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Why do we kiss the hands of our Father the Priest? 

 ؟لماذا نُقَبل يد الكاهن
 

Fr. Jacob Nadian 

St. Bishoy Coptic Orthodox Church 
 

 بعض األسئلة
 بلوها ليتباركوا منها.فرصة أن يق  حباً في أوالدي، أمد يدي بالصليب معطياً لهم ال ،عندما أتقابل مع أوالدنا، فاني

 

ً  عض أوالدنا واقفين أمامي بدون حتى انحناءة بسيطةوالشيء العجيب أني أري ب للسن أو األبوة الروحية،  احتراما

 بطرف أصابعهم كأنهم مشمئزين مني أو من الصليب. فقط يلمسون الصليببل 

 

 وقد سألني البعض لماذا أترك يدي للتقبيل بينما هناك بعض اآلباء الذين ال يدعونهم يقبلون أيديهم؟

 

ويؤدي كل  األكل أو الشرب مثلالذي يعيش حياة طبيعية مثلنا ويستخدم يديه في أشياء مثلنا، ماذا عن الكاهن 

 التي ربما تحمل جراثيم وتنقل األمراض؟ وظائف الجسد

 

 عندما يكبر أن يُقَبل يدي البني أسمحلن الجسدي و أبي بل يدال أُق  أو احني رأسي له إذا كنت  الكاهن بل يدأُق  وكيف 

 فقط؟ إال هلل هأسحني ريُ  أو

 

 بعض االجابات
أن أبدأ  )ان سمحت لي ان أدعوك ابناً فأنا أب وسأجيب سؤالك عن أبوتي في النهاية( اسمح لي أيها االبن الحبيب

 اجاباتي على هذه األسئلة ببعض األسئلة البسيطة:

 

 عموما أم تعترض على تقبيل يد الكاهن فقط؟ أحد أيهل تعترض على تقبيل يد 

 ؟والديهم ييدهناك أناساً يقبلون  هل تري

 ؟أو أزواجهم زوجاتهم ييدهل تري هناك أناساً يقبلون 

 ؟لهماطفأ ييدهل تري هناك أناساً يقبلون 

 بعضهم البعض من أجل عمل او معروف كقولهم "أبوس ايديك افعل كذا وكذا...؟ ييدهل تري هناك أناساً يقبلون 

 

لحظة في حياتك، فما هي الحكمة في اعتراضاتك وكتاباتك على االنترنيت إن كنت تري هذه الحاالت كل يوم وكل 

 وما تسمونه بالتواصل االجتماعي وغيره؟

وما هو الهدف الروحي من كل هذا وكيف سيقودك هذا الهجوم غير المنقطع النظير إلى  العالمي ما هو الهدف

 س كما تتدعي.هذا إن كنت حقاً تؤمن باألبدية وتعليم الكتاب المقد األبدية؟

 

 اسمح لي أن أساعدك، إن أردت.

 

فالسيد الرب أعطانا حرية اإلرادة لكي نتبع تعليمه السليم أو تعليم العالم الذي يبعدنا عن هللا ونسعى بكل جهدنا نحو 

 فكر العالم المليء بفكر وحرب االلحاد.

 

 وجد فيه أي تعليم عن التقبيل أم ال!ولنبدأ بالكتاب المقدس الذي فيه كل معني للحياة الحقيقية لنري هل ي
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 العهد الجديد. 1
 ، فقال:لم يقبله ألنه الفريسيالم  الذيالمسيح  بالسيد والأ بدألن

  (45 :7 قا)لو "رجلي تكف عن تقبيلفمنذ دخلت لم  واما هي"قبلة لم تقبلني 

 

الذي كان موجوداً بالجسد وقتذاك  ،مسيحالمرأة الخاطئة لم تقبل يديه بل رجليه ولم يمنعها السيد ال ونالحظ ايضا أن

 ظائف الجسد مثل أي انسان اآلن، فهو ابن االنسان.ويأكل ويشرب ويؤدي كل و

 

، كما يفعل البعض، أو يديه في موضوعنا اآلن يهلبل نقرأ عن ما هو أعجب من هذا. فبدل من أن يمنعها ويسحب رج

 غفران خطاياها ومنحها السالم. فقال لسمعان الفريسي:وكافأها ب لتواضعها ومحبتها تركها تقبلها ثم طوبها

 " ثم قال . والذي يغفر له قليل يحب قليالً  .احبت كثيراً  ألنهامن اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة

