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 مـقـدمـة

  للمطران جاورجيوس راعي أبرشية جبيل والبترون
  
  

تأمالت مركّزة على بولس الرسول، سلسة، شفّافة وبولس - عظات
. صعب فكره يف مواضيع كثرية وحيتاج إىل انسياب ليدخل القلب والعقل معاً

إنه ذلك النوع . ولكن الوعظ ليس تفسرياً حمضاً. إىل تفسريوالعظة تستند 
وبعد أن كتب . الذي ينتقل إىل الرعية كما يرى حاجتها املتكلِّم أو الكاتب

سيادة املطران بولس، مالك حلب، يف األناجيل رأى أن خياطبنا بالرسائل 
وذلك مبضمون دسم وساعدنا يف ذلك على التقاط ما تيسر من فكر رسول 

بولس ينقض املخلّص عليه يف . األمم الذي إذا قرأته حتس بإنسكابات اهللا عليه
طريقه إىل دمشق ليضطهد كنيسة اهللا فيصري منها وينتصب بناء شاهقاً على 

وجه السيد من خالل . األساس الوحيد املوضوع الذي هو ربنا يسوع املسيح
املطران بولس بروحه قراءة بولس له يكشف لك هذا الوجه مذهالً وساعدنا 

  .واجتهاده أن حنب هذا الوجه اإلهلي اجلذّاب
فضل مسيه صاحب هذا . من عرف بولس يصل إىل أعماق املسيح

لقد التقط الرسول . الكتاب أنه يساعدنا أن نصل إىل هذا العمق لنتقدس فيه
. مجاالت سيده بصورة مذهلة وساعدنا أخونا املطران بولس على هذه الرؤية

فضل حامل . كلّ شيء يف املسيحية رؤية وإذا حصلت الرؤية يتم التبليغ
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كنيسة حلب وجوراها أن يهيئ قارئه على التبلّغ والتبليغ فنرى أنّ كلّ شيء 
  .ينـزل علينا من الكلمة اليت ختلّص كلّ إنسان آت إىل العامل

حد  ما يؤمل يف أداء الرسائل يف الكنيسة ليس أن فهم كثريها عسري يف
نفسها ولكنها تبدو يل ضائعة يف السمع وكأنّ املؤمنني ينتظرون أن تنتهي 

لعلّ . تالوا حتى يصغوا إىل قراءة اإلجنيل ويكون ذهب خالص قد أُتلف
هذه العظات املنشورة هنا تسعفنا على أن نعي ما أراده اهللا أن نعيه لتنقية 

ليل ال ينحصر يف بسط ما غري أن ما كتبه سيادة األخ اجل. نفوسنا وخالصها
املطواعية . قال الرسول ولكنه يف ما ميدنا به سيادته من فكره اخلاص يف فرادته

للكلمة املتجلّية يف هذا املؤلَّف ال حتجب فكر أسقف رسويلّ ألنّ املبلِّغ يعطي 
من ذاته كما تكونت ذاته من الكلمة وجتلّت يف الطاقات اليت وضعها اهللا 

جتد يف هذه الكتابة الهوت كاتب يعاين الكلمة ويأخذها إىل  لذلك. فيها
  .رؤيتها

اجلس على كرسي التعليم أيها األخ احلبيب وأعطنا من هذه الكلمات 
  .الطيبات لنحيا مبسيحك
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 مـقدمـة املـؤلِّف

  
  

  "بـرج وجـسـد"
  
  

. يذهب العامل حبضارته ومدنياته يف التاريخ لتكرار خطيئة برج بابل
. هب املسيحيون بإميام وشهادم يف التاريخ ملتابعة بناء جسد املسيحويذ

العامل أمام مراهنة يفك . يقابل بلبلة األلسنة يف بابل توحدها يف العنصرة
ينشد التاريخ البشري . رموزها املسيحيون، وهي إما عوملة الدنيا أو مسحنتها

هناك ! ة أنزلت اهللا إىل األرض، لكن املسيحي١"رأسها يف السماء"بناء أبراج 
" العامل"خالف عميق يف كلّ من مفهومي احلياة البشرية والسعادة بني 

  ".الكنيسة"و
يف وسط هذا اخلالف ويف قمة أزمته، مكانياً يف العامل الوثين وزمنياً يف 

يف . زهوة اإلمربطورية الرومانية دخل بولس ليبين ويؤسس ويثبت الكنائس
ه نتعلّم املفارقة من ناحية ولكن الطريق من ناحية أخرى، يف رسائله رسائل

نواجه اخلالف بني البِنائَني، الربجِ واجلسد، جسد املسيح أي الكنيسة، كما 
  .يسميها هو

  

                                                           
 .٤، ١١تك  ١
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الصلف والكربياء البشري مييز حضاراتنا املعاصرة، والتجربة دائمة لنبين 
ارفني كلّ اخلري والشر بدون االعتماد برجاً رأسه يف السماء ونصري كاآلهلة ع

دلَّ التاريخ . الوثنية البابلية جتربة العظَمة البشرية الدائمة امللحدة! على اهللا
البشري أنّ الناس يتجمعون مجاعات وينشدون العظمة وحني ينجزون فيها 

وبعد كلّ عصر . باعاً يعودون بسببها يتفرقون، كما حدث بعد بناء برج بابل
كأس تسكر "هذه العظمة البشرية . هيب حلضارة جاءت عصور االحنطاطذ

  .٢"قلب الشعوب
على أار "يف واقع عاملي كهذا يردد قلب املسيحي أنغام أبناء السيب 

لكن هذه الدموع هي . ٣..."بابل هناك جلسنا وبكينا، هناك تذكّرنا أورشليم
استسالم، إنها دموع رجاء بتجديد نعمة مطهرة وليست أبداً دموع خنوع أو 

  .سر اإلمث سيغلب من سر الكنيسة. الدعوة والعودة
  

فطوىب . "التاريخ يف قبضة السيد، لكنه ميتحن صرب املسيحيني وأمانتهم
عندما يؤمن العامل ببناء برج صاعدة إىل السماء يفرح  ٤"ملن حيفظ ثيابه بيضاء

مدنية برج بابل تصعد باإلنسان إىل اهللا . ءاملؤمنون بأورشليم نازلة من السما
الكنيسة أورشليم اجلديدة تنـزل . حنو السماء، لكن يبقى اإلنسان كما هو

يقول القديس . اهللا ليتجسد على األرض لكن ليؤلَّه اإلنسان فيها وعليها
  ".لقد صار اهللا ما حنن عليه لنصري حنن ما هو عليه: "إيريناوس

                                                           
 .٧، ٥١؛ ٢٩- ١٥، ٢٥أرميا  ٢
 .١٣٧مز مز  ٣
 .١٧-٩، ٧رؤ  ٤
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زون بتصورهم للكنيسة حدود التجمع اإلنساينّ إنّ كثريين ال يتجاو
لكن الكتاب املقدس ميثّل الكنيسة . املنظّم جلماعة تتحد بالعقائد والعبادة

ظلَّ مكتوماً عند اهللا وقد كشفه يسوع ويتحقّق جزئياً بالروح " سر"بـ
وهو هبة ألنه . سر الكنيسة هو سر شركة بشرية وإهلية معاً. ٥القدس اآلن

حمبة اهللا املتواضع والنازل إلينا ترفع قلوب البشر حنو السماء . نازل من السماء
  .فيصري الناس حييون كحياته. من حيث جاء

  
هلذا يف املعمودية، بداية االتحاد جبسم الكنيسة جسد املسيح، نرفع لباس 

ياة ونلبسه لباساً أبيضاً هو لباس امللكوت وح" أقمصة جلدية"املعمد كما من 
من املاء اجلاري إىل ماء الروح . الرب ة املاء احليل يسوع للسامريهكذا بد

يصور اإلجنيليون الكنيسةَ بصور عديدة، كلّها تتكلّم عن وحدة . القدس
. عضوية بني املؤمنني بعضهم مع بعض ومع الرب يسوع بالوقت نفسه

صان وال يثمرون إالّ إذا ثبتوا ليوحنا، الكنيسةُ كرمةٌ واملؤمنون فيها مبثابة األغ
الكنيسة هي بيت اهللا مع . ٧، قطيع مع راعيه الصاحل٦يسوع –يف اجلذع 

الكنيسة بالنسبة للذهيب الفم هي مشفى . ٩، إنها العامل اجلديد٨الناس
)ιατρείον(اجلميع وبيت اجلميع، لقد جاء ١١، واحتفال روحي١٠ ها أمإن ،

                                                           
  .٢٦-٢٥، ١٦ورو  ١٠-٩، ١أف  ٥
١٧-١، ١٥ ٦. 
١٦-١، ١٠ ٧. 

 .٣، ٢١رؤ  ٨
 .٥، ٢١رؤ  ٩

١٠
  PG 53, 22. 

١١
  PG 53, 293. 
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إنها داللة على التوافق . ١٣إنها ملكوت اهللا. ١٢واحدسيدها جيمع املتفرقني إىل 
، إنها سفينة ١٦، إنها احلقيقة١٥إنها بيت أبوي يستقبلنا بالتوبة. ١٤واحملبة

إنها بالنسبة لباسيليوس الكبري . ١٨وفردوس ١٧خالص تقودنا إىل امليناء اهلادئ
  .١٩أورشليم السماوية أيضاً

باء الشرقيني يتناولون صورة لكن مهما تعددت هذا الصور فجميع اآل
  .٢٠"جسد املسيح"بولس، الكنيسة 

ملاذا : "رداً على السؤال. املسيح" جسد"لبولس الرسول الكنيسة هي 
لكي حيقّق آدم الثاين ما عجز عنه آدم األول، لكي : ، جييب بولس"تأنس اهللا؟

بالبشري حاد هي الكنيسة. يتحد اإلهليات ليست ا. وساحة هذا االتألخالقي
! واالجتماعيات هي مركز احلدث يف الكنيسة، كما يف سائر األديان، حاشى

يف الكنيسة يعاد جبلُ اخلليقة من . التألّه - مركز احلدث هو االتحاد باهللا
يف الكنيسة املسيح هو الرأس وهو األلف . جديد بعد أن توقّف عند السقوط

الرسول، هو الصليب، كما كان مع لكن آلة هذه املسحنة، لبولس . والبداية
  .املسيح عينه

  

                                                           
١٢

  PG 49, 285 ; 57, 384. 
١٣

  PG 61, 510. 
١٤

  PG 61, 616. 
١٥

  PG 62, 87. 
١٦

  PG 62, 554. 
١٧

  PG 48, 1037. 
١٨

  PG 49, 336. 
١٩

  PG 29, 421. 

٢٠
   ،الفم يس يوحنا الذهيبالقد]PG 61, 250[ يس باسيليوسالكبري، ؛ القد]PG 32, 741.[ 
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املسيح، يعين مع بولس، أننا كبشر يف جسده الكنيسة حنيا من " جسد"
أي ) ٣٠، ٥أف " (حنن أعضاء جسده. "، أي حنيا حياته)االفخارستيا(دمه 

على علبة كرمية ". لست أنا أحيا بعد بل املسيح حييا يفَّ: "تدب فينا حياته
توجد يف هذه اآلنية أعضاء : "أحد القديسني الشهداء وجدت الكتابةُلبقايا 

، أننا أعضاء جسده تعين أننا نتحد به اتحاداً مستيكياً روحياً على ٢١"للمسيح
  .املستوى الشخصي، كلُّ عضو بعضوه

  
هكذا حياة كلّ . لكن اجلسد ال يقوم إذا مل تكن كلّ األعضاء متحدة

اجلسد كلّه، وحياة اجلسد كلّه توجد يف كلّ عضو؛  عضو توجد يف حياة
هكذا األمل والصحة لكلّ عضو هي أمل وصحة كلّ اجلسم والعكس 

هكذا، حبسب القديس باسيليوس الكبري، ال ميكن لعضو أن . ٢٢بالعكس
  .٢٤، فما أمجل أن يكون اإلخوة معا٢٣ًيتخلّى عن العضو اآلخر

  
منه تنساب احلياة إىل  ٢٥لرأسلكن يسوع ليس عضواً عادياً بل هو ا

الكنيسة جسد حي حيول كلّ مؤمن إىل . األعضاء وكلُّ األعضاء تتمثّل به
كلّ . مع نفوس البشر" احلمل"مسيح، خدر العرس السري حيث يتحد 

                                                           
  Yves Congar, Esquisses du Mystère de l’Eglise, Paris, 1953, p. 115 : أنظر ٢١

٢٢
   ،الفم يس يوحنا الذهيبالقد]PG 48, 1032[ ،يس باسيليوس الكبري؛ القد]PG 32, 181.[ 

٢٣
  ].PG 32, 181[القديس باسيليوس الكبري،   

٢٤
  ].PG 30, 116[القديس باسيليوس الكبري،   

  .١٨، ١كول  ٢٥
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" اإلنسان-املسيح اإلله. "مسيحي هو امتداد ليسوع، عضو يف جسد املسيح
  .كلّها" نسانيةاإل- املسيح اإلله"يصري يف الكنيسة 

الكنيسة هي جسم واحد . وحسب ٢٦"مجاعة متحدة"الكنيسة ليست 
يشدد كتاب أعمال الرسل على وحدة املسيحيني وكيف . للرأس الواحد

لكن بولس بصورة اجلسد يوضح ما هو ). ١، ٢أع (كانوا نفساً واحدة 
لنصور  ال يكفي أن نتفق. أعمق، أنّ الوحدة ليست باالجتماع ولكن باملسيح

الكنيسة، بل جيب أن نتحد كلّنا باملسيح حيث نتحد مع بعضنا بواسطته، 
ليس ألنها جتمع مقدسني " شركة قديسني"الكنيسة هي . عندها نصري كنيسة

بل ألنها حياة اتحاد ألناس خطأة مع القدوس الواحد يسوع ! حاشى–
مع املسيح من جهة لذلك الوحدة يف الكنيسة بني الناس من جهة و. املسيح

. أخرى مها أمران متالزمان ومتوازيان، لكنهما يقتضيان التوبة وجتديد احلياة
هلذا بسبب متيز بولس بالهوت جسد املسيح متيز أيضاً كنيب للتوبة والتجديد، 

ختلعون  - أنتم الذين باملسيح اعتمدمت : "خللع اإلنسان العتيق ولبس اجلديد
  ".ح قد لبستماملسي - اإلنسان العتيق 

وال أحد يقول . ٢٧يسوع املسيح –الكنيسة جسم يتألّه ألنّ رأسه إله 
". يصرخ فينا بأنات ال توصف أبا أيها اآلب"يسوع املسيح إالّ بالروح، الذي 

". النعمة"ولكن بالوقت ذاته هو الهويتّ " جسد املسيح"نعم بولس الهويتّ 
حاد األعضاء مع بعضها، اتحاد املؤمن مع املسيح، مها أمران وحدة اجلسد وات

هلذا كلّ مواهب الروح جيب أن ختدم . ال بل أمر واحد يتم بالروح القدس

                                                           
٢٦

  ٢٦
   ،الفم يس يوحنا الذهيبالقد]PG 52, 397.[ 

  .٢٣-٢٢، ١أف  ٢٧



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

هذه احلركة الروحية اليت جتعل املؤمنني يتحدون مع بعضهم وجتعل كلّ واحد 
الوحدة والترتيب والشؤون االكليزيولوجية ليست شؤوناً . ٢٨يتحد مع املسيح
هلذا سهر بولس، وكما سنرى يف هذا الكتاب، . أمور خالصيةإدارية بل هي 

 ٢٩التقديس: على التعريف باحلياة الكنسية اليت جيب أن تتحلّى بأمرين
  .، وكلّ منهما يفسره اآلخر وال تتم املسرية بأحدمها دون اآلخر٣٠والوحدة
، يعلّمنا بولس يف الكلمات التالية أن نبين، "برجاً"وليس " جسداً"
  .آمـني

  
  املـطـران بـولـس+ 

 يس مسعان العمودي٢٠٠٦عيد القد   

                                                           
 .١٣، ١٢كور  ١ ٢٨
 .١٧، ١٠كور  ١ ٢٩
 .٤، ٣و ١٢، ١كور  ١ ٣٠
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 مـقدمـة املـؤلِّف

  
  

  "بـرج وجـسـد"
  
  

. يذهب العامل حبضارته ومدنياته يف التاريخ لتكرار خطيئة برج بابل
. ويذهب املسيحيون بإميام وشهادم يف التاريخ ملتابعة بناء جسد املسيح

العامل أمام مراهنة يفك . بابل توحدها يف العنصرةيقابل بلبلة األلسنة يف 
ينشد التاريخ البشري . رموزها املسيحيون، وهي إما عوملة الدنيا أو مسحنتها

هناك ! ، لكن املسيحية أنزلت اهللا إىل األرض٣١"رأسها يف السماء"بناء أبراج 
" املالع"خالف عميق يف كلّ من مفهومي احلياة البشرية والسعادة بني 

  ".الكنيسة"و
يف وسط هذا اخلالف ويف قمة أزمته، مكانياً يف العامل الوثين وزمنياً يف 

يف . زهوة اإلمربطورية الرومانية دخل بولس ليبين ويؤسس ويثبت الكنائس
رسائله نتعلّم املفارقة من ناحية ولكن الطريق من ناحية أخرى، يف رسائله 

، الربجِ واجلسد، جسد املسيح أي الكنيسة، كما نواجه اخلالف بني البِنائَني
  .يسميها هو

  

                                                           
 .٤، ١١تك  ٣١
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الصلف والكربياء البشري مييز حضاراتنا املعاصرة، والتجربة دائمة لنبين 
برجاً رأسه يف السماء ونصري كاآلهلة عارفني كلّ اخلري والشر بدون االعتماد 

دلَّ التاريخ . دائمة امللحدةالوثنية البابلية جتربة العظَمة البشرية ال! على اهللا
البشري أنّ الناس يتجمعون مجاعات وينشدون العظمة وحني ينجزون فيها 

وبعد كلّ عصر . باعاً يعودون بسببها يتفرقون، كما حدث بعد بناء برج بابل
كأس تسكر "هذه العظمة البشرية . ذهيب حلضارة جاءت عصور االحنطاط

  .٣٢"قلب الشعوب
على أار "عاملي كهذا يردد قلب املسيحي أنغام أبناء السيب يف واقع 

لكن هذه الدموع . ٣٣..."بابل هناك جلسنا وبكينا، هناك تذكّرنا أورشليم
هي نعمة مطهرة وليست أبداً دموع خنوع أو استسالم، إنها دموع رجاء 

  .سر اإلمث سيغلب من سر الكنيسة. بتجديد الدعوة والعودة
  

فطوىب . "يف قبضة السيد، لكنه ميتحن صرب املسيحيني وأمانتهم التاريخ
عندما يؤمن العامل ببناء برج صاعدة إىل السماء  ٣٤"ملن حيفظ ثيابه بيضاء

مدنية برج بابل تصعد باإلنسان . يفرح املؤمنون بأورشليم نازلة من السماء
شليم اجلديدة الكنيسة أور. إىل اهللا حنو السماء، لكن يبقى اإلنسان كما هو

يقول . تنـزل اهللا ليتجسد على األرض لكن ليؤلَّه اإلنسان فيها وعليها
  ".لقد صار اهللا ما حنن عليه لنصري حنن ما هو عليه: "القديس إيريناوس

                                                           
 .٧، ٥١؛ ٢٩- ١٥، ٢٥أرميا  ٣٢
 .١٣٧مز مز  ٣٣
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إنّ كثريين ال يتجاوزون بتصورهم للكنيسة حدود التجمع اإلنساينّ 
كتاب املقدس ميثّل الكنيسة لكن ال. املنظّم جلماعة تتحد بالعقائد والعبادة

ظلَّ مكتوماً عند اهللا وقد كشفه يسوع ويتحقّق جزئياً بالروح " سر"بـ
وهو هبة ألنه . سر الكنيسة هو سر شركة بشرية وإهلية معاً. ٣٥القدس اآلن

حمبة اهللا املتواضع والنازل إلينا ترفع قلوب البشر حنو السماء . نازل من السماء
  .يصري الناس حييون كحياتهف. من حيث جاء

  
هلذا يف املعمودية، بداية االتحاد جبسم الكنيسة جسد املسيح، نرفع لباس 

ونلبسه لباساً أبيضاً هو لباس امللكوت وحياة " أقمصة جلدية"املعمد كما من 
من املاء اجلاري إىل ماء الروح . الرب ة املاء احليل يسوع للسامريهكذا بد

اإلجنيليون الكنيسةَ بصور عديدة، كلّها تتكلّم عن وحدة  يصور. القدس
. عضوية بني املؤمنني بعضهم مع بعض ومع الرب يسوع بالوقت نفسه

ليوحنا، الكنيسةُ كرمةٌ واملؤمنون فيها مبثابة األغصان وال يثمرون إالّ إذا ثبتوا 
اهللا مع الكنيسة هي بيت . ٣٧، قطيع مع راعيه الصاحل٣٦يسوع –يف اجلذع 

الكنيسة بالنسبة للذهيب الفم هي مشفى . ٣٩، إنها العامل اجلديد٣٨الناس
)ιατρείον(اجلميع وبيت اجلميع، لقد جاء ٤١، واحتفال روحي٤٠ ها أمإن ،

                                                           
  .٢٦-٢٥، ١٦ورو  ١٠-٩، ١أف  ٣٥
١٧-١، ١٥ ٣٦. 
١٦-١، ١٠ ٣٧. 

 .٣، ٢١رؤ  ٣٨
 .٥، ٢١رؤ  ٣٩
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  PG 53, 22. 
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  PG 53, 293. 
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إنها داللة على التوافق . ٤٣إنها ملكوت اهللا. ٤٢سيدها جيمع املتفرقني إىل واحد
، إنها سفينة ٤٦، إنها احلقيقة٤٥التوبةإنها بيت أبوي يستقبلنا ب. ٤٤واحملبة

إنها بالنسبة لباسيليوس الكبري . ٤٨وفردوس ٤٧خالص تقودنا إىل امليناء اهلادئ
  .٤٩أورشليم السماوية أيضاً

لكن مهما تعددت هذا الصور فجميع اآلباء الشرقيني يتناولون صورة 
  .٥٠"جسد املسيح"بولس، الكنيسة 

ملاذا : "رداً على السؤال. املسيح "جسد"لبولس الرسول الكنيسة هي 
لكي حيقّق آدم الثاين ما عجز عنه آدم األول، لكي : ، جييب بولس"تأنس اهللا؟

بالبشري حاد هي الكنيسة. يتحد اإلهليات . وساحة هذا االتليست األخالقي
! واالجتماعيات هي مركز احلدث يف الكنيسة، كما يف سائر األديان، حاشى

يف الكنيسة يعاد جبلُ اخلليقة من . التألّه - ث هو االتحاد باهللامركز احلد
يف الكنيسة املسيح هو الرأس وهو األلف . جديد بعد أن توقّف عند السقوط

لكن آلة هذه املسحنة، لبولس الرسول، هو الصليب، كما كان مع . والبداية
  .املسيح عينه

  

                                                           
٤٢

  PG 49, 285 ; 57, 384. 
٤٣

  PG 61, 510. 
٤٤

  PG 61, 616. 
٤٥

  PG 62, 87. 
٤٦

  PG 62, 554. 
٤٧

  PG 48, 1037. 
٤٨

  PG 49, 336. 
٤٩

  PG 29, 421. 

٥٠
   ،الفم يس يوحنا الذهيبالقد]PG 61, 250[ يس باسيليوسالكبري، ؛ القد]PG 32, 741.[ 
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سده الكنيسة حنيا من املسيح، يعين مع بولس، أننا كبشر يف ج" جسد"
أي ) ٣٠، ٥أف " (حنن أعضاء جسده. "، أي حنيا حياته)االفخارستيا(دمه 

على علبة كرمية ". لست أنا أحيا بعد بل املسيح حييا يفَّ: "تدب فينا حياته
توجد يف هذه اآلنية أعضاء : "لبقايا أحد القديسني الشهداء وجدت الكتابةُ

ده تعين أننا نتحد به اتحاداً مستيكياً روحياً على ، أننا أعضاء جس٥١"للمسيح
  .املستوى الشخصي، كلُّ عضو بعضوه

  
هكذا حياة كلّ . لكن اجلسد ال يقوم إذا مل تكن كلّ األعضاء متحدة

عضو توجد يف حياة اجلسد كلّه، وحياة اجلسد كلّه توجد يف كلّ عضو؛ 
لّ اجلسم والعكس هكذا األمل والصحة لكلّ عضو هي أمل وصحة ك

هكذا، حبسب القديس باسيليوس الكبري، ال ميكن لعضو أن . ٥٢بالعكس
  .٥٤، فما أمجل أن يكون اإلخوة معا٥٣ًيتخلّى عن العضو اآلخر

  
منه تنساب احلياة إىل  ٥٥لكن يسوع ليس عضواً عادياً بل هو الرأس

من إىل الكنيسة جسد حي حيول كلّ مؤ. األعضاء وكلُّ األعضاء تتمثّل به
كلّ . مع نفوس البشر" احلمل"مسيح، خدر العرس السري حيث يتحد 

                                                           
  Yves Congar, Esquisses du Mystère de l’Eglise, Paris, 1953, p. 115 : أنظر ٥١

٥٢
   ،الفم يس يوحنا الذهيبالقد]PG 48, 1032[ ،يس باسيليوس الكبري؛ القد]PG 32, 181.[ 

٥٣
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" اإلنسان-املسيح اإلله. "مسيحي هو امتداد ليسوع، عضو يف جسد املسيح
  .كلّها" اإلنسانية- املسيح اإلله"يصري يف الكنيسة 

الكنيسة هي جسم واحد . وحسب ٥٦"مجاعة متحدة"الكنيسة ليست 
د كتاب أعمال الرسل على وحدة املسيحيني وكيف يشد. للرأس الواحد

لكن بولس بصورة اجلسد يوضح ما هو ). ١، ٢أع (كانوا نفساً واحدة 
ال يكفي أن نتفق لنصور . أعمق، أنّ الوحدة ليست باالجتماع ولكن باملسيح

الكنيسة، بل جيب أن نتحد كلّنا باملسيح حيث نتحد مع بعضنا بواسطته، 
ليس ألنها جتمع مقدسني " شركة قديسني"الكنيسة هي . سةعندها نصري كني

بل ألنها حياة اتحاد ألناس خطأة مع القدوس الواحد يسوع ! حاشى–
لذلك الوحدة يف الكنيسة بني الناس من جهة ومع املسيح من جهة . املسيح

 .أخرى مها أمران متالزمان ومتوازيان، لكنهما يقتضيان التوبة وجتديد احلياة
هلذا بسبب متيز بولس بالهوت جسد املسيح متيز أيضاً كنيب للتوبة والتجديد، 

ختلعون  - أنتم الذين باملسيح اعتمدمت : "خللع اإلنسان العتيق ولبس اجلديد
  ".املسيح قد لبستم - اإلنسان العتيق 

وال أحد يقول . ٥٧يسوع املسيح –الكنيسة جسم يتألّه ألنّ رأسه إله 
". يصرخ فينا بأنات ال توصف أبا أيها اآلب" بالروح، الذي يسوع املسيح إالّ

". النعمة"ولكن بالوقت ذاته هو الهويتّ " جسد املسيح"نعم بولس الهويتّ 
وحدة اجلسد واتحاد األعضاء مع بعضها، اتحاد املؤمن مع املسيح، مها أمران 

جيب أن ختدم هلذا كلّ مواهب الروح . ال بل أمر واحد يتم بالروح القدس

                                                           
٥٦

  ٥٦
   ،الفم يس يوحنا الذهيبالقد]PG 52, 397.[ 

  .٢٣-٢٢، ١أف  ٥٧
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هذه احلركة الروحية اليت جتعل املؤمنني يتحدون مع بعضهم وجتعل كلّ واحد 
الوحدة والترتيب والشؤون االكليزيولوجية ليست شؤوناً . ٥٨يتحد مع املسيح

هلذا سهر بولس، وكما سنرى يف هذا الكتاب، . إدارية بل هي أمور خالصية
 ٥٩التقديس: ب أن تتحلّى بأمرينعلى التعريف باحلياة الكنسية اليت جي

  .، وكلّ منهما يفسره اآلخر وال تتم املسرية بأحدمها دون اآلخر٦٠والوحدة
، يعلّمنا بولس يف الكلمات التالية أن نبين، "برجاً"وليس " جسداً"
  .آمـني

  
  املـطـران بـولـس+ 

 يس مسعان العمودي٢٠٠٦عيد القد   
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 آحـاد

  مـا بـعـد العـنـصـرة
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 ٢، ١٢ -٣٣، ١١عب 

 )أحد مجيع القديسني(بعد العنصرة  ١األحد الـ 

  

  شـركةُ القديسـني
  

 ..."ِ'َ&ٍ� وا�#"! �و��� إذ ��� ��� ه�� ا������ �� ا����د ���ِ
 �ّ�� آّ� "

  
 

رتبت كنيستنا املقدسة أن نعيد، يف األحد األول بعد عيد حلول الروح 
لعيد مجيع  أيالقدس يف العنصرة، لثمار عمل الروح، أي تقديسه للمؤمنني، 

هو ) احليوانات(ما مييز اإلنسانَ عن سائر الكائنات احليةّ األخرى . القديسني
فعلى سبيل املثال حيوانٌ كالقرد، يولد قرداً صـغرياً  ". دغري حمدود احلدو"أنه 

وينمو ويصري كبرياً، ولكن ما خيتلف فيه أمر واحد  إذ تكرب صفاته، يصـري  
أمـا  . ولكنه يبقى يف سلوكه هو هو قـرد ... ربما قرداً أقوى، أسرع، أثقل

فقط بعـض  اإلنسان وإن كان يولد إنساناً طفالً، فإنه عندما يكرب ال تزداد 
لإلنسان بعـد  . عناصره مثل القوة أو الوزن، ولكنه يبدأ يأخذ شخصية مميزة

فمسلكية اإلنسـان  . آخر غري طبيعته البشرية، إنها طبيعته الروحية اإلنسانية
بينما تقود الغريـزة العـامل   . الناضج والكبري ختتلف كثرياً من شخص آلخر

الصغري كاحليوان الكبري، فإنّ احلرية األخالقية  احليواينّ، فتبقى مسلكية احليوان
هي اليت توجه العامل البشري، لذلك ختتلف كثرياً مسلكية الطفل عن الشاب، 
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 -ويتراوح هذا االختالف من أمسـى األشـكال إىل   . وهذا الشاب عن ذاك
فمثال العذراء اليت نسميها أرفع من املالئكة يقابله أمثلـة  . أدناها -ولألسف

وصل فيها البعض ملسلكيات ال تقوم ا أبشع احليوانات، وكما يقول بولس، 
  ".فإنّ أفعاهلم اليت يقومون ا سراً ال ميكن ذكرها"

وليس من يوم ) ما حصل(يف يوم وفاته  ونقيمههلذا حنن نعيد لإلنسان 
فالطفـل هـو جبلـة    ! نقيم اإلنسان مما حصلَه وليس مما أُعطي له. والدته

اإلنسان يقيم إذا كان شريراً أم . قات، ال تقيم من نشأا وإنما من ايتهابطا
ليست قيمـة اإلنسـان   . صاحلاً، حمسناً أم متسلّطاً، وليس من طبيعته البشرية

يقدر اإلنسان من األهـداف الـيت   . بطبيعته مبقدار ما هي يف مثله اليت حيبها
لذلك تشجعنا الكنيسة دومـاً أن  . يارهقيمة اإلنسان يف خ. ينشدها ويدركها

  !مناذج لنا نقتدي ا ونسابقها" القديسنيمجيع "نضع 
  

القديسون هم الصفحات الشريفة من التاريخ البشري، إنهم التـاريخ  
، إنهـم  التاريخاملقدس عرب تاريخ بشري طويل، ألنهم مثر الروح القدس يف 

هم، حبسب الطقس الكنسي لصالة هذا القديسون . وحمصلته" قطاف الزمان"
    الروح بالعـامل يف العـرس اإلهلـي هم أوالد قراناألحد، بواكري اخلليقة، إن

 يسون هم زينة الكنيسة ووجهها إىل اهللا وإىل العامل، ). القنداق(الروحيالقد
  .غيابهم يفقدها هويتها ووجودهم يعطيها شخصيتها اإلهلية يف وسط العامل

  
يوم يف هذا التذكار املقدس جيدر بنا التأمل يف عدة أسئلة تسـاعدنا  وال
  :لننتمي إليها" شركة مجيع القديسني"على فهم 
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ال خيتلـف  ! من هو القديس؟ ال شك أنه بالطبيعة ما هو إالّ جمرد بشر
ما خيتلف يف القديس ليس طبيعته ولكـن  ! بذلك عن أي إنسان آخر شرير

خلقته ولكن خلقه، ليس معيشته بل حياته، إنه إنسانٌ حييا حيـاةَ  طبعه، ليس 
كـه   . اهللا يف جسده البشرين حييا بالروح القدس الـذي حيريس هو مالقد

 ،يه ويقوده إىل احلقباإلميان حييا"ويقو ك لـيس بشـكل   "فالباردروهذا ي ،
إنّ تكوين . تنقطع أوتوماتيكي، وال مبجرد خيار نظري، بل جبهاد وحماولة ال

 د اللّحم والدمة اليت هي جمريس من طني، أي إعادة تكوين اجلبلة البشريالقد
لذلك إنّ . إىل خليقة مالئكية، حيتاج ملسرية طويلة ويتطلّب جهداً ليس بقليل

تنشئة الكائن البشري إىل قديس حتتاج إىل معرفة روحية عميقـة نسـميها   
هذا هو القديس، مّن . الروحي" اجلهاد"ال دأ نسميها  ، وإىل حماولة"اإلميان"

  .يتمسك باإلميان ويعمل حسبه دون ملل
  

ولكـن  ! ما هي أشكال حياة القداسة؟ إنها طرق عديدة وال حتصـى 
فاملثل البشري األعلى واألول للقديسني هو . التقليد الكنسي صنفها يف مراتب

أوهلا يوحنا املعمدان، مث تتـواىل مراتـب    ، ويليها شخصيات"العذراء مرمي"
كالرسل واألنبياء واملعلّمني، وبعدهم رؤساء الكهنة، وبعـدهم الشـهداء مثّ   

هؤالء كلّهم عاشوا حيـاة اهللا يف ظـروفهم وطبيعتـهم    . األبرار واملعترِفني
القداسة غاية ممكنة . وأعماهلم وبالدهم وثقافام وخدمام وأعماهلم املختلفة

أة كما للرجل، للعبد كما للحر، إلثنية كما ألخرى، يف وسط العـامل  للمر
وخارجه، يف شهادة دم ويف شهادة الضمري، وكما يلّخصها بولس الرسـول  

هذه هي حركة ومسرية القداسة، فهـي يف  ". إننا منات من أجلك اليوم كلّه"
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 ،ويف  ظروف اضطهاد تنتهي بسكب دم، ويف زمن السالم تنتهي حبياة الـرب
خدمة رسولية تنتهي برؤساء كهنة ومعلّمني وخدام رسل ومبدعني ورجـال  

الدعوة للقداسة ليست حصراً على فئة أو طريقة حياة حمـددة بـني   ... فكر
، إنها دعوة )كاملني" (كونوا قديسني كما أنّ أباكم السماوي قدوس. "الناس

  .إنسان ولكلّ طرق احلياة ال تستثين أحداً، إنها غاية احلياة البشرية لكلّ
  

 ن حنبنا نكرم مأن يسني؟ ال شككرم القدونضع السـراج  "كيف ن
هلذا ترانا نرسم أيقونات للقديسني ونزين ". عالياً ليضيء جلميع من يف البيت

ونـبين  ... ا منازلنا وكنائسنا، ونحيي تذكارام بالصـلوات والطقـوس  
، ونتسمى بأمسائهم، ونطلب شفاعتهم ونتكل الكنائس واألديار على أمسائهم

  .هذا أوالً. وبكلمة خمتصرة نشاركهم حياتنا ومهومنا وحاجاتنا... عليهم
هكذا ثانيـاً  ". إكرام القديس هو االقتداء بالقديس"الذهيب الفم يقول 

إذن، ال نشارك القديس مهومنا وحسب، بل نشاركه قداسته، ونشهد معـه  
إكرام القديسني هو قبول دعوة من دعاهم ودعانا، فنـدخل   إذن. وحنيا مثله

وال نكرم مجيع القديسـني بالطلـب أو اإلكرامـات    " شركة القديسني"يف 
  .وحسب
  

لذلك يقول بولس الرسول يف ختام املقطع من الرسائل اليوم، بعد أن 
هذه فنحن إذ حيدق بنا مثل : "وإجنازات إميام" مجيع القديسني"عدد ألقاب 

فلنلقٍ عنا كلَّ ثقَلٍ واخلطيئة احمليطة بنـا  ) األمثلة احلية(السحابة من الشهود 
حياة القداسة "! شركة القديسني"نعم، وحدها اخلطيئة خترجنا من ".  بسهولة
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لنا حنن حيث وكما حنن يف أعمالنا وخدماتنا لكن بشرطَني، اللذَين يذكرمها 
مع القديسـني بالصـرب    طيئة وثانياً أن نتسابقأوالً أن نلقِ عنا اخل: هنا بولس

مقتدين مثلهم وناظرِين، إىل رئيس اإلميـان ومكملـه   "واجلهاد الذي أمامنا، 
  .، آمني"يسوع
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 ٢، ١٢ -٣٣، ١١عب 

 )أحد مجيع القديسني(بعد العنصرة  ١األحد الـ 

  

  قدر العنصرة بني العبث والتقديس
  

  ..."��2-*�ن �*��ا ا�0ّ1إن ا�&ّ.-�!� أ+*(!� "

  
  

رتبت الكنيسة املقدسة أن حنتفل، يف األحد األول بعد العنصرة وحلول 
الروح القـدس  الروح القدس، بعيد مجيع القديسني، وذلك إشارة إىل عمل 

املسيحية اليت -وأوىل مثاره، وهي تقديس املؤمنني، وخاصة يف األزمنة املسيانية
الـروح يسـكن فينـا    ). ٣٨-١٦، ٢أع (ملسيح بدأت مع موت وقيامة ا

إنّ مفهوم القداسة يف العهد اجلديد مرتبط ". ويطهرنا من كلّ دنس"ويقدسنا 
  .مباشرة بيوم العنصرة، يوم حلول الروح القدس

لكن عمل الروح وتقديس الناس ليس قوة سحرية تنسـكب علـى   
عمةً من اهللا وطهارةً من املؤمنني من اخلارج، بل هو عمل يتطلّب أمرين معاً، ن

إنّ القداسة أمر متصلٌ بسر اهللا من جهة، فهو القدوس واملقدس، وبنا . البشر
لقد خرج الـزارع  . حنن املقدسني من جهة ثانية، من خالل العبادة والسلوك

ليزرع، وبذر على كلّ ناحية وكلّ أرض، لكن مل ينبت كلّ الزرع، فهنـاك  
. ى مآلنة باألشواك، كما هناك األرض الصـاحلة أرض صخرية وهناك أخر
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ألنّ الـروح ال  " ال تطفئوا الروح. "فكما هناك روح اهللا هناك حرية اإلنسان
  .ينسكب باإلكراه وإنما حيلُّ علينا باخليار

كان اسم قديس يف العهد القدمي مقصـوراً علـى األنبيـاء وبعـض     
م على مجيـع املسـيحيني، ال   ولكن العهد اجلديد يعمم هذا االس. املختارين

يس : للتخفيف مبعناه ولكن لإلشارة بدقّة إىل معىن مسيحيهكـذا  . أي قـد
يطلق سفر أعمال الرسل هذا االسم على اجلماعة األوىل يف أورشليم وتلـك  

، ويعممه بولس على كلّ املـؤمنني  )١٣، ٩(اليت كانت جمتمعة يوم العنصرة 
  ).١، ١كور  ٢؛ ٢٢، ١٦رو (

تتطلّب من املسيحيني قطع الصلة باخلطيئة ) قديسني(هذه التسمية  لكن
: هلذا يتابع هنا بولس الرسـول قـائالً  ). ٣، ٤تسا  ١(والتصرفات الدنيوية 

من اعتمـد  . ، من جهة أوىل"فلنلقِ عنا كلَّ ثقلٍ واخلطيئة احمليطة بنا بسهولة"
القداسة ليست . ن نعبد ربنيال ميكننا أ. بالروح واملاء ابتعد عن حميط اخلطيئة

  .تسمية بل مسلكية
فهنا يعدد بولس إجنازات وتقدمات . إميان القديسني ظهر من أعماهلم

لقد واجهوا امللوك وقهروا املمالك، سدوا . بعض القديسني من العهد القدمي
أفواه األسود كدانيال وتعرضوا للسيف وعذّبوا بقطـع وتـوتري األعضـاء    

ذاقوا اهلزء واجللـد  . ومل يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضلوالضرب، 
لقد دفعوا . ومل يتخلّوا عن إميام... والقيود والسجن، رمجوا، نشروا، طُردوا

  .مثن هذا اإلميان كلّ حيام
، وهذا هو اختبار اإلميان احلقيقي )٦، ٥غل (يعرف اإلميان من أعماله 

ال يعمل الروح القدسيف . عن اإلميان السطحي الروح القدس . إميان سطحي
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فمن . الروح القدس يسكب نعمته على حجم أتعابنا! شريكنا وليس مسيرنا
هو زمن ) الكسل(إنّ زمن الراحة . يلقى لألسود شهادةً يسد بالروح أفواهها

هلذا من ناحية ثانية، بعد أن يطلب بولس منا أن نبتعـد  . مسروق من الروح
ال ". ولنسابق بالصرب يف اجلهاد الذي أمامنـا : "يط اخلطيئة أوالً، يقولعن حم

يكفي أن نؤمن، وال أن نرفض اخلطيئة بل جيب أيضاً أن نسـابق باجلهـاد   
  .ومكمله يسوع) اجلهاد(مقتدين وناظرين إىل رئيس اإلميان 

هل . ما املنفعة يا إخويت إنْ قال أحد إنّ له إمياناً ولكن ليس له أعمال"
. أن خيلّصه؟ هكذا اإلميان دون أعمال ميت بذاتـه ) السطحي(يقدر اإلميان 

  "!أَرِين إميانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمايل إمياين
ألنهم يشرحون إميام من ) ٢، ٦كور  ١" (القديسون يدينون العامل"
هذا بدون فيدينهم إميانهم  -سائر الناس باإلميان السطحي–أما العامل . أعماهلم
  !ال تكفي العبادة هللا إن مل تقترنْ بالطاعة له! األعمال

كلمة قديس تعين خمصص أو مميز، مبعىن القطع والفصل . اإلميان يفرزنا
ن يبتعد عن . عن كلّ شيء عاديس هو من يتقداخلطيئـة احمليطـة بنـا    "م

ب لكـي  ولكن من يتقدس جيتهد أيضاً بالصرب واألعمال واألتعـا ". بسهولة
بقدر ما نطهر أنفسنا بقدر ما . يصري هيكالً للروح وإناء قابالً لسكب نعمته

  .نستدعي الروح القدس ونعمته؛ ويتحقّق فينا من قداسة اهللا قداسة
لكن خيار القديسني كان حياة التقديس . كلُّنا مؤمنون بشكل أو بآخر

دون طهارة يف احمليط باألتعاب، أما خياراتنا مرات عديدة فتعتمد على إميان 
إنّ الروح يسكب نعمته علينـا مجيعـاً   . ودون جهاد وهكذا خيار ال يقدس

فمن ابتعد عن اخلطيئة كرامة للـروح  ". اجلهاد"وإىل " الفرز"فيستدعينا إىل 



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

أما من خلـط  . ومن سار شوطاً يف األتعاب بالصرب أكرم سكب الروح عليه
  !الروح وسكن للكسل أيضاً طردهبني الروح والدنيا أهانه، أو نال 

قدر العنصرة وسكب الروح يف خيارنا، الروح شريكنا يستنهضنا إىل 
بـني  ! العفّة واألتعاب، يشاركنا حني نسعى لكنه ال جيربنا وال بالسحر يبدلنا

بعض خيتاره للتقديس، وآخـرون  . العبث وبني التقديس يقع حدث العنصرة
  .للعبثيتهاونون فيه ويرمون نعمته 

ال حيق إلنسان أن يتعلّل ما دام بشر من . هلذا سيدين القديسون العامل
   بشرته فتحوا صدورهم شراعاً هلبوب الروح القدس، وهو مال عـن مهـب

  .الروح إىل اللذّات أو الكسل أو أي وثن
لقد انسكبت البارحة يف األحد املاضي نعمة الروح القـدس وهـي   

وهذا األحد تضع الكنيسة أمامنا . الكنيسة عليناتنسكب كلّ حني يف أسرار 
الـذين  ) على قدرة الروح يف ضعف البشـر (كلّ هذه السحابة من الشهود 

... قهروا املمالك وسدوا أفواه األسود ونالت نساء منهم أمـوان القيامـة  
ناظرين إىل "وذلك كما يفعل بولس يف ختام الرسالة اليوم ناصحاً أن نكون 

يف جهادنا فال نتهاون بـل نكـرم الـروح    " ومكمله يسوع اإلميان رئيس
  . املنسكب علينا فيصري ال لدينونة بل لتقديسنا كالقديسني، آمني
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 ١٦- ١٠، ٢رو 

 بعد العنصرة ٢األحد الـ 

  

  شباك اهللا وصيادي الناس
  - املسيحية واألديان  - 

  
  -� إ�9ة، ا�*6. وا�05ا�� وا��4م"

 �):- �� ;�5��!!ّ���  "ا�#!0 �� ا�!��د أّوً< 'ّ> �� ا�!�

  
  

وهنا يف . يكلّمنا النص اإلجنيلي هلذا األحد عن شباك وعن صيد للناس
لـيس عنـد اهللا حمابـاة    "رسالة بولس الرسول يعرف الدين باألعمال، ألن 

  ".للوجوه
ما هي األديان وما هي املسيحية باملقابل؟ األديان عموماً هـي تلـك   

األديان كلّها خيوط يشد اهللا بواسـطتها  . اليت تصطاد الناس إىل اهللالشباك 
. امليل البشري إىل اإلميان فطري، واالجتاه إىل اهللا هو يف العقالنية. الناس إليه

لذلك كان من الطبيعي أن خيلق الناس أدياناً هلم، وأن يكونوا صـوراً عـن   
ليدة حضارات حتمـل مزاياهـا   فجاءت األديان و. خالقهم وعن عالقتهم به

  .وتعرب عنها أيضاً
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 لن بولس الرسول، جبرأة منقطعة النظري، أن العبادة احلقّة والدين احلقيع
يعطى لكلّ من يفعل اخلري، ) من اهللا(فاد والكرامة والسالم "هو األعمال، 

وس فهـم  ألنّ األمم الذين ليس عندهم النـام . لليهود أوالً مثّ للوثنيني أيضاً
، ولديهم ناموس الضمري الذي به يعملون ما يطلبه الناموس "ناموس ألنفسهم

يوم يدين اهللا سـرائر النـاس حبسـب    "ويبدو أن بولس يرى أنه . املكتوب
  .سيدينهم حبسب ضمريهم، أي حبسب الناموس الذي لديهم" اإلجنيل

طرقـاً  إنّ نظرة القديس بولس تتقبل األديان الصاحلة كلّها وترى ا 
... فمن مل يصلْه اإلجنيل سيدينه اهللا على كتابه أو على ضمريه". لفعل اخلري"
ألنه ليس السامعون للناموس هم أبراراً عند اهللا وإنما العاملون بالناموس هم "

  ".يربرون
إذن ما هي املسيحية بني كلّ هذه األديان؟ هل هي إحدى هذه الشباك 

  اهللا؟وخيط بني كلّ تلك اخليوط بيد 
فهي ليست دينـاً  . املسيحية متتاز أوالً بأنها ليست من صياغة بشرية

املسيحية هي كشف إهلـي ولـيس   . مبعىن أنها فلسفة بشرية حول معرفة اهللا
ولكن . فلقد كلّم اهللا الناس قدمياً بالضمري وبالناموس واألنبياء. اكتشافاً بشرياً

  .وحيدملا متّ ملء الزمان كلّمنا بابنه ال
األديان حتمل حقائق من احلقيقة، تـتكلّم عـن اهللا كمـا تتصـوره     

الذي "و" صار جسداً ألجلنا"لكن املسيحية تكلّمت عن اهللا الذي . حضاراا
املسيحية تصف اهللا الذي جاء إلينا ورأيناه وال تتفلسف عن ". ملسناه ورأيناه

عن اهللا بل اقتبلت اهللا  املسيحية إذن ال تكشف لنا. إله ما لدينا ميلٌ إىل عبادته
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كامل الكشف اإلهلي ة هي كمال احلقيقة. فملكتفهـي بالتـايل   . املسيحي
  .الدرب األسلم واألقصر واألسهل إىل اهللا

إذا كان اهللا يف بعض األديان حيمل صفات جتعله يف مسـاه حبيـث ال   
لقاضـي أو  تلمس نعمته قلبنا، أو إذا كان اهللا يف طرائق األديان ما هو إالّ كا

إله كهذا لنا احلق بـأن   …املنتقم أو البطاش أو إله مخرة أو إله حرب أو إخل
  ة السنوات املنقضية، وكانت على حـقنقتله لنحيا أحراراً كما نادت شيوعي

؛ إالّ أنّ خطأها كان يف أنها جهلت اإلله احلقيقي؛ إله آبائنا املتجسد )بذلك(
م حتى من أجل صالبيه ومبغضيه، حتـى هلـؤالء   الفادي اخلادم والعبد املتألّ

الشيوعيني كان هو فاديهم، وأمله كان أنهم استلموا عنه ما ليس فيه ووصلهم 
عنه صفات هو يتربى منها، وطعنوه حني تنكّروا عليه حبه، واموه بقاتـل  

يصرخ املسيحيون " أي إله عظيم مثل إهلنا. "اإلنسان وهو الذي ميوت ألجلهم
إنها صرخة نابعة من خربة تلمس احلب اإلهلي املتـأجج  . أعيادهم الكربىيف 

  .يف داخلهم رداً على احلب اإلهلي الالمتناهي
  

ما موقف املسيحي إذن من األديان األخرى؟ تتراوح املواقـف بـني   
عدائية متعالية إىل متساحمة ومتقبلة لدرجة أنها تساوي املسيحية بغريها مـن  

  .ان أحياناًاألدي
فاملسيحي ورث مسيحيته بالصـدفة عمومـاً، ومل   . واملوقفان خاطئان

خيترع هو هذا الدين، ومل يكتشف هو حقيقة اهللا، إنما جماناً استلم الكشف 
  .اإلهلي الكامل، وحبسب إجنيله الذي استلمه عليه إذن جماناً أن يعطيه
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ليس لـديهم  عندما نسمع كلمات بولس الرسول عن الضمري وعمن 
ناموس مكتوب، وبكلمة أخرى عندما نتذكّر من كلّما ته مجيع األديان غري 

فإن مل يسـمعوا  "و" الويل يل إن مل أبشر"املسيحية نتذكّر على الفور كلمته 
  ؟"كيف يؤمنوا وكيف يسمعوا إن مل نرسلْ

اآلخـر قريـب    !اآلخر ليس عدوا، ومسيحييت ليست مشاة لسواها
املسيحي يقبل بكلّ دين على . املسيح كلميت إىل كلّ قريب. حقّهومسيحييت 

وليس يل مبسيحييت فضل ولكن يل جتاهها . أنّ ذلك هو بسبب نقص البشارة
املسيحي هو سفري حب املسيح يف العامل إىل أن يصري املسيح . واجب الكرازة

  .هو الكلّ يف الكلّ، آميـن
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 ١٠-١، ٥رو 

 بعد العنصرة ٣األحد الـ 

  

  سـالم التـبـريـر
  

  "G��� 4Fم �E اD ����0 -��ع ا�*�!A .B. 0ّ�ُر�� ��2-*�ن"

  
  

إنه بوق اإلميان . بولس الرسول هو رسول التربير، والتربير باإلميان
املسيحي والثائر على فريسية النواميس وعلى احلرف الذي يقتل، إنه املبشر 

الرسالة اليوم يكشف لنا بولس عن سر التربير  وهنا يف. بالروح الذي يحي
  .ودروبه
  

حياة اإلنسان هي شبكة من العالقات تصله بالناس، وأهم ما لديه هو 
ولكن أن تكون هذه العالقات . سالمة هذه العالقات، وهذا ما يعطيه السالم

تتكرر االضطرابات . كلّها يف سالم ودون اضطراب ليس باألمر السهل
فيعود . ها ما يصل للصراعات أيضاً، وهكذا خيتفي السالموتتعدد، ومن

السالم هو املطلب العميق يف . اإلنسان ليحاول من جديد من أجل بناء السالم
السالم. القلب البشري لذلك جاء يسوع إله.  



