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األوســـط«،  بــ«البنـــاء  يعـــرف  بمـــا  اليونانيـــة  اللغـــة  تمتـــاز 
وكمـــا هـــو واضـــح من اســـمه هو حالة وســـط بين المبنـــي للمعلوم 
والمبنـــي للمجهـــول، فنهاياتـــه نهايـــات المبنـــي للمجهـــول، ومعنـــاه 
معنـــى المبنـــي للمعلـــوم، أي يمكن أن ُيتبـــع بمفعول به، ويدل في 
هـــذه الحالـــة علـــى أن فاعـــل الفعـــل يقوم بالفعـــل لمصلحته أو بما 

يعـــود بالنفـــع عليـــه هو شـــخصًيا.

فـــي إنجيـــل معلمنـــا مرقـــس الرســـول )١3:3(، وفـــي حادثـــة 
دعـــوة الـــرب لتالميـــذه، يســـتخدم كاروزنـــا البنـــاء األوســـط بدال من 

المبنـــي للمعلـــوم، فيقول:

«Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται
οὓς ἤθελεν αὐτός»

فـــي صيغة البناء األوســـط،  προσκαλεῖται وهنـــا الفعـــل
وهـــذا يعنـــي أن ربنـــا يســـوع المســـيح فـــي دعوتـــه لتالميـــذه وفـــي 
اختيـــاره لهـــم قـــام بهذا الفعـــل لنفعه واهتمامه الشـــخصي الخاص. 
فبدعوتـــه واختيـــاره لهـــم جعلهـــم لـــه، أصبحـــوا ملـــًكا لـــه، صـــاروا 

خاصتـــه، لخدمتـــه، مكرســـين لـــه، مخصصيـــن لـــه!

وممـــا يزيـــد قناعتنا، من خالل النـــص اليوناني، بأن الدعوة 
لتبعيـــة المســـيح وخدمتـــه شـــأن إلهـــي، أضـــاف الّنـــص الضميـــر 
αὐτός. وهـــذا يعنـــي أن الـــرب دعـــا الذيـــن  الشـــخصي التوكيـــدي
»أرادهـــم هـــو نفســـه«، أي أنـــه هـــو نفســـه الـــذي اختار وهو نفســـه 
مجـــال للســـعي »فـــإذا ليـــس لمـــن يشـــاء وال لمـــن  الـــذي دعـــا. فـــال
يســـعى بل هلل الذي يرحم« )رو١:9(، وال مجال للزج بالنفس في 
في الطريق قال له واحد يا ســـيد  تبعية الرب »وفيما هم ســـائرون

أتبعـــك أينمـــا تمضي« )لـــو٥٧:9(، وال مجـــال لتزكية.

ترجمـــــــــــة اآليـــة بمفهومهـــا اليونانــــــــــي  وبنـــاء عليـــه تكـــون
هكـــذا: األصلـــي 

“ودعا لنفسه الذين أرادهم هو نفسه!”

أي  ἐκλέγομαι مع الفعـــل هـــذا األمـــر يتكـــرر مرة أخـــرى
يختـــار لنفســـه أو ينتخـــب )يـــو٧٠:٦(، ولنـــا فـــي هـــذا األمر أكثر 
من شـــاهد. ففي إنجيل معلمنا يوحنا يقول الرب لتالميذه: »ليس 
أنتـــم اخترتمونـــي بـــل أنا اخترتكـــم )لنفســـي(« )١٦:١٥(، وأيضا: 
ويقـــرر   ،)١9:١٥( العالـــم«  مـــن  )لنفســـي(  اخترتكـــم  أنـــا  »بـــل 
القديـــس بولـــس نفـــس الحقيقـــة بنفـــس الفعـــل هكـــذا قائـــال: »اختار 

هللا )لنفســـه( جهـــال العالـــم« )١كـــو٢٧:١(.

