




ر.." "َعِليَنا ْنَصلِّي وَربنـــــا ِبَدبِّ



ه���ذا م���ا نؤمن ب���ه، فإّن الراق���د اإليكونوم���وس يوحّنا ش���اما َلبَِس َعدَل املس���يح، 
وبالعدِل انتقل وَرَقَد بالرّب.

لق���د ج���اء األب يوحن���ا )ماج���د ش���اما( وأع���رب ع���ن نّيته االلتحاق بس���لك س���ّر 
الكهن���وت وق���ام كهنة الرعّية باإلدالء بش���هاداتهم وآرائهم بش���هادة حس���نه عنه.

كان األب يوحنا )ماجد( قد التحق بدورة الهوت ُأقيمت في دير املطرانية وحتت 
رعايتن���ا، وهك���ذا تيّقنُت بأّن األب يوحنا )ماجد( اس���تحق ألن ُيش���رَطن كاهًنا.

وبحس���ب الع���ادة والتبيك���ون امُلّتبع ف���ي البطريركّية األورش���ليمّية، قمن���ا بصياغة 
رس���الة موّجه���ة إلى غبط���ة البطريرك واملجمع املق���ّدس، وهناك قام���وا باملصادقة 
واملوافقة عليها وإعطاء البركة للرسامة أواًل شّماًسا، ومن ثّم ارتسم األب يوحنا 

كاهًنا في سبت لعازر.

وبح���ِقّ فإّن���ي ُأق���ُرّ ب���أّن األَب يوحن���ا س���ار عل���ى درِب وتعالي���م اإلجني���ل، وكان 
ذا س���يرة ومس���يرة خادم املس���يح في الكنيس���ة  وف���ي التعلي���م، ولفت���رة زمنّية كان 
مس���اعًدا ومعاوًن���ا ل���ي، ُمطيًعا للرئاس���ة الروحّية عام���ًا بِجٍدّ ونش���اٍط في خدمة 
الل���ه، وف���ي العم���ل الرعائّي، وخدم���ة اإلميان والكنيس���ة، ومبعّية الكهنة أنش���أنا 
»مجموع���ة اللق���اء الروح���ّي« وُأقيم���ت اجتماع���ات ف���ي دي���ر املطراني���ة مبس���اعدة 
األب لع���ازر واألب س���بيريدون وم���ع باق���ي الكهن���ة، وعم���ل األب يوحن���ا على 
���ُه خدم���ة الن���اس وتأدي���ة رس���الته الكهنوتّي���ة. اخلدم���ة والتعلي���م والوع���ظ، هُمّ

كلم���ة حق؛ كان من الكهنة اّلذين عمل���وا على نقل كلمة الله إلى املؤمنني صورًة 
للمسيح اخلادم.

ومل���ّرات عدي���دة رافَقن���ي ف���ي َس���فراٍت  ع���ّدة للتط���واِف بالصلي���ِب املق���ّدس ف���ي 
اليون���ان، ومنه���ا األبرش���ّيات الجن���ذا، س���يرس، فوكي���دوس وغيره���ا.  ب���اد 
إلى أن اختاره الرب اإلله ليكون قربه في األخدار الس���ماوية، لقد غادرنا وغيابه 

يترُك فراًغا كبيًرا وخسارًة للجميع وكم يعّز الفراق.

وإن���ي أُلصّل���ي وأطلب إلى ال���رّب اإلله وبالنياب���ة عن الكهنة األجّاء ب���أن ُيرتِّب 
ال���رُبّ اإلل���ه نفَس���ه في بل���دة األحياء مع القّديس���ني إل���ى مواضع الراح���ة والفرح 

واملجد األبدّي.

نرفع املواس���اة والتعزية العميقة مقرونًة باإلميان والرجاِء إلى ذويه واخلورية سمر 
وأبنائه���ا وألّم���ه وإخوت���ه وأخواتِه، س���ائلني ال���رّب اإلل���ه أن ُينِعم عليك���م بدوام 

الصّحة والعمر املديد.
ب تذكاُرُه فليطَوّ

مع االحترام
املتروبوليت كرياكوس

متروبوليت الناصرة وسائل اجلليل

لـــــون" )مز. 31( "َكَهَنُتــــَك َيلبســـوَن الَعـــدل وأبــــــراُرَك َيَتهلَّ



���ًة َجدي���َدًة َأن ُيِح���َبّ َبعُضُك���م َبعض���ًا« )ي���و: 34:13( »إِّن���ي ُأعطيُك���م وصَيّ

كلمة شكر
أتقّدُم باس���مي واس���ِم أّمي اخلورّية س���مر وأخَوَيّ ُجوان ونور، مبحّبٍة صادقٍة وش���كٍر 
جزي���ل لس���يادة البطريرك كيري���وس كيري���وس ثيوفيل���وس الثالث الكل���ّي االحترام، 
وألبين���ا س���يادة املط���ران كيري���وس كرياك���وس متروبولي���ت الناص���رة واجلليل، األب 
األرش���مندريت إياري���ون، آبائن���ا الكهن���ِة األجّاء، رئي���ِس مجلس رعّيتِن���ا ورئيِس 
الهيئ���ِة التمثيلّي���ة املوّقَرين وأعضاء املجلس م���ع حفِظ األلقاب، إل���ى عائلتي الكرميِة 
آل ش���اما وآل ف���رح، وبالطبِع لن أنس���ى كّل م���ن أحّبوا أبي وأبي أحَبّه���م إن كانوا من 
تِن���ا الغالي���ِة أو غيره���ا، وال ميكُنن���ي إاّل أن ُأخّص���َص الش���كَر ل���كّل أصدقاِء  أبن���اِء رعَيّ
ومحّب���ي أب���ي وأبنائه الروحّيني، الذين ش���َعْرنا مبحّبتِه���م الصادقة طيلَة ه���ذه الفترة، 
ونحن على يقنٍي أّنهم س���يبَقْون مَعنا ويس���اندوَننا، وأقوُل لهم »أنُتم تعزيٌة لقلوبنا«.

من هو ابي
ا،  أبي.. ترك حياَة الدنيا وتبَِع املسيَح، خدَم األسراَر اإللهّيَة وعاَش ُأرثوُذكسًيّا حًقّ
وب���ذات الوقِت كاَن زوًجا ُمِحًبّا المرأتِِه، أًبا حنوًنا، صديًقا أميًنا، ُمرش���ًدا حكيًما، 

وقد كان أيًضا ُمواِكًبا للعصِر بدون التخّلي عن تعاليِم املسيح.
كاَن معّلًما ملن َبحَث عن معرفِة املسيِح، ولم يبَخْل بنْشِر تعاليِم املسيح.

على رأِس كِلّ ما ُذِكر كاَن كاهًنا لرعّيِة كنيسِة البشارِة األرثوذكسّيِة في الناصرة وخاِدًما 
لها بإرادتِه ورغبتِه. فقاَم مِبا استطاَع بحسِب ما أعطاُه رُبّنا من قدرٍة وِحكمة.

مسيرة البحث عن »املسيح - احلقيقة«
قب���َل رقاِد َجّدي »رجا س���ليم ش���اما« ُكّن���ا كباقي العائاِت املس���يحّيِة العادّي���ة، نحترُم 
ونحافُظ على التقاليِد، لكّننا لم نتعّمق في معرفِة املس���يِح، فكاَن ُرقاُد جّدي وانتقاُله 
إش���ارًة م���ن ربِّنا ألبي، ألّن املوَت ش���يٌء ُمحزٌن ومؤلٌم، فكيَف يك���وُن حني يفاِرُقَك 
عزيٌز أحببَتُه -أبوك. فبدأِت التساؤالُت تراِوُد أبي ُمقابَل كِلّ ما تعّلمناُه من اإلجنيل، 

وبدَأ رحلَة البحِث اخلاّصِة بِه، رحلَة البحِث عن احلقيقِة أال وهي املسيح.

 فنحُن كمس���يحّيني نؤِمُن بأَنّ املوَت هو موُت اجلسِد فقط والروُح تعوُد إلى خالِقها. 
كش���َف اللُه ألب���ي حقائَق كثيرًة وكُلّ ما حص���َل عليِه كاَن بعَد صل���واٍت حاّرٍة وبحٍث 
ُمنا أَنّ  ص���اِدٍق دوَن محاب���اِة وج���وٍه، وق���د َبحَث عن املس���يِح م���ن كّل قلبِ���ه وكاَن ُيعِلّ
الل���َه يريُد ِمّن���ا أن نأتَي إليِه بقلٍب صادٍق، فنناُل كَلّ خيٍر لنا على حس���ِب إرادِة الله.
بحُثُه عن احلقيقِة اقتاَده ليلتقَي بأش���خاٍص تبِعوا املس���يَح من قبِلِه، ومنهم َمن أرش���َدُه 

ومنهم من ساعَدُه وعّلَمه، فا تخافوا من البحِث عن ربِّنا.

بذور احملبة
لَق���د َنف���خ الله في كِلّ واحد من���ا روحًا لكي نصبَِح على صورتِ���ه ومثالِه، ما فعله أبي 

هو ارشاد اخلراف الى راعيهم والبدء بتنمية بذرة احملبة والتي أساسها في إجنيلنا:
ًة َجديَدًة َأن ُيِحَبّ َبعُضُكم َبعضًا« فكل من عَرف أبي رأى وأدرك  »إِّني أعطيُكم وصَيّ
ي  ت محبة الله لنا، بحي���ث أن تعامله مع الن���اس كان ينِمّ أَنّ م���ن خ���ال أعماله أش���َعّ
فيه���م ب���ذور االي�مان من غير إدراك ألن روح الله الس���اكن فينا دوما عطش���ى ل�معرفة 

الله ومحبته لنا.
اَم الناِس، لَِيَروا َأْعَمَاُلُكم  وكما قال س���يدنا يس���وع املس���يح: »َهَكَذا َفْلُيِضئ ُنوُرُكم ُقَدّ

َماَوات«.  دوا َأَباُكُم اَلِّذي ِفي الَسّ َة َوُيََجّ احِلَ الَصّ

لنكمل املسيرة، مسيرة احملبة
أتوّج���ُه ل���كِلّ من يق���رُأ هذه الكلم���ِة املتواضع���ِة أن يبحَث ع���ِن الل���ِه، وأن يَنّمي بذرَة 
ُه الل���ُه خائًبا. اإلمي���اِن ب���ا خ���وٍف. ابحث���وا ع���ِن الل���ه، من يبح���ُث ع���ن الل���ِه ال ي���رُدّ

ُيفَتُح لُكم«. اقَرُعوا  “اطُلبوا َتِدوا، 
بكلمٍة هدُفها إكراُم أبي، أطلُب منُكم أن ُتكِملوا مس���يرَتُه بحس���ب ما كان هو يطُلُب 

ِمّنا: »نشَر تعاليِم ربِّنا يسوع املسيح، تعاليِم احملّبة«.
���ماواِت« )مت 5: 19( »وأّم���ا ال���ذي َيعَمُل وُيَعّلُم، فه���ذا ُيدَعى عظيًما في ملكوِت الَسّ

وكما كاَن يقوُل أبي: »ما تخاف، خّلينا ْنَصّلي ورّبنا بِدبِّر«.
ابُنكم رجا يوحّنا شاما

تحقيق الوصية الجديدة





ُل وُتخَتَزُن في القلِب والذاكرِة،  كم هي قاس���يٌة حلظاُت الوداِع والفراِق، التي ُتسَجّ
وكم نش���عُر باحلزِن واخلسارِة والفاجعِة، ونختنُق بالدموِع، ونحن نوّدُع واحًدا من 
رعاِة كنيسِة البشارِة األفاضل املؤمننَي بالرسالِة الكهنوتّية العظيمة، من ذلك الزمِن 
اجلميِل، أبونا العزيز يوحّنا شاما، الذي فارَق الدنيا في ُذروِة مسيرِة عطاٍء عريضٍة، 
ومشواِر حياٍة في السلِك الكهنوتّي والعمِل االجتماعّي، تارًكا وراَءُه سيرًة عِطرًة، 
وذك���ًرى طّيب���ًة، وروًح���ا نقّي���ًة، وَعَبًقا وش���ًذى، وميراًثا م���ن الِقَيِم وامُلث���ِل النبيلة.
في���ا أيها اإلنس���اُن الطّيُب، والكاهُن املخّل���ُص، ويا نبَع العطاِء، يع���ّز علينا فراُقَك 
َك ملا قّدمَتُه من علم  ف���ي وق���ٍت نحتاُج فيه إلى أمثالِك. ومهما كتْبنا لن نوفي���َك حَقّ
ووقٍت وُجهٍد وتفاٍن، في س���بيِل كنيس���تِنا ومجتمِعنا عاّمًة ألجِل مس���تقبٍل أفضَل، 
وعلمَتن���ا م���ن أخاق وقَيم فاضلة، وغرس���َت فين���ا ُحَبّ الكنيس���ِة ومعرفِة الكتاِب 

املقّدِس، ومَنّيَت في أعماِقنا ِقَيَم احملّبة واخليِر واالنتماء.
عرْفنا فقيَدنا كاهًنا هادًئا، متس���اِمًحًا، راضًيا، قنوًعا، ملتِزًما بإنس���انّيتِه، حمَل 
األمان���َة بإخ���اٍص، وأعط���ى للحي���اِة والناِس ُجه���َده وخبرَت���ُه وتربَت���ه وحَبُّه. 
ها اإلمياُن ودماثُة اخُلُلِق وحس���ُن املعش���ِر وطيبُة  متّت���َع بخصاٍل ومزاًيا حميدٍة، ُجُلّ
القل���ِب، متمّي���ًزا بالتواضِع الذي زاَده احتراًما وتقدي���ًرا ومحّبًة في قلوب الناِس 
واملؤمن���ني وكّل من عرَفه والتقى ب���ه. فمحّبُة الناس هي ثروٌة أبقاها األُب يوحّنا 

بعد موتِه، وهل يوجُد أغلى من هذه الثروة...؟!
نبُأ انتقالَِك املفاجئ وقَع علَيّ كالصاعقِة، خبٌر من الصعِب تصديُقه أو استيعاُبه، 
بينما كنُت طريَح الفراِش بس���بِب عملّيٍة جراحّيٍة ُأجِرَيت لَي ولم أستِطِع املشاركَة 
بالتحضي���راِت للجن���ازة، لكّنن���ي طلب���ُت م���ن أعض���اء املجل���س وموّظف���ي مكتب 
املجل���س تهيَز كِلّ ما يلزُم للجنازِة لتك���وَن جنازٌة تليُق بأبينا يوحّنا وتليُق بالطائفِة 

التي تهتّم بُرعاتِها وأبنائِها.
ال أنس���ى بعَد انتخابي رئيًس���ا للمجلِس بدورتِه احلالّية جلس���اَتنا س���وّية والتي امتّدت 
لس���اعاٍت في بناء خّطِة عمٍل مستقبلّيٍة للعمِل املشترِك بني رعاِة الكنيسِة واملجلِس ملا 
فيه من مصلحِة الطائفة، ومن أهم املاحظات التي ترد على خاطري وأنا أُخُطّ هذه 

الكلماِت، هي روُح التفاهِم بيَننا والهدُف املشترُك، والحظُت مدى حبَِّك للكنيسِة 
والرعّي���ِة، لك���ّن املوَت خطَفَك مّنا ورحيُلك املبكُر كان خس���ارًة لكنيس���تِنا ورعّيتِنا.

ال أنس���ى يوَم األحِد األخيِر في حياة أبونا العزيز يوحّنا، كاَن قد اس���تضاَف وفًدا 
م���ن روماني���ا،  حي���ث رافَق ه���ذا الوف���َد الدكتور املراف���ُق لق���دِس األب يوحّنا في 
رس���الة الدكت���وراة، وه���و األب الدكتور س���تيليان توفانا. ومع العل���م بأّني كنُت 
ف���ي مرحلِة التحضيِر إلجراء عملّيٍة جراحّية، إال أّنني طلبُت من الطبيِب املعالِج 
تأجي���َل التحضيراِت للعملّيِة لس���اعات ما بعد الُظهِر، وذلك ألّنه انتابني ش���عوٌر 
داخل���ٌي أّنني يجُب أن أكوَن مع ُقدِس األِب يوحّنا في هذا اليوِم وهذه اللحظاِت 
الس���عيدِة واحلّساس���ِة من حياتِه الكهنوتّي���ِة، وحتّدثنا كثيًرا أم���اَم احلضوِر في قاعة 
البش���ارِة حوَل أطروحة الدكتوراه لألب يوحّنا، وكانْت لألب الدكتور »ستيليان 
توفانا« كلمٌة طويلٌة سرَد فيها ِخصاَل وميزاِت األِب يوحّنا أثناَء التحضيِر لرسالة 
الدكت���وراه، وكان يوَمه���ا لألس���ف لق���اُء الوداِع ب���دوِن أن ندرَك ذلك. ال أنس���ى 
نظراَت���ُه املتفاجئَة عند حضوري ومش���اركتي له في يوم األح���ِد األخير، لعلِمه أّنه 
علّي التواجُد في املستش���فى للتحضيِر للعمليِة، وال أنسى كلماَته عندما شكرني 
ومتّنى لي الشفاَء والعودَة خلدمِة الكنيسِة والطائفِة بأسرِع وقت.لقد غَيَّب املوُت 

كاهَننا احلبيَب الغالي جسًدا، لكّنه سيبقى في قلوبِنا دائًما، ولن ننساه.
يَت  طوب���ى لَك أُيّها األُب يوحّنا، َنْ قريَر العنِي ومرت���اَح الباِل والضميِر، فقد أَدّ
األمان���َة وقم���َت ب���دوِرَك على أحس���ِن وج���ٍه، وترك���َت وراَءك َخَلًف���ا صاحًلا خليِر 
س���لٍف. وم���ا ل���ي إاّل أن ُأنهَي كلمَة التأبنِي هذه،  ببيتني من الش���عِر قالهما ش���اعُر 

النيِل حافظ ابراهيم في رثاِء أمير الشعراء أحمد شوقي:
ْف��َت ف��ي الدني����ا بي����������اًن�ا خ���ال�����������ًدا         وت��رْك�����������َت َأجي������������ااًل م����ن األبن���������������اِء »خ��َلّ
ه��ِر إِنص��������اٌف وُحس����ُن ج�����������������زاِء« وغ�ًدا س�يذكُرَك الزم��������������اُن، ول�������م َيزْل         للِدّ

احملامي بسيم نصير عصفور
رئيس مجلس الطائفة األرثوذكسّية - الناصرة

كيَف لي أن أنسى



ل���م أتوّقع يوًم���ا أن أقَف هذا املوقَف الصعَب لتأبنِي ورثاِء أخي وصديقي الكاهن 
الدكت���ور يوحّنا ش���اما، الذي كاَن زه���رًة يانعًة وُقِطَفْت قب���َل األواِن وتوارْت عِن 

األنظاِر بشكٍل مفاجٍئ وقّهار.
معرفتي بِه منُذ س���نواٍت طويلة.. إنساٌن ُمس���الٌم مثّقٌف خلوٌق ومتعِلّم، لُه رؤيٌة 
ا وعالية.. أمضى س���نواِت حياتِ���ِه في خدمِة أبن���اِء الطائفِة  مس���تقبلّيٌة س���اميٌة ج���ًدّ
بش���كل خاٍصّ وال�مجتمع بش�������كل ع���������اّم. وقد ُعّلَقت علي���ه آم��������اٌل ُمس���تقبلّيٌة 
كثي���رٌة ومفي���������دٌة، ولك���ّن الق����دَر ل���م يتُرْكُه ليعطَي أكث���رَ  ألبناِء ش���عبِِه من علوِمِه 
وثقافت����ه الروحّي���ِة العالي���ِة كم���ا كان يتصّور، فاختطَف���ُه املوُت وهو ف���ي منتصِف 

عمِره وِعِزّ عطائ����ِه.. 
»لق���د أس���رعَت الرحيَل وكنَت تبغي الوص���وَل إلى الُعا س���ريًعا، حيُث ال وجٌع 

وال هٌمّ وال تنّهد«.
لق���د حتّدثنا عّدة مّراٍت عن اخلدم���اِت الروحّيِة، وكنَت أّوَل من يتقّدُم خلدمِة أبناِء 
الطائف���ة في هذا املج���اِل، وقبَل أّياٍم معدودٍة من وفاتَِك بدأَت بالتحضير  كما في 

كّل سنة لدورة اخلّطاب؛ ولكن ليس على مشيئِة الرِبّ أّي اعتراض.  
فباس���ِم جمي���ِع أعضاِء الهيئة التمثيلّي���ِة أتقّدُم بأحِرّ التعازي أله���ِل الفقيد وجلميِع 
أف���راِد عائلتِِه األعّزاء ف���رًدا فرًدا، وألبناِء الطائفِة الك���راِم، وأبتهُل إلى الله تعالى 
أن يتغّمدُه في فسيح جّناتِِه، ولذويِه وأهِلِه الكرام الصبَر والسلوان، ولتُكْن لهم 

آخُر األحزان. الله يرحُمه. .

منر ناصر
رئيس الهيئة التمثيلّية

قال الرّب يسوع:
"أنا هو القيامة والحياة،

من آمن بي ولو مات فسيحيا"



.1969/03/20 بتاري���خ  أرثوذكس���ّية  لعائل���ة  ش���اما  يوحن���ا  األُب  ُول���د 
الوال���دان هم�������ا األُب رحم���ه الل���ه رجا ش�������اما، والوال���دة أطَال الل���ه في عمرها 

سميرة شاما.
ل���ه من األخ��������وات ثماني��ة أك�����بر من���ه وأخوي�����ن، وقد ُأعطي االس���م »م�����اج���د« 

عند والدته.
كب���ر وترع���رع ف���ي حض������ن عائل���ة مس���يحّية ُمِحّب���ة، رّب���ت أبناءه�������ا عل���ى قي������م 

أخاقّية مسيحّية.
أبن���اء جيل���ه. ب���ني  ب���ارًزا  ف���ي املدرس���ة وغ���دا ش���اًبّا  ب���ارًزا  كان ول���ًدا وتلمي���ًذا 

تخ���ّرج م���ن ثانوّي���ة القّديس يوس���ف )املط���ران(، والتح���ق بالتعلي���م اجلامعي في 
مج���ال احلق�����وق وحص���ل على اللق����ب األّول والث�����ان���ي في احلقوق والثالث في 

الّاهوت األرثوذكسّي.

أدار مكتًبا للمحاماة في الناصرة، وبالرغم من أّنه قضى فترة التدريب للمحاماة في 
حيفا، وحصل على عّدة عروض عمل هناك، إال أّنه فّضل أن يعوَد ويخدَم بلده.

زاوَل مهن���ة احملام���اة مل���ّدة أربع���َة عش���َر عاًما، ولم يعم���ل في املج���ال اجلنائّي وال 
العائل���ّي بالرغ���م م���ن العروض املاّدّية املغري���ة في هذه املج���االت، إال أن املال لم 

يكن هدفه طيلة سنوات عمره.

ت���زوج عام 1997 من س���مر فرح ش���اما، ورزق بثاثة أبناء رج���ا، جوان ونور.
���ا، اهت���م ب���أوالده ومنَحه���م ذاَته وحياَت���ه. وتربيت���ه ألبنائه  كان زوًج���ا وأًب���ا ُمحًبّ
بناه���ا عل���ى ُأس���ٍس مس���يحّية متين���ة، والي���وَم وبع���د غياب���ه اجلس���دّي عّن���ا، نح���ن 
ن���رى هذه اأُلس���َس كم هي متينة ومبنّية بقّوة، ألّن ُأساس���ها هو الس���ّيد املس���يح.

ا سيرة حياة األب يوحنا شاما قب���ل أن يتوّج���ه إل���ى درب الكهن���وت، كان األُب يوحن���ا »ماجد«، إنس���اًنا ُمحًبّ
للمس���يح والع���ذراء مرمي بش���كل خ���اّص، وكانت الش���خصّية الت���ي اجتذبته من 
اإلجني���ل ه���ي ش���خصية يوحّنا احلبي���ب، فاخت���ار البن���ه الثاني اس���م ج���وان تيّمًنا 
بالقّدي���س يوحّنا احلبيب، ولم يكن على أّي علٍم أو فكر بأّنه س���يأتي يوم ويتقّدم 
األُب يوحنا »ماجد« إلى الكهنوت ويختار لنفس���ه اس���م القديس يوحنا. واختار 

اسم نور البنه الثالث تيّمًنا بنور املسيح.

كان األُب يوحن���ا »ماج���د« ق���د قرأ اإلجنيل كما يق���رأه كّل مس���يحّي، لكّنه وعلى 
حس���ب م���ا كان يقول: »لم أكن أفه���م بعض اجلمل بالرغم من أنه���ا ُكتبت بلغتِنا 
العربّي���ة«. إجنيل���ه لم يفارْق���ُه في أي مرحلة م���ن مراحل حياتِه، حّت���ى في فترات 

تعّلمه وسفره خارج الباد.

في عام 2005 دخل »أبو ماجد« – الس���ّيد رجا ش���اما- الى املستش���فى َجّراء نوبة 
قلبّي���ة م���ن غير أم���راض س���ابقة، ومن هنا ب���دأ التح���ّول الكبير في حي���اة »ماجد« 

والبحث عن احلقيقة.

واتخذت حياة األُب يوحنا »ماجد« منًحى آخَر وبدأ يبحُث في سّر احلياة. فكان 
يجلس أمام اإلجنيل وأيقونة املس���يح طالًبا الفه���م واملعرفة والرحمة، كان يطلب 
من املسيح االستنارة ملعرفة سّر احلياة واإلرشاد، ومن بعد شهر استعاد الله نفس 
»أب���و ماجد« وكان ذل���ك بتاريخ 2005/08/20 ومراِس���م جنازته كانت بتاريخ 

.2005/08/21

ول���م يُع���د األُب يوحنا »ماجد« إلى حياته الس���ابقة كمحاٍم، ب���ل بدأت رحلته في 
البحث عن احلقيقة تتسع أكثر وأكثر، وانطلق بحًثا ودراسًة.

درس وبح���ث ع���ن أّي ديان���ة ه���ي الصحيح���ة، وأّي طائفة، وتوّص���ل بعد جهد 



وبارش���اد ال���روح الق���دس ال���ذي ف���رزه م���ن بط���ن أّم���ه إل���ى أّن األرثوذكس���ّية هي 
وبحّق الطريق القومي. فالتزم الدراس���ة واملطالعة والبحث عن كنيس���ته، ُأُسِس���ها 
وعقائدها. ولم يبخل عليه رّبنا وإلهنا مطلًقا بل كان ُيغدق عليه املعرفة واألجوبة 

لكي ال يكون مترّددا في إميانه بل ثابًتا وقوًيّا.

كان ل���ه مرش���دون روحّي���ون س���اعدوه وأرش���دوه، وأٌب روح���ٌيّ واحٌد بحس���ب 
ته وإرشاده طيلة هذه  تعاليم كنيستنا، وأبوه الروحّي احتضنه وغمره مبحّبته وُأبَوّ

السنني، وقاده  في الطريق إلى الكهنوت.

وم���ن ع���ام 2005 وحت���ى بالتحديد تاري���خ 2009/05/21 - ي���وم عيد القديس 
يوحنا احلبيب واألُب يوحنا »ماجد« ملتزم بالكنيس���ة والصلوات، يصّلي، يعمل 
ويدرس، وفي ذلك اليوم اخلاّص بشفيعه قّدم طلب الكهنوت للمجمع املقدس.

طيل���ة هذه الس���نوات ومنذ ش���عوره بالدعوة للكهن���وت وحّتى اّتخاذ الق���رار ليتقّدم 
���ه الوحيد معرفَة إرادة الله، وإن كانت الدعوُة التي ش���عر بها تذبه  بطلبِ���ِه، كان هُمّ
للكهنوت صحيحة أم ال. كان يصّلي على الدوام لكي يكشَف له رُبّنا ذلك، كي ال 
يكون عَثرًة ألحد إذا لم تكن له دعوٌة من الله، وبذلك ال ينجح بعمله الكهنوتّي.

وأت���اه اجل���واب جلًيّا واضًحا في يوم م���ن أّيام اآلحاد في الق���ّداس، حيث أّنه في 
الدقائق التي قبل املناولة اعتاد النزول الى املغارة ليصّلي ويطلب، فش���عر بدفٍء 
غريٍب ورأى س���ّيَدتنا والدة اإلله تنحني باتاهه، ورأى نفس���ه أماَمها البًسا ثوب 

الكاهن في مغارة كنيستنا املقّدسة.

وبعد سنة وشهرين من تقدمي الطلب حصل على موافقة املجمع املقّدس، وكان 
ذلك في يوم جّناز أحد أعّز أصدقائه، فقال: »إّن صديقه انتقل الى السماء وهو 

بدأ الطريق الى السماء«.

في 2010/8/21 سيم شّماًسا على يد سّيدنا املطران كرياكوس الكّلّي الوقار، 
عن���د مذبِح كنيس���ة اجللجلة في كنيس���ة القيامة، ووقَف حت���ت الصليب طيلة فترة 
الق���داس إل���ى جان���ِب يوحّنا احلبيب. س���يامُته مّتت ف���ي ذات تاريخ جن���ازة والده 
2005/08/21 ال���ذي كان بالنس���بة له أٌب غاٍل، صديٌق عزيز ومرش���د. كان 
ا، وكان يقول دوًما: »ليس هناك ُصدٌف في املس���يحّية،  فراُق���ه له أم���ًرا صعًبا جًدّ

وكّل شيٍء مضبوط بيد الله القوّية«.

وبتاريخ 2011/04/16 س���يم كاهّنا على مذبح العلّي في كنيس���ة البشارة حيث 
دعتُه أّمنا العذراء ليخدمها في كنيس���تها، واختار أن يكون تاريخ س���يامتِه في يوم 
»س���بت لع���ازر«، واحتف���ل ب���أّول قّداس ل���ه ككاهن في يوم الش���عانني، م���ع أبينا 

وسّيدنا كرياكوس وكهنة رعّيتنا األجّاء أطاَل اللُه في أعماِرهم.

ب���دَأ خدمَت���ه بالتبش���يِر كما عّلَمنا املس���يُح حّتى قبَل أن يرتس���َم ككاه���ن، ففي كّل 
مكان كان يتواجُد يأخذ بالّتحّدِث وبقّوٍة عن املس���يح، فقد كان املسيح هو محور 
حديثِ���ه وحياتِ��������ه. وكتب في مج����ّات البش���ارِة التي أعّده���ا وأصَدره�ا مجلُس 
الطائف���ة في مواضي���َع مختلف��ة، منها مقال�����ة »هدُف االنس������اِن في ه���ذه احلي����اة: 

مع����رفُة الله« و »وجه الشيطان« الذي مّت نشرهم في »مجلة البشارة«.

وب���دأ يِع���ُظ في الكنيس���ِة بعد س���يامتِه، وانضّم إل���ى جانِب األِب لع���ازر ليِعَظ في 
مجموع���ِة اللقاِء الروحّي، التي كان قد أّسَس���ها األُب لعازر، وكاَن األُب يوحّنا 

يشارُك فيها قبَل سيامته كاهًنا.

اهتَمّ بأن يعمَل ويعّلَم -حّتى بشكٍل فردّي- لكّل شخٍص قصَده طالًبا املعرفَة أو 
اإلرش���اد، وكان قد كّرس ُجَلّ وقتِِه للخدمِة، فلم يكْن يترك ش���خًصا س���أله عن 
أّي موض���وٍع دين���ّي دون أن يص���َل به إلى »بّر األمان« حس���ب تعبيره. فكاَن يقوُل 
عن ذاته، »إّن عطيَة الروِح القدِس لي واضحٌة، والله أعطاني أن أفهَم وأتكّلَم، 



وباس���تطاعتي أن أوِص���َل الرس���الَة الصحيحَة لكّل من يطلُب بحس���ِب ما يعطيني 
تي«.  الل���ُه ِم���ن ِحكَمٍة، وأن أصَل إلى قلوِب الناس بق���ّوة الروِح القدس، ال بقَوّ
كان يتمّتُع بروِح التمييز، فمن طلَب منه جواًبا لسؤاٍل فقط ألجِل اجلداِل لم يكن 
يتح���اوُر معه، ألنه يفّض���ُل أن يجتهَد في العمِل بحقِل الرّب ومع الطالبني معرفَة 

الرّب بحٍقّ ال للجدِل فقط.

اس���تطاع - ليس بقواه الذاتية إمّنا بقّوة الصاة - أن يرّد ُأناًس���ا قد تركوا الكنيس���ة 
واس���تقّروا في »بيوت غريبة« إلى حضن الكنيس���ة األم، وكّل منهم بدوره ش���هد 
بذل���ك. وم���ن اجلم���ل الت���ي كان يرّدُده���ا: »كيف ل���ي أن أش���رَب من م���اء غريبة 

وعندي رأُس النبع الصافي«.

َ في احملكمِة الكنسّيِة كقاٍض وعمَل لسنواٍت في احملكمة،  ومن جهة أخرى ُعنِيّ
َق العديَد من األزواِج  ونتائُج عمِله كانت رائعًة، اذ اس���تطاع وبقّوِة املسيِح أن يَوفِّ

وجنَح بإعادِة احملّبِة والوئام فيما بينهم ليكّونوا بيوًتا مسيحّية.

ولعّدِة س���نوات اش���ترَك بالندوات الت���ي ُأقيمْت عن طري���ِق وزارِة األديان في كّل 
أنحاِء الباد للتوعيِة، وكان فّعااًل في هذا املجال أيًضا.

كان م���َن املبادريَن لاش���تراِك ككهنٍة وطائفٍة في »مس���ابقِة الكت���اِب املقّدس« التي 
ق���اَم به���ا مجلُس ون���ادي عائلة البش���ارة الاتني ف���ي الناصرة. وَعِم���َل على إقامة 
لق���اء تكرمي ألبناء رعيتنا اللذين ش���ارك�����وا في »مس�������ابقة الكت�������اب ال�مق�����دس« 
بحض���وِر أعض���اِء مجل���س الطائفِة وجلنة »ن���ادي العائل���ة الات���ني« القائمني على 

برنامج ال�مسابقِة وأبناء الرعيِة.

ق���ّدم ع���ّدة محاض���راٍت على صعي���ِد الطائفِة في الناص���رة ومنطقِة الش���مال، ولم 
يرُفْض دعوَة أّي ش���خٍص طلَب منه إلقاَء محاضرٍة حّتى لو كاَن من كنيسٍة أخرى 

أو ديان���ٍة أخ���رى، وكانوا يتعّجبون من موافقتِه. وهو ب���دوِره لم يُكْن ذو وجهني 
ولي���س عن���ده محاباٌة للوجوه، فق���د كان صريًحا يجاهُر بإميان���ِه وعقيدتِه، فإمياُنه 
بكّل كلمٍة كان ينطُق بها عن عقيدِة كنيستِه، كان يعطيِه شجاعًة وقّوًة، ولم ُيعِط 

مجااًل للشِكّ في إميانِه وثباِت إميانِه األرثوذكسّي.

أح���ّب اخُللوَة، فنفُس���ه كانت تتوُق ملاق���اِة ومناجاِة خالِقه���ا. كان يقوم بزياراٍت 
لدير القديس س���ابا بني الفترِة واألخرى كّلما س���محت ل���ه الظروف، وكان يجُد 
ف���ي الدي���ر الراحَة التي كان يطلُبه���ا، وينصُح جميَع أبنائِه الروحي���نَي بزيارِة الديِر 

والقياِم بخلوٍة هناك.

عم���َل لس���نواٍت مع مجموع���ِة اللقاِء الروحّي، فقام كّل أس���بوع بإلق���اء محاضرٍة 
الهوتية أو شرح اإلجنيل والرسائل ويجيُب عن كّل األسئلة، أو احلديث عن أّي 
موضوع الهوتّي آخر ُطلب منه. ومع ذلك لم تكن اللقاءاُت مجّرد محاضراٍت 
قًة تِذُب الس���امع. وكان يهتم  إمّنا تخّللتها أجواُء احملّبة، فكانت محاضراُته ش���يّ
في أن يعوَد كٌل إلى بيته وقد فهَم بوضوح، من غير أن يبقى أّي س���ؤال أو ش���ّك 
ل���دى املوجودي���ن، وق���د س���معنا ذلك ف���ي رس���الته الصوتّي���ة األخيرة ف���ي تاريخ 
2020/02/22 حيث قال أّنه في احملاضرة القادمة سيجيُب على كّل األسئلِة 
الت���ي وصلْتُه بعد احملاضرِة األخيرة، ليفهَم اجلمي���ُع موضوَع الصاة للراقدين.

ومجموع���ُة اللق���اِء الروحّي قامت بعّدة برامج غي���ر احملاضرات، منها الرحاُت 
واجللسات التي اّتخذت طابًعا عائلًيّا.

عمَل على ترميِم كنيسِة املغارِة في دير املطرانية، حيث بدأ باملشروع مبعونِة بعِض 
األصدقاء محّبي الكنيسة. فجمَع التبرعاِت وساعده بذلك أفراٌد مجموعِة اللقاِء 
الروح���ّي، وس���عى إلى تس���جيِل امل���زاِر كمزاٍر أثرٍيّ كنس���ّي في وزارِة الس���ياحة، 
ومنذ ذلك الوقت تس���ّجَل املوق���ُع كأحِد املزاراِت األثرّيِة ف���ي الناصرة، ويقِصُدُه 



السّواُح مع املرشدين السياحّيني من داخل وخارِج الباد. وقد ُأقيمْت أيًضا فيها 
الصلواُت برئاسِة املطراِن كرياكوس والكهنِة وأبناء الرعّية.

قام بترتيب برنامج خاٍصّ للمخطوبنَي امُلقبلنَي على الزواِج، وذلك بشكل دورٍة 
م���ن ع���ّدة لق���اءات، نّس���قها ورّتبها األب يوحن���ا كي تت���اَءَم مع مش���اكِل زمانِنا، 
والت���ي اس���تخلَص مواضيَعها م���ن القضاي���ا الت���ي كان يواجُهها ويس���مُعها خاَل 
عمِل���ه كقاٍض في احملكمة الكنس���ّية. وكان لهذه الدوراِت األثَر الكبيَر وش���عرنا 
بنتائِجها، إذ حني احتاج أّي من الزوجني استشارًة أو تدّخًا مباشًرا في مواضيع 
حياتّي���ه، كان الطري���ق مفتوًح���ا بينهم وبني أبون���ا يوحّنا، ألّنه بنى عاق���اٍت طّيبًة 
معُه���م واحتضَنه���م واحتواُه���م، فكان يتمّيز بحس���ِن اإلصغاِء وكذل���ك باحلكمِة 
واجِلدّي���ة. اهتم باختيار محاضراٍت ومحاضرين أكفاَء ملعاجلِة مواضيَع حّساس���ٍة 
ا من خال اللقاءات التي نّسقها، واهتَمّ أن ُيتابَع األموَر مع كّل عائلٍة منهم. جًدّ

كان كّلما قصَده الناُس ليس���اعَد في قضّيٍة أو مش���كلٍة صعبٍة، قبل أّي ش���يء كاَن 
يصّلي طالًبا من الله أن يتدّخَل ويفتَح قلوَبهم حلّل املشكلِة، وكان يقضي ساعاٍت 
طويل���ًة في بعِض األحياِن للمس���اعدِة، وكّلما تخّطى مش���كلٍة كان يش���كُر الرّب 
وي���داوُم على ذك���ِر الضالعني في األمِر خاَل القّداس ليحَلّ املس���يُح في بيوتِهم.