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

يف كلّ منازعة حياول اإلنسان أن يكون على حق، أي أن يستطيع تربير 
أو  - على األقل –يربهن يف عالقاته أنه عادل وحياول كلٌّ منا أن . مواقفه

لكن إذا كان هذا ممكناً مع البشر، . أيضاً متفضل ومضحي، وذلك ليقيم بره
  فهل هذا ممكن مع اهللا؟

ألنه يف حاالت النـزاع ). ٢، ١٤٣مز " (ال يتزكّى أمام اهللا أي حي"
اهللا احملب فكل خلل مع البشر ميكن للواحد أن يلوم اآلخر، أما يف العالقة مع 

لذلك إن امليل البشري للتربير مع اهللا ال ميكنه أن يتحقق إال . يعود خلطيئتنا
ألنه كما يقول داؤود . عندما يثق اإلنسان بالرمحة اإلهلية وليس بالرب الذايت

" من يثبت ألن من عندك االغتفار... إن كنت لآلثام راصداً يا رب"النيب 
)٣، ١٣٠(  

  
. حاولت األديان عامة، واليهودية يف العهد القدمي حلّ هذه املعضلة

ومع اهللا، كان . فكانت احملاكم تقضي بني الناس وتربر هذا وحتكم على ذاك
. وهلذا ابتدع الناس الشرائع. ال بد من حتديد قانون للعالقة بينه وبني اإلنسان

العشرة وبتحديدها بدقة، لذلك وتفنن األتقياء يف العهد القدمي بتفسري الوصايا 
وكان . شرعوا يف سبيل حفظ عشرة وصايا اإلهلية اآلالف من الوصايا البشرية

وحاولت الشريعة . على اإلنسان اليهودي حفظها، ليحفظ اُهللا معه عهده
هلذا وقف الفريسي مفتخراً بانتصاره وحصوله . مع اهللا" التربير"تسوية مسألة 

ومع ضمانات قوية، فهو يصوم مرتني يف األسبوع مع أن على تربيره، نعم 
هكذا لعبت الشريعة ! الشريعة كانت قد حددت يوماً واحداً للتربير أمام اهللا

دور إعطاء السالم للقلب البشري، وأقنعته أن التربير أمام اهللا يف متناول 
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لتقي هلذا تقدم ذلك الشاب الغين وا. اإلنسان، حني حيفظ وصاياها العديدة
إىل املسيح، بعد أن طبق كلّ الشرائع، وسأله هل هناك أمر بعد ميكنين أن 
أعمله ألخلص؟ وبعد أن ظن أنه أكمل الشريعة، قال له يسوع إن إكمال 

إذا ... "الشريعة ليس الكمال، وحتقيق وصايا الشريعة ال يعين حكماً التربير
ذا الشاب الصورة املثالية يصور ه...". أردت أن تكون كامالً بِع كلَّ ما لك

لكنه مل يكن كامالً يف نظر يسوع مع أنه أكمل كلّ ! ألتقياء العهد القدمي
مل يسر ! وهذا يعين أن اهللا يطلب شيئاً آخر بعد، ما بعد كلّ الشرائع. الشريعة

  !اهللا ذا الشاب املثايل، مع أنه حفظ كلّ الوصايا
  
  

إنه اإلنسان . قية اليت تربر اإلنسانيسوع املسيح كشف عن العالقة احلقي
هذا هو ابين احلبيب الذي به : "الوحيد الذي مسع باملطلق أن اهللا سر به

م كلّ ما كان اُهللا ينتظره يف اإلنسان"سررتأي أنه قد ،.  
هلذا يشدد بولس الرسول أن اإلميان بيسوع املسيح هو الذي يربرنا، 

فلقد . فسري ذلك خيتلف عند البعضولكن ت). ٢٦، ٣رو (وليس الشريعة 
بالغت الفئات الربوتستانتية، كردة فعل على تركيز األمهية يف األعمال عند 
الكنيسة الكاثوليكية، بالغت يف التشديد على اإلميان، وكأنه يعين جمرد 

لكن اإلميان بيسوع ليس هو جمرد "! آمن ختلص: "االعتراف بيسوع رباً
اإلميان بيسوع يعين اتخاذ طريقة يسوع يف . القتداء بهاالعتراف به، وإنما ا

إن يسوع املسيح يؤهلنا لنتخذ املوقف الصحيح يف احلياة الذي ينتظره . التربير
  .اهللا منا



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

لقد جاء يسوع، وكما صرح يف صالته الوداعية للتالميذ، لنعرف حنن 
علمنا أن : التالميذ ملا سأله. اآلب، أي ليعلِّمنا أن نقيم العالقة مع اهللا كأب

ولو قدمنا هللا الفضائل "! أبانا الذي يف السماوات"صلوا هكذا : نصلي، قال
فإننا نظلمه ونسيء للعالقة معه؛ وال نتربر إذا ... ولو بذلنا من أجله كلّ ما لنا

... فماذا يفيد حفظ الوصايا كلّها حني جنعل اهللا قاضياً أو خالقاً. مل نعرفه أباً
، كما ناداه يسوع؟ وهذا يصح حتى يف "أباً أيها اآلب"نناديه  فحسب، وال

فال يعطي الولد حق أهله مهما جازاهم خرياً عندما يكرب، . العالقات البشرية
  .إال إذا حفظ هلم الشعور أنه ابنهم

  
أي ليست العالقة . ليست العالقة مع اهللا نواميس تدين أو تربر تصرفاتنا

أو شر وهذا . ليس املعيار هو مقدار فضائلنا أو هول خطايانا! هي مسألة بر
. العالقة مع اهللا هي حفظ موقع األب له يف القلب. ال يعين أن نتساهل بذلك

. برنا هو أن اهللا تبنانا. وبعد ذلك تأيت الفضائل كنتيجة أمام كرامة هذا املوقع
 ي"وبولس الرسول هو معلم سرخطئ  .لقد صرنا أبناء اهللا". التبنواالبن ي

وكان كلّ شيء يف . لقد أخطأ االبن الضال. أحياناً ويحسن أحياناً أخرى
لقد قسم املعيشة وهذا يدينه، وغادر البيت األبوي . حياته يدينه وال يربره

لكنه مل يقتل يف ... وهذا يدينه، وصرف ماله عبثاً يف اخلطايا وهذا يدينه، اخل
...". كم يف بيت أيب من أجراء"طايا قال وهو يف عمق اخل". أب"قلبه كلمة 

لقد عاد إىل أبيه ويف يديه فقط أحكاماً عليه وليس فضائل . وهذا الشعور برره
نال استحقاق " لست مستحقاً أن أدعى لك ابناً"لكنه ملا قال . يفتخر ا

نا بقدر ال يسر اهللا مبقدار فضيلت". أباً"ال نعدلُ مع اهللا إال إذا دعوناه . التربير



  
 ) ...................................................................................١( وجسد برج

٣٧ 

 

لكن . اإلنسان–اخلطيئة هي حدث عابر يف حياة االبن . ما يرضى بنا كأبناء
وهذه هي اخلطيئة ) األبوة(تبطل احلقيقة اإلهلية ) البنوة(إنكار اهلوية البشرية 

  .احلقيقية
  

تربيرنا هو أن . الذي يف السماوات" أبانا"جاء يسوع ليعلمنا أن نصلي 
أما خطايانا يف مسرية احلياة فتجعلنا خنترب أكثر ". يالتبن"حنافظ على هدية 

ال فضيلة لنا تربرنا . بالتوبة أبعاد احملبة األبوية، وهذه احملبة تدعونا دائماً للتوبة
ألنه إذ كنا بعد خطأة مات ... على حمبة اهللا اليت أُفيضت يف قلوبنا"إال الشكر 
الة ستطهر قلوبنا وتربرنا رغم عدم وهذه الص..." أبانا"لنصلِّ ". املسيح عنا

  . استحقاقنا، آمني
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 ٢٣ - ١٨، ٦رو 

 بعد العنصرة ٤األحد الـ 

  

  !حرية عبد الرب وعبودية أحرار
  

  "-� إ�9ة �(. أن ُأ�H&H> �� ا�#"! � أH�1I> �1!.ًا ��0ّ1"

  
  

بعد أن نتحرر مـن عبوديـة   "بولس رسول احلرية، فكيف يقول إنه 
؟ لقد امتازت كتابات بولس الرسول بفنون عديـدة  "اخلطيئة نصري عبيداً للرب

لـذلك يتـابع   . ، أي يستخدم صوراً متعاكسة ليوضح املعىن"التضاد"منها 
فإنكم كما جعلتم أعضاءكم عبيداً للنجاسة واإلمث لإلمث، كـذلك  : "الرسول

  .أوضح، وهنا يظهر املعىن "اجعلوا أعضاءكم عبيداً للرب قداسة
صورة شائعة يف ذلك الزمـان  ، فهي "عبد"يستخدم بولس هنا عبارة 

فعبد اخلطيئة تقوده اللـذّات،  . إلنسان يشترى وليس له بعد سلطة على ذاته
للـرب  " عبداً"وعبد الرب اشتري بدم املسيح، فيتوجب عليه إذن أن يصير ذاته 

  ".لسنا بعد ألنفسنا: "للقداسة
ما الـذي حيـرر   : وبولوجي العميق مطروح فعالًلكن السؤال األنثر

اإلنسان؟ أَهي اخلطيئة أم الرب؟ للبعض حيرر اإلنسانَ التهافت علـى اللـذّات   
آلخرين ال حيرر اإلنسان شبع اللذّات، فهذه األخرية كاملاء . وإشباع كلّ رغبة
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ر اإلنسانَ الربعطشاً، بل حير ه كلّما ازددتره من املاحل كلّما شربتأي حتر ،
  .اخلطيئة

  
أية حركة حترر تقود، إذن، إىل احلرية احلقيقية لإلنسان؟ اجلميع يعدون 

حرية أبناء "يكلّمنا الكتاب املقدس عن ! اإلنسانَ باحلرية، ومل تصدق الوعود
"! لست أدعوكم بعد عبيداً بل إخـوةً "، وخاطب يسوع تالميذَه قائالً "اهللا

هذه حبسب الكتاب املقدس هي حركـة الـرب، أي االلتـزام    حركة التحرر 
اجعلوا أعضـاءكم عبيـداً للـرب    : "بالفضائل املسيحية وهذا ما يعنيه بولس

للنسك مظهر سليب ومعىن . حيرر اإلنسانَ النِسك باملعىن العميق له". للقداسة
لسـجود  فالنسك يتطلّب أعماالً قاسية يف الفضائل، مثل الصـوم وا . إجيايب

" لغصـبٍ "اخل، وكلّها للوهلة األوىل صعبة وحتتـاج  ...واملساحمة واإلحسان
وهذا ما يسميه بولس ) ١٢، ١١مىت " (ملكوت اهللا يغتصب اغتصاباً: "شديد

"ة الربللنسك" عبودي ة . وهو الوجه السليبلكن حياة الفضيلة، وهذه العبودي
ا إىل التحرر من أهوائنـا وميولنـا   الظاهرية يف املرحلة األوىل، هي اليت تقودن

  ة، وهنا هو الوجه اإلجيـايبأي احلري ،املتسلّطة والقاسية وتقودنا إىل حياة الرب
ر احلقيقيال يتسـلّط  " أبناء اهللا"عندها نصري . للنسك، وهو الشعور بالتحر

  .علينا أي شيء وإنما حنكم كروحانيني على كلِّ األشياء
  

فإن اشتهى ما هو دينٌء مـن  ! بات  تقوده شهواتهاإلنسان رجلُ الرغ
الدنيا صار عبداً للذّات اليت ال تشبع، فتتسلّط عليه هـذه ويتشـبه عنـدها    
باحليوانات كإنسان جسداينّ؛ أو يشتهي السماويات، وهذه تغتصب بالغصب 
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واجلهاد، عندها جيد صورته اليت يبحث عنها يف عمق أعماقه، صورةَ اهللا اليت 
لق عليهاخ .   ،ة، وإن كان حتقيقها يف عاملنـا صـعبإنّ الفضيلة هي الطبيعي

. والرذيلة هي عكس الطبيعة وقهر هلا، وإن كان الزلل فيها يف عاملنا سـهالً 
 ر، وإذا مـا   ) نغصب ذواتنا يف اجلهاد(لذلك حني نستعبد أنفسنا للربنتحـر

  .تركنا اخلطيئة تتسلّط علينا استعبدنا حقاً
 ٢" (ألنه حيث روح اهللا هناك احلرية"، "وا احلق واحلق حيرركماعرف"

بولس عبـد يسـوع   "نعم حنن األحرار عبيد يسوع املسيح، ). ١٧، ٣كور 
هذا هو احلر األكرب، وذه الكلمات افتتح بولس أغلب رسائله معرفاً " املسيح

  .مستمعيه عنه، ليناديهم وراءه إىل احلرية احلقيقية
. سوع املسيح تعين حفظ وصاياه واجلد وراءه يف طريق احلريـة طاعة ي

وهذه الطاعة هي أبعد ما تكون إكراهـاً وخضـوعاً   . طاعتنا ليسوع حتررنا
سلبياً؛ فهي انضمام اختياري حر إىل القصد اإلهلي ألننا أحببناه، واخترنا أن 

إنّ الطاعـة  . واحلريـة " ةوعاقبة هذا الرب هي احلياة األبدي"اية . حنيا به وله
واألمور اليت يستحى "ليسوع املسيح هي التعبري عن حمبتنا هللا وكرهنا للخطيئة 

رو " (عبداً للخطيئة ال يستطيع إظهار طاعته هللا"عندما يكون اإلنسان ". منها
ليست الطاعة ليسوع عبوديةً، وإنْ كانت جتعلنا لسنا ألنفسنا، إنها ). ١٤، ٧

خروج " (حميب وحافظي وصايا اهللا: "لذا يتكلّم الكتاب عن. ثقةخطوة حب و
٦، ٢٠.(  

اإلنسان تواق إىل السماويات، لكنه مأسور من ضعفاته وعبـد لبيئـة   
تشده إىل أسفل، فهو يغصب ذاته وينسك ويتعبد بالرب كالعبد ليسوع املسيح، 

س حرية يبدأ يتلمى إذا ما صعد يف السلم الروحيحت ة أبناء اهللا، فيعرف احلق
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هذه اخلربات يف اجلهاد والتحرر جتعل اإلنسان يصرخ كلّ . وهذا احلق حيرره
" األفضل أن نطيع اهللا ال البشـر "حني، كما هتف الرسل السجناء كالعبيد، 

  ).١٩، ٤أع (
) للخطيئـة (حوار حاد يدور بني يسوع واليهود، هو يصفهم بالعبيد 

إننا ذرية إبراهيم ومل نستعبد ألحـد  : "قالوا له): القومية( وهم يدعون احلرية
احلق أقول لكم إنّ كلّ من يعمل اخلطيئـة هـو عبـد    : قطّ، أجام يسوع

فـإن  ... للخطيئة، والعبد ال يبقى يف البيت لألبد، أما االبن فيبقـى لألبـد  
  )!٣٦-٣٢، ٨يو " (حرركم االبن فباحلقيقة تكونون أحراراً

ي حرية عبيد الرب، إنها احلرية احلقيقية اليت متحو أتعـاب الـرب   هذه ه
إشباع اللذّات ال حيقّق . أما حريات الناس اليت ال حق فيها ال حترر. وعبوديتها

يسوع هـو  . الذّات البشرية بل يستعبدها، وأتعاب الرب حترر اإلنسان وتعتقه
هناك حرية وراء مظاهر النسك السلبية اليت .  حمررنا ألنه جيعلنا أبناء اهللا بالبر

. تبدو كالعبودية، وهناك عبودية قاسية وراء كلّ خدعات التحرر واإلباحيات
اإلنسان يف حركة شفاء من عبودية اخلطيئة إىل حرية الرب، وهـذه احلركـة   

  .اليت حتررنا، آمني إىل القداسة" نستعبد أعضاءنا للرب"تتطلّب أن 
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٢ 

 

 ٢٣ - ١٨، ٦رو 

 بعد العنصرة ٤األحد الـ 

  

  عبودية وعبادة
  

  "-� أ�9ة �(. أن ُأ�H&H> �� ا�#"! � أH�1I> �1!.ًا ��0ّ1"

  
  

ال يوجد إنسان دون قلب وعواطـف،  ". رجلُ الرغبات"اإلنسان هو 
لكن ما خيتلف فيه إنسـانٌ  ! ويف هذا اجلميع يشتركون معاً، األبرار واألشرار

هلذا يقـول األدب الرهبـاينّ   . عن آخر هو خياره يف حتديد ما حيب ويعشق
ـ    يستبدلالراهب : املسيحي ق عشقاً بعشقٍ، يستبدل عشـق املاديـات بعش

هلذا وإن كان بولس الرسول يستخدم هنا كلمتي عبد وعبودية . السماويات
  .حنو اخلطيئة كما حنو البر، إالّ أنه يعنيهما بشكل خمتلف

  
ما يقصده بولس هو ما تعنيه كلمة عبد، إنه اإلنسان الذي يسري وفـق  

وامـر  أ وفقويف هذا اال هناك من يسري . وصايا سيده وليس هو عبد لذاته
غريزية وهناك آخرون اختاروا أن يصلبوا اجلسد مع شهوته وغريزته ليعيشوا 

. األول تستعبده وتقوده وتسيره رغباته وغرائزه الفطرية. حبسب وصايا السيد
أما اآلخرون فقد اختاروا أن يتحرروا من أسر الغريزة لكي حيبوا ويعبدوا عامل 
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الء للكلمة  وللسيد، لقد جذم بصـلبه  نعم يزداد حب هؤ. الروح والسماء
أن يبذل املرء نفسه عن أحبائه، : وتضحيته وحبه الذي ليس هناك أعظم منه

من اخلطيئة والغريزة والرغبات املادية، ليعبدوا اهللا " ينعتقوا"فاختاروا أحرار أن 
منيزه يف هذا الفرق ميكننا لفظياً أن ". عبيد الرب"حباً وشوقاً ويسموا أنفسهم 

حيـث  . عبد وعابد، عبودية وعبادة: استخدامني منفصلَني لكلمة عبودية أي
يف االستخدام األول تقهر الغريزةُ والرغبات عشق اإلنسان للسماويات، ويف 
االستخدام الثاين حترر فيه قوة الكلمة ونعمةُ الروح اإلنسانَ مـن عبوديـة   

  .فس البشرية من مسو ورفعةاخلطيئة، فيعشق ما متيل إليه الن
  

". اد اإلهلـي "تتردد كثرياً يف صلواتنا الصور والتسابيح اليت ترفع من 
هذه لطَّختها " جمد"ولكن كلمة . ونؤمن ونقول إنّ اهللا خلقنا لنشاركه جمده

اإلهلي شة يف إطارها األصلية، وصرنا نقرؤها مشوام واملمارسات الدنيوياألي .
كما كان يكررها يف " ساعيت"سوع، وساعة جمد ي. اد اإلهلي ليس العظمة

اد اإلهلي هو العشق البشري . اإلجنيل، هي ساعة سكب حمبته للحد األقصى
! اد اإلهلي هو الشهوة البشرية الدفينة، والضائعة أحيانـاً . العميق واألصيل

بر،  هو احملبة والسمو واألناة والرفقة واحلنان والبذل والفداء وكلّ اإلهلياد 
  !وهذه أمجل شهوة

وتسيطر ". بيتك مآلنُ جمداً"لذلك تكثر يف صلواتنا السجدات د اهللا، 
هذه الرهبة  الرهبانعلى اجلو مشاعر االنكسار واخلشوع والرهبة، ويف هلجة 

  .من اجلمال اإلهلي" الدهشة"هي 
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وتـردي عليـه   ... مبلك ورب وسيد السيدوتتفنن الكنيسة بوصف 
ولكن حاشى لنـا  . أمجل ألبسة امللوك والتيجان والذهب يف أيقوناته )يسوع(

أن خنلط بتأثري عاملي دنيوي معىن ملوكية السيد مع أشكاهلا الفاسدة واملزيفة 
داخلدمة والفداء -غالباً يف دنيانا، ال بل ليصري هذا ا- وهذا السمو- الرب- 
  .مثاالً أمام كلّ ملك أرضي أو سيادة

  
. االنعتاق من العبودية والدخول يف حرية وهلفة العبادة يتم يوم املعمودية

". اخلطيئـة يا إخوة إذ أُعتقتم من : "وهذه هي اللحظة اليت يشري إليها بولس
اهللا واملتحررين من اخلطيئة، ولألسف، ال نثبت يف العبادة " عابدي"لكن حنن 

إلنساننا القدمي، وال حنفظ العهـد   ونعود مرات عديدة إىل الزىن مع العبودية
  . بالتحرر لننال فيض النعمة

قال ضت مث . اض: قال راهب ألبيه يف الدير، يا أبت سقطت أجابه
وسقطت عدت .ضوا أجاب ... أجاب األب عد ،ى مىت يا أبتقال وحت

ـ  ! "حتى يدامهك املوت فيجدك إما ساقطاً أو ناهضاً بع البار وإن سـقط س
حرية أبناء اهللا ليست حتصيل حاصل فور "! مرات يف اليوم ينهض سبع مرات

. يوم املعمودية، يوم املعمودية هو مفترق يف احلياة لكنه ليس ايتها بل البداية
  .سننهض! على الطريق اجلديدة سنتعثّر ونسقط، ولكن حاشى لنا أنْ نيأس

ونالزم املسيح، أي " الشيطاننرفض فيه "يوم املعمودية هو اليوم الذي 
ونرفض أن  -اهللا -إنها اللحظة القرار أننا سنتشبه بصورتنا األصلية. نلتزم به

وهـذا األمـر   . الشيطان -نتصور على اخلدعة املعروضة وغواياا يف العامل
و يكلّمنا بولس عن أطفال بـالروح  ". تنشئة مسيحية"يتحقّق مبسرية نسميها 
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هلـم   يعطـى لن  وعن طعام اللنب هلم، الذين) معتمدين حديثاًكانوا رجاالً (
. اللحم ليمضغوه حتى يصريوا رجاالً بالروح أي كاملني مبمارسة الفضـائل 

هلذا من الطبيعي أن نتعثّـر  . من أطفال" إىل ملء قامة املسيح"حنن إذن ننمو 
بقى اخلطيئة ليس احلدث اخلطأ فالطفل خيطئ، لكن اخلطيئة هي أن ن. وننهض

الذي خيطئ ". اخلطيئة هي عدم التوبة. "يف اخلطأ عندما نكتشفه ونعرف احلق
لقد أحب الرب يسوع اخلطـأة  ! ويتوب أفضل ممن يعمل الصالح ويتبجح

  .حبفظ الوصايا ذامالذين تابوا أكثر من الفريسيني الذين برروا 
  

الوقوف عنـد   لكن. الروحي التقدمأي " التشبه باهللا"من يتب يعرف 
 مهما كان هذا احلد اً"حدة والوقـوف يعـين   . هو خطيئة" بارفالنعمة غني

رفضها، اهللا قوة ويريد اإلنسان يف حركة تقدم وتشبه به من حيث هو، على 
النعمة تشفي اإلنسان من ضعفاته والروح ينشئ النفس على صورة ! أالّ يقف

وإنْ تبت فجيد . فجيد أالّ تؤخر التوبة جيد أالّ ختطئ لكن إذا أخطأت. "ربها
. وإذا مل تعد إليها فجيد أن تعرف أنّ ذلك متّ مبعونة اهللا. أالّ تعود إىل اخلطيئة

وإذا عرفت ذلك فجيد أنْ تشكره على نعمتـه وتصـر يف طلـب نعمتـه     
تتحسـن  (كلّ يوم ال تتوب فيـه  ). القديس باسيليوس الكبري! (ومعاضدته

  .ال حتسبه من أيام حياتك، يقول القديس اسحق السرياينّ) وتتقدم
، هذه الدموع "معمودية الدموع"إنها " معمودية ثانية"نعم التوبة هي 

" التوبة هي انعتاق من اخلطيئة. "اليت تسقي نفسنا لتنمو إىل ملء قامة املسيح
إنّ السقوط  .كما يقول بولس الرسول، مبعىن أنها كره اخلطيئة واإلقالع عنها

 ة أمرن ينشـأ   منتظَريف اخلطيئة بعد املعمودييف عامل التنشئة والتربية، لكن م
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. فعالً مسيحياً يقلّ يف حياته السقوط فيسلك يف النـور وال يتعثّـر كـثرياً   
"وصاياك فما زللت إن : "هلذا عندما سأل أحدهم يسـوع قـائالً  ". حفظت

" سبعني مرة سبع مـرات : "به يسوعأجا! أخطأ أخي هل أساحمه سبع مرات
  .ألنّ الغاية ليس احلكم على اخلاطئ ولكن تنشئته أي أن يعود وحييا

  
هناك نوعان من الضعفات البشرية نتوب عنها بطريقتني خمتلفتني فهناك 

... الناسما نسميه باخلطايا والضعفات النفسية، ومثاهلا احلقد والنميمة على 
فإذا ما اكتشفت . اً مبجرد معرفتها واالنتباه إليها وكرههااخل وهذه تصلَح فور

مثالً أن فالناً، الذي أحقد عليه، كان صديقاً ويستحق احملبة وقد أخطأت يف 
حقه، على الفور تتحول كلّ مشاعر االحتقار واحلقد إىل مواقـف اعتبـار   

  .وحمبة
تلـك   لكن هناك ضعفات نتوب عنها ونتخلّص منها بالتدرج، وهي

ومنها مـثالً شـهوة الطعـام    . املرتبطة بالطبيعة اجلسدية أكثر مما هي نفسية
. نكره الغضب لكننا نغضب على غضبنا ذاته. اخل...وشهوة اجلسد والغضب 

نقرر الصوم لكننا سريعاً ما نكسره ونعود للطعام، نكره أفكار الزىن لكنهـا  
لذلك ". نتدربأطفالٌ "ياة الروحية تعود وتراودنا، طاملا حنن مبتدئون يف احل

يقول السلمي إنّ االعتراف ذه اخلطايا ال يعين التخلّص الكلي منـها مـرة   
ويشبه االعتراف ذه اخلطايا مبن يقطع . واحدة، وإنما التخلّص املبدئي منها

  .رأس األفعى؛ نقول إنّها ماتت، لكن يبقى ذيلها يتحرك لساعات
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ومن قرر . لبشري املشدود من جهتني، األرض والسماءهذا هو واقعنا ا
حبريته وخياره وإعجابه وثقته أن يتدرج على السلّم الروحية وأن ينمـو إىل  

، أي يوجه كلّ قـواه الروحيـة   "جيعل أعضاءه عبيداً للرب"ملء قامة املسيح 
  .وحواسه واجلسدية يف طريق العبادة اإلهلية

اً عندما نسيب حواسنا وقوانا إىل عبوديات مـن  باطل هو السعي صعود
لكن علينا . حنن أحرار يف اختيار الطريق، بني الصاعدة أو اهلابطة. أطر اخلطيئة

من يضع يـده علـى   . "حني خنتار حبريتنا التدرج إىل فوق أن خنلص السعي
  !كامرأة لوط" احملراث ال ينظر إىل اخللف

بفرح، هي التخصص يف خدمـة   أحراراًها عبودية الرب هذه، اليت خنتار
ال يفيد أن يسري اإلنسان لألمام . إبليس" سيد هذا العامل"ملك السماء عوض 

ال خيدم اإلنسانُ سيده حني يدخل يف . وعيناه تنظران إىل اخللف، سوف يتعثّر
الضفدعة اليت تقفز يف كلّ االجتاهات، أمام وراء، ال تتقدم، . صفوف أعدائه

  .األدب الرهباينّيقول 
هنا تعين العبادة احلرة فهي تعين أيضـاً أالّ  " عبد الرب"إذا كانت كلمة 

اخرجـوا  : "والفرز" التخصص"نظلم ونستغلّ حريتنا باملسيح، أي أنها تعين 
فلنكن صادقني وثابتني يف العشق الذي اخترناه، ألنه ال ميكننا أن ". وتطهروا

  .عاًنعبد وحنب اهللا والوثن م
إذا أردنا حقّاً أن نعبد اهللا بالرب ونتخصص له، هذا يعين على الفور أن 

 العـالَم نكون ساهرين على اختيار عاملنا يف ملكوته ال بل أن جنعل حنن بربنا 
كـورة  "أبناُء النور ال خيتارون احلارات املظلمة واالبن ال يسافر إىل . ملكوته
  ".بعيدة



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

عبيداً للرب يف األطـر والعالقـات    تكونلن ) قوانا ورغباتنا(أعضاؤنا 
إنّ األطر الكنسية واإلنسـانية السـامية والثقافيـة    . الدنيوية الفاقدة الروح

ومجيل هم اهليكـل الكـوينّ   " بر"واخلدمية واألعمال الشريفة وكلّ ما هو 
 -ديةباملعمو –وحنن الذين أُعتقنا من اخلطيئة . الواسع الذي تتم فيه عبادة اهللا

جنعل أعضاءنا وحركاتنا تعبد اهللا بالرب عندما خنتار أن حنيا يف هـذا اإلطـار   
الكنسي، واألحرى القول ذا األسلوب الكنسي، حيث املسألة هي طريقـة  

لنرسل أبناءنا إىل مدارس األحد والكشـاف  . مسلكية وليست أطراً مكانية
الت كباراً وصغاراً يف حيـاة  واألخويات والتعليم الديين، ولننخرط حنن عائ

كذا حياة نتابع عبادتنا . الكنيسة وأسرارها ونشاطاا وخدماا يف خدمتها
ونصري عبيداً للرب أبناًء للنـور  ) كرهناها(اليت قررناها يوم أُعتقنا من اخلطيئة 

  .نعرف احلق واحلق حيررنا، آمني
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 ١٠- ١، ١٠رو 

 بعد العنصرة ٥األحد الـ 

  

  الغرية اليت بدون معرفة
  

"�G0)� �� J�!� ����M أ�L. ��> أن K <�!G!0ة اD إ< أN"  

  
  

مل خيترب أحد خربة األمل اليت كانت عند بولس بسبب عدم إميان بـين  
جنسه باملسيح وتعلّقهم بالصيغ القدمية للدين، اليت كانت من أجل أن تقودهم 

). ٤، ١٠رو " (ملسيح للرب لكلّ من يؤمنألنّ غاية الناموس هي ا: "إىل املسيح
. يتألّم بولس على بين جنسه الذين غاروا غريةً كبرية لكنها كانت دون معرفة

لقد غار بولس ضد . وهل يستطيع أحد أن يتكلّم عن خربة كهذه مثل بولس
املسيحيني بدون معرفة، لكنه عاد واخترب الغريةَ احلقيقية من أجـل املسـيح،   

ن جتربة عميقة وشخصية مقدار هول اخلسارة يف الغرية اليت بـدون  فعرف ع
  .معرفة

إنّ . أمجل ما يف اإلنسان هي حرارته وكذلك حسه املرهف واندفاعـه 
الغرية واالتقاد تدالّن على غليان . كلّ ذلك صور عن حيوية صادقة يف داخله

إنما طهارتهـا وصـحة   لكن املعيار يف الغرية ليس اتقادها . احلياة وعنفواا
. فالغرية هي طاقة عند اإلنسان ومظهر من مظاهر حبه وفهمه للحياة. دوافعها
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. هناك غرية من دوافع احلب النـزيه، وهناك غرية حتركها دوافع احلب الدينء
إنّ طاقة احلياة هذه تكون طاهرة حني حتركها الدوافع من أجل اآلخر، وقد 

  .ا الدوافع الذاتيةتكون فاسدة حني حتركه
. تتضمن أمرين ال تعرفهمـا الغـرية احلقيقيـة   " الغرية بدون معرفة"

ما، تستخدم الغريةُ اليت بدون معرفـة  " إيديولوجية"فباإلضافة إىل التعلّق بـ 
. لنيل الغاية أوالً، وتلجأ للعنف لتحقيق ما تسميه النصر ثانياً" تربير الواسطة"

  .لغريةُ الصاحلة براءومن هذَين األمرين ا
  
، قال رئـيس الكهنـة مـربراً    "األفضل أن ميوت واحد عن الشعب"

بدون معرفة ال يهمهم " الغيورون! "استخدام الظلم من أجل املصلحة العامة
"ما " احلقاُهللا تـدبري األمـور    -برأيهم–لذلك حني "! النصر"وإن ال يعرف

باسـم  " أعدائهم"ة إالّ النصر على يلجؤون هم إىل حنكتهم، وال يقبلون اي
اإلهلي ة   ) بدون معرفة" (الغيورون. "نصر احلقال يقبلون أن يصـريوا ضـحي

إنّ عاملنا . لذلك يضحون مببادئهم أو جبزء منها لكي حييوا بفرح غلبتهم الذاتية
وإنّ يسوع أمثن شهيد دفعته احلقيقة مثناً لغلبـة  . عاملٌ ال ينصر احلقيقةَ دائماً

لذلك يطيع الغيورون وصايا اهللا كلّها بدقّة كـبرية،  . الشر أحياناً على اخلري
. ولكن هذه أيضاً ختضع هلم وتطيعهم، حني خيتارون منها ما هو لالسـتثناء 

فيبيحون القتل مثالً من أجل احلق واملصلحة العامة، أو يستبيحون الكذب من 
تـربر الغايـةُ   "وهكـذا  ... هاأجل القضية اليت يدافعون عنها بل حييون علي

يف " أدرى من اهللا"هم، بأعني أنفسهم، مجاعة " الغيورون"بالنهاية "! الواسطة
تنفيذ الوصايا اإلهلية، فيبطلون منها القسم الذي يرونه يف حلظة ما ال حيقّـق  
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هؤالء الغيورون ال يعرفون أنّ احلق يطلب شهداَء للحقيقة أحياناً ". نصرهم"
لقد صمت يسوع أمام بيالطس، ومل يتنازل عن الطاعة ! اهدينوليس فقط جم
مل يستثنِ يسوع أية وصية لكي ينجح يف بقية الوصايا، لقـد  ! الكاملة لآلب

يف خدمـة  (هلذا علّم كلّ من يريد أن يتبعه . كانت طاعته كاملة ودائمة هللا
وا بكلّ أن حيمل صليبه وليس أغصان الظفر؛ وأوصى تالميذه أن ي) احلقضح

مـن  ) بدون معرفة(إنّ الغرية ). ٢٥-٢٤، ١٦مىت (شيء، حتى حبيام ذاا 
  .أجل الرب هي إفساد ملعىن الرب ذاته

  
عن استخدام العنف، مع أنّ احلق " الغرية اليت بدون معرفة"وال تتواىن 

فتستخدم هذه الغرية مـا هـو   ". احلق والسالم تالقيا: "والسالم ال ينفصالن
واحلق أنّ هؤالء الغيورين يقيمون ذواـم ولـيس   ! احلق إلقامة احلق عكس
لقد غار اليهود جداً بسبب العجائب اليت قام ا الرسل بعد قيامـة  ! احلقيقة

وكذلك األمر، راح ). ١٨-١٧، ٥أع ) (العنف(يسوع وجلؤوا إىل سجنهم 
اروا من اجتماع اليهود يقاومون وحيرفون ويفترون على بشارة بولس عندما غ

  ).٤٥-٤٤، ١٣أع (كلّ أهل أنطاكية بيسيدية ليسمعوا كلمة اهللا 
لقد أدان يسوع ابني الرعد عندما طلبا منه استخدام العنف من أجـل  

مـىت  (؛ ورفض أن يقاوم أعداءه بالسـالح  )٤٥، ٩لو  ١٧، ٣مر (البشارة 
لذلك "! نساناإل"على " احلقيقة"إنّ الغرية الطاهرة ال تفضل ). ٥٣-٥١، ٢٦

ال تسلك إالّ بالسالم واحلوار واالحترام، ألنّ أعظم ما عندها هو اإلنسان ولو 
ونعنف ذواتنـا فقـط،   " نغصب"على العكس علّمنا يسوع أن . كان خمطئاً
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، وملكوت اهللا هو يف داخلنا "ملكوت اهللا يغتصب اغتصاباً: "وليس اآلخرين
  ).١٢، ١١مىت (

غريةً بدون معرفة، فأسر املسيحيني وساهم يف  لقد غار بولس يف البداية
من جهـة الغـرية مضـطهِد    : "رجم استفانوس، وهو يقول عن ذاته آنذاك

ولكنه ملا غار باحلق عرف األتعاب طريقـاً لتحقيـق   ). ٦، ٣فل " (للكنيسة
: وصارت له) ١٤-١٢، ٣فل (مناه، وصارت غريته سباقاً يف خدمة املسيح 

  ).١٣، ٤كول (" غرية كثرية ألجلكم"
هلذا ال يتردد بولس الذي اخترب نوعي الغرية، اليت بدون معرفة والـيت  

؛ )١، ١٤؛ ٣١، ١٢كـور   ١(غريوا للمواهب احلسنة "باملسيح، أن يقول 
  ).١٨، ٤غل " (حسنة هي الغرية يف احلسىن"وأن يردد 
  

ألمـر  ا. الغرية احلسنة تلتزم بأمرين ال تعرفهما الغرية اليت بدون معرفة
األول هو الوسائط الطاهرة، ومن هذه الوسائط أوالً الصرب مثّ بذل الـذات،  
وبعده املساحمة واحلوار واالحترام؛ أي أنها تطيع كلّ الوصايا وال تستثين أية 
وصية من أجل باقي الوصايا؛ إن الوصايا اإلهلية هي سلسلة واحـدة، حـني   

أما األمر الثـاين فهـو أنّ   . كلّهانقطع حلقة واحدة منها نكون قد قطعناها 
الغرية احلقيقية ال حتمل أحالماً غري طاهرة وال تغار من أجل أجماد شخصية بل 

فليست غريةً حسنة أية غـرية  . من أجل خدمة الرسالة اليت تكرست ألجلها
  .مواضيعها غري حسنة

قيقي هـو  احل" الغيور"لذلك . إنّ الدين دعوة للتوبة وليس أداةً للتربير
واملتكلّم بالسـالم  "التائب، وبالتايل هو املتواضع وصاحب الصوت املنخفض 
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ظهر اهللا لنفسه شعباً غيوراً"هكذا ". جلاره باحلقوهلـذا  ). ١٤، ٢تيطس " (ي
  .، آمني)١٩، ٣" (كن غيوراً وتب: "يصرخ فينا مالك الرؤيا
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 ١٤- ٦، ١٢رو 

 بعد العنصرة ٦األحد الـ 

  

  املواهب وحرارة الروح
  

  "F�5H� 0!K�MG �! ا<+��Hد و�Pّر-� ���0وح"
 

  
، هذا ما "ألنك فاتر ولست بارداً وال حاراً أنا مزمع أن أتقيأك من فمي"

سر الفرح يف احلياة املسـيحية  ). ١٥، ٣رؤيا (يقوله الشاهد األمني الصادق 
ة دون أن نذوق طعمهـا  ، وإالّ لَعشنا املسيحي"حارين بالروح"هو أن نكون 

احلقيقي.  
. يربط بولس الرسول بني املواهب وبني حرارة الروح، وبالتايل مع الفرح

هناك أمران جيعالن املواهب أداةً حلرارة الروح والعكس صحيح، فإن املواهب 
يف املواهب ومن " التنوع. "دون هذين األمرين تغدو سبباً للشقاقات الكنسية

  .واهب، مها العامالن اللذان يشعالن حرارة الروحمن امل" الوحدة"مثّ 
  

". مواهب خمتلفة باختالف النعمة املعطاة لنا"يشري هنا بولس الرسول إىل 
تتنوع املواهب وتزداد لسببني، األول هو تعدد احلاجـات والضـرورات يف   
الكنيسة، والثاين هو وجود أناس غري متكاسلني حارين، يف هاتني احلـالتني  

 نعمته بغزارة ويعطي املواهب العديدة يف حيـاة الكنيسـة عـرب    يسكب اهللا
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فحيث تكثر اخلطيئة هناك تكثر النعمة، وحيـث اإلنسـان احلـار    . مؤمنيها
  .واتهد هناك تكمل نعمةُ اهللا يف ضعفه

يعدد بولس الرسول أكثر من مرة املواهب بتنوعها و يؤكد على احترامها 
). ٢٠-١٩، ٥تسا  ١" (ال تطفئوا الروح: "يفاًمهما بدا بعضها بسيطاً أو ضع

فكمـا أن اجلسـد   . إن تنوع املواهب يكملُ خدمة جسد املسيح الكنيسـة 
البشري ال يتألف من عضو واحد هكذا ال تكتملُ اخلدمة يف الكنيسة مـن  

إن احلاجات عديدة، للوعظ واخلدمـة والنبـوءة والتعلـيم،    . موهبة واحدة
  .وغريها الكثري يعددها بولس يف نصوص أخرى. ..والرمحة، والعطاء، إخل

. أما تعدد املواهب، فيهدده اخلطر بالتمييز، حيث يتعاىل عضو على عضو
وهذا حيصل عندما تقيم املواهب كقدرات . وتصري املواهب سبباً حملبة يف رياء

بينما املواهب بلغة بولس الرسـول  . خاصة باملؤمن، أي ملكية له أو ميزة فيه
ليست الفرادات أو امليزات النوعية اليت ميلكها املؤمن، إمنا هي اهلبة اإلهلية اليت 

فاملؤمن هو وكيل يف املوهبة املعطاة له على نعمة اهللا اليت ". نعمة"أُعطيت لنا 
لذلك حيترم املسيحي موهبته كما أية موهبـة عنـد   . فيها، وليس مالكاً هلا

ثابة العضو يف خدمة اجلسد، فبحسب الرسول وإذا كانت املوهبة مب. اآلخرين
لذلك إذا نظرنا للمواهب على أـا  . إن أضعف األعضاء هي أكثرها كرامة

أما إذا استعملنا املواهب كـأداة  . خاصة فإا ستقودنا إىل الشقاق" ميزات"
  ".حنب بعضنا بعضاً حباً أخوياً"للخدمة فعندها تصري للمحبة و

  
) بدل متزيقه والفوضى فيه(يف وحدة جسد املسيح تساهم املواهب عامةً 

أوالً من مصدرها الواحد، وهو الروح القدس، إن املوهبة هـي  . من سببني
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السبب الثاين الذي يقود من اخـتالف املواهـب إىل وحـدة    . عطية الروح
إن قيمة املوهبة ال تقدر . املؤمنني هو غايتها الوحيدة، احلقيقية، وهي اخلدمة

ها أو فرادا أو ندرا أو حجمها، إمنا تقدر من مقـدار خدمتـها   من نوعيت
  ).٣١، ١٢كور  ١(ومسامهتها يف بناء جسد املسيح الكنيسة 

  
، )١٤، ٤تيم  ١" (ال مل املوهبة اليت فيك"هلذا يوصي بولس الرسول 

جيـب أن نفـرح   ). ٧، ٧كور  ١" (موهبته اخلاصة"ويذكر أن لكل واحد 
وجيب أن نـزداد احتاداً يف تعددها لنكمل عمل اخلدمـة  . باملواهب وتنوعها

يقـول األدب  . وجيب أن نتضع كلّما ازدادت اهلبة حجمـاً . دون نقصان
  .الشجرة املثمرة منحنية: الرهباين

فليبحث كلّ منا عن موهبته اخلاصة، ورمبا عن الكثري من املواهب الـيت  
نعلم أن كلّ شيء مهمـا كـان   ول. جيهلها يف ذاته، أو حتى أنه يستهني ا

ولنعلم أن أهم ما يف املواهب ليس . صغرياً، ألنه عطية إهلية، فإن كرامته كبرية
يضع " كيف"إذن لينظر كلّ منا إىل . حجمها وال عددها، بل هو استخدامها

  .مواهبه يف خدمة احملبة اليت بال رياء
  

" وا غري متكاسلنيكون"بالوقت ذاته يأخذ املسيحي بكلمة بولس الرسول 
ألن املوهبة اليت ال توضع يف اخلدمة تقتل الروح، واملوهبة اليت تسخر للخدمة 

ومن أُعطي لـه الكـثري   . دون تكاسل جتعلنا حارين بالروح عابدين للرب
ال شك أنه من املهم يف الكنيسة، أن نكتشف املواهـب  . سيطلب منه الكثري
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ولكن بالوقت ذاته ختضع املواهب للتنظـيم  . املعطاة من الروح يف كلّ أبنائنا
  . والترتيب حبيث تقود يف تعددها إىل وحدة احلياة املسيحية

، "احملبة دون ريـاء "وبـ " باالجتهاد دون تكاسل"إن مارسنا املواهب 
  .عندها تصري أتعاا حطباً لشعلة الروح، آمني
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 ١٤- ٦، ١٢رو 

 بعد العنصرة ٦األحد الـ 

 

  املـواهـب واملـواهـبية
  

" �-�9N�1ّ ا�*��� �ًQ)� <5Q)� �-واّد  
  "و�&ّ.�!� �(� <5Q�MG Rٍ)� S ا�05ا��

  
  

ويزداد ملعان الكنيسة بازدياد . تبىن الكنيسة من املواهب اخلادمة فيها
لن تصل البشارة إىل اجلميع إالّ بغزارة وتلّون املواهب . تعدد مواهب أعضائها

لقد خدمت املواهب املختلفة البشارةَ بالكلمة يف . نني واخلداّماملعطاة للمؤم
كان بولس الرسول رجالً حاراً ونارياً، وحيث ذهب أشعل . بدايات املسيحية
وكان اإلميان بالكلمة ميتد أسرع من امتداد النار يف اهلشيم، . هلبة اإلميان بقوة

