
الذھبي الفم / الكاھن سفير المسيح   

.يحتجب السفير الشخصي أمام دوره لسفارته  

عطاة له ، و لو و ينقل الكلمات المُ . من ذاته، إنما لمن انتدبه يبقيھم ليس للسفير كلمة من ذاته، و ال موقف
فينقل . سفارتهلّف به ُتلغى فإذا ما قال غير ما كُ . كان له شعور آخر أو تحليل آخر فسوف يبقھم لنفسه

.بمسؤولية كاملة" تفويض اإلنجيل " يحمل . نفس الشيء بالنسبة للكاھن . الكلمات التي فُّوض بھا  

الكاھن . إذ ليس ھناك من زيادة على الكلمة اإللھية. و نقصانأغ الكلمة اإللھية دون أي زيادة عليه أن يبلِّ 
أحد زيادة على ع ِدَّ لم يَ . ن تعاقبوا على خدمة السرّ فّسرھا، يذوقھا، يحياھا مع الذييشرحھا، يفھمھا لكي يُ 

.مةالكل  

لذلك من المھم على الكاھن أن يلّم بشيئين: المعرفة و الطھارة الشخصية. المعرفة تقتضي انكباباً على 
ة هللا من تعطي كلأال يمكنك . الكاھن ال ُيعطي من عنده، بل ما تسلمه و عاشه بدوره. باً للعلمطلالقراءة و 

ً ل .منك، من حياتك آلخرين قبل أن تصبح قسما  

.ُيسلّم الكاھن نفسه للمسيح كلياً؛ حتى ُيصبح في وضع ال تؤثر فيه عاطفة بشرية و لو كانت نبيلة  

:      يقول الرسول بولس. األورثوذكس ال يقرؤون، و الرعية تحتاج إلى المعرفة. الخدمة تأتي من المعرفة
". أعكف على القراءة حتى مجيئي"   

معرفة نا ال أتكلم عن معرفة سطحية، أ. و المعرفة يجب أن ُيدفع ثمن من أجلھا حتى يتفّرغ طالبھا لتحصيلھا
ھدف بالرغم من حاجتھا،  يمكن أن يتكبر بعض طالبھا، لذلك ال أقول بأنھا. بل معرفة بالعمق،تبشيرية 

.لما اھتممنا بالمعرفةفلوال هللا . من أجل معرفة الدنيا و ھي كتاب هللا ضرورية لكنھا  

و المؤمنون يجب أن يعرفوا و . فكل المعرفة التي يكتسبھا الكاھن ليست بشيء ما لم توضع في خدمة السيد
.و اإليمان أن يخلصوا بالمعرفة  

شخص " المؤمن الحقيقي ھو . العبادات و النفوس في الكنيسة ھم من البديھيات األولية. ثم ھناك النفوس
لذلك أشدد على أنه يجب أن تعود الكنيسة إلى ما . آٍت من المسيح إلى الناس و ليس العكس و الكاھن". صالة

".كنيسة صالة و معرفة" كانت عليه في األلفية األولى أعني   

و . مور العالم ضرورية، و عالم كنيسة اليوم يجب أن يدخل في منطق بعض ھذا العالمأال شك بأن بعض 
انا أفھم الفارق بين ما خص ھذا ... بعضب يھا أشياء الكنيسة ُيرصف بعضه ما فلكن كل شيء في الحياة ب

.ي، و الكاھن ھو إنسان الدھر اآلتيتالدھر و الدھر اآل  

:                                                   الكاھن أن ُيعطي إذا ما توفر فيه الشرطان األساسيان ستطيعي
المحبة                                                                                                             -   
.و المعرفة -     



-2-  

و . سوف لن يعرفوا بأنھم أحباء هللا إن لم يحبھم كاھنھم أو مطرانھم. ية ألبناء رعيتهمحبة الكاھن ضرور
.المحبة ليست عاطفة بل فعل إنجيلي  

صورة الراعي الصالح،  كاھنه في مسلك المؤمن و ال يستطع أي كاھن أن ُيخلّص أي مؤمن إالّ إذا رأى
.إذا أطعمناه الكلمة دمه شخصياً، و ال خدمة إالّ الذي يدعو كل خروف باسمه، بمعنى أنه يحبه شخصياً و يخ  

بالدرجة األولى، و  ،الكاھن ھو صاحب الكلمة. على الكاھن أن ال يتيه في المعامالت و المشاكل اليومية
.صاحب التفسير، و عليه أن يصبح رجل فھم ليفھم الناس في أذھانھم لماذا  ُيحب يسوع المسيح  

ما ھو دور الكاھن األساسي؟                                                                                      
أن ينعش الناس إذا استطاع أن . أن ُيزلزل األرض بينما الناس نيام. أن يصير إنجيالً ُيستغنى به عن اإلنجيل

أن يرفعھم كل يوم حتى . ..ص الناس من الموتأن يخلِّ ... ر بالحقأن ُيذكّ .... يكون عند أقدامھم كبيراً 
.أن يجعلھم إلھيين... يتقدسوا  

حتى يبقى الحكم في األرض  و ". يقلع و يھدم و ينقض و يبني: " على الكاھن أن يتمثل بقول النبي أرمياء
.لمسيحه  

 من. العاطفة الوحيدة ھي حنان هللا الساكن في القلب و الذي يقوده إلى خدمة الناس. ال عواطف عند الكاھن
.بالحقيقي، الثابت، و لو أحّب الناس المتغيرات و الزخرف، و ما يلمعھنا نفھم بأن الكاھن ھو َمن ُيفكر   

ما ھي سلطة الكاھن أو المطران؟                                                                                  
سلطته ھي سلطة . لدين ليس زعيماً، لكنه غاسل أرجلرجل ا... الخدمة - سلطة المطران ھي كسلطة معلمه 

.المحبة التي تقتضي البذل و العطاء  

.، و ال يريده غبياً، في سعيه إلى سلطة إزاء سلطة غيره"لعبة السلطة " ر الكاھن من ذّ المطران يح  

جل أرفرض على الكاھن أن ينحني أمام و ھو الذي ي. ليس من شخص فوق الكاھن إالّ الثالوث القدوس
.أوالده  

ُ و من  ً أ إن كل َمن أحّب المسيح حّباً حقيقياً، حّباً بال زغل ، فھو . ھِّل للقيادة في الكنيسة يذوق الموت يوميا
لكنه أعّد ... و الكاھن ال يھيأ للراحة أو للزعامة أو للغنى. مصلوب على التعب و مصلوب على الغربة

.للموت  

                                                                                 

 