صلواُت���ه وِطلباُت���ه لم تقتصْر ُمطلًقا على ش���خِصه أو عائلت���ِه، كان دوًما يذكُر كَلّ 
م���ن طلَب منه أْن يذكَره، ويذكُر كّل م���ن ليس عنَده من يذكُره، ويطلُب الرحمَة 
للراقديَن وعلى األخّص الذين ليس لهم من يطلُب الرحمَة من أجلِهم، ورعّيُته 

كانت دوًما في طلباتِه.

أح���َبّ املعرف���َة وعلى وجِه اخلص���وِص معرفة اإللهّي���اِت التي اجتذبت���ُه، وجعلْتُه 
يّتخ���ُذ ق���راًرا بأن يكمَل دراس���َته لّلق���ِب الثالث ف���ي الاهوت، واخت���اَر موضوَع 
دراس���ِة الدكت���وراة اخل���اّص بِ���ه » اخلليق���ُة اجلدي���دُة باملس���يح بحس���ب فك���ِر بولس 

الرسول« وأبحَر فيها.

امتازْت وظيفُته بفصٍل كَتَب فيِه عن »التأُلّه«، وهو الفصُل األكبر من الدكتوراة، 
حيث أشاَد به املمتحنون اخلمسة وأقّروا بأّنه لم يكن هناك أّي باحٍث الهوتّي قد 
تطّرق إلى هذا املوضوع، ولم ُيدّرْس ولم ُيناقْش من َقبُل، مما جعَل وظيفته ممّيزًة 
جًدا، واتفقوا على أن تقاَم دراساٌت جديدٌة انطاًقا من وظيفِة األِب يوحّنا، فقد 

قاَم األُب يوحّنا بفتِح باٍب دراسّي جديٍد، ُمثبٍت الهوتًيا.

ُنِش���������َرت له مقاالِت من ضم���ِن العم�����ِل على الدكت���������وراة في مج��ّات الهوّتية 
ف���ي روماني���ا منه���ا: »مهّم�����ة الكنيس�������ة اّت�������اه اخلليق������ة«، و »ال�مس���يح الطبيب 

النفس����ّي األعظ���م«. 

كت������ب أّوَل كت���اٍب ل���ه، وكان بصدِد نش���ِره إذ أنه���اُه في تاري���خ 2020/02/24 
أي قب���ل ي���وم م���ن انتقالِ���ه، وخّص���ص أوَل كت���اٍب ل���ه  للع���ذراء م���رمي، كُعربون 
محّبٍة وش���كٍر لس���ّيدتِنا والِدِة اإلله، إذ كتَب عن بتولّيِة العذراء وش���رَح املوضوَع 
بش���كٍل واٍف وواض���ح داِحًض���ا ب���ه كّل أق���واِل معارضي عقي���دة بتولّي���ة العذراء.

دع���اه ال���رّب في قّم���ة عطائه إلى املس���اكن الُعلوّية وكان في اخلمس���ني من عمره، 
فانتقل األب الدكتور يوحّنا شاما إلى األمجاد السماوّية يوم الثاثاء في اخلامس 

والعشرين من شهر شباط سنة 2020.

خسارٌة لنا.. لكّنه هو َربَِح السماء ومعاينة وجِه الله
اذكروه في صلواتكم

فليكن ذكره مؤّبًدا



لن أكتَب بالطُرِق املعتادِة؛ »مبزيٍد من احلزِن واألسى أنعي فقيَدنا الغالي«، ألّنني 
عل���ى رجاٍء أكيٍد أّن أخي وش���ريكي في اخلدم���ِة األُب املثّل���ُث الرحماِت يوحّنا، 
قد افتقَده العلّي بواس���ِع رحمتِِه، ودعاُه إليه ليقُطَن الس���مواِت، كما دعاُه ُمسَبًقا 
أرضًي���ا ليخ��������ُدَم رعّيَت���ُه الناطقَة بكلمتِ���ِه اإللهّيِة في الناصرة، وق���د لّبى الدعوَة، 

وفي كلت���ا احلالتنَي.

اليوَم ال نقوُل إّننا فقْدناُه، ألّننا نؤمُن أّن احلياَة األبدّيَة أعّدها اللُه لّلذيَن يحّبوَنُه، 
ولذلَك فإّن املثّلَث الرحماِت أبانا يوحّنا الذي أحَبّ الرَبّ بهذا املقداِر وكّرَس لُه 
ذاَتُه، قد كِس���َبْتُه الس���ماُء ونحُن مَعها إذ يحمُلنا بصاتِه، ومَن اآلن، مَن العرِش 
نا أجمعني، نحُن الذيَن عرفناُه وعاش���رناُه  ، فهذه بركٌة نحص���ُل عليها كُلّ اإلله���ِيّ

حتى أمسْينا معُه بالصاِة ُمَتّحدين!

احلزُن واألس���ى ليَس من ش���خصّيِة اإلنس���اِن املؤمِن، ألّن ذلَك يحِم���ُل في طّياتِه 
ع���دَم إمي���اٍن، وثِقًة مفق���ودًة. إّن املنَتِقَل عّن���ا _وخاّصًة أّننا نتكّلُم ع���ن كاهِن اللِه 
العلّي_ أمس���ى ف���ي ظاِل الن���وِر بنَي أحض���اِن القّديس���نَي واألب���راِر الصديقني، 
وعلي���ِه نح���ُن في عزاٍء أنه انتقَل م���ن بينِنا كاهٌن إلى الس���ماِء، مندوٌب يحمُل إلى 
ال���رِبّ أوجاَعنا وآهاَتنا وآالَمنا، لكي يتش���ّفَع إذ ذاَك فين���ا بكِلّ األناِة واحملّبِة التي 

يحمُلها في قلبِه لناصرتِه ولبلِده وشعبِه املؤمن.

أبونا يوحّنا؛

عرفُت���َك رج���ًا ف���ي اإلمي���اِن، ش���هًما ف���ي العقي���دِة، مرس���ااًل للمحّب���ِة، ق���ّوًة في 
الصم���وِد، جّباًرا ف���ي احتماِل َمش���ّقاِت وهموِم رعّيتِ���َك، تباَدْلنا كثي���ًرا هموَمَك 

اليوَم إن سمعُتم صوَتُه فال ُتقّسوا قلوَبكم

لرعّيتَِك وحرَصَك لتثبيِت كلمِة الرِبّ فيهم، كانت لنا الكثيُر من اجللس���اِت التي 
فيه���ا فتْح���َت لَي قلَبَك وش���اركَتني هموَمَك الرعائّيِة، والتي م���ن خاِل كلماتِك 

ا على كاهٍن أصيٍل، شرقٍيّ أرثوذكسٍيّ ال ِغَشّ فيه. تعّرفُت حًقّ

األن أن���ا ف���ي تعزي���ٍة كبي���رة.. ارُقْد بس���اٍم يا أخي احلبي���َب بنَي أي���دي ربَِّك الذي 
س���َت وعّلمَت ووعظ���َت وجمعَت لُه نفوًس���ا ونفوس���ا. رحمُة الله  عش���ْقَت وقَدّ
تتن���ّزُل على نفِس���َك وتقيُم������َك في اليوِم األخي���ِر منتصًرا مع كِلّ م���ن أحّبوا الرَبّ 

ُحب��ًا حّتى النهاية.

وأبنائِ���َك  لرعّيتِ���ك  وعائلتِ���َك،  وأبنائِ���َك  ���ة خلورّيتِ���َك  والقلبُيّ احل���اّرُة  تعزيات���ي 
الروحّي���ني، الذي���ن أس���أُل لُه���������م م���ن خاِل صلواتِ���ك التعزي���َة والق���ّوَة، الصبَر 

والعمَر ال�مديد.

ليُك���ْن ت���ذكاُرَك مؤّب���ًدا ي���ا أخ���ي وش���ريكي ف���ي اخلدم���ِة أبون���ا يوحّن���ا احلبي���ب.

األرشمندريت أفيينيوس عرنكي



بحث الدكتوراه لألب يوحنا شاما في الكتاب المقدس



األب الدكتور يوحنا )ماجد( شاما البحث في الكتاب املقدس - رومانيا
األب األستاذ الدكتور ستيليان توفانا 

جامعة ”Babeș-Bolyai”، كلوج- نابوكا      
كلية علم الاهوت األرثوذكسي، رومانيا

1. التمهيد
األُب الدكتور يوحنا )ماجد( ش���اما، ُيعتبر شخصّية منوذجّية ُيحتذى بها للبحث 

في الكتاب املقدس والتوراة.
في س���نة 2013 بدأ األب يوحنا ش���اما دراسته للقب الدكتوراه في علم الاهوت 
روماني���ا،  كلوج-ناب���وكا،   ،»Babeș-Bolyai« جامع���ة  ف���ي  األرثوذكس���ّي 
متخّصًص���ا في بحث الكتاب املقدس وتفس���يره في العهد اجلديد، حتت إش���راف 

األب األستاذ الدكتور ستيليان توفانا. 

لق���د ح���اَز األُب يوحنا ش���اما على أعل���ى الدرجاِت خ���ال دراس���ته، حيث قّدم 
العديد من التقارير املتعّلقة ببحثه، واجتاز عّدة امتحانات أيًضا.

في ش���هر أيلول س���نة 2019، قام األب يوحنا ش���اما بالدفاع عن أطروحته 
»اخلليق���ة اجلدي���دة ف���ي املس���يح بحس���ب فك���ر بول���س  للدكت���وراه بعن���وان 
الرس���ول«، وق���د مّت منحه درج���ة »جّيد جدا«  من قبل جلن���ة التحكيم املؤّلفة 
من خمس���ِة أعضاء من خيرة علم���اِء الكتاب املقّدس من مختلف اجلامعاِت 

املرموقِة في رومانيا. 

ُتساهُم هذه األطروحُة مساهمًة كبيرًة في مجاِل البحِث في الكتاب املقّدس فيما 

يختّص مبجال دراسات فكر القديس بولس في علم اإلنسان »االنتروبولوجيا«.

2. بعض املالحظات التحليلّية عن الرسالة - »اخلليقة اجلديدة في املسيح 
بحسب فكر بولس الرسول« 

س���وف أقوُم بعرِض بعض النتائج التحليلّية معتِمًدا ُأسًس���ا علمّية ومتماش���ًيا وفق 
ش���روط ومتطّلبات الدراس���ات العليا للقب الدكتوراه، وذلك من خال دراس���ِة 

وحتليل هذا العمل، حسب العنوان املذكور أعاه.

أ. أهّمية موضوع الدكتوراه في دراسات الكتاب املقدس
ف���ي احلقيق���ة إّنُه لم تتَمّ معاجلُة مثل هذا املوضوِع في أبحاِث الكتاب املقّدس على 
املستوى األكادميّي والدراسات العليا للّدكتوراه. لذا ُقمُت باالقتراح على األب 
يوحّنا بدراسِة ومعاجلة هذا املوضوع. باإلضافة إلى ذلك، إّنه لم تتَمّ دراسُة هذا 
املوض���وع ف���ي باِده، ليُك���ْن ُمتاًحا وفي ُمتن���اوِل يِد جميع املؤمنني في الكنيس���ة. 

حتاوُل هذه الدراس���ُة إظهاَر الهدِف الرئيسّي حلياِة اإلنسان على األرض، وسَبِب 
وج���وِده. إّنها محاولٌة لفهِم ُعم���ق أفكاِر الّله، والغايِة التي م���ن أجِلها َخلق اللُه 
البش���ر. اللُه خلَق اإلنس���اَن ألجِل هدٍف س���اٍم وهو »احملّبة«. يحاوُل املؤلُف من 
خاِل هذا العمل، إظهاَر كيف يحُبّ اللُه اإلنس���اَن، وكيَف تعامَل ويتعامُل اللُه 
ُه الله، حتى يبلَغ هدَفه األساسّي وهو الذي ألجِله ُخلَق  مع اإلنسان - الذي أحَبّ

اإلنساُن منُذ البداية. 
باإلضافة إلى ذلك، حاول املؤلف إثبات أّن اإلنسان ُخلق لهدٍف مقّدس، وهو 
أن يحي���ا بف���رٍح دائم ومحّبة أبدّية. ومبا أّن اإلنس���ان أخفَق في عدن، فإّن الله من 

محّبت���ه لإلنس���ان منَحُه فرصًة ثانيًة ليس���تعيَد بذل���ك مكانَته األصلّي���ة، عن طريق األب الدكتور يوحنا )ماجد( شاما البحث في الكتاب المقدس - رومانيا
التجّسد اإللهّي للسّيد يسوع املسيح.

الفكرة املركزية التي يهدف إلى إبرازها من خال هذا العمل، هي إن الله يحرص 
دائًما على توجيه اإلنس���ان حّتى بدوره يصبح ش���بيًها ليس���وع املس���يح. حلظة بلوغ 
اإلنسان هذه املرحلة الروحّية السامية أو على األقل محاولته الصادقة لتحقيق هذه 
���ه »Deification« والتي هي  الغاي���ة، عندها فقط يرتقي اإلنس���ان إلى مرتبة التأُلّ
نعم���ة مقّدس���ة منحها الله لإلنس���ان. هذه النعم���ة ُتعطى لإلنس���ان لتمّكنه من بلوغ 
الغاي���ة األولى األساس���ّية للخليق���ة وهي بالتالي م���ا كان في فكر الله من���ذ البداية.  

مع أّن بولس الرس���ول لم يستخدم في كتاباته كلمة التأُلّه »Deification«، إال 
أّنن���ا حاولنا إثبات الفكرة التالية في جمي���ع تعاليمه وهي: أّن الغاية القصوى من 

اخلليقة اجلديدة »عن طريق التجسد اإللهّي ليسوع املسيح« هي بلوغ القداسة.
من خال هذه الرس���الة أيًضا، ُنبرهن أن هذه هي تعاليم يسوع املسيح والرسل، 
آب���اء الكنيس���ة القديس���ني، وأيض���ا تعاليم الكنيس���ة من���ذ األزل حّت���ى يومنا هذا.
م���ن وجه���ة نظ���ر املؤّل���ف، هنالك نق���ٌص كبير ف���ي الكت���ب واملق���االت الاهوتّية 
املكتوب���ة باللغ���ة العربّية والتي تعال���ج مثل هذا املوضوع. بالرغ���م من أّن الكتاب 
املقّدس يوّضح أّن العرب كانوا من بني أوائل األمم الذين أعلنوا ونادوا بالعقيدة 
املس���يحّية: »الكريتّي���ن، والعرب، فإّننا نس���معهم ينطقون بألس���نتنا بعظائم 
الله« )أع.2:11(. هذه التناقضات تس���توجب بع���ض التوضيح وُتلزمنا بالنظر 

بإجراء املزيد من األبحاث املستقبلّية.

لك���ن ف���ي الس���نوات األخيرة وف���ي منطق���ة أنطاكيا، الحظن���ا قيام نهض���ة جديدة 
تعت���زم التغيير وبدأن����ا نقرأ مقاالت عدي���دة مكتوبة باللغة العربّية، بالرغم من أّن 
معظمه���ا ه���و عبارة عن ترجمة من لغ���ات أجنبّية أخرى وفق���ط القليل منها كتب 

ا باللغة العربية. فعلًيّ

ب. تقييم فحوى العمل
حتتوي رس���الة الدكتوراه هذه على تس���عة فصول رئيس���ّية وهي عب���ارة عن )307 

صفحات+ 13 صفحة من املراجع العلمّية(.

الفصل األول -  التمهيد - يعرض املؤّلف البحث مراعًيا موضوع الرسالة.

»اخلليق���ة«  »κτίσις« أي  الفص���ل الثان���ي -  املقدم���ة - معن���ى املصطل���ح 
)صفح���ة 19-26( – في���ه ُيع���ّرف القصد من املصطل���ح »κτισις - اخلليقة« 
وكيفّي����������ة اس���تخدامه����ا ف���ي الكت���اب املقدس. يش���رح املؤّلف مص���در املصطلح 
»κτισις« ويوّضح بش���كل موّس���ع عملّية الوجود، كأمر ناجت عن قرار اإلرادة 
والواقع بصيغته النهائّية وذاك باإلرادة. إّن التفسير يتجاوز املعنى احلرفي لكلمة 
»katabale- يدف���ع / دف���ع الثم���ن«، واملعن���ى املجازي ليش���ير إل���ى نتيجة هذا 

الفعل، ليصبح كيان مستقل ووحدة كاملة بحد ذاته. 

زد عل���ى ذل���ك، فإّن املؤّل���ف يقوم بالتمييز ب���ني خلق اإلنس���ان األول - وهو آدم 
القدمي - وتديد اخلليقة من خال التجس���د اإللهي ليس���وع املس���يح ويدعى آدم 
اجلدي���د أو آدم الثان���ي. ف���ي البدء خلق الله آدم من ال ش���يء، م���ن تراب، وهذه 
تدعى »خليقة جديدة« أي خلق شيء جديد، و »جديد« مبفهوم النقيض من عدم 
وجود الشيء أصا، أما بعد التجسد اإللهي ليسوع املسيح، خلق الله »اإلنسان 
اجلدي���د«، املقص���ود هنا مبفه���وم »اجلديد« أي »التجديد« لش���يء م���ا كان موجوًدا 

سابًقا، أي تديد خليقة الله.

يق���ول بول���س الرس���ول إن كّل مس���ًعى م���ن هذه املس���اعي ه���و خليق���ة جديدة في 
املس���يح، مع التنويه بأّن يس���وع املسيح ال يخلق اإلنس���ان من ال شيء، وإمّنا يقوم 
بتغيير اإلنس���ان املوجود )آدم القدمي( إلى اإلنسان اجلديد، أي اخلليقة اجلديدة. 

لذا يسوع املسيح يقوم بإعادة خلق أو بتجديد اإلنسان. 



فيم���ا بع���د يقوم ال�مؤّلف مبقارن���ة اخلليق���ة اجلدي��دة في العه���د القدمي مع األخرى 
في العهد اجلديد.

الفص���ل الثال���ث - اخلليق���ة في العه���د القدمي. وجه���ة نظر أو رؤي���ة جديدة 
)صفحة 26-67(، هنا يقوم املؤّلف مبقارنة آدم القدمي مع آدم اجلديد، يناقُش 
خصائ���َص آدم القدمي، الهدَف من خلقه، توّقعاِت الل���ه منه، أفعاله وأخطاءه، 

وعواقب اخلطيئة األولى.

أواًل؛ يبح���ث ه���ذا الفصل في اخلليقة في ما قبل التجّس���د اإللهّي للس���ّيد يس���وع 
املسيح، يكشف من خالها جميع العيوب الناجمة عن سقوط آدم في اخلطيئة، 
وفش���ل اإلنس���ان في حتقيق الهدف األساس���ّي من وجوده عل���ى األرض. هنالك 
العدي���د من العواقب الناجم���ة عن اخلطيئة األولى، حيث أّن ص���ورة الله في آدم 
أصبح���ت مش���ّوهة وضبابّي���ة. هذه اخلطيئة أّدت إلى إس���اءة اس���تخدام اجلس���د، 
والوق���وع ف���ي امللّذات واملتع، حيث س���ادت بس���بب ذلك حالة م���ن االضطراب 
الفك���رّي وتاش���ت وح���دة احلال بني ال���روح واجلس���د، وأصبح اإلنس���ان يعاني 

نتيجتها انفصال وانشقاق بني الروح واجلسد.

من���ذ أصبح���ت صورُة الله في آدم القدمي مش���ّوهًة، لم يعد باس���تطاعة آدم القدمي 
أن يتّحد مع خالقه وبالتالي عدم بلوغ التأُلّه. صّرح الله مراًرا وتكراًرا عن عزمه 

القيام بتجديد آدم، وقد قام فعًا بذلك.

باإلضافة الى ذلك، قام املؤّلف بالتش���ديد وإبراز فوائد التجّس���د اإللهّي ليس���وع 
املس���يح، النتائ���ج الصادرة عن التجّس���د اإللهّي وما يختّص ب���كّل عملّية اخللق، 
وأهّمّي���ة دور آدم اجلدي���د. إب���راز دور التجّس���د اإللهّي والذي م���ن خاله أصبح 
ا طليًقا م���ن ِعبء س���لطان اخلطيئة، لتحك���م عدالة ال���روح اإللهّي  اإلنس���ان ُح���ًرّ
وح  ب���داًل من ذلك، حيث يقوم املؤّل���ف بفحص النّص التالي: »ألَنّ ناموس الُرّ

الذي يهبنا احلياة في املسيح يسوع قد أعتقني من ناموس اخلطيئة واملوت.« 
)رومية 2:8(.

يس���وع املسيح، »اإلنس���ان اجلديد«، يعيد اإلنسانّية إلى مساِرها املقّدس؛ املسيح 
هو اإلنسان كما كان عليه أن يكون منذ البداية، هو »يسوع املسيح« ميّثل اإلنسانّية 
أمام الله. لذا من حّق أّي فرد االختيار في أن يكون ممَثًّا بواسطة يسوع املسيح - 

آدم اجلديد- أو بواسطة آدم القدمي، أو بتمثيل ذاته بنفسه.   

لك���ي يق���وَم يس���وُع املس���يح بتمثي���ل اإلنس���ان أم���ام الله، عل���ى الف���رد أن يتصّرف 
بحس���ب تعالي���م املس���يح وأن يطي���َع الوصايا العش���ر. وإللق���اء الض���وء أكثر على 
ذل���ك، اس���تطرُد وأتاب���ُع بأّن يس���وع املس���يح يس���توعب ف���ي داخله ويس���تر بكنفه 
كّل اجلن���س البش���ري )ال���ذي قبل���ه( واملخلوق���ات املفعم���ة باحلي���اة أو اجلم���اد.

 ،)94-67 )صفح���ة  املس���يح  ف���ي  اجلدي���دة  اخلليق���ة   - الراب���ع  الفص���ل 
في هذا الفصل من الرس���الة يتُمّ اس���تعراض سماِت املسيح كونه هو من جمع كّل 
الك���ون في داخله. بحس���ب وجه���ة النظر هذه، فإّن الدراس���ة ُتب���رز العاقة التي 
تربط فيما بني البش���رّية والكون، ومستوى هذه العاقة املترابطة وأثرها. وبنظرة 
خاطفة، يصف كيفّية تعامل يس���وع املسيح كعالم نفسّي مع اجلنس البشرّي حتى 
يتمّك���ن من إعادة بناء وتديد ما قد مّت هدمه في روح اإلنس���ان بس���بب اخلطيئة: 
»وألّنُه لم يكن ُمحتاًجا إلى ش���هادة أحٍد عن اإلنس���ان، ألّنُه كان يعلُم ما في 
اإلنسان.« )يوحنا 25:2(. خلق اإلنسان صورة مشوهة لله، نتيجة للخطيئة 
التي كان لها األثر األكبر على روحه، طريقة تفكيره، سلوكه، قدرته على رؤية 

احلقائق، ومقدرته على حتليل األحداث واألفكار.

الحظن���ا به���ذا الص���دد، أّن اهتمام يس���وع املس���يح كان مرّكزا على اس���تبدال التعاليم 
اخلاطئة أو إعادة شرح بعض اآليات نتيجة استيعاب الناس لفكر الله بشكل خاطئ. 

ث���ت روح وحياة اإلنس���ان ب���كّل املفاهيم.  حص���ل كّل ه���ذا بس���بب اخلطيئ���ة الت���ي لَوّ
س���كن الله بني ش���عبه، ش���اركهم همومهم، أظهر لهم ذاته كملكهم ومخّلصهم 

وكالشافي لكّل األمراض.

اخلليق���ة اجلديدة في املس���يح له���ا مكانة خاّصة حي���ث تربطها عاقة ممّيزة بيس���وع 
املس���يح. لق���د عاش الله بيننا وأظهر نفس���ه لنا كبش���ر من حل���م ودم. متنح اخلليقة 
اجلدي���دة للعدي���د من األش���ياء معًن���ى مختلًفا في احلي���اة. أحد األم���ور الذي مّتت 
معاجلت���ه به���ذا الس���ياق ه���و »معن���ى املعان���اة كمث���ال للتغيي���ر النفس���ّي الذي م���ّر به 
اإلنس���ان« )انظر صفحة 78(. إّن الفكرة الرئيس���ية التي مّت التعّمق في تفس���يرها 
ف���ي هذا النّص هي كالتالي: »أّن املعان���اة واملجد هما مفهومان مّتصان أحدهما 
باألخر فقط في حال ارتبطا باملسيح. بكلمات أخرى، فإّن القّديس بولس يفهم 

املعاناة كمدلول للخاص، فقط إن ارتبط بأمل أن يتّم تاوزه باملسيح.«

لقد وّضح املؤلف في رس���الته، أن الرس���ل وتاميذ املسيح وجميع املسيحيني قد 
فهموا هذا التغيير واعتادوا أن يتحّدثوا عنه.

الفص�����ل اخلام���س - اخلليق�������ة اجلدي���دة كم���ا تنعك��������س ف���ي رس���ائل بولس 
)صفحة 146-94(، 

إّن املؤّل���ف يع���رض أف���كار بولس الرس���ول عن اخلليق���ة اجلديدة كم���ا ظهرت في 
الرسائل إلى  كورنثوس الثانية )17،5(، غاطية، ورومية )25-8:18(.

ف���ي هذا الس���ياق، مّت التش���ديد بش���كل خاّص عل���ى العاقة التي ترب���ط بني كام 
وأف���كار بول���س الرس���ول وب���ني أنبي���اء آخرين م���ن العهد الق���دمي، خاّص���ة النبي 
أش���عياء. مبا أّن بولس الرس���ول كان من أصول يهودّية، لذا فهو من ذوي املعرفة 

اجليدة بكّل ما يتعلق بالعهد القدمي، بكام األنبياء وتعاليمهم أيًضا.

تكشف هذه الدراسة عن كيفّية تأثير املعرفة السابقة على القديس بولس، وكيف 

احت���وت هذه املعرفة تارب القديس بولس اجلديدة، املقصود هنا بكيفّية تداخل 
املعرفة اجلديدة التي تلّقاها من سّيدنا يسوع املسيح والروح القدس في املعمودية 
باملعرفة الس���ابقة. أما فيم���ا يتعّلق مبصدر وجهة نظر بول���س عن مضمون اخلليقة 
اجلديدة، فإّن األب يوحنا شاما يقتبس كام الاهوتّي ت. ريان جاكسون الذي 
يق���ول: »إن مفهوم بولس ع���ن اخلليقة اجلديدة عبارة عن تعبي���ر يتعّلق باآلخرة، 
���ن  أي بالدينون���ة واخل���اص الذي يش���مل الفرد، املجتمع، والكون والذي  ُيدَشّ
مب���وت وبقيامة املس���يح. حتى نتمّكن من إثبات ذل���ك، ُيقترح في هذا الفصل أن 
يتّم التعامل مع املصطلح καινὴ κτίσις اخلليقة اجلديدة )2 كورنثوس 17:5( 

للرسول بولس على أّنه عصر جديد.«

م للدكتوراه )األب يوحنا(  فيم���ا يتعّلق بالنّص )2 كورنثوس 17:5(، فإّن املتقِدّ
قام بتحليل واٍف للمصطلح καινὴ κτίσις  »اخلليقة اجلديدة«.

يش���ير األب يوحن���ا أّنه بحس���ب الن���ّص اإلجنيلي ف���ي رومي���ة )8: 18-25(،  أّن 
اخل���اص بالنس���بة لبول���س الرس���ول عب���ارة ع���ن رب���ٍط كام���ل بني خاص البش���ر 
وخ���اص اخلليقة جمعاء - العاقل وغير العاقل - وال ميكن الفصل بينهما، ألّن 
اخلليقة بحّد ذاتها قد تأّثرت بخطيئة البش���ر. بالنس���بة لِبولس الرس���ول فإّن مصير 
البش���ر واخلليق���ة ارتبط���ا مًعا بخطيئ���ة آدم وال ميك���ن فصلهما حت���ى اكتمال حتقيق 

أهداف الله في الفداء.

ل���ذا، ف���ان القداس���ة وت���ّدد العال���م واإلنس���ان ال���ذي مَت بواس���طة املس���يح وع���ن 
طريق تّس���د املس���يح وفع���ل الفداء مبوته وقيامت���ه، لهو أمٌر أكب���ر بكثير من مجّرد 
إع���ادة االحّت���اد الوج���ودّي للجميع ف���ي املس���يح. إمّنا ه���ي تعتبر اخلليق���ة األعظم 
)2 كورنث���وس 17:5؛ غاطي���ة 15:6( واخلل���ود. وج���ود املس���يح م���ن خ���ال 
التجّسد، الفداء والقيامة هو مبثابة ذروة اإلحساس واملسؤولّية والقّوة الضرورّية 
الدافع���ة باّت���اه التطّور والتحّول الروحّي للعالم واإلنس���ان والذي ال رجعة فيه. 



ُيش���ير الفصل اخلامس، الس���ادس والس���ابع إلى التقّدم باّتاه الهدف الرئيسّي 
م���ن حي���اة اإلنس���ان، ف���ي محاول���ة للرب���ط ب���ني أف���كار العه���د الق���دمي مب���ا يتعلق 
باخلليقة اجلديدة وأفكار ومش���اعر بولس الرس���ول التي عّبر عنها في رس���ائله من 
خ���ال عرض ألفكار  رس���ل آخرين ع���ن اخلليقة اجلديدة في املس���يح وفوائدها.

الفص���ل الس���ادس – الغرب���ة و االبتع���اد ع���ن الل���ه )صفح���ة 158-146(،
 ُيناقش فيه الغربة واالبتعاد عن الله. 

الفصل السابع - معرفة الله من خالل العالقة مع الله )صفحة 171-158(، 
���ه ُيناق���ش العاق�����ة مع الله واالحّت������اد معه، وهو العكس ت�ماًما ملا مّت مناقش���ته  فإَنّ
في الفص����ل الس���ابق. هذه هي احلال�����ة التي مّر بها اإلنس���ان األّول، آدم القدمي، 

منذ خْلِقه.

تعالج هذه الرسالة أيًضا، موضوع ابتعاد اإلنسان عن الله نتيجة خطيئته، وذلك 
كحقيقة وواقع تختبره اإلنسانّية بعد سقوط آدم وحواء في اخلطيئة. لقد تغَيّر هذا 
احلال بعد تّس���د يس���وع املسيح؛ إذ حصل اإلنس���ان على فرصة جديدة للتصالح 
مع خالقه من خال س���ّيدنا يس���وع املس���يح - عندها فقط من املمكن البدء بعاقة 
م���ع الل���ه، إذ ُفتح مَمٌرّ مقّدس للبدء بعملّية التواصل من جديد ملعرفة الله. لقد مّت 
إعادة بناء العاقة فيما بني الله واإلنس���انية، حيث أصبح بإمكان اإلنس���ان معرفة 

الله مبساعدة الروح القدس.

���ه )Deification( -  اله���دف م���ن حياة اإلنس���ان  الفص���ل الثام���ن - التأُلّ
)صفحة 273-171( 

إن ه���ذا الفصل ه���و املركزّي في هذه الرس���الة، حيث يتُمّ ع���رُض موضوع التأُلّه 
)Deification( كهدف رئيس���ّي حلياة اإلنسان على األرض، وحيث كان على 
اإلنسان حتقيقه منذ ُخِلَق في جّنة عدن، لكّنه حتّقق على يد آدم اجلديد في يسوع 

س���ت من خال املسيح  املس���يح. لذا فإّن اخلليقة اجلديدة في املس���يح تأَلّهت وتقَدّ
بال���روح الق�����دس.

حّت���ى يتمّك���ن اإلنس���ان م���ن حتقي���ق ه���ذا اله���دف علي���ه أن يجت���اَز عملّي���ة حت���ّول 
وتغيي���ر بحي���ث يتخّلُص من »اإلنس���ان الق���دمي« ليس���تبدله »باإلنس���ان اجلديد«، 
مبعن���ى »َخْل���ع« آدم الق���دمي و »لِب���س« آدم اجلدي���د.  يص���ُف ف���ي ه���ذا الفص���ل 
كيفّي���ة التح���ّول الروح���ّي إلثب���ات إّن اخلليق���ة اجلدي���دة ف���ي املس���يح ق���د تأَلّهت.

يِص���ُف املؤّلف في ه���ذا الفصل عملّية التحّول، وكّل املراحل التي عليه اجتيازها 
حّت���ى يحّق���ق التأُلّه.  الظروف اّلتي تؤّدي إلى تّدد اإلنس���ان في املس���يح تختلف 
م���ن حال���ٍة إلى أخرى. هذا التحّول الروحّي يغّير اإلنس���ان ليصبح خليقًة جديدة 
في املس���يح، حتديًدا، يتأَلّه في املسيح. يصُف هذا الفصُل التحّوَل الروحّي بكِلّ 
���ه، وعملّية التحّول  التفاصي���ل إلثبات أّن اخلليقَة اجلديدَة في املس���يح س���وف تتأَلّ
الروح���ّي ه���ذه ُتغّير اإلنس���ان بحي���ث يصبح مول���وًدا جديًدا باملس���يح، أي يصبُح 
ًها باملس���يح. تعمل نعمة الروح القدس في اإلنس���ان على مساعدته - باتفاٍق  مؤَلّ
وثي���ق وعمي���ق بإرادت���ه التامة - ليتواجد ويك���ون حاضًرا في الن���ور الغير مخلوق 

ه. وليحّق�ق التألُّ

د األب يوحنا ش���اما عل���ى فعل التوبة  خ���ال التوّس���ع وتطوير هذه الفكرة، يش���ِدّ
 )Deification( ال���ذي يعتبره نقطة االنطاق في عملية التأُلّه ،)μετάνοια(

)شاهد صفحة 210-199(.

الفصل التاس���ع – َمهّمة الكنيس���ة مبا يخّص اخلليقة اجلديدة في املسيح وتأُلّه 
اإلنسان )صفحة 302-273(

 يعرض املؤّلف في هذا الفصل، َمهّمة الكنيسة من خال األسرار املقّدسة بنعمة 
وقّوة الروح القدس.

د.  لقد أّس���س يس���وع املس���يح الكنيس���ة قبل صع���وده إلى الس���ماء بجس���ده امُلمَجّ
ُتظه���ر ه���ذه الدراس���ة أّن َمهّمة الكنيس���ة هي البل���وغ للهدف األساس���ّي وهو منُح 
اخلاِص بواس���طة الثالوث القّدوس عبر ممارسِة األسرار الكنسّية. أّسَس املسيُح 
الكنيس���ة لتكون مبثابة منظومة تتبع منهجّية معّينة لتس���اعد اإلنسان على الوصول 
من خالها إلى التأُلّه. يش���رُح هذا الفصُل أس���راًرا كنسّية هاّمة مثل: املعمودّية، 
االعتراف، القربان املقدس، وقّوة تأثير هذه األس���رار على عملّية تغيير اإلنسان 
ليصب���َح خليقًة جديدة في املس���يح، ومرافقته حّتى الوصول إل���ى التأُلّه وحتقيقه.

الُزهد/الُنس���ك ه���و أح���د النم���اذج التي م���ن خالها يتمّكن اإلنس���ان م���ن حتقيِق 
الهدف الذي من أجله ُخلق، أال وهو حتقيق التأُلّه )شاهد صفحة 301-297(. 
ال ش���ك أن الُزهد هو فقط أحد النماذج أو الطرق من بني العديد من األس���اليب 
الت���ي من خالها نس���تطيع حتقيق التأُلّه، ألن يس���وع املس���يح يدع���و اجلميع لبلوغ 
هذا الهدف، وليس فقط األفراد اّلذين اختاروا الُزهد/الُنس���ك كأسلوب حياة.

مّت إيج���از نتائ���ج رس���الة الدكت���وراه )صفح���ة 302-307(، عل���ى ش���كل نق���اط 
مختص���رة وواضح���ة من فصول الرس���الة، وف���ي الوقت ذاته، أب���رز األُب يوحنا 
ش���اما ُوجه���اِت نظر جدي���دة، اّلت���ي بدورها من املمك���ن أن تفتَح أب���واب جديدة 

لتوّجهات مستقبلّية ملعاجلة هذا املوضوع.

أّما بالنس���بة ألس���لوب ومنهجّية العمل في الرسالة، فقد اعُتِمدت ُأسُس ومعايير 
الكتابة املطلوبة في رسائل الدكتوراه والتي تفي بكّل املتطّلبات. املعلومات التي 
حتتوي عليها النصوص وبالتعاقب مع تسجيل املعلومات اإلضافية في احلواشي، 
خال كّل العم���ل، أعطى ُبعًدا ومصداقّية العتماد العمل كمرجعّية للبحث 
في الكتاب املقدس. إّن كتابة املاحظات اإلضافّية في احلواشي تعتبر ضرورّية 
ف���ي النه���ج الثانوي، لكّنه���ا ُملِزمة بالنس���بة للموضوع، كما وأّنه���ا أضافت قيمًة 
علمّي���ة هاّم���ة للرس���الة. أم���ا فصل الدراس���ات الس���ابقة فق���د تّبنى أعم���ااًل رائعة 

ودراس���اٍت ممّي���زة مما أض���اف الكثير له���ذا اجلانب من العم���ل األكادمي���ّي ولكيفّية 
تناول هذا املوضوع.

اخلاص���ة: إّن كيفّي���ة معاجلة ه���ذا املوضوع، املعرفة وم���دى االّطاع، باإلضافة 
إل���ى االقتباس���ات ال�ممّي���زة م���ن أدب الكت������اب ال�مق�����ّدس، وأس���لوب احل���وار 
واملناقش���ة التي ت������ّم توظيف���ه لتحلي���ل املوض���وع، التركيز والتش���ديد الدائم على 

رسالة وفحوى النّص، الخ... 

���ًزا ف���ي حق���ل الكتابة  جعل���ت عم���ل األب يوحن���ا )ماج���د( ش���اما عم���اًل ممَيّ
األكاديّية عن الكتاب املقّدس في بالده وفي رومانيا أيًضا.

كلوج - نابوكا - آب 2020
األب األستاذ الدكتور ستيليان توفانا

كلّية علم الالهوت األرثوذكسّي       
جامعة »Babes-Bolyai« كلوج-نابوكا    

رومانيا



األُب يوحّن���ا حًق���ا رس���واًل وخادًما أميًن���ا، وضَع نفَس���ه في تصّرِف الل���ه، عرفُته 
إنس���اًنا ُمحًبّا لله ُمحًبّا للكنيس���ة، حافًظا كلمة الله باستقامة. أكَلْتُه غيرُة بيِت الله 
في املس���يِح يس���وع. كان ُيقلُقُه ابتعاُد الناِس عن ش���ركِة الكنيس���ة. فافتقَدهم في 

بيوتِهم ساهًرا ليَل نهار ليجمَعهم حوَل كلمة الله.