ات بولس تشدد الركب إذا كانت كلم. تنفخ فيه كلمات بولس روحاً قوية
املخلعة اليوم، فلنتصور كم كانت كلماته تلهب القلوب وتؤجج مواهب 

اليت كانت " القوى"الروح يف زمن الكنيسة األوىل، أضف إىل حرارة كلماته 
  اخل...ترافقها من مواهب األشفية والعجائب

 لكن كان من املنتظر أيضاً أن يظهر إىل جانب أصحاب املواهب بعض
إذا صح التعبري؛ أي الذين كانت مواهبهم ليست من نفخ  - "املواهبيني"

ونتذكّر كيف اندفع مسعان الساحر ليشتري . الروح القدس وال من نعمه
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لقد عانت الكنيسة من ذلك يف تارخيها مرات عديدة ! باملال مواهب الرسل
املوهبة هي ". املواهبية"غري " فاملوهبة. "وخاصة يف السنوات األوىل للبشارة

هبة الروح القدس املعطاة خلدمة بنيان الكنيسة، أما املواهبية فهي التفنن يف 
الشخصية، أي تلك امللَكَات البشرية، خاصة  -املواهب–إبراز القدرات 

  .عندما يكون دافع إبرازها هو املصلحة
ها إن التمييز بني املواهب كان حاجة ماسة يف حياة الكنيسة األوىل، فأي

من الروح وأيها من اإلنسان؟ وهل من السهل متييزها ما دامت تتشابه 
بالشكل اخلارجي كثرياً؟ خاصة عندما تلبس املواهبية رداَء اخلدمة والغرية، 
عندها يصري هؤالء املواهبيون كالذئاب اآلتني بشكل احلمالن، كما نبه عنهم 

هبيات تتشابه كثرياً من وجهها ال شك أن املواهب واملوا. الرب يف اإلجنيل
ولقد حذّر يسوع خباصة من املسيح . البشري كطاقات أو قدرات مميزة

أشفية، (الدجال، الذي سيتشبه باملسيح ذاته يف الكثري من املواهب 
، لكن هناك أمر واحد ال يستطيع املواهبيون التشبه فيه باملسيح أو ...)نبوءة،

فما هو هذا األمر؟ وكيف منيز . الروح القدسبأصحاب املواهب اليت من 
  .املواهب؟ ما دام ذلك أمر ضروري جداً

 ام األوىل للكنيسة قد وصلوا إىل حداالزدراء "لقد كان البعض يف األي
حني كثُر عدد الذين يدعون . ، وذلك لتكرر احلاالت اخلاطئة"باملواهب

أنواعها ويأخذهم احلماس للخدمة اإلميان ويظهرون أشكال الغرية واالندفاع ب
مبقدار يندر بني املؤمنني، ويسمون أنفسهم أصحاب املواهب اخلاصة، أو على 

، ويتصرفون بناًء )أم غري اآلخرين وهلم دعوة خاصة(األقل يؤمنون بذلك 
، وهذا كاف ليهدم حياة الكنيسة ويدب الفوضى فيها "مواهبيون"على إم 
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ولألسف دون أن يتوقف الكالم الناري عن اخلدمة ودون وينـزع السالم، 
  "!الروح"لكن لألسف، يغيب ! أن تغيب الشعارات الطنانة عن التفاين

  
ال ختمدوا الروح، ال تزدروا النبوءات، بل : " هلذا يقول بولس الرسول

١٩، ٥تسا  ١" (حتققوا يف كلّ شيء، ومتسكوا باحلسن، واجتنبوا كلّ شر -
وإىل إشعال " عدم إطفاء الروح"كان جهاد بولس يسعى إىل  إذا). ٢٢

املواهب للخدمة، فإن جهاده لضبط املواهب ومتييزها عن املواهبيات مل يكن 
أمور اخلدمة " ترتيب"فلم يكن مهّه فقط تأسيس الكنائس بل أيضاً . أقلَّ

وبشر ولطاملا عاد وزار الكثري من الكنائس اليت كان قد سبق . والبشارة فيها
فيها وأسسها، ولكن اآلن ليعاجل اخلالفات واملواهبيات الرنانة اليت ظهرت 

. مل خيترب أحد كبولس كيف تنري أو حترق هلبةُ املوهبة حياةَ الكنيسة. فيها
فلننظر إىل بولس، عكس اآلخرين، يدعونا لكي ال نطفئ املواهب ولكي 

فوق الطبيعية مثل  كأمور(نتحقّق منها، وذلك خوفاً من خطر تزيفها 
خارجي فة قليلة ). العجائب والنبوءات وكحماس روحيمل تكن املواهب املزي

ولقد قادت هذه مرات عديدة وتقود ). اليت من الذات وليست من الروح(
 - البولسي -فما هو القانون األساسي . إىل انقسامات يف حياة الكنيسة

ووضعها يف خدمة بنيان جسم  إلحياء هلبة املواهب ولكن ترتيبها أيضاً
  الكنيسة وخدمة وحدته؟

  
الذي ميتحن صدق املواهب، ) الكنسي (هو القانون البولسي " الترتيب"

ويفصل بني مواهب الروح املعطاة للخدمة وبني املواهبيات املرجتلة من الدوافع 
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 فإذا كان بولس يطلب أالّ نـزدري باملواهب وأالّ خناف خماطرها. البشرية
ومعيار ذلك هو . وأالّ نطفئ الروح، فهو على الفور يدعو أيضاً إىل اختبارها

  .أن تكون للخري العام وبترتيب
كيف تترتب املواهب؟ هل املواهب كلّها على مستوى واحد من 
األمهية يف حياة الكنيسة؟ هل أمهية العجائب مثل أمهية التعليم؟ وهل األنبياء 

تفاوت يف أمهية وترتيب هذه اإلمكانات واملواهب؟ بأمهية الرسل؟ أم هناك 
وإذا كان هناك فارق يف األمهية، فكيف تترتب املواهب وما هو معيار 
ترتيبها؟ ال شك أن هناك ترتيب مهم جداً، وهناك فارق كبري بني أمهية موهبة 

ميكننا أن . عن موهبة أخرى، أي بني خمتلف املواهب املعطاة من الروح
يف رسائل بولس النصوص اليت يعدد فيها املواهب الروحية، وحناول  نتصفّح

  .أن نستخلص ترتيبها واملعيار لذلك
  

يعدد بولس مرات كثرية املواهب املختلفة، وتأيت كلّ مرة بتنوع آخر 
وترتيب خمتلف، لكن مطالعة عميقة وهادئة، وخاصة عندما نربط بني بعض 

-١، ١٣كور ١(فيها بتخصص عن املواهب مثل النصوص اهلامة اليت يتكلّم 
، تبين أن أهم موهبة هي ممارسة )١٩-١، ١٤كور  ١(و) نشيد احملبة: ٨

فإن كانت يل معرفة اللغات والتكلم بألسنة مجيع الناس، ولو كانت يل . احملبة
 دت كلّ أموايل وأسلمتالفقراء وبد النبؤة وقدرة نقل اجلبال، ولو أطعمت

أو صنجاً يرنُّجسدي حت حناساً يطن ة صرتإنّ . ى للحرق، وليس يل احملب
  .قيمة املوهبة وكرامتها هي مبقدار احملبة اليت فيها
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بوضوح تسلسل املواهب ) ٢٨، ١٢كور  ١(يرتب بولس الرسول يف 
ويوضح للمؤمنني أن اهللا يعطي للعديدين مواهب عديدة، . من حيث أمهيتها

د الواحد وخمتلفة الطاقات والوظائف، ولكن من أجلِ وكلُّنا أعضاُء للجس
أَلعلَّ اجلميع رسلٌ؟ أَلعلّ اجلميع أنبياء؟ أَلعلّ . "خدمة هذا اجلسد وحياته

نعم إن املواهب عديدة ". أَلعل اجلميع يتكلّمون بألسنة؟... اجلميع معلمون؟
رتيب والتعاون غري ممكن دون ت. ومتنوعة؛ لذلك جناحها يكمن يف تعاوا

لذلك حني يعدد بولس الرسول املواهب األساسية يف . كما يف اجلسد ذاته
بأدوار (لقد وضع اهللا أناساً يف الكنيسة : "الكنيسة يلفظ عالنية أوالً وثانياً

، وبعد )عجائب كبرية(أوالً رسالً، ثانياً أنبياء، ثالثاً معلمني، مثّ قوات ) خمتلفة
  ".ذلك مواهب أشفية مثّ ألسنة

  
فالعديدون ! ولعلّنا، على األغلب، نظن العكس متاماً، ونقلب الترتيب

أكثر ن العجائبخارزماتيك(فالعجيبة واألشفية والتكلم بألسنة . منا يكرمو (
فهو . بينما يقلب هنا بولس الترتيب. تعطينا االنطباع عن وجود مواهب عليا

وصنع العجائب واخلوارق وشفاء ) التكلّم بألسنة(يضع احلاالت اخلارزماتيكية 
املرضى، يضعها يف الدرجة األخرية باألمهية، على عكس تقديراتنا وتكرمياتنا 

وجنده يضع قبل كلّ ذلك ما هو طبيعي مثل التعليم والنبوءة وأوالً . العامة
  .الرسولية
  

ما سبب ذلك؟ وما هو معيار بولس يف ترتيب سلطة املواهب املختلفة، 
ولكن املعىن العميق . ها؟ ال شك أن املعيار الواضح هو اخلدمةأي أمهّيت
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يكشف الذهيب الفم، يف شرحه لكالم . للخدمة هنا يفترض شيئاً أساسياً
بولس هنا، أن املعيار يف أمهية املواهب املختلفة، وبالتايل مبقدار سلطتها يف 

انياً أنبياء وثالثاً حياة الكنيسة، هو مقدار احملبة، حيث يرتب أوالً رسالً ث
فمقدار البذل يف . ، أي مقدار اهود الذي يقدمه اإلنسان..."معلّمني مثّ 

  .موهبة ما هو مقدار كرامتها
، ألن "صفر"هكذا، إن مقدار اهود الشخصي يف صنع العجائب هو 

جمترح العجيبة ليس اإلنسان بل اهللا، الذي شاء ألسباب يعرفها أن يتمم 
يعلو على ذلك التعليم ألنه . كذلك األشفية، فاهللا هو الذي يتممها. العجيبة

وتعلو عليه النبوءة ألنها تتطلب نسكاً . يتطلّب بذالً أكرب من حياة اإلنسان
وتعلو على اجلميع املوهبة اليت يبذل . وزهداً يف احلياة أكرب من جمرد التعليم

، حيث يصري "الرسولية"موهبة إا . اإلنسان فيها كلّ ذاته وليس أجزاًء منها
فالرسولية فيها البذل األقصى، ولذلك . اإلنسان بكليته هللا وليس ببعض منه

لذلك . يف الرسولية التعبري احلقيقي عن احملبة الكاملة هللا. تعطى السلطة األعلى
وهذه الرسولية، أي التكريس الكلي، هي ". أقام اهللا يف الكنيسة أوالً رسالً"

الرسولية ليست ... املواهب حتى إن مل تقترن بالعجائب أو األشفية أمسى
هلذا ال . والكلي" بالبذل الكامل"ولكنها مشروطة " باخلوارق"مرتبطة حصراً 

يتردد بولس الرسول يف مقدمة كالمه، قبل النص الذي مسعناه اليوم، أن 
فما هي هذه ). ٣، ١٢" (أقول بالنعمة املعطاة يل لكل من هو بينكم: " يقول

النعمة ومن أين أُعطيت له وملاذا؟ إا نعمة السلطة، أُعطيت له من اهللا، وذلك 
فبمقدار ما بذل مبقدار ما . ألنه أحب بكليته وبذل كلّ ذاته ليصري رسوالً
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 ١(إن أعظم موهبة هي الرسولية ". كل من هو بينكم"وهبت له السلطة على 
  ).٦، ١تيم  ٢(التشريع وإقامة املعلّمني  ولذلك هلا حق) ١٨، ١تيم 

  
فاملواهب مهما تعددت ومنت ختضع للترتيب . إذن املواهب غري املواهبية

أما املواهبية فيصري ا حاملها قطباً وليس عضواً، وجيذب إليه . وال جترح احملبة
 املواهب ). بوعظه عن يسوع وخبدمته للكنيسة(وليس إىل يسوع الناس

أحتب اخلدمة، وحتب . ية ال تترافق مع الظهور بل حتيا يف التخفّياحلقيق
  .الكنيسة؟ أخدم دون أن تعرف مشالُك ما فعلته ميينك

ليس معيار املوهبة ارتفاع احلماس وال حجةَ الكالم وال نقلَ اجلبال، إمنا 
ة واحلفاظ على الوحدة والطاعة للترتيب الكنسيال تفيد الكنيسة . احملب

األصوات العالية، مهما امتلكت من مواهب وطاقات، وال يبين جسد يسوع 
  .الطاقات اخلالّقة بقدر اجلهود املتظافرة

الكنيسة ليست مجاعةً كلُّ منها يؤمن كثرياً وكلُّ منها ميتلك طاقات 
. ، الكنيسة هي كلّ متكامل وجسم واحد...فريدة وكلُّ منها مبدع أو غيور

. املوهبة حتترم التنظيم، فتقويه ويشددها يف اخلدمة. ابليس يف الكنيسة أقط
. أما املواهبية فال تستطيع أن حتترم التنظيم، ألنها تبغي السلطة وليس اخلدمة

االنشقاقات الكنيسة مل حتصل على أيدي أناس عاديني، بل بسبب من 
 أشخاص مواهبيني، مميزين إما بذكائهم أو مبعلومام أو حتى بتقواهم،

املواهب مضرة حني . ولكنهم صاروا شيعةً ألم أحبوا ذام أكثر من الوحدة
جتعلنا نشعر أننا فوق اآلخرين وليس معهم، أو أننا على الكنيسة بدل أن 

بدل أن " السذّج من املؤمنني"نكون فيها، أو أننا أوصياء ومشرفون على باقي 
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أية موهبة ليست يف . ري مزيفةأية موهبة تتعاىل على احملبة تص. نكون ملحاً
املواهبيون مدهشون بطاقام ومحاسهم ورمبا . ترتيبها تغدو مواهبية للفوضى

لكن يقلبون املوهبة من خادمة للمحبة إىل خادمة ... بتقواهم أو باإلحسان
  .للذات

املوهبة العظمى هي احملبة، وال موهبة ضد الوحدة، وال موهبة فوق 
. عظمةُ املوهبة حني يتخفّى صاحبها لينقص هو ويزداد املسيح تحفظُ. اخلدمة

وادين بعضكم بعضاً باحملبة : "لذلك يقول بولس الرسول يف الرسالة اليوم
مقدمني بعضكم على بعضٍ يف : "مشرياً إىل معيار املواهب، مثّ يقول" األخوية
لروحي ، مشرياً إىل التواضع والتخفي وعدم جتاوز الترتيب ا"الكرامة

  .للمواهب، آمني
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 ٧- ١، ١٥رو 

 بعد العنصرة ٧األحد الـ 

  

  الشريعة اجلديدة
  

��� ا�AN-�ء أن ��H*� وه� ا�Q(:�ء" ��!��"  

  
  

لقد خلق اُهللا اإلنسان ذكراً وأنثى، وكانت . التنوع كان مع بدء اخلليقة
فتنوعت . صيغةَ التعايشلكلّ منهما ميزاته اخلاصة به وفراداته، وكان التكامل 

املواهب والطاقات اجلسدية والنفسية، أي اختلفت بني آدم وحواء، حىت تصري 
  .حياما جممل حياة االثنني معاً

عا اخلالف، فقد أدخلته اخلطيئة وليس التنوةُ . أمفعرفت احلياةُ البشري
يد اجلسدي التمييز بني القوي والضعيف، على األصعدة املختلفة، مثل الصع

والعقالنـي فهناك أقوياء البنية وهناك العليلون. واملادي . هناك من أخصبت
وال يتساوى . حقيقي" تفاوت"إذن هناك . أرضه فغنـي ومن شاحت فعاز

  .إنسان مع آخر يف كلّ شيء مهما شاه
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 أن تتفاوت الظروف والطاقات، وهذا طبيعي هلذا يف كلّ جمتمع ال بد
هل التفاوت يلغي التعايش؟ أم أنه حكم على الضعيف أالّ يوجد ولكن 

  بشريعة الغاب؟
أن القوي يأكل الضعيف، وسبيلنا إىل الوجود : اجلواب الطبيعي هو

فيغدو الصراع الوجودي هو التسابق مع باقي الناس على ! وحيد وهو القوة
للثبات أمام صراع احلياة،  امتالك مواهب أو إمكانيات مادية ومعنوية تؤهلنا

متاماً كالعامل احليوانـي والطبيعي، حيث السمكة الكبرية حتيا على أكل 
  .السمكة الصغرية، واألقوياء يعيشون على حساب الضعفاء

إذن، يف هكذا نظام، القوي يتسلّط على اآلخرين ويعمل على 
لقائم على سحق وال حياة مجاعية إالّ يف النظام الديكتاتوري ا. إقصائهم

الضعيف لضمانات القوي، دون تردد حىت لو قدر على إخراجه بالكلية من 
. فال شيء مشترك سوى تقاسم وختصيص األعمال. حلبة الوجود املشترك

وتبقى ! فالقوي يأخذ الربح والرفاهية وخيصص للضعيف األتعاب والذلّ
ويبقى حلم . رب املمكناملراهنة هي احلفاظ على هذا التفاوت باحلجم األك

! الضعيف هو الثورة على هذا الواقع والفرح بأي ضرر يلحق باملتسلّط عليه
فيتعلّم القوي "! الضعيف يف خدمة القوي"شعار جمتمعات االستهالك هو 

 من غفوة الغنـي ة ويتعلّم الفقري الرياء والتزلّف ليكسبالتسلّط واألناني
كهذا، تلعب املواهب دور ) دين(يف منطق هلذا . طرفة عني يرتزق هو ا

وكلّما ازدادت املواهب تفاقمت معها . التفريق وتزيد من التفاوت
  !االضطرابات أكثر
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أما بولس الرسول فيقلب هذا النظام، ليبين احلياة االجتماعية واتمعات 
إن أساس . على األسس املسيحية اجلديدة وليس على أساس شريعة الغاب

فاحلياة االجتماعية ال تقوم ! جتمع –وليس اتمع " اتمع العائلة" :بولس هو
ال بل العكس، ! على التصارع وال يثبت الوجود بتهديد وجود اآلخر، حاشى

ولقد أعطى فيه بولس الرسول كرامة . اتمع هو جسد واحد رأسه املسيح
علينا حنن "، "القوي هو يف خدمة الضعيف"أكرب لألعضاء الضعيفة، وأنّ 

هو ... إنّ التفاوت الطبقي أو اخللقي أو". األقوياء أن حنتمل وهن الضعفاء
إن . تفاوت جيب أن يزيد من قوة يشدد حوار احملبة ويفتح باب اخلدمة واسعاً

احلق يف احلياة واحد، كما للقوي كذلك للضعيف، وعلى القوي تقع 
إا . الضعفاء كما عند األقوياء املسؤولية األكرب يف خدمة هذا احلق عند

! هذا نظام احملبة بدل قانون القوة. شريعة اجلسد الواحد بدل شريعة الغاب
قاس من خدمتها وعنايتها باآلخر، وهذا هو القوية تإن التعايش ال . إذن القو

يأيت من حتمية التطابق االجتماعي يف املستويات، ولكن من تنافس اجلميع يف 
  !احملبة

هكذا هنا، كلما ازدادت املواهب تقلّص التفاوت، ألن املوهبة توضع 
هنا املوهبة هي . هنا املوهبة تقرأ مسؤوليةً وليس ميزةً. للخدمة وليس للتمايز

وليس اآلخر " األخ الصغري"هنا اآلخر الضعيف هو . وليست ملكية" هبة"
هو اخلادم والضعيف  فالقوي. هنا كلّ عضو يتألّم ويشعر مع اآلخر. الغريب

  .هو املخدوم باحملبة
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. يف احملبة. يف احملبة ال نعيش لنرضي ذواتنا وإنما لنسعد اآلخرين يف اخلري
، ولكن "مل يرضِ نفسه" -مثالنا–فإن املسيح . من يعجز ال يهان بل يسند

  ".تعيريات معيريك وقعت علي"كما كُتب، 
ل اإلنسان باخلدمة وليس بالتسلّط؛ يف هكذا يف جمتمع شريعته احملبة يكم

  .جمتمع تتكامل املواهب، فتلفي النواقص خلدمة بنيان اجلسد الواحد
  

كبرية وهي رعاية وجه الضعف حيثما ظهر يف " خدمة"إذن للقوة 
إنّ وهن الضعفاء ليس قدرهم ولكنه ! العامل، وليس هلا احلق بالترفّع، حاشى

وة األقوياء ليست ملكهم وإمنا وزنة وأمانة، إنها إنّ ق. رسالة األقوياء
  ).διακονία" (خدمتهم"

فليتحد بعضنا بعضاً، إذن، كما اتخذنا املسيح، باحملبة واملسؤولية ذاا، 
  .د اهللا اآلبِ واألبِ الواحد، آمني
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 ٧- ١، ١٥رو 

 بعد العنصرة ٧األحد الـ 

  

  !قوة احملبة وحريتها
  

��� ا�AN-�ء أن ��H*� وه� ا�Q(:�ء" ��!��"  

  
  

وهلذا علينا أن نتعلّم كيف ! احملبة فن، ال بل إنها سر، ومفتاح السعادة
إنه طاقة ال بل جاذبية، . اإلنسان كائن ديناميكي حييا على احملبة. حنب فعالً

: أي العزلة وهلذا نسمي توقّف هذه احلركة،. لذلك يتجه بالطبيعة حنو اآلخر
إنه . هذا هو ما مييز اإلنسان عن سائر الكائنات احليوانية األخرى". موتاً"

حياة اإلنسان ليست طعامه . ، ودون ذلك ميوت"يبين عالقات"كائن يريد أن 
وإنما حياته هي عالقاته، وطبيعة هذه العالقات حتدد ... أو مهنته أو ماله

ا عنـي أو قوي، بل تقول هذا سعيد فال نقول هذ. حسن حياته أو سوءها
  ...أو أمني أو حمبوب أو

كما أنّ الثالوث متحد باحملبة يف ربوبية . باحملبة يشبه اإلنسانُ اَهللا خالقَه
واحدة؛ كذلك اإلنسان على صورته ومثاله، هو كائن قادر على بناء عالقات 

ن أساسيان دوما وللمحبة شرطا. طبيعتها احملبة، أي التقارب مع اآلخرين
  .إما قوة احملبة وحريتها. تفسد أو متوت
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. بداية، ال بد أن منيز بني احملبة املسيحية الروحية واحملبة الطبيعية الغرائزية
. احملبة املقصودة ليست العواطف اجلياشية، وال إشباع امليول البشرية الطبيعية

ة قويأوالدها حمب أم ها تريدهم هلا، ومن هكذا فقد حتبم، ولكن ة وتتعلّق
حمبة كهذه هي حمبة طبيعية فيها . حمبة هو مظهر دموع آالم يف زفاف ابنتها

فنحن هنا نحب بشرط باطنـي أن نحب أيضاً، نعطي . مقايضة باملشاعر
  .لنأخذ، وتتفاوت املعادلة بني العطاء واألخذ

: اليت يصفها بولس الرسول هنا واعظاً إيانا احملبة اليت نعنيها هي تلك
احملبة ال ". وال نرضي أنفسنا، بل فلريضِ كلُّ واحد قريبه للخري ألجل البنيان"

احملبة ليست أن نشبع مشاعرنا وإمنا أن ! تربهن من املشاعر وإنما تقاس بالعطاء
نا اآلخر، باحملبة باحملبة يشغل. احملبة ترى اآلخر وتنسى الذات. نسعد اآلخر

نفكّر ليس مبا حنتاجه حنن لنرضي ذواتنا وإمنا نفكر باآلخر وحناول أن نرضيه؛ 
فعندما يريد اآلخر أمراً شريراً ". يف اخلري للبنيان"طبعاً، وكما يقول الرسول 

أن : حنب يعين. حنن ال حنايب الوجود، بل نعظُ وننبه، أو على األقلّ نصلّي
أن نفكر بأنفسنا، أن نشبع اآلخر قبل إشباع ذواتنا، وهكذا نفكر باآلخر قبل 

  .دواليك على كل األصعدة املادية والروحية
  

الشرطان األساسيان، إذن، هلذه احملبة مها قوا وحريتها؛ إا على مثال 
يف الثالوث، –وهذان الشرطان يدعيان . احملبة اليت يف الثالوث األقدس

αδιαιρέτως ،ασυγχύτωςختلطفصل وال تة ال تة تتحد . ، أي احملبا حمبإ
فهذا . الكيانات باتحاد ال ميكن أن تنفصل فيه وال يلغي صفات كلّ منها
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ويف هذا . االتحاد قوي جداً، بقوة احملبة وال ميكن ألي شيء أن يعلو عليه
  .االتحاد حرية للشخص ال يسلبه إياها حتى حبه هذا

ة والكاملة تغلب كلّ أمرٍقوة احلقيقية . ة احملبة تغلب الكسل، واحملباحملب
وعندما حياول اإلنسان أن يحب هكذا . أُحب، يعين أن أعطي. تغلب اخلوف

يفكّر اإلنسان طبيعياً كيف يرتاح وكيف يسعد . يقاومه الكسل وربما التعب
حيب ويبدأ يفكّر كيف  هكذا، عندما يريد أن... وكيف يفرح وكيف يغىن

سريبح آخر أو يسعده أو يفرحه أو يساعده، عندها عليه أن يتغلّب على 
لكن احملبة احلقيقية قوية جداً . وهذا حيتاج هود ليس بقليل. الكسل واألنانية
وإذا تغلب من حيب على كسله يبقى عليه أن يتغلّب بعد . وتغلب الكسل
يضحي خياف يف البداية أن تكون جتارته خاسرة من يعطي و. ذلك على خوفه

فمن الواضح له أنه يعطي اآلن . مبردود قليل أو دون مردود على اإلطالق
ولكن متى وكيف سيسترد، ومع رىب أيضاً؟ األسهل أن حيب اإلنسان ذاته 

على خوف كهذا جيب أن . مباشرة دون هذه املقايضة اخلطرة، وربما اخلاسرة
  .ردنا أن حنبنتغلّب إذا أ

رهيبةٌ هي قوة احملبة، اليت جتعلنا نغلب كسلنا لنصري يف خدمة األخ، 
قوة احملبة ختدم حاجات . ونغلب خوفنا األنانـي لنبدأ دون وجل يف العطاء

اآلخر دون تردد، قوة احملبة تتجاوز حىت خطيئة اآلخر وليس فقط ختدم 
رباط الوحدة الذي ختلقه بني املُحب ال شيء يقوى على احملبة وعلى . أوهانه

  .واآلخرين
من أين لنا بقوة حمبة كهذه؟ احملبة املسيحية ليست كالغرائزية اليت تقوم 

احملبة ! على مقايضة العواطف، وتتبدل وتنقلب إذا أساء الطرف اآلخر املقايضة
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كنتم فإن . "املسيحية قرار بأن نعطي حباً وخدمة وتضحيات دون أن ننتظر
احملبة املسيحية تأيت عن وعي كبري وقرار " حتبون من حيبونكم أي أجر لكم؟

  .مسؤول
، "أحبوا أعداءكم"أحبوا ليس من حيبكم، وال أيضاً من ينساكم، بل 

قوة كهذه ال ! حمبة كهذه حتتاج لقوة ال نأخذها من البشر: أوصانا يسوع
لذلك من ال . ي يعطيها والنعمة اليت حتفظهاميكننا أن نستمدها إال من اهللا الذ

يصلّي ويطالع ويتمسك باملصدر اإلهلي كلّ حلظة، ال ميكنه أن حيب ألنه لن 
من له مثل هذه القوة على حمبة األعداء أيضاً، إذا مل يكن احلب اإلهلي ! يقوى

 من ذاق قد غمره ومأله نعمة وثباتاً؟ ال يتنـزه عن املقايضة املشاعرية إالّ
حب اهللا الفائق الطبيعة له؛ فال يعود، بعد أن نعم ذا احلب يشترط يف حبه 

ال حيب حقّاً إالّ . للناس مبادلتهم حبب بشري، بل يكتفي أن حيب كمعلّمه
اإلنسان الروحي الذي مألت قلبه تعزيات الروح وسالم اهللا، فال يعود يطمع 

ب علينا قبلها أن نصلّي وجناهد ونسجد لذلك لكي حن. بتعزيات البشر
  .لنحافظ على نعمة اهللا اليت تقوينا يف كلّ شيء

  
وهذه احلرية . حرية احملبة، هي شرطها الثاين لتكون حمبة حقيقية طاهرة

الغرائزي زها عن احلبته. هي ما مييحري ة ال تعطي للمحبة الغرائزيا ! احملبإ
ة، ألنة إجباريللذات عن طريق اآلخرحمب ة كهذه . ها باألصل حبيف حمب

إا حمبة ختتلف عن . طبيعية يسود التعلّق ويصري احملب عبداً حلبه وليس سيداً
تلك الروحية أا ليست باملطلق حرة وواعية، ألنها من اإلنسان وليست كلّها 

ويغلب عندها . ض وتشترطإا حمبة تقيد وال حترر، ألنها حمبة تقاي. من اهللا
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هذه لغة احملبة الطبيعية "! أنا أحب كثرياً أما اآلخر فال حيبين"الشعور والقول 
إن احملبة الطبيعية هي عالقة بشرية بني . وهي خمتلفة عن احملبة احلقيقية الصافية

اإلنسان واإلنسان ومهما طهرت تبقى متاجرة وتطلب املبادلة، وال تعطي 
لذلك أعلن يسوع جهاراً أن . دائمة، بل سعادا لذّة أنانية يف حلظات سعادة

  !حمبة األعداء هي اليت تكشف حقيقةً صفاء حمبتنا وطهارا
ومن أين لنا هذه احلرية اخلفية؟ إن ممارسة أعمال احملبة مع الناس هي 

واملشارطة ألن الناس مجيعهم وأنا ميالون إىل املقايضات . ممارسة سهلة العطب
الطبيعي الً مع اهللا هي املمارسة الطاهرة . ونستسهل احلبة أولكن ممارسة احملب

هلذا ال ميكن ملن مل يتدرب على احلب مع اهللا أن ينجح يف احلب مع . األكيدة
اهللا هو احملب يف حرية احلب املطلقة، وحمبتنا له هي مدربتنا إىل تطهري . البشر

ذا كنيستنا األرثوذكسية تشترط قبل اخلدمة االجتماعية وحمبة هل. حبنا فينا
الفقراء واخلدمة والبشارة وكلّ أعمال وفضائل احملبة، وعلى أمهيتها، تشترط 

  .أوالً حبنا هللا
  

حنب حيناً يف عطاء وحيناً يف ! إننا نتأرجح يف احلب بني الروح والغريزة
ونعترف بتواضع أن . ل فيه زؤان بني القمحإن حمبتنا كالزرع الذي دخ! جتارة

ولكن هذا الواقع ال ! هذا أمر منتظر، ما دمنا بعد مل نقدس كلّ شيء فينا
يدفعنا إىل القنوط أو القبول برياء احملبة أحياناً، بل يدفعنا إىل بذل جهد آخر 

  .خاص لتنقية الزؤان من قمح احملبة الصايف
هناك، يف الصالة تتنقّى احملب اهللا تتعفّف أعيننا يف حب ة، عندما حنب

  .حمبتنا هللا حتررنا وتقوينا يف ممارسة احملبة. الناس
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الصالة هي املخدع الذي يناولنا فيها اهللا قوة للحب وطهارة فيه 
وحرية، فإذا أردنا أن يكون لنا قوة حمبة ال يغلبها شيء علينا أن نصلّي صالةً 

حينها، كلّ . املصلّي بال انقطاع حمب بال انقطاع. ءدائمة ال يعكرها أي شي
مسؤوليته ناجتة عن احملبة، أي مهومنا الشخصية ومهومنا من أجل األخوة 

. وأوهان اآلخرين وحاجام، كلّها تصري حطباً لنار الصالة وليس عثرة هلا
وهو هكذا احملب للصالة حيب اجلميع إىل النهاية وكلّ حني، ويقدر على ذلك 

نا له. حرر حبه، حينها نطهالً، ولنصلِّ ملن وملا حنبلذلك لنصلِّ أو.  
قوة احملبة وحريتها تأتيان من حبنا هللا، وعملياً من ممارسة الصالة والتوبة 

نولد طفالً حيب بالغريزة وننمو يف تعلّم . حنن نكمل يف احملبة. والسجدات
  . مع اهللا يف اجلهاد الروحياحلب مبقدار ما نتمرن عليه أوالً

  
حمبة كهذه ال تدين اآلخر من ! حمبة قوية وحرة هي حمبة جريئة جداً

. من حيب ال حياسب بل يسند. أوهانه ألا تشعر ال بالتعايل وإنما باملسؤولية
إن حمبتنا لألقوياء . هلذا من هو يف ضعف أو هوان هو أكثر من يستقطب حبنا

لكن حمبة الضعفاء والفقراء وأصحاب . قوية، ورمبا ليست حرةليست حمبة 
هكذا منتحن وننقّي حمبتنا، . احلاجات اخلاصة هي حمبة كاملة وحرة فعالً

يا إخوة علينا حنن األقوياء أن حنتمل : "عندما نتذكّر كلمات بولس الرسول
  .، آمني"وهن الضعفاء
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 ١٧ - ١٠، ١كور ١

 بعد العنصرة ٨األحد الـ 

  

  الـوحـدة
  مـراهنة احلـرية فـي املـعرفة واملـحبة

  
  "أن X&���ا �Aً< واP.ًا وأّ< -�5ن �!��A�&L <5ت... أV�U إ�!5>"

  
  

، هكذا نصلّي "بعد التماسنا االتحاد يف اإلميان وشركة الروح القدس"
سنواا األوىل يف ما كان مييز حياة الكنيسة يف . قبيل حلظة املناولة املقدسة

، ٤أع " (اجلمهور الذين آمنوا كانوا قلباً واحداً ونفساً واحدة"أورشليم أنّ 
باسم يسوع "هلذا يستحلف بولس الرسول هنا أهل كورنثوس وإيانا ). ٣٢

  .أن نكون واحداً، فكراً وقلباً" املسيح
. نيسةالوحدة واالنشقاق مها أهم أمرٍ يف مستقبل املسرية التارخيية للك

مخس مرات من أجل وحدة ) ١٧يوحنا (لقد صلّى يسوع يف تنهداته الوداعية 
  "!ليكونوا هم كما حنن، ليكونوا واحداً: تالميذه بعد مغادرته هلم

لكن، ويا لألسف، ظهرت األلفية األوىل والثانية زمناً للشقاقات فحصل 
! دونيني يف القرن الرابعاالنشقاق األول يف الشرق بني اخللقدونيني وغري اخللق

وحصل بعدها االنشقاق الكبري بني الشرق الغرب بني أرثوذكس وكاثوليك 
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يف القرن احلادي عشر، مثّ حلق االنشقاق الثالث يف الغرب بني كاثوليك 
واليوم ترتفع األصوات، وهي حمقّة، نريد األلفية الثالثة ألفية ... وبروتستانت،

  .إتحاد بدل الشقاق
يف تتم الوحدة، ال بل ما الذي مينعها، لكي نرفعه ونتحد؟ قد لكن ك

 البعض أنّ السبب الوحيد للشقاقات كان اختالف ولكن "العقائد"يظن ،
احلقيقة تقول إنّ هناك سبباً ثانياً ال يقلّ أمهية وهو األصعب يف التصحيح، 

يتم التعويض لكن كيف . إنّ تصحيح األفكار يتم باحلوار"! وهو نقص احملبة
  !عن نقص احملبة، إالّ باالحترام واللّقاء والصالة معاً، وحقّاً؟

اإلنسان كائن حر يف معتقداته ويف صداقاته، حر يف اختيار وتشكيل 
إذن، إنّ . معرفته، كما هو حر يف إدخال اآلخرين إىل قلبه أو إخراجهم منه

فة ويف احملبة، يف العقل ويف الوحدة املسيحية هي رهينة هذه احلرية يف املعر
  .القلب على السواء

  
والفرق بني . املعرفة، مسألة أساسية يف احلياة، وتكوا عوامل عديدة

هو غياب أو حضور احلرية يف تطوير معارفه " املؤمن احلر"وبني " األصويلّ"
هل أنت حر أن تبدل معتقداتك حني تراها خاطئة أم أنت أسري . أية حلظة

أو " أصويلّ"بني أفكارك، تطلق عليها صفة املطلق، هذا ما حيدد تصنيفك 
أَنؤمن مبعتقداتنا أم بيسوع؟ املعتقد يأخذنا إىل يسوع، ! حر حقيقي" مؤمن"

فإذا ما رأيناه شائباً عندما نقترب من املسيح، علينا أن نكون أحراراً يف 
فنحن ال ! وحرية املعرفة ال تعين أبداً اإلباحية يف اختيار مصادرها. تعديله

" أكثر"ما جيب أن يزيد يف إمياننا هو أن نفهمه . أكثرخنترع إمياننا بل نكتشفه 
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لذلك عندما نكون أحراراً ". ؛ يسوع هو هو إىل األبد"آخر"وليس أن جنعله 
  ".متحررين من التقليد وأصحاب بدع"مبدعني ال يعين أن نصري 

. حرية املعرفة، بني الصاحل واخلاطئ، متتد على الزمن يف ماضيه ومستقبله
وحنن أحرار يف تطوير . أن نكون أمينني للتقليد أو أصحاب بدع حنن أحرار

. إنّ هذَين الطرفَني مها السبب يف الشقاقات الكنسية. التقليد ذاته أو تصنيمه
فاختالف األمانة للتقليد خلق الشقاق بني األرثوذكس والكاثوليك، 

ك واالختالف على تطوير التقليد ذاته خلق بعدها الشقاق بني الكاثولي
  . والربوتستانت

حرية عامل املعرفة، يف عصرنا وعوملته ووسائل اتصاله، نرجوها أن تصري 
املعرفة ال تأيت من مطالعة الذات فقط بل من قراءة اآلخر . سبباً للقاء واحلوار

حتديد احلقيقة ال يتم بتعريفها كما نفهمها ولكن أيضاً . أيضاً على حد السواء
  .هي، أي يف حتديد ما هو عكسهابتمييزها عما ليست 

حرية املعرفة مقدسة، لكنها دون احلوار الدائم تقودنا إىل الشقاقات 
احلرية تقدس واحلرية . هذا هو سيف احلرية القاطع ذو احلدين! فتصري خطيئة

احلرية يف األصولية واخلضوع للذات تقودنا إىل الشقاق وهو أعظم . تنجس
 االنفتاح واخلضوع هللا تقودنا إىل الوحدة، وهي أقدس واحلرية يف. خطيئة
  !الوحدة مراهنة يف حرية املعرفة. فضيلة

  
والسبب الثاين للشقاق، الذي ال يقلّ أمهية عن سابقه، هو نقص احملبة، 
احملبة هي أصعب فضيلة يف املمارسة وأسهلها للوقوع يف الرياء حني نقلبها إىل 

واإلنسان حر باملطلق يف . ن أن حتمل واقع املمارسةجمرد شعارات للتربير دو
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يستطيع أن . يستطيع أن حيب اآلخر أو أن حيب ذاته! حتديد حركات قلبه
  !إنها مسألة يف اخليار. اآلخر كما وأصنام ذاته) حيب(يعبد 

نقص . نقص احملبة، أي حمبة الذات فوق حمبة اآلخر، تولّد سوء التفاهم
ريضة ترى كلّ شيء بألوان خاطئة، تنظر إىل كالم أبيض فتفهمه احملبة عني م
نقص احملبة ال حيترم رأي اآلخر وال يريد أن يفهمه، فبمجرد يراه . كأنه أسود

نقص احملبة ال يبادل االحترام باالحترام بل يفهم . خمتلفاً يسميه خاطئاً وخطأً
نقص احملبة، حني يكون . االحترام ذالً ويشرب منه شراب اإلعجاب والترفّع

؛ وعندما يكون على حق جيعله، )أصولياً(صاحبه على خطأ جيعله، يتصلّب 
نقص احملبة هو اخلطيئة الكربى، إنه أكرب أكذوبة، لذلك ). يبعد اآلخر(يترفّع 

احلقيقة ال توجد إالّ يف . الرذيلة ال جتلب الوحدة! هو أبعد األمور عن احلقيقة
هذه األخرية . الفضيلة واحملبة عكس الرذيلة والكذب! ة أم الوحدةفاحملب. احملبة

  .تسري بنا إىل الشقاق وتلك األوىل وحدها حتقّق بيننا الوحدة
لذلك نرى أن . احملبة هي مثرة احلياة الروحية - احملبة تتم بالروح القدس

، وال املسؤولني، أكثر الفئات املسيحية تقارباً ليسوا العلمانيني وال الالهوتيني
ألنه هناك يف . لكن أوالً الرهبنات، ومثلهم كلّ من هو روحاينّ بني السابقني

أما يف ميادين السلطة . احلياة الروحية تتشابه اخلربات املسيحية، فهناك احلقيقة
فهناك بعض من كذب، ألنه هناك يبشر، مرات ... واالنتماءات واملدارس
يف احلياة الروحية اليت بالروح ! سوع وإنما باسم آخرينعديدة، ليس باسم ي

نعم، الوحدة هي مراهنة . القدس تنمو احملبة وتتالشى اخلصومات والشقاقات
  !يف حرية احملبة
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حرية املعرفة حتتاج للحوار احلر الذي يقودنا إىل وحدة اإلميان، وإىل 
حلياة روحية عميقة تصل بنا وحرية احملبة حتتاج . معرفة أكمل بيسوع املسيح

مجيعاً إىل اخلربات الروحية ذاا، فلنا روح واحد ورأس واحد هو يسوع 
  .املسيح

إنهما . احلوار املنفتح واحلياة الروحية العميقة يرفعان اجلهل واخلطيئة
احلوار واحلياة بالروح عمودي . يوجهان احلرية البشرية يف املعرفة ويف احملبة

 ة وينجحان يف مراهنة احلقهما يبنيان املعرفة واحملبوطريقنا إىل الوحدة، ألن
  .، آمني"فنقول قوالً واحداً وال يكون بيننا شقاقات بعد"احلرية، 
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 ١٧- ٩، ٣كو  ١

 بعد العنصرة ٩األحد الـ 

  

  هيكل اهللا
  

"D5> ه!�5 ا�  "إّ
  
  

احلياة املسيحية؛ ويتكلّم عن ميس بولس الرسول يف الرسالة اليوم عمق 
طريقة " كبناء حكيم"يشرح الرسول هنا . غايتها وطريقة الوصول إليها
يعاجل " أنتم هيكل اهللا: "فحني يقول بولس. وشروط بناء احلياة املسيحية

األمر األول هو من يشكّل هيكل اهللا، واألمر الثاين كيف يبىن هذا . أمرين
  .اهليكل
املستوى األول هو الشأن . رسول تعين ثالثة مستوياتلبولس ال" أنتم"

الفردي الشخصي لكل منا، واملستوى الثاين هو الشأن االجتماعي أو 
واملستوى الثالث هو . الكنسي، للمجتمع واملؤمنني واإلنسانية كلّها أيضاً

  . الشأن الكوين، أي كلّ اخلليقة وتاجها اإلنسان
وكيف تكون جتمعاتنا يف ! كالً هللافكيف نبين من كلّ فرد ومؤمن هي

اخل هي أيضاً هيكالً هللا؟ وأخرياً كيف يصري ...جمتمعات أو يف الكنيسة أو
  هيكلُ اهللا هو الكونَ كلّه؟
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الشرط األول هو األساس السليم، . لذلك يضع بولس الرسول شرطني
" ال يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غري املوضوع الذي هو يسوع املسيح"و
) أتعاب البناء(والشرط الثاين هو أن تكون حجارة البناء ). ١١، ٣كور ١(

من الذهب أو الفضة واحلجارة الكرمية وليس من اخلشب أو العشب أو 
القش.  

