برنابا
القس سامى حنين
ونحن نعيش فى عصر تسوده الذاتية والنفعية ،وتعلو فيه المصالح
الشخصية على أى شىء آخر ،ويندر فيه االحساس بالشركة واالھتمام
باآلخر ،وتصبح فيه الذات واألنا ھى الشغل الشاغل لإلنسان المعاصر
ويسقط من حساباتھم اآلخر واحتياجاته.
أشعر أننا بحاجة ماسة إلى أن
نستدعى من ذاكرة التاريخ أناسا ً لم
يعرفوا ھذا النوع من الذاتية والفردية،
بل انھم عاشوا مكرسين حياتھم ألجل
اآلخرين .عاشوا حاسبين اآلخرين.
نسوا أنفسھم واحتياجاتھم ومنفعتھم
الخاصة من أجل الحب والعطاء
والتشجيع والمساندة العملية لكل من
ھم فى حاجة إلى ذلك علنا نتعلم من
ھذه الشخصيات كيف نخرج من
دائرة أنفسنا ،وال يفكر كل واحد منا
فيما له بل فيما آلخرين أيضاً.
وكم يكون مجتمع ا ً جميالً لو أننا فكرنا كل واحد فى اآلخر وكم يكون
نجاح نا عظيما ً وتقدمنا سريعا ً وحياتنا ھانئة قانعة .وأن ايماننا عظيما ً
وعبادتنا مقبولة لو أدركنا أننا لم نخلق لنعيش ألنفسنا بل أننا خلقنا من
أجل اآلخرين ،أن السعادة الحقيقية ليست فيما تقتنيه النفس من ماديات أو
معنويات أو مكانة ،بل السعادة ھى أن أمنح وأعطى ذاتى لآلخر وأقدمه
١

على نفسى وفق ضوابط ومعايير ومقاييس الكلمة المقدسة وااليمان
الناضج والمعرفة الصحيحة .من كل ھذا شعرت أننا نحتاج إلى أن
نستدعى ھذه الشخصية التى تعد نموذجا ً حيا ً وعظيما ً فى عطاءه وسخاءه
واھتمامه باآلخر .ونتعلم كيف أنه تفانى فى ابراز وضع شخصية أخرى
عل ّى من شأنھا حتى أضحت ألمع منه أخذت منه األضواء وتوارى ھو
فى الظل ومع ذلك لم يغر أو يحقد أو حتى ينسب ھذا له بل كان قانعا ً
سعيداً بنجاح اآلخر مشجعا ً وسانداً له ليزيده نجاحا ً وبريقا ً وشھرة.
أال يستحق
منا ھذا
الرجل أن
نأتي إليه
نتعلم منه
ونعرف
سر ھذه
العظمة
ونحاول
أن نسلط
عليه
الضوء حتى نراه بوضوح ونخرجه من الظل ليكون علما ً مضيئا ً في
حياتنا فنحذوا حذوه ونتمثل بسيرته العبقة ثم نقدم له تقديراً واحتراما ً علنا ً
نوفيه حقه ھذه الشخصية ھي شخصية بونابا ھذه الشخصية التي لم تنل
اھت مام الكثيرين من عل ماء الالھوت أو الشراح والوعاظ م ثل ما ناله
بولس وبطرس ويوحنا وغيرھم ويبدو أن توجيه االنظار نحو بولس الذي
تزامن مع برنابا جعل برنابا في الظل ورغم أن برنابا كيوحنا المعمدان
يملك كل مقومات العظمة والنجاح إال أنه فض ّل أن يكون خلف األسوار
وأن يعيش في الظل موجھا ً كل األنظار إلى بولس رفيق الخدمة مؤمنا ً أن
الھدف الذي يحكمه ھو أن يتمجد المسيح سواء به أو بغيره القضية ھي
٢