وقد أثبتت مواقف عديدة في حياة ربنا يســـوع المســـيح على 
األرض أن كل مـــن حـــاول أن يفـــرض نفســـه علـــى تبعيتـــه وكل 
مـــن اقتـــرب إليـــه بغـــرض أن ينضـــم إلى جماعته، لـــم يقبله الرب! 
فهـــا هـــو الشـــاب الغنـــي يفرض نفســـه عليـــه قائـــال: »أتبعك حيث 
تمضـــي يـــا رب«، فـــكان رد الرب له: »إن للثعالب أوجرة ولطيور 
الســـماء أوكار« )لـــو٥٧:9(. رغـــم أنـــه فـــي نفـــس الموقـــف تقريًبـــا 
أن  وقـــع اختيـــاره علـــى آخـــر وقال لـــه: »اتبعني«، فـــكان باألحرى
يفـــرض نفســـه عليه باســـتعداد، ولكنه جعـــل أمر الدعوة  يقبـــل َمـــْن
للتبعيـــة واالختيـــار أمـــًرا خاًصـــا بـــه. وآخـــر بعـــد أن ُشـــِفي أراد أن 
يتبعـــه »أمـــا الرجـــل الـــذي خرجـــت منه الشـــياطين فطلـــب إليه أن 
معـــه، ولكـــن يســـوع صرفـــه قائـــاًل: ارجـــع إلى بيتـــك وحّدث  يكـــون
بكـــم صنـــع هللا بـــك« )لو3٨:٨(. فكان كل من ُيقِبل إلى المســـيح 
رد الرب عليه  دعـــوة ويقـــول لـــه: »أتبعك« يكـــون مـــن ذاتـــه بـــدون
معه، يقــــــــــــول  هـــو: »امـــِض«، وكل مـــا كان يريـــــــــــــد أن يكــــــــــــــون

لـــه »ارجع«!!

أواًل: الواليات المتحدة األمريكية
إيبارشية أوهايو ومتشيجن:

١- القمص مرقس مجد هللا للصالة في كنيسة مارجرجس توليدو – أوهايو.
٢- القس صليب عجيب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير وميريالند ووست فيرجينيا
أثناسيوس –  العذراء والبابا  ١- القمص أفرايم األنبا بيشوي للصالة في كنيسة 

ميريالند.
إيبارشية نيويورك ونيو إنجالند

١- القس إقالديوس يواقيم للصالة في كنيسة عذراء الزيتون – نيويورك.
إيبارشية نورث كارولينا وساوث كارولينا وكنتاكي

١- القس بقطر خليل.
٢- القمص برسوم حلمي جرجس.

3- القمص يوسف جيد.
ميريالند:

١- القمص أبرآم عزيز للصالة في كنيسة مارجرجس ميريالند.

ثانًيا: كندا 
١- القس أندراوس موريس للصالة في كنيسة العذراء ومارمينا بساسكتون – كندا.

٢- القس يوسف القمص سرجيوس.

ثالًثا: أوروبا
إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا

١- القمص إستفانوس سمير عازر للصالة في كنيسة العذراء مريم و المالك 
.notlimaH ميخائيل - باسكتلندا

اثناسيوس  والبابا  مارجرجس  كاتدرائية  في  للصالة  موريس  بافلي  القس   -٢
نيوكاسيل – شمال إنجلترا.

إيبارشية لندن
١- القس رافائيل رجائي للصالة في كنيسة نيومولدن.

إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا
١- القس مينا مكرم للصالة على مذبح نيس جنوب فرنسا.

إيبارشية باريس وشمال فرنسا
سيفين  وأبي  مارمينا  كنيسة  في  للصالة  بيشوي  األنبا  ساويروس  القمص   -١

كولومب.
٢- القمص يسطس األورشليمي.

إيبارشية هولندا 
أرسانيوس  واألنبا  العذراء  كنيسة  في  للصالة  مينا  آفا  جوارجيوس  القمص   -١

زيالند – هولندا.
إيبارشية المجر ورومانيا والتشيك وسلوفانيا وبولندا

١- القس تادرس رياض للصالة على مذبح بولندا.
٢- القس يوحنا حنين للصالة على مذبح التشيك.
إيباشية النمسا والقطاع األلماني من سويسرا

١- القمص فام األنبا بيشوي للصالة في كنيسة مارمرقس بزيورخ – سويسرا.
إيبارشـــية ديـــر العذراء وأبوســـيفين بهوســـكتر، والكنائـــس التي حوله، 

نيا لما أ
١- القمص صرابامون فاروق جرجس.

أسبانيا 
١- القس إرميا األنبا بوال للصالة في كنيسة العذراء مريم ومارمينا – برشلونة.

٢- القس فيلوباتير جورجي كامل للصالة في كنيسة العذراء مريم والمالك ميخائيل 
– ليريدا.
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