
  تعليم السيد المسيح واالستنارة
آان التغيير الذى أراده رب المجد شامال ، فال فائدة من إصالح وترميم ما تبناه الناس من أفكار ، لذا آان التصادم عنيفا ، 

ن قتله ظانين أنهم بهذا يقضون على أفكاره التى عولم يستطع أغلب معلمى اليهود استيعاب فكر الرب فلم يجدوا بديال 

ولقب نفسه نور  ، فقد لقب نفسه بالنور الحقيقى، مرات عديدة آلمة النور استخدم السيد المسيح  وقد .قتهم وهزت ثوابتهم أقل

آيزا شديدا على استنارة الفكر ففيه تكمن ر نرى تهوفى تعاليم .  من يؤمنون به بأن يكونوا نورا للعالمبآما طال ، العالم

وسوف نعرض بايجاز . نسان فى حياته وفى تعامالته مع اهللا والناس والعالم من حوله افع السلوك وآل موقف يتخذه اإلود

  .لبعض جوانب تعاليم الرب فى هذا المجال 

  :تصحيح المفاهيم 

 حتى  رب المجد ،نرى بوضوح من الوهلة األولى اختالفا وتصادما بين األفكار السائدة فى عصر المسيح وبين ما نادى به

يقول لنيقوديموس أحد شيوخ الوالدة من الماء والروح  ، وفى معرض حديثه عنمته المبكرة فى اليهوديةأنه فى بداية خد

  "  ١٠:  ٣ يو –أنت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا " اليهود البارزين 

 بسبب لماذا تتعدون وصية اهللا" نرى رب المجد يتصدى للتقاليد الشفهية التى تراآمت حتى غطت على الوصية األساسية 

 ، ويضرب الرب عدة أمثلة والغريب أنها غير منطقية ، فكيف يستقيم أن يكون الحلف بذهب " ٣ : ١٥ مت –تقليدآم 

الهيكل ملزما ، بينما الحلف بالهيكل ذاته غير ملزم ، وأن يكون القسم بالمذبح غير ملزم بينما القسم بالقربان الموضوع على 

ة التى أوضحها رب المجد أنهم تمسكوا بالشكليات وترآوا أثقل الناموس ، الحق والرحمة وآانت النتيج... المذبح غير ملزم 

   . )٢٣ – ١٦ : ٢٣ مت  (واإليمان

وفى أآثر من موضع هاجم الرب بشدة مسألة البنوة ، فقد آان اليهود يظنون أنهم ماداموا أبناء ابراهيم الذى نال الوعد 

نالهم سوء ، والعجيب أنهم لم يتعلموا الدرس الرهيب الذى أدبهم به الرب حين األبدى بأن الرب يعطيه األرض ، فلن ي

سقطت أورشليم وسبى الشعب آله الى بابل ، وأصموا آذانهم عن آل ما قاله وآتبه أنبياء الرب من موسى العظيم وحتى 

يؤآد رب المجد . لى مدى العصور أرميا البار ، أن وعد الرب مشروط بأن يطيعوا وصاياه وهو ما فشلوا فيه فشال ذريعا ع

بال جدوى فعندما يتخد اإلنسان ولكن أن البنوة هللا بالعمل وليس بالنسب ، فاهللا قادر أن يقيم من الحجارة أبناء إلبراهيم ، 

 عينه ائيا ويتجمد عند المقوالت التى تريحه وتبرره أمام ذاته يصعب عليه تقبل الحقيقة ، وال يرى الخشبة التى فىقموقفا انت

  .بل يدقق فى القذى الذى فى عين اآلخر 

الى ... وهو أمر شبيه بخادم متراخ فى الخدمة ، وعندما تفقد الكنيسة أحد أبنائها يشبهه بالغصن الجاف ، وأنه إبن الهالك 

هم جهال وعميان ، هذه العقلية اإلنتقائية حاربها الرب بشدة حتى أنه يصف معلمى وقادة اليهود ، بأن .آخر ما تعرفونه جميعا 

