوروثيؤس  القد  

وقعوا في دهشة عقل، ألنهم اتَّكلوا على  –بعد أن تعبوا كثيًرا  –رأيت رهباًنا كثيرين  ❖
 .لك" افيقولو  خكيو يخبرك وشل"اسأل أباك  :قط. إذ لم يصغوا إلى الوصيَّة القائلةمعرفتهم ف

 األنبا أنطونيوس الكبير

                                                 
 .، توجيهات بخصوص التداريب الروحية١٩٦٦ع المؤلف: الفيلوكاليا، راج ١
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 تلمذة االعترافُ 
 المسيحية تلمذة

، ى أو فرائض تنفَّذحفظ، أو مجرَّد طقوس تؤدَّ المسيحيَّة ليست كتاًبا ي قرأ أو مبادئ ت  
 ق لحالوة العشرة معه.اة مع الرب وتذو  إنَّما حي

 ف لهم كتاًبا يحفظونه، وال اقتصر عمله معهم علىيسوع تالميذه، لم يؤل ِّ ربنا إذ اختار 
هم  اعاش في وسطهم، وعاشو  إنَّماسامية؛  ةإلقاء عظات بليغة أو تقديم مبادئ أخالقيَّ  مجرد
ن على المرضى، ويعز ِّي الحزانى ومنكسري رأوه يتحنَّ  ينما ذهب،أوا حوله وساروا معه . التف  معه

ارين، يشارك الفرح قوه في خطواته أفراحهم والحزانى آالمهم، راف   ينالقلوب، ويترفَّق بالخطاة والعشَّ
 وسمعوا حديثه مع اآلب حتى في فترات راحته التصقوا به.

يلة توجد حيثما تكون التلمذة، وتضعف وتخور وتصير جافة وثق، هذه هي المسيحيَّة
وخياليَّة حيثما تفقد "التلمذة". لهذا عندما أمر السي ِّد تالميذه بالتبشير أوصاهم قائاًل: "اذهبوا 

موهم جميع ما أوصيتكم به" وعل ِّ  ،دوهم باسم اآلب واالبن والروح القدسوعم ِّ  ،جميع األمم وتلمذوا
 .(٢٠-١٩: ٢٨ )مت

مؤك ًِّدا لهم أن ، ا كما يحيون همفالسي ِّد في وصيَّته هذه طالبهم بتلمذة جيل جديد يحي
التلمذة هي الطريق األول للتعليم وحفظ الوصايا. ومن الطبيعي والمنطقي أن التلمذة تسبق 

 العماد.
المسيحيَّة جياًل بعد جيل. لذلك  بالتلمذة تشبع التالميذ بروح الرب، وبالتلمذة انتقلت

ولعلَّ ذلك كان سخرية  ،أواًل في أنطاكيَّةعوا مسيحي ِّين " حتى د  تالميذكان المسيحي ون يدعون "
 من الوثني ِّين بنسبتهم إلى المسيح المصلوب.

فنحن وإن كنَّا "مسيحي ِّين"، فلندرك أيًضا إنَّنا "تالميذ". لست بذلك أقول إنَّنا "رسل أو 
اد العم اراعيه. ويقوم سر   يسوع على يدي   نارعاة" لكن يلزم لكل مسيحي أن يتصف "بالتلمذة" لرب

 والتوبة بهذا الدور. فاإلشبين وأب االعتراف مسئوالن أمام الرب عن المؤمن.
يسين، لرباالعتراف بهذا المفهوم هو  يسوع،  ناتلمذة جيل جديد، يحيا بروح آبائه القد  

إنَّما . ة ساعة أو أكثر في األسبوعليس لمدَّ  أو هو شركة بين المعترف وأب االعتراف في الرب،
ليس فقط ، ويفرح بلقائه معهم على الدوام بقدر اإلمكان ،ألب يحتضن أوالدهشركة دائمة، ا

واالبن يحب أباه ويصل ِّي ألجله ويقتدي . جسدًيا بل وروحًيا: في صلواته الخاصة وعلى المذبح
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مقتدًيا به في  ،ًما منه خبرات حربه الروحيَّة ضد الشربه، ويستشيره في كل صغيرة وكبيرة، متعل ِّ 
 اده وسهره.إيمانه وجه

هللا قادر أن يرسل فعلة كثيرين لحصاده، يرسل آباء اعتراف كثيرين يتتلمذ على أيديهم 
 .الجيل الجديد

إالَّ إنَّها تلمذة  ،أب االعتراف د أن التلمذة وإن كانت على يدي  نَّني أود أن أؤك ِّ أغير 
ه، بركة الرب العاملة في   للرب مباشرة. فأنا أطيع أب اعترافي وأتعلَّم منه في الرب. وأنا أطلب

يس أنطونيوسوليس بركته الذاتيَّة كقول   هللاقلبك أن تسمع ألبيك فتحل بركة  في ضع] :القد  
 .[عليك

 التلمذة سر  قوَّة الرهبنة
مالئكة أرضي ِّين أو أناًسا  هالرهبان في عشقهم للرب، وجهادهم من أجل حبَّ  عي  د  

فرائحة المسيح الذكيَّة التي  .ي القرون األولى هي "التلمذة"سمائي ِّين. ولعلَّ سر  عظمة الرهبنة ف
في قلوب آباء البريَّة جذبت كثيرين تتلمذوا على أيديهم للرب. لهذا سرعان ما امتألت القرى 

يسين حتى بلغ عدد الرهبان الباخومي ِّين وحدهم في أثناء  ،والبراري والجبال باألديرة والرهبان القد ِّ
يس باخ م حينما أتم كتابه ٤٢٠في سنة  ٧٠٠٠راهًبا كقول بالديوس،  ٣٠٠٠وميوس حياة القد ِّ
 "بستان الرهبان".

بدو ت  قارن بالسمو الروحي الذي بلغه الكثيرون منهم حتى لِّ إن عددهم مهما كثر ال ي  
يس سيرهم أشبه بقصص خياليَّة تفوق الطبيعة البشريَّة. ولعلَّ سر  قوَّة هذا ما ذكره  القد  

 في كتابه "بستان الرهبان" إذ قال:  الديوساب

فمن أين لك  ،كن مع فالحس"إذا لم ت :تلميذ األب مقاريوس الكبيرلتلميذ أنبا بفنوتيوس  قال ❖
 وحفظ وسقي وحصاد وغيره؟!" ،رذ  أن تعرف ما تشتمل عليه الفالحة من حرث وب  

 قلت "وما معنى هذا؟"
مها؟! فلو انتقلت ب كي يعل ِّمك الرهبنة فمن أين تتعلَّ مجرَّ  كن مع شيخسقال: "إذا لم ت

، أو انفردت وحدك، أو صرت أًبا قبل أن تستأهل لذلك من قبل هللا، فإنك مكاٍن إلى مكانٍ  من
الفضيلة، بل تضيع الزرع الذي هو تعليم  ثمرة دتقيم كل زمانك وأنت ال تعرف كيف تحص

 طريق هللا.
حتى تنال منه البركة األخيرة مثل إليشع الذي ثبت مع  فيجب عليك أن تكون مع شيخ
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أنطونيوس اللذين  إيليا حتى ر فع إلى السماء، فلما باركه تضاعفت عليه روحه. ومثل تلميذي  
فصارا راعيين صالحين. ومثل  سكنا مع الشيخ حتى طرح الجسد، وباركهما البركة األخيرة...

جسده، فسلَّمه للشيوخ قائاًل: "هذا مالك وليس يوحنا الذي سكن مع بمويه أبيه حتى فارق 
يوحنا تلميذ أنبا بال الذي أطاع أباه فأحضر الضبعة مربوطة. ومثل تلميذ آخر  لبإنسان". وكمث

د حتى وصال إلى شاطئ نهر فيه تماسيح، فعبر التلميذ بينهما لشيخ حيث كان يمشي مع متوح ِّ 
في ذلك الوقت قالوا: "إن التلميذ بطاعته صار  د العبور، حتى أن الشيوخوما استطاع المتوح ِّ 

د". ومثل تلميذ آخر كان طائًعا لمقاريوس، هذا كان قد أرسله أبوه إلى مصر، أعلى من المتوح ِّ 
صني" فمن ساعته وجد نفسه فلما وقع في تجربة صرخ بصوت عظيم قائاًل: "يا إله أبي خل ِّ 

 ..يمشي في طريق اإلسقيط.
آباءهم ماذا أصابهم؟! فعيسو لما ترك والده واختلط باألمم انظر إلى الذين تركوا 

وجيحزي لما لم يطع إليشع أصابه البرص، والتالميذ الذين رجعوا إلى خلف  ،له هللاذالمرذولة ر 
 لم يطع أباه هلك. عندماوتركوا صحبة السي ِّد أهلكوا ذواتهم، ويوحنا تلميذ األب مقاريوس 

ق الذي هو طاعتك لموت، فإن دخلت من الباب الضي ِّ فها أنا أخبرتك بطريق الحياة وا
ألبيك أوصلك ذلك إلى الحياة األبديَّة، وإن مشيت في الطريق الواسع الذي هو أهواء قلبك أدَّى 

 بك إلى الهالك.
يس ب  الديوساالقد  

 أما يكفي إرشاد الكتاب المقدَّس؟
قد عرفت الينبوع الذي  اأب اعتراف وأن دة على يقد يقول قائل: ما حاجتي إلى التلمذ

يستقي منه أب االعتراف وإرشاداته وتعاليمه؟! لقد حفظت الكتاب المقدَّس بل ودرسته أفضل 
 من كثيرين من اآلباء الكهنة!

مثل هذا االعتراض يكشف لنا في هذا العصر العقلي البحت ما اتسم به كثيرون من 
فظ كثيرون من الشباب عن ظهر قلب الكثير من نصوص فحِّ  المسيحي ِّين بالجفاف الروحي،

إنَّما نحيا  ،العقليَّة مع أن الكتاب المقدَّس ال يحفظ عقلًيا الدراسةمكتفين بهذه ، الكتاب المقدَّس
قه ونختبره.  به ونعيش فيه، نتذوَّ

ى تين اآلخرين علإننا في جيل يتسابق الكل فيه أن يكونوا معل ِّمين ال تالميذ، مبك ِّ 
خطاياهم، بينما يخفون أخطاءهم الشخصيَّة عن األعين البشريَّة، متجاهلين كيف أن الكتاب 

منا بأن اإلرشاد يكون بالروح القدس، لكنَّه يؤك ِّد ضرورة التلمذة المقدَّس ذاته، وإن كان قد علَّ 
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 لنحيا معه في الرب. أب اعتراف على يدي  
عتراف أنفسهم نسوا أو تناسوا ضرورة آباء االن خطورة هذا الموقف هي أن إأقول، 

 متَّكلين على كونهم معل ِّمين، فلم يتتلمذوا على يدي   تلمذتهم بدورهم على أيدي آباء اعتراف،
آباء اعتراف ولو كانوا أقل منهم في الدرجة الكهنوتيَّة. بينما يشهد التاريخ الكنسي عن أحد 

 نه التأديب في محبَّة.ويقبل م ،البطاركة أنه كان يعترف لدى قس في الدير
ويشهد الكتاب عن شاول الطرسوسي أنه لما التقى بربنا يسوع رأًسا وسأله: ماذا ينبغي 

 سوى توجيهه إلى أب روحي هو حنانيا. ءأن أفعل؟ لم يجبه الرب بشي
وصموئيل العظيم بين األنبياء، األكثر حساسيَّة لسماع صوت هللا من عالي الكاهن 

 عالي. يدي  ب على م وتدرَّ تعلَّ 
وكرنيليوس الذي أعلن الرب له بواسطة مالكه قبول صدقاته وصلواته، لم يقبل المالك 

 بل طلب منه أن يستدعي بطرس الرسول ليرشده. ،أن يرشده

ف صموئيل النبي، ال بالحديث المباشر، وال بالمحاورة اإللهيَّة، بل سمح له هللا لم يثق ِّ  ❖
الذي استحق سماع صوت  –هللا أن يتدرَّب صموئيل بالذهاب إلى عالي الكاهن. لقد فضل 

 على يدي عالي الكاهن حتى يختبر التواضع. –هللا 
لكنَّه استحق  ،وعندما نادى يسوع بولس ودعاه، فبالرغم من أنه فتح له طريق الكمال

هه إلى حنانيا، طالًبا منه أن يتعلَّم عنه طريق الحق، قائالً   : "قم وادخل المدينةله أن يوج ِّ
(. لقد أرسله إلى رجل شيخ، معتبًرا أن ذلك أفضل ٦: ٩ فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل" )أع

من أن يتسلَّم تعاليمه منه مباشرة، لئالَّ يصير بولس مثاًل سيًئا في االعتماد على ذاته في 
 وقد علمنا الرسول بولس الهروب من االكتفاء الذاتي في التعليم قدر المستطاع، ال ..التعليم.

فيقول أنه ذهب بمفرده إلى أورشليم لهذا الهدف، أي ذهب إلى مجمع  ،بالكالم بل بالعمل
ر به بين األمم  ،غير رسمي يعرض فيه على زمالئه الرسل والسابقين عنه اإلنجيل الذي يبش ِّ

 ونعمة الروح القدس المصاحبة له بعالمات قويَّة وعجائب.
رز به بين األمم، ولكن باالنفراد على إنه يقول: "وعرضت عليهم اإلنجيل الذي أك

 (.٢: ٢لئالَّ أسعى أو أكون سعيت باطاًل" )غل  ،المعتبرين
هذا المكتفي بذاته. األعمى الذي يتجاسر فيثق في أحكامه الخاصة وتمييزه هو  نفم

 الشخصي، بينما اإلناء المختار يعترف باحتياجه لالجتماع والتشاور مع الرسل؟!
له فرص التعليم من اآلباء   لم يكشف ألحد طريق الكمال، طالما كانترأينا إًذا أن هللا
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"اسأل  ،غير مكترث )اإلنسان( بذلك القول الذي ينبغي علينا أن نهتم به جًدا ،واختباراتهم
 .1(٧: ٣٢ لك" )تث اوشيوخك فيقولو  ،أباك فيخبرك

 األنبا موسى

ئة كما جاء في أعمال الرسل. فإن امع كرنيليوس قائد الملقد أظهر هللا لنا ذلك بما فعله  ❖
ويمارس الصالح مثل الصدقة والصالة.  ،هللا ومع ذلك كان يخاف ،هذا الرجل كان وثنًيا

فلما أراد هللا أن يستدعيه إلى اإليمان المقدَّس ويعل ِّمه طريق الحق بعث إليه مالًكا من 
صدقاتك صعدت تذكاًرا أمام هللا. واآلن أرسل صلواتك و ... السماء يقول له: "يا كرنيليوس

اغ، يقيم عند نه نازل عند سمعان رجل دبَّ إب بطرس. سمعان الملقَّ  واستدعِّ  الً اإلى يافا رج
 (.٦-٣: ١٠ البحر وهو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل" )أع

ا لم يفعل أما كان هللا قادًرا أن يعل ِّمه بواسطة المالك الذي بعث إليه ليخبره بذلك، فلماذ
 هكذا؟!

ت أحكامه، لم يشأ أن يرشده بذاته، وال بمالكه، بل شاء أن يرسله إلى إن هللا جلَّ 
إنسان، حتى يكرم اإلنسان. ألنَّه يريد منَّا أن نطيع اإلنسان ألجل السي ِّد المسيح، ونخضع 

"وكان  :السيما بعد أن صار إنساًنا وأطاع وخضع للناس من أجلنا، كقول البشير ،له
 ( أي لمريم ويوسف.٥١: ٢ " )لواخاضًعا لهم

كل هذه األمور )التعليم واإلرشاد والتعميد( كان يمكن أن تتم بواسطة المالك، لكن لو لم  ❖
 ،زدرى بهم وساقطينيرد هللا أن يعلن كلمته للبشر بواسطة البشر أنفسهم، ألصبح البشر م  

وتوجب عليهم أن يعل ِّم  ،خرهذا فضاًل عن أن المحبَّة تربط البشر بعضهم بالبعض اآل
 بعضهم بعًضا.

ًخا إيَّاه على اضطهاده له السي ِّد بذاته موب ِّ  ظهركذلك بولس لما كان منطلًقا إلى دمشق و  ❖
له، آمن بولس وسأله: ماذا تريد أن أفعل؟ لم يشأ هللا أن يظهر له إرادته، بل قال له: "قم 

(. أي اذهب إلى حنانيا، وهو ٧: ٩ عوادخل المدينة، فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل" )أ 
 يظهر لك ما أريده، ويقول لك ما ينبغي أن تفعله.

يس أغسطينوس  القد  

قال سليمان الحكيم: "الذين بال إرشاد يسقطون كأوراق الشجر، لكن السالمة في كثرة  ❖
                                                 

1 Cassian: Conferences, 2:14-15. 
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 (.١٤: ١١ المشيرين" )أم
 ،الَّ نعتمد على فكرنا الخاصأسة؟ إنَّها تدعونا منا الكتب المقدَّ عل ِّ هل رأيت ماذا ت  

بل نحن محتاجون إلى  ،قادرون على إرشاد أنفسنا انم أنَّ نَّنا نعلم كل شيء. ونتوهَّ أونظن 
 .1المساعدة وإلى من يرشدنا في هللا

يس دوروثيؤس  القد  

ام، وتنموا بزيادة أردتمالقلوب، أن  ييا أحبَّائي في الرب، المستقيم ❖  ،أن تأتوا إلى قدَّ
فاسمعوا  ،وال تقدر الشيَّاطين أن تهزأ بكم في شيء ،وتصيروا غير مضطربين بقلوبكم

 بائكم وأطيعوهم فال تسقطوا أبًدا.آل

أن تسمع ألبيك فتحل ضع في قلبك ... ال تتحدَّث بكل أفكارك لكل أحد لئالَّ تكون عثرة ❖
 بركة هللا عليك.

 نيوس الكبيراألنبا أنطو 

احفظوا كلمة فم الرب، التي تقال لكم على أفواه آبائكم ... المطيعون  إلخوةكذلك أنتم أي ها ا ❖
وا وصيَّتهم وتجمعون ألنفسكم حسنات زائدة )كما جمع الشعب منَّا زائًدا الروحاني ِّين، وال تتعد  

بح الباطل، بل كل ما يقوله لكم المرشد الذي ائتمنتموه لس  نفوسكم بألم ا فتنتنفي البريَّة( 
 على أنفسكم فلتؤمنوا أنكم تسمعونه من فم هللا فتعينكم نعمة هللا.

 مار فيلوكسينوس

بكشف األفكار ال يعود الشيطان قادًرا على خداع الحديثين بتجاربه، ألنهم يظهرون أمامه  ❖
نكة وخبرة ألنك إذا التجأت إلى أبيك الروحي الذي له حِّ ... رشدهم القديمحين بأسلحة ممتسل ِّ 

 )الشيطان( خزاه هللا أن يخدعك ولو كنت جاهاًل. نهبذلك، فال يمك

ر أمورك مخبًرا بها ك بطريقة سهلة القتناء فضيلة اإلفراز )التمييز(، فحر ِّ إن شئت التمس   ❖
شورته، جاعاًل تمييزه وحكمته هما تمييزك رئيسك )أب اعترافك( مقتدًيا برأيه، آخًذا بم

 وحكمتك.

 )في حديثه عن تلمذة الرهبان ألب روحي( ❖
عندما يسمح له بالدخول في مجمع الرهبان )أي عندما يقبل راهًبا بعد فترة االختبار(، 

                                                 
 .١٧١-١٧٠، ص ٣٢، توجيهات بخصوص التداريب الروحية، ١٩٦٦راجع المؤلف: الفيلوكاليا،  ١
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 ...فإنَّه يسلَّم للتلمذة لدى أب آخر، هذا الذي يتلمذ عشرة رهبان وهو يعل ِّمهم ويدب ِّرهم
ل اهتمامه من جهة من هم تحت عهدته أن يصعد بهم إلى كشغف األب و ويكون 

 ..، معل ِّما إيَّاهم كيف يهزمون رغباتهم.عالي جبال الكمال المتناهية العلو  أ 
فاإلنسان الذي ال يتعلَّم كيف يهزم رغباته الخاصة، ال يستطيع بسهولة أن يضبط 

أن يحفظ التواضع الحقيقي في قلبه، أو  روح الزنا، وال يستطيع أونفسه من الغضب أو الثورة 
 يرتبط بوحدته مع اإلخوة أو يداوم على االتفاق معهم، ولن يبقى طوياًل في الدير.

بهذه التداريب، يسرعون نحو تعليمهم المبادئ األوليَّة، كما لو كانت المقاطع األولى 
 ًيا أو وهمًيا وباطاًل.ينفضح تواضعهم إذا كان تواضعا حقيق هفي تعليم طريق الكمال، إذ بهذ

وبهذا يمكنهم بسهولة أن يعل ِّموهم أيًضا، أن يزيلوا عنهم الخجل من االعتراف بكل 
أفكارهم الداخليَّة، بل يكشفونها فوًرا، وال يحكمون هم بأنفسهم عليها بل يثقون في أبيهم 

 ..وخبرته.
عه سواء بالكبرياء أو إالَّ بعد أن يخد ،هلك أحًدا منهموهكذا ال يستطيع الشيطان أن ي  

 فكل فكر مخجل من إظهاره ألبينا يكون من الشيطان.... الَّ يعترف بأفكارهأبالخجل 
يس يوحنا كاسيان  القد  
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 االعتراف طب روحي
ق في الحياة والتعم   ،لنمو اإلنسان الجديد ،ل من ثقل الخطيَّةاالعتراف، كما فهمناه، هو تحل  

 يعالج الروح. لهذا ال نستطيع أن ننكر دور أب االعتراف كطبيبٍ ، مع ربنا يسوع 
ن الكاهن يهتم بالناحية الروحيَّة، لست أقصد أنه يتجاهل الناحية إوعندما أقول 

 أو العقليَّة. ةالجسديَّة أو النفسيَّ 
لكاهن في فالشريعة منذ قرون طويلة قبل الميالد، تهتم بوحدة الحياة اإلنسانيَّة. فا

م ذبائح لكنَّه كان يقد ِّ  –اختصاصه األول هو حياة اإلنسان روحًيا من أن رغم بال –العهد القديم 
 .جسدًيا أو نفسانًيا ىعن المرض

والكنيسة أيًضا تهتم بالمرضى جسدًيا في سر  مسحة المرضى. كما تهتم بنفسيَّة 
يقوم بعمل سر  مسحة المرضى،  اًض يمر ن رأى أحد أوالده إأوالدها وحياتهم العقليَّة. فالكاهن 

لكن هذا ال يمنع استخدام األدوية . اهتمامه األول هو خالص نفسه، ألن بعدما يقبل اعترافه
كال على يد هللا التي تستخدم األطباء واألدوية بحسب بشرط أن يكون االت ِّ ، والذهاب إلى األطباء

 إرادة هللا الصالحة.
وخاصة  ،إن الكاهن يلزمه أن يهتم بالنواحي النفسيَّةكذلك من الناحية النفسيَّة، ف

حتى أن كثيرين يخلطون بين المرض الروحي والمرض ، لترابطها القوي بالنواحي الروحيَّة
 النفسي.

ن كانت في إفالكاهن يلزمه أن يأخذ في حسبانه بيئة المعترف وطفولته وطريقة تربيته 
 الخ. اجتازها، واألصدقاءل زائد، والصدمات التي ليدتقسوة صارمة أو 

والذي فيه روح هللا يستطيع أن يعالج نفس المعترف. لست أقصد أن يكون عمله 
لكن الرتباطهما ترابًطا قوًيا يلزمه ، ل نفساني، فينسى رسالته من جهة خالص نفسهمجرَّد محل ِّ 

 سيَّة المعترف.فأن يعطي اهتماًما بن
يس غريغو موالعجيب أنَّك عند ريوس النزينزي تدرك مقدار فهمه لمبادئ ا تقرأ للقد ِّ

إيرونيموس وأنطونيوس لقديسين وأيًضا ل... من اكتشفوها لحسبها علماء النفس الحديث أنَّهم أو 
 ا الدرجي وغيرهم من اآلباء.ويوحنَّ 

 الكاهن طبيب
النفس  كما يعترف علماء –الكاهن كطبيب، عمله األول أن يكتشف المرض. والنفس 
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ها، عها لذاتها من أن تخدع اآلخرين. فما أصعب عليها أن تعرف خطأها وشرَّ أقدر على خدا  –
هي أشبه بأم تحكم على ابنها بالجمال مهما كان  ًرا.فما أسهل أن تجد لذاتها مبر ِّ  ،وإن عرفت

هها إلى بحها وتنب ِّ قبيًحا، لذلك تحتاج إلى أب اعتراف يكون بمثابة مرآة تكشف لها خطاياها وق  
 لها. الالزمائها العالج مع إعط ،ذلك

على ما  ون حكميون في دمدمة وشك، يرون في كل شيء خطيَّة، يوهنا أشخاص، يح
 !مودمدمته مهو ليس خطيَّة أنه خطيَّة. وعمل الكاهن عندئذ أن يعرف سبب شكوكه

، فكما يقول ن نفسه أيًضايطمئ   وال يقف الكاهن عند حد كشفه للمريض مرضه، لكنَّه 
 حالًيا(: شنودة الثالث األنباجيد )البابا األستاذ نظير 

ن الخاطئ يذهب إلى أب االعتراف ويقر بخطاياه، ثم يقرأ له الكاهن الحل ويخرج إ]
الخاطئ مطمئًنا، متأك ًِّدا كل التأكيد بأنه قد نال الغفران، شاعًرا بأن الحمل الثقيل الذي كان 

وهكذا يستريح قلب الخاطئ. وينال من  ،عنه زيل نهائًيا. وحمله المسيح نيابةينهكه ويضنيه قد أ  
 االعتراف سالًما داخلًيا، هو في أشد الحاجة إليه.

أما الذي ال يعترف على كاهن، فقد تحاربه األفكار والشكوك، ويظل مزعزع القلب، 
م أمامه خطيَّته، فيظن أن ذنبه بمحبَّة هللا ورحمته، وتارة تتضخَّ  تارة يوقن بمغفرة خطاياه ثقةً 

أو على  ،وقد يحاربه الشيطان من هذه الناحية، حتى يجلب له اليأس .عظم من أن يغتفر""أ 
  به بالشك.األقل يعذ ِّ 

ترى كم  ...ألست ترى يا أخي الحبيب إنَّها رأفة من هللا إذ وضع لنا هذا السر  المقدَّس
 .[نحن في حاجة إليه...

 المعالجة من متاعب الكتمان والكبت
فتح كالزقاق الجديدة "روح باطني تضايقني، هوذا بطني خمر لم ت   :يقول أي وب البار

(. ويقول الحكيم: "من يكتم ٢٠-١٨: ٣٢ فأجيب" )أي فأفرج. أفتح شفتي   أتكلمينشق.  ديكا
 (.١٣: ٢٨ رحم" )أمقر بها ويتركها ي  ومن ي   ،خطاياه ال ينجح

إلى حد المستوى لست أقول، بأن أي وب البار أو سليمان الحكيم، قصدا الوقوف 
 لكن مراحم هللا الواسعة والغفران للمعترف يؤثر طبيعًيا على نفسيَّته.، النفسي

إن األخطاء التي يقترفها ]شنودة الثالث: األنبا أما من الجهة النفسيَّة فيقول البابا 
به في فكره، ويضيق بها صدره ويشعر بحاجة إلى إنسان  اإلنسان، ويكتمها عن الناس تظل تعذ ِّ

ومن هنا جاءت حاجة الشخص إلى صديق.  ،حتى يخف حملها عنه ،يقاسمه أسراره المضنية
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وخاصة الخطير منها،  ،ولكن الصديق مهما كان وفاؤه ال تستطيع أن تأتمنه على أسرارك
يصعب اإلفضاء إليه بما يشين النفس ويدعو إلى  –مهما كان  –والبشع والدنيء. الصديق 

أنَّك ال تضمن كتمان صديقك ألسرارك. أمَّا الكاهن فهو صديق ال  التحقير واالشمئزاز، كما
يشمئز من سماع خطاياك، ألنَّه تعود سماع الخطايا، وألنه يرى في سماعها توبة ال افتخاًرا، 

ض نفسه للقطع من الكنيسة كما أنه أكتم إنسان للسر  بحكم وظيفته، ألنَّه يعر ِّ  ،وألنه أب وطبيب
 .[إذا باح بالسر  

فإن  أيًضا نه يكفي أن تنسى الخطيَّة، لكن من جهة رأي علماء النفسإد يقول قائل وق
ى وهذه العمليَّة تسمَّ الالشعور. لكنَّها في الحقيقة تظل موجودة في  ،اإلنسان قد ينسى حادثة ما
 بالكبت وتحدث بغير قصد.

ه نسي األمر م وضيق نفسي، ال يعرف اإلنسان سببه، ألنَّ ي إلى تبر  وهذا الكبت يؤد ِّ 
وهو في هذا يجهل . رر سبب ضيقه إلى أقرب حادث أو مبر ِّ مع أنه في داخله، ويحاول أن يبر ِّ 

 حقيقة دوافع ضيقه.
وإن زاد كبت الدوافع في الداخل فإنَّه ال يستطيع الرقيب النفسي أن يضبطها، ممَّا 

ب مرض أو تعب أو وذلك متى ضعفت قوَّة الرقيب بسب، ي إلى ظهورها بصورة أو أخرى يؤد ِّ 
 –حيث تكون اإلرادة ضعيفة. لذلك يرى علماء النفس أن االعتراف ، انفعال شديد أو أثناء النوم

 مفيد لسالمة شخصيَّة الفرد. –من الناحية النفسيَّة 
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنَّه من الناحية الروحيَّة، االعتراف في ذاته كرغبة 

ر من ثقل  اإلنسان العتيق، هو في حد ذاته جزء كبير من العالج. فاالعتراف أكيدة في التحرَّ
كل هذا بدونه لن يجدي أي  كال على نعمة هللا.في ذاته بما فيه من ندامة وانسحاق وعزم وات ِّ 

 تدريب.
ومن جانب ثالث، إنَّنا في االعتراف ال نجد الكاهن، بل هللا ذاته الذي أعطاه 

 ، وصلواته لها مفعول خاص.خارقةالسلطان، لذلك ففي كلمته قوَّة 
ن كان المريض عندما يرى طبيًبا ماهًرا يثق فيه، تستريح نفسيَّته، إومن جانب رابع 

وقد تأكَّد أن هللا  ،فكم وكم باألكثر عندما يقف اإلنسان أمام كاهن هللا، وبالتالي يسهل عالجه
ا على الذبيحة التي تحمل ويلقي به ،اختار هذا األب خصيًصا ليحمل أثقال الشعب وأتعابهم

د انسحاق المعترف في حضرة أب االعتراف يرعب الشيَّاطين خطايا العالم كل ه، ويكسر  ،فمجرَّ
 سلطان الخطيَّة ويطمئن قلب المؤمن.



 462 

لما كنت أريد المضي إلى رئيس )أب اعتراف( أكشف له أفكاري، كان يفاجئني فكر بغتة  ❖
أن رئيسك ال تعرف أنت تصرف الزمان فيها عبًثا، وأ ،ليس هناك حاجة إلى ذلك" :معترًضا

غتاظ كثيًرا من هذه ا . فكنت "فال تمضي إليه وال تقلقه يجيبك على هذه األفكار بكذا وكذا...
اذهب عن ِّي أي ها الشيطان اللعين. ليرجع "التجربة ومن هذا الفكر الرديء المؤذي وأزجره قائاًل: 

(. وكنت أمضي إلى ١١٦: ٧ )انظر مز "متكتعبك على رأسك، وعلى هامتك تهبط ظل
 الرئيس غير مكترث، وأقص عليه كل ما جال في خاطري.

أما "فق أن يقول لي الرئيس ما كنت أعرفه. فيفاجئني الفكر حااًل قائاًل لي: وقد كان يتَّ 
العالج اآلن صار صالًحا أن  . فكنت أجيب عليه"قلت لك أن الرئيس يقول لك ما أخبرتك به

ألن العالج النابع من ذاتي في فكري تكون فيه  ،، فاآلن صار صادًرا من الروح القدساأمينً 
ة وارتياب، لهذا ينبغي التمس    ك به.شدَّ

يس دوروثيؤس  القد  

بتلى إنسان بمرض، فاستدعى الطبيب لينظر فيه. فوصف له الطبيب الدواء المالئم لقد ا   ❖
ةىفشف مرض الرجل بنفس المرض، وإذ كان عارًفا بالدواء األول الذي استفاد  . ثم بعد مدَّ

منه، استغنى عن الطبيب. وأخذ يستعمل الدواء األول من ذاته، فلم يبرأ من مرضه كالمرَّة 
السابقة. فتعجَّب من ذلك واستدعى الطبيب وأخبره بما جرى له وسأله عن السبب في شفائه 

ن السبب في إفأجابه الطبيب بحكمة قائاًل: ، في المرَّة الثانية في المرَّة األولى وعدم شفائه
 نَّني لم أناولك إيَّاه.أعدم فائدته لك هو 

وسمعت عنه  ،هذا بنفسه ما نقوله نحن في هذا الصدد، فإنك وإن عرفت العالج جي ًِّدا
ألنَّه الدواء  اك رئيسك أو أبوك الذي هو الطبيب الروحي.مرات، لكنَّه ال يفيدك ما لم يعطه إيَّ 

الذي نأخذه من يد الطبيب له قوَّة خاصة وخصائص مؤث ِّرة. لمعرفة الطبيب حقيقة المرض 
 على ذلك األدوية النفسانيَّة والروحيَّة. س  وقِّ ... وظروفه

كانت مياه نهر دمشق أنقى وألطف من ماء نهر األردن، لكنَّها لم تكن كافية لشفاء 
 وصفه إليشع النبي له. نعمان السرياني مثل الماء الذي

هللا كالم األب قوَّة خصائص مؤث ِّرة تنفذ في مفعولها لكونه قائًما مقامه. فعالجه  يمنح
 لكنَّه ينفعك أكثر من كل ما تعرفه ولو كنت عالًما. ،لك ولو كان سهاًل مشاًعا ىالذي يعط

يس أغسطينوس  القد  
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 لروحيبين الطب الجسداني والطب ا
ر من الرذيلة وبلغ درجات سامية في الفضيلة ❖ ر فهل هذا يبر ِّ ، لنفرض أن إنساًنا تحرَّ

 تجاسره ألخذ هذه الوظيفة؟! )أن يصبح أب اعتراف(.
ر هي فن الفنون وعلم يبدو لي أن قيادتنا لإلنسان، المخلوق المقعد الدائم التغي  

 طبيب النفوس بطبيب األجساد. . ويستطيع اإلنسان إدراك ذلك بمقارنته عمل1العلوم
أمَّا األول فجهاده أعظم، وعمله أكثر أهميَّة من األول ، فاألخير عمله جهاد عظيم
ته وهدفه.  بسبب طبيعة العمل وقوَّ

أمَّا األول فيختص بالروح التي من ، األخير يختص باألجساد التي ستفنى في النهاية
 ة.وستشترك في األمجاد السماويَّ  ةوهي خالد ،هللا

يصف للمريض األدوية كما يصف له  فالطبيب باستقصائه عن المكان والزمان والعمر
 عن فن الطب. يفتًنا إيَّاه من األشياء الضارة التي ال تخاألطعمة المناسبة له، محص ِّ 

غير أن هذا األمر ... ع بالسكين أو وصف األدوية المرَّةأو القط   والطبيب قد يستخدم الكي  
هذا ممَّا  ةوما على شاكل ...أمراض العادات واآلالم )الروحيَّة( صتشخي ليس في صعوبة

صين في طب ر بأن وظيفتنا كأطباء أكثر تعًبا وقدًرا عن المتخص ِّ في داخل نفوسنا. لهذا أقر ِّ 
 األجساد.

صين في األمراض الجسديَّة، غالًبا ما يكون أضف إلى هذا أن األطباء المتخص ِّ 
ظاهرة، باحثين عن أسبابها الخفيَّة العميقة إلى درجة بسيطة. أمَّا صهم في األمور التخص  

هة ضد ذلك الخصم والعدو نحن فعملنا وجهادنا يختص بقلب اإلنسان الداخلي، وحربنا موجَّ 
الذي في الداخل. هذا العدو الذي يستخدمنا نحن أنفسنا كأسلحة ضد أنفسنا ويخيفنا بأن 

 نا بموت الخطيَّة.يضر ِّ 

                                                 
 Inغريغوريوس النزينزي في مقاله:  هذا التعبير اقتطفه البابا غريغوريوس )الكبير( في كتابة "الرعاية" عن أقوال القديس ١

Defense of His Flight to Pontus. 
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 واالعتراف إعداد لحفل الزواجالتوبة 
 ما هو سر  التوبة واالعتراف؟

ر أنه اعتراف أمام هللا والكاهن أنهم خطاة. هذا المفهوم   كثيرون يظنون في هذا الس 
ر.   ناقص يتجاهل الجانب اإليجابي للس 

(. لذا يقول ١:١١٧يقول المرتل: "اعترفوا للرب، فإنه صالح وأن إلى األبد رحمته" )مز 
إن لالعتراف جانبين: االعتراف باهلل الصالح غافر الخطايا محب البشر,  س أغسطينوسالقدي

 واالعتراف بضعفنا مع ثقتنا في غنى نعمة هللا الساترة للخطايا.
عملًيا عندما نتقدم للتوبة واالعتراف في حجرتنا الخاصة كما أمام الكاهن ال نركز  

 ث القدوس للتمتع بالحب اإللهى.أنظارنا على خطايانا بل باألكثر على الثالو 
ر اإلعداد للعرس السماوي, نرى األب ي سر بنا   بالتوبة واالعتراف تتفتح أعيننا لذا س 

ملنا الروح القدوس لنصير أيقونة  ويجرى نحونا ليضمنا إلى حضنه واالبن يقبلنا عروًسا له, ويج 
 العريس السماوي.

هى في حوالي الخامسة من عمرها أن إحدى السيدات األمريكيات طلبت من ابنتها و  
تعترف فبكت الطفلة, لكنني إذ قلت لها: أتحبين ربنا يسوع؟ أجابت بابتسامة: "نعم" أجبتها: 
"أنت اعترفتي" فجرت الطفلة نحو والدتها تقول لها: "أتعرفين ما هو االعتراف؟ أن نقول أننا 

 نحب ربنا يسوع!"
ره على شخص السيد المسيح, وتدريجيًا هكذا نغرس في الطفل الصغير أن يركز نظ 

 يشكو ضعفه لكن في يقين من محبة هللا للخطاة!
أكثر من فتاة قالت لي أنها ترتعب حين تتقدم لالعتراف, فسألت كل منهن: ما هي  

, وأنت تتزينين لعريسكِّ بعد إرهاق شديد يحل بكِّ وبعائلتك وبأصدقائك من  مشاعركِّ يوم زفافكِّ
نها مشاعر فرح فريدة لن تتكرر! هكذا عندما نعترف, نتقدم لروح هللا لكي أجل ساعة الزفاف؟ إ

ملنا لحفل عرسنا, فما أسعد تلك اللحظات!  يغسلنا ويج 

 كيف أعترف؟ وماذا أقول؟
كثيرون يشتكون: إني أمارس االعتراف منذ أكثر من عشرة أعوام وال أشعر بتقدم,  

 وأكرر ما أقوله في كل مرة. كيف أعترف؟
وفيه ابدأ ذ تدرك أنك مع أب االعتراف تحت ظل روح هللا القدوس العامل فيك إ -١



 465 

مه لك . فلماذا تنكر عمله فيك؟ اذكر أنه وهبك فترات صالة عذبة , بالشكر هلل على ما قد 
 وإدراًكا لسر  كلمته, وشركه في بعض سماته. 

 بعد الشكر لتشكو ضعفك بروح الرجاء واليقين في عمل هللا معك.  
 ما هي أهم خطية تعترف بها؟كثيرا ما سألت:  -٢

كانت أغلب إجابات الشبان في مصر: األفكار الشريرة! أما في شمال أمريكا ففوجئت 
أنها الكذب! بينما يشعر الشاب في مصر أنه يصارع ضد الفكر الشرير غالبًا ما ينشغل 

 األمريكي بصراعه ضد الكذب كأبشع خطية ال يقبلها!
. بمعني آخر نحن خطية نبدأ بها هي عدم تحقيق رسالتنا كما يليقأبشع في نظري  

 كسفراء عن المسيح, وكوكالء هللا ال نحقق هذه الرسالة في داخلنا وال بين إخوتنا!
أذكر وأنا طالب في الجامعة كان خادم الشباب يقول لنا: "ال تطلب من هللا أقل من أن  

 تكون أيقونته!"
مل رسمي, فتحصي عدد خطاياك التي ال تحصي, لكن ال تحول االعتراف إلى ع -٣

ليكن االعتراف كشًفا عن لهيب القلب المتقد نحو الشوق للعريس السماوي, وطلب عمل الروح 
القدس واهب المغفرة في استحقاقات الدم, وواهبنا روح المجد والقوة والسلطة والملوكية وفندرك 

 ن ملك الملوك السماوي.حقيقة النفس كعروٍس ملكة سماوية تجلس عن يمي

 لماذا اشعر بالعجز عن تحقيق ما وعدت به؟
كثيرا ما نعد في االعتراف وال ننفذ. لعدم إدراكنا لسر  التوبة. إنها ليست مجرد وعود  

بعدم الرجوع إلى الخطايا بقدر ما هي تغير المسار )عمل(. فيوجهك روح هللا نحو اآلب لتعطي 
 ى هللا ال على العالم, وتكون له األولوية في كل شيء.ظهرك للعالم, فتركز أنظارك عل

 من يغير مساري غير روح هللا نفسه؟! 

 أما يمكن أن يتحقق هذا كله بالتوبة دون االعتراف؟
: التوبة واالعتراف. ما تفعله في حضرة   لم يفصل الكتاب المقدس بين جانبي السر 

ياة التوبة المستمرة في حجرتك الخاصة الكاهن إنما هو في حضرة الرب نفسه, وهو امتداد لح
 كما أثناء العمل, بل وحتى أثناء النوم. فالتوبة هي خبرة حياة غير منقطعة!

عندما ذاق شاول الطرسوسي اللقاء الشخصي مع السيد المسيح السماوي التزم بدعوة  
 (٦:٩إلهية أن يذهب إلى حنانيا الكاهن في دمشق لينال العماد ويعترف بخطاياه ) أع 
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 (.١٦:٥ويؤكد يعقوب الرسول: "اعترفوا بعضكم لبعض" ) يع  
 وورد في سفر األعمال عن الذين قبلوا اإليمان أنهم جاءوا معترفين بخطاياهم. 
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م ر بأي تقد  لكنَّني كما أنا، لم أشع منذ سنوات طويلة وأنا أواظب على االعتراف

شعر بملل في دراستي للكتاب المقدَّس، قلبي مملوء حقًدا أروحي، الزلت فاتًرا في صلواتي، 
فلماذا لم يعمل االعتراف على ، ، عيناي نجستانوحسًدا وكبرياء، لساني ال يكف عن الشر  

 وسيطرة اإلنسان الجديد في على إنساني العتيق؟! ،تنمية حب هللا فيَّ 
البية الشعب، ليس ذلك ضعًفا في سر  التوبة واالعتراف، لكنَّه جهل هذه هي شكوى غ

ته فينا ويحرمنا من بركاته.اإلدر  ، ممَّا يفسد قوَّ  ك حقيقة هذا السر 

 داود المعترف واالبن التائب
أدرك داود مفهوم التوبة واالعتراف، وعلى منواله سلك االبن التائب )الضال( المذكور 

رغم باللقد استطاع داود أن يغتصب مراحم هللا . من إنجيل لوقا الخامس عشر األصحاحفي 
سقوطه في أبشع الخطايا، وعرف االبن المسرف كيف يرتمي في حضن أبيه المفتوح رغم من 

 تبذيره أموال أبيه.
 ليعطنا الرب فهًما وإدراًكا حتى نسلك كهذين التائبين في نفس الخطوات.
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 لقاء في هدوء أواًل:
ي، وتدبيره مؤامرة لقتل زوجها على حساب ا الحث ِّ به امرأة أوريَّ اغتصاأخطأ داود ب

أمَّا خطيَّته الكبرى، فهي عدم شعوره بثقل الخطيَّة ومرارتها! لقد عرف كيف يبكم فم  .الشعب
سكت ضميره بانشغاله وي   ،(٢٦: ١١ صم ٢فصارت له امرأة" ) ،ها إلى بيتهالزوجة بأن "ضمَّ 

 بأمور كثيرة.
(؛ عدم إدراكه للظلمة ١٥ النمط كانت الخطيَّة الكبرى لالبن المسرف )لووعلى نفس 

 ت به من عصيانه ألبيه وتبديده ألمواله بين الزواني.التي حلَّ 
د قول باللسان ،"ئون خاط انَّنإهما مثلي ومثلك عندما نعترف بألسنتنا "إنَّ  ال  ،لكنَّه مجرَّ

ذلك ألن دوامة هذه الحياة ، ر منهاالتحر  عن شعور حقيقي بثقل الخطيَّة ورغبة أكيدة في 
 عرف ما في داخلنا.فلن نأسكرتنا 

 وكيف أشعر بثقل الخطيَّة؟
كان يلزمه أن يترك أعماله هذه ، داود النبي والملك والقاضي وقائد الجيش ورب البيت

ن كل يتركها إلى حين ليجلس هادًئا مع نفسه التي هي أثمن م –مهما بلغت كثرتها وأهميَّتها  –
وعندئذ ، أعماله، ليلتقي بناثان النبي، الذي يبك ِّته على خطيَّته التي شربها كالماء وهو ال يدري 

 (.٥٠ نراه يصرخ قائاًل: "ألن ِّي أنا عارف بخطيَّتي" )مز
رجع إلى ذكر عنه أنه "أن يعود إلى أبيه لو لم ي   هواالبن المستهتر، ما كان يمكن

وعندئذ اكتشف أمًرا  ،ومشاكله وجلس إلى حين مع نفسه (. ترك العالم١٧: ١٥ " )لونفسه
 (١٧: ١٥ )لو ا"؟وأنا أهلك جوعً  ،إذ قال: "كم من أجير ألبي يفضل عنه الخبز ،خطيًرا

نا من أجل النفس التي هي أثمن ما لدينا نحتاج إلى جلسة هادئة بعيدة عن أفراد نَّ إ
، تنا، وتخطيطاتنا وأمانينااشاكلنا واهتمامالعائلة واألقرباء واألصدقاء والزمالء، بعيًدا عن م

، ا عليها إلى حين، لكي نلتقي بالروح القدس الساكن فيناتاركين حتى خدمة الرب التي أؤتمنَّ 
ن إ( ٨: ١٦ ويبك ِّتنا ويبكينا )يو ،فنا ثقل خطاياناويعر ِّ  ،الذي هو وحده قادر أن يكشف لنا ذواتنا

 أردنا ذلك!

 لقاء في الداخل مع الرب
يرون تركوا ضوضاء العالم وصخبه، ودخلوا إلى داخل نفوسهم، وظن وا أنَّهم بأنفسهم كث
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لكنَّهم فشلوا. كما يقول يشوع بن سيراخ ، قادرين على إحصاء خطاياهم وحصرها واالعتراف بها
رتها، ال عدم من االعتراف. فاإلنسان الذي أماتت الخطيَّة حواسه الروحيَّة أو خدَّ ن المي ِّت ي  إ

ويتوب عن خطاياه. إنَّما هناك حاجة إلى من في قدرته أن يقيمه  ،در بذاته أن يبك ِّت ذاتهيق
 ويعطيه حساسيَّة ضد الخطيَّة.

تنا بأهميَّة اماته المستمرَّة أن يفقدنا حساسيَّ فالعالم يحاول بصخبه واضطراباته ودوَّ 
وال  ،ال نزورها ،ء عن أنفسنااالختالء إلى النفس والرجوع إلى الذات، محاواًل أن يتركنا غربا

حتى يفقدنا مباشرة حياتنا  ،أو محاولة الدخول إليها ،نه يحرمنا من دخولنا إلى قلوبناإنلتقي بها. 
 .بال حيويةًدا صامًدا الحقيقيَّة. إذ بهذا يبتلع اإلنسان الخارجي إنساننا الداخلي ويجعله مقيَّ 

ال ، أمصدر حياة قلبنالالعدو على فقدنا يعمل  ،سنا مع أنفسنالن غلبنا العالم وجإلكن 
 وهو هللا، فيلهينا في كل شيء ما عدا هللا. 

إنَّما . فالرجوع إلى النفس ومعرفة الذات ليسا هدًفا، وحصر الخطيَّة لمحاربتها ال يكفي
البد أن نلتقي بالرب خالل حضورنا مع أنفسنا. يلزمنا أن نلتقي مع هللا في داخل النفس. ويقول 

ن الشيطان مستعد أن يلهينا في كل شيء، حتى في الخدمة إ يس مار اسحق السريانيالقد   
ته أأو تنفيذ ما يبدو لنا ك، بالكنيسة أو عمل ما نحسبه خيًرا سمى الفضائل، لكنَّه يعمل بكل قوَّ

بحقيقة ضعفنا وقدرة حتى ال نشعر ، أن يحرمنا من أمرين: الجلوس مع هللا والجلوس مع النفس
 هللا على إقامتنا.

 اعتراضات
قلبي ال . اًباقد يقول قائل إنَّني أعرف نفسي، لست قاتاًل وال سارًقا وال زانًيا وال كذَّ 

لست مثل اآلخرين، فهل أنا محتاج إلى تلك ، يحمل ضغينة، أغضب لكن سرعان ما أنسى
 الجلسة؟

البسيطة العامة التي يرتكبها الشاب  أو يقول إنَّني شاب أو شابة لي بعض الخطايا
 فني ذاتي؟فما حاجتي إلى من يعر ِّ  ،عادة

فما هي ضرورة ، ن أب اعترافي يعرف كل شيء عن ِّي كما أعرفهاإأو قد يقول 
 الفحص؟

هذه العبارات وأمثالها كثيًرا ما تمر بفكري، ولعلَّ السبب في ذلك هو عدم خضوعي 
نَّني أقيس نفسي على إومن جانب آخر  ،هذا من جانبللروح القدس الذي يكشف لي ثقلها. 

وسقط في  ،نفسه شيًئا فبولس الرسول لو قاس حياته وسلوكه بنا لظنَّ  ضوء حياة أوالد العالم.
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وامتنعت نعمة هللا عن العمل فيه، لكنَّه كان يختلي مع هللا ونفسه بعيًدا عن العالم،  ،الكبرياء
أنه أول الخطاة! ألنَّه ماذا يكون حب ه بجوار ، رك حقيقة خطيرةفيد، نفسه بملء قامة المسيحليقيس 

ليست  توالسماواالذي ينسب للمالئكة حماقة  ،حب السي ِّد المسيح؟ أو قداسته بجوار هللا القد وس
 بطاهرة أمام عينيه؟! وما هي وداعة بولس بجوار وداعة السي ِّد المسيح؟!

في نفسه أنه أغنى سكان  مين ظنَّ ن سكن بين المعدإن الموظف الصغير إحًقا 
ولعن اليوم الذي ولد فيه!  ،به وإمكانيَّاتهلس من هم أغنى منه العترف بصغر مرتَّ االعالم، وإن ج

عشر دقائق يومًيا لتكسبهم في جلوسك مع من  من حياتك ولو تخطف، يسوع كثيًرا لذلك جالس  
 هو في داخلك. 

 كيف أجلس مع هللا؟
يس يوحنا يعلق  يقصد  هأنَّ ب" اندموا في مضاجعكمعلى قول المرت ِّل " الذهبي الفمالقد  

 فنندم عليها. ،بها الجلوس المسائي كل يوم مع هللا ليكشف لنا خطايانا
ز في إحضار اإلنسان ور   ة وقلم، ق  لكن قد يظن البعض أن هذه الجلسة الهادئة تتركَّ

غالًبا ما تؤد ِّي إلى جفاف  –سة بهذه الصورة لمثل هذه الج. إن طاياهر خوحصر فكره لتذك  
ز في هذه الجلسة ترك   روحي، وخوف من هللا، وقد تؤد ِّي إلى نوع من الدمدمة واليأس. لكن 

وس والعروس النجسة التي ، لقائك مع يسوع حبيبك ويظهر الفرق الشاسع بين العريس القدُّ
فالنفس البشريَّة بعدما جلست مع عريسها "صرخت أنا  .اس بدم عريسهتقدَّ كان يجب أن ت

تها هذه آلثامها كلَّما وتزداد حساسيَّ ، (. لقد شعرت بعدم استحقاقها لالت ِّحاد به٥: ١ سوداء" )نش
عدم جمالها. إنَّها في غمرة حب عريسها لها تدرك مدى من رغم بالبحب عريسها لها  تأحسَّ 

ألن ِّي إنسان  ،إن ِّي هلكت !لي "ويل   :عندما رأى السي ِّد الرب فتقول مع إشعياء النبي ،نجاستها
الرسول صرخ مع بطرس ت(، و ٥: ٦ قد رأتا الملك رب الجنود" )إش عينيَّ ... ألن نجس الشفتين

وتقول  .(٨: ٥ ألن ِّي رجل خاطئ" )لو يا رب"اخرج من سفينتي  :يسوع سفينته ربنا عندما دخل
 (. ٨: ٨ حق أن تدخل تحت سقف بيتي" )متJت"إن ِّي غير مس :ئةامع قائد الم

نه إ هو عدم فهمنا بداية الطريق. ،ن سر  ضعف توبتنا واعترافناإنستطيع أن نقول 
في حضرته إلى األبد. ويمكن اللقاء مع هللا بطريقين، هما في الواقع  ينلموجودالقاء مع هللا 

 طريق واحد، وهما الكتاب المقدَّس والصالة.
"ولما ابتدأت أتكلَّم حل الروح القدس"  :ب المقدَّس، جاء في أعمال الرسلفبالنسبة للكتا

(. ألن كلمة اإلنجيل عند الرسل لم تكن مقروءة من كتاب وال منقولة، وإنَّما كانت ١٥: ١١ )أع
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الروح في اإلنسان )الرسل(. بفكانت هي بنفسها حالة حلول  ،منطوقة من الروح القدس مباشرة
ل سجَّ ت   ،مة في نطقجيليَّة هي في جوهرها حالة حلول للروح القدس مجسَّ أي أن الكلمة اإلن

ق الروح. وكلما تعمَّق القارئ في اإلنجيل تعمَّق في ق الكلمة يتذوَّ ككلمة مكتوبة، فكل من يتذوَّ 
 وبذلك صار اإلنجيل واسطة حلول للروح القدس ألنَّه بالحلول مكتوب!! الروح الكاتب لإلنجيل
ولكن الروح نفسه  ،للصالة فإننا "لسنا نعلم ما نصل ِّي من أجله كما ينبغيأما بالنسبة 

أي ها، الملك " :منا أن نطلب حلول الروح القدس هكذاات ال ينطق بها". والكنيسة تعل ِّ يشفع فينا بأنَّ 
الكل، كنز الصالحات ومعطي  المالئالسمائي المعز ِّي روح الحق، الحاضر في كل مكان، 

سة(.فضل وحل فينا" )األجبيَّ هلم ت ،الحياة  ة المقدَّ
وبإيجاز ، الصالة بالروح هي نفسها ارتقاء ومصعد يقود النفس إلى هللا في داخلها

 نه يمكن ترجمة اللقاء مع هللا في جلسة هادئة داخل النفس هكذا: إنستطيع أن نقول 
تحب ها  اعتزل في مكان هادئ خافت الضوء بقدر اإلمكان، وابدأ بلحن أو ترنيمة. ١

، رافًعا للرب قلبك لكي ١١٩ببعض آيات من المزمور  ثم صل ِّ . وتتالمس مع بعض فقراتها
 يعطيك أن تسمع صوته الحلو في كتابه المقدَّس ويعطيك فهًما للحديث معه.