أن يتعظم المسيح أوالً وأخيراً .فمن ھو برنابا؟ ھذا ما سوف نفعله من
خالل ھذه الصفحات القليلة.
برنابــــــا :يرجح أن يكون واحد من السبعين تلميذ الذين أرساھم
المسيح للخدمة وبالتالي يكون قد عاين المسيح .وھناك احتماالً آخر أن
يكون قد عرف المسيح في يوم الخمسين كواحد من الذين خلصوا في ذلك
اليوم لكن ليس ھناك أمر مؤكد عن وقت معرفته بالمسيح.
برنابا أصالً من سبط الوي لكنه قبرصي الجنس وكان على دراية عميقة
بنظام الذبائح ورموزھا ومعانيھا ،وھذا ما جعل البعض ينسب له كتابة
رسالة العبرانيين.
اسمه األصلي يوسف
لكنه عرف فيما بعد
باسم برنابا ومعناه
)ابن الوعظ( أو )ابن
التعزية( أو )ابن
التشجيع( وھذا االسم
له دال لة خاصة في
شخصية برنابا يقول
أحد المفسرين أن ھذا
االسم أعطاه له التالميذ
ألن قلبه وحياته كانت
مليئة بمشاعر الحنان
والعواطف الدافئة والمحبة الصادقة نحو الجميع .ترى ما ھي سمات
برنابا؟

٣

برنابا نموذج للرجل الممتلئ محبة نحو اآلخر:
كانت الكنيسة األولى تعيش مرحلة من النمو والتقدم ورسالة االنجيل
لتنتشر رغم كل ما يواجھھم من اضطھاد وكان الرب يعظم العمل مع
الكنيسة والرسل بصورة فائقة وعظيمة وكانت حياتھم تسير في سمو
ورفعة ومن قوة إلى قوة ممتلئة بالصلوات وعمل الروح القدس شاھدة
للجميع أنھم يعيشون في تقوى وخوف ﷲ "وبقوة عظيمة كان الرسل
يؤدون ال شھادة بقيامة الرب ي سوع ونعمة عظيمة كانت على جميعھم".
)أع (٣٣ : ٤
وفجأة يحدث برنابا تحوالً كبيراً ويوجه االنظار إلى المحبة العملية
باالھتمام باألخوة الذين
منھم محتاجين أو الذين
ليس لديھم ما يكفيھم
ولم يكن الطريق الذي
اتخذ بر نا با في توج يه
نظر ا لرسل لھذه
الخدمة ھو التعليم أو
الوعظ أو التوجيه وإنما
النموذج العملي فقد
كان سلوكه ھو الرسالة
الواضحة الموجھة لھذا
العمل "إذ كان له حقل
باعه وأتى بالدراھم
ووضعھا عند أرجل
الرسل" )أع (٣٧ : ٤

٤

والغريب أن الكتاب يخص برنابا بالذات دون سائر االشخاص الذين
باعوا حقولھم وممتلكاتھم وربما ھذا يرجع ألن ما باعه برنابا كان كبيراً
يفوق أي تقدمة أخرى فبالتالي كان ملفتا ً للنظر وجديراً بالذكر خاصة أن
األفراد الذين من سبط الوي لم يكن لھم نصيب في األرض لكن كان من
حقھم أن يشتروا أرضا ً وتصبح ملكه كما فعل إرميا  ١٢-٧ : ٣٢وبالتالي
كان ذكر حالة برنابا على وجه الخصوص دون مئات الحاالت األخرى
يرجع إلى أنھا كانت أرضا ً كثيرة ومتسعة وقد أتت باثمان كثيرة حتى أنھا
صارت مثالً ويرجح أن ھذه األرض كانت في قبرص .بھذا العمل ترجم
برنابا بالسلوك والفعل ال بالكالم المحبة االخوية وادرك أن اإليمان ال
يكون إيمانا ً صحيحا ً إال إذا نتج حبا ً عمليا ً وأن مھما كان لإلنسان من
إيمان أو معرفة أو علم أو حتى يتكلم بألسنة الناس والمالئكة ولكن ليس
له محبة فھو مجرد نحاسا ً يطن وصنجا ً يرن أي ليس شيئاً.
لقد أدرك أن إنجيل المسيح ھو إنجيل الخالص من جھة وإنجيل المحبة
األخوية )اإلنجيل االجتماعي( من جھة أخرى.
وأن الشخص
الذي يرى أخيه
محتاجا ً ويغلق
أحشاءه عليه ال
يحب ﷲ ولم يولد
من ﷲ .فرسالة
المسيح تھتم بكل
جوانب اإلنسان
وأن المسيح جاء
ضحى بنفسه ألنه أحبنا فماذا يكون المال نظير ھذا الحب.

