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حديث عن المحبة
† األرشمندريت جورج كابسانيس

قلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسين

لقد سّلم إلينا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح التعليم الكامل عن الخالص. وهو كان أول َمن طبّ��ق م��ا عّلم
م�تى  ل وعّلم  عمِ� )ب�ه. إن�ه ه�و َمن  " (. ه�و أيض�ًا اعطان�ا مث�ل الس�امري الص�الح كمث�ال عن المحب�ة19:5"

الحقيقية. لكن السامري الصالح الفائق التمّيز هو المسيح نفسه، الذي اّتخذ طبيعتن�ا ال�تي يع�ّذبها قط�اع
الطرق، أي الشياطين واألهواء والشر البشري، ورَفَعها ومَنَحها الحياة بموته على الصليب وقيامته. 

نحن جميعًا نعرف أن المحبة المسيحية كونية. إنه�ا محب�ة الجمي�ع، ح�تى أع�دائنا. ه�ذا أم�ر نعرف�ه كلن�ا
ولكننا نجد صعوبة في عيشه. حتى بين األقربين إلين�ا، في عائالتن�ا، في عملن�ا، هن�اك أش�خاص ال نمي�ل
إليهم أب�دًا. أحيان�ًا يك�ون الوض�ع على ه�ذا المن�وال، ب�الرغم من أنهم ال يكون�وا ق�د عمل�وا لن�ا ش�يئًا، ول�و
صغيرًا، وال حتى نعتقد بأنهم عملوا م�ا ال يناس�بنا. يكفي أن نحّس ب�برودة نح�وهم، وفي بعض األحي�ان
بعدائية. لكن أين هي المحبة المسيحية في هذه الحاالت؟ علينا أن نجاهد بق�وة فعلي�ًا للتح�رر من ه�ذه

الكراهيات التي تجّردنا من محبة المسيح وال تساعدنا على أن نكون تالميذ حقيقيين له.
يعّلمنا الرسول بولس أن محبة المسيح الكاملة يمكن تحقيقها فقط من خالل جهودنا، ألنن�ا جميع�ًا، على
درج��ات متفاوت��ة، مرض��ى ولس��نا على م��ا ي��رام روحي��ًا. إن إرادتن��ا ض��عيفة وفكرن��ا مظِلم، يحت��اج إلى
استنارة الروح القدس. تذكرون أن هذا سبب اعتبار الرسول ب�ولس للمحب�ة أعظم الفض�ائل، في رس�الته
ٌف ٌة، َتَعفُّ يَماٌن، َوَداعَ�� kَناٍة، ُلْطٌف، َصالٌَح، ا oٌة، َفَرٌح، َسالٌَم، ُطوُل ا وِح َفُهَو: َمَحبَّ ا َثَمُر الرُّ مَّ oَوا ”إلى الغالطيين:  “

(22:5-23 .)
إذًا، نحن نحاول ونجاهد القتناء المحبة، لكن من الضروري أن نطلب أيضًا نعم�ة ال�روح الق�دس: لتنيرن�ا
وتطهرنا من األهواء وقّلة المحبة وتمنحنا موهبة المحبة. وعليه، عندما يستجيب ال�روح الق�دس لطلبن�ا
وصالتنا ورغبتنا وجهودنا، يمنحنا موهبة المحبة الحقيقية. عندها نتأّهل ونصير تالميذ ص��الحين لمعّلم

المحبة ربنا يسوع المسيح.  
س��وف أس��رد لكم قص��ة أت��ذكرها ومن ثّم أنهي ح��ديثي. إنه��ا عن ول��د رومي أرثوذكس��ي ع��اش في
اإلسكندرية بمصر. عندما كان يتعّرض ألي إزعاج أثناء اللعب مع األوالد الباقين، وغالبيتهم من األطف��ال
عن�دما يض�ربنا أح�د م�ا نض�ربه. "المسلمين، لم يكن يبادل بإزعاج مماثل. سأله مرة رفقاؤه من األطف�ال 

. أج�اب ذل�ك الول�د المس�تنير ل "لكننا الحظنا أنك إذا ُضِربت ال تبادل بالضرب، أي أنك ال تعاِمل كم�ا ُتعامَ�

. س�مع أح�د أنا تلميٌذ للمسيح. ه�و عّلمن�ا ب�أال نب�ادل الش�ّر بش�ّر. ل�ذا أن�ا ال أض�رب َمن يض�ربني "المباَرك:  “

1



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                العدد الحادي عشر، آب 
_____________________________________________________________________________

األوالد الباقين ذلك وتأثر به. هذا كان مسلمًا. عندما كِبر سعى إلى التعّرف على المس�يح وص�ار مس�يحيًا
بعد أن اعتمد. 

هذا ما ينبغي أن يكون عليه تالميذ المسيح. علينا أن نقّلَده في كل األم�ور وفي المحب�ة. علين�ا دائم�ًا أن
ننّمي روح محب��ة ك��ل البش��ر، خاص��ًة ال��ذين نش��عر نح��وهم ب��البرودة أو بأحاس��يس س��لبية. ليس علين��ا
رين في محب�ة ال�ذين حولن�ا ونعيش معهم بالض�رورة أن نبحث عن األع�داء لنحّبهم، ألنن�ا بالغ�الب مقص�ّ

وفي بيوتنا وأقاربنا وفي مجتمعاتنا. 
، فلنباشر جميعنا بمجهود صادق لتقّبل كل إنسان، كائنًا‡لهذا أيها اآلباء واإلخوة المسيحيون الحاضرون

َمن يكون، كأٍخ أو أخت ونحّبهم كما ينبغي أن نحّب المسيح نفسه.
فلتكن معنا نعمة الروح القدس في هذا األمر وتباركنا، في كل حياتنا وفي نهايتها, وكما ذكرُت، من دون

المحبة ال نستطيع أن نكون تالميذ حقيقيين للمسيح. 

، بع�د مس�يرة طويل�ة ب�دأها كأك�اديمي في كلي�ة2014† الشيخ جورج كابسانيس هو رئيس دير غريغوريو في جبل أثوس، رقد س�نة 
الالهوت في جامعة أثينا حيث تتلمذ على ع�دد من األس�اتذة الكب�ار أهمهم األب يوحن�ا روماني�دس. في مس�يرته الطويل�ة كاله�وتي
ركّز دائمًا على األمور الرعائية والعملية، وترك عددًا كبيرًا  من الكتب والمقاالت والعظ�ات. أهم م�ا ترك�ه ه�و المث�ال ال�ذي ُيحت�ذى ب�ه

في الجمع بين الالهوت والممارسة.
المقطع هذا جزء من حديث على المائدة في دير غريغوريو. ‡

Source: https://pemptousia.com/2021/08/discourse-on-love/
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