أعد ، وعلى األكثر ربع أصحاح، ة واحدة أو اثنتينآيافتح الكتاب المقدَّس، واقرأ . ٢
 الخ. . وليس للتعليم أو للتحليل المنطقيحياتك أنتوتأمَّل فيها على ضوء  ،قراءتها مرَّة فأخرى 

ة مريم ومرثا مثاًل وإرسالهما ل يمكن أن يسوع من أجل لعازر أخيهما المريض ربنا فإن قرأت قصَّ
 تتأمَّل هكذا:

ا ليسوع. وأنا يا سي ِّدي تتا لعازر أخاهما الوحيد، فعندما مرض أرسلمريم ومرثا أحبَّ أ. 
سي الوحيدة التي هي أغلى من كل شيء مريضة بأمراض مستعصية: إدانة، نف

 وإلى اآلن لم أصرخ إليك.، حقد، كبرياء، حب ظهور، تهاون، استهتار، عدم أمانة
جدا لهما حبيًبا كيسوع، مع أنَّهما لم يكونا بعد قد اختبرا موته تمريم ومرثا لم ب. 

وأتعابي وأمراضي  ينا في مشاكلوأ، ألجلهما واحتماله كل شيء ألجل خالصهما
 ؟!يا ربلماذا أبحث عن أي معين غيرك 

مريم ومرثا، أذابتا إرادتهما في إرادة الرب، فلم تطلبا منه شيًئا سوى أن عرضتا ج. 
. األمر عليه "لعازر الذي تحب ه مريض" ليست لنا إرادة، ما يحسن في عينيك افعله

أؤكد إرادتي ال إرادة  –رادة البشريَّة يجب أن تكون إماتة لإل –وأنا في صالتي 
 م إرادة الرب!ِّّ الرب. فأطلب وأصر على الطلب بحسب إرادتي، غير مقدَّ 
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لها في كشكول منظم بعدما تصل ِّي لكي  مثل هذه التأمَّالت البسيطة السهلة، سج ِّ
 .ذهذ ما لم تكن تنف ِّ يعطيك الرب نعمة ال تخطئ بعد بمثل هذه، أو ليعطيك نعمة لتنف ِّ 

تكون جلساتك مع الرب عميقة ، في مثل هذه الجلسات، مع محاسبتك لنفسك يومًيا
ثه عن قداسته مع نجاستك، فتارة تحد ِّ ، وغنيَّة وغير فاترة، ألنك تسمع صوته، وتتحدَّث معه

خدمته لآلخرين مع وأخرى عن محبَّته مع بغضك، وثالثة عن وداعته مع كبريائك، رابًعا عن 
 .وخامًسا عن نعمه الكثيرة عليك وعدم شكرك تهاونك وقسوة قلبك،

غير أن هذه الجلسات ال تمنع محاسبتك وتدقيقك مع نفسك، لكن بال دمدمة، باحًثا 
 عن أسباب الخطيَّة وحبَّك لها وتهاونك في محبَّتك للرب.

 كذا ال تنسى التأمَّل فيما وهبك الرب من بركات وعطايا روحيَّة وجسديَّة ال كإنسانٍ 
 ل كنعمة منه لك.ب ،بارٍ 

م عقل اإلنسان ويمتد نحو الصفاء والنقاوة في التأمَّل ❖ يظهر له دنسه وعدم  ،بمقدار ما يتقدَّ
ة! ألنَّه كلَّما ترتفع النفس إلى تاورية يقينقاوته. عندما يرى ذاته في مواجهة مرآة الطهارة الحق

وتتأكَّد حينئذ من حقارة ذتها، أعلى وتمتد إلى األمام تتوق إلى أشياء أعلى من التي نفَّ 
يها وتفاهتها والحياة التي بال لوم . ألن النظرة الحاذقة تكشف خبايا كثيرة ،األشياء التي تؤد ِّ

 حزًنا عميًقا على ما يفرط من الخطايا. ئتنش
يس يوحنا كاسيان  القد  

يسين أن بجهادهم ونظرهم للرب ❖ وب البار فأي   ،ا، كانوا يزدادون تواضعً مذكور عند اآلباء القد ِّ
 ص من يدك؟!ن ِّي إنسان خاطئ، ومن هو الذي يخل  إأنت تعلم  :كان يقول للرب

اعتبر نفسه  ،وانفتحت عينا قلبه ونظره ،وب لما رأى الرب في سحابة وتكلَّم معهوأي  
فإن ِّي تكلَّمت  ،فميإن ِّي أضع يدي على  :وقال ،تراًبا ورماًدا وندم على كونه تكلَّم مع الرب

 مرَّة واحدة وال أرجع إلى مثلها.
وبعدها رأى رب  ،ت الشعب ألجل خطاياهموهكذا أيًضا إشعياء النبي في األول بك  

هلكت، ويل لي ألن ِّي " :الصباؤوت والساروفيم قيام حوله، أظهر مزيًدا من التواضع قائالً 
 .(٥: ٦نجس الشفتين" )إش إنسان ألني 

وأظهر لهم مجده  ،لما تجلَّى أمامهم على جبل طابور ...نا يسوع المسيحوتالميذ ربَّ 
 سقطوا على وجوههم وعرفوا مسكنتهم وتواضعهم.
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ة إيمان، عدم ن النفس لها أوجاع تخبركم بها وهي: كبرياء، غضب، تعيير الناس، قلَّ إ ❖
تهاعفَّ  ن هللا الصالح يظهر فإ ،ة، وبقيَّة اآلالم. ولكن إذا أسلمت النفس ذاتها للرب بكل قوَّ

 لها هذه األوجاع والعيوب واحدة فواحدة لكي تحيد عنها.
 األنبا أنطونيوس الكبير

نَّها تعمل أعمال البر  بال إحصاء، فإنَّها تظهر أوأما النفس المحبَّة هلل وللمسيح حقيقة، ولو  ❖
 بب المحبَّة الحارة التي فيها للرب.ة بسنَّها لم تفعل شيًئا البتَّ أبسيرتها 

ميت الجسد باألصوام والسهر، فال تزال تنبع الفضائل كأنَّها لم تتعب قباًل نَّها ت  أولو 
 من أجلها قط.

إذ أنعم عليها بالوحي والسرائر السمائيَّة،  ،حسب أهاًل لمواهب الروح المختلفةنَّها ت  أولو 
لك كأنَّها ال تملك شيًئا من هذا، ولكنَّها إذ تجوع جدها العظيم بالرب تظهر مع ذاو تفبسبب 

فال تزال محمولة دائًما بروح الصالة المستمرَّة إلى أسرار  ،وتعطش باإليمان والمحبَّة
 .1النعمة

يس مقاريوس الكبير  القد  

رتقي أكثر، صاعدين من درجة كلَّما ن ."يدنو اإلنسان بقلب عميق ويتعالى هللا" :قال المرت ِّل ❖
فمع أنَّك قد إلى أخرى، نحو سمو معرفة هللا، نجده تعالى متعالًيا علينا أكثر علًوا. إًذا 

ة، لكنك ستبقى لك على  ،تساميت جًدا في معرفة هللا وقد اضطرمت في قلبك نار محبَّته بشدَّ
 .يهاحصى فوق هذه المعرفة والمحبَّة التي بلغت إلالدوام درجات ال ت  

يس كبريانوس  القد  

 يوجد حزن نافع للنفس؟! الَّ أ ❖
ون" "طوبى للحزانى ألنهم يتعز   :نه يوجد حزن صالح ومفيد، إذ قال سي ِّد الكلإنعم 

"اآلن  :د من النظر إلى خطايانا، حسب قول الرسولهذا الحزن الذي يتولَّ  ...(٥: ٥ )مت
لكي ال  ،ألنكم حزنتم بحسب مشيئة هللا أنا أفرح ال ألنكم حزنتم، بل ألنكم حزنتم للتوبة،

حسب مشيئة هللا ينشئ توبة لخالص بال ندامة. بتخسروا منَّا في شيء. ألن الحزن الذي 
 (.١٠-٩: ٧ كو ٢وأما حزن العالم فينشئ موًتا" )

يس باسيليوس  الكبير القد  
                                                 

 .مأخوذة عن العظات الخمسين المنسوبة له مقاريوس الكبيرالنصوص الواردة في هذا الكتاب للقديس  ١
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ا، لكانت الطوبى لنا، فقد أبصرت أناًسا نَّنا نحب هللا مثلما نحب أصدقائنألو "قال شيخ:  ❖
وا الليل مع النهار بالشفاعات والهدايا حتى يعود الحب أكثيرين قد أحزنوا أصدقائهم فلم يهد

 ."وما نكترث بذلك وال نطلب رضاه ،فيما بينهم، أمَّا هللا فحزين من أجل خطايانا
يس ب   الديوساالقد  

في هذه الدنيا، ال توجد سوى خسارة واحدة  من جميع الخسائر الممكن حدوثها لإلنسان ❖
ض باألسف والندامة، وهي الخسارة الناشئة عن الخطيَّة. وعلى ذلك فإنَّه ممكن أن تعوَّ 

ث يضيع هباًء. ألنَّه بالحزن واألسف عوًضا عن أن دفيماعدا الخطيَّة فإن أي حزن يح
فإنَّها تصلح  ،ة الناشئة عن الخطيَّةفإنَّهما يزيدانها ويعظمانها. أمَّا الخسار  ،ض الخسارةتعوَّ 

 يجوز لنا الحزن واألسف على الخطيَّة دون غيرها. ومن ثمَّ  ،ف عليهابالحزن والتأس  

ذيب وحسن النظام، ال يهمل وكيله بأن هحًبا للتكما أن رب البيت متى كان شهًما حريًصا م   ❖
نقص الحساب، هكذا يجب يجيز نهاًرا بدون حساب، لئالَّ يسب ِّب هذا في نقص احتراسه في

 فيقل حسابنا. ،رخينا الكسل ويعمل فينا النسيانستعلينا أن نحاسب ذواتنا كل يوم لئالَّ ي
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

ه لي لياًل ونهاًرا بجهد عظيم، إلهي عندما أتأمَّل في ضميري أنَّك ناظر إلي  دائًما ومتنب ِّ  ❖
ك عارف كأنَّه ال يوجد في السماء وال على األرض خليفة سواي، وإذ أفكر أيًضا بأنَّ  حتى

 ويأخذني الخوف والخجل. ي بكل أفكاري وشهواتي يشملني الخز 
يس أغسطينوس  القد  

ت فحسب، بل يلزمنا أن نبحث عن ال يكفينا في الفحص أن نفحص عمَّا فرط منَّا من زالَّ  ❖
وإالَّ أكون كمن إذا أعثره ... ين أن نعرف أسبابها لنحذر منها في المستقبلرثومتها، مهتم ِّ ج

حجر ال ينظر إلى سبب العثرة، فيعود ويعثر مرَّة أخرى بعد لحظات. أو كمن قصد أن 
 فيكتفي بقطع بعض األغصان اليابسة منها. ،يصلح شجرة أوشكت على الجفاف

يس دوروثيؤس  القد  

 ال تستطيع أن تصغي لكلماته وأنت بعد لم تعرف ذاتك. ❖

ال تغمض عينيك انظر إلى النهار ما أسرع ذهابه! فاحرص على أن تذهب معه خطاياك.  ❖
 حتى تفتح قلبك للصالة.للرقاد 
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كت فيك فكرة صالحة، وإن تحرَّ ... بالعشاء ابتعد عن خطاياك وبالغداة اظهر صالحك
 ال يكن قلبك منشغاًل فيما يفنى عازًفا عن العمل النافع.، بعملها واغتنمها فمن ليلتك ابدأ

 مار أفرام السرياني

يجب على اإلنسان )الراهب( أن يحاسب ذاته كل مساء وكل صباح. ماذا صنعنا ممَّا  ❖
أرسانيوس وهكذا نفتقد ذواتنا يشاء هللا؟ وماذا عملنا ممَّا ال يشاء هللا؟ ألنَّه هكذا عاش األب 

 كل أيَّام حياتنا.
ام هللا بال خطيَّة. وهكذا صل ِّ  هلل كأنك شاهد له، ألنَّه  احرص كل يوم على أن تقف قدَّ

 بالحقيقة حاضر.
 األب نستاريون 

 حاجتنا إلى اكتشاف ثقل الخطيَّة
 (عن المرأة الخاطئة والفر ِّيسي) ❖

له  غفرت كثيًرا، والذي ي  ألنها أحبَّ  ،ول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة"من أجل ذلك أق
 (.٤٧: ٧ قليل يحب قلياًل" )لو

لئالَّ يسيطر  ،أخشى، نعم أخشى جًدا ، ألنَّنيهنا يثور إشكال، يجب بالحقيقة معالجته
ين ، قول أولئك المشغولين بشهواتهم الجسديَّة، والذيَّ الفهم الخاطئ لكلمات الرب هذه عل

هذا اإلحساس الذي حدث أثناء بشارة الرسول بولس على لسان . ..بتهاونهم فقدوا الحرية
ئات وكما يزعم قوم إنَّنا نقول لنفعل السي ِّ  ،رى علينا"أما كما يفت   :فترين، إذ يقول الرسولالم  

له قليل يحب قلياًل، ومن  غفرن من ي  إ( إذ يقول اإلنسان ٨: ٣ لكي تأتي الخيرات" )رو
 ئغفر له كثيًرا يحب كثيًرا، ومن األفضل أن نحب كثيًرا عن أن نحب قلياًل، إًذا فلنخطي  

 كثيًرا، ونصير مدينين بالكثير ليغفر لنا الرب كثيًرا فنحب ه كثيًرا... 
 تحب قلياًل. فأنتإن كنت تحسب نفسك أن ما قد غفر لك هو قليل، 

أو أن خطاياه  ،سب نفسه بال خطيَّةيسي الذي كان يحها للفر ِّ إن حديث الرب كان موجَّ 
إذن لم يقبله  ؟الرب إلى الوليمة. فلماذا يدع اقليلة، فهذا الفر ِّيسي لو لم يكن لديه حب قليل لم

التي  الالئقةالكرامات  هذه م له أي نوع منوال غسل قدميه وال بقليل من الدموع؟ لماذا لم يقد ِّ 
 جها للشفاء، ومن الذي يشفيها؟!صنعتها المرأة، تلك التي عرفت تماًما احتيا

ك تظن أن ما يغفر لك هو قليل، ليس ألن ما قد ألنَّ  ،نَّك تحب قليالً إأيها الفر ِّيسي، 
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 بل ما تحسبه أنت هو هكذا. ،غفر لك هو قليل
ب على الزنا وأنا لم عاق  "ماذا إذن؟ هل أدعو نفسي قاتاًل وأنا لم أقتل؟! أم أ   :يقول

 "تلك األمور التي لم ارتكبها؟! ارتكبه؟! أم هل تغفر لي
 هى عنذكر أنه ال توجد خطيَّة ال يرتكبها أي إنسان، تلك التي ارتكبها غيره، لو تخلَّ أ

 هللا حافظه وصانعه.
يس أغسطينوس  القد  

 بناهللا هو الذي يتو   
 :ند بكائه، كما هو مكتوبع فرايملنغتسل بالدموع حتى يسمعنا هللا عندما ننوح. كما سمع أل ❖

إذ  ،د ذكر ما نطق به أفرايم في نحيبه(. وقد تعمَّ ١٨: ٣١ينتحب" )إر  أفرايم"سمًعا سمعت 
ض (. فالعجل ال يقدر أن يرو ِّ ١٨: ٣١ض" )إر وَّ ب كعجل غير مر  دَّ أني فأتتبكان يقول: "أدَّ 

 ...عام وعابًدا العجلض تابًعا يربو هكذا ترك أفرايم المر ... ضهو نفسه، إنَّما يهرب من مر 
في نهاية  يألنَّ  ،رب فأتوب ألنك أنت الرب إلهي يا نيتوب   هكذا يتوب أفرايم قائاًل: "

خضعت نفسي لك ألن ِّي قد تسلَّمت أو  ،مي حزنت على أيَّام الخزي ندمت وبعد تعل  سبي 
 ..(.١٩: ٣١ رإوصرت معروًفا لي" )راجع  ،توبيخات

ر معاصينا نخجل منها كأمر معن في تذك  وإذ ن   ،خطيَّةخضع أنفسنا هلل ال للفلن   اإذً 
له  هللا قد صرنا نشهد ليصر حديثنا هكذا، إنَّنا نحن الذين لم نكن نعرف... رذيل وال نفخر بها

ويجيبنا قائاًل: "أفرايم ابن  ،ك الرب بواسطة هذه األحاديث من جانبناأمام اآلخرين. حتى يتحرَّ 
ت أحشائي إليه. كًرا، من أجل ذلك حنَّ ن ِّي كلَّما تكلَّمت به أذكره بعد ذِّ ، ألسر  أو ولد م   عزيز لدي  

 .1(٢٠: ٣١رحمة أرحمه يقول الرب" )إر 

زل آثار جروحك بالدموع. فإن هذا هو ما صنعته المرأة . أجراحاتك للطبيب فيشفيك اظهر ❖
 ا قدمي  المذكورة في اإلنجيل، فأزالت بذلك نتانة خطاياها. لقد غسلت خطاياها بغسله

 ص بدموعها.المخل ِّ 
إن كنت عاجًزا عن االقتداء بالمرأة، فإن ربنا يسوع يعرف أيًضا كيف يعين ضعفك، 

.  ،مهأو يحضر لك طيًبا تقد ِّ  ،وليمة يهيئحين ال يوجد من  نه هو إإذ يعطيك ينبوع ماء حي 
 بنفسه سيذهب إلى قبرك )كما ذهب إلى قبر لعازر ليقيمه(.

                                                 
1 Concerning Repentance 2:36-38. 
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ت عيناي ولم تعودا ، حيث جفَّ أتي إلى قبري، فتسكب الدمع عليَّ رب أن ت لتهب لي يا
ّ  . إن بكيت قادرتين على سكب دموع كهذه من أجل معاصيَّ  )كما على لعازر(  يا رب عليَّ

خارًجا"، حتى ال يعود تفكيري  أنت تدعوني من قبر جسدي هذا قائاًل: "هلمَّ  نقذ...فسأ  
رج نحو المسيح ويحيا في النور، فال أعود ق، بل يخينحصر في حدود جسدي هذا الضي ِّ 

 ر في أعمال الظلمة بل في أعمال النور.أفك ِّ 
يس أمبروسيوس  القد  

 ن.برأ أي ها الطبيب المتحن ِّ أف اشفني يا رب ❖
ل إلى صالحك اشف جراحات نفسي...  أتوسَّ

مة وخطاياي وأمراضي وماذا أقول اآلن فإن صالتي ضعيفة، ومآثمي قويَّة وعظي
 ما أتأمَّل كل حين جمالك... لكي ذهني افتح عيني  األعمى  تؤلمني. فيا من فتحت عيني  

جًما بنعمتك، ال يجنح يميًنا أو ضع على قلبي ل   ،جًما للبحر بكلمة أمركويا من وضعت ل  
ًعا ش  نفسي تخ أعط ،ذعنيساًرا عن جمالك. ويا من أعطيت ماء في القفر للشعب الذي ال ي  

م اعطني من زرع قداستك حتى أقد ِّ ... وعيني دموًعا، فأبكي لياًل ونهاًرا على أيَّام حياتي
 ثماًرا مملوءة خشوًعا وأشكر صارًخا المجد لك أي ها المعطي.

يسيك يا من لم يزل مبارًكا إلى الدهر آمين.  اسمع يا رب صالة عبدك بشفاعة كافة قد ِّ

 (.عن التوبة)  ❖
اكشف "ع مع داود النبي قائلين: لنتضرَّ ، يخل ِّص نفوسكم ائي واسمعوا قوالً تعالوا يا أحبَّ 

 ."لئالَّ أنام في الوفاة فأتأمَّل عجائب من شريعتك، أنر عينيَّ  عن عيني  
. فإن منعنا قوم وانتهرونا كي نصمت، "يا ابن هللا ارحمني"ولنهتف كما هتف األعمى: 

موا إلى المسيح أعين قلوبنا – االمعطي نورً  –يفتح يسوع فلنصرخ نحن باألكثر إلى أن  . تقدَّ
 ..واقتربوا منه واستضيئوا لئالَّ تخزى وجوهكم.

 ة رأفات هللا.جَّ بأنفسنا في ل   لنلقِّ ، فلنتب يا اخوتي مادام لنا وقت
 مار أفرام السرياني
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 تطلَّع برجاء إلى المصلوبثانًيا: 
كل يوم مع أثمن ما في  قنسان كل شيء ليجلس ولو إلى دقائصعب أن يترك اإل

 ن فقدها لن يجد غيرها.إالتي  –نفسه هو  –الوجود 
ويصير  ،ًرا مشاكله ومتاعبه وأفراحه وأحزانهن جلس طاش فكره يميًنا ويساًرا، متذك ِّ إو 

 وهو في عزلته في وسط دوامة الحياة.
ته أن يحرمه من طلب الروح يحاول العدو بكل  ،ن استطاع أن يضبط فكرهإو  قوَّ

 لكي يبك ِّته على خطاياه. ،القدس
أنك في وسط خطاياك وشعورك بثقلها، يعمل العدو على االنحراف  ه،وأمر  من هذا كل  

ارين، فاتًحا أحضانه لكل نفسٍ ربنا بنظرك بعيًدا عن   يسوع حتى ال تراه محًبا للخطاة والعشَّ
 ه.تشتاق أن تعود إليه وتسلك في وصايا

، يحاول من الجلوس في هدوٍء للتمتع باللقاء مع هللافالشيطان إذ يفشل في حرماننا 
ب اًرا ينتظر أخطاءنا وهفواتنا لكي يؤد ِّب ويعاقِّ ه إلًها منتقًما جبَّ تشويه صورة هللا أمامنا، فنظن  

 ميت.م وي  ويحرِّ 
مدمة، خائفين أقول، كم من كثيرين من المدق ِّقين في محاسبتهم ألنفسهم، جاءوا في د

 !ن هللا ال يمكن أن يكون محًبا له! يا لها من ضربة شيطانيَّة خطيرةإومنهم من يقول ، مرتعبين
 ليس في محاسبة النفس، لكن في نزع صورة اإلله المحب للخطاة عن اإلنسان!

ائسين أكثر من بتحرمنا من بركات الصليب، وتجعلنا  –خطيَّة اليأس  –هذه الخطيَّة 
عن خطاياه وضع نصب عينيه  –في مزمور التوبة  –م داود نين. لهذا فقبلما تكل  غير المؤم

من  اواغسلني كثيرً  ،رأفتك امح إثمي كثرةرحمتك، ومثل  كعظيممراحم هللا قائاًل: "ارحمني يا هللا 
أمامه قائاًل: "كم من أجير عند  ومحبته بيهأ(. ولو لم يضع االبن المسرف أبوَّة ٥٠ إثمي" )مز

 لتحطمت نفسيَّته عندما "رجع إلى نفسه" وأدرك مرارة ما وصل إليه. ،..."أبي
بال  حتى تتعبد له في خوفٍ ، فالعدو يعمل جاهًدا أن يريك إلهك منتقًما ينتظر آثامك

 فتهلك!، بال رجاء بال فرح، وفي اضطراب بال سالم، وفي يأسٍ  حب، وفي حزنٍ 
يسوع المحب ربنا ضع صورة  ت منعزاًل عن العالم،لسمتى جلهذا أقول لك: 

أذكر ما فعلته الخطيَّة بمن  ،أمام ذهنك، فإن حاربك العدو باالستهتار المصلوب ألجل خطاياك
 اليأس اذكر قوَّة الصليب وعمل هللا فيك.بأحبَّك، وإن حاربك 
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 لماذا تيأس؟
يس يوحنا الذهبي الفمتعرَّض  هها لصديق له يدعى وضوع في رسالة وجَّ لهذا الم القد  

، Hermoineًكا، أغوته امرأة شابة حسنة الصورة تدعى تادرس )ثيؤدورس( كان راهًبا متنس ِّ 
لكن سقطته ، ج منها. سقط تادرس هذا في حب هذه المرأة فسقط في حب ها ورغب في التزو  

ز في يأسه من قبول هللا له إلى حياته النسكيَّة األولى، خاصة وإمكان عودته  ،الكبرى كانت تتركَّ
يسي الكنيسة )هما  يسين من أعظم قد ِّ يس يوحنا الوأنه زميل وصديق لقد ِّ ذهبي الفم والقد ِّ

يس يوحنا فعت ألجله الصلوات، وب  (. فر  1باسيليوس ذلت المجهودات. وأخيًرا أرسل إليه القد ِّ
لتا لنا أروع ما تحتاج إليه النف لت لنا مراحم سجَّ . س اليائسة من عالجالذهبي الفم رسالتين سج ِّ

ة والزواني، مهما بلغت خطاياهم، اهللا غير المحدودة، وأحضانه المفتوحة على الدوام لقبول الخط
 وهو شيطان اليأس. الَّ ، أوالخطر من أشنع شيطان

سم قًسا وهو في الثالثة والثالثين بل ور   ،، فتاب تادرس2وقد أثمرت هاتان الرسالتان
م، نذكر منها بعض المقتطفات ٣٩٢سنة  Mapsuestiaم، وأسقًفا على ٣٨٣سنة  من عمره

 مع أقوال أخرى لبعض اآلباء.

 بقوَّة هللا ومحبَّته فراليأس كُ . 1
ته ومقدرته. م المدر ِّ الطالب الممتاز يشتاق أن يقد ِّ  س أسئلة صعبة، حتى تظهر قوَّ

إصالًحا لتظهر براعته  ارجو أحد منهي ال ي  السيارات يهتم بإصالح السيارة الت ةوالبارع في هندس
وا بعجزهم عن يسوع الخطاة الذين شعروا بخطاياهم وأحس  ربنا في عمله. فكيف يرفض 

 وهو اإلله الخالق، القادر وحده أن يشفي كل الجراح ويقيم كل نفٍس ساقطة. ،اإلصالح
ارين أو وفي كل العصور اختار الرب من عرفوا خطاياهم، ولو كانوا زناة أو  عشَّ

يسين. اختار زكَّ ، مجرمين أو محب ِّين للمال أو قساة القلب ار قاسي القلب، ليخلق منهم قد ِّ ا العشَّ
تي كم عليه الكل باإلعدام، ومريم المصريَّة الوالزانية التي رذلها المجتمع، واللص الذي ح  

رئيس العصابة، ، وأغسطينوس الفاجر، وأنبا موسى األسود انغمست في الفساد منذ صبوتها
يسين أبراًرا.، ، ومرقس الرسول الخائف، وشاول مضطهد الكنيسةاحدوبطرس الج  ليخلق منهم قد ِّ

                                                 
 .غير باسيليوس الكبير ١
، أعيد طبعه تحت ١٩٦٤من يوحنا ذهبي الفم إلى ساقط يائس" نوفمبر ترجمت مقتطفات منهما وطبعت في كتيب "رسالة  ٢

 عنوان: "ستعود بقوٍة أعظم". 
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س يظن أن هللا غير ائإيماننا بقوَّة هللا القدير، ألن اليحق فاليأس صفعة شديدة في 
 قادر أن يقيمه، من حيث استطاع الشيطان أو العالم أو شهوات الجسد أن يسقطوه.

 يأس يدفع إلى اإللحادال. 2
اإلنسان بطبيعته يحاول أن ينسى كل معالم الحوادث واألمور المحزنة، فإذ يشعر بثقل 

هذا ما  فينكر وجود هللا.، الخطيَّة مع عدم تداركه لحب هللا، يريد أن يهرب من هذا اإلله المرعب
 .[ة للنفسبإلحاد خطيَّة محب ن وراء كل]إ :أن يقول القد  يس أغسطينوسدفع 

يس يوحنا الذهبي الفمه وقد شبَّ   ،اليأس بالنير الثقيل على عنق النفس البشريَّة القد  
 يلزمها باالنحناء، مانًعا إيَّاها من أن تتطلَّع إلى هللا.

ولما ، بأن صفعه ،بيهستطيع القول بأن اإلنسان اليائس يشبه شاًبا أخطأ في حق أأو 
، اله ابنً  أنه ال يستحق أن يكون  تدارك األمر خجل من نفسه، كيف يصفع أباه الحنون؟ وأحسَّ 

ع في الشوارع مع بل يتسكَّ  ،ر أن ال يعود إلى بيت أبيه وال يواجههف ألبيه قرَّ وبداًل من أن يتأسَّ 
أكثر من إهانته األولى  انتحاره له في األشرار! إنَّها خطيَّة يهوذا اليائس الذي احتقر محبَّة هللا

ة! ربنا بتسليمه  يسوع البار ألجل الفضَّ
ن اليأس في دفعه باإلنسان إلى اإللحاد، يشبه طالًبا يئس من أحد العلوم، إأو قل 

 .ذلك بعلَّة أو بأخرى  الً فترك كليَّته وهرب من عائلته وزمالئه معل ِّ 

 هللا قادر أن يقيمك
 ،هذه القدرة، أن يطرحك أرًضا من العلو الشامخ والفضيلة السامية إن كان الشيطان لديه ❖

إلى أبعد حدود الشر، فكم باألكثر جًدا يكون هللا قادًرا أن يرفعك إلى الثقة السابقة، وال 
 يجعلك فقط كما كنت، بل أسعد من ذي قبل.

فمن هذه  قها من شاهد انحاللك وخرابك،ما يبدو كما لو كنت أنطق بأموٍر ال يصد ِّ ربَّ  ❖
الناحية أبكي منتحًبا، وال أكف عن ذلك حتى أراك قائًما في بهائك السابق مرَّة أخرى. فإنَّه 
وإن كان هذا يبدو مستحياًل بالنسبة للبشر، لكن كل شيء مستطاع لدى هللا. فهو "المقيم 

-٧: ١١٣ المسكين من التراب. الرافع اليائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف شعبه" )مز
إًذا ال تيأس من تغييرك  (.٩: ١١٣ ن العاقر في بيت أم األوالد فرحة )مزكِّ س  (. وهو الم  ٨

 تغييًرا كاماًل.
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وال تطرح الرجاء الحسن، وال تسقط فيما يسقط فيه الملحدون. فإنَّه ليست كثرة  ،ال تيأس ❖
تي تسلك فهناك فئة معيَّنة هي ال الخطايا هي التي تؤد ِّي إلى اليأس بل عدم تقوى النفس.

طريق اليأس عندما يدخلون طريق الشر، غير محتملين النظر إلى فوق، أو الصعود إلى 
 فوق ممَّا سقطوا فيه.

فيلزمها باالنحناء، مانًعا  ،هذا الفكر )اليأس( الدنس، يثقل على عنق النفس كالنير
ير قطًعا، إيَّاها من أن تنظر إلى هللا. فعمل اإلنسان الشجاع والممتاز أن يكسر هذا الن

سي ِّدتها،  ة إلى يدي  "مثل عيني األم   :ت فوقه، ناطًقا بكلمات النبيويزحزح كل ضيق مثبَّ 
أعيننا نحو الرب إلهنا، حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا. فإننا كثيًرا ما امتألنا  كلكذ

 (.٣-٢: ١٣٤ هواًنا" )مز
ع هذا لن نكف عن التطل ع إلى "امتألنا هواًنا" وتحت ضيقات ال حصر لها. وم :يقول

الَّ أحتى يستجيب طلبتنا. ألن عالمة النفس النبيلة، هي  ،هللا وال نمتنع عن الصالة إليه
تنحني من كثرة الكوارث التي تضغط عليها أو تفزع منها، وال تتراجع بعد عن الصالة 

 ي السابق.و بل تثابر حتى يرحمها هللا كقول داود الطوبا، دفعات كثيرة

نا الشيطان إلى أفكار اليأس، حتى يقطع رجاءنا في هللا، فالرجاء هو مرساة األمان، جر  ي ❖
فقد قيل: "ألنَّنا ، ي إلى السماء، خالص للنفوس الهالكةينبوع حياتنا، قائدنا في الطريق المؤد ِّ 

 (.٢٤: ٨ بالرجاء خلصنا" )رو
ن أرواحنا، رافًعا من يمسك به ، يعيتالسماواى من بالتأكيد يشبه حباًل قوًيا مدلَّ  الرجاء

 هوترك هذ ،بثبات، فوق هذا العالم وتجارب هذه الحياة الشر ِّيرة. فإن كان اإلنسان ضعيًفا
سال  ة الشر.، للحال يسقط ويختنق في هوَّ ةمرساة المقدَّ

 متضايقون بسبب شعورنا بأعمالنا الشر  يرة،نَّنا أوالشيطان يعلم ذلك، فعندما يدرك 
عن  ئأن يلقي علينا حماًل إضافًيا أثقل من الرصاص، وهو القلق الناشيضع في نفسه 

إلى تحت بسبب الثقل، تاركين ذلك الحبل،  انجذابنافإن قبلناه يتبع ذلك حتًما  اليأس.
عين ضع، متوق ِّ واساقطين في عمق البؤس الذي أنت فيه اآلن، ناسين وصايا هللا الوديع المت

وملقين عنَّا  ،الصنا الذي ال يغفو، كاسرين النير الهي ِّنإنذارات الطاغية القاسي وعدو خ
 .قين على رقابنا حجارة طاحونة ثقيلةالحمل الخفيف، لنضع بداًل منهما طوًقا حديدًيا، معل ِّ 

أي ال نسقط  ،هللا يعيننا، ألنَّه ال يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا فال ييأس أحد ❖
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 فيما يسقط فيه الكافرون.
وهو ال ينتج عن كثرة الخطيَّة بل ... خطيَّة الكافر )الذي ينكر محبَّة هللا( فاليأس هو

 ،"هللا هو محب البشر :قل لها ،عن ضعف العزم. فإن وجدت نفسك ساقًطا في شرور كثيرة
 .فإن تكن خطاياي كالقرمز تبيض كالثلج" ،ويشتاق إلى خالصنا

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

ال ون أنَّهم فيظن   ،همال شيء يغضب هللا مثلما يسقط الناس في اليأس من جهة شر ِّ  ❖
 يرجعون. وفي الحقيقة أن هذا اليأس في ذاته عالمة عدم اإليمان.

هللا كان يصنع خيًرا منتظًرا لوإالَّ  ،ع يوم الدينونةفالذي ييأس من الخالص ال يتوقَّ 
 الديَّان.

وحلقك من  ،رجلك من الحفا احفظيالرب على فم إرميا النبي: "لنسمع ما يقوله 
أو يرتد أحد وال يرجع؟" )إر  ؟(. ومرَّة أخرى: "هل يسقطون وال يقومون ٢٥: ٢الظمأ" )إر 

٤: ٨.) 
وقد استخدم حزقيال النبي لهجة مشابهة ألقوال بقيَّة األنبياء، إذ كان يحيا بروحهم 

اإلثم مهلكة. اطرحوا عنكم كل  وال يكون لكم ،يكم"توبوا وارجعوا عن كل معاص :فيقول
ألن ِّي ؟... قلًبا جديًدا وروًحا جديًدا فلماذا تموتون  معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا ألنفسكم

(. ويقول في عبارة تالية: ٣٢-٣٠: ١٨ سر  بموت من يموت، يقول السي ِّد الرب" )حزال أ  
بل بأن يرجع الشر ِّير عن طريقه  ،سر  بموت الشر ِّيرإن ِّي ال أ ،"حي  أنا يقول السي ِّد الرب

 (.١١: ٣٣ ويحيا" )حز
هذه الكلمات تكشف لنا أنه ال يجوز للفكر، بعدم إيمانه بهذه المواعيد المباركة، أن 

الَّ ترفض األدوية بحجة أيسقط في اليأس. وأن النفس التي تبدوا لها عالمات الهالك يلزمها 
 استعصاء شفاء جراحاتها.

"حي  أنا يقول الرب"، فإن رفضنا اإليمان بمواعيده  :وصف حزقيال هللا بأنه أقسم
 ..قها من أجل القسم.فلنصد ِّ 

و ان فِّ  ،يا إله خالصنا أرجعناقائاًل: " يصل  ي بإيمانفاإلنسان الصالح هو الذي 
ت لجبلي عًزا. حجبت وجهك فصرت (. ويقول: "يا رب برضاك ثب ِّ ٤: ٨٥ ا" )مزغضبك عنَّ 

نه عندما بحثت عن نجاسة خطاياي ألجل جمال إنه يريد أن يقول إ(. ٧: ٣٠ مرتاًعا" )مز
 .ى هللا ضعفي بنعمتهالفضيلة قوَّ 
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يس إيرونيموس  القد  

ن الخطيَّة لها سلطان مطلق على اإلنسان، فإنك إن القوَّة المعادية هي أقوى، و إقلت  إن ❖
 هللا في دينونة البشر بإطاعتهم للشيطان. بذلك تنسب الظلم إلى

الم ، ويغلب الطفل، فهل ي  دولنفرض أن فتى في عنفوان شبابه يعارك طفاًل على انفرا
لخصمه، والنفس التي تطلبه تجد عوًنا  ئن العقل خصم مكافإفمن ثم نقول  ...على هذا؟!

 وينعم عليها بالفداء أيًضا. ةونصر 
يس مقاريوس الكبير  القد  

في  ن ثبتَّ إة فعلى الذين سقطوا. وأما اللطف فلك مهللا وصرامته. أمَّا الصرا "فهوذا لطف ❖
 (. ٢٢: ١١ قطع" )رونت أيًضا ست  أاللطف. وإالَّ ف

لثاني ال تتواكل على لكأن بولس الرسول يقول للواحد، ال تيأس أمام صرامة هللا، و 
ظهر لطفه إالَّ يقطعك في صرامة إالَّ لتشتهي أن تعود إليه، ولم ي  لطف هللا. ألن هللا لم 

 لتستمر في صالحه وتداوم على عمل ما يليق بمحبَّة هللا لإلنسان.
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

 كال يتأس فإنَّه يحبَّ . 3
نا على ه بعد ارتكابنا الخطايا الكثيرة يحث  يا لنا من قساة القلوب، ويا له من إله رحيم! فإنَّ  ❖

 عدم رغبتنا في العودة إلى الحياة الصالحة!، بالرغم من قبول الخالص
 وصارت لرجلٍ  ،ت من عندهانطلقق رجل امرأته فاسمع كلمات الرب قائاًل: "إذا طلَّ 

بأصحاب  تِّ فقد زني س تلك األرض نجاسة؟! أمَّا أنتِّ ال تتنجَّ أفهل يرجع إليها بعد.  ،آخر
 (.٣: ١كثيرين. لكن ارجعي إليَّ يقول الرب" )إر 

قوا قلوبكم ال وبالصوم والبكاء والنوح ومز ِّ  ،ويوئيل أيًضا يقول: "ارجعوا إليَّ بكل قلوبكم
الرب إلهكم، ألنَّه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على  ىوارجعوا إل ،ثيابكم

 (.١٣-١٢: ٢ الشر" )يؤ
ضها داود النبي في المزمور الخمسين بعد سقوطه مع الحقيقيَّة للخاطئ عر   التوبة إن

، بخطئهاعترف  ي. فإذ انتهره ناثان النبي، أجابه: "قد أخطأت"، وإذا الحث ِّ ع زوجة أوريَّ بشثب
 (.٣: ١٢ صم ٢والرب قد نقل عنك خطيَّتك" )"سمع تلك الكلمات المعز ِّية، 

كعظيم لكنَّه انفجر في البكاء قائاًل: "ارحمني يا هللا لقد أضاف داود القتل إلى الزنا، 
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ن الخطيَّة خطيرة جًدا، لكنَّه وجد إ(. حًقا ٥٠ " )مزإثميومثل كثرة رأفتك امح  ،رحمتك
 مراحم هللا العظيمة.

يس إيرونيموس  القد  

اإلنسان قد اندفع إلى  كان ادير وجهه عن توبة صادقة، فحتى إذن ي  ل هللاهذا هو حنو  ❖
ب به، ويصنع معه أقصى حدود الشر، فعندما يعود إلى طريق الفضيلة، فسيقبله هللا ويرح ِّ 

 كل شيء إلى أن يعيده إلى حالته األولى.
بل يعطي  ،فهو ال يتجاهل أمًرا صغيًرا أو زهيًدافاهلل يعمل إلى أقصى حدود الرحمة 

ب ت   :ل النبي إشعياءعن هذا جزاًءا عظيًما. ويظهر ذلك من قو  بِّهِّ غ ضِّ "من أجل إثم م ك س 
ستترت وغضبت. فذهب عاصًيا في طريق قلبه. رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد اِّ وضربته، 

 (.١٨-١٧: ٥٧ تعزيات له ولنائحيه" )إش

أثير زوجته، لكنَّه ما أن تب ئخر، وهو أشر الملوك كفًرا، الذي كان يخطآبس مثااًل تسنق ❖
"هل  :قد قال هللا إليلياف المسوح، ودان أخطاءه حتى ربح لنفسه مراحم هللا... ف ولبستأسَّ 

 ١) "نه قد ات ِّضع أمامي ال أجلب الشر في أيامهإب أمامي، فمن أجل آع أخـرأيت كيف ات ِّض
 (.٢٩: ٢١ مل

إبادة هللا ألفكار اليأس، إذ قال: بليس فقط ما حدث مع هؤالء، بل كلمات النبي تشهد 
(. وكلمة "اليوم" هنا ٨-٧: ٩٥ " )مزه  وا قلوبكم كما في م رِّيب  قس  ن سمعتم صوته فال ت  إ"اليوم 

 .ن أردتإلحظة من لحظات الحياة، حتى ولو كنت في سن الشيخوخة،  ةيقصد بها أي
 بل بحالة الروح.  ،فالتوبة ال تحسب بعدد األيَّام

، بل جزء صغير من يوم كان فأهل نينوى لم يحتاجوا إلى أيَّام كثيرة إلزالة خطاياهم
 كافًيا لسحق شرورهم. 

إلى فترة طويلة للدخول إلى الفردوس، بل في تلك  احتاجً كن مواللص أيًضا لم ي
التي ارتكبها كل أيام حياته. لقد  اللحظة القصيرة التي احتملت كلمة واحدة غسلت خطاياه

 قبل أن ينلها الرسل.  نال المكافأة الموهوبة له من هللا
حن نرى الشهداء وقد نالوا أكاليل المجد ال بعد عدة سنوات، بل بعد قليل من األيام. ون

شهد في نفس توغالًبا ما كانت تتم في يوم واحد )أي كان الواحد منهم يقبل المسيحيَّة فيس
 اليوم(.
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أنا لفكر، فإن هيَّ للذلك فنحن في حاجة إلى غيرة في كل اتجاه، واستعداد عظيم 
ره شروره الماضية ويختار الطريق اآلخر بأكثر نشاط، بحسب رغبة هللا الضمير لكي يك

 لين.ووصاياه، فسننال خيًرا كثيًرا في فترة زمنيَّة وجيزة، فكثيرون كانوا آخرين لكنَّهم سبقوا األوَّ 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

ر خطايانا السابقة ٣: ١١ كو ٢ا )هذا مثل واضح على غدر الحيَّة وحيلته ❖ (، وهو أن نتذكَّ
مع قطع الرجاء، وعدم الجرأة، واإلهمال والكسل. فال نرجع إلى الرب لننال الخالص 

 (.٤: ٢ بواسطة إحسان الرب الذي يغمر كل جنس البشر )تي
فإن ظهر لنا أن رجوعنا أمر عسير بسبب كثرة خطايانا التي ملكت علينا، فهذا كما 

 و خبث ومانع لخالصنا.قلنا ه
ر ولنتأمَّل كيف أن ربَّنا في معاملته للبشر أعاد البصر للعميان رحمة منه فكيف ، لنتذكَّ

 ،وتلتمس منه الرحمة وتطلب عونه ،( التي ترجع إليه٣: ٢٣ النفس )مز ي ال يهدي بالحر 
ر م ،لكي تفرح  وتثبت كل فضيلة. ،الشهوات نوتتحرَّ

يس مقاريوس الكبير  القد  

 الذي يتحنَّن على المرضى أما يهتم بك؟. 4
، ون موتيو  ون نحلي نيذك بالشفقة إلى هذه الدرجة على األحياء الإن كان الرب قد تحرَّ  ❖

يصنع للنفس الخالدة غير الخاضعة  ي وأعطى لكل واحد مطلوبه برغبة وإحسان، فكم بالحر 
عب تحت مرض الجهل والحقد والكفر وقلة التقوى وباقي مع ذلك فهي تت ،لفسادالالنحالل و 

عة إلى رحمته، مشتهية أن تنال منه عوًنا، متطل ِّ  هأهواء الخطيئة. فتأتي إلى الرب ملتمسة من
أما يبادر ويهب  ،نعمة روحه ألجل فدائها وخالصها ونجاتها من كل الحقد والهوى الفاسد

 للشفاء؟! فداءً  ىلها عن رض
يس مقاري  وس الكبيرالقد  

 حارب نفسهاليائس يُ . 5
اإلنسان اليائس من القيام يزيد إلى ضربات العدو ضربات أخرى يقوم هو بها. 

فيقف مكتوف األيدي ، فالمالكم الذي بعدما يصعد إلى حلقة المالكمة ويجد أمامه خصًما قوًيا
م نفسه  به ه كان األجدرأمامه، إنَّما يكون مالكًما مجنوًنا، ألنَّ  أن ينزل من الحلقة عن أن يقد ِّ
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 وهو مكتوف األيدي لخصمه.
سين، وال  أما يدفع اليأس بالكثيرين إلى ترك الكنيسة وعدم التمت ع بالجسد والدم المقدَّ

ثوه ويتركون لشهواتهم  ،بل يتحالفون مع الشيطان، يقدرون أن يقفوا أمام أبيهم السماوي ليحد ِّ
مونها ألنفسهم بأنفسهم.، إلون العالم إلى قلوبهمدخِّ وي   ،العنان  نها ضربات يقد ِّ

ن الكلب الذي يهجم، و ألنهم يشبه ،سوائا يهؤالء لو عرفوا حقيقة الشيطان والخطيَّة، لم  
ه يخاف الكلب ويهرب إه، أمَّا فإن رأى الخصم خائًفا جباًنا ثار عليه وعضَّ  ن ثار الخصم ضدَّ

 في الحال.

لوا رحالتهم. وهذا يحدث ار الذين غرقت سفنهم لم يستسلموا، بل كم ِّ كثيرين من التجَّ حًقا أن  ❖
بل بقوَّة الرياح، فهل يليق بنا نحن الذين لنا  ،عندما تكون الخسارة ناجمة ال بسبب إهمالهم

ن لم نشأ، لن يصيب سفينتنا أي هالك، إنَّنا أما يدعونا إلى الثقة بخصوص نهايتنا، وتأكَّدنا 
نعود مرَّة أخرى إلى العمل ونستمر في  الَّ أن يحدث لنا أي حادث ينجم عنه خسارة، ول

 الجهاد كما كنَّا في الماضي بل نتكاسل وتقف أيدينا؟!
كمن هم في جنون مطبق! ألنَّه  ضد أنفسنا وليت أيدينا تقف فحسب، بل ونستخدمها

 !أما يحسب هذا جنوًنا؟ ،لو ترك أي مالكم رأسه بين يدي خصمه
طارحين  ،فالشيطان أسقطنا وطرحنا، أمَّا نحن فعلينا أن نقوم وال نسقط مرَّة أخرى 

 أنفسنا لنضيف إلى ضرباته لنا ضربات أخرى.
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

ه حتى إن نال علينا فقط أالَّ نيأس وال ننم ِّي فينا الخوف من الجوع، ألنَّه من كان كذلك، فإنَّ  ❖
 قوَّة وغيرة بال حدود، تكون بال فائدة!

من يغلق على نفسه باب التوبة، ويمتنع عن الدخول في ميدان السباق، كيف يمكنه أن  ❖
 يحوز على أمٍر صالح، قلياًل كان أو كثيًرا، وهو في الخارج مربوط؟!

لن يحتاج بعد ذلك،  في فالشر ِّير يستخدم كل الحيل ليزرع فينا فكر اليأس، فإن نجح
نا، مادمنا منطرحين وساقطين وغير راغبين في  إلى جهاٍد أو تعٍب في صراعه ضدَّ

 المقاومة...
ته، وال يكف عن المقاومة ضد  فمن يقدر أن يتخلَّص من هذه السلسلة، ويستعيد قوَّ
الشيطان حتى آخر نسمة، حتى ولو سقط مرَّات كثيرة بال عدد، مثل هذا يقوم ويضرب 
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أمَّا من كان في عبوديَّة أفكار اليأس، فكيف يقدر أن يغلب وهو ال يقاوم، بل يهرب عدو ه، 
 أمام عدو ه؟!

 (.١١: ٢ كو ٢ألنَّنا ال نجهل أفكاره" ) ،"لئال يطمع فينا الشيطان ❖
لنضع هذه العبارة نصب أعيننا، فال نزدري بإنسان مخطئ، وال نسقط نحن في خطيَّة 

سهم من أان بواسطة الخطيَّة، واآلخرون عن طريق التوبة )يفالبعض يسقطهم الشيط، اليأس
مراحم هللا(. هؤالء اآلخرون يحرمهم الشيطان من ثمار التوبة. فإذ يفشل في الهجوم عليهم 

، إذ يثقل عليهم أحمالهم، سارًقا منهم بطريق الخطيَّة المباشر، يحاربهم بطريٍق آخر ملتوٍ 
 .ثمار ندامتهم

األمر الخطير، بل يكمن الخطر في البقاء منطرًحا بعد السقوط، وعدم في ذاته ليس بالسقوط  ❖
 ة "اليأس".ي تحت حج  قبن والكسل يخفيان نيَّة الضعف الخلالقيام مرَّة أخرى. فالج  

أو يرتد أحد وال  ؟لهؤالء أيًضا ينطق النبي في حيرة قائاًل: "هل يسقطون وال يقومون 
 (.٤: ٨ يرجع؟!" )إر

يس يوحنا ا  لذهبي الفمالقد  

 ال تستسلم بسبب الجراحات الروحيَّة. 6
 ت. لن أ همإليس فقط الجروح الجسديَّة، بل جروح الروح تؤد ِّي إلى الموت  ❖

لقد وصلنا إلى هذا الحد من االنحدار في الغباء، حتى إنَّنا نعطي اهتماًما للجروح 
رغم من أنه كثيًرا ما تكون بعض الجروح الجسديَّة صعبة الجسديَّة ونترك األخرى. وبال

ن سمعنا األطباء يشهدون بعدم إمكان إالشفاء، لكن رجاءنا في شفائها لن يزول، فحتى 
م أن نطلب نصيحة ولو للتخفيف عنها. أمَّا بالنسبة للروح، فحيث ال نصم ِّ  ،عالجها باألدوية

تميَّة الطبيعة، نهمل ونيأس كما لو كانت ه، إذ ال تخضع لحءيوجد فيها مرض يستحيل شفا
 عالج.ضعفات ال ت  

فحيث تقتضي طبيعة الفساد أن نيأس، نقبل اآلالم كما لو كان هناك رجاء عظيم في 
 ..ة. وحيث ال يوجد مجال لرفض الرجاء، ننقطع عن الرجاء ونتوانى.العودة إلى الصحَّ 

سبب الذي يجعلنا غير قادرين فنحن نهتم بالجسد أكثر بكثير من الروح، وهذا هو ال
ب اهتمامه على األمور حتى على خالص الجسد. ألن من يزدري بعنصر القيادة ويص  

ن إوأما من يهتم بالعنصر الذي يقوم بالقيادة، فإنَّه حتى  ...هلك االثنين مًعاالصغيرة، ي  
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 األول يحفظه.ف ،أهمل العنصر الثانوي 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

فنحن ال ن دان على كثرة شرورنا، بل ندان بالحقيقة ، أيها الخطاة ال تيأسوا. ال تيأسوا أبًدا ❖
م عجائب المسيح! فقد قال: "إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك ألنَّنا ال نريد أن نتوب ونتعلَّ 

 .1(. وهكذا ترون إنَّنا ن دان عن عدم توبتنا٥-١: ١٤ تهلكون" )لو
يس مرقس الناسك  القد  

 .(عن المرأة الخاطئة وسمعان الفر ِّيسي) ❖
أنت ترى امرأة مشهورة في المدينة. نعم مشهورة جًدا. إنَّها "امرأة خاطئة". اندفعت ا ه

 وبدون خجل طلبت الشفاء منه. ،هذه المرأة إلى الوليمة، حيث تجد طبيبها هناك
 ، إذ تطلَّعت إلى البركات المنتظرة.لو بتروٍ  كما ،لقد اندفعت

لقد شعرت بمرارة المرض الذي تعاني منه، وأدركت أن الذي جاءت إليه قادر أن 
 يشفيها...

الرب ال إلى رأسه. هذه التي قطعت شوًطا طوياًل في الشر  لقد اقتربت إلى قدمي  
. لقد ذرفت دموعها، أي دم الرب  ، وغسلت قدمي  ء قلبهااجاءت تخطو خطوات نحو البر 

ثت وهي صامت، لتهما ودهنتهماباعترافها، ومسحتهما بشعرها وقبَّ  ثت بال ةوقد تحدَّ ، تحدَّ
 كالم...

يس أغسطينوس  القد  

 ون لم يستسلمواأمميُّ 
ةأهل نينوى )غير المؤمنين( عندما سمعوا النبي يعلن بلهجة قاسية ويهد ِّ  ❖ بعين "بعد أر  :د بشدَّ

يوًما تنقلب نينوى" لم تضل قلوبهم، بالرغم من عدم وجود ثقة )إيمان( لديهم أنَّهم قادرون 
 على إزالة غضب هللا.

ع هو العكس، ألن رسالة هللا على فم يونان كانت واضحة ولم يذكر لقد كان المتوق ِّ 
يعود ويندم ويرجع عن  لكنَّهم أعلنوا التوبة قائلين: "لعل هللا ،ن رجعواإعن قبولهم  ًئافيها شي

حمو غضبه فال نهلك، فلما رأى هللا أعمالهم أنَّهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم هللا على 

                                                 
 .١٠٢ص  ،١٩٦٦راجع المؤلف: الفيلوكاليا،  ١
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 (.١٠-٩: ٣ان الشر الذي تكلَّم أن يصنعه بهم فلم يصنعه" )يون
ون غير الفاهمين استطاعوا أن يدركوا هذا، فكم باألكثر ينبغي علينا إن كان األممي  

بنا في التعاليم اإللهيَّة، ورأينا أمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ وفي تدرَّ نحن الذين قد 
 اختباراتنا الحاليَّة؟!

إن كنَّا نقبل في بيوتنا عبيًدا سبق أن أعلنوا عصيانهم علينا، بمجرَّد وعد أنَّهم 
ة في الكالم هم إلى مراكزهم األولى، وأحياًنا نهب لهم حريَّ سيصيرون أفضل ممَّا كانوا، فنرد  

لكان  ،أكثر من األول، فإن هللا يفعل بنا أكثر من هذا. ألن هللا لو كان خلقنا لكي يعاقبنا
ن كان لم يخلقنا إالَّ بحسب إتك في الخالص. لكن وأن تسأل عن إمكانيَّ  ،يحق لك أن تيأس

حقيق هذا ألجل ت إرادته الصالحة، وبقصد أن يمتعنا بالبركات األبديَّة، مدب ِّرا كل شيءٍ 
 إليك الشك؟! الهدف، منذ اليوم األول إلى وقتنا هذا، فكيف يتسرَّب

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

 استسالمك أشر من خطاياك. 7
ن هذا بالحري يجعلنا نكف عن أعمالنا إنا هللا بقسوة لم يرتكبها أحد من قبل؟ ظهل نحن أغ ❖

غيظ هللا تعظيًما. ألن الشرور التي ارتكبناها ال  الً عمَّا سلف، ونظهر تحو  الماضية، ونتوب 
ا من ، وأمَّ يكون قد سقط في ضعف بشري  ئقدر عدم رغبتنا في التغيير. ألن من يخط

 ته ليصير شيطاًنا.بطل إنسانيَّ يستمر في نفس الخطيَّة، فإنَّه يُ 
"فقلت بعد ما فعلت  :كثر من األوله العمل الثاني أانظر كيف يلوم هللا على فم نبي ِّ 

 (. ٧: ٣كل هذا ارجعي إليَّ فلم ترجعي" )إر 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

 ال تيأس فستعود بقوَّة أعظم. 8
الذين أظهروا عنًفا زائًدا في شرورهم، يظهرون نفس الغيرة عند عودتهم إلى الحياة  ❖

شعورهم بثقل الدين العظيم المدينون به. هذا ما أعلنه السي ِّد المسيح عندما الصالحة، وذلك ل
ت كثيًرا. فالذي "أقول لك قد غفرت لها خطاياها الكثيرة ألنها أحبَّ  :ث سمعان عن المرأة حدَّ 

 (.٤٧-٤٤: ٧ غفر له قليل يحب قلياًل" )لوي  
ون في دئا كثيرة عندما يبتلهذا السبب أيًضا، إذ يعرف الشيطان أن الذين ارتكبوا شرورً 
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التوبة يسلكون فيها بغيرة أعظم، بقدر شعورهم بثقل خطاياهم، لهذا يخيفهم ويرعبهم لئالَّ 
بل يلتهبون كالنار تحت فاعليَّة التوبة.  ،همال يمكن صد ِّ  ابتدأواوا في العمل. فإن أيبد

طاياهم السابقة. كما رهم لخوتذك   ،فتصير نفوسهم أنقى من الذهب النقي، مدفوعين بضميرهم
 ..لو كانوا مدفوعين بعاصفة قويَّة نحو سماء الفضيلة.