اّتخ���َذ م���ن القّدي���س يوحّنا الاهوتّي ش���فيًعا له وتّوّل���َع به حّتى أّنه كّرَس دراس���َتُه 
الِهًج���ا ف���ي إجنيلِه إل���ى أن امتأل من َجمِع رحيِقِه ووّزَعُه ش���هًدا يقُطُر عس���ًا طّيًبا 

ألبنائِه الروحّيني.

ت���رَك األُب يوحّن���ا مجَد العالِم ليس���لَك في طريِق من دعاُه، فكاَن قد ترَك ِش���باَك 
احملام���اِة والقان���ون ليكوَن كاهًنا للمس���يِح، ليكوَن من خاّصِة املس���يح وبحس���ِب 
قل���ِب املس���يح،  ل���م يطم���ْع بالكهنوِت إاّل خاِدًما، س���مَع النداَء واس���تمَرّ ب���ه أميًنا 
بالرغ���ِم م���ن كّل الضيق���اِت الت���ي أحاَط���ت بِ���ه.  نقط���ُة انطاِق���ه كانت ف���ي وعيِه 
وضمي���ِره أّن���ه ال يس���تطيُع أح���ٌد أن يكوَن كاهًنا حس���ب قل���ِب الل���ه إاّل بصيرورتِِه 
واح���ًدا م���ع يس���وع الكاه���ن الوحي���د. فل���م ينَفَكّ ع���ن تقدمِي نفِس���ه عل���ى مذبِح 
اخلدم���ِة كس���ّيدِه لي���ذوَب يوًم���ا بعد ي���وٍم ليضيَء م���ن نوِر س���ّيِدِه على م���ن رعاُهم 
وخدَمُه���م. هاجُس���ُه وص���وُل كلم���ِة الل���ه إلى كّل إنس���اٍن مبحّب���ٍة غيِر مح���دودٍة، 
وبتواضٍع عظيٍم، وبقّوِة املس���يِح يس���وع اس���تطاَع أن يخترَق قلوَبن���ا جميًعا ليزرَع 
فيه���ا ب���ذاَر الكلم���ِة اإللهّية، الت���ي أخذْت تنم���و وُتثم���ُر للجميِع غذاًء س���ماوًيّا. 

ل���م ي���رَض األُب يوحّن���ا بالظل���ِم أب���ًدا ول���م يرَض���خ ل���ه. ل���م َيِح���ْد أبًدا ع���ن حِقّ 
اإلجني���ِل ورف���َض االنصي���اَع للباطِل، بل وّب���َخ عليِه، وكثي���ًرا ما دفَع ثم���َن تقواُه 
واس���تقامتِه آالًم���ا أثقل���ْت عليِه ِحمَل���ه. أخت���اَر الطريَق الضّي���َق اّلذي ُي���ؤّدي إلى 
ِقيِلي  امللكوِت، ُمتذّكًرا على الدواِم قوَل الس���ّيد: َتَعاَلْوا إَِلَيّ َيا َجِميَع امْلُْتَعبنَِي َوالَثّ
���ي َوِديٌع   ُم���وا ِمنِّي، أَلنِّ اأَلْحَم���اِل، َوَأَن���ا  ُأِريُحُك���ْم. اِْحِمُل���وا نِي���ِري َعَلْيُكْم َوَتَعَلّ
ٌ َوِحْمِلي َخِفيٌف«  َوُمَتَواِض���ُع اْلَقْل���ِب، َفَتِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِس���ُكْم. أَلن نِيِري َه���نِيّ

)متى 11: 30-28(.

ه���ا أن���َت أّيها األُب يوحّن���ا َلَبّيَت الدعوَة الُعليا مّرتني، امل���رُة األولى كمرمي أخِت 
أليع���ازار ف���ي بي���ِت عني���ا، عندما س���معَت الق���وَل: » املعل���م هُهنا وه���و يدعوِك« 
)ي���و11: 28(، فانطَرح���َت بالكهن���وِت تخدُمُه. وامل���ّرة الثاني���ة؛ عندما حملَت 
الصلي���َب كالّنيِر وتبعَته بأمياٍن س���امًعا صوَت���ه يقوُل: هُلّم متّتْع مب���ا أعددُته َلك من 
األكالي���ِل واجلوائز الس���ماوّية. اف���رح أُيّها األُب في جواِر رّبَك، وُكْن ش���فيًعا لنا 
فخدمُت���ك بج���واِره هي أكث���ُر نفًعا لنا من خدمتِ���ك بجواِرنا. هنيًئا ل���َك وهنيًئا َلنا 

على هذه النعمة. آمني.

احلقير في الكهنة 
األب الياس خوري، كاهن رعية اجلَدْيِدة 

َأنَّ َشَفَتيِّ اْلَكاِهِن َتْحَفَظاِن َمْعرَِفًة،
ُه َرُسوُل َربِّ اْلُجُنوِد.)مل2:7(. ِريَعَة، أَلنَّ َوِمْن َفِمِه َيْطُلُبوَن الشَّ



، والكاهَن  أبونا احلبيب يوحنا، لقد َعرفُت فيَك اإلنساَن الطّيَب، واألَب احمُلَبّ
نديد، والراعي الصال���َح الصادق، وامُلدِرَك  الغيوَر األمنَي، واألرثوذكس���يَّ الِصّ
ملعن���ى اخِلدم���ِة الكهنوتّي���ِة ورعاي���ِة النفوِس، الت���ي هي أمانٌة ف���ي ُعُن���ِق كِلّ كاهٍن 
، َيعي حجَم وَعظمَة املس���ؤوليِة امُللقاِة عل���ى عاتِقِه... لقد أحدَث تلّقي  حقيقٍيّ
خبر وفاتَِك بالنس���بِة لي َصدمًة مؤملًة أيقَظت في نفس���ي أس���ئلًة كثيرة: ملاذا أنَت؟ 
وملاذا اآلن وأنَت ما تزاُل في ِس���ني ش���بابَك وفي أوِج خدمتَك وعطائَك لكنيس���ة 

الرب؟ وملاذا وملاذا...؟؟؟
فكن���ُت أجل���ُس في ه���دوِء ُخلوت���ي ُمفتكًرا في أح���كاِم ال���رِبّ التي ال ُيس���َبُر َغوُر 
أعماِقه���ا، ومتأّم���ًا ف���ي مقاص���دِه وتدابي���رِه اإللهّي���ِة البعي���دِة ع���ن أن ُيدرَكها بنو 
اإلنس���ان أو أن ُيفِلحوا في اس���تقصاِء أثِرها! َوُعدُت إلى كتابي املقّدس، َسلوتي 
ف���ي الش���دائِد، وتعزيتي ُكّلما َقَس���ى الّدهُر وَثُقل���ِت األياُم بِِحمِلها، أرَتش���ُف من 

َمعنِي كلماِت الرِبّ قواًل ُيبلِسُم النفَس، فوجدُته يقوُل لي:
�������َك َس������َتْفَهُم ِفيَم�������ا َبْع�������ُد«. »َلْس���َت َتْعَل��������ُم َأْن�����َت اآلَن َما َأَن���������ا َأْصَن���ُع، َولِكَنّ

)يوحنا 13: 7(. 

وأماَم التس���ليِم الواثِق باملشيئة اإللهّيِة امُلريدِة اخلير األعظَم لكّل من أودَع ذاَته لها 
بإمي���اٍن، ِخاًف���ا لكّل منطٍق بش���رّي قاِصر، ظّل ش���يٌء من َضباب احَليرِة َيغش���اني 
ُملقًيا معه تس���اؤلي، ألم مَتِض ُمبّكًرا؟! أليسِت الكنيسُة األرثوذكسّيُة ما تزاُل في 
حاجٍة ماّس���ٍة إلى َغيرتَِك في العمل، ونشاِطَك في اخلدمِة، وسخائَِك في الَبذِل 
والعط���اء؟ وأبن���اؤَك الروحّيون الذين أحَببَتهم فخدمَتهم وَس���هرَت على خاِص 
نفوس���هم، أليس���وا محتاج���ني بع���د إلى رعايت���َك األبوّي���ِة ووجوِدَك إل���ى جانبهم 
لتضَعهم بني يدِيّ املس���يِح، وتزرَعهم في بس���تاِن قلبِه فينموا ِغراًس���ا روحّيًة يانعًة 

بكّل ثماِر الروح القدس؟؟؟
فكان جواُب الرِبّ في الكتاب ش���افًيا فضولي وُقصوَر إدراكي، وُمبّدًدا َس���حابَة 

ُظنوني إذ لقيُته يقول:
اَحِة. َلُه امْلَْوُت، َيْسَتِقُرّ ِفي الَرّ ُه َوإِْن َتَعَجّ يُق؛ َفإَِنّ ِدّ ا الِصّ »َأَمّ

ننَِي.  ُر بَِعَدِد الِسّ َمَة َلْيَس���ْت ِهَي اْلَقِدمَيَة اأَلَيّاِم، َواَل ِهَي ُتَقَدّ ���ْيُخوَخَة امْلَُكَرّ  أَلَنّ الَشّ
َهُة َعِن اْلَعْيِب. َياُة امْلَُنَزّ ْيُخوَخِة ِهَي احْلَ َولِكَنّ َشْيَب اإِلْنَساِن ُهَو اْلِفْطَنُة، َوِسَنّ الَشّ

َر  َطَأِة َفَنَقَلُه. َخِطَف���ُه لَِكْي اَل ُيَغيِّ ���ُه، َوَكاَن َيِعيُش َبنْيَ اخْلَ ���ُه َكاَن ُمْرِضًي���ا للِه َفَأَحَبّ  إَِنّ
ُرّ َعْقَلُه، َواَل ُيْطِغي اْلِغُشّ َنْفَسُه.... الَشّ

اٍم َقِليَلٍة؛ َفَكاَن ُمْسَتْوِفًيا ِسننَِي َكثِيَرة. َغ اْلَكَماَل ِفي َأَيّ  َقْد بِلّ
ُعوُب  ا الُشّ ُروِر. َأَمّ ؛ َفَقْد ُأْخِرَج َسِريًعا ِمْن َبنْيِ الُشّ ِبّ  َوإِْذ َكاَنْت َنْفُسُه ُمْرِضَيًة لِلَرّ
َفَأْبَص���ُروا َوَلْم َيْفَقُهوا َوَل���ْم َيْجَعُلوا هَذا ِفي ُقُلوبِِهْم: َأَنّ نِْعَمَتُه َوَرْحَمَتُه مِلُْخَتاِريِه، 

يِسيِه. َواْفتَِقاَدُه لِِقِدّ
ِريَعَة  بِيَبَة الَسّ يَق اَلِّذي َقْد َماَت َيْحُكُم َعَلى امْلَُناِفِقنَي اْلَباِقنَي َبْعَدُه، َوالَشّ ِدّ  لِكَنّ الِصّ
���ننِِي. َفإَِنُّهْم ُيْبِص���ُروَن َمْوَت  ُك���ُم َعَلى َش���ْيُخوَخِة اأَلثِي���ِم اْلكثِي���َرِة الِسّ اْلَكَم���اِل حَتْ
ُبّ بِِه، َومِلَ���اَذا َنَقَلُه إَِل���ى ِعْصَمتِِه.« )حكمة  ِكي���ِم، َواَل َيْفَقُه���وَن َم���اَذا َأَراَد ال���َرّ احْلَ

سليمان، فصل 4(

نع���م أُيّها األُب احلبيُب، لقد كان احل���زُن عظيًما بِعَظمِة احملّبِة، وألُم الُفراِق َحفَر 
عميًقا في النفس بقْدِر ما أحببناَك ومبقدار ما كان هوُل املفاجأة قاسًيا!! ولكنَك يا 
أبِت خيُر من يعلُم أّننا »ال َنحزُن كباقي الناس الذين ال رجاَء لهم« )1 تسالونيكي 
14:3( ألننا أبناُء القيامِة واحلياة التي نِلنا عربوَنها مبوِت املسيِح يسوع ُمخّلصنا 
وقيامت���ه، وبالقيام���ِة حص���َل انتصاُرنا على امل���وت، وهي ينبوُع كِلّ ف���رٍح وتعزيٍة 

ورجاٍء يفيُض في قلوبنا في الشدائِد واألحزاِن، وعنَد فقداِن كِلّ عزيز...
، ولس���اُن حالَك  ه���ا قد فارقتن���ا اآلن باجلس���ِد، ماضًيا إلى بيت اآلب الس���ماوِيّ
َبّ َقْد َأْحَسَن إَِلْيِك.« )مز 116:  يقول: »اْرِجِعي َيا َنْفِسي إَِلى َراَحتِِك، أَلَنّ الَرّ
7( فيغمُرَك بنورِه اإللهّي، وتقُف في َحضرتِِه تؤّدي بالفرِح ِحساَب كِلّ ما أعطاَك 

ـــــاُم ِخْدَمِتــــــِه َمَضى ِإَلى َبْيِتـــــِه.« )لوقا 1: 23( ــــا َكِمَلْت َأيَّ من الَوَزناِت الكثيرِة في حياتِك، وأنَت تشتهي أن تسمَع الصوَت الُكّلَي الُعذوبِة »َوَلمَّ
الُِح اأَلِمنُي! ُكْنَت َأِميًنا ِفي اْلَقِليِل  َها اْلَعْبُد الَصّ ا َأُيّ من َفمِه املبارِك قائًا لَك: »نِِعَمّ
َفُأِقيُم���َك َعَل���ى اْلَكثِيِر. ُاْدُخْل إَِلى َفَرِح َس���يِِّدَك.« )متى 25: 23( فمن مس���اكِن 
النور األزلّي، حيُث تنظُر وجَه احلبيِب يس���وع دوَن أن تش���بَع من بهاِء ُمشاهدتِه، 
ارف���ْع صلواتِ���ك وابتهاالتِ���َك ف���ي كِلّ حنٍي من أجلنا، ومن أجل كنيس���ِة املس���يح 
الواحدِة اجلامعِة املقّدس���ِة الرس���ولّيِة، املس���تقيمِة الرأي، التي َفخُرها أثيٌل بكهنٍة 
ورعاٍة مثلك، ومن أجل الناصرِة َمرتُع طفولِة املسيح، التي َجلجَلْت فيها بشارُة 
رئيِس املائكِة ِجبرائيل لألِم البتوِل مرمي، الُكّلّيِة الُطهِر والقداسِة والنقاء، فرًحا 
وُحب���وًرا َيُعُمّ املس���كونة بأس���ِرها إعاًنا لرأِس خاِصن���ا وبدايتِه، وظهوًرا للس���ِرّ 
ال���ذي قب���َل كِلّ الدهوِر، الناص���رة التي أحَببَته���ا وأحَبَّك أهُله���ا وخَدمَتها بتفاني 

اجُلندِيّ األمنِي وبروِح الراعي الصالح.

أبونا احلبيب يوحنا... إّنَك وقد َحملَت اسم القديِس يوحّنا الاهوتّي صاحِب 
الرؤي���ا العظيم���ِة، فأنَت اآلن في جواِر الس���ّيد ل���ُه املجُد، َغَدوَت ُت���درُك أكثَر مّنا 

معنى كلماِت الكتاب:
ِذيَن مَيُوُتوَن ِفي  َماِء قائًِا لِي: »اْكُتْب: ُطوَبى لأَِلْمَواِت اَلّ »َوَسِمْعُت َصْوًتا ِمَن الَسّ
وُح: »لَِكْي َيْسَتِريُحوا ِمْن َأْتَعابِِهْم، َوَأْعَماُلُهْم  ِبّ ُمْنُذ اآلَن«. »َنَعْم« َيُقوُل الُرّ الَرّ

َتْتَبُعُهْم«.« )رؤيا 14: 13(
أبونا الغالي يوحنا ش���اما... س���وف تبقى ِذكراَك الَعطرُة َيفوُح ش���ذاها في فؤاِد 

« )مز 112: 6( يق َيُكوُن لِِذْكٍر َأَبِدٍيّ ِدّ كِلّ من َعرَفَك وأحّبَك، ذلك ألّن »الِصّ
أحِمُلَك في قلبي وذاكرتي وصاتي على الدوام.

ا قام املسيح قام - حًقّ
فليكن ِذكُرَك مؤّبًدا
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»األب يوحنا« كما ناديُته من أّول حلظٍة التقيُته فيها، سيبقى لي ولعائلتي الصديَق 
والرجَل ذا العينني املليئتني بالنوِر والدفء، اللتني تبعثان السام واالتزان، لكن 

خلفهما تختبئ روح الفضول.
» الرجل يوحنا شاما« عاش دعوَة التغيير في حياته إلى سمّوها.

األمر يتعّلُق بالتغيير، تغييُر اإلنس���اِن القدمي في ذاته وتاريخه أيًضا، إلى إنس���ان 
جدي���ٍد يس���مو إلى اإللهي���ات. لتحقيق هذا اله���دف اجلديِد، ترَك الرج���ُل يوحّنا 
ش���اما في عام 2010 مهنَته ومجَدها ورفاهيَة حياته، للبحِث عن »املسيح« الذي 

سبَق أن فرزه من بطن ُأّمه، ودعاه من خال ِنعمتِه، ليخدَمه ككاهن.
كيف قابلُت األَب يوحّنا؟

ا.  في عام 2012 أرس���َل لي األُب يوحنا رس���الة، ولم تكن رس���الُته مفّصلًة جًدّ
في تلك الرس���الة، س���ألني األُب يوحّنا ش���اما عن بعِض املعلوماِت حول إمكانّية 
حصولِه على الدكتوراة في موضوع العهد اجلديد من رومانيا، في كلوج نابوكا، 

جامعة »Babeș-Bolyai«، كّلّية الاهوت األرثوذكسّي، بإرشادي.
بعد أياٍم قليلة من تلّقي تلك الرسالة، طلب مني املطران أندريه- مطران كلوج- 

مرافقة وفٍد من احلّجاج إلى إسرائيل. 
إذن »املس���يح« الذي س���بَق أن اختار ودعا األب يوحنا ليتبعه، قد أرسلني ألقابَله 

وأرشَده على دروب املعرفة الاهوتّية السامية.

لقد أدركُت أن هذا احلدث يش���بُه حدث إرس���ال فيليّبس الرس���ول ملقابلة اخلصّي 
اإلثيوب���ّي. وُوصَفْت هذه احلادثة في س���فر أعمال الرس���ل: » وكّلم ماك الرب 
فيلب���س قائ���ًا:« ُقم فانطلق نحو اجلنوب إلى الطريق املنحدرِة من أورش���ليم إلى 
ة، وه���ي مقفرٌة«. فق���اَم وانطلَق. وإذا برجٍل حبش���ٍيّ ذي منزل���ٍة عظيمٍة عند  غ���َزّ
كنداك���ة ملكة احلبش���ة ... وكان راجعا وهو جالٌس في مركبته يقرأ في إش���عياء 
وُح لفيلُبَّس: »ُأدُن من املركبة والزمها«. فبادَر أليِه فيلُبّس فسمعُه  النبي. فقاَل الُرّ

يقرأ في إش���عياء النبي، فقاَل: »هل تفهُم ما تقرأ؟« فقاَل: »وكيَف ميكنني إن لم 
ُيرِشدني أحٌد؟«   )أعمال الرسل 8: 31-26(.

التقين���ا أّلول م���ّرة في أس���بوع آالم املس���يح قبل عيد الفص���ح )2012( في طبريا، 
حيث املكان الذي أحّبه يسوع. شعرنا نحن وزوجاتنا اللواتي رافقننا، أّن يسوع 

مخّلصنا، قد دعانا لنتبعه مًعا!
تساءلنا حينها ورمبا ما زلنا نتساءل بالطبع، إذا كانت تلك اللحظة عرضّية!؟!؟

اجلواب الذي تلّقيناه جميًعا على مّر الس���نني )األب يوحنا، أنا وزوجتي - ماريا 
وزوجته - سمر( هو أّنه ال شيء في حياتنا عرضّي.

م���ا ال ميكن نس���يانه هو حقيقة أّن كل لقاءاتنا ومناقش���اتنا اجلميلة س���تبقى حّية في 
أرواحن���ا وذكرياتن���ا. م���ن إس���رائيل، من كل���وج )إما م���ن كلية الاه���وت أو من 

منازلنا(، أو من زيارة األديرة في »مراموريش« )أيلول 2019(.
تعاوُنن���ا ف���ي املجال الاهوتي، على مدار7 س���نوات، كان مثم���ًرا، فكتب األب 
يوحن���ا رس���الة دكت���وراة رائعة بعن���وان »اخلليقة اجلديدة في املس���يح بحس���ب فكر 
القدي���س بولس«. خال تقدمي االمتحان للدفاع عن رس���الة الدكتوراه، حصل 
األب يوحنا على تقدير عاٍل من قبل أعضاء جلنة االمتحان - الذين قاموا بتحليل 
العم���ل - وم���ن جميع أعضاء هيئة التدريس في كّلية الاهوت األرثوذكس���ّي في 

كلوج.
- مرفق ملّخص أهّم املواضيع التي مّت طرُحها في الدكتوراة.

هذا العام )2020( بني 22-25 شباط، دعانا األب يوحنا وزوجته الرائعة لزيارة 
إسرائيل مّرة أخرى. هذه املّرة كان برفقة أصهارنا. لقد أمضينا مًعا مّرة أخرى، 
حلظ���ات ال ُتنس���ى في الناص���رة في منزلهم���ا. ولقد احتفلن���ا مًعا أيًض���ا بالقّداس 
اإللهي )في 23 ش���باط( وقمت بتقدمي ش���رح حول رس���الة الدكتوراه التي قّدمها 

األب يوحنا ش���اما في قاعة كنيسته احملبوبة )كنيسة البشارة واملاك جبرائيل( في األب الدكتور يوحنـــــــا شـــــــاما -  "مصير بحث" الرجــــل، الكاهـــــن، الالهوتــــي
َبّة وأصدقائه. جّو متألُه الروحانّيات واإلعجاب من قبل رعّيته احمُلِ

لق���د غادرن���ا الناصرة إل���ى أريحا، ملواصلة رحلتن���ا، في 25 فبراير. في الس���اعة 
10 صباًحا، عانقنا األب يوحنا بعناق خاص دون أن نعلم أّنه سيكون األخير. 
في نفس اليوم بعد س���اعات قليلة، أعلَمتنا سمر بوفاة األب يوحنا. كانت أسوأ 

األخبار التي ميكن أن تصلنا.

لكنن���ي أدرك���ت في تل���ك اللحظات احلزينة التال���ي: لقد قرر الل���ه أّنني، بصفتي 
مرشده الروحي، يجب أن أكون قريًبا منه أيًضا في اللحظات األخيرة من حياته 
عل���ى األرض )حًق���ا قصيرة جًدا(، كما كنت قريًبا من���ه في اللحظات األولى من 
والدت���ه األكادميّي���ة في الاهوت. كان���ت هذه الطريقة الس���تيعاب الواقع احملزن 

مبثابة نوع من العزاء لي.

تكرمًي���ا - للرجل األب يوحنا، الكاهن والاهوتي األب يوحنا ش���اما - بصفتي 
صديقه ومرشده في دراسة الاهوت ألعلى لقب، أنا مقتنع بأّن صوته الواضح 
واجلميل يحتفل اآلن بالقّداس السماوي مع رئيس الكهنة األبدّي األعلى يسوع 
املس���يح، برفقة جميع مائكته وقّديس���يه، للحصول على اإلكليل واملكافأة لكّل 

من دعاهم الله واختارهم!

الي���وم، والدم���وع ف���ي عين���ّي، أض���رُع إلى ال���رب اإلله ال���ذي أحّب���ه األب يوحنا 
وامتدَحُه خال حياته على األرض، أن مينحه راحًة أبدّية!

األب البروفيسور ستليان توفانا
»Babeș-Bolyai« جامعة

كلية الالهوت األرثوذكسي،كلوج-نابوكا، رومانيا.
أيلول 16،  2020



Father Dr. John Shama - or the ”destiny of a search”
The Man, the Priest, the Theologian
”Father John”, as I called him from the first moment when I met 
him, remains for me and for my family, the Friend and the Man 
with eyes full of light and warmth, emanating peace and balance, 
but behind them hiding an inquisitive spirit. 
”The man John Shama” lived intensely the call of a change in 
his life up to its sublime. It’s about the change of the old man 
in himself and its history, too, into a new man who is that of the 
divine transcendence. To achieve this new destiny, the man John 
Shama left in 2010 his profession, its glory, the well-being of his 
life for seeking Christ, He who had already set him apart, even 
from his mother's womb, and called him through His grace to 
serve HIM as Priest.
How I met Fr. John?
In 2012 Fr John sent me a message. It was not very detailed. In 
that message Fr. John Shama asked me some information about 
his possibility to pursue a doctorate in Romania, in Cluj-Napoca, 
at ”Babeș-Bolyai” University, Faculty of Orthodox Theology, 
New Testament department coordinated by me.
A few days after receiving that message, I was asked by the 
Metropolitan Andrei of Cluj to accompany a group of pilgrims 
to Israel. 
So, Christ, Who has already chosen and called Fr. John to follow 
him, has also sent me to meet him and to guide him on the sublime 
paths of theological knowledge. 
I perceived that event as being something like the episode when 
the Deacon Filip was sent to encounter the Ethiopian Eunuch. 
The episode is described in the Book of Acts: «But an angel of 
the Lord spoke to Philip saying, «Arise and go south to the road 
that descends from Jerusalem to Gaza. And he arose and went; 
and behold, there was an Ethiopian eunuch, a court official of 
Candace, queen of the Ethiopians… And he was returning and 
sitting in his chariot, and was reading the prophet Isaiah. And 

the Spirit said to Philip, «Go up and join this chariot. And when 
Philip had run up, he heard him reading Isaiah the prophet, and 
said, «Do you understand what you are reading?» And he said, 
«Well, how could I, unless someone guides me?» (Acts 8:26-31). 
Our meeting took place in the week of Jesus ‘sufferings before 
Easter (2012) at Tiberias. It was a place that Jesus loved. We both 
and our wives, who accompanied us, had the feeling that Jesus, 
our Savior, has called us to follow Him together! 
We wondered then and maybe we are still wondering, of course, 
if that moment was accidental !?!?
The answer that we all have received over the years (Fr John, me, 
my wife – Maria and his wife - Samar) was that nothing in our 
life is accidental.
What can not be forgotten is the fact that all our beautiful meetings 
and discussions have remained alive in our souls and memories; 
from Israel, from Cluj (either from the Faculty of Theology or 
from our home), or from visiting the monasteries in Maramureș 
(September 2019).
Our cooperation on the theological field, during 7 years, was 
fruitful for Fr. John. He wrote a brilliant Doctoral Thesis entitled 
The New Creation in Christ According to Saint Paul’s Thought. 
By the Exam of Thesis defending, it was highly appreciated both 
by the members of the Exam Committee who have analysed the 
work and of the entire teaching staff of the Faculty of Orthodox 
Theology in Cluj.
Attached a summary of the most important topics discussed in 
the PhD. Thesis.

This year (2020) on February 22-25, Fr John and his wonderful 
wife have invited us to visit again Israel. This time we have been 
accompanied by our in-law. We spent again together unforgettable 
moments in Nazareth being hosted at their home. We have also 

celebrated together the Holy Liturgy (on February 23) and then 
in the same day I have presented Father John Shama's Doctoral 
Thesis within the liturgical community of his beloved Church 
(St. Gabriel) and then within an admirable spiritual community 
of his friends.

We have left Nazareth for Jericho, continuing our journey, on 
February 25. At 10 o'clock in the morning we have hugged 
Father John with a special hug without knowing that it was going 
to be the last one. On the same day after just a few hours, Samar 
announced us that Father John passed away. It was the saddest 
news we could get there.
But I perceived those sad moments as follows: God has decided 
that I, as his spiritual guide, should be close to him also in his last 
moments of his earthly life (indeed too short) as I was close to 
him in the first moments of his academic birth in the theological 
mystery. This way of relating then to the sad reality was as a kind 
of consolation to me.

Honouring now - the man Father John, the Priest and the 
Theologian Fr. John Shama - I, as his friend and mentor in 
studying Theology on a high level, am convinced that his clear 
and beautiful voice is celebrating now the heavenly Liturgy 
together with the eternal High Priest – Jesus Christ, accompanied 
by all His Angels and Saints, getting the crown and the reward of 
all those called and chosen ones by God!
Today, with a tear in eye, we pray the Lord, the One Whom Fr. 
John has loved and praised during his earthly life, to grant him 
Everlasting Rest!

Fr. Prof. Dr. Stelian Tofana
”Babeș-Bolyai” University
Faculty of Orthodox Theology, Cluj-Napoca 
September 16, 2020



ا  إّن���ه األب يوحّنا ش���اما، لقد كان رم���ًزا للمحّبة والتواضع والعط���اء، واجنيًا حًيّ
يس���ير على األرض. كان دائًما يحّثنا على املس���امحة وأاّل نحقد على أحد، وأن 
ال يك���ون للكراهية مكان في قلوبنا آخًذا محّبة واتضاع س���ّيده عنواًنا واضًحا في 
حياته »من يرفع نفسه يّتضع، ومن يضع نفسه يرتفع« )متى 12:23(، فبالّرغم 
م���ن حصول���ه على لق���ب الدكتوراة في الّاه���وت إاّل أّنه كان ينزع���ج عند مناداته 
دكت���ور ويق���ول: »أن���ا األب يوحّن���ا فق���ط«، وأطروح���ة الدكتوراة كان���ت بهدف 

الغوص إلى العمق أكثر في معرفة محّبة الله وعطائه لنا. 

كان األب الروح���ي األمني في خدمته، الكاهن الصادق في كامه، ُمحًبّا للرّب 
وللن���اس، ورحيل���ه عّن���ا كان ُمفاِجًئ���ا وصادًما. لقد ت���رك فراًغا كبي���ًرا في حياتي 
الشخصّية، ولكّن ربنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع املسيح يعّزينا بكامه بأّن ال موت 
معه: »أنا هو القيام�����ة واحلياة من آمن بي ولو مات فسيحيا« )يوحنا 25:11(، 
إذ إّنن������������ا بُرقاِدن�������ا نعُبر إلى حي��اٍة أفض����ل حي���ث ال وج����ع وال ح�����زن وال تنّه������د 
ب���ل حي���اة ال تفنى. وُأضيف إلى ذلك، ال محاب���اة وال تكّبر وال حقد وال كراهية 
وال أنانّي���ة وال كبري���اء، ه���ذه كّلها كان يحاربه���ا األب يوحّنا حس���ب تعاليم رّبنا 

ومعّلمنا يسوع املسيح.

ق���ال رّب املجد يس���وع املس���يح: »من أح��ّب أًب���ا أو أًم�ا أكثر مّني فا يس���تّحقني، 
وم���ن أح���ّب ابًنا أو ابنة أكثر مني فا يس���تحّقني« )مّت���ى 37:15(. وأقول للرّب 
حاش���ا أن نح���ّب أح���ًدا أكثر من���ك ولكن هذه احملّب���ة الكبيرة ل���ألب يوحنا كانت 
بس���بب شخِصَك يا س���ّيد، ونور وجهك يا رّب الذي رأيناه في وجهه. لقد رأينا 
ص���ورًة واضحة عنَك يا رّب لتطبيقه الصادق لتعاليم���َك في حياتِه اليومّية. رأينا 

في وجهه السام، رأينا محّبة، رأينا ورأينا ورأينا...

وأخيًرا وليس آخًرا، رحيلك كان خسارة فادحة لنا على األرض، ولكّنها ربًحا 
لنا في السماء، إذ ربحنا شفيًعا جديًدا يتشّفع لنا عند الرّب. 

»ألنن���ا إن عش�����نا فللرّب نعيش، وإن ُمتن������ا فللرّب ن�م���وت، فإن عش����نا وإن ُمتنا 
فللرّب نحن«    )لوقا 8:14(.

األب استيفانوس نصار

صديقي ورفيق دربي



لق���د أبكرَت ي���ا زينة الكهنة، وأس���رجَت املنون بس���ابِق ميعاد، فأّججَت األس���ى 
قاد، أفَل جنُم���َك باكًرا أّيها الكاهن  ف���ي قلوبنا، وقرعَت الناق���وَس ُمبِكرا نحَو الُرّ

احلبيب يوحّنا، وسلَب املوُت مّنا كاهًنا قّديًسا رمًزا للورِع والوقار ...

تعج���ُز الكلم���اُت عن التعبير عن احلزن الذي س���كن قلوَبنا بفق���دان أخينا وحبيبِنا 
وصديِقن���ا يوحّن���ا، خس���رنا قام���ًة الهوتّي���ًة وروحّيًة كبي���رة … لكن كلماَت���ه باقيٌة 

فينا.. شعلٌة متوّقدٌة بحِبّ الله واإلميان األرثوذكسّي القومي.

رحَل عّنا أبونا يوحّنا… لكن إرَثُه اإلميانّي ينبُض في عروقنا… في كّل يوم ننهُل 
من كلماتِه… نتعّلم من إنتاجه الاهوتّي…ونس���تلهُم من س���يرة حّبِه للمس���يح.

وال ُأخف���ي عليك���ْم بأنُه يصعُب عل���ى أٍيّ مّنا اختزاَل مس���يرتِه اإلميانّي���ة في بضعِة 
س���طوٍر، فق���ْد كاَن األُب احمل���ُبّ الواع���ي امُلب���دُع  -رحم���ُه الل���ه-  أح���َد رج���اِل 
الكهن���وت املمّيزي���َن الذيَن ترك���وا بصماتِهْم في الكنيس���ة، وفقدن���ا برحيِلِه كاهًنا 
وِرًع���ا وقلًب���ا نابًضا وأح���َد رموِز الكهنوت املق���ّدس، فقدناُه وهو ف���ي قمِة عطائِه 

الاهوتّي اإلميانّي والرعوّي.

كاَن أبونا يوحّنا معّلًما ال بل ومدرسًة في اإلميان  منوذًجا ومثااًل، شديَد االعتزاِز 
بأرثوذكس���ّيته، ش���ديَد االحت���راِم لكهنوت���ه، صائًغ���ا ُمبدًع���ا َيحي���ُك م���ن وعظاته 
احلكم���َة واإلميان، مبدًعا م���ن طراز فريد يعرُف أصوَل العقيدة، ورمًزا من رموِز 

الوَرع وال�مخافة.

ل���ْم يّدخْر الراحل العزيُز ُجهًدا في إثراِء الكنيس���ة ب���روِح الكاهن احمُلّب واملعطاء 
وحصاف���ِة املفّكِر ورؤي���ِة الكاهن العظيِم، وق���ْد كاَن -رحمُه الله- مث���ااًل للُخُلِق 
ها بدفاِعِه الدائِم عن اإلميان القومي. الطّيِب والفكِر القومي، وتشهُد الكنيسُة كُلّ

َقّ  إلى جوار املس���يح الذي ال ميوت حيث ال وجٌع وال حزٌن وال تنّهد .... »َاحْلَ
ُه َتْأتِي َساَعٌة َوِهَي اآلَن حاضرٌة، ِحنَي َيْسَمُع اأَلْمَواُت َصْوَت  َقّ َأُقوُل َلُكْم: إَِنّ احْلَ

اِمُعوَن َيْحَيْوَن«.)يو5: 25( اْبِن اللِه، َوالَسّ

رحمة الله عليك أبتي احلبيب
األب شربل نعمة بنا

2021/02/27

في ذكرى رحيلك السنوّي.. أبتي الحبيب يوحّنا 



العمُر قصير و » إن االياَم لشريرٌة، فافتدوا الوقت«
أحّبت���ي؛ ُفِجعن���ا بخب���ِر  ُرق���اِد أٍب عزيز ٍ على قلوبِن���ا جميًعا، أبونا يوحّنا ش���اما، 
اقتَطف���ُه اللُه ِمّنا في اخلامِس والعش���ريَن من ُش���باط ع���ام 2020، فنصّلي إليه ألن 

ُينهَضُه في فرَدوِسه . 

ه���ذا األُب احلبي���ُب ابت���دَأ حياَت���ُه الّدنياوّي���ِة كأّي واحد مّن���ا، زاوَل مهن���َة احملاماِة 
لفت���رة، ثّم ت���زّوَج ورّبى ُأس���رًة كرميًة ُمحّبًة ومتحاّب���ة ... لكّن ما مّي���زُه عّنا، أّنه 
أح���َبّ الل���َه كثيًرا، ومن طبيعِة احلِبّ هو أن تس���عى لتعرَف احملبوَب أكثَر وأكثر، 
َد إلي���ِه، أن تقترَب ِمن���ُه وأن تعيَش مَعُه، ليصبَح احملب���وُب القّوَة التي بها  أن تت���وَدّ
»حتي���ا، تتحّرُك وتوجد« ... لذا ترَك ماجد احلياَة الدنياويَة، وس���يَم كاهًنا على 
. جاهَد  َد الرَبّ يِد امُلطران كرياكوس متروبوليت الناصرة وس���ائِر اجلليل، ليمِجّ
كثي���ًرا وس���عى ألن يع���رَف اللَه محبوَبُه بش���كٍل أعم���َق، فدرَس الاه���وَت وحاَز 
َت���ُه أبًدا،  مؤّخ���ًرا عل���ى لقِب الدكت���وراة.. وفي ه���ذا الطريِق لم ُيهم���ْل أبونا رعَيّ
���ِة.. لقد كان  ف���كان م���ع كِلّ إنس���اٍن التج���َأ إلي���ِه معّلًما، ُمرش���ًدا وعاض���ًدا باحملَبّ
تِنا، عهٍد مبنٍيّ  محبوًبا عندنا جميًعا، حيُث رأينا فيه إش���راقَة عه���ٍد جديٍد في رعيَّ

على العلم واملعرفِة، على الصاِة، على التواضِع وعلى احملّبة.

، وتارًة ُجرأَة يوحّنا  ُب من شخصّيتِِه، فأرى بِه تارًة غيرَة إيلّيا النبِيّ كم كنُت أتعَجّ
املعمداِن، وغالًبا طيبَة يوحّنا احلبيب ...

