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يتكون شعار »سنة اإلميان« من مربع يحده قارب شراعي رمزًا للكنيسة املبحرة وسط األمواج.
صاري القارب كناية عن الصليب والذي يبحر من خالله القارب »الكنيسة«.

أما أشرعة الصاري فتمثل األحرف الثالثة األولى السم »يسوع« اآلتية من اللغة اليونانية، والتي كانت تستخدمه 
الكنيسة الغربية في التقليد.

وفي اخللفية تظهر دائرة كبيرة مرتبطة مع األشرعة، كنايًة عن الشمس، وترمز إلى اإلفخارستيا.
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عليكم أن تعرفوا مباذا تؤمنون. عليكم أن تعرفوا إميانكم بدقة 
كما يعرف اختصاصي املعلوماتية بنية احلاسوب.

عليكم أن تفهموا إميانكم كما يفهم املوسيقي املاهر مقطوعته املوسيقية.
نعم، عليكم أن تكونوا في اإلميان أكثر جتذرا من جيل أهلكم،
لكي تستطيعوا مواجهة حتديات ومغريات العصر بقوة وعزم.

أنتم حتتاحون إلى املعونة اإللهية،
إن كنتم تريدون فعال أال يتبخر إميانكم كما تتبخر قطرات الندى في الشمس،

وحتى ال تستسلموا ملغريات عالم االستهالك،
وحتى ال يتلطخ حبكم في املشاهد اخلالعية، 

وإن كنتم تريدون أاّل تخونوا الضعفاء 
وأاّل تبقوا غير مبالني حيال ضحايا احلياة.

إنّي أبارككم وأصلّي من أجلكم جميعا كل يوم

البابا بنديكتوس السادس عشر
التعليم املسيحي الكاثوليكي للشبيبة

ص10
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معلمي ومعلمات التعليم املسيحي األعزاء

السنة  السادس عشر، هذه  بنديكتوس  البابا  بقداسة  الكنيسة اجلامعة ممثلة  أعلنت  في شهر تشرين األول 
)البراءة  والرجاء«.  بالثقة  متجددة  وبقناعة  ملئه  بكل  باإلميان  يجاهر  مؤمن  لكل  حافزا  »تكون  كي  إميان  سنة 

البابوية باب اإلميان ص1(
هذه  هامش  على  نبقى  ال  أن  على  ومربني  طالبا  يساعدنا  أن  شأنه  من  الذي  امللف  هذا  أيديكم  بني  نضع 

املسيرة، بل أن نتخذ دورنا كجزء حيوي وعضوي ضمن الكنيسة احمللية وبالتالي اجلامعة في هذا املضمار.
الصفّية  والفعاليات  النشاطات  من  مجموعة  يقترح  إمنا  اإلميان.  حول  منهجية  دراسة  امللف  هذا  اليشكل 
املرتبطة بهذا املوضوع. الهدف منها مساعدة طالبنا األعزاء على بلورة إميان شخصي )اللقاءات 1-5(، والتعبير 
عنه في الواقع احلياتي املعاش )اللقاءات 6-7(، ضمن جماعة التي هي الكنيسة )اللقاءات 8-9(. اعتمدنا في 

هذه اللقاءات على الكتاب املقدس الينبوع األول إلمياننا املسيحي.
كما يحتوى امللف على مجموعة من املقاالت الروحية حول موضوع اإلميان للقديس أغسطينوس. الذي 
هو منوذج عظيم للشاب املسيحي الذي يتعرض اليوم لشتى التجارب التي جترفه بعيدا عن إميانه املسيحي الذي 

نشأ وتربى عليه.
ليتسنى  املأثورة حول اإلميان ألدباء وفالسفة ومفكرين...  أيضا يحتوى على مجموعة من األقوال  كما 

لطالبنا التفكير بهذه العبارات والتعبير عن فكرهم الشخصي في هذا املجال.
يستطيع املربي أن يخصص حصة مدرسية لكل لقاء، قد تكون تلك احلصص األخيرة على البرنامج، نظرا 
لألسلوب الناشط الذي تتبعه لقاءات امللف. ومع ذلك نترك لكم حرية التصرف في النشاطات وتعديلها بحسب 

ما يتناسب مع واقعكم الصفي واملدرسي.
نأمل أن يحقق هذا امللف األهداف التي مّت إعداده من أجلها، وأن تكون هذه السنة »حافزا إلعادة اكتشاف 
اإلميان الذي نعترف به ونحتفل به ونعيشه ونصليه والتفكير بالفعل الذي به نؤمن هو التزام يجب أن يتبناه كل 

مؤمن السيما في سنة اإلميان هذه«.

)البراءة البابوية باب اإلميان ص4(.

القدس 2013/2/2

املساعدة                   مسؤولة التعليم املسيحي
روان زهران                 األخت فرجيني حبيب
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الفهرس
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اللقاء األول

• يهدف هذا اللقاء إلى معرفة أين نحن شخصيا من السيد املسيح.
لتحقيق هذا الهدف ميكنكم اختيار واحد من الثالثة أنشطة التالية:

± نشاط )1(

األدوات الالزمة:
كرتونة مرسوم عليها الشكل املوضح أسفل الورقة.  •

ميكن أن نرسم نفس الشكل على اللوح.  •
نكتب في الدائرة املركزية » يسوع املسيح«.  •

مجموعة من الصور املتنوعة والتي تشمل أشخاص في مختلف أعمارهم، في مواقف حياتية مختلفة ،أو   •
صور من الطبيعة… مع مراعاة أن يفوق عددها عدد طالب الصف.

املكان:
غرفة الصف أوي أي قاعة أخرى متوفرة في املدرسة.

اخلطوات:
تعرض الصور جميعها على أي شيء مناسب : طاولة… أو أي سطح آخر مناسب.  •

يطلب املعلم من الطالب بالتناوب على اختيار الصورة التي تعبر عن » من هو يسوع املسيح بالنسبة له شخصيًا«   •
وأن يلصقها في الدوائر الفرعية احمليطة بالدائرة املركزية.

بعد االنتهاء من انتقاء الصور ولصقها، يدعو املربي الطالب كل مبفرده أن يعّبر عن سبب اختياره هذه الصورة   •
وما عالقتها بإميانه الشخصي بيسوع املسيح.

يختتم النشاط بترتيلة مناسبة تعبر عن إمياننا بيسوع املسيح.  •

يتبع نشاط )2( + )3(
في الصفحة التالية
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± نشاط )2(

اخلطوات:
يتوزع الطالب إلى ثالت أو أربع مجموعات بحسب عدد طالب الصف.  •

تعطى كل مجموعة نسخة من الرسم املرفق.  •
يطلب من كل مجموعة أن تضع في الدوائر الفرعية » ماذا يعني يسوع املسيح شخصيا« لكل واحد/ة باستخدام   •

ما يلي:
مجموعة )1( عناصر الطبيعة )الشمس/املاء…(  •

مجموعو )3( النباتات )الزيتونة/الصنوبر…(  •
مجموعة )4( الزهور ) الزنابق/الورود…(  •

بعد انتهاء كافة الفرق يطلب املربي من كل طالبة/ة أن يعّبر عن العالقة بني ما اختاره ويسوع املسيح.  •
يختتم النشاط بترتيلة مناسبة تعبر عن إمياننا بيسوع املسيح.  •

± نشاط )3(

الفرعية لكي  الدوائر  تعبئة  مايناسبهم في  باختيار  ترك احلرية للطالب  الثاني مع  النشاط  نفس اخلطوات في   •
يجاوبوا على السؤال: ماذا يعني يسوع املسيح لي أنا شخصيا؟

بعد انتهاء كافة الفرق يطلب املربي من كل طالبة/ة أن يعّبر عن سبب اختياره وما عالقته بيسوع املسيح.  •
يختتم النشاط بترتيلة مناسبة تعبر عن إمياننا بيسوع املسيح.  •

مالحظة: جتدون الشكل املطلوب في الصفحة التالية
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من هو يسوع املسيح بالنسبة لك شخصيا؟

عبر عن ذلك في إحدى الدوائر الفرعية.
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اللقاء الثاني

العديد من  مثال  املسيح على  بيسوع  الشخصي  إميانه  الطالب على إعالن  يساعد  أن  إلى  النشاط  يهدف هذا   •
األشخاص الذين يذكرهم اإلجنيل املقدس.

املكان:
غرفة الصف أو أي قاعة أخرى متوفرة في املدرسة.

األدوات الالزمة:
اإلجنيل املقدس )نسخة موحّدة جلميع الطالب(  •

وأمامها  نظيفة ويضاء على جانبيها شمعتان  قماش  بقطعة  مغطاة  نظيفة  منضدة  توضع على  للمسيح  أيقونة   •
مزهرية.