فصعوبة العمل وقسوته هي في وضع القدم على  يبدأوان أمكنهم أن إلكن كما قلت، 
البداية. والوصول إلى مدخل التوبة. ودفع العدو وطرحه، ذاك الذي يحنق علينا ويحاربنا. 

طان حنقه الزائد بعدما فشل، وسقط حيث كان قوًيا. فننال أمَّا بعد الدخول فال يعرض الشي
 نشاًطا أوفر، ونجري بسهولة عظيمة في هذا السباق الحسن.

 ليتنا نضع أمامنا عودتنا. 
لت ليتنا نسرع إلى المدينة التي في السماء، التي فيها س   رنا لكي نجد اسماؤنا، واختأج ِّ

 مكاًنا كمواطنين. افيه
فال يقف عند هذا الشر وهو أن يغلق أبواب هذه المدينة في  ،وسنانا من نفسِّ ا يأ  أمَّ 

 سقطنا في الطيش الشيطاني أيًضا.نا نحو البالدة واالستهتار، بل ي  وجوهنا، ويجر  
فالسبب الذي ألجله صار الشيطان كما هو عليه، أنه سقط أواًل في اليأس التام، 

 ومن اليأس في الطيش.
غرق إلى أسفل، مختارة لنفسها أن تفعل وتقول تها، تبدأ فعندما ت حرم النفس من خالص

 كل ما يضاد خالصها.
فكما أن المجانين عندما يفقدون سالمة عقلهم، ال يعودون يخافون وال يخجلون من 
ى إلى سقوطهم في النار أو  شيء، بل بدون خوف يتجاسرون على صنع كل شيء، ولو أدَّ

بل  ،نون اليأس من اآلن فصاعًدا ال يمكن ضبطهممسكوا بجة. فالذين أ  ماء عميق أو هوَّ 
لجنونهم  فاصلٍ  . وإن لم يأتهم الموت كحدٍ يسيرون مندفعين نحو الرذيلة من كل جانبٍ 

 يصنعون ألنفسهم أضراًرا ال حد لها. ،وعنفهم
ل إليك قبل أن تنحدر بعمق في هذا الس   حواسك وترتفع  دكر، أن تستر لذلك أتوسَّ

ذه ما لم تستطع أن تنف ِّ  –بهدوء وبالتدريج  –ًذا ك النوبة الشيطانيَّة، منف ِّ نزع عنك تلتبنفسك، و 
 دفعة واحدة.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

 ستنال مكافأة مضاعفة. 9



 492 

ل إليك وأطلب منك أن تذكر سمعتك األولى، وذلك اإليمان الذي كان لك. فإننا نإن ❖ ي أتوسَّ
 أن نراك مرَّة أخرى على برج الفضيلة، وفي مثابرتك األولى.نريد 

وييأسون من  ،ويزداد توانيهم ،أذكر أولئك الذين يعثرون بسببك، هؤالء الذين يسقطون 
 طريق الفضيلة.

م الحزن على رابطة أصدقائك، بينما حصل الفرح والسرور بين جماعات غير لقد خيَّ 
ن رجعت مرَّة أخرى إلى استقامتك السابقة، إ. لكن وأولئك األحداث المتوانين ،المؤمنين

ًجا ك متوَّ إلي فستنعكس النتيجة. فينتقل عارنا إليهم، بينما نفرح نحن بإيمانك العظيم، ناظرين
وحائًزا على النصرة في صورة أبهى ممَّا كنت عليه. فإن مثل هذه النصرة تجلب شهرة أعظم 

 وسعادة أوفر.
مه من نصائح وتعزيات صالحك فحسب، بل بما ستقد ِّ ل المكافأة عن إاإنك لن تن

ع ويقوم وت   شفى لآلخرين أيًضا، بكونك تسير مضرب المثل لمن يسقط في حالتك، فيتشج ِّ
 نفسه.

، بل إذن ال تهمل هذه الفرصة المربحة، وال تسحب أنفسنا إلى الهاوية ونحن في حزنٍ 
 نا من جهتك.ر ة القنوط التي تساو يَّة مرَّة أخرى، وتزول عنَّا سحابسم بحر ِّ دعنا نتَّ 

واآلن لندع جانًبا موضوع متاعبنا، فإننا نحزن على ما يحل بك من المصائب، ولكن 
ن أردت أن تعود إلى رشدك، وتنظر بوضوح وتسير في الجمهور المالئكي، فإنك ستعتقنا إ

 من الحزن وتزيل عنَّا النصيب األوفر من الخطيَّة.
مضاعف أكثر من أولئك  ببهاءٍ رجعون بعد التوبة يضيئون أما عن كون أولئك الذين ي

ار  من ت بهي  الذين لم يسقطوا، فهذا أتِّ  سة. فعلى األقل أولئك العشَّ ن والزواني و الكتب المقدَّ
 .كثر من الباقينأورثوا الملكوت 

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

 ة لكال تيأس والحياة معدَّ . 10
أو لفئة  ،لينت للرهبان أو الكهنة أو المتبت ِّ عدَّ كثيرون حسبوا أن الحياة األبديَّة، إنَّما أ  

 .مأن يسلك مثله هملقت في حياة القداسة لها صفات معيَّنة، ال يقدر غير قليلة شاذة خ  
يحسب اإلنسان أن مأواه الحقيقي هو فه بها العدو الحقيقة، يا لها من مغالطات يشو ِّ 

 عقاب األبدي، والذين يفلتون منه شواذ!ال
مدركين أن الحياة األبديَّة قد  ،ليعطنا الرب حكمة ومعرفة حتى يزول عنَّا كل تضليل
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 له.  العدو فيحرم ممَّا هو ءت للبشريَّة جميعها. أمَّا من يسلك وراأعدَّ 
 .يفن وحمله خفلكن الحقيقة هي أن نير المسيح هي ِّ ، وإن كان الطريق يبدو صعًبا

ا الذين من خارج فيحسبونه  لكن ال يستطيع أحد أن يدرك ذلك إالَّ الذي اختبر الحياة معه. أمَّ
 نيًرا قاسًيا وحماًل ثقياًل يعجز اإلنسان عن حمله.

هبت له إمكانيَّات هي في لكن و  ، أعود فأتدارك أن اإلنسان بعد السقوط، صار عاجًزا
 نَّها في داخلك.لك سكتهاألت عملها و ّ  وإن عطً ، اكل منَّ 

والمسيح قادر  ،ن تركت له أن يعملإفالروح القدس يسكن فيك، وإن كان ال يعمل إالَّ 
 ن قبلت عمله فيك.إأن يقيمك، 

م مشيئته. فقد خلقنا وأوجدنا لنكون شركاء في الحياة ليتنا نرجع إلى هللا، أي ها الحبيب، ونتم ِّ  ❖
م للشيطان وليست لنا، وأما منا للنار. ألن جهنَّ ل ِّ م أو يسوليس لكي يطرحنا في جهنَّ  ،األبديَّة

 لنا الملكوت منذ زمن بعيد. نحن فقد أعدَّ 
"تعالوا يا مباركي أبي رثوا  :وفي شرح هذه الحقائق، قال السي ِّد للذين على اليمين

فيقول لهم:  ،(. وأما الذين على اليسار٤٠: ٢٥ منذ تأسيس العالم" )مت عد لكمالمُ الملكوت 
ة إلبليس لكم" بل "المعدَّ  ةوهنا لم يقل "المعدَّ  ،وا عن ِّي يا مالعين إلى النار األبديَّة""اذهب

 (.٤١: ٢٥ ومالئكته" )مت
ليتنا ال نحرم أنفسنا من الدخول إلى حجرة العروس. فطالما نحن في هذا العالم، مهما 

مَّا عندما نرحل إلى كانت خطايانا بال حصر، يمكن غسلها بالتوبة الصادقة عمَّا ارتكبناه. أ
ونطقنا بكل  ،وقرعنا صدورنا ،العالم اآلخر فلن تنفعنا أعمق توبة، ولو صررنا على أسناننا
، ولن نسمع إصبعهوال بطرف  ،عبارات االستغاثة. فإنَّه لن يبرد أجسادنا المحترقة بقطرة ماء

 (.٢٦: ١٦ ة" )لوة عظيمل الغني: "بيننا وبينكم هوَّ ث  سوى تلك الكلمات التي قيلت في م  
لذلك أطلب إليك أن تشفي حواسك حتى تعرف هللا كما ينبغي أن ي عرف. ألن الرجاء 
د إالَّ في الهاوية، حيث يصير العالج عديم الفائدة. أمَّا هنا فمتى استخدمناه، ولو كنَّا  ال يتبدَّ

 فإنَّه يجلب لنا قوَّة عظيمة. ين،مسن ِّ 
حتى يبذر فينا بذور اليأس، ألنَّه يعلم إنَّنا أن لهذا فإن الشيطان يستخدم كل الطرق 

م كوب ماء بارد ال يضيع أجره، هكذا من ت   بنا، ولو قلياًل. فسننال مكافأة. وكما أن الذي يقد ِّ
م توبة عن شروره التي ارتكبها، ولو لم تكن بقدر ما تستلزمه شروره، فإنَّه ال يضيع أجره.  يقد ِّ

ن كان في يوم إشيء صالح، مهما كان صغيًرا. ألنَّه فالحاكم العادل ال يغفل عن أي 
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ق في حاسبنا عن كل كلمة وكل فكر. فباألكثر جًدا يدق ِّ ق في خطايانا، حتى أنه ي  الدينونة يدق ِّ 
 ...أعمالنا الصالحة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة

م للعمل وتفتح باب الدخول إلى موضع النضال، وبقدر ما تتأخَّ  ر عليك فقط أن تتقدَّ
 في الخارج سيبدو لك العمل صعًبا وغير عملي.

إنَّها صعبة  - بحسب مظهرها - فقبل القيام بالعمل تبدو لنا األمور البسيطة والسهلة
ل الخوف، علينا جًدا. لكن ِّنا إذ نعمل تزول المخاطرة، وتحتل الثقة مكان الريبة واليأس، ويقِّ 

 وتزداد سهولة العمل ويقوى رجاؤنا الصالح.
نت بالحقيقة أطلب منك أن تصعد إلى حالتك األولى دفعة واحدة، لكان من لو ك

الطبيعي أن تشتكي بأن هذا صعب، لكن كل ما أطلبه منك هو أن تستعد وترتد إلى االتجاه 
 د وترتجف وتتقهقر؟!المضاد، فلماذا تتردَّ 

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

الرب  يدي   ه بينل ببأي وجه أمث  ... انة يناقشني إيَّاها هللا يوم الدينونة؟!دإ ةويل لي، أي ❖
م اإلله العارف بخفايا قلبي؟! فال شك إنَّني مدين بمثل هذه الشرور، وعاجز عن التقد  

موا في البريَّة إنار من السماء فتبيدني. ألنَّه  يَّ للصالة، خشية أن تنحدر عل ن كان الذين قدَّ
فماذا انتظر أنا وهذا هو عظم مآثمي؟  ،آكلة فأحرقتهم غريبة نزلت من عند الرب نار  ناًرا 

ألنَّه ، ألن هذا هو ما يرغب فيه الماكر ويحرص عليه. أقطع رجائي في الخالص؟! كالَّ أ
. فأنا ال أقطع رجائي، ألن ِّي واثق بمراحم هللا متى أخذ اليأس أحًدا يقبض عليه الشيطان

 لي.التكم ألجوتوس  
 مار أفرام السرياني
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 رجاء في إمكانيَّة حياة القداسة
ن إتساءل: ألي أن  وأتأمَّل في صليب الرب المحب، لكن بقي   ،إنَّني أشعر بخطاياي

ضعت ألناس ال يسلكون في هذا العالم،  وصايا الرب مثاليَّة خياليَّة، يبدو كما لو كانت قد و 
بل بي نيأَّ خاصة و  (. بل وكما ٥٠ ي" )مزم ِّ وبالخطايا اشتهتني أ   ،كما يقول النبي: "باآلثام ح 

ي   وحِّ ل م  أن النام وس ر  طيَّة. ألن ِّي  ،يقول الرسول بولس: "إِّنَّن ا ن ع  ت  الخ  دِّي  م بِّيع  ت ح  س  ا أ ن ا ف ج  و أ مَّ
ل ه   ا أ ن ا أ ف ع  رِّف  م  ت  أ ع  ل   ،ل س  ت  أ ف ع  ا إِّذ  ل س  ل  م  ن ت  أ ف ع  . فإن ك  ل  ه  ف إِّيَّاه  أ ف ع  ا أ ب غِّض  ه  ب ل  م  ا أ رِّيد  م 

ه ت  أ رِّيد  ل  ذ لِّك  أ ن ا،  ل س  د  أ ف ع  ت  ب ع  . ف اآلن  ل س  ن  س  ق  النام وس أنه ح  ادِّ طيَّة  ، فإن ِّي أ ص  ب لِّ الخ 
. فإن ِّي أ   اكِّن ة  فِّيَّ اكِّن  فِّيَّ عل  السَّ ر ة  أ   ،م أنه ل ي س  س  اضِّ ة  ح  ر اد  . ألن اإلِّ الِّح  ء  ص  ي  دِّي ش  س  ي  فِّي ج 

ن دِّي ه   ،عِّ الِّح  الذِّي أ رِّيد  ل  الصَّ ت  أ ف ع  . ألن ِّي ل س  د  ت  أ جِّ ل س  ن ى ف  س  ل  الح  ب لِّ الشرَّ الذِّي  ،و أ مَّا أن أ ف ع 
ه  إيَّ  ت  أ رِّيد  ا ل س  ن ت  م  . فإن ك  ل  ه  ف إِّيَّاه  أ ف ع  ت  أ رِّيد  ل  ل س  ل ه  أ ن ا ،اه أ ف ع  د  أ ف ع  ت  ب ع  ل س  طيَّة  ،ف  ب لِّ الخ 

اكِّن ة  فِّيَّ  ؟" )رو، السَّ تِّ دِّ ه ذ ا الم و  س  ! م ن  ي ن قِّذ نِّي مِّن  ج  قِّي  ي أ ن ا اإلنسان الش  ي حِّ  (.٢٤-١٤: ٧ و 
هذه النظرة إلى عجز اإلنسان عن النمو الروحي، أو التطل ع إلى حالة من القداسة 

مقدمة له ال اتاإلمكانيَّ  تتغير متى أمكن للمؤمن أن يدركظن إنَّها خياليَّة ال يمكن البلوغ إليها، ي  
 بالمسيح يسوع ربنا.

اآلن فقد أعطانا الرب كثيًرا،  ام في العهد القديم، أمهذا االحتجاج كان يمكن أن يقدَّ 
يعة البشريَّة، لهذا يطالبنا بتنفيذ ب بكثير. أعطانا في المعموديَّة إمكانيَّة تفوق الطبلذلك نطال  

م لنا ذاته مصلوًبا، وأرسل لنا الروح القدس مهي ِّ   ًئا إيَّانا مسكًنا له.الوصايا السامية اإللهيَّة. قدَّ
 ن سمعناه يقول: "من يؤمن بي يعمل األعمال التي أصنعها وأعظم منها".إلهذا ال عجب 

ن أردناه يعمل. إسكن فينا، ويعمل في المعموديَّة صرنا هياكل هللا وروح هللا ي
ل ت م   ت س  ت م   ،وبالمعموديَّة ننال التبرير والتقديس "ل كِّنِّ اغ  س  وحِّ  ،ب ل  ت ق دَّ بِّر  ت م  بِّاسم ربنا يسوع و  ر  ب ل  ت ب رَّ

ن ا" ) يسين تماًماأ(. هذا ال يعني ١١: ٦ كو ١إِّل هِّ مثل هؤالء يكونون من . ألن نَّنا صرنا أبراًرا وقد ِّ
لوا جهادهم وانتقلوا من صفوف المجاهدين إلى صفوف المنتصرين في الفردوس. ين من كمَّ ب

متجاوزين حدود إمكانيَّة إنَّما قد أعطي لنا إمكانيَّة إخضاع اإلنسان العتيق المصلوب فينا، 
 الطبيعة القديمة العاجزة، وذلك بمؤازرة نعمة هللا التي فينا.

ته، جذبته النعمة إلى السماويَّاتفمتى سلَّم اإلنسان حياته ليد هللا وأفسدت قوَّة  ، وقوَّ
 ة مغريات العالم وشهوات الجسد، وأعطته رهبة أمام الشيطان.جاذبيَّ 
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 األصحاحيئن من الضعف البشري، لكنَّه في  (٧ رو)لهذا وإن رأينا بولس الرسول في 
يع ون  ( يكشف لنا عن اإلمكانيَّات المعطاة لنا قائاًل: "ف  ٨ التالي )رو ت طِّ دِّ ال  ي س  س  ين  ه م  فِّي الج  الذِّ

ا أ ن ت م   وا هللا. و أ مَّ وح   ،َفَلْسُتْم ف ي الَجَسد  أن ي ر ض  و إِّن   ..ن َكاَن ُروُح هللا َساك ًنا ف يُكْم.إ ،َبْل ف ي الرُّ
طيَّة ب بِّ الخ  د  مي ِّت بِّس  س  م  ف ال ج  يح  فِّيك  وح  ف ح   ،ك ان  الم سِّ " )روو أ مَّا الر  ب بِّ البِّر ِّ  (.١٠-٩: ٨ ي اة  بِّس 

  ".مرَّة أخرى يؤك ِّد الرسول بولس "أنا ما أنا لكن نعمة هللا العاملة فيَّ 
يس باسيليوسوكما يقول  : ]إن التجديد الذي نجوزه في هذه الحياة وانتقالنا الكبير القد  

 إنَّما يحدث فينا بفعل الروح القدس.[ ،ئيَّة روحيَّةسما ةمن حياة أرضيَّة حسب الجسد إلى حيا
ن إال نستفيد منها  –بالنسبة لنا  –لكن هذه اإلمكانيَّة التي في داخلنا رغم عملها، لكن 

 نا وخالصنا مع اشتياقنا نحن.لم تلتق إرادتها لنمو ِّ 
ء )أي لكن ال تعمل فيمن ال يشا، فاهلل يعمل، ونعمته ال يمكن إالَّ أن تكون عاملة

نه يريد ونحن ال نريد. "يا أورشليم إعندما ال تلتقي إرادتنا مع إرادته(. وهذا ما يحزن هللا كثيًرا، 
لم وأنتم ... أن أجمع أوالدك أردتيا أورشليم. يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها. كم مرَّة 

 ".تريدوا
يس غريغوريوس النيويقول  ن أن تنسكب على النفوس إن نعمة هللا ال يمك يسالقد  

 هرب من خالصها.تالتي ت

لقد تعلمنا األمور التي ال نستطيع أن نفعلها ال ما ينبغي أن نحاول فعله. بهذه  ...سؤال ❖
المعرفة لم نشعر أننا حصلنا علي أي ثبات في النقاوة التي نشتاق إليها، أو أية قوة وحزم، 

نظامنا خالل دراستنا اليومية، واجتهادنا  بل صار فينا خوف... بالرغم من تأملنا في أهداف
في الوصول من البداية إلى النقاوة الثابتة األكيدة... وبدأنا نعرف بعض األمور التي كنا 
نفهمها بمفاهيم خاطئة أو نجهلها تماًما، وتقدمنا بخطوات ثابتة نحو ذلك النظام، متدربين 

ه الرغبة نحو النقاوة لم أعرف بعد بالرغم من جهادي في هذ عليه بكمال بدون أية صعوبة.
ما أستطيع أن أكون عليه... لهذا أشعر باضطراب، حتى أن دموعي لم تتوقف قط، ومع 

ما الفائدة من تعلم ما هو األفضل مادمت ال هذا لم أكف عن ما ال ينبغي أن أكون عليه. 
 ؟ أقدر أن أناله حتى إن عرفته

الغرض. تمر بنا األفكار العجيبة السابقة  إننا إذ نشعر بأن هدف قلبنا قد انحرف عن
، أسيًرا ألمور كثيرة، حتى أننا دائمٍ  الشعورًيا وتندفع بأكثر شدة ويصير الذهن في ذهولٍ 

غالًبا ما نيأس من اإلصالح الذي نتوق إليه، وكأن كل هذا االهتمام بال جدوى. وإذ نستيقظ 
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استعادته إلى التأمل الروحي  ونكتشف تيه الذهن عن غرضه الموضوع أمامه، ونرغب في
الذي ضل عنه، ونربطه بسرعة بالغرض القلبي الثابت، سرعان ما ينسحب من مخادع 

 القلب أسرع من الحي ة.
فُنغلب باليأس،  ،إذ نلتهب بالتداريب اليومية ال نرى أننا كسبنا أية قوة أو ثبات قلبي

من طبيعتنا وأن الضالل هو من ونضل بهذه الفكرة، وهي االعتقاد بأن الخطأ ليس منا بل 
 الطبيعة البشرية.

من الخطر أن نسرع إلى هذه النتيجة، ملقين : Abbot Serenus سيرينوس األب
اللوم علي الطبيعة )البشرية( دون أن نناقش الموضوع بإتقان... فيلزمك أال تحكم حسب 

واختبار اآلخرين لها. فإن أي إنسان يجهل ضعفك، إنما بناء علي قيمة التداريب ومنهجها 
السباحة إذ يعلم أن وزن الجسد ال يمكن أن يحمله الماء ويرغب في البرهان علي ما قدمته 
له خبرته الخاصة قائاًل بأنه ال يمكن ألي جسم صلب أن ي حمل بسهولة علي سائل، فال 

 نصدق رأيه المبني علي خبرته الشخصية. 
حراف في تيه القلب إلى الطبيعة البشرية أو خالقها، فإنه يلزمنا أال ننسب االن

ن هللا صنع اإلنسان مستقيًما، أما هم فطلبوا اختراعات إ" بالحق يقول الكتاب المقدس
(. اختالف األفكار يتوقف علينا نحن، ألن الفكر الصالح يقترب من الذين ٢٩:٧ " )جاكثيرة

ع لتمييزنا وعملنا يمكننا أن نصل إليه، فإذا لم يعرفونه واإلنسان العاقل يجده. فأي أمر يخض
 نبلغه يرجع هذا إلى كسلنا وإهمالنا ال إلى خطأ في طبيعتنا. 

لو لم يكن هذا األمر في قدرتنا لما وب خ الرب الفر يسي ين قائاًل: "لماذا تفك رون بالشر  
" )إش(. ولم ا كلف النبي ليقول: "اعزلوا شرَّ أفعالكم ٤:٩ في قلوبكم؟" )مت  من أمام عينيَّ

(، ولما كان لنوع أفكارنا ١٤:٤ (، "إلى متى تبيت في وسطكِّ أفكاركِّ الباطلة؟!" )إر١٦:١
اعتبار في يوم الدينونة إذ يهدد هللا بواسطة إشعياء قائاًل: "وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم" 

في ذلك فما كان من الصواب أن نجازي أو نعاقب حسب شهادة أفكارنا  (.١٨: ٦٦)إش
االمتحان الرهيب المميت، إذ يقول الرسول المبارك: "شاهًدا أيًضا ضميرهم وأفكارهم فيما 
 بينها مشتكية أو محتجة. في اليوم الذي فيهِّ يدين هللا سرائر الناس حسب إنجيلي" )رو

١٦ ،١٥:٢.) 
 ورد في اإلنجيل مثال ممتاز بخصوص الكمال العقلي وذلك في حالة قائد المائة، هذا

إنما بإرادته كان يقبل الفكر الصالح أو يطرد  الذي لم تكن فضيلته بفكر مندفع )إلزامي(
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الفكر الشرير بسهولة. وقد جاء ذلك في الصورة التالية: "ألني أنا أيًضا إنسان تحت 
سلطاٍن. لي جند تحت يدي. أقول لهذا اذهب فيذهب، وآلخر إئ تِّ فيأ تي ولعبدي افعل هذا 

 .(٩:٨فيفعل" )مت
إذا ما جاهدنا كبشر ضد االضطرابات والخطايا، تصير هذه تحت سلطاننا و فق 

ونطرد من صدرنا الضيوف  إرادتنا، فنحارب أهواء جسدنا ونهلكها ونأسرها تحت سلطاننا،
فنتمتع بالنصرة التي نراها في مثال قائد ، وذلك بالقوة التي لنا بصليب ربنا المرعبين،

 المائة روحًيا.
وتقيمهم عليهم رَؤساَء طاننا علي الفكر( بموسى في سفر الخروج إذ قيل: "ي رمز )سل

(. ونحن أيًضا إذ ٢١:١٨ " )خرألوٍف ورَؤساَء مَئاٍت ورَؤساَء خماسين ورَؤساَء عشرات
نبلغ إلى مرتفعات هذا الجهاد يكون لنا نفس الحق والسلطان، فال تحملنا األفكار بغير 

نستمر في االرتفاع ونمسك بتلك األفكار التي تبهجنا روحًيا، إرادتنا، بل في استطاعتنا أن 
ِّّ فتأتي، وأيضا  آمرين األفكار الشيطانية أن ترحل عن ا فترحل. فنقول لألفكار الصالحة إئ تِّ
لعبدي هذا أي الجسد الذي لنا أن ينتمي إلى العفة والطهارة فيخدمنا بغير مقاومة، من غير 

 بل يظهر كل ما يوافق الروح. أن تثور فينا انفعاالت الشهوة،
أما ما هي أنواع األسلحة التي لقائد المائة هذا؟ وفي أي حرب نستخدمها؟ فلنسمع ما 
يقوله الرسول الطوباوي: "إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية )روحية وليست ضعيفة( بل قادرة 

فيها فيقول: (. وأما بالنسبة للحروب التي نستخدمها ٤:١٠ كو ٢باهلل على هدم حصوٍن" )
"هادمين ظنوًنا وكلَّ علٍو يرتفع ضدَّ معرفة هللا، ومستأ سرين كل فكرِّ إلى طاعة المسيح، 

 (. ٦ ،٥:١٠ كو ٢ومستعدين ألن ننتقم علي كل  عصيان متى كملت طاعتك م " )
إنني أريدك أن ترى أنواع األسلحة المختلفة وصفاتها، إذ ينبغي علينا إن أردنا أن  

عركة اإللهية ضد الشيطان ون حسب بين قو اد المئات )الروحيين( الذين نحارب في الم
 لإلنجيل أن نتمنطق بها علي الدوام.

الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع  ترس اإليمانيقول اإلنجيل: "حاملين فوق الكل 
اإليمان هو الذي يوقف سهام الشهوة الشريرة  (.١٦: ٦سهام الشرير الملتهبة" )أف

 ...تالسماوالخوف من الدينونة واإليمان بملكوت ويهلكها با
بحسب خبرتنا نستطيع بالتمسك باهلل إماتة إرادتنا وقطع شهوات هذا العالم، ونتعلم من 

(، "لصقت  ٨:٦٣ أولئك الذين في عالقتهم باهلل يقولون بكل إيمان: "التصقت نفسي بك" )مز
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 االقتراب إلى هللا حسن لي" )مز(، "أما أنا ف٣١:١١٩ رب ال تخزِّني" )مز بشهادتك. يا
فعلينا أال نكل بسبب تشتت العقل والتراخي ألن "المشتغل بأرضه  يشبع خبًزا (، ٢٨:٧٣

 .(١٩:٢٨  )أم وتابع البطالين يشبع فقًرا"
يلزمنا أال ننسحب من جهادنا في السهر بسبب اليأس الخطير ألن "اآلن ملكوت هللا 

ب والغاصبون يختطفونه " )مت وال يمكن  فال يمكن نوال فضيلة بغير جهاد،(. ١٢:١١ ي غص 
(. ومن أجل ٧:٥ ضبط العقل بغير حزن قلبي عميق، ألن "اإلنسان مولود للمشقَّة" )أي

ءِّ المسيح" )أف ( يلزمنا أن نكون علي ١٣:٤ الوصول "إلى إنساٍن كامل. إلى قياس قامة مِّل 
 .1الدوام في جهاد عظيم مع عناية النهائية

 ينوساألب سير 

ن هربت النفس إلى إ(، إالَّ ٥: ٣٨ احت جراحاتي" )مزنتنت وق  أ"قد  :قال صاحب المزمور ❖
لهذا أمر هللا في الناموس ... منت وطلبت ملح الحياة، أعني الروح المحب الصالحآهللا و 

لكاهن وتموت، (. فيجب أواًل أن يذبحها ا١٣: ٢ ح كل ذبيحة بالملح )المجاًزا بأن تملَّ 
ى لإكذلك يجب على أنفسنا التي تأتي . ح ثم توضع على النارملَّ ع قطًعا ت  قطَّ وبعدما ت  

بعتها أواًل، تَّ ذبح وتموت عن شهوتها وسيرتها الفاسدة التي اِّ حقيقي، أن ت  اللمسيح الكاهن ا
 هذا خرجت منيعني الخطيئة، وأن تنزع منها حياتها وهي فساد األهواء، ألنَّه كما أن الجسد إ

وال يسمع وال يمشي، كذلك حين يذبح المسيح  ،وال يعود يعيش الحياة األولى ،النفس يموت
تموت هي عن سيرة الخبث التي كانت  ،كاهننا اإللهي النفس بنعمة قدرته ويميتها عن العالم

ألن حياتها  ،عائشة فيه، فال تعود تسمع أو تنطق أو يكون لها شركة في ظالم الخطيئة
وأنا  ،لب العالم لي"قد ص   :وحها التي هي فساد األهواء تخرج منها، وقد صرخ الرسولور 

 النور أي قوَّة الروح القدس، ينتسبون إلى النور. ةفالذين لهم حيا، (١٤: ٦ للعالم" )غل

 ىوتترب ِّ  ،إالَّ إذا كانت تولد ثانية في أرض األحياء )بالمعموديَّة( ال يمكن لألنفس أن تحيا ❖
ام الرب نمًوا روحًيا )بالتوبة واالعتراف(، وتكتسي من الالهوت بحلل  ،الروحفيها ب وتنمو قدَّ

ية الجمال السمائي التي تفوق الوصف كل ه، وبدون تلك القوَّة ال تستطيع أن تعيش متعز ِّ 
: ٦ مكتفية. ألن الطبيعة اإللهيَّة فيها خبز الحياة حًقا، هذا الذي قال: "أنا خبز الحياة" )يو

(، ودهن ٢٥: ١٠٥ (، والخمر الذي يفرح قلب اإلنسان )مز١٠: ٤ ( وماء الحياة )يو٣٥

                                                 
1 Cassian: Conferences, 7:4-6. 
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وحلل النور السمائيَّة التي من  ،(. وجميع أصناف طعام الروح السماوي ٤: ٤٥ البهجة )مز
وويل فإنَّه يفسد ويموت.  ،عتهيوويل للجسد الذي يقف عند قاع طب هللا. بهذه تعيش النفس...

كل إالَّ على أعمالها، بحيث ال تكون لها ندت على قوَّة طبيعتها، ولم تتَّ ستا  للنفس التي 
لها لحياة الالهوت (، فإنَّها تفسد وتموت حًقا بعدم تأهُّ 2: 1 يو 1شركة الروح اإللهي )

 (.3: 17 األبديَّة )يو

فال يمكنه ذلك بسب  ،وكما أن اإلنسان إذا رأى طائًرا يطير، يشتاق أن يطير هو أيًضا ❖
وأن ال يكون  ،م وجود أجنحة له، كذلك يشتهي اإلنسان أن يكون نقًيا بال عيب وال دنسعد

 من رغمباله ذلك. فهبويشتهي أن يكون مع هللا دائًما. ولكن ليس له ما ي ،في طبيعته حقد
عطيت له رغبته في الطير في الجو اإللهي في حريَّة الروح القدس، لكنَّه ال يقدر إالَّ إذا أ  

 هذه الغاية.أجنحة ل
(، أي الروح القدس، ٦: ٥٥ تمس من هللا إًذا أن يهب لنا أجنحة حمامة )مزلنلف

أي يقطع الخطيَّة الساكنة ... اويقطعه منَّ  1لنطير إليه ونطمئن، وأن يطرد الروح الشر ِّير
 في أعضائنا نفًسا وجسًدا، ألنَّه هو القادر وحده على فعل ذلك.

لدوا في البحر تعلَّ  ❖ موا السباحة، فإذا ثارت العواصف وتالطمت األمواج ال ينذهلون الذين و 
دوا على هذه األشياء، فإن لحقت بهم زوبعة ولو ضعيفة يغشاهم منها، وأما الذين لم يتعوَّ 

كذلك المسيحي ون ال يبالون بالعالم، بل يرفعون عيونهم إلى مقدار النعمة ... الخوف فيغرقون 
 وح.إذ لهم عزاء الر ، المعطاة لهم

ون ومع ذلك تتطاول عليهم الخطيَّة وال يحس   ،ولكن كثيرين تكون النعمة حاضرة معهم
 بها.

دنا من اإلنسان العتيق ويلبسنا المسيح ل إلى هللا، ألجل أن يجر ِّ سبيلنا نحن أيًضا أن نتوسَّ  ❖
وا تقدرون أن تفعل ي الدونب" :الرب عندما شاء أن يشبعنا بذوق ملكوته قال... ألن السماوي 

 (.٥: ١٥ " )يوشيًئا

لنوال  ألجل أن ي حسب أهالً  ،ل إلى هللايجب على كل واحد أن يغصب نفسه على التوس   ❖
م وصايا الرب كلَّها بطهارة، يتم ِّ  نووجود كنز الروح السماوي، لكي يقدر بال تعب وصعوبة أ

                                                 
 .(٤: ١٠٤األصل الروح الشرير... والمالئكة تدعى رياًحا )مز ١
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 وبدون عيب.
يس مقاريوس الكبير  القد  

ون الروح القدس نصير غرباء ومنفصلين عن هللا، أمَّا شركتنا في الروح القدس نحن بد ❖
 صبح ذوي قرابة بالالهوت.نلنا أن فهي تؤه ِّ 

يس أثناسيوس الرسولي  القد  

 ...ته مقياس واحد، ولكنَّه يقسم مواهبه حسب نصيب اإليمانالروح القدس ليس لعطيَّ  ❖
 ...ى به كقدر طاقته، ال كقدر طاقة الروح في ذاتهزَّ الكل يتع

للتبن ِّ اهو القوَّة التي تقيم الحياة، وهو الذي بواسطته قبل اإلنسان حالة  فيه  ،ي وتحوَّ
 الموت إلى عدم الموت.

يس باسيليوس  الكبير القد  
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 ثالًثا: فرح بعمل هللا معك
 (.٥٠ فتبتهج عظامي المتواضعة" )مز ،فرًحاسمعني سروًرا و "ت  

فكيف تختلط  ...داود في أعماق حزنه على ما فرط منه في حق هللا، يفرح ويسر
 األحزان باألفراح، ودموع الحزن بدموع البهجة؟!

وقد ... كثيرون نظروا إلى التوبة من جانب دون آخر، رأوا فيها دموًعا وأحزاًنا ليس إالَّ 
 .هي إالَّ اختبار صلب الرب وقيامته التوبة مانسوا أن 

 لب وحزن التوبة َص 
ق الحياة معه.  معرفةالتوبة باب  ربنا يسوع ، بدونها ال نقدر أن نعرف الرب، وال نتذوَّ

 دات التوبة فهو مخدوع.فمن يظن أنه استطاع أن يعرف الرب بطريق آخر غير تنه  
دون أن يسبق  ،ا إلى جنبوالتوبة ذات جانبين مترابطين متالزمين، يسيران جنبً 

 وإالَّ صارت أبعد ما تكون عن السير في طريق الرب. ... أحدهما اآلخر
إدراك قوَّة قيامة المصلوب وإمكانيَّة  والثانيهو النظر إلى الصليب،  األول الجانب

 االت ِّحاد مع القائم. 
ثوا عن ارتباط التوبالجانب األول  ،ة بالصليب، أسهب الكثيرون في الحديث عنه فتحدَّ

لت التوبة إلى مجال  لكنَّهم في حديثهم أو في سلوكهم نسوا قوَّة القيامة التي في الصليب، فتحوَّ
 ، على النقيض ظن وا أنَّهم قادرون على البلوغ إلى القيامة بال صليب.ن اليأس. وآخرو 

ها. فإن الصليب يكشف لنا عن بشاعة الخطيَّة ومرارت، أما عن ارتباط التوبة بالصليب
م يعرف خطيَّة أن يكون خطيَّة ألجلنا، وكان لل القد وس الذي بسببها قبِّ ، رَّة وخاطئة جًداإنَّها م  

فالتائب يحزن ليس خوًفا من  كأن اآلب قد حجب وجهه عن االبن حامل خطايا العالم كله!
يه بدمه. لكنَّه نق ِّ العقاب أو يأًسا من القيام، ألنَّه يدرك مراحم الفادي القادر أن يقيمه ويغسله وي

ن بسبب يأنه حز  ،لمشاعر الرب الرقيقة هاوسبب ،يحزن بسبب الجراحات التي أهان بها الرب
 قبوله العبوديَّة للخطيَّة بإرادته، تلك التي قتلت يسوع الذي يحب ه!

 التوبة قيامة وبهجة
ْر : "قد خشي داود أن يقتله الحزن الذي صرخ طالًبا نور القيامة وبهجتها قائالً  ي ن يَّ  َأن  ع 

ز ع   ايِّقِّيَّ بأن ِّي ت ز ع  تِّف  م ض  ل ي هِّ. لئالَّ ي ه  يت  ع  و ِّي: ق د  ق وِّ تِّ لئالَّ ي ق ول  ع د  م  الم و  . أمَّا لئالَّ أ ن ام  ن و  ت 
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" )مز ك  ل بِّي بِّخ ال صِّ ج  ق  . ي ب ت هِّ ل ت  كَّ م تِّك  ت و  ل ى ر ح   (.٥-٣: ١٣ أ ن ا ف ع 
علينا لئالَّ عندما نشعر بثقل الخطيَّة ومرارتها نسكر وننام نوًما وخاف الرسول بولس 

: ٥ عميًقا، لهذا صرخ قائاًل: "استيقظ أي ها النائم وقم من األموات فيضيء لك المسيح" )أف
١٤.) 

 شعوران متالزمان
التوبة ليست مجرَّد مشاعر ندامة وحزن وانكسار قلب، لكن تالزمها مشاعر الفرح 

 د لي بهجة خالصك".الص "ر  والبهجة والخ
متناقضين، يالزمان التوبة: حزن مع فرح. حزن من أجل  اشعوران، كما لو كان

مع فرح وبهجة بالنظر إلى اإلمكانيَّة ، الخطيَّة والضعف البشري، ومن أجل استهتارنا وتهاوننا
مة لنا.  المقدَّ

قول: "افرحوا في ( والرسول ي٥ "طوبى للحزانى" )مت :ن سمعنا الرب يقولإفال عجب 
 (.٢ كل حين" )في

د لإلنسان أن يذكر ضعفه ويحزن على ذلك حتى بعد اعترافه بالخطيَّة، من جانب، جي ِّ 
يسقط". لكن لو أن ر لئالَّ "من كان قائًما فليحذ .لئالَّ يتهاون مرَّة أخرى أو يحسب نفسه شيًئا

ة  ًيا، وتركت نفوس التالميذ محطَّمة يسوع انتهت بالصليب بال قيامة، لكانت عاًرا وخز ربنا قصَّ
ولو أن التوبة انتهت إلى صليب بال قيامة، صليب ال تكمن فيه قوَّة القيامة، صليب ال ، ويائسة

 وصارت التوبة يأًسا.، نتطلَّع فيه إلى قوَّة قيامة الرب، لخارت نفوسنا في ندامتها وحزنها
فصارت عبًئا ثقياًل ، وا بنيرهاس  وأح ،كم من كثيرين جلسوا في هدوء، واكتشفوا خطاياهم

هلك والرعب من الخطيَّة واليأس من حتمل، ودفعهم هذا إلى الخوف الم  طاق، ونيًرا ال ي  ال ي  
د يأسه، وال  ذإ لكن. الخالص صير تيدرك التائب قوَّة القيامة، تعود إليه الحياة من جديد، ويتبدَّ

د ذكريات في ذه يسوع بالنسبةحياة ربنا  نه أو عقيدة فكريَّة، لكن قوَّة تقيمه من موت له مجرَّ
 الخطيئة إلى الحياة بفضل االت ِّحاد به.

، وقادر أن يحييهم مهما  لقد شهد بذلك التالميذ عندما أدركوا أن يسوع المصلوب حي 
 أماتتهم الخطيَّة.

الخطيَّة في  لللتوبة، والمالزم للجانب األول، أن المصلوب حم الجانب الثانيهذا هو 
م لنا إمكانيَّة صلب الخطيَّة ودفنها في القبر مع ات ِّحادنا لنقوم معه، حتى  ،جسده ليدينها، يقد ِّ

 يه فالتوبة ليست مجرَّد شعور بالضعف البشري، بل انتفاضة من حيث يكون هو نكون نحن.
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مة لنا.  بقبول اإلمكانيَّة اإللهيَّة المقدَّ
بل يلزم  ،لندم أو الخجل من الخطيئةفي التوبة واالعتراف ال يكفي مجرَّد شعور ا

د االعتراف بنجاستنا وشهواتنا اإليمان أن هللا يحص ِّ  ن حياتنا فال نعود نسقط، وال يكفي مجرَّ
 أن هللا سينطلق بعواطفنا وأحاسيسنا وتفكيرنا من الخطيَّة إلى السماويَّات.ببل نثق  ،وضعفاتنا

ونحن ، يلزمنا أن ننشغل بالرب القادر أن يقيم ،لكن يالزم هذا األمر التفكير في بهجة القيامة
 لون به.فرحون متهل ِّ 

 التوبة والبهجة بالبنوَّة
لكن الشيطان ، نا. هذه البنوَّة لن تنزع عنَّالدنا بنين هلل أبينا والكنيسة أم ِّ في المعموديَّة و  

 كنا فيها.بمكره يعمل جاهًدا أن ينسينا إيَّاها ويشك ِّ 
ن عاد يجد أباه إتشويهه البنوَّة بعقوقه. لذلك من رغم بالابن واالبن مهما أخطأ فهو 

هذه مشاعر اآلب نحو ، (١٥ ه ويفرح به )لوقبلَّ يبحث عنه. فإذ يراه من بعيد يركض إليه وي  
 قابلها فرحة من جانب االبن بمحبَّة أبيه له؟!مشاعر ت  ال هذه، هاالبن العاق في عودته إلى بيت

نَّها باستحقاق الدم المسفوك على الصليب تغسل أنا البنوَّة إالَّ فالتوبة، وإن كانت ال تهب
سر مع يوحنا الرسول قائلين: "انظروا أيَّة محبَّة أعطانا اآلب حتى نفوسنا من عقوقها. وعندئذ ن  

ا، وإن كنت ابًنا (. ومع بولس الرسول: "إًذا لست بعد عبًدا بل ابنً ١: ٣ يو ١ندعى أوالد هللا" )
 هذا هو سر  بهجتنا في توبتنا! (.٧: ٤المسيح" )غل فوارث هلل ب

بل ألنك عصيت سي ِّدك،  ،ن(، ليس خوًفا من العقاب )فهذا أمر هي ِّ ئخطتحزن عندما تل ❖
 م، الذي يحبَّك ويطلب خالصك حتى بذل ابنه ألجلك.و السي ِّد اللطيف، الرح

 د دائًما، وبهذا نعترف!د، ونتنهَّ لهذا نتنهَّ 
يس يوحنا الذه  بي الفمالقد  

ع ون  وي ❖ ي و الرب ِّ ي ر جِّ دِّ ف  م  ف ر ح  أ"و  ن ٍم و  ن  بِّت ر  ي و  ه  ف ر ح   ٍّ تون  إلى صِّ اج  و  مِّ. اب تِّه  هِّ ؤ وسِّ ل ى ر  أ ب دِّي  ع 
د" )إش ن  و التنه  ز  ر ب  الح  ي ه  . و  م  انِّهِّ رِّك   (.١٠: ٣٥ ي د 

ي العالي الذي على رجائه تعبت وجاهدت إلى جزائها السر ِّ النفس بالتأمَّل تصل حتًما 
م رائحة صفاء وهدوء األبديَّة، وأفراح أخرى غير كثيًرا، فتنعم بفرحه، الخير الحقيقي، وتتنسَّ 

موصوفة: سرور خفي في الداخل. فرح وطرب في القلب. اشتياق ملتهب نحو هللا. تهليل 
 داخل النفس ال ينقطع.
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يس أغسطينوس  القد  

لون تبتدئ إن بين المنهمكين بأمور العالم وبين المنشغلين بالتاوريا )الصالة( فرًقا: األوَّ  ❖
رَّة كئيبة مظلمة. أمَّا اآلخرون فتبتدئ أمورهم مريرة مفرحة وتنتهي م  و بهجة مأمورهم لذيذة، 
والذي ذاق الطريقين يعرف قيمة هذا نَّها تنتهي بالفرح والبهجة والسرور، أإالَّ  ،محزنة مظلمة

 القول.
 مار إسحق السرياني

إنكم ترون كيف جذبكم إلى االعتراف بالخطيَّة بوعده لكم بالغفران الكامل. فاحذروا لئالَّ  ❖
رنا لكم فلم زمَّ فتسقطوا فيما سقط فيه اليهود العصاة، الذين قال لهم: " ،تقاوموا وصاياه

 (.٣٢: ٧ " )لوحنا لكم فلم تبكواصوا، نُ ترق
هذا القول يحمل كلمات عاديَّة، لكنَّه يحوي سًرا غريًبا. لهذا فلنحذر لئالَّ نأخذ بالتفسير 
العامي. فقد يظن البعض أنه يقصد بالرقص تلك الرقصات التي للعابثين أو الخاصة بجنون 

هنا إنَّما رقصات داود أمام  المسارح، ألن مثل هذه مملوءة بشرور الصبا. لكن الرقص
 ..تابوت العهد فكل شيء إنَّما و جد ألجل العبادة.

فهنا ال يتحدَّث الرب عن الرقص المصاحب للملذَّات والترف، بل الرقص الروحي، 
 ..نعم باألرضيَّات.تالذي فيه يسمو اإلنسان بالجسد الشهواني، وال يسمح ألعضائه أن ت

ام ناسًيا ما هو وراء، ساعًيا نحو ما هو ، إذ ألجلنا رقص روحًيابولس  امتدَّ إلى قدَّ
 (.١٤-١٣: ٢ عالة السي ِّد المسيح )فيأمامه، ج  

، فلم ترقصوا، أي لم تسمعوا بأغنيَّة العهد الجديد"زمرنا لكم"  انهذا هو السر  إًذا، أنَّ 
عندما جاءكم  ...حنا لكم فلم تبكوا" أي لم تندموا"ن   بعد بأرواحكم بواسطة النعمة اإللهيَّة.

يوحنا منادًيا بالتوبة بنعمة السي ِّد المسيح. فالرب معطي النعمة، وإن كان يوحنا قد أعلنها 
ا الكنيسة فتحتفظ باالثنين، حتى تدرك النعمة دون أن تطرد عنها التوبة،  كخادم له. أمَّ

 الخاطئ. ته( هي عالجوالتوبة )أيًضا عطيَّ  ،فالنعمة هي عطيَّة الرب الذي وحده يهبها
يس أمبروسيوس  القد  
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 رابًعا: جلسة مع الرب في حضرة أب االعتراف
ن طريق التوبة يبدأ حيث نلتقي مع الروح القدس الذي يكشف النفس ويفضحها إقلنا 

 ب في رجاء بال يأس من الخطيَّة، فرحين ببهجة عملو يسوع المصلربنا ويبك ِّتها، متطلَّعين إلى 
بعد هذا يلزمنا أن نعترف بخطايانا في حضرة . هللا فينا، القادر أن يقيمنا إلى الحياة من الموت

 أب اعترافنا.
اثنين،  اواحد وليس هذا االعتراف، جزء ال ينفصل عن التوبة. إذ التوبة واالعتراف سر  

 ل أحدهما اآلخر.نهما متالزمان ومترابطان، يكم ِّ إ
وال اعتراف بال توبة، ألنَّه يستمد . كبرياءه ال توبة حيث فال توبة بال اعتراف، ألنَّ 

 إنَّما في صدوره من قلب تائب منكسر. ،ته ال في منطوق االعتراف اللفظيكيانه وحيويَّ 
 له" )يو والسي ِّد المسيح في إعطائه سلطان الحل لتالميذه "من غفرتم خطاياه تغفر

وفي نفس الوقت لم يترك ، يدي وكالء أسرارهيؤك ِّد ضرورة اعتراف التائبين على أ ،(٢٨: ٢٠
، وإالَّ كانوا غير أمناء فيما لُّوا غير التائبينليس لهم أن يح  لهم هذا السلطان بال حدود، ألن 

 وكل إليهم به.أ  
 ...قسوس الكنيسة"أمريض أحد بينكم فليدع  :يؤك ِّد الرسول يعقوب هذا السلطان

واضح من مجال الحديث أن االعتراف في  (.١٦: ٥ اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت" )يع
 الكنيسة يكون على أيدي قسوسها أو كهنتها.

"من يكتم خطاياه ال  :واالعتراف مارسه المؤمنون في العهد القديم، إذ يقول الحكيم
تأمر الشريعة المؤمنين بذلك "فإن كان يذنب  (.١٣: ٢٨ بها ويتركها ي رحم" )أم ومن يقر   ،ينجح

(. رأينا داود الملك كان لزاًما ٣: ٢٦ ؛ انظر تث٥: ٥ ه يقر بما أخطأ به" )الفي شيء من هذ
ن إلى يوحنا المعمدان و عليه أن يعترف للرب في حضرة ناثان النبي. جاء الخطاة التائب

 (.٥: ٢ "معترفين بخطاياهم" )مر
دها على القرن األول الميالدي، والكنيسة تعتمد في تربية أوال ذأما في العهد الجديد فمن

ين ومخبرين مقر   االعتراف، فيقول سفر أعمال الرسل: "وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون 
هم لزمويذكر لنا التاريخ الكنسي عن كثيرين كيف كانت الكنيسة ت (.١٨: ١٩ )أع بأفعالهم"

 االعتراف عند قبولهم اإليمان.ب
أنبا  التلمذة على يدي  ل وقد جاء عن موسى األسود رئيس العصابة عندما تاب، قبِّ 
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يس مقاريوس الكبير، ايسيذوروس أثناء اعترافه  – وقد اعترف بجرائمه علًنا في الكنيسة وكان القد ِّ
يرى لوًحا عليه كتابة سوداء، وكلما اعترف موسى بخطيَّة قديمة مسحها مالك حتى إذا ما  –

 .1يضانتهى من االعتراف وجد اللوح أب

 الخجل في االعتراف
باء اعترافهم، مع أنه في آوه جلوًسا مع أحجم الكثيرون عن االعتراف، ألنهم ظن  

 الحقيقة ليس إالَّ لقاًء مع هللا مباشرة، إنَّما في حضرة أب اعترافهم. 
كيف اعترف بخطاياي وخاصة الجنسيَّة، أمام ]ومن يدرك هذه الحقيقة ال يعتذر قائاًل: 

 أو شيخٍ  نةٍ متدي ِّ  من عائلةٍ  أو شابةٍ  ممتازٍ  أو خادمٍ  عفيفٍ  ي يعرفني جي ًِّدا كشابٍ الكاهن الذ
 [؟!وقورٍ 

خجل، فآدم عندما رأى نفسه عرياًنا خزي وم  ي بطبيعته م  ي للنفس، والعر  ر  نه ع  إحًقا 
( لكي ال ٢٣: ٩ ن عندما نظروا أباهم عرياًنا صرفوا وجوههم عنه )تثو خجل وتوارى، بل والبن

لكن لنحذر لئالَّ يكون . ري المخزي عورة أبيهم. ونحن حين نعترف بخطايانا نشعر بالع   اعاينو ي
يسوع حبيبنا، فنكون كآدم وحواء ربنا الخزي من أب االعتراف، وليس من الخطيَّة التي جرحت 

 را عورتيهما بورق التين.وال أن يست  االلذين ح

 فلنخجل من الخطيَّة
 ،فعنصر الخجل هام في االعتراف. لكن الخجل من الخطيَّةالخطيَّة مخزية ومخجلة، 

ه للروح القدس، فاحص القلوب والكلى، فنحن وليس من االعتراف. ألن االعتراف بكونه موجَّ 
إذ هي مكشوفة وعريانة أمام هللا، لكن ِّنا نأتي طالبين الحل.  ،في االعتراف لسنا نكشف أنفسنا

 نفس من خطايا مخجلة ومعيبة جًدا.ص ممَّا علق بالنأتي طالبين التخل  
 .ليس فيه خجل، بل إبادة للخطيَّة المخجلة –لمن يدرك مفهومه –فاالعتراف 

ولو لم يره أحد  –من نفسه  ، يخجلواإلنسان الذي يدرك مرارة الخطيَّة وثقلها وخجلها
ن قيود ه موال يطيق أن ينظر إلى نفسه العارية، بل يجد ويبحث طالًبا أب اعتراف ليحل   –

 الخطيَّة المخجلة، غير مباٍل ماذا يقول أب االعتراف عنه!
سقف ت بالخطيَّة المخجلة فلم تطق أن تبقى تحت ر ت الرب، شعفالمرأة الزانية، إذ أحبَّ 

عن أعين الناس، وال حتى أن تنتظر خروج الرب من بيت سمعان الفر ِّيسي حتى  ئبيتها وتختب
                                                 

 .يوسف حبيبعن كتاب القديس موسى األسود لألستاذ  ١
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 ها سمعت كلمات قارعة من المارة، وأخيًرا وقفت في خجلٍ رجت ولعلَّ لكنَّها خ، خها الفر ِّيسيال يوب ِّ 
إالَّ من ابن هللا الذي جرحته  ،واعترفت علًنا بدموعها بال خجل من الناس ،من الخطيَّة

 زع عارها عنها!وعندئذ عادت وقد ن  . بخطاياها
اذا يقول الناس م ونازفة الدم، عندما أدركت المرارة التي تعانيها من نزف الدم، لم تبالِّ 

وعندئذ يؤك ِّد قد ، دب ثوب المسيحنها نجسة!" بل خرجت وفي وسط الزحام لمست ه  إعنها "
دب ثوبه )الكاهن(، تخرج الرب ولو عن طريق ه  مع حًقا عندما يتالمس المعترف . "خرجت قوَّة"

 تزيل الخطيَّة وعارها. ،رةمطه ِّ  ،قوَّة عمليَّة فعليَّة، قوَّة الروح القدس
فإن من الحياء ما يجلب  ،"ال تستح في أمر نفسك :ينا الحكيم ابن سيراخيوص

 (. ٣١، ٢٤: ٤ال تستح أن تعترف بخطاياك" )... الخطيَّة، ومنه ما هو مجد ونعمة

 إنه أبوك
. بمسئوليَّته عنها شعرأب االعتراف أب له أوالد، يحمل خطاياهم ويشعر بثقلها، وي

ته أن خطايا شعبه ت ألنَّه يرفع عنه خطايا  ،لذلك يبارك المعترف، ع فيهتجمَّ يشعر في أبوَّ
 .الشعب

فليس هناك لحظات أسعد من تلك التي يجد فيها األب أوالده آتين، شاعرين بخطاياهم 
نه يشارك المسيح في فرحته بالخاطئ، ومالئكة السماء إ .وثقلها، معترفين بها بانسحاق قلب

نه . إت منه هو ال منكوكأن الخطيَّة قد حلَّ . لقدس الحلويعطيك بالروح ا، التي يكون بينها فرح
 يهتم بخالصك ألجل خالص نفسه هو أيًضا!