ً  أنفسهمالمتكئون معه يقولون في  فابتدأ. مغفورة لك خطاياكلها  فقال . من هذا الذي يغفر خطايا ايضا

 (50 - 47 :7 قا)لو "نك قد خلصك اذهبي بسالمايما للمرأة

 

 كتاب المقدس يتكلم عن التقبيل، فيقول:النري أيضاً أن 

 "وقبلهعنقه  وركض ووقع علىبوه فتحنن أه آر ،لم يزل بعيداً  واذ كانابيه  وجاء الى )االبن الضال( فقام" 

 (20: 15 قا)لو

 

 :ينقائل مهنا في رسائلويوص وبطرس بولس رسل القديسينكما أن ال

 "(16 :16ومية )ر" مقدسة بقبلةبعضكم على بعض  سلموا 

 " (20 :16ورنثوس ك 1)" مقدسة بقبلةسلموا بعضكم على بعض 

 " (12 :13ورنثوس ك 2)" مقدسة بقبلةسلموا بعضكم على بعض 

 " (26 :5سالونيكي ت 1)" مقدسة بقبلةسلموا على االخوة جميعا 

 " (14: 5 رسبط 1) "المحبة بقبلةسلموا بعضكم على بعض 

 

" تعني الكثير. فالقبلة هنا ليست عالمية أو بين زوجين أو غيره، بل كما نفعل في الكنيسة وكما قبلة مقدسةوقوله "

 .تفضل الرب يسوع علي المرأة الخاطئة، فهي تعني الصلح والمحبة والسالم

 

اً ويهمه روحيالذي يرعاني و يد الكاهن أ بكل قلوبهم نيويرعذين يحبونني وال ميأ أبي أو لو قبلت يد فمثالً  

كي أخلص" كما قال السيد المسيح للمرأة الخاطئة، فهذه لخالصي في كل حين مصلياً لي ومرشداً أن "احفظ ايماني 

 .قبلة مقدسة

 

والفرق يكون واضحاً جداً عندما نعرف أنه هناك قبلة غير مقدسة مملوءة بالغش والخداع، كما فعل يهوذا مع السيد 

 المسيح:

 " ًفللوقت تقدم الى يسوع وقال السالم يا . الذي اقبله هو هو امسكوه :والذي اسلمه اعطاهم عالمة قائال

 (49 - 48: 26 ي)مت "وقبلهسيدي 

 " فجاء للوقت وتقدم . امضوا به بحرصالذي اقبله هو هو امسكوه و :قائالً وكان مسلمه قد اعطاهم عالمة

 (45 - 44: 14 قس)مر "لهوقباليه قائال يا سيدي يا سيدي 

 "(48: 22 قا)لو "تسلم ابن االنسان بقبلةأيا يهوذا  :فقال له يسوع 

 

 القديملعهد . ا2
 ونقرا ايضاً في العهد القديم عن تقبيل المحبة واالحترام بين الناس، فمثالً:
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 "حقل قد باركه انظر رائحة ابني كرائحة  :رائحة ثيابه وباركه وقال )اسحق( فشم وقبله )يعقوب( فتقدم

 (27: 27 وين)تك "الرب

 " الى بيته فحدث البان  تى بهوأ وقبلهوعانقه فكان حين سمع البان خبر يعقوب ابن اخته انه ركض للقائه

 (13: 29 وين)تك األمور"بجميع هذه 

 "(4 :33 وينتك) "وبكيا وقبلهعنقه  ووقع علىعانقه و )يعقوب( عيسو للقائه فركض 

 "فقبلهمااليه  )أبناء يوسف( فقربهما ،كانتا قد ثقلتا من الشيخوخة ال يقدر ان يبصرما عينا اسرائيل فأو 

 (10: 48 وين)تك "واحتضنهما

 "(1 :50كوين ت) "وقبله وبكى عليه )يعقوب( فوقع يوسف على وجه ابيه 

 "(7 :18وج )خر "قبلهوسجد فخرج موسى الستقبال حميه و 

 "وقال اليس الن الرب قد مسحك على ميراثه  وقبله شاول() راسهصب على صموئيل قنينة الدهن و فاخذ

 ً  (1 :10موئيل ص 1) "رئيسا

 

هل هو  فإذن التقبيل أمر معروف ومقبول منذ القديم، فلماذا االعتراض واالشمئزاز إذن. .كثيرةوهناك أمثلة أخري 

في  ر من مثل الحياة المسيحيةأال تري أن الشيطان يريد أن يدمر الكثي اعتراضاً على الكاهن أم الكهنوت عموماً؟

 .كنيستنا بسبب ضعف هؤالء الذين ينقادون وراء فكر العالم

 

 ؟تقبيل يد الكاهنوماذا عن . 3

أود أن أشارك معك بعض األمور التي ال تعرفها عن الكاهن والكهنوت التي أرجو بعدها أن تسرع وتبحث عن 

 الكاهن لتقبل يديه.

