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 جملس الشمامسة

  لنيافة األنبا يوسف                                                                     
  .علق ذا املوضوعأريد أن أحدثكم عن بعض النقاط اهلامة اليت تت

  :من جهة التزكيات
هى  كنيسة خدمة غسل أرجل أعىن ذا أن خدمة جملس الشمامسة أساساًىف ال خدمة ةكأي ىف جملس الشمامسة هي دمةاخل: أوالً

حدث ىف العصر الرسوىل حينما حدث تذمر من اليونانيني كما . العمل على إراحة كل فرد ىف الكنيسة ىف اتضاع و انكار للذات
  ).٦ع أ(للقيام ذه احلاجة  رتب الرسل خدمة الشمامسة كن يغفلن عنهن ىف اخلدمة اليومية،ى العربانيني ألن أراملهم لع

ون من ألوان متجيد الذات الذى الكنيسة هو ل على دخول جملس الشمامسة دف السيطرة و التحكم ىف أمور عالتصار :ثانياً
كما  الً فليكن لكم عبداًفيكم أو و من أراد أن يكون فليكن لكم خادماً ن يكون فيكم عظيماًمن أراد أ" مع تعاليم رب اجملد يتناىف
عتذار عن اخلدمة ىف كذلك اإل، )٢٨-٢٦: ٢٠مت " (فدية عن كثريين م و ليبذل نفسهخدم بل ليخدنسان مل يأت ليإلبن اان إ

األمر  ،جتارب اخلدمةهو االشفاق على النفس من تعب و جملس الشمامسة أمر حيتاج لوقفة صرحية مع النفس لئال يكون السبب
وأعدد له فاثبت على الرب والتقوى إلن أقبلت خلدمة الرب ايابىن إ"راخ البد أن نواجهه ىف خدمة الرب كما قال يشوع بن س الذى

  ).٢:١سري("نفسك للتجربة
لذلك بالرغم من أن اخلدمة الىت  ،تؤدى بطريقة روحيةأن لكن جيب ى مسئولية ادراية ومالية ومسئولية جملس الشمامسة ه: ثالثاً

املختارون هلذه اخلدمة مشهوداً  اشترطوا أن يكون الشمامسة  ن الرسلإكانوا حمتاجني اليها ىف العصر الرسوىل هى خدمة موائد اال 
أن تكون هلم حياة روحية  جملس الشمامسة، هلذا يشترط ىف املختارين خلدمة )٣: ٦ع أ(وحكمة  ومملؤين من الروح الفدسهلم 

  .يات العبادة وحب الظهور حىت تكون خدمتهم حبسب قلب اهللالعميقة بعيدة عن شك
رشاد إ مسئولية خطرية ألن االختيار جيب أن يكون بطريقة روحية برفع قلوبنا أمام اهللا طالبني ختيارمسئولية الشعب ىف اإل :رابعاً

عطى جماالً متاماً ألهنا رمبا ت لتحزب وحماباة الوجوه، كذلك السلبية أمر مرفوضبعيداً عن اجملامالت وروح ا ،روحه القدوس
  .أغراضهم مما يترتب عليه متاعب وتعطيل ىف اخلدمةللمنتفعني وذوى األغراض الشخصية لتحقيق 

يختار جملس الشمامسة بالتزكية، وذلك بأن خيتار األب األسقف اجمللس من بني الذين حصلوا على أغلبية أصوات الشعب : خامساً
ممثلة (وبركة الكنيسة ) األصواتغلبية على أحيث أهنم حاصلني (موافقة الشعب  ىف التزكيات وذا نضمن أن املختارين قد نالوا

  ).ىف إختيار األب األسقف
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علم تيار اهللا ال إختياره الشخصى، وييضع هذه التزكية بني يدى اهللا ىف الصلوات والقداسات طالباً إخالكاهن الروحى  :سادساً

وبذلك يكون قدوة حسنة لشعبه، وحمبته ألوالده الىت هى بال متييز متنعه من أن يفضل شخصاً على آخر، أو  الروح الشعب هذه
اك سبب روحى قوى، أما األغراض واألمور الشخصية فليس هلا جمال إطالقاً ىف حياة تزكية شخص معني إال إذا كان هنيرفض 