"إنَّني  :قائالً  ،ًعا في ثوب البر  الذاتي ومظهر القداسةوعلى العكس، متى أتيت متقن ِّ 
حتى ال يكون  د في إعطائك الحل  يحزن قلبه ويتردَّ  ،"...الحمد هلل كويس، مثل باقي الناس

 جرًما في استخدامه السلطان المعطى له بغير أمانة.م

 إنه إنسان مثلك
يس يوحنا الذهبي الفملماذا نخجل من الكاهن مع أن  البطريرك، يقول بأن هللا  القد  

فالكاهن ليس من طبيعة تخالف  يسمح بأن نشعر بالضعف لكي نعين ضعفات الشعب؟!
لذلك في كل  .عن معرفةفأمَّا هو  ،. وأنت تخطئ في جهلئوهو يخط ،تخطئ أنت. طبعيتك

وجهاالت شعبك". فالكاهن له نفس  خطايايعن  ...مرَّة يرفع القرابين يقول: "اقبل هذه الذبيحة
 ه نعمة هللا ولو إلى ثواٍن.حت  ض لنفس ضعفاتك وأكثر منها لو بار  أو على األقل معرَّ  ،ضعفاتك
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 يإنه طبيبك الروح
في العهد القديم كان يلتزم األبرص بأن يقف عارًيا أمام الكاهن، ال ليشفيه من برصه، 

م عنه القرابين والذبائح بل ليفحص كل عضو من أعضائه، حتى إذا ما تكشَّ  ف له المرض قدَّ
ًيا كل خباياها، ليفحص كل وما هذا إالَّ رمز لوقوف نفسك أمام أب اعترافك، معر ِّ  .ألجل شفائه

ا لك أثمن دواء لشفائك هو الذبيحة مً مقد ِّ  ،ًيا ألجلك متى اكتشف ضعفكمصل ِّ ، من جوانبها جانب
 اريَّة التي بدونها لن تستطيع أن تبرأ.الكفَّ 

ال تخجل الفتاة المريضة التي تشعر بثقل المرض من أن أخجل حًقا، أليس من الم  
بينما تأبى النفس  ،الدواء ا لهامً تكشف جسدها أمام الطبيب ليفحصها ويعرف مرضها مقد ِّ 

م البشريَّة التي أحسَّ  ت بمرارة الخطيَّة وثقلها وآالمها من أن تفضح ذاتها أمام أب اعترافها، ليقد ِّ
معطًيا إيَّاها بعض ، ًصايسوع فادًيا ومخل ِّ ربنا ا لها مً مقد ِّ ، لها الدواء الروحي ال الجسدي

 ة مع هللا؟!رَّة مع التداريب للنمو في الحياالتأديبات الم  

إن كانت كل الفنون واالختراعات المكتشفة ببراعة اإلنسان، التي نفعها يخص حياتنا  ❖
الزمنية فقط، ال نستطيع فهمها ما لم يعلمنا إياهم معلم، فكم غباوة نكون عليها إذا تخيلنا أننا 

طأ فيها ال لسنا محتاجين إلى معلم في تلك األمور التي ال تراها العين بل القلب النقي، والخ
يؤدي إلى خسارة وقتية يمكن إصالحها بسهولة بل تدفع إلى انهيار الروح والموت األبدي؟! 
هذه التي نخوض فيها معارك نهارية وليلية، ليس أمام أعداء منظورين بل غير مرئيين 

 وقاسين، معارك روحية ليس أمام واحد أو اثنين، بل أمام صنوف بال حصر!
ك خطورته الكبرى، لسبب كثرة العدو )إبليس وجنوده( وسرية وللفشل في هذه المعار 

الحرب. لهذا يلزمنا أن نقتفي آثار آبائنا وننزع حجاب الخجل )من أب االعتراف( كاشفين 
 .1آلبائنا كل ما يخطر لفكرنا

 األنبا موسى

دين، الذين ال يخجلون من متمث ِّلين بالمزارعين المجاه ،د هذا الحقل الذي لناسم ِّ ليتنا ن   ❖
 .إشباع األرض بالسماد، ونثر الرماد القذر على الحقل حتى يجمعوا محصواًل أوفر

نه من المخجل أن يعترف اإلنسان بخطاياه، ولكن هذا الخجل يكون أشبه بعمليَّة إحًقا 
نت ذا تظهر الثمار التي كابهالحرث لألرض، وإزالة العوسج منها، وتنقيتها من األشواك، و 

                                                 
1 Cassian: Conferences, 2:11. 
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 تحسب عدًما.
يس أمبروسيوس  القد  

أن يعترف  يألن الذي يستح ،بالمرأة السامريَّة وال نخجل من أن نعترف بخطايانا نحن هفلنتشبَّ  ❖
ام المسكونة كلَّها.ّ  شهَّ ففي ذلك اليوم ت   ،صبخطاياه ليخل   ام واحد بل قدَّ  ر ليس قدَّ

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

سواء أكملتها أم لم أكملها، فإن  ن النجاسات التي يبذرها الشيطان فيَّ إيا أبي، " :قال أخ ❖
 ."العدو ال يتركني أخبر أبي بها بسبب الحياء

ك بل اخبر أباك بجميعها حتى بأحالم ال تطع عدوَّ ]أجاب )تلميذ األب بفنوتيوس(: 
ومؤمًنا  ،ن كنت مطيًعا له في كل شيء من أجل هللاإ ،ه شيًئا من أفكاركعن فِّ خ  الليل، وال ت  

 .[حاسب أنت عنه كلها ما تخفيه عنه فسوف تُ حاسب عنك لطاعتك له، وأمَّ يُ  أنه
يس ب  الديوساالقد  

 فرة، ألنَّه من  أسوا فمهما كنتم خطاة اطلبوا المغيال ت، اعترفوا بخطاياكم، صل وا ألجل غفرانها ❖
 البشر غير خاطئ؟! لنبدأ بالكهنة. من  

موا ذبائح عن خطاياهم أواًل ثم عن خطايا الشعب )عد  عب؛ ١٦ فقد قيل للكهنة أن يقد ِّ
: "إنَّني ال ي قال لهأحدهم أنه بار وبال خطيَّة  ىدعا(. فالذبائح تدين الكهنة، وذلك متى ٢٧: ٧

مها هي نفسها تدينك. لماذا تقد ِّ أنظر إلى ما تقوله، بل إلى ما تقد ِّ  م مه، فإن الذبيحة التي تقد ِّ
 ن كنت بال خطيَّة؟! هل بتقديمك للذبيحة تكذب على هللا". إذبائح عن خطاياك 

بالحقيقة  وكهنة العهد الجديد غير خطاة. فرض أن كهنة العهد القديم خطاة.نلكن ل
نَّني خاطئ معكم، أقرع صدري، معكم أطلب أي ها اإلخوة، إنَّني كاهن هللا ألنَّه أراد ذلك، إ

 ى مراحمه.الصفح، معكم أترجَّ 
يسون، مربَّ  الرعاة، أعضاء الراعي يسوع، و ول، القادة العظماء األ  و ا كان الرسل القد ِّ

غضبون على نهم ال ي  إ ...حتى هؤالء بالحقيقة كانت لهم خطيَّة ،نعم !هؤالء كانوا بال خطيَّة
سمع ما يقوله الرب نفسه لرسله: أفتري عليهم، بل أذلك. إنَّني ال بل يعترفون ب ،قولي هذا

 (.١٢، ٩: ٦ كما نغفر نحن أيًضا للمذنبين إلينا" )مت ،واغفر لنا ذنوبنا "صل وا أنتم هكذا...
يسين، هل بعد ما قام الرب من بين األموات وثبت  نخبرو أ م بالروح ا أي ها الرسل القد ِّ

مع إلى إجابتهم حتى ال تلنس ...ت عنكم الخطيَّة تماًما؟ل انقطع  عليكم ه القدس الذي حلَّ 
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ن اعترفنا بخطايانا فهو إ"إن قلنا إنَّنا بال خطيَّة نضل أنفسنا وليس الحق فينا. : ييأس الخطاة
 (.١٠-٩: ١ يو ١رنا من كل إثم" )أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطه ِّ 

رتب في الكنيسة، الذين يخدمون المذبح المقدَّس، صحاب الأأما تعلم أن هؤالء الذين هم  ❖
ة، وحتى نحن أنفسنا الجالسين على كرسي نَّهم بشر ذوو أجساد ترابيَّ إليسوا أبراًرا بالكليَّة، 

رئاسة الكهنوت ونعظكم دائًما مشتبكون بالخطايا، ولكن ال نيأس من محبَّة هللا للبشر، وال 
 .نظهر عدم اإلنسانيَّة

ا على الغير من األمور التي قو عل الكهنة تحت أعراض اآلالم )الخطيَّة( ليشففإنَّه لهذا ج
 تصيبهم.

إن مخالفة الناموس مختلفة األشكال، وهذه المخالفة مساوية لغيرها من الخطايا، وعلى  ❖
م أكثر منكم أنتم السامعين. وباألحرى لي أنا المتكل ِّ ، ي أن هذا القول أزعج كثيرينحسب ظن ِّ 

 ن التعليم متساوًيا، والجراحات متساوية، فهكذا المراهم أيًضا تكون متساوية.متى كا هألن
م والسامع كالهما تحت حكم هذه وهذا الفعل صار من محبَّة هللا للبشر حيث أن المتكل ِّ 

 منهما مذنب وعاص ألوامر هللا. الطبيعة متساويان، ألن كال  
كم يأخذ في اعتباره ضعف ، متى ح  فإن قلت: لماذا؟ أجبتك بأنه حتى المعل ِّم الروحي

د المخطئين، ويضع لهم القوانين المناسبة برفقٍ  تهم، فال يشد ِّ ، لكونه عارًفا لضعفهم ونقص قوَّ
 عليهم القوانين الثقيلة.

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

لونه يوًما فيومً  كثيرون يحجمون عن االعتراف خوًفا من كونه تشهيًرا بهم، ❖ ، اأو يؤج ِّ
لين الخجل أكثر من خالصهم. وهم في ذلك يشبهون أناًسا أصابهم مرض في مفض ِّ 

 اء، وبذلك يهلكون بخجلهم.أعضائهم المستحى بها، فيخفونها عن األطبَّ 
عد خالص بناه، ونستحًقا من يقبل هذا. أن نخجل من إرضاء الرب الذي عصي  

 نفوسنا؟!
تستحون من ارتكاب الخطيَّة، بينما تخجلون ال مين، يا من ون مكرَّ أحًقا بخجلكم تصير 

"ال  :من طلب العفو عنها؟! فإنَّني ال استخدم الخجل حيثما انتفع بفقدانه، إذ يقول الخجل لي
 هلكك بسببي".تهتم بي فخير لي أن أهلك بواسطتك عن أن أ  

السخرية وكالم  وجهعلى أي األحوال هناك مجال يكون فيه الخجل هاًما، عندما ت
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والزمالء  اإلخوةالهزء للشاتمين، عندما يقوم اإلنسان بإهالك أخيه وتحطيم الساقط. أمَّا بين 
العبيد، حيث يشتركون في الرجاء والخوف، في األفراح واألحزان، إذ لهم روح واحد من رب 

ين يشاركونك في واحد وأب واحد، فلماذا تخجل منهم كأنَّهم غرباء عنك؟! لماذا تهرب من الذ
: ١٢ كو ١ا )مً ن كان عضو واحد فيه متأل ِّ إهل يمكن للجسد أن يشعر بالسعادة  ...مصائبك

  أن نرتبط مًعا مشتركين في الحزن ومجاهدين مًعا في العالج. نانه يلزمإ ...؟!(٢٦
 العالمة ترتليان

 (.Fobiolaفي وصفه توبة ) ❖
وهو أن  ،رسائلي ويتوبون بواسطتي يقرءون وله، وهو مفيد لمن أمر واحد أريد أن أق

Fobiola ٩ هكذا لن يخجل الرب منها في السماء )لو ،من الرب على األرض إذ لم تخجل :
٢٦.) 

لقد كشفت جراحاتها أمام أنظار الكل. إنَّها لم تتعجل إلى الكنيسة )بين صفوف 
ة إلى أن يعيدها الكاهن حلَّ ت خارج الم  موسى، حيث جلس أختبل امتثلت بمريم  ،المؤمنين(

 (.١٤: ١٢ ة مرَّة أخرى )عدحلَّ الذي أخرجها، إلى الم  
وعبرت حافية  ،إنها كانت بابل التي نزلت عن عرش ملذَّاتها، وجلست على التراب

 (.٢-١: ٤٧ القدمين على أنهار دموعها )إش
يس إيرونيموس  القد  

 صيلاعترف بالتف
يفيض بكل  - في جٍو خاٍل من الرسميَّات والشكليَّات - االبن الذي يشعر بحب أبيه

 ئيقدر أن يخب ِّ  الوالمريض الذي يطمئن إلى الطبيب،  مشاكله ومشاعره وأحاسيسه على والده.
ل خفاء عارض من العوارض قد يضل ِّ إعنه شيًئا من آالمه الجسديَّة، بل وأتعابه النفسيَّة. ألن 

م دواء قد يضر أكثر. معرفةيب عن الطب  المرض، فيقد ِّ
الطبيب إذا ما  هال يكتفي بهذا القول، إنَّما ينب ِّ  بآالم في رأسه ووالمريض عندما يشك

 كان يشعر بسوء في الهضم أو ألم في أسنانه أو ضيق نفس يمر به في حياته.
دة. اض الروحيَّة المعقَّ هذا بالنسبة لألمراض الجسديَّة، فكم باألكثر يكون بالنسبة لألمر 

هذه قد يكون سببها كبرياء يظهر في معاملتك ، فقد يشكو إنسان بآالم مرَّة من جهة أفكار نجسة
مع أقربائك في البيت، وقد يكون الدافع إليها صداقة جديدة مع شاب مستهتر، أو نتيجة كثرة 
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 و لسبب قلق وضيق يساورانك أو لسبب أو آلخر.أالضحك والهزل، 
ما أحوج المعترف وأب االعتراف، إلى أن يجلسا مًعا جلسات طويلة يكشف فيها  حًقا

فاته بالتفصيل، حتى ال يسرع األب في الحكم بالمرض.  المعترف كل أفكاره وتصر 

 صيل مركزةاتف
، ذكر كل ما يخص حياتكأال تنسى أي ها المعترف قيمة وقتك ووقت أب اعترافك، ف

يدة كل البعد عن حياتك، كأن تذكر أنَّك أخطأت في حق أحد لكن ال داعي لذكر تفاصيل بع
وتقضي ... ثم قصص عن حياة قريبك وطباعه أقاربك، وعندئذ تبدأ في شرح نوع القرابة،

  ساعات طويلة في الحديث عن غيرك.

 آخرين عنال تعترف 
في حديثك مع أب اعترافك اذكر أنَّك تعترف عن نفسك وخطاياك، ال بالنيابة عن 

فات أقربائكين. فال تبر ِّ آخر   ًرا ذاتك.خوتك مبر ِّ إفتعترف عن خطايا  ،ر ثورتك في المنزل بتصر 

تك رء من علَّ ن شئت الب  إال يفيد العالج في المرض المجهول. أوضح ذاتك للطبيب  ❖
ن أخفيت عنه واحدة إ. ألنك كلَّها أوضحها لهبعالجه لك. وإذا تكاثرت بك األمراض والعلل 

 ء فهو يؤذيك.وأعطاك الدوا
يس إيرونيموس  القد  

 االعتراف ال يقف عند حدود الخطيَّة
ونمو لإلنسان الجديد. هو اعتراف بالضعف  ،ل من اإلنسان القديماالعتراف هو تحل  

 كما فيه شكر للرب على ما يهبنا به من نمو روحي وسالم وفرح.

السماء واألرض ألنك أخفيت هذه عن الحكماء  حمدك( أي ها اآلب ربأ"اعترف لك ) ❖
 (.٢٥: ١١ " )مت...والفهماء

  الَّ نظن أن كلمة "اعتراف" هنا تعني االعتراف الذي ينطق به الخطاة.أيجب 
لوا فإنَّه  ن كان السي ِّد المسيح البعيد عن كل خطيَّة يقول "اعترف" فإن االعتراف ال إتأمَّ

فإننا نعترف هلل حون هللا أيًضا. ا أولئك الذين يسب ِّ يخص الخطاة فحسب، بل ويخص أحيانً 
. وكالهما اعتراف حسن، سواء في لومنا ألنفسنا نحن ستذنابنا ألنفسناا في بتسبيحنا له أو

 أو تسبيحنا هلل الذي بال خطيَّة. ،الذين لسنا بال خطيَّة
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يس أغسطينوس  القد  

 اعترافك بْ عالقتك بأ
علم الطب الحديث كل شخص بل كل عائلة، أن يكون لها طبيبها الخاص،  يطالب

ل سقوط األبناء في أو تسه ِّ  ،يعرف ظروف العائلة وأمراض آبائهم التي ربَّما يرثها األبناء
ع حالة الشخص وعلى ضوء هذه المعلومات وغيرها يقدر الطبيب أن يتتبَّ  .أمراض معيَّنة

 ي مرض يصيبه.الصحيَّة، فيسهل عليه اكتشاف أ
ال يذهب  ،نادت بأن يكون لكل فرٍد طبيبه الروحي – فمنذ القرن األول –أما الكنيسة 

وبحل من أب اعترافه ، إلى آخر سواه إالَّ في ظروف قاهرة كما في حالة انتقاله إلى مدينة أخرى 
 القديم.

راف. يسوع عن طريق أب االعتربنا ل ةوهذا التقليد له أهميَّته، فاالعتراف تلمذ
خر؟! هذا بجانب آيسوع، فكيف يطلب أًبا ربنا فالمعترف يشعر بأبوَّة أب اعترافه له في شخص 

ما لهذا األمر من أهميَّة في معرفة األب لظروف ابنه وأحواله العائليَّة وظروفه في الدراسة 
  ل له وصف األدوية الروحيَّة بإرشاد الروح القدس.ممَّا يسه ِّ ، والعمل

ته البنه الروحي، يشعر أنه  هذا من جانب، ومن جانب آخر، يشعر أب االعتراف بأبوَّ
. ن كان االبن قد بدأ يهمل أو يستهترإع حياته، يدرك ويتتبَّ  ،يهتم به ويصل ِّي ألجله، من أحشائه

في كل  –لو أن االبن  متابعته يمكن الهذا كله . كان في نمو روحي أم في ضعف ونزولإن 
 .ديدٍ ج يبحث عن أبٍ  –مرَّة 
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 خامًسا: طلب النمو الروحي
يتطلَّع داود  (.٥٠ في أحشائي" )مز هديا هللا، وروًحا مستقيًما جد ِّ  "قلًبا نقًيا اخلق فيَّ 

 ،يا هللا" "قلًبا نقًيا اخلق فيَّ  - لقة الروحيَّة الجديدةالخِّ  –فيشتهي الميالد الجديد  ،اإليمان بعيني  
صار لنا هذا القلب  –من مراحم هللا علينا –ونحن  مع تجديد يومي دائم ونمو روحي مستمر.

ضرمها بالتوبة، المعموديَّة الثانية، وعمليَّة نو  ،الجديد، وإمكانيَّات الحياة التي نلناها بالمعموديَّة
 اإلنسان في هذا الجسد. اإلضرام ليست لوقٍت ما، ألن التوبة عمليَّة مستمرَّة طالما بقي  

وبالنعمة اإللهيَّة إلى نمو ، وبالتالي إلى جهاد دائم، ئمةاإلنسان محتاج إلى توبة دا
فبقدر ما يلتقي بمراحم هللا تصير له شفافيَّة إلدراك ومعرفة خطايا كان يحسبها  ،روحي دائم

 فضائل، ويدرك عمًقا يشتهي الوصول إليه "ألن مراحمه ال تزول، هي جديدة كل صباح" )مرا
ر، بل من جهة اإلنسان الذي في جانب هللا غير المتغي ِّ ة هنا ليست من (. والجدَّ ٢٣ -٢٢: ٣

نه كإنسان إكما لو لم تكن من قبل.  ،ه المتزايد، يدرك مراحم هللا بصورة أعمقكل يوم، في نمو  
 د في أحشائي".، "روًحا مستقيًما جد ِّ "ر شكله كل يوم بتجديد ذهنهر "يغي ِّ حي  متغي ِّ 

يس يوحنا الذهبي الفميقول  ت لنا عطي  أ   ،إنَّنا في هذا العالم نشبه جنيًنا بالمعموديَّة القد  
لقي بنا كتمل بالتمام يوم ي  هذه الصورة ت   –المسيح والكنيسة  –ن فينا صورة والدينا اإلمكانيَّة لتتكوَّ 

كون أحياء، فنخرج من ا، ونحن في رحم العالم دائمي النمو نالعالم إلى لحظة الدينونة. فإن كنَّ 
والنمو هو  .أشد ط المي ِّت الذي يخرج من ظالم إلى ظالمظلمة الرحم إلى الحياة، وإالَّ كنَّا كالسق  

م كل عام دروًسا حفظها بال تجديد في معلوماته أو طريقة ة الحيويَّ معال ة، فاألستاذ الذي يقد ِّ
ن والنبات، الذي ال ينمو يكون كما الحيوا ،والطفل كم عليه بالموت في علمه.ح  ، يتدريسه

وال حاجة ، ص تماًماأنه خل   وظنَّ ، يسوعربنا ًتا. هكذا كل من شعر باالكتفاء من مريًضا أو مي ِّ 
ًتا، ولو مثل هذا يكون مي ِّ ، له إلى الجهاد أو إلى اختبارات يوميَّة جديدة وحياة أعمق مع الرب

 يرك.ًدا أو كاهًنا أو أسقًفا أو بطر كان راهًبا متوح ِّ 

 صراع دائم بين الحياة والموت
 ينستعدم يلزمنا أن نكون  نهاية المطاف، لكن يالتوبة واالعتراف فالتناول ه تليس

تبقى هذه  .ورغبات اإلنسان العتيق ،تستكين عوامل الشر وقوى الفساد القديمة . إذ الدأش لصراعٍ 
 .ثغرة من الثغرات ظة للثورة على اإلنسان الجديد متى وجدتالقوى رغم ضعفنا متيق ِّ 

إذ قال: "إذا  ،وصلب عوامل الشر القديمة ،قد حذَّرنا رب المجد لئالَّ نتغافل بعد التوبةل
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خرج الروح النجس من اإلنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة وال يجد. ثم يقول 
ويأخذ معه سبعة هب ثم يذ، ًناويجده فارًغا مكنوًسا مزيَّ أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. فيأتي 

 )مت فتصير أواخر ذلك اإلنسان أشر من أوائله" ،فتدخل وتسكن هناك ،خر أشر منهأرواح أُ 
٤٥-٤٤: ١٢.) 

رِّف ةِّ الرَّب ِّ  :ويعل ِّمنا الرسول بطرس ال مِّ، بِّم ع  اتِّ الع  اس  ب وا مِّن  ن ج  م ا ه ر  د  ان وا ب ع  "أل نَّه  إِّذ ا ك 
ي وع  الم سِّ ل ِّصِّ ي س  ، ف ق د  و ال م خ  لِّب ون  ا، ف ي ن غ  ت بِّك ون  أيًضا فِّيه  ، ي ر  َن حِّ ُر َأَشرَّ م  َصاَرْت َلُهُم اأَلَواخ 

صيَّ اأَلَوائ ل   ون  ع نِّ الو  ت د  ف وا ي ر  م ا ع ر  د  ، مِّن  أنَّهم ب ع  رِّف وا ط رِّيق  البِّر ِّ م  ل و  ل م  ي ع  ي ًرا ل ه  ان  خ  ة . ألنَّه ك 
سةِّ الم سلَّمةِّ  ل ة   المقدَّ ت سِّ ن زِّير ة  م غ  اد  إلى ق ي ئِّهِّ، و خِّ ل ب  ق د  ع  : ك  قِّ ادِّ م  م ا فِّي الم ث لِّ الصَّ اب ه  . ق د  أ ص  م  ل ه 

أ ةِّ" ) م   (.٢٢-٢٠: ٢ بط ٢إلى م ر اغ ةِّ الح 
اإلنسان الجديد والعتيق يدوم إلى آخر نسمة في بين الصراع بين الحياة والموت، 

 حتى الدم(. ألنَّه "لم تقاوموا بعد ٢٢: ١٠ ص" )متفهذا يخل   منتهىإلى ال"الذي يصبر وحياتنا 
 (. ٤: ١٢ مجاهدين ضد الخطيَّة" )عب

ثنا الرسول بولس عن أشخاص "بد (. ويقول ٣: ٣ وا بالروح وأكملوا بالجسد" )غالأويحد ِّ
م أيًضا أذكرهم لكم مراًرا واآلن أذكره ن كنت  ن يسيرون ممَّ يفي رسالته إلى فيلبي: "ألن كثير 

(. هؤالء قد فقدوا الطريق ١٨: ٣ وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهالك" )في ،باكًيا
 هؤالء نهايتهم الهالك.، وا بداية روحيَّة قويَّة، بل وبعدما ساعدوا بولس في الخدمةأبعدما بد

ل ِّ أمَّ  ه  فِّي ك  س  بِّط  ن ف  د  ي ض  اهِّ ل  م ن  ي ج  ك  لِّك ي  ا عن نفسه فيقول: "و  ا أ ول ئِّك  ف  ٍء. أمَّ ي  ش 
ن ى لِّياًل ي ف  ذ وا إِّك  ك ض  ه ك ذ ا ،ي أ خ  ن ى. إًِّذا أ ن ا أ ر  لِّياًل ال  ي ف  ن  ف إِّك  ه  ب ل  أ  ، و أ مَّا ن ح  دِّي و استعبِّد  س  ق م ع  ج   ّ

ف وًضا" ) ي م ر  ير  أ ن ا ن ف سِّ رِّين  ال  أ صِّ ز ت  لِّآلخ  ر  د  م ا ك  تَّى ب ع  (. ويؤك ِّد قائاًل: ٢٧-٢٥: ٩ كو ١ح 
ي"لِّذ لِّك  أ ن ا أيًضا  وِّ هللا و الناس" )أع ُأَدر  ُب َنْفس  مِّير  بِّال  ع ث ر ٍة مِّن  ن ح  ائًِّما ض  : ٢٤ لِّي ك ون  لِّي د 

ي اءِّ ق د  ١٦ يعِّ األ ش  مِّ فِّي ج  ْبتُ (. ويقول: "و  ب ع  و أ ن  أ ج وع   َتَدرَّ  (.١٢: ٤ " )في...أن أ ش 

 ي والصراع الروحيالنمو الروح
(. فلماذا ال ٣: ٣وا روحًيا، وماتوا إذ أكملوا بالجسد )غل أبد اذكر لنا بولس أناسً ي

د نوالنا الوالدة الجديدة من هذا العالم ينقلنا هللا حتى ال نتعرَّض لما تعرَّض له هؤالء، فنفقد ، بمجرَّ
 حياتنا؟!

ن "أخذ الرب اإلله آدم أوكان  لقد خلق هللا آدم كاماًل )نسبًيا( ال يعرف الخطيَّة،
ل ناموس خضع له آدم بعد خلقته (. فأو ِّ ١٥: ٢ ويحفظها" )تك ليعملهاة عدن ووضعه في جنَّ 
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"، وكان يمكنه أن يعمل بحسب اإلمكانيَّة التي أعطاها الرب إيَّاها. ونحن بعد ناموس العملهو "
ليعمل اإلنسان الجديد الذي له ، ملوالدتنا الجديدة في المعموديَّة يلزمنا أن نخضع لناموس الع

 هو الروح القدس الساكن فيه.، و تهإمكانيَّ 
الذي يمطر  ،م للروح القدس فينايبالعمل أو التداريب الروحيَّة إالَّ تسلوماذا نقصد 

 فق مع إرادة فادينا.أتي بثماٍر تتَّ نعلينا بمواهبه، ف
د إحالل لعادة بعادة أخرى، أو مجرَّ  تليس اأنه ،مفهوم التداريب الروحيَّةهنا ينكشف 

 ينبع هذا التغيير والتبديل من الروح القدس.إنَّما يلزم أن ، إبدال سلوك بآخر
هللا عامل. وبقدر ما يحتقر اإلنسان إرادته أن فاإلنسان في توبته يدرك وجود هللا فيه، و 

نتيجة لالستسالم كوأفكاره  يشعر بعمل النعمة، فتتغيَّر معاييره وسلوكه، الذاتيَّة ومقاييسه ومعاييره
 .أعمقٍ  الدائم للروح وإذابة اإلرادة البشريَّة في اإلرادة اإللهيَّة كل يوم بصورةٍ 

د  فالتداريب الروحيَّة أو النمو الروحي يعتمد أواًل على عمل النعمة، وليس على مجرَّ
 ، مهتًماقهل من الخارج سلوكه وأخالحاول اإلنسان أن يشك ِّ لئال يالمظهر السريع للنمو، 

كمن يأتي بثمار صناعيَّة ويلصقها بشجرة جافة ال حياة فيها، ليخدع  ،خارجيالتجميل بال
الَّ تكون عمليَّة اصطناع نمو، ألن االصطناع أسهل على أالتداريب الروحيَّة يليق ب ناظريها.

 اإلنسان من الصراع. 

 عمل النعمة في التداريب الروحيَّة
ة هي حياة مع الرب، أو صراع بين الحياة والموت، بين ن الحياة المسيحيَّ إقلنا 

لقيت وسط ظالم التربة التي هذا الصراع يخلق نمًوا. كالبذرة التي متى أ  . اإلنسان الجديد والقديم
ة التي فيها، فينمو الجنين نجدها تعمل باألكثر على ظهور الحيويَّ ، لها ومفسدٍ  لٍ تبدو كمعط ِّ 

 الساق، وبعد حين تأتي ثمار كثيرة. ويتعمَّق الجذر أكثر ويخرج
لها، بل بالعكس تكون باعًثا لها على إظهار فالبذرة الحيَّة ال تميتها التربة وال تعط ِّ 

سد جالحياة التي فيها واإلتيان بثمار كثيرة. واإلنسان المجاهد ال يخمده العالم بمغرياته وآالمه وال
. بل بالعكس يحدث صراع، بشهواته والشيطان بحروبه  بين هؤالء األعداء وبين الروح الحي 
د كيانها باألكثر في وسط التربة، وال يكون لها جذر إوكما أن البذرة  ن كانت مي ِّتة، يتبدَّ

م الحياة التي فيه، التي ليست منه بل هي إعميق وال ساق يحمل ثماًرا، هكذا اإلنسان  ن لم يقد ِّ
يريد أن يخم ِّر العجين بال خميرة فيفسد  روح هللا الساكن فيه، يصير جهاده وعمله كمنمن 

يس مقاريوس الكبيرعمله كله. أو كما يقول  أشبه بمن جاهد وتعب في حرث األرض  القد  
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ن الرب يب  لم ألنَّه "إن  .[(١: ١ وإلقاء البذور لكن باطاًل يتعب ما لم يرسل هللا مطًرا وغيوًما )زك
(. ١: ١٢٧ اس" )مزس الرب المدينة فباطاًل تعب الحرَّ اؤون، وإن لم يحر  يتعب البنَّ  البيت فباطالً 

 (.١٣: ٢ "ألن هللا العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا" )في
 (.٥: ١٥ ويؤك ِّد رب المجد "بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيًئا" )يو
الجبارة التي فينا، التي تقدر أن هذا هو مفهوم التداريب الروحيَّة، إنَّها إدراك لإلمكانيَّة 

عين أكثر كلَّما وبهاينا باستمرار بقدر ما نستسلم لها ونجاهد تحت توجيهها وإرشادها تنم ِّ  ، متشج ِّ
ته ألنَّه كلَّما أحاطت بنا ظلمة تربته نمت في . ازدادت الحروب الروحيَّة وثار العدو )إبليس( بكل قوَّ

 ائل( الناضجة في حينها.الخفاء جذورنا وأتينا بالثمار )الفض

 لماذا ال يعمل هللا بغير إرادتنا؟
يس يوحنا الذهبي الفمفي إيجاز نلخ ِّص ما قاله  في رسالته إلى صديقه تادرس  القد  

أمر تها الطبيعة أو حتميَّ ن هللا يخلقنا بغير إرادتنا، ويعطي لقوانين إ 1)ثيودوروس( الساقط اليائس
ة، أعطانا في األمور الهامة )الروح( مطلق حرَّ  كإله له إرادةلكن إذ وهبنا صورته . تشكيل جسدنا

لها ليجم ِّ  نطلب يد الفنان الخالقونحن في ذلك  ،له ل روحنا لتكون عروًسال ونجم ِّ الحرية لكي نشك ِّ 
عمليَّة النمو إالَّ فنحن نعمل، وما عملنا بتدخل في . قبولنا ورضاناحسب إرادته. لكن البد من 

 .بقدر جهادنا في إعالن إرادتنا العاملة لنمو روحنا

كثيًرا نحو المدينة ونقص سيره مياًل واحًدا، فقد أضاع كل تعبه  ىكما أن اإلنسان إذا مش ❖
ك مدينة ر س األخير ال يدولم يدخلها، كذلك المؤمن )الراهب( إذا لم يجاهد إلى النف  

 األطهار.
 عموديالقد  يس سمعان ال

م إلى  ❖ ال سبيل لنا إلى النجاة من الرجوع إلى الوراء، إالَّ باالجتهاد الدائم في االرتقاء، والتقد 
ام، ألنَّنا حي م هو نفسه التقهقر. فإنَّ  ما نقف في جرينا نرتد  نقدَّ  أردنا إلى ما وراء. وعدم التقد 

ا من راحةعلينا أن نسرع راكضين على الدوام خلو  الَّ نرجع إلى الوراء، فأإًذا  ًّ. 
يس أغسطينوس  القد  

دوا بروح ذهنكم" )أف ❖ (، إلي التقدم الروحي ٢٣:٤ إننا نحتاج إلى ما يقوله الرسول: "وتتجدَّ

                                                 
 .م١٩٦٤نوفمبر  ٢٥راجع أقواله في كتيب "رسالة من يوحنا الذهبي الفم إلى ساقط يائس"، طبعة  ١
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(. فإن تغاضى اإلنسان عن فعل ذلك تكون النتيجة ١٣:٣ فـ "أنسى ما هو وراء " )في
 ية هي النكوص والتقهقر من سيئ إلى أسوأ.الحتم

. فكما أن اإلنسان الذي يجدف بقوة يحاول أن واحدٍ  ال يمكن للعقل أن يبقى على حالٍ 
، وبهذا يمتد إلى ما هو قدام، هيقاوم بسفينته ضد العاصفة القوية، مقتحًما التيار بقوة ذراعي

لعاصفة، هكذا يصير فشلنا واضًحا أما إذا تراخى بيديه فإن سفينته تدور بسرعة تحت قوة ا
نتراجع إلى الوراء عندما نكون غير متقدمين  سب شيًئا إضافًيا، ألنه بغير شكٍ تإن كنا ال نك

ن العقل البشري ال يستطيع أن يبقى على حاله، إذ ال يستطيع أي إإلى األمام. وكما قلت 
تى يبقى بدون تغيير. قديس أن يصل إلى مرتفعات كل الفضائل مادام باقًيا في الجسد ح

، فيصلي إليه هللا وحده هو غير المتغيرفإما أن يضيف شيًئا أو يفقد شيًئا. إننا نعترف بأن 
(. ويقول هللا عن ١٢:١ لن تفنى")عب وسنوك ،أنت ،النبي الطوباوي قائاًل: "ولكن أنت

الدوام وكلي  ألنه هو وحده الذي بطبيعته صالح على (.٦:٣ " )ملأنا الرب ال أتغيَّرنفسه: "
 ضاف أو ينقص منه شيء.الصالح وال يمكن أن ي  

لهذا يلزمنا أن نخضع لمطالب الفضيلة بعناية فائقة وشوق، وأن نشغل أنفسنا بعملها، 
ن العقل ال يقدر أن يبقى على حال واحد، أي ال يمكن أن يبقى من غير أن إألنه كما قلنا 

اقتناء صفات جديدة يعني وجود خسارة. فالفشل في ضاف أو تقل منه صفاته الحسنة. ي  
 .1وإذ تبطل الرغبة في التقدم يوجد خطر التقهقر إلى الوراء

 (ألب ثيؤدور )تادرسا

إن الذين يسيرون في سبيل الفضيلة يشبهون إنساًنا يسبح في وسط النهر سريع الجريان.  ❖
جريان الماء، يوشك أن  ولم يجتهد دائًما في مقاومة ،أن يقف قلياًل في الوسط أرادفإنَّه إذا 

 يغرق قهًرا.

كما أن المسافرين الذين يسيرون بنشاط ال ينظرون إلى مقدار ما تجاوزوه من الطريق، بل  ❖
يبلغوا المكان  أن شيء آخر إلىيفك ِّرون في وال  ،عليهم من المسافات يتأمَّلون فيما بقي  

ل إلى وطننا الذي هو ن الوصو يالمطلوب، هكذا نحن المسافرين في هذا العالم والطالب
، ال يجب أن ننظر إلى كم مرحلة قطعناها، بل لنفتكر في كم مرحلة تالسماواملكوت 

 الزالت باقية حتى نبلغ إليه.

                                                 
1 Cassian: Conferences, 6:14. 
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من كان مسافًرا وطالًبا الوصول إلى مكان ما فإنَّه ولو كان قد سار كثيًرا، ال يفيده 
 إالَّ في نهاية الميدان.ذلك شيًئا إذ لم يبلغ بسيره النهاية وال ينال اإلكليل 

 غريغوريوس باأل

 لو  كما أن الصعوبة في بناء بيت ليس في وضع األساس بل في االرتقاء بالبناء إلى الع   ❖
، يزداد التعب والكلفة، هكذا حال البناء لو  بمقدار ما يزداد البناء ويرتفع إلى الع   الالزم،

 بل في البلوغ إلى كماله األقصى.  ،شد ليست في وضع األساسالروحي، فإن الصعوبة األ
 األنبا أفرام السرياني

 (.٦: ٨٣ مغبوط هو اإلنسان الذي أعد مطالع في قلبه" )مز" ❖
إن البار ال يوجد في قلبه إالَّ مطالع ومصاعد. أمَّا الخاطئ فال يوجد في قلبه إالَّ 

وال  ،. فالبار يتَّجه نظره دائًما إلى األمور األسمى ارتفاًعا في الفضيلةانحدار وانخفاض
 آخر. يرغب سوى أن ينمو في الكمال غير مفتكر في شيءٍ 

بولس الرسول بداية رديئة  ابتدأإن االبتداء ال يعتبر في المسيحيَّة بل االنتهاء فقط. فقد  ❖
فما الذي ربحه من  بالشر، ىوانتهوانتهى نهاية محمودة. ويهوذا بعكس ذلك ابتدأ حسًنا 

مَّا الذي تربحه أنت من ابتدائك بالصالح و  تلمذته للسي ِّد المسيح والعجائب التي اِّجترعها؟!
"من يصبر إلى  :ن األكاليل تعطى بحسب النهاية ال البداية كقولهإ .شقًيا ت انتهاءً إذا انتهي  

 (.١٢: ٢٤ ص" )متالمنتهى يخل  
لها أو في وسطها، بل كان رآها يعقوب لم يكن الرب جالًسا في أو ِّ لَّم التي فإن تلك الس  

 .(٢٨)تك  ا في آخرهاواقفً 
يس إيرونيموس  القد  

كما أن حفظ البر  والصون من الخطيَّة أسهل من التوبة الحقيقيَّة بعد الخطيَّة، هكذا حفظ  ❖
من الرجوع إليها بعد انحرافنا عنها حيًنا من  الحرارة دائًما في الصالة والعبادة هو أسهل

 الزمان.
اد إذا ما أخرج من النار حديًدا محمًيا ليطرقه ويعمل منه ما يشاء ال يدعه الحدَّ  إن

ى ثانًيا بسهولة فيعود إلى لينه عيده إلى النار، لكي يحمَّ يبرد بالكليَّة، بل قبل أن تتالشى حرارته ي  
أي ال نسمح أن نفقد حرارة عبادتنا التي نحن فيها، ألنَّه متى  ،ذااألول، فلنصنع نحن أيًضا هك

 ه إلى حرارته األولى ولينه.مرَّة، يعسر علينا أن نرد   يبرد القلب وقس
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يس أمبروسيوس  القد  

هو الجهاد الثابت إلى المنتهى، فعلى هذا شريعة إن الجهاد الحسن الكائن بموجب ال ❖
 ال فقط ينال اإلكليل.المنو 

يس أغسطينوس  القد  

يسين فظن أنه يمكنه أن يقتني فضائلهم بال تعب. فسأل شيًخا  ❖ قيل: سمع أخ بأخبار القد ِّ
يسين، فصي ِّ   يكتب كل يومر نفسك مثل صبي كبيًرا، فقال له: "إن أردت أن تقتني فضائل القد ِّ

تب غيرها. فافعل أنت أيًضا هكذا: قاتل بطنك في هذه السنة من معل ِّمه، فإن حفظها ك آية
مت هذين عدو. وإذا قوَّ اللتبغضه كل بح الباطبالجوع، فإذا أحكمت ذلك، قاتل حينئذ الس  

 الخ. ك على هللافاحرص على أن تزهد في أمور الدنيا وتطرح همَّ 
يس بالديوس  القد  

 حرب دائمة
نَّنا نحن الذين فينا نعمة هللا التزال تؤذينا أهل الفطنة والبصيرة قط أن ينكروا ال يتجاسر أ  ❖

الذين اختبروا من  اإلخوةاألفكار الفاحشة النجسة، ألنَّنا كثيًرا ما صادفنا أمثلة من بعض 
ة خمس أو ست سنوات متتابعة  الفرح والنعمة درجة هذا مقدارها، حتى أثبتوا أنَّهم في مدَّ

وا منها بالكليَّة لم يدروا إالَّ والفساد الذي كان قنتالشهوة. وبعد ذلك لما زعموا أنَّهم  ماتت فيهم
بوا من ذلك وصرخوا  ،حتى احترقوا بالشهوة ،(٩: ٧ )رو ةك ثانيكامًنا في باطنهم تحرَّ  فتعجَّ

 "جنود الخطيَّة هذه؟! حاربتنامن أي ناحية "قائلين: 
ر من فأنا حُ  في حيث أن النعمة حاضرةفال يقل إذن ذو العقل السليم، من 

 ..الخطيَّة.
لهم، متى فعلت النعمة فيهم أقل فعل، يزعمون حينئذ أنَّهم فازوا  ةفالذين ال خبر 

 وصاروا مسيحي ِّين كاملين. ،بالظفر
ر زائد، حتى يعرف اإلنسان بالخبرة أن األمر هكذا. وأنا أقول فيقتضي األمر إذن تبص  

 كو ١سهم ولو كان فيهم المعز ِّي فلم يكونوا خالين من الخوف مطلًقا )أيًضا، حتى الرسل أنف
-١٢: ٢ (. فمع ما كان فيهم من فرح وبهجة كان فيهم أيًضا خوف ورعدة )في٢٧: ٩

١٣.) 
ن النفس بعد النعمة تخلو من كل هم، فاهلل يسمح إإلى يقولون بعض الومن حيث أن 
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الرسول قال ال ... ألن ولو إلكمال خدمة الروح لي أن أقول لكم بأنه البد من إرادة النفس،
 (.١٩: ٥ تس ١طفئوا الروح )ت  

( وتبغضها، ١٠-٩: ٢ إن ثارت عليك حرب )من الخطيَّة( أو ضيق، فعليك أن تقاوم )أي ❖
جهادك  أنالرب الحظ ألن قيام الحرب ضدَّك ليس ذنًبا منك، أمَّا بغضها فمنوط بك. فإن 

من نفسك في كل ساعة، ألن ذلك ليس ينزع الموت  حينئذفعلى قدر جهدك ومحبَّتك له، 
(. وفي ١٦: ٦ تي ١(، وإلى نوره )٢: ١٤؛ ١٨: ١ ثم يأخذك في حضنه )يو ،عسير عليه

( في تلك الدرجة ذاتها ١٣: ١ (. وتنتقل )كو١٥: ٥٩ لحظة يختطفك من فم الظلمة )مز
 (.١: ٦ كو ٢؛ ٣٧: ٢٣ ألن هللا يطلب من اإلنسان االجتهاد )مت... إلى ملكوته

يس مقاريوس الكبير  القد  

 أما تستعمله يوًما آخر؟ ،تستعمل شيًئا من األدوية ولم يشفك بالتمام إن كنت اليوم مثالً  ❖
قل يا هذا إذا عزم حط اب على قطع شجرة عظيمة ولم ت قطع بضربة واحدة، أما ينثني 

 فافعل أنت هكذا. ،اترَّ عليها بالضرب ولو عشرات الم
 ركم أشد نشاًطا ورغبة.لكي أجعلكم متكاسلين ومتهاونين، بل ألصي ِّ  هذالست أقول 

ة، ال يمل   ❖  ،ون من الحفركما أن الذين يشتغلون في كشف كنز ما أو معدن الذهب أو الفضَّ
هكذا  .ونهون في الحفر إلى أن يجدوا ما يطلبهم مانع من الموانع، لكنَّهم يستمر  وال يصد  

وكنز الفضيلة والكمال. يلزمهم أن يواظبوا على  ،الذين يطلبون الكنوز الحقيقيَّة الروحيَّة
تبع أعدائي أ" :قائلين مع النبي ،ويغلبوا كل الصعوبات والموانع حتى يجدوها ،التفتيش

(. فبمثل هذا العناد المقدَّس ننتصر على ٣٧: ١٨ فأدركهم وال أرجع حتى أفنيهم" )مز
 ب الفضيلة ال بطفرة في العمل.تسرذيلة ونكال

يس يوحنا الذهبي الفم  القد  

حين  ،الروح القدس امنا إيَّاهإن هذا النوع من الظفر على أعدائنا أي على رذائلنا وآالمنا علَّ  ❖
ذين كانوا عتيدين أن م الشعب كيف كان ينبغي عليهم أن يتدبَّروا ليغلبوا السبعة شعوب العلِّ 

قلياًل "الرب إلهك يطرد هؤالء الشعب من أمامك  :إذ قال لهم ،جدوهم في أرض الميعادي
 (.٢٢: ٧ ال تستطيع أن تغنيهم لئالَّ تكثر عليك وحوش البريَّة" )تث ،قليالً 

أن يظفر  في الذي يعتمد على هذا األسلوب في مقاومة رذيلة واحدة، باذاًل كل جهده
جد ما يجعله يخاف من أن يصيبه ضرر جسيم من بقيَّة رذائله وذلك ألن اعتنائه في بها ال يو 
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د في نفسه خوًفا، وبغًضا عاًما لبقيَّة الرذائل كلَّها، ولذلك من استئصال رذيلة واحدة خاصة يول ِّ 
 كل.لمقاومة ال اًحا ضد بقيَّة الرذائل وأيًضا مستعدً يعد سريًعا متسل ِّ  ،ح ضد رذيلة واحدةيتسلَّ 

يس يوحنا كاسيان  القد  

يتمرَّن بأسلحته الخاصة، كما لو كان يستعد للقيام  أنمن يريد أن يخوض حرًبا عليه أواًل  ❖
امه. الالزمبالعمل   عليه في الحرب، ويقوم كأن العدو قدَّ

أو كمن  ،ه للرميفإنَّه يستخدم أذرع ،النشابة يران في رمأو بالنظر إلى من يريد المِّ 
 يتجنَّب ضربات أعدائه أو يهرب منهم في حذر شديد. 

ومن يرغب في اإلبحار بسفينة أو بتجديف في البحر، عليه أواًل أن يتدرَّب في نهر، 
ن صوته بالتدريج على جميلة وإلى صوت مبدع، فإن يمر ِّ  ةومن يرغب في بلوغ التغني بمقطوع

 الغناء.
مة، نصرة في القوَّة البدنيَّة، في مباريات المصارعة المنظَّ ومن يرغب في نوال إكليل ال

ًبا نفسه أن يعتاد ًيا قدرته على االحتمال، مدر ِّ يتمرَّن بتداريب يوميَّة في مدرسة المصارعة منم ِّ 
 على األعمال القاسية. 

على منا هذا، كما في حالة األطفال فإنَّهم يدر ِّبون أنفسهم أواًل بل والطبيعة نفسها تعل ِّ 
ران أو هي صوت الكالم، وبعد ذلك يتعلَّمون الكالم. فهذه األصوات التي للكالم هي نوع من المِّ 

 مدرسة للصوت.
تمليه  الَّ يرفضوا ماألذلك ليت أولئك الذين يحتاجون إلى التعل م أن يحذروا من الكالم، 

ملون في نشاٍط بال نوم. فيكونون كمراقبي البرج الذين يع .الطبيعة، بل يستخدمونه بعناية فائقة
 ينمو ويبلغ الكمال بالتدريب الحسن المناسب. فإن كل شيءٍ 

يس أمبروسيوس  القد  

 ال يقدر أحد ممن اختبر صراع إنسانه الداخلي أن يشك في سهر أعدائنا )األفكار الشريرة( ❖

منا.  نا وهم يعارضون تقد  الشر، لكنهم ال يجبروننا  صنع إذ يحث وننا عليعلي الدوام ضد 
، فنظن أنه ال يقدر اإلنسان أن يتجنب الخطية التي يحر ضوننا عليها بل يطيعها في عليه

قلبه متى كان الحافز قوًيا، فيجبروننا على الخطية وليس فقط يقترحونها علينا. لكن إذ لديهم 
. هية، وحرية في عدم القبولفنحن أيًضا لدينا معونة من النعمة اإللقوة كبيرة في اإلثارة، 

فإن كن ا نخشى قوتهم وهجومهم يمكننا أيًضا أن نطلب الحماية والعناية اإللهية ضدهم، ألن 
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 (.٤:٤ يو الذي فينا أعظم من الذي في العالم )ا
نا ألن هللا ليس فقط يقترح  عناية هللا تحارب في صف ِّنا بقوة أعظم من حرب النزالء ضد 

د عقولنا ويسندها، حتى أنه في بعض األحيان يجذب قلوبنا نحو علينا الخير بل هو يع ض 
 الخالص رغم إرادتنا )إذا طلبناه( وبغير معرفتنا.

ال ينخدع أحد من الشيطان إال الذي أراد أن يستسلم له برضاه، وذلك كما يقول سفر 
ب بني البشر الجامعة "ألن القضاء  علي العمل الرديءِّ ال ي جر ي سريًعا فلذلك قد امتأل  قل

لقد ظهر بوضوح أن كل إنسان يسير في الشر متى (. ١١:٨ فيهم لفعل الشر" )جا
هاجمته األفكار الشيطانية، وال يقابلها في الحال بالرفض والمعارضة. لذلك يقول الرسول: 

 .1 (٤:٧" )يع"قاوموا إبليس فيهرب منكم
 األب سيرينوس

 أما من نمو روحي؟!
ذ إرشادات أبي في طاعة، وأصارع مجاهًدا بنعمة هللا ضد نف ِّ قد اعترفت كثيًرا، وكنت أ  ل

 شعر بفائدة روحيَّة أو نمو روحي؟أفلماذا لم ، وى الشرق  
أو عدم  ،لها عدم فهم االعتراف بمفهومه الحقيقيالت النمو الروحي كثيرة، أو ِّ معط ِّ 

نَّها في داخلك. أمع ، مَّا يفقدك الثقة في إمكان الحياةم ،إدراك اإلمكانيَّة القويَّة التي في داخلك
ثانًيا: ما أكثر الذين يسمعون كلمة أب اعترافهم في رخاوة، غير متأك ِّدين من إمكان الحياة غير 

 طالبين صلوات أبيهم أيًضا إلعانتهم.
ل األمور قبل  اثالثً  يً على أن هناك معطل هو كون اإلنسان خاضًعا للزمن، يتعجَّ

ن يرى ابنه الرضيع رجاًل في لحظات، ويشتاق أن ينال جزاءه عن كل خير أفاألب يريد  ،نهاأوا
ويود في يوم وليلة أن ينال كل الفضائل في ، ويطلب النقمة من أعدائه سريًعا ،يصنعه فوًرا

عن  زهعج ِّ وي   ،يثقل على الساق رديءٍ  كمالها. أمَّا هللا فيعطي الثمر في أوانه، لئالَّ يأتي بثمرٍ 
 النمو.

فاهلل الطويل األناة في كل شيء، يعرف األوقات المناسبة، يعرف متى تكون الثمار 
 نقيس، بحيث ال نستطيع أن ءٍ نا الروحي كالجسدي في بطلذلك كثيًرا ما يسمح بنموَّ ، مفيدة

 مقدار النمو في قامتنا الجسديَّة أو الروحيَّة يومًيا رغم شعورنا بالنمو اليومي.

                                                 
1 Cassian: Conferences, 7:8. 
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ار وشاول ون حدثت لهم طفرات روحيَّة في لحظات بسيطة كزكَّ حًقا كثير  ا العشَّ
عقبها نمو في عشرتهم مع الرب ال نستطيع أ لكن ، الطرسوسي وأنبا موسى األسود ومريم التائبة

شتداد او  ،قهم حالوة الرب كل يوم جديدهم أن يقيسوه وإن أدركوا وجوده، بتذو   ن وال يستطيعو 
ها.و  ،تهم للخطيَّةكراهيَّ   مصارعتهم ضدَّ

فنحن نستمر في تعاطي األدوية رغم عدم ظهور نفعها من أول يوم، ونستمر في 
هكذا لن نكف عن الجهاد واثقين أن هللا يعمل  .الطعام اليومي مع عدم شعورنا بزيادة يوميَّة

 .فينا ولو لم نشعر بذلك
والصالة واالنقياد للروح هذا وإن شركتنا مع هللا بالمعموديَّة، ومداومتها بشركة األسرار 

القدس فينا وفي الكتاب المقدَّس. كل هذه تخرج بنا من دائرة العالم الخارجي الزمني فال يحكمنا 
 .ألنها ثمار أبديَّة ل ثمار النمو الروحيالزمن وبهذا نتعجَّ 

ا. كما أن الجنين الذي في الرحم ال يبلغ الرجولة في لحظة، بل تبدأ فيه الصورة رويًدا رويدً  ❖
ين، وفي النهاية يصير رجاًل، نة سعدَّ خالل إنَّما ينمو  ،وال يكون أثناء الوالدة رجاًل كامالً 

كذلك الذي  بذر البذور في األرض.حصد حالما ت  ي  وكما أن محصول القمح أو الشعير ال 
مثرى ال يجني ثمارها في الوقت والساعة، كذلك األمور الروحيَّة فيها حكمة يزرع شجرة ك  

( وإلى ١٣: ٤ ة عظيمة، فإن اإلنسان ينمو درجة فدرجة ويعلو إلى قامته التامة )أفودقَّ 
 بلوغ السن، دون أن يلبس الرجولة وينزع الطفولة )فوًرا(.

 أواًل بالحروف، فإذا أدرك آخرها ينتقل إلى المدرسة ئدتإن الذي يريد التعليم، إنَّما يب
الرتب كلَّها، فكم بالحري درجات السرائر فإن كان في األمور الظاهرة توجد هذه  .الخ

 السمائيَّة؟!