 

 علم ماذا أقول بعد، فقد قال الرب يسوع:وإن لم تقبل هذا الشرح، فلست ا

 "(16: 10" )لوقا الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي ارسلني 

 "(17: 18" )متي ان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار 

 

بعدها قرر  وأسرار كنيستنا القبطية المقدسة. ، فهي تمثل عقيدةوصايا العشرة التي اضعها امامكرجوك اقرأ هذه الا 

 .(27: 13 حنا)يو "سرعة بأكثرما انت تعمله فاعمله ما تريد ان تفعله و "

 

 . قبل صعود الرب يسوع إلي السماء، فعل أمراً هاماً جداً:1

 ".ا الروح اقبلو وقال لهمهذا نفخ  ولما قال فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا

 (23 – 21: 20" )يوحنا من امسكتم خطاياه امسكتمن غفرتم خطاياه تغفر له و القدس.

 

فال بدي بدية من االله األنفخة أ لماذا يهتم السيد الرب بأن يذكر امر النفخة المقدسة؟ ألنها من الرب نفسه، أي

 إلى آخر كاهن يرسم في نهاية العالم. يقوم بها آباء الكنيسة في الرسامات الكهنوتية فتستمر من الرسل تنتهي.

 

لربط والتعليم واتمام أسرار سلطان الحل وا بالروح القدس وتعطيه األب الكاهنفمأل هذه النفخة والدعوة اإللهية 

 ة المقدسة:يسالكن

 "ى األالحق اقول لكم كل ما تربطونه عل ً كل ما تحلونه على االرض يكون في السماء و رض يكون مربوطا

 (18: 18" )متي في السماء محلوالً 

 

)صالة الحميم أو الطشت( ثم  ميالدك أول أسبوع في. الكاهن يبدأ معك رحلة عمرك مع السيد المسيح من 2

 إلى يوم انتقالك من هذا العالم.و المعمودية

 

 :قائالً  كما امر وأصبحت ابناً للرب يسوع الكاهن ولدت في المعمودية المقدسة األب بيد. 3
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 "وعلموهم ان يحفظوا جميع ما  ب واالبن والروح القدس.تلمذوا جميع االمم وعمدوهم باسم اآلاذهبوا و

 (20 – 19: 28" )متي مينآ .وها انا معكم كل االيام الى انقضاء الدهر. اوصيتكم به

 

 

 

 :، كما قالب الكاهن ال يمكن ان تدخل ملكوت السمواتبيد األ وتقديس الماء وبدون هذه المعمودية

 "يقدر ان يدخل ملكوت هللا الوالروح ال يولد من الماء  أحدان كان  :ب يسوع الحق الحق اقول لكاجا" 

 (5: 3 حنا)يو

 

. بيد األب الكاهن يدشن جسده كله وتصبح هيكالً للروح القدس بمسحة الميرون المقدس. اذكر أن الكاهن يرسمك 4

 رسمة بعد المعمودية: 36بيده 

 "فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم  أنتمما أو... القدوس وتعلمون كل شيءفلكم مسحة من  أنتمما أو

ً  وهي حقبل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء  .أحدبكم الى ان يعلمكم  وال حاجة  وليست كذبا

 (27، 20: 2يوحنا  1" )كما علمتكم تثبتون فيه

 

ينطق الروح القدس عالمة الصليب وب كاالعتراف حين يرسمو ةالتوب تتبارك وتنال الحل في سرالكاهن  األب يد. ب5

 .23 – 21: 20ويوحنا  18: 18علي فمه ليعطيك الحل وغفران الخطايا، كما ذكرت في اآليات السابقة في متي 

 

 إلى جسد نتحوالي ،عد استدعاء الروح القدسب ،فمهبوتُبارك الخبز والخمر في القداس اإللهي يالكاهن  األبيد . ب6

 يسوع. ودم الرب

 

فتحس بأبوته وحبه وحنانه  الكاهن تتناول جسد ودم الرب يسوع كما يطعم األب ابنه وهو طفل صغير األب . بيد7

 .عليك في وقت ضعفك وسقوطك وضيقك وكل أفراحك

 

 وهنا سؤاالن!
 