لعلهم يستيقظون من غفلتهم ، ولكن الغالبية العظمى منهم آان لهم آذان وال !! ومراؤون وقبور مبيضة وأبناء أفاعى 

  .يسمعون وأعين وال يرون 

آانت هذه هى المعرآة األساسية التى خاضها رب المجد وخاضها بعده تالميذه ودفع أآثرهم حياته ثمنا لتصديه للفكر 

حرف السائد بين الناس ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، فما زال الناس يتعلقون باألوهام التى تريحهم وما زالوا يرفضون المن

  .الخمر الجديدة مرددين أن العتيق أطيب 

أفى مثل هذا الزمان يرد الملك الى إسرائيل ، وأعلن : آرز رب المجد وتالميذه بملكوت السموات ، واذا بهم يسألونه 

تالميذه بأنه البد أن يصلب ، فإذا ببطرس ينتهره ويرفض قبول فكرة أن طريق الحياة يعبر من بوابة موت الصليب ، وهو ل

 وسيجد المسيحيون فى زماننا هذا أن . ) ٢١يو (  من يقوده الى حيث ال يشاء نفسه الىبطرس نفسه الذى فيما بعد سيسلم 

ربنا مملكة ونسوا أن  اإلستعالء والرغبة فى أن يكونوا سادة ال خدما للناس ، آثيرا من الكوارث التى أصابتهم آان سببها



أفضل من معلمه ، واستمرأوا الحياة فى وهم لذيذ أننا أبناء الملكوت مهما حدث وأن ليس وأن التلميذ ليست من هذا العالم ، 

: ٨مت ( !  الملكوت خارجا ؟ىبنطرح  بينما ياآلخر محكوم عليه بالهالك ، ولكن لنحترس ألن آخرين يصيرون أولين

   "١٢: ٢٢ مت –ليس عليك ثياب العرس ... ياصاحب ) . "  ١٢

تصحيح الفهم ، فلدى المسيح ، العطاء أفضل من األخذ ، واإلحتمال أفضل من اإلنتقام ، والبذل أفضل من التسيد ، يستمر و

ا يحترق ليضئ لآلخرين ، وملحا يذوب ليحفظ العالم من نور وعلى تالميذه أن يكونوا .وطوبى لمن ال يعثر فى هذه المفاهيم 

  .الفساد ، فأى قيمة لنور مخبأ أو لملح معلب ، سرعان ما يفسد وتدوسه الناس 

آثيرون يصرون على التعامل بالمثل ، بينما اآلب السماوى يشرق شمسه على األبرار واألشرار ، وإن أحببنا الذين يحبوننا 

ليس أفعل ذلك يتعامل مع الناس بحسب طبيعته هو وليس بحسب أفعال اآلخرين ، وعندما أرد األساءة الرب . فأى فضل لنا 

ألن اآلخر شرير ، بل ألن نفسى ليست صافية أو مسالمة ، أما العدل فسيأتى زمانه الذى يحدده من له أن يدين العالم فيعطى 

 ، ولنراجع أنفسنا فى  )٦ مت  (ده وأحبه وليس إنتظارا لمكافأةإذن ينبغى أن أفعل الخير ألننى أري. آل واحد حسب أعماله 

   .٩: ٩تعامالتنا مع الخطاة ، هل نتجنبهم مثل البرص أم نلقى أنفسنا فى وسطهم مت 

لقد قلب الرب آل مفاهيم العالم فأصبح الفرح الحقيقى فى الصليب ، واإلنتصار الحقيقى فى الموت ، فان لم تمت حبة 

عند ، وقيمة اإلنسان ، آل إنسان . تثمر ، والقوة الحقيقة فى أن تصلى ألجل أعداءك ، وتطعمهم ، وتحبهم الحنطة فهى ال 

يسعى السترداد ابنه واهللا عظيمة ، حتى أن السماء آلها تفرح من أجل تائب واحد ، والراعى الصالح يترك عشرات األبرار 