يعلم الرب ضعف اإلنسان بأنه يتشامخ في الحال، لذلك يحجزه )أي ال يعطيه كل البركات  ❖
دفعة واحدة(، ويجعله يتدرَّب. فإنك إذا كنت عند نوالك مقدار قليل ال تعود تحتمل أحًدا بل 

ن لو أشبعك أحد مرَّة واحدة؟! ولكن هللا لعلمه لك لآلخريتنتفخ حااًل، فكم كان يقل تحم  
ة من نصيبك بتدبيرٍ  ، حتى تتواضع ويزداد اجتهادك في خاصٍ  بضعفك جي ًِّدا، يجعل الشدَّ

 .طلب هللا
فإن كان ما يحدث في العالم، أنه إذا وجد إنسان فقير كيًسا فيه ذهب، ومن طيش 

وصرت غنًيا، فيسمع صاحب  ،افرحه ابتدأ يصرخ ويقول قد وجدت كيًسا، قد وجدت كيسً 
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فيتشامخ على بعض من ل... له جنون من الما وآخر يحدث ة،ثاني هالكيس ويأخذه من
كذلك بالنسبة للروح، فإن البعض إذا ذاقوا من النعم ال يعلمون كيف ينتفعون بها، ، خاصته

 بل يبذرونها )بالكبرياء(.
يس مقاريوس الكبير  القد  

شتاق أن أطلب منك، بل لكن ليس هذا هو كل ما ي  ، عترف بخطاياكإنَّني أعرف حًقا أنَّك ت ❖
م إلى االعتراف دون أن تشعر بفائدته. فحتى إذا دنت ن من أنَّك تتبرَّ تتيقَّ  ر. ألنَّه طالما تتقدَّ

 ةفإنَّه ال يستطيع أحد أن يصنع شيًئا بغير  ،ص من الخطايا المقبلةنفسك، فإنك لن تتخلَّ 
 قتنع أواًل بفائدتها.وبطريقة مفيدة ما لم ي

فالزارع بعدما يبذر الحبوب، لن يحصد شيًئا ما لم ينتظر المحصول، ألنَّه من يقبل أن 
ن إيتعب عبًثا، طالما ال يرجو ربح شيء من تعبه؟! هكذا كل من يزرع كلمات ودموًعا واعتراًفا 

 ص من كونه مخطًئا.لن يستطيع أن يتخلَّ  حسنٍ  لم يصنع هذا برجاءٍ 
ي  س يوحنا الذهبي الفمالقد  
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 سادًسا: تذكر الضعف
 أواًل: تذكر الخطايا المغفورة

 (.٥٠ "خطيَّتي أمامي في كل حين" )مز
"والرب قد نقل عنك خطيَّتك"، فلماذا يضع داود  :سمع داود النبي على فم ناثان النبي

 ؟!له  قد غفرهاخطيَّته أمامه في كل حين؟! أما يثق أن هللا
لقد تأكَّد داود من الغفران، لكنَّه يعلم ضعف طبيعته البشريَّة أنَّها سريعة النسيان، لذلك 
كان عليه أن يضع ضعفه وسقطاته القديمة أمام عينيه، ليكون قلبه منكسًرا فال يسقط، كما 

 يذكر حب هللا له وعمله فيه.
 يهم عندما شعروا بضعفهم وتابوا واعترفواكثيرون كانت لهم عالقة قويَّة بربنا يسوع فاد

بقلٍب منسحٍق أمام هللا. لكنَّهم سرعان ما تناسوا نقائصهم وضعفاتهم ظان ِّين أنَّهم ثابتين في  بها
ةِّ الآلالشركة مع هللا، فيخضعون لتوبيخات هللا. " نِّيس  كِّي ِّينو اك ت ب  إلى م ال كِّ ك  دِّ ه ذ ا ي ق ول ه   .و 

د   اهِّ ار ا. اآلمِّين  الشَّ ت  ب ارًِّدا و ال  ح  ، أنَّك ل س  ال ك  م  لِّيق ةِّ هللا. أ ن ا ع ارِّف  أ ع  ة  خ  اء  ، ب د  ق   األ مِّين  الصادِّ
مِّع  أن أ ت ق يَّ  ار ا، أ ن ا م ز  ت  ب ارًِّدا و ال  ح  ل س  ، و  ار ا. ه ك ذ ا أل نَّك  ف اتِّر  ن ت  ب ارًِّدا أ و  ح  " أ ك  مِّن  ف مِّيل ي ت ك  ك 

(. هؤالء ليسوا باردين فيسهل عليهم الشعور بالخطيَّة واالنسحاق أمام هللا، وال ١٦-١٤: ٣ؤ )ر 
 حارين في عبادتهم.

روا خطاياهم السابقة حتى ال يبتعدوا عن روح االنسحاق وطريق  هؤالء يلزمهم أن يتذكَّ
 التوبة فيفتروا.

، لقد كره المريض "قم واحمل سريرك وامش" :لهذا السبب قال الرب لمريض بيت حسدا
له كان ضرورًيا ولو إلى حين، ففيه  م  سرير مرضه لما فيه من نتانة ثمانية وثالثين عاًما. لكن حِّ

ر دائم لضعفه، ولعمل هللا معه.  معان وذكريات مؤلمة، فيه تذك 
ولنفس السبب نجد بولس الرسول الذي قبِّل دعوة المسيح له للتوبة، بل ودعوته 

ر أكثر من الكل وصنع للخدمة الرسوليَّة،  بولس هذا الذي تعب أكثر من جميع الرسل، وبشَّ
المعجزات، وكتب أربعة عشر رسالة، وصعد إلى السماء الثالثة حيث رأى وسمع أموًرا ال ي نطق 
بها، يضع ضعفاته القديمة أمام عينيه: "أنا لست أهاًل أن أ دعى رسواًل ألن ِّي اضطهدت كنيسة 

ما تؤمن يا بولس أن هللا غفر لك هذه؟ أؤمن بهذا! لكنَّه يخشى من (. أ٩: ١٥كو  ١هللا" )
إنسانه القديم الرابض في أحشائه، يخشى أن ينسى جسده القابل للسقوط، إذ يقول: "من يظن 
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 (.١٢: ١٠كو  ١أنه قائم، فلينظر أن ال يسقط" )
ألذكر فإن كان طريق التوبة يعطيني انسحاًقا أمام الرب، وينزع عن ِّي الفتور، ف

: 1خطاياي المغفورة لي حتى يكون ضميري متيق ًِّظا دائًما. وكما يقول غبطة البابا شنودة الثالث
قطًعا كالَّ. وطبًعا هذا رأى  !]هل أرجع إلى الخطيَّة خصيًصا لكي يستيقظ ضميري فيوب ِّخني؟

عمة؟ حاشا، نحن الخطيَّة لكي تكثر النخطير وفاسد كما استنكره الرسول بولس قائاًل: "أفنبقى في 
(. ألنَّه لو سلك اإلنسان هكذا، فربَّما ٢-١: ٦الذين م تنا عن الخطيَّة، كيف نعيش بعد فيها" )رو 
ضميره إذ يجد لذَّة فيها. وأنت يا أخي، لست يسقط في الخطيَّة وال يقوم منها أبًدا، وال يوب ِّخه 

لى حرارتك المفقودة، إذ عندك رصيد محتاًجا أن تقع في خطيَّة جديدة لكي يبك ِّتك ضميرك وترجع إ
كبير من خطاياك القديمة، ويمكنك أن تتذكَّرها. عيبنا إنَّنا ننسى خطايانا وبنسيانها نبتعد عن 

 االنسحاق، ونبتعد عن التوبة ونفتر.[
أخشى أن تفهم يا أخي القارئ، أنَّنا بعد التوبة واالعتراف ال نخطئ قط. حًقا يلزمنا 

لتهم بحسب اإلمكانيَّة ا يسين، ولِّم  ال؟ فكثيرون أشرار ومجرمون وزناة حوَّ لمعطاة لنا أن نعيش قد ِّ
يسين وأبرار.  التوبة إلى قد ِّ

يسا، إن كنت تؤمن بعمل هللا فيك. لكن كما يقول  أقول إنه في إمكانيَّتك أن تعيش قد ِّ
يس أغسطينوس ر أمام هللا؟من يقدر وإيرونيموس وأمبروسيوس  القد   حًقا أنا ال  ...أن يتبرَّ

وفي كل يوم توجد  ، بللحظة ةأعود إلى الخطيَّة بل أنف ر منها، لكنَّني معرَّض للسقوط في أي
سقطات ال إراديَّة، إن لم يكن بالنظر فبالسمع أو حتى بالفكر... لكن دون أن يكون للخطيَّة 

، إذ أكرهها، وأحاربـها بالرب للحال. "  يو(. ١أوالد هللا ال ي خطئون" )نصيب فيَّ

 مالحظات هامة
ر  د كلماتها الشر ِّيرة. إنَّما تذكَّ في تذك رك للخطايا السابقة، ال تذكر تفاصيلها، وال ترد ِّ
اس  ضعفك لئالَّ تجذبك الخطيَّة مرَّة أخرى بتخديرك قلياًل قلياًل. لهذا يطلب الكاهن في القدَّ

رنا من كل حسد  " )صالة الصلح(.الشر  الُملبس الموتتذكار ومن  ..."طه ِّ

 ثانًيا: نسيان الخطيَّة
يمر المؤمن بمراحل، أواًل تفكيره في الخطيَّة، وطلبه تبكيت الروح القدس له عليها، 

 فتوبته واعترافه، مع إيمانه بأن الرب قد غفر له خطيَّته.
                                                 

 .عن كتاب: "لك يا بني" ١
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ر المرض، ولئالَّ يسقط في الكبرياء أو ينسى ضعفاته، يحمل كمريض بيت حسدا سري
ة  متذك ًِّرا عمل هللا معه، مشغواًل بربنا يسوع كمخل ِّص له من الخطيَّة. فإذ يرى قسوة العدو وشدَّ

د على الدوام قائاًل: "يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ".  الحرب الروحيَّة، يرد ِّ
ليس أما المؤمن فيأمل في خطوة أبعد من هذه، لكن يلزم أالَّ تأتي بدون األولى و 

قبلها، وهي االنشغال بربنا يسوع المحب. ينسى نفسه وخطيَّته، ويذكر ربنا يسوع المسيح ليس 
ألجل عطاياه وال بركاته، حتى وال ألجل الميراث الذي سيهبه له، لو لم يكن الميراث ذاته هو 

 ربنا يسوع . إنَّما يحب ربنا يسوع كعشيق له، إنه يحب ه ألنَّه حياته.
ة هامة والزمة، لكن الخطورة أن ننخدع، فنظن أنه يمكننا أن ننشغل بالمسيح إن هذه المرحل

 في ذاته دون الدخول عن طريق باب التوبة، أو التطل ع إلى شخصه كمخل ِّص.
فالمسيح ال يعرفه أحد غير التائب. "توبوا ألنَّه قد اقترب ملكوت هللا". ومن يحسب 

 شيَّاطين.عرفه بطريق آخر فهو مخدوع من ال هنفسه أن
دات الندامة،  ب ِّنا له وحب ه لنا، لكن بعد دموع التوبة وتنه  إذن لننشغل بربنا يسوع في ح 

 ومعرفة ضعفنا البشري، وعمل هللا فينا.
أريد أن أستدرك أيًضا أن في نسياننا للخطايا السابقة النشغالنا بربنا يسوع ال ننسى 

طايا إن تخلَّت النعمة اإللهيَّة عنَّا وهي ال تتخلى ضعفنا البشري، وتعرَّضنا للسقوط في أبشع الخ
كنا بإرادتنا. ها بتحجير قلوبنا أمام فعلها، وبتمس   عنَّا، بل نحن الذين نصد 

ر الخطايا؟  إلى أي مدى نحتفظ بتذكُّ
إن سؤالك الذي عرضته قباًل، لم يكن بخصوص صفات التوبة بل غايتها وعالمات  ❖

ق دمت لك عنه إجابة سديدة. أما ما قلته عن تذكر الخطايا،  الرضى، والذي، كما أظن، أنه
فإنه فعاًل مفيد جًدا والزم لمن بدأوا في التوبة حتى أنهم بقرعهم المستمر على صدورهم 

(، وأيًضا: "ألنني ٣:٥١ يقولون: "ألني عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين" )مز
نزال حزانى بتذكرنا لخطايانا الماضية،  ذ ال(. ففي أثناء توبتنا، إ١٨:٣٨ أخبر بإثمي" )مز

 فإن انسكاب دموعنا الذي يحدث باعترافنا بالخطية تخمد نار ضمائرنا.
لكن بينما يكون اإلنسان في انكسار قلب وانسحاق روح، مع استمرار الجهاد والبكاء، 

ا يكون إذ بالنعمة اإللهية تالشي تذكر الخطايا السابقة وتنزع وخزات الضمير عنها. هن
واضًحا أنه قد نال غاية الرضى ومكافأة العفو، وا نتزعت منه وصمات الخطايا التي ارتكبها. 
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عندئذ يمكننا أن نصل إلى نسيان الخطية وذلك بإزالة آثار الخطايا والرغبات القديمة مع 
 نقاوة القلب وكماله. 

ال المغفرة عن هذه الحالة ال يصل إليها الكسالى والمتهاونون الذين فشلوا في نو 
خطاياهم، إنما يصل إليها من استمروا في التنهد والتأوه بحزن ألجل إبادة كل آثار الخطايا، 
فبصالح قلوبهم مع جهادهم يعلن كل منهم للرب: "أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي" 

(. في وهب له في ٣:٤٢ (. ويقول: "صارت لي دموعي خبًزا نهاًرا ولياًل" )مز٥:٣٢)مز
د النه اية أن يسمع هذه الكلمات: "امنعي صوتكِّ عن البكاءِّ وعينكِّ عن الدموع، ألنه  ي وج 

(. ويقول له الرب: "قد محوت كغيٍم ذنوبك وكسحابٍة ١٦:٣١جزاء لعملكِّ يقول الرب" )إر
(. وأيًضا: "أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي وخطاياك ال أذكرها" ٢٢:٤٤خطاياك" )إش

إذ يتحرر من رباطات خطاياه التي ربط الكل بها يشكر الرب مسبًحا:  (. وهكذا٢٥:٤٣)إش
 .1(١٧ ،١١٦:١٦ "حللت  قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمٍد" )مز

من أجل هذا ال يعود أحد يبكي ألجل تذكار الشرور السابقة لكن ألجل الرجاء الذي  ❖
وف تأتي فإنه سيأتي، وإذ ال يفكر في خطاياه الماضية بأقل من ترجي الصالحات التي س

ليس من أجل الحزن عن الخطايا، لكن من أجل الفرح في السعادة األبدية  يسكب الدموع
أي الخطايا الشهوانية، كما يقول بولس الرسول: "أنسى ما  المرتقبة، وينسى ما هو وراء،

ام" )في  .2(، أي إلى المواهب والفضائل الروحية٣:١٣ هو وراء  وأمتد  إلى ما هو قدَّ
 بينوفيوساألب 

 فائدة نسيان الخطيَّة للكاملين )نسبًيا(
أما بالنسبة لما قلته منذ قليل، أنه بسبب هدف موضوع أمامك ال تريد أن تذكر خطاياك  ❖

السابقة مرة أخرى، فبالتأكيد يلزم أال تذكرها، إال إذا باغتتك بغير إرادتك، فللحال أطردها 
ة عن التأمل النقي، خاصة بالنسبة للمتوحد، فهي تعرقله في وصمات فإنها تحرم الروح بقو 

هذا العالم وتغرقه في الخطايا النجسة. فبينما تتذكر األمور التي كنت تصفها في جهل 
وإن كنت في تذكرك لها ال تشعر بلذة، فال أقل من أن عفونة وطيش... فإنه حتى 

يج رائحة الحياة الصالحة، أي رائحة النجاسات تفسد روحك برائحتها الكريهة وتبطل أر 

                                                 
1 Cassian: Conferences, 20:7. 
2 Cassian: Conferences, 20:8. 



 531 

  الطيب الذكية.
عندما تخطر بذاكرتك الخطايا السابقة، اهرب منها كما يهرب اإلنسان البار الشريف 
متى وجد امرأة عاهرة شريرة تطلبه في الطريق العام بواسطة حديثها معه أو تقبيلها إيَّاه. 

معها بأحاديث مشوبة، فإنه وإن رفض  فإنه إن لم يهرب منها للحال، متباطًئا في الحديث
التمتع باللذة المعيبة إال أنه ال يقدر أن يتجنب احتقار العامة له ونظرات السخرية 

هكذا نحن أيًضا، بتذكرنا المهلك هذا نسقط في أفكار كهذه. لهذا يلزمنا المتسلطة عليه. 
هب إلى هناك وال نبطئ أواًل أن نمتنع عن التمسك بها، منفذين وصية سليمان القائل ال نذ

ن بأفكار و في مكانها، وال نثبت نظرنا عليها، لئال عندما ترانا المالئكة المارة بنا، أننا مشغول
(. فإنه يستحيل أن يستمر ٨:١٢٩ نجسة، فال تقدر أن تقول لنا: "بركة الرب عليكم" )مز

رًقا في تأمالته الفكر مشغواًل في األمور الصالحة، إن كان النصيب األكبر من القلب غا
األرضية الشريرة. لقد حق قول سليمان: "عيناك تنظران األجنبيات، وقلبك ينطق بأمور 

ضربوني "ملتوية. وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية. يقول 
 (.٣٥-٣٣:٢٣ ولم أتوجع. لقد لكأ وني ولم أعرف" )أم

والتفكير في األمور الزمنية، رافعين  يلزمنا أن نهجر ال األفكار الشريرة فحسب، بل
اشتياقات نفوسنا نحو األمور السمائية كقول مخلصنا: "حيث أكون أنا هناك أيًضا يكون 

ألنه يحدث أيًضا حتى من باب العطف أن نفكر في سقطات الغير  (.٢٦:١٢ خادمي" )يو
تيجة أن ما بدأنا به فتكون الن أو أخطائهم، فنتأثر باللذة ونسقط بالتالي في هموم اآلخرين.

د طريق تظهر لإلنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت"  حسًنا ينتهي نهاية مهلكة، ألنه "ت وج 
 .1(١٤:١٢ )أم

على أي األحوال يجدر بنا أن نسعى إلى انسحاق القلب الصادق، الذي يهدف نحو  ❖
لمميت. ، وال يكون هدفه مجرد تذكر الشر اتالسماواالفضيلة واالشتياق إلى ملكوت 

فاإلنسان بالتأكيد يختنق من روائح البالوعات الخانقة طالما قبل الجلوس بجوارها أو 
 .2يستنشق نتانتها

 األب بينوفيوس

سأل أخ شيًخا قائاًل: أتريدني أن أترك قلبي عند خطاياي؟ قال: ال. سأله: فهل أتركه عند  ❖
                                                 

1 Cassian: Conferences, 20:9. 
2 Cassian: Conferences, 20:10. 
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المسيح فقط وألصق عقلك به. ألن الشيَّاطين يريدون  جهنم؟ أجابه: ال، بل اتركه عند يسوع
 أن يأخذوا ضميرك إلى حيث يبعدونك عن ربنا يسوع . 

يس ب  الديوساالقد  

 هل صرت معصوًما من الخطأ؟
هذا الحديث عن نسيان الخطايا السابقة، أقصد به الخطايا الرئيسية التي دانها أيًضا  ❖

ي، التي قد انتهى الميل إليها ون زعت عنا بالحياة الصالحة، والتي قد انتهت الناموس الموسو 
يق يسقط  الندامة من أجلها. أما المعاصي األخرى )الصغرى( التي قيل عنها: "ألن الصد 

(، فإن التوبة عنها ال تنتهي، ألنه سواء عن جهل أو نسيان ١٦:٢٤ سبع مرات ويقوم" )أم
بمجرد االشتياق أو عن ضرورة أو عن ضعف الجسد أو نجاسة أو بالتفكير أو الكالم أو 

  …في حلم
 هذه األمور غالًبا ما نسقط فيها كل يوم بغير إرادتنا أو بإرادتنا. 

مثل هذه الخطايا ي صلي من أجلها داود النبي للرب، ويطلب التنقية منها والغفران 
(. وأيًضا يقول ١٢:١٩ني؟!" )مزعنها: "السهوات من يشعر بها؟! من الخطايا المستترة ابرئ  

الرسول: "ألني لست أفعل الصالح الذي أريده  بل الشر  الذي لست أريده فإيَّاه  أفعل" 
يحي أنا اإلنسان الشقي، م ن  ينقذني من جسد هذا الموت؟!" ١٩:٧)رو (. لذلك تنهد قائاًل: "و 
 (.٢٤:٧)رو

الطبيعة نفسها فرغم يقظتنا إننا نسقط في هذه الخطايا بسهولة كما لو كانت بحكم 
وسهرنا نحوها فإننا ال يمكننا تجنبها كلية. هذا األمر الذي جعل أحد التالميذ الذي كان 
ل  أنفسنا وليس الحق  فينا"  يسوع يحبه يصرخ ويقول: "إن قلنا أنه  ليس لنا خطية ن ضِّ

 (. ٨:١يو١)
يكتفي بأنه ندم على  أكثر من ذلك إن اإلنسان الذي يسعى نحو الكمال المسيحي ال

الخطية بالغ الندم ليمنع نفسه عما ال يليق، بل البد أن يحث نفسه على التقدم لألمام نحو 
الفضائل النورانية التي بها تستطيع النفس أن تسير في طريق الكمال. وال يكتفي اإلنسان 

ن يعمل على بأنه يحفظ نفسه من الخطايا واألدناس التي يكرهها السيد المسيح، بل عليه أ
 . 1حفظ طهارة القلب وممارسة أفعال المحبة األخوية التي بها ي سر هللا

                                                 
1 Cassian: Conferences, 20:12. 
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 األب بينوفيوس

يس برصنوفيوس هكذا: قدسك قال لي هوذا خطاياك قد غفرت. وأنبا إشعياء قال:  ❖ ئل القد ِّ س 
ها، وإن ِّي إلى اآلن أحس  بلذَّتها. مادام اإلنسان يجد في قلبه لذَّة الخطيَّة، فلم يحظ  بعد بغفران

ثني قائاًل لي: إن هللا خذلك، ألن قتال الزنى  لذلك أظن إنَّها لم ت غفر بعد فأحزن، فكري يحد ِّ
 قد ثقل عليَّ طول هذا األسبوع.

الجواب: لقد قلت لك عن خطاياك القديمة قد غ فرت. أتراني قلت لك إن قتاالت العدو 
ؤمن( قائم في صف الجهاد، فالشيطان يجلب لك لذَّة الخطيَّة قد بطلت؟ فالراهب )أو الم

ذين بعملها، ألن ذكر حالوة  بالفكر. أمَّا ما قاله لك أنبا إشعياء فهو عن فاعليها المتلذ ِّ
ر لذَّة الخطيَّة وال يفعل ما  ق حالوة العسل شيء آخر، حتى إن الذي يتذكَّ العسل شيء، وتذو 

. ومن خياالت ..في سبيل إبعادها، فذلك هو الذي غ فرت له خطاياهيتعلَّق باللذَّة، بل يجاهد 
الشيطان أن يقول لغير المتمك ِّنين أن خطاياهم لم تغفر وذلك ليقطع رجاءهم، فتحفظ من 

 ذلك.
يس ب  الديوساالقد  
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 صسابًعا: الشهادة ليسوع المخل   
 (.50 يرجعون" )مز "فُأعل  م األثمة طرقك، والمنافقون إليك

ما ارتباط هذا العمل بالخطوات السابقة، أو ما عالقته بمزمور التوبة. أما كان يكفي 
ى إلى  لداود أن يحزن على خطاياه أو يفرح بعمل هللا معه؟! لكن داود وجد أن غفران خطاياه أدَّ

 فقين متى رجعوا وتابوا.نتيجة قويَّة في حياة اآلخرين، هي الشهادة هلل المحب القابل األثمة والمنا
ر من عبوديَّة  ا إذ تحرَّ حًقا ليست هناك شهادة أعظم من شهادة الخاطئ التائب، فزكَّ
ر من الخطيَّة. والسامريَّة لما  ارون ليلتقوا بالذي يحر ِّ حب المال التفَّ في وليمته الخطاة والعشَّ

عزيز بتوبتك واعترافك الصادق تخلَّصت من ماضيها الشر ِّير صارت كارزة ناجحة. وأنت أي ها ال
تشهد ليسوع وسط أفراد عائلتك وزمالئك وإلى أقصى األرض. "كنت أعمى واآلن أبصر. كنت 
عبًدا واآلن حر. كنت بائًسا واآلن مأل الرجاء قلبي، كنت حزيًنا واآلن في ملء الفرح، كنت 

 مضطرًبا وبائًسا واآلن في سالٍم كامل!"
د للفرح أن يفيض، وفي ملئه للسالم ال يستطيع أن يحجز فالتائب في ملئه بالفرح الب

تها ونسيت الهدف  السالم عن أن يفيض! إذ التهبت المرأة )السامريَّة( بكلمات الرب، تركت جرَّ
"هلم وا  :الذي من أجله جاءت، وأسرعت إلى المدينة، وجذبت كل الشعب إلى يسوع. لقد قالت

 (.٢٩: ٤يو انظروا إنساًنا قال لي كل ما فعلت" )
لقد فعلت ما فعله الرسل، بما يفوق قدرتها، فهم تركوا شباكهم عندما د عوا، أمَّا هي 
تها، وطارت من الفرح، لتقوم بوظيفة  فتركت ما لها أيًضا، دون أن يأمرها أحد بذلك. تركت جرَّ

مدينة كلَّها اإلنجيلي ِّين. إنها لم تدع  واحًدا أو اثنين كما فعل أندراوس وفيلبس، بل نهضت بال
 والشعب كله لتأتي به إلى ربنا يسوع.

مستخدمة انظر كيف جذبتهم إلى يسوع بحديثها المتواَّضع. "إنسان قال لي كل ما فعلت"،  ❖
. إنها لم تخجل أن تقول: "قال لي كل نفس الوسيلة )التواضع( التي اصطادها بها الرب..
سة، ال باألرضيَّات، وال بالمجد أو   تلقي باالً ما فعلت"، فالنفس عندما تلتهب بالنار المقدَّ

 العار الزمني، إنَّما ترتبط بشيء واحد، النيران الملتهبة فيها. 
يس يوحنا الذهبي الفم  القد  
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 حول موضوع التوبة واالعترافثامًنا: 
 وتعال ...أسرع

إلى الرب". واالبن الضال إذ رجع إذ اكتشف داود ثقل خطيَّته صرخ للحال: "أخطأت 
 "أقوم وأذهب إلى أبي". :إلى نفسه، وأدرك خطأه ومحبَّة أبيه له للحال قال

ل التوبة، بل نصرخ في الحال طالبين مراحمه، دون أن نعتمد ففاهلل إًذا ينادينا،  ال نؤج ِّ
متد إلى ما هو على برِّنا الماضي، أو نيأس بسبب خطايانا القديمة، بل "ننسى ما هو وراء، ون

ل التوبة إلى المستقبل، ألنَّه ليس في أيدينا وال نملكه، فقد نطلب التوبة بدموع وال  ام"، وال نؤج ِّ قدَّ
 نجدها كما فعل عيسو.

ض، قد تكون مشاعرك ملتهبة  –لحظة قراءتك هذه الكلمات  –إنها اآلن  فرصة ال تعوَّ
ه من خطايا وشرور في حق من يحبَّك. اترك حًبا بالرب الذي يحبَّك، وانسحاًقا على ما ارتكبت

ام الرب، وقل له: "لتكن اآلن يا رب لحظة توبة، توب ِّني يا رب  الكتاب إلى حين، واركع قدَّ
 فأتوب".

عزيزي... إن سمعت عظة واهتزت مشاعرك، ففي أثنائها ال تهتم أن تسمع تكملتها، 
ذا الهدف يعظ الكاهن. وإن قرأت بل اغمض عينيك وعبَّر عن مشاعرك أمام الرب. ألنَّه له

الكتاب المقدَّس أو صلَّيت بمزمور ما والتهبت مشاعرك بمشاعر معيَّنة نحو الرب، اترك الكتاب 
أو األجبية إلى حين. فإن اللحظة التي تعيش فيها هي التي تملكها، أمَّا المستقبل فال تدري 

لَّ هذه اللحظة هي آخر ما لي في كيف تكون مشاعرك، وال تعرف عنه شيًئا، لتكن واقعًيا لع
 (.١٨: ٢يو  ١"أي ها األوالد هي الساعة األخيرة" ) .هذا العالم

أو يناديها ربنا يسوع أكثر من  –إن صح هذا التعبير  –فالنفس البشريَّة تزورها النعمة 
 مرَّة. وكلما أسرعت في االستجابة وجدته. "من يبك ِّر إليَّ يجدني".

ذ ا آٍت شاد عن هذا، ففي األصحاح الثالث يقول: "وي عب ِّر نشيد األن بِّيبِّي. ه و  ت  ح  و  ص 
ب ال ل ى الجِّ ل ى الت ِّال لِّ ،ِّ ط افًِّرا ع  وِّص  مِّن  ،  ق افًِّزا ع  ص  ن ا ي تطلَّع مِّن  الك وى ي و  ائِّطِّ ر اء  ح  ذ ا و اقِّف  و  ه و 

بِّيب تِّ  ق ال  لِّي: ق ومِّي ي ا ح  بِّيبِّي و  اب  ح  . أ ج  ب ابِّيكِّ ال يالشَّ ت ع  يل تِّي و  مِّ ه كِّ ، ي ي ا ج  ينِّي  ،أ رِّينِّي و ج  اسمعِّ
ت كِّ  و  يف   ،ص  ت كِّ ل طِّ و  مِّيل   ،ألن ص  ه كِّ ج  و ج   –لكن أفسدت الثعالب الصغار . (١٤-٨: ٣" )نش و 

مها، وتأخَّرت في االستجابة إلى حين )نش  –أي التهاون وعدم انتهاز الفرصة  (. ١٥: ٣كر 
حتى  قليالً فوجدها الح رَّاس وما جاوزتهم إالَّ طلبه قامت وجاهدت وتعبت، وأخيًرا إذا أرادت أن ت
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 (. ٤: ٤وجدت من تحب ه نفسها فأمسكته )نش 
ي لِّي ي ا "اِّ  :إذ أهملت صوت حبيبها كثيًرا بالرغم من قوله لها بِّيب تِّي ي ا أف ت حِّ ختي ي ا ح 

ل تِّي امِّ م امتي ي ا ك  ي امتأل مِّن  الطل ِّ  ،ح  ى اللَّي لِّ ألن ر أ سِّ ي مِّن  ن د  صِّ ق ص  "، وإذ تأخَّرت كثيًرا رغم و 
سماعها صوته فترة طويلة، لذلك سمح لها عندما أرادته أن يقابلها الح رَّاس ويضربوها ويجرحوها 
ويرفعوا إزارها عنها. لذلك فإنَّه "اليوم يوم خالص والوقت وقت مقبول. إن سمعتم صوته فال 

وا قلوبكم".  ت قس 
اًزا للفرص، إنَّها فرصة اآلن لتحظى بلقاء الرب، وتشعر اإلنسان  يلزمه أن يكون نهَّ

 بمحبَّته لك وتحب ه. تسعد به وتبقى معه إلى األبد!
أقول لك يا أخي إنَّني سمعت منذ سنوات عن أحد اإلخوة باإلسكندريَّة وجد على مكتبه 

وقد كان بهذه الصفحة ما معناه وقد أرخى رأسه على كتاب أمامه وأ سلم روحه في يدي  خالقه، 
"تصور يا أخي إنَّها اآلن لحظة ربَّما ت طلب نفسك منك". إنها لحظات، من يدري لعلَّها آخر ما 
نملكه في هذا العالم، إذن فلنستعد من اآلن وليس بعد يوم وال حتى بعد ساعة، وال حتى بعد 

ت في أية ساعة يأتي السارق لسهر قراءة هذا الفصل وال هذه الصفحة. ألنَّه "لو عرف رب البي
ين ألنَّه في ساعة ال تظن ون يأتي ابن اإلنسان" )لو  ولم يدع بيته ي نقب. فكونوا أنتم إًذا مستعد ِّ

عملنا إرادة األمم، سالكين في  قد (. وهوذا "زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون ٤٠-٣٩: ١٢
 (.٣: ٤بط  ١الدعارة والشهوات" )

م بشغف فحسب، بل وبسرعة. لئالَّ يأتي صاحب الكرم المذكور في اإلنجيل التوبة ال تقدَّ  ❖
مه، ويطلب ثمرة فال يجد. فيقول للكرَّام: "اقطعها لماذا ت بطل  الذي زرع تينة في كر 

ل قائاًل: "يا سي ِّد اتركها هذه السنة أيًضا حتى ٧: ١٣األرض؟!" )لو  (. فيقطعها ما لم يتدخَّ
 .1(٩-٨: ١٣، فإن صنعت ثمًرا، وإالَّ ففيما بعد تقطعها" )لو أنقب حولها وأضع زِّبالً 

حًقا إنه من الم خجل أن يفك ِّر البعض أنَّهم سيتوبون فيما بعد فيرتكبون الفجور على الدوام  ❖
 ضد المسيح، مع أنَّهم لو تابوا توبة صادقة، لما كانوا يفك ِّرون هكذا.

على استقامتي عن أن أهي ِّئ فرصة  وجدت أنه من األسهل جًدا أن أحافظ قد وإنَّني
 مستقبلة للتوبة )متهاوًنا اآلن في الخطيَّة(.

لينكر اإلنسان نفسه، ويتغيَّر تماًما، وذلك كما جاء في رواية أن صبًيا كان قد ترك 

                                                 
1 Concerning Repentance 2:2. 
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بيته ألجل حب ه لزانية، وإذ تغلَّب على حب ها تركها. وفي يوم التقى بصديقته الزانية فلم يتحدث 
بت منه وظنَّت أنه لم يعرفها. وفي فرصة أخرى إذ التقيامعها، فت دفعة أخرى، أجابها:  مًعا عجَّ

 "أنا هو... لكني لست كما كنت".
"إن أراد أحد أن يأتي ورائي، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني"  :حسًنا قال الرب

حسبون أنفسهم (. ألن الذين يموتون ويدفنون في السي ِّد المسيح، ال يعودون ي٢٤: ١٦)مت 
 عائشين في هذا العالم.

حسنة هي التوبة، فإن لم يكن لها مكان في قلبك، فستخسر نعمة الغسل التي نلتها 
في المعموديَّة منذ أمد بعيد، فإنَّه من األفضل أن يكون لنا ثوب نصلحه عن أالَّ يكون لنا ثوب 

 .1دنرتديه، ولكن إذ أعدَّ لنا الثوب مرَّة أخرى فيجب أن يتجدَّ 
يس أمبروسيوس  القد  

داوموا على التوبة مادام يوجد وقت. فإنكم ال تعرفون وقت خروجكم من هذا العالم. لنعمل  ❖
ة، فمن ال يعمل ويتعب في حقله في أوان الشتاء  مادام لنا زمان. لنجد عزاء في وقت الشدَّ

 ت بها.لن يجد في الصيف غلَّة يمأل بها مخازنه ليقتا

إن أحشاءه تحن علينا، في طيل صبره علينا منتظًرا توبتنا. وإن كنَّا نخطئ فهو يمسكنا بيده  ❖
منتظًرا توبتنا. وال يستحي أن يقبلنا ثانية بعد السقوط، كما قال النبي: "هل يسقطون وال 

 (.٤: ٨يقومون، أو يرتد أحد وال يرجع" )إر 

سول يوًما من األيام: "أم تستهين بغنى لطفه لكنَّني أخاف من أن يصد ق علينا قول الر  ❖
(. فإن كنَّا ال ٤: ٢وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف هللا إنَّما يقتادك إلى التوبة" )رو 

نقابل الصالح والصبر وأناة الروح إالَّ بزيادة الخطايا، ونشتري بإهمالنا وتراخينا دينونة 
وهو قوله: "لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير عظمى. فالبد من أن يتم ذلك النص أيًضا 

ر لنفسك غضًبا ليوم الغضب، واستعالن دينونة هللا العادلة" )رو  (. ألن هللا ٥: ٢التائب تذخ ِّ
سلك مع جنس البشر بصالٍح عظيم يفوق الوصف وبطول أناة تتجاوز الحدود، مريًدا فقط 

 عودة إليه بدون تباطؤ.( والسعي إلى ال٢٦: ٢تي  ٢أن تكون لنا إرادة الرجوع )
يس مقاريوس الكبير  القد  

ينبغي لنا أن نحزن ألن نسيج حياتنا يبلى كل يوم. األيَّام تجري لتطردنا من الدنيا ونحن ال  ❖
                                                 

1 Concerning Repentance 2:96-97. 
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نسرع إلى عمل الحسنات، وهذا هو الحزن الكبير أن أيَّامنا تجري إلى الوراء والخطايا إلى 
 األمام.
لحياة تنقضي والذنوب تكثر، ونحن كمثل بيت كثير المصروفات وليس له إيراد، فهذا ا

يخرب سريًعا، األيَّام والليالي دائبة تجري فتنقص من أعمارنا، النهار يدفعنا إلى الليل والليل 
 يدفعنا إلى النهار، ليس لنا اليوم الحياة التي كانت لنا أمس.

هذه الليلة. األمر الذي قد تهيَّبت أن  في يك الموتلئالَّ يأت اجعل اليوم يوم توبتك
أيَّام تفعله، ابدأ به الساعة. إن تحرَّكت فيك فكرة صالحة ال ترقد حتى تبدأ في عملها. 

، لست تدري اليوم حياتك ليست لك، وال تعرف كم عددها، ولست تدري متى يدركك الموت
يسوقك. اجرِّ لئالَّ يدركك، أسرع قبل أن  ماذا يأتيك به الليل المقبل، فمن اآلن أسرع قبل أن

 يحبسك.

ا الغد فلست تدري لمن يكون. انظر إلى النهار ما أسرع ذهابه! فاحرص  ❖ اليوم هو لك أمَّ
 أن تذهب معه خطاياك.

ال تغمض عينيك للرقاد حتى تفتح قلبك للصالة، بالعشاء ابتعد عن خطاياك، وبالغداة 
عملك، قبل أن تقول تهيَّأ للعمل. إن تحرَّكت فيك  اظهر صالحك. ال يكن قولك بعيًدا عن

فكرة صالحة، فمن ليلتك ابدأ بعملها واغتنمها، وإن تحرَّكت فيك فكرة الحسنات فمع طلوع 
الشمس ابدأ بعمل الصالح، وأحذر عمل الشر. ال تتعب في شيء ليس هو لك، وتضيع 

 العمل النافع. شبابك باطاًل، ال يكن قلبك منشغاًل فيما يفنى، عازًفا عن
ل  أن الحياة تذهب سريًعا، والموت سريًعا يجيء. الزمان سريع الذهاب وهو متعج ِّ

 يجوز ماخال يوم توبتك فال يريد أن يأتي، إنه قاٍس ال يلين.

! أفني ت في شبابك كنت تقول أتوب إذا ما كبرت، فمضى الشباب وجاء الك بر ولم تتب... ❖
 عندما كبرت ال ترغب أن تتوب!شبابك بأوجاع الشهوات والذنوب، و 
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من يوم إلى يوم تطرد التوبة، وأظنَّها قد هربت منك. في شبابك قلت أبقى حتى أصنع 
هواي وأتوب، فها اآلن قد كبرت. أطلب التوبة قبل أن يطلبك الموت، فإن بعد الموت ليست 

واألخرى ال تبقى،  هناك توبة، األيَّام قد مضت تخبرك عن األيَّام التي تأتي، األولى تختبئ،
قد كنت بعيًدا عن يومك فجاء وأدركك، وها هو أيًضا مسرع إلى الذهاب كما ذهبت األيَّام 

 الخوالي.
أنظر إلى نفسك قبل أن يجوز يومك، واذكر أن شبابك لن يدوم، تعبر مثل الظل 

 ومعها تنقضي حياتك.

د  نفسك بالتوبة، وتقول سأتوب غًدا. فمن اآل ❖ د الخطيَّة أن تأتيك غًدا، إلى اآلن كنت ت عِّ ن عِّ
، واطرد الخطيَّة ادفع الخطيَّة من يوم إلى يوم كما دفعَت التوبةوقل لها انطلقي اليوم، 

ر عمل الصالح، كذلك افعل  بالعلل، كما ط ردت  التوبة باألعذار إلى اليوم، وكما كنت ت ؤخ ِّ
 بالخطيَّة حتى تجد الغلبة.

 مار أفرام السرياني

 صور زائفة للتوبة واالعتراف
كثيرون أخذوا مظهر التوبة واالعتراف، لكن الدافع لم يكن حب هللا واالشتياق إلى 
سة. ليس  ل من ثقل الخطيَّة إنَّما لدوافع أخرى مثل الرغبة في االنضمام إلى الجماعة المقدَّ الحِّ

سة، إنَّما هروًبا من العار والخجل. إنها توبة على  بقصد أن يكون لهم روح الجماعة المقدَّ
 مستوى اجتماعي نفساني ال روحي.

د امتناعهم عن التناول في ذاته تأديب، في قبلون على التوبة بال  وآخرون حسبوا أن مجرَّ
 ندامة وال انسحاق.

 ليست توبة بل رغبة في االنضمام إلى الجماعة. 1

سة. هؤالء البعض يظهرون ندًما، لمجرَّد رغبتهم في العو  ❖ دة إلى الشركة في الجماعة المقدَّ
ل من الخطيَّة، بقدر ما يرغبون في خداع الكاهن  ًيا في الحصول على الحِّ ال يسعون جد ِّ
سة. إنَّهم ال يتركون معاصيهم من ضمائرهم، إنَّما يتظاهرون  إلعادتهم إلى الشركة المقدَّ

س  ام بتركها أمام الكاهن، الذي قيل له: "ال تعطوا القد  ر كم قدَّ ر  للكالب. وال تطرحوا د 
(. بمعنى أالَّ ي سمح لهؤالء ٦: ٧الخنازير، لئالَّ تدوسها بأرجلهم وتلتفت فتمز ِّقكم" )مت 
سة بدون توبة صادقة.  النجسين بالشركة في الجماعة المقدَّ
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دوا، ألنهم دنَّسوا ثوب القداسة والنعمة. والنساء منهن  هؤالء يلزمهم أن يبكوا ويتنهَّ
لن آذانهنَّ بالآللئ، ويثق ِّلن  ، ألنَّه نَّ فقدن لؤلؤة السماء، وإن كنَّ ي حم ِّ يبكين على أنفسه نَّ

 .1بالذهب رقابهنَّ الالتي كان ينبغي أن تنحني ليسوع ال للذهب
يس أمبروسيوس  القد  

 . ال يكفي االمتناع المؤقت عن التناول2

د امتناعهم عن الشركة من األسرار السمائيَّة هو توبة. هؤالء قضاة يظن البعض أن مجرَّ  ❖
قساة على أنفسهم، يصفون ألنفسهم عقاًبا، لكنَّهم يرفضون العالج. إذ كان يلزمهم أالَّ يقفوا 
عند حد الحرمان عن التناول، إنَّما يلزمهم أن يبكوا على هذا الحكم، ألن حرمانهم هذا 

 .2ةيمنعهم من النعمة اإللهيَّ 
يس أمبروسيوس  القد  

د امتناعهم هو توبة، وبالتالي ال يندمون  يس بذلك أالَّ يظن هؤالء أن مجرَّ )يقصد القد ِّ
إنَّما ليكن حرمانهم المؤقت مجااًل للتبكيت واإلسراع إلى التوبة واالعتراف  ،على خطاياهم

 وبالتالي التناول.(

 اة هللا. االستهانة بطول أن3

البعض يحسبون أنه بذلك ي سمح لهم أن يخطئوا كيفما شاءوا، ألن رجاء التوبة مفتوح  ❖
م لهم التوبة عالًجا يستخدمونها كدافع الرتكاب الخطيَّة.  أمامهم )في أي وقت( وإذ تقد ِّ

فالمرهم ضروري للجروح، لكن الجروح ليست الزمة لكي نستخدم المرهم. فنحن نطلب 
 لجروح، لكن ال نجرح أنفسنا لكي نستخدم المرهم.المرهم من أجل ا

ل التوبة للمستقبل رجاء ضعيف، ألن الوقت غير مضمون،  إن الرجاء الذي به نؤج ِّ
 .3والرجاء ال يبقى مع اإلنسان كثيًرا

يس أمبروسيوس  القد  

 ال تناول بدون توبة واعتراف
م طبيب النفوس التناول من األ سة للخطاة، ولكن أي خطاة؟ الخطاة قدَّ سرار المقدَّ

                                                 
1 Concerning Repentance 2:87-88. 
2 Concerning Repentance 2:89. 
3 Concerning Repentance 2:90. 
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الذين شعروا بخطيَّتهم، وآمنوا بربنا يسوع كفاٍد ومخلٍص لهم، تائبين توبة صادقة، مؤمنين أن 
 جسد الرب ودمه قادران على تغيير حياتهم تغييًرا كاماًل.

يسون الشاعرون بالقداسة م للشركة في هذا السر  األبرار والقد ِّ الذاتيَّة، وال من  فال يتقدَّ
من يشعر  يتقدم إلى هذا السر المقدس ال يؤمن بمفعول هذا السر  المقدَّس في حياته، بل

رة للخطاة، مثل هذا يخرج من التناول وقد أخذ  باحتياجه الشديد إلى معونة هللا ونعمته المبر ِّ
 إمكانيَّة جديدة... هي إمكانيَّة عمل هللا فيه.

الخطيَّة )متهاوًنا(... أن يشترك في األسرار. يقول داود في  ال يجوز ألي شخص وهو في ❖
كيف نرن  م ترنيمة الرب في أرض مزموره: "على الصفصاف في وسطها علَّقنا أعوادنا... 

(. إن كان الجسد ال يزال يقاوم الذهن وال يخضع إلرشاد الروح ٤، ٢: ١٣٧" )مز غريبة
ع لكفاح المزارع، لهذا لن يثمر ثمار المحبَّة القدس، فإنَّه الزال في أرٍض غريبة، لم يخض

م لألسرار، لئالَّ التوبة غير عاملة فيكواالحتمال والسالم. فإذا كانت  ، فخير لك أالَّ تتقدَّ
تحتاج إلى توبة عن هذه التوبة الغير عاملة. ولكنك محتاج إلى تلك الكلمات: "انقضوا، 

 (.٧: ١٣٧انقضوا حتى األساس منها" )مز 
داود هذه النفس البائسة قائاًل: "يا بنت بابل الشقيَّة". حًقا إنَّها شقيَّة ألنها بنت يواسي 

كت بالخطيَّة بابل أرض السبي(. ومع  تها ألورشليم أي السماء )وتمسَّ بابل، حيث رفضت بنوَّ
ي تِّن ا! ط  تِّ الكافئك مكافأتك ط وب ى لِّم ن  ي  ذلك فإنَّه يدعو لها بالشفاء قائاًل: " از  وب ى لِّم ن  ي ج 

ال كِّ  ف  ك  أ ط  سِّ ر ة ! ويدفنهم عند ،ي م  خ  (. أي يدفن أفكارها الفاسدة المضادة ٩: ١٣٧" )مز الصَّ
(. فكم باألولى يلزمنا نحن أن ٥: ٣للمسيح. فقد قيل لموسى: "اخلع نعليك من رجليك" )خر 

ف خطواتنا من كل ارتباطا  1ت العالم؟!نخلع من أرجلنا الروحيَّة رباطات الجسد، وننظ ِّ
يس أمبروسيوس  القد  

 

                                                 
1 Concerning Repentance 2:104-107. 
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بعد أن تزايد عدد األقباط المهاجرين إلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا، 
واتسعت الخدمة على مستوى العالم، صارت هناك حاجة ملحة إلى نظرة جديدة نحو دورنا 

 الرعوي والكرازي تتناسب مع الظروف الجديدة للكنيسة.
ه أثناء أول خدمة لي تن في أرض المهجر، كتبسبق فنشرت كتيب عن مذكرات كاه

أن (، كما كتبت الجزء الثاني، لكنني لم أقم بنشره حتى اآلن، أرجو 1972-1970بالمهجر )
 يسمح لي إلهي بمراجعته ونشره.

هذا وكان لي بركة الحديث عن الكرازة في بعض المؤتمرات التي أقامتها ايبارشية 
 عضها إلى العربية، ونشرها في هذا الباب.جنوب أمريكا، أقوم اآلن بترجمة ب

هذا وقد تعرضت لبعض األسئلة التي ُوجهت إلًى تمس بطريٍق أو آخر موضوع 
 الرعاية والكرازة.
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 األول مقالال
 

Coptic Orthodox 

Diocese of the Southern United States 

FORTH ANNUAL EVANGELISM 

CONFERENCE 

5-7th of July 2002 

 الكرازة
 ي عصر ما بعد الرسلف

 
 إعداد

 القمص تادرس يعقوب ملطي
St. Mark’S CoptiC orthodox ChurCh 

P. O. Box 564 

Englewood - Colorado 80110 
 

اهتّزت نفس بولس الرسول وهو يتطلع إلى الكنيسة كعروٍس طاهرٍة بتوٍل، وفي نفس 
تمرار. بدون البتولية كما بدون الوقت هي أّم ولود، دائمة البتولية ودائمة األمومة، تلد باس

 رأغاني إفأمومتها ألعضاء جدد تفقد الكنيسة كيانها. أما عن دوام بتوليتها، فيقول الرسول: "
(، وأما 2: 11كو  2" )يفة للمسيحـقدم عذراء عفأل ،واحدٍ  ني خطبتكم لرجلٍ أل ،عليكم غيرة هللا

 الذين يخلصون"الكنيسة  وم يضم إلىعن دوام أمومتها، فيقول لوقا البشير: "وكان الرب كل ي
سنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل . وكما يكرر الحكيم: "أ(47:  2ع أ )

 (6: 6؛ 2: 4" )نش وليس فيهن عقيم ،واحدة متئم

 الكرازة خبرة إنجيلية يومية
ليست موضوًعا يندر أن نجد مقااًل ألحد آباء الكنيسة أو كتاًبا له عن الكرازة. فالكرازة 

سواء كان كاهًنا أو  عمل جوهري يمارسه كل مؤمنيحتاج إلى الحديث أو الكتابة عنه، بل هو 
من الشعب، رجاًل أو امرأة، صاحب ثقافة عالية أو أّمًيا. بدون روح الكرازة يفقد المؤمن سمته 

نوٍر، وأي نفٍع : "أي نفع لمصباٍح بال القديس يوحنا الذهبي الفمكإنساٍن مسيحٍي. وكما يقول 
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 للمسيحي بدون المحبة )حب خالص إخوته(".

هذا وقد جاءت كتابات اآلباء بكل فروعها تحمل روح الكرازة والشهادة للسيد المسيح 
وعمله الخالصي. سواء تفاسير الكتاب المقدس أو العظات على فصول من العهدين. كما 

فاعية تحمل هذا الروح، حتى الكتابات جاءت الكتابات الخاصة بالحياة الروحية والكتابات الد
التي أشارت إلى الطقوس الكنيسة بل والنسكيات تبعث في القارئ الشوق الحقيقي للكرازة 

 والشهادة للسيد المسيح.

 فيما يلي أمثلة لذلك:
 . الدراسات الكتابية وروح الكرازة1

دير مدرسة م العالمة أوريجينوسحينما نتحدث عن الدراسات الكتابية تبرز شخصية 
اإلسكندرية في القرن الثاني، أمير شّراح الكتاب المقدس. انشغاله بالكتاب المقدس وعشقه 
الشديد له بروح الكرازة دفع كثير من الوثنّيين الذين استمعوا إليه ال إلى اإليمان ونوال سّر 

هكذا كانت  العماد فحسب، وإنما آمنوا وقّدموا حياتهم ذبيحة حّب للسيد المسيح باستشهادهم.
 كلمة هللا التي تجتذب غير المؤمنين حتى إلى االستشهاد بتهليٍل!فاعلية 

 . العمل الكهنوتي والكرازة2
عن العمل األسقفي أوضح مفهومه أنه حمل  القديس يوحنا الذهبي الفمعندما تحّدث 

ا الكاهن أنت أثقال اآلخرين، وليست وظيفة للكرامة والراحة. وعندما تحّدث مع الكهنة قال: "أيه
أب العالم كله"، وليس أب المسيحّيين وحدهم. أما بالنسبة للشعب، فكثيُرا ما كان يردد عليهم 
العبارة: "أنتم األسقف". إذ كان يشعر أن الشعب أقدر من األسقف أو الكاهن على الكرازة، إذ 

يجتذب صديقه  يختلطون باآلخرين في األسواق واألعمال والمدارس. فالطفل يمكنه باألكثر أن
الطفل للتمتع بالثالوث القدوس من الكاهن! وهكذا الشاب مع صديقه الشاب، والسيدة مع 

 صديقتها. 
 حديثه للشعب: القديس يوحنا الذهبي الفموجه رسالة المسيحي عن  في مقال

]يا لها من خسارة عظيمة في اإلخوة! إن قليلين هم الذين يهتمون باألمور الخاصة 
 له من جزء كبير من جسد الكنيسة يشبه الميت الذي بال حراك! يا  بالخالص.
إن لديكم إمكانية عظمى بخصوص إخوتكم.  وماذا يخصنا نحن في هذا؟تقولون :  

هم، وتصدون عنهم الشر، وتجذبونهم إلى هنا بقوة، نفإنكم مسئولون إن كنتم ال تنصحو 
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ن يكون نافًعا لنفسه وحده، بل أن وتسحبونهم من تراخيهم الشديد. ألنه هل يليق باإلنسان أ
(، 13:5ولقد أوضح السيد المسيح ذلك عندما دعانا "ملًحا" )مت   يكون نافًعا لكثيرين أيًضا.

 (، ألن هذه األشياء مفيدة للغير ونافعة لهم. 14:5(، و"نوًرا" )مت 33:13و"خميرة" )مت 
اح، ال لتتمتع فالمصباح ال يضيء لذاته، بل للجالسين في الظلمة. وأنت مصب 

ألنه أي نفع لمسيحي ال يفيد غيره؟! وال يرد أحًدا إلي وحدك، إنما لترد إنساًنا ضل، 
 الفضيلة؟!
مرة أخرى الملح ال ُيصلح نفسه، بل ُيصلح الطعام لئال يفسد ويهلك... هكذا جعلك  

شددهم وتنقذهم هللا ملًحا روحًيا، لتربط األعضاء الفاسدة، أي اإلخوة المتكاسلين المتراخين، وت
وهذا هو السبب الذي ألجله دعانا   من الكسل كما من الفساد، وتربطهم مع بقية جسد الكنيسة.

الرب "خميًرا"، ألن الخميرة أيًضا ال تخمر ذاتها، لكن بالرغم من صغرها تخمر العجين كله 
، لكن كونوا مهما بلغ حجمه. هكذا افعلوا أنتم أيًضا. فإنكم وإن كنتم قليلين من جهة العدد

كثيرين وأقوياء في اإليمان والغيرة نحو هللا. وكما أن الخميرة ليست ضعيفة بالنسبة لصغرها، إذ 
لها قوة وإمكانية من جهة طبيعتها... هكذا يمكنكم إن أردتم أن تجتذبوا أعداًدا أكثر منكم، 

 ويكون لهم نفس المستوى من جهة الغيرة.[

أسقفيته قيل إن عدد  غوريوس أسقف نيصصالقديس غريبهذا الروح إذ تسّلم 
 عائلة وثنّية. 13عائلة، وعند نياحته لم يوجد في إيبارشيته سوى  13العائالت المسيحية كان 

 . العظات والعمل الكرازي 3
الكرازة،  مثااًل حًيا للعظات التي تحث على القديس يوحنا الذهبي الفمُتعتبر عظات 

رزة. وكثيًرا ما كان يشير إليه كصاحب قلب متسع فقد عشق شخصية بولس الرسول الكا
 بالحب، وفكٍر منشغٍل بخالص العالم.