اخلطوات:
يتوزع الطالب إلى مجموعات أو كل اثنني أو بشكل فردي.  •

اقرأ املراجع اإلجنيلية التالية استخرج منها ما يليى:  •
األشخاص- املكان- الظرف أو احلادثة- فعل اإلميان- الشخص الذي أعلنه.  •

رتب اجابتك على شكل جدول.  •
تخيل أن يسوع طلب منك أن تعلن إميانك به ما هو فعل اإلميان الذي تقوله له.  •

في ختام النشاط يطلب املربي من الطالب كل مبفرده أن يقف أمام األيقونة ويعلن بصوت مسموع فعل اإلميان   •
الذي كتبه.

اكتب فعل اإلميان بخط يدك على الشكل ااملرفق وزينه مع كتابة التاريخ واحتفظ به لتتذكره دائما.  •
يختتم اللقاء بترتيلة للسيد املسيح مناسبة للموضوع.  •

مالحظة:

ميكن عمل لوحة تعلق في الصف يكتب عليها الطالب بخط بدهم أفعال إميانهم الشخصية
مذيلة باسم كل واحد منهم
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اقرأ املراجع اإلجنيلية التالية استخرج منها ما يليى:  •
األشخاص- املكان- الظرف أو احلادثة- فعل اإلميان- الشخص الذي أعلنه.  •

رتب اجابتك على شكل جدول.  •

أفعال إميانية شخصية
الظرفاألشخاصاملكاناملرجع االجنيلي

أو احلادثة
الشخص فعل اإلميان

الذي أعلنه
كان يسوع يعلم في التالميذ االثني عشر مجَمِع َكْفَرناحوَم)يوحنا 6 :68 -69 (1(

املجمع حيث تخلى 
عنه الكثير من تالميذه 

عندما سمعوه يتكلم 
أنه خبز احلياة.

إلى َمْن َنذَهُب يا 
سيُِّد، وكالُم احلياِة 

ِة ِعنَدَك؟ األبِديَّ

بطرس

)متى 14: 33 (2(

)يوحنا 20 :28(3(

)متى 27: 54 (4(

)متى 16 : 16-15 (5(

)يوحنا 1 :29 (6(

)يوحنا 1: 36(7(

)أعمال لرسل 9 : 6 (8(

)أعمال لرسل  8: 37(9(



- 10 -

ًا.
ائم

ه د
كر

تتذ
ه ل

ظ ب
حتف

 وا
يخ

تار
ة ال

كتاب
مع 

نه 
وزي

ي 
لتال

ل ا
شك

ى ال
عل

ك 
 يد

خط
ن ب

إلميا
ل ا

 فع
ب

اكت



- 11 -

اللقاء الثالث

يهدف هذا اللقاء إلى تعميق الطالب في معنى عبارة »أنا مسيحي«.  •

»أنا مسيحي« ماذا تعني هذه العبارة؟

اكتب في األسطر التالية املناسبات أو الظروف التي عادة تستخدم فيها هذاه العبارة: أ( 

....................................................................................................................  )1

....................................................................................................................  )2

....................................................................................................................  )3

ب(  ماذا تعنى لك هذه العبارة عندما تقولها:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ج( اكتشف من خالل هذه املراجع اإلجنيلية معنى هذه العبارة.

أنا مسيحي = أي أنني أومن بيسوع املسيح

ماذا تقول املراجع التالية عن هذا املوضوع؟

اكتشف بنفسك!            اتبع النموذج األول

املعنىكتابة اآلية اإلجنيلية بحسب املرجع املذكوراملرجع اإلجنيلي
» طوبى لك يا سمعان بن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا،)متى 16: 17(1(

بل ابي الذي في السماوات«
اإلميان هبة من الله

)لوقا 10: 21(2(
)متى 16:16(3(
)يوحنا 6: 68(4(
)فيلبي 1: 21(5(
)غالطية 2: 20(6(

اكتب استنتاجك الشخصي........................................................................................ د( 
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منوذج عن احلل للمعلم/ة

املعنىكتابة اآلية اإلجنيلية بحسب املرجع املذكوراملرجع اإلجنيلي

»طوبى لك يا سمعان بن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك )متى 16: 17(1(
هذا، بل ابي الذي في السماوات«

اإلميان هبة من الله

»أحمدك يا أبت، رب السماوات واألرض، على أنك اخفيت )لوقا 10: 21(.2(
هذه األشياء على احلكماء واألذكياء وكشفتها للصغار«

وهو هبة يعطيها الرب 
للبسطاء واملتواضعني

اإلميان جواب من »من أنا في قولكم أنتم؟ »أنت املسيح ابن الله احلي«)متى 16:16(3(
اإلنسان

اإلميان جواب من »يا رب إلى من نذهب وكالم احلياة األبدية عندك«)يوحنا 6: 68(.4(
اإلنسان

وهذه الهبة واجلواب »احلياة عندي هي املسيح«)فيلبي 1: 21(5(
يولدان فينا احلياة 

اجلديدة
وهذه الهبة واجلواب »فما أنا أحيا بعد بل املسيح يحيا فّي«)غالطية 2: 20(6(

يولدان فينا احلياة 
اجلديدة

قد يكون االستنتاج الشخصي على مثال اجلملة التالية:

أومن مبن؟… أنا مسيحي، أي أومن بيسوع املسيح.
ليس امياننا بفكرة، بل بشخص حي، بصديق، بإله يحبنا ونحبه.

نترك للطالب حرية التعبير عّما قد اكتشفوه من خالل هذه النصوص حول هذا املوضوع.

وقد يفاجأنا الطالب بأجوبة لم نكن نتوقعها منهم.
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اللقاء الرابع

يهدف هذا اللقاء إلى مساعدة الطالب بأن يكون لهم موقفا شخصيا محددا من يسوع املسيح.  •

من أنا في قولكم أنتم… )متى 16: 15(

من هو يسوع املسيح؟… هذا السؤال طرحه الناس على أنفسهم منذ زمن املسيح وجند عليه في اإلجنيل املقدس 
العديد من األمثلة:« من هذا ياترى« )مرقس 4: 41(.

حاول أن تكتشف مراجع أخرى حول هذا املوضوع…

يسوع نفسه كان يسأل تالميذه عن ماذا يظنون أنه هو؟

لنقرأ هذا النص )متى 16: 13- 16( وجنيب على األسئلة التالية:

َس سأَل تالميَذُه: »َمْن هَو َابُن اإلنساِن في رأِي الّناِس؟« 14فأجابوا:  ِة فيلبٌّ 13وملّا وَصَل َيسوُع إلى نواحي قْيَصِريَّ

»بعُضُهم يقوُل: يوحّنا املَْعمداُن، وبعُضُهم يقوُل: إيلّيا، وغيُرُهم يقوُل: إرميا أو أَحُد األنبـياِء«. 15فقاَل لُهم: 
.» »وَمْن أنا في رأيُِكم أنُتم؟« 16فأجاَب ِسْمعاُن ُبطُرُس: »أنَت املَسيُح َابُن الله احليَّ

ما هو السؤال األول الذي سأله يسوع بحسب النص اإلجنيلي؟ وملن سأله؟  )1
ما هي اإلجابة التي تلقاها على سؤاله؟ حددها على شكل نقاط  )2

ما هو السؤال الثاني الذي سأله يسوع بحسب النص اإلجنيلي ؟ وملن سأله؟  )3
ماهي اإلجابة التي تلقاها ؟ومن هو ا الشخص الذي أجابه ؟  )4

ما هو الفرق بني اإلجابة األولى والثانية؟  )5
ماذا تستنتج؟  )6

اليوم هذا السؤال يكرره يسوع لنا جميعا لكل واحد مبفرده…

على مثال بطرس في النص: أجب على سؤال يسوع: من أنا في قولكم أنتم؟؟  •



- 14 -



- 15 -

توجيهات للتعامل مع النص:
للمعلم/ة

نرى في نص متى )16: 13-16( اآلراء املتفرقة بني الناس واإلميان الشخصي الذي يعلنه بطرس.

من تقول الناس أني هو؟ بعضهم يقول… وغيرهم يقول…

املوقف غير املعلن في هذا اجلواب هو: بعضهم يقول كذا وكذا ونحن نقول معهم.

موقفا  ليطلب  بعد  فينا  يتعمق  لم  فاألمر  مميز.  أو  لنا وال موقف محدد  اجلماعة، ال رأي خاص  مع  نحن 
محددا واضحا. نقول ما يقوله الناس. أن يكون ابن االنسان موسى أو ايليا، ال يهم، ألنه ال فرق بالنسبة لنا.

»أو أحد األنبياء« موقف ال مباالة. من هو ابن االنسان؟ ما هي رسالته؟ ما هو اسمه اخلاص؟… ال يهم. 
اعتبارات  هو  يقولونه  ما  دام  ما  واحد  وكلهم  الله  عن  يتكلمون  كلهم  واحد.  األنبياء  كل  األنبياء.  كسائر  نبي 

وتوجيهات عامة ال تنفذ إلى الداخل وال تتحكم فيه. وبالتالي ال نفاذ لها على احلياة الفردية أو اجلماعية.