  .الضال 

يعود رب المجد فيقول أن . ا الباب الضيق ، وآيف إذن نحمل هذا النير ؟ لج هذفكيف يمكن أن نولكن هذا الطريق صعب ، 

  النير هين والحمل خفيف ، آيف يستقيم هذا ؟ 

وهو ما يعكس ( اذا احتجتم أى شئ ، اطلبوا تجدوا ، دون شروط ، آل ما تطلبونه تنالونه ، فقط اللجاجة فى الطلب 

، " أريد فأطهر " ة بكلمة ، وأسكت العاصفة بكلمة ، وطهر األبرص بكلمة لقد أخرج رب المجد األرواح النجس) . اإليمان 

 أو –قارن بولس يقع ظله على المرضى ( واألعمال التى أعملها تعملونها وأعظم منها ... ورد البصر الى بارتيماوس بكلمة 

وب والرداء ويسير ميال ثانيا ، فكل آنوز العالم متاحة لمن يحب ويبذل ويعطى الث . )بطرس تؤخذ مناديل من على جسده 

  .وطوبى للودعاء ألنهم يرثون األرض 

   وضوح الهدف–تحديد األولويات 

نالها يجب أن يبيع آل من يريد أن يوحين تحدث رب المجد عن ملكوت السموات شبه الملكوت باللؤلؤة الغالية آثيرة الثمن ، 

آل ما له ، وآان على الصيادين أن يترآوا آل شئ ويتبعونه ، ما يملك من أجلها ، آان على الشاب الغنى أن يتخلى عن 

  .ملكوت السموات ، ملكوت اهللا ، وهما شئ واحد : فهناك فكرة محورية 

، أو فقد عضو يمكن أن يعطلنى لدرجة قلع العين ، والملكوت قبل آل شئ أطلبوا أوال ملكوت اهللا وبره : لذا يعلم رب المجد 

  .  ١٩ : ٦مت  فى السماء، والكنز الحقيقى  ٣٠ – ٢٨ : ٥مت عن نوال العطية الثمينة 

يسند الذى ليس له أين بن اإلنسان ، وتمثل بإدع الموتى يدفنون موتاهم  تشغل بالك بأى هم آخر ، يكفى اليوم شره ، والف

 أثقل عليهم وأهم من خسارة الخنازير آانت المسيح من بلدتهم ألن نطردويآورة الجدريين والمؤلم أننا نرى سكان  . رأسه

  . ، وال يقدر إنسان أن يخدم سيدين شفاء ابنهم

من الطعام ، فالرب يقيت العصافير ، ، الحياة أفضل من الثياب ، و من يقدر أن يطيل قامته -الحجم الحقيقى لألشياء ولندرك 

ال تحملوا هم اإلمكانات المادية ، وأنتم أفضل من عصافير آثيرة ، ومن ترك شيئا من أجلى سينال مائة ضعف فال تقلقوا ، 



بل ال تحملوا هم المواهب الروحية ، فهذه آلها متاحة مجانا ، وال تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم ، بل بأن أسماءآم قد 

  .آتبت فى سفر الحياة 

 فأنظر فى داخلك توالعدو الحقيقى هو الذامن الطبيعى إذن أن تكون العين بسيطة ألن الفكر مشغول بما هو أهم بكثير ، 

 أو افقط آونوا مستعدين لدفع الثمن ، فمن أحب أبا أو أما أو منصب. وأزل الخشبة من عينك ، قبل ان تحاآم اآلخرين 

مقتنيات أآثر منى فال يستحقنى ، وعلى من يتبعنى أن يكون حاسما مع نفسه ، فلم آت أللقى سالما بل سيفا ، وفى النهاية 

علمك ، وثق أن مكافآتك عظيمة ، ولتعلموا من اآلن أيها الخدام أننى أرسلكم آحمالن وسط سيكون مصيرك حيث صار م

   ٤٢ – ١٦: ١٠ذئاب مت 

  الجوهر وليس الشكل

فى الحديث الثمين لرب المجد الذى يطلق عليه العظة على الجبل ، اعلن أنه قد أتى ليكمل الوصية أو ليرتقى بها الى مستوى 