مجرد تذكار لما فعله  هل تؤمن أنك تتناول جسد ودم الرب يسوع ام تصدق التعاليم الخاطئة أن هذا السؤال األول:

 الرب يسوع يوم خميس العهد الذي قال فيه:

 

 "(19: 22" )لوقا اصنعوا هذا لذكري 

 

السبب أيها األخ الحبيب أنهم يذكرون هذا الجزء من اآلية أنه ال يوجد عندهم كهنوت استلموه من الروح القدس 

 والرسل القديسين.

 

صنعوها ألنفسهم وبرروها بأفكارهم العالمية التي حذرنا منها  وظيفةمجرد الكهنوت   لقد سمعتهم كثيراً يقولون إن

 معلمنا بولس الرسول بقوله:

 "بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين  ،سيكون وقت ال يحتملون فيه التعليم الصحيح ألنه

 (3: 4 موثاؤستي 2) "مستحكة مسامعهم

 

 تقول: هنا مثالً  . فاآليةي يحققوا ما يرغبونلك آية كاملة أي نهم ال يقرأونويحزنني كثيراً أ

 كذلك الكاس و. الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري هذا هو جسديوشكر وكسر واعطاهم قائال  خذ خبزا"وأ

 (20 - 19: 22" )لوقا الذي يسفك عنكم بدميهذه الكاس هي العهد الجديد  :ايضا بعد العشاء قائالً 
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 نخفيها عن الناس ألغراض عالمية نتنكر بها للكهنوت الحقيقي الرسولي." وودمي فلماذا ننكر كلمة "جسدي

 

 

 

 

 ولنقرأ أيضاً:

 "هذا هو قال خذوا كلوا اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التالميذ و )الفصح أوالً( يأكلونفيما هم و

الجديد الذي  الذي للعهد هذا هو دميالن  اعطاهم قائال اشربوا منها كلكم.اخذ الكاس وشكر وو .جسدي

 (28 – 26: 26" )متي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا

 

 ويقول القديس بولس:

 " كذلك الكاس ايضا بعدما . اصنعوا هذا لذكري ألجلكمالمكسور  جسديوشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو

 - 24: 11 رنثوسوك 1) "اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري .بدميتعشوا قائال هذه الكاس هي العهد الجديد 

25) 

 

"جسدي ودمي"  لتقدموافي كل حين  االلهي أن تصلوا القداس يقصد"؟ اصنعوا هذا لذكريفما المقصود بكلمة "

 على هذا السؤال: نفسه يجيب السيد المسيح تذكاراً لما فعلته أنا. ولماذا يا رب نصلي القداس؟

 

 " فليس لكم حياة فيكم. وتشربوا دمهابن االنسان  جسد تأكلوافقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم 

حق ودمي  مأكلالن جسدي  .في اليوم االخير وانا اقيمهفله حياة ابدية  ويشرب دميجسدي  يأكلمن 

 (56 – 53: 6" )يوحنا وانا فيهيثبت في  ويشرب دميجسدي  يأكلمن  مشرب حق.

 

ليب من أجلنا. وكل ما يريده هو أن نثبت فيه ونعيش فالرب يسوع يحبنا حتى الموت وقد أثبت ذلك بموته على الص

 معه إلى األبد.

 

 يحذرنا القديس بولس بقوله:ولكي نصل إلى الحياة األبدية معه، 

 "ولكن  .ودمهمجرما في جسد الرب اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون  إذا

ويشرب بدون استحقاق  يأكلالذي الن  الكاس. من ويشربمن الخبز  وهكذا يأكلاالنسان نفسه  ليمتحن

 (29 – 27: 11كورنثوس  1" )ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب يأكل

 

 يأكلفلو كان هذا مجرد خبز وخمر، فكيف يكون االنسان "مجرماً" وما معني كلمة "جسد الرب ودمه" وكيف "

 "؟يشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الربو

 

 آيات جميلة عن الكثيرين الذين كانوا يهرعون ليلمسوا الثوب الذي على جسد السيد المسيح: انضيف لهذو

  وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه. ألنها قالت في نفسها"

ت المرأة من ان مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وابصرها فقال ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك فشفي

 (22 - 20: 9تلك الساعة" )متي 

 "(36: 14 ي)مت "ان يلمسوا هدب ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وطلبوا اليه 