  .الكاهن الروحى أو ىف خدمته
مدارس التربية الكنسية، اخلدمة اإلجتماعية، الشباب، (متثيل قطاعات متنوعة من الشعب ىف جملس الشمامسة له أمهيته مثل : سابعاً

يد خبربم وحكمتهم وأيضاً عناصر شابة حىت ئاً كباراً ىف السن حىت نستفل اجمللس أعضا، كما ينبغى أن يشم)إخل....الشمامسة 
  .نستفيد بقوم ونشاطهم

ال يصح للذين خرجوا من اجمللس أو للذين مل حيصلوا على أغلبية األصوات أو للذين مل خيتاروا للخدمة ىف اجمللس أو : ثامناً
اوم أو عدائى للكنيسة ألن جماالت اخلدمة ىف الكنيسة متعددة ومتنوعة وال تقتصر على ملؤيديهم أن يأخذوا أى موقف سلىب أو مق

من اخلدمة ىف اجمللس للقيام خبدمة أخرى ورمبا قصد اهللا أن يتفرغ إنسان . اخلدمة ىف جملس الشمامسة، ولكل إنسان موهبته اخلاصة
  .حتتاج ملواهبه وكفائاته

احلس الروحى عند قوى ودليل أكيد على غياب الوعى ول عملية التزكيات هو مؤشر حدوث أى شوشرة أو قالقل خال: تاسعاً
أن إرتباطنا  ندركالبعض، وهو أمر حيتاج لعالج روحى ودموع منسكبة أمام اهللا وركب منحنية وأيادى مرفوعة بإستمرار حىت 

ى من أجل توصيل بشرى اخلالص هذه بالكنيسة هو أساساً من أجل خالص انفسنا، وأن كل جماالت اخلدمة ىف الكنيسة ه
  .للمؤمنني بعيداً عن حب الرئاسة واملتكآت األوىل

جيب أن يدرك هؤالء الذين أختريوا للخدمة ىف اجمللس أن العمل هو عمل الرب وحيتاج من اإلنسان كل أمانة وبذل : عاشراً
وإتضاع إىل املنتهى، حب ذولني بل باذلني ذواتنا ىف وتضحية دون إشفاق على النفس، أو معايرة اآلخرين حبجم الوقت واجلهد املب

نعماً أيها العبد الصاحل واألمني "مدركني أن مسئوليتنا أساساً هى أمام اهللا ال اإلنسان، فإن كنا أمناء نلنا الربكة كوعده القائل 
ملعون "ء فسوف يرعبهم قوله اإلهلى ، أم غري األمنا)٢١: ٢٥مت" (كنت أميناً ىف القليل فأقيمك على الكثري إدخل إىل فرح سيدك

  .)١٠: ٤٨أر( "من يعمل عمل الرب برخاء

  لكنيسةعالقة جملس الشمامسة مع كاهن ا
وهم . جيب أن تكون العالقة بني الكاهن واجمللس عالقة حمبة روحية يشعر فيها أعضاء اجمللس بأبوة األب الكاهن الروحية: أوالً

هدفاً واحد هو جناح اخلدمة ومنوها جملد الرب  )الكاهن واجمللس(مجيعاً يتعاملون معه بروح البنوة احلقيقية، واضعني أمام عيوهنم 
تكون العالقة بينهم عالقة إدارية يشعر فيها األعضاء أهنم  عن األغراض الشخصية أو متجيد الذات، أقول هذا حىت اليسوع بعيداً 

  .أبنائه الروحينييتعاملون مع رئيس جملس إدارة وليس األب الكاهن أنه يتعامل مع جمموعة من املوظفني وليس 
جتاه الروحى، تنحرف اخلدمة ىف اجمللس عن االال لروحى لعمل اجمللس حىت أبوة األب الكاهن تظهر ىف التوجيه واألرشاد ا: ثانياً

إحمو "الذى حيتمل ضعفات األبناء ويسعى لتصحيحها بالتعليم واإلرشاد كما تقول الدسقولية كما تظهر أيضاً ىف القلب املتسع 
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وإن إستخدم التأديب ) ٣١: ٢٠أع(، وإن إضطر لإلنذار فليكن ذلك بدموع كما كان يفعل بولس الرسول "الذنب بالتعليم