الجوهر وليس الشكل ، فمن المهم أن يزيد : لخص األفكار األساسية للعظة على الجبل يمكننا القول أرفع ، واذا اردنا أن ن

، ال تغضب فلو لم تغضب لما " ال تقتل " ملكوت السموات ، فبدال من وصية الى دخل نعلى بر الفريسيين واال لن  انبر

إن أسرعت الى حفظ رباط السالم والصلح مع ولزنا ، ل  مجالوجد الدافع الى القتل ، ولو آانت نظرتك طاهرة فبالقطع ال

  .إخوتك فال شك أنه لن يصدر منك فعل يخالف الوصية 

الجوهر وليس الشكل ، فليس المهم أن تصلى بل أن تصلى فى الخفاء للرب وليس من أجل مديح الناس ، وهكذا الصدقة 

ال تقاوموا الشر ، بل من لطمك : " ا اليها فى الفقرة السابقة ولكن النقلة الكبرى آانت فى شريعة الحب التى أشرن. والصوم 

على خدك األيمن فحول له األيسر ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ، ومن سخرك ميال واحدا 

ونتمتع بالحياة فيها فى هذه هى الوصية الكاملة التى أرادنا الرب أن نحياها  .بال حساب بذل عطاء و... " فأذهب معه إثنين 

 . سالم آامل مع النفس ومع اآلخرين 

ولكن الرحمة لدى العدل والحق والرحمة ، أهم لديهم من حفظ تعشير النعناع والشبت والكمون آان حرص الفريسيين على 

، وهو ما أصبح فيما بعد عال ال تتأثروا بالكالم بل باألف. ، فأى بر هذا ، ومعرفة اهللا أآثر من المحرقات ذبيحة المن اهللا خير 

وح القدس ، وهو األساس للتراث األبائى الذى نعتز به ، انظروا رلعمل الاإلختبار ، األرثوذآسي منهج الروحى  فى الاأساس

، هذا هو الجزء الخفى من البناء ، هذا هو األساس الحقيقى المبنى على الصخر . الى سيرتهم ، وليس الى مجرد آالمهم 

، ومن يريد أن يكون ابنا إلبراهيم فليعمل أعمال  ح القدس الجوانية ، وليست الظاهرة أمام الناس من أجل المديح حكمة الرو

  .ابراهيم 

 فرحا حقيقيا ، وراحة نقية ، وسالما ثابتا فى الرب ال يستطيع أحد أن تهموراحالناس لقد وضعت الوصية من أجل فرح 

عل السبت ألجل لقد ُج . هافظ بشكل جامد ، ولو أدى هذا الى عكس القصد منلكى تحالوصية ينزعه منهم ، ولم توضع 

لماذا ال يصوم تالميذك ، ألن الصوم ليس هدفا فى حد ذاته ، وطالما بقى العريس معنا . اإلنسان وليس اإلنسان ألجل السبت 

  .، وصوم آثير فال معنى للصوم ، ولكن عندما يصعد العريس الى حضن أبيه ، وقتها نحتاج الى صوم 

  األستنارة عملية مستمرة 

فرب المجد يقول . وعمل الروح القدس الذى ينير النفس مستمر وسيظل الى وقت تكميل القديسين ، وحتى إنقضاء الدهر 

إن لى أمورا آثيرة أيضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن ، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو " للتالميذ 

   ١٥-١٢: ١٦ يو –ذاك يمجدنى ألنه يأخذ مما لى ويخبرآم ... آم الى جميع الحق يرشد

ليفسر نبوة وردت على لسان داود عن قيامة المسيح ، ويتحدث بقوة عن نبوة بطرس يقف يوم الخمسين القديس وهاهو 

يقيم لك " لسان موسى النبى وفى وسط الهيكل يشرح تحقيق نبوة طال إنتظارها منذ أن قال الرب على . يوئيل ، وغيرها 