 "ولو هدبان يلمسوا  وطلبوا اليهالى قرى او مدن او ضياع وضعوا المرضى في االسواق  وحيثما دخل 

 (56: 6 قس)مر "لمسه شفي وكل منثوبه 

 "جاءت  .أحدان تشفى من  ولم تقدر لألطباءكل معيشتها  وقد انفقتدم منذ اثنتي عشرة سنة  وامرأة بنزف

 (44 - 43: 8 قا)لو "ثوبه ففي الحال وقف نزف دمها ولمست هدبمن ورائه 
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 فإن كان الثوب الذي يلمس جسد الرب يسوع يعطي كل هذه البركة وكل هذا الشفاء، فماذا عن اليد التي تمسك

 الرب يسوع؟ ودم بجسد

 

حياة ايضاً، حتى بعد موتها؟ سوف  المباركة، تستمر في إعطاء بركة، بل األيادي واالجساد هذه لمس ان تعرف هل

 اعطيك اثباتاً من الكتاب المقدس. يحكي لنا كتابنا المقدس، كلمة هللا، عن هذه القصة العظيمة:

 "إذا ،يدفنون رجالً فيما كانوا و. السنةالرض عند دخول تدخل على ا موآبكان غزاة فدفنوه و اليشع ومات 

فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على  .اليشعبهم قد راوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر 

 (21 – 20: 13ملوك  2" )رجليه

 

 ؟هذا بعد نقول فماذا

 

 السؤال الثاني: 
 نفس الملعقة ومن نفس الكأس من يد األب الكاهن؟ لماذا تتناول الجسد من يد األب الكاهن وتشرب الدم من

 لماذا لم نسمع أن األقباط انقرضوا بسبب األمراض والفيروسات والجراثيم التي تناقلت بين الناس وقت التناول؟

 في أعدادهم وخبرتهم وأعمالهم ومراكزهم؟ نويرتفعو نلماذا نجد األقباط في وافر الصحة العقلية والبدنية ويتزايدو

 

الصحة ويعطي  الحياة كما قال إلجابة يا عزيزي انهم يتناولون من جسد ودم ربنا يسوع المسيح الذي يعطيا

 والشفاء ويمنع أي مرض أو ضعف.

 

وجود األمراض بيننا يرجع إلى طريقة حياتنا واهتمامنا بصحتنا ألن العالم ملئ بالفيروسات والميكروبات 

 ة المرضي كواحد من أسرارها السبعة.واألمراض. ولهذا أسست الكنيسة سر مسح

 

فيكتسب الزيت قوة وفاعلية كدرع قوي  يسوع باسم الرب البسيط وزيت مسحة المرض تُبارك الزيتييد الكاهن . ب8

 المباركة، كتعليم الكتاب المقدس:المريض بيده  لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد، وهكذا يمسح الكاهن

 وصالة االيمان تشفي . باسم الرب ويدهنوه بزيتالكنيسة فيصلوا عليه  سوسقبينكم فليدع  أحد مريض"أ

 (15 - 14 :5عقوب )ي" وان كان قد فعل خطية تغفر له .المريض والرب يقيمه

 

جسداً  نيصيرا وبصالته باركهميعلى رأس العروسين و األكاليلضع تفرح وتتزوج حيث يالكاهن األب يد . ب9

واحداً مع أي انسان بدون صالة ووضع يد األب الكاهن. هذا ما فعله الشيطان أن جعل  هل تستطيع أن تكون .واحداً 

الناس "يوقعون عقوداً" للزواج في أي مكان بعيداً عن الكنيسة. فماذا يفعلون ليبرروا أعمالهم ويسكتوا ضميرهم؟ 

شر بين الناس ألن بعض الناس هذا األمر جعل الطالق ينت .حتى ربنا ذاته يقومون ويثورون ضد الكنيسة والكهنوت

 استهانوا بقدسية سر الزواج علي يد األب الكاهن واعتبروه مجرد عقد يبرم في أي مكان ويفسخ في أي وقت.