  .)٢: ٤تى٢( وإن وبخ أو أنتهر فليكن ذلك بكل أناة) ٢٥: ٢تى٢(فليكن بالوداعة 
ان الكنيسة، وإن إختلفوا معه ىف نيبنوة أعضاء اجمللس تظهر ىف خضوعهم وطاعتهم لألب الكاهن وتعاوهنم معه من أجل ب :ثالثاً

  .على أن ال يفقدهم إحترامهم وتوقريهم لسر الكهنوت املقدس اآلراء فليكن هذا بروح احملبة و املوضوعية
، ةكسيوجود أراء متنوعة داخل اجمللس ظاهرة مقبولة طاملا هذا التنوع ال خيرج عن اإلطار الروحى لكنيستنا  القبطية األرثوذ: رابعاً

وصاحلها، أقول هذا ألن البعض يتصور  وهذا هو اهلدف من وجود أكثر من عضو ىف اجمللس لإلستفادة من خربام خلري الكنيسة
رأى األب الكاهن، لذلك أقول انه ليس عيباً مطلقاً أن يأخذ ختلف مع يعد لوناً من ألوان العصيان إن ا أن هذا التنوع ىف اآلراء

ميكن (الروحى العام اجمللس طاملا أنه لصاحل الكنيسة وداخل املنهج  األب الكاهن برأى اجمللس ويكون القرار النهائى هو ما إقترحه
  ).هذه اجملاالترية والتنظيمية خاصة إن وجد متخصصون ىف اتطبيق هذا على كثري من األمور اإلد

على األب الكاهن تأكيد املنهج الروحى بإستمرار وله حق إيقاف أى قرار له آثار روحية سلبية أو يتعارض مع التعاليم : خامساً
  .يتم ذلك بروح احملبة والنصح واإلرشاد املسيحية األرثوذكسية، و لكن جيب أن

ته ىف اجمللس جملس الشمامسة عمله هو مساعدة الكاهن وليس حماسبة الكاهن، أقول هذا ألن البعض يتصور أن خدم: ًسادسا
البطريرك أو  ة الكاهن وحماسبته والتحقيق معه وهذا خبالف التعليم الكتاىب الذى يعطى هذا احلق لألبلءتعطيه احلق ىف مسا

إختصاصات (إلدارية أو املالية ، أما إذا كان هناك إستسفارات أو إستيضاحات عن بعض األمور ا)٢١- ١٩: ٥تى ١(األسقف 
 .فيجب أن يتم ذلك بروح البنوة و التواضع) اجمللس
 ثرياً ما تتعطل اخلدمة بسببجملس الشمامسة أيضاً مسئول عن تسهيل خدمة األب الكاهن وليس تعطيلها، أقول هذا ألنه ك: سابعاً

بعض اإلجراءات الروتينية، أو بسبب إلقاء عبئ تنفيذ قرارات اجمللس و متابعتها على األب الكاهن، وكأن وظيفة اجمللس هو 
  !!!اإلقتراحات و اخذ القرارات فقط أما تنفيذها فهو من عمل األب الكاهن

س دون علم األب الكاهن، كما أنه ال يليق أيضاً أن يتصرف الكاهن ىف األمور ال يصح مطلقاً أن تؤخذ أية قرارات من اجملل: ثامناً
هذا بالطبع لن حيدث إن كانت احملبة املسيحية وروح الصراحة . دون علم أعضاء اجمللس) إختصاصات اجمللس(أو املالية اإلدارية 

  .والوضوح موجودة
تصاصات اجمللس إطالقاً وأمنا من حق األب البطريرك أو األسقف، مساءلة األب الكاهن عن خدمته الروحية ليس من إخ: تاسعاً

إخل وهذا ....حدألنه حيدث أحياناً أن يطالب اجمللس األب الكاهن بتقدمي تقرير عن اإلفتقاد والعمل الرعوى وخدمة مدارس األ
ة حتتاج إىل اإلفتقاد أو املتابعة مثالً أسرة معين(ولكن إن وجدت هناك بعض املالحظات عن اخلدمة الروحية . يليق بالطبع ال
بغض (بصفتهم أبنائه الروحيني  )بعيداً عن إجتماعات اجمللس(فيمكن إبالغ هذا لألب الكاهن بروح البنوة والتواضع ) الروحية