، وهاهم اآلباء الرسل يقررون بثقة إلغاء آل الطقس  " ٢٢: ٣أعمال  + ١٥: ١٨ تثنية –الرب نبيا من وسط إخوتك 

، وها هو الروح  " ٢٨: ١٥أعمال ... قد رأى الروح القدس ونحن ، أن ال نضع عليكم ثقال " الموسوى ، وما أروع العبارة 

ففعل الروح القدس . صر ثمارا متنوعة لم تعرفها األجيال السابقة وإن نبعت من نفس الينبوع الثمين القدس يثمر فى آل ع

الذى أفرز فى القرن األول الشهداء ، أثمر فى القرن الثانى المدافعين ، وفى الثالث الرهبنة ، وفى الرابع معلمى الكنيسة 

  .حديقة الكنيسة اليانعة ، وما زال الثمر ينمو ويكثر ، مدارس األحد وهكذا حتى أثمر فى القرن العشرين خدمة ... الكبار ، 

  :لكى نستير يجب أن 

   يرة بالروح القدس نالمستنثق بحواسنا 

. بالزيت المقدس لتتبارك جميعها بالروح القدس الحواس أعضاء الجسم وآل يرشم آل فى سر الميرون يقوم األب الكاهن 

الجسد ، ويتأمل فى آل ما يرى ويسمع ويشعر النفس وته أن يثق بحواسه ، وهى مداخل لذا على المؤمن الفاعل فى آنيس

ليرى عمل اهللا فى الناس ، وليدرك احتياجات المخدومين ، ويكون صادقا مع نفسه فال يظن أبدا أن الخدمة التى نقدمها قد 

قد يقول البعض . معرفة والى المحبة المستمرة أخذت شكلها النهائى ، أو بلغت منتهاها من حيث اشباعها لجوع الناس الى ال

  :إن هذا قد يفتح باب الشطحات ، وبالطبع هذا وارد ، ولكن الضمان ضد العثرات يكمن فى 

  .عدم اإلنفراد بالرأى بل مشارآة آل فكر فى المسيح مع جماعة الخدام  -١

 . الروحى أن يكون للخادم او الخادمة قانونه اليومى المرتب مع أب إعترافه ومرشده -٢

  .أن يكون الخادم أو الخادمة مداوما على األسرار األلهية المقدسة والشبع من ليتورجيات الكنيسة  -٣

إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ... إن المتنا قلوبنا فأهللا أعظم من قلوبنا " واذا توصلنا الى فكرة نراها جديدة ، نردد مع الرسول يوحنا 

، فال نظن أن الرسل والكارزين والخدام على مدى العصور آان يمكن أن "  ٢١ – ٢٠: ٣ يوحنا األولى –ثقة من نحو اهللا 

فقط نؤآد مرة أخرى أنه البد من إمتحان آل فكرة فى يتقدموا خطوة واحدة لو آانوا يخدمون بروح الخوف أو التشكك ، 

  .داخل جماعة الخدام ، جماعة الكنيسة ، جسد المسيح 

ان لم تصدقونى لسبب األقوال فصدقونى : ا واضحا فى هذا حين حاور الناس الذين رفضوه قائال وقد قدم لنا رب المجد درس

وهو المنهج الذى استخدمه المولود أعمى ، حين قال له الكتبة أن من شفاه رجل خاطئ ، فاذا به يفحمهم . بسبب األعمال 

وهو ذات المنهج الذى استخدمه يوحنا البشير ، صر نى أعلم أننى آنت أعمى واآلن أبنأخاطئ هو لست أعلم ، ولك: بقوله 

أما تالميذ يوحنا المعمدان فحين جاؤا الى رب المجد يسألونه ، أأنت هو ، حين آرز للناس بما رآه وسمعه ولمسته يديه 

البرص أخبرا يوحنا بما ترياه وتسمعاه ، العم يبصرون ، و: اآلتى أم ننظر آخر ، لم يجادلهم المسيح ولكنه قال لهم 