 

يديه علي رأس الشخص المدعو ضع حيث ي الرسامات الكهنوتية فيعطى الروح القدس يُ  األب األسقفيد . ب10

 للكهنوت:

 "(17: 8 أعمال) "لوا الروح القدسحينئذ وضعا االيادي عليهم فقب 

 "(14 :4يموثاؤس ت 1) "كهنوتيةال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايدي ال 

 "(6 :1تيموثاؤس  2) "فلهذا السبب اذكرك ان تضرم ايضا موهبة هللا التي فيك بوضع يدي 

 

 .أول حياته وحتى وفاتهن من نسايد الكاهن ترافق االمن هذه الوصايا العشرة، نجد أن 

 

ً و  لكاهن.أن يكون الكاهن هو نفسه من البداية للنهاية فعمل الكهنوت مستمر من كاهن  ليس شرطا
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ً  وال  .إذا تقبيل يد الكاهن يعود للدرجة اإليمانية التي يعيشها المؤمن ،ننسى ان الكهنة يقبلون يد بعضهم ايضا

اقتياده نحو الملكوت السماوي بنعمة وقوة الروح القدس الذي على نفس المؤمن و المسؤولفالكاهن رجل هللا 

 .في الكنيسة حتى مجيء الرب الثاني سيبقى عمالً 

 

 

 هل نقبل يده؟ ،خرينآ حق حياته أو في فييخطئ كان الكاهن إن  ذاوما: سؤال
 

ومكانته )كاهن، علينا ان نميز بين الشخص وبين الرتبة، الشخص يمكن أن يخطئ ألنه بشر ومهما كانت مرتبته 

الرب مطران، بطريرك(، ولكن الرتبة تبقى طاهرة ألن هذه الرتبة الطاهرة تأخذ طهارتها ونقاوتها من رئيس الكهنة 

 :يسوع المسيح

 "(10 :5برانيين )ع "مدعوا من هللا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق 

 

المسيح  السيد تي أُعطيت لها النعمة أن تُمسك بجسدتأخذ بركة اليد الكهنوتية ال ،سقفأا تقب ل يد كاهن أو فأنت عندم

 الكهنوت كما هو مكتوب: إلىفهو لم يقدم طلب ليعمل ككاهن، بل دعي  المسيح نفسه السيد فتأخذ البركة من

 " (4 :5برانيين )ع "بل المدعو من هللا كما هرون ايضاحد هذه الوظيفة بنفسه أ يأخذوال 

 

، فهو خادم السيد سامحتواللنا روحياً، إذ يعل منا التواضع مفيد النحناء أمامه تقبيل يد الكاهن وان وال تنسي أ

 المسيح ووكيل سرائره وسفيره كما علمنا القديس بولس قائالً:

 " (1: 4كورنثوس  1" )هللا ووكالء سرائرهكذا فليحسبنا االنسان كخدام المسيح 

 "5كورنثوس  2" )المسيح تصالحوا مع هللانطلب عن  كان هللا يعظ بنا نسعى كسفراء عن المسيح إذا :

20) 

 

 ؟"ال تدُعوا لكم أباً على األرض: ما معني اآلية "سؤال
 :قالها السيد المسيح لتالميذه التيبالكهنوت مفسرين خطأ اآلية غير األرثوذكس بعد كل هذا الحديث ال يعترف 

  (9: 23ي ت" )متالسماوا في الذي"وال تدعوا لكم أباً على األرض ألن أباكم واحد 

 

 ولنقرأ معاً هذه الفقرة كاملة من إنجيل معلمنا متى:

  موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا  كرسي"حينئذ خاطب يسوع الجموع وتالميذه قائالً: على

 يحزمون فانهم وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم ال تعملوا ألنهم يقولون وال يفعلون. فأحفظوهلكم أن تحفظوه 

 وكل .بأصبعهم يحركوها ان يريدون ال وهم الناس اكتاف على ويضعونها الحمل عسرة ثقيلة االاحم

. ويحبون المتكأ األول ثيابهم ويعظمون اهداب عصائبهم فيعرضون الناس تنظرهم لكي يعملونها اعمالهم

. وأما سيدي ديسياألسواق، وأن يدعوهم الناس  فيالمجامع، والتحيات  فيالوالئم، والمجالس األولى  في

ألن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعاً إخوة. وال تَدُعوا لكم أباً على األرض ألن أباكم  سيديأنتم فال تُدَعوا 

السماوات. وال تُدَعوا معل ِّمين ألن معلمكم واحد المسيح. وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع  في الذيواحد 

 (12-1: 23ي نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع" )مت

 

ه إلى الجموع "فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه  وافعلوه" وجزء مخصص  فأحفظوهجزء من كالم السيد المسيح موج 

الرسل( "فال  أيلآلباء الرسل كما هو واضح من المكتوب "خاطب يسوع الجموع وتالميذه" لذلك قال للتالميذ )

 .سيديينهاهم عن أن يطالبوا الناس بأن يدعوهم وال تُدَعوا معلمين" فمعنى ذلك أنه  ..سيدي.تُدَعوا 