فيه خروج واضح عن طرق  اختالفا جذريا.  يختلف  جواب  الله احلي«  ابن  املسيح  جواب بطرس:«أنت 
التفكير العامة والتي أعطت األجوبة السابقة.

االختالف في اجلواب عالمة على االختالف في املوقف من السؤال ومن طارح السؤال.

»أنت املسيح ابن الله احلي« تعنى عالقة شخصية وأكيدة بني يسوع املسيح وبطرس. تعني مبدئا ال رجعة فيه 
»إلى من نذهب وكالم احلياة األبدية عندك« )يوحنا 6: 68(.

امياني بيسوع املسيح  •
»أنت املسيح ابن الله احلي« »ومن أنا في قولكم أنتم؟«  

هل املسيح مهم حقا في حياتي؟ هل أعمل على تعميق إمياني بيسوع املسيح؟ هل هنالك تقصير من قبلي 
الكتاب  في  التأمل  التوبة،  االفخارستيا، سر  الصالة،   ( لذلك  الضرورية  الوسائل  أتخذ  املجال؟ هل  هذا  في 

املقدس؟...(

املطلوب من املعلم/ة أن يلفت نظر الطالب إلى هذه املعلومات أثناء اإلجابة
على األسئلة في حالة أنهم لم يتوصلوا إليها بأنفسه
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اللقاء الرابع

يهدف هذا اللقاء أن يتعرف الطالب على خبرات شخصيات من اإلجنيل املقدس متيزوا بإميانهم. 	•
أن يختبروا إميانهم الشخصي على ضؤ خبرات هؤالء األشخاص. 	•

اخلطوات:
استخرج من النصوص التالية املواقف التي أثنى فيها يسوع على إميان األشخاص: 	•

رتب إجابتك في حدول. 	•
اكتب استنتاجك الشخصي. 	•

وأنت هل عشت خبرة مشابهة تستحق عليها ثناء يسوع؟ أذكرها؟ 	•
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يسوع ميدح اميان األشخاص

اسم الشخص الذي أثنى املرجع االجنيلي
يسوع على اميانه؟

الظرف أو احلادثة التي اجلملة التي قالها له
أبرزت إميانه

»احلقَّ أقوُل لُكم: ما وَجدُت ِمثَل ضابٌِط رومانِـّي)متى 8: 10(1(
هذا اإلمياِن ِعنَد أَحٍد في إِْسرائيَل«

كان خادم الضابط مريض جدا واردا 
ضابط الرومانّي أن ينقذ حياته. 

فطلب من يسوع أن يشفيه بحرقة 
وإميان فكان له ما طلب من إميانه 

وثقته بيسوع. 

)متى 9: 29 (2(

)متى 15: 28(3(

)متى 9: 22(4(

)مرقس 10: 52(5(

)لوقا 17: 19(6(

)متى 8 :13 (7(

)لوقا 7: 50(8(
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اللقاء اخلامس

يهدف هذا اللقاء إلى التعرف على خبرات شخصيات من اإلجنيل املقدس عانوا من قلة إميانهم. 	•
أن يكتشف موقف يسوع من هؤالء األشخاص. 	•

أن يختبر إميانه على على ضوئها. 	•

اخلطوات
استخرج من النصوص التالية املواقف التي وبخ فيها يسوع الناس على قلة إميانهم. 	•

رتب أجابتك في جدول. 	•
هل عشت خبرة مماثلة.تستحق عليها توبيخ يسوع؟ أذكرها. 	•

هل طريقة حياتك اليوم تستحق املدح أو التوبيخ من قبل املسيح؟ 	•
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اللقاء السادس
اإلميان واحلياة

•	يهدف هذا اللقاء إلى أن يكتشف الطالب نوع العالقة التي تربط بني إميانه وحياته.
هل هي عالقة انسجام أم مزدوجة.

± نشاط متهيدي: اإلميان واحلياة من خالل الصور.

املكان: غرفة الصف أو أي قاعة أخرى مناسبة في املدرسة

األدوات الالزمة:
لوحة كرتون. 	•

االحتفال  الوردية-  السبحة  بالقداس-  يحتفل  كاهن  دينية:  ومواقف  وممارسات  عبادات  عن  تعبر  صور  	•
باألسرار أو الرموز- شخص أو محموعة تصلي- كنيسة-شموع مضاءة- بخور…

 – مساعدة  معه)  االنسجام  أو  أنانية…(  حقد-  )غش-  اإلميان  مع  تتناقض  حياتية  مواقف  عن  تعبر  صور  	•
محبة…(.

اخلطوات:
نقسم اللوحة إلى قسمني)عامودين(: القسم األول اإلميان القسم الثاني احلياة. 	•

نلصق حتت العمود األول مجموعة الصور األولى وحتت العمود الثاني نلصق مجموعة الصور الثانية. 	•
ندعو الطالب إلى التأمل بالصور ملدة خمس دقائق بصمت، بعدها ندعوهم إلى التعبير عما وجدوه في هذه  	•

الصور للتأكد من وضوحها عند اجلميع.

أسئلة مساعدة
ماذا ترى في العمود األول؟ الثاني؟  )1

ما هي الصور التي تبني االنسجام بني العامودين؟  )2
ما هي الصور التي تبني التناقض بني العامودين؟  )3

من خالل هذه الصور هل ميكن لإلميان واحلياة أن يسيران معا؟ في أي من الصور جتد نفسك؟  )4
هل ترى أي من هذه الصور تعبر عن نفسك أو بيئتك؟  )5

6( هل فيك وحولك أشكال أخرى لهذه السلوكيات التي جتد فيها ازدواجية أو تناقضا بني اإلميان واحلياة؟
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اللقاء السابع

يهدف هذا اللقاء إلى اكتشاف عالقة إمياننا بحياتنا على ضؤ كلمة الرب. 	•

مثل الفريسي والعشار )لوقا 18: 14-9(

ننتقل في هذا املثل إلى خطوة جديدة من مسيرتنا وفيها نتساءل عن عالقة إمياننا بحياتنا: هل تتطابق حياتنا 
مع إمياننا؟ هل نؤمن بشيء ونعيش شيئا آخر؟ هل اإلميان واحلياة متوازيان وال يلتقيان؟ هل هما مرتبطان أم ال؟ 

ماذا يريد الله أن يقول لنا في هذا املجال؟

نقسم العمل في هذا املثل على مرحلتني:

املرحلة األولى

نتبع اخلطوات التالية:

اخلطوات
التوزع إلى فرق. 	•

قراءة النص اإلجنيلي قراءة متأنية. 	•
اعمل جدوال رتب فيه: 	•

صفات كل من الفريسي والعشار بحسب النص. 	•
اآليات اإلجنيلية التي تتوافق مع هذه الصفات. 	•

هل نرى هذه النماذج موجودة في رعيتنا وحولنا؟ 	•
أين جتد نفسك أكثر؟ 	•

مثل الفريسي والعشار )لوقا 18: 14-9(

الَهيَكِل  إلى  َرُجالِن  بأنَُّهم صاحِلوَن، وَيحَتِقروَن اآلخريَن: »10َصِعَد  ثَِقٍة  لِقوِم كانوا على  املَثَل  9وقاَل هذا 

يسيُّ ُيصّلي في َنفِسِه فيقوُل: ُشكًرا لَك يا الله،  رائِب. 11فوَقَف الَفرِّ يسيُّ واآلخُر ِمْن ُجباِة الضَّ يا، واحٌد َفرِّ لُيَصلِّ
َتنِي، وأوفي  ناِة، وال ِمثُل هذا اجلابـي! 12فأنا أصوُم في اأُلسبوِع َمرَّ فما أنا ِمثُل سائِِر النـاِس الطامعنَي الظامِلنَي الزُّ
َصْدِرِه  َيُدقُّ على  ماِء، بل كاَن  السَّ َعيَنيِه نحَو  َيرَفَع  أْن  َيْجُرُؤ  َبعيًدا ال  ا اجلابـي، فوَقَف  13وأمَّ ِه.  ُكلِّ ُعْشَر َدخلي 

ويقوُل: َارَحْمني يا الله، أنا اخلاطْئ!
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املرحلة الثانية:
اخلطوات:

العمل ضمن الفرق. 	•
هذه  على  تدل  التي  اإلجنيلية  اآليات  يحددوا  أن  منهم  ويطلب  الورقة  من  الطالب  على  نسخ  املعلم  يوزع  	•

الصفات.
يتناقش اجلميع في إعطاء اإلجابات. 	•

يطلب منهم أن يضعوا عالمة عند الصفة التي يجدوها تتطابق معهم شخصيا. عند االنتهاء يستطيع كل واحد  	•
أن يحدد من أي فئة هو بحسب أغلبية النقاط التي يجمعها.