إّنن���ا نفتق���ُدَك يا أبونا، وأنَت قد عّلمَتنا: »لتُكْن مش���يَئُتُه«.. لكن بنَي هذا اإلمياِن 
وبنَي ضعِف طبيعتِنا البشريِة، نعيُش في َحيرٍة وتساؤٍل دائٍم، ماذا حدَث وكيَف 
نتقّبُل كّل هذا ؟! أتذّكر هنا أصغَر آيٍة في اإلجنيل » بكى يسوع » )يوحنا 11:35( 

هذه اآليُة تّسُد طبيعَتنا البشرّيِة وتعطي ملشاعِرنا أن تتحّرَك وتعّبر عّنا. نعم نحن 
متأملّ���ون ج���ًدا عل���ى افتقاِدك بيَنن���ا، نبكيك يا حبيَبن���ا، وما هذا إاّل بكف���ر ألّننا في 
الوقِت نفِس���ه مؤمنون مبش���يئة الله بأّنها لألفضل، حيث ورد في الكتاب املقّدس 
م���ا يل���ي: إن���ه كان مرضًيا لله فأحّب���ه، وكان يعيُش بني اخلط���أة فنقله. خطَفه كي 
ال يغّيَر الش���ّر عقَله، وال يطغى الغّش على نفِس���ه. ألَنّ ِس���حرَ  األباطيِل يغش���ى 
اخلي���ر، ودواَر الش���هوِة يطي���ُش بالعقِل الس���ليم. قد بل���َغ الكماَل في أّي���اٍم قليلٍة، 
، فقد ُأخرج سريًعا من  فكان مستوفًيّا سننَي كثيرة. واذ كانت نفُسه مرضّيًة للرِبّ
بني الش���رور. أّما الش���عوُب فأبص���روا ولم يفِقهوا، ولم يجعل���وا هذا في قلوبِهم 
أّن نعمَت���ه ورحمَت���ه ملختاري���ه، وافتق���اَده لقّديس���يه. هذا ما جاء في س���فر احلكمة 
األصحاح الرابع من آيه 10 – 15. نصّلي إلى الله القديِر، أن ُينهَضَك يا حبيَبنا 
في فرَدوِسه ولنا رجاٌء في ذلك .. هذا ما تعّلمناه منَك يا أبونا، نعم؛ لقد كنَت 
���علَة احلّي���َة في نفِض غباِر اجلهِل عن كنيس���تِنا، ورجائي ي���ا من أحّبهم، أن ال  الُشّ
تطفئوا الروَح بل أن نستمّر في ُخطاه لنشِر احلقيقِة، والتي هي باختصار: أَنّ اللَه 
هو س���ّيُد حياتِنا وهو رجاؤنا، وأّن احلكمَة مخافُة الله، وأن احلياَد عن الش���ِرّ هو 

الفهُم كما جاء في سفر أّيوب )28:28(.

لقد توّقَف هذا القلُب النابُض باحلِبّ عن احلياِة، لروِحك السالُم أبونا... 
فقد أحببناك.

ملجِد الله

إسكندر سلمان

العمُر قصير و " إن االياَم لشريرٌة، فافتدوا الوقت "
ها نحن ندّوُن كتاَب ذكرى األِب األيكونوموس املثّلث الرحمات يوحّنا ش���اما، 
هذا الكتاُب يحكي لنا قّصَة األِب الطّيِب الذي جّس���َد في ش���خصِه واقَع اإلنساِن 
األرثوذكس���ِيّ ف���ي هذه األرِض واملدينِة املقّدس���ِة، إذ حمَل في قلبِ���ِه ذلَك الدعاَء 

املتواضَع من أجِل كِلّ واحٍد ِمّنا ومن أجِل العالِم أجمع.
وّدعن���اَك باألمِس وحتديًدا في اخلامِس والعش���رين من ش���باط، إذ كانت مراس���ُم 
اجِلن���ازِة ُمهيب���ًة، فاحّتَدْت كُلّ الرعاي���ا األرثوذكس���ّية املتمّثلِة بكهنتِها م���َع عائلتَِك 
ومحّبي���َك مبعّي���ِة كهن���ٍة وُقس���َس م���ن الكنائ���ِس الش���قيقِة ف���ي ه���ذه األرِض الطيبِة 
بصل���واٍت وأدعي���ٍة راجنَي لروِحَك الس���اَم والرحم���َة، وكأَنّ الزم���َن توّقف أمام 

إيقونٍة حّيٍة لشخِصك.
بغيابِك األلُم جاثٌم فوَق قلوبِنا واألمُل لغٍد ُمشرٍق باَت في ُسباٍت عميق. 

لق���د تعّرف���ُت عليَك عندما كنَت علمانًيّا في بدايِة مس���يرتَِك الروحّيِة، إذ دعوَتني 
إل���ى بيتِ���ك جللس���ِة تعارٍف م���ع ش���باٍب غيوريَن عل���ى مس���تقبِل الرعّي���ِة وأبنائها، 
به���دف بناِء كنيس���ٍة جديدٍة كبيرٍة لتّتس���َع أع���داًدا أكَبَر من املصّلنَي واملش���اركنَي في 

الصلواِت، فتباَدلنا الهموَم وطرْحنا التحدّيات.

م���ن بع���د هذا اللق���اِء توال���ْت جلس���اُتنا الثنائّيُة، ورحاِت الس���فِر إل���ى بيت جاال 
القتن���اِء الكتِب الروحّيِة، وإثراِء الفكِر، وتثبيِت ش���علِة ال���روِح املّتقدِة فينا، كما 
املش���اركُة في حلقاِت دراس���ِة الكتاِب املقّدِس مع األب بولس ترزي، وس���رعان 
ما اكتش���فُت لديَك هذا التحّوَل النوعَيّ نحو الهدِف األس���مى، أال وهو خاُص 

النفوِس وبناُء األنساِن األرثوذكسّي بُأسِس العقيدِة وتعاليِم اآلباء.
وكان لنا الشرُف بأّنَك منحَتنا بركَة املعمودّيِة البننا البكر عزمي، باكورُة تقدميَِك 
األس���رار املقّدسة بعد س���يامتَِك كاهًنا، ومش���اركتِك في أحِد الشعانني في كنيسِة 

البشارِة في الناصرة. 
لق���د متّيز أبونا يوحّنا بذكائِه ونظرتِه الثاقبِة مُلجري���اِت األموِر، فقد كان يجمُع في 

شخصّيتِه العديَد من اخِلصاِل احلميدِة لدى اإلنسان املؤمن: 
احل���زُم واإلصراُر كما ال�تأني والصبر، اجلرأُة وعنفواُن التّقِيّ الصالِح كما الهدوء 

والطاعة، التفاؤُل والطموُح كما التفّرس وقراءة اآلخر.

ف���ي اخلت�����ام، أع���������اه���ُدَك أن نبَق قيامّيي����ن في حياتِن��������ا، وفص�����ُح الرب الق�����ائِم 
م���ن ب���ني األم����واِت ُنص���َب أعُينِن���ا، مواظبني عل���ى الصل���واِت واخِل���َدِم، نذكُرك 

ونتذّكُرَك باخلير.   

يصمُت اللسان لهذا املصاِب اجللل،
والقلُب ِمن بعِد رحيِلَك مّستُه الِعلل،
أبكي لقاءاٍت لوجهَك أشرقِت امُلقل،

وحروُف »الكلمة« كما من النحِل العسل،
نصائُح للتوبة ولإلميان رجاٌء وأمل،
»صّلوا با انقطاع« طلبَت ولم تزل،

أنَت حاضٌر في صلواتِنا منُذ األمِس وإلى األزل،
ناصرُتَك، أهُل بيتَِك ومحّبوَك على العهد باقون...

»نوجُد، نحيا ونتحّرك« باملخّلِص القائِم من األموات...
فأبواُب اجلحيم كّسَرها وأساساُته حّطم وزلزل.

   
أوّدُعَك بهذه الكلماِت، ُارقد بس���اِم املخّلِص يس���وع املسيح الذي طاملا أحببَتُه، 
ُأعاه���ُدَك أننا س���وف نذك���ُرَك ف���ي صلواتِنا على ال���دوام، صِلّ ألجلن���ا من حيُث 

أنَت... ادخل يا أبونا يوحنا الى فرح رّبك...املسيح قام.   

األخ مرام عزمي جرجورة 

"ُأعاهــــــــُدَك..."



والباي���ا  الش���دائد  ف���ي  تأديبّي���ة  عًص���ا  يس���تخدم  م���ا  كثي���ًرا  تعال���ى  الل���ه  إّن 
واألح���زان لنفِعن���ا وخيِرن���ا الروح���ّي، وتكميلن���ا ف���ي النم���ِوّ وف���ي النعم���ِة وف���ي 
من���ًوا،  ازدادت  م���ت  وُقِلّ ُقِطع���ت  كّلم���ا  معرفتِه، كأغصاِن األش���جاِر التي 
بْت حِملْت عناقيَد أكثر، قال الس���ّيد: »كُلّ غصٍن فّي  وكالكرمِة فإّنه���ا كّلما ُش���ِذّ
ال يأت���ي بثمٍر َينِزُع���ُه، وكّل ما يأتي بثمٍر ينّقَيُه فيأتي بثم���ٍر أكثر )يو15: 2(، وما 
أداُة ه���ذه التنقي���ِة إال التجارَب التي ُترجُع النفَس وتلصُقه���ا بالله. وكما أّن رياَح 
اخلري���ِف الفادح���َة ضرورّي���ٌة إلنضاِج النب���اِت كحرارِة الصي���ف، كذلك البّد من 
التمريِن والتدريِب في مدرسِة املصاعِب للبلوِغ إلى أرقى درجٍة في الروحّياِت، 
حّت���ى تص���رَخ النفُس وتقوَل »قبَل أن أذَلَّل أنا ضَللُت، أما اآلن فحِفظُت قوَلك، 

خيٌر لي أّني تذّللُت لكي أتعّلَم فرائَضك«.

إّنن���ا على األرِض ُعرضٌة لبايا كثيرٍة، وِمحَن ال ُتعُدّ وال حُتصى والبّد من َحمِل 
صلي���ٍب ما، ش���ئنا أم أَبين���ا. وعَبٌث التخّلُص م���ن املصائِب واألتع���اِب التي ال ُبَد 
منه���ا، لتعّلِم الطاعِة والصب���ِر والتدريِب على الكمال. واملس���يُح رئيُس خاِصنا 
ومكّمُله لم ُيعَدّ لنا الس���عادَة واملجَد إال بعد مروِره في طريق اآلالم، فقبَل املجِد 

األلُم، وقبَل الراحِة التعُب، وقبَل الُنّصرِة احلرُب، وقبَل اإلكليِل اجِلهاد.
قال الرسوُل عن املخّلِص مع كونِه ابًنا تعّلم الطاعَة مّما تأّلم بِه، )عب 5: 8( ألّنه 
بني، )ع���ب 2: 18( وما أعظَم مثال  ًبا يقدُر أن ُيعني املجَرّ فيم���ا هو ق���د تأّلم ُمجَرّ
َة آالٍم وأحزان من امله���ِد إلى اللحِد، وقد قال في  طاعت���ه فق���د كانت كُلّ حياتِه جُلَّ
أهواِل األوقاِت ألبيِه لتكن ال إرادتي بل إرادتَك )لو 22: 42(، فهل يليُق بنا أن 
َر متى ش���اَء الرُبّ اقتياَدنا بالتجارِب لتهذيِب نفوِس���نا ورجوِعها إليه؟! وهل  نتذَمّ
في يِدنا أن نختاَر نصيَبنا؟ وهل في قدرتِنا رفُع ما يضَعُه الرّب على أعناِقنا. ومن 
نح���ُن حتى نرفَع صوَتنا ض���َدّ من بيدِه أمُرن���ا. فعلينا باخلضوِع والطاعِة وتس���ليِم 
املش���يئِة ح���ني دخولِنا في إحدى التجارِب، س���واء مب���وِت أحِد أعّزائن���ا، أو خيبِة 

مس���اعينا أو ضياع أتعابِن���ا عبًثا، أو انقطاِع حبِل آمالِنا، أو إذا ُس���ّلَطت األمراُض 
عل���ى أجس���اِمنا، أو كّن���ا ُعرضًة للّتع���ِب والباِء لي���ًا ونهاًرا، فكُلّ ه���ذه دروٌس 
ثمينٌة لتدريِب نفوِس���نا على الطاعِة واالّت���كاِل على الله، وماذا نعمُل لو تذّمرنا؟ 
وماذا ُيجدينا الضجُر والبكاُء س���وى زيادة األل���ِم، أما الطاعُة فتمأُل القلَب تعزيًة 
وفي قدرتِها رفَع األلِم عن نفوِس���نا، ألن الفاخ���ورّي ال يضُع آنيَتُه في الناِر حتى 
حتت���رَق، والبس���تانُيّ إذا ن���زَع بعَض أغصاِن أش���جارِه فإّنُه يحافُظ عل���ى جذوِعها 
وأصِله���ا. طوب���ى للنف���ِس التي تق���ول: »خيًرا صنع���َت مع عبدَك يا رُبّ حس���َب 

كامك« )مز119: 65(.

ِمن أحس���ِن ما يخّفُف قّوَة البلّيِة ويرّبي روَح الطاعِة والش���كِر، معرفُتنا أن يَد اللِه 
متداخلٌة في كّل أموِرنا. ألْم يُقل الس���ّيُد: »أليس عصفوران ُيباعان بفلٍس واحٍد 
وواحٌد منهما ال يس���قُط على األرِض بدوِن إرادِة أبيُكم، وأّما أنتم فحتى ش���عوُر 
رؤوِس���كم جميُعه���ا ُمحصاٌة )م���ت 10: 29، 30(، فا يح���ُدُث لنا أمٌر إال وقد 
س���محْت ب���ه عنايُة الل���ه. إّننا ال نع���رُف مقاصَدُه الس���رّيَة والفائق���َة، وطاملا نؤمُن 
ُتُه. أما إذا  ُف فينا كيف ش���اءت مس���َرّ بحكمتِِه وصاِحه، فما باُلنا ال نترُكه يتصَرّ
ا  ترْكنا اإلمياَن وابتعْدنا عن كتاِب اللِه وأسندنا مصائَبنا إلى علٍل ثانوّية، تعبْنا جًدّ
ها تعُلّاٌت باطلٌة ال أس���اَس  وخِس���رنا فوائَد التجارِب وع���زاَء اإلميان. إَنّ هذه كَلّ
لها س���وى الظ���ّن الباطل وحكمة اإلنس���اِن الواهي���ة، وليس وراَءها س���وى زيادُة 
م أمَره لله ويقوُل في كّل حاٍل  الندم واإلفراِط في احلزن واأللم. طوبى ملن يس���لّ

»كُلّ األشياء تعمل مًعا للخير للذين ُيحّبون الله«.

إّن إمياَنن���ا أّن أعم���اَل الله غامضٌة وس���رّية، وأّن عنايَته صاحلٌة، ومش���يئَته عادلٌة، 
مي���أُل قلوَبن���ا اطمئناًنا. وغموُض أعماِل الله عّنا ُيناس���ُب طبيعَتن���ا، إذ ال ميكُننا أن 
نفه���َم مقاص���َد الله، ألّن���ه كما عَلت الس���مواُت عن األرِض هكذا عَل���ت أفكاُره 

ع���ن أفكاِرن���ا، وطريُقه عن طرِقنا. وقد تعنّي لنا أن نس���لَك باإلمي���اِن ال بالعياِن، إلى األِخ الحبيـــــِب األب يوحّنـــــا شـــامــــــا، رحمَك الله
ًما درَس الثقِة  فكّلم���ا أحاَط���ْت بنا غيوُم احَليرِة واالرتب���اِك في أموِرنا، ازَدْدن���ا تعُلّ
بالل���ِه واالتكاِل عليه، واخلضوِع لرس���وِم عنايتِه، واختباِر الفرِح بتس���ّلطِه علينا، 
ولي���َس لن���ا احلُقّ أْن نع���رَف إيضاَح كّل تصرفاِت الله معنا، كما ال يس���تطيُع الولُد 
الصغي���ُر أْن يعرَف تأديب���اِت وتصّرفاِت أبيِه. غيَر أَنّ لنا في مواعيِدِه األمينِة أَنُّه ال 
يترْكن���ا عن���َد الضيِق والتجربِة، وال يهِمْلنا في أواِن احلزِن والش���ّدِة، بْل في أش���ِدّ 
األه���واِل وأصع���ِب األح���واِل ُيلقي في قلوبِنا ِم���لَء اإلمياِن ويهُبنا الع���زاَء الوافَر، 
ويصُدُق علينا قوُلُه لبطرس: لسَت تعلُم أنَت اآلن ما أنا أصنُع، ولكّنَك ستفهُم 
فيم���ا بعد. هكذا نحُن ال نفهُم عمَل���ُه معنا في وقِت االفتقاِد والبلوى، ولكن إذا 

صبرنا والتصَقْت قلوُبنا بالرِبّ حينئٍذ تتجّلى لنا محّبُته.

الذيَن ينتقلوَن وهم مؤمنون باملسيِح ال ُيدَعوَن موتى، بل أَنّهم رَقدوا واستراحوا 
ف���ي الرِبّ على رج���اِء القيامة. فُهْم رق���وٌد ال أموات، وقد وصل���وا امليناَء األمنَي 
حي���ث نالوا ُعربون الس���عادِة إلى أْن يحُصلوا على كماِل األمجاِد في الس���ماِء في 
القيام���ِة املجيدة. بع���َد النوِم الصح���و وبعَد الرق���وِد اليقظة. فما امل���وُت إاَلّ راحٌة 
م���ن عن���اِء أتعاِب وغموِم ه���ذه الدنيا. وكما أَنّ النائَم بعد نه���اٍر ُصِرَف في التعِب 
ًدا الِقوى في النهاِر التالي،  والعمِل يش���عُر بالراحِة في نوِمِه إلى أْن يس���تيقَظ ُمجِدّ
���ُه راح���ٌة ونوٌم هنيٌء للمؤمنني، ال تتخّلُل���ُه أحاٌم مزعجٌة إلى أْن  هكذا املوُت فإَنّ

يقوَم في احلياِة اجلديدِة في صباِح القيامِة املجيد بحياٍة مجيدة.

إَنّ املس���يَح ل���ه املجُد ه���و ال���ذي أن���اَر لن���ا احلي���اَة واخلل���وَد وبقيامت���ِه ص���اَر باكورًة 
للراقدين، فَمْن ماَت في املس���يِح القى املوَت بهدوٍء ورج���اء، واجتاَز الظلماِت 
ا،  با خوٍف قائًا مع داود النبي: »إِذا ِس���ْرُت ِفي َواِدي ِظِلّ امْلَْوِت اَل َأَخاُف َش���ًرّ
���َك َأْنَت َمِعي« )م���ز 4:23(. قاَل الرس���وُل بولس »أَلَنّ هَذا اْلَفاِس���َد اَلُبَدّ َأْن  أَلَنّ
َيْلَب���َس َع���َدَم َفَس�������اد، َوه���َذا ال�َمائَِت أن َيْلَب���َس َع���َدَم َم��������ْوت. َفِحيَن�ئِ�������ٍذ َتِصي�ُر 
الَكِلَم���ُة ال�َمْكُتوَب���ُة: »ابُتل�����َع ال�َم����ْوُت إَِلى َغَلَب�������ٍة«. »َأْيَن َش���ْوَكُت����ك َيا َم������وت؟ 

َأْيَن َغَلَبُتِك َيا َهاِوَيُة؟«.
ِة ِهَي الَنّاُموُس. َولِكْن ُشْكًرا للِه اَلِّذي  ِطَيّ ُة اخْلَ ِطَيُّة، َوُقَوّ ا َشْوَكُة امْلَْوِت َفِهَي اخْلَ َأَمّ

َنا َيُسوَع امْلَِسيِح« )1كو 15: 53�57(. ُيْعِطيَنا اْلَغَلَبَة بَِربِّ

فما املوُت إًذا إاّل ُرقاٌد لذيٌذ تعِقُبه راحٌة أبدَيٌّة ال نهاَية لها، وخامتُة أتعاٍب انتهت، 
وب���دُء حي���اٍة جديدٍة مبج���ٍد أبدّي، ومي���اٍد جديٍد س���رمدّي. ه���و وإْن كان ُمخيًفا 
���ه حامٌل في يده ِمفتاًحا  وُمفزًع���ا ألَنّه يفصل بني النفِس واجلس���ِد املّتحدين، إال أَنّ
���ا للصّديقني، يفت���ُح لهم أبواَب الس���ماِء للدخوِل إلى الراح���ِة األبدية. وما  ذهبًيّ
أس���عَد الراح���َة بعَد التعِب وما أش���هى املكافأَة بعد العمِل والتع���ِب وما أفضَل َنيَل 

األكاليِل بعد اجلهاِد والكفاح. 

الس���فينة ما دام���ت في البحر فهي ُعرضٌة للخطر، واملس���افُر ال ي���زاُل جزًعا حتى 
يص���َل إلى امليناء. هكذا نحن ما ُدمنا في العالِم فنحن ُعرضٌة لس���هام التجارب، 
ن���ا جناه���ُد ض���َدّ  وم���ا أكثَر التجارب الت���ي ُتاطُمن���ا واألن���واَء الت���ي ُتهاجُمن���ا، ألَنّ
األهواء. فإْن َقهرنا اجلسَد نهَض الطمُع، وإْن ذَلّلنا الطمَع ناصَبنا الغضُب، وإْن 
انتصرنا على الغضب قاوَمنا احلس���ُد، وهكذا ال تزاُل سلس���لُة أع���داء تِلَو بعِضها 
تناصُبن���ا وتبارُزن���ا وال تُك���ّف ع���ن األذى ما ُدمنا في اجلس���د. قال الرس���ول »أَلَنّ 
َس���ِد، َوهَذاِن ُيَقاِوُم َأَحُدُهَما اآلَخَر«  وُح ِضَدّ اجْلَ وِح َوالُرّ َس���َد َيْش���َتِهي ِضَدّ الُرّ اجْلَ
)غ���ل 17:5(. وه���ذا العراُك دائٌم م���ا ُدمنا في اجلس���د، ولكّن املوت يفصُل في 
ه���ذا النزاِع فَيُكُفّ احلرَب ويهدُأ اخلصام. وكما قال الرس���ول: »أَلّن الِذي َماَت 
ِط�ّي�������ِة« )رو 7:6(، فبال�م���وت يتّم االنتصار وَيبط���ُل اخل���وُف  َق���ْد َتَب������ّرَأ ِم����َن اخْلَ

ويكوُن الساُم التاّم.

وبؤًس���ا،  وحزًن���ا  وأملً���ا  وتعًب���ا  جه���اد،  ف���ي  جه���اًدا  تَره���ا  احلي���اِة  إل���ى  انظ���ر 
���اُت اآلالِم وزفراُت األتع���اِب تتصاعُد من كِلّ  وأصواُت البكاء تت���رّدُد فيه���ا، وَأَنّ
ها ال تنتهي حتى ينتهَي اجلسد. ومتى تأّملنا  قلٍب ُمعلنًة صنوف الشقاء، وهذه كُلّ



ُه َلْيَسْت هِذِه ِهَي  في كّل ما حوَلنا صرخنا مع النبي قائلني: »ُقوُموا َواْذَهُبوا، أَلَنّ
اَح���َة« )م���ى 10:2(، وأعطينا الغبطَة للذين رقدوا، ولس���اُن حالهم يقوُل مع  الَرّ
َبّ َقْد َأْحَسَن إَِلْيِك« )مز 7:116(  املرّتِل »اْرِجِعي َيا َنْفِسي إَِلى َراَحتِِك، أَلَنّ الَرّ
بني إلى أْن نستريَح بالله. فهذه الدنيا ليس���ت داَر راحٍة لنا، فإَنّنا س���نبَقى فيها ُمغَرّ

مل���ا خرج بنو إس���رائيل من أرِض الضي���ق والعبودّي���ِة، انطلقت ألس���نُتهم بالترنيِم 
وجازوا البح���َر  والدف���وف،  الصن���وُج  أيديه���م  وف���ي  راقص���ني،  والتهلي���ل 
ا  األحمر وس���لكوا ف���ي البرّي���ِة ودخل���وا أرَض كنع���ان. هك���ذا نح���ن ال جن���ُد مقًرّ
لراحتِن���ا إاّل بانتهاء جهاِدنا ودخولِنا دياَر الس���ام واألمن. َمْن ال ُيس���ُرّ حني يرى 
ذاَت���ه وقد دخَل امليناَء بس���اٍم وجنا من مخاطَر كثي���رٍة؟! وكيف نبكي على َمْن فاَز 
بالراح���ِة وخُلَص من أنواِء الدنيا وداِر الهاِك وس���يوِل الرزاي���ا وظاِم هذه احلياِة 
واس���تنار بنهار األبدية؟! إَنّ الذي يس���كُن بيًتا منهدًما مائًا إلى السقوِط ال يرتاُح 
ضني  إاّل باخل���روج منه فرًحا بنجاته، فكيَف بنا ونحُن س���ّكان بيوٍت من طني ُمعَرّ

لألخطاِر واملتاعب في كّل حني.

لو َوَعَد أحُد امللوِك ش���خًصا بائًس���ا بأَنّه بعد زمٍن قصير سُيسِكُنه في قصِره الباذِخ 
املمتلِئ بكّل أنواِع األَبّهِة واجلاِل ويجلُس���ه على مائدتِه ويكوُن في حضرتِه على 
الدوام، أال يقضي ذلَك املسكنُي أّياَمه بأننٍي من الشوِق منتظًرا قرَب األجِل إلمتاِم 
َوْعِد امللِك لُه ليترَك كوَخه احلقير ويقطَن ذلَك القصَر البهيج. على هذا املثاِل قد 
أعَدّ الله لنا مكاًنا في السماء ووعَدنا بأْن نكوَن معه. قال رُبّنا له املجد: »ِفي َبْيِت 
َأبِ���ي َمَناِزُل َكثِي���َرٌة، َوإاَِلّ َفإِنِّي ُكْنُت َق���ْد ُقْلُت َلُكْم. َأَنا َأْمِضي أُلِع���َدّ َلُكْم َمَكاًنا، 
، َحَتّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا  َوإِْن َمَضْي���ُت َوَأْع���َدْدُت َلُكْم َمَكاًنا آتِي َأْيًضا َوآُخُذُكْم إَِل���َيّ
َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيًضا« )يو 3،2:14( وقال الرس���ول:  »َوهَكَذا َنُكوُن ُكَلّ ِحنٍي َمَع 
« )1تس 17:4(، وقد وعَدن���ا بامليراِث األبدّي واملجِد معه في الس���ماء.  ِبّ ال���َرّ

ًة بالنسبِة لبهاِء امللكوت، وكُلّ أدهاِر احلياِة الدنيا  وكُلّ مجِد العالِم ال يس���اوى ذَرّ

ال ُتقاُس بدقيقٍة من دقائق السعادة األبدّية. فلماذا ال تلتهُب قلوُبنا شوًقا انتظاًرا 
لرؤي���ِة وجِه الرِب واالنعتاِق من دياِر األلِم والتعِب للوصوِل إلى داِر مجٍد يفوُق 
العقول. ومتى أقبلْت ساعُة خروِجنا من العالم، أال يجُب أْن نفرَح حني ُنفارُق 
عاملًا حقيًرا زمنًيّا لندخَل عاملًا سعيًدا أبدًيّا. ما أحَبّ تلَك الساعة لدى الصّديقني 
ِصِهم. إَنّ نظرًة واحدًة في  فإَنّهم ياقونها بتهليٍل إذ بعَد قليٍل يتمّتعون برؤيِة ُمخِلّ
ِصِهم املبارك َلِهَي أثمن مبا ال يقاُس من ألوِف مثِل هذا العالم. وَمْن ذا  وجِه ُمخِلّ
الذي يحزُن ويجزُع وهو يعلُم أَنّه منطلٌق إلى بيِت أبيه ليناَل ميراَثه األبدّي حيث 
ال دموٌع وال وجع وال بكاء وال حزٌن بل شبُع سرور ومجٌد ال ُينعت، ميراٌث ال 

يفنى وال يضمحُلّ وأبدّية ال تنتهي. وَمْن ال يقول حينئذ مع داود النبي:
 »َكَما َيْش���َتاُق اإِلَيُّل إَِلى َجَداِوِل امْلَِياِه، هَكَذا َتْشَتاُق َنْفِسي إَِلْيَك َيا اللُه. َعِطَشْت 
اَم الل���ِه؟« )مز 2،  . َمَتى َأِج���يُء َوَأَتَراَءى ُق���َدّ ���ِيّ َنْفِس���ي إَِل���ى الل���ِه، إَِلى اإِلل���ِه احْلَ
1:42(، ويقول مع بولس الرس���ول »لَِي اْش���تَِهاٌء َأْن َأْنَطِلَق َوَأُكوَن َمَع امْلَِسيِح، 

ا« )في 23:1(.  َذاَك َأْفَضُل ِجًدّ

صديقك احملامي سليم قبطي

 بكلماٍت ُمَبّسطٍة أحاوُل شرَح ما ملسُتُه ِمْن وفي أبونا يوحنا، الذي فارَقنا مبِكًرا، 
تاركًا حّيَز فراٍغ  في نفوِسنا. 

كثي���ٌر م���ن املواق���ف ال يس���تطيع اإلنس���ان به���ا أن ُيترِج���َم م���ا يعتمُل في نفس���ه من 
أحاسيَس ومشاعَر، وخصوًصا في مثِل هذه املواقِف احلزينة. 

تعّرفُت على املرحوم األب يوحنا شاما عندما كان شاًبّا في مقَتَبِل العمِر، قبَل أن 
يكّرَس نفَس���ه خادًما للرِبّ في اإلطار الكنسّي، إذ كان في مجموعٍة من الشباِب 

الغيور على مصالِح الكنيسِة والطائفة األرثوذكسّية. 

ُته للّناِس ورفعُة أخاِقه،  وقد اّتصَف املرح���وُم مبيزاٍت عديدٍة إيجابّيٍة، منها محَبّ
وإنس���انّيته الت���ي تعامَل بها مع اآلخري���ن، ولم يبخْل مَبِدّ يِد الع���وِن للمحتاجني. 
ا خبيرًا بأموٍر  كما أّنه جاَد بنصائِحِه لكِلّ من عرَفُه وأنا واحٌد منهم. فقد كان ُمِلًمّ
كثي���رٍة، بحي���ُث كاَن س���ريَع االس���تجابِة م���ن أجِل تق���دمِي املس���اعدِة للكثيرين من 

ِخبراتِه الطويلِة والكثيرة، ومتّيَز بقيادتِِه وإنسانّيتِه وبتواضِعه الشديد.  

لق���د دأَب عل���ى االهتماِم بالش���باِب، حيث قّدَم له���م التوجيَه والُنص���َح الروحّي 
واحلياتّي. وكُلّ هذا انطاًقا من قوِل السيِد املسيِح: »ال تعرْف ِشماُلك ما تفعُلُه 
مييُنك«، وكان غيوًرا على التعليم املسيحّي القومي. إّن كَلّ هذه املبادئ وحَبّه لله 

جعاُه يرتسُم للخدمِة اآلبائّيِة املسيحّية )الرعوية(.    

ًس���ا جه���ًدا كبيًرا  ف���ي املجاِل الدين���ِيّ كاَن نش���يًطا، متمّيًزا بورِعه وتضحيتِه، ُمكِرّ
لاهتم���اِم واحملافظ���ِة عل���ى األماك���ِن املقّدس���ِة وخدمتِ���ه، كذل���ك محافظته على 

نفوِس أبناِء الرعّيِة، إن كانت بالتوعيِة الدينيِة أو نش���ِر احملّبِة بني الطوائِف بشكٍل 
عام، وأبناء الطائفِة األرثوذكسّية بشكٍل خاّص. 

كم���ا أّن���ه لم يتواَن ع���ن تقدمِي الُنّصِح واإلرش���اِد عن���د احلاجِة، فرأي���ُت فيه إزهار                                                                                               
املث���ِل اإلجنيل���ي، بحيث ضاعَف ع���دَد الوزن���اِت املعطاِة ل���ه. وامت���اَز أيًضا بعدِم 

محاباِة الوجوِه واملرائية، حيث كان مبدؤه: »الصدق في قوِل احلّق«.  

س���ار أبون���ا يوحّنا بتعليم الس���ّيد املس���يح، حيث َعِمل وَعّل���َم تارًكا أث���ًرا كبيًرا في 
نفوِس معارِفه. 

نس���أُل الل���َه أن يتغّمَدُه برحمتِ���ه، ويهَبه املقدرَة على إكماِل خدمتِ���ه الروحانّيِة في 
الكنيسِة الظافرة. 

ونس���أُل اللَه الصبَر والس���لواَن ألهِله وأّمِه الفاضلِة، والكنيس���ِة الصغيرِة – بيته- 
أّول كنيسٍة خدَمها. 

فؤاد خازن

األب يوحنا شاما



أنبكي���َك بع���ُد؟ ما زلن���ا نبكيك.. ولكن »لتُكن مش���يئُتَك يا رّب«، ف���إرادة الرِبّ 
اإلل���ه أن تكوَن بقربِ���ه.  فكيف نبكي وأنَت ف���ي األمجاِد الس���ماوّيِة التي حَكيَت 
لنا عنها؟ كيف نبكي وقد أصبَحَت لنا ش���فيًعا جديًدا عنَد الرِبّ اإلله، تطلُب لنا 

الرحمَة وتصّلي من أجِلنا.

عجيب���ٌة تل���ك املفارق���ُة الت���ي حدَثْت في درِس���نا األخي���ر، تكّلْم���َت وتكّلمَت عن 
الراقدي���ن، وش���ّددَت على وجوِب الصاِة من أجلهم. ل���م تقبل أن نقاطَعَك أو 
نس���أَلَك.. كنَت متعّجًا في إعطاء كِلّ ما حّضرَتُه لذلك الدرِس األخيِر، بدون 

إضاعِة أّيِة دقيقة.. لألسف.. الدرس األخير. 

ف���ي ذل���ك ال���درِس صّعْبَت التفس���يَر وُغْصَت ف���ي إعماِق الش���رِح، وكّن���ا ُنصغي 
مش���دوهنَي، نكتش���ُف اختباراٍت جدي���دًة ونرى م���دى ُبعِدنا عن الس���ماء.. أّما 
ا منها، كنَت حتكي بإمياٍن ش���ديٍد مقّوًي���ا إمياننا الطفولّي،  أن���َت؛ فكن���َت قريًبا جًدّ
تكّلْم���َت باهتم���اِم الراعي الذي يخاُف على رعّيتِه، وواصْل���َت تغذيَتنا _ بطعاٍم 
أقس���ى بدل اللنِب_ حّتى نس���تفيَد، وحّتى ُتيَب عن تس���اؤالتِنا التي ال تنتهي.. 
وكنَت قد وعدَتنا أن ُتيَب عن أس���ئلتِنا في الدرِس التالي، وهيهات أن تيَبنا.. 
وانطلْق���َت إل���ى األمجاِد الس���ماوّيِة الت���ي كنَت متش���ّوًقا لوصولِه���ا، وكأّني أراَك 

مستعجًا لتصَل إلى الفرح السماوّي، وتكوَن شفيًعا ومصّلًيا ألحّبائِك. 

أكي���ٌد بأّن���ك ف���ِرٌح ف���ي أحض���اِن ال���رّب، ليس فق���ط ألج���ِل خاِص���ك، ولكّنك 
اختب���رَت محّب���َة طّابِ���ك وتطبيَقه���م لل���دروِس الت���ي تعّلموها، واختب���رَت إمياَن 
عائلتِك الراس���َخ، فقد حِفظوا دروَسَك، وتفّهموا رحيَلك الفجائّي.. زوجُتك 
مًة  اخلورّي���ة س���مر احلكيمُة الفاضل���ُة أعطتنا األمَل ف���ي قّمة احلزِن، وكانت مس���ِلّ
ملشيئِة الرب؛ والدُتك ذرَفْت دموَع الصمِت املريِر، وأخواُتك كَنّ ُيِحْطَن بها مع 

إخوتِ���َك يبكوَنك ُحزًنا. ونحن ُمحّبوَك وطّاُبك؛ وقْفنا نرثيَك بكلماٍت هرَبت 
من َهوِل الصدمة. أش���باُلك.. أوالُدَك أصبح���وا رجااًل في يوٍم، وظهروا مثااًل 

رائًعا كما أحببَت لهم.

���َر بها   ُك���ن فِرًح���ا أبون���ا يوحّنا، ُكن فِرًح���ا ألّنك اس���تطْعَت أن تزرَع الكلمَة وتبِشّ
بإخاٍص، فَنَمْت وكُبَرْت وظهَرْت محّبًة وعطاء. 

ربَحْت���َك الس���ماُء ونحن لم نخس���ْرَك، ألّنك هن���اك.. فقد قلَت لن���ا إّن الراقدين 
ُيَصّل���ون من أجِلن���ا. »صلواتك أبونا« م���ن أجِلنا، من أجِل عائلتِ���ك، رعّيتِك، 

كنيستَِك وبلِدَك احلبيب. 

رحم الله أبونا يوحّنا وليُكن ِذكُره مؤّبًدا.
سالم قعوار

أُهـــَو الدرُس األخيــــر؟



 َرَح���َل عّن���ا ُق���دُس األب يوحّن���ا ش���اما رحم���ُه الّل���ه، بع���َد حي���اٍة حافل���ٍة بالعط���اِء 
واإلجن���ازاِت، فلقد اخت���اَرُه الّلُه لِيكوَن كاهًنا، أًبا، واعًظا وراعًيا ألبناء كنيس���تِنا 
اأُلرثوذكس���ّيِة في الّناصرة، هذه الكنيس���ة اّلت���ي َخَدَمها بِ���ُكِلّ َوَرٍع وإمياٍن والتزاٍم 

بِِرساَلتِها َوَدوِرها في املجتمع.

عرف���ُت األَب يوحّن���ا ع���ن َكَثٍب، من خ���ال الّصاِة ف���ي الكنيس���ِة، وعلى وجِه 
اخلصوِص في اجتماعاِت الّلقاِء الّروحِيّ املتكّررِة يوَم اخلميِس من كّل أس���بوٍع، 
وال أزاُل أذك���ُر وأس���َتحِضر بِذاكرت���ي محاضراتِ���ه القّيم���َة، وتفس���يَرُه للكت���اِب 
املقّدِس، واس���تعداَدُه لإلجابِة عن كّل س���ؤاٍل ُيس���َأل، أو أّي استفس������ار ُيطَرُح، 

دوَن َكَلٍل أو َمَلل. 

َس ِعلَمُه  ���ا كاَن إنس���اًنا ُمَثّقًفا حاِصًا على الّدكتوراة في عل���ِم الّاهوِت، َفَكَرّ حًقّ
َوَمعرَفَتُه لَِنشِر كلمِة ربِّنا يسوِع املسيِح، وترسيِخ أُسس اإلمياِن والِقَيِم واألخاِق 

والّتربيِة املسيحّيِة الّسليمِة في نفوِس كِلّ َمن عرَفُه.

كاَن رم���ًزا للّتواضِع واحملّبِة اخلالصِة دوَن ِري���اٍء، إذ َجَعَل أعضاَء مجموعِة الّلقاِء 
، يش���عرون بأّنهم عائلٌة واح���دٌة، وكان كٌلّ مّنا ينتظُر بف���ارِغ الّصبِر يوَم  الّروح���ِيّ
اخلمي���ِس ك���ي ننهَل من بح���ِر معلوماتِ���ِه. وحتُضُرن���ي اآلن ذكرى تكرميِِه مبناس���بِة 
حصولِِه على الّدكتوراة  في علِم الّاهوِت، وكم كان س���عيًدا ومس���روًرا، وعّبر 

عن امتنانِِه وشكِرِه لنا بكّل احتراٍم وتواضع.

نعم! لقد كنُت أش���عُر بنوِر املس���يِح في داِخِلِه، إذ قد أضاَء قلوَب وعقوَل جميع 

معاِرِفِه باإلمياِن واحملّبِة واأُلُخّوة.

نفتِق���ُدَك أّيها األُب، وقد غ���ادرَت هذه احلياَة الفانيَة، فرحيُلَك ِخس���ارٌة كبيرٌة ال 
ُتَعّوُض، لكّن أثَرَك الّطّيَب باٍق بيَننا إلى األبد.