للقديس  الفائق يسلطان الرسولمع شعبه عن ال القديس يوحنا الذهبي الفمفي حديث 
 بولس يقول: 

ال يكون لإلنسان عذر في  لكيلماذا لم ُترسل المالئكة في مهمة الكرازة باإلنجيل؟ ]
الطبيعة البشرية عن المالئكية، ألن الفرق عظيم.  اختالفه، فُيَبرَر نفسه بُحجة كسله أو إهمال

لها القدرة على اقتالع الموت، وغفران  يومن العجيب حًقا إن الكلمة المنطوقة من لسان تراب
ويزداد  هللا،أتعجب من قدرة  يالخطايا، وتعيد النظر للعميان، وتحول األرض سماًء، وهذا يجعلن
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 وتهيئة نفسه وإعدادها حتى يستحق نوالها. ،لغيرة بولس لنواله تلك النعمة يوإكرام يإعجاب
بالمثال األعلى للفضيلة، وبهذه الطريقة تستحق أن  يتتعَجب، بل لتقتدلُأحٌثك ال  يإن

شخص أن يصير كبولس في خدمته لو تمٌثل  يفاجأ بأنه يمكن ألتُ ُتشاركه في إكليله، وال 
، حفظت ي"قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي قلبه كلمات بولس: وليردد ف ،واقتدى به

في ذلك اليوم الرب الديان العادل،  ييهبه ل يإكليل البر، الذ ياإليمان، وأخيًرا قد وضع ل
رأيت كيف يدعو أ(. 8 ،7: 4 يت 2فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيًضا" ) يوليس ل

 . فالمكافأة أيًضا معروضة ومفتوحة للجميع يلتالوبا ،في إنجازاته الجميع لمشاركته

فلنجتهد جميعنا لنثبت استحقاقنا للبركات الموعودة لنا، ولننظر ليس فقط لعظمة ومجد 
 من خالله نحقق هذه النعمة.  يفي الفضيلة، لكن نتأمل أيًضا في ثبات الهدف الذ ةالحيا

من األحوال، ولكنه كان ختلف عن طبيعتنا بأية حال تبولس لم  ةولنعرف أن طبيع
ألنه بعد هذا  وهذا يجعل ما يبدو صعًبا ومستحياًل بالنسبة لنا قد صار سهاًل وخفيًفا، ،مثلنا

بواسطة نعمة وصالح ربنا  يإكليل عدم الفساد األبد يالوقت القصير من العمل والجهاد سنرتد
 [.1بدين. آمينوإلى أبد اآل وانٍ أله المجد والكرامة اآلن وكل  ييسوع المسيح الذ

 كتب: بين بولس الرسول والمالئكةوفي مقارنته 
ونصعد إلى أبواب السماء. ال يقل  ،يبقى لنا أن نقارن بولس بالمالئكة. لنترك األرض]

أحد إن كلماتنا تحمل جسارة فائقة إن كان الكتاب المقدس يدعو يوحنا مالًكا وأيًضا الكهنة، 
 ق أن ُيدعى هكذا لتفوقه في هذه الفضائل؟!فلماذا تتعجب حين نقول إن بولس يستح

ما هو سبب عظمة المالئكة؟ طاعتهم هلل، هذا ما أعجب داود فيهم: "أقوياء في 
(. لكن طاعة بولس ال ُتقارن حتى بالكثير من الكائنات 20:103 الفضيلة، يطيعون كلمته" )مز

التام لعصيانه. هذا ما غير المتجسدين. ما يجعلهم مباركين هو طاعتهم لوصية هللا ورفضهم 
 ،بل ما هو أكثر ،فعله بولس بإخالص تاٍم. لقد تمم كلمة هللا ووصاياه أيضا. ليس فقط وصاياه

 (. 18:9 كو 1) كما أفصح قائاًل: "إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بال نفقة"
ناًرا ماذا يرى النبي في المالئكة ما يستحق اإلعجاب؟ "الصانع مالئكته رياًحا وخدامه 

(. هذا أيضا نراه في بولس، كناٍر وريٍح عبر األرض طواًل وعرًضا ونقَّاها 4:104 ملتهبة" )مز
 في ترحاله. 

                                                 
 .العظة الثانية س:في مديح القديس بول 1
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هذا ما يجعل األمر مميًزا باألكثر، بينما كان بولس على األرض في الجسد الفاني 
 أظهر مثل هذه الشجاعة وهزم القوات غير المنظورة. 

نجاهد متمثلين بمثل هذا اإلنسان على وجه الخصوص كم ُنحسب في لوٍم إًذا إن لم 
لنفكر ملًيا في هذه االعتبارات، فنكون واحٍد.  الذي اجتمعت فيه كل الصفات الجليلة في إنسانٍ 

لنجاهد لكي تكون لنا مثل غيرته، فنشاركه ذات البركات بنعمة ربنا يسوع المسيح  بال لوٍم.
 [.1وان، آمينأاآلن وكل ومحبته الحانية، الذي له المجد والقوة، 

 . الفضائل المسيحية والعمل الكرازي 4
نظرتنا الفضائل المسيحية هي اقتناء شخص السيد المسيح محب كل البشرية. 

 على سبيل المثال: األرثوذكسّية للفضائل دعوة مفرحة للكرازة والشهادة للثالوث القدوس.
أنه إن وزع اإلنسان كل ما لديه يوضّح  العطاءفي حديث القديس يوحنا الذهبي الفم عن  •

  للغير، فإن اقتناء نفس واحدة للسيد المسيح الذي مات عنها أعظم من كل ما قّدمه.
: ليست دعوة إلحصاء أخطائنا، بل في جوهرها عودة إلى حضن اآلب وتمتع التوبة •

 بالحب اإللهي.
في جوهرها تمتع  : ليست خضوًعا للوالدين أو الكهنة أو المرشدين أو القادة، بلالطاعة •

 بالشركة مع المسيح في طاعته لآلب.

: ليس تحقير اإلنسان لنفسه، لكنه التصاق بالسيد المسيح الحتالل آخر مركز التواضع •
 لكي نبسط أيدينا بالحب، فنحتضن كل البشرية.

: ليست عدم ممارسة خطايا معينة، بل تمتع بحبنا للقدوس واشتياقنا أن نكون أيقونة العفة •
ل عمل روحه القدوس. فإن كثيرين ال يمارسون الخطية عن عجز أو عن اعتزاز له خال

 بالذات أو الكرامة البشرية وليس عن حب هلل. 

 . العمل النسكي والكرازة5
يظن البعض أن الحياة النسكية تعوق العمل الكرازي، إذ تسحب اإلنسان لينشغل 

ألوائل وأعمالهم وكتاباتهم نراها حياة إنجيلية بأعماقه. لكننا إن تطّلعنا إلى قادة الفكر النسكي ا
 كارزة، نذكر على سبيل المثال:

رئيس دير أنصنا بصعيد مصر كسب مئات الوثنّيين لإليمان  القديس أبوّللوا. 
                                                 

 ولى.العظة األ س:في مديح القديس بول 1
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 المسيحي بفرحه السماوي.
الذي وجهه الصوت اإللهي للتعرف عليه خالل قادة  القديس أنبا موسى األسودب. 

س إيسيذورس والقديس مقاريوس الكبير، هذا سحب قلوب بعض اللصوص الرهبان مثل القدي
لإليمان المسيحي، بل وللحياة الرهبانية. وحين التقت به إحدى شريفات روما تحدث معها 

 بانفتاح قلب عن عمل هللا، شاهًدا إلنجيل المسيح.
لمديح بكاهن وثني اجتذبه بكلمات اللطف والقديس مقاريوس الكبير ج. حينما التقى ا

 لإليمان المسيح بل وللرهبنة.
دعوة للتمّتع بحياة الفرح الداخلي  مار اسحق السريانيد. حملت ميامر المتوحد 

 والحب الصادق لإلخوة، وهما شبكتان تجتذبان النفوس للتعرف على اإليمان الحّي العملي.

 الليتورجّيات والكرازة .6
ي حتى القرن الخامس إلى تفاصيل لم تشر كتابات آباء الكنيسة منذ العصر الرسول

طقوس الليتورجّيات، ليس الختالف التقاليد المحّلّية فحسب، وإنما ألن ما كان يشغل فكر اآلباء 
التمتع بصلب الليتورجّيات. ما كان يشغلهم هو ممارسة الليتورجيات كشركة عملية وواقعّية 

 قدس. لالتحاد مع هللا اآلب في ابنه يسوع المسيح بعمل الروح ال
بهذا الروح، اقتنصت الليتورجّيات كثيًرا من غير المسيحّيين عبر األجيال إلى اإليمان 
الحقيقي. كل الليتورجّيات الكنسية إن مارسناها بقيادة الروح القدس وليس كواجب نلتزم به، فإن 

هي قلوب الكهنة والشعب، ترتفع إلى السماء لتشارك السمائّيين حّبهم وتسابيحهم هلل. هذه 
مشاعر ليس فقط العابدين وحدهم بل وغير المؤمنين الذين يستمعون إليها؛ فإن العالم متعطش 

 إلى التمتع بأيقونة السماء على األرض.

 . الطقس الكنسي والكرازة 7
أنا اعلم أن هذا األمر شائك للغاية، فيظن البعض أن كسر أحد لطقٍس معيٍن، مهما 

 شرية، أنه تحطيم للكنيسة.كان ثانوًيا، من أجل خالص نفٍس ب
كشاهد عيان للطقس الكنسي الرهباني في  للقديس يوحنا كاسيانهنا أترك الحديث 

 مصر. فهو خير من يخبرنا عن أولوية خالص النفس عن االلتزام الحرفي ببعض الطقوس.
 De institutis المؤسسات لنظام الشركة" من عمله: في الفصل التاسع

caenoborum "لمصريين ال يهتمون بإنهاء المزامير التي يسبحونها بتالوتها مرة أوضح أن ا
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نهم ال يهتمون إ ...واحدة دون توقف، لكنهم يقسمونها إلى قسمين أو ثالثة حسب عدد اآليات
الشخص عشرة أبيات  يبل بانتباه الذهن والفهم، حاسبين أنه من األفضل أن يصل ،بالعدد

هذا غالًبا ما يحدث حينما يهتم  .طائشٍ  المزمور كله بفكرٍ بتسبيح مفهوم وفكر يقظ عن أن يتلو 
. نه كمن ُيسرع لينهي الخدمةإالمرتل باألعداد، وال يضع في حسبانه توضيح األلفاظ والمعاني، 

بسبب عدم الدراية يطيل الراهب المبتدئ في التسبيح أكثر من المعتاد، بينما يهتم المتقدم 
 .1اضرين أثناء التسبيح بسبب التطويلصاحب الخبرة أال يسبب ملاًل للح

الصلوات بأنها مختصرة حتى ال يتخللها تتسم أنه يوضح  وفي الفصل العاشر
 ،حتى ال يخطف الشيطان الفكر ويطيش به بعيًدا ،تشويش يقطع الصالة فجأة في أوج حرارتها

 .2ولكي ال تفتر الصالة أو تبرد
المؤسسات لنظام " :اسيانالقديس يوحنا ك من عمل وفي الفصل الحادي عشر

أن المصريين لم يكونوا يهتمون بكمية اآليات التي ُترنم في الصالة بل بضبط ذكر  "الشركة
(، كما أكد اهتمام المرتل أن 15: 14كو  1وأرنم بالفهم" ) ،هادفين نحو: "أرنم بالروح الفكر

 النطق واضًحا ومفهوًما. يكون 

ن الصلوات قصيرة وتقدم بطريقة متكررة على تكويعتقد )اآلباء( أنه من األفضل أن 
، حتى من جانب نستطيع أن نلتصق باهلل باستمرار، ومن الجانب اآلخر باختصارها الدوام

. جاء في الرسالة 3نتجنب السهام التي يريد العدو أن يجرحنا بها خاصة أثناء ممارسة صلواتنا
يمارسون صلوات متنوعة  نهمأفي مصر  اإلخوة: ]جاء عن للقديس أغسطينوس 20: 130

إنها تنطلق فجأة وبسرعة حتى ال يتشتت الذهن اليقظ والمتنبه، والذي ُيعتبر  .جًدا وقصيرة للغاية
  [.أثمن ما في الصالة

 . الالهوتيات والكرازة 8
عند قدمّي القديس أنبا أنطونيوس أب األسرة  القديس أثناسيوس بابا اإلسكندريةترّبى 

ه الكثير من الالهوتيات. كان الالهوتي أثناسيوس يعشق خالص كل نفس. الرهبانية، وتعلم من
ففي شبابه كتب "رسالة إلى الوثنيين" غايتها الدخول بهم إلى معرفة حاجتهم إلى المخلص، 

                                                 
 .9فصل  1
 .10فصل  2
 .10فصل  3
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قد كّرس حياته القديس أثناسيوس والكشف عن شخصية المخلص محب البشر. إن كان 
وح القدس، فإن كتاباته تتسم بالفكر الخالصي، للدفاع عن الهوت السيد المسيح والهوت الر 

حيث ال يهوى الجدل ليفحم األريوسّيين، إنما يسعى لخالصهم وخالص كل نفٍس بشرية، 
 وتمتعها بعمل المسيح الفائق.

 . الثالوث القدوس والكرازة9
رّكزت كتابات اآلباء على اإليمان بالثالوث القدوس وعمله في حياة البشرية وفي حياة 

إنسان. أغلب الديانات تتطّلع إلى هللا كمخّلص يرسل آخرين ليخّلصهم. أما اإليمان كل 
بكونه منعزاًل في سماواته، بعيًدا عن اإلنسان. بالنسبة لهم هللا  المسيحي فال يقّدم هللا نفسه

يحبهم، فأرسل لهم من يعينهم. أما بالنسبة لنا، فاهلل قريب مّنا. مسّرته أن يسكن في نفوسنا، 
نسكن نحن فيه. إنه مشغول بكل إنسان، ولن يأتمن كائًنا ما في السماء أو على األرض و 

 لتحقيق خالصنا.
يقدم اآلب أبّوته الفريدة ألعز خليقة لديه، وهو اإلنسان، موضوع مسّرته، أنه أرسل 

 ابنه الوحيد ألجل خالصنا.
د المسيح. إنه ال صار االبن الوحيد إنساًنا، وقّدس طبيعتنا وعالمنا وعملنا في جس

 يزال مشغواًل بإعدادنا للتمتع بشركة مجده األبدي.
يسكن الروح القدس فينا، ويقّدس قلوبنا لهيكل هللا المقّدس، فين يسكن الثالوث 

 القدوس.
في اختصار يحتاج العالم أن يرى ويتالمس مع الثالوث القّدوس في حياة المؤمنين، 

، بل باألكثر يختبر كل أعماقه لمشاركتهم هذا العمل فال يحتاج إلى حوار معهم في اإليمان
 اإللهي.

 . الكرازة وخدمة الموائد10
في عصر الرسل اختار كل الشعب سبعة شمامسة من بينهم القديس إسطفانوس 
ووضع الرسل أياديهم عليهم، وكان عمله هو خدمة الموائد، كاالهتمام باألرامل والفقراء 

عن الكرازة، بل سحب قلبه باألكثر لخدمة النفوس للتمّتع  والمرضى. هذا العمل لم يشغله
 بالمائدة السماوّية.

كثيرون من الشمامسة أو الشّماسات، بل وأحياًنا من الكهنة تسحب خدمتهم للموائد 
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قلوبهم إلى االهتمام بالماديات، أما إسطفانوس فكان قلبه مرتفًعا على الدوام إلى السماء. قيل 
خص إليه جميع الجالسين في المجمع، ورأوا وجهه كأنه وجه مالك )أع عنه في محاكمته: فش

6 :15.) 
وعندما سأله رئيس الكهنة عن االتهام الموّجه ضده، لم يدافع عن نفسه، بل وجد 
الفرصة سانحة أن يقف أمام رئيس الكهنة وبعض الرؤساء والقيادات اليهودية آلخر مرة، فيقدم 

  باإليمان الحّي. كان كارًزا من الدرجة األولى. لهم دعوة كتابية صادقة للتمتع

 . الكرازة والمدافعون األوائل11
في دفاعه عن المسيحيين لإلمبراطور مرقس أورليوس أنطونيوس  أثيناغوراس كتب

( وابنه كومودس رًدا مفصاًل على االتهامات الثالثة ضد المسيحيين، لكنه تخطى 180ـ161)
فرصة سانحة إلعالن الحق لألباطرة ولكل من يقرأ هذا الدفاع  ورآهاالدفاع وانتقل إلى الكرازة، 

جذب كل نفٍس فيشهد للحياة اإلنجيلية. لم يكن هدفه الدفاع عن اإليمان المسيحي فقط بل أيًضا 
  لخالص السيد المسيح.

 . الكرازة والعمل الجماعي12
اء علي اتسمت الكنيسة في عصر الرسل وما بعد الرسل بالعمل الجماعي، سو 

الكنيسة الجامعة. هذه الحياة  والمستوي المحلي للقرية أو اإليبارشية أو الكرسي الرسولي أ
الكنسية الصادقة لها جاذبيتها وقوتها للكرازة. فمن جانٍب تجتذب نعمة هللا التي تشتهي أن تعمل 

حق بغنى حيث يوجد الحب والوحدة، ومن جانب آخر ترى النفوس الصادقة في البحث عن ال
غير المنفصل عن الحب في الكنيسة أيقونة صادقة للسماء، وصورة عملية واقعية لعمل الثالوث 

 القدوس في البشرية. 
مفهوم صورة حّية ل ، ويرى فيهاعقيدة الثالوثفي الحياة الكنسية الجماعية يدرك العالم 

المؤمن ما لنفسه على لكمال ومثااًل فريًدا للحياة الديمقراطية المملوءة بالشركة، فال يطلب ا
حساب الغير، بل ما للغير كأنه له. غالًبا ما يسند اإليمان باهلل الواحد المطلق النظام الفردي 

 فتسند الحياة الديمقراطية الصادقة. ،الدكتاتوري، أما المسيحية بإيمانها بالثالوث الكامل
عالمة  ،ق في صفاتهكل مؤمن يشتهي أن يتمثل باهلل إلهه. اإليمان باهلل الواحد المطل

إذ  ،كماله نقص كل الكائنات األخرى. أما اإليمان بالثالوث األزلي فيهبنا فهًما متسًعا للكمال
ال  مااالبن والروح القدس وهبينما يتساءل البعض: كيف يمكن أن يكون اآلب كاماًل في سماته 
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س. نجيب على هذا ه؟ ونفس األمر بالنسبة لالبن والروح القدلماكيشاركانه  هعن نينفصال
، وإنما خالل حركة ةبأن الكمال الحقيقي ال ُيستعلن خالل االكتفاء الذاتي واالنعزالي تالتساؤال

الحب األزلية في هللا والعالقات المتبادلة الالنهائية. ففيه كمال اآلب المطلق يشاركه فيه االبن 
بالثالوث يوحي لنا بروح الشركة . هكذا اإليمان في ذات الجوهر والروح القدس، ألنهما واحد معه

 اآلخرين.كمال كماله خالل  لن عنوالحب. فالكامل يع
يبلغ اإلنسان الكمال ال بتمجيد اإلنسان ذاته وال باكتفائه بذاته، وإنما خالل الوحدة مع 

جل اقتناء مجٍد أمن  egoالقائمة على الحب. اإلنسان الكامل ليس هو من يغذى الذات  ،الغير
  لحسابه، بل هو ذاك الذي يحب الغير ويقبل حبهم له. باطٍل ونفعٍ 

 . الكرازة باأللحان13
 في حديث مع شاب مجند قال لي: 

في الخيمة التي أعيش فيها مع زميلي )ضابط بالجيش( في إحدى الصبحيات، بينما 
كنت أغسل رأسي كنت "أدندن" بلحن من ألحان الجمعة العظيمة دون كلمات، وإذا انتهي 

 إذا بزميلي يعلق على اللحن قائاًل: "إنها أغنية جميلة للغاية، من أين تعلمتها؟  اللحن،
 ما رأيك فيها؟ -
أشعر أنها تخص مناسبة حزينة، لكن اللحن يعطي سالًما عجيًبا في القلب. لم  -

 أشعر قط بسالم داخلي، كما أحسست وأنت تتغنى بهذه النغمة الرائعة، من أين تعليمتها؟ 
 ن كنسي، نتغنى به في الجمعة العظيمة، تذكار صلب السيد المسيح.إنها لح -
لم أكن أتصور في الكنيسة ألحاًنا بهذه الروعة الموسيقية مع روحانية عجيبة. هل  -

 يمكن أن تعيد الترنم بهذا اللحن، إني مشتاق أن أسمعه.
تصدر عن فم إنها شهادة الكثيرين في الشرق والغرب عندما ُيسبح باأللحان الكنيسة، و 

 إنسان تقي متفاعل عملًيا مع األلحان. 
تحمل فكًرا إنجيلًيا كنسًيا ليست جزًء ثانوًيا من  التياأللحان الكنيسة والترانيم العميقة 

العبادة ليهيئ النفوس لالستماع إلي كلمة هللا فحسب، إنما هي من صلب العبادة، ترفع القلوب 
 كما بسلم إلي السماء عينها.

مع إلي األلحان كما من فرقة موسيقية منسجمة مًعا، إنما أن تب ال أن يسعمل الشع
 يشترك في األلحان ليصعد بروح الرب إلي السماء!

منذ أسابيع التقيت بأبينا الحبيب القمص بيشوي وديع، وإذ تحدثنا عن نيافة األنبا 
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تمتع بالحياة الكنسية يؤانس المتنيح أسقف الغربية. قلت له إنه صورة حية للرجل الكنسي الذي ي
المتهللة التي ترفع قلبه إلي السماء. بألحان وصلواته الكنسية يسحب قلوب الكثيرين إلي الشركة 

 مع السمائيين! كيانه كله يتغنى ويصفق لمخلصه! 
 علق أبونا الحبيب على حديثي بالقصة التالية: 

ا لقداسة البابا كيرلس حين كان أبونا شنودة السرياني )نيافة األنبا يؤانس( سكرتيرً 
السادس، جاء إلي طنطا في مهمة كنسية. كنا مجتمعين مًعا في حجرة عند مدخل كنيسة 
مارجرجس بطنطا. وبينما كنا نتحدث ونتناقش، كمجموعة كهنة مع أبينا الراهب شنودة، وإذا 

يسبح بموكب جنائزى يدخل إلي الكنيسة. وإذا به يقطع حديثه بال مقدمات ووقف فجأة وصار 
باللحن الجنائزي، وكان كل كيانه كمن يرقص مع المالئكة! صرنا كلنا في دهشة، ولما إنتهي 
من اللحن، قال: "ياأبهات )أبائي( ال أستطيع أن أسمع هذا اللحن وال يهتز كل كياني. أنسى كل 

 شيء ألشترك في اللحن!" 
ائعة، فقد كرز برقصات بالحق إن كان نيافة األنبا يؤانس قد كرز بكلماته الروحية الر 

 قلبه ونفسه وفكره، وكأن في داخله خورس مالئكي يترنم شاهًدا لخالص المسيح.
لقد كرز باأللحان كما كرز الجنين يوحنا المعمدان حين ركض )رقص( في أحشاء 

 أمه، فأدركت سّر الخالص، وأنفتح لسانها لتسبيح المخلص بعمل روحه القدوس!   

 االبن غير الشرعي أنت مسئول عن خالص حتى
خالص النفس ثمين جًدا في عيني هللا، لذا يصعب تقدير مسئولية اإلنسان عن 

مدى هذه  القديس باسيليوس الكبيرخالص اآلخرين الذين هم موضع حب هللا شخصًيا. ويؤكد 
المسئولية حتى إن كان الطفل ثمرة خطأ اإلنسان، أي كان ابًنا غير شرعّي، إذ يقول: ]المرأة 

ي تلد طفاًل وتتركه في الطريق، إن كان في استطاعتها أن تنقذه وأهملت، إن ظّنت إنها بذلك الت
 .[1تخفي خطيتها، أو تتركه بدافع بهيمي غير إنساني، إنها تحاكم كقاتلة

 
 

                                                 
1 Ep. 217 to Ampilochius, 52. 
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 ثانيال مقالال
 

 الكرازة ومدرسة اإلسكندرية
 القمص تادرس يعقوب ملطي

 
 "، فثارت في ذهني أفكار كثيرة مثل: سكندريةالكرازة ومدرسة اإلسئلت أن أتكلم عن "

 ما هي مدرسة اإلسكندرية؟ وما هي رسالتها؟ -1
 كيف فهمت الكنيسة األولي الكرازة؟ -2
 ما هو نصيب الكرازة في المراحل المختلفة للمدرسة؟ -3
 الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الكتاب المقدس. -4
 الكرازة ومنهجها. -5
 ة نظر المدرسة تجاه الكنيسة وتقليدها.الكرازة ووجه -6
 الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الفلسفة. -7
 الكرازة وروح الفرح للمدرسة.  -8
 الكرازة وروح المدرسة المسكونية. -9

ما هي الفائدة من دراسة "الكرازة ومدرسة اإلسكندرية" بالرغم أن مجتمع اليوم  -10
 ن األولي؟يختلف كثيًرا عن المجتمع في القرو

مدرسة اإلسكندرية ككل هي معهد كرازي. فالكرازة هي قلب المدرسة وجوهرها 
تشتعل قلوبنا بالرغبة  ،وحياتها. منهجها هو سيمفونية الحب اإللهي، كلما نمارس الحب اإللهي

 في الكرازة بغير انقطاع. ومع هذا لم تكن تضم المدرسة قسماً باسم "الالهوت الكرازي".

 سكندرية والقلب الملتهبمدرسة اإل -1
فنفكر في  ،عندما نتكلم عن مدرسة اإلسكندرية ينبغي أال نأخذ ذلك بالمعني الحرفي

في جوهرها، كانت المعلم، الذي كان يديرها بقلبه  ،مباني مدرسية أو مباني كنسية. فالمدرسة
مقابل ذلك كان  الملتهب كجمر ناٍر ملتهب. حيثما ُوجد ألهب قلوب تالميذه بالحب اإللهي، وفي
 التالميذ متلهفين أن يشاركهم جميع البشر خبرتهم مع هذا الحب اإللهي الناري.
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ككنيسة  ىدراستنا لمدرسة اإلسكندرية، هي في الحقيقة، اكتشاف لكنيسة مصر األول
كارزة. فقد شهدت الكنيسة لهذا الحب اإللهي الناري، الذي لم يتمكن العالم كله من إطفائه. هذا 

 يرفع كل إنساٍن، إن أمكن، إلى عرش هللا.الحب 

 مفهوم الكرازة في الكنيسة األولي -2
فهم المسيحيون في الكنيسة األولي المسيحية أنها دعوة للخالص. لقد أدركوا وضعهم 
كأعضاٍء في جسد الواحد القدوس، يسوع المسيح. وتحققوا أيًضا من سكنى الروح القدس في 

ملي استمر المؤمنون في التبشير. هذه هي مسرة جميع المؤمنين أن داخلهم. مع هذا المفهوم الع
يستمروا في التبشير حتى إن أمكن يمجد كل الجنس البشري هللا من خالل عمل الثالوث 

 القدوس.
لم يكن لدى المسيحيين األوائل خطة محددة للعمل الكرازي، بل كانت الكنيسة  ككل، 

ياء. فمثاًل  قال القديس يوحنا الذهبي الفم مرة لشعبه "أنتم كهنة وعلمانيون، ُيعتبرون مبشرين أتق
األسقف!" لقد شعر أن هذه رسالته أن يعد كل واحٍد للخدمة والتبشير. هذا يؤكد دور كل عضٍو 
في الكنيسة أن يستمر في العمل لبنيان ملكوت هللا على األرض. ولذلك اعتبر القديس يوحنا 

 يسة كأسقف. الذهبي الفم أن كل عضٍو في الكن
كمثاٍل تطلع القديس يوحنا إلى الكاتدرائية في القسطنطينية، والحظ أنها مزدحمة جًدا. 
فقال لهم:  سيحزنني جدا أن أعلم أنه يوجد ولو شخص واحد في هذه المدينة لم يعرف كيف 
ُيسّر بالخالص". هذا يظهر بوضوح قلب القديس يوحنا الناري، الذي هو مثال لقلب المؤمن 

 حقيقي.ال

 الكرازة في المراحل المختلفة للمدرسة -3
نشأت هذه المدرسة المسيحية كمدرسة تعليم مبادئ الدين حيث ضمت طلبة يلتحقون 

معلمين ألصول الدين.  -في الحقيقة  -بها ليتعلموا اإليمان المسيحي. عمداء المدرسة كانوا 
، 1كتبه. كان يعلم العقيدة عمل المعلمين في أكثر من كتاب من العالمة أوريجينوسوصف 

 ويقدم تعليمات عن الحياة المسيحية. 
"إن أردت أن تنال العماد، يجب أواًل أن تتعلم كلمة هللا،  العالمة أوريجينوس:يقول 

وتقطع جذور رذائلك، وتصحح حياتك الطائشة البربرية، وتزاول الوداعة والتواضع. عندئٍذ تصبح 
                                                 

1 Against Celsius 3:15; Jean Daniélou: Origen, NY, 1955, p. 10. 
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 ."1أهاًل لقبول نعمة الروح القدس
أن هدف الكنيسة األولي هو كرازة غير  العالمة أوريجينوسأظهرت كلمات 

 وإعدادهم ليستمتعوا أن يكونوا أوالد هللا. ،المؤمنين
إلى المراحل الثالثة لهذه المدرسة. هذه المراحل  القديس إكليمنضس السكندري  أشار

 الثالثة تشرح دور الكنائس الكرازي.
( شرح أنه كان يوجد قادة عظماء Protrepticus" )يننصح لليونانيفي كتابه األول " ❖

كّرسوا حياتهم إلهداء غير المؤمنين، وأيضا المؤمنين الذين ضلوا، وإرجاعهم إلى الكنيسة. 
 وشرح أيضا خيانة الذين اختاروا أن يتبعوا أصناما وأخالًقا وضعها المجتمع.

( يشجع الذين قبلوا Pedagogus" )المعلم أو المربي أو المهذبفي الكتاب الثاني " ❖
 اإليمان المسيحي أن يتشكلوا بأيادي مخلصنا يسوع المسيح.

( حياة اإلنسان الذي قبل اإليمان Stromata" )النسيج أو المتفرقاتيظهر الكتاب الثالث " ❖
بالثالوث المقدس، وكيف أن الرب يظهر له إرادته وحكمته وأسراره المقدسة بواسطة روحه 

علي أن هذا اإلنسان سيجلس عند قدمي معلمه ليتفهم الحياة القدوس. ينص الكتاب 
الفاضلة وسيحمله الرب إلى ملكوته مثل العريس السماوي )الرب( حاماًل عروسه السماوية 

 )النفس البشرية(.
هكذا تشرح الكتب الثالثة الدور الكرازي لمدرسة اإلسكندرية. الكرازة في مدرسة 

بل أيًضا دعوة للحياة  ،ول اإليمان الذي تكتشفه النفس نظرًيااإلسكندرية لم تكن مجرد دعوة لقب
كأعضاء في جسد المسيح. لم يكن يستريح عمداء المدرسة أبًدا حتى يروا العالم أصبح  ،العملية

 العروس السماوية.

 الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الكتاب المقدس -4
. لقد أحب الروح إلى السماءكرحلة فهم عمداء مدرسة اإلسكندرية الكتاب المقدس 

مع تالميذه في القرن الثاني بترجمة  القديس بنتنينوسآباء المدرسة الكتاب المقدس. قام 
الكتاب المقدس إلى القبطية، وكتب تفاسير علي كل كتب الكتاب المقدس تقريًبا، حتى يتمتع 

 الشعب، بل وكل مصري بكلمة هللا.
ة الكتاب المقدس. فكان يقضي معظم لياليه حياته لدراس العالمة أوريجينوس كّرس

                                                 
1 In Levit. Hom 11:3. 
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في قراءة الكتاب مع السجود والصالة. كان قلبه وعقله وروحه وحواسه مستغرقين تماًما في 
 الكتاب المقدس. هذه األسلوب في حياته حثه أن يكرز كل أيامه خالل رحالته في بالد كثيرة.

ة األسفار المقدسة. كان الطريقة العلمية في دراس العالمة أوريجينوسلم يتجاهل 
 اعتقاده أن الكتاب المقدس هو رسالة خاصة موجهة لكل إنسان.

كان مستغرًقا جًدا في دعوة العالم كله أن يشترك في المجد األبدي. علي الرغم من 
فكانوا غير قادرين أن  ،أن كثيرين كان عندهم موهبة الكرازة، لكن لم يكن عندهم نعمة هللا

 ن ويأتوا به إلى االتحاد مع اآلب والشركة مع االبن وسكنى الروح القدس.يلمسوا قلب اإلنسا

 الكرازة ومنهج المدرسة -5
يمكننا أن نكتشف وجهة نظر السكندريين في الكرازة عن طريق سمات علم الالهوت 

 عندهم. فمثال:
 Deificationا. التأله 

تأله، بمعنى نعمة يرى كثير من الدارسين أن صميم علم الالهوت السكندري هو ال
التجديد. فاإلسكندريون يقصدون بالتأله تجديد الطبيعة البشرية ككٍل. نناله بالشركة في سمات 

 2ربنا يسوع المسيح. لقد آمن أن المؤمنين يستمتعون بأن يصيروا "شركاء الطبيعة اإللهية " )
 (.10:  3( أو باإلنسان الجديد "حسب صورة خالقه" )كو 4: 1بط 

تأله قلوب اإلسكندريين بعيًدا عن الخالفات حول تعريف المصطلحات يجتذب ال
الالهوتية للحصول علي النعمة اإللهية لالستمتاع باالتحاد مع اآلب في ابنه الوحيد بعمل روحه 

 القدوس.

لهذا نزل، ولهذا اتخذ طبيعة بشرية، ولهذا احتمل آالم اإلنسان بإرادته، حتى إذ وضع نفسه  ❖
 .1يرفعنا إلى مقياس قوته إلى مقياس ضعفنا

 .2صار كلمة هللا إنساًنا حتى يمكنكم أن تتعلموا من اإلنسان كيف أن يصير اإلنسان إلًها ❖
 القديس إكليمنضس السكندري  

 .3نحن نتأله، ليس بتناول جسد إنساٍن ما، بل بتقبل جسد كلمة هللا نفسه ❖

                                                 
1 Quis Dives Salvetur 37. 
2 Protrepticus 1:8:4. 
3 Ep. Ad Maximum, 61:2. 
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 .1يمكننا أن نصير آلهة ىُجعَل إنساًنا حت ❖
 س السكندري القديس أثناسيو  

ركز علم الالهوت السكندري على "التأله" حتى يمكننا أن نتالمس مع حب هللا 
العجيب. إنه يحول عمق اإلنسان إلى أيقونة هلل خالقه ويشترك في الطبيعة اإللهية. إنه ال 
يتوقف عند عمق داخل اإلنسان بل يمتد إلى الجسد نفسه، حتى تحوله تدريجًيا إلى طبيعته 

ياة المؤمن تصبح رحلة يومية إلى السماء. إنه يجتذب إخوته معه حتى يتذوقوا المجيدة. ح
 الحياة السمائية.

هدف السكندريين في التأله هو تفتيح أعين مؤمنين كثيرين حتى يكتشفوا إمكانياتهم، 
فيصبحون ليس فقط أيقونة المسيح، بل أيًضا يثقون في تجديد الجنس البشري. يجدون متعتهم 

ة علي الرغم من الصعوبات ويعتقدون أن قدرة الكرازة هي عالمة نعمة هللا فيهم وفي في الكراز 
 إخوتهم. يترجون في هللا أنه سيجدد نفوسهم ويقدسها ألجل ملكوته.

 soteriological theologyب. علم الالهوت الخالصي 
بدأت المسيحية في اإلسكندرية بمصر عندما صرخ إنيانوس االسكافي: "يا هللا 

لواحد"، حينما ثقب المخراز يده بينما كان يصلح نعل القديس مرقس الرسول واإلنجيلي. ُشفيت ا
يده باسم ربنا يسوع المسيح. بعدئذ شهد لإلله الواحد الذي يؤمن إنيانوس به ولم يكن يعرفه. 
أخبر القديس مرقس االسكافي عن هللا الذي يشفي ليس فقط أجسادنا بل أيًضا طبيعتنا البشرية 

يسوع المسيح. آمن إنيانوس وأصبح مسيحًيا. ثم سام القديس مرقس  ،عن طريق كلمته المتجسد
 إنيانوس أول أسقف في اإلسكندرية.

استخدم مار مرقس شفاء جرح إنيانوس باسم يسوع المسيح كنقطة بداية للكرازة 
ي. نحن نعرف باإلنجيل، لم يظهر هللا كفكرة يؤمن بها، بل بالحري كمخلٍص يفدي الجنس البشر 

هللا، ليس خالل مناقشات نظرية، بل خالل أعماله الخالصية. هذا هو المعتقد األساسي 
 لالهوت السكندري حتى اآلن. هللا يمنح لنا معرفة جديدة، حياة مجيدة جديدة وأبدية.

هكذا زرع القديس مار مرقس حًقا في تربتنا الالهوتية حبة قد أنتجت ثمرة خالل 
ه الثمار هو االرتباط الشديد بين علم الالهوت والخالص. هللا يهب المعرفة السنين. إحدى هذ

 للقديس إكليمنضسالتي ال تنفصل عن خالصنا. هذا يظهر بوضوح في علم الالهوت 

                                                 
1 De Incarnatione, 54:3. 
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 الذي قدم دائًما يسوع المسيح بكونه "المعلم". السكندري 
لم اإللهي ( "المعلم" أو "المدرب" بتكلم عن المعPedagogusفي كتابه المسمي )

القديس  ". بمعنى آخر المعرفة اإللهية عند1بكونه "الطبيب الشافي ككٍل للجنس البشري 
ال يمكن أن تنفصل عن خالصنا. لقد اعتقد بكل تأكيٍد "إنها إرادة هللا أنه يجب أن  إكليمنضس

 .2نبلغ إلى معرفة هللا التي هي البلوغ إلى الخلود"
تتعلم من اإلنسان كيف أن اإلنسان يصير  "صار الكلمة إنساًنا حتى يمكنك أن

 ".3إلًها
علم الالهوت الخالصي إحدى السمات الرئيسية لمدرسة اإلسكندرية هي 

soteriological theology وهو نظام علم الالهوت الذي يقوم، قبل كل شيٍء، علي .
سوع أنه هو خالص اإلنسان. هذه المنهج رسولي. فقد شهد الرسل في الكرازة باإلنجيل لربنا ي

"المسيا"، مخلص الجنس البشري. لم ينهمك الرسل في مجادالت الهوتية، لكنهم كانوا مشغولين 
تركز علي  Christological theologyبخالص اإلنسان. فعلمهم الالهوتي بالسيد المسيح 

 إن المسيحيين األوائل اشتركوا في اإليمان Jaraslov Pelikanفكرة الالهوت الخالصي. يقول 
الراسخ بأن الخالص هو عمل ذاك الذي ال يقل عن كونه إله السماوات واألرض. أقدم عظة 
بقيت من الكنيسة األولى ُتفَتَتح بهذه الكلمات: "إخوتي، يجب أن نفكر في يسوع المسيح كما 

ألننا عندما نقلل من  ،كديان األحياء واألموات. ويجب أال نقلل من شأن خالصنا ،نفكر في هللا
 ".4نتوقع أن نأخذ قليالً  شأنه

 هذه بعض األمثال:
في "التماس ألجل المسيحيين" لألمبراطور مرقس أوريليوس أنطونيوس  أثيتاغوراس يكتب ❖

( والبنه كومودس، داحًضا االتهامات الثالثة ضد المسيحيين. لم ينجح فقط 161-180)
رين. كان ذلك في الدفاع عن المسيحية، بل أيًضا وضع في ذهنه أن يكرز لإلمبراطو 

بالنسبة له فرصة عظيمة أن يعلن الحق لإلمبراطورين وللذين يقرأون االلتماس أن يشهد 
كان هدفه ليس فقط أن يدافع عن اإليمان المسيحي بل أيًضا أن يدعو للحياة اإلنجيلية. 

                                                 
1 St. Clement: Paidagogus, Book 1, Ch. 2. Section 6. 
2 Stromata: 4:6:27. 
3 Protrep. 1:8:4. 
4 2 Clem. 1:1-2; Jaroslov Pelikan; The Christian Tradition, vol. 1: The Emergence of the 

Catholic Tradition (100 - 600), 1961, p. 173. 
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 .كل واحد لخالص المسيح
سة والتفكير( أفضل من ليس من مثل تقدمه الكنيسة األولى للمسيحي العقالني )الميال للدرا ❖

. ومع هذا فإنه يّصر علي أن هدف التعليم المسيحي هو "عملًي وليس القديس إكليمنضس
ا، وأن غرضه هو إصالح النفس ليس تعليمها، وتدريبها لحياة فاضلة وليس لحياٍة  ًً نظرًي

 عقلية".
وسنا. عن اهتماماتها األولي أنها تكمن في خالص نف العالمة أوريجينوستكشف كتابات  ❖

العالمة إن دراما النفس ينصب على الرجوع إلى هللا. يتطلع  Rown A. Greer 1يقول
إلى االستشهاد والصالة والكتاب المقدس أنها تندمج في رؤيا واحدة للحياة  أوريجينوس

 المسيحية. أنها حركة نحو المعرفة الكاملة هلل والشركة الكاملة معه بالمسيح.
ال يستغرق المؤمن في مناقشات نظرية،  ،تي الخالصيخالل هذا االتجاه الالهو 

ولكن له رغبة صادقة أن يشترك معه كل الجنس البشري فيما هو يمارسه. ال يمكن لالهوت 
الخالصي أن ينفصل عن عمل الكرازة. كلما نال المؤمن من بركات الخالص يلتهب قلبه 

ن خبرة جديدة في خالصه. بالحب األخوي. وفي نفس الوقت كل شهادة للمخلص تمنح المؤم
بينما يخدم آخرين، إذا به هو نفسه ُيخَدم. هكذا، نستطيع أن نقول إن خالصنا وتبشيرنا 
باإلنجيل هما بالحق عمل واحد بجانبين متكاملين عندما ُيفقد الواحد ال ُيمكن لآلخر أن 

 يحتفظ ببقائه.

 The Theological Terminologyج. المصطلحات الالهوتية 
انتشار الثقافة اليونانية في العالم كله، استخدمت مدرسة اإلسكندرية مصطلحات بسبب 

 فلسفية يونانية لشرح العقائد المسيحية لتربح الفالسفة والهراطقة. 
بينما استخدم السكندريون المصطلحات الفلسفية، لم يكونوا عبيًدا لها. هذا ما قصد 

كلمات ليس غير، ال تحتاج أن تؤدي إلى  حينما قال إن المنازعات حول القديس أثناسيوس
 .2تقسيم أولئك الذين لهم ذات الفكر

لم يعِط اآلباء السكندريون تعاريف ألية مصطلحات الهوتية، ألنهم كانوا يهتمون فقط 
أنه لم يستطع أن يجد تعريًفا  Benjamin Dreweryبتطبيق علم الالهوت عملًيا. الحظ 

. استنتج أن لو أن أوريجينوس ُطلب ألوريجينوسالمتعددة بخصوص نعمة هللا خالل الكتابات 
                                                 

1 Rown A. Greer: Origen, p.28 
2 Quod non sint tres de (That They are not three Gods). 
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 منه أن يقدم تعريًفا رسمًيا للنعمة، لكانت استجابته هكذا، إلى حد ما:
"النعمة هي قوة هللا المتحررة، لكن ليس من غير قيد أو شرط، موضوعه تحت 

 ".1تصرف اإلنسان
ات النظرية، بل ال يدقق المؤمنون علي المصطلح ،من هذه الوجهة الالهوتية

 بالحري يرغبون في الخالص وتمجيد الجنس البشري كله.

 الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الكنيسة وتقليدها -6
 ا. الكنيسة تحب الجنس البشري كله

الذي كان ملتهًبا بحب الجنس البشري كله كان يرغب في  العالمة أوريجينوس
حيين بأنهم يؤمنون بأن هللا تخلى عن بقية المسي Celsusخالص كل الناس. لما اتهم صلسس 

 .2الجنس البشري وهو يهتم بالكنيسة فقط، أجاب أوريجينوس أن هذا ليس اعتقادا مسيحًيا

 ب. حزن الكنيسة من أجل الخطاة
 تحزن الكنيسة مع رأسها، يسوع المسيح، حتى يرجع كل الخطاة إلى ربهم.

لكم إني من اآلن ال أشرب من نتاج  هذه الكلمات: "وأقول العالمة أوريجينوسيفسر 
(. يشرح أن 26:29الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديًدا في ملكوت أبي" )مت 

الخمر في الكتاب المقدس هو رمز للفرح الروحي. لقد وعد هللا شعبه أن يبارك كرومهم أي 
من شرب الخمر عند دخولهم، يمنحهم الفرح الروحي بغزارة. من أجل ذلك، يمنع)هللا(  الكهنة 

ألنه يريدهم أن يكونوا في حزن بينما الذبائح تقدم ألجل الخطاة. وعندما يصطلح كل الخطاة مع 
يسوع المسيح، نفسه، وكل قديسيه ينتظرون  إلهناهللا، يصبح فرحهم كاماًل. يعتقد أوريجينوس أن 

 توبة الخطاة إذن فرحهم ليس كاماًل بعد.
ون هذا المكان، لن يحصلوا في الحال علي كل مكافأتهم ]عندما يترك القديس

الستحقاقاتهم، يل ينتظروننا أيًضا وإن كنا نتأخر، مادمنا نبقى هنا، وال تكون لهم بهجة كاملة 
طالما يحزنون على أخطائنا ويندبون خطايانا. ربما ال تصدقونني عندما أقول هذا. ألنه من أنا 

قيدة مثل هذه؟ لكني أقدم شهادة هؤالء الذين ال تقدرون أن حتى أكون جسوًرا أن أؤكد معنى ع
(،  في رسالته 7:  2تي  1تشكوا فيهم. فإن الرسول بولس "معلم لألمم في اإليمان والحق" )

                                                 
1 Fr. T. Malaty: The Terms: Physis & Hypostasis in the Early Church, 1987, p. 4. 
2 Contra Celsus 4:28; N.R.M. De Lange: Origen and the Jews: Studies in Jewish-Christian 

Relations in Third-Century Palestine, 1976, Cambridge, p. 76.. 
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بعد أن عّدد كل اآلباء القديسين الذين كانوا مبررين باإليمان، أضاف بعد كل  ،إلى العبرانيين
باإليمان لم ينالوا الموعد، إذ سبق هللا فنظر لنا شيًئا أفضل لكيال ذلك " فهؤالء كلهم مشهوًدا لهم 

 (.40-39: 11ُيْكمُلوا بدوننا" )عب 
 إذن أنتم ترون أن إبراهيم ما زال منتظًرا أن يحصل علي األمور الكاملة. 

إسحق ينتظر ويعقوب وكل األنبياء ينتظروننا حتى ما يملكون السعادة الروحية 
 الكاملة معنا.
ك ستكون لكم بهجة عندما ترحلون من هذه الحياة إذا كنتم أتقياء. لكن البهجة لذل

 تكتمل عندما ال ينقصكم أي عضو من أعضاء الجسد، ستنتظرون اآلخرين مثل ما ُانتظر لكم.
إن كانت البهجة ال تبدو كاملة لك، أنت الذي هو عضو، لو كان عضًوا آخًرا ُمفتقًدا، 

(. منشئ الجسد كله، 16-15: 4الذي هو "الرأس" )أف  ،ومخلصنافكم باألكثر يكون لسيدنا 
يعتبر بهجته غير كاملة، طالما يري أحد األعضاء ناقًصا من جسده. ربما لهذا السبب سكب 
صالته لآلب : "مجدني أنت أيها اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم" 

 (.5: 17)يوحنا 
كامل مجده بدوننا، بمعنى، أنه نفسه يريد أن يحيا في جسد هكذا ال يريد أن يقبل 

كنيسته وفي أعضاء شعبه كما في أرواحهم حتى يكون له كل الدوافع وكل األعمال كمشيئته، 
-11: 26حتى يتم حًقا فينا ما قاله النبي: "وأجعل مسكني في وسطكم... وأسير بينكم" )ال 

12)1]. 

 لهج. الكرازة المتواصلة في العالم ك
، هي اجتماع تالميذ المسيح المنتثرين العالمة أوريجينوسالكنيسة، التي رآها وأحبها 

على وجه األرض. هذا المجتمع العظيم ال ُيمكن أبًدا أن يقارن ببقية الجنس البشري. إنها ال 
 .2تكف أبًدا عن جذب أولئك المحتاجين إلى اإليمان

ن بالمؤمنين حيثما عاشوا أو سافروا. في منذ بداية الكنيسة، كانت رسالة اإلنجيل تعل
: "يبذل المسيحيون كل جهدهم في نشر العالمة أوريجينوسكتب  Celsusبحثه ضد صيلسس 

اإليمان في العالم كله. بعضهم يجعلون منه مهنة حياتهم أن يطوفوا ليس فقط من مدينة إلى 

                                                 
1 Homilies on Leviticus 7:2. (See Frs. of the Church) 
2 R. Cadiou: Origen, Herder Book Co., 1944, p. 313. 
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 ".1مهتدين جددا هللمدينة بل من منطقة إلى منطقة، ومن قرية إلى قرية، حتى يربحوا 

 2د. التقليد والكرازة
 ما هو التقليد الذي تشعر الكنيسة بالتزام أن تقدمه للعالم أجمع؟

" هذه التي تقبل ثقافات عدة تقاليد كنسية محليةإذ نرجع إلى العصر الرسولي، نجد "
رب، متعددة. لكن كل هذه الثقافات لها فكر واحد وهو فكر المسيح، وروح واحد، أي روح ال

وهدف واحد أي خالصنا. لهذا لم يتردد األساقفة السكندريون أن يشتركوا مع أساقفة روما 
وأنطاكية وأورشليم في خدمة واحدة وعلى مذبح واحد، بالرغم من وجود بعض االختالفات 

 .تقليد واحدالثقافية في الطقوس والتقاليد، فالكل يشتركون في روح واحد، 
منفتح للكرازة. "فإني إذ كنت حًرا من الجميع استعبدت  عاش كل الرسل بروٍح واحدٍ 

 (.19: 9كو  1نفسي للجميع ألربح األكثرين" )
وعبده المصريون  ،عندما بّشر القديس مرقس في مصر، تكلم عن المسيح الواحد

تختلف التسابيح القبطية عن التسابيح  ،خالل ثقافتهم، لكن في روح رسولية حقيقية. فمثالً 
والالتينية، لكن يشترك الكل في الروح الهادئة والمتواضعة التي تحتوي علي التعاليم السريانية 

 الروحية والتقليدية الحقيقية.
مثل آخر وهو األنوار في بيت الرب. كل الكنائس الرسولية في العالم تستخدم أنواًرا 

تقليد التي تعلن أن أثناء العبادة بالنهار وبالليل، خاصة أثناء قراءة اإلنجيل. هذه هي روح ال
المسيح هو نور العالم. الشموع في الكنائس القبطية والسريانية والالتينية واليونانية تعكس ثقافتهم 

 الخاصة بكل منهم.
بالرغم أن المسيحيين األرثوذكس في العالم كله لهم وحدة اإليمان، ويحملون التقليد 

وبطقوسها  ،ان الواحد بلغتها الخاصةكحقيقة حية، لكن كل كنيسة محلية تعبر عن هذا اإليم
للقداس،و بتسابيحها، وبمالبس الكهنوت المقدسة المختلفة الخ. فمحلية الكنيسة ال ينفي 

 جامعيتها. بمعنى آخر، االختالفات في التقاليد والتفاصيل ال تمثل عقبة أمام الكرازة.
ن الكنائس أكثر م -الكنيسة األرثوذكسية، خاصة كنيسة اإلسكندرية حافظت  -1

علي التقليد المقدس بالتفصيل وبروحه. كنيستنا لم تتدخل في السياسة، ولم تتأثر  - ى األخر 

                                                 
1 Against Celsus, 3:9; Carl A. Volz: Life and Practice in the Early Church, Minneapolis, 1990, 

p. 97. 
2 Fr. Tadros Malaty: Tradition and Orthodoxy, 1979 [Chapter: Tradition Today]. 
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بالسلطة العالمية. فحافظت علي روحانيتها وأكثر من ذلك علي تقليدها بالرغم من العقبات 
إنجيلية  ،الصعبة التي واجهتها. كما أن الحركة الرهبانية حفظت تقليد الكنيسة في روح متواضعة

 ومتنسكة.
يجب أن نفكر بجدية ما يلزم أن نقدمه للعالم في كرازتنا. فمثاًل، عندما يقبل  -2

إنسان فرنسي اإليمان األرثوذكسي، يجب أن نقدم له سهولة العبادة في عقلية أرثوذكسية، 
 رسولية وأبوية بثقافته الخاصة به.

في الهند، في حديثه لقادة قال نيافة األنبا غريغوريوس مطران نيودلهي  1976في 
الكنائس األرثوذكسية في ملبورن بأستراليا أنه يجب علينا أن نزرع بذاًرا أرثوذكسية في أرض 

 أستراليا حتى تصبح الشجرة شجرة أرثوذكسية أسترالية.
إذ انفتحت كنيسة اإلسكندرية على العالم الخارجي وهاجر مئات آالف، يجب  -3

اعدهم على الكرازة لتقديم الحياة األرثوذكسية لآلخرين دون تجنب على الكنيسة أن ترشدهم وتس
روح الطقس والعقيدة. يلزم على الكنيسة أال تغلق على نفسها على جماعة محلية أو لغة معينة 

 بل أن تتولى مسؤوليتها المسكونية.
قلٍب حًقا، نحتاج في هذه األيام إلى الهوتيين أرثوذكسيين يقدمون التقليد الحي للكون ب

 مفتوح.

 . الكرازة وعالقة المدرسة بالكنيسة7
كانت مدرسة اإلسكندرية معهًدا تعليمًيا فريًدا. غالًبا ما كان العميد هو الرجل الثاني 
بعد البابا البطريرك. اختير عمداء كثيرون بطاركة لإلسكندرية، لم يكن من بينهم أحد اشتاق أن 

دارة الكنيسة. لقد كرسوا كل حياتهم للدراسة والتعليم ُينَتخب كبطريرك، إذ لم يتدخلوا قط في إ
والكرازة. في تواضٍع كانوا مع تالميذهم نّساًكا حقيقيين ومتعبدين هلل.لم يواجهوا خالفات في 
تعاملهم مع اإلكليروس. حتى عندما دعا البابا ديمتريوس مجمعا كنسًيا في اإلسكندرية، وطلب 

غادر أوريجينوس بدون إحداث أية مشاكل. فمع كونه  من أوريجينوس أن يترك اإلسكندرية،
عميًدا مشهوًرا وشائًعا في مصر والخارج، لكنه لم يرد أن يضيع وقته في مشاكل. بل عوًضا 
عن ذلك أسس مدرسة جديدة في فلسطين ورفض أن يرجع إلى مصر بعد انتقال البابا، قائال إن 

 سكندرية.فلسطين كانت في أكثر احتياج إلى مجهوده من اإل

 . الكرازة والكنيسة كحياة سمائية8
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كان عمداء مدرسة اإلسكندرية يرجون أن يبلغوا بكل أحٍد إلى األب السمائي. لذلك 
 كانوا حريصين على ممارسة الحياة السمائية، حتى يقدموا شهادة للسماء.

إنه بالنسبة للغنوصي، أي المؤمن الروحي،  القديس إكليمنضس السكندري قال 
األرض إلى سماء. فيمارس المؤمن الروحي حياة سمائية وهو بعد على األرض. ألنه  تتحول

اإلسرائيليون  ،، حيث يجتمع فالسفة هللاسيستريح علي جبل هللا المقدس، الكنيسة في العالء"
الحقيقيون الذين هم أنقياء القلب... يكرسون أنفسهم لحياة التأمل النقي الالنهائي". يقول أيًضا: 

 ".1أنك تسجل نفسك كواحٍد من شعب هللا، فأن السماء تكون وطنك وهللا هو شريعتك" لو 
الكنيسة األرضية هي صورة الكنيسة السمائية، لذلك  2للقديس إكليمنضسفبالنسبة 

نحن نصلي أن تتم مشيئة هللا على األرض كما هي في السماء. إنها الكنيسة المثالية أو 
 .mataoStr 3في "المتفرقات"  إكليمنضسئًما موضوع أفكار "الكنيسة العليا" التي كانت دا

إن المؤمنين يبلغون الحياة السمائية عن طريق عمل  العالمة أوريجينوسقول ي
 الصليب.

