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 iفي حياة األب المؤسس الخوري أنطون زبوني  ة الثانيةمحطال
 تمييز الدعوة  

 
ندَس بين الصبيان ليرى ويسمع  أن الصغير مع والده إلى الكنيسة و ذهب أنطو   1889في شهر آيار  

، ورأى الشمامسة وقد مألوا الهيكل على جانبي المذبح.  ينقادموالمطارنة  ما يدور في الكنيسة فرأى البطريرك  
ترتيلة  عجبته  لكن أ   ،يفهم معناهايكن  وهناك أصغى هذا الصغير بانتباه وخشوع إلى التراتيل الطقسية وإن لم  

  سأراك شماسًا تخدم مذبح الرب إن شاء هللا". مرارًا، وكانت والدته تقول له: "وأخذ يرنمها    قديشا آالها فتعلمها
نجذب وافقد زادت محبته لها،  على الذهاب إلى الكنيسة صباحًا ومساءًا  يداوم    أنطون ، كان  في تلك السنوات و 

 طقوسها.  إلىليها و إقلبه 
حروف اللغة الكلدانية  مدرسة الكنيسة التي كان يديرها كاهن يساعده شماس، فتعلم أنطون  بثم التحق  

  ، قراءًة وكتابةً ضًا اللغة العربيةاإلشتراك بصالة الخورس اليومية، كما تعلم أيبدأ  وقراءة المزامير وخدمة القداس و 
  حسن. بخط  و 

الدعوة  ومن هنا   الكهنوتية موضحين ما معنى  الحياة  إلى  أنطون  بدايات دعوة  لنتحدث عن  نتوقف 
 وكيف ممكن تمييزها.

حوار بين حريتين، حرية هللا وحرية اإلنسان، فحرية هللا تدعو حرية    عطية مجانية، هي الدعوة هي
اإلنسان، هذا الحوار هو ذو خصائص مسؤولة بين هللا واإلنسان، بين هللا المحاور الدائم الكمال، واإلنسان  

اإلنسان  كتشف  يالمحاور الدائم النقص والمدعو إلى التفاعل مع هللا المبادر والمحرك األول للدعوة. وبهذا النداء  
سمع صوتًا يكّلمني شخصّيًا،  أ. هذا هو صميم الدعوة المسيحّية وقلبها،  هباسم  ه ، يناديه، يكّلمهأن هللا يدعو 

 .ألعرف مكاني ودعوتي وهدفي في قلب هذا العالم
حين كان يبّشر ولكّنه دعا كّل واحد بحسب    ، إّتباع تعاليم اإلنجيل  إلى  لقد دعا المسيح جميع البشر

 خبرته.بحسب ظروف حياته وبحسب    موهبته. لقد دعا بطرس والرسل، ودعا زّكا ودعا أيضًا المجدلّية، كل  
 . هل هللا خّططلم وفقاً كّل واحد مّنا بحسب مواهبه و  وهو اليوم يدعو

حقق به وجودك ولكنها المهمة ت    مشروًعات  الدعوة ليست شيًئا نخترعه نحن ولكنها واقع نجده. إنها ليسف
تتخذه بمفردك   قراًراإنها ليست باألساس    .التي تنشأ من الصداقة التي يقترحها عليك يسوع ويدعوك لتحقيقها

 ولكنها نداء تستجيب له. 
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في حياته  على إرادة هللا  مهمة ليتعرف بها    iiخطوات  سبع   وفي سبيل تمييز الدعوة اإللهية يحتاج اإلنسان إلى
 ويميزها: 

 

 أواًل: الصالة 

ّب:ُقْم فاذَهْب ِإلى ِدَمشق ُتخَبْر فيها ِبَجميِع ما ُفِرَض عَليَك َأن َتعَمل. )أعمال   /  22فقلُت: فقاَل ِلَي الرَّ
10 ) 