مالمح النفس املتواضعةمالمح الروح املزدوجة
في سالم مع اللهفي عداء مع الله

يكشف ذاته احلقيقية لله.ميارس الطقوس الدينية ممارسة خارجية.
يقر بخطأه وضعفه وإهماله وسقطاته.الله بالنسبة له محاسب.

يطلب الصفح والغفران، فالله بالنسبة له رحوم وحنون.مكان الله هو فقط في الهيكل وليس في قلبه أو حياته.
قلبه منفتح لعمل الروح فيه. ومستعد ألن يبدل ويغير في قاعدة التصرف مع الله خارجية بغير محبة.

حياته.
يرتد إلى الله بدل أن يرد الله إليه.يحاول أن يضع الله في موقف الداعم واملتحالف معه.

في سالم مع ذاتهفي عدائه مع ذاته
صادق مع نفسه ويبحث عن حقيقته.يخشى أن يرى ذاته على حقيقتها.

يحاسب نفسه وضميره ويبحث عن مواطن اخلطأ في يرى قيمة حياته في تصرفات خارجية.
حياته.

يرى قيمة ذاته في عالقة حقيقية مع الله.يتهرب من ذاته عن طريق الدفاع أو الهجوم.
في سالم مع اآلخرينفي عداء مع اآلخرين

يكشف ذاته احلقيقية لآلخرين.يخشى أن يعرف الناس حقيقته.
يعيش في موقف دفاعي أمام اآلخرين، واآلخر له 

موضوع مقارنة.
يعيش ببساطة كما هو، ويتواضع أمام اآلخرين.

للمحبة طريق إلى قلبه. فهو ال يحكم وال يدين غيره.احملبة األخوية بعيدة عن عامله وممارساته.

أين أنا من كل ذلك
± للتفكير:

هل أنا في حياتي اليومية أكون دائما مثل الفريسي؟ أم مثل العشار؟ 	•
أم أجد في نفسي مزيج من االثنني؟ 	•
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± أصلي كي أكون نفسا متواضعة بني يدي الرب

أكتب صالة شخصية في األسطر التالية تطلب فيها النعمة التي حتتاجها على ضوء مثل الفريسي والعشار:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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توجيهات للتعامل مع النص:
للمعلم/ة

العبادة  لنا  يبني  السائدة، كما  اخلارجية  العبادة  أمام منوذج  املسيح  السيد  والعشار يضعنا  الفريسي  مثل  في 
الباطنية التي يدعو إليها. ولتوضيح هذا املوقف اختار السيد املسيح رجلني على طرفي نقيض: الفريسي هو مثال 
الغرباء ومرذول بسبب  الروماني وهو يخالط  الشريعة، والعشار وقد اشتهر كمتعاون مع احملتل  احملافظ على 

جباية الضرائب.

± موقف الفريسي: العبادة اخلارجية.

فانتصب الفريسي قائما يصلي في نفسه 	•
الفريسي انحرف بالصالة عن معناها، وغّير أبعاد وقفة النفس اخلاشعة التواضعة أمام الله) » انتصب«: موقف 

اإلنسان الواثق من نفسه أنه بار وال يدرك أنه في موقف مزيف أمام الله(.

اللهم شكرا لك ألني لست كسائر الناس 	•
الفريسي يشكر الله آلنه أعلى منزلة وأكثر صالحا وأوفر تقوى من سائر الناس وبهذا يرفع من نفسه ويذّل اآلخرين 

ويدينهم.

»وال« كهذا العشار 	•
الفريسي يعتمد في أدانته لالخرين على التخصيوالتحديد بالشخص املقابل له )اآلخر( فيحتقر اآلخرين ويرذلهم.

فأنا أصوم في األسبوع مرتني وأودي عشر دخلي كله 	•
الفريسي يعرض مزايا النفس الصاحلة من خالل طقوس وفرائض، فيتعلق باحلرف دون الروح، ويصبح الدين 

عنده كمية ال نوعية.

± موقف العشار: العبادة الباطنية

على أن العشار وقف بعيدا ال يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء 	•
موقف العشار يدل على التواضع، إنه موقف الصدق مع النفس واالعتراف بالضعف أمام الله.

بل كان يقرع صدره 	•
يدل هذا املوقف على انسحاق القلب والتواضع العميق، انه موقف رجل تائب. إن قرعه لصدره ليس مجرد 

ممارسة خارجية، بل تعبير عن توبته الداخلية.
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ويقول: اللهم ارحمني أنا اخلاطئ 	•

العشار يدخل إلى أعماق ذاته وحقيقة نفسه فيقر بفقره وضعفه وخطيئته أمام الله. الفرق بني املوقف املزدوج 
واملوقف الصادق هو صدق االرتداد الداخلي الذي يعبر عنه باملوقف اخلارجي.

نزل  »إّن هذا  ينظر لصدقه.  الذي  املسيح  فينال حكم  والغفران  الرحمة  العشار  يطلب  الصدق  منطلق  من 
الدينية والفرائض  الفريسية مبمارسة الصلوات والواجبات  الروح  بينما تكتفي  بيته مبرورا، وأما ذاك فال،  إلى 

والشريعة من غير توبة داخلية حقيقية.

املطلوب من املعلم/ة أن يلفت نظر الطالب إلى هذه املعلومات أثناء اإلجابة على األسئلة
في حالة أنهم لم يتوصلوا إليها بأنفسه

حياتي في يسوع املسيح 	•

هل أطابق حياتي مع دعوة املسيح لي؟
هل نظرتي إلى نفسي واآلخرين مستمدة من يسوع املسيح؟

أم من ميولي ومشاعري أنا؟
هل أتبع كالم السيد املسيح في حياتي أم أتناسى هذا الكالم ألتبع رغباتبي ومشيئتي؟

ما هي الناحية من حياتي التي هي بحاجة إلى ارتداد أكثر من غيرها؟
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اللقاء الثامن
عالقتي بالكنيسة

يهدف هذا القسم إلى التعمق في انتمائنا إلى الكنيسة وبشكل ملموس إلى رعيتنا على أساس أنها الصورة 
امللموسة والواقعية للكنيسة بالنسبة لنا، بإمكاناتها وحدودها وضعفها، كي نتخذ موقعنا فيها فنشارك في بنائها 

مع جميع فئات شعب الله.

استبيان الكتشاف الواقع املعاش 	•
يهدف هذا النشاط إلى التعبير عن آرائنا واجتاهاتنا وخبراتنا بخصوص انتمائنا إلى الكنيسة. 	•

ااستبيیانن الكتشافف االوااقع االمعاششاستبيان الكتشاف الواقع املعاش  

 
 

1- ما هھھھي االكنيیسة؟   
 

2-  كيیف أأصف عالقتي بكنيیستي؟ 

االمكانن االذيي نصلي فيیهھ         
ررجالل ااالكليیرووسس    
االرهھھھبانن وواالرااهھھھباتت    
جميیع االمؤمنيین    
االسلطة االكنسيیة    
مركز خدماتت ااجتماعيیة.    

 

قويیة     
ضعيیفة     
موسميیة      
معدوومة     

 

3- طيیع أأنن نعيیش مسيیحيیتنا ددوونن اانتماء إإلى كنيیسة؟هھھھل نست   
 ال      نعم                         

4- -5 ما هھھھو أأهھھھم عمل يیجب أأنن تقومم بهھ كنيیستي؟   متى تكونن كنيیستي قويیة؟  

االعمل االخيیريي ااالجتماعي    
  حل مشاكل االناسس االمادديیة  
ظاالتعليیم االمسيیحي وواالوع    
ااالحتفاالتت االديینيیة    
مع االمجتمع االمدني االعالقاتت    
توززيیع ااألسراارر    
 مساعدةة االفقرااء  

عندما يیكونن لهھا مؤسساتت كثيیرةة          
عندما يیكونن لهھا ممتلكاتت كثيیرةة          
عندما يیكونن عدددهھھھا كبيیراا          
عندما تجتمع يیومم ااألحد          
عندما تعمل ااحتفاالتت جماهھھھيیريیة كبيیرةة          
عندما يیكونن لهھا ااتصاالتت ااجتماعيیة ووخاررجيیة        

كثيیرةة                  
 وومؤثرةة  

6- -7 ماذذاا أأططلب من كنيیستي؟  ماذذاا أأشعر عندما أأسمع عن كنيیسة أأخرىى  
 غيیر كنيیستي؟

أأنن تساعدني         
أأنن تزووررني أأنن تعرفني باالنجيیل         
أأنن تمنحني ااألسراارر         
وباتتأأنن تقف معي في االصع         
أأنن تفرضض نفسهھا في االمجتمع         
ال أأططلب شيیئا         
أأكتب ثالثة أأشيیاء أأحبهھا في كنيیستي         
 ااكتب ثالثة أأشيیاء ال أأحبهھا في كنيیستي 

المباالةة         
ااحتقارر         
عدااء         
محبة         
إإعجابب         
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اللقاء التاسع
الكنيسة في ضؤ كلمة الرب:

يهدف هذا اللقاء إلى أن نسمع كلمة الله حتدثنا عن الكنيسة بعد أن استمعنا، في اللقاء السابق، عن آرائنا 
واجتاهاتنا وخبراتنا، نواجه هذه اآلراء واالجتاهات واخلبرات بكلمة الله، التي تفتح أمامنا آفاقا جديدة بخصوص 

انتمائنا إلى الكنيسة.
تساعدنا النصوص اإلنحيلية التالية على إكتشاف خصائص وميزات هذه الكنيسة )اجلماعة املسيحية( التي 

أراد الرب يسوع تأسيسها قبل صعوده إلى السماء.