  
على املستوى الشخصي، الفردي، يولد اإلنسان فعالً طفالً وهو أشبه 

القساوة  باحليوان الصغري؛ يبكي من اجلوع ويفرح بالطعام، يتألّم من
ويضحك للحنان؛ فكيف ينمو هذا الكائن، الشبيه بأطفال كلّ احليوانات، 

  إىل صورة متاثل صورة يسوع املسيح وشكل القديسني، أي يصري هيكالً هللا؟
إن بناء الكائن الفرد من كائن حيوانـي إىل إنسان وشخص 

أن اإلنسان ال شك . روحانـي خيترب القداسة ويسكن اهللا فيه، هلو أمر دقيق
منذ طفولته يدخل العامل وهو ميال إىل هذه الصورة، وحيمل يف داخله الدوافع 

لكن كلّ ما سبق ليس كافياً وال يحتم هذه . والطاقات لتحقيق ذلك
  .الصريورة

تلعب التربية املسيحية الواعية الدور األساس يف بناء ومنو هذا الكائن، 
أوالً أن يكون األساس يسوع . رطانويتحقّق هنا الش. وخلقِ هيكلٍ منه

كلّ طفل هو كائن مقدر له أن يصري يسوعاً، إذا مل تفسده التنشئة . املسيح
جيب أن جنعل . الالمسيحية، وإذا نال القسط الكايف من التربية املسيحية

يسوع مثالً ألطفالنا، يف طفولتهم قبل وعيهم، ويف شبام حني ينضج 
وهذا حيصل بشكل . اسم يسوع عذباً لديهم وجيب أن يكون. خيارهم
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أساسي من مطالعة الكتاب املقدس خاصة يف عهده اجلديد، فيتعرف الطفل 
وجيب أيضاً أن نعلّم . على يسوع، وهذا كاف ليأخذه مثالً له ويتعلّم منه

أوالدنا، باإلضافة لذلك، أن حياوروا يسوع ويلجأوا إليه وحيبوه، وهذا حيصل 
جيب أن يلتقي ". صالة يسوع"وأمجل صالة هي . لى الصالةبتدريبهم ع

هذا هو . وبعدها سوف تتزايد اللقاءات. شخص كلّ طفل بشخص يسوع
  .دور األهل، أن جيعلوا هذا اللقاء احلي مبكراً قدر املستطاع

وبعد هذا اللقاء، حيتاج الطفل والشاب ملساعدة فماذا ينفع اللقاء األول 
وهنا جيب أن نعلم أوالدنا . كرر اللقاء دون مثابرة وجهدإن مل يتكرر؟ وال يت

  .واجلهاد الروحي، وأن جنعلهم يذوقون تعبه وتعزياته أيضاً" حب التعب"
. فاإلبداع هو ذهب والنجاح هو فضة واإلخالص هو حجارة كرمية

فال يكفي أن نضع األساس، بل ". إننا أخذنا روح جناح وليس روح فشل"
لبناء هيكل ... أوالدنا على حتضري احلجارة الذهبية والفضيةعلينا أن نساعد 

إن النجاح املدرسي ألوالدنا والنضوج االجتماعي وأتعاب الفضيلة . اهللا فيهم
املسيحية والتعليم الديين، كلّها ليست أموراً إضافية أو استثنائية، إا كلّها 

ن خشب أو قش وسوف أمور أولية وضرورية إىل النهاية؛ وإال لكان البناء م
  .حترقه نار شدائد احلياة وغواية الدنيا

  
لطاملا، نالحظ بعضاً من الشباب الذين نشأوا على اإلميان لكنهم، 
ولألسف، عندما دخلوا معترك احلياة أو واجهوا صعوباا، حادوا عن محاس 

 فلنسأل عندها، أين. اإلميان وسقطوا يف خضم اهلموم مهملني هيكل اهللا فيهم
اخلطأ، أَيف األساس إذ مل يكن يسوع دافعهم ومثاهلَم وقوَم وقائدهم، أم يف 
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حجارة البنيان، إذ مل تكن األتعاب يف التعليم والدراسة كافية، فتسلط الكسل 
االسم " يسوع"واإلمهال فبين على األساس املسيحي بناٌء هش حرقته األيام؟ 

. ويقتدي به وخيطو معه كلّ شاب العذب الذي جيب أن يتعلّق به كلّ طفل
إن مطالعة الكتاب وممارسة الصالة، وصالة يسوع خاصة، يضعان هذا 

  . اإلحساس ويؤمنان هذه احلجارة الكرمية
  

وعلى املستوى اجلماعي، إن كان اجتماعياً أو كنسياً، فإننا نالحظ 
ق باألساس وهذا أمر يتعل. بسهولة املراهنة بني علمنة الكنيسة ومسحنة العامل

  .املذكور ونوع احلجارة
مرات عديدة يكون أساس جمتمعاتنا، واملسيحية منها، ربما علم 

فنالحظ هناك كثرة وحرية الكالم "! الطائفية"االجتماع، ويف حاالت أفضل 
عن الكنيسة وعن دورها االجتماعي ومؤسساا اإلنسانية واخلريية، وآداا 

وكأننا جمرد نظام ميكننا تغيريه يف "! يسوع"ع كلمة وترانا ال نسم. االجتماعية
New age ة ديانة جديدةبينما األساس الذي ال يستبدل لدينا ليس هو . أو أي

الوجه االجتماعي للكنيسة هو الشهادة ليسوع، ". يسوع املسيح"الشرائع بل 
 حني يدخل أحد مؤسساتنا أو يف إحدى جتمعاتنا وال يتعلم أن. أو مع يسوع

  !حيب يسوع أكثر، فهذا دليل فاضح على أن األساس مزيف أو مشوه
ال نستغرب حدوث ذلك يف مدارسنا أو حتى يف التعليم الديين ذاته 

ليس صعباً أن ينحرف العمل الرعوي إىل بشارة . أحياناً، على كلّ مستوياته
وجه هل ترسم ألوان حضارتنا . بطائفة بدل أن يكون رعايةً تقودنا إىل يسوع

  يف بنية جمتمعاتنا؟" يتصور املسيح فينا"يسوع على وجه جمتمعاتنا؟ هل 
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أسئلة كثرية ميكن طرحها هنا، ولربما اإلجابة األفضل عليها هي 
أيضاً هنا علينا أال ننسى يسوع، يف مثل هذه . الصمت ووقفة املسؤولية

ك كلّ سنتر"، "بدونك ال نستطيع أن نعمل شيئاً"فلنصرخ إليه . الوقفات
ال شك ان جمتمعاتنا، حتى يف حال وضعنا هلا أساس هو ". شيء ونتبعك

يسوع، ستبين عليه بناء من خشب اإلنسانيات أو عشب الطائفيات أو قش 
اخل وهذه مسؤولية املؤمنني أن يتعبوا لريفعوا "...العصرنة"اإليديولوجيات أو 

من أحجار الشهادة احلقيقية بناًء ) املسيحية(على األساس املسيحي تمعاتنا 
  .والتعليم الواضح الرعوي والسليم

  
أما على املستوى الكوين، فإن مسؤولية املسيحي ال تنحصر يف ختليص 

. إن مسؤوليتنا اليت أعطيت لنا هي مسؤولية كونية! ذاته أو تلوين حضارته
والتطوير  فمسائل البيئة واألمل واملرض والزالزل من جهة، ومسائل اإلبداع

وحسن استخدام خريات العامل من جهة ثانية، هي مسائل يف صلب املسؤولية 
املسيحية ليست ديناً ينحصر يف فرد أو يتقوقع يف جمتمع دون سواه، . املسيحية

املسيحية مسؤولية كونية تسعى جلعل . أو بشارة تقصد خلق اإلنسان وحسب
ة أو إنسانيةكلّ حركة يف الكون، بيئياً، يلعب ...ة أو علميطقساً ليتورجي ،

دور الكاهن فيجعل من الكون ساحة حضور ) وخاصة املؤمن(فيه اإلنسان 
  .اهللا، أي هيكالً له

كلّ مظاهر الشر الطبيعي هي إعالن فاضح وصارخ أن املسيحيني مل 
عم ن). الشيطان(حيكم فيه " الغريب"جيعلوا بعد الكونَ هيكالً هللا، وما زال 

إن قيامته من بني األموات أجابت على . يسوع أساس لكل مسألة كونية
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يسوع . أكرب إصالح كوين، وجلبت يف خربة مسبقة صورة الكون اآليت
صورة للكون الذي حييا وال ميوت، بدءاً من اإلنسان الذي سيتحرر من عامل 

أفة باحليوان اإلبداع العلمي واحترام البيئة ومعاجلة أوجاع الناس والر. الفناء
وحسن استخدام كلّ شيء هي أمور يف جوهر العبادة املسيحية وحجارة تليق 

  ".يسوع املسيح"باألساس املوضوع 
  

، وهذا ليس من "بناًء حكيماً"حيق فعالً لبولس الرسول أن يسمي ذاته 
إن . ، كما قال"حبسب النعمة املعطاة له"باب االدعاء أو االنتفاخ بل متاماً 

اهللا رسالة ومسؤولية فردية لبناء الشخص املسيحي الذي يسكن اُهللا  هيكل
فيه، ولبناء اتمعات واحلضارات املسيحية اليت تشهد مع يسوع وله، ولبناء 

  .العامل ملكوتاً هللا يسر هو به
  . بناء اهللا وغرسه، حنن رسله وبناته، مع نعمة الرب، آمني
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 ١٦-٩، ٤كور ١

 بعد العنصرة ١٠الـ  األحد

  

  رعـايـة مـتبادلـة –الـراعي والـرعية 
  

"M� �-.H&� ا���5X إ�!5> أن Uُ�VYG"  

  
  

أَسس بولس الرسول الكنيسةَ يف كورنثوس على أُسسِ احملبة األخوية 
مثّ آمله كثرياً أن يسمع بينهم افتخارات وادعاءات . والبشارة بيسوع املسيح

ويف هذا املقطع من رسالته نسمع كلمات إهلية . التحزباتوانقسامات بسبب 
  .تشري إىل عمق حقيقة العالقة بني الرعية والراعي، وباالجتاهني

. تطرح هذه الكلمات سؤالني باجتاه الراعي ومثلهما باجتاه الرعية
السؤاالن مها، ماذا تنتظر الرعية من الراعي؟ وماذا تقدم الرعية للراعي؟ 

  ماذا يقدم الراعي للرعية؟ ماذا ينتظر الراعي من الرعية؟: على الراعي ومثلهما
  

تنتظر الرعية من الراعي أن يكون صورة مشاة، إن مل يكن متاماً 
ال نستغرب عندما يدخل الكاهن إىل . فكثرياً، ليسوع املسيح الراعي الصاحل

قبل يده هذا : بيت، فتنادي آالم ابنها الطفل لتعرفه على الكاهن قائلة
  "!يسوع"
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هكذا . قد يبدو هذا األمر مستحيالً، باملطلق نعم، لكنه مطلوب نسبياً
الراعي "كان بولس، وعديدون جداً جداً هم القديسون الرعاة على صورة 

حنو مراعٍ خضرٍ "هكذا يستطيع الراعي أن يسري يف مقدمة رعيته ". الصاحل
الصالة والتعليم وتبني آالم الناس ، وذلك باملعرفة والنسك و"وماء الراحة

  .وحاجاا
قد يظن البعض أن الرعاية واجب ! وتقدم الرعية أيضاً الرعاية للراعي

واحلقيقة، أنه مبقدار ما ترعى الرعية راعيها . من طرف واحد من جهة الراعي
فكيف ترعى الرعية راعيها؟ ال . يستطيع هذا األخري تقدمي الرعاية الصاحلة

 ةشكة وجسدية، نفسية ومادياألمور هي . أنّ هناك أموراً عديدة روحي وأهم
ولكن حسن أن تتساءل . احملافظة على الوحدة واملشاركة يف احلياة الكنسية

ماذا ينتظر الراعي منها؟ وحني تقدمه له تكون قد : الرعية السؤال اآلخر
نتظر الراعي ال كرامات وال ماذا ينتظر الراعي من الرعية؟ ال ي. قامت برعايته

ينتظر الراعي أن يشعر بأن تكريسه وعمله وسهره وتفرغه ووعظه . حاجات
ة وإمثار . ال يذهب سدىة مع الكلمة اإلهليأي، ينتظر الراعي جتاوب الرعي

بكلمة أخرى، ينتظر الراعي من الرعية الطاعةَ للكلمة . الروح يف حيام
ولكن مىت ! ما أصعب الوحدة على الكاهن واخلادم. اإلهلية، اليت يبشرهم ا

يشعر الكاهن بالفشل والعزلة والوحدة؟ حني يشعر نفسه ينادي يف برية وال 
أعدوا طريق الرب، اجعلوا سبله مستقيمة، قد اقترب ! "يسمع صدى لصراخه

  ".ملكوت السماوات
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أصعب وماذا يقدم الراعي للرعية؟ يعرف الراعي أنه يقدم لرعيته 
إنه يقدم الدعوة للملكوت يف عامل يتسابق من أجل . وأحوج األمور إليهم

تثبيت بنِيه يف هذا الدهر؛ إنه يقدم الكلمة اليت يصم العديدون آذام عن 
مساعها، وينساها كثريون بعد قليل إذا مسعوها، ويعمل ا األقلّ والنادرون 

امللكوت من آذان الناس املصروعة  إنّ الدهريةَ تسرق صوت! حني يسمعوا
إنّ النحت يف الصخر أسهل من النحت يف . "بضجيج طلبات ورغبات الدنيا

أقسى مرض يعاين منه إميان شعبنا هو النسيان، وقبله . ، يقول املثل"البشر
ولكن الراعي يعرف . اإلمهال، وقبلهما االماك بالدنيا حتى سقف الرأس

اء ورغم نسيان السامعني، وإمهال العاملني، أنه يقدم متاماً، رغم اآلذان الصم
كلّنا نتعشق العديد من أمور ! تأملوا. للناس أحلى وأهم وأحوج األمور إليهم

بينما . الدنيا، ولكن الحظوا أننا يف العمق قد حنتقر أو ال حنترم كثرياً منها
علينا ما بعدها لننظر كيف جمرد كلمة من الكتاب املقدس واحدة هلا سلطة 

وأمثلة الرهبان . من سلطة، تفوق كلّ غواية الرغبات وضغطَ احلاجات
هي براهني قاطعة على " تركوا كلّ شيء وتبعوه"واملكرسني واخلدام، الذين 

  .ذلك
وجه الصعوبة، ولكن وجه : لذلك يف العمق، إنّ البشارة حتمل وجهني

س ذاته ويقدمها ذبيحةً كسيده، لذلك الكاهن يقد. احلقيقة والسهولة أيضاً
الكالم هنا يطول . فيصري بنسكه وصالته وخدمته نبع حياة ومتكالً لرعيته

ونكتفي منه بصورة البجع الذي جيرح نفسه ليطعم أوالده، إنها صورة ترمز 
  .أيضاً للمصلوب املطعون خيرج من جنبه دم وماء، نأكله حنن حلياة أبدية
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الية، ولكن ما القانون عندما ال تقدم، ولألسف، هذه يف احلاالت املث
  الرعاية احلقيقية من أحد الطرفَني، أي عندما يقصر الراعي أو مل الرعية؟

يف حال إمهال الرعية دورها يف رعاية راعيها، كما حدث بني بولس 
ورعية كورنثوس، فإنّ كلمات الرسول هنا تعطينا القانون املسيحي ملوقف 

، ال "إننا جمعولون للموت"لقد قال . بولس بقوة ولطف" عاتب"لقد . عيالرا
فلنكن حنن . ميكننا وال نريد أن نطلب مردوداً ال من كرامة وال من حاجات

لنكن . كاجلهالء وأنتم كاحلكماء، ليحسبنا العامل ضعفاء وحيسبكم أنتم أقوياء
طم، إن شتمنا من حنن مهانون وأنتم مكرمون، سنجوع ونعطش ونعرى ونل

إا، نعم، هلجة األب . الناس أو حتى منكم سنبارك وإن شنّع علينا سنتضرع
نعم، . احلنون الذي ال يترك ولده املخطئ خارج أحضان رعايته وحبه وعطائه

هذا صليب يفرضه احلب األبوي، أن يداوي الراعي الطمه وشامته، إنّ احملبة 
اليت يدميها لطم أوالده وخطيئتهم معاً، وال قرار  عند الراعي هي حمبة األب

هلذا الراعي األب، ال يف توقّف اللطم وال بتخفيف الشتائم، ال قرار له إالّ 
هذا هو القانون الذي جيب أن يلتزم به الراعي حني مله ! برفع اخلطيئة

  .الرعية
  

ر لقد عص. وماذا لو قصر الراعي؟ جتيب على ذلك قصة نوح وأوالده
نوح العنب وشرب، ألول مرة، من مخرا دون أن يعرف تأثريها فسكر، 

وجاء . فدخل أحد أوالده ورأى والده عارياً فهزأ به أمام إخوته. وتعرى
وملا استيقظ نوح، وعرف مبا ". فستروه"أخواه ورأوا والدمها نائماً عارياً، 

  !حدث، قال البنه ستكون عبداً إلخوتك



  
 ) ...................................................................................١( وجسد برج

٩١ 

 

  
تقصري الرعية . تنا حمتمل ولو كان غري مرغوب بهكل شيء يف إنساني

ال يرعى كلّ من الراعي والرعية بعضهما . ممكن كما تقصري الراعي أيضاً
وإذا ما اختل الوضع املثايل ! البعض يف احلاالت النظامية واملثالية فقط

هذه األخرية قوانني الدهر والشارع، . يتراشقون التهم والكلمات اجلارحة
  .الكنيسة–أبداً قانون الرسول أو الرعية  وليست

وسبيلنا أن . سنسعى معاً، ويف تارخينا ستمر حلظات وهن وحلظات قوة
صالتنا . جنعل فترات القوة كثرية وقادرة أن متحو من الذاكرة حلظات الضعف

وهاكم قانوا املدهش، إنه كلمة . أن نصل إىل الوضع املثايلّ للرعية والراعي
هكذا ". يا إخوة أطلب إليكم أن تكونوا مقتدين يب"لرسول الرنانة بولس ا

هذه كلمات راعٍ أعطاه اهللا نعمة يف نسكه . تصري الرعية فرداً فرداً راعياً
وهي كلمات لرعية أحبت راعيها ال ". اقتدوا يب"املقدار من السلطة أن يقول 

اجبات تافهة أمام وما شاها من و... لتالطفه وال لتجادله وال لتؤمنه
رعية تقدس . مسؤوليتها احلقيقية، رعية تقتدي براعيها الذي يقتدي باملسيح

ملكوت اهللا يف "فيصري معىن . ذاا مع راعيها الذي يقدس ذاته ألجلها
  . ، آمني"ملكوت اهللا فيما بينكم"أنّ " داخلكم
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 ١٦-٩، ٤كور ١

 بعد العنصرة ١٠األحد الـ 

 

 رسالة إىل الرسول

  
0�� ���.ًا ��(��> و��*4]�5 و����س"I"  

  
  

يعدد بولس الرسول هنا صعوبات الرسل ! إنه مشهد عجيب فعالً
وخدام الكلمة يف عالقتهم مع العامل والبشارة؛ ويصف حالتهم الدقيقة اليت 

يتحلّى ا كما يذكر بولس الفضائلَ اليت جيب أنْ . تبدو يف نظر العامل حمتقرة
عدا الفضائل العديدة اليت ينصح بولس . الرسول لكي يتمم اخلدمة املعطاة له

كلّ رسول للمسيح بالتحلّي ا، ومنها حمبة األعداِء والشامتني، والصالة من 
  :أجل من يفتري عليه؛ فإنه يتطرق إىل ثالثة فضائل خاصة مهمة وخفية

  
كرامته، وأن يقبل هوان البشارة جيب أن يعرف الرسول طبيعة : أوالً

لقد عرف العهد القدمي مهمة الرسول، أي املُرسل . مقابل الكرامة الرسولية
وكان على الناس أن يقدموا هلذا املرسل اإلكرام . اخل... من ملك أو سيد

فكالم الرسول هو كالم سيده ). ١٠صم  ٢(واالحترام الالئقني مبرسله نفسه 
  .كرامة مرسله وكرامته تعبري عن
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لقد . وهذا حقيقي حتى يف العهد اجلديد، رغم أنّ الواقع انعكس
، ١٣يو " (ليس من رسول أعظم من مرسله: "أعلن يسوع جهاراً لتالميذه

، فكما أكرموا يسوع سيكرمون رسله؛ وإن كانوا اضطهدوه هكذا )١٦
 وإذا. وهذه الكرامة هي اليت ينتظرها رسول املسيح! سيضطهدون رسله

كانت هذه الكلمات رسالةً للرسل، خاصة اخلدام والكهنة واملكرسني، فهي 
ألن الرسولية هي للجميع، . ختص أيضاً كلّ تالميذ يسوع، واملسيحيني عامة

  .والرتب الرسولية هي ترتيب داخلي
نعم، هناك حاالت خاصة، مرات تكون نادرة ومرات غري قليلة، 

... ما أمسعناكم: "دم من سامعي الكلمة إكراماً مهيباًحني يكرم الرسول واخلا
). ١٣، ٢تس  ١" (لَم تتقبلوه على أنه كالم بشر، بل على أنه كالم اهللا
). ١٠- ٧، ٣كور  ٢(وكان بولس يشعر مرات أنه يتمم خدمةَ اد اخلالد 

  ).١٤، ٤غل " (كأنه مالك اهللا، بل املسيح يسوع"ولقد قَبله أهل غالطية 
ا التناقض الرهيب يف احلاالت، بني االحتقار واإلهانة وبني اإلكرام هذ

أالّ خيدم حيث اإلكرام ويتجنب : املهيب، يضع الرسول يف اليقظة الدائمة
إن هذه اإلهانات، وهي احلالة األعم ربما، تروض . البشارة املهددة باإلهانات

ا وإكرامهم له بشكلٍ الرسول لكي ال يستخدم سلطان الرسالة وثقة الناس 
أنانـي .شخصي ل الرسول سلطان الكلمة إىل جمدوبغض العامل . فال حيو

  .مرات ميتحن وينقّي هذه الفضيلة
  

نعم احلكم باملوت هو ". كأننا حمكوم علينا باملوت: "ثانياً، يقول
، يقول "ضع املوت أمامك. "حكم قبله الرسول عندما قَبِلَ إرساليته مباشرة



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

من يقبل أنْ يقول للسيد . القديس إسحق السريانـي قبل إمتام أية فضيلة
"مستعد قليب يا رب إنّ عبدك يسمع"أو " مستعد يا رب جيب أن "تكلّم ،

إنّ ذكر املوت فضيلة مسيحية هامة، وخاصة . حيكم هو على ذاته باملوت
الطبيعة البشرية وما إىل وذكر املوت ال يعين اليأس، أو تذكُّر هوان . للرسل

ذلك، أو افتداء الوقت املعطى حلياتنا اهلشة وحسب، بل ذكر املوت هو موت 
من أجلك "ذكر املوت يعين ما قاله بولس الرسول . يقول السلّمي -كلّ يوم

ذكر ". أنا صلبت للعامل والعامل صلب يل"وأنه . وكل يوم" نمات اليوم كلَّه
الرسول أن ال مصلحة له يف وجه هذا العامل، وال مجال املوت يعين أن يعي 

العامل يضايق الرسول . فيه؛ واملسؤولية العذبة الوحيدة هي الكرازة بالكلمة
  .ألنه ال يقبل البشارة بسهولة وال غواية فيه إالّ إمكانية إعطاء الكلمة وزرعها

  
تحسب لدى بين  يعي الرسول أنّ احلكمة اإلهلية اليت ينادي ا: وثالثاً

فالتواضع جهالة أمام تعظّم هذا الدهر، والبذل بالهة أمام . هذا الدهر جهالةً
وهكذا كلّ التطويبات ". العامل"التسابق على الفرص والقنية والغىن لدى 

هي فضائل ) اخل... التوبة - الفقر - الوداعة(املسيحية اليت سيكرز ا الرسول 
إا . للعظماء واملتسلّطني" قذارة"نفسه، فيبدو جيب أن حيملها وميثّلها هو 

هلذا مسى الفالسفةُ بولس مهذاراً ". جهالة"فضائل يعتربها حكماء هذا الدهر 
اهللا اختار جهالء هذا العامل لكي "ولكن ال ينسى الرسول أنّ ). ١٨، ١٧أع (

و ألن قوة هذه احلكمة هي كقوة حياة حبة احلنطة اليت تبد". خيزي احلكماء
إنه سر قوة احلكمة اإلهلية اليت ال يراها إالّ . دفنت وإذّ ا تصري شجرة كبرية

وهذه . املؤمن والرسول، وذلك وسط كلّ وجه الضعف امللحق ا خارجياً
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حكمة جيب أنْ يتحلّى ا الرسول، وإالّ الستحال عليه املضي إىل العامل 
  . مبشراً

للمالئكة ) عجيباً(الرسول مشهداً نعم هذه الفضائل الرسولية ستجعل 
  . والبشر، آمني
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 ١٢ - ٢، ٩كور  ١

 عشر بعد العنصرة ١١األحد الـ 

  

  فكر الـراعي وتفـكري الـرعية
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 لقد جال الرسلُ مجيعهم. مل يكن بولس رسوالً عادياً بل استثنائياً
مبشرين بيسوع املسيح، وكانت ترافقهم زوجام خلدمتهم، وكان الرسل 

أما بولس فشاء يف . يتقبلون تقدمات املؤمنني بسبب من تفرغهم للخدمة
ظرف رسالته، االستثنائية حجماً وميزات، أن ينربي هو للرسالة بأسلوب 

تات من عرق جبينه وزاد لذا اق. لذلك خدمته يداه. استثنائي ومثايلّ جداً أيضاً
على مهومه وأتعابه وأسفاره عبء قوته وقوت الذين معه، وجال مع تالميذه 
دون زوجات يساعدنهم، لكي يبقوا أكثر حرية يف التنقالت ودخول أقسى 

  .الظروف من أجل البشارة
. هذا الظرف االستثنائي هو املثل األعلى خلدمة الرسل وخدام الكنيسة

ظروف بني تلك اليت كانت أمام بولس وبني هذه اليت أمامنا وإن تبدلت ال
اليوم، فإنه يف كلّ األحوال علينا أن حنافظ على روح هذه املواجهة البولُسية 

  .أمام حاجات البشارة
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فما هو النظام أو الشكل العام الذي ترغبه الرعية لطريقة خدمة رعاا 
لها، وثانياً تأمني معيشتهم لضمان هلا، من حيث أوالً غريم الروحية من أج

  تلك البشارة واخلدمة الرعوية؟
  

يعطي بولس الرسول صفات الوضع النظامي الذي كان سائداً قبل 
فيستخدم بولس صوراً للكنيسة كالكرم . املسيحية وبعدها مع أغلبية الرسل

يغرس كرماً من يتجند قطُّ والنفقة على نفسه؟ من "والرعية واجلندية، ويقول 
  وال يأكل من مثره؟ من يرعى قطيعاً وال يأكل من لنب القطيع؟

لقد كان اجلميع يعملون . إنّ صورة الكنيسة األوىل تقول أكثر من ذلك
الرسل (ويأتون مبا حيصلون عليه ويضعونه أمام أقدام الرسل، مثّ يأخذ اجلميع 

لّ، وهي أن تقدم أما بولس فيصف هنا حالةً أق. منه حاجام) واملؤمنون
  .للراعي حاجات معيشته

األول يقوم به كهنة وخدام . عرفت الكنيسةُ أسلوبي حياة عند املبشرين
حييون يف العامل بأعماهلم وحييون منها، لكنهم مبا تبقى لديهم من وقت 

وهذه . حياولون بناء ذام روحياً وعلمياً ويعملون جهدهم للبشارة والتعليم
على الرغم من أن الوقت املتبقّي . ليست قليلةً ومثارها ليست بسيطةً اجلهود

هو قليل بسبب التزامهم بأعمال عديدة لتأمني " الشهود"لدى هؤالء 
معيشتهم، فإنّ كثرة عدد املؤمنني والعائالت اخلادمة تعوض عن ضيق الوقت 

ن يعولون الكهنة املتزوجني، الذي" شهادة"املصروف للبشارة، لذلك جند أنّ 
الذين  - اخلدام -أنفسهم من أعماهلم املدنية، مع جمموعة كبرية من العائالت
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يصرفون الكثري من وقتهم للبشارة والتعليم، هي شهادة مهمة جداً وغنية يف 
  .الكنيسة
  

وصار زمننا ورعايانا . لكن هناك حاجات أخرى تتطلّب ختصصاً
تقضي منهم االنصراف الكلي يتطلّبون كهنة يتحلّون بدراسات وعلوم 
مثّ عند عودم من دراسام . للدراسات الطويلة والتخصصات العديدة

واستعدادام خلدمة الرعية، جيد املؤمنون أنّ الفائدة املأخوذة للرعية من زمن 
هؤالء الرعاة مثينة لدرجة ال ترغب الرعيةُ أن خيسر الراعي أو الكاهن أو 

يف أعمال مدنية ليؤمن معيشته اليوم وضرورات اجلسد،  اخلادم وقتاً طويالً
لذلك تقدم له الضروري للمعيشة يف سبيل أن يتفرغ هلا يف خدمته الروحية 

ال شك أنّ املؤمنني صاروا اآلن . والتعليمية واإلدارية يف شؤون الكنيسة
. من الرعاة معارف وختصصات عميقة - ككلّ األمور يف زمنهم -يتطلّبون

وبسبب من توسع الرعايا وتشتتها وازدياد العطش إىل املاء احلي الروحي يف 
يف وسط العامل صارت الرعية تتطلّب وقتاً طويالً " أرض جدباء ال ماء فيها"

من الراعي لزيارة كلّ أبنائها ومجيع أخوياا وإدارة شؤوا الروحية وتعليم 
  ...أوالدها

م يف الكنيسة حيث يتفرغ الكهنة للدراسة هلذا بدأ يسود اجلو العا
والتخصص، من مثّ ملتابعة أنفسهم وجتديد معارفهم وعلومهم، وأيضاً إعطاء 
الوقت الوايف والكبري لزيارة الرعية وتأمني حياا حول الكنيسة بأسرارها 

  .ونشاطاا
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 إن كنا حنن"عندها حيق شعور أبناء الرعية الذي يتطابق مع كالم بولس 
إذ جتد " زرعنا لكم الروحيات أفيكون عظيماً أن حنصد منكم اجلسديات؟

إلنتاج ...) كهنة ومعلّمني وإداريني(الرعية أنّ األمثل هو تفريغ خدامها 
األرضيات : اجلسديات"وتنظيم ورعاية أوسع، وهذا مثنه أكرب بكثري من بعض 

  ".الضرورية حلياة اجلسد وحاجاته
  

ة حلياة ومعيشة التفكري والتصور الذي جيب أن نضعه أمام أعيننا كرعي
يف الرفاهية، اليت علينا حنن مجيعنا أن نعف عنها " املعلّم"الكاهن هو أالّ حييا 

باملقابل . ونلتفت باألحرى للمحتاجني، حتى ولو كانت لدينا خريات كثرية
ية تعطّل البشارة فالرفاه. ال شك أننا مجيعاً نرفض أن يعيش الكاهن يف العوز

ما جنده مناسباً وعاماً يف ذهنية ! إذ تفسدها والعوز يعطّل البشارة إذ مينعها
مما هو يف حميط " وسط"أبنائنا هو أن تؤمن للكاهن املتفرغ للبشارة معيشة 

لكن نرتئي ونرى أنّ . طبعاً هذا أمر نسيب بني بيئة وأخرى وبلد وآخر. الرعية
لنجعله ينصرف للخدمة " كطبقة وسط"مجيعاً أن حييا الكاهن قناعة املؤمنني 

إذا كان هذا هو تفكري الرعية الصحيح . باطمئنان ونشاط وبعفّة أيضاً
  املطلوب، فما هو فكر الكاهن واخلادم جتاه الرعية؟

  
فكر الكاهن الذي جيب أن يتحلّى به ال ميكن أن يكون إالّ كلمات 

إذا كان أي شيء يسبب تعويقاً " ملُ كلّ شيءبل سنحت"بولس اليت مسعناها 
 ات عديدة من ضعفأحياناً ومر مادي ما لبشارة املسيح، بسبب من ضعف

ة أحياناً ال يسمح بتأمني الكايف، هذا لن جيعل . روحييف الرعي الضعف املادي
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كهنة (كلّ اخلدام . الراعي بأية حالة أن يشترط أي شرط قبل اخلدمة
ولن متنع اخلدمةَ ! انطلقوا إىل اخلدمة ألنّ الروح أسرهم...) نيومعلّم

لكن قد يكون مرات عديدة الضعف الروحي هو السبب، حني ال "! شحاحةٌ"
تعي الرعيةُ مثن خدمة الراعي الروحي، وبالتايل ال حتمل مسؤولية احلد األدىن 

لئالّ تبطل بشارة " زٍسنحتمل كلّ عو"عندها يقول الراعي ! من معيشته املادية
إنّ أي ضعف مادي أو روحي من جهة الرعية لن يؤثّر على قرار . املسيح

  .الرعاة بالتفاين والتقدم للخدمة
ال خيفى علينا أنّ تأمني احلاجات الروحية وسبل البشارة اليوم ال يتحقّق 

ة ومعنوية كما هي إميانيا مجيعاً، وهذه املسؤولية منة هي بالوقت دون مسؤولي
ذاته مادية وإدارية؛ واألمران ال ينفصالن فال يوجد الواحد دون اآلخر، 

  !وباالجتاهني
مهما كان الوضع، املغزى، من صرخة بولس وتوجيهاته الروحية هنا، 
ومن كلّ ما تأملنا فيه قبل قليل، هو تفوق العطاء الروحي من الراعي على 

  .لرعيةبساطة احلاجات اليت تقدمها ا
أن تنظَّم اشتراكات " وكيل الكنيسة"اقترحت مرة يف رعية قروية على 

حرة، تقدم كلُّ عائلة أقلّ ما تقدر عليه، لتأمني بعض الصيانات واخلدمات يف 
الزهيدة (وماذا سأقول للناس مقابل هذه االشتراكات : الكنيسة؛ فأجاب

الكربى اليت " املهزلة"هذه هي ، ماذا تقدم لنا الكنيسة؟ أليست )والسخيفة
جيب أن نعاجلها قبل معاجلة طرق تأمني املوارد لصيانة كنائسنا أو تقدمي 
واجباتنا الدنيا أمام خدامها وكهنتها؟ لكن هذه املهزلة ليست موجودة دائماً 

أما حيث توجد فلنقرأ هناك معاً كهنة وشعباً . ويف كلّ مكان، واحلمد هللا
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ت بولس الرسول يف الرسالة اليوم، ولتتأمل الرعية قوله رعاةً ومؤمنني كلما
ال يتجند قطّ والنفقة على ذاته، وال يغرس أحد يف كرم وال يأكل من : "هلا

وليتأمل الكهنة واخلدام تتمة قول بولس الرسول عن نفسه وعنا حنن ...". مثره
عوز لئالّ نسبب سنحتمل كلّ : "الرعاة، إذا ما اختلَّ املعيار وشحت األقدار

، هذا فكر الراعي وذاك تفكري الرعية، د الرب "تعويقاً ما لبشارة املسيح
  .وخدمة البشارة، آمني
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 ١١-١، ١٥كور  ١

 عشر بعد العنصرة ١٢األحد الـ 

  

  سكْب النفس وانسكاب النعمة
  

"M)� MH�ا Dا �*)� �� ��  "��5 < أ

  
  

الكبرية، أهو التواضع أم الترفّع؟ صام الفريسي ما هي اية اإلجنازات 
تعب "وعمل بولس و . يومني بدل وصية اليوم الواحد يف األسبوع وترفع

  .لكنه سكب نفسه أمام نعمة اهللا بالتواضع" أكثر من مجيع الرسل
. بولس نيب النعمة واخلالص باإلميان ومعلّم الشكر للهبة اإلهلية اانية

يف بولس تتفسر املعضلة . ه، هو مثال العمل حتى احلد األقصىوبالوقت ذات
حول دور النعمة ودور األعمال، فيه تتضح صورة تعامل النفس مع الروح 

  .ونفهم قيمة األعمال ومثن النعمة
لقد كان . يعترف بولس بنعمة اهللا وخالصه ااينّ من خربته الشخصية

دون أي سبب ". فقبض عليه املسيح" ذاهباً إىل دمشق ليقبض على املسيحيني
لست أهالً ألدعى . "إالّ حمبة يسوع له هكذا جماناً صار املضطهد رسوالً

، ومع ذلك لقد ظهر له الرب على "رسوالً ألني اضطهدت كنيسةَ املسيح
  .أبواب دمشق ودعاه ليصري له إناًء مصطفى حيمل امسه إىل كلّ األمم



  
 ) ...................................................................................١( وجسد برج

١٠٣ 

 

  
إنّ بولس ". تكن باطلة بل تعبت أكثر من مجيعهمونعمته املعطاة يل مل "

نعم لقد أعطيت له . لقد احترم نعمةَ اهللا املخلِّصة. نيب النعمة ورجلُ األعمال
يمات من أجل املسيح كلّ "جماناً أي دون أعمال مسبقة تشتريها، لكنه كان 

أقصى التقدير  ليقدم للنعمة شكره، هذا الشكر ليس مثناً لكنه التعبري عن" يوم
  !ببذل وسكب النفس بالتواضع للحد األقصى

لقد " آخر الكلّ"ويرى ذاته " أكثر من الرسل مجيعهم"لقد تعب بولس 
، لقد تاب توبةً "لست أهالً ألن أمسى رسوالً: "بشر العاملَ ويدعو نفسه

، "ألني اضطهدت كنيسةَ املسيح: "صادقة وما زال يف كلّ رسائله يكرر
هذا هو ! الذي له الشكل فقط لكنه ال ينفع" سقط"اً يلقّب ذاته بالـوأخري

  !التواضع
  

ما هو التواضع؟ هل هو حتقري الذات؟ هل هو إنكار الواقع واإلجنازات؟ 
  هل هو انفصام شخصية؟

هل كان بولس فعالً آخر الرسل؟ وهل كان يقيم على أنه أصغرهم، مع 
ما نستطيع أن جنيب "! هامتي الرسل: "بطرسأنّ الكنيسة اليوم تسميه مع 

ولكن هذا ال . عليه بثقة، أنّ بولس كان يؤمن حقّاً أنه أقلّ من كلّ الرسل
  .يعين أن يعمل أقلّ منهم

ولكنه " سقط"إنه هو كالـ ! مفتاح السر هو مفهوم بولس لعمل النعمة
نعمةَ اهللا اليت وهبت كان دوره أالّ جيعل . مل يعملْ هو بل عملت فيه نعمةُ اهللا

  .لذلك تعب كلّ حلظة لكي يترك النعمة تعمل فيه وال يعيقها. له باطلة



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

يعرف البعض ". لكني بنعمة اهللا أنا ما أنا... أنا مضطهِد كنيسة املسيح"
أن حنسب أنفسنا آخر الناس: "، وآخرون"نسيان دائم ملا أجنزناه: "التواضع "

وهذه كلّها تفسر . ، كما يورد السلمي" عليهمعرفة اإلنسان لنعمة اهللا"أو 
لكن بولس تعلّم هذه الفضيلة من املسيح ذاته، الذي . كلمات بولس الرسول

الوديع "لوال هذا . احنىن إىل املضطهِد وقَبِلَه كرسول عند أبواب دمشق
  .ملا صار بولس) ٢٩، ١١مىت " (واملتواضع القلب يسوع

  
نسكب النفس بالتواضع، بتذكّر : مةهذه هي آداب التعامل مع النع

خطايانا واالعتراف بة احملبة اإلهلية جماناً، وأخرياً أن نضع نفسنا مقابل اهلبة 
هذا األدب الروحي جيعل سكب النعمة غزيراً دون حدود . يف خدمة البشارة

  .ومن أخلى ذاته ميلؤه اهللا" من اتضع ارتفع. "وبال اية
اإلجنازات التواضع إذن ليس ذم ها أو إنكارالتواضع هو ! النفس أو كره

: االعتراف بأنّ كلّ هذه اإلجنازات هي من عمل الروح يف هزالتنا وضعفنا
حنن نعمل حتى املوت كلّ حلظة لكي ". لكن ال أنا بل نعمة اهللا اليت معي"

يا  لتكن: "نثبت للروح أمانتنا الكلية، ويسكب الروح نعمته مبقدار تواضعنا
". بدوين ال تقدرون أن تعملوا شيئاً"! "رب رمحتك علينا كمثل اتكالنا عليك

  ".أستطيع كلّ شيء باملسيح الذي يقويين: "يشرحها بولس الرسول بكلماته
كرامة النعمة . سكب النفسِ بالتواضع يسمح بانسكاب النعمة بغزارة

 مل تكن باطلة بل نعمته يل: "هو تواضعنا، وأعمالنا تربهن إكرامنا للنعمة
إنّ إجنازات النعمة بواسطة ضعفنا ختشعنا ألنا لسنا ". تعبت أكثر من مجيعهم

  .مستحقّني، آمني
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  ٢٤- ١٣، ١٦كو  ١

 عشر بعد العنصرة ١٣األحد الـ 

  

  الـوصـيـة األخـيـرة
  

  "��ران أ'�"

  
  

النص الذي مسعناه هو خامتة رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل 
 وصاياهلذلك هنا، وبكلمات موجزة، خيطُّ الرسول آخر . كورنثوس

  .الضرورية ليتحقّق مضمون وضمانة كلّ ما جاء يف الرسالة
يف كورنثوس، واآلن من مدينة أفسس يسمع  السنتنيعاش بولس حوايل 

نيسة اليت أحبها وأسسها على اإلميان احلقيقي مبشاكل خطرة يف حياة الك
وهناك . فهناك شقاقات باسم بولس و أبولُّس وحتزبات. بيسوع املسيح

. ممارسات ال أخالقية و أسئلة حول الزواج و البتولية تنم عن فهم خاطئ
واألهم، إنه يشيع عندهم مفاهيم أبيقورية عن عدم وجود قيامة وعن إباحات 

فمن يشك وال ! "، باإلضافة إىل الفوضى يف توزيع وخدمة املواهبخلقية
  ".احترق أنا ؟

بولس الرسول إىل إرسال كلمات حارة  دفعتكلّ هذه املشاكل 
ولقد وجه . ونارية، وهنا يف ختام الرسالة يضع األختام من الوصايا الضرورية
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، مث إىل حياة اجلماعة، بولس وصاياه ونصائحه إىل حياة املؤمن الفردية أوالً
  "!رجالً"ويكون " يثبت"و "يسهر "أن: وها هي وصيته لكلّ مؤمن

فالسهر ضروري لكي ال تأيت الطيور . ذه الوصايا تذكّرنا مبثل الزارعهو
ال تفيد النعمة وال البشارة إذا كان قلبنا . وتأكل الزرع قبل أن يتجذّر

ختطف الزرع قبل أن تتقبله كالطريق تسلكه كلّ الرغبات فتأيت الطيور و
هذه كانت صالة الكنيسة "! ليذهب العامل وشهوته ولتأت النعمة . "األرض

  .يف أيامها األوىل
على اإلميان احلقيقي ضروري ألنّ زرع اإلميان والكلمة حماط "والثبات "

إمياننا فينا، ولكن ثباته فينا . بأشواك كثرية تريد أن ختنق الزرع عندما ينمو
إنّ معركتنا .  دنيانا اليت ال تشجعه بل وتقاومه، حيتاج إىل جهاد روحيويف

اليت يف اجلو ما نفع ... ليست مع سالطني هذا الدهر بل مع أرواح الشر
 طَّت حبربٍ من دموع بولس إذا اختطفت طيورالرسالة والكلمات اليت خ

اإلميان بقيامة يسوع اإليديولوجيات الغريبة أهم ما يف بذار اإلميان وأسسه ك
  .وقيامة األجساد

ال يتجاهل املسيحي األفكار والعقائد الغريبة بل يواجهها مبعرفة ونقد، 
ولكن هذا يقتضي أن يقارن املؤمن كلّ هذه اإليديولوجيات . فيزيد ذلك ثباته

وال ينقد املؤمن معتقدات غريبة إذا . حتت ضوء اإلميان احلقيقي الذي تسلّمه
اثبتوا على "لذلك يعظ بولس سامعيه . عرف إميانه حق املعرفةكان ال ي

  ".اإلميان
إنّ صوم القلب وصوم املعرفة والسهر على ! كونوا رجاالً: وأخرياً

الرغبات وعلى اإلميان يف وسط وزمنٍ ال حدود فيه و ال احترام بل تسوده 
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شريعة الغاب بني الشهوات واإليديولوجيات، كلّ ذلك يتطلّب رجولة  
الرجل ال خياف، والرجل يصرب، والرجل يواجه وحيارب وال يهاب . روحية

أنه على : ما يظهر من عدم توازن يف اجلبهات ألنه يؤمن مبا هو أهم وأثبت
ى االستشه. حقليترك احلقيقة بل يشهد هلا حت ادالرجل ال يفر .  

، أي أنهم كانوا حياورون الناس باحلق وال "حواريني "لقد سمي الرسل 
ذا احلق مى لو سكبوا دماءهم شهادة على إمياهذه هي . حييدوا عنه حت

... األرض الصاحلة، الرجولة الروحية، اليت تتحدى كلّ طري غريب أو شوك
  .ن تعطي مئة ضعفإنها تتمسك باحلبة اليت دفنت باألرض إىل أ

  
ولتكن أموركم : "أما وصية بولس للجماعة فهي أوالً حملبة األخوية

إنّ العمل اجلماعي والشهادة املسيحية ال تقوم إالّ بتعاون ". كلّها باحملبة 
احملبة ستعطي ختماً على شهود يسوع أنهم . اجلميع، وهذا حيتاج أوالً للمحبة

اهدينتالميذه وهي اليت توزع النعمة والفرح على ا.  
نعم، يوصي بولس مسيحيي كورنثوس بطاعة . وثانياً، بعد احملبة، الطاعة

ملثل هؤالء ولكلّ من يعاون : "استفانوس وكلّ الرسل واخلدام واملعلّمني
. الطاعة هي املدلول العميق على احملبة للجماعة والشهادة. يف البشارة" ويتعب

ضيل وحدة اجلماعة فوق اإلرادة أو املصلحة الشخصية هي احملبة حتى تف
  .الطاعة

  
الطاعة واحملبة تضمنان تأسيس الكنيسة . احملبة والطاعة مها رباطا الوحدة

: ومسريا يف التاريخ حبسب قلب مؤسسها الذي أوصى وصية واحدة جديدة
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". حداًليكونوا وا"، وصلّى بالوداع صالة واحدة "أحبوا بعضكم بعضاً"
  .فالشقاق أصالً هو دليل قاطع على شرخ ونقص يف احملبة

هذه هي "! أناثيما"فليكن مفروزاً " إنْ كان أحد ال حيب يسوع املسيح"
األلف و الياء، األول ! ، وهذه هي غايته"حمبة يسوع املسيح"أساس إمياننا 

بات والرجولة، كما حمبة يسوع حتتاج فعالً للسهر والث! واآلخر، املبدأ والنهاية
  !أنها ال تقوم دون حمبة األخوة وطاعة اآلباء واملعلّمني

  
توبوا قد اقترب ! "الرب آت، تعال أيها الرب يسوع": ماران أثا"

، كانت هذه العبارة يف خامتة القداس واحلياة اللتورجية "ملكوت السموات
  !للجماعة املسيحية األوىل

ال يستحق الزمن تراخياً، فاملعركة تبلغ  تشددوا، يقول بولس الرسول،
احلنني إىل املنشود . ، اجلهاد قاسٍ لكنه يف النهاية"الرب قريب"منتهاها، 

أوصى بولس أهل ! وامللكوت اآليت يعزي القلب ويقوي الركب املخلَّعة
لكنه يقف هنا يف اخلتام ليقول . كورنثوس ويوصينا بكلّ ما جاء يف رسالته

  .ووا، حنن على أبواب الغلبةاصربوا وتق
، حمبيت مع مجيعكم؛ هذه هي صالة "نعمةُ ربنا يسوع املسيح معكم"

املعلّم القلبية احلارة ملن يتمثّلون به كما هو باملسيح، إنها الصالة اليت يرفعها 
يف كلّ ليتورجيا القداس من يرفع القرابني يف زمن ميتد من القريب إىل األخري، 

  .يسة وسهر املؤمنني باحملبة والطاعة واحلنني، آمنيزمن الكن
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 ٤، ٢ – ٢١، ١كور 

 عشر بعد العنصرة ١٤األحد الـ 

  

  !تـوبـة اِهللا والـراعي والـرعية
  

"\<K MG <5!X] >ّأ M�:� MG Jُ�^+ .Aو"  

  
  

 من األخطاء، بعضها أخالقي يف كنيسة كورنثوس العديد آمل بولس
اخل، فأرسل هلم رسالةً يؤنبهم ا بقساوة، وعدلَ عن ... خصوماتوأخرى 

وإني استشهد على نفسي أني إلشفاقي عليكم مل آت أيضاً "زيارم حينها، 
فاكتفى ! ، ألنه لو أتى كان سيكون قاسياً جداً بتأديبه هلم"إىل كورنثوس

  .بالرسالة وعدل عن الزيارة
، فعاد يف "وتابوا"تأثّروا كثرياً بكلماته بلغَ بولس أنّ أهل كورنثوس 

  .الرسالة الثانية هنا يفسر هلم سبب قساوته وحبنان أبوي يعدهم بزيارة قادمة
  

وهنا جند أنّ "! تاب اُهللا"قد يكون غريباً جداً للبعض أن يقرؤوا عبارة 
ي إنّ عالقة اهللا والراعي مع الرعية ه! أيضاً وغير خمطّطه" بولس قد تاب"

. من جهة اهللا والراعي هي ثابتة احملبة واحلركة. عالقة ديناميكية من اجتاهني
  !ولكن ما حيددها أيضاً هو حركة اجلهة الثانية يف الرعية
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 ا بشكل فرديات عديدة، إممر ة ضعفاتعلينا أن نتوقّع يف حياة الرعي
ننكر واقع واحتمال  ال ميكننا أن. أو بشكل حتى مجاعي) غالباً(بني أبنائها 

مبيعني لسلطان "وكثريون منا مرات غري قليلة يكونون . اخلطيئة الذي حييط بنا
مهمة الراعي هي أن يقف أمام اهللا وجتاه خطيئة ما ). ١٤، ٧روم " (اخلطيئة

يف الرعية فيدفعه الروح ليس إىل التعليم فقط بل إىل التأديب، فإذا ما كانت 
الراعي ! ليس الراعي معلّماً للدين وحسب. تأديب قاسياًاخلطيئة فادحة جاء ال

ال ! أب حنون تؤمله خطيئتنا أكثر مما تؤملنا، فال يرضاها فينا حني حنن نرضى
ولكن ال ..."! إني إلشفاقي عليكم مل آت: "توجد أقسى من عبارة بولس

. كورنثوس يوجد أكثر منها تعبرياً عن أمله للضعفات اليت يشري إليها يف كنيسة
  !كانت اللهجةُ قاسيةً مبقدار ما فيها من حمبة، وهلذا جاءت مقبولة

نعم ألنّ العالقة ! ما هذا التبدل يف موقف بولس؟ انقالب جذري متاماً
  !حتركت من اجلهة الثانية فتبدل لوا من اجلهة األوىل

  
حني ( ، العودة والتراجع عن أعمال ال نرضاها"تغيري الطريق"التوبة هي 

التوبة هي مشاعر ندامة على خمالفات يف حياتنا ملن ). نرضى باهللا رباً وأباً
فكما أنّ رباط . التوبة هي عودة إىل األحضان األبوية. عاهدناه أن حنيا حياته

د من الربد من اخلطيئة فهو مشدة وبني اهللا والراعي مهدقد . العالقة بني الرعي
"غضبمن الرعية " ي ر واحدساهللا ويؤمل الراعي، ولكن ميكن أيضاً أن ي

  ".فإني واثق جبميعكم أنّ فرحي هو فرح مجيعكم: "أحدهم اَهللا ويفرِح الراعي
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هذه " تابت"عن قرار له جتاه الرعية إذا ما " يتوب اهللا"ليس غريباً أن 
حيناً حركة اهللا حنو البشر حركة خملِّصة باحلنان . األخرية عن خطيئة فيها

  .وبالقساوة حيناً آخر، من دافع احملبة ذاا
، ٥(إنّ الرجوع إىل اهللا يبدل عنده التأديب بالرأفة يقول النيب عاموس 

  )٩-٢، ١٤هوشع (، ويعيد عند اهللا رضاه فيصرف غضبه )١٥
ولكن خطيئة ). ٤، ٢تيم ١" (يريد أن مجيع الناس خيلصون"إنّ اَهللا 

لكن القصد اإلهلي هو ". املعاقبة" من احلنان إىل اإلنسان حتول حمبة اهللا
إالّ أنّ اهللا ال . اخلطيئة يقسو العالج –فحني يستعصي املرض " التطبيب"

يرغب باملعاقبة بل باخلالص، لذلك إذ ما عدل اإلنسانُ عن خطيئته وتاب، 
توبتنا عن خطايانا جتعله يتوب "! ويتوب"يعدل اهللا عن قساوته إىل احلنان، 

من ! "بل يبدل الكي باحلنان! حاشى –ال يتوب اهللا عن خطيئته . ن قساوتهع
تارةً : "هذا ما يقوله الرب على لسان أرميا النيب". ال يؤدب ذاته يؤدبه اهللا

فترجع تلك األمة عن . أتكلّم على أمة وعلى مملكة بالقلع واهلدم واإلهالك
وتارة أتكلّم على أمة ومملكة بالبناء . ا عما قصدت أن أصنعه" فأندم"شرها 

) احلنان(على اخلري " فأندم"فتفعل الشر يف عيني فال تسمع لصويت . والغرس
الرب " ندم"وهكذا ). ١٠-٧، ١٨أرميا " (الذي قلت أني أحسن إليها به

 القساوة(على الشر ( ه سيفعله بالشعب، الذي عبد العجل الذهيبالذي قال إن
ارجع يا رب : "عوض اهللا احلي، بعد تضرع موسى راعيهم وصالته احلارة

هكذا ). ١٤- ١٢، ٣٢خروج " (عن محو غضبك واندم على الشر بشعبك
اهللا " ندم"ملا رأى اُهللا أعمال أهل نينوى أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة "

  ).١٠- ٩، ٣يونان " (على الشر الذي تكلّم أن يصنعه م فلم يصنعه
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مبا يف هذه الكلمات (نعم، إنّ من يستقطب حنان اهللا أو يستجر غضبه 
واحملبة تؤدب " اهللا حمبة! "هو برنا أو خطيئتنا) من تشابيه بشرية للتعبري فقط

  !واحملبة تنسكب حناناً كلّ مرة حسب خري اإلنسان
أبناء الرعية وهنا بولس، كربه، عندما بالغ . مبحبة اهللا يقتدي الراعي

أدم بأقسى الكلمات وأعرض عن زيارم، وملا " قساوة القلب"باخلطيئة و
انكسر قلب اخلطأة وعادوا بالتوبة، تاب بولس عن قساوة حمبته وانسكب 

  .حبنانه األبوي يعزيهم وميدح إميام
ه ما يعرفه الراعي هو ثباته يف املسيح، أي ثبات. الرعية حتدد رعاية الراعي
فيعم الفرح حني يكون اجلميع يف احلق إىل . على كلمة احلق وثباته يف احملبة

أما إذا ". فرحي هو فرح مجيعكم"جانب الراعي ويصري كما يقول بولس 
عمت اخلطيئة والقساوة واخلصومات والشقاقات فهذا خيلق يف قلب الراعي 

 بقلبٍ"احمل بوكَر ةَ كآبةودموع... شد."  
إذا ما . ، فهو مضطر للكالم مع ثقافتها"بلغتها"الراعي رعيته  يكلّم

ارتفع مستوى املعرفة رفع الراعي مستوى الوعظ والتفكري، وإذا، ال مسح اهللا، 
إذا غار أبناء الرعية يف اخلدمة حول الراعي الكالم . ما اخنفض يبسط الكلمات

تصرفات أبناء . والنهوضللشكر، وإذ ما تكاسلوا دعا بقساوة كلماته للتوبة 
الشفاء يستدعي ! الرعية تستخرج من قلب الراعي احملب الكلمات واملواقف

  .الفرح واملرض يستدعي الدواء
ال يطلنب أبناُء الرعية من الراعي تصرفاً حمدداً، بل ليقدموا ما يستدعي 

عي ليست العالقة بني اهللا والرعية ومع الرا. التصرف املنشود من راعيهم
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مثاليات نظرية، إنها عالقة ديناميكية مرات قاسية وأخرى راضية، وحتدد 
  !وجهها توبةُ الرعية وحياة الصالة واخلدمة فيها

أَطريقي : وأنتم تقولون ليست طريق الرب ثابتة مستوية، فامسعوا اآلن"
قيال يقول الرب على فم حز" هي غري مستوية؟ أليست طريقكم غري مستوية؟

 ٢٥، ١٨(النيب (والشر للشعب املتأرجح بني الرب.  
لقد ". يا إخوة، إنّ الذي يثبتنا معكم يف املسيح وقد مسحنا هو اهللا"

لقد صمم . ثَبت بولس باملسيح لكن مل يثبت شكل عالقته بالرعية بل تبدل
ات عديدة اخلطأ الذي نقع فيه مر... أالّ يزورهم مث تاب وعاد يعدهم بالزيارة

هو أن نتصور شكل الراعي وعالقته بالرعية مستمدينه من رسوم نظرية إجنيلية 
كما يليق بالراعي أن يتصور عالقته . ولكن بقطع النظر عن واقع الرعية

بالرعية من اهللا، على الرعية أن تصور عالقة الراعي ا من ثباا باهللا 
عاقبة "ألمر األخري سيقتضي تبديالً يف والفضائل اإلجنيلية، وغياب هذا ا

، للمحبة عاقبتان أوهلما حلاالت الرب وهي احلنان، وثانيهما حلاالت "احملبة
  .السوء وهي القساوة

ال يتأرجح بولس مع الرعية، إنه ثابت باهللا وباملسيح يؤدب حيناً 
  .ح، آمنيويعطف حيناً آخر، فالبتأديب وباحلنان يثبت الرعيةَ باملسي
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 ٤، ٢ – ٢١، ١كور 

 عشر بعد العنصرة ١٤األحد الـ 

  

  سـوط الـدمـوع
  

  "آJُ1H إ�!5> �.��ع آ�!0ة"

  
  

فإني أمتخض بكم حتى يتصور : "ما يتميز به بولس الرسول هو أبوته
يقول " وإن كان لكم ربوات من املعلّمني فلكم والد واحد"، "املسيح فيكم

واألب هو غري املعلّم، ألنّ املعلّم أجري ينتهي . للكنائس اليت أسسهاعن نفسه 
واجبه بتفريغ كيس معلوماته، بغض النظر عن فاعلية ومثار هذه الكلمات يف 

وإىل مئة  –أما األب فهو راعٍ يهمه أن تثمر كلمة اهللا يف أبناء الرعية . الرعية
ضعف!  