٥

ب ھذا قدم بر نا با نموذ جا ً ح يا ً للع طاء السخي ال نابع من ح به لآلخر أن
الصالة أمر غاية في األھمية والشھادة عمل جليل ولكن قمة الحياة
المسيحية ھي محبة االخوة .فكيف يكون لواحد من المؤمنين كثيراً بينما
اآلخر ال يملك شيء.
لكن ھناك أمراً أكثر أھمية وھو أن دافع برنابا كان رغبة حقيقية في
المشاركة في كل شيء وليس نتيجة تشري خاص بل كانت نابعة من
احساسه فھذا العمل ال ينجح أو يستمر إذا اضطرنا القانون أن نشترك فيه
لكنه عندما يتحرك القلب وتلتھب العواطف بالحب لآلخرين فالقانون ال
يمكن أن يحل محل المحبة القلبية العميقة.
ھذا ھو برنابا نموذج المحبة الصادقة التي تدفع للعطاء السخي بال حدود
بدافع داخلي دون أن يملي عليه أحد.
لقد أضحى إنسانا ً مترفقا ً حنونا ً يمتلك قلبا ً محبا ً وعطفا ً رقيقا ً نحو كل
محتاج .فاستطع أن يوجه نظر الكنيسة والمؤمنين لھذه الرسالة العظمى
التي تكلل البشارة وتكملھا واستطاع أن يثري ھذه الرسالة بفاعلية على
مر األزمان لكل كنيسة في كل عصر.