جسد املسيح السري )1كور 12: 12-27( + )أف 4: 16-11( 	•
بعضها  إلى  بحاجة  واألهمية.هي  الكرامة  في  جميعها  واحدا،.متساوية  جسدا  تؤلف  املختلفة  األعضاء 
هكذا  الرأس.  ويجمعها  يوحدها  اجلسد.  وأحزان  أفراح  في  جميعها  تشترك  معينا.  عمال  تنجز  لكي  البعض 
الكنيسة تتألف من أشخاص مختلفني في املواهب واجلنس والعرق واللون... لكنهم يجدون مبدأ وحدتهم في 

املسيح الرأس الذي يجمعهم ويوحدهم حتت رايته.

قطيع املسيح )يو 10: 6-1( 	•
يسوع املسيح هو الراعي الصالح الذي يقود قطيعه،أي الكنيسة،ومستعد بأن يضحي بحياته في سبيلها. إن 
هذه الصورة التي يرسمها لنا هذا املقطع اإلجنيلي الراعي الصالح واخلراف، تظهر لنا أن يسوع يهتم بنا ويرعانا، 

ونحن بدورنا علينا أن نبادله هذه احملبة والرعاية وذلك بأن نكون أشخاصا طيعني لكلمته وتعاليمه.

الكرمة واألغصان )يو 15: 17-1( 	•
انا مسيحي تعني أنني أتبع املسيح أي أنني من خاصته. وأنا أعيش حياتي في املسيح بقدر ما أنا أحافظ على 

عالقة حميمة منه بقدر ما انا اتغذى منه على مثال األغصان والكرمة.

هيكل الرب )1 بط 2: 4-5(+)1كور 3: 17-9( 	•
اجلماعة املسيحية هي احلجارة احلية التي جتمعها احملبة وأساسها هو املسيح.كل مسيحي فيهل مسؤول عن نفسه 

وعن بقية اخوته. مشاركتهم نفس الصعوبات تزيد من إميانهم.

± أنا والكنيسة

»أنا الكرمة وأنتم األغصان... بدوني ال تستطيعون أن تفعلوا شيئا«
ما هي عالقتي بالكنيسة؟ هل اشترك في حياتها وهمومها؟ هل أنتقدها سلبيا؟ هل أحاول أن أصلح الكنيسة؟

ما هي تصرفاتي السلبية ضمن جماعة املؤمنني في رعيتي؟
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ورقة الطالب

عزيزى الطالب/ عزيزتي الطالبة

حاول أن تكتشف من خالل هذه النصوص اإلجنيلية الوجه احلقيقي للكنيسة كما أرادها سيدنا يسوع املسيح.

اخلطوات:
يتوزع الطالب على أربع فرق. 	•

كل فرقة تأخذ نصا اجنيليا من النصوص األربعة املوجودة في الصفحة السابقة. 	•
يتم توزيع الورقة املصورة املرفقة عليهم. 	•

بعد قراءة النص بتمعن ضمن الفرقة يطلب منهم استخراج ميزات وخصائص الكنيسة من كل هذه النصوص. 	•
يطلب من كل فرقة أن تعرض نتائج دراستها أمام اجلميع. 	•

يطلب املعلم من الطالب أن ميألوا اخلانات الفارغة في الرسم بصور أخرى تناسب الكنيسة… أما برسم أو  	•
رمز أو بإلصاق صورة.

ومن بعدها يتشارك اجلميع ويعبروا عن سبب أختيارهم لهذه الصورة أو الرمز. 	•

أسئلة مساعدة لتحليل النص اإلجنيلي ضمن الفرق:
ما هي الصورة أو التشبيه الذي يعرضه لنا هذا النص؟  )1

ما هي ميزات أو خصائص هذه الصورة أو التشبيه.  )2
ما هي عالقتها بالكنيسة؟  )3

كيف ميكن أن نطبق هذا التشبيه أو هذه الصورة على الكنيسة؟  )4
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نشاط

± يهدف هذا النشاط إلى التعرف على خبرات أعضاء فعالني في الرعية والكنيسة.

اخلطوات
التوزع إلى فرق 	•

كل فريق يختار شخص أو مجموعة أشخاص يعيشون إميانهم ويعبرون عنه في محيطهم. 	•
بعد اختيار الشخص أو املجموعة يجري معهم فريق الطالب مقابلة أو لقاء في الرعية أو الصف بدعوة خاصة. 	•

ليتعرف اجلميع من خالل هؤالء األشخاص كيف يشاركون في حياة الكنيسة والرعية. 	•

مينككم االستعانة باألسئلة التالية:
1. ما هي التزاماتك ضمن الرعية؟

2. ما هو دورك؟ ما هي األعمال التي تقدمها؟
3. ما هي العالقات التي تقيمها مع اجلماعات األخرى في الرعية؟

4. كيف تساهم هذه اجلماعة أو الفرقة في تنشيط حياة الكنيسة؟ في حياتك الشخصية؟
واملنظمات  احلركات  هذه  خالل  من  يلتقونه  الذين  األشخاص  للكنيسة؟  يكتشفونه  الذي  الوجه  هو  5. ما 

واألعمال؟
6. أسئلة أخرى…؟
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أقوال مأثورة في اإلميان

واقتدوا  مثلكم.  وا  فشكُّ سبقوكم  الذين  من  تعّلموا  الطريق؟  تعرفون  وال  اإلميان،  إلى  الوصول  تريدون   «  )1
بأعمالهم، إفعلوا كّل ما يطلبه منكم اإلميان، كما لو كنتم مؤمنني، إشتركوا في الذبيجة اإللهّية، تباركوا من 

املياه املباركة على مدخل الكنيسة… كل هذا يعطيكم بدون أي شك قلبًا بسيطًا ويقودكم إلى اإلميان«. 
)باسكال(  

» عندما يكبر الله ال يصغر اإلنسان بل يكبر مع الله أيضًا ويضيء العالم«.  )2
)بنديكتوس السادس عشر. 11أيلول 2008(  

إال  اإلميان  ُيقبل  ال  املسيحّية.  عكس  هي  التبشيرّية  الطريقة  هذه  إّن  أحد،  على  إمياننا  نفرض  أن  نريد  ال   «  )3
باحلرّية. ولكّننا ندعو حرية اإلنسان أن تنفتح على الله، وأن تبحث عنه وأن تصغي إاليه«.

)بنديكتوس السادس عشر. 10أيلول 2006(  

» ال يستطيع اإلنسان ان يعيش من دون أن يعبد شيئًا ما«.  )4
)فيدور دوستويفكسي(  

» اإلميان بالله معناه أّنه لم يتّم قول كل شيء بعد في وقائع العالم. اإلميان بالله يعني أننا نرى أن احلياة لها   )5
معنى«.

)لودفيغ فيتغنشتني(  

» ما نؤمن به مهّم. واألهم هو من نؤمن به«  )6
)بنديكتوس السادس عشر. 28 أيار 2006(  

» ليكن قانون اإلميان لك مبثابة مرآة تنظر فيها الى نفسك لكي ترى إذا كنت تؤمن بكّل ما تعلن أنك تؤمن به.   )7
وافرح كّل يوم بإميانك«.

)القديس أوغسطينس(  

» ال يستطيع اإلنسان أن يعيش مبفرده، ال يستطيع اإلنسان أن يؤمن مبفرده. الله يحادثنا، وبذلك هو يجمعنا   )8
ويخلق جماعة املؤمنني، شعبه وكنيسته. بعد غياب يسوع، أصبحت الكنيسة عالمة حضوره في العالم«.

)القديس باسيليوس، أسقف قيصرية، القرن اخلامس(  
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9( » رّبي وإلهي، إنزع مني كّل ما يبعدني عنك. رّبي وإلهي، هبني كّل ما يقّربني منك. رّبي وإلهي، جّردني من 
ذاتي لكي أكون كّليًا لك«.