رنثوس أصاب بولس كآبةٌ لذلك عندما أخطأ البعض يف رعية كو
هذه الدموع هي مثار احملبة ! وكَرب قلبٍ شديد، وكتب إليهم بدموع

من يشك وال أحترق "واملسؤولية ووحدة املصري القائمة بني الراعي والرعية، 
  ".أنا؟

أوهلا سلطة . هناك سلطتان قويتان تتصارعان على حياة أبناء الرعية
مغتصبة متارسها األهواء والكربياء والعجرفة  اخلطيئة، وهي سلطة قاهرة
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فتسحق اِإللفة وتكسر روابط احملبة وختلط املواهب ... ونقص احملبة
  !، وهناك سلطة الراعي...للفوضى

ال أوضح من كلمات بولس عن سلطة الراعي، لكن السؤال هو من أين 
أهل يستمدها؟ لقد غلبت سلطةُ بولس سلطانَ أكرب اخلطايا يف حياة 

وال أقسى ... تفشت الشقاقات واخلالفات والزىن واالضطرابات. كورنثوس
لكن بولس تدخل بسلطانه فأعاد الرعية إىل احملبة والعفّة ! من هذه السلطنات

  !والوحدة
  

الراعي هو أضعف الناس من حيث ! وأي سلطان ميكن أن ميلكه راعٍ
اً. السلطان الدنيوية أحرار نسبيم وأعماهلم أبناء الرعيفهناك يف ... يف عالقا

احلرية نسبية ألنّ املؤمن وإن حرره احلق خيضع ... الوظيفة أو احلزب أو العمل
مرات عديدة من دوافع كاخلوف واملصلحة أو اجلهل لسلطنة الباطل ويفقد 

فليس ! لكن املؤمن يف الكنيسة حر باملطلق من هذه السلطات. شيئاً من حريته
ن موظّفاً يقطع عنه راتبه وال هو عسكري يأمره الراعي إىل حيث املؤم
لقد عبر الرب يسوع متاماً عن تراتبية السيد يف الكنيسة، فجعل ... يتجه

أو " نفوذ"ال ميلك الراعي أي . اخلادم هو األول، وبالتايل الراعي هو اخلادم
وال سياسي وال عسكري وال اجتماعي سلطان الراعي ... سلطان، ال مادي

  !وقوته يكمنان يف حيز آخر
على قلوب " تسلّط"لكنه ! مل يهدد بولس أهل كورنثوس بشيء مما ذُكر

، إنه سوط احملبة األقوى من أي سلطان، "بدموع"الرعية عندما كتب إليهم 
  !حتى سلطان اخلطيئة ذاا
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على قلوب ) للتعبري( "ومتسلِّطاً" سيداً"ميلك الراعي حقيقتان جتعله 

ومها استقامة اإلميان والتعليم من جهة مث حمبته اخلالصة وتفانيه يف . الناس
  "!أب"إنهما صفتان للـ. اخلدمة من جهة ثانية

حني يغتم يؤدب بالدموع . يغتم الراعي خلطيئة يف الرعية ويفرح بالتوبة
عي هو التوبة يف إنّ مثن دموع الرا. وحني يفرح جيعل فرحه فرح اجلميع

  !الرعية حيث هناك خطيئته
وإن وصفت (لذلك عندما متتزج دموع الراعي مع كلماته القوية 

بدموع ) كلمات قوية(كتبت لكم : "فلنتذكَّر مجيعاً كلمات بولس هنا) قاسية
  ".كثرية ال لتغتموا بل لتعرفوا ما عندي من احملبة باألكثر لكم

  
يترك الراعي بيته وأمه . لرعية هي الرابط الكنسيالعالقة بني الراعي وا

وأبيه وإخوته ويزهد بالدنيا واملمتلكات ويهجر الدنيا وما فيها لينصرف إىل 
... لقد أحب املسيح أكثر من األب واالبنة واألم واإلخوة. خدمة الرعية

على الراعي إذن بعد أن ترك كلّ تلك ! ليستحقّه ويستحق اخلدمة يف كرمه
روابط املقدسة والطيبة أن يتمسك باملسيح ويثبت فيه للنهاية، وال يعود ال

وإنّ من تدرب بدايةً على ذلك . ويبين عالقات يف الرعية كان قد تركها
ليس من السهل أن تغويه شبيهاا فيما ) باألهل واملال والدنيا(الزهد كلّه 

  !بعد
"ر هو من درب هو اجلسر بني الراعي والرع" الرابط الكنسية، فال يعبي

: الرابط الكنسي هو بالتحديد! غريه وال أبناء الرعية يبنون جسوراً أخرى
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"فقون " مجاعة"ليست الكنيسة ". كلمة احلقيهم رعاةً ويتقادةً هلا تسم تنتخب
الكنيسة هي شعب ! معاً على نظام داخلي ويصورون العالقة اليت يريدوا

هو يسوع، يسوع الذي حدد ما هي الكنيسة وبعده يأيت  اهللا، راعيه الوحيد
  .الرعاة ليتابعوا عمله

عالقة الراعي بالرعية يف . الرابط الكنسي ليس اختراعاً حملياً أو فردياً
مؤدباً : طبيعتها وصورا من اجلهتني سبق ورمسها السيد املسيح يف حياته

نكون كنيسة ورعاة أو ال " حنن" .وحنوناً وباكياً وفادياً حتى موت الصليب
بل ! نكون كذلك، ليس مبقدار ما نعترب أو نقيم أنفسنا أو نتفق فيما بيننا

وتالميذه من بعده " الراعي الصاحل"مبقدار ما نطيع الصورة اليت رمستها حياة 
سلطة الراعي قوية، ! وحياة شعب اهللا يف فترات الطاعة ال يف زمن العصيان

ها إهليها كلمة ألنها كلمة "جسد املسيح" - "كنيسة"ة، إنة"، إنأرثوذكسي "
تبحث عن " مجاعة"حنن لسنا . كعالقة خملِّصة فيها الشهادة والبشارة واحملبة

صورة هلا، بل حنن شعب تربطه حمبةُ الرابط الكنسي، نتصور، يف تعثّرات 
  .رميوضات، إىل كنيسة الرب اليت افتداها واشتراها بدمه الك

تنحين كلّ ركبة مما يف السماء وممن " الكنيسة"وصورة " كلمة اهللا"أمام 
لذلك عندما يرفع الشعب دعاءه يف القداس اإلهلي لراعيه الذي . على األرض

متمماً كلمة .. احفظْ يا رب أبانا: "يقدم عنه القرابني ويرفع سر الشكر يقول
يتمىن أرثوذكسية الراعي لذاته من  هذا دعاء)". أرثوذكسية(حقّك باستقامة 

جهة ولكن أيضاً أرثوذكسيته كضمانة للرعية حني حتيد هذه عن احلياة 
على نظام داخلي " اتفاقية"احلياة اجلماعية يف الكنيسة ليست . املستقيمة

  !للكلمة اإلهلية" الطاعة"يناسبنا، إنما هي سري يف عامل 
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لكن مسلكيته ليقود الرعية إىل الطاعة ! مسلطة الراعي هي كلمة اهللا، نع

ال تفعل كلمة اهللا يف نفوس أبناء الرعية . الكاملة للكلمة هي احملبة والدموع
كلمة اهللا روحية وال ميكنها أن تنتقل دون تشويه إذا ما ! دون دموع حتملها

ن حتتاج كلمة اهللا إىل حنان ورأفة حيمالا، هذا هو ف! محلتها أجنحة قاسية
الكلمة اإلهلية تقصد غاية واحدة، الرابط الكنسي ينشد بناء . التنشئة املسيحية

  .طبيعة واحدة للحياة الكنسية اجلماعية وهي احملبة
حنن أعوان سروركم، ألني إن كنت أغمكم فمن الذي يسرين غري من "

ب له الغمذه الكلمات الرقيقة يشكر بولس أهل كورنثوس "أسب ، على
كما "، )٣، ١كور  ٢(اهللا أب وأم حبنانه ورأفته، إنه أبو الرأفات . توبتهم

  ).١٣، ١٠٢مز " (يترأّف األب على البنني يترأّف اهللا على خائفيه
فإنّ اهللا شاهد يل : "مبشاعر كحنان اهللا خياطب بولس أهل فليبي عالنية

وهكذا ). ٨، ١(" يسوع املسيح) رأفة(كيف أشتاق إىل مجيعكم يف حنان 
ابين الذي ولدته يف "يتوسط إىل فليمون تلميذه عن العبد أنيسيمس ويسميه 

ويبادل بولس املسيحيني يف رسائله وخاصة فاحتاا ). ١٠، ١" (قيودي
مث أطلب إليكم بوداعة . "بأطيب معاين الشوق واحلنني واحملبة الشخصية

: رسالته ألهل فيليبي يقولويف . ، يقول ألهل كورنثوس"املسيح وحلمه
وباحلنان والرأفة أن تتمموا ... أناشدكم باملسيح ومبا يف احملبة من قوة"

" سروري بأن تكونوا على رأيٍ واحد وحمبة واحدة وقلبٍ واحد وفكرٍ واحد
)١، ٢.(  
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األرثوذكسية واحلنان، التعليم القومي واألبوة، سلطتان يقتنيهما الراعي 
نسك والطهارة والتكريس، ويشتري ما، وما فقط، سلطاناً على بالتوبة وال

وهذه الدموع " كتبت إليكم بدموع"الرعية يغلب به سلطان كلّ خطيئة، 
  .حرقت كلّ اخلطايا، آمني
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 ١٥- ٦، ٤كور  ٢

 عشر بعد العنصرة ١٥األحد الـ 

  

  إمـاتة يسوع وحـياته فـينا
  

  "-��ع �P 0�`H!�ة -��ع ��P ��!G�MG �! ا��6. إ���X ا�0ّب"

  
  

السماء واألرض، احلياة احلاضرة واآلتية، الضيق والفرج، القريب 
والغريب، الفرح واحلزن، احلق والباطل، كلّ شيء يندرج يف أحد هذَين 

السالم . إنه يسوع املسيح! الطرفني عند بولس الرسول على معيار وحيد
الكلّ . روح يسوع، الرجاء بيسوعللكنائس من بولس يتم بيسوع، التوبيخ ب

  .للكلّ يسوع املسيح
  

فما هي هذه اإلماتة اليت . وهنا اإلماتة واحلياة دواعيها وغايتها يسوع
إذا محلناها يف أجسادنا تصري حياةَ يسوع فينا؟ ما هي هذه البذرة من 

اليت نـزرعها يف أجسادنا املائتة وإذا ا تؤول إىل شجرة ) املوت(اإلماتات 
يضيق علينا : "اة؟ يتكلّم الرسول عن هذه اإلماتة يف اآلية السابقة مباشرةحي

نضطهد . نحار يف أمرنا لكننا غري يائسني. من كلّ جهة لكننا غري متضايقني
  ".نطرح أرضاً لكننا غري هالكني. لكننا غري خمذولني
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إماتة –اتة إذا تأملنا يف أسرار هذه املعاين الروحية سنكتشف تلك اإلم
هذه هي الفضائل . اليت حنملها يف أجسادنا فتصري حياةَ يسوع فينا - يسوع

الروحية العميقة اليت جيب أن تلون وتصبغ جهاد املسيحي لتصري حياةُ يسوع 
  .فيه

  
الكبري الذي " الصرب"هذا هو مقدار ": يضيق علينا ولكننا غري متضايقني"

الصبور ليس ". اقتدوا يب كما أنا باملسيح: "هحتلّى به بولس، وليتنا نتعلم من
هذه معطيات . من حيتمل الصعوبات ومظاملَ احلياة أو شدائدها وحسب

مفروضة على احلياة من طبيعتها، وال ميكن لإلنسان االستمرار، ال معيشياً وال 
املسيحية ال تنحصر يف " الصرب"أنّ فضيلة . نفسياً، دون احلد األدىن من الصرب

الصبور هو من تضايقه احلياةُ من جهات عدة، لكنه يبقى غري "! الحتمالا"
مع الضجر والتأفّف والتشكّي " االحتمال"لذلك عندما يترافق . متضايقٍ

وجه الصبور . إن الصرب يأخذ من الضيقات فرحاً. واحلزن ال يعود صرباً
در آخر غري وروح الصابر متعزيةُ جة، ألنّ تعزيته وفرحه هلما مص. بشوش

لتلك التعزية مصدر ال يتبدل وال . تقلّبات الظروف وتبدل معطيات احلياة
لذلك ملؤمن كهذا ما هو ثابت هو . يتغير، ثابت، إنه احملبة اإلهلية للبشر

التعزيات اإلهلية والبهجة، والضيقات تبقى يف إطار املتبدالت، وجمرد ظواهر 
. تنـزع فرحاً من قرار القلب وال تزرع خوفاً عارضة ال متس عمق احلياة وال

لقد كانت كلّ املعطيات . يقول بولس الرسول" يضيق علينا من كلّ جهة"
لكنه غري . اخل...أمته، األمم، الوثنية، العوز، عدم ثبات الكنائس،. ضده

اجلسد يف الضيقات لكن القلب ثابت بيسوع . متضايق وإن كان يف الضيقات



  
 ) ...................................................................................١( وجسد برج

١٢٣ 

 

فلنأخذ من . مل يتعرض أحد كبولس لضيقات مبقدار ضيقاته. تومآلن تعزيا
  .مرشداً" الصرب اإلهلي"قلبه الثابت يف 

حني تزداد الضيقات جداً وحياصر ": نحار يف أمرنا لكننا غري يائسني"
اإلنسان من كلّ جهة وجيد نفسه يف حلكة من الظالم ال نور فيها، ويرى 

" اإلميان"أو ابتكار أي حلّ، هناك يمتحن ذاته عاجزاً عن إجياد أي خمرج 
ما هو غري : "هناك يمتحن مقدار إمياننا بكلمات الرب يسوع. امتحاناً ائياً

نتراجع ألننا عجزنا أم ننتظر العون ". مستطاع لدى الناس مستطاع لدى اهللا
اإلهلي؟ هل الثبات هنا بالهة وخطر أم هو حكمة تعتمد ال على املعرفة أو 

انتظار غري "قدرة البشريتني وإنما على اإلميان بالعناية اإلهلية؟ اإلميان هو امل
اإلميان هو االعتماد على ما هو مبقدور اهللا وليس . وليس املمكنات" املمكن

نعم ستأيت حلظات حنار ا، وال خمرج لنا، وتبدو الغلبة . ما هو مبقدور الناس
  .فيها للشدة، لكننا سنبقى غري يائسني

. جيب أن يتحلّى جهادنا من أجل الشهادة املسيحية يف احلياة ذا اإلميان
وال شك أنه . إن شهادتنا عكس تيارات الشهوة وتعظّم املعيشية اليت يف العامل

هناك لنتذكّر إميان . بقوانا ومبعرفتنا سنصل مرات كثرية إىل طريق مسدودة
ن هكذا إميان سيعجز املسيحي عن دو". نحار بأمرنا لكننا غري يائسني"بولس 

  .متابعة السري يف الطريق الضيقة املؤدية إىل احلياة
  
فإنه وإن عادانا العاملُ وتغلّبت قواه ": نضطهد لكننا غري خمذولني"

وجربوته على وهننا، وغضبت مفاسده على بشارتنا بالوداعة واألخالق، كلّ 
قوي أن اهللا ال خيذلنا وال " رجاءنا"هذا لن خيلق فينا خوفاً أو رهبة، ألنّ 
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د مسريته عكس الرياء يف جيعل املسيحي يتابع بصدق جها" الرجاء. "يتركنا
يعطي للمسيحي اليقني أنه بالتواضع سيغلب تعظّم األقوياء " الرجاء. "الدنيا

وبالبذل سيخزي طمع األدنياء، وبالوداعة سريث األرض بدل األقوياء، إنه 
لوال هذا الرجاء مل تكن ! كسيده احلمل الذبيح الذي سيحكم الدنيا بوداعته

ال شيء أكثر . ذالً والبذل بالهة والدعةُ غباوةهناك شهادة ولكان التواضع 
حني جيور تعظّم الدنيا على دعة . وهناً من التعظّم وال أقوى من التواضع

فمهما اضطهد جور الدنيا . اإلميان، حنن يقينون أن الوديع ال يترك من اهللا
  ".اًال يترك صفيه يف اجلحيم يرى فساد"تواضع احلق، فاحلق ال يخزى ألن اهللا 

  
ال توجد صورةٌ أوضح من ": نطرح أرضاً لكننا غري هالكني"وأخرياً، 

! هذه العبارة املستقاة من مشاهد املعارك، اليت تعرب عن االنكسار واالنغالب
لكن مع ذلك ! حني يطرح املصارع أرضاً أعزلَ ضعيفاً يعين أنه قضي عليه

إن اهللا يتركنا نشرب كأس ! وحىت يف مشهد هلكذا حالة، ال تظنوا أننا هلكنا
ال بد . املنون حتى الرشف األخري منها، لكنه حيول السم الذي فيها إىل حياة

أن نرتشف مرارة الكأس كلّها لكن املوت أو احلياة ليس بيد الناس بل بيد 
سنتجرع مرات عدة املرارة يف سبيل البشارة حتى اجلرعة . الضابط الكلّ

و للناس واملنطق أننا هلكنا، وهذا واقعي، لكن هناك األخرية للموت، ويبد
  .واقع آخر، إنّ من مات مع املسيح سيقوم معه بقيامته

  
حني تكون املعركة بني املسيحي والدنيا يف توازن أو يف شبه " الثبات"

توازن، ليس ثباتاً باهللا، إنه ثبات بشري، يعارك كلّ إنسان احلياة من أجل 
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، حني نبدو فعالً هالكني، هو ثبات مبين على حب لكن الثبات. وجوده
حتى ولو خسرنا مرة ومرات " املثابرة. "يسوع لنا وليس على أرض مقدراتنا

هي أساس احلصاد يف أرض نـزرعها قمحاً لكن العدو يعود ويرمي فيها 
املثابرة يف الصالة، يف التوبة، يف التواضع ولو بعد فشلٍ مرة ومرات، . زؤاناً

إا الفضيلة اليت تسمح للرب يسوع أن يهب حياته فينا بعد أن خنترب حنن 
  .خربة املوت من أجله

من يضيق عليه يتضايق، ومن حيار ييئس، ومن يضطهد يصري خمذوالً، 
 موجود قضى عليه، نعم كلّ ذلك صحيح لو كان اهللا غرين يطرح أرضاً يوم

لّ ذلك صحيح لو كانت معركتنا مع حلم ودم ك. أو ال يعتين برسله وتالميذه
سيبقى معنا إىل "وأنه " اهللا معنا"كلّ ذلك صحيح لو نسينا أنّ . ومن حلم ودم
مهما ". إننا سفراء يسوع يف العامل"، أو بلغة بولس الرسول، "انقضاء الدهر

 جار الزمانُ على الرسول فهذا ال يطالُ املُرسلَ والرسالة، والسيد رفيق درب
فكما انكسر جربوت العامل أمام تواضع يسوع، هكذا . وليس جمرد مرسلٍ

سينكر أمام تواضع الرسول، ألنّ املرسلَ، الرب يسوع، ميسك باليد ويقود 
  ".وال عبد أفضلَ من سيده"الطريق، وحيث وكما هو سنكون حنن، 

  
أو اضطهاداً  إذن كلّ ما يبدو، منطقياً ودنيوياً وبشرياً، ضيقةً أو مأزقاً

أو هالكاً، هو يف عني الصرب واإلميان والرجاء والثبات، بذرة حياة، ليست 
  .حياتنا، بل حياةُ يسوع يف أجسادنا املائتة، آمني
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، وعلى العكـس  "مييناً"اعتاد الناس أن يسموا األمور اإلجيابية والكرمية 
واملدهش هنا هو إعالن بولس الرسول أنـه  ". يساراً"األمور السيئة والدنيئة 

أظهر نفسه خادماً هللا حني تعرض لتجارب من اليمني أو لتجارب من اليسار 
  !أيضاً

البشرية املختلفة ميينية أو يسارية كانت، هي شـيء مـن   إن الظروف 
يولد اإلنسان كائناً فريداً يف بيئة متعـددة األوصـاف   . طبيعة احلياة اليومية

وال حييا آدمي دون حماولة للتأقلم مع ظروفه، اليت منها املناسـب  . والشروط
إرادة اإلنسان وتبقى ! ومنها املعيق، وقد تكون هذه احملاولة ليست سهلة دائماً

عرضـةً لتجـارب   ) حتقيق غاية وجودهـا (ويف نوعيتها ) الوجود(يف احلياة 
العـامل  : هناك ثالثة مصادر هلذه التجارب وهي. وظروف عديدة كلّ حلظة

فـاهللا يـؤدب   . "احمليط باإلنسان، أي اهللا والشيطان باإلضافة لإلنسان ذاته
وال . لغواية فهو أبو الكـذب والشيطان جيرب اإلنسان با". من حيبه) جيرب(
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يصيب اإلنسان يف أحكامه كلّ حلظة، هكذا يضع نفسه مرات عديـدة يف  
  .جتارب

فكم باحلري عندما يكون هذا اإلنسان رسوالً؟ يعرف بولس ويعلـن  
وهـذا طبيعـي   ). ١١، ٣تيم  ٢" (إنّ من حيبون يسوع املسيح يضطَهدون"

من يدرج نفسه ! يف عامل كثُر فيه الباطلومنتظر إلنسان ينادي باحلق وحيياه 
يف خدمة اإلنسان ورفع حياته من األرضيات إىل السماويات ومن عبوديـة  
املادة إىل حرية الروح، هذا إنسان سيحمل كلّ حلظة صليباً وسيتعرض دائماً 

اإلنسان كائن حر، لذلك ال تشكّل التجربة حبد ذاا . الضطهادات وجتارب
قد تكون . راً، بل اخلري والشر هو يف قرار اإلنسان واختياره احلرخرياً وال ش

لذلك . التجربة سهلة أو قاسية، لكن ذلك ال يعين أبداً أنها صاحلة أو شريرة
  .التجربة هي عرض على اإلنسان خيرج منه إما بقرار صاحل أو سيء

  
الـرب  لذلك نفهم هنا كيف يظهر بولس ذاته خادماً للكلمة بأسـلحة  

وقد ال تقـود إىل   -فالتجارب والظروف املناسبة تقود للرب. لليمني واليسار
هلذا ال . وقد ال تقود -والتجارب والظروف املعاكسة تقود أيضاً للرب. ذلك

ونـراه  . نستغرب كيف ختتلط يف كلمات بولس كلّ الظروف ودون ترتيب
ب والطهارة وطـول  واألتعا... اهلموم والشدائد واجللدات والسجون"يعدد 

األناة واللطف والروح القدس واحملبة بال رياء وكلمة احلق وقـوة اهللا، مـن   
هـذا التعـداد بكمـه    . وهذه كلّها استخدمها بولس للرب". اليمني واليسار

واختالطه يوحي لنا متاماً نظرةَ بولس أن اليمني واليسار مها أمران سيان مـن  
  .، الرب واإلحلاد، مها يف القرار البشري احلرألن اخلري والشر. حيث األمهية



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

  
ألنها وإن كانت ظروفاً سهلة . جتارب اليمني، حسنة ولكن ليس دائماً

فما بالنا إذا قادتنا الطهارة والعلم وطـول األنـاة   . قد تصري غواية وخدعة
ألنها إىل الكربياء والتعايل ونسيان اهللا؟ أال تعود هذه كلّها رذائل ... واللطف

  كالقبور املكلّسة اليت ذكرها يسوع، تبدو من اخلارج رائعة وداخلها عفـن
الـروح  "لذلك يدرج بولس الرسول بني هذه الفضائل مع ! وجناسة وفريسية

ألنه يعرف أن من حيقّق كلّ هذه ليست الفريسية البشرية بل اهلبـة  ". القدس
صارت ظروفاً وجتارب ميينيـة  لذلك . هذه كلّها من النعمة. والنعمة اإلهلية

  .سهلةً ومفيدة للحياة، وللرسالة
  

إن . وجتارب اليسار، ليست سيئة عندما تقودنا إىل االتكال علـى اهللا 
واهللا ميحص املؤمن يف البوتقة وجيرب . األمل يف احلياة يقود املؤمن إىل االختبار

قرب ما يكـون مـن   وكلّما بلغ االختبار أقصى حدته يصري اهللا أ. من حيبه
فال يعود آنذاك اإلنسان يواجه حتدي املسـتحيل وحسـب بـل    . اإلنسان

لذلك نردد يف صلواتنا املسائية دعاَءنا لوالدة اإلله . الالمعقول أيضاً وهو فرح
ويقـول األدب  ". جيعلين لوصاياه فـاعالً خمتـرباً  : "أن تتشفع لدى ابنها أن

 سفر أيوب يطيل سـرد  ". ي إنسانارفع التجارب فال خيلص أ"الرهبانـي
األحداث ويعدد األوصاف ليربهن يف النهاية أن حمبة اهللا عند أيوب هي هي 

يريد سفْر أيوب بالنهاية أن يطهر العالقة . يف اليمني من الظروف ويف اليسار
وأيوب أمني . فاهللا حمب حني يعطي اخلريات وحني نفقدها. بني اهللا واإلنسان
وال خـري أو شـر يف   . كون يف حببوحة وحني يتضور أملـاً وحمب هللا حني ي
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إن حمبة املؤمن هللا وثقته . األحداث، وإنما اخلري أليوب أن يبقى يف حمبته خلالقه
ويصري الظرف من . به جتعله يف الفرح ذاته وترفعه ليتكيف مع سر حكمة اهللا

تجربة من اليسار فال". كل شيء يؤول خلري املؤمن! "اليمني كالذي من اليسار
سيئة فقط عندما نواجهها مبعزل عن نعمة اهللا، وتؤول للخري فقـط عنـدما   

  ".مع النعمة"نواجهها 
  

تتلون ظروف اإلنسان حبكم طبيعة احلياة ففيها األمل كمـا الفـرح،   
واملرض كما الصحة، والعوز كما الشبع، والفشل كما النجاح، وموت عزيز 

ها تعبث حبياة اإلنسان عندما يراهـا ظروفـاً   وهذه كلّ... كما والدة جديد
لكنها كلّها تبين حياة اإلنسان ومتحصها عندما يعرف أنهـا  ! جيدة أو سيئة

  .جتارب ميكنه أن يستخدمها أسلحةً للرب لليمني ولليسار، آميـن
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. يتكلّم بولس الرسول عن مقدار غىن النعمة اليت نلناها بيسوع املسيح
األشياء العتيقة قد مضت هوذا . إذا كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة

من اهللا الذي صاحلنا "ولكن، يوضح الرسول، كلّ هذا . الكل صار جديداً
" وأعطى الرسل أن خيدموا هذه املصاحلة بني البشر وبينهلنفسه بيسوع املسيح 

انتبهوا إىل : "هكذا نبه بولس كهنةَ أفسس وأساقفتها). ١٨- ١٧، ٥كور  ٢(
  ).٢٨، ٢٠أع " (الرعية اليت اشتراها املسيح بدمه الكرمي

ليسوع املسيح " معاونون"ويسمي بولس ذاته والرسل، بوعي كبري، 
وإذ يقدر هو متاماً مثن دم املسيح ومثن نعمة املصاحلة . ذهيف خدمة املصاحلة ه

مع اهللا اليت متّت به، يسارع ليترجى أهل تسالونيكي أالّ يتركوا هذه النعمة 
  .اليت أُتيحت هلم جماناً تذهب عبثاً

لقد ألفنا حنن يف الشرق، مشهد العريس الذي يدفع مهراً باهظاً حني 
  ؟"نعمة اهللا"فكم باحلري مثني هو مهر ! خيتار له عروساً عظيمة
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 عندما ارمتى بولس منطرحاً أرضاً على أبواب دمشق، واكتشف سر

ماذا علي "ومجال احلب اإلهلي ورأفة نعمته الغزيرة، عندها صرخ على الفور، 
، أي ما املهر الذي تريده حتى أستحق لعشرة نعمتك؟ لكن "أن أفعل يا رب؟
مة اهللا لذاته فقط، مل يقبل املصاحلة كغفران له وحسب، بل بولس مل يقبل نع

فهم على الفور أنه صار إناًء مصطفى سيحمل كلمةَ اهللا إىل كلّ األمم ويصري 
لقد فهم بولس أنه اختري . إذن مصالحاً الناس مع اهللا وليس متصاحلاً فقط

  . ومعاون ليسوع يف سر املصاحلة هذا" كخادم"
    
، "اخلدمة"هنا بعضاً من الثمن الذي دفعه ألجل هذه يعدد الرسول   

الصرب الكثري، ضيقات، جلدات، سجون، أتعاب، ": الرسولية"أي ألجل هذه 
أغصب : "أسهار، جوع، وهذه كلّها تصور أتعابه اجلسدية، وكما قال

، فلم يهرب من اآلالم وال من العوز أو اجلوع حباً بالراحة، "جسدي وأقمعه
يف : جلهاد النفسي والروحي الداخلي إىل جانب األتعاب اجلسدانيةمثّ يذكر ا

طهارة، يف معرفة، يف طول أناة، يف رفقٍ بالروح القدس، يف حمبة بال رياء، يف 
  ...أسلحة الرب عن اليمني واليسار

صورة بولس هذه هي املثل الذي ندرك منه الثمن احلقيقي للنعمة   
األعلى جيعلنا ندرك على الفور مقدار العبث الذي وهذا املثل . املوهوبة لنا

بأتعاب . نلحقه بالنعمة املعطاة لنا، أي باخلدمة املوكلة إلينا بسبب من تكاسلنا
كأتعاب بولس يظهر الرسول ذاته خادماً للكلمة واملصاحلة مع اهللا، ذه 

  .اجلهادات اجلسدانية والروحية
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إنّ مذاق النعمة ميحو أتعاب  نعم". ليذهب العامل ولتأت النعمة"

من محل سر املصاحلة خدمةً، واقتبل هذه . الشدائد وكلِّ تلك الفضائل
الرسولية، ال يعود العاملُ طيب املذاق عنده، وال يعود فيه شوق غري تقبل 

هذه هي الطاقة اليت تولّد يف املؤمن القوة على جتاوز كلّ . النعمة، وليس عبثاً
إنّ عشق النفس البشرية هلذه العروس الثمينة . خلارجية والداخليةالصعوبات ا

جتعل صاحبها يهيم وراءها متخلّياً عن كلّ شيء وحمتمالً كلّ شيء ) النعمة(
  .يف سبيل استقطاب النعمة، وخدمتها

من يركض وراء النعمة يتعب فرِحاً ويسهر مبتهجاً، إنه يبحث عنها 
إنّ مثن النعمة الباهظ . أو حتى يف هوان) من الناس(عندما يكون يف جمد 

إنّ أي إمهال يف زمن احلياة أو أي . يعطي لزمن احلياة قيمةً كبرية وفريدة
  .ضياع منه هو عبثٌ يف كرامة النعمة املعطاة لنا

، هكذا يصرخ "هوذا اآلن يوم خالص. هوذا اآلن وقت مقبول"
زمن جتسد الرب يسوع وعن هبة  بولس بقوة، خمتزالً نبوءة إشعياء النيب عن

والعبارة تتكلّم يف بدايتها عن وقت مقبول . الفداء واملصاحلة اليت ستتم به
، ٦كور  ٢؛ ٨، ٤٩إش (يستجيب اهللا فيه، وعن يوم خالص يعني اهللا فيه 

الوقت املقبول يشري إىل الفرصة اليت سنحت لنا اآلن، فعلينا أالّ خنسرها ). ٢
وهذا هو الدور . طلب؛ حلظة اهللا يعلن زمن االفتقاد واالستجابةوأنْ جند يف ال

البشري واملسؤولية الشخصية يف بذل أقصى اجلهد، ألن ما هو أقل من ذلك 
وجدوا يف السري، ألن الزمن قصري " سريوا ما دام لكم النور". "عبثاً"يكون 

 .واأليام شريرة، والغاية مثينة
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فإذا ما شعر اإلنسان أنه . الثاين عن عضد اهللا مثّ تتكلّم اآلية يف قسمها
مهما أسرع ومهما ركض فإن املنال يبقى بعيداً، عندها ليتذكّر قولَ النبوءة 

. أنّ اليوم يوم اخلالص املوعود بأن اهللا سيغيث فيه كلَّ من يطلب من كلّ قلبه
مها سببان نعم، وقت الفرصة الذهبية، ويوم العون اإلهلي الفريد املتاح، 

  .مثيناً جداً" وقتاً مقبوالً ويوم خالص"عميقان جداً جيعالن كلّ حلظة يف احلياة 
كلّ زمن . احلياة من أجل املسيح ربح؛ واملوت ألجله ربح أيضاً

ومهر هذا الربح أتعاب . يرتبط بيسوع يف موت أو حياة هو ربح عظيم
وملّا كان املهر . يف وسعه يقدم اإلنسان كلّ ما. اجلسد وجهادات الفضيلة

يسترضي الواهب فقط وال يشتري اهلبة، فإن جمانية احلب والعون اإلهليني 
  .جتعل اجلهاد ممكناً ومجيالً

نعم، يظهر من يدفع مثناً باهظاً كهذا وكأنه خيسر كلّ شيء، إذ إنه 
لكنه يضع . يعطي كلّ ما لديه من مال وصحة وقوى وإرادة، وكل القلب

ذلك مهراً لعروس ال يشتريها مثن وال يساويها أي مهرٍ إالّ هبة احلب كلّ 
لذلك خيتم بولس الرسول صرخته بدهشة واعتراف بالعجز . اإلهلي

، "وال شيء لنا وحنن منلك كلّ شيء"نظهر كأنا فقدنا كلّ شيء، . والشكران
    .  آمني
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كثرياً ما ختتلط وختتلف يف ذهن العديد من املسيحيني مسـألةُ عالقـة   
ال شك أن هناك عالقة بينهما، وأن وجود هذه العالقة هـو  . اإلميان باحلياة

. طبيعة إمياننا حتدد طبيعة هذه العالقةولكن أيضاً إن ! الذي يثبت وجود إمياننا
نعـم  . إذن يؤثر اإلميان بشكل مباشر على حياتنا اليومية وتصرفاتنا وغاياتنا

ولكن بالعمق ما هو املطلوب من إمياننا، وألية درجة يصوغ طبيعة حياتنـا،  
  وما هي الغاية األخرية مسيحياً إلمياننا؟

  
وهذا . املقدس والتعليم الدينـي اخلالص، هو غاية اإلميان بلغة الكتاب

. لكن مفهوم كلمة خالص يتعلّق مباشرة مبستوى معرفتنا اإلميانيـة . صحيح
    ر القـوميلذلك يف العهد القدمي كان املفهوم السائد للخالص هـو التحـر

! لليهود، واالنتظار للزمن املسيحانـي الذي سيأيت منه املخلّص وحيرر األمة
ورغم ذلك فإن . الباً معىن تارخيي أكثر مما هو روحيهكذا كان للخالص غ

لـذلك  . السعي هلذا اخلالص كان يفترض أال ينسى الشعب الوصيةَ اإلهليـة 
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... إذا سلكتم يف فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم ا: "يقول سفر الالويني
من أن ) وأحرركم(أُخرجكم من أرض مصر ... أسري بينكم وأكون لكم إهلاً

وهكذا حاول الشعب أن حيفظ العهد ). ١٣-١، ٢٦..." (نوا هلم عبيداًتكو
بانتظار ذلك الوعد، ومتحورت حماولة الشعب على االنضباط يف األطر الـيت  

فتركز االهتمام على إمتام فرائض الصلوات والصـوم  . ترمسها الوصايا اإلهلية
تتلخص فيهـا   وصارت هذه هي الفضائل األساسية الرئيسية اليت. واإلحسان

  .املمارسة الدينية لتثبت التزامها بالعهد وتنتظر ذلك الوعد
  

لذلك يبـدأ  . يأيت العهد اجلديد، وتصل مسرية اهللا بني شعبه إىل ايتها
. صفحة جديدة من الروحانية الدينيـة  -يف عظته على اجلبل خاصة-يسوع 

يداً أعمق بكثري معىن جد) الصالة والصوم واإلحسان(ويعطي لتلك الفضائل 
وتأخذ كذلك العالقة بني الدين واحلياة بعداً جديـداً  ". الفرائض"من تقدمي 

  .خيتلف عن السابق يف روحانيته ويف أبعاده وغاياته
لذلك تدخل مع املسيحية روحانية جديدة وفضائلُ جديدةٌ، كان العهد 

الدم وبعـدها  القدمي يعرفها ولكن حبدود بسيطة، ومنها مثالً الشهادة حتى 
حيث هنا يقدم اإلنسان من حياته ليس ذبائح مما ميلك بل يقدم من . البتولية

لكـن مـن   . لذلك من يصوم يقطع نوعاً وبعضاً من األطعمة. ذاته كلَّ ذاا
يتبتل ميس طبيعته ذاا وحيوهلا إىل عبادة كيانية فال يتخلّى عن شيء يعيشه بل 

ي بالغايل والنفيس يربهن عن التزامه بالوصـايا،  ومن يضح. يبدل عشقه ذاته
لـيس  "لكن من يبذل ذاته شهادة حتى الدم، هذا أحب احلب األعظم ألنه 

  ". حب أعظم من أن يبذل اإلنسان نفسه عن أحبائه
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فإن دخول وتعميم هـذه  . إذن املسألة بعد ليست جمرد حفظ وصيته
الشـهادة  (كـبرية يف الكنيسـة    املمارسات الروحية اجلديدة حتى درجات

يعين متاماً تبدالً عميقاً وجذرياً يف معىن الفضيلة ذاـا ويف حتديـد   ) والرهبنة
مل تعد ممارسة الفضائل تبغي اكتساب الرضى اإلهلي وااللتزام بالعهد . غاياا

فما دام الوعد ذاته قد تبدل، كان طبيعياً أن يتبـدل معـه   . لكي ننال الوعد
كان الوعد هو ). العهد هو االلتزام البشري والوعد هو املواعيد اإلهلية(العهد 

فإنه ملا أتى املسيح انتهى الوعـد  . التحرر ومجع الشعب ويئته ليأيت املسيح
ال خيسر . األول ويبقى العهد بانتظار وعد آخر، ألن احلب اإلهلي ال يتوقف

اهللا، وبالنهاية لكل الناس، لكنه اجلديد من اهللا تارخييته كعمل لشعب " الوعد"
العهد (لذلك جاء يسوع لينتقل العهد . شعب حمدد" تاريخ"يصبح أكثر من 

هلذا مشل كـلّ  . إىل غاياته احلقيقية وليست الظلية) العمل البشري -اإلنساين
  .البشر وملس العمق البشري وليس فقط املمارسة اخلارجية

  
كان . هللا بيسوع املسيح وهيكالً له" نيبن"والوعد اجلديد هو أن نصري 

ولكن املسيحية بيسـوع كشـفت أن   ". يف اخليمة"اهللا يسكن بني الشعب 
لذلك هنا األمر ال يستدعي طهارة التاريخ ". يف اإلنسان"سكناه احلقيقي هو 

اجلماعي فقط مبمارسته بعض الفضائل، بل يتطلّب قداسة تلك اآلنية اخلزفية 
مل يعد اهليكل يف وسط الشعب بل صار . لكنـز السماويليسكن فيها ذلك ا
  .يف داخل كلّ مؤمن

أمـا أنـا   ... مسعتم أنه قد قيل لألولني ال تزن"هلذا كان يسوع يكرر 
...". فأقول لكم ال تشته، مسعتم أنه قيل ال تقتل، أما أنا فأقول لكم ال تغضبوا
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ميكن أن يرتديها ذئاب فيظهرون  املسألة ليست األلوانَ اخلارجية للثياب اليت
الـيت منـها   " الثمـار "وبالنهاية احلكم هو على . محالناً، ولكن هي الداخل

، فاحلب اإلهلـي  )كف غضبه عنا(فالثمرة املطلوبة ليست إرضاء اهللا . نعرف
، أي القلب الذي يتحـول  "القلب النقي"الثمر هو . يطلب ما هو أكثر بكثري

عندما أكمـل يسـوع هـذه    "لذلك . وليس لسواه –ي هللا احل" هيكل"إىل 
  .اليت كانت حتفظ الوصايا القدمية" بهتت اجلموع -عظته على اجلبل -األقوال

مل يعـد  ! مما سنخلص إذن؟ أَمن العقاب اإلهلي؟ حاشى هللا أن يعاقب
  ل بقايا العصور الوسطى اليت تسلّلت إىل تعليمنا الـديينالفكر اإلنساينّ يتحم

وال ميكن للنضوج الفكري اليوم أن يقبل خملّصاً . فكر الغريب هنا وهناكمن ال
  مما سنخلص إذن؟! ألمة يغلّبها على أمة أخرى

  
يعين التاريخ بعد جمـيء  " اليوم"و. يقول بولس" خالصنا اليوم قريب"
لقد أشار يسوع إىل عمق املسألة اخلالصية؛ إنها طهارةُ القلب الـيت  . يسوع

، كانت هذه الكلمة "امضِ بسالم، إميانك خلّصك. "لنصري هيكالً هللا ستؤهلنا
األول خالص اجلسد من مرضه، والثاين جواب : تعين أمرين متاماً" خلّصك"

إنه خالص النفس واجلسد الذي حقّقـه  "! أؤمن يا سيد"املريض على يسوع 
اهليكل احلقيقي  يشفي اإلميانُ النفس واجلسد معاً، وهذا هو. يسوع يف عجائبه

واضـح أنّ  . الذي سيبنيه كلُّ مؤمنٍ للرب؛ إنه القلب النقي واجلسد الطاهر
من أدناس هذا الـدهر وتنقيـة   " الشفاء"الوعد اإلهلي على لسان يسوع هو 

، وإن لقبنـاه حنـن   "حياة"يسوع يلقّب ذاته . الداخل وليس جتميل اخلارج
الطبيـب  "إنه ". من خطاياهم"رر شعبه إنه املخلّص الذي سوف حي". خملّصاً"
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جواباً على عشرته مع العشـارين، ألنّ األصـحاء ال   " الذي جاء إىل اخلطأة
  .حيتاجون إىل طبيب

  
". دقيق"تعين أنّ خالصنا اليوم " قريب"إنّ عبارة بولس خالصنا اليوم 

ن إنه إعادة تصوير اإلنسـا . ألنّ خالصنا هذا ميس اإلنسان يف عمق أعماقه
من كلّ أدناس اجلسد "على صورة اهللا، اليت خلق عليها؛ إنه خالص وانعتاق 

لقد جاء يسوع ليخلّصنا، أي لريفع عنـا األمـراض واألوجـاع    ". والروح
الطبيب عن جناحـه، إذ   -ولقد برهن هذا املخلّص. والتنهدات واملوت ذاته

لقد قدم ذاتـه  . تهأخضع ذاته للواقع نفسه، وأظهرها بعد ذلك معافاةً بقيام
لتلك العملية اجلراحية الغريبة، وإذ برهن جناحها فيه، ميد يده ليتممها لكـلّ  

  .بشري مريض يؤمن به
  

هكذا إذن، إن ممارسة األتعاب واجلهادات الروحية صارت تبتغي داخل 
لقد اكتشف اإلنسانُ . فال تعود تفيد القبور اصصة. الكأس وليس خارجه

ال ميكننا أن جنيب علـى  . صورته احلقيقية الضائعة) اإلنسان -إللها(بيسوع 
ولكننا نفرح إذا ما عرفنـا أن  . إذا نظرنا إىل آدم" ملاذا خلقنا اهللا؟: "السؤال

هي غاية اهللا يف خلقنـا، أي بكلمـة ملخصـة     -آدم الثاين -صورة املسيح
"هللا ال بالطبيعـة  ، أن نصري على صورة يسوع أي ما كانه يسوع ابناً "التبين

  .لكن بالتبني
غاية اجلهاد الروحي هو إذن أن نصري على الصورة اليت يريدها اهللا لنا، 

إذن القيمة ليست . لذلك القيمة ليست يف الفضائل إمنا يف الثمار. على صورته
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بالصالة وال بالصوم وال باإلحسان وال حتى بالشهادة، كلّ هـذه وغريهـا   
الصـحة الروحيـة    -حتقق فينا تلك الطهارة املنشودة تأخذ قيمتها مبقدار ما

مـز  (ومبقدار ما ختلق فينا القلب النقي  -واملعافاة من أدناس اجلسد والروح
وتكون لنا هذه العافية اليت " معافني"غاية اجلهاد الروحي أن نصري ) ٥٠،١٠

  .كانت للطبيب ذاته، يسوع
  

 أنثربولوجي اإلنسـان "لتحقيق اخلالص إذن، هو موضوع كيانـي "
لسنا بعد أبناَء مدينة على األرض بل بنون . الذي تنتظره وتتمناه اإلرادةُ اإلهلية
على " صاحلاً"فال يكفي لإلنسان أن يكون . للمدينة الباقية، إننا أبناء امللكوت

حدود ) األعمال اخلرية والعالقات الطيبة(للصالح . القلب" طاهر"األرض بل 
هلذا تفتح املسـيحية  . من حد) حالة العشق اإلهلي(رة القلب لكن ليس لطها

وال يستغرب إذن املسيحيون جهادات القديسـني  . باب اجلهاد دون حتديد
لو كانت العالقة مع . بل يقتدون ا قدر املستطاع -كما تسمى–" اخلارقة"

ب هو أن حنفظ الوصايا لكان على يسوع أن يقول لذلك الشـا ) عهدنا(اهللا 
لكنه قال . ما دمت قد حفظت الوصايا منذ صباك" ال يعوزك بعد شيء"الغين 

  .فامحلْ صليبك وتعالَ اتبعين" إن أردت أن تكون كامالً"
  

، قـد  "كل أدناس اجلسد والروح"وهذا اجلهاد الروحي أن نطرح عنا 
يبدو للبعض، من النظرة القدمية للدين واإلميان، أنه إذن جهـاد متعـب ال   

لكن ال توضع رقعة جديدة يف ثوب . توقّف وال ينتهي، وقد يدعونا للتشاؤمي
كحركة روحية إالّ من املنظور اجلديد، " التطهري"هلذا ال ميكن أن نفسر . قدمي
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إن هذا اجلهاد الروحي هو صـعب يف بداياتـه   ". معافاة"أي أن التطهري هو 
اخلي، طاملـا كانـت   ولكنه عذب يف مسريته؛ يف حني أنه يبدأ مع صراع د

سلطة العامل قوية على قلوبنا، إال أنه يستمر فقط باالنتباه بعدما حيلّ داخلنـا  
، هذه كانـت  "ليذهب العامل ولتأت النعمة. "سالم اهللا ونعمته مكان العامل
  .صالة مسيحيي القرون األوىل

يف  أي ممارسة الفضائل مثناً، وإال لكان هذا الثمن باهظاً" النسك"ليس 
النسك يف املسيحية . تافهة، كما يرى البعض" خطيئة جدية"املسيحية مقابل 

النسك إذن، . هو طهارةٌ وملعان، لذلك هو هدية إهلية وليس فدية عن خطايانا
ال . النسك يهب النعم، ويبلور املواهـب . يكشف طاقات اإلنسان الروحية

ة، هلذا السبب، مواهبني حياةنقبل يف املسيحية ! م دنيويألن املوهبة هي عطي
مهما مسعنا عن القديسني روايات وقيل لنا . إهلية ولكنها أيضاً حتصيل إنساين

فإننا نؤمن ) أيوجد مظهر معثّر أكثر من املتباهلني بالرب(عنهم تصرفات غريبة 
ومهما عاينا أو مسعنا من معجزات ومواهب ". طاهرة"م ألنّ مثرم صاحلة، 

فإننا ال ننغر، ألنّ الشجرة غري الصاحلة ) مل يطهرهم النسك(أناس عاديني من 
  .ال تعطي مثراً جيداً

  
فإذ لنا كلّ تلك املواعيد، التبني والتألّه وأن نصري هيكالً لسكىن اإللـه  
احلي، لنطهر إذن ذواتنا من كلّ أدناس اجلسد والروح، مكملني اجلهاد خبوف 

  .اهللا، آمني
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 بعد العنصرة ١٧األحد الـ 

  

  اهليكل الطاهر
  

"Mّ��ا Dه!�5 ا <H�  "أ

  
  

"ا ! ، عبارة بديعة"أنتم هيكل اهللا احلي لإىل التأم وحنتاج باحلري
دائماً، ومن شعوره بوجود خالق أو . بشكل كاف طاملا كان اإلنسان أراد

لذلك، منذ البدء، حاول اإلنسان حتديد . هللاقوى أعظم منه، أن يقدم عبادةً 
بىن الوثنيون املعابد، ومنها الفخم . مكان يلتقي فيه مع اهللا ويقدم فيه الذبائح

، )من شاء من اآلهلة(وكان اإلنسان يواجه إهله . ووضعوا آهلتهم املختلفة فيها
  !ويسترضيه ويعبده، ولو يف حجرٍ

  
وأىب، بلغة الكتاب، . العبادات أما إله الكتاب املقدس فقد رفض هذه

فالفارق بينه وبني اآلهلة الوثنية كلّها . أن يسكن يف معابد من صنع البشر
إن اهللا، هنا يف الكتاب، غري مدرك من البشر، بل العكس، هو . فارق كبري

لذلك حيتاج يف عبادته إىل شيء منظور فعالً، ولو كان ! من يدرك كلَّ بشر
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لذلك صار ميكن لإلنسان أن يشيد املعابد . اهللا –ظور تعبرياً عن غري املن
  .واهلياكل ليالقي فيها اهللا، ولو باستخدام تعابري عن حضرته

وللشعب، يف العهد القدمي، كان لوحا العهد، اللذان حيمالن الوصايا، 
فلما كان الشعب متنقّالً وضع هذَين . ميثّالن إرادة اهللا وعهده وبالتايل حضرته

 خيمة العهد، وصار حيمل هذه اخليمة كهيكل معه أينما ذهب، اللوحني يف
. يشعر بواسطتها حبضور اهللا ومرافقته وبركته، ويقدم عبادته أمامه فيها

وعندما استقر الشعب واقتىن ملوكاً وصار أمة ومملكة بىن معبد سليمان، الذي 
ضع لوحي وهناك يف قدس األقداس داخله و. ال يضاهيه معبد باجلمال والغىن
وصار الشعب يقدم عباداته يف هذا اهليكل . العهد، تعبرياً عن حضرة اهللا

إنه املكان املقدس للقاء والعبادة، وهو . احلجري أمام اهللا احلاضر بشريعته
  .العالمة األساسية حلضور اهللا، حني يقف اإلنسان جتاهها

  
لعبادة اجلديدة ال أما يف العهد اجلديد، فلقد أعلن الرب للسامرية أن ا

 ما ) السامرة(ال يف هذا اجلبل " ال هنا وال هناك"تتموال يف أورشليم، وإن
"ا إذن هو "بالروح واحلقالقلب"، ومعبد هذه العبادة ومكا!"  