ذين هم ال(وهذا األسلوب الروحى لن يضايق األب الكاهن ألنه يعلم جيداً أن اهللا مسح ألبنائه ). النظر عن عضويتهم ىف اجمللس
أن يتحدثوا معه ىف بعض األمور الرعوية كما تشفع إبراهيم ىف سدوم وعموره وكما طلب موسى من أجل شعب ) خليقته وعبيده
  .بىن إسرائيل
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جيب أال يؤثر ما حيدث ىف اجمللس من مناقشات أو إختالف ىف وجهات النظر على العالقة الروحية بني األب الكاهن : اًعاشر

بطريقة مباشرة أو . ال يصح أن تتحول هذه اإلختالفات إىل محالت من اهلجوم ىف إجتماعات اجمللس أو خارجهاف. وأعضاء اجمللس
وإن حدث هذا فهو دليل على غياب احملبة احلقيقية الىت الحتتد بل . غري مباشرة، سواء من األعضاء ضد األب الكاهن أو العكس

وغياب احملبة يعىن غياب اهللا ألن اهللا ). ٧، ٥: ١٣كو١( ى كل شئشئ وترجو كل شئ وتصرب علحتتمل كل شئ وتصدق كل 
  .حمبة

  عالقة أعضاء جملس الشمامسة مع بعضهم البعض ومع شعب الكنيسة
مبفردنا، ومن العسري أن نعمل من خالل اجلماعة، ذلك يرجع إىل ذات غري متضعة، نا أن نعمل من السهل عليما يكون  كثرياً: أوالً

معاً تقدم إنشودة رائعة هى ليتنا ندرك أن الوتر الواحد ال يستطيع أن يقدم سيمفونية مجيلة ولكن إن إنسجمت مجيع األوتار 
وح القدس مثل قيثارة مسبحني اهللا ىف كل حني، متفقني مبحبة رهم الفهؤالء الذين أل"إنشودة احملبة كما نقول ىف تسبحة باكر 

ذا جيب أن تسود احملبة احلقيقية بني أعضاء اجمللس حىت يستطيعون التعاون مع بعضهم البعض ىف ل". حقيقية إجنيلية كمثل الرسل
  .زب البغيضة داخل اجمللسهذه احملبة تظهر ىف اإلحترام املتبادل بينهم مجيعاً، والبعد عن روح التح. خدمة الكنيسة

 –مهما كان  - لذلك إحترام الرأى األخر. ه األمهية الواجبةئكثري من املشاكل تنشأ من تقليل شأن الرأى األخر وعدم إعطا: ثانياً
صيب األكرب نكذلك التواضع وعدم السعى إىل املديح والكرامة والبعد عن حمبة ال. ىف التعامل داخل اجمللس وهامأمر ضرورى 

  .)١٢: ١٠رو" (مقدمني بعضكم بعضاً ىف الكرامة"املتكأ األول أمور واجبة ىف اخلدمة متذكرين كلمات معلمنا بولس الرسول و
املشاكل و أ يتأثر باإلختالفات الشخصيةال اهللا، هذا اإللتزام جيب أاخلدمة ىف جملس الشمامسة هى إلتزام من الشخص أمام  :ثالثاً

باإلستقالة من اخلدمة إن حدث أى خالف حىت ولو كان ىف الرأى وهذا طبعاً ضد اإللتزام  إن وجدت حيث أن البعض يسارع
، أما طلب واإلختالفات بالصالة والتفاهم واحلوار البناءلذلك ينبغى أن يكون هناك إجتاه إجياىب حلل املشاكل . باملسئولية أمام اهللا

يكون السبب هو اإلشفاق على الذات وعدم الرغبة ىف حتمل أى عناء من  اإلعفاء من اخلدمة حيتاج ملراجعة صرحية مع النفس لئال
  .أجل اخلدمة

، فكثرياً ما يكون رفض رأى معني اجمللس أو املوافقة على القراراتالنواحى الشخصية على اخلدمة داخل  ؤثرتال جيب أن : رابعاً
. توافرها ىف أعضاء اجمللس الواجب يتناىف مع األمانةللشخص صاحب هذا الرأى، وهذا بالطبع  سببه األساسى هو عدم اإلرتياح