)القديس نيقوالدي فلو. 1417-1487. متصّوف وناسك سويسري(  

» تعّلمك األشجار والنجوم ما ال يستطيع أي معّلم أن يعّلمك إّياه«  )10
)القديس برناردي كليرفو. 1050-1153. املؤسس الثاني للرهبنة السيسترسيانية في فرنسا(  

» البشر املنطقيون، صنفان فقط:  )11
أولئك الذين يحبون الله من كل قلوبهم ألنهم وجدوه.

وأولئك الذين يبحثون عنه من كل قلوبهم ألنهم لم يجدوه بعد«.
)باسكال(  

» الله ال ميوت. ولكننا نحن نقتله في نفوس الكثيرين من البشر.«  )12
)روز غمنيز استاذ اقتصاد في جامعة مدريد(  

»ليس اإلميان صعبا بل التواضع.«  )13
)لويس فويو(  

» أصمت أيها املنطق اإلبله. وأصغ إلى الله.«  )14
)باسكال(  

» ال يعتنق املسيحي اإلميان ألنه عذب ولكن ألنه حق«  )15
)مورياك(  

أسئلة للنقاش
ما رأيك في كل من اآلراء التي قرأتها؟ ناقش وعّلق.  )1

أي من هذه اآلراء أعجبك األكثر؟ ملاذا؟  )2
أكتب عبارة تعّبر فيها عن رأيك الشخصي في اإلميان.  )3

أّلف صالة تعبر فيها عن رغبتك في االستزادة من اإلميان؟  )4



- 33 -

في أن االميان هو رأس احلياة الروحية

االميان املستقيم هو رأس احلياة الصاحلة التي حتق لها احلياة الى االبد. ويقوم االمياُن على القبول مبا ال ترى. 
النهاية حتى  وجزاؤه ان ترى ما تؤمن به. زمن االميان هو زمن الزرع. إحذْر من أن يفوتك؛ وثابر عليه حتى 

حتصد ما زرعَت.
ثم عْش حياًة صاحلة  قلَبك في االميان؛  ثّبت  الدين واحلياة فيك.  بداية  الوصايا؛ وهو  ُأولى  بالله  االميان 
مترفعًا عن كل ما ُيغري، متحماًل آالم هذا الدهر، حتى اذا غالت في مالطفتك او تهديدك ال يجرفك تيارها وال 

تها، بل فليصُمد قلبك بوجهها. حتّطمك شدَّ
لن حتيا حياة صاحلة اال اذا بدأت تؤمن، ومتى رعيَت االميان زيَد لك الباقي. كثيرون يفاخرون باعمالهم؛ 
وكثيرون، ممَّن ال يؤمنون، يأبون أن يعتنقوا الدين املسيحي، معتقدين بانهم يحييون صالح، مكتفني بخيور هذه 

الدنيا، قائلني بضرورة احلياة الصاحلة. ومَب يوصينا السيد املسيح؟ 
أيوصينا بأن نحيا حيا صاحلة؟ ها إّنا نحيا بالصالح وليست لنا حاجة الى املسيح:

نحن ال نقتل وال نسرق وال نسلب وال نشتهي مقتنى غيرنا وال نزني... ال شييء في حياتنا يستحق اللوم، 
ومن المنا في شيء صيَّرنا مسيحيني. إن كل عمل مستقيم يأتيه انسان ال ميكن أن يكون مستقيمًا اذا لم يرتبط 

اقًا، فال َصالَح في احلياة. بتقوى الله، واذا لم يكن االميان سبَّ
شجرات  أعمالك  ان  تظن   .)6  :11 )عبرا  الله«  يرضى  ان  احد  اليستطيع  اميان  وبغير   « الرسول:  اسمع 

صاحلات. إمنا، يكفي لكي تكون غير صاحلة، أن تكون بال ثمر امام الله. 
ال تعتبر صاحلًا عماًل اتيَته قبل أن تؤمن؛ ال صالح حيث ال اميان. النّية تكّون العمل الصالح على نور االميان.

التنظر كثيرًا الى ما تعمل؛ بل انظر الى ما تبتغيه من عملك هذا، ثم انظر الى نشاط ارادتك الصاحلة.
السفينة  بدفة  جيدًا  امسك  ان  يفيده  ماذا  ذاك  اذ  سفره؛  وجهة  ضيع  وقد  مبهارة  سفينته  يقود  انًا  ربَّ ر  تصوَّ
ووجهها بحكمة وجابة االمواج مبقدمتها وحفظ التوازن جلانبيها؟ وبالرغم من تلك اجلهود اجلبارة التي يبذلها 
ليسير بالسفينة حيث يشاء، َهْب ان واحدًا سأله قائاًل الى أين؟ وهب أنه اجاب : الأدري او » الى هذا امليناء » ثم 

اصطدم بصخرة وحتطم. 
اكيد ان ذاك الرجل الذي يقود سفينته مبهارة وقدرة نادرتني يسير بها حتمًا الى الغرق. 

تلك هي حال من يعدو بسرعة خارج الطريق. اليس من االفضل لهذا الربان أن يكون اضعف مما هو عليه 
ويسّير دفة سفينته بصعوبة وحذر ويحافظ على الوجهة الواجب إتباعها؟ ليته أقل نشاطًا وحذقًا وسار في الطريق 

ولم يسرع خارجًا عنه. 
ممتاز هو ذاك الذي يتبع الطريق ويسير عليه سيرًا حسنًا ثم يتبع خطاه آخر؛ وان تأخر احيانًا فال يتأخر عن 

م على مهل. ضالل، او ليبقى؛ بل لكي يتقدَّ
إّنا نرجو وصول من يحب أن يصل الى غايته ولو متاخرًا.
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النفس جذر صالح ُيخصُبه املطر. والكفر أصل الشرور كلها وشبيه بجذر  املقارنة: االميان في  تأمل هذه 
لته اَبرًا حادة. الشوك الذي اذا سقطت عليه قطرات قليلة من املطر حوَّ

ال جمال في اجلذر الصالح إمنا جماله كامن في باطنه. حني تنظر الى شجرة جميلة مخضوضرة تعجب بها 
ويطيب لك أن تتناول من ثمرها وان تستريح في ظلها اثناء احلر ومتتدح جمالها. واذا كشف لك عن جذرها فال 

حتتقر ما خفي منه اذ عنه ينبثق ما يروقك حّسه.
ود اجلهال ان ال يقدروا اساس البناء حق قدرة. في البدء حتفر  كل ما ينطلق من االميان عظيم؛ وهكذا فقد تعَّ
حفرة عميقة ثم تردمها باحلجارة بال جمال وال رونق، وتنظر الى االساس وال تفرح به ثم تنظر الى البناء وقد 

ارتفع فتتعَجب به! يا أحمق، ان ما اعجبت به مرتكز على ما احتقرته !
تلك هي حالك: إن لم يكن االميان فيك سباقًا فال مجال حلياة صاحلة.ان لم يستقم اميانك فلست بارًا؛ الن 
البار باالميان يحيا. وإن لم يكن فيك إميان فال مجال للصالة، وكيف تصلي ملن ال تؤمن به؟ االميان هو ينبوع 
الصالة. وُيظهر الرسول أن االميان هو ينبوع الصالة وان الساقية جتف متى جفت ينابيعها قائاًل : » وكيف يدعون 

الى من لم يؤمنوا به« ؟ )رومية 10 : 124(.
والصالة  صالة:  يفيض  االميان  تصلي.  به  الذي  اميانك  على  حفاظًا  وصّل  تصلي:  لكي  آمن  وبالنتيجة 
املفاضة تقوي االميان. وحفاظًا على االميان من التجارب قال السيد: » إسهروا وصلوا لئال تدخلوا في جتربة«. 

)لوقا 22 : 46(.

الدخول في جتربة خروج عن االميان وبقدر ما يضعف فينا االميان تقوى علينا التجربة وبقدر ما نقاوم التجربة 
يقوى فينا االميان. االميان النقي يحيا وسط جتارب هذا العالم وضيقاته : العالم يهتز؛ اما االميان فال يتزعزع. 
آمن تصبْح اهاًل الن تفهم : على االميان أن يسبق االدراك ليكون االدراك جزاء االميان. والنبي أوضح هذا االمر 

حني قال: »وانتم إن لم تصدقوا فلن تثبتوا« )اشعيا 7 : 9(.
من الالزم أن تؤمن مبا تبشر به ببساطة ألن غاية العقل أن يناقش بدقة. باالميان تتحد وبالعقل حتيا. يجب 

عليك قبل كل شيء أن تتحد بواسطة االميان لتحيا بواسطة العقل.
انك جتعل نفسك عدوًا  تقاوم فكيف حتيا؟  تقاوم فلست مؤمنًا. وإن كنت  تقاوم؛ وإن كنت  تتحْد  إن لم 
لشعاع النور الداخل فيك، حني ال تشيح بنظرك عنه، بل بعقلك. وتقول : كل واحد على االطالق يريد أن 
يفهم. فمن الواجب عليَّ اذًا أن افهم حتى أمن. فأجيب آمْن تفهم. االميان مرقاة ، عليها ، تبلغ الفهم ، والفهم 

جزاء االميان.
لإلميان نور ُخص به دون سواه من الكتب املقدسة واألنبياء واإلجنيل والقراَءات الرسولية.

