
   األب المؤسس من حياةالمحطة الرابعة 
 الخوري أنطون زبوني

 ... الكهنوت  إلى
 1 /غيرة الرسوليةالوإطالالت على  

 
إّن التجاوب مع الدعوة الكهنوتّية والرهبانّية والرسولّية ال يمكن أن ينبع  يقول البابا يوحنا بولس الثاني: "

هي عطية منه تضاف إلى موهبة الدعوة لتجعل جوابكم ممكنًا.  إاّل من حّب عميق للمسيح. إّن قّوة الحّب هذه 
(. وإن 2/  3  ثقوا بذاك الذي يستطيع أن يبلغ بنا، بقّوته العاملة فينا، مبلغًا أبعد مّما نسأله أو نتصّوره )أفسس

 . استطعتم فقّدموا له حياتكم فرحين وبال خوف، وهو الذي سبق فقّدم حياته عنكم
 اً مداوميعبر عن حبه لدعوة الرب من خالل التجاوب لكل متطلباتها،    التلميذ   وأنطون مرت السنون  

المطالعة إلى جانب الكتب المقررة إلكتساب المزيد من  و   محبًا للصالةعلى الدراسة باجتهاٍد منقطع النظير،  
به مطالعة سير القديسين  العلوم فمن كتاٍب إلى آخر، تارًة في تاريخ الكنيسة وطورًا في كتِب اآلباء. وكان يعج

 والرهبان المتوحدين ففي قرارِة نفسه كان منشغفًا إلى حياة الزهد وكان له ميٌل إلى الحياة الرهبانية.
الشماسية الرسائلية    لى الرسامات المقدسة فاقتبلإبعد سنوات من اإلستعداد الحسن، قدمته إدارة المعهد  

كانت عادة إدارة معهد مار يوحنا الحبيب تقديم  و   ،لكهنوت الساميةثم اإلنجيلية وأخيرًا حل موعد قبول درجة ا
لتلميذ الشماس أنطون فقد اقتبل  تالمذتها لنيل الرسامة الكهنوتية يوم عيد العذراء حافظة الزروع. وهذا ما حدث ل

ن  مع تلميذين آخرين هما يوسف تفنكجي وأنطون القس يونان ضم   1907/ آيار/  15الرسامة الكهنوتية يوم  
، وحضره عدد  في الموصل  في كنيسة القديسة مسكنتة  احتفال كبير ترأسه غبطة البطريرك مار عمانوئيل غنيمة 

 والكهنة والشمامسة وجمع كبير من المؤمنين. واألساقفةمن 
بجبٍَّة سوداء ووضع على رأسه العمامة الخاصة بالقسان الكلدان  ومنذ ذلك اليوم تسربل أبونا أنطون  

التي يقال لها الشاش، وبدأ يحس في داخله إحساس الزارع أمام حقل شاسع من األرض: "خرج الزارع ليزرع..." 
هيكل الرب في  عتبة    ر، زاخر العلم، يخطو بخطوات ثابتة في ذلك اليوم منغيو (. كاهن شاب  3/  13)متى  

 سكنتة خطوته األولى، حاماًل لواء كهنوت المسيح، ثابت القدم في طريق الرسالة الخالصية. كنيسة م
بعد أيام قليلة أمضاها في بيت أهله، طلب منه اآلباء الدومنيكان أن يدرِّس الطالب الصغار مبادئ 

البطريرك أن يساعد في كنيسة مار يوسف في القلعة.   غبطةاللغة العربية فوافق في الحال، كما طلب منه  
وحياتهم،   ان معجبًا بروحيتهموكان سعيدًا في كل األعمال التي طلبت منه خاصة من اآلباء المرسلين، ألنه ك

حتى أنه كان يريد اإلنتماء اليهم لكنه اكتفى باإلنخراط في سلك الرهبنة الثالثة الدومنيكية وكان أمينًا لقوانينها  
 . بقي في الموصل يعمل بنشاط كبير مع اآلباء المرسلين طيلة أيام حياته.



ويزداد غيرًة  مرت السنون األولى بعد الرسامة والقس أنطون مثابر على إكمال الواجبات التي ُتناط به،  
ظهر تملبيًا بتواضع وسخاء دعوات األخويات إللقاء المواعظ واإلرشادات، وكانت األخويات قد بدأت  رسولية،  

 اشعيا وفي كنيسة اآلباء المرسلين.في تلك الفترة: في كنيسة مار 
أن يكون امتداد حضور المسيح، الراعي األوحد واألعظم،  نا نلمس في هذا الكاهن غيرته وروحيته في  وه

الكنيسة  يقول البابا فرنسيس: "  .هشفافًة وسط القطيع الموكول إلي  صورته، نوعًا ما،  اً بنمط حياته وعاكس  اً متشّبه
 . يسوع"بحاجة ماسة لغيرة رسولّية تدفعها إلى األمام في إعالن  

بالرغم من أنها تخص جميع المسيحيين، إال أنها مطلوبة بشكل خاص ومأمولة و هي فضيلة،    الغيرةهذه  
نتيجة المحبة. لذلك، كلما اشتدت المحبة تجاه الشيء   هي  الغيرةيقول القديس أوغسطينوس إن    .لدى الكاهن