برنابا نموذج الشخصية المشجعة) :أع (٢٩-٢٧ : ٩
كما أن العطاء ال يتوقف عند حد العطاء المادي بل أن الكريم في ماله
كريم في عواطفه أيضا ً فبرنابا لم يكن سخي اليد فحسب بل كان كرما ً في
كلماته المشجعة التي كان يعتبرھا كلمة حق البد أن تقال وأنھا رسالة إلى
كل نفس محتاجة إليھا فاحتياج اإلنسان إلى كلمة تشجيع ال يقل بل ربما
يفوق احتياجه إلى المال.
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ھذا ما فعله برنابا في حياته فقد كان رجالً مشجعا ً معضداً كل من ھم في
حاجة إلى التشجيع والتعضيد ويظھر ھذا بوضوح في عالقته ببولس الذي
كان قبالً شاول الطرسوسي مھدد المسيحية وھادمھا ھذا الذي تغيرت
حياته فجاء بكل جوارحه إلى المسيح وقبله المسيح وصنع منه شخص ا ً
جديداً نافعا ً للخدمة لكن الكنيسة ومجموعة التالميذ لم يكن بمقدورھم
قبوله معھم لكل ما سمعوه عنه .وھنا جاء دور الرجل الشجاع المشجع
الذي وقف بجوار بولس عندما خاف منه الجميع فقبل برنابا بولس
بجسارة وشجاعة وروح مغامرة وربما لبعد نظره استطاع أن يرى في
بولس التغير الذي لم يره أحد غيره من التالميذ.
ورأى أن بولس في حاجة إلى من يقف بجواره ويربط على كتفه ويأخذ
بيده وأن يكون ھناك شخ صا ً موثوقا ً فيه فبرنابا يتو سط بينه وبين التالميذ
فيھدأ من روعھم ويقنعھم بقبوله وھذا ما كان بولس في حاجة مساه له
أكثر من أي شيء آخر فإن اليھود يضطھدونه والرومان يفتشون عليه
وليس له معين أو سند فما أن وجد برنابا بسماحته وحبه وعطفه إال وشعر
فيه السند والمعين والملجأ فاحتمى فيه واصبح برنابا له قارب النجاة وأخذ
بيده وقربه من التالميذ وبھذا بدأ بولس يتلمس طريقه للنجاح.
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ھكذا كلمة تشجيع ومساندة يمكن أن تصنع من ضعيف قوي ومن فاشل
نجاحا ً رائعا ً ومن صغير بطالً وعلى العكس كم من كلمات يمكن أن تحبط
وتفشل أي عزيمة أو إرادة.
ونحن ال ندرى لماذا فعل
برنابا ھذا؟ لكن ما نعرفه ھو
أن ذا الرجل كان بطبيعته
شخص يقف بجوار المحتاج
ويشجع المحبط ويعضد
الضعيف .لقد رأى أن بولس
فى حاجة لمن يقف بجواره
وأدرك أنه شخصية نافعة
للخدمة صادقا ً فى اختباره،
فمد له يد المساعدة وأوقفه
على قدميه وثبته فى الخدمة يا
ل ھا من خد مة عظي مة وجلي لة
فكثيراً ما نحتاج إلى مثل ھذه النوعية من الخدام والمؤمنين الذين يعرفون
التشجيع ويقفوا بجوار المحتاج والمنبوذ واليائس والمجرب.
ھذا ھو دور كل مؤمن بل دور الكنيسة فھى مدعوة أن تكون سند وعضد
لكل متروك ومھمل ومھمش ،وأن تبحث عن االمكانيات والطاقات
الصغيرة والمعطلة وتقف بجوار كل شخص ،ربما ال يقبله المجتمع .إن
أعظم وأجل خدمة ھى أن تؤمن بشخص وترفعه وتساعده على تحقيق
ذاته وتقوده للنجاح.

٨

ھذا ھو برنابا المشجع
الذى صنع من بولس
المنبوذ من التالميذ
والمضطھد من اليھود
والتلميذ الصغير فى
اإليمان جعل منه بطالً
فى اإليمان والخدمة.
ولعل شخصية برنابا
المشجعة ھى التى جعلت
الكنيسة تختاره ليذھب
للمؤمنين فى أنطاكية
ليبحث فى أمر ايمانھم بإعتبارھم أمم ،ألن برنابا كان أكثر المؤمنين
حكمة ومعرفة وتقوى ،واألكثر من ھذا كان المشجع والمعزى سواء فى
تعليمه ووعظه أو فى حياته وشخصيته.

برنابا صاحب الشخصية الرفيعة:
ھناك سؤال ربما يتطرق إلى أذھاننا ،أال وھو ھل كان يعلم برنابا أن
بولس سيتفوق عليه فى الخدمة للحد الذى فيه يأخذ األضواء من برنابا
ويصبح أكثر شھرة ونجاحا ً منه بل وأكثر من أبناء جيله؟
الجواب رب ما ،فإن ما رآه بر نا با فى بولس من ح ماسة وإخالص فى
الخدمة وصدق فى اإليمان يكفى ألن يشير إلى أن بولس سيكون شخصية
عظيمة وذات شأن .ومع ذلك لم تكن ھذه ھى القضية األساسية التى تحكم
تشجيع برنابا لبولس أم ال ،ألن برنابا لم يكن يعبأ بشىء سواء أن يشجع
شخصا ً يستحق التشجيع وفى حاجة لمساندة وفى نفس الوقت واألمر
األھم ھو تمجيد اسم المسيح وتعظيم الخدمة دون االھتمام بمن سيكون