ربِح���َت الّس���ماَء واحلي���اَة األبدّي���َة، فهنيًئا ل���َك ملك���وُت الّس���مواِت، ولَترقْد في 
أحضاِن ربِّنا يسوع املسيح.

عبير خوري

" ُعرياًنا خرجُت من بطِن أّمي، وعرياًنا أعود إلى هناك.
يق�������وُل القدي���ُس يوحّن���ا الذهبّي الف��������م: »من يربِ������ط فرَحه بثبوت���ِِه في ال�مس���يِح َالّربُّ أعطــــى والــــّرّب أخــــــذ، َفليُكـــــن اسم الّربِّ مباَرًكــــــا". )أّيوب:21:1(

يتمّت���ْع بالف���رح الدائ���ِم فيه«. فاملس���يُح هو فرُحن���ا احلقيق���ُيّ الدائُم، إْذ في���ِه حياُتنا 
وقيامُتنا ومج�����ُدنا .

وأنت يا )أبانا( لم يستطْع أحٌد أْن يعِزَلَك عن محّبّة السيِد املسيِح، الذي اختاَرَك 
لتكوَن بيَننا كاهًنا، لتس���ّبَح وتِعَظ وُتدافَع عن مبادئَِك األرثوذكس���ّيِة، حيُث أّنَك 
لم تتواَن عن التبشيِر بها ونشِرها، وجّسْدَت قوَل السّيِد املسيِح: »فْلُيضئ نوُرُكم 

هكذا أماَم الناِس ليَرْوا أعماَلكم احلسنَه ومُيّجدوا أباُكم الذي في السماوات«.
لق���د رأْينا هذا النوَر ف���ي إميانِك وصاتِك، في محّبتَِك وابتس���امتَِك التي غَمْرَت 

به����ا اجلمي������ع.
»عّلمَتني يا أبتي أّن مش���يئَة الرِبّ تختلُف عن مش���يَئتِنا حتى في اخلدمِة الروحّيِة. 
كلماُت���ك لي ه���ّدأْت من روعَي وأعطْتني الدعَم والقّوَة ألس���تِمَرّ في الطريِق التي 
رسَمها لَي الرب« أنَت َحّي فينا ما حيينا، فروُحك وصوُتك ُيرافقانِنا دائًما، فَلن 

تغيَب عن أذهانِنا وذاكرتِنا.
ها أنَت يا أبتي قد جاهْدَت اجلهاَد احلس���َن، وانطلْقَت لتكوَن مَع املس���يِح. هناك 
ُد على كاِم  س���يكوُن أفضل.. وال أزاُل أذكُر كلماَتك ونبرَة صوتَِك وأنَت تش���ِدّ

بولس الرسول، وتقول: »ما لم تَرُه عنْيٌ ولم تسمْع بِه أُذن«.
نضَرُع الى الله أْن تك�����وَن مع ال��مائكِة، ُتسّبُح كما كنَت تسّبُح ُهنا في كنيستَِك: 
»ُق�����ّدوٌس ُق�����ّدوٌس ُق���ّدوٌس رُبّ الصب���اؤوت، الس������ماُء واألرُض مملوءت���اِن من 

مجِدَك العظيم«.

فإن ِعْشنا وإن ُمْتنا فللرِبّ نحُن
نهاوند ميالد

ستبقى روحك ترافقنا دائًما

باس����مي واس���م زوجت���ي وأوالدي، وباس���م الصداق���ة النقّي���ة عل���ى م���دار س���نني 
عديدة، وكمؤمٍن من الكنيس���ِة االرثوذكس���ّية وأحِد تاميِذَك، ال يس���ُعني القوَل 

سوى أفتق����ُدَك...

فقد جمعْتنا اللقاءاُت اإلنس���انّيُة واالجتماعّيُة والروحّيُة على نفِس املائدِة، كنَت 
لي أًخا ومستش���اًرا وصديًقا وأًبا روحًيّا، تس���تجيُب وتيُب عن كّل التس���اؤالِت 

الدنيوّي������ِة والاهوت�ّي����ة.

ل���ن أن���َس اس���تقامَت����ك عل���ى َمنب�����ِر الهيك��������ِل إللق����������اِء وعظاتِ��������ك الروحّي��������ِة 
وتفسيراِت اإلجنيل.

عن���َد رس���امتِك كاهًنا فِرحنا ب���ك كعريٍس للكنيس���ِة االرثوذكس���ّيِة، وانتقلَت عّنا 
ورحل���َت دوَن س���ابِق إن���ذار. وأيًض���ا فرْحنا ب���َك ألّنن���ا واثقون من وج���وِدك في 

الفردوِس مع القديسنَي واملائكِة واألبرار...

لن أحتّدَث عنَك كثيًرا، بل وعدُتَك أّني سأفعُل ما أوصيَت به... 

لروِحك السام

أخوك وصديُقك 
دكتور عوني رواشدة وعائلته

المسيح قام



أبون���ا !  اس���تيعاب رحيلك ما زال صعًبا، ألهل بيت���ك وأقربائك، كما ألِحّبائَِك 
وأبناء رعّيتَك.

ل���ن أنس���ى تل���َك الّلحظ���ة، وكم متّني���ت أن تك���وَن ُحُلًم���ا، حني أبلغن���ي الصديق 
ع���ودة بحس���رٍة نبَأ وفاتِ���َك، وانتقالِ���َك إلى األخ���داِر الس���ماوّية. دقائ���ق أحاوُل 
استيعاب الَصدمة واإلنكار مًعا !!  وما هي إاّل حلظات حتى انهالت االّتصاالُت 
واملنش���وراُت في وس���ائِل التواصِل االجتماعي، مؤّكدًة خبر وفاتَِك. وس���معُت 

صوَتَك يقول:
َق���ه«! ْمَحَرّ ومكاتي���ْب  الَنواع���ي  َق���ه....َوّدوا  ْمَحَقّ عالب���اد  أخب���اري  »َوّدوا 

عش���ُر س���نواٍت مّرت منُذ س���يامتَِك كاهًنا على مذبِح الرّب، عشُر سنواٍت كانت 
زاخ���رًة بالعط���اِء واف���رًة باملعرف���ة، ُمْفَعم���ًة باإلمي���اِن والَوع���ِظ والتعلي���ِم، وَتثبيِت 
اس���تقامِة الرأي بني أبناِء رعّيتَك وكنيستَِك واملؤمنني، فكم باحِلرِيّ بني مجموعة 
بًِعا قوَل الس���ّيد املس���يح: »َمن عِمَل وعّلَم ُيدعى عظيًما في  » الّلقاء الروحي«، ُمَتّ

ملكوِت السموات«.

تركَت مهنَة احملاماِة، وَأفَنْيَت حياَتَك القصيرَة بس���نواتِها، والعريضَة بإجنازاتِها، 
َسة . كي تكوَن خادًما حقيقًيّا للسّيد املسيح وكنيَستِه املقَدّ

ْي���َت الِصعاَب  حُلم���َت بَترمي���ِم مغ���ارِة »األربعني ش���هيد« في دي���ر املطرانّي���ة. حَتَدّ
والعثراِت، وحتّقَق لَك ذلك مبساعدِة أهِل اخليِر وُمحّبي املسيح.

رغب���َت ف���ي بناِء ديٍر ليك���وَن ماًذا للمؤمنني ف���ي صلواتِهم، وللش���باب منهم في 
���ة، وق���د عملَت م���ع بعِض األصدق���اِء والكهن���ِة، لتحقيِق هذا  ُخْلواتِه���م الروحَيّ

الهدِف الّسامي، ولكن توّقَف ذلك ألسباٍب عديدة .

ثاب���رَت عل���ى الدراس���ِة، وُغْص���َت عميًق���ا ف���ي عل���ِم الّاه���وِت، ونِل���َت ش���هادَة 
الدكتوراه بفخٍر واعتزاز، بدعٍم من زوجتِك الفاضلِة اخلورّية َسَمر، التي وقَفْت 
الى جانبَِك داعمًة صابرًة وش���ريكًة في التضحي���اِت، ومع أبنائَِك: رجا، جوان 
ونور،  اّلذين غرس���َت فيهم اإلمياَن واحملَبّة، فحَملوا املسؤولَيّة مرافقني إّياك في 

جميع خطواتَِك.

ا وخصوًص���ا في ه���ذه املواس���ِم الِفصحّيِة املقّدس���ة  أبون���ا!  أفتق���ُد حض���وَرك ج���ًدّ
ا أّيه���ا العب���ُد الصالُح  واملبارك���ة. واس���مع قوَل الس���ّيد املس���يح قائ���ًا ل���َك: »نِِعَمّ
األم���ني، كنَت أميًن���ا في القلي���ِل فُأقيُمَك على الكثي���ر. ُأدُخْل الى فَرِح س���يِِّدَك، 

ومَتَتّع مِبا ُأِعَدّ لَك من اجلوائز واألكاليل السماوّية«.

تعازينا احلاّرة لوالدتَِك الثاكلِة، ولزوجتَِك الصبورِة امُلؤِمنِة، وألوالِدك املَتّكلنَي 
، وجلمي���ع أش���ّقائَِك وش���قيقاتَك وأقربائَِك وأبن���اِء رعّيتِ���َك، اّلذين  عل���ى ال���رِبّ

افتقدوَك على رجاِء القيامِة واحلياِة األبدّية.

اياد جاكي حنا

إلى روح األب يوحنا شاما



أبون����������ا يوحّن���������ا احلبي���ب، ت�مُرّ األش���هُر على غيابِ���َك املفاجِئ وامُلبك���ِر عّنا، إلى 
احلي���اِة األبدّي���ِة، إاّل أّنَك ما ِزلَت حاضًرا بيَننا، ويُعُزّ علَيّ أن أُخَطّ هذه الكلماِت 
لُت���دَرَج في ك���ّراِس تأبينَِك، بعَد ه���ذا الرحيِل امُلبِكِر، فقد رأينا في���َك أًبا روحًيّا، 
ت���ُه الطائف���ة، وآملَه���ا أن ترحَل عنها وأنَت في جيل الش���باِب، ش���باِب العمِر،  أحَبّ

وشباِب العطاء.

معرفتي بَك منذ ما قبَل رسامتَِك كاهًنا للرعّيِة بفترٍة قصيرٍة، وال أنسى ذلَك اليوَم 
الذي التقيُت بَك في لقاٍء روحّي مع قدِس األِب لعازَر عّواد وكنَت جالًسا قرَبُه، 
ا، وذلك ألّنني  بدايًة استغربُت ولكن بعد أن عّرف عنك األُب لعازَر فرحُت جًدّ
كنُت دائًما أقوُل إَنّ عدَد املصّلني واملؤمنني من الشباِب لهَو قليٌل وال يتناسُب مع 
عدِد أفراِد رعّيتِنا، فرحُت ألن الرَبّ دعا شاًبّا في مقتبِل العمِر لإلميان، ولم أُكن 
أعلُم أّن رغبَتَك ومراَدَك هو املسيُر في سلِك الاهوِت، وحني علمُت هذا زاَدْت 

فرَحتي أكثَر فأكثر.

مع كّل جلس���ٍة أو لقاٍء أو محادثٍة بيَننا كان إعجابي بَك يزداُد أكثَر فأكثر، من أثِر 
حماِسك وغيرتِك على اإلمياِن األرثوذكسّي القومي، وال أنسى فحوى َوَعظاتِك 
أم���اَم الهيكِل في الكنيس���ِة والت���ي مبجَمِلها كان���ت لتوعيِة الرعّي���ة، ودعوتِهم إلى 

اإلميان والتقّرِب من الرّب والكنيسِة والعيِش مبوجِب تعاليِمهم.

بع���د حصولِ���َك عل���ى ش���هادِة الدكت���وراة بعلم الاه���وِت، قبل���َت دع���وَة النادي 
نا مِلا  العائل���ّي األرثوذكس���ّي لتحّدثن���ا ع���ن أطروحتك للدكت���وراة، فقد فرحن���ا كُلّ
وصل���ْت إليِه دراس���ُتك ملوض���وِع األطروح���ِة، وطريق���ة طرِحها علينا، وتفس���ير 
م���ا توّصل���َت إليِه في ه���ذه الدراس���ِة. وفرحُتن���ا كانت باب���ٍن وراٍع للطائف���ِة الذي 
اس���تطاَع مبثابرتِ���ه احلص���وَل عل���ى ه���ذه الش���هادِة الدراس���يِة الرفيع���ِة املس���توى.

في الس���نواِت األخيرِة التي أنش���ُط فيها من خال هيئات طائفتِنا األرثوذكسّية في 
الناصرة، ملس���ُت ِمنَك التش���جيَع ال���ذي اعتُزّ به، وكنَت تقوُل لي: »بدنا نش���تغل 
للكنيس���ة ي���ا أب���و الوس���يم«. وبعد االنتخاب���اِت األخيرِة، ال أنس���ى تلَك اجللس���َة 
بيَنن���ا التي اس���تمرت ألكث���َر من ثاِث س���اعاٍت، تطّرقن���ا فيها للكثيِر م���ن األموِر 
الدينّي���ِة وُخط���ِط عم���ٍل جلذِب الش���باِب إلى االمياِن والكنيس���ة، ولكّن���َك غادرتنا 
ولألس���ف بهذه السرعِة، إال أّن ما تداوْلنا به سيبقى أمامي، في َسعٍي لتحقيقه.

أنا على يقني أّنَك االَن أماَم عرِش ملِك امللوِك ورِبّ األرباب.

الياس حبيب جرايسي

ها المسيُح اإللُه نفَس عبِدَك مع القّديسين أِرْح أيُّ



أكاد ال أص���ّدق كم���ا الكثيري���ن أّنن���ي أكت���ُب كلم���ًة لكت���اب تأب���نِي األب يوحّن���ا
تعرّفُت على األب يوحّنا شاما أًبا لرجا الشاِبّ الطموِح، وبعدها جوان احلنون،

ثّم نور »الهادي الرايق«.

عرفُت���ُه أًب���ا داعًما، ُمحًبّا، متفّهًما.. كان حريًصا على تربي���ِة  أبنائِه  تربّيًة روحّيًة  
مقرونًة بترس���يِخ  وتذيِر قيم األخاِق واملبادئ املس���يحّية. وعِهدُتُه كاهًنا ُمتفانًيا 
ُه اجلميُع حلكمتِِه، وقد س���عى  ال ُيطي���ُع إاّل كلم���َة الله، وال ينثن���ي إاّل للحّق. أحَبّ
ُه مش���اكَل  دائًم���ا لتقري���ِب الّناِس إلى الكنيس���ة  وتعاليِمه���ا، ولطاملا كان دأُبُه وهُمّ
الّناِس، فلم َيكَلّ ولم ميَلّ ولم يتذّمْر يوًما، بل على العكس، كان ُيصغي بإمعاٍن 
وتواض���ع لش���كوى الّناس، حتى حتّوَل ف���ي وقٍت قصيٍر ُعنواًن���ا ل »العائاِت في 
ضائقة«، فعمَل على متابعتِهم واحتوائهم والتخفيِف عنهم، بكلماتِِه املنس���وجِة 
من روِح اإلجنيِل املقّدِس وتعاليِم سّيِدنا يسوَع املسيح. نعم؛ كان كاهًنا من طراٍز 
خاص، عّلَم عن احلياِة ورّكز على أهمّيِة بناِء عاقات إنسانّيٍة سليمٍة، فقد كانت 

هوايتُه االختاَط بالصغاِر والكباِر، وهذا ما جعَلُه ُقدوًة للكثيرين.

وش���اءت إرادُة الل���ِه أن ألتق���������َي ب���ِه ُمَج�������ّدًدا في مس�������ابقِة الكت���������اِب ال�مقّدِس، 
وهن���اَك أبهَرني بش���ّدِة تواضع���ه ورجاح����ِة عقل�������ِه وحتكيمِه الصائ���ِب، باإلضافِة 
إلى العدِل واالس���تقامة. ِخص��اٌل ممّيزٌة ُتِش��������عُّ من أٍب فاضٍل، فكان داعًما ُمِحًبا  

جلمي�����ِع ال�متسابقني.
في إحدى السنواِت توّجَه إلّي األُب يوحّنا طالًبا أْن أشارَك في لقاٍء مع اخُلّطاب. 
سألته فرحة: »هل أدخلتم دورَة اخُلّطاِب امُلقبلني على الزواِج ِضمَن برنامِجكم؟«

قال: »سنجّرُب لعّلنا نزرُع في نفوِسهم بذوًرا، جننيها ُمستقبًا عائاٍت مسيحّيًة 
ًة  دافئًة يسوُدها احلُبّ واملوّدُة واالحترام. مستقِرّ

أتي���ُت إل���ى لقاٍء حضَر إليِه العديُد من اخلّطاِب، وس���ريًعا أدرك���ُت كم كان ُمصيًبا 
أبونا يوحّنا، فتحقيُق الهدِف ليس باألمِر الصعِب، خاصًة أّنه كاَن ِمثااًل ُيحَتذى 
ب���ه، فق���د كان زوًجا ُمحًبّا وأًبا صاحًلا. كذلك ش���ريكُته الغاليُة س���مر، فهي مثاٌل 
للزوج���ِة الصاحل���ة الفاضل���ة، واألِمّ احلن���ون؛ أج���واُء عائلي���ٌة يتمّناه���ا كّل بيت.
رًة أكثَر فأكث����َر لش���خ����ِص أبون���ا، الهتم����اِم���ِه ومحّبتِِه  خرج���ُت من هن�����اَك مق�������ِدّ

ألبن����اِء رعيتِ������ِه.
وهك���ذا التقين�������ا لس���نواٍت ف���ي دورِة اخُلّط�������اِب، ومتاَبع���ِة العائ���اِت وأيًضا من 

خاِل متابعتِِه ألبنائِه.

َم وعطَف.. وتوّقَف قلُب أبونا يوحّنا كعقرِب  وصمَت الصوُت الذي وعَظ وعَلّ
الس���اعِة الذي تسّمَر فجأًة  في عِزّ َجريانِه! ُصِدمنا.. نعم؛ ُصِدمنا جميُعنا بخبِر 

وفاتِِه املفِجِع املفاجئ.

نفتق���ُدُك ي���ا أّيه���ا الكاه���ُن العظيُم، وق���د تركَت عال���َم الَفن���اِء وانتقل���َت إلى عالم 
اخللود. كنَت تس���ّبُح اللَه في الكنيس���ِة، وها أنَت اليوَم تسّبُحُه مع كاّفِة القديسنَي 

في ملكوتِه السماوّي.
نوّدُعَك على رجاِء القيامِة واحلياِة األبدّية..

أع���ّزي األس���رَة الكري�م���َة وكاّف���َة الكهن���ِة وال�مؤمنني الذي���َن أحّبوا أبون���ا يوحّن���ا، 
وليكن ذكُرُه مؤّبًدا.

سريدة منصور أسعد
مستشارة تربوّية في مدرسة تيراسنطه

ومعاجلة زوجّية وعائلّية

األب يوحّنا شاما



كن���ُت كعادت���ي ف���ي األموِر الصعب���ِة التج���ُئ إلى كنيس���تي وأوِكُل أم���ري لله...
صادَف ذلَك في أحِد أّياِم اآلحاِد خاَل خدمِة القّداِس اإللهّي في كنسيِة القّاية 
في املطرانّية في الناصرة، أن توّجَه إلَيّ األُب يوحّنا بس���ؤاٍل شديِد اللهجِة: »َمن 
ُفان؟« اس���تغربُت لس���ؤاله وأجْبُتُه: »يا أب���ِت؛ هذا أحُد أقربائ���ي وهو مريٌض، 
وقد س���ّجل����ُت اس���َمُه منُذ ُش���ه�����وٍر كي تذكروُه على الذبيحِة ال�مقّدس���ِة، عَلّ أن 
يش���فَيُه الل���ُه م���ن مرض�ِه، ومن ذل���ك احلني حتى الي���وَم، في كِلّ ق���ّداٍس تذكرون 

اسَمُه على الذبيحة!!«
فسألني بعصبيٍة: »هل عليَك مهاُمّ ضرورّيٌة اليوَم ُتريُد إجناَزها؟«

 أجبته: »ل�ماذا تسأُل يا أبت������ي؟« 
ُ���ُه وقال لي: »حنَي يس���������أُلُك كاه�����ٌن ش���يًئا تيُب����ُه على الفور:  ف���ازدادت عصبّيت��

»أنا حت������ت أمرك!««
- م������ا األم�����ر؟

- سنذه������ُب إليه لك�����ي ُأناوَل�����ُه!
- لكّن���ُه يا أبونا في مستش���فى العفولة ف���ي غيبوبٍة كاملٍة وال يس���تطيُع أن يتناول.

- اذا سأصّلي لُه وأدهُن�����ُه بالزي����ِت ال�مق�����ّدس.
- لك���ن مل���اذا الي���وَم يا أبونا، أن���ا أعرُف أّن ي���وَم غٍد يص���اِدُف عيُد مي���اِدك وأّنَك 
بع���َد الق���ّداِس ُملت���ِزٌم ت���اَه عائلتِك باالحتف���اِل مًعا وتن���اوِل طعاَم الغ���داِء مَعهم.

- فأجابن���ي: حني يتكّلُم الل���ُه كُلّ األموِر األخرى يج���ب أن تصمَت، وال يحُقّ 
لنا تأجيَل أمِره...لقد »ضوى« ذلك االسُم أمامي اليوَم على الذبيحِة املقّدسة!

- وم�����اذا يعن�����ي ه����ذا؟
ن��������ا.. أال تفه�������م؟! - هذا يعن������ي أّن������ُه مطلوٌب عنَد ربِّ

وبالفعل ذهْبنا بعد انتهاِء القّداِس اإللهّي مس���رَعنِي إلى املستشفى، وقاَم بالصاِة 
ل���ُه، ومَس���َحُه بالزي���ِت املق���ّدس، عنده���ا فق���ط ارت���اَح وجُهُه وع���اَد إل���ى طبيعتِه 

ِه األبوّي: » َأعِلْم باقي أقرب���اَءُه بحالتِه ليأتوا لوداِعِه، فهَو  الوديع���ِة وق���ال لي بِحُبّ
س���يرُقُد عما قريب«. س���ألُته بخ���وٍف: يا أبِت م���اذا َعنيَت بأّن اس���َمه » ضوى«؟

، أنُه عنَد قراءتي أسماَء األحياِء على الذبيحِة املقّدسِة، وملّا وصلُت  َعنيُت يا ُبنَيّ
، وهذا يعن���ي أّنُه س���يرُقُد عما  الس���مِه، تكّب���َر االس���ُم بش���كٍل غريٍب أم���اَم عين���َيّ

قريب، هذه إشاراٌت سماوّيٌة، أنا أفهُمها...

ا على قريبي وأخب���رُت باقي أف���راد العائلِة بذلك، وبالفع���ِل فإّنُه في  حزن���ُت ج���ًدّ
الي���وم الثاني وفي نفس الس���اعة التي قمنا بالصاه له، أس���لَم قريبي الروَح ورقَد 

على رجاِء القيامة...

ال ِزل���ُت حّت���ى اليوَم أتأّم���ُل بتلَك احلادثِة، واس���تغرُب من عصبّي���ِة أبونا في تلَك 
ُ كنيسَة املغارِة في املطرانّيِة، وابتسامُتُه  اللحظة. أين ذهبْت َضَحكاُتُه ونحن نرمِمّ
الصافي���ة خال جلس���اتِنا لس���اعاٍت طوال، في تنقي���ِح العهِد اجلدي���ِد من الكتاِب 

ِس ِوْفَق النظرِة األرثوذوكسّيِة، وطباعتِه وتوزيِعه على أفراِد الرعية؟ املقَدّ
أيَن هدوُءُه في جلس���اتِنا الروحّيِة في دير مار س���ابا، حيث عّوَدنا أن نختلَي هناَك 
ف���ي رياضٍة روحّيٍة لعّدة أّيام، بعَد التنس���يِق مع رّي���ِس الديِر األب أفذوكيموس؟ 
وك���م كاَن ُيحزُنُه عدُم وج���وِد أديرٍة في الناصرِة خُللوِة الش���باِب الورعني من أبناِء 
الرعّي���ِة، م���ع أّنُه بحَث ذلك األمَر مع اجلمعّيِة اخليرّي���ِة في الناصرة، لكّن اخُلطوَة 

لم تتكّلْل بالنجاح.

���ُه تنمي���ُة الروحانياِت في أبناِء هذا اجليِل، فهو من أرش���دني إلى وجوِب  كان يهُمّ
الص���اِة ف���ي البيِت وأن أخّص���َص مكاًنا أضُع ب���ه طاولًة صغيرًة، عليه���ا إيقونٌة، 
ِة اللِه  ش���معٌة واإلجني���ُل املقّدُس للصاِة مع أف���راد عائلتي، وكم حَثّني عل���ى محَبّ

والقريِب، وعلى ترديد صاِة املسبحِة )صاة يسوع( واالجتهاِد بالركعات...المجـــــُد لله دائـــًما
يِة في املطرانّية،  أذُكُر فرحَتُه عندما َأّمَن مابَس للخّداِم الصغاِر في كنيس���ِة القَاّ
ورضاُه عنَد جمِعِه تبّرعاٍت ألناٍس ُمحتاجني من الباِد وخارِجها، وسعادَتُه في 
نهاي���ِة كِلّ لقاٍء من دورِة اخُلّطاب، مع تش���ديِدِه على أهّميتِها لترس���يِخ قيِم احلياِة 
الزوجّي���ِة وتأمينِه���ا، ومس���ّرَتُه ف���ي كّل اجتماٍع روحٍيّ ناج���ٍح يتُمّ به توعي���ُة أبناِء 

الرعّيِة وشرِح الطقوِس الدينّيِة  و.. و.. وغيَرها الكثير.

لقد أخبرني أبونا عن طموِحه لبناِء كنيسٍة فوَق املقبرِة القدميِة في الناصرة، فوق 
ُرف���اِة موتان���ا، عَلّ بني الراقدين هناك قديس���ني، ل���م يأَبَه أح���ٌد بتطويبهم، والله 

أعلم ...

ك���م كان يح���ُبّ وال���دَة اإلل���ِه، وأذكر كي���ف كاَن ُيعيد ص���اَة املدائح في كنيس���ِة 
ي���ة، ليقيَمه���ا مباش���رًة م���ّرًة ثانية بع���د انتهائها في كنيس���ِة البش���ارِة وكم كاَن  القَاّ
ُيحُبّ إشراَك اجلميع بالصاِة، خاّصًة في صاِة الغروِب وصاِة يا رَبّ القّواِت 

وغيِرها وغيرها.

كم كّنا مسرورين بوجوِدِه معنا، لكّن اسَمه » ضوى«.. 
وأنا بَدوري سأذُكُره دائًما.

صالتك أبونا 
شبيب حكيم 



كي���َف أرثي���َك ومن أين أبت���دئ، فأفكاري مش���لولٌة عاجزٌة والكلم���اُت تتبّدُد في 
غِم من مروِر ُمّدٍة على فراِقَك، لم أستوعْب هذا املصاَب اجَللَل  ذهني، وعلى الُرّ

وهذه الفاجعَة التي حّلت علينا.

مباذا أدعوَك أّيها احلبيب؟ أأدعوَك أخي!؟ فقد كنَت خيَر أخ، أأدعوك صديقي!؟ 
وكن���َت نِْعَم الصديِق الوفّي، أأدع���وَك أبونا يوحّنا!؟ وكنَت أًبا للجميِع وحملَت 
هذه الرس���الَة عن اس���تحقاٍق وجدارٍة، نعم أّيها اإلنس���اُن املال���ُك جميَع الصفاِت 

اإلنسانّية ورمًزا للخير.

اس���مح ل���َي أن أت����اوَز األلق����اَب، فإنها زائلٌة ويبقى اإلنس������اُن بإنس���انّيته وذكراُه 
العطرة الطيبة.

ا... ملاذا تركَتنا دون أن توّدَع أحًدا، هل  أس���أُلك وأخاطُبك، لكن ال اس���مُع رًدّ
َله عذاًبا وقلًقا؟ حّتى ال تشارَك أحًدا مبا يقلُقَك، َفُتَحِمّ

كان ذلك اليوم يوم الثاثاء اخلامِس والعش���رين من الس���نِة عشرين عشرين، هذه 
الس���نة احلاملة الكثير من املآس���ي واألحزان. ذلك اليوم كان يوُم عطلتي، ولكّن 
دافًعًا قوًيّا وإحساًسا غريًبا دفعني للقدوِم إلى الكنيسِة، وكأّن إحساسي الداخلّي 
يقوُل لي: بعَد ساعاٍت قليلٍة سوَف يترُكَك األُب يوحّنا إلى دياِر النعيم، فعليَك 
ا  لَك أُيّها الفراُق اللعنُي والوداُع. أن توّدَعُه وتكوَن ساعَة الفراِق اللعني... فتًبّ

أخ���ي، هل س���ئِمَت احلياَة ب���ني بني البش���ِر، أم اكتفيَت مبا كِس���بَت فارتويَت منُه؟
نع���م أّيها الفارُس املغ���ادُر الباقي، كنَت تبحُث دائًما عن حياٍة أفضَل، ولكن هل 
لَتنا ما ال نقوى عليه، فهي مش���يئُة الله ه���ذه التي تدعونا  ه���ذا اختيارك، فب���ه حَمّ

للتفكيِر في فلسفِة احلياِة واملوت. ولكن ما مينُحنا القليُل من العزاء، بأَنّ أمثاَلك 
مكاُنهم بني القّديسني.

نع���م، لو لم أكن أع���رُف مزاي���اك وخصاَلك وصفاَت���ك لُكنُت اّتهمُت���َك باألنانيِة 
ولكّنك خيُر معطاء، يا من تركَتنا في حسرٍة ولوعة.

األّياُم متُرّ واألشهُر تعبُر، ولكن إلى يومنا هذا ال ُأصّدق أّنَك غادرَتنا.
كيف ُأصّدُق وأنس���اَك وأن���ا كّلما زرُت مثواَك أنظُر لعينيَك وأش���عُر بأنَك تريُد أن 

تقوَل لي شيًئا، فأنَت تصمُت وأنا ُأحّدثَك وأنَت حٌيّ أمامي. 

أوُدّ أْن ُأبلَغ���ك بأّن���ه في آخَر أياِمَك، كنُت أش���عُر بأَنّ األَب يوحّن���ا يحمُل تفكيًرا 
عميًقا ال يريُد حتميَله ألحٍد، فلماذا يا حبيبي؟

كيف أنسى أبونا يوحنا وكّلما جلَجلْت أجراُس كنيستَِك التي عشقَتها، أنظُر إلى 
مسكنِك الطاهر وأتخّيلَك خارَجا إلينا بقامتِك البهّية.

كي���ف أنس�������ى جلس���اَتن���ا العائلّيَة وحديَث���َك الّلبِِق وكاَمك الع���ذِب والذي ينزُل 
علينا برًدا وساًما.

أخ���ي وصديق���ي؛ لقد جاه���دَت وتعب���َت، فجنيَت ثم���اَر هذا التع���ِب وحصلَت 
عل���ى أعلى الدرجاِت العلمّيِة، وحاَن وقُت االرتياِح حّتى تس���تفيَد منَك رعَيُّتك 

وبلُدك، ولكّنك آثرَت الرحيل.
كانت بيننا لغٌة غيَر مسموعٍة، فإذا تقابَلْت أعيُننا فهْمنا ما يجوُل في خاطرْينا وال 
حاج���َة للكام. وإذا تناقش���نا بأمٍر ما، نحترُم آراَء بعِضنا ب���كِلّ محّبٍة، حتى ولو 

لم ُيقنْع أحُدنا اآلخر.

طوبى لمن اخترَته وقِبلَته يا رّب
إذا كانــــت النفـــــــوُس كبــــــــاًرا            تِعبـــــْت في ُمــــــراِدها األجســــــاُم

نعم فارقَتنا بسكوٍن، فهكذا كنَت، حتمُل فكًرا وفلسفَة حياٍة أعظم من الكام.  
غادرَتنا وكأّن����َك مَللَت احلي�����اَة الدنيوّي������َة، ولس���اُن حالَك يق�ول: ما أتعَس���كم 

يا سّكان األرض. 

غادرَتن���ا به���دوٍء وهك���ذا يغ���ادُر األبطال. ولك���ن تركَتنا واجلمي���ُع بحاجٍة لك، 
ونح���ن محزون���ون ملتاعون.. نع���م أّيها احل���ّي الراقد، فاملنتقل���ون األحياء قّلٌة 

وأنَت أحُدهم.
فَنْم قريَر العني يا أرَز لبناَن وزيتوَن اجلليل، ففروُعك دائمُة اخلضرِة باقيٌة خالدٌة 

وافرُة الظاِل دائمُة الوجود.

واخلي���ُر كُلّ اخلي���ِر ب�م���ا ترك���َت؛ رعّية ُمِحّب���ة يذكرون���َك باخلير، وكهن���ة أجّاَء 
يتابعون ال�مسيرَة بأمانٍة، وزوجًة شجاعًة صابرًة مؤمنًة، وثاثَة أشباٍل هم خيُر 

خلف خلي�����ِر سلف.

أبان��������ا؛ إذا التقين����ا يوًما فحس���ٌن يكوُن هذا، ولكن هيه���ات في هذا، فإّنك مع 
ربِّنا يسوع املسيح، وأنا ...

اذكرني أبي واذكر عائلتي في صاتِك ألّنك تراني وتسمُعني.
ساٌم لَك مني يا أخي احلبيب

وساٌم وألُف سام عليك
يا أخي وصديقي وأبي.

بشارة توفيق حكيم
خادم كنسية البشارة للروم األرثوذكس - الناصرة



فس���اًدا«. َي���رى  تَقّي���َك  ت���َدَع  َل���ن  الهاوي���ة،  ف���ي  َنفس���ي  تَت���ُرك  َل���ن  ���َك  »أَلَنّ
)مزمور 16: 10(

 
أبونا احلبيب يوحنا شاما، بالرغم من أّنك سبقَتنا إلى البيت السماوّي، ُأخاطُبَك 
وكأّنَك حاضٌر بيننا، فذكراَك التزاُل حّية في عقولنا وفي قلوبنا فلن ننساَك أبًدا. 
م القدير والصديق الوفّي.  لقد كنت لنا الكاهن األمني والواعظ الصادق وامُلَعِلّ

 
عرفُتَك ككاهن، ومن خال خدمتَك ملس���نا ص���دَق محّبتك واهتمامك، فكنت 
لن���ا ذاك األُب الروح���ّي احلن���ون والصبور، تصبُر كما يصب���ر األب على أوالده. 
وكن���ت كرمًي���ا ومعطاًء، ال تبخ���ل بأن تقّدم لن���ا الُنصَح واملش���ورة الرعوّية في أّي 
وقت نحتاجها. حتُضُن أبناَءَك وال تُرّد س���ائًا او محتاًجا، ترعانا وترش���دنا لكي 
ننم���َو إلى النضج الروحّي. فكنَت لنا الكاهن القدوة واملثال الذي نحتذي به في 

دربنا نحو السماء. 
كنَت صادًقا وأميًنا لسّيدك يسوع املسيح، وكنَت تعيُش اإلجنيل. فكُلّ من تقاَبَل 
مع���ك كان يرى صدق محّبتك، فجاءت كلماُت عظاتك قوّيًة نافذة إلى قلوبنا، 
من���ّورة أذهانِن���ا، ومنعش���ًة أرواحنا. كانت أيًضا مش���ّجعة إّيان���ا أن نحيا كما يحّق 
َم، فَهذَا يُدَعى َعظيًما في َملُكوت  ا َمْن َعِمَل َوَعَلّ إلجنيل املسيح الذي قال: »َوأَمّ

َماَوات«. )مّتى 5: 19( الَسّ
  

ُمحاضراُت���َك وتعليمك وضعا لنا األس���اس الصحيح، »َك���ي اَل َنُكوَن في َما بَعُد 
أَطَف���ااًل ُمضَطرب���نَي َوَمحُمولنَي بُكّل ريح تعليٍم، بحيَل���ة الَنّاس، مَبكٍر إَلى َمكيدِة 
ال«. )أفس���س 4: 14( بش���وق كبير ولهفة صادقة كّنا ننتظر وقت تعليمك  الَضّ
واثقني أّنك حتمل لنا في جعبتك كنوًزا وُدرر روحّية لتغّذينا من الكتاب املقّدس، 
و ُتعّمقنا في معرفة كلمة الله. فبتعليمك وعلِمَك تركَت بصمة قوّية في أذهاننا.  

 في���ا صديق���ي الغال���ي، كم من األوق���ات اجلميلة الت���ي قضيناها س���وًيّا لن تعود، 
إال أّنه���ا م���ا زالت صورة مطبوع���ة في أذهانن�ا. جلس���اُتَك كان لها رونق خاّص، 
وحض���ورك كان ل���ه بهجة ممي���زة، فكنَت الصدي���ق احملَبّ الوف���ّي الصدوق الذي 

يتمّنى كّل صديق أن يصادقه. 
 

ّب َموُت أَتقيائه«. )مزمور 116: 15( إال أنها شاءت  مع أّنه »َعزيٌز في َعيَني الَرّ
إرادة الرّب وحكمته أن تفارقنا وترحل عنا سريًعا. 

لك���ن اعلم يا صديقي أّنك تركَت فراًغا كبي���ًرا في قلوبنا.  يُعّزينا صدى كلماتك 
التي كنَت ترّددها معّبًرا بها عن إميانَك الراسِخ في حكمة الرّب ومشيئته: » لُكّل 
���ماء«.  مؤم���ن على هذه األرض رس���الة، فمت���ى أمّتها دعاه الرب إلى وطنه، الَسّ

 
أيها األب يوحنا العزيز متّثلْت فيَك كلمات الرسول بولس إذ قال: »َقد َجاَهدُت 
���عَي، َحفظ���ُت اإلمَياَن، َوأَخيرًا َق���د ُوِضَع لي إكليُل  اجلَهاَد احَلَس���َن، أَكَملُت الَسّ
ُبّ الدَيّاُن الَعاِدُل، َولَي���َس لي فَقَط، َبل  ي يَهبُه لي في ذَل���َك اليَوم ال���َرّ ، ال���َذّ الب���ِرّ
َن ُظُه���وَرُه أَيض���ا«. )2 تيموث���اوس 4: 7-8( فأنت عملَت  جَلمي���ع اَلّذي���َن يُحب���ُوّ
الُح َواألَمنُي!  َها العَب���دُ  الَصّ ���ا أُيّ جاهًدا بوزنتَِك، فقال لك س���يدك يس���وع: »نِعَمّ
ُكن������َت أَميًن���ا ف���ي  الَقليل َفُأقيُم�������َك َعَلى الَكثي������������ر. أدُخل إَلى َف������َرِح َس���يِّدَك«. 

)متى 25: 21( 
مع األبرار والقديسني هناك ُسكناك. 

هنيًئا لِك أّيتها السماء باألب يوحنا احلبيب.  
 

ال نقول لَك وداًعا يا أبونا يوحنا،
بل إلى اللقاء حول عرش القّدوس يسوع املسيح.  