عندما سأل التالميذ الرب يسوع عن ملكوت اهللا وحضوره، أجام 
هناك هو املعبد احلقيقي، ، أي يف قلبكم، "ملكوت اهللا يف داخلكم"بصراحة 

  ".أنتم هيكل اهللا"كما يقول بولس اليوم يف رسالته ألهل كورنثوس 
  

 الشعيب س، ذو معىن يتجاوز املعىن العاطفيالقلب، يف لغة الكتاب املقد
البيولوجي ة حيث املشاعر . واملعىن الطيبة اإلنسانيالقلب هو مركز الشخصي
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يف القلب يتحاور اإلنسان مع نفسه ويتحمل . واألفكار والقرارات واملواقف
مسؤولياته وينفتح على اهللا أو ينغلق دونه؛ إنه مركز الشخصية اإلنسانية 

القلب إذن، هو مركز العقل والشعور، يف القلب جتتمع هاتان . الواعية
مع اهللا، ) داخل اإلنسان(الطاقتان البشريتان، وعندما تلتقي هذه الطاقات 

  .حقّق امللكوت، وهناك وهكذا جيب أن تتم العبادةهناك يت
  

األمر األول هو . لذلك العبادة بالروح واحلق يف القلب تشترط أمرين
فال صالة مثالً إذا كان عقلنا شارداً خارج كلمات . العقل والثاين هو الشعور

صلواتنا، فبدون عقل وذهنٍ صاحٍ ال ميكننا أن نالقي الرب . وكما يقول فم
؟ "كيف تريد أن يستجيب الرب لك عندما ال تعي أنت ماذا تطلب: "الذهب

فكيف حيمل اهللا طلبك جبدية عندما توجهه أنت باستخفاف؟ الذهن املتابع 
  .واحلاضر وغري الشارد هو الشرط األول لتحقيق العبادة وللقاء اهللا، يف القلب

للرب عبد بالعقل فاهللا. واألمر الثاين هو الشعور، أي حفظ احلبال ي 
". حيث كنـزكم هناك قلبكم"أمل يصرح يسوع علناً . اهللا يحب! للحظة

فإذا ما دخلنا املعبد ولكن كانت مشاعرنا متعلّقة بأمور دنيوية خارجه، فإنه 
من املستحيل أن نضبط ذهننا يف اهليكل والقلب، ما دام إنه سيطري إىل 

هلذا يف العبادة نعبر عن أشواقنا هللا بتعابري )! األمر الذي نتعلّق به(الكنـز 
ومن هذه التعابري السجدات ورفع . صرحية فيها ألوان اخلشوع والشكر والتأثّر
  .األيدي كاألرض العطشى للمطر والدموع

أن يسكن اهللا يف  -إذ لنا هذه املواعيد: "وهلذا يقول بولس الرسول
الروح ونكمل القداسة مبخافة فلنطهر أنفسنا من كلّ أدناس اجلسد و - قلبنا
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قد ال نرضى مرات عديدة أن نرى دنساً أو وسخاً يف ). ١، ٧كور  ٢" (اهللا
) اهليكل احلقيقي(، فكم باحلري جيب أن يكون قلبنا )اهليكل احلجري(املعبد 

طاهراً للقاء الرب؟ وهذا ما نرنمه يف القداس اإلهلي عند خروج القرابني يف 
كوننا مزمعني ) غري روحي(لنطرح عنا كلّ اهتمام دنيوي : "الدورة الصغرية

  ".أن نستقبل ملك الكلّ
، كما نقول "عبادة نطقية"لنجمع العقل واملشاعر يف العبادة حىت تصري 

أحبب "يف صلواتنا، أي عبادة قلبية، فيها كلّ الذهن وكلّ القلب وكلّ القدرة 
  ...".درتك الرب إهلك من كلّ نفسك وكلّ ذهنك وكلّ ق

 ،ع واملتواضع ال يرذله الربالذبيحة هللا روح منسحق، القلب املتخش
  .آمني
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 ١١-٦، ٩كورنثوس  ٢

 بعد العنصرة ١٨األحد الـ 

  

  أربع كلمات يف الصدقة
  

"،.c�- �ًQ-أ Bّ���1G Bّ���� رع^- ��َ  
.c�- �ًQ-�1�01آ�ت أG وَ�� -^رع ���01آ�ت"  

  
  

الطبقي تزداد اليوم يف جمتمعاتنا، ولعلّهـا السـبب    إنّ مسالة التفاوت
وال ميكن للمسـيحي أن  . العميق وراء كثري من التبدالت التارخيية والسياسية

يقف أمام مشهد املعوزين واحملتاجني وقفة حياد، إالّ إذا كان يفهـم إجنيلـه   
  .بشكل خاطئ

نـه عنـدما   لك. لقد انطلق بولس يبشر بيسوع املسيح، مبوته وقيامته
ظهرت بعض احلاجات وظروف من العوز عند مسيحيي أورشليم عندها مل 

لقد تعـرض املؤمنـون يف   . يستطع أالّ ينظّم محالت مجع مساعدات لإلخوة
وهلذا حيثّ بولس . أورشليم للنهب واالضطهاد من بين جنسهم بسبب اإلميان

جات تلك الكنائس اليت يف الرسول الكنائس اليت يف الراحة أن تفكّر عملياً حبا
هو برسالته اليت مسعناها مير على أربع كلمات أساسـية يف مفهومنـا   . شدة

ونستطيع ذه املفاتيح األربعة أن نلج إىل كلّ عمـق  . للصدقة أو اإلحسان
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الـزرع،  "وهذه الكلمـات هـي   . وفلسفة املشاركة األخوية مع احملتاجني
  ".والقلب، واهللا، والشكر

  
حني يرمي الزارع بذاره يف األرض يشعر . هو متاماً كاإلحسانفالزرع 

وإذا رمى البذار . وكأنه يبدد، لكنه إذا رمى البذار بالشحيح، بالشحيح حيصد
هذه اخلربة الـيت  ! بالربكة فبالربكات حيصد، ما يبدو أنه يبدده جيد أنه يكثّره

فبمقدار ما نبدد هنا . تعند الزارع من احلياة العملية خيتربها من يوزع اخلريا
بقدر مـا  . مبقدار ما حنصد خريات أبدية، أوالً الروحية وأحياناً أيضاً دنيوية

فنحن نشـتري، مبـا نبـدده،    . نبدد بقدر ما نشارك فعالً اإلخوة احملتاجني
وهذه األخرية غاية األوىل وهي أمثـن  . العالقات األخوية واحملبة اليت نريدها

ويبدو للزارع أنّ البذار ميوت حني يرميه، لكنه يعرف أنّ . ياتبكثري من املقتن
وهكذا املعطي الواعي، حني يبدد يتهلّل ويوزع . احلبة إن مل متت ال تعطي مثراً

  .ببشاشة وفرح، ألنه يعرف أنه بالواقع جيمع ما هو أمثن
  

ليت والقلب، هو املعيار احلقيقي ملقدار ما جيب أن نوزعه من اخلريات ا
جيب أالّ نعطي خجالً وال باألحرى طلباً للمجد وال خوفاً من أي . بني أيدينا

  .شيء، ولكن علينا أن نعطي املقدار الذي ميليه علينا قلبنا
وهذا يعين متاماً، أنّ شرط اإلحسان هو احلرية، اليت بدوا ال يترافـق  

هكذا . عطاء، وبسخاءجيب أن نعلّم قلبنا أوالً أن حيب ال. اإلحسان مع الفرح
. يصري اإلحسان طريقاً لطهارة القلب ونقاوته اليت بدوا ال يرى اإلنسانُ اَهللا

، فال "خسارة"وشعر وكأن ذلك " التبديد"لكن إذا ارتعش القلب للحظة أمام 
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ننسى، ما ينصح به بولس الرسول، أنّ اهللا قادر أن يزيدنا كلّ نعمة ويؤمن لنا 
. جيب أن يكون ثابتاً على صخرة اإلميان ليصري سـخياً فهذا القلب . كفافنا

هكذا تفوق، يف . ليست قيمة الصدقة مبقدارها، وإنما مبقدار احملبة اليت حتملها
جيلب العطاُء من كلّ القلـب  . نظر يسوع، فلس األرملة على كنوز اآلخرين

  .احلريةَ والفرح، وهذا ما حيدد املعيار احلقيقي للسخاء
  

ليس لنـا شـيء   . هللا، بالنسبة لإلحسان، فهو املعطي وهو املتقبلأما ا
من يرزق الـزارع  "فهو . ليست اخلريات منا بل من اهللا. باألساس مل نأخذه

والزارع هنا يف لغة هذا النص هو احملسـن،  . ، حبسب بولس الرسول"زرعاً
 فاهللا هو الواهب الوحيد لكلّ اخلريات وهو مالكهـا . والزرع هو اإلحسان

كما نعرف أنّ اَهللا قد وحد . أما حنن فنوزع مما له ومما أودع بني أيادينا. أيضاً
كلّ ما فعلتموه بأحد إخويت هؤالء الصـغار فـيب   "نفسه بالفقراء حني قال 

لذلك إنّ اهللا أشبه مبن يعطينا واهباً بيد ويسألنا مسـتعطياً باليـد   ". فعلتموه
نعم إنّ كـلّ  . ا يستعطينا ألنه حيب الفقراءاألخرى، هناك يهبنا ألنه حيبنا وهن

اخلريات ما هي إالّ أداة ميررها اهللا األب احلنون على دروبنا، لكي نأخذ منها 
هذه احلركة متـتحن أمـام اهللا حريتنـا    . ونشارك بالباقي إخوتنا" كفافنا"

وروحانيتنا ونظرتنا لآلخر وللمال، وهكذا تتعـرف شخصـيتنا وتتحـدد    
نا، كـدينونت"إدانة"أو " بر."  

  
والشكر إذن، هو احلركة احلقيقية لكل ما جيعله اهللا يف طريقنا أو يودعه 

إذا كان اهللا هو واهب كلّ شيء وهو بالنهاية القابل أي شـيء،  . بني أيادينا
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فهل نتناول منه هباته شـكرياً أم  . عندها كلّ شيء هو تعبري عن عالقتنا باهللا
اول كلّ هباته فنأخذ كفافنا بشكر ونعطي الفائض بتـهلّل؟ أم  أنانياً؟ هل نتن

  أننا جنمع ما لدينا وكأنه لنا، ونبعد اهللا والقريب عن حق مشاركتنا به أنانياً؟
يؤمن بولس الرسول، بالكلمات القليلة اليت سبق ومسعناها، أنّ اهللا لن 

وز يف العـامل  ليس سبب الع. لكن هباته متتحننا. جيعلنا يف عوز حني نشارك
لذلك ال يتملّك علينا اخلوف إمنـا  . نقصان اخلريات أبداً، إمنا هو نقص احملبة

لتمأل قلبنا البساطةُ اليت جتعله يعطي بسخاء وحييا يف اخلريات كائناً شـكرياً  
ألن هذا القلب يؤمن أنّ اهللا هو املـوزع وهـو   . يفرح بزرع العطاء بسخاء
  .، آميـن"ينشئ شكراً"منه لـ القابل وكلّ شيء أُُعطي لنا
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  الـتـواضـع
  

"M�  "وأّ�� �� +�4G MH أHG#0 إّ< �Yوه�

  
  

التواضع هو أساس كلّ الفضائل، احلجر األساس، بدونه ال يقوم بنـاء  
إذا كانت أم كلّ الشرور هي الكربياء، فإنّ أم كلِّ الفضائل هـو  . "الفضائل
لكن . التواضع هو بدء النهوض ألنّ الكربياء كانت بداية السقوط". التواضع

هبها؟ وهل كلّ ضعة هل التواضع هو مذمة الذات أو قتل طاقاا وإنكار موا
  هي تواضع؟

ليس كلّ من يقول عن نفسه إنه خاطئ هو املتواضع القلـب، يقـول   
. ، وليس من يؤنب ذاته بل من يقبل تأنيب اآلخـرين ٦١القديس دوروثيوس

ليس مـن  . ٦٢"دموع دائمة مع توجع قلب يف الصالة أمام اهللا"التواضع هو 
، ٦٣ يتضع أمام الناس لكي يرتفع يف عني اهللاحييا يف الضعة هو املتواضع بل من 

                                                           
٦١

 ].PG 88, 1625A[، ٦، ١دوروثيوس،   
٦٢

  ].PG 90, 1044[مكسيموس املعترف   
٦٣

  ].PG 8, 1152[، ٦، ٣، "البساط"أكليمنضوس االسكندري،   
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ليس املتواضع هو املضطر بِذلِّ ليوضع نفسه، وإنما من له أن يفتخر لكنه مع 
  .٦٤ذلك ال يتعاىل

  
. التواضع سلّم عقلية، وهنا بولس الرسول يرسـم درجاـا الثالثـة   

"د بولس الرسول بع. هو أوىل الدرجات" االفتخار حبقض الرؤى فبعد أن يعد
فإني لو أردت االفتخـار مل  : "واالضطهادات اليت حتملها حباً باملسيح يقول

ي أقول احلقجاهالً، ألن الً هو أالّ ننسب ألنفسنا إجنازات ". أكنفالتواضع أو
التواضع هو جتنب العجب الكاذب، إنه االعتدال . وفضائل ليست منا وال فينا
  .والعجب وحب الظهورواالحتشام املناقض للزهو 

وإخفاء الفضائل، " عدم االفتخار"أما الدرجة األمسى يف التواضع فهي 
وهو بـولس  (أعرف إنساناًَ يف املسيح . "وذلك كما فعل بولس الرسول هنا

". اختطف إىل السماء الثالثة... منذ أربع عشرة سنة) ذاته، لكنه ال يورد امسه
عن التلميـذ  "أيضاً يوحنا احلبيب حني تكلّم فهو أوالً خيفي امسه، كما فعل 

أما بولس فلقـد  . وكان هو بالذات لكنه أخفى امسه" الذي كان يسوع حيبه
سنة عن مسامع اجلميع، وهو هنا لوال تشكيك  ١٤أخفى هذه اخلربات مدة 

املعلّمني الكذبة برسالته ورسوليته وديد البشارة فإنه ما كان ليبوح بـذلك  
، قـالوا  "من باع يوسـف؟ "سأل أب روحي تالميذَه . سلطة تعليمه مؤكّداً
لقد أخفى على من اشتروه أنه أخ إلخوته . أجاب هو ال، بل تواضعه. إخوته

الذين باعوه، وأنه حيمل كرامتهم ونسبهم وحقوقهم، وقَبِل ما وصـفوه بـه   

                                                           
٦٤

  .٦، ٥، "يف الالمدرك"يوحنا الذهيب الفم،   
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تواضـع يف  نسيان ما حقّقناه وعدم االفتخار به هـو ال ! كعبد حتى أن يباع
  .درجته الثانية

أي أن . وليس بالكرامـة " االفتخار باهلوان"أما التواضع الكامل فهو 
هكذا كان . يشهِر اإلنسانُ، أمام عينيه وأعني الناس، ليس فضائلَه بل ضعفاته

وهنـا يف  ". بولس مضطهد كنيسة املسـيح "بولس يكرر يف رسائله عبارة 
ة سامية ونادرة وصعود إىل السماء الثالثـة  الرسالة إذ يعلن عن خربات روحي

وعن ضيقات احتملها شهادة السم يسوع، فإنه يؤمن أنّ هذا كلّه كان مثـر  
لقد حتقّقت ". أما من جهة نفسي فال أفتخر إالّ بأوهاين"النعمة اانية اإلهلية، 

هذا على يد بولس إجنازات عظيمة ووهبته النعمةُ خربات روحيةً فريدة، لكن 
لقد جاء يسـوع  ". أخطأ الناس"لقد خلَّصه يسوع لكنه هو . كلّه كان هبةً

، فإذا كان قد خلّصين أنـا  "أنا أخطأ الناس: "ليخلِّص اخلطأة وهاك الربهان
لقد انتقلت على يـد بـولس   . آخر الناس إذن لن يبقى إنسان يائس خبالصه

عجائب ن فعل ذلك ليس بولس ب... البشارةُ وجرتل نعمةُ اهللا، فهو لكن م
يف ] قـوة اهللا [ألنّ قويت : "يعرف أوهانه الكثرية اليت عوض عنها فيض النعمة

فبكلّ سرور أفتخر باحلري بأوهاين لكي تستقر يفَّ قـوة  ". "الضعف تكمل
  ". املسيح

  
هكذا يعدد السلّمي تعاريف عن التواضع، تتوافق مع الدرجات الثالث 

التواضع إدراك النفس لضعفها "، ..."التواضع نسيان دائم ملا أجنزناه: "السابقة
هكذا كان الرهبان يعتربون ". هو معرفة اإلنسان لنعمة اهللا عليه"، "وعجزها

وشهرية . ئةً وليس فضيلةاألعمال احلسنة اليت يقومون ا ويعرفها الناس خطي
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قصة ذلك الراهب الذي تناول اجلنب يف الصيام أمام ملكة إسبانيا اليت كانت 
والراهب اآلخر الذي قصـده بعـض   . تقصده إعجاباً حبياته ومبا مسعت عنه

املبتدئني لما مسعوه عن صومه وتقشفه، لكنهم بدلوا رأيهم ملا وجدوه يشرب 
وإذ م يندهشون عندما اكتشفوا أنها كانت مياه  املاء باستمرار دون صيام،

  !البحر املاحل
التواضع الكامل هو إشهار الضعفات وإخفاء الفضائل، وهـذا لـيس   

لكنه تواضع ! تظاملاً على الذات وال من باب التحقري أو الكذب، ال مسح اهللا
ـ . جاء بعد خربة عميقة من سخاء النعمة ر إنه التواضع الذي ميلك أن يفتخ

هي اليت حقّقت، أما من جهة ذاتنـا   النعمةبإجنازات كبرية، لكنه يعرف أنّ 
ال لنا يا رب، ال لنا، ". "ال أنا بل نعمةُ اهللا! "البشرية فليس أمامنا إالّ أوهاننا

  ".وكلّ ما فعلناه فإنما حنن عبيد بطّالون"، "بل لك اد
  

ليست كهذه األسس  لقد علّم الفالسفةُ عن التواضع، لكن على أسس
لقد نصح أرسطو باالعتدال وممارسة التواضع الذي هو الفضـيلة  . املسيحية

لكن التواضع ! اجلنب من جهة واالدعاء من جهة أخرى: الوسط بني رذيلتني
التواضع هو اعتراف بنعمـة الـرب وشـفقته    . املسيحي ليس فضيلة هكذا

التواضع املسـيحي  ". يينباملسيح الذي يقو" -"أستطيع كلّ شيء. "وعضده
التواضع املسـيحي هـو   ! ليس أدباً بني التردد واخلوف وبني الزهو والتبجح

باألساس حالة شكر للنعمة واهللا، إذ مع املتواضع تتحقّق أمور عظيمة لكنـه  
، ٩روم " (ليس ملن يسعى أو يركض لكن للرب الـذي يـرحم  "يعرف أنه 

١٦.(  
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يعرف النعمة واحملبة اإلهليـتني   المن ! نعمةهلذا يسمى التواضع هدية ال
وفيضهما ويشعر باالنكسار أمام رأفات اهللا به ال ميكنه أن يتواضـع، بـل   

كـلّ  . التواضع هو الشعور بذلك ورفع الشكر هللا بدل شكر الذات ومدحها
إجناز إذن يقود املتواضع إىل انسحاق وامتنان أكرب للنعمـة الـيت عملـت    

وهان الشخصية اليت فاضت النعمة عليهـا فمسـحت   واعتراف واضح باأل
  .ما أراده اهللا بواسطة اعترافنا وحقّقتضعفها 

التواضع ! النعمةَ اإلهلية حقَّها تسلبالتواضع الكامل معرفة حقيقية ال 
الكامل خربة مع النعمة كشفت لإلنسان دورها فيه بعد أن كان جيهل النعمة 

كـور  ١" (أنا ما أنا بنعمة الرب: "بولس قائالً نعم هذا ما يعلنه. وميتدح ذاته
رغم أني لو أردت أن أفتخر مل أكـن  "، "ال يوافقين أن أفتخر"، )١٠، ١٥

ألنّ نعمة اهللا كملت يف " من جهة نفسي فال أفتخر إالّ بأوهاين"، بل "جاهالً
 هذه سلّم التواضع بدرجاا الثالث، اليت أوهلا على األرض وثالثها". ضعفي

تعلّموا مني فـإني وديـع ومتواضـع    "يف السماء، حيث تطأ رجل من قال 
   .، أمني"القلب
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 ١٩- ١١، ١غل 

 بعد العنصرة ٢٠األحد الـ 

 

  !املـواهـبـية واملـنـظّـمات
  

  "'ّ> إّ�M �(. '4ث I �!�F(.ُت إ�S أورL�N <!زور �"0س"

  
  

سعى إىل تأسـيس  ال شك أن يسوع، خالل بشارته ثالث سنوات، 
كنيسة منظّمة، فاختار رسالً اثني عشر وسواهم سبعني، وكان يرسلهم أمامه 

مثّ أخرياً . ويطلب بواسطتهم من الشعب، كما يف عجيبة تكثري اخلبز والسمك
فمن حلّوا خطاياه تغفر له ومن أمسـكوها  "أعطاهم سلطاناً ملغفرة اخلطايا، 

سلطان أكرب من هذا؟ يقول بـولس  وهل من ). ٢٣، ٢٠يو " (عليه تمسك
حنـن  (إن كان لنا عليكم سلطان يف الروحيات فكم باحلري منلك . الرسول
لذلك السلطة الروحية يف الكنيسة، بنظرنا، ! سلطاناً عليكم باملاديات) الرسل

لقد عاركت الكنيسة يف التاريخ العالَم . هي أمسى بكثري من السلطات املدنية
م الداخلي لتنظّم ذاا بشكل إداري وقانوينّ حيفظ مسريا من اخلارجي والعالَ

النـزوات البشرية، وجيعلها تعبر دائماً ويف كلّ شيء عن رسالتها، ويسـهل  
  .هلا حتقيق عملها يف العامل
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إذا مسـح التعـبري    -" مؤسسة الرسل االثني عشـر "هكذا، تعرضت 
مل يكن بولس من . ر بولس الرسولتعرضت إىل هزة عنيفة بظهو -لإليضاح 

! وال حتى من السبعني، ال بل كان مضطهِداً للمسـيحيني " الشهود العيان"
مـن أيـن هلـذا    : فكيف يبشر اآلن وبأي سلطان يتكلّم؟ أو بكلمة أخرى

يف الكنيسة، فيعلّم " عضوية املسؤولني"اإلنسان، وإن آمن اآلن، أن يدخل إىل 
  بسلطام؟

تطيع الكنيسة القيام بدورها، يف العـامل الواسـع املتعـدد    نعم، ال تس
وال يسـتطيع  . اإلثنيات واللّغات واملترامي األطراف جغرافياً، دون تنظـيم 

أي خدمتهم، أن يؤدوا عملـهم   -املؤمنون، يف مواقع مسؤوليام املختلفة 
  .بتنسيق وتناغم وفرح مشترك دون التنظيم

يدة، حني تتطّرف إما الصيغ املؤسسـاتية  لكن بالواقع هناك خماطر عد
هناك حسنات وهناك خماطر لكلّ من املؤسساتية . اجلماعية أو املواهب الفردية

وال شيء من احللَّني صاحل حبد ذاته، إالّ مبقدار ما يؤدي . واملواهبية يف الكنيسة
 فما هي حسنات وما هي خماطر كلّ من هـذَين الشـكلَني،  . خلدمة الروح

  وكيف يعمالن معاً إذن؟
  

اخلطر األول . تتعرض كلٌّ من املؤسسة واملوهبة يف الكنيسة لثالثة خماطر
بينمـا خمـاطر   ". التسـلّط "، والثالث هـو  "التقوقع"، والثاين "اجلمود"هو 

  ".الفوضى"، وثالثاً "الشيع"، وثانياً "البدع"املواهبيات الفردية هي، أوالً 
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. املؤسسة ذاا، وكذلك الكنيسة، تلجأ بـالطبع للتشـريع  حني تنظّم 
ولكن القانون هو تفسري لطريقة الشهادة يف حلظة معينة من الزمن ويف مكان 

واخلوف هو أن جنعل . القوانني ليست العقيدة بل التفسري هلا. حمدد من العامل
ونتفاجأ يومـاً،  . القانون، أي التشريع احملدد، من الغرية الزائدة أحياناً، عقيدةً

  ة، أنّ هذا القانون ذاته بـاتة أو املكانيالزمني معها الظروف لتبعد فترة تبد
. فالتشريع ليس من الثوابت كالعقيدة وإنما من املتبدالت. يسيُء إىل عقيدته

، وخنضع لشرائع أو عادات أو "اجلمود"حني يصري التشريع فوق غايته نقع يف 
قتل الروح الذي كان علينا أن ننهله مـن حفـظ تلـك    اعتبارات وأنظمة ت

عنـد الشـرائع،   " مجـدوا "لقد عاتب ووبخ يسوع اليهود الذين . الشريعة
جيب أالّ ينقلب ". شريعة اهللا احلقيقية"فصارت شرائعهم خلدمتهم بينما قتلت 

بينما ما  يف الدين،" اجلوهر"، ال نفكر بتقييمها ألننا نظنها "قوالب"الدين إىل 
  .وهذه التعابري جيب أن ختتلف مع اختالف من ختاطبه. عنه" التعابري"هي إالّ 

أما املواهبيون، الذين يشجع أحيانـاً مجـود املؤسسـات محاسـهم     
ونظريام، فإنهم إذا ما تطرفوا ورفضوا الوجه املؤسسـايت، لنعتـهم إيـاه    

ريق القومية، عندما يصلون ليس باجلمود، خيرجون من الطرف اآلخر عن الط
عنـدما يتوقّـف   . يف التعليم واحلياة" ما هو آخر"بل إىل " ما هو أكثر"إىل 

املواهبيون يف نظرهم على املظهر اخلارجي اجلامد من املؤسسة، وجيهلون أنه 
. دخيل عليها وليس أصلَها، فإنهم يرفضون شيئاً مفيداً وجوهرياً لو أُصـلح 

املواهيب، مغتراً باملوهبة، ويتناسى ضرورة األصول حينها يـبين  عندما ينخدع 
ويقود جتاهل األساس إىل البِدع ). يسوع املسيح(ليس على األساس الوحيد 

فإذا كانت األمانة لإلميان تقتضي التجديد، فهذا ال يعين هـدم  . بدل اإلبداع
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لتقاليـد دون أن  ميكننا أن جندد ا. األساس وإنما نـزع ما هو غري نافع عنه
  ".التقليد"خنرج من وديعة 

  
والتجربة الثانية هي، أن يعجب الناس يف منظّماتنا وأخوياتنا وجمالسنا 

ينعمـوا  "الكنسية باالجنازات أو حبرارة الروابط اليت تبىن بينهم، ويرضون أن 
اليت ذاقوها يف الكنيسة وحدهم، فرييدون، عن معرفة أو عدم معرفة، " بالنعمة

. بوعي أو بالالوعي، أن حيتكروا هذه احلياة الكنسية لذام، وهكذا يفسدوها
" الرسالة"أي استالم " التقليد"ألنّ أمجل ما يف التنظيم واالنتماء الكنسي هو 

ـّينا الدعوة فوجدنا أنفسنا نا لبه أنا لكلّ آخر، وإخبار تعـالَ  : "واالنطالق
دنا اخلطر يف كلّ". وانظررة من . تنظيماتنا أن نتقوقع يترصشأن نستصعب ع
، إن كان مبقدار معرفتـه أو مبقـدار اهتمامـه بالشـؤون     "غريباً عنا"نراه 

وهكذا دون أن ندري تصري املنظمات شلَليةً وندخل إىل جسـم  ... الكنسية
الكنيسة البشاري عتاقة اخلطيئة، فنسخر الرابط لرغباتنا وأنانيتنا بدل أن نبذل 

الذي يبقى لسنوات هو ... فاألخوية أو الس. تنا من أجل روح تنظيماتناذا
هو، قد ينقص ولكنه ال يستقطب جديداً، عليه أن ميتحن ويفحص ذاته لعلّه 

  .يعاين من االنغالق أو القوقعة
أما املواهيب الذي يدين بعض الشلل، أو يتعاىل على الثوابت الوسـط  

الشركة والعمل اجلماعي اللذان ال حيتمالن املبالغات  واملعتدلة اليت ترافق حياة
شـلّته  "حتى الصاحل منها، فإنه مييل على الفور إىل االبتعاد وإىل بداية تكوين 

وترانا أحياناً يف الكنيسة نعاين من التحزبات والتفرعات . أي التشيع" اجلديدة
انغالق منظّمة ما على حني يعاين مواهيب من . واالختالفات ما حنن بغىن عنها
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مبا هو أشر إذا كان تقوقـع بعـض النـاس يف    . نفسها عليه أالّ يعاجل الشر
منظّمات ما مينع استقطاب مواهب جديدة أو مغايرة قليالً، فهذا جيـب أالّ  

  .يقود إىل شيع جديدة بل حيتاج حلوار حر وصريح تفرضه الرسالة الكنسية
  

قلب روح املسؤولية يف املنظّمـات مـن   أما التجربة الثالثة فهي أن تن
ولكن السيد علمنا أن . السلطة أمر مهم كما هي الطاعة. اخلدمة إىل التسلّط

وميز الرب يسوع بوضوح بني منوذج السلطة . يغسل األول أرجل األخريين
ال ). ٢٦، ٢٢لـو  (عند األمم وبينه يف الكنيسة، وقال ال يكن بينكم هكذا 

احملبة اليت ". احملبة"ني السلطة احلقيقية والطاعة احلرة الكاملة إالّ حيفظ التوازن ب
إذا صـارت  . بل تبذل من املسؤولية ذاـا " ما لذاا"ال تطلب يف السلطان 

السلطةُ شهوةً، أي تسلّطاً، عندها تسيطر على حيـاة جمالسـنا ومنظّماتنـا    
 الكنيسة أنّ الرسـل قـدمياً   بينما عرفنا يف. التحزبات واالنتخابات والشللية

أي أنّ املسؤولية فُرضت على أحـدهم باسـم   ... واختاروا" رموا القرعة"
العيب ليس يف التنظيم والسلطة، وإنما يف التسلّط، عندما يزيف الرياُء . اجلميع

الروحي التنظيم البشري.  
سلّطني غريةً وهنا قد يظهر بعض املواهبيني، الذين ربما أمهلتهم أعني املت

موهبـة   -أو جتاهالً، فريفضون كلّ التنظيم ويعتقدون أنّ ما هلم من هبـة  
يعطيهم السلطانَ من خارج املنظّمة على العمل واخلدمة والتعليم دون الرجوع 

وهل هناك إنسانٌ محل مواهب وقدم أتعابـاً مبقـدار بـولس    . إىل اآلخرين
مباشرة كلمات ال جيوز إلنسـان  الرسول؟ لقد رأى بولس الرب، ومسع منه 

مساعها، وصعد للسماء الثالثة، وكان أكثر من الرسل يف األتعاب، ومع ذلك 
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قرب (كلِّه عندما أراد أن ينطلق بشكل قوي يف البشارة اتجه أوالً من العربية 
  .إىل أورشليم لريى بطرس هامة الرسل) دمشق

  
وميثّـل بطـرس   . صى واألمثل أيضاًميثّل بولس املواهبية يف حدها األق

ويعلّمنا توجه بولس حنو بطرس قبل رسـالته احلـلَّ   . منظّمة الكنيسة آنذاك
مل يكن بولس حباجة لتعلّم شيء من بطـرس،  . األمثل لعالقة املوهبة بالتنظيم

إنّ . لكنه أراد أن يعمل مبواهبه اجلديدة مع اجلسم الذي أسسه الـرب قبلَـه  
. يسة ليس أمراً ثانوياً، بل هي أمر أساسي جداً، ال بل األهمالوحدة يف الكن

الكنيسة ال يفيده وال يفيدنا أن يعمل " مع"من ال يستطيع أو ال يريد أن يعمل 
  .كنيسة" للـ"وال حتى كثرياً 

ولكن لننظر إىل الروح يف التنظيم، وذلك يف حدث هام يرِد ذكره يف 
أمام بطـرس  ) اجلديد العهد بني الرسل(بولس  لقد وقف يوماً. أعمال الرسل

فاخلضوع للتنظيم . اهلامة وعاتبه ألنه كان جيامل اليهود على حساب اإلميان
ال يعين اخلنوع، وموهبة الروح ال تعين االنشقاق، ما دام الداعي هلمـا هـو   

دمـة  التنظيم خل. املواهبية تحيي التنظيمات، واملنظّمات حتفظ املواهب! احملبة
  .الروح، والروح إلحياء التنظيم وجتديده

  
" توبـوا "إنّ كرازة يسوع كلّها تلخصت بكلمة . الروح يدعونا للتوبة

قد اقترب ملكوت السموات، هذا ما يقوله الروح للكنائس، وهذا هو الضوء 
إنّ غاية كـلّ  . الذي يمتحن ويكشف تالزم التنظيم مع الروح أو انفصالَهما

واخلطر . السنا هي الوصول إىل حياة التوبة، وهناك يعمل الروحمنظّماتنا وجم
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ة ! أن تصري مثالً مدارس األحد عندنا مدارساف فرقةً حناسـيأو يغدو الكش !
د نشاط اجتماعياتنا جمروإذا ما أشرنا إىل هذه املخـاوف ال  ! أو تظهر أخوي

  .اً يقظنييعين أننا خائفون، وإنما يعين أننا نريد أن نكون دائم
  

: هكذا تنادي كلٌّ من العـروس والـروح  . وجهك يا رب أنا ألتمس
هذا الصراخ جيب أن نتعلّمه ونعلّمه وحنياه يف كلّ ". تعال أيها الرب يسوع"

رجاؤنا، أن تصري كلّ االس واهليئات واملنظّمات أعضاَء . جمالسنا ومنظّماتنا
كلّها، بروح من الوحـدة وغـىن    حيةً تبثُّ الروح والتوبة يف جسم الكنيسة

هذا هو معيـار جنـاح   . املواهب، فتفرز هللا شعباً حياً وأمة مقدسة مكرسة
  ،سني ومسحاء للـربمنظّماتنا، مقدار ما يفرز الروح بواسطتها ومنها مكر

  .آمني
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 ٢٠- ١٦، ٢غل 

 بعد العنصرة ٢١األحد الـ 

  

  !صـلـيـبـنا
  

" Jُ1�Iُ B!�*�ا E�MّG �!�- B!�*�ا �� ��  "PYG!� < أ

  
  

الصليب رمز وال بد، لكن حيمل لكلّ إنسان معىن يتناسب ووعيه 
الصليب، قبل يسوع، كان رمزاً للذل والقصاص األقصى، لذلك . الروحي

ولعلّ بعض املؤمنني من األديان األخرى الذين . حكم على يسوع بالصلب
أما . يني غرابة إهانته بالكرازة به مصلوباًجيلّون يسوع كنيب، جيدون يف املسيح

بعض املسيحيني فالصليب هو عالمة الفداء اإلهلي، الذي به صاحلنا يسوع مع 
  ولنا، ماذا يعين الصليب؟ . بذلك" املبشرين"اآلب، وما أكثر الكارزين و

من الدارج جداً، يف التقوى الشعبية، أن نواجه الصعوبات والشدائد 
هل شدائد احلياة هي ! وعلي أن أمحله" هذا صليبيب"بالشعار  ونتقبلها

الصليب؟ وهل يريد اهللا لنا طريقاً مزروعاً بالصلبان كاألشواك؟ وهل الصليب 
قدر حمتوم ال بد منه وفرض إجباري؟ وأخرياً هل وجه الصليب يف حياتنا 

  حيمل وجه الشؤم واألمل، أم هو عزاؤنا وجمدنا؟
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! غالباً، ومن التقوى غري الواعية، بني الباليا والصليب خيلط املؤمنون
ليست كلّ الشدائد جتارب إهلية ! فكلّ بلية نسميها صليبنا، وعلينا أن حنمله

تنفع خلري املؤمنني، أي متحص اإلنسان كما الذهب يف البوتقة، ألنّ من حيبه 
كون اهللا هو ال شك أنّ هناك مصائب كثرية ال ي. الرب يؤدبه وميحصه

مصدرها، وإن كان يسمح بوجودها، ويسمح هنا ال يعين أنه يريدها، لكن 
ليست كلّ الباليا جتارب إهليةً، وإن كانت جتارب يف ! أنه حيترم حرية مسببها

بالتأكيد علينا أن نتحمل ونصرب على كؤوس املنون ونتجرعها هكذا . احلياة
وهذا الصرب هو فعالً جهاد روحي يؤول  .كما تضعها فوضى احلياة يف دربنا

الصليب حيمل معىن أعمق . ولكن ليس هذا هو وجه الصليب. خلري املؤمن
الصليب الذي حنمله حنن املسيحيني ليس باليانا أبداً، . بكثري من حتمل الباليا

  فمن سيحمل باليا اآلخرين أيضاً؟
  

يت تفرزهم عن سواهم يؤكّد الرب يسوع أنّ الصفة املميزة لتالميذه وال
وحيمل . هو املصلوب األول، وليس األخري" أن حيملوا صليبهم ويتبعوه"هي 

صلبت مع "هلذا يقول بولس الرسول . املسيحي الصليب الذي محله معلِّمه
  .أي يف احلكم ذاته" املسيح

هنا، علينا أن نالحظ أنّ يسوع مل حيمل صليب بالياه بل صليب 
نكرر دوماً يف ختم وأناشيد ! ن شفينا وهو محل معاصينافبجرحه حن. خطايانا
كان "وجتسد واعتمد وتألّم وكلّ ما أمتَّه " يا من صلب ألجلنا: "صلواتنا
! صليبنا -إذا صح القول حبسب املفهوم الشعيب  - لقد محل يسوع ". ألجلنا

  .لقد صلب عنا وألجلنا
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صليب يسوع هو . عليها مل يكن صليب يسوع عنواناً للباليا والصرب
ما مييز صليب يسوع . مذبح ميد املسيحي نفسه عليه ضحية من أجل اآلخرين

األول، هو الطوعية، والثاين هو البذل، وليس جمرد . وتالميذه هنا أمران
مجيع الناس يصربون على باليا احلياة، حتى على تلك اليت سببوها هم . الصرب

الصليب له . ن الصليب هو أبعد من ذلك بكثريلك! لذوام، وما أكثرها
ليس . الصليب تعبري فريد عن احملبة ليس إالّ. وجهان، الطوعية والبذل

صرخ " من أجلك نمات اليوم كلّه. "الصليب نتيجة الباليا بل هو مثرة احملبة
مل يكن بولس جياهد من أجل كسبه وعيشه بل . بولس الرسول حنو يسوع

وحيق حلامله أن يقول ! لناس والبشارة، هذا صليب حقيقيمن أجل يسوع وا
  "!صلبت مع املسيح"

ال . لذلك فوق الصليب حنن معزون وفرحون! حمبتنا هي من يصلبنا
يدعونا يسوع للصرب على شدائدنا يف احلياة وحسب، بل إىل محل آالم 

فضيلة عامة اآلخرين، ومن هنا يبدأ الصليب، أما قبله فهو الصرب، والصرب 
  .لكن الصليب هو عالمة تالميذ يسوع وأتباعه. لسائر الناس، ومفروضة

  
ال يزرع اهللا دربنا بأشواك كالصلبان قدراً، بل إنّ يديه املبسوطتني على 
الصليب تستدعينا حبرارة وعزم إىل اتباعه ورفع آالم الناس حباً وطوعاً صليباً 

الباليا هي . س أداة موت بل فردوس حياةالصليب لي. لنا، فيه فخرنا وعزاؤنا
به " عود احلياة"أما الصليب فهو . أشواك جترح ومتيت وتقود إىل عدم الوجود

  .وسر ذلك مها احلرية والبذل. نوجد بدل أن منّحي
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وصية واحدة أوصيكم، أن حتبوا "و" من أحبين فليحفظْ وصاياي"
هذا هو صليب . لبعضأي أن حتملوا ضعفات بعضكم ا". بعضكم بعضاً

حنمل فيه إحلاد اآلخرين فيكتبنا يف . احلب اإلهلي الذي حنبه وحنمله فيعزينا
  . سفر احلياة

احملبة إذن هي الدافع حلفظ وصايا يسوع، احملبة إذن تصلبنا ألنها جتعلنا 
نلتقط آالم اآلخرين وجنعلها يف جسدنا لنتمم ما نقص من آالم يسوع يف 

  .عمل يتم باحملبة حيمل عزاًء ما بعده من عزاءوأي . جسده
كلّ صليب خشبته ليست من احملبة هو قدر أسود، ال دواء له إالّ 

فهو مسؤولية محلها يسوع وحنملها معه، " الصليب"أما . الصرب، وال عزاء فيه
ومهما كان شقاؤها األرضي فإنّ وجهها مليٌء بالفرح والتعزيات، ألنها جزء 

ب املسيح ذاته املمتد عرب التاريخ، إىل أن تنـزل أورشليم اجلديدة من من صلي
  .السماء، حيث ال وجع وال تنهد، بل حياة ال تفىن

  
ال أحيا : "مثّ يوضح النتيجة" مع املسيح صلبت"لذا، يقول بولس عالنية 

فإذا ما كرسنا حياتنا كلّها حلمل جزء من صليب ". أنا بل املسيح حييا يفَّ
  .وع، صارت كلّ حياتنا مع حياة يسوع، بل صار هو حييا فينا بعد، آمنييس
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 ١٨-١١، ٦غالطية 

 بعد العنصرة ٢٢األحد الـ 

  

  سـمات يسوع وخـتان الـبشر
 - ين بني الصليب والتنظيم الد-  

  
"B!�*�رّ��� -��ع ا U!�c� >ّ0 إ#HGأن ا M� SL��G ��  "أّ�� أ

  
  

بني احلياة حبسب النواميس البشرية وبني احليـاة   مل خيترب أحد الفارق
بولس الذي تربى على دين . حبسب النعمة اإلهلية كما اختربه بولس الرسول

فجأة، يهبه اهللا على أبواب دمشق احلرية من هذه النواميس ) شرائعهم(آبائه 
اكتشف بولس من تلك اللحظـة  . الدينية ويعطيه خربة الدين باحلق والروح

   ينين، ولـيس الـدعلى أبواب دمشق أنّ العالقة بني اهللا واإلنسان هي الد
  .الشرائع اليت مجعها البشر فصارت أثقاالً ال ميسوا هم وال بإصبع

  
خارجيـة طبيعيـة أو   " عالمـات "طاملا كان اإلنسان كانت هنـاك  
ذكـرى  مثّ أضاف اإلنسـان يف  . اصطالحية ترافق معاين حياته وتشري إليها