٩

األول أو األكثر شھرة أو عظمة أو نجاحاً ،وھنا تكمن عظمة ھذا الرجل
الذى ربما كان يعرف أن شخصية بولس تنبئ بأنه سيكون خادما ً ذو
مكانة وشھرة ونجاح وأنه سيأخذ األضواء حتى من برنابا لم يعبأ بھذا
األمر .بل على األكثر كان له فى حياة بولس دفعات وتشجيع ومواقف
نبيلة ساعدت بولس على النجاح والشھرة بصورة أكبر وأفضل.
فلم يكتفى بمساندته فى
محنته فى أورشليم بل أنه
قدم بولس عليه فى
الخدمة فقد رأى برنابا فى
بو لس مؤ ھالت تؤھله
للع مل فى أن طاك ية و كان
يعرف تماما ً أن بولس
الشاب الصغير نسبيا ً عنه
والذى ال يثق فيه أحد إال
أنه أحضر بولس إلى
أنطاكية ودون أن يستشير
أحد ومع أنھا مخاطرة
كبيرة لكنه قبل أن يتحملھا
على مسئوليته وقلبه وضميره  .ولم يخف أن يأخذ منه األضواء وبالفعل
لقد أصبح بولس أكثر شھرة من برنابا وأخذ كل األضواء ولكن نزاھة
الرجل وسمو شخصيته ورفعتھا لم يغر منه أو يحقد عليه بل على العكس
من ذلك فھو لم يتوانى أن يقدم له المزيد من التشجيع والمساندة كلما
احتاج إليھا .ھذه ھى الشخصية السوية التى ال تغار وال تعرف الحسد.
وليس المقصود ھنا أن يبحث كل منا على شخص يتفوق عليه ويأخذ منه
األضواء .ولكن المقصود ھو تحذير من أن نسقط في تجربة الذات فنھمل
طاقات وامكانيات ومواھب يمكن أن تصبح خدام تثري الخدمة وتفعلھا
وتنميھا خوفا ً على مكانتنا وصورتنا في جذب األضواء إلينا وخوفا ً من
١٠

أن تأخذ ھذه الشخصيات الضوء منا .لقد كان المعمدان رائداً في ھذا
المجال .إذ قال )ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص( ثم تاله برنابا ينبغي
أني أنا وأي خادم يتراجع أما الذات ليفسح المجال لخدمة السيد وحذاري
من أن نقف عثرة لغيرنا خوفا ً على مجدنا وصورتنا الذاتية.
يحكي لنا القس الياس
مقار في كتابه رجال
الكتاب المقدس عن
واعظ إنجليزي مشھور
وھو "وليم جاي" عندما
ضعف وتقدم به السن
طلبوا له من يساعده،
فأجاب )أيھا األصدقاء
إنني ومساعدي
سنركب على حصان
واحد وسيركب أحدنا
في األمام واآلخر في الخلف ،وأنا ال أسمح لواحد أن يركب أمامي( ھذا
شعور الكثيرين ولكن الشخص الرفيع والنبيل وصاحب اإليمان الناضج
ھو الذي يتعالى على ھذا الشعور ويبارك اآلخرين ويشجعھم للخدمة
فالخدمة ليست صراع للشھرة والمجد بل ھي انسحاق وتواضع وتقديم
بعضنا البعض ألجل مجد المسيح.
ترى من منا يريد أن يكون بولس الرسول العظيم المشھور الذي نال
االھتمام من الجميع كتاب ومفسرين ومبشرين والذي تسلطت عليه كل
األضواء.
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ومن منا يريد أن يكون كبرنابا الرجل الذي عاش في الظل وكان سببا ً في
نجاح بولس الذي وضعه في الظل وكان سعيداً بنجاحه وشھرته .واكتفى
أن يكون ھو خلف االحداث يعيش في الظل ألجل مجد المسيح.