الصديق واألخ عنان سمارة 

باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد، آمين.



تعرْفُت على ماجد شاما في كنيسة البشارة للروم األرثوذكس في مدينة الناصرة.
كن���ُت أحض���ر إلى الكنيس���ة كّل ي���وٍم صباًح���ا حلضور ص���اة الس���حر أو القداس 
اإلله���ّي، وكان ماج���د ش���اما يحضر إلى الكنيس���ة أيًضا حلضور صاة الس���حر ، 
وكان يجل���س بجان���ِب الباب الش���مالّي للهي���كِل بجانِب أيقونة األقم���ار الثاثة: 
الف���م«.  الذهب���ّي  ويوحن���ا  الاهوت���ي  وغوريغوري���وس  الكبي���ر   »باس���يليوس 

تعّرفن���ا عل���ى بعضن���ا وعِلم���ت أّن���ه محاٍم، وبع���د فترة قصي���رة فرح���ت مبعرفة أّنه 
سيصبح كاهًنا.

وبدأ املشوار . أذكُر يوم رسامته حيث حضرنا مراِسم السيامة لدرجة شّماس في 
كنيس���ة اجللجلة املوجودة داخل  كنيس���ة القيامة على يد املتروبوليت كرياكوس، 
وحض���ر لفيف م���ن الكهنة، وعائلُت���ه الكرمي���ة، وأصدقاُء ومحّب���و ماجد، الذي 
أخت���ار اس���م القّديس يوحّنا الاهوتّي. ب���دأ املوكب بالنزول م���ن البطريركّية إلى 
كنيس���ِة القيام���ة حي���ث ُيق���اُم الطق���ُس الكنس���ّي والق���ّداس اإللهّي ورس���امة ماجد  
كش���ّماس، وبعد الرس���امة عاد اجلمي���ع إل���ى البطريركّية لتق���دمي التهاني بحضرة 
غبط���ِة البطري���رك واملطارن���ِة والكهنِة األج���ّاء  واألهِل واألصدق���اء. وُعدنا إلى 

الناصرة بشّماٍس جديٍد لكنيستنا  »أبونا يوحّنا شاما«.

يوُم األحد كان أّول قّداٍس ألبونا يوحنا في كنيس���ة البش���ارة برئاس���ة املتروبوليت 
كرياك���وس الكّل���ّي الوقار، بعدها  بدأ الش���ماُس بالق���دوم  إلى الكنيس���ِة كَلّ يوٍم 
ْلب���اِت وفْتِح الكتِب وترتيِب  حلض���وِر صاِة الس���حِر، وبدأ يتدّرَب على قراءة الِطّ

القّداِس اإللهّي.

وبدأنا مش���واَرنا الش���يَق مبرافقة أبون���ا يوحنا. ترافقنا في س���فريات عّدة وزيارات 
دينّية من أهّمها إلى دير القّديس س���ابا املتقّدس. في دير القّديس سابا تعّرفنا إلى 

رئيس الدير  األرش���مندريت أفذيكيموس، الذي كان يس���تقبلنا أفضل اس���تقبال 
ويرّح���ب بزياراتن���ا ومبيتن���ا في الدي���ر. كانت زياراتن���ا للدير يتخّللها س���هرانّيات 
صاة وجلس���ات حديث مع األب يوحنا عن مواضيع دينّية ومشاريع كان يرّتب 

لها األب يوحنا ألبناء طائفتنا.

وبعد قرار املجمع املقّدس بترقية أبونا يوحّنا لرتبة كاهن، مّت التنس���يق مع س���يادة 
املتروبوليت كرياكوس ليكون الوقت في سبت لعازر. وقد مّت التحضير للرسامة 
من ِقبل مجلس الطائف���ة، والعائلة واألصدقاء واملعارف، ومحّبي أبونا يوحّنا. 
مّتت الرسامة في كنيسة البشارة، مبشاركة واسعة في الكنيسة من العائلة والكهنة 

واألصدقاء، وكّل َمن عرَف أبونا يوحّنا.

بعَد الرس���امِة طلَب مّني أن أش���ترَك معه في كّل قّداس إلهي، حّتى يتقّوى ويثّبت 
نفسه، وهذا هو أبونا يوحّنا.

عملنا س���وًيّا في عّدة مش���اريع منها: ترميم املغارة املوجودة حتت كنيسة القّاية، 
إحياء لقاءات روحّية، تنقيح الكتاب املقّدس النس���خة األرثوذكس���ّية، ومشاريع 

أخرى كثيرة.

طبعنا اإلجنيل، وببركة سّيدنا املطران كرياكوس بدأنا العمل في املغارة املقّدسة، 
���ق األب يوحن���ا تاريخ املغارة املقدس���ة ف���ي وزارة الس���ياحة وُأدرَج املوقع في  ووَثّ
مجل���ة الناصرة للس���ياحة بثاث لغات: العربّي���ة والعبرّية واالجنليزّية. س���اعدنا 
ش���باب متطوعون لتنظيف املغارة املقدسة، وبعد انتهاء العمل فتحناها الستقبال 
ال���زّوار م���ن جمي���ع أنح���اء العالم. وف���ي ذل���ك الوقت طل���ب مّني أبون���ا أن أقوم 
باس���تقبال الزّوار يومًيّا. وقد وضعنا تذكارّيات للبيع للسائحني مثل: ايقونات، 

زيت مقدس، ماء مقدس.

الراحــــة األبدّية أعِطــــه يا رب ونورَك الدائـــــم فليشــــــرق عليه
في البداية لم يكن إقبال على زيارة املغارة من الس���ّواح وال حّتى من أهل البلد، 
ألّنه���ا ل���م تكن معروفة. وكّنا نس���تقبل ال���زّوار من الس���اعة 09:00 صباحا حتى 
ا، فكان  16:00 مس���اء، وكنُت دائًما أش���رح ألبونا بأن الس���ياحة ضعيف���ة جًدّ
ُيجيبني: »اصبر  يا ابني رّبنا بدّبر«.  وعملنا على مراحل لترميم املغارة بحسب 
التبرع���ات التي اس���تطعنا تميعها: فُوِضعت بّوابة جديدة، رمّمنا الدرج وس���قف 
املغ���ارة، ُبنَِي س���قف فوق ال���درج وقّب���ة للمغ���ارة، ُوِضعت كامي���رات وُوِصلت 

الكهرباء. أّما باقي العمل وهو تلبيس الدرج ورسم أيقونات فلم يتّم بعد.

ال أنس���ى معامل���ة أبون���ا احلس���نة للن���اس والتواضع واحملّب���ة واالحت���رام والتفاهم 
والطمأنين���ة ل���كّل م���ن توّجه إليه من ش���باب وصباي���ا، وأّي ش���خص مهما كانت 
لغته، وقد ك�����ان لديه اجل�����واب الصحيح لكّل سؤال . أتذ�ّكر؛ عندما كان هناك 
زواج مختل���ط م���ن ديان��������ات مختلفة، كان يجلُس مع الش���اب والفت���اة ويش���رح 
له���������م ع���ن ال���زواج، وأّن���ه يج���ب أن يك���ون عندهم�ا معرف���ة عن املس���يح وقراءة 
الكت���اب ال�مق���دس، وإذا كان الش���خص غي���ر مس���يحي فعلي���ِه أن يتعّل���م ويؤمن 

باملسيح حقيقة ويتعّمد.

ا  ال أنسى كم كان أبونا يشّجع الشباب للّرهبنة أو الكهنوت فدائًما كان فِرًحا جًدّ
عندما ينضّم أي ش���اب إلى س���لك الكهنوت أو الرهبنة، فهكذا هو بحسب رأيي 
الراعي الصالح الذي لن أنس���اه طوال حياتي. صّدقوني بأّنني أس���تطيع أن أكتَب 
عنُه كتاًبا كامًا،  وعن أعماله وتواضعه وتس���امحه ومساعدته لكّل إنسان توّجه 
إليه، فدعم باملس���اعدة املادّية أو املعنوّية، ولم يرفض أّي طلب ألي إنس���ان كان 
بحاجه ألّي شيء. كما كان محًبّا لعائلته وألصدقائه وألبناء طائفته، واالبتسامة 

لم تفارقه حتى آخر يوٍم في حياته.

توّجه���ه للدكت���وراة: فرحُت حني حّدثني أبونا أنه مّت قبوُله في جامعه في رومانيا 

إلكمال تعليمه في الاهوت لدرجة الدكتوراة. وعندما أنهى أبونا يوحنا التعليم 
ا بذلك.  وحصل على الدكتوراه، فرحنا جًدّ

يوم الثاثاء ذهبُت إلى الكنيس���ة لصاة الس���حر ، وكان الدور في الصاة ألبونا 
يوحّن���ا. طرحُت عليه الس���ام وس���ألته: »كيفك أن���ت الي���وم؟«  فأجابني:« كّل 
ش���يٍء متام«، وس���ألني ع���ن عائلتي وع���ن صّحتي. وب���دأ بصاة الس���حر، وبعد 
االنتهاء تبادلنا الس���ام وان ش���اء الله نلتقي بعد الظهر . ولكن لألس���ف الش���ديد 
تلّقين���ا خب���ر  رقاده وكان كالصاعق���ة، وحّتى اليوم ال أصّدق أّن���ه رقَد في الرب، 

وكّل يوم أشعُر به يتكّلم معي.

املسيح قام حقا قام
فليطّوب تذكاره إلى األبد آمن

مع القديسن نّيح أيها املسيح اإلله نفس عبدك يوحّنا
حيث ال وجع وال غّم وال تنّهد بل حياة ال تفنى

عودة جبران



أبونا يوحنا عّلمنا أّن األبرار مسكنهم السماوات
أعطانا روح اإلجنيل واإلميان بأوضح وأدّق الكلمات
عّلمنا أّنه حتى تكون قديس الزم تفهم كّل العامات
قال لنا بوضوح آخر هّمك يا انسان أمور األرضيات

وما نكسب العالم ونخسر روحنا ووجودنا في السماوات
ما في بكامه محاباة وال تهاون عند احلديث عن املقّدسات

ناقش مبحّبة وصّلى بصدق وما بخل على املؤمنني بالَكْرزات
كاهن حّق وأمني على كهنوته وحارب نشر الهرطقات

عّلم بعمق روحي نادر وبشرح مفّصل لكل اآليات
رجل مجتمع بارز قاد رعيته وأخرجها من األزمات

كاهن متواضع محّب وضع كنيسته برأس األولويات
دافع عن احلق ألن الكنيسة عنده  أغلى من الكرامات

عّلمَتنا أّن اجنَلينا نور ومسيَحنا الطريق احلّق واحلياة
كنت االنسان والكاهن ومدافع عن استقامة الكنيسة واملعتقدات

كلمُتك األخيرة كانت تواجدوا جميعا لفهم ما كان من صعوبات
تّمعنا باملوعد وشاركنا بنقلك الى أحضان املسيح كالوعودات

برحيلك جرحت القلب وأبكيت اإلخوة واألخوات
مكانك اجلنة ومقامك األبدي مع القديسني والقديسات
كنت لنا راعًيا بحياتك وبرقادك نطلب منك الشفاعات

ستعيش أبًدا بالقلب والفكر مهما مّرت السنوات

العيُن تدمُع حزًنا وألًماعّلمنا أّن األبرار مسكنهم السماوات

العنُي تدمُع حزًنا وأملًا
والقلُب من األسى يعتصر

خطَفك املوُت مّنا فجأة
لكن باملسيح املوَت مهزوٌم ال ينتصر

ألٌم يجوُل في أعماقنا
والوجُع في األحشاء ال ينحصر

اشتقنا للقائَك أبانا
وكلماتك ليست على الروح تقتصر

جاءك املوت غادًرا متسّلا
لكن اإلمياَن بدربَك ال ينكسر

قاومَت أعداَء الكنيسة ببصيرة
وكاُمك باإلميان واإلجنيل ال تختصر

رفعَت شأن الكنيسِة ورسالتها
لتكون دوما درًبا للحياة ال ينأسر

قيصر راشد



إّن ِفراَقَك يا غالي َصعٌب علينا.. ومؤلٌم أن نشتاَق ألحٍد لن نراُه أبًدا، ولن يأتي 
َتُه وطيبَة قلبِه أحٌد. مثُلُه أبًدا، ولن يعّوَض َمكاَنه أحٌد، ولن ُيعّوَض ِحّنَيّ

يا رُبّ ارحم أغلى وأعّز الناس.....

داوود وماري

عَرف���ُت األَب اإليقونوُم���س الدكت���ور يوحّن���ا ش���اما من���ذ 15 عاًما، كان���ت كافيًة 
، صاحُب  لنتعّرَف على إنس���اٍن يتمّتُع بروٍح ساميٍة، َدمُث األخاِق، سمٌح ولنّيٌ
، ُنِكُنّ له كّل االمتناِن والتقديِر للطريِق التي اختاَرها بانضمامِه  قل���ٍب كبيٍر ُمحٍبّ
إلى السلِك الكهنوتّي باستحقاٍق، فكاَن األَب واألَخ والصديَق العزيَز للعائلة.

 األُب يوحّن���ا اإلنس���اُن املمّي���ُز بطيبتِ���ِه ومحّبتِ���ِه وعطائِِه ألبن���اِء رعّيتِه وبل���ِدِه بكِلّ 
إخاٍص وإمي���اٍن، من خال خدماتِِه الدينّيِة ومحاضراتِ���ِه التنويرّيِة، وباألخِصّ 
اللق���اء الروحّي األس���بوعّي ال���ذي واكْبُت���ُه وتعّلمُت من���ه الكثيَر في فه���ِم اإلجنيِل 
وتعاليِم املس���يِح له املجد، من خال ش���رٍح واٍف لكّل أعماِل الرسِل، فاكتسبُت 
املُث���َل العلي���ا في الديانِة املس���يحّيِة، اإلمياَن القومَي، التس���امَح، العطاَء، التواضَع 
 ، واحملّبَة با حدود. أجل كان األَب املعّلَم املتواضَع العطوَف املخلَص املستحَقّ

الكاهَن املعّلَم، أناَر لنا طريَق اإلمياِن املسيحِيّ وثّبَتُه في نفوِسنا.   

منال سجراوي

رحل���ت صامًت���ا باك���ًرا ي���ا أب�����ونا، لك���ّن صورَت���ك وتعاليَم���ك ال تف���ارُق قلوَبنا، 
نفتق���ُدَك دائًم���ا في جمي���ِع األماك����ِن وال�مناس���باِت، نفتِقُد إرش��������اَدك ووعظاتِك 
الت���ي غّذيَتن���ا به���ا وجعلَتن���ا نعرُف أش���ياَء كثيرًة، منها: ش���رُح قس���ٍم م���ن الكتاِب 
املقّدِس ورس���ائِل الرسِل، وحّثنا على قراءتِهم وقراءِة  املزاميِر، وشرُح كِلّ قسٍم 
من أقس���اِم القّداِس، وعن الهيكِل واألدواِت التي ُتس���تعمُل في القداس،  وغير 

ذلك الكثير.
بش���رِحك وتفس���يِرك املقن���ِع  أقنعَتن���ي بأم���وٍر مس���تحيلٍة بالنس���بة لي  بني الكنيس���ة 

األرثوذكسّيِة والطوائِف الكاثوليكّية.
���ًدا، وأله���َم أس���رَتَك وُمحّبيَك جمي���َل الصبِر  رحَم���َك الل���ُه  وليك���ْن ذك���ُرَك مؤَبّ

والسلوان.

هيفاء تابري جبور

من مجموعة اللقاء الروحّي



ب���كِلّ تواضِع���ِه كان إنس���اًنا ممّي���ًزا، حكيًم���ا، أًب���ا ُمحًبّا ِمعط���اًء، صديًق���ا مخلًصا 
َل حياًة  نيا، وفَضّ ���ا.  وضَع َبْصَمَتُه في الاهوِت بعَد أن تناَزل ع���ن حياِة الُدّ ووفًيّ
مع املخّلص. ومهما نقوُل، فإّن لساَننا عاجٌز عن التعبيِر، وال نستطيُع أن نعطيِه 

ُه.  ونوفيِه حَقّ
رحْل���َت عّن���ا ونحُن في أم���ِسّ احلاجِة إلي���َك، وال أحٌد حّتى اآلن ُي���دِرُك ما الذي 
ح���دَث، فالل���ه مبحّبتِ���ه لَك س���لَبَك مّنا لتعيَش م���َع القّديس���ني.  دْعَوُت���َك لنا يوم 
الس���بِت املوافِق 22.2.2020 للمحاضرِة في يوِم اخلميِس املوافِق 27.2.2020   
 ، كان���ت حت���ى نفهَم ماذا يحُدُث، ل���م تكن عادّيًة، بل هي رس���الٌة من عنِد الرِبّ
فق���د حضْرن���ا وفهمنا أّن املوَت َحٌقّ ويأتي دوَن اس���تئذاٍن. لذل���ك علينا أن نكوَن 
حاِضريَن كما عّلَمنا يس���وُع مَبَثِل العذارى.  عّلْمَتن���ا أْن نتقّبَل احلياَة بكِلّ ِصعابِها 
ونّت���كُلّ عل���ى الل���ِه في كِلّ ش���يٍء، فعندما كنُت أش���كي ل���َك عن ضغ���ِط احلياِة، 
كن���َت تقوُل ل���ي: »اّتكل على اللِه فإّنه خيُر مدّبر«.  كن���َت ملجًأ للناِس لتخفيِف 
هموِمه���م، وراعًي���ا صاحًل���ا يس���عى إلعط���اِء ما ه���و أفضل، فل���م تكَتِف برس���امِة 
الكهن���وِت ب���ل عِملَت ب���كِلّ ِج���ٍدّ ونش���اٍط للحصوِل على ش���هادِة الدكت���وراة في 

الاهوِت، وحصلَت بجدارٍة على لقِب الدكتوراة، وكنَت خيَر الواعظني. 
جمعَتنا كما تمُع الدجاجُة فراَخها، وزرعَت فينا بذوَر احملبِة، فسرعاَن ما نبَتْت 
وخّلدْت اس���َمَك الطاهر. عّلمَتنا أّن املوَت ال  ُيطفُئ ما أضاءتُه احلياُة، فنْم قريَر 
الع���نِي مطمئَنّ الباِل،  فقد ترْك���َت وراَءك امرأًة فاضلًة وفّيًة ترعى ثاثَة أش���باٍل، 

نشأوا على تربيٍة مسيحّيٍة أرثوذكسّيٍة صحيحة .

س���يبقى ذكُرَك خال���ًدا إلى األبِد، فأنت معن���ا في كِلّ حلظٍة وكِلّ س���اعٍة، حّتى لو 
فارْقَتنا باجلسِد أّيها الكاِهُن الباّر.
اللُه يرحُمك ويصّبرنا جميًعا.

احملامي نائل حكيم 

األب يوحّنــــا شــــامـــــا طيُب الذكـــــر

يا من جاهْدَت في سبيِل املسيح
ها أنَت في نعيِم الفردوِس ُمستريح

أكملَت الّسعَي واجلهاَد البًسا ثوَب الكهنوت
فَزرعَت  بفرٍح وشقاٍء وحصاُدك هو امللكوت

حفظَت وحافظَت على اإلميان باستقامة
معّلًما إّيانا معاني اخلاص ولكل سؤاٍل إجابة

كنَت لي أًخا عاطًفا وأًبا مرشًدا أميًنا
َتشاَركنا في الفكرِة وللتخطيط مستقبا

ها إّنَك ِغْبَت عّني وعِن األحّبِة وليس للسؤال ُمجيب
أقَرُأ املزاميَر والكتاَب لتخفيِف ألِم ُفراِق احلبيب

أشتاُق لَك يا أخي وشريكي في الفكِر واألحام
لم ولن تِغْب عّني في كّل يوٍم وساعٍة وفي وقِت املَنام

ذكراَك مؤّبَدة ... ارُقد بسام .. قرير العني
»نِِعم���ا َأّيَه���ا اْلَعْبُد الّصالُِح اأَلِم���نُي! ُكْنَت َأِميًنا ِف���ي اْلَقِليِل فُأِقيُمَك َعَل���ى اْلَكثِيِر. 

ُاْدُخْل إَِلى َفَرِح َسيِِّدَك.« )مت 25: 23(

الصديق واألخ مسعود راشد

ْعَي، َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّ
َحِفْظُت اإِليَماَن، َوَأِخيًرا َقْد ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل

." )رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 4: 7 ،8( ك���م أش���تاُق ل���َك يا أبت���ي! كم ُكن���ُت أمتّت���ُع بلقائِ���ك الروحّي. ُكن���َت فِرًح���ا دائًما اْلِبرِّ
ومبتسًما كطفٍل بريٍء، وعندما كنَت تبدُأ باحلديِث عن املسيِح كاَن وجُهَك ُيِشُعّ 
ن���وًرا، متجّلًيا في مجِد ُحبِِّه. وعن���َد علِمك مبٍسّ ما في اإلمياِن، كيف كنَت تثوُر 

ا على مثاِل سّيِدك. ًسا. لقد ُكنَت يا أبتي حًقّ غضًبا ُمقَدّ
أذُكر يوًما حديَثَك اململوِء رهَبًة وتخّش���ًعا، عندما َس���َمْوَت في وصِف ااِلغتراِب 
واملوِت اليومّي، وعندما حَثثتني لها ألحيا باملسيِح ال باألرضياِت التي للزواِل، 

واآلن أقوُل في نفسي: »طوبى لك يا أبانا ألّنَك اآلن ُتعايُن املسيح«.
في ذكرى فراِقَك يا أبتي، ما لي إاّل أن أصّلي لرِبّ السماِء أن تستريَح نفُسك مع 

األبراِر والقّديسني حيُث ال ألٌم وال تنّهد.
قلُبنا يدُقّ ش���وًقا لصوِت فِمَك احمُلّلى بالاهوتّياِت امُلش���بِع بعس���ِل الكلمِة احلّيِة، 

حيُث كّنا نراَك كيَف كنَت تتذّوُقُه ُمنتعًشا بِه وُمنعًشا إّيانا معَك.
وأن���ت اآلن م���ع ذاك ال���ذي َوهْبَت ل���ُه حياَتَك، فِرٌح ممل���وٌء بالغبط���ِة واالبتهاج.

أشتاُق يا ابتي لساعٍة واحدٍة فقط، ُأحّلُق فيها معَك باهوت املسيح الذي عشقَتُه 
وعِش���قَت مس���اكَنُه. أش���تاُق لس���اعِة حديٍث واحدٍة معَك نلتهُب فيها بناِر روحِه 
القّدوِس، وأرى وجَهَك يشُعّ نوًرا باحلنني إليه. أشتاُق لساعٍة فقط ُتسِكُر القلَب 

وُتنعُش الروح.

أّم���ا نح���ُن أبناؤك الروحيني بنو القيامِة واحلياِة، س���ُنحّلُق في هذا العالِم مبّش���رين 
بقيامِة املخّلِص، آخذين إّياك ُقدوًة ومثااًل لنا.

تشّفْع لنا أّيها البار يوحّنا عنَد املسيِح لكي ُيخّلَص ُنفوَسنا.

أبنك فارس طّنوس

كــــــم أشــــتاُق لك يا أبتــــــــي!



ليس هناك أشّد َقسوٍة وألٍم على اإلنسان أكثر من مشاهدة أعّز الناس مُمَّدًدا أمامه 
فاِقد الَنَسمة .

عل���ى الرغم من أّن املوَت حٌقّ على كّل إنس���ان، واملؤمُن يف���رُح به ألّنه ينتقُل إلى 
احلي���اة األبدّية في فردوس النعيم، إاّل أّنه األقس���ى واألصعب واألكثر قهًرا على 

نفوس األحياء الباقني،  فا يبقى إاّل الذكريات.
دموٌع ذرفتها أعنُي مليئة باحلزن واألس���ى من أصدقائ���ك ومحّبيك وأبناء رعّيتك 
وهم يوّدعونك الوداع األخير ، اختزلَت أعواًما من الذكريات ِمن طيب عملَك 

وُحسن سيرتَك وأجمل ذكريات ربطتنا بك وبأسرتِك الكرمية.

متنا  عّلمتنا أّن املسيحّية  تقوم على االنسجام ما بني املعرفة والسلوك اليومّي، عَلّ
أن املسيحّية هي أن نعَمل كّل شيء في محّبة الرّب، ومحّبة الرّب تأتي من خال 
اإلمي���ان واألعمال، َوُحّب اآلَخر ِمن قريب وَعدّو، عّلمتنا أّن احملّبة والتس���امح 

هما من أساسّيات اإلميان.

عظاُت���ك وتعاليمَك امُلس���تقاة من الكتاب املقدس وُكُت���ب اآلباء عايّناها من خال 
تِ���ك ألبن���اء رعّيت���َك وكّل أبن���اء الناص���رة، فرفَعتنا ِمن  ممارس���تَِك وحياتِ���ك ومحَبّ

املستوى الباغّي إلى امُلستوى احلياتّي.
عّلمَتن���ا أّن الص���اة وحده���ا ال تكف���ي. الص���اة وحده���ا تك���ون عقيم���ة، مجّرد 

كلمات وأناشيد با روح، إْن لم تتكّلل باألفعال .  
عّلمَتن���ا ع���دم الي���أس، عّلمتن���ا االّتكال عل���ى الل���ه، ومقولتك التي لن ننس���اها:

»ربن����ا بَدّب�������ر«. 
عّلمَتنا أّن ساَحنا هو ساح البِّر والتقوى واجلهاد ضّد اخلطيئة .

ّعلمَتنا أن نطلب أواًل ملكوت الله وبّره. 
عّلمَتن���ا أن ه���ذه الدني���ا زائل�����ة والوق���ت يجري واإلنس���ان يج���ري، وعندما حتني 

س���اعُتنا فبالنعمة س���نعيش مع الله واملائكة والقّديس���ني، ألن الله يحّبنا وخلقنا 
لنحيا معه إلى األبد. 

عزاُؤنا أّنَك تتشفع بنا أمام العرش السماوّي، فما هي إاّل حلظات ونلتقي بَك.
فا أقوُل وداًعا أبونا احلبيب، بل إلى اللقاء... 

 أبونا يوحنا 
ويكب���ر، صغي���رًا  يب���دُأ  ش���يٍء  كُلّ  ألَنّ  ينس���ى  اإلنس���اَن  تع���ُل  األي���اَم  أَنّ  ِقي���َل 

إال امُلصيبَة تبدُأ كبيرًة وتدريجيًا َتصغُر.

ولكن اليوم، عش���َيّة ذكرى تاريِخ مياِدَك، ش���عرُت بُِعم���ِق اجُلرِح وألِم الفراق،
األل���م َلم يُخ���ف ولم يِقل، وما أحَوَجنا في هذه الفترِة العصيبِة من تفش���ي الوباِء 

عاب. لتعاليمك وتشجيعك لنا لنتخطى الِصّ

لو َتعلم كم آملنا فراُقك، لو َتعلم كم نحن بأمِسّ احلاجِة لتعاليِمك وارشاداتك، 
أين ابتسامتك؟

آِه لو تعلم كم ُنحٌبّك
عزاُئنا أنك شفيُعنا عنَد اآلب السماوي

������دك بواس���ِع رحمت��ه  ف���ي ذك���رى مي���اِدك نض���رع للث�������ال���وث الق���دوس أْن يتغَمّ
وفيض مغفرتِِه

ُنصّلي من َأجلك َوَصّلي من َأجلنا
باسم ايليا نصار
2021/3/19

وداًعا أبونا يوحنا .... وداًعا أبي وأخي وصديقي ومعّلمي العزيز



من���ذ س���نة تقريًبا ف���ي مثل هذا اليوم، كنُت جالَس���ا حت���ت كرمة عنب ف���ي ِفناء في 
الناصرة، مسقط رأس السيد يسوع املسيح. كان رجٌل يقف عبر الطاولة، رجل 
س���وف يخبرني بأمور قد ُتغير مجرى حياتي. لقد أرس���ل الله لي رس���الته برزمٍة 
غير متوقعة: عباءة س���وداء َفضفاضة، حلية وش���عر أس���ود طويل، ونظرات ثاقبة 
اخترقت قلبي بكّل حّب. لم يكن هذا الرجل َمن جئُت ألراه، وحديُثنا أيًضا لم 
يكن ما أتيُت ألس���مَعه، بل كان حديًثا قد انتظرت س���ماعه لس���نواٍت ِعّدة. ومن 

أجل ذلك، أشكر الله.

لق���د ب���دَأْت رحلتي التي جلبتن���ي إلى هذا املكان، قبل عش���رة أع���وام أو لرمبا في 
يوم ميادي، أي قبل ذلك بأربعني عاما. ترعرعُت في عائلٍة تقليدّية تنتمي إلى 
طائفٍة بروتستانتّية وتسكن في ايلينوي. كنت كأي رجل شاّب في مثل عمري، 
أمارس احلياة الدينية وأش���ارك بكّل الفعالّيات الكنس���ّية، لكّنني تركُت كّل ذلك 
حلظة تخّرجي من املدرسة الثانوية. ُولدْت زوجتي جولني في ايووا، والتي تبعد 
ع���ن ايلينوي بوالية واحدة فقط. تتش���ابه قصتنا بع���دة جوانب، فقبل أن نلتقي، 
أمضينا عش���رات السنوات نعيُش ِوفَق لّذاتنا، ناحق أحاًما متّجد احلياة الدنيا. 

جناحنا الظاهري اقترن بإخفاقات شخصّية عظيمة.

بحلول س���نة 2002، بدأنا نبحث عن طريقة حي���اة جديدة. إّن حلَمنا في حتويل 
30 فّدان من األرض في أرياف ويسكونسني إلى مزار أو معبد إن صَحّ القول، 
كان ف���ي مرك���ز اهتمامن���ا. عملنا جاهديَن عل���ى جعله مكاًنا هادًئ���ا فيه الكثير من 
األزهار واألشجار. مكاًنا يكون بإمكان كّل من يرغب اللجوء إليه لاسترخاء، 
لتصفي���ة الذه���ن، للتج���ّدد واس���تعادة الق���َوة. لقد كان مش���روًعا جمي���ًا، حيث 

حتّولت األرض اجلرداء شيًئا فشيًئا إلى حديقة تلب السعادة واألمل إلى قلوبنا. 
الكثير من األش���خاص اعتقدوا أننا بهذا حصلنا على كّل ش���يء، لكن بالنسبة لنا 
كان ال يزال ينقصنا شيء ما. فجأة تغّير كّل شيٍء، وأصبح وجود الله في حياتنا 
حقيقًيّا وبشكل لم نكن نتخّيله من قبل، اعتقدنا بأّننا قد تخّلينا عنه منذ 30 سنة، 
لكّن���ه م���ا زال هنا. لقد اغتنمنا فرصة وجوده معنا لنتحّول عن احلياة الدنيا ولَنتَبع 
الوعد بش���يء اكبر باملس���يح. لقد انقش���ع الضباب وبانت احلقيقة، وانغمس���نا في 

حياة جديدة متاًما.

أصبحت حياتنا مكّرس���ة للرب اإلله، واقس���منا على أن نحيا بحس���ب تعاليمه. 
كان الكت���اب املقدس املرجعّية الكتش���اف ذلك. عقلنا وقلبنا كانا مثل االس���فنج 
ميتّصان كّل ما يتعّلق بالرب فنتمّسك به أكثر. والكلمة املكتوبة نطقت وأصبحت 
حّي���ة، وكالطفل الذي يتقّيد بكام والده، هكذا تش���ّبثنا ب���كّل كلمة قراناها وآمّنا 
به���ا. مهم���ا قد يبدو األمر س���اذًج���ا وبس���يًطا، ولكننا فع���ًا آمّن���ا. وانطلقنا لنتبع 
املس���يح، ولنخدم الله بكّل وس���يلة ممكنة وبكّل ما نس���تطيع من قوة. واجهنا في 
طريقن���ا العدي���د من ال�مصاع���ب والعقبات، ومع هذا كان���ت قلوبنا صادقة وكان 

الله إلى جانبنا.

ف���ي خ���ال عّدة س���نوات قليل���ة، قمن���ا بتأس���يس جمعية خيرّي���ة وباش���رنا العمل 
الكهنوت���ي ف���ي الناص���رة ب���دوام كام���ل. وصلن���ا مدين���ة الناص���رة ألول مّرة س���نة 
بأّننا كّنا على استعداد وعلم تام بحيثّيات األمور.  2006 مع االعتقاد الكامل 
اس���تمّرت إقامتن���ا األولى ملّدة ثاث س���نوات. َجْهُلنا باألمور ومب���ا علمناه الحًقا 
صعقنا وأدهش���نا، خاّصة بكّل ما يتعلق بوضع املسيحّيني في املنطقة، مع ذلك، 

قصـــة الســـيد ســـتيف والســـيدة جولين هانســـن مـــع األب الدكتـــور يوحنا شـــاما الناصرّي
في األّول من شهر حزيران سنة 2013

ومباش���رة اختلطن���ا بس���ّكان املدينة واندمجن���ا بحضارتها. اس���تقبلونا بكّل حرارة 
وحّب، وضيافة منقطعة النظير. غادرنا عائدين إلى الواليات املتحدة في أواخر 

سنة 2009 لنستأنف عملنا الكهنوتّي هناك.

عدن���ا إل���ى مدينة الناصرة في ش���هر آذار س���نة 2012 في زيارة ملّدة ثاثة أش���هر، 
عازم���ني فيه���ا على لق���اء كهنة وقادة الكنيس���ة م���ن مختلف التوّجه���ات للحديث 
ش���خصّيا معهم واإلصغاء لهم، وذلك إثر استمرار تقّلب األوضاع في املنطقة. 
وه���ذا فعلّي���ا ما دفعن���ي أيضا، وبش���كل خاّص، إلى لق���اء قادة من كهن���ة الطائفة 
األرثوذكس���ّية حيث أننا لم نقم بذلك أبًدا من قبل. لقد كّنا على تواصل ومعرفة 
كبيرة مبعظم الكنائس ورجاالتها من الكهنة في اجلليل إال من أفراد في الكنيس���ة 
األرثوذكس���ّية. لم نكن نعرف حتى وال كاهن أرثوذكس���ّي، بالرغم من تواجدنا 
الدائ���م باملنطقة. خال الس���نوات الثاث التي أمضيناها ف���ي الباد، لم نقم وال 
حتى بزيارة واحدة لكنيسة البشارة للروم األرثوذكس بالرغم من مرورنا كّل ليلة 
م���ن أمامه���ا. لم نكن نعلم ش���يًئا عن تاريخ الكنيس���ة األرثوذكس���ّية وال حتى عن 
اإلميان املس���يحي األرثوذكس���ّي، في حينه لم نكن نرغب مبعرفة شيء عن ذلك. 
لكّنن���ي ف���ي هذه الزيارة كنت عل���ى ثقة كبيرة وإصرار تاّم بوج���وب لقاء قادة هذه 

الكنيسة والتحّدث إليهم، طبعا إن رغبوا في استقبالي.

حال وصولنا إلى مدينة الناص����رة، باش���رنا رأًس���ا بلقاء القساوسة وقادة الكهنة. 
حضرنا القّداس اإللهي واالحتفال�������ي بأحد الشعانني في كنيس������ة البش����ارة للروم 
األرثوذكس، حيث مّتت بش���ارة الس���يدة مرمي العذراء واحلبل بابن الله الوحيد. 
ا في  ف���ي كل ليلة تقريبا ولعدة أس���ابيع، كنا نلتقي مبطران ال���روم األرثوذكس ماًرّ
أزّقة املدينة. لقد بدا وكأنه موجود في كّل مكان نذهب إليه. كّنا نتبادل النظرات 

ولسان حاله يقول: »ها هم هنا مّرة أخرى«، ومع ذلك لم أبادر ملخاطبته.
ا في إحدى أزّقة املدينة، رأيته أمامي،  وأخي���ًرا وفي إحدى الليالي وقد كنُت ماًرّ

وعلمُت أّنه ليس باستطاعتي تأجيل األمر أكثر من ذلك، حيث لم يتبَقّ لنا سوى 
ثاثة أس���ابيع حّتى مغادرة الباد. أس���رعت باللحاق به وقّدمت نفس���ي له طالبا 
من���ه حتدي���د موعد لرغبتي باحلديث مع���ه. أبلغني أّنه بإمكان���ي احلضور إلى مقّره 
بع���د يوم���ني، وهذا ما ح���دث. في ذلك الصب���اح وعند مغادرتي املن���زل متوّجها 
ملقابلت���ه، صلّي���ت م���ن كّل قلب���ي حت���ى تلتقي قلوبنا باملس���يح، وأش���كر الل���ه بأّنه 
استجاب لدعوتي. هذا يعيدني إلى بداية القّصة، حيث جلست باجلانب املقابل 

للكاهن صاحب العيون التي لم تترك للّشك مكاًنا بصدق أقواله.

لق���د طل���ب مّني املطران التح���دث مع هذا الكاه���ن حيث أّنه ميّثل���ه، وذلك لعدم 
إتقانن���ا للغ���ة مش���تركة للتخاط���ب، رغ���م أّن املط���ران يتق���ن العدي���د م���ن اللغات 
األخرى. في البداية قاَم الكاهن بتفّحصي واالس���تفهام عّمن أكون، وذلك عن 
طريق طرح العديد من األس���ئلة مثل: من أكون؟ وملاذا أنا هناك؟ ما هو هدفي؟ 
م���ن ُأمّثل؟ الخ... كان منفعًا لكن لطيًفا ف���ي نفس الوقت. لقد قمت بإجابته 
ا لس���ماعي. لقد أتيُت ألس���مَع ُوْجَهة  عن جميع أس���ئلته، عندها أصبح مس���تعًدّ
نظرهم مبا يتعّلق باللغط احلاصل في املنطقة وتأثير ذلك على املسيحّية، باإلضافة 
إل���ى التوتر املوجود بني املس���يحّيني م���ن حولي. لم تس���تمر محادثتنا طويًا حتى 
اس���توقفني الكاهن ليس���ألني: »هل تريد أن تس���مع إجابًة مهّذب���ًة عن املوضوع، 
أم تري���ُد أن تس���مَع احلقيقة؟« أجبته: »احلقيقة كان���ت دوما مقصدي«. فأجاب: 

»حسنا لقد فهمت«.

ب���دأ يحّدثني عن تعاليم الكنيس���ة وعن أمور تتعّلق بالس���ّيدة م���رمي العذراء والدة 
اإلله، وجسد ودم املسيح الذي ُأسيء فهمه إلى حّد بعيد، وكنُت ُأعّقب قائا: 
»ه���ذا ما أؤمن به«. وكأّن يَد الله بَروّية أحضرتني إلى هذا املكان وأعّدتني لتلك 
اللحظ���ة. عندما س���معت قول احلّق أدرك���ت ذلك، لقد كان واضًح���ا لي متاًما، 
واضًح���ا لدرج���ة أّنني لم أفق���ه كيف لم ُأدركه قب���ًا. بالتأكي���د كان هنالك بعض 



األمور الغريبة عَني، والتي قالها الكاهن -أمور ليس���ت خطأ وإمّنا مجّرد غريبة- 
بكّل بس���اطة لم أفّكر بها بهذه الطريقة من قبل، حيث أّن مفهومي الس���ابق عنها 
ل���م يك���ن مكتمًا، مع ه���ذا كنُت أعلم بأّنه���ا صحيحة، كنُت أفّك���ر قائًا: »نعم 
بالطبع! هكذا يكون الله«، هذا بالضبط ما يجب أن يكون. في مرحلة ما سألني 
الكاهن بلطٍف قائا: »لقد أمضيَت ثاث سنوات هنا ولم تأِت إلى كنيستنا حتى 

وال ملّرة واحدة! ملاذا؟« جوابي الوحيد كان: ال اعلم ملاذا.