بيئة وعائلة أنطون  على  في المحطة األولى    تعرفناتشغل حيزًا مهمًا، إذ    نطون أكانت الصالة في حياة  
اإليمانية المتشبعة بروح هللا ومخافته، حيث تربى على التقوى والعبادة ومحبة الصالة. فمنذ صغره انجذب قلبه  
إلى محبة الكنيسة واشترك في الصلوات وتالوة المزامير والكثير من الصلوات الطقسية. ومن خالل هذه الصلوات  

ِلَق  ر أنطون بانجذاب  غريب تجاه خدمة هللا، شعر في وحب الخدمة في قلب الكنيسة ومذبحها شع داخله إنه خ 
، وهذا جعله يسعى  ومهمتهم  اآلخرينطرق  ختلف عن  به وهو يهللا  يخدم   يق،طر يسير في  و ،  لكي يكون لمهمة

 فقد تبدأ كرغبة ، أو كانجذاب  :  وةلتعميق عالقته الشخصية مع هللا والكنيسة. وهنا نشير إلى أمر مهم يخص الدع
 هذه الرغبة تأتي بالتأكيد من الروح القدس. لى أمور  تقوّية  ودينّية . و إ

تمكن من تلبية ما يتحاور مع الرب. فقط من خالل الصالة سلي"، فهكتشف "دعوتيأن  اد اإلنسان  إذا أر ف
ع يسوع ستماع. في حوار الصداقة محتى تتمكن من اإل  آذاننا  في الصالة، ينقي الروح القدس  .هيريده هللا من

(؛ أو ستكون كلماته: "ارجع إلى بيتَك وَحِدث بك لِّ 22/  18يمكنك سماع صوته يناديك: "تعال واتبعني" )لوقا  
 .(39/ 8ما صنَع هللا إليك" )لو  

   
 اإلدراك ثانيًا: 

َأْقَو على ذلك" )إرميا "لِكنَّه كاَن في َقْلبي كناٍر ُمحِرَقة قد ُحِبَست في ِعظامي فَأجَهَدني آحِتماُلها وَلم 
20 /9 ) 

للحياة   دعوته هي  إن  أنطون  أدرك  الداخلية  خلوته  عمق  وفي  مختلفة  وأحداث  كثيرة  وسط أصوات 
جعل . وهنا الدعوة لهما يريده هللا من  ليكون بوسعه إكتشاف  واختبرَ   وترصدَ   فاستمعَ   الكهنوتية مثلما يريد الرب.
ينمو؛   الداخلي"  إدراك صوت   ناتمنعفالضوضاء  "الصمت  عليه  الرب   من  في  ولنن  .والتعرف  يتحرك  لما  تبه 
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أفكار، تخيالت، هموم، مشاريع.  من  :  ناداخل في   ستمعنرغبات، مخاوف،  يثيرون  الذين  أولئك  الراحة   ناإلى 
تعلَّم  ن ريده؟ ي: ما الذي ناستمع إلى قلبن الخوف أو عدم اليقين.  فينا ولئك الذين يثيرون ألطريقة  الوالتعزية بنفس 

يسوع من خالل فقرهم وجهلهم وآالمهم ويأسهم وحاجتهم إلى    نا: ماذا يقول لناالحظ الناس من حولنراقب و نأن  
 هللا ...؟ 
تسلكه، وما هي أهم لحظات حياتك،  لك لهللا    يريدهالذي    لطريقالشخصي: ما هو ا  كنظر إلى تاريخأ

في هذه األحداث، وأي األشخاص كان لهم أهمية ملموسة بالنسبة لك ولماذا. تأمل في  حاضًرا وكيف كان هللا 
المستقبل: ما هو شعورك إذا فكرت في إمكانية تكريس حياتك هلل؟ لديك حياة واحدة فقط: ألي أمر  تريد تكريس  

 حياتك ولمن؟ 
 

 معرفة ثالثًا: 
عَب الُمقيَم ِبها َأَقِوّي هو َأم َضعيف، َأَقليٌل هو َأم َكثير، وَكيَف اأَلرُض   "فَتَرُوا اأَلرَض كيَف هي، والشَّ
الَّتي هو ساِكُنها َأَجَيَدٌة هي َأم َرديئة، وما الُمُدن الَّتي هو ساِكُنها َأُمَخيَّماٌت هي أم ُحصون، وَكيَف اأَلرُض، 