  . ١٠مت ... يطهرون 

  نتخلص من الموقف المسبق يجب أن 

.  ألمراض الشائعة فى المجتمعات المتخلفة سيادة مواقف مسبقة لدى أغلب الناس تجاه مسائل بعينها أو أشخاص بعينهممن ا

ناه وسمعناه على فاذا آان شخص ما محل قبول العامة ، فكل ما يصدر منه يعتبر عين الحكمة ، وليس ببعيد عنا ما رأي

الشاشة الصغيرة عن شخص سجد هللا شكرا يوم لقيت أمتنا المصرية أقسى ضربة فى العصر الحديث ، ولم يتحرك أحد 

  . يرفض رأيهم لمجرد أنهم غير مقبولين من العامة اوآم رأينا أشخاص. ليستنكر أو يشجب آما يقولون 

 ، حتى لو آان الموقف  من امتيازه الحقيقى ، وهو التفكير الحر، فهو يحرم العقل اإلنسانىالموقف المسبق مرض خطير 

شخص مؤمن بالتسبحة ويرددها آل  ، ولنقارن بين نعم ألنه يحرمنا برآات التعمق والفهم الحقيقىالمسبق بالتأييد المطلق ، 

لحكمة الكامنة وراء معانيها عن اويتساءل عباراتها درس ويتعمق فى ويكتفى بهذا ، وبين آخر ال يكتفى بترديدها بل يليلة 

  . وموسيقاها الروحية البديعة ، أيهما سيفيد نفسه وغيره ، بل وقد تمتد فائدة عمله الى أجيال 



يحار اإلنسان أمامها ، فالى هذا الحد عميت أعينهم عن الحق الواضح مواقف ولقد واجه رب المجد فى خدمته بين اليهود 

يشفى فى السبوت هو إذن آاسر ، وحين  ٢٤ : ٩هو إذن رئيس الشياطين مت يخرج الشياطين وضوح الشمس ، فحين 

 ، وقد أوضح رب المجد هذه المفارقة محب للعشارين والخطاة إذن هو ال يزيد عنهم، وحين يخدم الخطاة فهو للوصية 

لون زمرنا لكم فلم ترقصوا ، وبمن أشبه هذا الجيل ، يشبه أوالدا جالسين فى األسواق ينادون الى أصحابهم ويقو" المريرة ، 

حنا لكم فلم تلطموا ، ألنه جاء يوحنا ال يأآل وال يشرب فيقولون به شيطان ، جاء ابن اإلنسان يأآل ويشرب فيقولون هوذا ن

آان موقفا مسبقا  " . ١٩ – ١٦: ١١ مت –إنسان أآول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة ، والحكمة تبررت من بنيها 

مرة أخرى العدو الحقيقى هو الذات ، اعتداد اإلنسان . هم وحسدهم للمسيح الذى استحوذ على قلوب الناس يتفق مع غرور

بنفسه ورفضه تصحيح أو مراجعة أفكاره ، فهاهو المولود أعمى يبصر ، وال يرون سوى آسر السبت ، وينتهون بالقاء 

 المفتوح لننال برآة الحكمة التى أخفيت عن من يظنون فهل لنا أن نعود الى بساطة القلب والفكر. الرجل خارج المجمع 

فطالما ظل الخادم مقتنعا بأنه ليس فى األمكان أحسن مما آان لن تتقدم الخدمة خطوة . أنفسهم حكماء ، وأعلنت لألطفال 

آسية ، وفعل الروح نشكر الرب أنه جعل لنا مثل هذه اللقاءات لنمتحن أفكارنا معا ونستنير من فكر الكنيسة األرثوذ. واحدة 

  .القدس المحيى فيها 

أن تمتلئوا من معرفة مشيئته ، فى آل حكمة و فهم روحى ، لتسلكوا آما يحق للرب فى آل رضى ،مثمرين فى آل عمل " 

    ١٠ و ٩: ١آو " صالح و نامين فى معرفة اهللا 

  

  ممـدوح شـــفيق .م 

  ٢٠٠٣صيف  -أبو تالت 