انتهت جلس���ُتنا بعد أن اس���تمّرت ألكثر من س���اعة، واعتذر الكاه���ن عن املتابعة 
الرتباط���ه مبوع���ٍد آخ���ر. عدُت إل���ى البي���ت واألفكار ت���وُل في رأس���ي، أين كّنا 
ا مّتحدين  كّل تل���ك الس���نوات؟ كيف ل���م اعرف كّل ذلك من قبل؟ هل نح���ن حًقّ
في جس���د املس���يح؟ التداعيات على حياتنا وعلى عملن���ا الكهنوتي كانت مذهلة 
ومربك���ة، لك���ن في الوقت نفس���ه، علمُت أخيًرا إلى أي���ن ننتمي. حال وصولي 
البيت كّل ما اس���تطعُت قوله جلولني كان: »ال اعرف ماذا حدث، لكن بإمكاني 
الق���ول أّن كل ما س���معته كان احلقيق���ة«. لقد أخذتني برهة م���ن الزمن حتى صفا 
ذهن���ي ومتّكنت من س���رد ما دار بيننا من حديث. حّدثته���ا كيف أّن الكاهن أيًضا 
وبدع���وة رّباني���ة ترك احلي���اة الدنيوّية، مثلنا متاًم���ا، وتابعت قائًا بأن���ه كان يعمل 
كرجل قانون قبل ذلك. قلُت لها أيًضا: »لقد دعاني »بأخي ستيف« وذلك عند 
عودة املطران ليش���اركنا جلس���تنا من جديد«. بعد حديثنا أنا وجولني توّصلنا إلى 
ل إليها الكاهن وزوجته قبل سنوات عّدة. لم نستطع  نفس النتيجة التي قد توَصّ
تاه���ل أو إنكار احلقيقة التي عِلمناها االن. لذا، كان علينا أخذ مواقعنا اجلديدة 
حي���ث ل���م يكن أماَمنا خياٌر س���وى ذل���ك، إذا كان علينا تقدمة حياتن���ا خلدمة الله 

بكفاءة وفاعلّية، علينا القيام بذلك فقط من خال الكنيسة األرثوذكسّية. 

بع���د يومني وبدع���وة من الكاهن حضرنا ش���عائر قّداس عيد العنص���رة. لقد صّلينا 
وحّلق���ت أرواحنا من فرط اخلش���وع الطاغي على جّو الكنيس���ة التاريخّية القدمية. 
وف���ي الصباح الباكر من الي���وم التالي، التقينا الكاهن وزوجت���ه وحتّدثنا مطّوال عن 

الس���ّيد املس���يح وكنيس���ته، حّب الله واإلميان به. لقد أنار الله بصيرتنا، فأصبَحت 
األمور أكثر وضوًحا. أذكر بأّن جولني أخبرتهم بأّننا نثق بالله ليقودنا حيث يش���اء 
وليوجهن���ا إل���ى درب احل���ق. هز الكاهن برأس���ه وق���ال: »إًذا هذه ه���ي خطواتكم 
األول���ى ف���ي ه���ذا ال���درب«. لقد ش���اركنا ه���و وزوجت���ه بالعدي���د من األم���ور التي 
تعّلموها واختبروها من خال مسيرتهم، القرارات التي اّتخذوها، باإلضافة إلى 
التنوي���ه بالتضحيات املتوّقعة منا مس���تقبا. كما أّنه قام باإلجابة عن الس���ؤال الذي 
طرحه علَيّ في السابق وهو: ملاذا لم تقم أبًدا بزيارة الكنيسة؟ حيث قال لي: الن 
ا لهذا في حين���ه. لقد كان ُمحقا  الل���ه مح���ّب ورحيم، وألّن قلَبك لم يكن مس���تعّدً
فع���ا.. لم يبقى س���وى أس���بوعان عل���ى مغادرتنا للب���اد إلى الوالي���ات املتحدة.

ف���ي يوم األح���د التالي، حضرنا الق���ّداس اإللهي وبعد انتهائ���ه حتدثنا مرة أخرى 
ب قائا: لقد ساورني نفس  مطّواًل مع الكاهن. حّدثناه عّما شعرنا، وبتفّهم عَقّ
الشعور، واسترسل قائا: »إّن القرار بهذا الشأن يعود إليكم، لكن حلظة اّتخاذ 
الق���رار ال رجعة فيه. أدركنا أّنه ال ميك���ن التراجع عن قبول احلقيقة، وعلينا اآلن 
بالتعمق أكثر لس���بر أغوار تلك احلقيقة. لقد حّذرنا من أمور عّدة قد نس���معها أو 
نراه���ا، وزّودنا مبا علينا دراس���ته وبحثه. ثم تابعنا حديثنا ع���ن األمور التي علينا 
القي���ام بها في الكنيس���ة وألجلها، وكيف علينا احلفاظ على أبناء الكنيس���ة أقوياء 
ملواجهة العقبات هنا وفي الواليات املتحدة أيًضا. لم يبَق لنا س���وى أس���بوع على 

وجودنا في مدينة الناصرة.

ف���ي املرة التالية التي التقينا فيها الكاهن كانت مس���اًء، وقبل س���فرنا بليلة، التقينا 
ب���ه وبزوجته لنوّدعهما. لقد زّودن���ا بكلمات النصح األخيرة من توجيٍه روحّي، 
تشجيع وأمل، كلمات ما زلنا نحفظها قريبة من قلوبنا. وتساءلنا جميًعا عّما قد 
يخبئه الله لنا في املس���تقبل. حتّدثنا أيًضا عن ضرورة إيجاد كنيس���ة في الواليات 
املتحدة لنبدأ مس���يرتنا كأبناء طائفة أرثوذكس���ّية فيها. طلبنا من���ه منحنا البركة في 
س���فرنا، لكّن���ه عوضا عن ذلك دعانا للحضور إلى الكنيس���ة للم���ّرة األخيرة قبل 



مغادرتن���ا الب���اد، واملش���اركة بقّداس الصباح، واس���تدرك قائا: »هناك س���وف 
أمنحكم البركة«.

صباحنا األخير في مدينة الناصرة، اس���تيقظنا باكًرا متوّجهني إلى الكنيس���ة. في 
طريقنا الحظت أّن الكاهن كان قد أرس���ل لي رس���الة نصّية ليلة األمس طالًبا منا 
االّتص���ال ب���ه قبل منتصف الليل ألمٍر هاّم. أدركنا بأّننا رأينا الرس���الة متأخًرا وأّنه 
ال ج���دوى م���ن االتصال به اآلن، حيث أّنه بالتأكيد أصبح في الكنيس���ة. اّتخذنا 
أماكنن���ا حال وصولنا الكنيس���ة وقد عل���ت األصوات بتراني���م املزامير. بعد ذلك 
توّجهن���ا إل���ى األمام بات���اه الكاهن حي���ث بادر بتحيتنا وس���ألنا ونح���ن نقف أمام 
ايقونة الس���يد املس���يح، ه���ل نحن واثقني م���ن إمياننا ه���ذا؟ أجبناه بنع���م، وتابعنا 
قائل���ني: »عل���ى ما يبدو أّنك رأيتنا قلقني، لذا س���اورك الش���ك بأّننا قد نكون غير 
متأكدين مما نقول. لكّنه ابتسم قائًا: »أنا اعلم بأّنكم كذلك«، مع هذا كان عليه 

أن يسألنا مّرة أخرى.

في الليلة السابقة وبعد مغادرتنا له، قال الكاهن لنا بأّنه ذهب واملطران الجتماع 
في اجلوار. تابع قائًا، إنه وبعد انتهاء االجتماع حتّدث مع املطران واضًعا األمر 
بني يديه وواثًقا أّن قوله وقراره هو فعلًيّا إرادة الله. لقد أخبرنا أنهما حتّدثا مطّواًل 
حيث استفاض املطران قائًا: »هكذا يعمل الروح القدس، وعندما يعمل علينا 
أن نس���تجيب«. هذا ما رغب الكاهن بإعامنا به قبل منتصف ليلة أمس، عندما 
أرس���ل لنا الرس���الة النصي���ة، أراد إعامن���ا بأّن املط���ران أذن مبنِحنا س���ّر املعمودّية 

وامليرون، وذلك قبل سفرنا إلى أمريكا.

في تلك الليلة وبعد منتصف الليل، كّنا في مكان ما فوق البحر األبيض املتوسط. 
كانت ثياب املعمودية ما زالت مبّللة وموضوعة في حقيبة بجانب أقدامنا. ما زلنا 
نش���عر بزيت املعمودّية املقّدس على جس���دنا. ها قد شارف بزوغ فجر يوم جديد 
علين���ا. من���ذ ذل���ك الوقت وفي تلك الس���نة، تعّلمن���ا ما في وس���عنا، لكن ما زال 

أمامنا الكثير لنكتشفه. لقد أصبحت حياتنا املسيحّية أكثر غًنى وأعمق بكثير من 
ذي قبل، وعلى ذلك نحن نشكر الله. واجهتنا العديد من التحّديات والعقبات 
اجلديدة، وتعّرفنا أيًضا على أشخاص ُجدد رافقونا دربنا. مع أن مشروع عملنا 
الكهنوت���ي نض���ج ومنا على نط���اق أضيق عما كان، لكّنه حافظ على نفس املس���ار 
ال���ذي اخترناه قبل س���نني عديدة. نحن متلهفون لنرى إلى أي���ن يأخذنا من هنا.

م���ا زلن���ا نؤمن ب���أّن حّل أّي مش���كلة يكمن في االحتاد مع الس���يد املس���يح. ونحن 
نصب���و ونس���عى جاهدي���ن لنحق���ق االحت���اد الت���اّم باملس���يح. نؤمن ب���أّن الل���َه ينتُظر 
املزي���د لنعطي م���ن ذاتنا. كما أّننا نؤمن بأّن ذلك ينطب���ق علينا جميعا بغّض النظر 
ع���ن كونن���ا روم أرثوذك���س أم ال. إذ م���ا زال هنالك املزيد م���ن احلقيقة لندركها، 
واملزي���د من احلّب لنعّبر عن���ه، واملزيد من تارب احلياة لنختب���ر وجود الله فيها، 
والكثير من حب الله لنتشارك به والبشر أجمعني. نؤمن أّنه ببقاء قلوبنا بيضاء، 
نقّي���ة، مخلصة وصادقة فا بّد لنا م���ن أن جنتمع بالله على قدر مجهودنا. اخليار 
مت���روك ب���ني أيدينا. س���وف اس���تذكر هن���ا بعض كلم���ات لرجل أحّب���ه، صاحب 
قلب وعيون لن أنس���اهم أبدا: »الس���يد املس���يح يتدّخل، يعمل ويعدل في حياتنا 
بطريق���ة صامت���ة. م���ن يصغ���ي فق���ط س���وف يس���مع. إذا كن���ت حقا تس���عى وراء 
احلقيقة، عندها الله سوف ميّد يد العون ليساعدك على إيجادها. عندما تسمع، 
ال تس���ّد أذني���ك. عندم���ا تس���مع ص���وت الله أص���ِغ وال تع���ل قلب���ك كاحلجر.«

ستيف وجولن هانسن



ليتمّجد اسم يسوع ... دائًما وإلى األبد
األحباء في الرب يسوع؛  

سالٌم وخير

نقرأ في املزمور األّوِل هذه اآليات:
ُجِل اَلِّذي َلْم َيْسُلْك ِفي َمُشوَرِة اأَلْشَراِر َوِفي َطِريِق اخلطأ ِة َلْم َيِقْف،  »ُطوبى لِلَرّ
ُتُه َوِفي َناُموِسِه  َوِفي َمْجِلِس امْلُْسَتْهِزئنَِي َلْم َيْجِلْس،  َلِكْن ِفي َناُموِس الَرّ ِب َمَسَرّ
تِي ُتْعِطي َثَمَرَها  َيْلَهُج َنَهاًرا َوَلْيًا  . َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغروَسٍة ِعْنَد َمَجاِر ي امْلَِياِه اَلّ

ِفي َأَوانِِه َوَوَرُقَها اَل َيْذُبُل . َوُكُلّ َما َيْصَنُعُه َيْنَجح.« )مز 3-1:1(

���ُص عاقتي القصي���رَة مع أبون���ا احملبوب »يوحنا ش���اما«، فقد  ه���ذه اآلياُت تلِخّ
وصل���ُت الناص���رة للم���ّرِة األولى ولم أُكن أع���رُف فيها أحًدا  ولم يك���ن فيها أحٌد 
يعرُفني أيًضا، وبعَد مروِر عاٍم تقريًبا التقيُت مع أبونا  يوحنا ش���اما للمّرة األولى 
في مدرس���ِة الراهبات الفرنسيسكانّيات، مبناسبة لقاٍء سنوٍيّ تقيُمُه إدارُة املدرسِة 

حوَل موضوِع ِحوار األديان.

ا بنّوَته لل���ه وأخوّيَتُه لكِلّ  ا، الذي يع���ي وعًيا حًيّ ووقَته���ا رأي���ُت فيه رج���َل الله حًقّ
الناس، وملس���ُت فيه روَح  املرِح  وقلَبه الطّيَب، وُقرَبُه من اجلميِع وانفتاَحه املبنِيّ 
عل���ى إمياٍن قوٍيّ مبا قاَله املس���يُح: »إذا َأَح���َبّ َبعُضُكم َبعًضا َع���َرف الَنّاُس َجميًعا 

َأَنُّكم َتاميذي«. يو )35 – 13(.
ًة أخرى بطريقٍة مباشرٍة، ولكّني التقيُته  بعَد هذا اللقاِء لم يتسَنّ لَي أن ألتقَي به مَرّ
كثي���ًرا م���ن املّراِت بطريقٍة غير مباش���رٍة من خال محّبِة الناِس لُه وس���يرته الطيبِة، 
وأعمال���ِه الناجح���ِة، ف���كُلّ مرٍة كن���ُت فيها بني بع���ِض الناس وكانت تأتي س���يرُته 

يذكروَنُه بكِلّ خيٍر واحتراٍم وتقدير .

وفجأ ًة سمعُت خبَر انتقالِه من هذا العالِم إلى موطنِه السماوّي، وفي حضوري 
لص���اِة اجلن���ازِة كانت امل���ّرة الثانية لّلقاِء مَع���ه، وكان لقاَء ال���وداِع. واحلقيقُة  هي 
أّني رأيُت أّن أبونا  يوحّنا ش���اما قد فارقنا باجلس���ِد ولكّن���ه حاضٌر وباٍق في قلوِب 
الكثيري���ن مم���ن عاش���وا مَع���ه وأحّب���وُه كأٍب وراٍع يس���هُر على خدمتِه���م وخاِص 

نفوِسهم وخدمِة الكنيسِة بكل إخاص .

كنى في بيِت الرِبّ إلى األبد، واإلقامة  أبونا احملبوب يوحنا شاما؛  هنيًئا لك الُسّ
في حضرة العلّي.

ِبّ َيف���َرُح الباُرّ وبِ���ه َيعَتِصم،   ف���ي اخلت���ام أرّنُ م���ع صاحِب املزمور قائ���ًا:  »بِالَرّ
وَجميُع الُقلوِب امُلسَتقيمِة بِه َتفتِخر«.  مز)64:11(

لَك الرحمة والرُبّ يبارُك اجلميع
أخوكم األب أنطونيوس حبيب

ليتمّجــــد اســــــم يســـــــــــوع ... دائًمــــا وإلى األبــــــــــــد



الكثي���ر م���ن الن���اس ميش���ون بينن���ا أمواًتا، ألّنه���م با عط���اء وال بن���اء، وال صدق 
وال مصداقّي���ة... إّن���ه مّيت األحياء، فهو يأكل ويش���رُب كذل���ك احليوان يأكل 
ويش���رب، والّنبات أيًضا في دورة الّطبيعة يأخذ ثاني أوكسيد الكربون، ويعطي 

األوكسجني في الّترتيب الّضوئي والتنفس. هذه ليست حياة.

وهناك املوت املعنوي، إذ يقول الّشاعر:
ما مات من مات محموًدا خصائلُه            بل ماَت من عاَش مذموًما من الكذِب  

، حني يكون اإلنساُن كّذاًبا، مفترًيا، منافًقا، فاسًدا وسارًقا. املوُت املعنوُيّ
الّنظ���رُة إل���ى املرح���وم الكاهِن الّدكتور يوحّنا ش���اما هي في العطّي���ة مبا أعطى، ما  

بذَل وما نظر، وما ساهَم في تثقيِف األجيال.

مثّقٌف موس���وعّي... عصامّي بامتياز... َدِم���ٌث ومتواضع...موهوٌب، ذو 
قل���ٍب طاهر، كان�ت طريُقه مس���تقيمًة دون ش���ّك. وإّنني على وج���ِه اليقني، غيُر 
قادٍر على إحصاء ِخصالِه. فقد كان بسيًطا في مسِلِكه، َصلًبا في مواقِفه، شديَد 
االعت���زاز برأيِه، متواضًعا أماَم رأي ااّلخري���ن، هادًئا وصبوًرا، نزيًها في حكِمِه 

على الّناِس والوقائِع والّظروِف، وواقعًيّا في فهِمه للحقائق.

م���ا من ش���ّك  بأّن احتراَف القان���وِن يغرُس قَيَم احل���ِقّ والعدِل واملس���اواِة، غيَر أَنّ 
ه���ذه القي���َم ال تنمو إذا لم ُتبذْر في تربٍة صاحلٍة، فاملنبِ���ُت في املطاِف األخير، هو 
املس���ؤوُل عّما يتبّناه الرجاُل من قيٍم وما يكونون عليه من خصاٍل، وأغلُب الّظِنّ 

أّن سالًة كرميًة هي من غرسْت فيه هذه القيم.
���ا للعلِم ولطلبِِه، ول���م يبخْل يوًما بعلِم���ِه على أحٍد، حيث  كان رحم���ُه الل���ُه ُمحًبّ
ش���ارَك  طاَب املدارِس اإلعدادي���ِة والّثانويِة في مختلِف املؤسس���ات الّتعليميِة، 

في برامَج فعالّياِت الّتسامِح ومعرفِة ااّلَخِر، وأجاَب عن جميع أسئلتِهم املتعّلقِة 
باألموِر الّدينّيِة والّدنيوّية.

ت من ِقَبل  َعرفُت���َه عندما اش���تركنا مًعا في برنامج الفّعالّياِت والّنش���اطات الّتي ُنظَمّ
مكت���ِب قس���م الّطوائ���ف.  وق���د كان حريًصا عل���ى حض���وِر املناقش���اِت واّللقاءات 
اخلاّص���ِة بجمي���ع األدي���ان )اليهودّي���ة، والّدرزّية، واإلس���امّية(، واملش���اَركِة فيها 
بفاعلّية، مستهِدًفا بشكٍل خاٍصّ َجْعل َمحوِر الّنقاِش يرتكُز على الّداخِل، وجْعل 
األف���كاِر الت���ي يقّدُمه���ا املرحوُم الكاه���ن الّدكتور يوحنا ش���اما تتفاعُل م���ع واقِعنا.

ا اليوَم ليواصَل  ُرغَم أّنني على علٍم من أّن )ال أحد يرحل قبَل أوانه( فقد متّنيُته حًيّ
نشاطاته ولقاءاتِه، ومشاركَته الفّعالَة والّدائمَة من  اجلوالن إلى الّنقب.

تذّكروا أّن الّناَس ال َتدِفُن في الّتراِب غيَر أثمِن األش���ياء )الكنوز ورفات األحّبة( 
أّما اإلرُث العظيم لألس���ف فيبقى، يبعُث على الفخر ويحّصُن األجياَل اجلديدَة 
ع���ن الوق������وِع في مواط����ِن الّزلل. وأجمُل الّذكر لإلنس���اِن يكون بعد أن ميوَت: 
»ال يك���ون الصّدي�����ق صّديًقا حت���ى يذكَر أخاه ف���ي ثاث: في غياب���ه، في محنتِه 

وبعد م�مات�ه«.
فيا أبناَءه وأهله وتاميَذه ومحبّيه، متّسكوا بإرثِه، ليس إرث الًدراهم والّدنانير، 

بل الباقيات الّصاحلات: خصاله وقيمه ومسلكه.
رحم الله أبونا يوحّنا شاما

الّناصرة: 12\09\2020 
                                                               

سيزار مرجّية
مدير قسم الّطوائف املسيحّية – وزارة الّداخلّية

كلمة في تأبين قدس األب الدكتور يوحـــنا شـــامــــا

إلى روِح الفقيِد ُقدس األب يوحنا شاما طّيب الله ثراه

لقد شاءت إرادُة الق��در أن يختاَرك إلى جواره فا اعتراض على إرادته. أحببَت 
ّ���ك وقّرَب���َك إليه، فهنيًئا ملن جعَل���ه اللُه في ج���واِره ُمصاًنا بصيانته،  رّب�������ك فأحب���

فبِْت قريَر العني .

عرفُتك منُذ س���نواٍت عديدٍة، وقد كنَت نِعَم الصديِق ونِعم الشريِك لي، ولِقسِم 
الطوائِف في وزارة الداخلية. وكنَت الساعَد األمين ملديِر الدائرِة املسيحّيِة السيد 
سيزار مرجّيه. التقينا مراًرا  بكثرٍة  في أّيام التسامِح التي عقدناها مًعا للطاب، 
م���ن جمي���ع الطوائ���ف ف���ي ال�م���دارس املختلف���ة، حي���ث أّدي���َت رس���الَة التعايِش 
والتس���امِح وال�محب���ِة عل���ى أكمِل وج�������ٍه، كنَت واس���َع الصدِر، حليًم���ا، طّيَب 

امللقى وحَسَن اخُلُلق .

ُقم���َت بذلك تطوًعا با مقابٍل، إمياًنّا منَك ب���أّن هذه اللقاءاِت تؤّدي الى التقارِب 
والتع���ارِف وقبوِل اآلخر، وأّن هناَك مّتس���ع للجميِع للعيِش مًعا في هذه الباد، 
ِب الدينِيّ وال الكراهيِة، بل  كُلّ واحٍد على دينِِه، وأّن ال مكاَن للحقِد وال التعُصّ

علينا أن نبنَي مجتمَعنا على ُأُسِس احملّبِة واالحتراِم املتبادل.

���ا  دينًيّا واجتماعًيّا، وآمنَت بقدراِت رج���اِل الديِن ودوِرهم في  تغييِر  كن���َت قيادًيّ
املواقِف، وتوجيِه  املجتمِع إلى طريِق احلِقّ والصواب. كانت لقاءاُتك مع رجاِل 
الدي���ِن اآلخريَن من الطوائِف املختلفِة لقاءاٍت ممّيزًة، كنَت فيها حاَدّ الفكِر  ثاقَب 
الَبص���ِر، مؤمًنا مببادئَِك حريًصا على دينَِك، محتِرًما  رأي زمائَِك ومعتقدهم، 

مؤِمًنا بأّن خالَق الكوِن  واحٌد وعبادَته بطرٍق مختلفة .

كن���َت طموًح���ا ال تع���رُف للّتق���ّدم والّرق���ّي ح���دوًدا، ونِل���َت الش���هاداِت الُعلي���ا 
باس���تحق�����اٍق وجدارة. كنَت حاكًم�����ا ع�����اداًل في احملكمِة الكنسّيِة، وقد شّيدَت 
نظاَم ال�محكمة وقانونِها من غيِر مراعاِة الوجوِه، إمياًنا منَك أّن مصلحَة الكنيسِة 

ونظاَمه����ا فوَق ك����ّل شيء .

ُتَك واملجتمُع بأس���ِرِه، وستبقى ذكراَك  س���نفَتِقُدَك يا قدَس األِب، س���تفتقُدَك رعَيّ
ُر أجواَء املداِرِس في أّياِم التسامِح ولقاءاِت رؤساِء األدياِن، وتبقى رسالُتك  ُتعِطّ
خال���دًة ال���ى األجياِل القادمة. عزاؤنا بأهِلك وذويَك، ونس���أُل اللَه العلَيّ القديَر 

أن ُيلهَمهم الصبَر والسلوان .

سالًما لروحك يا قدَس األب يوحنا 
يعقوب سالمه 

مدير قسم الطوائف في وزارة الداخلية سابًقا

وا أســـــــفاه على قلٍب نبـــَض بالمحّبـــــة والتســــــامح



كان ذلك يوم ثاثاء، وكان لقاؤنا األس���بوعّي ف���ي النادي، عندما جاء خبُر وفاِة 
األِب يوحّنا، نزل اخلبر كالصاعقة على رؤوسنا.

عرفن���اه م���ن خ���������ال لقائ���������ه معن���ا ف���ي الن���ادي، وكان���ت زيارات�����ه لن���ا ليتحَفن���ا 
مبحاضرات دينّية التي كنا نتوُق لس���ماعها، فقد كان شرُحه يبهُج نفوَسنا ويعيُدنا 

إلى اإلي�مان الصحيح.

ش���رح لنا في إح���دى ال�مّرات عن عي���د الصليب ووفي مّرة أخ���رى عن معمودّية 
يس�����وع، ووعَدنا أن يستمّر معنا وُيلقي لنا احملاضرات، ولكّن القدَر أبعَده عّنا. 

ليَت����ه بق�����ي..

ولكّنه ذهَب ولن يعود...
الرحمة والسالم لروحه

كان من اوائل املهتمني والداعمني القامة مس���ابقة الكتاب املقدس، وش���ريكا في 
رؤيتن���ا لضرورة واهمية مش���اركة ابناء االبرش���يات الش���رقية والغربي���ة معا وحتت 
س���قف واحد في املسابقة، وبهذا نرس���ل رسالة وحدة مسيحية البناء االبرشيات 

ورؤساء الكنائس.

 االب يوحنا تند بكل طاقاته لدى الهيئات الدينية العليا من اجل ضمان مشاركة 
بطريركية الروم األرثوذكس في املس���ابقة وعمل وحث كهنة الرعايا على تشجيع 

مشاركة ابناء رعاياهم في املسابقة. 

ولقد شارك االب يوحنا في الهيئة املهنية للمسابقة والتي عملت على 
بناء واقرار مواد املسابقة ووضع اسئلتها. 

 نرفع الصاة راحة لنفسه ونقدم تعازينا احلاره للكنيسة االرثوذكسية،  
 للزوجة واالبناء واالم واالخوة واالخوات 

الراحة االبدية اعطه يا رب ونورك الدائم فليضيئ له ، امن
نادي عائلة البشارة الالتن

األب والصديق يوحنــــا شـــامــــاكلمة النادي النسـائّي األرثوذكسّي



كنَت أميًنا في القليل فأّمنَك على الكثير، أدخل إلى فرح رّبك. 
أّيه���ا األه���ل الك���رام، قال الس���ّيد املس���يح: ال تهتّموا ملوت اجلس���د ب���ل اهتموا ملوت 
النف���س، وذل���ك م���ن قوله »ال تخاف���وا من الذي���ن يقتلون اجلس���د، ولك���ّن النفس ال 
يق���درون أن يقتلوه���ا«.إّن فقيدن���ا الغال���ي  ق���دس االيكونوموس يوحّنا ش���اما الذي 
ُنحيي ذكراه ونقيم الصاة من أجل راحة نفسه، لم يكن يخشى املوت اجلسدّي ألّنه 
كان يعيش وبش���هادة من اجلميع  وفق إرادة الرّب،  وفي ش���ركة دائمة معه. كان قلبه 
ممل���وًءا مبحّبة املس���يح  وكان على جانب عظيم من اإلميان  والتق���وى. إّننا في جمعية 
حامات الطيب لن ننسى عطاَءه لنا، عندما كّنا نطلب منه أن ُيلقي لنا محاضرة دينّية 
قّيمة في مناسبات األعياد املجيدة،  كان يتقّبلنا بكّل ترحاب ومحّبة، والسّيدات ُكّن 
يتقبلَن كامه بكّل سرور ومحّبة وإميان. قبل أن يصير كاهًنا ، كان رّب أسرة، فقام 
بواجبات���ه كرّب أس���رة خير قيام. كان زوًج���ا أميًنا وأًبا صاحًلا، مدّبًرا لبيته وأس���رته، 
وكما قال بولس الرس���ول: »رباهم تربية حكيمة وأنش���أهم تنش���ئة س���ليمة في مخافة 
الل���ه«. عندم���ا اختاره الرّب ليعم���ل في حقله ق���ام بواجباته ككاهن خي���ر قيام، ولم 
يكن ُيهمل حتى في اخلدمة اليومّية، فيأتي الكنيسة يومًيّا إلقامة الصلوات املطلوبة: 
الق���ّداس اإلله���ّي وصاة الغ���روب وفي أّيام األصوام املقّدس���ة، خاّص���ة  في الصوم 
الكبير املقّدس وظّل أميًنا حّتى انتقاله إلى األقدار الس���ماوّية.ونقول للمرحوم أبونا 
يوحن���ا ش���اما كنَت ُمخِلًصا ف���ي خدمتَك الكهنوتّي���ة، طاهًرا في مس���يرتَك، أميًنا في 
قولَك، قدوة حسنة للمؤمنني،  ال تبوح باألسرار العائلّية، صبوًرا ومتسامًحا تتفّقد 
املرض���ى وتصّلي من أجلهم. لم تنس زيارة املدافن والصاة من أجل الراقدين على 

رجاء القيامة،  وكنت حكيًما في أقوالَك وأعمالَك.
وأخيًرا  نقول لَك قول بولس الرسول: »لقد جاهدَت اجلهاد احلسن، وحفظت 
اإلميان، وقد ُوِضع لَك إكليل البِِرّ الذي يهُبُه لَك في ذلك اليوم الرُبّ الدّيان«.

لقد خسرناّك وربحتّك السماء، فليكن ذكراّك مؤّبًدا 
أم مازن حاج، رئيسة وعضوات جمعية حامالت الطيب 

باسم االب واالبن والروح القدس
إله واحد آمين

عّلمت باسم اآلب واالبن والروح القدس
فأنت احلنون، احملّب، الصادق، ِصدُقَك صدُق اإلجنيل، رحلَت وذكراَك تأبى 

الّرحيل، عباراُتك ومزاياَك ليس لها مثيل
ذك���راك خال���دة. الس���ماء ولتبق���ى  ف���ي  لن���ا  الش���فيع  وأن���ت  باجلس���د  خس���رناك 
قب���ل ع���ام رح���ل عّنا، نح���ن في جمعّي���ة حام���ات الطي���ب والطائفة األرثوذكس���ية 
بالناصرة، رحل عّنا باجلسد أبونا وأخونا وحبيبنا قدس األب الدكتور يوحنا شاما.
عرفن���ا ق���دَس اإليكونوموس أبونا يوحن���ا راعًيا مخلًصا للطائفة وكاهًنا للكنيس���ة 
وللبل���د، وملس���نا في���ه املعرف���ة املوس���وعّية والش���مولّية بالاه���وت، وبالكثي���ر من 
املواضيع االجتماعّية والتربوّية واإلنسانّية. هذا إلى جانب دماثة وحسن أخاقه 
الس���امية، وواعًظا وِرًعا وتقًيّا متواضًعا ُمحًبّا لكنيس���تِنا املمّيزة كنيس���ة البش���ارة، 
حي���ث كان يدع���و دائًما ويعظ إلى احملّبة بني الناس، والتس���امح والتآخي والقيم 

اإلنسانية احلقيقّية.

بوفاة أبونا الغالي نفتقُد وأفتقد أنا شخصًيّا وعائلتي في حامات الطيب وعائلتي 
الصغي���رة، كاهًن���ا وراعًيا وأًخا وصديًقا وش���ريًكا بالكثير من البرامج واملش���اريع 

التوعوّية الكنسّية والاهوتّية والتربوّية التثقيفّية.

أبون���ا يوحن���ا الغال���ي لروح���ك الطاهرة الس���ام، ولذوي���َك ولكنيس���تَك ولنا في 
»حام���ات الطي���ب« والرعّية األرثوذكس���ية في الناص���رة كّل الصبر والس���لوان، 
ا، ولنا جميًعا الع���زاء اجلميل مبوروثك  به���ذا الفقدان األليم والرحي���ل املبّكر جًدّ

التوعوّي الاهوتّي الباقي إلى األبد.
مع القديسني، أبونا يوحنا.

سهيلة حكيم 
جمعية حامالت الطيب االرثوذكسّية-الناصرة

عّلمت باسم اآلب واالبن
والروح القدس



»فأطل���ب إليك���م أّيها اإلخ���وة، برأفة الله، أن تقّربوا أجس���اَدكم ذبيحًة حًيّة مقّدس���ة 
مرضّية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحّية، وال تتشّبهوا بهذا الدهر،  بل حتّولوا 
إلى صورة أخرى بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله: ما هو صالٌح وما هو مرضٌيّ 
وما هو كامل« )رسالة بولس  الرسول إلى أهل رومية) 12: -2((.                                                                
فوِجئنا برحيل األب الورع يوحّنا شاما وهو في ريعان شبابه وقّمة عطائه،  وُفِجَع����ت 
رعّية الكنيس�������ة األرثوذكس���ّي���ة في الناصرة بفقدانها أحد رعاتِه���ا األتقياء واألبرار.
عرفناُه بش���خصّيته الهادئة الوديعة وأخاقه الس���امية ودماثة ُخُلقه وُلطفه في التعامل 
م���ع الن���اس كافة، م���ن خال ت���رّدده الدائم واملتواص���ل إلى الكنيس���ة ومواظبته على 
حض���ور الصل���وات املختلفة. وكان���ت كلمُة الله  تعمل في قلبِ���ه كالزرع في األرض 
اجلّيدة: »وأّما الذي سقط في األرض اجلّيدة فهم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها 
في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر« )لوقا 15:8(.                                                              

أنهى دراس���ته في القانون وباش���ر عمل���ُه كمحاٍم في مكتٍب خاّص. ت���زّوج من امرأة 
فاضل���ة وأق���ام عائل���ة مثالّي���ة ورزقه الل���ه بثاث بن���ني. وبعد ممارس���ته مهن���ة القانون 
لس���نوات عديدة، استجاب لدعوة الله له بقبوله سّر الكهنوت املقّدس، فترَك عمَله 

وحمَل رسالَة الكاِهن كخادٍم أمني لسّيده.                               
اعتب���َر جوهَر رس���التِه وأس���اس واجبات���ِه للعمِل في حق���ِل الرِبّ تقدمي الل���ه ومحّبته 
للن���اس، وتوجيههم إلى ينابيع الرحمة اإللهّية الغزيرة التي ال تنتهي. وكان بتعامله 
وس���لوكه وفعله وفكره شاهٌد حّي لهذه الرحمة. في كّل لقاء يكمن رباط احملبة مع 
اجلميع، الذين يذهبون إلى الكنيسه والذين ال يذهبون اليها املؤمنني وغير املؤمنني، 
املس���يحّيني وغير املس���يحّيني. مين���ح الكاهن حّبه للجميع، كي���ف ال وهو الذي ينقل 
الفرَح والس���ام الُعلوّي الذي يعيُش���ه في القّداس اإللهّي إلى جميع الذين يلقاهم، 
فهو أيقونة املس���يح. أما مصدر الرحمة في قلب اإلنس���ان فتكمن في كلمة الله احلّي 
ي احملّبة. وق���د عمل األب يوحنا في حق���ل الرب في زمن  الت���ي تنعش ال���روح وتنِمّ
عل���ْت في���ه أص���وات قوّية ت���زرُع الش���َكّ في صّحة املب���ادئ واحلقائ���ق الثابت���ة، وتنّدد 
وترفض اأُلُطر االجتماعّية والدينّية املتعاَرف عليها، وعلى مقدرة واستطاعة التقّدم 
العلمّي واالكتش���افات العلمّية، اإلجابة عن جميع تساؤالتنا وعلى حتقيِق االزدهار 

ومحِو التخُلّف والوصوِل بالبشرّية إلى السعادة.
ت ه���ذه األف���كار إلى حت���ّوالت وتغييرات في مجتمعنا وفي العالم بأس���ره، ُتنادي  أَدّ
باحلرّي���ة الفردّية املطلقة، معتمدة على مبادئ وقيم نس���بّية وش���خصّية، متغيِّرة وغير 
ثابت���ة تت���اءم مع أذواق وأه���واء كّل فرد وما يراه مناس���ًبا له، ُتبيح كّل س���لوٍك وتبّرر 
كّل فع���ل وتعتبر رفض هذه األف���كار تعّصًبا بغيًضا يناقض التس���امح وقبول اآلخر. 
غي���ر أّن ع���دم قب���ول آراء اآلخرين واعتقاداته���م ومناهج حياتهم ال يعن���ي البّتة تبرير 
اضطهاده���م وماحقته���م وإلزامهم بقبول الرأي املخالف لرأيه���م. وكما أّن احلكم 
باحملّبة مبا هو صحيح أو خاطئ ال يلغي التس���امح وقبول اآلخر، يس���تند هذا الرأي 
إلى تفس���ير خاطئ لقول الفيلس���وف فولتير عن حّرّية الرأي: » أس���تنكر وال أقبل ما 
تق���ول ولك���ن س���ُأدافع حتى املوت عن حّقك ف���ي قول رأي���ك«. أذ أّن احلّق في أبداء 
ال���رأي ال يعني الصمت والس���كوت عن إبداء رأي مخال���ف وإتخاذ موقف معاكس 

بدعوى عدم قبول اآلخر ورفض التسامح.
أخَلص األب يوحّنا إلى كام الرس���ول بولس في رس���الته إلى تيطس عندما تركه في 
ًها عن اللوم  جزيرة كريت ليقيم كهنة في كّل مدينة : » ألّن اأُلسقف ينبغي أن يكون منَزّ
مب���ا أّنه وكيل الله، غير ُمعجب بنفس���ه وال غض���وب وال ُمدمن للخمر وال عنيف وال 
حريص على املكسب اخلسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيًفا للغرباء ُمحًبّا للخير، 
عاق���ًا، عاداًل، عفيًفا ماِزًما الكام الصادق املخت���ّص بالتعليم لكي يكون قادًرا أن 
يع���ظ في التعلي���م الصحيح ويحاًجّ املناقضني« )رس���اله بولس ال���ى تيطس 1 :9-7( 
 رغم انش���غاله مبهاّم���ه العديدة وقيامه باخلدم���ات الكهنوتّية في الكنيس���ة وعظاته بها 
وزي���ارات البيوت وعيادة املرضى، رغب بش���ّدة في دراس���ة عميقة لتعاليم الرس���ول 
بولس وتوجيهاته إلى الكنائس التي انش���أها ف���ي كّل مكان وصل إليه، إذ أقدم على 
إجن���از ُأطروح���ة الدكت���وراه ف���ي الاهوت م���ن معهد كل���وج الاهوتّي ف���ي رومانيا، 
بعن���وان اخلليق��������ة اجلدي���دة ف���ي ال�مس������يح، وكان ذلك قبل وفات���ه بفت���رة وجي�����زة. 
وآمل أن تنش���ر ه���ذه الدراس���������ة بكامله���ا ل�م�ا فيها م���ن الفائدة للكنيس���ة واملؤمنني.
كذلك باشر األب يوحّنا إلى إقامة لقاءات ُأسبوعّية في دير املطرانّية لشرح التعاليم 
املس���يحّية وتش���جيع املؤمنني لتطبيقها والعمل بها في حياتهم اليومّية. كما وشارك 

مبثل هذه اللقاءات مع املتطّوعات سّيدات جمعّية األمل ومع أفراد فرقة الكشافة كلمة الجمعّية الخيرّية األرثوذكسّية  
اأُلرثوذكسّية. 