وكذلك عدم موافقة أحد األعضاء على رأى ال ينبغى أن يؤثر على عالقىت مع هذا الشخص، فكثرياً ما حيدث أن تؤخذ نتائج 
  .التصويت على قرار معني بطريقة شخصية مما يؤثر على عالقة األعضاء بعضهم ببعض

قى عبء تنفيذ قرارات اجمللس على شخص أو إثنني وتكون مهمة الباقني هى أعطاء األوامر واملقترحات، وهذا كثرياً ما يل: خامساً
  . وحمبة العطاء الواجب توافرها ىف األعضاء يتناىف مع روح البذل واخلدمة

سلبية إذا معني أو يسلك بطريقة القرارات تؤخذ ىف اجمللس باألغلبية لذلك ال جيب أن ينفعل أحد األعضاء أو يأخذ موقفاً : سادساً
اجمللس قراراً معيناً ينبغى أن مجيع األعضاء يعملون على تنفيذه حىت من كان معترضاً  وإذا إختذ كانت األغلبية ضد رأيه اخلاص،
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Bishop Youssef 
روح احملبة  كما ال يليق أيضاً أن يتحدث من كان معترضاً على القرار بطريقة هجومية أمام شعب الكنيسة ألن هذا يتفاىن مع. عليه

  .واأللتزام بقرار األغلبية بل على العكس جيب أن يؤيد القرار ويدافع عنه
أعضاء اجمللس هم ممثلون لشعب الكنيسة لذا جيب عند إختاذ أى قرار أن يراعى رأى أغلبية الشعب وليس اإلجتاهات : سابعاً

  .بومن هنا كان معرفة رأى الشعب ىف بعض األمور اخلاصة شئ واج. الشخصية
هذا ما حيدث أحياناً ىف بعض الكنائس  -ال جيب أن ينفرد أحد أعضاء اجمللس بالتصرف ىف مجيع شئون وأحوال الكنيسة: ثامناً

أعضاء جملس رض مع روح الشركة والعمل اجلماعى الواجب توافرها ىف هذا يتعان أل - الثى ليس هلا أباء كهنة مستدميون
  .الشمامسة
ولكن يفضل أن حيتفظ مبا دار ىف . من عرض مجيع قرارت اجمللس وكذلك امليزانية على شعب الكنيسة ال يوجد مانع إطالقاً: تاسعاً

ىف سرية، حيث أن ) املناقشات السابقة إلختاذ القرار، ومن هم املؤيدون واملعارضون للقرار مثالً( اجمللس من مناقشات وتفاصيل
كذلك ال ينبغى أن يشعر الشعب بوجود إنقسام أو حزبية . ى وحدانية الكنيسةهذه التفاصيل ال تفيد ورمبا يكون هلا تأثري سلىب عل

ال نتحدث عن أحد بطريقة تدينه سواء بشكل مباشر أو غري مباشر بل نستر على ضعفات هنتم بألذا ينبغى أن . ىف داخل اجمللس
  ).٢: ٣يع( األخرين عاملني أننا ىف أشياء كثرية نعثر مجيعنا

ال جيب لذللك . ة أعضاء اجمللس املختار منهم ومساعدم أمر واجب وهام، وهذا يعطى دفعة قوية للخدمثقة الشعب ىف: عاشراً
كما إنه ليس من الالئق أن يلقى . تشجيعهم والتعاون معهم شئ الزم وضرورى ولكن.أن نلوم اجمللس دائماً على كل تقصري جنده

الشئون  وهي –ساكناً أو يطالبوهم مبا هو ليس ىف إختصاص خدمتهم  الشعب على عاتق اجمللس مبسئوليات عديدة دون أن حيرك
هنا من األفضل أن يتحدث الشعب ) يطلبون منهم التدخل ىف بعض الشئون الرعوية أو الروحيةمثالً (م ارأو مقد -اإلدراية واملالية

  .مباشرة مع أبيهم الكاهن

  طوىب جلميع املتكلني عليه
  )١٢: ٢مز(

  
 


