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مختارات آبائية عن الوعظ
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
القانون  19من المجمع المسكوني الخامس السادس (ترولو)

سيما في ايام الرب (اآلحاد) ،أن ّ
يعلموا الش عب واإلكليريك يين األق وال
يجب على رؤساء الكنائس ،وال ّ
ّ
أمالت والوص ايا واألحك ام ،ويجب أال
عن حسن العبادة والديانة
الحقة جامعين من الكتب المقدّ س ة الت ّ

ّ
المتوش حين باهلل .وإذا ث ار أي خالف من جه ة الكت اب
يغيروا تقليد اآلب اء
يتجاوزوا الحدود
المعينة أو ّ
ّ

يفس روه إالّ على ض وء تقلي د الكنيس ة وتعليم آب ائهم في مؤلف اتهم ،وليكن فخ رهم
المق دّ س فيجب أال ّ
بأقوال هؤالء اآلباء الكواكب أكثر من فخ رهم بم ا ينتجون ه هم أنفس هم لئال يحي دوا عن الق ول المالئم
لقلة خبرتهم وحذقهم .وفي تعليم اآلباء المذكورين ّ
يطل ع الش عب على م ا ه و الئ ق ومفي د ،وعلى م ا ال

جدوى منه ويجب نبذه ،ليتمكنوا من تقويم سيرتهم با ّتباعهم المثال األفضل وعدم انقيادهم كاألغبي اء،

بل يستنيرون بم ا جمعت ه أذه انهم من الحق ائق فيح اذروا الوق وع في اإلثم ويعمل وا لخالص نفوس هم

المعَ دّ ة للخطأة.
خشية العقوبات ُ

يم2( .تيموثاوس )2:4
اكْ ِر ْز ِب ْالك َ ِل َم ِة… ِع ْظ ِبكُ ِّل َأ َن ٍ
اة َو َتعْ ِل ٍ
إن نطاق فننا [الوعظ] ه و تزوي د ال روح باألجنح ة ،وإنقاذه ا من الع الم وإعطائه ا هلل ،ومراقب ة م ا في
أفسدَ ت ُنس ِكن المس يح
صورته .فإذا تمسكت ،نأخذها باليد؛ إذا كانت في خطر ،نستعيدها؛ ان كانت قد ِ

في القلب ب الروح .وبالكلم ة ،نعم ل لتألي ه َمن ينتمي إلى الجن د الس ماوي ومنح ه النعيم( .الق ديس
غريغوريوس النزينزي)

" َمن يريد النجاح عليه أن يفهم كل ج وانب فن [الوع ظ] ،ألن الش يطان يع رف كي ف يق دم وكالءه في
هم لة ،وبالتالي ينهب القطيع  ..فرعيتي هي مجدي الوحيد ،وكل فرد منكم يعني لي أكثر
أحد األمكنة ُ
الم َ
من أي شخص في المدينة خارج الكنيسة( .القديس يوحنا الذهبي الفم)

حساسا لعقل سامعه وأال يثقل كاهله أبدً ا ،ألن خيط الروح يمكن أن ينفج ر
يجب على الواعظ أن يكون
ً
بسهولة إذا م ا ُم دّ أك ثر مم ا يمكن ه تحمل ه… على ك ل واع ظ أن يعطي ص ً
وتا بأفعال ه أك ثر من كلمات ه.
بالسلوك الحسن يجب عليه أن يطب ع الخطى للرج ال ليتبعوه ا ب دالً من أن يوض ح لهم طري ق الحقيق ة
فقط بالتحدث إليهم( .القديس غريغوريوس الكبير)
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ال ينبغي للواعظ أن يعظ من فكره العقالني بل من القلب .فق ط م ا ه و من القلب يمكن أن يلمس القلب
ً
َ
يعظ أن يقول للناس أن يبتعدوا عن
اآلخر .يجب على المرء أال يهاجم أو يعارض
أحدا .إذا كان على َمن ِ
شكل معين من الشر ،فعليه أن يفعل ذلك بوداعة وتواضع ومخافة اهلل( .الشيخ تدّ اوس الصربي)

انس الشر .انظر إلى المسيح وهو يخلصك .ما يجعل اإلنس ان قديس ًا
أنت ال تصير
قديسا بمحاربة الشرَ .
ً

ه و المحب ة… إذا كنت ت رغب في ح ٍل لمش كلتك ،توق ف عن اإلص رار .اهلل يعلم بالفع ل ك ل ش يء عن

مشاكلك .لقد طلبت منه وهو سيقرر .انتظر ردّ ه به دوء وإخالص .إذا تص رفت به ذه الطريق ة ستحص ل
على نتيجة إيجابية .إذا واصلت اإلصرار ،بالطريقة التي تص ر به ا ،س تجد أن ل ديك الت أثير المع اكس…
أنصحك أن تتوقف عن القلق بشأن مشكلتك  ،إذا أردت أن يهتم اهلل بها بدالً عنك!

ومسالما وممتلًئ ا بالمحب ة أو س ريع االنفع ال
بين النور والظالم ،أيهما أفضل؟ أن تكون وديعً ا ومتواضعً ا
ً
ً
كاسدا تتشاجر مع الجميع؟ ال شك في أن الحالة األسمى هي المحبة .ديننا فيه كل هذه األش ياء الطيب ة
ً
أناسا كثيرين يذهبون في اتجاه آخر( .القديس بورفيريوس الرائي)
وهو الحقيقة .لكن
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