متّي���ز األُب يوحّن���ا بإع���داد دورة إرش���اد للُمقبل���ني عل���ى ال���زواج تتألف م���ن عّدة 
لق���اءات، تناق���ُش وتتن���اول اجلوان���ب املختلف���ة للحي���اة الزوجّي���ة: الدينّي���ة منه���ا 
واألخاقّي���ة، االجتماعّي���ة واالقتصادّي���ة وإدارة البي���وت، تش���مل وس���ائل حّل 
اخلافات بهدف عاج مش���كلة الطاق وبناء اأُلس���رة الصاحلة، التي تشّكل نواة 
املجتم���ع بكامله تنّمي احلياة املش���تركة، تتحّمل املس���ؤولية وتعّم���ق التفاهم املبنّي 

على احملّبة والنصيحة بني األزواج احلديثة.
رح���َل عّن���ا األُب يوحّن���ا إلى األمجاد الس���ماوّية مبكًرا، ت���ارًكا فراًغًا كبي���ًرا ولوعة 
وأس���ًى عميق���ني ب���ني أبن���اء رعّيته الذي���ن أحّبه���م وأحّبوه، ول���دى والدت���ه وإخوته 
وأخوات���ه والعائل���ة بأس���رها، تعزيتن���ا باألث���ر الطّيب ال���ذي تركه في نف���وس الذين 
عرف���وه وف���ي عائلت���ه الكرمية: اخلورّية س���مر وأبنائ���ه رجا، جوان ون���ور أطال الله 
ف���ي عمرهم، وس���ّدد خطاهم ووّفقهم ف���ي كّل عمل صالح وأغ���دق عليهم بنعِمه 
وبركات���ه، ومنحه���م الصب���ر والس���لوان وحس���ن الع���زاء، وليك���ن ذك���ره مؤّب���ًدا.

متطّوعات الجمعّية الخيرّية األرثوذكسّية 
)األمل( لمساعدة المحتاجين

احلي���اُة حل���ٌم يوقظن���ا منه املوت، فرحيلك عّن���ا يا أبانا الدكتور يوحنا ش���اما كان 
صاعق���ة للجمي���ع، ودموًع���ا خرج���ت بحرق���ٍة حتمل مش���اعر احلزن واألس���ى، 

وتركَت طيب عملَك وُحسٍن سيرتك. 
أجم���ل الذكري���ات كان���ت  ف���ي مرافقتنا ف���ي بع���ض اللق���اءات والب���ازارات في 
اجلمعّي���ة، وم���ع محاضراتك القّيمة وش���رحَك ال���ذي تغّذينا ب���ه. لكن اآلن ال 
جن���د ما نقول���ه س���وى أّننا فقدناك، لكّن���ك ف���ي قلوبنا، وألف خس���ارة عليك.

الله يرحمه، وليكن ذكره مؤّبًدا ويخّلي أحبابه.



بعي���وٍن دامع���ٍة وبقلوٍب حزينة وّدَع أبناُء الناصرة وأبن���اُء طائفة الروم األرثوذكس 
األَب والكاهن الفاضل الدكتور يوحّنا شاما.

كان خب���ُر وفات���ه فاجًعا للجميع، ولم يكن أحٌد يتوّق���ع أن ينتقَل األُب يوحّنا إلى 
األمجاد السماوّية بهذه السرعة وهو في قّمة عطائه الكبير، لرمبا حلكمٍة عند الله 

ال يقدُر العقل البشري على استيعابها.

فصمَت الصوُت الذي أنشَد ووعَظ وعّلَم.
بعُض كلماٍت تخرُج من القلب لهذا الكاهن والراعي واألِب الطّيب الذي احترم 
الن���اس فاحترموه، أح���َبّ الن���اَس فأحّبوه. متّيز بصف���اٍت عديدة ومبادئ س���امية 

وأخاٍق عالية، وسار على طريق احملّبة والتسامح كما يليُق بكاهٍن فاضل.

كان دِمَث األخاق، رزيًنا، ُمّتزًنا، متواضًعا وهادئ الطباع. كان هامًة شامخًة 
وقام���ة الهوتّي���ة وعلمّي���ة وأكادميّي���ة ف���ي كّل أعمال���ه وخطاباته ومواعظ���ِه التي ال 

ُتنسى، وكان حكيًما ضالًعا في كهنوته غيوًرا في خدمتِه لرعّيتِه.

ال ننكُر إعجاَبنا بجهوِده املستمّرة للقيام بدور الكاهن احلقيقّي، والذي اقتضى منه 
أن ُيسارَع للتعّلم للقِب الدكتوراة في الاهوت، فهذا دليُل صدِق دعوتِه وخدمته، 
والتي ملَس���ها كّل من اس���تمع لوعظات���ه احلكيمة واملليئة باحلي���اة واحملّبة والرجاء.

خدم أبناَء رعّيتِه وصّلى في كنيستهم وبارك أبناءها في أفراحهم وأتراحهم وكان 
داعية محّبٍة وُأخّوه.

لق���د غادَرن���ا وغياُبه ترَك فراًغا كبيًرا في قلوبِنا، ولك���ن َتُدّق فيه أجراُس ذكرياٍت 

عذبٍة لصور جميلة وشريط متحّرك من ذكريات ال تتكّرر في نفوس كّل من َعَرفُه.
نحُن أعضاء نادي العائلة األرثوذكسّي في الناصرة، ال ميكن أن ننسى احملاضرات 
الاهوتّي���ة القيِّم���ة واملنّوع���ة الت���ي قّدمه���ا لن���ا، وكان آخُره���ا تكرمَيُه لنيلِه ش���هادة 
الدكتوراة في الاهوت، حيث نفتخر ونعتّز بإجنازه هذا نحن أبناُء الطائفة جميًعا.

باس���م أعضاء نادي العائلة األرثوذكس���ّي نرفع املواس���اة والتعزية العميقة املقرونة 
باإلمي���ان والرجاء إلى س���يادة املطران كيريوس كيري���وس كرياكوس املوّقر واآلباء 
األج���ّاء وإلى ذوي الفقي���د: زوجته وأبنائه ووالدته وإخوتِ���ه وأخواته، ونعّزي 
أنفس���نا بفق���دان راعين���ا الغالي، ونصّلي من أجل راحة نفس���ه طالب���ني من الله أن 

ُيسكَنه مع األبرار والقديسني.

زاهي عديني
سكرتير نادي العائلة األرثوذكسّي

لتبَق خالًدا في ذاكرة وقلوِب من أحّبوك





الله يرحمه أبي الروحّي؛ كان أًبا روحًيّا أميًنا.
ومن أجمل وأروع اجُلمِل الروحّية التي س���معُتها من فم أبي الروحّي: »يا ابني! 
صاُتَك من أّولّياِت حياتَك. ال تهمْل صاَتك ألّنها هي ِصلة مع الله، ألّنه من 
خ���ال الص���اة تناُل كَلّ نعمٍة وبركٍة وغَلب���ة، ألّن من خال الصاة تعُل يَد الله 
اخلفّي���ة تعمل في حياتك«. كذلك س���معُت النصائَح الروحّي���ة من فمه: »يا ابني 
تكّلم بجرأٍة عن املس���يح وأعلن كلمَة احلّق، وال تكن دبلوماس���ًيّا ال بالعقيدة وال 

بأّي شيٍء يتعّلق باملسيح، أعلن كلمَة الرِبّ بجرأٍة وبصدق«.

سامر نويصر

»ه���و الوحيد ال���ي أقنعني إنو أصلي، إنو فوت عالكنيس���ة، كنت اقعد معو 
احسو صاحب، يحببك بالكنيسة بدون ما حتس.«

داميا كان يش���وفني ويضحك يقلي: »شو يا بدنا نشوفك ظابط اد الدنيا« هو من 
الناس الي شجعوني فوت عالبوليس وملا فتت كان داميا يشجعني، خساره... 

كل ما يشوفني يقولي: »تخليش اشي يوقف قدامك«.
في فتره كنت اس���تحي منو عش���ان مكنتش انزل عالكنيسه وهو يقلي: »انا بحب 

شوفك ببيت الله بس بجبركاش، االشي الزم يكون من قلبك«.
بتذك���ر ان���و كنت م���روح بالب���اص من الق���دس وبدي اتصلو عش���ان يعم���د البنت 

وبالصدفه بفوت عالفيس بشوف انو فارقنا.

توفيق محشي

أبونا ومرشدنا
عندم���ا أتذّك���ر مامَحَك أرى وجًهًا بشوًش���ا ُيح���ُبّ الضحَك والف���رَح ويرافقهما 
روُح الدعاب���ة، ولكن بكّل احت���رام ومحّبة لآلخر، ولهذا دخل���َت قلوَب الناس 
بس���رعة وساسة.عندما أتذّكر كاَمك أرى ذلك االنساَن احلكيَم املتعّلَم، الذي 
ال يخلو كاُمه من األفكاِر التي تشّجُع وتدعُم في كّل ضيٍق وترفع املعنوّيات في 
كِلّ ش���ّدة.عندما أتذّك���ر تعاليَمَك ف���ي دورة اخلّطاب، أرى ذلَك املرش���َد املثّقَف 
واملس���اعَد في حِلّ الصعوباِت العائلّيِة، فكُلّ كلم���ٍة نطقَت بها قد دخلْت ِذهَننا، 

واتذّكُرها عند احلاجِة لفِكّ الضائقة.
عندم���ا اتذّك���ُر كاَم���ك عن الكت���اب املقدس والس���يد املس���يح، أرى في���َك املعّلَم 
الصالَح والصادَق احمُلَبّ لطابه والذي يفرُح لسعادتهم. إّن كاَمك عن أعماِل 
املس���يِح قد غرس���َتها بنا بطريقٍة لبِقٍة، وقد جعلَتنا ُنحُبّ املس���يَح والكنيسَة أكثَر مما 
ُكّن���ا عليه. وعندما كن���َت تبدُأ بالكاِم كنَت تذُب الكبَي���ر والصغيَر في تعاليِمك 
وُتقنُع س���امعيَك بحقائَق وأعماِل الس���يِد املس���يح املكتوبَة في اإلجني���ِل، بحفِظَك 

وفهِمَك لكِلّ التفاصيِل الدقيقِة وتبسيِطها لنا، فهذا ما كاَن سُرّ جناِحك.
عندما أس���مُع صاَتك أرى الطريَق الصحيَح وترتاُح نفس���ي عند الشّدة، صوُت 

صاتِك ُينّقي األذهاَن وميحو كّل َشر.
وأخي���رًا وليس آخ���ًرًا، كن���ُت أرى فيك اخلاَل احلن���ون، والعَمّ الش���جاَع، واألَخ 
العط���وَف. وكن���َت مبثابِة األِب والس���نِد الذي يحم���ي أوالَده من جميع الش���رِور 

بحكمٍة ومحّبة.
ليكن ذكرك مؤبًدا

ربيع عبدو

كلمات مجموعة من األخوة الذين كانوا قد شاركوا في
"دورة المخطوبين الُمقبلين على الزواج"، التي عمل األب يوحّنا على تأسيسها

واستمّر تجديد الدورة عدة سنوات حّتى رحيل أبونا.  

أبونا الغالي
ا.. لم نتوّقْعُه أبًدا.. كاَن خب���ُر وفاتِ���َك صاعقًة علينا...كان خبًرا مفاجًئا ج���ًدّ

كنَت مراِفًقا لنا في كِلّ ُخطوٍة منُذ أن تعّرفنا عليَك
ا  ًبا جًدّ كنَت لنا أًبا روحًيّا وصديًقا مقَرّ

ب���دَأْت معرفُتن���ا بَك منُذ أن التقْين���ا في دورِة اخلّطاِب التي عملَت ُجهًدا إلنش���ائها 
واجناِحه���ا.. به���ا قّدمَت لنا كَلّ ما يلَزُم من نصائَح وارش���اداٍت كي نخوَض هذه 

اخلطوَة بسام.
شخصّيُتَك املقّربُة لنا جعلْتنا نرتبُِط بَك أكثَر فأكثَر، وخّططنا مًعا لعمل مجموعة 

للشبيبة كي تمَعنا بك.
جمعَتن���ا عل���ى احملّب���ِة والصداق���ِة، وحت���ى هذا احلني نح���ن محافظ���ون على هذه 

املجموعِة ونلتقي لقاءاٍت أنَت جمعَتنا بها.
دائًما نذكُرَك، ونذكُر َكْم تركَت لنا من الفراغ.

لقد أرشدَتنا وكنَت مَعنا في كِلّ خطوة.
كنَت لنا ملجًأ ومستشاًرا ومشاِرًكا في كّل مرحلٍة من حياتِنا.

ا رحيُل���َك عّن���ا.. نفتِق���ُدَك ف���ي كّل حلظ���ٍة، ودائًم���ا نتذّك���ُر لقاءاتِنا  مؤس���ٌف ج���ًدّ
واللحظاِت التي كانْت تمُعنا بَك..

فليُكْن ذكُرَك مؤَبًّدا
شمس ورمي دحدل 

لن أنسى ما عّلمتنا إّياه
ل���م أعرْف���َك منُذ فترٍة طويلٍة، ولكن في كِلّ م���ّرٍة حتّدثنا فيها كاَنت هناك فائدٌة من 
أقوالِك وأحاديثَِك، إن كانت باحلياِة عاّمًة وبالديِن خّاصًة، وبكِلّ استشارٍة منَك 

كانت لَك نظرٌة أخرى ورأٌي مهٌمّ لم أكْن أنتبه له قبًا.
ولن أنسى ما عّلمتنا إّياه في دورِة اخلّطاب، فلكِلّ مشكلٍة زوجَيّة نواجُهها دائمًا 

نتذّكُر أحاديَثك وحكمَتك وتربَتك في احلياة.
فدائًما كنَت تقوُل لنا: »ال تذهبوا إلى النوِم وأنتم على خاٍف مع شريك احلياة، 
حّتى لو لم حُتّل املش���كلة، لكن ال تناموا على زعل«، وهذا ما نفعُله دائًما عندما 
نواجُه مشاكَل، ألن في احلياِة الزوجّيِة هناك الكثير من الصعوباِت، لكي تستمّر 
احلياه ونحّل املشكلة بتفاهم. فكان يقول: »أنَت وشريُك حياتَِك ِضَدّ املشكلِة، 

ال أن تكوَن أنَت واملشكلة ضَدّ شريِك احلياة«.

إذا أراد أحُد الزوجني طلَب ش���يٍء أو مس���اعدًة من األهل، فكُلّ ش���خٍص يتوّجُه 
إل���ى أهِل���ه بالطلب، وذل���ك ألَنّ األهَل يتقّبل���ون كاَم أبنائهم. ف���دورُة اخلّطاب 
مش���روٌع مهٌمّ يجب أن يبقى حًيّا ليس���اعَد األزواج الش���اّبَة على التعاوِن والتغّلِب 

على صعوباِت احلياة.

دائًم���ا ك����ان يذكُر أهّمّية الذه����اِب الى الكنيس���ِة، وكما ك��������ان يق��������وُل أن نذهَب 
ال���ى الكنيس���ِة م���ع األطفال حت���ى لو بَك���ْوا وأزعج���وا، فاملس���يُح يق���ول: » دعوا 

األطفال يأتون إلّي«.

كان يحفظ س���ّر الناِس وال يبوُح به ألحٍد ولم أس���مْعُه مّرًة يتكّلُم بكاٍم سيئ عن 
ش���خص آخر، فقد كان يدافُع عن الشخِص ويفّسر تصرفاتِه بطريقٍة مختلفٍة عن 
الناس، فا يجُب أن نحكَم على الناِس من منظوِرنا، فلكِلّ شخٍص يوجُد رأٌي 

وتفكيٌر مختلف.
ال ميكُنني أن أِصَف أبونا يوحّنا بكلماٍت، فا توجد تعابير تصُف حكمَته، قّوَتُه 
وذكاَءه. وأخيرًا كنُت أمّتنى أن أعرَفه أكثر وأتعّلم منه قدَر املستطاِع، اّلن شخًصا 

مثَله نادر الوجود، فلَك الرحمة يا أبونا يوحنا.

سالٌم لروحك الطاهرة
أمل عبدو



َياُة. َمْن آَمَن بِي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا« )يو 11: 25( »َقاَل َيُسوُع: »َأَنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواحْلَ
ا َوآَمَن بِي َفَلْن مَيُوَت إَِلى اأَلَبِد«. )يو 11: 26( »َوُكُلّ َمْن َكاَن َحًيّ

َرَحْلَت أخي... ويا لَِرحيِلَك َكْم آملَنا!!! 
حَظ���ُة، ِعْندما َس���ِمْعنا بَِخبِر َوفاتَِك، الذي َس���َقَط علينا  َك���ْم كاَنْت مؤمِل���ًة تِلَك الَلّ

َكالّصاعقِة،
َفا ُعقولنا فِهَمْت ما َحَدَث وال قلوبنا آَمَنْت مِبا كاَن...

اقشعَرّ البدُن َوانهمَر الدمُع َوخفَق القلُب، ساعَة وصوِل اخلبر املشؤوم... 
َلْم يخطْر بِبالِنا َولو لِلحظٍة، أّن مش���واَر حياتَِك َقْد انتهى، َفما زاَل أماَمَك َفيٌض 

من العطاِء َوالعمِل... 
َرَحْل���َت َوَنْح���ُن جميًع���ا بِأم���ِسّ احلاجِة إلي���َك، إذ كْنَت لن���ا مِبثابِة األِب َواملرش���ِد 

. الروحِيّ
أخ���ي... اش���تْقنا لِقلبَِك النقّي، البتس���اَمتَِك الّدائم���ِة، ألوقاٍت َمَع���ك، لو أَنّ 
وَته���ا... أْن���َت... أخ���ي... بُِلطِف���َك  َ هم���وَم العال���ِم بِأْس���ِرِه اجَتَمَع���ْت، حمَلَ
مأنينَة َوالس���اَم في  وَمَحّبتِ���َك َوَرجاَح���ِة عقِل���َك َوه���دوِء قلبَِك ال���ذي َيبَع���ُث الَطّ
الُنّف���وِس. يا َمْن َمَعَك حَتلو األوقاُت َويحلو الكاُم، بُِقربَِك أخي َنْش���ُعُر بِاألمِن 

َواألماِن.

وام ُنِحُبَّك أخي على الَدّ
أخي... س���نراَك دائًما وأبًدا حًيّا في سماك، وفي كنِف َوحضِن اخلالق، ترعى 
ُد أعماَلَك َوُتَرّدُد كلماتَِك،  ش���ؤوَننا َوتنظُر إل���ى ُأِمَك التي ال تنفُكّ تذكُرَك َوُتَع���ِدّ
واِم، َفَقْد  ترع���ى زوَجَت���َك التي س���اَنَدْتَك َوَدَعَمْت مس���يرَتَك الكهنوتّيَة على ال���َدّ
غِم ِمْن مسيرتَِك الكهنوتّيِة  كاَنْت هي اجلندَيّ املجهوَل الذي يعمُل بِهدوٍء. َوبالَرّ
القصي���رِة َوالت���ي لم تتعَدّ العش���َر س���نواٍت، إاّل أنها كان���ت عريضًة مليئ���ًة بِالعطاِء 

َواإلخ���اِص َواحملّب���ِة للِه َوألبن���اِء رعّيتَِك َوبل���ِدَك، فقد رَحلَت ي���ا أخي احلبيب 
ِة عطائَِك. َوأْنَت في ريعاِن شبابَِك َوقَمّ

ُه الَثّكلى  ناَم... ناَم َوَلْم يستيقْظ، رحَل عّنا في َغفَلٍة َلْم مُتِهْلُه َوداَع أحٍد، ال ُأُمّ
وال زوجُت���ه َوأوالده، ل���م يُق���ْل وداًع���ا يا أخي الغال���ي، وداًعا يا أخت���ي الغالية، 

وداًعا يا أصدقاَء الّروِح َواجَلَسِد وداًعا... وداًعا...
د حلٍم ُمزعٍج  ت سنٌة على رحيلك أخي احلبيب وما ِزْلنا َنشُعُر أَنّ وفاتك مجَرّ َمَرّ
َوكاب���وٍس ُمرِع���ٍب يراودنا، أش���ُعُر أَنَّك م���ا ِزلَت عل���ى قيِد احلي���اِة، ُأنِصُت... 
���َك تفتُح الب���اَب َوتدُخل علين���ا بِوجِهَك الضاِحِك البش���وِش، وقلبَِك  ���ل أَنّ َفأَتخَيّ

الواِسِع احلنوِن.
 ليته كان كابوًس���ا... لكَنّها احلقيقة امُلّرة، بل هي الفاجعة املوِجعة التي نعيش���ها 

كَلّ يوٍم بِفراِقَك أخي...

آٍه... َكم َنشتاُق إليَك يا أخي
َلو كان املوُت َخياًرا، أَلعطيناَك من عمرنا ُعمًرا لَِتزيد أّياَمَك َبيَننا، فُتَغّذي ُقلوَبنا 
ُه إليك طالبني الُنّصَح،  َوتروي عقوَلنا َوأرواَحنا، كما ُكْنَت تفعُل دوًما حنَي نتوَجّ
ُكنَت َس���نًدا يا أخي، ُمرشًدا وأًبا روحًيّا ومعنوًيّا للجميع، َتنَضُح بَِرجاحِة العقِل 
َواحِلكم���ِة والَتّرّوي، واس���َع القلِب، حنوًن���ا، معطاًء، َدِمَث األخ���اِق وُمِحًبّا.  

كّل هذا وأكثر أنَت يا أخي يا حبيبي...

اشتقنا أخي...
فبَِمْوتَِك َترْكَت في قلوبنا َوَجًعا وحنيًنا، أمَلًا وأنيًنا 

اشتقنا إليَك أخي...

لروح "أبونا" و"أخونا" الغالي يوحنا شاما
َفبِموتِ���َك ترْك��������َت أًم�ا َمفج������وعة َتبكي���َك بُِحرَق���������ٍة لي����ل نه����������ار، َوتدع�������و َلَك 

ِمْن صميِم الفؤاِد
ارَحْمُه يا الله بَِعظيِم َرحمتك

اشتقنا إليَك أخي...
َفبِم�����وتِ���َك ترْك�������َت َغّص�������ًة َوُبك������اًء في قل��������وٍب صاِمَتٍة، الف�����راُق م���ّر َعلَق�����م، 

قاٍس يكس����ُر القلوَب

اشتقنا أخي...
والصغي���رة منه���ا  الكبي���رة  تفاصيِل���َك  َلِ���كِل  َوأحزاَنن���ا،  أفراَحن���ا  مِلش���اركاتك 

آٍه يا أخي... 
لقد أدميَت قلوَبنا وعيوَننا شوًقا إِليَك

غ���ّرة  ح���ني  َوعل���ى  ج���ًدا،  مبك���ًرا  جْئ���َت  لق���د  م���وت،  ي���ا  أكرُه���َك  ك���م 
آٍه منك يا موت، أسرْعَت في املجيء

 ترَيّْث يا موت، لَِم الَعَجَلة!؟  
لَقْد َسَرْقَت مّنا أخانا احلبيب...

ليتَك أعطْيتنا فرصًة لِوداِعِه، لنقول له آخَر الكلماِت ونلقي آخَر الَنّظراِت... 
ما أظلمك يا موت!!!

يا ليتك يا موت انتظْرَت قليًا، حتى يفرَح أخي بِإجنازاتِِه، يفرَح بِأوالِدِه، يفرَح 
بِتحقي���ِق َأحاِمِه التي تش���مل اجلميع، م���ن ُأٍمّ أَحَبّها، وزوج���ة وأبناء، من أخوٍة 

وأخوات، من أصدقاء وأبناء رِعَيّة أعّزاء ومن أبناء بلده احلبيب.  
ما أقساَك يا موت!!!  

نحّبك أخي َونفتقُدَك كّل يوٍم َوكّل ساعٍة َوكّل حلظٍة... 

ترْكَت بيَننا فراًغا كبيًرا َلْن ميأَله أحٌد غيَرَك
بع���د رحيل���َك!؟... َفكي���َف اآلن  بينن���ا...  ُكْن���َت  إلي���َك ح���ني  نش���تاُق  كّن���ا 

أال نش����تاق!؟...
وداع�����ً�ا أخي .... وداع�����ً�ا 

ّب أخذ، ولتكن مشيئتك يا الله... ب أعطى َوالَرّ ولنسّلم أمرنا لله تعالى، فالَرّ
َن��������ْم مرت�����اًحا قريَر العي������ِن، ه����ادَئ الب���اِل أّي��ه����ا األخ احلبي�������ب واالبن الب������ار، 

مع ال�مائكة والقديس�������ني.
���دة في قل���ِب كِلّ َمْن عرف���َك وَأحّبَك ُادخ���ْل إل���ى ف���رِح ربِ���َك َولتكن ِذك���راَك ُمَؤَبّ

»طوب�����ى للذي����ن اخترَته����م وقبلَته��������م يا رّب«

الشكر لّكل من شاركنا حزَننا َوعزاَءنا بطيِب الذكر
اإليكونوموس الّدكتور يوحنا شاما

األم، اإلخوة واألخوات 





س هذا العمل  َعِم���َل األب يوحن���ا عل���ى كتابة أول كتاب له وأمَتّه يومًا واحدًا ب���ل انتقالِه عنا. كَرّ
للعذراء مرمي الدائمة البتولية، وكتب لها إهداًء قال فيه:

ي���ا ُأم���ي مرمي يا حنوَنة، إن ماك الله جبرائيل ُذِه���ل وحتَيَّر من بهاء عذريتك ونقاوة قلبِك، فما 
عس���َى أقول أنا اخلاطئ عنك يا ُأم النور. يرتبط لس���اني، فينس���اب قلمي يخُطّ لك ما يلوج في 
قلبي، لكن يا ُأمي ال القلم وال اللسان قادٌر على أن يصف محبتي لِك يا عذراء يا نقية، إال أنه 
يخُط ما فاض من قلبي فيسكبه على الورق ِعطرًا وطيبًا يفوح عند ذكر اسمك يا ممتلئة نعمًة.

كي تك����������وني وال���دة اإلل�����������������ه اختارتك الس�����������ماء يا بت���������ول   

كي تك����������وني ُأم البش����������������������رية اختارتك الس������ماء يا ع����������ذراء   

كي تك����������وني ح��واء اجلدي��������دة اختارتك الس�����ماء يا حنون����������ة   

كي تك����������وني ينبوع ال�ماء احلي اختارتك الس�����������ماء يا نقي������������ة   

كي تك����������وني ُأم�����������������������������������������ي اختارتك الس������������ماء يا ُأم����������ي   

إهداء إلى أعـــــّز وأجمـــــل ُأم
مريـــــــم



يا ملَك السالم أعطني السالم

إّني إليَك أصُرُخ ضارًعا

يا سّيدي ُأمُلْك علّي

يا سّيدي حتَنّ علّي

َأشِرْق بنوِرَك األزلّي

َأشِرْق وأضىء ُظلمتي

أنا راجٌع إليَك يا حبيبي

يا حبيبي أنا راجٌع إليك

هربُت منَك باحًثا عِن احلياة

هربُت إلى بعيد

ضَيّعُت نفسي وسَط احلياة

أطفأُت نوَرَك داخلي

أنا راجٌع إليَك يا حبيبي

يا حبيبي أنا راجٌع إليك

اقبلني لو أجيًرا أو عبًدا أو خادًما

فإَنّ الُقرَب منك أرحُم

أنِر حياتي، أرشدني إليَك

ني يا إلهي، ال تُرَدّ

اقَبل توبتي

"يا ملــــَك الســــالم" كتبها األب يوحّنــــا شـــامـــا



إّن اإلنس���اَن مخل���وٌق عجي���ٌب رائ���ع وممّي���ٌز، ول���كِلّ إنس���اِن أه���داٌف مختلفٌة عن 
اآلخ���ِر ولي���َس هنالَك اّتف���اٌق فيما بيَننا حوَل ه���دٍف واحد. فهذا يعتق���ُد أّن جمَع 
امل���اِل والعي���َش الرغي���َد هو ه���دُف حياتِ���ِه، وآَخُر يعتق���ُد أّن العل���َم والثقاف���َة ُهما 
ا ِمن���ُه أّنُه ُيس���يطُر على  ه���دُف حيات����������ِه، وآَخ���ُر يجم���ُع األم���واَل وال يهُدُره���ا ظًنّ
حاضِرِه ومس���تقبِل����ِه، وآَخرون كثيرون لهم أه���داٌف مختلفٌة ومتنّوعٌة، وهنالك 
أشخاٌص ليسوا كثيري العدِد  يؤمنون أّن هدَف احلياة هو *معرفُة الله* أال وهو 

إمياُنن����ا ال�مسيحّي.
معرف���ُة الله اآلِب باملس���يح يس���وع االبن الوحي���د- وحيد اجلنس- وبق���ّوِة وفاعلّيِة 
الروح القدِس الس���اكِن فينا، بحس���ِب قوِل املس���يح يس���وع: »يا َأبِت العادل، إِن 
العالم لم يعرْفَك َأّما أنا فقد َعرفُتَك، وهؤالء قد عرفوا أنَك أنَت أرسلتني. وقد 
ُفُهم لتكوَن فيهم احملّبة التي أحببتني، وأكون أنا فيهم«  عّرفُتُهم باِْسمَك، وسُأعِرّ

)يو 17: 26-25(.

إّن ه���دَف اإلنس���اِن املؤم���ِن أن يناَل احلي���اَة األبدّيَة وهي بحس���ب قوِل املس���يِح أن 
يعرفوا اآلب الس���ماوَيّ باملس���يح يس���وع: »وهذه هي احلياُة األبدّي���ُة، َأن يعرفوَك 
أنت اإلله احلقيقّي وحدَك، والذي َأرَس���لَتُه يس���وع املس���يح« )يو 17: 3(. حتديُد 
ا في حياِة اإلنس���اِن ويؤّثُر بش���كٍل كبيٍر جًدا على نفسّيتِه  الهدِف موضوٌع مهٌمّ جًدّ

وبالتالي على تصّرفاتِه وتعاُمِلِه مع البشِر ومع عائلتِه وحتى مع نفِسه.

الس���عُي للوصوِل إلى الهدِف وماهّيُة الهدِف يحّدداِن أسلوَب احلياِة اليومّيِة لهذا 
اإلنساِن ويحّددان الوسائَل اّلتي يتعامُل معها والقواننَي اّلتي يّتخُذها هذا اإلنساُن 
في حياتِه، بالتالي فإّن هذا األمَر يؤّثُر بشكٍل مباشٍر على مجرى حياِة هذا اإلنساِن 
وتعامِلِه مع املقّربني منُه مثل أفراِد عائلتِه، كما وله تأثيٌر كبيٌر على العائلِة األوسع 

واملجتمِع احمليِط بهذا اإلنساِن، فمن الطبيعّي أْن يؤّثَر ذلك على اخلليقِة جمعاء. 
إّن احلالَة اّلتي يعيُش���ها اإلنس���اُن مع أخيِه اإلنس���اِن تؤّثُر بش���كٍل مباِشٍر على َجودِة 
احلي���اِة، وم���ن هنا تكوُن احلياُة مختلف���ًة متاًما بني مجتمٍع وآخر، ومّما ال ش���ّك فيه 
أّن كَلّ البش���ِر يؤثِّرون إيجابًيّا أو س���لبًيّا على الكوِن بأكمِله، وُيثبُِت لنا العلُم بأَنّ 
َة التي حَصلْت وما زالْت حتص���ُل في العالِم هي من  ���راِت اجلغرافي���َةّ واملناخَيّ الَتغُيّ

فاِت اإلنساِن وسوِء تصّرِفه. جّراِء تصُرّ

َر الهدِف في احلياِة يؤّثُر كّلًيّا على كِلّ ما سبَق ِذكُرُه، وبالتالي إذا تغّيَر  ال شك أن تغُيّ
هدُف اإلنساِن بحيُث أصبَح الهدُف هو معرفَة يسوع املسيح والله اآلب السماوّي 
كما سبَق وذكرنا، عندها نرى أَنّ هذا اإلنساَن ُيصبُح إنساًنا جديًدا باملسيِح يسوع، 
ألّن كَلّ حياتِِه تتغّيُر أي تتناس���ُب وتتناس���ُق أكثَر مع تعاليِم الس���ّيِد يسوع املسيح.

إِن اس���تطاَع اإلنساُن -أي البشرّيُة جمعاء- أن يعيَش بحسِب تعاليِم السّيِد يسوَع 
املسيَح، فمَن املؤّكِد أّن البشرّيَة سوَف تعيُش امللكوَت على األرِض قبَل أن تعيَشُه 
في السماِء، وتكوُن حياُة اإلنساِن على األرِض َبْدَء تذّوِق امللكوِت السماوّي.

هدُفن���ا أن نك���وَن خليق���ًة جديدًة في املس���يِح كما قاَل بولس الرس���ول في رس���التِه 
الثاني���ة إل���ى أه���ل كورنث���وس: » إًِذا َكاَن َأَح���ٌد ِف���ي امْلَِس���يِح َفُه���َو َخِليَق���ٌة َجِديَدٌة: 
اأَلْش���َياُء اْلَعتِيَق���ُة َق���ْد َمَض���ْت، ُهَوَذا اْل���ُكُلّ َقْد َص���اَر َجِديًدا«. )2 ك���و 5: 17(.

        
األب يوحنا شاما

راعي كنيسة البشارة االرثوذكسّية
الناصرة 2016 

هدُف االنساِن في هذه الحياة:"معرفُة الله"



واألْرِض الّس���ماِء  ب���نَي  املَس���يَح  َعّلق���وا  لق���د  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

َص َهمزَة الوصِل بنَي السماِء واألرِض يا َشمُس غيبي واْنُظري امُلَخِلّ

ي���ا َش���مُس غيب���ي واْنُظ���ري امُلَخِل���َص َيجَم���ُع املَس���كوَنَة بِذراِع���ِه

َص ُيسَفُك َدُمُه لَِينساَب َعلى الصليِب يا َشمُس غيبي وانُظري امُلَخِلّ

���ِص َعلى اخلش���بِة وَعلى الّثرى ي���ا َش���مُس غيبي وانُظ���ري َدَم امُلَخِلّ

ُق ال حَتَتِمُل خوَر تتَشَقّ يا َشمُس غيبي وانُظري األرَض ترَتِعُد والُصّ

���ِص ي���ا َش���مُس غيب���ي وانُظ���ري الّث���رى َيْأب���ى َأْن يش���َرَب َدَم املخِلّ

���ًة أبَِيّ واثَق���ًة  َحزين���ًة  الَع���ْذراَء  وانُظ���ري  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

���ُه وأَمّ احلبي���َب  ���ُم  ُيكِلّ احلبي���َب  وانُظ���ري  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

اأَلْعل���ى إل���ى  َمع���ي  وانُظ���ري  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

ي���ا َش���مُس غيب���ي وانُظري َن���رى َمًع���ا املَصل���وَب يَتألأَلُ في س���مائِِه

مًع���ا الس���ماِء واألرِض  ف���َرَح  لَِن���رى  َش���مُس غيب���ي وانُظ���ري  ي���ا 

���عوِب جَلهِلِهِم احل���َدِث اجَلَلِل ي���ا َش���مُس غيبي وانُظري ُح���زَن الُشّ

املَْج���ِد ل���َرِبّ  َفَعل���وا  ق���د  م���ا  اجُلّه���اُل  لَِيفَه���َم  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

الَيه���وُد يْفَهْم���ُه  ل���م  م���ا  الُعصف���وُر  لِيْفَه���َم  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

ي���ا َش���مُس غيب���ي لَِيفَه���َم َقْلب���َي امُلْظِل���َم ولَيس���َتنيَر بِالن���وِر األَزلِ���ِيّ

يا َش���مُس غيبي َفا حاَجُة بعُد َلِك ألَنّ َشمَس البِِرّ َقد أشَرَق َعَلْينا

َلن���ا أش���َرَق  َق���د  اإلل���ِه  ن���وَر  ألَنّ  احَتِجب���ي  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

ن���وًرا س���َطَع  َق���د  خالِِق���ِك  ألَنّ  واس���َتتِري  غيب���ي  َش���مُس  ي���ا 

ي���ا َش���مُس غيبي َف���ا َعَج���َب أْن َتغيب���ي حنَي َيس���َطُع ن���وُر خالِِقِك

���ِك َفِهْم���ِت وَرأي���ِت الّن���وَر اإللِه���ِيّ ي���ا َش���مُس غيب���ي بوِرْك���ِت ألَنّ

يا َش���مُس غيبي وعّلميني َكيَف التواُضِع واخُلشوع بَحضَرة اخلالق

ِد ُيَقبُِّل َقدَمْيِه يا َش���مُس غيبي وانُظري اّلذي اّتَكَأ َعلى َصدِر الس���يِّ

موَع ِعْنَد الّصليِب يا َشمُس غيبي واْنُظري حاِفَظ األْسراِر َيذِرُف الُدّ

ِم لَِيَتباَرَك يا َش���مُس غيب���ي وانُظ���ري الّتلمي���َذ َيلَتِق���ُط َقَط���راِت ال���َدّ

يا َشمُس غيبي وانُظري التِّلميَذ ُيعايُِن الّلَحظاِت األخيرَة لِلَمصلوِب

َم ي���ا َش���مُس غيب���ي وانُظ���ري التِّلمي���َذ الَوِف���َيّ َيتَب���ُع َوال َيت���ُرُك امُلَعِلّ

ي���ا َش���مُس غيب���ي وانُظ���ري التِّلمي���َذ ُيراِفُق املَس���يَح َحّت���ى الّصليِب

يا َشمُس غيبي وانُظري التِّلميَذ اأَلمنَي ُيطيُع املَْصلوَب َحّتى النهاَيِة

ِه ُد َفأْوص���ى َلُه بُِأِمّ ُه الس���يِّ يا َش���مُس غيب���ي وانُظري التِّلميَذ َكْم أَحَبّ

ق���وا املَس���يَح َب���َن الّس���ماِء واأَلْرِض  ي���ا َش���مُس غيب���ي َلَق���د َعَلّ

يا َشمُس غيبي َلَقد َعلَّقوا الَمسيَح َبيَن الّسماِء واأَلْرِض 




