إن كل من يقرأ في حينه لهو شبيه بُسرج في ظلمة تساعدك على أن ترى النور. 
يا أحمق، اتريد أن تصعد وتنسى املرقاة؟!

لو متكنُت اآلن من أن ادرك ما سوف ترى ملا حرضتك على االميان؛ الن االميان هو االيقان بحقيقة االمور 
غير املرئية« )عبرانني 11 : 1(.
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أعطاك الله عينني جسديتني وعقاًل باطنيًا: ايقظ عقل قلبك وارفع الساكن في عينيك الباطنيتني ليفتح نوافذه 
ويتأمل في خليقة الله. 

في باطنك يقيم من ينظر من خالل عينيك. اذا فكرت بعكس احلقيقة التي فيك فال ترى ما هو امامك. 
عبثًا ُتشرع النوافذ في غياب من ُيحّب ان ينظر من خاللها. 

االعني ال ترى امنا هنالك من يرى بواسطتها : ايقضه وارفعه!
ارفع نظر العقل واستعمل عينيك كانسان ، انظر الى السماء واالرض. الى السماء اجلميلة واالرض اخلصبة 
والطيور الطائرة واالسماك السابحة في املياه والى الزروع النامية واالوقات املنظمة، تأّمل هذه كلها وابحث عن 

ا ال ترى.  صانعها انظر الى ما ترى واسأْل عمَّ
آمن مبا لم تَر من اجل االشياء التي تراها. زمن االميان زمن شاق، ومن ينكره؟ امنا العمل موعود باملكافأة. 
ال تكن كسواًل في عمل ترجو عليه اجرًا. االميان يدرك ما ال يدركه العقل البشري وحيث يعجز العقل ينجُح 

االميان، وحيث يعجز العقل ينمو االميان. 

ô ô ô
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عليَّ أن أبدأ يا رّب باإلميان الصل الى املشاهدة: اني اعدو على الطريق في طلب الوطن وتقول نفسي في 
السفر:ايها السيد ان بغيتي كلها امامك وتنّهدي غير خفّي عليك )37: 10(

وفي الوطن لن يبقى مجال للصالة بل للحمد الن كل شيء موفور. سوف ارى هناك ما أؤمن به هنا، وما 
ارجوه هنا سوف احصل عليه هناك، وما اطلبه هنا سوف اناله هناك.

انظر اآلن ما ارى واؤمن مبا ال ارى.
لقد دعوتني الى االميان ولم تتخلَّ عني، وبرغم انك امرتني بان اؤمن مبا ال استطيع ان اراه، فلم تتركني 

بدون رؤية شيء، اؤمن بواسطته مبا ال ارى.
ما كنت قادرًا على ان أراك إلهًا بل إنسانًا. لقد صرَت انسانًا. لقد صرَت انسانًا ليكون من اراه واؤمن به 

واحدًا.

من كتاب خواطر فيلسوف للحياة الروحية

للقديس أغسطينس 
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في انه ال يجوز أن تخجل من االميان باملسيح

على الوجه جبني وفي الضمير جبني.
وغالبًا ما يحمر اجلبني اخلارجي اذا ما صفع اجلبني الباطني : يحمّر خجاًل او يصفر خوفًا.

من املهم جدًا أن تعرف عالمة املسيح فيك : أفي قلبك هي فقط أم على جبينك وفي قلبك؟
إن حملت في قلبك تواضع املسيح فاحمل على جبينك تواضعه عالمًة أقول هذا الن الكثيرين يؤمنون به 
في قلبهم ويخجلون من االعتراف به بشفاههم. وما نفع االميان الباطني للبر اذا كان اللساُن يتردد في التعبير عما 

في القلب.
وتفضل  بتواضعك  تقر  أن  عن  فتمتنع  املتكبرين  تخشى  انك  كاف.  غيُر  ولكنه  الباطني  االميان  يرى  الله 
املتكبرين على الذين لم يرضهم بسببك وتخشى أن تعترف بتواضع ابن الله : انت ال تخجل من االعتراف بكلمة 
الله عظيمًا وقديرًا وحكيمًا ؛ بيد انك تخجل من االعتراف به مولودًا ومصلوبًا ومائتًا. ان العلي املساوي لآلب 

خالق كل شيء الذي خلقك وصّيرك ما انت عليه قد صار بشرًا وولد ومات من اجلك.
ايها املريض كيف تبرأ من مرضك وانت تخجل من دوائك؟ اختر الوقت : ها هوذا الزمن قد حضر، النه 
سوف يأتي ممجدًا، من قد احُتقر؛ وديانًا من قد حكم عليه، وسوف يقيم الناس من قد ُقتل، وسوف يؤيده الكل 

بعد أن رذل.
تأمل في احلاضر واملستقبل : احلقيقة اآلن هي موضوع اميان ؛ اما بعد فستظهر وتنجلي ؛ إختْر اآلن النصيَب 
الذي تريده لك في املستقبل. اتخجل من اسم املسيح؟ ان ذاك الذي تخجل منه اليوم بني الناس سوف يخجل 

منك عندما يأتي ممجدًا ليمنح الصاحلني ما وعدهم به وينزل باألشرار ما هددهم به. 
وأنت، أين تكون؟ وماذا تعمل أن تفرّس فيك العلي قائاًل : » خجلَت من تواضعي فلن تتمتع مبجدي« ؟ 

اطرح عنك اخلجل الكذاب وأقم محله جرأًة خالصية، إن حق لنا أن نسّميها جرأة. 
فيه حكم املوت.  نفذ  لتؤمن حقًا مبن  انك  الذبيح.  باملصلوب  ُتهان النك تؤمن  املسيح:  باسم  ال تخجل 
ولكن لوال دمه املسفوك لبقي عليك صك خطاياك. فضاًل عن ذلك، انت تؤمن بهذا املصلوب؛ لكن الذي مات 
فيه هو ما اخذه منك وليس تلك القدرة التي بها خلقك. منك أخذ صورة العبد وألجلك أخذها؛ فولد فيها وتألم 

وقام وصعد الى السماء. لقد قلت أربعة أشياء: ولد ومات وقام وصعد الى السماء. 
أثنان للبداية واثنان للنهاية: االول والثاني والدة وموت، والثالث والرابع قيامة وصعود الى السماء. في 

البداية اظهر طبيعتك البشرية وفي النهاية علمك ما ستكون مكافأتك. 
تعلُم بأنك مولود حكم عليه بأن ميوت، وجتهل أنه يجب عليك أن تقوم من املوت وتصعد الى السماء. 

ل ما أخذ وترّج ما اظهر. »اّيها التابع املصلوب، املتعبد شرًا  لقد أخذ ما كنت تعرف وأظهر ما كنت جتهل؛ فتحّمً
مليت، واملعَجُب مبتألم، عليك أن تفاخَر باهانٍة توّجه اليك من اجل املسيح. إن خجلت في مثل هذه املناسبة مّت.
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تأّمل كالم ذاك الذي ما غش البتة احدًا، حيث قال: » من ينكرني قدام الناس انكره قدام مالئكة الله«.)متى 
.)33 :10

اذا ُأهني املسيُح، فاِخْر وارفع رأسك؛ وممَّ تخشى على جبينك الذي سلحته بعالمة الصليب؟ املسيح مات 
الجلك يا كافر. ومع انك كنت عدوًا له فقد صاحلك الله مبوت ابنه. ها انت تلقى من املسيح أعظم محبة : لقد 
قّدم حياته الجلك يوم لم تكن له صديقًا واسلم ذاته عنك يوم كنت له عدوًا. فما اعظم محبة الله وتضحيته في 

سبيلك. لقد احبك يا خاطئ حبًا دفعه الى املوت من اجلك. 
قول  بخالصك.إسمع  حبًا  باميانك  املجاهرة  من  والتخجل  آمن  به؟  االعتراف  من  وتخجل  بهذا  أتؤمن 

الرسول. » بالقلب يؤمن االنسان للبر وبالفم يعترف للخالص«. )رومية 10 : 10(.
املسيح.ارسم  الشرف، عالمة  قبلت على جبينك، في مقر  يوم  البدء  باميانك في  ترددَت وال خجلَت  ما 

االشارة من جديد على جبينك؛ لئال ُيفسَد عليك صفوك لسان غريب.
التخجل من عار الصليب الذي قبله الله نفسه، حبًا بك، ورّدْد مع الرسول: » اّما أنا فحاشا لي اال ان أفتخر 

بصليب ربنا يسوع املسيح«. )غالطية 6: 14(
إن ذاك الذي صلبه شعب واحد ميُلُك اآلن حقًا في قلوب جميع املؤمنني به.
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رّب، اريد ان أضع شعارك على جبيني؛ ولن أخجل منه اذا طبعته في قلبي.
شعاُرك التواضع: بالنجم عرفك املجوس فكان هبة سماوية نّيرة منك اليهم؛ ولم تشأ ان يكون النجم شعارًا 

لك فوق جبيني، بل الصليب. 
تواضعك عنوان مجدك يا رافع املتواضعني بتنازلك وتواضعك. 