دوا وُخذوا ِمن َثَمِرها. )سفر العدد َأُمخِصَبٌة َأم َعق  (. 20  -18/ 13يَمة؟ َأفيها َشَجٌر َأم ال؟ وَتَشدَّ
، إضافًة  لعائلتهزياراتهم  و   حديثه معهم  لتقى أنطون بعدة كهنة في الكنيسة وتعرف عليهم جيدا  من خالل إ

تدريجيًا الدعوة أو الرغبة لتكريس حياته لخدمة نشأت في داخله  ئلي المتشبع بروح هللا ومخافته،  إلى المحيط العا
 الرب وكنيسته. 

تكفي   ومتعددة. ال  كثيرة  التكريس  دعوة  تحقيق  والرغبة في   "الرغبة"إن طرق  للرب  الحياة  في منح 
عليك أن    ،لكي تعرف مكانك في الكنيسة   .مساعدة اإلخوة. عليك أن تفهم أين يريدك هللا أن تتبعه وتخدمه

تعرف على الروحانية التي يعيشها كهنة األبرشية أو الجماعات الرهبانية المختلفة؛  تدعوات.  تتعرف على عدة
َتَعَرْف كيف يعيشون جماعة الحياة التأملية وجماعة الحياة الرسولية.  ان  أنظر من الداخل ما الذي يجذبك أكثر.  

للقيام بها: التعليم، المستشفيات، ستخدم  إكتشف ما هي الرسالة المحددة وما هي الوسائل، الرساالت التي ت  
 .المرافقة الروحية، اإلرساليات، الوعظ للرياضات الروحية، التنشئة المسيحية، وسائل االتصال ، إلخ

المصلين أو    ؤالءورسالة همن خالل اتخاذ هذه الخطوة ستقول: "أنا منجذب إلى روحانية وأسلوب حياة  
  لك في المكان والرسالة التي أرادها لك. وستتعرف على دعوة هللاهذا الواقع الديني". 

 



4 
 

 والتمعن التفكير رابعًا: 
"فَمن ِمنُكم، إذا َأراَد َأن َيبِنَي ُبرجًا، ال َيجِلُس َقبَل ذِلَك وَيحُسُب النََّفَقة، ِلَيرى هل ِبِإمكاِنه َأن ُيِتمَّه، 

ُجُل َمخاَفَة َأن َيَضَع اأَلساَس وال َيقِدَر على اإلتمام،   فيأُخَذ َجميُع النَّاِظريَن ِإَليه َيسَخروَن ِمنه ويقولون:هذا الرَّ
 ( 30 –   28/ 14َشَرَع في ِبناٍء وَلم َيْقِدْر على ِإْتماِمه". )لو 

مسيرة دعوة أنطون تميزت بالتفكير والتمعن في ما يريد هللا منه في حياته، فكانت الكنيسة ومدرسة  
الكهنة موضوع اهتمامه وتفكيره. كان التفكير بالدعوة شغله الشاغل فيصلي  الكنيسة وتعليم الشمامسة ووعظ  

 ويتساءل كيما يصل لتحقيق حلم هللا في حياته وحلمه في قلب الكنيسة.
إن الدعوة مهمة تفوقنا وهي من أجل الحياة كلها، فال يمكنك اإلعتماد على قوتك وحدها، بل يجب أن  

الذي يدعوك. على الرغم من ذلك، فليس من المجدي الشروع في هذه المغامرة  تبني كل شيء على نعمة هللا  
دون التفكير بجدية في نفسك والحياة الجديدة التي ترغب في احتضانها. ما هي العالمات الملموسة التي تستند  

الذي يجذبك،    ؟ ماالطريق دون سواه تخاذ هذا  تجعلك تتخذ إ  إليها لتعتقد أن هللا يناديك؟ ما هي األسباب التي
 ؟ تنفر منه أو ترفضهوما الذي 

الذي لديه   هيطلب هللا التزامك المسؤول في تمييز إرادته. يريدك أيًضا أن تستخدم ذكائك لفهم مشروع
 سيقودك الروح القدس إلكتشاف ما يريده هللا منك. ، و لك في هذه الحياة وإرادتك في اختياره بوعي