الغيرة. في الواقع، بما أن الحب هو حركة معينة تجاه الشيء المحبوب، فإن الحب يبذل    شدةالذي نحبه، زادت  
إل جهده  ويعيقهقصارى  ينفره  ما  كل  با غير ال  .ستبعاد  يتعلق  أحدهما  جانبان:  لها    يتعلق   اآلخرالجانب  و   هللة 

ينظر    أخرى من جهة  اإللهي، ملتزًما بوصاياه، و   سموومجد ال  كرامةإلى    من جهةينظر توما األكويني  ف  ،قريب بال
حتى أن الغيرة على هللا ما هي إال نار في القلب، ورغبة ملتهبة للنفس،   ه وخير النفوس.قريبخالص    إلى

 ُيكَرم. فيتمجد هللا و 
" )مزمور يقول داؤد النبي وهو مملوء من الحب: "أَلنَّ َغيرةَ   َبيتَك َأَكَلتني وَتْعييراِت ُمَعَيريَك َوَقَعت عَليَّ

التي لحقت  10/  69 الجروح  تأكل أحشائي وقلبي وتحرقها، ألن  يا رب وكرامتك  المقدس  بيتك  (. إن غيرة 
 ...بجاللتك هي جروح وإساءات لحقت بي. والشرف الذي أعطي لك هو مجدي

ال َأذكره وال أَعوُد َأَتكَلُم ِبآسِمه لِكنَّه كاَن في َقْلبي كناٍر ُمحِرَقة  :فيقولونرى في إرميا النبي غيرة متقدة 
ب  الَهوَل ِمن ُكلِّ جانِ "قد ُحِبَست في ِعظامي فَأجَهَدني آحِتماُلها وَلم َأْقَو على ذلك. َسِمعُت النَّميَمَة ِمَن الَكثيرين:  

  .(10- 9:  20)إرميا 
، إلِه القوَّات، ألن َبني إْسرائيَل قد ":  فيقول  الغيرة   وكذلك قلب إيليا المتأثر بهذه اني ِغرُت َغيَرًة ِللرَّبِّ

يف، وَبقيُت َأنا َوْحدي،  (. 10/  19...". )ملوك األول َتركوا َعهَدَك وَحطَّموا َمذاِبَحك وَقَتلوا أنبياءَك ِبالسَّ
على سير الخدمة وغيور على بني  من بداية خدمته غيور  الذي كان    يتكلم عن غيرة فنحاسسفر العدد  

ِإنَّ ِفْنحاَس ابَن َأِلعازاَر بِن هاروَن الكاهِن قد "وَكلََّم الرَّبُّ موسى قاِئاًل:  :  هللا  شريعةال يحيدوا عن    كي  اسرائيل
. فِلذلك ُقْل: هاَءَنذا  َصَرَف ُسْخطي عن َبني ِإسرائيَل ِبغيرٍة كَغيَرتي فيما َبيَنهم، حتَّى ال ُأفِنَي َبني ِإْسرائيًل ِبَغيَرتي

  . "رائيلُمعطيه َعْهَد َسالمي، فَيكوُن َله ولَنسِله ِمن َبعِده َعهَد َكَهنوٍت َأبِديِّ َجزاَء َغيَرِته إِللِهه وَتْكفيِره عن َبني ِإسْ 
 ( 25)عدد فصل 



إِلنِّي َأنا اَلرَّبُّ    ال َتسُجْد َلها وال َتعُبْدها،"عالوة على ذلك، ُيدعى هللا في الكتاب المقدس إله الغيرة:  
َغيور ِإلٌه  نفسه إنه رحوم لطيٌف،  (؛ تماًما كما  14/  34؛    5/  20)خروج    ...."ِإلُهَك  بطيء  يعلن هللا عن 

  . الغضب وغني في اإلحسان
  لدى القديس بولس على كلمة الرب، ونشاهد هذه الغيرة جلية جدًا  وفي العهد الجديد نالحظ غيرة الرسل  

. كان بولس من أوائل صيادي المسيح،  وخالص نفوسهمإلى هللا    أةالخط  لقيادة  كبيرة  متقدة  غيرةذو    كان  الذي
هاَءَنذا ُمرِسٌل َصيَّاديَن َكثيرين، َيقوُل الرَّّب، فَيْصطادوَنهم، وَبعَد ذلك " الذين ذكرهم إرميا والذين قال هللا عنهم:  

ْخر (. ذهب  16  /16)إرميا    " ُأرِسُل قَناصيَن َكثيرين، فَيقِنصَونهم عن ُكلِّ َجَبٍل وعن ُكلِّ َتلٍّ وِمن ُشقوِق الصَّ
من كهوف الجهل العمياء والمظلمة ومن    ةكثير   نفوساً بولس للصيد في الوديان والجبال والعالم أجمع، وجذب  

 كهوف الخطيئة والجحيم العميقة.  
وأحزان    يعرف ما يريد، ُمتَيّقظ، عالٌم بجوانب حياة شعبه من معاناٍة وهموم  ،رو لغيا  ، الرسولفإذًا الكاهن
ه  وأفراح. كل فكره م لى رعاية شعبه وتعليمهم والحفاظ عليهم والدفاع عنهم. لجعل األفراد والمجتمع أكثر إوجَّ

 وعيًا وإلتزامًا بإيمانهم كي تشّع حياتهم نورًا.