 

" لذلك يقول لهم سيدي سيدياألسواق وأن يدعوهم الناس  فيالتحيات  ...يحبونألنه يقول إن الكتبة والفريسيين "

 ."وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع"

 



8 

 

 .أن يدعونكم "سيدنا"ال تطالبوا الناس  أي" سيديفال تُدَعوا فهنا يحارب السيد المسيح الكبرياء. فعبارة "

 

  تلزموا أحداً أن يدعوكم هكذا.عبارة "ال تُدَعوا معلمين" فال فيفاالحترام ينبع من اآلخر وال يُفرض عليه. وهكذا 

 

 

 :م الكتاب المقدس نفسه عندما يقوللكن هل هذا الكالم يتناقض مع كال

  ًكنيسة أوالً رسالً، ثانياً أنبياء، ثالثاً معلمين، ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء ال في"فوضع هللا أناسا

 (28: 12رنثوس كو 1أعواناً تدابير وأنواع ألسنة" )

 

الكنيسة معلمين. فهم ال يطلبون من الناس أن يدعوهم معلمين لكن إن كان هللا قد أعطاهم مواهب  فيإذاً أقام هللا 

 :فيقول

 الخدمة، أم  ففيلنا؛ أنبوة فبالنسبة إلى اإليمان، أم خدمة  المعطاةختلفة بحسب النعمة "ولكن لنا مواهب م

مية الوعظ، المعطى فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور" )رو ففيالتعليم، أم الواعظ  ففيالمعلم 

12 :6-8) 

 

 ً  :وأيضا

  والبعض رعاة ومعلمين" البعض أن يكونوا رسالً، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين أعطى"وهو ،

 (11: 4سس )أف

 

ولكن عندما   نفسه قد أعطاه هذا اللقب!معلم ألن هللا يفقد أعطى هللا البعض أن يكونوا معلمين فال يوجد خطأ إن ُدع

"ال تُدَعوا معلمين" كان يكلمهم عن التواضع، وأن ال يطالبوا الناس بأن يدعوهم هكذا. : قال السيد المسيح لتالميذه

 م يعلمون أنه قد أخذ هذه الموهبة من هللا ذاته.نهبل يترك لهم ذلك ألدما يتكلم اإلنسان ال يقول أنا سيدكم، فعن

 

ألنه أب آباء، والجد فعالً له مقام  "سيدي"لجد يدعوا ا تقاليدنا أن الكثيرون تسلموا هذا األمر بأن فيوال ننسي 

 ته.لكن يتعامل مع اآلخرين مثل إخو ،األسرة فيمحترم 

 

أما عن قوله "ال تَدُعوا لكم أباً على األرض" فقد خصص الرب الكالم هنا لآلباء الرسل الذين هم بمنزلة البطاركة، 

)باتريا( تعنى  ,patria)باتريارشيس( التى تعنى "أب ألمة" فكلمة  patria,rchjوالبطاركة هم رؤساء آباء 

"رئيس"، ليس هناك أبوة على األرض تعلو أبوة )آرشى( بمعنى  ,avrchأمة" وكلمة -شعب-عشيرة-"أسرة

الكنيسة وكل أبوة بعد ذلك  فيالبطريرك فهو أب اآلباء فيقول لهم "ال تَدُعوا لكم أباً على األرض" ألنكم أنتم اآلباء 

 تأتى متدرجة منكم.

 

 :تيموثاؤسيقول لتلميذه  مثالً  فبولس الرسول

  1ورحمة وسالم من هللا أبينا والمسيح يسوع ربنا" ) اإليمان نعمة فيالصريح  االبن تيموثاؤس"إلى 

 (2: 1يموثاؤس ت

  (18: 1يموثاؤس ت 1أستودعك إياها" ) تيموثاؤس االبن"هذه الوصية أيها 

 

 :وهكذا أيضاً يدعو تيطس

  (4: 1يطسالصريح حسب اإليمان المشترك" )ت االبن"إلى تيطس 

 

ال تفتخروا بالتعليم لكن بالنسبة لألبوة لم يقل لهم ال  أي ،وا معلمينوال تُدعَ  سيديال تُدَعوا بأن ل السيد المسيح وقف

 .جميل شيءتُدَعوا آباء ألن األبوة 
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 :بقوله عن أبوته الجميلة الحقيقيةلذلك يتحدث بولس الرسول إلى أهل كورنثوس 