عامال الصلح بدم صليبه، بواسطته سواء كان ما على األرض أم ما ]بالنسبة للمسيح "
 .[4لسمائي( حتى يكون لألرضي شركة مع ا20: 1" )كو في السماوات

]كما ُيقال عن الشمس والقمر إنهما النيرين العظيمين قي القبة السمائية، يقال هكذا 
أيًضا عن المسيح والكنيسة فينا. وكما أن هللا وضع كواكب في القبة السمائية، لننظر أيًضا ما 

 .[5هي الكواكب فينا، أي التي في سماء قلوبنا
"وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه علي الكلمات:  العالمة أوريجينوسيعلق 

 قائاًل: ،(7: 1التي فوق الجلد" )تك 
]باشتراكنا في ذلك الماء السماوي الذي يقال أنه فوق السماوات، يصبح كل واحٍد من 
المؤمنين األمناء سماوًيا، بمعنى أنه يكرس عقله ألشياء نبيلة ومجيدة، غير متفكٍر البتة في 

كلية في األشياء السمائية... "فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين األرضيات، لكن بال
 .[6(1: 3هللا" ) كو 

                                                 
1 Stromata 6:14. 
2 Stromata 4:8:66. 
3 Stromata 4:8:66:1; 4:26:172:2; 6:14;108:1; 7:2:29:3; 7:6:32:4; 7:11:68:5. 
4 Homilies on Leviticus 4:4. (See Frs. of the Church) 
5 In Gen. hom. 1:7. 
6 In Gen. hom. 1:2. 
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 .الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الفلسفة9
؛ كانت مركًزا فريًدا 1نستطيع القول بأن اإلسكندرّية كمدينة عالمّية قد اختيرت بيًتا للعلم

ة وهيلينّية )يونانّية( ويهودّية، مع أفكار نّوعة من مصريّ زدهرت فيها ثقافات متا، 2قةللحياة المتأنّ 
لم يحاول عمداء المدرسة المسيحية أن يدخلوا ثقافة أخرى أو فلسفة ة(. ة )باطنيّ شرقّية ثيؤصوفيّ 

جديدة لهذه المنطقة. لم يريدوا أن يدخلوا في منافسة مع هذه الفلسفات، ولم يريدوا أن 
 بعقولهم الواسعة وقلوبهم المفتوحة وحبهم الصادق. يعارضوهم. تعاملوا مع الفالسفة

في القرن الثاني هاجم ترتليان، الالهوتي األول من آباء الغرب، النظريات الفلسفية 
في  القديس بنتينوسكعدٍو لإليمان، والفالسفة كأعداء للمؤمنين. في نفس القرن صمم 

 فالسفة. اإلسكندرية أن يزاول عمله كعميد المدرسة مرتدًيا ثوب ال
 جذب فالسفة وثنيين كثيرين لإليمان المسيحي. بنتينوسقال أوريجينوس أن 

أول كاتب مسيحي يعلن أن الفلسفة هي وسيلة  القديس إكليمنضس السكندري  كان
هللا إلهداء الناس المتعلمين إلى المسيحية. لم يتفق تلميذه أوريجينوس مع الفلسفة، ولكنه أصّر 

 جذب الفالسفة.علي استخدام الفلسفة ل
عرف اآلباء السكندريون األوائل كيف يكرزون بين الفالسفة باستخدام طريقتهم 

نحن في  هكذا يليق بنا أن نتبع خطواتهم بكرازتنا لآلخرين خالل ثقافتهم الخاصة.الخاصة. 
 حاجة أن نتعرف على عقليتهم حتى نكشف لهم عن اإليمان.

 . مدرسة اإلسكندرية وروح الفرح10
ب المقدس عند هذه المدرسة هو رحلة النفس من األرض إلى السماء. والكنيسة الكتا

هي أيقونة السماء وجماعة للفرح. المؤمنون متلهفون أن يروا الناس وقد صاروا مالئكة 
 مبتهجين. لذلك ساد روح الفرح علي عمداء المدرسة وتالميذها حتى في أوقات االضطهاد.

. فبالنسبة له، الشخص 3المسيحية كعيٍد ال ينقطعالحياة  القديس إكليمنضس اعتبر
 الغنوصي الحقيقي يصل إلى الحياة الجديدة في المسيح بكونها عيًدا.

نفس الفكرة، فبالنسبة له يحتفل المسيحي بعيد الفصح، ليس فقط  ألوريجينوسكان 
ق مع في وقت عيد القيامة بل في كل األوقات. إنه يعيد بخبٍز غير مختمٍر لإلخالص والح

                                                 
1 H.M. Gwaktin: Early Church History, London 1909, vol 2, P. 155. 
2 J. Quasten: Patrology, vVol 2, p. 1. 
3 Stromata 7:7. 
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. حياته هي بصخة أو عيد غير منقطع، مليء بالفرح الروحي خالل 1أعشاب ُمرة للحزن والتوبة
هل األيام  ،: ]قل لي، يا من تجيء إلى الكنيسة في أيام األعياد فقطأوريجينوسالتوبة. يقول 

 [2األخرى ليست أياًما عيدية؟ أليست هي أياًما للرب؟
وم الرب... لذلك يأكل المسيحيون يومًيا جسد "كل يوم هو ي ألوريجينوسفبالنسبة 

 ." 3(7: 5كو  1الحمل، يتناولون كل يوم جسد الكلمة، ألن المسيح فصحنا قد ذبح ألجلنا )
: 89يعلق أوريجينوس علي كلمات المرتل: "طوبي للشعب العارف الهتاف" )مز 

معرفة السماء،  (. ]إنه ال يقول: "طوبي للشعب الذي يزاول الصالح" أو الذين عندهم15
واألرض والنجوم، ولكن "العارف الهتاف". أحياًنا مخافة هللا تمنح اإلنسان فرًحا... هنا ُتمنح 

 [4الطوبي بفيٍض، لماذا؟ ألن كل الناس يشتركون فيها، والكل يعلمون الشركة في الهتاف!
ر ليس ]يقول الكتاب: "كُبر اسحق وأصبح قوًيا، بمعني أن فرح إبراهيم كبر عندما نظ

(. ألن إبراهيم لم يفرح ألجل 18: 4كو  2إلى ألشياء "التي ُتري بل إلى التي ال ُتري" )راجع 
أشياء حاضرة، ألجل غني العالم ونشاط العمر. بل هل ترغب أن تسمع لماذا فرح إبراهيم؟ 

بنفس (. 56: 8اسمع الرب قائاًل لليهود: "أبوكم إبراهيم تهلل بأن يري يومي، فرأي وفرح " )يو 
(. هذه الرؤية إلبراهيم التي رأي فيها يوم المسيح، 8:  21الطريقة، إذن، " كبر إسحق" )تك 

والرجاء الذي هو في المسيح، كان يزيد من أفراحه. وكذلك يكون أيًضا إسحق فرًح ألمك 
 .[5الكنيسة

: ]كما كانت روحه القديس أنطونيوس الكبيرعن معلمه  القديس أثناسيوسكتب 
إلضطرابات، كان مظهره الخارجي هادًئا. بنفسه الفرحة حمل مالمح مبتهجة، ومن حرة من ا

حركاته الجسدية ُتدرك حالة نفسه، كما هو مكتوب: "القلب الفرحان يجعل الوجه طلًقا، وبحزن 
(. هكذا ُعرف أنطونيوس أنه لم يضطرب مطلًقا، ألن نفسه 13: 15القلب تنسحق الروح" )أم 

 .[6كن قط مكتبًئا ألن عقله كان فرًحاكانت في سالم، لم ي
. نراه في وسط محنته لم البابا أثناسيوس الرسوليهذا عكس علي شخصية تلميذه، 

يكتب حول عزلته أو القبر الذي اختبأ فيها. في كتاباته، لم يكتب أبًدا عن عدم قدرته في 

                                                 
1 Contra Celsus 8:22-3; Comm. on John. 10:13. 
2 In Gen. hom. (Cf. Heine). 
3 In Gen. hom. 10. 
4 In  Jos. hom 7:2. 
5 In Gen. hom. (Cf. Heine). 
6 Vita Antonii, 67. 
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جاه حياته كعيٍد دائم. االجتماع مع شعبه في اإلسكندرية. لقد دّون وسط صراعه العنيف نظرته ت
يقول إن عيدنا هو المسيح نفسه! حتى عندما كان مختبًئا في مقبرة، عاش في فرح سمائي ال 
نهاية له، حيث يسوع المسيح القائم يجلس في داخله في فرح دائم، لم يمتنع أبًدا عن عمل ربنا 

م أن يشتركوا معه في يسوع، جاذًبا كثيرين خالل صلواته. لقد أرسل خطابات لشعبه طالًبا منه
 احتفاله للفرح الذي ال نهاية له.

 في إحدى الرسائل الفصحية: القديس أثناسيوسكتب 
]فرح عيدنا، يا إخوتي، هو دائًما في أيدينا، وال يعجز أبًدا عن أن يبلغ الذين يرغبون 

المسيح حتى ربنا يسوع  ،في االحتفال به. ألن الكلمة هو قريب، الذي هو كل األشياء ألجلنا
وعدنا أن يكون مسكنه معنا دائًما، بمقتضي ذلك صرخ قائاًل: "ها أنا معكم كل األيام إلى 

(. ألنه هو الراعي والكاهن األعظم، الطريق والباب وكل شيء 20: 28انقضاء الدهر" )مت 
 ، كقول الرسول المبارك: "فصحنا المسيح قد ذبحكالعيد واليوم المقدسلنا. أيًضا هو يظهر لنا 

 .[1(7: 5كو  1ألجلنا" )
العالم ليس في حاجة إلى مناقشات نظرية كثيرة، بل أن يتالمس مع السماء 
الفرحة، المبتهجة. لذلك، روح الفرح هو الشاهد الحي للمسيحية. وخالله يدرك الناس أن 

 السماء قريبة جًدا بعمل الثالوث القدوس.

 . الكرازة والروح المسكونية11
أن يتذوقوا حالوة إيمانهم في الثالوث القدوس خالل الروح  ال شك، يمكن للناس

المسكونية الحقيقية. الحركة المسكونية هي روح نشرتها مدرسة اإلسكندرية ليس عن طريق 
 الحديث عن وحدة الكنائس في العالم أجمع، وإنما بمزاولتها بطرق عديدة:

خاصة في تفسير  ،جذبت المدرسة عديد من الطلبة األجانب لدراسة الالهوت -أ
 األسفار المقدسة. أصبح هؤالء الطلبة فيما بعد قادة مرشدين في كنائسهم.

ولم  ،كان عمداء المدرسة نشطاء جًدا خارج مصر، بسبب حبهم للكنيسة الجامعة -ب
 يكونوا يتطلعون إلى أي مركز شخصي أو يربحون أية قوة سياسية في كنائسهم. فمثاًل سافر

 لى روما وقيصرية والعربية وصيدا الخ.إ أوريجينوس العالمة
 كان الالهوتيون السكندريون زعماء ورواد في المجالس المسكونية. -ج

                                                 
1 Paschal Lettres 14:1. 
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المخطوطات القبطية هي دليل أن األقباط ترجموا تقريًبا مجموع ما كتب في  -د
 المسيحية الذي كان موجوًدا في العالم في ذلك الوقت.

 اإلسكندرية" . الفائدة من دراسة "الكرازة ومدرسة12
هذه الخطوط المختصرة عن دور المدرسة في الكرازة تساعدنا أن نتعرف علي رسالتنا 

 نحو التبشير باإلنجيل في العالم كله.
هي موهبة نتسلمها من الروح القدس الناري الذي يعمل في داخل  ،الكرازة، في حقيقتها

ي األرض. يجب علينا أن نحاكي إنساننا. هو يقدس كل قدرتنا ومواهبنا لنشر ملكوت هللا عل
أولئك العمداء الملتهبين بحصولنا علي روح الكرازة كثيرة توجيهنا للجيل الجديد كتالميذنا 

 الروحيين.

 مالحظات
يجب توضيح مفهوم الرهبنة. يظن البعض أنها هروب من المسئوليات، وأنها  -1

ا كاسيان عن الرهبان كرجال يتكلم القديس يوحن ،حياة في جو من الحزن واألسف. علي العكس
فرحين قد صعدوا إلى السماء أو كمالئكة يعيشون علي األرض. فقد تحول وثنيون كثيرون إلى 

 المسيحية من خالل الحياة الفرحة ألبينا أبوللو وتالميذه في مصر العليا.
يجب علينا أن نراجع عظاتنا ومناهج مدارس التربية الكنسية واجتماعات الشباب  -2

 في النقاط التالية: خاصة
 التركيز علي دور كل عضو في الكنيسة تجاه التبشير باإلنجيل في العالم كله. ❖
 اكتشاف وضعنا كأوالد هللا، وافتخارنا بالعمل الفدائي هلل ولنعمته. ❖
 ثقافة اآلخرين. مالكرازة بإيماننا األرثوذكسي وليس بثقافتنا المحلية، مع احترا ❖
 لكنيسة وتقليدها.توضيح المفاهيم الحقيقية ل ❖
 التركيز علي الكتاب المقدس واكتشاف غاية هللا لكل إنسان. ❖

يجب أن ندرس بجدية ثقافات العالم المختلفة لُنعد أنفسنا لكرازة اإليمان  -3
 األرثوذكسي للجميع. 
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 الثالث مقالال
 

 الكرازة في العصر الرسولي
 والشباب المعاصر

 
رف على مفهوم الكنيسة في العصر الرسولي، أرجو بدراستنا لسفر األعمال أن نتع

الشاهدة إلنجيل ربنا يسوع المسيح. وفي نفس الوقت نتعرف على دور الكنيسة المعاصرة، 
 خاصة الشباب.

عند دراسة "الكرازة" في العصر الرسولي، تثور في أذهاننا أسئلة كثيرة، نذكر على 
 سبيل المثال:

 . كيف أعد ربنا يسوع كنيسته للشهادة؟1
 . من الذي كان مسئواًل عن الكرازة في العصر الرسولي؟2

 . ماذا كان حال الشهادة في حياة الكنيسة الرسولية؟3

 . هل نحتاج إلى رسل آخرين؟ هل من حاجة إلى بولس آخر اليوم؟4

 . لماذا لم يختر ربنا شاول كتلميٍذ له أثناء خدمته في هذا العالم؟ 5

 موذًجا للكرازة والشهادة إلنجيل المسيح؟. لماذا ُيعتبر القديس بولس ن6

 . كيف يمكننا أن نكرز اليوم؟7

 . كيف أعد ربنا يسوع كنيسة للشهادة؟1
 أ. النزول إلى النفوس الساقطة

يبقى سُر التجسد اإللهي مصدًرا حًيا لتهيئة الكنيسة للقيام بالعمل الكرازي بروح  
حيد، الكلمة اإللهي والحكمة اإللهي، نزل في حب للبشرية أرسل ابنه الو  ،عريسها. فإن اآلب

إلى عالمنا وشاركنا في كل شيٍء ما خال الخطية وحدها. وكأنه قد انحنى إلينا نحن الساقطين 
 ليمسك بأيدينا، ويرفعنا إليه في لطف وحنو دون أن يجرح مشاعرنا.

تى لم ينزل لكي يقضي ويدين مع أنه هو الديان، وإنما لكي يبذل ويسند ويرفع ح
 يدخل بنا إلى شركة مجده. 
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كما لكل عضٍو حقيقٍي أال يقف في  -جسده المقدس  -بالمسيح يسوع صار للكنيسة 
خ والمنتهر والناقد والديان، بل ينحني بروح سيده بعد أن يثَّبت قدميه،  ًَ مركز المعلم الموٌب

فع به ومعه وذلك يمد ليمسك بيد الساقط وفي حنٍو صادق يرت. القديس يوحنا الذهبي الفم كقول
 بعمل الروح القدس القادر أن يقيم الساقطين.

وكما يحذر المؤمن من أن يقف ناقًدا للنفوس الساقطة كأنه بار وبال خطية، هكذا 
 يحذر أن يتهاون ويسقط بجواره، فيصير عاجًزا عن القيام كما على إقامة أخيه.

بشرية أشبه بزانية لن تستطيع إن كلمة هللا إذ رأى ال لقديس يوحنا الذهبي الفمايقول 
مواجهة القدوس البار، تجسد وصار إنساًنا، حتى ال تخاف منه وتهرب وال تريد اللقاء معه 
والتمتع بإمكانياته. نزل إليها لكي بالحب يسندها وبدمه يقدسها ثم يرفعها إلى حجاله السماوي! 

إخوتنا فال نقف موقف  هذا ما فعله القدوس، فكم يليق بنا نحن الضعفاء أن نشعر بضعف
 الفريسيبن الذين يظنون في أنفسهم أبراًرا، ال يتعاملون مع الخطاة والزناة والعشارين. 

لننحِن مع السيد المسيح، ونسأله أن يغسل خاللنا أقدام إخوتنا بروح التواضع المملوء 
 حًبا!

 ب. المسيح القائم من األموات والكنيسة

أنه كان كمن هو ُملقى في ظلمة القبر، وأن  اكتشف القديس بولس عند اهتدائه
المسيح القائم من األموات أشرق عليه ومنحه نور القيامة. فالكرازة بالنسبة له، في عصبها، هي 
تقديم الحياة المقامة لمن هم أموات روحًيا. وهذا ليس في قدرته وال في قدرة خليقة أرضية أو 

ألنكم كنتم قباًل ظلمة، أما اآلن فنور في ه. "سماوية أن تحققه، وإنما هو عمل المسيح نفس
 (.8: 5" )أف الرب. اسلكوا كأوالد نور

ونحن أموات "هللا الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، 
وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات ، بالنعمة أنتم مخلصون. بالخطايا أحياًنا مع المسيح

 (.6-4: 2" )أف وعفي المسيح يس
 القديس يوحنا ذهبي الفمصرنا بالعماد أعضاء في جسد المسيح القائم. وكما يقول 

إن العماد ليس هو نهاية الطريق بل بدايته. فمع كل يوم يليق بنا أن ننعم بخبرة جديدة في 
قائاًل:  الحياة المقامة، كمن ينالون القيامة يومًيا. يشرح القديس بولس دور العماد في حياتنا،

التي فيها ُأقمتم أيًضا معه بإيمان عمل هللا الذي أقامه من  المعمودية مدفونين معه في"
، مسامًحا لكم بجميع الخطايا" أحياكم معهاألموات. وإذ كنتم أمواًتا في الخطايا وغلف جسدكم 
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 (. 13-12: 2)كو 
زة هي أن يدرك يليق بالكارز أو الشاهد إلنجيل المسيح أن يعرف أن مؤهالته للكرا

كيف أقامه السيد المسيح من الموت، واهًبا إياه الخلود والمجد السماوي، مجد البنوة الفائق. وهذه 
األمور التي هي من عمل ذاك القادر أن يضع نفسه بإرادته، ويأخذها من يد اآلب لكي يقدم 

بالمسيح العامل به إلقامة الحياة الُمقامة لكل من يقبل االتحاد به. مؤهالت الكارز إيمانه ويقينه 
 والتمتع بعربون السماويات. -خالل المعمودية  -النفوس، وتقديم البنوة لآلب 

من يقدر أن ينطلق بالذين في الظلمة إلى النور؟ ويقيم األموات، ويدخل بهم إلى 
 السماويات سوى السماوي الذي مات، ودخل معنا إلى قبرنا، ليحملنا معه إلى سماواته!

: 5هم نور العالم )مت  - األبرار –لظلمة إلى نوٍر... الذين يتقبلون الخالص تتحول ا ❖
ُيدعون بالتبعية ظلمة... الفارق بين الواحد واآلخر  -األشرار  –(. والذين يرفضونه 14

 .1والمسافة بينهما يمكن رؤيتها بوضوح من أعمالهما
 القديس جيروم  

سيح قام من األموات، آمن أيًضا أنك أنت ما يقوله بولس إذن هو: إن كنت تؤمن أن الم ❖
يجلس عن يمين اآلب في السماء ، فلتؤمن أن  ن أنه أيًضا تقوم معه. إن كنت تؤم

 .2موضعك أيًضا ليس وسط األرضيات بل السماويات
 العالمة أوريجينوس

حتى ُندفن  ،لكنه يموت عن كل شخص قد اعتمد بموت المسيح ،قد مات حقا مرةً  ❖
 .3قوم به ونسلك في ِجدة حياتهمجتمعين معه ون

 القديس أمبروسيوس

 ج. التمسك بالوعود اإللهية

انصب رجاء مؤمني العهد القديم في رؤية المسيا، الموعود به لآلباء واألنبياء. قد جاء 
( . وقد قدم لهم الرب وعوًدا جديدة، مثل: "ألن 17: 13)مت   المسيا، والذين آمنوا به ُطوبوا

 (. 5: 1)أع  ، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ليس بعد هذه األيام بكثير"يوحنا عمد بالماء

                                                 
1 Epistle to the Ephesians 3: 5: 8. 
2 Commentary on Romans, 5:8. 
3 Isaac or the Soul, 6:53. 
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"لكنكم ستنالون قوة متى حٌل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوًدا في أورشليم، 
 (.8: 1وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى األرض" )أع 

لكي تشهد إلنجيل  قامت الكرازة على هذه اإلمكانات اإللهية التي قدمت للكنيسة
المسيح، ال بفلسفة العالم، بل بقوة الروح القدس القادر أن يهب النفوس تبكيًتا على الخطايا، كما 

 يجتذبها إلى التمتع باالتحاد مع هللا وخبرة وعذوبة الحياة الجديدة في المسيح يسوع.

 د. رؤيتهم المسيح الصاعد إلى السماوات
التالميذ والرسل قوة للشهادة لربنا يسوع، صعد ربنا قبل حلول الروح القدس الذي وهب 

إلى السماء. هكذا يجتذب الروح القدس البشر ليؤمنوا بالمسيح الصاعد إلى السماء، الجالس 
عن يمين اآلب. يصيرون في شوٍق حقيقٍي للشركة معه في سماواته بقوة روحه القدوس 

 السماوي.
فوق، حيث المسيح جالس عن يمين هللا، "فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، فأطلبوا ما 

اهتموا بما فوق ال بما على األرض. ألنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح حياتنا، حينئذ 
 (.4-1: 3تظهرون أنتم أيًضا معه في المجد" )كو 

إن رسالة المسيح كانت صعبة، من يقدر أن يقبل  القديس يوحنا الذهبي الفميقول 
يقبل وصايا صعبة تبدو إنها مقدمة للسمائيين؟ لكن الخبرة العملية التي إلًها مصلوًبا؟ من 

عاشتها الكنيسة حاملة سمات فائقة جعلت ما هو مستحيل حسب المنطق البشري سهاًل وُمبهًجا 
 وعملًيا.

 فالشاهد للمسيح، أو الكارز به، محتاج أن يتقبل شركة سمات المسيح السماوي.

 األخيرهـ. الرجاء في مجيء المسيح 
الذين رأوا صعود المسيح ُدهشوا للغاية، إذ لم يوجد منظر ما خالل كل التاريخ البشري 
مثل صعود السيد. أعتقد أن هذا المنظر، ألهب قلوبهم ورفعها معه على رجاء أن ينظروا مجده 

 -الذي وراء السحاب. لم يكن ممكًنا لهم أن يحولوا أنظارهم عن هذا المنظر. ظهر لهم مالكان 
وقاال لهم: "أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى  -ربما اللذان كانا في قبره 

السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلًقا إلى السماء" 
 (.11: 1)أع 

ني، ففي منذ تلك اللحظات وعيون الكنيسة الداخلية تركز على مجيء المسيح الثا
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عبادتها وكرازتها وكل تصرفاتها، تدعو كل البشرية ال أن تتمتع بمجيئه الثاني فحسب، إنما 
أيًضا تشارك مجده السماوي! من ال يختبر في أعماقه فرح السماء ومجد األبدية ال يقدر أن 

 يشهد لإلنجيل المفرح!

 . من الذي كان مسئواًل عن الكرازة في العصر الرسولي؟2

 لمسيح وتالميذهأ. رسل ا

بغض النظر عن حياتهم السابقة، آمن الرسل والتالميذ أنهم قد تكرسوا إلنجيل المسيح 
 من قبل أن ُيولدوا. صار عليهم أن يشهدوا لإلنجيل بكل وسيلة وأينما وجدوا.

 جنسٍ كل في هذا العالم، من أجل  ًٍ إنسانٍ بماذا نقارن بولس الذي يئٌن يومًيا من أجل كل  ❖
ن أجل كل نفٍس؟ لقد كانت عزيمته أشٌد قوة من الحديد، وأكثر حزًما من ، مومدينةٍ 

  1الروح؟! االصلب، فبأية كلمات تصف هذ
 القديس يوحنا الذهبي الفم

في يوم عيد العنصرة، إذ اجتمع التالميذ في العلية كما في كنيسة العهد  في الكنيسة: ❖
م: أيها الرجال اليهود الجديد. "وقف بطرس مع األحد عشر ورفع صوته، وقال له

: 2والساكنون في أورشليم أجمعون ليكن هذا معلوًما عندكم، وأصغوا إلى كالمي" )أع 
14.) 

"فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس، وسمعه يقرأ  في الشوارع: ❖
 (.30-29: 8النبي إشعياء فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟" )أع 

كان القديسان بولس وسيال في السجن الداخلي، وقد ُوضعت أرجلهما في  ن:في السجو ❖
المقطرة، وجسداهما مملوءان بالجراحات بسبب الجلدات الكثيرة. فجأة حدثت زلزلة، وللحال 
انفتحت األبواب وانحلت قيود الكل. استل حارس السجن سيفه ليقتل نفسه. أما ما كان 

وهو الكرازة. "وكلماه وجمع من في بيته بكلمة الرب.  يشغل الرسولين فهو أمر واحد، أال
فأخذهما في تلك الساعة من الليل، وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين 

(. مرة أخرى قابل السجين القديس بولس لًصا عبًدا. كان 33-32: 16له أجمعون" )أع 
ون، سيد أنسيمس: "أطلب إليك ألجل مهتًما أن يكسبه ليصير ابًنا هلل حًرا. لقد كتب لفيلم

                                                 
 .2لس، عظة في مديح القديس بو  1
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 (.10" )فل الذي ولدته في قيوديابني أنسيمس 
في الليلة قبل ظهور القديس بولس أمام الملك والوالي كان يصلي، ال  في دور القضاء: ❖

لينقذه هللا من السجن أو من الموت، وإنما من أجل الحاضرين ليخلصوا من الهالك 
خلي. فقد ُكتب: "فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن األبدي، وأن يشاركوه المجد الدا

أصير مسيحًيا. فقال بولس: كنت أصلي إلى هللا أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط، بل 
: 26أيًضا جميع الذين يسمعونني اليوم، يصيرون هكذا كما أنا،ما خال هذه القيود" )أع 

28-29.) 
ألنه ال تكون خسارة نفس واحدة منكم إال السفينة.  "واآلن أنذركم أن ُتسروا، أثناء الرحالت: ❖

 (.23-22: 27ألنه وقف بي هذه الليلة مالك اإلله الذي أنا له والذي أعبده" )أع 
"وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه: ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي في الحجرة الخاصة:  ❖

سألوا عن بيت سمعان قد وقفوا رآها؟ إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كرنيليوس، وكانوا قد 
 (.17: 10على الباب" )أع 

 ب. الشمامسة
يقدم لنا سفر األعمال اختيار وسيامة أول مجموعة من الشمامسة، وقد ُوكل إليهم 
العمل االجتماعي مثل االهتمام  باألرامل وخدمة الموائد لكي يتفرغ الرسل للصالة وخدمة الكلمة 

اًل رائًعا لخدمة استفانوس الشماس، حيث شهد ليسوع المسيح (. ويقدم لنا السفر مث4: 6)أع 
(. وكان ما يشغل الشمامسة، المهتمين بالخدمة االجتماعية 2: 7وكرز أما اإلخوة واآلباء )أع 

 هو خالص من يتعاملون معهم وتمتعهم بالحياة المقامة كعربون الحياة السماوية.

 ج. الشعب الُمضطهد
 .(4: 8رين بالكلمة" )أع الوا مبشج"فالذين تشتتوا 

لتشتت تشير لفجالوا يبشرون بالكلمة. وجاءت الكلمة اليونانية  ،ن و ضطهدتشتت المٌ 
ا في حياة الكنيسة، فلم تحل إلى نثر البذور. فقد أثمرت دماء الشهداء، وقدم االضطهاد نموً 

هدون ضطالشكوى والتذمر والضيق، بل على العكس جال المُ اإلحباط و بالكنيسة حالة من 
 ، فلم يعد اإليمان حبيس مدينة أورشليم.كثيرةٍ  ينثرون بذار اإليمان في بالدٍ 

سامين للعمل الكرازي، بل كانوا من على أن الذين تشتتوا كانوا مُ  ليس من دليلٍ 
الشعب، فحيث يمتلئ القلب بالحب يفيض الفم بالحديث عن المخلص. ليس شيء أحب لدى 
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نفس، والعمل لحساب ملكوت هللا كي يتمتع كل إنسان بعمل المسيحي من االهتمام بخالص كل 
 .1هللا الفائق

سواء كان  ،عمل جوهري يمارسه كل مؤمن يهأو الشهادة إلنجيل الخالص الكرازة  
كاهًنا أو من الشعب، رجاًل أو امرأة، صاحب ثقافة عالية أو أّمًيا. بدون روح الكرازة يفقد المؤمن 

أي نفع لمصباٍح بال نوٍر، وأي ]: القديس يوحنا الذهبي الفميقول  سمته كإنساٍن مسيحٍي. وكما
 [خالص إخوته(.ل هنفٍع للمسيحي بدون المحبة )حب

 . ماذا كان حال الشهادة في حياة الكنيسة الرسولية؟3
 كانت الكرازة تمثل الخط الرئيسي في شئون الكنيسة.

يسمعون أن الذي كان  : يقول الرسول بولس: "غير أنهم كانواأ. مفهوم العبادة
-23: 1يضطهدنا قباًل يبشر اآلن باإليمان الذي كان قباًل يتلفه، فكانوا يمجدون هللا فٌي" )غل 

24.) 
ألنهم اعتادوا الصالة من أجل أعدائهم  ،أنهم مجدوا هللاالقديس أغسطينوس يرى 

كأن . 2ا يتحقققبلم ومضطهديهم لكي يحولهم السيد المسيح إلى اإليمان. سألوا هذا من هللا
الصالة من أجل خالص العالم، خاصة المقاومين لإليمان كان جزًء ال يتجزأ من العبادة 

 .الكنسية

يكشف لنا سفر األعمال كما الرسائل عن طبيعة المجتمع : ب. جماعة حب وفرح
الكنسي في عصر الرسل، أنها جماعة حب نحو بعضهم البعض كما نحو البشرية، وجماعة 

، كسبت الكنيسة تين السمتين اللتين في حقيقتهما سمة واحدة متكاملة لها جانبانمتهللة. بها
 الكثيرين.

: 2، واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو ثالثة آالف نفس" )أع فقبلوا الكلمة بفرحٍ "
41.) 

، ألنهم ُحسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل فذهبوا فرحين من أمام المجمع"وأما هم 
 (. 41 :5اسمه" )أع 
 (. 8: 8" )أع فكان فرح عظيم في تلك المدينة"

                                                 
1 Cf. Barne’s Notes on Acts 8:4. 
2 Sermons on New Testament Lessons, 6:4.  
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، إذ كان قد آمن باهلل" وتهلل مع جميع بيتها إلى بيته قدم لهما مائدة، م"ولما أصعده
 (.34: 16)أع 

والخدمة  أتمم بفرٍح سعيي"ولكني لست أحتسب لشيء، وال نفسي ثمينة عندي حتى 
 (.24: 20ة هللا" )أع ألشهد ببشارة نعم ،التي أخذتها من الرب يسوع

هذا وما كان يشغل أذهان الرسل هو تمتع الكل بخالص الرب. ففي المجمع الذي 
ين عكان موضوعه الرئيسي ما قاله يعقوب الرسول: "أرى أن ال ُيثقل على الراج بأورشليمانعقد 

ما قرأوها فل، قيل: "أنطاكية إلىكتب المجمع رسالة بلغت  وإذ(. 19: 15إلى هللا من األمم" )أع 
 (.31: 15بسبب التعزية" )أع  فرحوا

ج. في حديث بولس الرسول الوداعي في ملتيس أبرز الرسول أن ما يشغله وهو 
 .اإلنجيلالشهادة ببشارة 

 . هل نحتاج إلى ُرسل آخرين؟ هل من حاجة إلى بولس آخر اليوم؟ 4
ا نارًيا ملتهًبا ل أحد: إن كان الرسل، خاصة بولس الرسول، قد حملوا قلبً ءربما يتسا

 بالحب نحو خالص كل البشر، فهل كانوا من طبيعة غير طبيعتنا؟
يسأل: "هل كان للقديس بولس  القديس يوحنا الذهبي الفمفي مناسبات كثيرة كان 

وموسي وكل األنبياء،  إبراهيممن  أعظمفقد اعتاد أن يمتدحه بأنه  "طبيعة تختلف عن طبيعتنا؟
إلى ضعفاته حتى يشجع شعبه والكهنة أن يسألوا  أشارنفس الوقت  بل وأعظم من مالئكة، وفي

 هللا أن يعمل فيهم كما عمل في القديس بولس.
: "ألن الجسد يشتهي ضد الروح، كان القديس بولس يشتكي من شهوات الجسدأ. 

 (.17: 1والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما اآلخر حتى تفعلون ما ال تريدون" )غل 
قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتي عن  هلذي كان هللا يصنع على يديب. هذا ا

جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضي، فتزول عنهم األمراض، وتخرج األرواح الشريرة منهم 
. يقول: "أُعطيت شوكة في الجسد مالك الشيطان ليلطمني صرخ إلى هللا ثالث مرات ولم ُيشف

 ،الرب ثالث مرات أن يفارقني. فقال لي: تكفيك نعمتي لئال ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى
لكي تحٌل علىٌ  قوة  ،ألن قوتي في الضعف ُتكمل. فبكل سروٍر افتخر بالحري في ضعفاتي

 (.9-7: 12كو  1المسيح" )
"ال تكن في  :إنه لم يستطع أن يشفي تالميذه وأصدقاءه مثل تيموثاوس، إذ كتب إليه

اب ماء، بل استعم ًَ (. 23: 5تي  1ل خمًرا قلياًل من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة" )ما بعد شٌر
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بفرودتس، إذ كتب إلى أهل فيلبي: "فإنه مرض قريًبا من الموت، أوأيًضا صديقه والمتجند معه 
 (. 27: 2لكن هللا رحمه، وليس لي حزن على حزن" )في 

اس ألجل "ولكن لما جئت إلى ترو  :كان عاطفًيا للغاية كما يظهر من رسائلهج. 
إنجيل المسيح، وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي، ألني لم أجد تيطس 

(. هكذا لم يحتمل الرسول أال يجد 13-12: 2كو 2أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكدونية" )
 اتيطس في تراوس، فلم تسترح نفسه حتى اضطر إلى ترك المدينة مع أن الرب فتح له بابً 

 زي. للعمل الكرا
تكشف تحياته في نهاية رسالته إلى أهل رومية عن عالقته العجيبة بكثيرين. "سلموا 
على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيًرا في الرب. سلموا على ُروفس المختار في الرب وعلى 

 (.13-12: 16)رو  "أمة أمي
 ،ضعففي تفاعله مع حياة اآلخرين ومشاركته لمشاعرهم يقول: "من يضعف وأنا ال أ

 (.29: 11كو  2من يعثر وأنا ال ألتهب؟!" )
ذلك ألغابيوس  أعلن، بينما أورشليملم يخبره الروح القدس عما سيحدث له في د. 

الذي من اليهودية. أخذ أغابيوس منطقة بولس وربط بها يديه ورجليه، وقال: "هذا يقوله الروح 
ويسلمونه إلى أيدي  ،في أورشليمالقدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود 

 (.11: 21األمم" )أع 
فقد جدف على هللا واضطهد الكنيسة س بولس إلى ضعفاته، يهـ. كثيًرا ما أشار القد

 . كان يظن أنه قادر أن ُيزيل اسم يسوع تماًما من العالم. وافترى على المؤمنين
رجااًل ونساًء" )أع "واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيًدا ومسلًما إلى السجون 

22 :4.) 
"ألني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهاًل ألن ُأدعى رسواًل، ألني اضطهدت كنيسة 

 (. 9: 15كو  1هللا" )
"أنا الذي كنت قباًل مجدًفا ومضطهًدا ومفترًيا، ولكنني ُرحمت ألني فعلت بجهٍل في 

 (. 13: 1تي  1عدم إيمان" )
، فمهما كنا يمكن هلل بسهولة أن يشكلنا نحن فتحت هذه الضعفات الطريق لنعمة هللا

 والمعرفة،ًٍ للكرامة والمجد إلهية سماوية، إذ نقبل السماوي كنز الحكمة األواني الخزفية إلى أوانٍ 
 ربنا يسوع المسيح مع أبيه وروحه القدوس.
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من اللحم والدم. كان كأنه أنكر جسده، حتى  –إن جاز لنا القول  –كان بولس متعرًيا  ❖
 مكن أن ُيقال إنه لم يكن سوى نفًسا تتردد في العالم، وقلًبا خالًيا من كل شهوة وهوى. يُ 

في مثل هدوء األرواح المالئكية، كان يحيا على األرض حياة سماوية. وكان يعيش 
 في رفقة الشاروبيم، يشاركهم أنغامهم السرية. 

ود والنفي والتشريد كان يحتمل كل االضطهادات. كأن جسده ال يخّصه: السجن والقي
والتهديد وخوض البحار والضرب والرجم والموت، وما كان يتأثر من شيء أو يخشى 

 شيًئا. 
انفصاله عن عزيز عليه كان كافًيا ألن يقلقه ويعذبه إلى كان يتحمل كل هذا ولكن 

حد أنه لم يستطع البقاء في مدينة جاء ليكرز باإلنجيل بين أهلها، فإذا هو ُملزم على 
 [...13-12]ادرتها حااًل مغ

"أجل!" يجيب الرسول: "إن حزًنا قد استولى علّي لعدم وجود تيطس الحبيب. وما 
أجبرت على المغادرة إال حين وجدت نفسي مغلوًبا ال أستطيع أن احتمل ما بي من 

 ."1الشوق 
 القديس يوحنا الذهبي الفم

البيته عدًدا كبيًرا من في غمن رسالته إلى أهل رومية صحاح األخير ألايقّدم لنا 
سماء التي ال نعرف عن بعضها شيًئا؛ لكنه في الواقع يمثل صورة حّية ومبهجة وفّعالة عن األ

الحياة المسيحية في العصر الرسولي، فيها يكشف الروح القدس عن التهاب الكنيسة بروح الحب 
ًيا، فكثيرون يدعوهم الذي يقّدس المشاعر والعواطف المتبادلة في الرب لبنيان الكنيسة روح

العاملين معنا في الرب"، بينما يدعو هذه "أختنا" وتلك العجوز "المحبوبة" ""أحباء" أو "أنسباء" أو 
 بولس. لكل شخص لقب خاص محفور بالروح في قلب الرسول .وثالثة "التاعبة في الرب"

 خدمته في هذا العالم؟ أثناء. لماذا لم يختر ربنا شاول كتلميٍذ له 5
م يكن يعلم ربنا يسوع المسيح قلب شاول الطرسوسي الناري لخدمة هللا، فلماذا لم أل

 رساليته أثناء وجوده بالجسد في هذا العالم؟إيختره بين رسله وتالميذه في 
ته إلى دمشق في توقيت لعن اختياره أثناء رح واإلعالنعدم اختياره في اإلرساليتين 

وخطته من جهة الكنيسة كما من جهة كل إنسان جاد  ،قةإنما يكشف عن حكمة هللا الفائ ،معين

                                                 
1 To Olympias,8. 
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 وملتهب بالشوق نحو خدمة هللا والعمل لحساب ملكوته. ،في حياته
. لقد أدرك بولس الرسول )شاول الطرسوسي( هذه الحقيقة، أنه في ذهن هللا، يهتم 1

ودعاني  ،الذي أفرزني من بطن أميبه شخصًيا من قبل والدته. يقول: "ولكن لما ُسر هللا 
كتشف الرسول أن هللا أفرزه للعمل الرسولي وهو في بطن أمه، وقد ا(. فقد 15: 1بنعمته" )غل 

 ، فيحول كل تصرفاته لبنيانه وبنيان الكنيسة كما لمجد هللا.تهإراد ةسمح له أن يعمل بكامل حري
كل ليفتح باب الرجاء ل شاول الطرسوسي بعد صعود ربنا إلى السماء . تحو  2

بأن هللا مهتم به، وأن لدى هللا خطة خاصة به بغض النظر عن  اإلنسان. فيشعر إنسان
فصار الرسول العظيم القديس بولس الذي كرز بين بالد كثيرة  ،ماضيه. كان شاول ُمضطهًدا

كما لو كان العالم بيته الصغير، يتحرك من حجرة إلى أخرى. مع أنه حطم كثيرين لسنوات، 
يفرزه من بطن أمه ويدعوه بنعمته، ويعلن له عن ابنه، ليكرز به بين  أنن مسرة هللا ألكنه آمن 

 (.16-15: 1األمم )غل 
في تواضع يعترف الرسول بولس أنه كان مجدًفا ومضطهًدا ومفترًيا، فلماذا دعاه هللا 

: القديس يوحنا الذهبي الفمللخدمة دون غيره من المجدفين والمضطهدين والمفترين؟ يجيب 
لوه لم يكن بجهل، وإنما بإرادتهم عن معرفة كاملة. توجد شهادة بذلك، إذ يقول ]ألن ما فع

اإلنجيلي: "ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيًضا غير أنهم بسبب الفريسيين لم 
-42: 12يعترفوا، لئال يصيروا خارج المجمع، ألنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد هللا" )يو 

لهم المسيح: "كيف تقدرون أن تؤمنوا، وأنتم تقبلون مجًدا بعضكم من  (. مرة أخرى قال43
(. بلي، قال اليهود أنفسهم: "انظروا إنكم ال تنفعون شيًئا، هوذا العالم قد 44: 5بعض؟" )يو 

(. هكذا كانوا دائًما محبين للسلطة...، أما بولس فأين كان حينئذ؟ قد 19: 12ذهب وراءه" )يو 
عند قدمي غماالئيل، ولم يكن له نصيب بين جموع المتآمرين ضد يسوع، يقول قائل أنه كان 

ألن غماالئيل لم يظهر كإنسان طموح! إذن كيف ارتبط بولس بالجموع )المقاومة(؟ لقد شاهد 
التعليم ينمو ويسود، إذ صار مقبواًل على نطاق واسع. ففي حياة المسيح رافقه التالميذ، وبعد 

ورين تماًما، لذلك قام بولس ضد التعليم ليس كبقية اليهود بدافع ذلك صار معلمو اليهود مهج
حب السلطة وإنما بسبب الغيرة. ماذا كان الدافع لرحلته إلى دمشق؟ لقد ظن أن التعليم مؤٍذ، 
وكان يخشى من انتشاره في كل موضع. أما اليهود فلم يكن همهم الجموع إنما حب السلطة 

 .[1التي تأثرت بأعمالهم
                                                 

1 In 1Tim, hom 3. 
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ا، ولكنني ُرحمت ألني فعلت بجهل في عدم يً ر تفمذي كنت قباًل مجدًفا ومضطهًدا و "أنا ال ❖
أكد أنه كان يسلك بال  ،(... فمن جانب14-13:1تي  1، وتفاضلت نعمة ربنا جًدا" )إيمان

الخطاة أن خاطئ إلى الحد الذي ال يحتاج يعترف أنه  ،(، ومن جانب آخر6:3لوم )في 
 .1الدقة ألن بولس قد وجد غفراًنا ييأسوا من أنفسهم، وعلى وجه

(. ويقول: "كنت قباًل مجدًفا 11:1تي  2تحول من مضطهد إلى كارز ومعلم لألمم ) ❖
 ،ظهر يسوع المسيح في أنا أواًل كل أناةأما سبب نوالي الرحمة فهو "ليُ  .ومضطهًدا ومفترًيا"

بنعمة هللا كما ترون أننا (.  انه 16:1تي  1األبدية" ) للحياةمثااًل للعتيدين أن يؤمنوا به 
نخلص من خطايانا، التي فيها نحن نضعف. هللا وحده هو الدواء الذي يشفي النفس. فالنفس 
قادرة بحق أن تؤذي نفسها، هكذا أيًضا الناس في قدرتهم أن يصيروا مرضي، لكن ليس لديهم 

 .2ذات القدرة لكي يصيروا إلى حال أفضل
 القديس أغسطينوس 

يكشف عن نظرة هللا لإلنسان، لى العمل الكرازي خاصة بين األمم . تحول شاول إ3
. لقد ترك شاول يتتلمذ على يدي اإلنسانية فإنه ال يعمل به قسًرا، إنما يقدس هللا الحرية

ره حسب الناموس.  .غماالئيل أعظم معلم للناموس. وكفريسي ابن فريسي ًَ كان شاول يفتخر بٌب
غيرة  أوفررابي في جنسي، إذ كنت تيهودية على كثيرين من أيقول: "وكنت أتقدم في الديانة ال

يحول حتى  ،(. مع هذه الحرية التي يقدمها هللا لإلنسان14: 1في تقليدات آبائي" )غل 
أخطاءنا ومفاهيمنا الخاطئة لنمونا وبنيان الكنيسة إن بحثنا عن الحق وسألناه من هللا. شاول 

وس الموسوي حرفًيا، وعلى مجد الهيكل، واالعتزاز على حفظ النام ةالذي كان ذا غيرة متقد
كمدينة هللا الفريدة، والدفاع عن األمة اليهودية كشعب هللا الوحيد، اآلن قد صار رسواًل  بأورشليم

لألمم يكرز بالتحرر من عبودية الحرف للناموس للتمتع بالفهم الروحي له، وباالهتمام بهيكل هللا 
الجديد الذي يضم أعضاء من كل األمم والشعوب واأللسنة،  وإسرائيلالداخلي في القلب، 

وت المسياني السماوي ال األرضي، األمور التي كان من كوالختان الروحي بالمعمودية، والمل
 يقبلها يهودي فريسي كشاول! أنالصعب جًدا 

، التي قدم لنا مثااًل حًيا لحب الكنيسة نحو مضطهديها. تحول شاول الطرسوسي 4
 (.24-23: 1)غل  مجدت هللا فيه اإليمانإذ تحول شاول إلى ف، ألجلهمي كانت تصل

                                                 
1 Sermons 170:1. 
2 Sermons 278:2. 
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. تحول شاول الطرسوسي إلى اإليمان المسيحي يحمل شهادة قوية لصدق اإليمان 3
 لألسباب التالية:

اتسم شاول كيهودي بالمعرفة والعلم، وقد بلغ القمة في الفكر اليهودي بثقافة عالية، فجاء  ❖
ا لقادة اليهود الذين كانوا يأملون أن يكون هو األداة القوية القتالع جذور رً اهتداؤه لإليمان مثي

 المسيحية.
لم تكن دعوته لإليمان قائمة على إغراء مادي أو للكرامة، فقد كان المسيحيون فقراء  ❖

تهدفين لالضطهاد حتى الموت. فلم يكن أمام شاول سوموضع سخرية اليهود واألمم، بل ومُ 
 ا لذلك.تثنى من التعرض للموت، بل كان باألكثر مستهدفً سأي افتراض انه يُ 

ا للفكر اإلنجيلي، فما كان يمكن إقناعه بهذه السرعة كانت مفاهيم شاول معارضة تمامً  ❖
العجيبة ليتحول إلى الفكر الذي كان يحمل له كل عداوة وبغضة، لو لم تتدخل نعمة هللا 

 الفائقة.
ا فرحه معلنً  ،إلى بلدٍ  يتحرك من بلدٍ  ،ا لإلنجيلشاهدً ا و ما أن قبل اإليمان حتى صار كارزً  ❖

ن أمكن أن تتمتع كل البشرية بما يتمتع هو به، وكأن إيمانه قدم له خبرة إا باإليمان، مشتهيً 
 حياة فائقة عملية، يودأال ُيحرم أحد منها.

هية إمكانيات إلبمن السماء و  ةٍ إال بدعو  ،إلى كارزٍ  ال يمكن تحقيق تحوله من ًمضطهدٍ  ❖
تعمل في قلبه وفكره وتوجه قدراته ومواهبه وتنميها للعمل لحساب ما كان يحمل له عداوة 

 قباًل.

 . لماذا ُيعتبر القديس بولس نموذًجا للكرازة والشهادة إلنجيل المسيح؟6
سيرة القديس بولس حسبما يشهد سفر األعمال ورسائله نموذًجا حًيا لقلب ناري ال  ىتبق

يتمتع العالم كله بخالص المسيح. تبقى آالمه اليومية وجهاده بال انقطاع يهدأ، مشتاًقا أن 
وصرخات قلبه هلل ومشاركته لكل إنسان ودموعه المستمرة درًسا لألجيال عن الشهادة الحية 
والعمل الكرازي الروحي الفائق. لست أود الحديث هنا عن الرسول بولس، إنما الكشف عن سٌر 

 عمل.لهذا ال وإمكانياتهقوته 

 أ. كارز بالنعمة اإللهية
نه أ أصله. قبل التقائه بالسيد المسيح الصاعد إلى السماء كان شاول يعتمد على 1

وأنه تتلمذ على يدي  ةعبراني ابن عبراني، ليس فيه أصل غريب عن جنس شعب هللا، خاص
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. الخفقد ُولد فيها أعظم معلم للناموس "غماالئيل"، وأنه نال الرومانية ال بماٍل بل بكرامة أسرته، 
"بل إني أحسب كل شيء  اآلن يحسب هذا كله نفاية ليربح بالنعمة اإللهية الشركة مع المسيح.

أيًضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل األشياء وأنا 
 (.8: 3أحسبها نفاية لكي أربح المسيح" )في 

: االتحاد مع اآلب في ابنه الوحيد يسوع المسيح لقد ذاق عذوبة نعمة الثالوث القدوس
حتى في نظرته لألسرة هو  ،عمل روحه القدوس. ما كان يشغله في كل األموربالكلمة والحكمة، 

بالنعمة التي عاشها في حياته اليومية اشتهي أن يختبر  .ختبار عمل الثالوث القدوس العذبا
 الكل عمل الثالوث القدوس في حياتهم.

بالحياة  اتمتعً تطلع إلى الكرازة بكونها  ،رك أن النعمة اإللهية هي العاملة فيه. إذ أد2
، األمر الذي ال يمكن نواله بدون النعمة. "هللا الذي هو غنى في الرحمة، المقامة في المسيح

. بالنعمة أنتم أحياًنا مع المسيحمن أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا 
 (.6-4: 2" )أف وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوعن. مخلصو 

. انشغال الرسول بولس بالنعمة جعله يركز بصيرته الداخلية على قوة هللا وليس 3
لي حسب فعل  ةعلى ضعفاتنا، فيقول: "الذي صرت أنا خادًما له حسب موهبة نعمة هللا المعطا

أُعطيت هذه النعمة أن أبشر بين األمم بغنى المسيح الذي  ،نقوته. لي أنا أصغر جميع القديسي
 (. 8-7: 3)أف  "ال ُيستقصى
: "أين شوكتك يا موت؟ بالحياة المنتصرة اكارزً . بالنعمة اإللهية كان الرسول بولس 4

يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكًرا هلل  غلبتكِ  أين
ألن كل "(. كتب القديس يوحنا: 57-55: 15كو  1ينا الغلبة بربنا يسوع المسيح" )الذي يعط

من هو الذي يغلب  .من ُولد من هللا ُيغلب العالم. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا
 (.5: 5يو  1هللا" ) ابنإال الذي يؤمن أن يسوع هو  ،العالم

 ب. كارز باإليمان العامل بالمحبة
 الحٌي العملي كموضوع كرازته: اإليمانالرسول في كرازته  يقدم لنا

" اإليمان العامل بالمحبة"ألنه في المسيح يسوع ال الختان ينفع شيًئا وال العزلة، بل 
 (.6: 5)غل 

، كما أحبنا المسيح أيًضا، وأسلم نفسه ألجلنا قرباًنا وذبيحة هلل واسلكوا في المحبة"
 (.2: 5رائحة طيبة" )أف 
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 (.8: 5" )أف اسلكوا كأوالد نوراآلن فنور في الرب،  وأماكنتم قباًل ظلمة،  "ألنكم
 (.6 :2" )كو فيه اسلكوا"فكما قبلتم المسيح يسوع الرب 

 ج. كارز بعربون الحياة السماوية
"وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. لُيظهر في الدهور اآلتية 

 (.7-6: 2علينا في المسيح يسوع" )أف  غني نعمته الفائق باللطف
. ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين هللا فاطلبوا"فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، 
 (.2-1: 3اهتموا بما فوق ال بما على األرض" )كو 

خارج الجسد  ،الجسد لست أعلم ي"أعرف إنساًنا في المسيح قبل أربع عشرة سنة، أف
.. ُاختطف إلى الفردوس، وسمع كلمات ال .ف هذا إلى السماء الثالثةعلم، هللا يعلم. ُاختطأ لست 

إلنساٍن أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي ال ُأفتخر  غُينطق بها، وال يسو 
 (.5-2: 12كو 2إال بضعفاتي" )

 د. كارز بالفرح الداخلي والتسبيح
بكتاباته. عندما كان في السجن لم كان القديس بولس يكرز بالفرح الداخلي بحياته كما 

يكتب عن اآلالم التي يتعرض لها، ألن أعماقه كانت كما في السماء، تشارك الطغمات السمائية 
 (.4: 4)في  "فرحهم وتسبيحهم، لهذا كتب: "افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيًضا افرحوا

، ن هللاويسبحا"نحو نصف الليل كان بولس وسياًل يصليان  وفي سجن فيلبي
(. بروح التسبيح تحركت السماء، وكرزا لحافظ السجن، 25: 16)أع " نون يسمعونهماو والمسج

وإذ أخذهما إلى بيته لم يكن يفكر فيما سيقوله إن استدعى بسبب خروجهما من السجن، بل كان 
 (.34: 16آمن باهلل" )أع  قد إذ كان ،وتهلل مع جميع بيته"متهلاًل هو وأهل بيته بفرح الرب: 

 هـ. أب روحي
بالنسبة للقديس بولس الخدمة الصادقة أو الكهنوت المسيحي ليس ممارسة للسلطة  
هللا الفائقة خالل أبوته الحانية لمن يكرز لهم. "ألنه وإن كان لكم ربوات من  أبوةبل إعالن 

 1") باإلنجيلالمرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، ألني أنا ولدتكم في المسيح يسوع 
 (.15: 4و ك

إنما أن يستعبد نفسه لكثيرين إنه كأب ال يطلب أن يسيطر ويصدر أوامر ونواٍه، 
استعبدت نفسي للجميع  ،عيبالحب لكي يتمتعوا بحرية مجد أوالد هللا. "فإني إذ كنت حًرا من الجم
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 (.19: 9كو 1ألربح األكثرين" )
يقيم منه قائَدا. فقد شجع  أنل له، ب كابنٍ كأٍب لم يكن يشتاق فقط أن يكسب كل أحٍد 

نسيمس العبد السارق أسقًفا. التقى أيًضا بأُ  هالشاب تيموثاوس على العمل الرعوي والكرازي، وأقام
 أسقًفا. وأقامةيقبل اإليمان، بل يعمل معه في الخدمة،  أنالهارب من سيده، فشجعه ليس فقط 

اًبا أو شابة، أسرة أو تكشف رسائله كيف كان يسند كل من يلتقي به سواء كان ش
ء، بروح قيادته  ًَ  مملوءة حًبا.الفرًدا، عبًدا أو سيًدا، للعمل الروحي البنٌا

 ربح اآلخرين خالل ثقافتهم  .و
مع وضوح الهدف، وتركيز عينيه على عمل الثالوث القدوس، والتمتع بالفكر اإلنجيلي 

تطاع من خالل ثقافته. يقول السماوي، يبذل الرسول بولس كل الجهد ليخدم كل إنساٍن ما اس
 الرسول:

د نفسي للجميع ألربح األكثرين"فإني إذ كنت حًرا من الجميع   ََ  .استعٌب
فصرت لليهودي كيهودي ألربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس 

 ألربح الذين تحت الناموس.
تحت ناموس والذين بال ناموس كأني بال ناموس مع أني لست بال ناموس هلل، بل 

 للمسيح، ألربح الذين بال ناموس.
صرت للضعفاء كضعيٍف ألربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء ألخلص على كل 

 (.22-19: 9كو  1حاٍل قوًم" )
بالحب الصادق يتعامل الرسول بولس مع كل إنساٍن خالل ثقافته وفكره، لن يجرح 

هم السيد المسيح محب كل مشاعر أحد، حتى الملحدين ومضطهدي الكنيسة. إنما يقدم ل
 البشرية، الذي قيل عنه إنه محب للخطاة والعشارين.
ا لكي يهبنا ا مصلوبً فقره يغنينا، وصار عبدً بيتشبه الرسول بولس بسيده الذي افتقر لكي 

بروحه القدوس البنوة هلل. هكذا كل تنازل حتى عن الحرية فيه لذة الشركة مع المخلص الذي 
 بنا ما له. بالحق ترك كل شيء ليه

مادامت  صالحٍ  يلتزم ببعض عادتهم وسلوكهم بضميرٍ  ممنه ًٍ كواحدٍ  لكل فئةٍ الرسول صار  ❖
، 3: 16هاجمهم )راجع أع يفي الرب، وال يقاومهم. فحيث ال يوجد خطر علي خالصهم ال 

فصرت لليهود كيهودي ألربح " :( عندما يقول الرسول1-6: 23، 26 -18:21:21
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لناموس كأني تحت الناموس ألربح الذين تحت الناموس. وللذين اليهود. وللذين تحت ا
بال ناموٍس كأني بال ناموس. مع أني لست بال ناموس هلل بل تحت ناموٍس للمسيح 
ألربح الذين بال ناموٍس. صرت للضعفاِء كضعيٍف ألربح الضعفاَء. صرت للكّل كلَّ شيٍء 

ال يفعل هذا تصنًعا كما قد يحسب . فبال شك (22-20:9 كو 1) "ألخّلص على حاٍل قوًما
 البعض، مبررين بذلك تصنعهم الممقوت. 