األحداث الكربى من حياته طقوساً ألعياد تلك الذكريات، وهذه الطقـوس  
مآلنة بالرموز والعالمات اليت تريد أن تعيدنا بالذاكرة إىل قوة تلك األحداث 
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ومـن  . وتارخيها، وتعطي قواماً للحياة اجلماعية وجتعل املتفرقني شعباً واحداً
واد عالمة احلداد، واألبيض عالمـة  أبسط هذه العالمات اخلارجية مثالً، الس

ولكن ال يفيد األسود يف أيام احلزن إذا كان اإلنسان ال ميلك روحـاً  . الفرح
وال يفيد األبيض كتعـبري  ... من االنكسار أو إذا كان حييا يف اللهو والسهو

  .حني يغيب الفرح وهو اجلوهر
  

لشـعب أن  هكذا، يف العهد القدمي منذ أيام إبراهيم، طلب اهللا مـن ا 
النتمائـه إىل شـعب اهللا   " عالمة"يخنت كلّ ذكر يف اليوم الثامن من والدته 

وصار اخلتان طقساً كاملعمودية لدينا، بل . وصورة للعهد القائم بني اهللا وشعبه
  .كان صورا السابقة هلا
أو الطقس صار غايةً بدل وسيلة، واملعـىن بـدل    -لكن هذه العالمة

كثريين اقتنعوا بأنه يكفيهم اخلتان اجلسـدي ليتمتعـوا    حتى أنّ. التعبري عنه
لذلك مل يهدأ األنبياء، وأوهلم إرميا عن التذكري أنّ اخلتان هو رمـز  . بالوعود

). ٤، ٤" (مـن القلـب   -الوثنية -إزالة القلفة "حلقيقة روحية أعمق، فهو 
وخيـنت  : "ب، فهو حمبة الر"ختم على القلب"هو عالمة " اخلتان يف اجلسد"و

فهنـاك  ). ٦، ٣٠تثنية " (فتحيا... لتحب الرب إهلك... الرب إهلك قلبك
فال تفيد األوىل حـني ال  . الرموز وهناك األمور، هناك التعابري وهناك احلقائق

  .لكن الثانية تقوم دون األوىل. تقود للثانية
" انتماء"يف زمن بولس الرسول والبشارة، كان اخلتان عند كثريين هو 

" تفرز"األبناء إىل شعب اهللا، ولكن العالمة " ليفرز"وضع اخلتان . مبعىن التمييز
لقد هب الروح يف أنطاكية يوماً وقال للتالميـذ  . الناس وال تفرز بني الناس
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ال يعين أبداً أنه أخرج بولس  وهذا. يل بولس وبرنابا" افرزوا"اتمعني هناك 
وبرنابا من مجاعة الرسل، على العكس يعين أنه محل بولس وبرنابـا رسـالة   

فهي تعطيـه موهبـة   . فالعالمة عندما تفرز إنساناً تكرسه وال متايزه. خاصة
" العالمة"كما أنه ال تكفي . خدمة للتكريس وليس صفة تفصله عن اآلخرين

فـال  . لقد أعطي اخلتان حتى نتكرس للرب وحنبه". اخلدمة"عندما ال تظهر 
ة الربة   . فائدة منه إذا غابت حمبـة واصـطالحيالعالمات هي وسائل طبيعي

فهذه األخرية هي الغاية واالصطالحات . تربينا على التكريس للرب وخدمته
  .هي الوسيلة

  
نكون قـد   فإذا ما قزمنا الدين إىل الطقس وإذا حصرنا احلقيقة بالرمز

ذلك سبباً للفرز بني الناس يف أشكال شبه عنصـريات وال  " عالمات"جعلنا 
  .نكون قد فرزنا أحداً للخدمة

ورمـزاً للحيـاة املسـيحية    " عالمة"ولقد أخذ املسيحيون الصليب 
فإذا ما غابت شركتنا حبيـاة املسـيح وآالمـه    . كمشاركة يف حياة املسيح

عندها من محل الصليب ورفعـه أو رمسـه أو    ومسؤوليتنا جتاه ذلك ال فائدة
تعليقه على اجلدران، إذ نكون قد حولناه إىل صورة ميتة ال فعل هلا، ال مسح 

كلّ موهبة أو عالمة تعطى ألحد منا ليست غاية وال ميزة متايزنا عـن  ! اهللا
  . وإنما الرمز هو اإلشارة اليت تدلّ إىل نوع اخلدمة يف الكنيسة. اآلخرين
  

كذلك هنا لـدينا اليـوم يف   ) عالمة فرز(ا اخلتان يف العهد القدمي كم
فـالبعض خيتنـون خدمتـهم    . حياتنا الكنسية هويات وانتماءات عديـدة 
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وآخرون ميلكـون حقـوق انتخابـات يف    ! ملؤسسة أو هيئة ما" بعضويات"
... إىل أخويات أو مؤسسـات كنسـية  " انتساب"مجعياتنا، وآخرون لديهم 

ر لدينا األمساء واهلويات وهذه كلّها وسواها ما هي إالّ لون من ألـوان  وتكث
فاخلتـان  . الذي وجد ليفرز إىل اخلدمة وليس ليفرزنا عن سـوانا " اخلتان"

" خـتم الـروح القـدس   "احلقيقي الوحيد الذي به الكنيسة ألعضائها هو 
هو الذي جيعل " اخلتان الروحي -اخلتم"هذا . باملريون املقدس يوم املعمودية

هـو  " اخلـتم  -اخلتان"هذا . الكنيسة واحدة مبواهب الروح القدس الواحد
وكلّ األختام . الوحيد احلقيقي الذي جيعل جسد املسيح واحداً لرأسه الوحيد

 هة أو ظالل وليست حقـائقات هي صور مشوبيسات و النوإذا . والعضوي
و هناك، فلكـي تكـون حقيقيـة    ال بد من وجودها هنا أ -تدبريياً –كان 

عليها أن تكون شبه ". حتزبية"وليست مزيفة، مفيدة غري مضرة، كنسية غري 
رسوم لذلك اخلتم الوحيد، أو بكلمة أخرى أن تكون امتداداً لـه ولـيس   

كانـت مجعياتنـا   . فال تعارضه وال تتفوق عليه. تعويضاً عنه أو استبداالً له
. نتساب إليها أساليباً لتفعيل حبنا للكنيسة وخدمتـها وأخوياتنا وهيئاتنا واال

لكن احتمال اخلطأ موجود دائماً، كما لو نسخر الكنيسة لنخدم حزبيات لنا 
  .لذلك السهر مطلوب دائماً ما دام اخلطر ممكناً. يف هيئاتنا وأخوياتنا

ا ألنهم كانو. وهذا ما عاىن منه بولس الرسول مع بين أمته أيام رسالته
. وصار اخلتانُ خيلّص وليس العهد". عالمة"قد جعلوا اخلتان عنصرية وليس 

هكذا حنن أيضاً مرات عديـدة  . صار االنتماء هو املطلوب وليس روح الدين
تكـثري  "نعاين يف أطر النشاط الكنسي حني جند أحياناً أنّ الفخـر هـو يف   

يف هيئة حمـلّ خـتم   وليس يف حقيقة اخلدمة؛ وحني حتلّ العضوية " األعضاء
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إىل هيئة وينسى التزامـه  " بانتسابه"أو حني يشعر أحدنا ! املعمودية، حاشى
أي " بأجسـادكم : "، كما قال بـولس "يفتخر"أو حني ! بوعود املعمودية

إىل هذه اهليئة أو تلك وينسى أنها أداة تعبري عن خدمة معينـة  " باالنتساب"
  .نتجت عن ختم املعمودية، ليس إالّ

  
هناك صدق داخلي وعمق روحي جيب أن يفوق على الرتبة اخلارجية، 

وهنـاك  . وذلك يف ممارسة كلّ طقس أو نشاط أو عمل يف أخويات وهيئات
العنصرية كاليت وقع فيها الشعب قدمياً بشـأن  " التمييزات"ضرورة لتخطّي 

  .اخلتان
) ١١، ٣كـول  " (املسيح هو كلّ شيء ويف كلّ شيء"عندما يكون 

اخلتان . ندها تدلّ الرموز متاماً على حقائقها، وتقود العالمات إىل مدلوالاع
كلّهـا صـنع يـد    ... "والعضويات وبطاقات االنتساب واأللقاب وسواها

لكن اخلتان الروحي احلقيقي والوحيد هو املعين بالنعمة اإلهلية يـوم  ". بشرية
  .املعمودية
بشيء وال القلف بل ) أو العضويات(ألنه بيسوع املسيح ليس اخلتان "

النظام "أي " قانونه"وهذا هو . ، يقول بولس يف رسالته اليوم"اخلليقة اجلديدة
للحياة يف الكنيسة" الداخلي.  
ناشئة عن متزيق هلذا القـانون وعـن   " فال جيلب أحد أتعاباً فيما بعد"

تعـدداً يف  وال جيعل أحد تعدد املواهـب  . متزيقات يف جسد املسيح الواحد
" اخلتم -اخلتان -االنتماء -العضوية"فاخلدم يف الكنيسة متنوعة لكن . االنتماء
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ـة  . كنيسته -هو واحد يف جسد املسيح احلية وال هويفال عالمة وال عضوي
  .اليت محلها بولس يف جسده" مسات الرب يسوع"وال رمز وال إشارة إالّ 

-لكون حبسب هذا القـانون لكلّ من يس: "وهاكم ما يقوله الرسول
، "إذ حاشى لنا أن نفتخر إالّ بصليب ربنا يسوع املسيح. النظام سالم ورمحة

  .آميـن
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٢ 

 

 ١٨-١١، ٦غالطية 

 بعد العنصرة ٢٢األحد الـ 

 

الـخـتان املسـيحـي  
  

"B!�*�رّ��� -��ع ا U!�c� >ّ0 إ#HGأن أ M� SL��G ��  "أّ�� أ

  
  

 ص هذا النصالتناقض الكبري بني بولس وبين جنسه، اليهود آنذاك، يلخ
ويدور اخلالف حول موضـوع  . الذي أدى إىل معركة طويلة بني اجلبهتني

  .اخلتان
   ة، وبدونه مل يكـن حيـقكان اخلتان عالمة النتماء الفرد إىل اليهودي

وتأخذ كلّ األديان واحلركـات االجتماعيـة رمـوزاً    . االحتفال بالفصح
هكذا كان اخلتان رمزاً للعهد الذي يقوم . تشري إىل فرادا وميزاوعالمات 

فما تلك العالمة املقابلة للختان اليهـودي يف  . بني اهللا وشعبه يف العهد القدمي
املسيحية؟ إذن ما هي العالمة اليت بدوا ال ميكن لإلنسان أن يكون مسيحياً؟ 

ة رموز وكثري من الطقوس يف املسيحية، ومنها إشـارة الصـليب   هناك عد
، لكن ميكن ملسيحي أالّ حيمل على صدره صليباً ويبقى مسـيحياً  ...واألعياد

  .أما املعمودية فهي العالمة اليت ال ميكن ألحد أن يكون مسيحياً بدوا. مثالً
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لكن هذه العالمات، اخلتان يف االعهد القدمي واملعموديـة يف العهـد   
معناها العميق تنقلب إىل قشور وعادات خارجية قد تعيق اجلديد، عندما تفقد 
وهذا ما حصل فعالً مع األغلبية من اليهود يف زمن بولس ! ما كانت تشري إليه

، الذي "ألنّ الذين خيتنون أنفسهم ال حيفظون الناموس: "لذلك يقول. الرسول
يئاً ممـا  وهكذا دواليك قد جند العديد منا، ال حيفظ ش. من أجله صار اخلتان
وهكذا حيق لكثريين أن يطرحـوا  . أو جمرد القليل جداً! يترتب عن معموديته

  ما الفارق بني معمد وغري معمد؟: السؤال
املعمودية تفتح . املعمودية ليست ختماً على جبهة وال عالمة يف أعضاء

حالـة  (بتة لذلك ال تدخلنا املعمودية يف حالة ثا. لنا الباب للعيش يف الكنيسة
هلذا عندما يشبه الرب ). حالة جماهدين(، وإنما إىل حالة ديناميكية )معمدين

من يثبت يفَّ يـأيت  "، "اثبتوا يفَّ"يسوع ذاته بالكرمة ويشبهنا باألغصان يقول 
جهاد املسيحي . فهذه العالمة ليست مزية بقدر ما هي مسؤولية". بثمر كثري

" اخلليقة اجلديـدة "جهادنا أن نصري . عمودية نقيةهو أن حيافظ على ثياب امل
اليت ولدت يوم املعمودية؛ وهذا يعين أن نقتل اإلنسان القدمي ليحيا اجلديـد،  

  .ليس مرة، يوم اعتمدنا، لكن كلّ حلظة، وطوىب ملن يصادفه املوت وهو تائب
  

بالطبع ال يكفي أن حنمل الصليب أو أن نتشارك ببعض األعياد أو أن 
حـني نقـول إنّ   . املعمودية حقّها-"عالمتنا"نسمى مسيحيني، لكي نعطي 

املعمودية تدخلنا إىل الكنيسة وجتعلنا أعضاء جسد املسيح، فهذا ال يعين أننـا  
فإن فتحت لنا املعمودية . ثبتنا يف هذا اجلسد إذا مل حنيا حياته ومل نلتزم آدابه

اال لكي حنيا حياة الكنيسة، علينا ان نثبت يف هذه احلياة لكي يبقى هلـذه  
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معناها وال تفرغ من مضموا، فيحق علينا تأديب بولس الرسـول  " العالمة"
  .الذي وجهه مبوضوع اخلتان حنو اليهود آنذاك

ة، وهذا يعين أ-أخذنا ختاننا الروحينا انـدرجنا يف حيـاة   املعمودين
كلّ ذلك يقتضي أن . الكنيسة-اخلليقة اجلديدة، وصرنا أعضاء جسد املسيح

  .نلتزم بآداب هذا اجلسم وحبياته
  

. آداب الكنيسة هي فضائلها، أي الصوم والصالة واإلحسان والتواضع
عثرة لليهود وجهالـة  "اليت مساها بولس الرسول " الغريبة"إنها تلك اآلداب 

خلّـص يسـوع آداب   . إنها آداب شكلها شكل صليب يف العـامل ". لألمم
تالميذه بالتطويات الثمانية يف فاحتة موعظته على اجلبل، موعظـة شـكّلت   
البديل عن لوحي العهد اللذَين محال الوصايا العشر، واستلمها موسى علـى  

 هذه فضائل وآداب املسيحي، الوداعة، نقاوة القلب، احلزن من أجل. اجلبل
  ...الرب، حتمل االضطهاد من أجل اسم يسوع

فكيف نكون مثالً يف الكنيسة،حني تكون . حياة الكنيسة هي طقوسها
الكنيسة صائمة وحنن غري صائمني؟ واليوم حنن يف صوم امليالد، كيف نكون 
ثابتني يف جسد حني نكون يف الزمن خارج هذا اجلسد؟ كيـف نكـون يف   

ملتئمة حول الكأس املقدسة يف القداس اإلهلي الكنيسة عندما تكون الكنيسة 
وحنن بعيدين عنه، وألسباب غري مقبولة؟ تتمحور حيـاة الكنيسـة حـول    

التوبة والشكر بشكل خاص طقوسها، وتعيش على أسرارها، سر.  
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للكنيسة حني ال حنيا فيها يف الزمن، أي ال منارس " االنتماء"ماذا يعين 
الكنيسـة  .صادر حياا، أي األسرار املقدسـة وحني ال حنيا من م. طقوسها

ليست، كما تفسرها بعض الطوائف الربوتستانتية، أن نفهم الكتاب املقدس 
الكنيسة هي حياة مؤمنني يتقدسون حول سيدهم معاً . وحنفظ بعض الوصايا

ليست املسيحية ديناً فردياً، يقرأ كلٌّ مبفرده ". اخلبز اجلوهري"ويعيشون على 
اجلديدة، فيقوم ببعض االحسان ويتجنـب  -حيفظ حدود الشريعةالكتاب و

هذه صور عن مفاهيم جمتمعاتنا ومدنياتنا احلديثة، اليت نسـيت أنّ  ". اخلطيئة"
 أفراد"وليس قاضٍ على " عائلة"اهللا هو رب."  

  
مثلـها  . يا هلا من عبارة صاعقة لإلنسان اليهودي" ليس اخلتان بشيء"
بل اخلليقة اجلديدة، يقول بولس الرسـول  "! املعمودية بشيءليست "عبارة 

  .لليهود ولنا
دون . اخلليقة اجلديدة هي الواقع واملعمودية هي عالمتها، أي مدخلها

، تقسي قلوبنا وتزيـد  "طائفية"للكنيسة " االنتماء"هذه احلياة اجلديدة يصري 
سالم وسواه، مـن  الشقاق بني كنائسنا من جهة وجتاه األديان األخرى، اإل

أما احلياة اجلديدة، امللتزمة مبمارسة الفضائل املسيحية واملتدرجة . جهة أخرى
يف الزمن على عتبات الطقوس واألسرار الكنسية، فهي تنفتح على اآلخـر،  
وتستحق عالمتها، ويفهم الناس عالمتها من ممارستها، ويبدو واضحاً بعدها 

مد، وأنّ هناك فارق يف احليـاة الـيت مـا دون    أنّ هذا معمد وذاك غري مع
  .املعمودية واليت ما بعدها



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

، "مسـات يسـوع  "ال تفسر املعمودية إالّ إذا محل صاحبها يف داخله 
كبولس الرسول، أي األتعاب والسهر والصوم والصالة والسعي للبشارة من 

  .جهته
اقاً وجسـداً  فليثبت العضو باجلسد والغصن بالكرمة، لنشرب دماً مهر

  . مكسوراً ملغفرة اخلطايا ولعهد جديد، آمني
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 ١٠- ٤، ٢أفسس 

 بعد العنصرة ٢٣األحد الـ 

  

  !صـنـم، شـريـعة، نـعـمة
  

�#� �*)���� <5��caن"ّbG) " ٨و ٥، ٢أف(  

  
  

يتنهد اإلنسان كلّ حلظة ليخلُص من أمور عديدة تأسره يف حالة قدمية 
حتسني أمر مـا  . ما دام هو كائن يعطش دائماً لألفضليريد التخلّص منها، 

يريد . يعين على الفور التخلّص من وضعٍ أسبق والوصول لوضع الحقٍ أفضل
اإلنسان ويشتهي أن يطور ظروف حياته فيتخلّص من أمراض تعذّبه ومـن  

إنّ اإلنسان كائن ال يشبع ويشـتهي دومـاً   . شرور اجتماعية دده وتؤرقه
لّ شيء لذلك يكره كلّ ما يسمى قدمياً وحيب كلّ مـا هـو   الكمال يف ك

  !جديد، وأفضل
  

الطويـل طرقـاً    البشريةلكن كيف خنلص؟ اخترب اإلنسان يف تاريخ 
وهنا وإنْ كنا نقرأ كلمات بولس الرسول بشـيء مـن العـادة أو    . عديدة

ي حتد ه" ختلصون= أنتم بالنعمة خملَّصون "السطحية والسرعة، إالّ أنّ صرخته 
اختلـف بـولس   ! أخرىقوي وجريء لعامل اعتاد آنذاك أن خيلص بطرق 
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الرسول مع الوثنيني ذا املوضوع متاماً، كيف خنلص؟ أَبالوثنيـة واألصـنام   
والسحر؟ واختلف مع اليهود أيضاً ألنه يقول إننا ال خنلص بالشرائع واألديان 

موجوداً آنذاك، اختلف مع لقد اختلف بولس عن كلّ شيء كان ). البشرية(
كلمات بـولس  "! جديداً"كان بولس بالكلية ! الوثنيني واختلف مع األديان

تريد، وقد جنحت، أن تفجر تاريخ اخلـربة البشـرية   " بالنعمة خملَّصون"هذه 
  .كلّها قبل املسيح يف إحلادها كما يف تدينها

  
أمام واقـع  . يةالصنم والسحر، كانا طريقَي اإلنسان للخالص يف الوثن

األمل واحللم بالكمال، وأمام اخلليقة اليت كان اإلنسان يشعر أمام قوا بالعدم 
والضعف، اعترف بوجود آهلة خالقة أو مسيسـة للعـامل، وراح يبـدع يف    

لكن ما خلقه اإلنسان من آهلة كانت هي خملوقاته ومل ... تصويرها وتشكيلها
! عندما وصـلها بـولس  " اإلله اهول"أثينا  أَلَم يعبد الناس يف. تكن خالقَه

ومنذ وقـت  . انتهت باإلحباط) األوثان(ولكن خربة البشرية مع هذه اآلهلة 
من صنع البشر، إذ " املخلوقات اجلامدة"زأ ذه همبكر راح الدين اليهودي ي

هلا شكل ليس . عندما يناديها اإلنسان ال تسمع وعندما ينتظر منها ال تتكلّم
هلذا يسخر إيليـا  ). ٥، ٤٨أش (إذن ال وجود حقيقي هلا ! قوة وال فعل هلا

 حمرقة ٤٠-١٨، ١٨ملوك  ١(بآهلة مل تستطع أن تشعل نار.(  
ولـم  ! ومل ختدم خالصاً له أصناماًخدمت األوثان يف أن يعبد اإلنسانُ 

  العبادةُ حني ال حتررنا وال حتسن حياتنا وال ختلِّصنا؟
  ،من جهة أخرى، راح السحرة ميتهنون دور الكهنة يف العامل الـوثين
هؤالء مل يبدلوا يف املعادلة شيئاً سوى بعض التفوق على الصنم، إذ خـدمهم  
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الرباعة "فراحوا بشيء من . بسحرهم شر الشيطان ورغبته يف تضليل اإلنسان
عـض احلـاالت   خيلِّصون اإلنسان من ب –أي القوى الشيطانية –السحرية 

وإن سحرت قوةُ ...! املرضية الكاذبة أو من خوفه للمستقبل مبعرفة له واهية
أوصلت اإلنسان  -األصنام –السحر قلوب بشر عديدين إالّ أنها كسابقتها 

  .خبربته معها إىل مأزق ودرب مغلق وخربة إحباط
  

الصـنمية   ليست! الصنم جتربة بشرية دائمة، ولعلّها اليوم تزداد غوايةً
حالة عابرة يف التاريخ بل هي جتربة بشرية عميقة لكلّ حني، واليوم وعنـد  
املسيحيني أيضاً ويف كلّ األديان كذلك، إنها تعود للظهور بأشكال جديـدة  

اعتمد اإلنسان يف سبيل خالصه  فكلّما. مبدلةً شكلها لكنها باجلوهر هي هي
شخصية فقط أو الشهوة أو إشـباع  على اجلشع أو السيطرة أو املنجزات ال

من خيلّص . اللّذات أو السلطات الدنيوية ، بدالً من اهللا هو آنذاك عابد وثنٍ
اإلنسان؟ اُهللا الذي هو من خارج هذا العامل املخلوق الذي نعرفـه؟ أم هـي   

هو الفرق بـني  أشياء أو قوى يوجِدها أو يجدها اإلنسان يف هذا العامل؟ هذا 
  !لصنمية واإلميانالوثنية ا
  

مل ختتلف الفلسفات القدمية، اليت ظهرت كأديان، ومنها مـا كـان   
لقد كانت حركةً أكثر رقيـاً إذ مل  . متشدداً جداً أخالقياً، عن الوثنية بشيء

لتخليص اإلنسان بل اعتمدت علـى  ) الوثن والسحر" (اهول"تعتمد على 
وتسـميات   -العلم احلـديث   -نية العرفا –الغنوصية (فاملعرفة " املعروف"

  .احلياة" حيسن"امللموس الذي " اهللا"، هي )مثلها
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لنعترف دون تردد أنّ هذا صحيح، أي أنّ العلم واملعرفة والبحث هو 
، "املخلّـص "و" اهللا"ما يقود بالنهاية إىل تطوير حياة البشرية وحتسينها، إنها 

إذا ". احلياة"ع الفلسفة يف تفسري معىن استنتاج منطقي، لوال أننا خنتلف م وهذا
كانت احلياة هي ما هنا فقط فاملعرفة هي ما خيلّص، وبالتايل الفلسفة والعلم 

  .احلديث
لكن ما دامت احلياة تستمر إىل بعد ما هنا وما دام املوجود والوجـود  
هو أوسع من املنظور واملدرك، فإنّ احلُلم البشري مل يعد يبغـي صـوراً يف   

حلقة احلياة هنا فقط، بل يرفض كلّ األشكال اليت من هنا كنهايـة   سنيحت
الغاية املسيحية ليست ختفيف األمراض أو بناء حضارات، الغاية ! عامة للحياة

املسيحية هي القيامة وخلود اإلنسان من جهة وبناء ملكوت اهللا مـن جهـة   
به املعرفةُ فقط،  دخول اإلنسان إىل هذه احللبة أمر ال تكفي للنجاح. أخرى

  !وإن كانت تساعد
  

عن املاورائيات لدرجة أحياناً غيبت فيهـا  " الفلسفة"األديان برعت يف 
، اليت تتميز عن األديان األخرى بإمياا "السماوية"ويف األديان ! حتى املرئيات

ريـاء  ب" وتدينهم"بإله ليس من عاملنا املادي، غالباً ما تتدخل الناس بفلسفتهم 
ويعود الدين السـماوي أحيانـاً يف   . دينهم –فأخضعوا دين اهللا لشرائعهم 

. العديد من وجوهه ليصري فلسفةً، أو علم اجتماع، أي شريعة بشرية جديدة
! لقد أوصى اهللا بشريعة من عشرة وصايا، ويوصي الفريسيون بآالف الشرائع

ا، حتى تشمل أدق جوانب لكن السؤال هو ملاذا؟ زيادة الشرائع يف تفاصيله
، ينطلق من ...من غسل األيدي قبل الطعام وغسل األرجل قبل الصالة احلياة
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مفهوم عميق هو أن نربر أنفسنا أمام اهللا، وهذا ما يعنيه اخلـالص، ولكـن   
لذلك تتبارى الشرائع بسن وتوضيح الطرق اليت على املؤمن االلتزام . بأعمالنا

عندها حيجم الناس الكمالَ باحلجم الذي . عدل اإلهليا لكي يتربر ويرضي ال
أَليست الشـريعةُ  . يريدونه ويلغون ديناميكيته وحقّه بالتشبه دائماً باهللا املطلق

هكذا هي فلسفةٌ أيضاً ولكن تعترب وجود اهللا بإعطائه قسماً وشـكالً مـن   
السحر الـذي  حياتنا، إذ ما خيلّص اإلنسان هنا ليس الصنم الذي خيلقه وال 

ميارسه وال العلم الذي ميتهنه بل األعمال الفضيلة اليت يعملـها، ولـيس اهللا   
ال شك أنّ الشريعة أفضل بكثري من الوثن والسحر، لكنها تعيدنا إىل ! باملطلق

فهؤالء يعتربون الوثن خملِّصاً ! احللقة ذاا، أن خيلّص اإلنسان هنا شيء من هنا
وآخرون يعتربون العلم خملِّصاً فيؤلّهونه، وحـافظو  . معندها يتألّه بالنسبة هل

فاقت الشريعة على . الشرائع خيلَّصون بالشريعة فتتألّه وتأخذ مكان اهللا أيضاً
ما سبقها يف إقحام حياة اهللا حبياة اإلنسان وإلزام حياة اإلنسان بـإرادة اهللا،  

ـ   ه، يدفعـه  لكنها صيرت اهللا طرفاً وحاكماً وحددت لإلنسان مثـن خالص
فيخلِّص ذاته ويصري كاهللا عارفاً للخري والشر، يا هلا من جتربة من قلب الدين 

  !عينه
  
، يكررها بولس ضمن سـطرين مـرتني،   "أما أنتم فبالنعمة خملَّصون"

خالصنا، يقول بولس الرسول، ال بسبب األعمال اليت عملناها، ! ليؤكّد عليها
يكرر ! ضيض واملوت، بل برمحة اهللا وحمبته فقطاليت أصالً قد أوصلتنا إىل احل

بولس يف الرسالة هنا، ويف سطور قليلة، كلمات الرمحة واللطف واحملبة وفرط 
وذلك ليعبر عن دهشته حلدث، وأي حدث؟ إنه حني كنا  غىن النعمة والعطية
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مه بعد أمواتاً بالزالت وباآلثام وكنا نستوجب حكم الدينونة العادل كما تعلّ
الشريعة، إذا باهللا يأيت لينتشل اخلروف الضالّ وحيمله على منكبيـه ويقدمـه   

بينما كانت أعمالنا، حبسب الشريعة، تقتضي هالكَنا، إذا برمحـة اهللا  . لآلب
هل خنلص بأنفسنا أم . ونعمته تقضي على اهللا ذاته موتاً وصلباً حباً باملخطئني

لكثرة حمبتـه  "وذلك ! بالنعمة ليس بالعدلقد خلّصنا اهللا؟ نعم، اهللا خملِّصنا و
إنّ احلفاظ على األخالق اليت ترمسها الشريعة ال يتعـدى أن  ". اليت أحبنا ا

الشريعة ال بنا . يؤمن ما تؤمنه الفلسفة يف اتمع من أدبيات وحسن تعايش
قاب التراب إىل التراب يعود والشريعة ذب احلياة ومتنع الع". خالصاً كهذا"

وتطلب الغفران، لكن النعمة هي وحدها اليت حترر اإلنسان من املوت وبـه  
الشريعة تقضي على التراب بالعودة إىل التراب، وأما النعمـة فعـدا   . احلياة

ال يفتخـرنَّ إذن أحـد   ! الغفران قد تبنت التراب لترفعه بالقيامة إىل السماء
  .يربره إالّ احلب اإلهلي الالمتناهيبأعماله، إنّ خالصنا ال مثن بشري له، وال 
ولكن يعلن  -يقول الذهيب الفم –هذا ال يقلّل طبعاً من أمهية األعمال 

كثرة األعمال ال تشتري التربير لكنهـا تسـمح   . أن اخلالص هو هبة ونعمة
  .بالعمل أكثرللنعمة 

نـا  ألن: "األعمال الصاحلة ليست مثن اخلالص، لكنها باألحرى نتيجته
لألعمـال  ) باملعمودية(خملوقني يف املسيح يسوع ) يف اخللق األول(حنن صنعه 

. فاملعتمد إذ التجأ إىل النعمة تعمل هذه به حياة الـرب والقداسـة  ". الصاحلة
املسيحي املولود جديداً بالروح ال يعمل إالّ األعمال الصاحلة إكراماً للـروح  

  .والنعمة
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ائح غفران وال هي تبجيل لقوى جمهولة وال العبادة املسيحية ليست ذب
أحبنـا  "عبادة الذات مبنجزاا، بل هي شكر، وشكر عميق من القلب ملـن  

  .، آمني"فخلَّصنا
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 ١٨-١١، ٦غالطية 

 بعد العنصرة ٢٣األحد الـ 

  

  أسـبقية الـنعمة واألعـمال
  

"B!�*�ا E� ���!Pت أ>ّ^��� �ًXآّ�� أ��ا �!P"  

  
  

ميزة ! ، هذه كلمات غريبة للبعض"ال تقدرون أن تعملوا شيئاًبدوين "
ولقد بالغَ البعض يف تفسري هذا . املسيحيةّ إميانها بضرورة عمل اهللا يف حياتنا

، معتمدين على كلمات خاصة عند "آمن ختلُص"الدور وجعله وحيداً فقالوا 
ذلك ليس "، و"صونأنتم بالنعمة خملَّ: "ومثلها ما نسمعه اليوم"بولس الرسول، 

ما هو عطية اهللا، وليس من األعمال لئالّ يفتخر أحدعندها قـام  ". منكم إن
آخرون يشددون خباصة على األعمال واحلسنات واخلدمة معتمـدين علـى   

لقد عذّب هذا "! اإلميان دون أعمال ميت"كلمات عند بولس وعند يعقوب 
ما هو دور النعمة وما ! قود وما زالالصراع بني الطرفَني العاملَ الغريب طيلة ع

هو دور األعمال؟ فإذا كانت األعمال ختلِّص ال تعد النعمةُ نعمةً، وإذا كانت 
هذه هي املشكلة، لكن أَليس هناك . النعمة ختلِّص فال تعود األعمال ضرورية

قصد ومعىن آخر يف كلمات الرب ورسله؟ نعم هناك، وهذا املعـىن فسـره   
  !بولس –" نيب النعمة"ون اختربوا النعمة وحركتها، وأوهلم رجالٌ قديس
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اخلالص هو باإلميان واألعمال، لدى كنيستنا األرثوذكسية، لكنه يبقى 

، يقول "ال ختلِّص النعمةُ غري الراغبني ومن حيارا على الدوام! "جمانياً ونعمة
" . تريد أن ختلُص؟أَ"و" أَتؤمن؟: "كان يسوع يسأل قبل العجيبة. فم الذهب

كذلك انتظر . وكان على خملّع بيت حسدا أالّ يعود للخطيئة بعدما نال النعمة
التالميذُ موعد الروح القدس وهم بقلبٍ واحد مواظبون على الصالة حتـى  

هلذا عندما . هناك ارتباط أساسي بني عمل نعمة اهللا وبني إرادتنا. يوم العنصرة
ليس ملن يسـعى  : "رسول مشدداً على النعمةيشرح فم الذهب قول بولس ال

ال تعـط  : "، يعود إىل آية املـزامري "وال ملن يركض لكن للرب الذي يرحم
ويقول فم الذهب إنّ املزمور ). ٣، ١٢٠" (رجلك للزلل لئالّ ينعس حافظك

فأنْ تسقط أو تقوم هو عمـل  ". ال تعط رجلك للزلل"بل " ال تزلّ"ال يقول 
عمالنا، أما عمل النعمة هذا فهو غري ممكن إذا مل نرد القيام النعمة وليس من أ

  !الزلل) أعطينا رجلنا لِـ(أو أردنا 
  

فمن . الفضيلة هي حصيلة تعاون طرفَني، النعمة اإلهلية واإلرادة البشرية
هكذا إذ كان لنا إميـان  . حيث القيمة لعمل كلّ طرف، العمالن ال يقارنان

هلذا اخلـالص  . عمل النعمة –" اجلبال"مالنا ننقل أع –" حبة خردل"مبقدار 
ألنه مـن حيـث   . لكن هذا ال يعين أن ال دور لألعمال. فعالً جماينّ بالكلية
فاهللا مل . عمل النعمة وعمل اإلرادة البشرية، متساويان متاماً –األمهية العمالن 

إذا غـاب  نار النعمة تنطفئ ! يستطع أن ينقذ بطرس قبل أن ميد األخري يده
  .لكن احلطب وحده ال يعطي ناراً. حطب األعمال
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األعمال ال ختلِّصـنا  . دور أعمالنا هو بالتحديد صقلُ وذيب إرادتنا
دور النسك هو تطهري اإلرادة البشـرية  . ولكنها تعدنا لقبول النعمة املخلِّصة

لقـد  . "ليذهب العامل ولتأت النعمة: "وتدريب القلب البشري على الصرخة
اعتىن الرب ببطرس كما بيهوذا لكن النعمة وجدت يف دموع بطرس معـرباً  

عمل النعمة ال يقارن بعمل اإلنسان، لكن النعمـة ال  . ويف طمع يهوذا عثرة
اللصان عن اليمني وعن اليسار كان هلما األعمـال  . تعمل دون إرادة األخري

ت يف حالـة اللـص   ذاا، لكن النعمة عملت يف قلب اللص اليمني وعجز
إنّ اهللا يمطر على األبرار واألشرار ألنّ نعمته تنسكب على اجلميع، . اليسار

تعيد قلـب  "وهنا يأيت دور توبتنا وأعمالنا وهو أن . لكنها ال تفعل باجلميع
األعمال تثبت رغبتنا بالنعمة . وتطهر وتغسل اإلرادة البشرية" البنني إىل اآلباء

  .لوتسمح هلا أن تعم
  
تيمو ١" (تفاضلت"يقول هنا بولس الرسول ونعمته " اهللا غين بالرمحة"

لكن هذا ال يعين أبداً أنها جتاوزت حرية بولس حني دعتـه علـى   ) ١٤، ١
كلياً، يقول فم " ختليصاً"وليس " تعليماً"لقد كان غىن الرمحة . أبواب دمشق

يتحضر للمعموديـة  لكن بعد أن تاب بولس بقي ثالثة أيام أعمى . الذهب
برهبة، بعدها بدأت النعمة تعمل به كالماً نارياً كـالم حيـاة وعجائـب    

  ".بنعمة الرب"، لكن "أنا ما أنا"فصرخ بولس ... وقوات
تسبق النعمةُ أعمالَ اإلنسان وتسبق حتى إرادته، النعمة تثري فينا اإلرادة 

كنا بعد أمواتاً بالزالّت، وحني : وهذا ما يعنيه بولس بقوله. لألعمال الصاحلة
أي راغبني باخلطيئة، أحيانا اهللا مع املسيح، أي أرسل ابنه الوحيد الذي مبوته 
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مل يتبِ اإلنسانُ أوالً، بل جاء اهللا . وقيامته وارتفاعه رفع إليه قلوب الكثريين
. إليه حتى اجللجلة وهناك كسر قلب كلّ إنسان حنو التوبة، لكي تعمل النعمة

، هذا يعين أيضاً بـدوين ال تقـدرون أن   "وين ال تقدرون أن تعملوا شيئاًبد"
  .تريدوا شيئاً

هذه اخلربة مع أسبقية حترك النعمة حنو اإلنسان هي خـربة تارخييـة   
تارخيية إذ جاء إلينا وبعد حنن أعداء له؟ وداخلية من . وميستيكية روحية أيضاً

اهـدين والشـجعان علـى املسـتوى     حيث حركة النعمة مع املصلِّني وا
هذه عبارة سفر الرؤيا تشرح "ها أنذا واقف على الباب أقرع. "الشخصي ،

لنا أسبقية النعمة ودورها يف إيقاظ احلرية البشرية تارخيياً وروحياً، لكن دون 
لقد أحبنا قبـل أن حنبـه   . إنّ السيد يأيت واألبواب مغلقة بعد. أن تتجاوزها

لكنه ال يفتح الباب بل يقرع، لقد نادى األنبياء بالدعوة . ل أن نعرفهوعرفنا قب
للتوبة قارعني باب كلّ قلب بشري، هذه نعمة الرب املخلِّصة لكلّ إنسـان  

  .تائب يف العامل
هي كلمات تفسر ": من له أذنان للسمع فليسمع"، "ال تطفئوا الروح"

ا، بني الواقعني تتوسـط إرادةُ  انسكاب النعمة ال يعين عمله. بعضها ببعضها
ودور األعمال والنسك واألصـوام والصـلوات   . اإلنسان فتمنع أو تسمح

  .هو أن يثبت اإلرادةَ البشرية باجتاه ريح النعمة لتقبلها... والزهد
عندما يريد اإلنسان نعمة اهللا وحييد بأعماله الطاهرة عن جتاهلـها أو  

تنسكب النعمة للجميـع لألشـرار   . ل النعمةنسياا أو حماربتها، عندها تعم
واألبرار، لكن أن تعمل النعمة، وأن ختلِّص النعمة فهذه األخرية، أفعال متتالية 
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تتوقّف جمرد غابت اإلرادة املربهنة باألعمال، والثابتة يف حبها للرب، الـيت  
  !تسمع نداءه وتشعر به أمام الباب يقرع

ـة انسكاب النعمة يفيض للجميع ألناناً بالكلية اهللا فقط وجمه من حمب .
ختليص النعمة يـتم  . عمل النعمة للراغبني ا فقط ألنها حتترم حرية اإلنسان

وعمـل اإلنسـان يف   . بثبات إرادة اإلنسان يف طاعتها باألعمال الالئقة ا
اخلالص حصراً هو أن يريد يف البداية وأن يشكر يف النهاية على جمانية الدعوة 

وال فخر لنا إالّ بإهلنا الذي أحبنا قبل أن نعرفـه فنعتـرف   ! جمانية اخلالصو
  .بالتوبة ونكرز بالرمحة، آمني
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 ١٨-١١، ٦غالطية 

 بعد العنصرة ٢٣األحد الـ 

  

  الشـرائـع والقلـب
  

"����c�ل ا�*�m� ع��- B!�*�ا MG �!A��#� n)�I ���ّN"  

  
  

ويفسر اآلباء، كما بولس الرسول ". بيديه" لقد خلق اُهللا اإلنسانَ وجبله
مها االبن والروح؛ كلّ شيء كان ) وهو دون جسم(هنا، أنّ يدي اهللا اآلب 

  .، بيسوع املسيح، كما نقول يف دستور اإلميان"به"
 اُهللا اخلالق ة واحدة، عندما جلبولكن هذا اخللق مل يكن حدثاً مر

بل هناك مراحل جديدة يف . املسيح اإلنسانَ من العدم إىل الوجود، بيسوع
هناك اخللق من الوجود إىل العهد، حيث صار الشعب شعباً . اخللق الروحي

وبعد ذلك هناك اخللق من الناموس إىل النعمة، وهذه أيضاً . هللا حيفظ ناموسه
  .بيسوع املسيح

مع كلّ مرحلة يف اخللق كان هناك شكلٌ خاص للناموس وصيغة حمددة 
 شك أنّ كالم بولس الرسول حول الشريعة يعين أنّ شرائع اهللا ال. للشريعة

كانت مدربةً لنا إىل املسيح، أي أنها تطورت مع تطور الشعوب ذاا، حتى 
  .جاء ملُء الزمان بيسوع املتجسد وأعطي كمالُ الشريعة
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مع اخللق الطبيعي كان الضمري هو الشريعة الطبيعية اليت جاءت، أي من 

وإن مل يظهر يف الكتاب املقدس إشارات . لة اإلنسان على صورة اهللا ومثالهجب
فآدم استلم وصية . لشريعة كهذه مكتوبة، إالّ أنّ روح األحداث توضح ذلك

وقايني يسمع صوت . يف الفردوس، وملا أخطأ إليها خجل واختبأ من وجه اهللا
هناك نظام ديين سائد مل  لقد كان. اهللا موبخاً بقساوة عندما قتل أخاه هابيل

كان الضمري . وهكذا يعطى نوح وصايا كان جيل الطوفان قد تعداها. يكتب
كان الضمري إذن نظاماً حيفظ اإلنسان . شريعة، صوت اهللا يف داخل اإلنسان

ولقد ... يف األعراف األساسية الصاحلة، كعدم القتل أو السرقة أو الكذب
ع األمم والشعوب اليت مل تصلها شريعة موسى بقي هذا الناموس الطبيعي م

: وهذا ما أشار إليه بولس الرسول على سؤال املسيحيني. فيما بعد العهد
ألنه األمم الذين ليس : "كيف سيحكم على الذين مل تصلهم البشارة، فقال

ما هو يف ) الضمري(مىت فعلوا بالطبيعة ) شريعة موسى(عندهم الناموس 
شاهداً أيضاً ... إذ ليس هلم الناموس هم ناموس ألنفسهمالناموس، فهؤالء 

وهلذا، ). ١٥-١٤، ٢رو " (ضمريهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حمتجة
كما يقول القديس يوحنا الذهيب الفم، إنه مهما جهل الناس النواميس 

يبقى والشرائع، أو حتى لو عرفوها ولكنهم تعدوها كلّها، فإنه ال بد أنْ 
واملثال هو يهوذا الذي أسلم السيد، . لديهم شيء من الصالح بالطبيعة

  .وندم" لقد أسلمت دماً زكياً: "وتعدى كلّ الشرائع، لكنه على الفور قال
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هو الشريعة " الناموس"يف اخللق الثاين، من العهد مع موسى صار 
تلك اإلرادة . تعبر عن إرادته، تعبرياً عن كوا "رقمت بيد اهللا"املكتوبة، اليت 

اليت كان يتجاهلها بسهولة كبرية أصحاب الناموسِ الطبيعي، عن جهل أو 
لذلك صارت هذه الشرائع املكتوبة امتحاناً ألمانة الشعب جتاه إهله، ! جتاهل

وتناولت هذه الشريعة تنظيم حياة اإلنسان يف كلّ . وشرطاً لعهده معهم
وتوسع املشرعون ...). تماعية، واالقتصادية، والعائليةاملعيشية واالج(نواحيها 

يف تفسري شريعة اهللا، حتى احلد الذي أفسدوا فيه شريعة اهللا ذاا لتربير 
فجاء . وألقَت الشريعةُ على كاهل الناس وصايا ال تحتمل. شرائعهم أحياناً

إذ أضاف . هذا الناموس املكتوب أوسع بكثري من الناموس األسبق الطبيعي
ومن تلك . على األسس األخالقية الطبيعية متطلّبات دينية واجتماعية عديدة

فضائلَ مل يكن الناموس ... مثالً األصوام ووصية يوم السبت، واإلحسان، 
لكن عندما أضاف الناس العديد من الوصايا جمتهدين يف . الطبيعي يلحظها

لى البشر، تفنن األخريون بالتالعب التفسري والتأويل وثقلت الشريعة جداً ع
بينما كانت هذه الشرائع وسائل حلفظ امليل البشري . عليها بني إفتاء وتفاسري

حنو الصالح، صارت اآلن شكالً ناموسياً جعل القلوب القاسية تتقاسم مع 
وراحت أغلبية األتقياء تقع يف الفريسية الدينية، وتعالت . اهللا حقّه وحقّها

نبوءات عديدة يف العهد القدمي، أن سيأيت وقت يستلم فيه البشر وصايا معها 
حينها لن تتحدد . ستكتب ليس على األلواح احلجرية وإنما على القلب

  .العالقة مع اهللا بالواجبات وإنما باحملبة
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. يف اخللق الثالث، من جتسد يسوع وموته وقيامته، ولدنا يف عهد النعمة
إنّ اَهللا ". أنا ال أخاف اهللا ، ألني أحبه: "أنطونيوس أبو الرهبان قال القديس

أب حمب ال يرتاح حلفظنا بعض الوصايا، بل كما جاءت يف العهد القدمي 
وهذا ما حصل فعالً ". يا بين أعطين قلبك: "بعض النبوءات أو الومضات، قال

ب، لذلك ال تسود فمن حيب يعمل أكثر بكثري من الواج. يف العهد اجلديد
مل يهاجم اليهود أحداً على . عليه بعد فرائض الناموس ألنه أَثم أكثر منها

إالّ أنّ يسوع كان قد أمتّ الشريعة . تعديه للناموس بقدر ما هامجوا يسوع ذاته
). ٤٦، ٨يو " (من منكم يوبخين على خطيئة؟: "بكاملها، ولكنه زاد عليها

ريعة، أي ليقودنا إىل روحها وإىل ما هو أمسى، لقد جاء يسوع ليكمل الش
بعد أن دربتنا سنني يف العهد القدمي، حان اآلن بيسوع أن يطلب اهللا ما هو 

فليس األمر هو العني بالعني والسن بالسن، بل حمبة مطلقة حتى حمبة . أكثر
نواميس الشرائع القدمية، طلب " ناموس يسوع"لقد جتاوز ! األعداء ذام

ومن وهب حقوقه حباً ال حيتاج . يسوع البذلَ حتى النهاية بدل احلقوق
  !لشريعة تعيد له بعضاً منها

جلب يسوع شريعة . اخللق الثالث بيسوع صار خلق القلب النقي
لقد جرح يسوع حببه . دون هذا القلب تتزيف كلّ الشرائع بسهولة. القلب

ة جمرد شريعة تتطلّب منا بعض نفوسنا، ومل تعد الدوافع لألعمال الصاحل
األخالقيات، بل صار الدافع احلقيقي أن نكمل يف أجسادنا ما نقص من اآلم 

وباتت العالقة . ومل يعد يف لغة احملبة هناك حدود للوصية. املسيح يف جسده
  .مع اهللا يف إطار الواجبات خطيئةً
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دى املؤمن، وإنما أيضاً ال يعين ذلك جمرد الرجاء ل". البار باإلميان حييا"
إنّ . كلمة اهللا كلمة عذبة، وشريعته أطيب من العسل على الفم. السعادة

وسيخنت الرب إهلك قلبك : "الشريعة اجلديدة ختنت القلب كما جاء يف النبوءة
" وقلب نسلك، حبيث حتب الرب إهلك بكلّ قلبك وبكلّ نفسك لكي حتيا

مراً يطاع باخلوف بل تصبح اإلرادة اإلهلية ال تعود الوصية أ). ٣٠،٦تثنية (
  .مشتهاة لإلرادة اإلنسانية، بعد أن تبدل العشق الداخلي لدى اإلنسان

يصنف اآلباُء القديسون أنواع من البشر يف العالقة مع اهللا يف ثالث 
أوهلم العبيد، الذين يطيعون سادم خوفاً وقهراً، مثّ األجراء، الذين . درجات

ون أوامر سادم طمعاً يف تسوية حقوق، وأخرياً األبناء، الذين يعملون يطيع
  .إرادة أبائهم ألنها إرادم أيضاً

لقد خلقنا بيسوع ثالث مرات، من العدم إىل الوجود وكانت شريعتنا 
مث خلقنا به من الوثنية يف اإلميان والعهد، وكانت . قليالً من أعراف يف الضمري