  المسيح  فيم أنا ولدتك ألني، المسيح لكن ليس آباء كثيرون فيوإن كان لكم ربوات من المرشدين "ألنه

 (15: 4رنثوس كو 1يسوع باإلنجيل" )

 

 فيولدهم  الذيالربوة عشرة آالف فهو يقول لهم: لكم عشرات اآلالف من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون ألنه هو 

ً المسي السيد  :ح باإلنجيل ويقول للمؤمنين أيضا

  (19: 4ية طالذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم" )غال أوالدي"يا 

 

المسيح  السيد خدمتهم ورعايتهم المستمرة حتى يتصور في ويعانيفالمخاض يحدث عندما تلد المرأة. فهو يتألم 

 الذيالمعمودية باإليمان  فيالمسيح  السيد المسيح بقوة فيهم، بعد أن لبسوا السيد إلى أن تتضح صورة أيفيهم، 

 قال:ف. ." وكلمة "أيها األوالد" كثيراً.أوالديلرسول كلمة "يا وأيضاً استخدم يوحنا ا بشرهم به بولس الرسول.

  1البار" )ال تخطئوا وأن اخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح  لكيأكتب إليكم هذا  أوالدي"يا 

 (1: 2حنا يو

 

 ً  :وقال أيضا

  (18: 3حنا يو 1ال نحب بالكالم وال باللسان بل بالعمل والحق" ) أوالدي"يا 

 

 :رسالته األولى فيكلمة "أيها األوالد" وكرر 

 وكما  االخيرة الساعة هي االوالد .. ايها.اسمه اجل من الخطايا لكم غفرت قد ألنه والداأل ايها اليكم "اكتب

واآلن .. .االخيرة الساعة انها نعلم هنا من كثيرون للمسيح اضداد االن صار قد يأتي المسيح ضد ان سمعتم

 (28، 18، 12: 2حنا يو 1) مجيئه" في منه وال نخجل ثقة لنا يكون اظهر إذا حتى فيه اثبتوا االوالد يهاأ

 "(7: 3حنا يو 1) بار" ذاك ان كما بار فهو البر يفعل من أحد يضلكم ال والداأل ايها 

 "(21: 5حنا يو 1) امين" االصنام. من انفسكم احفظوا والداأل ايها 

 

أن ال يدعوا آباءهم الجسديين يا أبى،  األرثوذكسغير ؟! هل يستطيع الكنيسة فيفمن يستطيع أن يحارب األبوة 

جميع أنحاء العالم إن كان يوجد فيهم شخص واحد ال يقول ألبيه يا أبى فإن كان يقول  في األرثوذكسغير فلنسأل 

 تدعوا لكم أباً "ال تقول التييا أبى؟! وكيف يطبقون اآلية  الروحييا أبى، فهل كثيراً أن يدعو األب  الجسديألبيه 

 على األرض"؟

 

 :أب يالسيد المسيح نفسه ُدع

  ًألنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديرا" ً  أباً أبديا

 (6 :9عياء )أشرئيس السالم" 

 " (9: 6 ي)مت "الذي في السماوات ليتقدس اسمك اباناهكذا  أنتمفصلوا 

 "كما  ،لتكن مشيئتك .ت ملكوتكألي .ليتقدس اسمك .الذي في السماوات ابانا :ل لهم متى صليتم فقولوافقا

 (2: 11 قا)لو األرض"في السماء كذلك على 

 

وقد أمرنا السيد  .بوة مستمدة من أبوة السيد المسيحأ هيمفهوم بالنسبة لنا وأبوة الكهنة  شيءأبوة السيد المسيح 

 التواضع والوداعة فبقوله: المسيح أن نتعلم منه

 " (29: 11" )متي فتجدوا راحة لنفوسكم ومتواضع القلبوديع  ألنيتعلموا مني 

 

 نقبل نحن يده الذيتالميذه والكاهن والبابا نفسه  أرجلنفسه غسل  يسوع ذكر ان الرب، لنتضع يا أحبائي ونأخيراً 

 والرسل: خميس العهد لقان فيقدام الشعب أو أرجليغسل  وندعوه أبونا،

 "(44 :10رقس )م" يكون للجميع عبداً  من اراد ان يصير فيكم اوالً و 
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 "(10 :12ومية )ر" مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة 

 "(2 :6فسس أ)" هي اول وصية بوعد التي )تشمل الكنيسة( وأمك )يشمل األب الكاهن( اباك أكرم 

 

 .أخيراً: الرأي رأيك والقرار قرارك