ضعًفا له. وقد سبق أن  افهو يفعل هذا حًبا فيهم، متأثًرا بضعفات اآلخرين حاسًبا إياه
 نفسي للجميع ألربح األكثرين" استعبدتوضع هذه القاعدة "فإني إذا كنت حرًّا من الجميع 

ه هو. اتشفقته على الضعفاء كما لو كانت ضعفاتهم ضعف. وتظهر محبته و (19:9 كو 1)
. غير أنُه ال تصّيروا الحرَّية اإلخوة"فإنكم إنما ُدِعيتم للحريَّة أي ها  :قولي .وليس تصنًعا منه

 .1(5:13 غل) بعضكم بعًضا" اخدموافرصة للجسد بل بالمحبة 

 القديس أغسطينوس

 . كيف يمكننا أن نكرز اليوم؟7
؟ لمقتضب عن الكرازة في عصر الرسل بالتساؤل: وما هو دوري كمؤمنٍ اختم حديثي ا

 هل يمكنني أن أمارس الكرازة بالفكر الرسولي في الظروف المعاصرة؟
ن للحياة اإلنجيلية الرسولية ين العالم في حاجة إلى شهود حقيقيإنقول  اختصارفي 

 ل اُلمعاش بفكر سماوي عملي.مل روح اإلنجيحالصادقة. يريد العالم أن يلتقي بإنساٍن حٌي ي
 ا يلي لمسات خفيفة تسندنا في العمل الكرازي:مفي

أ. ليس دور المسيحي الهجوم واالستخفاف باآلخرين وعقلياتهم ومعتقداته، إنما بالحب 
القدوس قادر على العمل ليحول حتى مضطهدي الكنيسة  ه. مسيحنا جذاب، وروحإنجيلنانقدم 

 .يللإلنجإلى كارزين وشهود حق 
مجردة، بل على شركة حية مع هللا القادر بنعمته  أخالقياتب. كرازتنا ال تقوم على 

 يجدد الداخل ويرفعه إلى السماء، ليحيا اإلنسان بالناموس السماوي.أن 
بكونه ينبوع الفرح الداخلي،  كج. العالم في حاجة إلى التقاء مع السيد المسيح في

 ي واهب الفرح ونحن غير فرحين بالرب؟والتسبيح العملي. كيف نكرز بالسماو 
 د. تقديم مفاهيم إنجيلية حية لكل ما يدور حولنا وفينا. وكمثال لذلك:

                                                 
1 Sermon on the Amount 2:65.  
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 (.21: 17ليست ببعيدة عنا، لكنها فينا "ملكوت هللا داخلكم" ) السماء ❖
 .، ليس في معزٍل في سماواته، بل ينزل إلينا، ويطلبنا "أحبنا أواًل"هللا حب ❖
غضب هللا، وإنما للشركة معه في عذوبة الحياة الجديدة. ال ليست لرفع  العبادة ❖

فهي  ،وتدبيرٍ  ًٍ وإنما مع ما تتسم به من نظامٍ  ،نمارسها كفروٍض أو قوانين جامدة
 . واإلنسانتجاوب حقيقي مع حب هللا 

وليس لكي ُنستعبد له. نملكه  ،قدمه لنا هللا لنستخدمه ،هللا الصالحة ةخليق العالم ❖
 وال يملكنا هو.

هللا الصالحة، سيشارك النفس األمجاد األبدية، فال يحتاج في  ةخليق الجسد ❖
 السماء إلى أمور أرضية زمنية.

(، 4: 13)عب  نجس كنيسة تحمل سمات سماوية. المضجع غير إقامة الزواج ❖
 واألسرة تتهلل بحضرة المسيح في وسطها.

ألن هللا يحول  ،في يدي هللا ضابط التاريخ. فالماضي بالنسبة لنا مفرح الزمن ❖
لبنياننا إن رجعنا إليه. والمستقبل مفتوح أمام بصيرتنا الداخلية، أما  أخطاءناحتى 

 الحاضر فإنه أسعد لحظات عمرنا، ألننا في يد الرب.
لكنها ممتعة للعبور إلى حضن اآلب. وكما يقول  ،رحلة شاقة الحياة األرضية: ❖

د من المسيحي؟ هذه : هل يمكن أن يوجد من هو أسعسو القديس أمبروسي
هي أسعد لحظات عمري في الرب، لست أحزن على عبور  أعيشهااللحظة التي 

سعد من كل ما قد أة أشعر أنها ظالمستقبل، بل مع كل لح ىالماضي، وال أخش
 عبر!

، فالمسيحي يشعر بأنه في حضرة هللا الذي يقدس كل العمل اليوميأما من جهة  ❖
هللا.  إلرضاءالناس، بل  إلرضاءون أميًنا ال عمل، وأن دوره الحقيقي هو أن يك

سمع الصوت اإللهي: "كنت أميًنا في القليل، فأقيمك على الكثير" )مت يحتى 
25 :21.) 
ف عليه في جوهره لقاء حي مع كلمة هللا "الكلمة المتجسد"، وتعر   الكتاب المقدس ❖

 ليحملنا إلى حضن اآلب.
 ب وجًها لوجه.ى الر نر : عبور مفرح إلى الفردوس، لالموت ❖
يعزلنا عن بعضنا  أن: ال يستطيع الموت أن يكتم حبنا، وال شركة القديسين ❖
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 االبعض. فالكنيسة تضم األعضاء مًعا من آدم إلى آخر الدهور، بكونهم جسدً 
يديه  ىللرأس الواحد. المؤمن في مخدعه يحمل كل البشرية كما عل اواحدً 

الجميع. والمؤمن الذي عبر إلى ويعمل في  ،ليبارك الرب الكل ،الداخليتين
 .إخوتهويطلب بالحب من أجل خالص العالم كله بكونهم  ،الفردوس يمجد هللا

أو مواهبه. كان  إمكانياته: خلقه هللا حًرا ليعيش قائًدا مهما كان عمره أو اإلنسان ❖
غريباس أ مامه أحرية من والة وملوك! لقد ارتعب  أكثربولس الرسول وهو مقيد في 

عمل المؤمن أن يسند كل إنسان ليدرك حقيقة نفسه، انه محبوب الرب  الملك!
 ًيا!ديمجده مع السمائيين أب أنالذي يهتم به ويطلب 
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 مقتطفات من
 "كاهن في أرض المهجر تأمالت ومذكرات"

 

 كنيسة المهجر ولغة العبادة
ي موضوع "لغة العبادة" هو موضوع الساعة في كنيسة المهجر. ربما لم نشعر بها ف

الفترة األولى من الهجرة حيث كان الغالبية العظمى قادمين من مصر، وكثيرون ال يجيدون 
اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية )في المناطق الفرنسية بكندا(، حتى أطفالهم كانوا صغاًرا يجيدون 

 لية:العربية. أما اليوم فصار هذا الموضوع يمثل صراًعا في كنائس كثيرة تتلخص في النقاط التا
مفهومة لألجيال الجديدة أمر حتمي حتى يمكنهم أن  ةٍ . يرى البعض أن الصالة بلغ1

(. هذا وأن الصالة بلغة 14 كو 1يصلوا بالروح ويصلوا بالذهن كما طالبنا الرسول بولس )
المهجر تفتح باًبا للكرازة سواء بالنسبة للمتزوجين أو المتزوجات بغير المصريين، وبالنسبة 

 واألحباء غير المصريين.ألصدقاء ل
. يصر البعض على العبادة بلغتين العربية والقبطية خشية التساهل المستمر في 2

 ممارسة األلحان القبطية وذوبان األقباط في أرض المهجر غبر األجيال.
سواء خالل مجيء األقرباء بقانون  خيرة. ارتفاع معدل المهاجرين في السنوات األ3

أستراليا، أو بإقامة الهجرة للوالدين الكبار في السن في أمريكا وكندا، أو  "جمع شمل العائلة" في
سنوًيا إلى أمريكا. هذا كله جعل نسبة  Lotteryخالل الزواج من مصر، أو الهجرة بالقرعة 

ن الجدد في و المهاجرين الجدد في زيادة مستمرة خاصة في المناطق التي يأتي إليها المهاجر 
لوس بأمريكا، ومسيسوجا وتورنتو ومونتريال يجيرسي سيتي وكوينز ولوس أنجالبالد الكبيرة مثل 

 بكندا، وسيدني وملبورن بأستراليا.
في هذه البالد يشعر أنه يمثل أقلية قليلة في الكنائس التي  ون بدأ الشباب المولود

ن استمر اكتّظت بالمهاجرين الجدد وأوالدهم الذين ُيجيدون العربية ويستعذبون الصالة بها. فإ
تزايد معدل الهجرة أو حتى بقاءه بذات المعدل الحالي فنخشى أن أبناء المهاجرين الحاليين 

 يصيرون مع الزمن أقلية بالنسبة للمهاجرين الذين سيأتون في المستقبل.
هنا الخطورة أن األجيال الجديدة القادمة تحل إلى حد كبير محل األجيال الناشئة في 
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 لكنيسة أبناءها وتفقد روح الشهادة والكرازة بين غير المصريين.بالد المهجر، فتفقد ا

 الحاجة إلى لغة الروح!
حينما شعر مجلس  1972حينما نتحدث عن لغة العبادة أذكر ما حدث في عام 

الشمامسة بكنيسة مارمرقس بلوس أنجلوس أنني سأعود إلى مصر وسيبعث قداسة البابا كاهنين 
طيف قال أحد أعضاء المجلس ليتنا نشير في خطابنا لقداسة البابا للخدمة بالكنيسة. في حديث ل

أننا محتاجون إلى كهنة يجيدون اللغة اإلنجليزية ألن أبناءنا بدأوا يكبرون، ويحتاجون لمن 
يتفاهم معهم بلغتهم. لم يعترض الدكتور فهمي عطاهلل وهو أول المهاجرين في المنطقة ومتزوج 

ننا نسأل قداسته أن يبعث إلينا بكهنة يتحدثون بلغة الروح، فإن إسيدة أمريكية، لكنه قال: "
مثل هؤالء يستطيعون أن يقتحموا بالروح القلوب أكثر ممن ُيجيدون اللغة اإلنجليزية ولكن 

 !"بدون روح
هذا مبدأ أساسي في خدمة الكنيسة، فإنه مع الحاجة إلى التفاهم مع األجيال الجديدة 

ارسة العبادة بفهم، محتاجون إلى لغة الحب الحقيقي والروح، بلغتهم المفهومة لهم، ومم
 فيتالمسون مع لغة السماء ويدركون في الكاهن ظل أبوة هللا، وفي الكنيسة أيقونة السماء.

 لغة السماء!
حدثت مشكلة  Patrologyمنذ سنوات وأنا في طريقي إلى سيدني لتدريس مادة اآلباء 

أذكر دخلت مكتب شركة الطيران إليجاد حّل للمشكلة. في الحجز، ففي مدينة عدن على ما 
 من الصداقة تم الحوار التالي مع موظف هناك: وفي جوٍ 

 لماذا أنت مسافر؟ -
 لتدريس أقوال وكتابات آباء الكنيسة األولى. -
 هل تدرس بالعربية أم باإلنجليزية؟ -
 عربية.غالًبا باإلنجليزية مع قليل من العربية، ألن بعض الطلبة ال يعرفون ال -
 ألن هللا "بيحكي" )يتحدث( بالعربية. ال، يلزم أن تدرس بالعربية. -
التي تنطق بها  "في السماء نتحدث مع هللا ومالئكته بل بلغة الحبله:  ابتسمت وقلت -

 النفوس وال تحتاج إلى حنجرة ولسان!"

 في معبد صيني!
ذين يتحدثون العربية مع التزامنا بلغة الحب والروح يلزمنا أن نراعي مشاعر أوالدنا ال
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 الدارجة في المنزل لكنهم ال يقدرون على متابعة العبادة بلغة ال ُيجيدوها تماًما.
منذ أكثر من عشر سنوات روى القس أثناسيوس اسكندر راعي كنيسة السيدة العذراء 

 والقديس أثناسيوس بمسيسوجا في ذلك الحين، القصة التالية:
جاءني خادم يقول لي إن الشباب تركوا الكنيسة وهم  "بينما كنا نصلي الجمعة العظيمة

ذهبت إليهم وقلت لهم: اليوم الجمعة العظيمة، كيف ال  في قاعة الطعام ويرفضون الحضور.
تخيل يا أبانا أنك دخلت معبد صيني ووجدتهم يتحدثون "تشتركون فيها؟ أجاب أحدهم: 

أحسست بمشاعرهم فقل لهم:  "بالصينية، هل تستطيع أن تشترك معهم لمدة ثمان ساعات؟
وبالفعل . أنتم على حق، تعالوا معي، وسنصلي ونلحن أكثر الصلوات والقراءات باإلنجليزية

 دخل الشباب الكنيسة واشتركوا مع الشعب في العبادة اإللهية."
الحظت أنه يكاد ال يوجد  1986في أول قداس بكنيسة السيدة العذراء بأتاوا عام 

. وعند التناول جاء عدد كبير من األطفال للتناول. سألت عن السبب فقيل أطفال أثناء القداس
القداس طويل وباللغة لي إنهم كانوا في القاعة. جلست مع األطفال أسألهم عن السبب فقالوا: 

أخبرتهم بأن القداس سيكون أغلبه باإلنجليزية وطلبت من  ال نفهم اللغة العربية. نالعربية ونح
في األسبوع التالي اشترك األطفال في القداس اإللهي. ال أنسى  وا كشمامسة.األوالد أن يشترك

 شماًسا!" 22أو  21ما قاله لي أحد األحباء: "لقد أحصيت عدد الشمامسة الصغار، إنهم 
لكن شماًسا كان متضايًقا ألن ابنه دخل إلى الهيكل يخدم بداًل منه! واعترض على 

حبة كسبتهما، والزالت تربطني بهما عالقة حب ملكن بالالصالة باإلنجليزية شخصان شيخان و 
شديدة. أحدهما جاءني يوًما ما يقول لي: "هل ممكن تزيد من نسبة اللغة اإلنجليزية في 
الصالة؟" وإذ دهشت لطلبه هذا قال لي: "إن ابني سيخطب فتاة غير مصرية وهي أرثوذكسية 

 ال تعرف كلمة واحدة بالعربية!" 
أتحــدث فــي اجتمــاع وكنــت ألقــي أغلــب الكلمــة باإلنجليزيــة كعــادتي  مــرة أخــرى إذ كنــت

منذ أواخر السبعينات حتى اليوم. بعد انتهاء االجتماع الحظت فتاة تنكـي. وإذ سـألتها عـن سـبب 
ـــت لـــي ـــد أن نشـــعر بانتمائنـــا البكـــاء قال ـــا يشـــاركنا مشـــاعرنا. نري : "ألول مـــرة أشـــعر أن كاهًن

 للكنيسة!"

 سأعلم أوالدي العربية
ال ننكر اهتمـام بعـض العـائالت وبعـض الكنـائس بتعلـيم اللغـة العربيـة، فـإن هـذا ُيعطـي 

 لألجيال الجديدة أن تنهل من الثقافة الكنسية التي لم تترجم بعد.
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إذ كنت في السيارة مع ابنة كاهن وخطيبها قال لي االثنان وهما مولودان بمصر 
عّلمان أبناءهما اللغة العربية، وأنه يجب أن وعاشا مدة طويلة في إحدى بالد المهجر، أنهما سي

تحافظ الكنيسة على العبادة باللغة العربية مع القبطية في بالد المهجر. وبعد حوار طويل 
. وإذ بلغنا نهاية الطريق قلت لهما: "لكما حوالي ساعة كاملة بعد وإصرارهما على ذلك صمت  

إلنجليزية، هل تظنان أن أوالدكما سيتحدثون مًعا حوارنا وأنا صامت وأنتما تتحدثان مًعا باللغة ا
باللغة العربية ويفهمونها ويشاركون في العبادة بها؟!" لم يجد الخطيبان رًدا إذ قدمت لهما مثاًل 

 عملًيا من حياتهما في بدء الخطبة، فماذا سيكون األمر بعد الزواج؟!

 أدركت أنني أناني
( كنت أخدم أحياًنا في الكنيسة 1988-1986في أثناء خدمتي األولى بأتوا كندا )

أمريكا. في أول زيارة التقيت بأحد األحباء من كنيسة الشهيد  Rochesterالتي بمدينة 
اشتقت أن أتمتع بالقداس اإللهي مارجرجس اسبورتنج. لم أره منذ عشرات السنوات. قال لي: "

". بمحبة قلت للغة العربيةألني لم أشترك معك فيه منذ سنوات طويلة... ليتك تصليه كله با
له: "الضرورة موضوعة علّي أن أصلي أغلبه باإلنجليزية، من أجل أوالدنا الصغار". تأثر جًدا 

إذ عدت إلى كندا أرسل لي خطاًبا جاء فيه أنه قد اكتشف أنه أناني،  وغضب، ولكن في محبة.
اليوم أدركت أن الكنيسة "فبعد االنتهاء من القداس اإللهي والرجوع إلى منزله قال له ابنه: 

القبطية هي كنيستي. قباًل كنت أحضر القداس ألنك تلزمني بهذا، وأنا ال أفهم شيًئا، لكن 
 ".اليوم أحسست بانتمائي لكنيستي ومشاركتي فيها

 أحسست بمشاعر أوالدي
روى القمص أنطونيوس حنين أنه في زيارته لليونان دخل كنيسة يوم األحد ليصلي، 

"بعد حضور القداس اإللهي أدركت مشاعر أوالدنا ونحن نصلي بلغة ليست لغتهم : وكما يقول
التي ولدوا فيها، ألني كنت غير فاهم وال متمتع بالقداس كما ألمسه وأنا فاهم اللغة التي 

 أصلي بها".
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 أسئلة حول الكرازة
 . هل من مسيحٍي ال يبالي بخالص اآلخرين؟ 1
 من شخٍص مسيحٍي ال يبالي بخالص اآلخرين.  ال يوجد شيء أكثر جفاًء وتصلًبا ❖

، فستدينك المرأة التي ألقت بالفلسين. ويقول أيًضا بطرس التعلل بالفقر كيمكنال 
الرسول: "ليس لي ذهب وال فضة"، وقد عانى بولس من الفقر، حتى أنه كثيًرا ما كان 

، ألن تك االجتماعيةبتواضع منزليجوع ويعوزه الطعام الالزم لحياته. وال تستطيع التعلل 
بافتقارك إلى وال يمكنك االدعاء  الرسل كانوا أيًضا متواضعين ومن عائالت متواضعة.

 ، فقد كانوا كذلك من "غير المتعلمين". التعليم
هارًبا، بوسعك أن يكون لك دور. فأنسيموس بالرغم من  حتى إذا كنت عبًدا أو عبًدا

ولس الرسول، ويرفعه إلى كرامة عظيمة، حيث كونه عبًدا هارًبا، الحظ كيف كان يصفه ب
 ي". لكي يكون شريًكا لي في قيود" يقول:

، ألن تيموثاوس كان يعاني من أمراٍض كثيرة، لذلك يقول له التذرع بالمرضوال يمكنك 
 ".بولس الرسول: "تناول قليل من الخمر، ألجل معدتك وأسقامك الكثيرة

وية وجميلة وكبيرة وشامخة؟ لكن إن كان لنا أال ترى األشجار غير المثمرة كم هي ق 
 ىحديقة، فإننا نفضل أشجار الرمان والزيتون المثمرة أكثر من هذه. فمع أن األشجار األول

الذين يخدمون مصالحهم  كأولئتبهج عيوننا، إالَّ أنها ال تعود علينا بالنفع الكثير. 
 .1هي نافعة للبناءالخاصة فقط ال يستحقون إالَّ الحرق، أما تلك األشجار ف

إن كان هللا يكافئ الذين يفلحون األرض بخيرات وفيرة، فكم باألكثر يكافئ الذين يفلحون  ❖
 2تربة السماء باعتنائهم بالنفس؟

أي شيء يعادل الكرازة،؟ فإنها تجعل البشر مشابهين للمالئكة. ومع ذلك يمارسها شخص  ❖
 .3ًعا بهذا يصير أفضل من ذاككأمٍر صادٍر عليه ودين ملتزم به، وآخر يمارسها طو 

أعمى يسقط في هوة، أما تمد يدك إليه وتسنده حااًل. فكيف إذن يسوغ لنا أن نرى  إن رأيتَ  ❖
إخوتنا ساقطين في مثل هذه المخاطر وال نمد إليهم يد اإلغاثة، وهم مشرفون على السقوط 

                                                 
1 Homilies on Acts, 20. ترجمة الدكتورة نهي عزت 
2 In 2 Cor. hom 20:1. 
3 In 1 Cor. Hom. 22:3. 
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 ؟1ة الخالدةفي الحفرة الجهنميّ 

روحي أو جسدي، ال تقل في نفسك إن هذا من عمل  إنساًنا محتاًجا إلى شفاء متى رأيتَ  ❖
شفيه. فإنني أنا علماني ولي زوجة وأوالد، وهذا من عمل الكهنة فالن أن ينقذه من شره ويَ 

وعاًء مملوًءا ذهًبا تقول في نفسك: ِلَم ال يأخذ هذا  والرهبان. أجبني يا هذا، هل لو وجدتَ 
اطف، وتأخذه قبل أي إنسان. ليكن لك هذا الوعاء فالن أو فالن... بل تبادر كالذئب الخ

كنًزا ثميًنا جًدا، وهو  واضًعا في نفسك أنك وجدتَ خوتك الساقطين، االشتياق بالنسبة إل
إنساًنا من  نك إن أنقذتَ إ. هوذا هللا نفسه يقول على فم رسوله اعتناؤك بأمر خالص أخيك

 الضاللة تخلص نفًسا من الموت!
من ولولة النساء النادبات، ألنهم يجهلون خالصهم، ألن المرأة ال تحب ْلِوْل عليهم أشدَّ ُنوِ لِ  ❖

 رجلها هكذا كما نحب نحن كافة الناس لنجذبهم للخالص.

كما أن الطيب الزكي الرائحة ال يحتفظ برائحته الكامنة فيه، وإنما ينشرها إلى مسافات  ❖
اهير الناس وعظماؤهم ال بعيدة، معطًرا الهواء بنسماته، فيتقبله الجيران، هكذا أيًضا مش

يغلقون على فضائلهم في داخلهم، وإنما يربحون بسمعتهم الطيبة الكثيرين ويحولونهم إلى 
(... وكأنه يقول لهم: لقد أشبعتم 10-8: 1تس  1حياة أفضل. هذا هو ما حدث هنا)

 2جيرانكم بالتعليم ومألتم العالم بالدهشة!
 القديس يوحنا الذهبي الفم 

 يؤمنون يقبلون اإليمان من خالل مثال حياتك، فيكون إيمانك فعااًل. إن اجعل الذين ال ❖
كانت كلمة هللا تسّرك، فأعمل لتكون كلمة هللا ليس فقط في قلبك، وإنما أيًضا في حياتك، 
فتكون عائلة هللا، تّتحد وتسر عينيه في كل تصّرفاتك. ال تشكوا يا إخوة، فإنه إن كانت 

 غير المؤمّنين اإليمان. حياتكم الئقة باهلل سيجد
 قلب محب واحد يلهب قلًبا آخر بالنار. ❖
ماذا اشتهي؟ ماذا أريد؟ لماذا أتكّلم؟ لماذا أعيش إن لم يكن لهذا السبب: أن نحيا مًعا مع  ❖

 المسيح... أنني ال أريد أن أخلص بدونكم.
 القّديس أغسطينوس

                                                 
 .73، 1964للمؤلف: الحب األخوي،  1

2 In 1 Thess., hom. 2. 
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آلخرين عنه... طّبق هذا السلوك عندما تكتشفون أن شيًئا ما نافع لكم، تريدون أن تخبروا ا ❖
 اإلنساني في المجال الروحي. عندما تذهب إلى هللا، ال تذهب وحدك.

ما اجتذب آخرين ليذهبوا معك. لتكن لك رغبة في أن يكون لك رفقاء في  ❖ عندما تتحّرك متقدًّ
 الطريق إلى الرب.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 . إلى من ُتقدم الكرازة؟2
 ،ويعبدونه ،ي حظيرته كل سكان األرض وهم ليسوا له، وجعلهم يسجدون لهجمع الشيطان ف ❖

م، ولكن استيقظ البعض ليسلبوه غنائمه، فقد ألقى الرسل بشبكة تعليمهم على ل وتعظَّ فتثقَّ 
 .1إلى هللا مملوءة بأهل العالم قاطبة افرجعوا به ،المأسورين والخطاة

يس كيرلس الكبير  القدِّ

ن بعد قد ضم العالم كله، يقول )الرسول( إنه يثمر وينمو في كل مع أن اإلنجيل لم يك ❖
العالم لُيظهر إلى أي مدى سيمتد حاماًل ثماًرا ونمًوا. إن كان مخفًيا عنا متى سيمتلئ كل 

لكن ما هو أكيد  ،فإنه دون شك مخفي عنا متى ستكون النهاية ،العالم بالكنيسة مثمًرا ونامًيا
 .2ن العالم يمتلئ بالكنيسةأن النهاية لن تأتي قبل كو 

 القديس أغسطينوس 

بل وينمو كل يوم... وإذ ينمو ممتًدا كل يوم ينمو  ،ليس فقط ُيعرف اإليمان في كل العالم ❖
 .3أيًضا في العمق بينكم

 األب ثيؤدور أسقف المصيصة 

 لو كنتم مسيحّيين بالحق لما بقي وثني واحد. ❖
 القّديس يوحنا الذهبي الفم

 .ا كلمة الكرازة حتى بالنسبة لغير المستحقين والجاحدينلم يبطل مخلصن ❖
 البابا غريغوريوس )الكبير( 

 ؟ا عن اإليمانو انحرف . ما هو موقفنا من الذين3
                                                 

1 In Luc hom 23–24. 
2 Letters, 199:12-51. 
3 ACCS. 
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بسبب  اللذينعن القس فالنز وزوجته  أسقف سميرنا بوليكاريوس القّديسيتحّدث  إذ
ومن أجل زوجته  فالنزمن أجل خوة إإنني حزين جًدا يا الطمع انحرفا عن اإليمان، قائاًل: ]

باعتدال، وال تحسبوهما  بالذاتأيًضا، يا ليت الرب يمنحهما توبة صادّقة! عالجوا هذا األمر 
عادا يصبح جسدكم كاماًل، إذا  ومتىكعضوين مريضين تائهين،  إعادتهماأعداء، بل حاولوا 

 [(.4: 11 أهل فيلّبي إلى الرسالة) .فعلتم هذا فإنكم تبنون أنفسكم

 . إلى أي مدى ُيمكن للخادم أو الراعي أن يتدخل في شئون الرعية الخاصة؟4
في الكنيسة القبطية غالًبا ما يشعر الكاهن أنه عضو حقيقي في كل أسرة، وكثيًرا ما 
يستشيرونه حتى في أدق األمور. هذا الشعور طيب ومقدس، لكن يليق بالكاهن كأٍب روحي 

سر التي يرعاها أو في حياة الذين يعترفون لديهم مهما محب أن يلتزم حدود التدخل في األ
 بلغت ثقتهم فيه.

"، والملح الذي يحفظ الطعام من الفساد ُيوضع ملح األرضلقد دعانا السيد المسيح "
بكمية قليلة جًدا، وحتى ال يشعر الشخص بطعم الملح إنما يتذوق الطعام نفسه. أما إذا طغى 

ال يفرض شخصيته وميوله كن أكله! ليكن الكاهن كالملح طعم الملح على الطعام فال ُيم
، إنما يقدم لمسات حب، كالنسمة الهادئة لتسند وتعين، دون أن تحطم ومواهبه على الغير

 مواهب الغير وحرية إرادتهم.
ليقتِد الكاهن باهلل نفسه، وهو الخالق والمدبر لكل أمور السماء واألرض، مع هذا 

مالًكا أو إنساًنا ما أن يمارس عماًل ما، بل يقدم لهم طريق الحياة كما يقدس الحرية، وال ُيلزم 
طريق الموت، ويترك له حق االختيار. فإن كان هللا ال ُيلزمنا في شيء كيف يحاول الكاهن أن 

 يتسلط على شعبه، حتى وإن كان ما يقدمه هو الحق.

لكه من . هل من حق الكاهن أن يوجه ابنه الروحي نحو الطريق الذي يس5
 زواج أو تكريس أو رهبنة أو ممارسة عمل كرازي؟

ما يشغل القائد الروحي هو أن يحمل كل إنسان بالمسيح يسوع، ليدخل به إلى حضن 
 اآلب. حًقا إنه يفرح بنجاح أوالده في كل جوانب الحياة.

أكرر أنه ليس من حق الكاهن أن يوجه أوالده الروحيين حسب ميوله الشخصية، إنما 
واهبهم وميولهم وقدراتهم وإمكانيتهم. كمثاٍل إن كان الكاهن يميل للرهبنة والخلوات فال حسب م

يوجه أوالده للرهبنة، وإن كان محًبا للخدمة فال يمنعهم من الرهبنة أو يشوه صورتها ليجتذبهم 
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 للخدمة الخ.
 قد ال يكون في قدرة الكاهن حفظ األلحان، وإن كان يستعذب سماعها. فإن كان أحد
 أوالده موهوًبا بأذن موسيقية يسنده ويشجعه على األلحان التي يعجز الكاهن نفسه على حفظها.

. إلى أي مدى يمكن للكاهن أن يساعد ابنه أو ابنته في اختيار 6
 شريك الحياة، أو الدراسة، أو العمل، أو توزيع الميراث، أو العمل السياسي الخ؟

له: "ال تدخل امتحان المعادلة، فهذا ليس جاءني شاب مضطرب ألن أب اعترافه قال 
من هللا!" سألني وعرفت أن هذا الكاهن يسلك هكذا مع الكثيرين، حاسًبا أن كل ما يقوله هو من 

 هللا، وعلى أبنائه أن يطيعوا. 
ما أصعب أن يمارس الكاهن هذا السلطان الذي ال يستخدمه هللا نفسه، بل يترك 

 ق المناسب له.اإلنسان أن يجاهد ويختار الطري
ليعلم الكاهن أنه ليس خبيًرا في كل شيًء. من واجبه أن يصلي ويطلب من هللا أن 
يرشد من يلتجئ إليه، بل ويرشد كل البشرية في كل أمورهم ويسندهم بقوته اإللهية. هدا ويليق 

في  counselorsبالكاهن أن يوجه أبناءه إلى أصحاب الخبرة في بعض أمورهم كالمشيرين 
ه الطالب إلى الجامعة أو الكلية التي تناسب ميوله الدراسية )في جامعات الغرب(، توجي

 واألطباء النفسانيين في عالج األمراض النفسية الخ.
فيليق بالكاهن أن يوجه أبناءه إلى األسلوب الروحي  ختيار شريك الحياةأما بالنسبة ال

قد يجلس مع الطرفين ويوجههما  الذي يستخدمه الشخص في اختيار شريك أو شريكة الحياة..
 ويصلي ألجلهما، لكن ليس من حقه أن يدعي أن هذا من هللا أو ليس من هللا. 

. كيف يمكن للكاهن أن يوجه شعب هللا لالنتفاع بالتكنولوجبا الحديثة والتقدم 7
 العلمي؟

ى"، أرجو الرجوع إلى الباب األول من كتاب: "الخط االجتماعي عند آباء الكنيسة األول
 .2005اإلسكندرية 
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 المحتويات
 7        إهداء

 8       رعاية كارزة نارية!
 

 الباب األول

 حبي لرعية يسوع

 10       ؟!أبتدئ فيم  

 11      الفصل األول: الرعاية والحب 

 13      الرعاية دافعها الحب. ❖
 الرعاية من أعمال الحب، الرعاية حب للمخدومين، حب حقيقي.

 17       الرعاية مؤهَّلها الحب. ❖
ام ومدرسة الحبأو  . رجال العهد 3. األنبياء، 2. اآلباء البطاركة األولون، 1: أبوَّة!، اًل: الخدَّ

 الجديد، لماذا اختار هللا رعاته قديًما من رعاة الغنم؟
. صنع 3. النبوَّة والمحبَّة، 2. األلسن والمحبَّة، 1، مواهب بال محبَّة: ثانًيا: الحب ومؤهَّالت الرعاية

 لمحبَّة.المعجزات وا
 33       الرعاية هدفها الحب. ❖

س  الرعاية مدرسة لتنمية المحبَّة، الحب هدف الرعاية، وكيف تكون للمخدومين حياة؟، الكتاب المقدَّ
 وهدف الرعاية. وهدف الرعاية، الدسقوليَّة

الوعظ واإلرشاد، . 3فتقاد، اال. 2في األسرار اإللهيَّة، . 1 كيف تنم ِّي الخدمة ُحب ِّنا هلل والناس؟
ام التربية الكنسيَّة.  إرشادات لخدَّ

 40       الحب وأتعاب الرعاية. ❖
 تعب بال حب.

 42    الحب يمي ِّز الراعي من األجير واللص. ❖
 رعاية االبن، عمل األجير، سرقة اللص، أحد ثالث!، الخادم وعثرة المال.

 59     الفصل الثاني: مفهوم الحب الرعوي 

 60    أو حب الراعي لرعيَّته م الحب الرعوي مفهو  ❖
حب روحي ال عاطفي، رسالة الكنيسة، أما تهتم باالحتياجات األخرى؟، انحراف خطير، تحذير، 

 هل نعطي الخارجين؟
 68       حول خدمة المحتاجين ❖
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تزويج  ا:رابعً تسديد ديون المدينين،  ثالًثا:مناصفة المظلومين،  ثانيا:العائالت المستترة،  أواًل:
 عطاء بالمشورة. سادًسا:إضافة الغرباء،  خامًسا:اليتيمات، 

 71    الفصل الثالث: عالمات حب الراعي لرعيته

 73    .حبه لجميع أوالده على السواء أواًل: ❖
اء؟، خطورة المحاباة، هل تحابي  حب بال تحيز، يسوع والتلميذ الذي يحبُّه، أَما كان لبولس أخصَّ

 الضعفاء؟
 78       .صالته من أجل الجميع :اثانيً  ❖

مثال، إلى أي مدى تنتفع ا لرسالتنا!، ننسيانلماذا جفت عيوننا من أجل أوالدنا؟!، ُحب ِّنا ألبنائنا، 
 بصلوات آبائك؟

 90       .ترفُّقه بالخطاة ا:ثالثً  ❖
 رسالتنا... االهتمام بالضعفاء، الترفُّق بجميع الخطاة.

 لنا خطاة.ال الخطاة، يسوع يتلطَّف بنا، تلطَّفوا فكُ تلطَّفوا بالخطاة: احملوا أثق
، الكنيسة تحل    ترفَّقوا حتى بمنكري اإليمان: في رفضهم عصيان لوصايا هللا، عمل الكنيسة أن تحل 

ال ، جميع الخطايا، يسوع يفتح أبواب الرجاء، ضم ِّدوا جراحاته، ال تثق ِّلوا النير!، أضرموا موهبة الحل  
 تنتفخوا عليهم!

  تيأس من خالصه: قبول بال استثناء، ترفَّق بالكل.ال
بُّه وال تدنه: الديَّان لم يدنه بعد، من أي روح أنتم، ال تقسوا عليهم، لسنا أبر  منهم، لنترفَّق بالخطاة  حِّ

 فهم أبر  منَّا.
 مثال.ترفُّق غاش!: 

 108       .حزمه في الرعاية ا:رابعً  ❖
 ف الرعيَّة من الحزم.الحزم والحب، موقتقديم كلمة هللا، 
. بولس 2. تأديب ملك بابل،  1أمثلة،  : التأديب حب هدفه الخالص ال االنتقام،مفهوم التأديب
ب بوداعة،  ب أيوب.3يؤد ِّ  . هللا يؤد ِّ
. أظهر له المحبَّة في 3. التأديب سًرا ما أمكن، 2. عدم التسرُّع في التأديب، 1 كيف تؤد ِّب؟،

 . ليكن التأديب بقدر.5قبل التأديب، . عر ِّفه الحق 4التأديب، 

 125    خامًسا: اهتمامه ببث روح القيادة السليمة ❖
هل يمكن أن يكون الكل ، تصحيح مفهوم القيادة الصادقة، دعوة الكل للعمل القيادي، اإلنسان قائد!

 ق من الداخل!لالقيادة تنط ،قادة؟
. 4 ،. شاب قائد!3، في الهيكل صبي. 2، .خادمة في بلد غريب1: ألعمال قيادية متنوعة أمثلة
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 . شيخوخة بال عجز!6، . أسيرة تصير كارزة!5، صبي يقود األسرة كلها
 

 الباب الثاني

 الراعي المحب

  137     الفصل األول: سمات الراعي المحب

 138      هل من ضرورة لسمات معيَّنة؟ ❖
. موسى 3. عالي الكاهن، 2الملك، . شاول 1حب ال استهتار، لُيختبر أواًل، أنت بال عذر، أمثلة: 

 شهوة الخدمة. .. يهوذا الخائن4النبي، 
األعمى، األعرج، األفطس، الزوائدي، مكسور الرجل ومكسور  أواًل: بال لوم، سمات الراعي المحب،

اليد، األحدب، األكشم، من في عينه بياض، األجرب، األكلف، مرضوض الخصي، هل نحرم من 
رابًعا: ، ال تيأس من خالص أحد، ثالًثا: متشدًدا، ثانًيا: محتشًما؟ الكهنوت بسبب عيب جسدي

، بين رغبة التعليم وفضيلة الصمت، لنحذر الصمت الباطل، حاجة خامًسا: صالًحا للتعليم، باذالً 
 ةوالرعاية بروح اآلباء، حاجة المعل ِّم إلى المعرف المعل ِّم إلى التعلُّم المستمر، حاجة المعل ِّم إلى المعرفة

له في أمور سادًسا: محًبا لحياة الخلوة العملية المستمرة، ، االنشغال بأمور الرعاية، مدى تدخُّ
سابًعا: يتجنَّب والتواضع، للخلوة وقت وللرعاية والكرازة وقت،  لهروب من الخدمةاالرعاية، 

الهروب من حب ، الرعاية و ثامًنا: أن يكون متواضُعا، له رسالة واضحة، أمثلة، المناقشات الغبيَّة
)صاحًيا  تاسًعا: أن يكون حكيًماالرعاية والحذر من غرور النجاح،  الرعاية والكبرياء،الكرامة، 

عاقاًل(، حكمة سمائيَّة، سلوك سماوي، سلوك سماوي مع مراعاة االحتياجات الزمنية، أواًل: صعوبة 
 الهدف، ثانًيا: من جهة الخسارة، ثالًثا: صعوبة معرفة الداء.

، أمثلة: معاملة األحداث والشيوخ، معاملة الفقراء واألغنياء، معاملة يًما في معاملته ألوالدهأ. حك
 كيف ينبغي أن نعامل الحكماء والجهالء؟، معاملة الجريء والخجول. السليط )الوقح( وكثير الحياء،

الرذيلة، حكمته ، أهميَّة الثقة في مشورته، حكمته في التمييز بين الفضيلة و ب. حكيًما في اإلرشاد
 في اإلرشاد الفردي

أمثلة لإلرشادات، تحذير... تحذير... تحذير!، كيف نرشد البسطاء والمخادعين؟، اإلنسان الهادئ 
والثائر، الصبور وعديم االحتمال، المريض والمعافى، من يرهب التأديب ومن ال يبالي به، كثير 

ب ِّر، العنيد والمتقلب الرأي، الشره في األكل الكالم والصامت، المسرور والحزين، المتواضع والمتك
والكثير الصوم، الذين بينهم انشقاقات والذين بينهم سالم، من يتراخى في عمل الرب بحجة التواضع 

 ومن يتسرَّع في العمل، الناجحون في حياتهم الزمنيَّة والذين لهم مظهر الفشل.

 231    الفصل الثاني: الراعي وحبه إلخوته الرعاة 
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، عالقتي برؤسائي الروحي ِّين، عالقتي بإخوتي الشمامسة، عدم الحب المتبادل بين رجال الكهنوت
ام مدارس التربية الكنسيَّة،  التحيز في الخدمة، أواًل: بالنسبة لألساقفة والكهنة، ثانًيا: أمناء وخدَّ

 الثالوث القدوس.العالقات المتبادلة بين القادة الكنسيين، العالقات بين الخدام والشركة مع 
: ما هو دور صديق العريس؟، أصدقاء من العهدين، إعداد العالقات بين الخدام واألعداد للعرس

 عملي للُعرس.
 الكنيسة بيت الحب!العالقات بين الخدام كأيقونة رائعة للحياة الكنسية: 

سي والحب التنظيم الكنالتنظيم الكنسي واألبوة الشاملة بين محبة الشعب الخاص والبشرية: 
الجامع، الحب والتنظيم، صاحب القلب المتسع، كيف ألتزم بالتنظيم الكنسي بغير حرفية؟، ما هي 

 حدود الخدمة؟، أبوة شاملة، ما هي حدود إيبارشية الكاهن؟
عدم وضوح الهدف، مدارس كثيرة، أواًل: ربنا يسوع هو الخادم، ثانًيا: فهم  لماذا توجد االنقسامات؟،

الًثا: االنشغال بالزمنيَّات، اِّتَّحد معه ضد الشيطان عدو البشريَّة، ال تحسد خادًما أكثر قيمة النفس، ث
 منك في المواهب، لماذا تنتفخ على الخادم زميلك؟

 ، وحدة إيمانيَّة ال رئاسيَّة أو إدارية.مفهوم الوحدة واالنشقاق

 259    الفصل الثالث: الراعي وموقفه من الهراطقة
س بكبرياء، 1أسباب ظهور البدع،  ،ظهور الهرطقات . البدع وبساطة 2. دراسة الكتاب المقدَّ

 . البدع والتواضع.3القلب، 
 ، ال نجاة خارج الكنيسة، ال تخف على الكنيسة.وقف الكنيسة من الهراطقة المبتدعينم

 

 الباب الثالث

 بنوتي ألبي الكاهن

 279     الفصل األول: كرامة أبي الكاهن
 280     يسوع في كهنته.ربنا لحبَّك  أواًل: ❖

 280      الكنيسة رعاة ورعيَّة
 282     الوحيد يالراعالمسيح يسوع 

 ، نعمة الكرازة والشهادة، الراعي الصالح وحده.من يستحق أن يحبُّه فيهم؟!، ام حقلههللا بنفسه كرَّ 
 294     مركز الكاهن في خدمة األسرار

عتراف، دور الكاهن سر  اال، دور الكاهن في سر  الميرون في دور الكاهن في العماد، دور الكاهن 
أما أحب زواج، هللا العامل في كل األسرار الكنسية، سر  الفخارستيا، دور الكاهن في سر  اإلفي 

 ؟هكاهن لشخصال
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ته لك في المسيح. ا:ثانيً  ❖  303     تكريمك ألبوَّ

 .أبوة فائقة، يسوع إلى كهنتهنا رباألبوَّة دهن نازل من  ،ال تدعوا لكم أًبا على األرض
 311     تكريمك له ألجل الذبيحة. ا:ثالثً  ❖
 314     رسله.تكريمك له ألجل مُ  ا:رابعً  ❖
 318     أطعه ألجل كلمة هللا. ا:خامسً  ❖

 كيف ينطق األشرار بالصالحات؟
 321     بركات الطاعة. اقتناؤك ا:سادسً  ❖

 طاعة فيما للرب!، ؟المسيح عة ليسوعأما تكفي الطا، تالميذ مصلوبون ، مفهوم الطاعة
 330     مسئوليَّتك إزاء أبيك الكاهن. ا:سابعً  ❖

 .عملك في الكنيسة ،أيديكم ي نحو  ، ابسطوابحياتك اهتمامك

 335     الفصل الثاني: إدانة أبي الكاهن 

 336      االنشغال بالعريس ال بأصدقائه. ❖
نه إرابًعا:  ،متى يجوز لي إدانته؟، لست ديَّان لآلخرينثانًيا:  ،ل نظرك عن ربنا يسوعأواًل: ال تحو ِّ 

 .أبوك
بُّه وال تدنه. ❖  343       حِّ

ضك!، لتمحتاج إلى صلوات  الكاهن. له عرف مقدار الخطر الذي يتعرَّ
 345       هللا يؤد ِّب كهنته. ❖

س ئيل النبي. 3، ميخا النبي. 2، هوشع النبي. 1: شهادة الكتاب المقدَّ . 7، النبيزكريَّا . 6،يوِّ
 .العهد الجديد. 9، إرميا النبي. 8، حزقيال النبي

 352       عاتها.الكنيسة تؤد ِّب رُ  ❖
، من يحكم ظلًما يرتد الحكم عليه، أو ثالثة اثنينشهادة ، من الذي يحاكم؟، كيف يحاكم الكهنة؟

 .الحكم بالرأفة
 356       .أمثلة لتأديبات رجال الكهنوت ❖

، عدم احترام اإلكليروس. 3، من يشترك مع مقطوع. 2، و بقوَّة عالميَّةمن ينال درجة برشوة أ. 1
، الخدمة التبشيريَّة والتعليميَّة، ب. خدمة المذبح)أ.  اإلهمال في الخدمة. 5، األسقف المشاغب. 4

امتناعه عن . 6(، الدهاستخدام الضرب مع أو ، هـ. االنهماك في أعمال العالم، د. الخدمة الماديَّةج. 
 .تزوَّجه. 8، ارتكابه خطأ شخصي. 7، بعض األطعمة وترك زوجته

 363    من الكرامة الفصل الثالث: موقف أبي الكاهن 

 364       كرامة الكهنوت وحياة الكاهن. ❖
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 .حب نفسك، من أنا؟
 369       كرامة الكهنوت والتبلد. ❖

.االستعداد للس، أواًل: في خدمة األسرار تبلُّد ، خطورة الراعي الشر ِّير ثانًيا: الخدمة التبشيريَّة، ر 
 .خطير

 384     كرامة الكهنوت وتقديس المحبوبين. ❖

ب أسرع من كلماته، الراعي مثال الرعيَّة  .شرور الراعي تتسرَّ
 392     كرامة الكهنوت والذات البشرية. ❖

. 1: أمثلة، حرب شيطانيَّة!، الخدمةإنكار الذات في ، ما هو إنكار الذات؟، مفهوم الذات وبذلها
صخرة المجد الباطل و  الكهنة، السي ِّد المسيح. 4، بولس وبرنابا. 3، يوحنا المعمدان. 2، موسى

 المرعبة!
 407       كرامة الكهنوت روحية. ❖

ل تدخُّ . 1: ةمآسي تاريخيَّ  ، آباء محبون وأطباء للروح وليس أصحاب سلطة،سلطان روحي ال زمني
إعالن الحرب تحت . 3، تدخل الكنيسة في الشئون المدنيَّة. 2، ة بعض الهراطقةدلمسان األباطرة

 .جذب الشعوب باإلغراء المادي. 5، حب الكرامة بين الكنائس بتسرُّ . 4، ستار الصليب
 415       .الكاهن والوطنيَّة ❖

 .طات الزمنيَّةللخضوع للسا ،بث روح الوطنيَّة ،في تقديم واجبات الوطنيَّة ، األمانةوطنيَّة الكاهن
 417       موقف الراعي من ناقديه. ❖

احتمال النقد والذم ، عاملهم كأب محب، ع دائًما منتقدينتوقَّ ، التعييرات تكشف نفسك، تعييرات للرب
 .من أهم سمات الراعي

 421    الفصل الرابع: مسئوليتك عن اختيار الراعي

 422       .إرشادات في اختيار الراعي ❖
 هل تدرك مكامن قلبه؟، جب الرعيَّة نحو اختيار الرعاةوا
 427       ؟ختار الراعيكيف يُ  ❖

تزكية من رجال . 3، جماعة؟ ةلكن أي، الشعب كله على سيامته . إجماع2، استخدام القرعة. 1
 .لكل مؤمن حق االعتراض، ثرَّ الكهنوت ال يوَ ، الكهنوت

 
 الباب الرابع

 تلمذتي ألب اعترافي

 435     ول: مفاهيم االعترافالفصل األ 
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 436       .االعتراف حب أواًل: ❖
بين الحب اإللهي ومحبَّة ، االعتراف إضرام لموهبة الحب فينا، اف حب هللعتر اال، مفاهيم ناقصة
 ؟أب االعتراف، هل من حاجٍة إلى أب االعتراف

 444    .االعتراف يكسر سلطان الخطية ا:ثانيً  ❖
 .االعتراف يبطل كبرياءنا ،نااالعتراف يفسد شكوى الشيطان ضدَّ ، يَّةاالعتراف يفضح أالعيب الخط

 452       .االعتراف تلمذة ا:ثالثً  ❖
س؟ ،التلمذة سر  قوَّة الرهبنةالمسيحية تلمذة،   أما يكفي إرشاد الكتاب المقدَّ

 459       .االعتراف طب روحي ا:رابعً  ❖
 .بين الطب الجسداني والطب الروحي ،المعالجة من متاعب الكتمان والكبت، الكاهن طبيب

ما هو سر  التوبة واالعتراف؟، كيف أعترف؟ وماذا أقول؟ التوبة واالعتراف إعداد لحفل الزواج: 
 لماذا اشعر بالعجز عن تحقيق ما وعدت به؟، أما يمكن أن يتحقق هذا كله بالتوبة دون االعتراف؟

 467  وبة واالعتراف(الفصل الثاني: مع أب اعترافي )خطوات عملية في الت

 .داود المعترف واالبن التائب
 469       .لقاء في هدوء أواًل: ❖

حاجتنا ، كيف أجلس مع هللا؟، اعتراضات، لقاء في الداخل مع الرب، وكيف أشعر بثقل الخطيَّة؟
 .بناهللا هو الذي يتو ِّ ، إلى اكتشاف ثقل الخطيَّة

 480     .تطلع برجاء إلى المصلوب ا:ثانيً  ❖

. 3، هللا قادر أن يقيمك، اليأس يدفع إلى اإللحاد. 2، بقوَّة هللا ومحبَّته فراليأس كُ . 1، ذا تيأس؟لما
ال . 6، حارب نفسهاليائس يُ . 5، الذي يتحنَّن على المرضى أما يهتم بك؟. 4، كال يتأس فإنَّه يحبَّ 

ال . 8، شر من خطاياكاستسالمك أ. 7، ون لم يستسلمواأمميُّ ، تستسلم بسبب الجراحات الروحيَّة
 .ة لكال تيأس والحياة معدَّ . 10، ستنال مكافأة مضاعفة. 9، تيأس فستعود بقوَّة أعظم

 496     .رجاء في إمكانيَّة حياة القداسة
  503       ثالًثا: فرح بعمل هللا معك. ❖

 .ةالتوبة والبهجة بالبنوَّ ، شعوران متالزمان، التوبة قيامة وبهجة، لب وحزن التوبة َص 
 507   رابًعا: جلسة مع الرب في حضرة أب االعتراف. ❖

اعترف ، إنه طبيبك الروحي، إنه إنسان مثلك، إنه أبوك، فلنخجل من الخطيَّة، الخجل في االعتراف
عالقتك ، االعتراف ال يقف عند حدود الخطيَّة، آخرين عنال تعترف ، صيل مركزةاتف، بالتفصيل

 .اعترافك ب  بأ
 516       الروحي. خامًسا: طلب النمو ❖
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، عمل النعمة في التداريب الروحيَّة، النمو الروحي والصراع الروحي، صراع دائم بين الحياة والموت
 ا من نمو روحي؟!أمَّ ، حرب دائمة، لماذا ال يعمل هللا بغير إرادتنا؟

 528       سادًسا: تذكر الضعف.  ❖

ر الخطايا؟ةثانًيا: نسيان الخطيَّ ، أواًل: تذكر الخطايا المغفورة فائدة ، ، إلى أي مدى نحتفظ بتذكُّ
 نسيان الخطيَّة للكاملين )نسبًيا(، هل صرت معصوًما من الخطأ؟

 535    سابًعا: الشهادة لربنا يسوع المخلص.  ❖
 536    .حول موضوع التوبة واالعترافثامًنا:  ❖

ي االنضمام إلى الجماعة، . ليست توبة بل رغبة ف1أسرع... وتعال، صور زائفة للتوبة واالعتراف: 
. االستهانة بطول أناة هللا، ال تناول بدون توبة 3. ال يكفي االمتناع المؤقت عن التناول، 2

 واعتراف.
 

 الخامسالباب 
 مقاالت وأسئلة عن الكرازة

 545    الكرازة في عصر ما بعد الرسل. األول: مقالال
. 3. العمل الكهنوتي والكرازة، 2ة وروح الكرازة، . الدراسات الكتابي1الكرازة خبرة إنجيلية يومية، 

 .6. العمل النسكي والكرازة، 5. الفضائل المسيحية والعمل الكرازي، 4العظات والعمل الكرازي، 
. الثالوث القدوس 9 . الالهوتيات والكرازة،8. الطقس الكنسي والكرازة،7الليتورجي ات والكرازة، 

. الكرازة والعمل الجماعي، 12. الكرازة والمدافعون األوائل، 11وائد، . الكرازة وخدمة الم10والكرازة، 
 .أنت مسئول عن خالص حتى االبن غير الشرعي. الكرازة باأللحان، 13

 556    .الكرازة ومدرسة اإلسكندرية :يالثان مقالال
ازة في الكر  -3مفهوم الكرازة في الكنيسة األولى،  -2مدرسة اإلسكندرية والقلب الملتهب،  -1

الكرازة  -5الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الكتاب المقدس،  -4المراحل المختلفة للمدرسة، 
. الكرازة وعالقة المدرسة 7الكرازة ووجهة نظر المدرسة تجاه الكنيسة وتقليدها،  -6ومنهج المدرسة، 

. 10ة تجاه الفلسفة، .الكرازة ووجهة نظر المدرس9. الكرازة والكنيسة كحياة سمائية، 8بالكنيسة، 
. الفائدة من دراسة "الكرازة 12. الكرازة والروح المسكونية، 11مدرسة اإلسكندرية وروح الفرح، 

 ومدرسة اإلسكندرية".

 572  .الكرازة في العصر الرسولي والشباب المعاصر الثالث: مقالال
لكرازة في العصر . من الذي كان مسئواًل عن ا2. كيف أعد ربنا يسوع كنيسته للشهادة؟، 1
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. هل نحتاج إلى رسل آخرين؟ 4. ماذا كان حال الشهادة في حياة الكنيسة الرسولية؟، 3الرسولي؟، 
. لماذا لم يختر ربنا شاول كتلميٍذ له أثناء خدمته في هذا 5هل من حاجة إلى بولس آخر اليوم؟، 

. كيف يمكننا أن 7نجيل المسيح؟، . لماذا ُيعتبر القديس بولس نموذًجا للكرازة والشهادة إل6العالم؟، 
 نكرز اليوم؟

 595       أسئلة حول الكرازة
. ما هو موقفنا من 3. إلى من ُتقدم الكرازة؟، 2. هل من مسيحٍي ال يبالي بخالص اآلخرين؟، 1

. إلى أي مدى ُيمكن للخادم أو الراعي أن يتدخل في شئون الرعية 4؟، ا عن اإليمانو انحرف الذين
. هل من حق الكاهن أن يوجه ابنه الروحي نحو الطريق الذي يسلكه من زواج أو 5الخاصة؟، 

. إلى أي مدى يمكن للكاهن أن يساعد ابنه أو ابنته 6تكريس أو رهبنة أو ممارسة عمل كرازي؟، 
. 7في اختيار شريك الحياة، أو الدراسة، أو العمل، أو توزيع الميراث، أو العمل السياسي الخ؟، 

 لكاهن أن يوجه شعب هللا لالنتفاع بالتكنولوجبا الحديثة والتقدم العلمي؟كيف يمكن ل
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