مث أخرياً خلقنا به خلقاً كامالً من الناموس يف النعمة، . وسىشريعتنا ناموس م
حيث متّ خلق القلب اجلديدة، وهنا ال يعبد اإلنسانُ اهللا وحسب، بل يتحد به 

ليكون اجلميع واحداً كما : "هذه صالة يسوع لآلب. باحلب اتحاداً كامالً
). ٢٢، ١٧يو ..." (فيناأنك أيها اآلب يفَّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً 

من اتحد بالرب ستفيض من جوفه أار ماء حي وأعماالً صاحلة، سبق اهللا 
  .وخطّط هلا ورمسها وينتظرها منا

لقد جاء ملء الزمان، حيث األعمال الصاحلة ليست جمرد ضحايا أو 
تقدمات لالستغفار، بل هي محل الصليب مع يسوع يف مسؤولية مشتركة، 
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لألعمال "برسالة حبه قوالً وفعالً، إذ خلقنا به يف عهد النعمة والكرازة 
  .، آمني"الصاحلة
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 ٢٢-١٤، ٢أفسس 

 بعد العنصرة ٢٤األحد الـ 

 

  سـياج الـعداوة الـحاجز
  

" R&�  "pَ[�P �.�+ MG ا��!�ج ا���+^) -��ُع(و

  
  

انفصل الناس، يف زمن العهد القدمي وزمن جتسد الـرب يسـوع، إىل   
اإلهليـة مـن    املواعيداليهود شعب اهللا أصحاب : نوعني بل صفَّني من البشر

مل يكن . وال يؤمنون باهللا" الذين ال رجاء هلم"جهة، ومن جهة ثانية الوثنيني 
اً بقدر ما كان قبل كلّ شيء دينياً قوميفاليهود يعترفـون  . اًاخلالف عنصري

، لكن الفصل قائم على أسس أوالً خلقيـة  "األمم"بقرابات دموية مع بعض 
  .ومسلكية وإميانية واسختولوجية

وإن . طال زمن احلرب والصراع بني شعب اهللا وبني األمم املعادية لـه 
متأرجحةً من حيث شدة  البشركانت العالقة بني هذين الصنفَني والصفَّني من 

العداوة أو التقبل واالنفتاح، وبالعموم كانت متأزمة جداً، ووصلت حلـدود  
فالشعب يف العهد . احلرب الدموية ومنع الزجيات املختلطة ال بل حتى الكالم

القدمي كان غالباً مهدداً وجودياً وسياسياً، ولطاملا استعبِد يف مصـر وبابـل   
فاألمم املتشاخمة اليت كانت . ى وجودهوكان عليه أن حيارِب كثرياً ليحافظ عل

  .تعبد آهلة غري حقيقية ال بل شهواا، حتارِب وتقاوِم الرب احلي يف شعبه
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تكررت احلاالت اليت وقع فيها الشعب املـؤمن يف غوايـة رغبـات    

وانزلق الشعب مرات إىل العبادة الوثنيـة  . واملسلكيات اإلباحية لألمم الوثنية
إلميان وبضغط من األمم اليت تشاء أن تفرض عبادا حتى علـى  بضعف من ا

لذلك شاءت الشريعة وبقساوة أن ينسلخ املؤمنون عن األمم الوثنية ! اهليكل
مل تظهر إمكانيـة جـذب   ). ٨ -١، ٢٧تثنية (حتى ال تناله عدوى وثنيتها 

فيه كلَّ األمم اليت مل  وحلم اليهود بيوم حترير يدين اُهللا. األمم إىل اإلميان سهلةً
لكـن يف  ). ٢٢مز (تعد إىل اإلميان، أو بيوم أخري سيعود فيه اجلميع إىل اهللا 

التاريخ فصلت بني اليهود واألمم عداوةٌ كبرية مساها بولس الرسول جـداراً  
كان تارخياً من العوامل وأمهّها الدينية " سياج العداوة. "وسياجاً حاجزاً بينهما

  .اإلنسان عن اإلنساناليت فصلت 
  

لقد انشطر النـاس  ". احلائط املتوسط"هي أوىل حجارة هذا ! اخلطيئة
اخلطيئة دفعت آدم إىل اتهام امرأته حواء، . حول كلمة اهللا إىل أتقياء وجمدفني

 تنتك " (برجاً رأسه إىل السماء"وهي دفعت قايني لقتل أخيه هابيل، وهي ب
الناس وازدادت خالفاتهم، ومل يعـد التفـاهم   تبلبلت بعده ألسنةُ ) ٤، ١١

وتكاثرت األحقاد الدموية منذ عهد ! والتناغم يسودان على العالقات البشرية
اخرجوا : "كرر العهد القدمي. قايني وتباينت القلوب وفُقدت الوحدة الروحية

  .من دنس األعمال -"من وسطهم وتطهروا
لعبادم الالأخالقية ) ٢٧، ٧مرقس " (كالباً"ولقد مسى اليهود األمم 

وإباحة كلّ ما ال يستباح فيها؛ وذلك للتباين الكبري بني أخالق هؤالء املؤمنني 
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يف رسائل بولس الرسول هناك إشارات عديدة ملـدى  . وأخالق األمم الوثنية
اإلميان وبعده، يف احليـاة  الفارق الكبري بني ما هو قدمي وما هو جديد، قبل 

ال رجاء "يسمي بولس الرسول األمم بـ . الوثنية وبعدها يف احلياة املسيحية
  .وبالتايل ال التزامات خلقية عندهم" هلم

  
الشريعة أيضاً، صارت العالمة املميزة واحلد الفاصـل بـني املـؤمن    

ئة اليت تفصـلُ  وليست احلاالت اخلاط. وغري املؤمن الوثين) اليهودي آنذاك(
ومل ! األديان فيها بني الناس، إذ حتزم الواحد ضد اآلخر بدل أن جتمعهـم 

لقـد  ! تكن قليلة احلاالت السيئة اليت حارب ا أتباع دين أتباعاً لدين آخر
ازداد عنفوان هذه ! ملكت العداوة قلب البشر وسخرت حتى الدين لسلطتها

... عندما اقترنت مع االنتماءات اإلثنية وسـواها العداوات الدينية يف التاريخ 
  !وراح اخلطاب يصري دموياً بدل أن يكون خطاب حمبة وتكامل

 احلاجز يصريان اجلدار سيسحني ي ينأو الد ينالد السياسة حني تلبس
فترى الناس، وكلّهم بشر، يشتهون السالم والوئام ولكنهم يبنـون  . األخطر
العائلة البشرية متزقت مجاعات . واملتناقضات اليت جتعل احملبة مستحيلةًاحلاجز 

  .مجاعات بسبب من اخلطيئة الفردية أو اجلماعية
  

صليب املسيح، الذي مد عليه جسده قرباناً، صار حجر الزاوية، على 
الصليب هدم الرب يسوع حائط العداوة بني اليهود واألمم وصـرخ بدايـة   

أن " ليعلن أنه يطلب على الصليب " إهلي إهلي ملاذا تركتين: "يحاينّاملزمور املس
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لقد انشق حجاب اهليكل الذي مينع الوثنيني من ". تعود إىل الرب كلّ األمم
  !الدخول يوم صلب يسوع

لقد جاء يسوع ومات وقام ألجل اجلنس البشري ولـيس إلثنيـة أو   
أجل مجاعة كـثرية لغفـران    من"لقد صلب يسوع ! جغرافية أو زمن حمدد

وأطلق تالميذه بعد القيامة يبشرون يف أورشـليم  ). ٢٨، ٢٦مىت " (اخلطايا
). ١٩، ٢٨مىت ) (العامل كلّه(ومجيع األمم ) بدع يهودية(والسامرة ) اليهود(
يصـرخ بـولس   " ال عبد وال حر، ال ذكر وال أنثى، ال يهودي وال وثـين "

  ).٢٨، ٣غل ( الرسول، اجلميع واحد يف املسيح
حجر الزاوية هو احلجر الذي يصل بني جسمي جـدارين منفصـلَني   

حجر الزاوية هو يسوع . فيوحدمها وجيعلهما بناًء واحداً ويستندان كالمها إليه
  ".فيجمع املتفرقني إىل واحد"الذي جيمع كلّ بناء إىل اآلخر 

يسوع . عاملي املسيحية دين شامل. املسيحي -يف الدين" احتكارية"ال 
الـدين ال  ! وصلبه وقيامته هدية للبشرية وليس لقومية أو تاريخ أو مكـان 

سفر الرؤيا يكلِّمنا عـن احللـم   . يستحق االنغالق بل يطلب البشارة احلرة
املسيحي حيث اجلنس البشري كلّه يستعيد أخرياً وحدتـه حـول احلمـل،    

لشر، فيجتمع الناس من كلّ أمـة  وينفصل الناس فيما بينهم حبسب الرب أو ا
  ).١٧ -٩، ٧رؤيا (وكلّ لغة حول احلمل 

 ة، واالحتكار الديينة، كلّها تـبين جـدراناً    -اخلطيئة اخللقيالعنصري
تفصل البشر يف صفوف متصارعة، صليب املسيح ميتد حنو السماء وباتجـاه  

  !األفق ليشمل اجلميع دون استثناء
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رجاَء املسيحي ةيسوع ليسهذه . ني وحدهم، يسوع رجاُء كلّ البشري
! ولكن الويل لنا إذا تعثَّر الناس بيسوع بسببنا. كرازتنا، ليست منا وليست لنا

املسيحية دين مشويلّ لكنه دين يطلب مسيحيني رسالً هلم القدرة على أمرين، 
لٌ ليس إىل املسيحي إنسان مرس! أوالً فهمه وثانياً نقله، أي عيشه والبشارة به

املسيحي مرسلٌ حجر زاويـة يف  . بين أمته أو دينه أو أي انتماء حصري آخر
بناء جسد الرب يسوع الواحد، يصل بني متفرقني ليبين منهما جسماً جديداً 

عندما (واحداً ونقض يف جسده ) اليهود واألمم(جعلَ يسوع االثنني . واحداً
الدينيـة  (السياج احلاجز أي العداوة  حائط) صلب عن اجلنس البشري كلّه

وصالَح الكلّ يف جسد واحد مع اهللا يف الصليب بقتله ...) "واإلثنية والطبقية
  ".ليوصلنا مجيعاً إىل اآلب يف روح واحد... العداوة يف نفسه

  
لنلقي نظرة فاحصة على إمياننا املسيحي، هل هو طاهر مـن اخلطايـا   

احتكاري، وكأنه باالسم يأيت التربير؟ هل حنـن   واألنانية؟ هل هو منفتح أم
حجر موحد يف الزاوية أم جدار فاصل من العداوة؟ جدران العداوة احلـاجز  
والفاصلة كثرية، وهي وهم غاش يقتل شهوة اإلنسان احلقيقيـة أي احملبـة،   
ليطعمه مسوم احلقد حتت انتماءات تقتل احلب واإلنسـان لتحـافظ علـى    

ملسيحي رسالة حب ووحدة كسيده يبشر بزمن يسقط فيه جـدار  ا! جدراا
  .العداوة ويسكن مجيع البشر أورشليم اجلديدة، آمني
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  العـدل والـسالم
  

  "�r:P MG �-.�H6 وP.ة ا�0وح ���0ط ا�4�ّم"

  
  

أنّ مصريها وإمياا وكياا ما هي الكنيسة؟ أَهي جتمع دميقراطي مبعىن 
هو رهن لرأي كلّ جمموعة حملية، على اختالف ثقافام ومعرفتهم؟ وإذا قلنا 

  هل هذا يعين أنه ليس فيها جمال لرأي شخصي؟" ال"
أسس بولس الرسول، بدموع وأسفار وأتعاب وسهر، كنائس عديدة، 

ضاء الكنيسـة،  ولكن كانت تعود إليه أخبار عن شقاقات وخالفات بني أع
  .كان هذا يؤمله جداً، وإذا كان هذا أمر غري حمبذ لكنه غري غريب

تنـزل كلمة اهللا على قلوب الناس من مصـدرها صـافية واضـحة    
خيطئ البعض حني يظن أنه ميلك الكلمـة  . لكن الناس ليسوا أنقياء. وواحدة

. لتيارات املختلفـة بدل أن خيضع هلا، ومن هنا تبدأ التفاسري املتباينة وتنشأ ا
حيث ختتلط الكلمة يف عيشها مع اخللفيات الثقافية أو اإلثنية أو احلضـارية  

دخلُ الناس املسيحيةَ، لكن البعض حافظوا على أشياء قدمية أو على ! ملتقبليها
  .إنسام القدمي فشوهوا جدة املسيحية اإلميانية واألخالقية
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نشقاقات وتيارات ليس خلالف روحي بل آخرون يف الكنيسة يسببون ا
أو شللي عون أنّ الوحدة قائمة رغم أنّ الواقع هو . لشقاقٍ مزاجيوهؤالء يشي

" االعتراف باإلميان الواحد"ألنهم يظنون أنّ الوحدة قائمة على ! واقع خالف
 ال شك أنّ لدينا يف الكنيسة منظّمات خمتلفة ولكـلّ . ولو كنا أجساماً خمتلفة

منها خدمتها اخلاصة وتتميز بدورها وشهادا عما حوهلا يف الكنيسة، وهذا 
واجلميع، بكلّ املنظّمات، يتلون دستور اإلميان ذاته، ويتسـابقون  . مطلوب

اخل ولكن ترانا أحياناً يف شـقاق  ... على االفتخار باألرثوذكسية أو الطائفة
فهل هذا الواقع هو كنيسة؟ . بةليس عقائدياً ولكنه شقاق قليب وشرخ يف احمل

  أو باألحرى هل هذا واقع صحيح للكنيسة؟
يكرر بولس الرسول هنا يف سطور قليلة كلمات حول ضرورة الوحدة 

حفظ الوحدة، رباط السالم، أنكم جسـد واحـد، روح   : "بشكل مدهش
واحد، دعوة واحدة، رب واحد، إميان واحد، معمودية واحـدة، إلـه أب   

  ..."!يع واحد، إخلللجم
  

هذا يعين لكي نكون واحداً ال يكفي أن ننتمي إىل عقيدة واحـدة أو  
بل أن حنقّق باختصار صورة بـولس األساسـية عـن    ... مكان واحد، أو 

جسد واحد عـن كنيسـة   -وما مييز وجود كنيسة". اجلسد"الوحدة؛ وهي 
متحدة، هـو الـرأس   أو غري  -ال مسح اهللا -ممزقة، بكتل وأجسام متناحرة

  !فاإلميان املشترك ال يعين الوحدة. الواحد
ال بل هي الشأن األول "! عقائدي"اإلدارة يف الكنيسة ليست شأناً غري 

يظن البعض أنّ الكنيسة هي جمموعة تؤمن مببادئ مشتركة، نعم هي ! عقائدياً
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هـو  ما جيعل املؤمنني كنيسـة  ! لكن ذلك وحده ال جيعلها كنيسةً. كذلك
إنهم . الواحد" جسد املسيح"وحدم ووحدة عيشهم ووحدة شهادم، إنهم 

ال يدير األعضاَء مراكـز  . متعددة يف جسم له رأس واحد) خدمات(أعضاء 
  .خمتلفةٌ يف اجلسم بل رأسها الواحد

لذلك صرخ إغناطيوس املتوشح باهللا، الالهـويتّ األول بعـد بـولس    
ال ميكن جلسم ما أن يكون عضواً ". الكنيسةحيث األسقف هناك "الرسول، 

من الرأس الوحيد، والرأس هو املسيح، وعلى " إدارته"يف الكنيسة إالّ إذا أخذ 
أرض الواقع هو األسقف، بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة من إميان ومعرفة وأبـوة  

  .ومجع للشمل
ي هي طريقة الوجود أ" اإلدارة. "ليست منفصلة عن اإلميان" اإلدارة"

لذلك وإن كان البعض يظن أنّ الوحـدة بـني كـلّ    ! طريقة عيش اإلميان
ستتحقّق عندما نعترف مجيعنا بالثالوث األقدس واالبـن   -مثالً -املسيحيني

. هذه شـركة مبفـاهيم  ! إالّ أنّ هذه ليست وحدة...! والعذراء مرمي و اخل
  .شتركة وواحدةالوحدة تعين جسماً واحداً أي أيضاً رأساً واحداً أي إدارة م

ما دام لنا روح واحد ودعوة واحدة ومعموديـة واحـدة وإلـه آب    
ملاذا ال نكون واحداً؟ ألنه، ولألسف، نتصـرف وكأننـا   ... للجميع واحد
لنالحظْ سبب النـزاعات والشقاقات بالتحديـد، أغلـب   ! رؤوس متعددة

ولكن يكون ! تىاألحيان ال يكون سببها تعدد يف إله كلّ طرف وال بإميانه ح
! وهذه كلمة مقدسة وليست بريوقراطية -"اإلدارة"السبب عدم الوحدة يف 

  .أي لنا تبعيات ومرجعيات مستقلّة الواحدة عن األخرى
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الوحدة الكنسية ليست رغبة معينة لدينا هامة أو غري هامة، إنها أكثر 
  !نيسةال تتحقّق الك -نتجرّأ ونقول -بكثري، ألنه دون الوحدة

بني التالميذ االثني عشر، وهم اجليل التأسيسي األول الذي رافق الرب 
ومنهم من بـاع السـيد   ". من هو األول"يسوع يف حياته، صار نزاع على 
هذا هو التنوع البشري، إذا كان هنـاك  ! ومنهم من وقف معه حتى الصليب

 ع الكنائس وتعـدال ميكننا أن نقبل بتنو ع بشريالكنيسـة هـي   . دهاتنو
وكلّ رأس فيها ال حيقّق الوحدة مـع  ". الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية"

التسلسل الرسويلّ، مهما كان إميانه، يشكّل انشقاقاً و انفصاالً عـن جسـد   
  .املسيح الواحد

جيب أن نعمـل  ". مهلهلة"، هذه صورة "نعمل مجيعاً يف الكنيسة"أن 
باجلسم الواحد مع الرأس الواحد هي بالنهاية أهم واملقصود أنّ الوحدة . معاً

من حجم األعمال أو املواهب، هذه األخرية خمطئة ومضرة عندما ال ختـدم  
  .تلك 

  
االكليزيولوجي مع الرأس الواحد يف اجلسم " اإلداري"هل يعين االتحاد 

س الرسول الواحد شيئاً من الديكتاتورية؟ أو إلغاًء للرأي اخلاص؟ حيدد هنا بول
مع ...) خدام -مؤمنني -منظّمات(طبيعة العالقة بني أعضاء اجلسم املختلفة 

جمتهدين يف حفظ وحدة الـروح بربـاط   "، وذلك بعبارة )األسقف(الرأس 
  "!السالم

األول هو الدميقراطية . ، ويف احملبة يتحقّق أمران"احملبة"رباط السالم هو 
وحدة الرباط اإلداري ال يعين أبـداً  . حلقيقةاحلرة، والثاين هو الوحدة حول ا
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فالناس متعددون، لكن يعين أن جنعل الوحدة فوق اآلراء ! وجود الرأي الواحد
حنن كنيسة نسري معاً مسرية واحدة، ونفكر بأشكال متعددة ولكن . املختلفة

ال يفصل اإلنسان املؤمن عن أخيه خالف فكري، ما دام االثنان علـى  . معاً
على العكس ال يتحد اثنان متفقان بـالرأي وهلمـا   . مع رأس واحدوحدة 

احملبة املسيحية، عند األسقف، وعنـد اخلـدام   ). رأسان(مرجعيتان خمتلفتان 
  .واملؤمنني، تتحقّق مبا نسميه رعاية، ومن الطرفَني

إبداء الرأي يف الكنيسة ال يعين فرض الرأي، وال يعين التصنيف حبسب 
الكلمة اإلهلية " أمر"بل يعين بسط األفكار واآلراء أمام ... -زبالتح -اآلراء

  .حيث األسقف واجلميع خيضعون، أي يفحصون كلّ شيء على أساسها
! من حيب رأيه أكثر من أخيه سوف ميزق ومن حيب بالعكس يوحـد 

ليس من السهل أن يحافظ على وحدة الروح، إالّ إذا جعل كلٌّ منا حقوقـه  
الناس كلّهم خيطئون، عن معرفة وعن غري . حق الكنيسة بالسالمأرخص من 

السالم يف عامل توجد . فإذا بدأنا املطالبة باحلقوق سوف نبيع السالم. معرفة
هـذه  " العدل والسالم تالقيا. "فيه خطيئة ال يتحقّق باحلقوق، إنما باملساحمة

األيام حيث سـترفع   عبارة اسختولوجية تتصور أنّ ذلك سيتحقّق يف منتهى
اخلطيئة، عندما يطيع اجلميع دون خلل الكلمة اإلهلية فيسود العدل ويتحقّـق  

  .السالم
لـذلك  " املساحمة"أما رباط السالم يف عاملنا وكنيستنا فإنه يقوم على 

نعـم إذا اختلفـت   ". حمتملني بعضكم بعضاً باحملبة: "يعلّمنا بولس الرسول
. الّ خيتلف انتماؤنا الواحد إىل جسد املسيح الواحـد حقوقنا جيب أ-كراماتنا
لنحافظْ . جانباً ونعاجلها باالعتراف والتوبة، ونبقى متحدين" مزاجاتنا"لنطرح 
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تفقـد  . على السالم بطاعة الكلمة اإلهلية، وبالسماح حني يظهـر عصـيان  
كيان ربنا رب السالم وكنيسته . الكنيسة فرحها ومجاهلا عندما تفقد سالمها

ال ميكن أن يكون مثن كلّ خطيئة رأساً جديداً يف الكنيسة، . للسالم والوحدة
ال جيب أن خيلق كلّ خالف انتماًء خمتلفاً، بل حنتمل ! وإنما املساحمة والطاعة

  .بعضنا بعضاً للحفاظ على رباط السالم
األسري يف الرب أن تسلكوا ) بولس الرسول(يا إخوة، أطلب إليكم أنا "

مؤثّرة هـي كلمـات   ). لتكوين كنيسة" (ما حيق للدعوة اليت دعيتم إليهاك
  .بولس الرسول وتضرعاته، وتستحق منا كلّ إصغاء، آمني
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  التوبيخ بني التأنيب والتنبيه
  - ست نصائح بولُسية يف استنهاض اآلخر  - 

  
" sa��- �� �ّّن آN��)-ُ �1���رG n!��"  

  
  

". اسلكوا كأوالد للنـور "يبدأ بولس الرسول نصه اليوم بعبارة رائعة 
والنور، كما ورد يف الكتاب املقدس وعلى لسان يسوع ذاته، يعين احليـاة،  

وعبارة كهـذه  . واحلياة مع اهللا وحبسب وصاياه، اليت جتعلنا فهماء وحكماء
  .ذاته الذي حتمله من التشجيعحتمل من الرهبة واملسؤولية املقدار 

لكن ليس من السهل أن يسلك من قُدر هلم أن يكونوا أبنـاًء للنـور   
فاجلميع اعتمدوا وصاروا أبناَء النور، ولكن ليست قليلةً . حبسب النور دائماً

لذلك مل يتردد بولس الرسول أن يكرر . املرات اليت يسلكون فيها يف الظلمة
أن يستنهض األخ أخاه، وإذا ما زلّ واحد أو سقط بشكل أو بآخر ضرورة 

إنّ هذه املسرية هـي مـن   . فعلينا أن ننهضه باحملبة ونصلحه بالعون والنصح
طبيعة حياتنا الكنسية، وتقتضي أن يهتم العضو باألعضاء األخرى، بـروح  

إنّ حياة الشركة الكنسية ال تعين فقـط التعـاون   . احملبة واملسؤولية املشتركة
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حبدود تناغم وتأمني املصاحل كما يف املؤسسات املدنية؛ بل بالعمق تعين التزام 
العضو بكامل اجلسم، وشعوره باملسؤولية جتاه كلّ آخر، فاملسرية يف الكنيسة 
ليست تسابقاً على طريق اخلالص بني أفراد، ولكن كلّ فـرد هـو مبثابـة    

ع املركـب إىل شـاطئ   يف مركبة اخلالص، واجلميع جيذّفون ليسر" جمذّف"
. األمان ويغلب عنفوان التاريخ، وسيصل اجلميع يف املركب معاً إىل بر السالم

 أو قست ،أخٍ غلبه الشرير ون ويصلحون بالتنبيه أيلذلك يستنهض الروحاني
الكنيسة سـفينة  . عليه الظروف فقسرته فحادت به عن مسالك النور واحلق

إنّ رابط احلب الـذي  . ها إىل خالصه مبفردهمبحرة، ولن يذهب كلُّ من في
يبين شركتها جيعل اجلميع ال يقفزون مـن املركـب فـارين مبفـردهم يف     
الصعوبات إىل الرب، وإنما يندفعون إىل استنهاض الواقعني ليخلص املركـب  

وهذا ما يدعو إليه بولس الرسول أهلَ أفسس يف الرسالة اليت مسعناها . باجلميع
" يوخبوا"يوصي أبناء النور أن يسلكوا هم أوالً يف النور، ومن مثّ أن إذ . اليوم

  .األفعال األخرى
  
كلمة غري مستحبة، لكنها حقيقية فقط باملعىن واألسـلوب  " التوبيخ"

ال تشتركوا بأعمـال  "هلذا عندما يوصينا . الذين يوصي ما بولس الرسول
مفسراً عدة معطيات روحية جيب ، يتابع "بل باألحرى وبخوا عليها... الظلمة

، وهذه هي "نوراً"لكي تصري كلّ األمور " تنبيه -التوبيخ"أن تتالزم مع هذا 
  : املعطيات بالتتابع

، فإذا كان من يوبخ ال يبغي االنتقـام  "فبالنور يعلن"كلّ ما يوبخ عليه  .١
وإنما البنيان، هلذا ال ميكن أن يوقظ آخر إالّ من كان هو أوالً يف النور، 
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ليس ملن ينبه مصلحة ذاتيـة، إالّ أن  . أي أنه من النور يرى بقعة الظالم
فكلّ من يشعر . لوصية اإلهليةيكون هو واجلميع يف النور، أي يف طاعة ا

أنه يريد أن يوجه مالحظة أو تنبيهاً، عليه أن يكون متأكّداً أوالً أنه من 
النور يتكلّم، وأنه يدرك أين هي رقعة الظالم، وما يعلنه ليس من دوافعه 

  .، كما يقول الرسول"بالنور يعلن"ولكن ألنّ الروح يدفعه، أي 
، وذا يقصد الرسول أن كلّ األمور الـيت  "نور فإن كلّ ما يعلَن هو" .٢

. فالنور يبدد الظالم. تعلن على ضوء الوصية وحتت توجيهها يصري نوراً
اخلطـأ لـيس   . وكل ما هو يف الظلمة عندما يعرض النور يصري نوراً

اخلطيئة هي أن نرى النور ونفضـل عليـه   . خطيئة عندما يكون جهالً
إنّ من يقبل كالم . الظلمة عدواً للنورليس كلّ من يف . كسل الظلمة

) بالنور كما سبق وأوصى بولس(ألن كلّ ما يعلن . النور سيصري نوراً
  .هو نور يف النهاية

إنّ لغة التـوبيخ البولُسـية   ! وقم من بني األموات" استيقظْ أيها النائم" .٣
نبـه  وهذا يعين أنّ من ي. ليست حماسبة أو استحقاقاً إنما هي استنهاض

هو على ثقة أنّ النائم حيمل يف داخله طاقات النور، ولكنه حيتـاج ألن  
إنّ اخلطأ غري اخلاطئ، والشر غري الشرير، وكلّ عضـو يف  . يلتفت إليه

الكنيسة قد يكون يف الظلمة مرة لكنه ليس مظلماً، وقد يقترف شـراً  
توبيخ أفعاله، ألننا إنّ الثقة مبن أخطأ تدفعنا إىل . لكنه أبداً ليس شريراً

 .نؤمن أنه باألصل هو ابن النور

أَميكن ملن ذاق حرارة نور املسـيح أن حيتمـل   ". فيضيء لك املسيح" .٤
. صرخ فيلبس إىل نثنائيل" تعال لقد وجدنا املسيا"برودة الظلمة ألخيه؟ 
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هـو علـى   " التـوبيخ "إنّ . حول يسوع فقط سنكون مجيعاً يف النور
إنّ شـوقنا  . ليحيا مع املسيح" اإليقاظ"ان فيستحق األعمال، أما اإلنس

 .إىل املسيح يدفعنا أن نذهب مع اآلخر إليه

ال يبدو هنا أن بولس حيتمل غياب ". مفتدين الوقت فإنّ األيام شريرة" .٥
والواضح أنه يستعجل ألنّ اخلسارة ليست عادية . ابن النور يف الظلمة

، كلمة يسوع هذه تفسر أيضاً "اإنّ من ليس معنا هو علين. "بل كبرية
ال شك أنّ الظلمة ستكون هي الظرف السائد إذا مل نسلّط . على الزمن

يفتقد العامل إىل النـور والزمـان   . كلمة النور عليها دوماً وباستمرار
إنّ . يتدهور حنو املغرب إذا مل توجهه نصائح الـروح حنـو املشـرق   

. ألغلب ستصري أياماً شـريرة الظروف إذا تركت على عفويتها على ا
". وبخ يف وقت مناسـب وغـري مناسـب   "هلذا صرخ بولس بتلميذه 

أمرين؛ األول أالّ يضـيع  " مفتدين الوقت"ويقصد الرسول هنا بكلمة 
زمن البشارة واخلدمة بسبب تباطؤ لدينا أو تردد، والثاين أن نعـوض  

 .عما ضاع، عما جرى خالل زمن الظلمة

إنّ بولس . ، وهذا هو عمل النور بالروح القدس"ة الربفامهني مشيئ" .٦
 -الرسول ذاته هو املثال األول ملن كان يف الظلمة وأضحى بـالتوبيخ  

مل يكن يعرف ما هي مشيئة الـرب،  . ابناً للنور -" ملاذا تضطهدين؟"
؟ التوبيخ مقبـول  "ماذا تريد يب أن أفعل يا رب"صرخ " التوبيخ"وبعد 

 .لنا مشيئة الرب اليت كنا قد جهلناها أو نسيناها فقط عندما يكشف

 

والكالم هنا على لسان بولس، وهذه النصائح الروحية ختص كلّ مـن  
أدب احلكيم حيبك "ألنه كما يقول الكتاب . يريد أن يوقظ خمطئاً عن جهل
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ـ ". وأدب اجلاهل يبغضك ا فكالم التنبيه هذا البناء يوجه فقط ملن يعمل لربم
. عمل الظلمة لكنه باألصل حيب أعمال النور وهذا هو احلكيم حني يخطـئ 

  .وال يوجه التنبيه إىل اجلاهل الذي رأى النور لكنه أحب الظلمة
"ة وتظلّلنا بستر الطاعة هلا، " فامهني مشيئة الرباليت جتمعنا برباط احملب

ا يف النور، ونكلّم بعضنا عندها نوبخ بالروح األفعال غري املثمرة لنصري مجيعن
بعضاً فقط بلغة وكلمات املزامري والتسابيح واألغاين الروحية، فنرتل من قلبنا 

 .للرب، آميـن
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 ١٧-١٠، ٦أف 

 بعد العنصرة ٢٧األحد الـ 

 

  الـحـرب الالمـنـظـورة
  

  "bGّن ��cر�t ��Hّ. أ+��د ا��0ّ ا�0وMG �!ّP ا��*�وّ-�ت"

  
  
ويعين ذلك . يقول بولس الرسول..." ليست ضد حلم ودممصارعتنا "

فاللحم والدم يشريان يف الكتاب املقـدس إىل  . أوالً أنّ احلرب ال هوادة فيها
ال حلم وال دم : "لذلك قال يسوع لبطرس. الوهن والضعف البشريني عموماً

وحسن جداً أن يعرف الواحد منـا  ). ١٧، ١٦مىت " (كشف لك يا بطرس
ه ليعرف كيف حيتاط له ويسهرقووثانياً، تعين هذه العبارة أنّ احلرب . ة عدو

غري منظورة ألنها ليست ضد منظورات أو جمرد بشـر أمامنـا أو جتـارب    
بل احلرب هي ضد الرئاسات ضد السالطني ضد والة العامل عـامل  . واضحة

أبو "إنه . مكائده حربنا الالمنظورة هي مع إبليس وضد...". ظلمة هذا الدهر
لذلك هذا يتطلّـب سـهراً   . حيارب بالغدر، ومكائده عديدة جداً" الكذب

  .وصحواً دائماً
  

كونـوا  "ما دام املسيحي يطلب الكمال ويكرس ذاته لتلبية نداء سيده 
؛ وما دامت )٤٨، ٥مىت " (كاملني كما أنّ أباكم الذي يف السموات كامل



  
 للمطران بولس يازجي............................................................................... 

 

قديس وحتقيق هذا الكمال؛ وما دام املسـيحي  الكنيسة هي طريقة ومكان الت
، ال "لعامل ظلمة هذا الدهر"والكنيسة يشكّالن هكذا ظاهرة غريبة ومعاكسة 

بد إذن أن تتحقّق غاية املسيحي والكنيسة عن طريق حرب ضروس قاسـية  
 ة يف السماء"مبقدار شرالروحي أجناد الشر."  

ومنها مـثالً  . اضحة وظاهرةتعادي الكنيسةَ، مرات عديدة، أطراف و
بعض االيديولوجيات الفكرية امللحدة أو الالأخالقية، أو بعـض السـلطات   
الزمنية املتسلّطة اليت ال تريد أن ختدم حرية اإلنسان أو أنهـا تـود التـدين    

وقد تواجه املسيحي على الصعيد الفـردي بعـض الشـدائد أو    . بطريقتها
ا بعض التحديات اليومية الالإجنيلية، فالشهوات وعامل املغريات العلنية، ومنه

االستهالك والتسابق على األموال وغريها الكثري كلُّها أمور تتحـدى إميـان   
  .املسيحي عالنية

رغم ذلك، حتى يف حالة التحديات العلنية علـى حياتنـا اجلماعيـة    
هناك أيضاً وجه غري  ككنيسة أو على حياتنا الفردية كشخص، فإننا نؤمن أنّ

ألننا نعرف أنّ إبليس هو من يتخفّى وراء كلّ ما . منظور يف احلرب الروحية
هكذا كان الشهداء يؤمنون أنّ مواجهتهم هي مع إبليس قبل الوايل . هو ظاهر

إنه أبو الكذب الذي يستغلّ . واحلاكم الذي كان يرسلهم لالستشهاد واملوت
  .منها مكائد جتعلنا نقع يف أشراكه وحبائلهكلّ الظروف الظاهرة ليحيك 

  
 تطبيق سطحي دة عميقة وليس جمرمسألة أنثروبولوجي الكمال املسيحي

إنه عملية تطهري داخلي، تبديل لإلنسـان القـدمي   . فريسي لبعض من شريعة
هلذا شـدد يسـوع يف   . ولبس لإلنسان اجلديد، أي منو إىل ملء قامة املسيح
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أن "اجلبل أنّ هناك شيئاً جديداً، وهو العميق واألكمل، وأنه جيب عظته على 
، أي أن تكون عبادتنا ليست بالظاهر بـل  "يزيد برنا على الكتبة والفريسيني

الكمال املسيحي ال مينع القتل وحسب بل حيارب حتى . من األعماق وكيانية
أن حننث بل أن الغضب، وال مينع الزىن وحسب بل يرفض الشهوة، وال مينع 

  ).٤٨ -٢٠، ٥مىت ... (حنلف أيضاً
، كـدرب  "معرفة الذّات"لقد امتاز األدب النسكي املسيحي برياضة 

، صرخ يسوع، ورفض القبور اصصة من "نظِّف داخل الكأس. "ملعرفة اهللا
لقد حارب يسوع أكثـر مـا حـارب    . اخلارج واململوءة عفناً من الداخل

لظاهرية اليت تؤدي عملها من أجل العبادة وليس مـن  ، أي التقوى ا"الرياء"
  .أجل اإلنسان ذاته، فتنقلب العبادة إىل جمرد عادة

املسيحية ال تبدل بعضاً يف مسلكيات اإلنسان أو ممتلكاته وحسب، بل 
هذه هـي احلـرب   . هي طب وعلم أنثروبولوجي عميق يبدل اإلنسان ذاته

ة، اليت تن حركات النفس والدوافع وليس فقط بعض الالمنظورة الداخليمسح
  ".القلب املتخشع املتواضع ال يرذله اهللا"، "يا بني أعطين قلبك: "الواجبات
  

هلذا ختتلف األسلحة الروحية هلذه احلرب الالمنظورة عـن أسـلحة   
إنهـا الفضـائل   . إنها أيضاً أسلحة غري منظورة يف فعلها. احلروب املنظورة

احلق، الرب، السـالم، اإلميـان،   : "، اليت يعددها بولس الرسول مثلاملسيحية
  ".والكلمة اإلهلية

، إنها مجلـة مـن املمارسـات    )٨، ٥تس  ١(هذه هي أسلحة النور 
طريقة حياة تكون لدى اإلنسان خربات عميقة شخصية  -اليومية، أي طريق
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مع نعمته يف القلـب  الكمال املسيحي هو خربات مباشرة مع اهللا و. مع اهللا
د يسوع على ممارسة الفضائل، مثل الصالة والصـوم، . البشريهلذا شد ...

 على العكس، نعرف . وليس لعني الناس) القلب(باخلفية ويف املخدع الداخلي
من األدب الرهباينّ أمثلة عديدة كان الرهبان فيها يتظاهرون عكس فضائلهم 

  .خرية من أي رياء، ال مسح اهللالداخلية ليحافظوا على صفاء هذه األ
إنها طريقـة  . طريقة عالقة بني القلب البشري واهللا -املسيحية طريق

شريعة املسيحية ولغتها الوحيدة هـي  . شخصية مع احملبة اإلهلية" اختبارات"
، إنها اجلروح الشافية واحملبة اليت تـدمي  "جرح القلب البشري باحملبة اإلهلية"

من األعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب استمع . "عن كلّ خطيئة بالتوبة
  ".لصويت

  
، يشددنا بولس الرسـول، رغـم أنّ   "تقووا يف الرب ويف عزة قدرته"

   واحلـق احلرب هي مع أعداء غري منظورين وهي ضارية، إالّ أنّ حياة الـرب
إن . "وبسيف كلمتهجتعل احلرب سهلةً إذ خيوضها اهللا معنا بنعمته ... والعفّة

إنّ مـن  ). ٥، ٢يت  ٢..." (كان أحد جياهد، فال يكلَّل إن مل جياهد قانونياً
سيغلب ال حمالة وسيأكل من شجرة احلياة اليت يف " "سالح اهللا الكامل"يلبس 

  . ، آمني)٧، ٢رؤيا " (وسط الفردوس
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 ١٨- ١، ١٢كول 

 بعد العنصرة ٢٨األحد الـ 

 

  البِكْرالشكر على 
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ما أمجل هذه العبارات، اليت صارت بالواقع تسبحةً من تسابيح الكنيسة 
حيار بولس يف إظهار يسوع ويف التمحور بكلّ شيء حوله، فيعطيـه  ! األوىل

وعلى مجال هذه العبارة وروعتـها فإنهـا   . ألقاباً ودوراً مميزاً جداً ومركزياً
ة املسـيح،  لقد اعتمد آريوس، الذي . لكثريين حجر عثرة شكّلتأنكر ألوهي
ليربهن ويعلّم أنّ يسوع هو خملوق، وإنْ كان لـدى  " بٍكْر كلّ خليقة"عبارة 

بينما جند باملقابل أنّ كلّ آيات املقطع هنا تدور حول ! اهللا هو أكرم اخلالئق
وخاصـة،  . ألوهية يسوع املسيح وتفوقه على كلّ اخلليقة يف البداية والكرامة

ا بعض اهلراطقة الذين كانوا يعلِّمون عبـادة املالئكـة،   أنّ بولس يواجه هن
فيوضح هنا أنّ يسوع هو فوق املالئكة مبقدار ما يفـوق الالخملـوق علـى    

  .املخلوق يف الزمن والكرامة
" بِكْـر "رسول، وهـو يهـودي يونـاينّ، كلمـة     ليستخدم بولس ا

)πρωτότοκος (اليهودي يف رسائله  العبارةوترد هذه . من العصر اهللينسيت
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إنّ التأمل ذه العبارة . عدة مرات، كما ترد هنا باحلرف وباملعىن أربع مرات
  .سيجعلنا نتخشع أمام سر التدبري اإلهلي احملب للبشر

  
إىل ) يسوع(وأيضاً مىت أُدخل البِكْر : "يسمي بولس الرب يسوع بكراً
ويربهن هنا أنّ يسوع ). ٦، ١ عب" (العامل يقول ولتسجد له كلُّ مالئكة اهللا

يفوق حتى العامل غري املنظور، عامل املالئكة، فهذه كمخلوقات تسـجد لـه   
يسمي بـولس يسـوع   ) ١٨، ١(وأيضاً يف الرسالة إىل كولوسي . كخالق

يسميه ) ٢٩، ٨(، ويف رسالته إىل رومية )١٨، ١" (البكر من بني األموات"
وهذه كلُّها عبارات تتكلّم عـن مكانـة   )". البشر(بكراً بني إخوة كثريين "

فهو أول . ودوره، وليس عن والدته أو ال مسح اهللا عن خلقه يف الزمن يسوع
  .من قام من بني األموات الذي دعانا إخوة فصار األخ البكر

هذه األسطر القليلة يتكلّم عن تفوق يسوع على  ويفوهنا يف الرسالة 
، لكنه ال يعين أنه أول املخلوقـات، إذ  "خليقةبكر كلّ "اخلليقة كلّها، فيلقّبه 

ألنه به خلق الكلُّ، ما يف السموات ومـا علـى   : "يتابع على الفور ويقول
، وكلّ هذه الصـفات  "به وإليه خلق اجلميع... األرض، ما يرى وما ال يرى

األلف واليـاء،  "ليسوع كخالق وليس كمخلوق تفسرها آية الرؤيا عنه أنه 
  ".والنهاية البداية

والواضـح أنـه يف   ". وهو قبل اجلميع وبه يثبت اجلميع"مثّ يقول هنا 
والدائم وليس  هو يف احلاضرال يعين بدءاً زمنياً ألنه يستخدم فعل " قبل"عبارة 

قبل اجلميع أي كرامة " هو"قبل اجلميع بل ) خلق" (كان"باملاضي، إذ مل يقل 
  .هو فوق اجلميع دائماً
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، وهي عبارة تشابه عبارته يف "من بني األموات) απαρχή(املبدأ "إنه 
إنه بكر اخلليقة، نعم ولكـن اخلليقـة   ". البكر من بني األموات"كولوسي 

إنه اإلنسان األول الذي أَلَّه طبيعتنـا البشـرية   . اجلديدة اليت من بعد القيامة
إنه الكلمة غري املخلوق  .خالدة أبديةحياة  فوق املوت يفوأخذها إىل السماء 

بـني إخـوة   " بكراً"الذي قبل الدهور املساوي لآلب يف األزلية، لكنه صار 
  .كثريين من طبيعتنا البشرية للخليقة اجلديدة اليت ستلبس طبيعتنا يف عدم البلى

، واملعين هنا أنه جاء "لكي يكون هو املتقدم يف كلّ شيء"وأخرياً يقول 
أوالً ما علينا أن  يعملكقائد، ال كمن يشري لنا بالعمل بل كمن  إلينا ليتقدمنا
لقد محل عاهاتنا وصلب ألجل معاصينا وصار بكراً مـن بـني   . نعمله بعده
  .يف كلّ شيء يتقدمنااألموات 

هي تعابري بولس " بكر"أكثر الكلمات قوة ووضوحاً اليت تشرح كلمة 
إيانا للشركة  مؤهالًاآلب الذي جددنا  يا إخوة نشكر اهللا: "الشكرية واحلارة

هذا الشكر يرفعه بولس هللا اآلب الذي أرسل لنا ابنـه  ". يف إرث القديسني
لنا حالة وحياة جديدة، وصار بكرها؛ إنها حالة اإلنسـان  " افتتح"الوحيد و

 ى يسوعإذن يسم كلِّ خليقـة  "بعد القيامة وحالة اخلليقة اجلديدة، حبق بكر
  )".جديدة(

ليس زمنياً بل كرامةً، إنه االبن األكرب هللا " لكي يتقدمنا يف كلّ شيء"
اآلب، وحنن إخوته؛ إنه البكر اإلنسان يف عامل عدم البلى هو يتقدمنا وحنـن  

هنا ال تعين أنّ يسـوع أول  " البكر. "نتبعه، فهو بكر وهو عربون احلقيقة لنا
جلديدة الذي جعل طبيعتنا يف حياة ال بل هو أول اخلليقة ا) فاتح رحم(خملوق 
  .إنه االبن األكرب املتقدم الذي جعلنا إخوته وأبناًء به هللا اآلب. متوت
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لكي يعرفوك أنك أنت اإلله احلقيقـي  : "هلذا جاء يسوع على األرض

وهلذا عندما سـأله  ). ٣، ١٧يوحنا " (ويسوع املسيح الذي أرسلته) اآلب(
". أبانا الذي يف السـموات : "، علَّمهم أن ينادوا"نْ نصلّيعلِّمنا أ: "تالميذه

  .يسوع صار بكراً عندما وهبنا نعمة التبني
ولـيس هلـذا الشـرف    . فشكراً هللا اآلب الذي تبنانا بيسوع املسيح

الذي ". "وأدخلنا يف حظّ القديسني يف النور" جددنا: "وحسب بل ألنه بذلك
  ".إىل ملكوت ابن حمبته يسوعأنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا 

، وتسبحة خترج من قلب كلّ إنسان كـان  واجبالشكر على البكر 
واكتشف اليوم بيسوع البكر مـن  " من التراب وإىل التراب يعود"يعرف أنه 

  !بني األموات أنه ابن هللا بالتبني، تراب يسري إىل التألّه
ديدة، صالة خترج من فتح لنا حياة اخلليقة اجل الذيالشكر على البكر، 

قلب كلٍّ منا وكلِّ خليقة، ولكنها بالوقت ذاته ال تتماشى مع انتمائنا إىل عامل 
  .الظلمة، بل تقوم على نقلتنا من عامل الظلمة إىل مرياث القديسني يف النور

والشـكر  . والشكر على البكر الذي أرسله واحلمدالتسبيح هللا اآلب 
نحيا احلياة اجلديدة اليت وهبت لنا بالبكر إمكانيةً، على نعمته اليت نتمسك ا ف

  .وتتحقّق حبريتنا ومبؤازرة النعمة
"قلوبنـا فـوق  "، و"لنشكرنَّ الرب متالصـقة يف   ": لنضع كلمـات

الليتورجيا جتعل الشكر يرفعنا يف احلياة عن الدنيويات إىل الروحيات، وجتعل 
نَّ الرب على البكر، هو يتقـدمنا  لنشكر. هذه اخلربة قوة متجددة للشكران

  . به، آمني لنحياوحنن نتبعه، منوت معه 
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، آحاد ما بعد العنصرة، منشورات دير )اجلزء األول( برج وجسد �

  ).عظات يف رسائل اآلحاد واألعياد(، ٢٠٠٦، )حلب(البشارة 
 

واألعياد ، آحاد التريودي والبندكستاري )اجلزء الثاين( برج وجسد �
عظات يف رسائل (، ٢٠٠٦، )حلب(الثابتة، منشورات دير البشارة 

 ).اآلحاد واألعياد
 

تأمالت يف (، ٢٠٠٦، )حلب(، منشورات دير البشارة مصاعد القلب �
 ).املزامري

 

، التريودي والبندكستاري، منشورات )اجلزء األول(سفْر الكَلمة  �
توزيع تعاونية النور ، ٢٠٠٦، )حلب(مطرانية الروم األرثوذكس 
 ).عظات يف أناجيل اآلحاد واألعياد(األرثوذكسية للنشر والتوزيع 

 

، الدورة الطقسية الثابتة واألعياد الشهرية، )اجلزء الثاين(سفْر الكَلمة  �
، توزيع تعاونية ٢٠٠٦، )حلب(منشورات مطرانية الروم األرثوذكس 

 ).يف أناجيل اآلحاد واألعيادعظات (النور األرثوذكسية للنشر والتوزيع 
 

، منشورات مطرانية بصرى، حوران، السائحان بني السماء واألرض �
 ).كلمات رعوية(، ٢٠٠٥جبل العرب واجلوالن للروم األرثوذكس، 
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، منشورات مطرانية الروم األرثوذكس بالالذقية، رقم الستارتس مششون �
 ).تعريب عن اليونانية( ١٩٩٥، ٦٥

 

 -، لألسقف كاليستوس وير، منشورات دير سيدة قوة اسم يسوع �
 ).تعريب عن االنكليزية( ١٩٩٤بلمانا، 

 

، منشورات توضيحات لبعض أسس اإلميان املسيحي - رسالة حمبة  �
 .١٩٩٤، ٥٨مطرانية الروم األرثوذكس بالالذقية، رقم 

 

مطرانية الروم األرثوذكس بالالذقية،  ، منشورات)٣(منتخبات روحية  �
 .١٩٩٤، ٥٧رقم 

 

� منشورات مطرانية الروم األرثوذكس القديس كاسيانوس الرومي ،
 ).تعريب عن اليونانية( ١٩٩٣،  ٥٤بالالذقية، رقم 
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