أؤمن أنني، بمساعدة الروح القدس، سأكون  .  أن يسوع يدعونيأؤمن  الخطوة ستقول: "من خالل اتخاذ هذه   
 ". ستجابةعلى اإل قادًرا

 
 اإلختيارخامسًا: 

 ( 57/ 9َتْمضي". )لو "وَبيَنما ُهم سائرون، قاَل َله َرُجٌل في الطَّريق: "َأتَبُعَك حيُث 
 سمع الشاب أنطون صوت الرب يدعوه فقال: "ها أنا ذا"...

بعد أن تكتشف ما يريده هللا منك، استجب له واتبعه بسخاء. اإلختيار صعب سوف تخاف ستبدو  
يِّد الرَّّب هاءَنذا ال أَعِرف  َأن آتكَلَم أِلَنِّي َوَلد" ) : "آِه ايُّها السَّ  .(6/  1إرميا حدودك كالجبال: فق لت 

(. إن قول 8/ 6ومع ذلك، على الرغم من محدوديتك، فأنت تجيب مثل إشعيا: "ها أنا ذا، أرسلني!" )أش 
ستجابة.  اإلالقدرة على  من الروح القدس أن يمنحك    طلب أ  "نعم"، التي تلتزم بها حياتك كلها، هي نعمة.  

 خطوة في اإليمان، وفعل ثقة في صديقك يسوع. تذكر أن القرار هو  .يع حياتكّض عدم مواجهة القرار ي  
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"أريد    أو  وبهذه الخطوة ستقول: "أريد أن أكرس حياتي هلل، في خدمة إخوتي". "أريد أن أدخل هذه الرهبانية"
 أن أكون كاهنا". 

 
 اإلنطالقسادسًا: 

الَّذي ُيقاُل له ُبطُرس وَأنَدراوُس  "وكاَن يسوُع سائرًا على شاِطِئ َبحِر الَجليل، فرَأى َأَخَوْيِن ُهما ِسمعاُن  
فَتر  َبشر".  َصيَّاَدْي  َأجَعْلكما  "ِاْتَبعاني  َلهما:  فقاَل  َصيَّاَدْين.  كانا  أَلنَّهما  الَبحر،  في  َبكَة  الشَّ ُيلِقياِن  كا  َأخوُه 

باَك ِمن ذلك الحيِن وَتِبعاه )متى   ( 20  -18/ 4الشِّ
إلى معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل، وحمَل ألبسته،   اً وجهوانطلق مت  تخذ الشاب أنطون زبوني القرارإ

 .  1895ورافقه ذووه ليدخل المعهد وينخرط في السلك اإلكليريكي وذلك في سنة 
! ال تدع المخاوف تتغلب عليك: أطلق نفسك بشجاعة. ضع كل الوسائل التي  ذهب إالقرار،    تخاذ إبمجرد  

َع أَهَل َبيتي" )لو  ئَذْن  إ  تتأخر بحجة "َأتَبع َك يا رّب، ولِكنِ لديك واستخدمها لتحقيق ما قررت. ال   لي َأوَّاًل َأن أ َودِّ
(. ضع ماضيك  34  -   29/  25العدس )تك    طبق جل  أ من  ،  متيازاتهاإسو بكوريته، مع كل  (. لقد فقد عي61/  9

(. في كثير من األحيان نفكر فيما نتركه، 31- 28  /10في يد الرب وتذكر أنه وعدك بمئات وأضعاف  )مر 
 .دون أن نفكر فيما سيعطينا إياه هللا بنفسه

حياة  جتهد وثابر! إنها ليست مسألة حمل صليب الإ طلب من الرب نعمة األمانة. وعندما تأتي الصعوبات  أ
   .كل يومبل صليب  صليب الحاضر،اليوم، 