برنابا نموذج الشخصية المرنة والمتسامحة:
ھذا الموقف غريب من نوعه إذ تشاجر بولس وبرنابا حول قضية أدت
في النھاية إلى مفارقة الرجلين بعضھما البعض في الخدمة وكا نت
المشكلة حول
يوحنا مرقس ابن
أخت برنابا الذي
لم يكن موفقا ً في
احدى رحالت
بولس التبشيرية
وخذل بولس
وبرنابا في برجة
بمفيلية فكان رأي
بولس أن مرقس
ال يصلح للخدمة
وينبغي أن ال
يذھب معه للخدمة
وبولس كان محقا ً ألن بولس كان ينظر لألمر من زاوية الموضوع دون
اعتبار لألشخاص فھو ال يقبل أن يحابي أو يتغاضى عن خطأ يوحنا
مرقس حتى لو كان ابن أ خت بر نا با .لكن بر نا با نظر لألمر من زاو ية
أخرى وھي أن شاب اعترف بضعفه وتاب عنه ،وھو يرجو الرجوع إلى
الخدمة فلما ال نعطيه فرصة أخرى لكي يصحح خطأه وھذه ھي طبيعة
برنابا وربما كان ھذا ھو نفس الشيء الذي فعله مع بولس أمام التالميذ
لماذا ال نعطي لبولس )شاول( الفرصة ليثبت فيھا حقيقة إيمانه لماذا نحكم
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عليه من ماضيه ومن اخطاءه السابقة فربما يثبت لنا العكس ھكذا كانت
حجة برنابا الذي بطبيعة شخصيته يميل للتشجيع والوقوف بجانب
الضعيف وربما توقع من بولس أن يفعل نفس الشيء الذي فعله برنابا
معه مع مرقس لكن الذي حدث أنھما لم يتفقا وافترقا وأخذ بولس سيال
وأخذ برنابا مرقس ونحن لسنا بصدد الحكم على من على صواب ومن
على خطأ بقدر ما نريد أن نبرز جانب من شخصية برنابا المحب السموح
المرن فقد كان لھذا الشجار سبب في القيام برحلتين بدل رحلة واحدة
وھذا وسع مجال التبشير .والحقيقية األخرى أن األيام أثبتت صحة وجھة
نظر برنابا وأن تقديره للموقف كان أكثر من بولس إذ أن بولس نف سه عاد
واعترف بنجاح
مرقس وفائدته للخدمة
ودعاه آخر األمر ألن
يقف إلى جواره في
المعركة العظيمة
القاسية.
و من ھنا ن ت ع لم أن
الخدمة تختلف إلى حد
كبير عن العمل في
شركة من ناحيته
اإلنسانية والبعد اإلنساني في تقدير األمور وأن االساس الذي يحكمنا
الحب قبل الحسم.
واعطاء الفرص وغفران الضعفات والتعالي على المواقف وليس
المقصود التھاون في الخدمة وعدم الحسم فيھا وإنما عندما نصلح يكون
بروح المسيح فأصلحوا أنتم الروحانين بروح الوداعة فاألصالح مطلوب
ولكن بأي روح وأعتقد أن مرقس لوال أثبت نية صالحة ما كان برنابا
تھاون في المرة الثانية .لذا لنقدم ونھتم بالبعد اإلنساني.
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من ھذه الشخصية النموذجية نتعلم أن مفھوم المصلحة العامة والخدمة
أھم من المصلحة الشخصية والمجد الذاتي.
إن الخادم الناجح ال يعرف الغيرة والحسد بل يبحث دائما ً عن طاقات
ويقدم المبتدئين ويدفعھم للنجاح.
وأخيراً أن الخدمة قبل الحسم ھناك الحب أو مع الحسم الحب والبعد
اإلنساني قبل أي شيء آخر ليعطنا الرب ھذه الروح ونحن نخدمه وإذا
كانت ھذه المبادئ في الخدمة فھي صالحة لتطبيقھا في العمل واألسرة
وفي كل مجاالت حياتنا.
صناﱠع الشخصيات
ھذا ھو برنابا الذي عاش في الظل لكنه كان من ُ
الناجحة ومن خلف العظماء والمشاھير يدفعھم ويشجعھم ويزيد من
شھرتھم ونجاحھم حتى لو على حساب مكانته الشخصية فشكراً وتقديراً
له.
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