 (. 28/ 10قد تركنا كل شيء وتبعناك" )مر في هذه الخطوة ستقول، مثل بطرس: "ها نحن 
 

 اإلرشاد الروحيسابعًا: 
ّب: ُقْم فاذَهْب ِإلى ِدَمشق ُتخَبْر فيها ِبَجميِع ما ُفِرَض عَليَك   "فقلُت: ماذا َأعَمل، يا رّب، فقاَل ِلَي الرَّ

 (10/  22َأن َتعَمل". )أعمال 
مثل كنيسة مسكنتة، كنيسة الطاهرة،   ةالقريبة والبعيد كان الشاب أنطون يتردد على مختلف الكنائس  

تبع  إبعدما  كنيسة السريان القريبة من بيته وكنيسة الالتين والمعروفة "بيت الباتري" وكان يسترشد عند الكهنة  
 . القرار"إليه روحيا  واتخذ : "اختبر ذاتك واستشر مرشدَك الذي ترتاح نصيحة اآلباء الدومنيكان قائلين له
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الواقع، ليس اإلرشاد الروحي مجرد خطوة أخرى في مسيرة تمييز الدعوة: إنها وسيلة ترافقك في كل  في  
مرحلة من المراحل التي رأيناها سابًقا. سوف يستمع إليك المرشد الروحي ويساعدك على فهم عالمات إرادة هللا  

الصالة. أخيًرا، إذا دعاك الرب، في حياتك. سيقترح طرًقا للحصول على المعلومات ومساعدتك على التفكير و 
فسيكون قادًرا على اإلستمرار في مرافقتك لتحقيق   إالو   ،الديربسهولة لدخول  فسوف يساعدك على تهيئة نفسك

وتضحيته من أجلك ستنال من الروح القدس النور الذي   ة المرشد أقصى استفادة من حياتك كعلماني. صال
إذا كان صحيًحا أن الدعوة هي دعوة شخصية من هللا، ال يسمعها  و .  تحتاجه إلكتشاف دعوتك والقوة إلتباعها

فمن الصحيح أيًضا أنك بحاجة إلى من  بداًل عنك،  ال يستطيع أحد أن يستجيب لها    أحد غير نفسك، ودعوة
  .تمييزكمسيرة  يرافقك في 

قية، وهي وعد  من المهم أن تتعلم كيف تميز رغبتك، مهما كانت جميلة ونبيلة، عن إرادة هللا الحقي 
محفور في قلبك منذ األزل. هذا هو السبب في أنه من الضروري الحوار والمناقشة مع مرشدك الروحي للتحقق 
من صحة دعوتك. بعد أن ظهر يسوع المسيح لبولس في طريقه إلى دمشق، أمر الرسول بالذهاب إلى حننيا.  

به بشكل مباشر، إال أنه أراد أن يستفيد من  على الرغم من أن يسوع كان بإمكانه تعريف بولس بما كان يطل 
 (. 15- 10:  22ننيا ليجعل الرسول يكتشف دعوته )أعمال الرسل حَ مساعدة 

ليس باألمر السهل، خاصة في مجتمع وفي   تهدعو لكتشاف المرء  إ  ؤكد إنوفي ختام محطتنا الثانية ن
صوت هللا الرقيق الذي يدعونا باستمرار إلى   ،بضوضاءها  وتخنق تغمر  ة ثقاف ،ثقافة مفعمة بالمرح واالستهالك

ى ستماع إلى صوت هللا في مثل هذه الظروف مستحياًل، لكنه ليس كذلك. في الواقع، إذا أصغالحب. يبدو اإل
ك أن هللا يكشف نفسه لإلنسان بطرق عديدة. إنه أول من يهتم بسعادتنا  درِ ي  بإخالص، فسوف    هإلى نفس   اإلنسان

 .ليعطيه لنا المحدود وغير مشروطشيء، مدفوًعا بحب  ويفعل كل
،  دائًما فهي يقظة على احتياجاتنا ومهتمة بنا  مريم،    منانا ألنفسأ  نسلم  وفي هذه المسيرة ال ننسى أن

 وهذا الهدف هو  توق إليه، بوعي أو بغير وعي،نبالتأكيد إلى الهدف الذي    ناستقود فهي  ،  نادعها تأخذ بيد ولن
 . يسوع
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