صلبيك مصباح كبير؛ وان اردت أن اضيء فلن اخجل من خشب املصباح. 
عجزُت عن أن انير ذاتي ألكون سراجًا وما متكنُت من اتخاذ محل فوق املصباح: متجدت يا من أعطيته، 

سوف امتجد بك فوق املصباح؛ إن راح املصباح سقطت أنا. 
حاشا لي أن أفتخر اال بصليبك، وليصلب لي العالم كما أنا ُصلْبُت للعالم. أغثني كيال أطلب السعادة من 

العالم، واغثني فابتعد عن سعادته.
العالم ميالق، فجنّبني فساده. العالم يهدد، فاجعلني ال أخشى هجماته. مجدي فوق املصباح؛ عليَّ أن 

احتفظ لسراجي بالتواضع مخافة ان تطفئه الكبرياء. 
من كتاب خواطر فيلسوف للحياة الروحية

للقديس أغسطينس 
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في أن االميان بدون اعمال ميت

عظيم هو االميان؛ إمنا ال فائدة منه إن خال من احملبة.
إرفع االميان يسقْط ما تؤمُن به وارفع احملبَة يسقْط ما تعمل؛ ألنَّ غايَة االميان أن تؤمن وغاية احملبة أن تعمل. 
إن كنت تؤمن وال حتب فلست تسعى الى الصالح وإن سعيَت فسعَي عبٍد ال سعي ابٍن؛ وخوفًا من العقاب 

ال حبًا بالبر. 
فاالميان الذي ينّقي القلب هو الذي يعمل عن محبة.

إن آمنت باملسيح، ضمانًا للطمأنينة في اخلطأ، ضللَت كثيرًا؛ الن املسيح الذي تنازل وجاء ملساعدتك، 
شفقة عليك، لن ينفعك اسُمه متى باشر قضاءه الصارم. 

»ليس من يقوُل لي يا رب يا رب يدخُل ملكوت السماوات بل من يعمل مشيئة ابي، وكثيرون يقولون لي في 
ذلك اليوم يا رب يا رب باسمك اكلنا وشربنا« )متى 7: 21-22( الشجب هو نهاية جميع املدمنني على امثال تلك 
االفعال: ومتى رأيت عددًا كبيرًا منهم ال يكتفون بتلك االفعال بل يعذرون من يقوم بها ويشجعونه، التزم انت 
ه  شريعة الله وال تتبع مخالفيها. ولن تدان بحسب افكارهم؛ بل وفقًا حلقيقة الشريعة؛ وال تقتصر على ما استحقَّ

لك اميانك من فضل؛ بل زْد عليه الرجاء واحملبَة وال تقلْق ملا سيكون.
احملبُة ال تستطيع اال ان تعمل؛ اعطني محبة خاملة، جامدة ال تعمل. اليس احلب هو الذي يأتي االفعال 
القاذورات. واجعل ما في حبك  البستان ماء  الى  نّق حبَّك وحَول  السفاهات؟  السيئة والقبيحة والقتل وسائر 

للعالم من زخٍم دافعًا له الى خالق العالم.
وما نفعك من التبشير باحلقيقة اذا كان قلُبك مخالفًا للسانك؟ وما نفعك من سماع احلقيقة ان كنت ال تبني 

على صخرة؟ 
إن سمعت وعملت بنيَت على صخره؛ اّما ان سمعَت ولم تعمل بنيت على الرمل وان بنيت على الرمل 

فللخراب تبني: ان لم تنب على صخرة طمى السيل وجرفك وصرت بال مأوى.
يستبقي  فال  يأكل؛  ما  يهضم  ان  عليه  ويصعب  جيدًا  يأكُل  كمن  كنت  به  تعمل  ولم  الله  كالم  سمعت  إن 

خالصه ما يأكل بل ينبذ الطعام فضاًل عن التقزز الذي يتسبب له من عسر الهضم.
واّي نفٍع لك من االميان إن كنت جتّدف؟ انت تعبد املسيح في رأسه وجتّدف عليه في جسده. إن كنت قد 

انفصلت عن اجلسد فالرأس ال ينفصل عن جسده بل يناديك من فوق: » بال سبب تكرمني«
إن االعتراف باملسيح حبًا بعبادته شيء واالعتراف به، صّدا له، شيء آخر. قال بطرس متّسكًا باملسيح: 
»انت هو املسيح ابن الله احلي« )متى 16 : 16( ، وقالت الشياطني صّدا له عنهم: »نعرف انك انت ابن الله« )مرقس 

.)12 : 2

اميان املسيح متحد باحملبة واميان الشيطان خاٍل من احملبة : ومن ال يؤمن فهو شّر من الشيطان واكثر تأخرًا منه. 
وان قالت الشياطني نعرف انَّك انت ابن الله، » فهل هذا يعني انهم ميلكون معه الى االبد؟ حاشا. 
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وعلى سؤال املعلم: » من أنا على حّد قولكم؟« اجاب بطرس: »انت املسيح ابن الله احلي« فقال له الرب: 
»طوبى لك يا سمعان بن يونا« )متى 16 : 15(.

وقال له الشياطني الكالَم عيَنه. وملاذا ليسوا سعداء؟ النهم قالوا ذلك عن خوف، وبطرس قال عن محبة. 
انك سمعَت اعترافًا مماثاًل امنا ال جتُد محبًة مماثلة. 

الكالم هو هو ؛ امنا الرب يسأل االصَل وال يسأل الزهرة.
اسمع القديس يعقوب: » ما املنفعة يا أخوتي اذا قال أحد إن له اميانًا وليست له أعمال؟ العّل االميان يستطيع 
ان يخلصه؟ االميان بغير االعمال ميت«. )يعقوب 2: 14- 20( حتى َم ينخدع اولئك الذين يعدون نفوسهم بحياة 
اني اؤمن. اعمل مبا تقول؛ وذلك هو  ام ال؟ قل لي. وتقول :  أتؤمن  اميان ميت؟ اسألك  إنطالقًا من  خالدة 

االميان. وال تسّبح الله بصوتك وحسُب؛ بل فلتأتلف اعمالك مع صوتك في تسبيحه. 
في  صوتك  وليكن  مستمرًا  نشيدًا  كلها  حياتك  إجعل  تسكت؛  اخرى،  واحيانًا  بصوتك،  احيانًا  تنشد، 
اعمالك. اكفر بالعالم اوال وتصدق على احملتاج؛ وانبذ ما يهواه العالم وال تبال باالهانات؛ وال تبغ انتقامًا من 
أحد؛ بل قّدم خدك ملن يصفعك وصّل العدائك وال تطلب احدًا مبال لك اخذه؛ وإن أسأت الى احد في رزقه 

فعّوض عليه اربعة اضعاف. 
وليكن حبك لله، في ما تصنع، حبًا منزهًا عن كل شيء وُحبك لقريبك، خيرًا.

ال شيء لك تقدمه الى الله؛ امنا لك ما تعطي القريب: آس البائس يغُزر فضلك، وأعط مّما لك، من ال ميلك 
شيئًا، ووّزع الفائض عنك على الفقراء. 

إن كنت ذا ماٍل فأطعم املسكني؛ واكُس العريان؛ وابن كنيسًة واعمل اخلير جهدك. 
وإن كنت ذا فطنٍة فدّبر القريب وبّدد منه ظالم الشك بنور التقوى. وإن كنت ذا علم فخذ من مخزن الرب؛ 

وغّذ اخوتك وقّو املؤمنني وادُع التائهني وابحْث عن الضالني واعمل كل ما تستطيع. 
إّنا لنجُد بني املساكني انفسهم من يعرفون كيف ُيبذلون نفوسهم فيقدم هذا رجله ألعرج وذاك عيَنه ألعمى 
وآخر يدفن املوتى. انها ألمور يستطيع كّل واحد ان يقوَم بها؛ وبات من الصعب جدًا وجوُد من ال يستطيع ان 

يقدم لقريبه شيئًا. 
وعلى هذا النحو تتم وصية الرسول: » احملوا اثقال بعض وهكذا أمتوا ناموس املسيح« )غالطية 6 : 2(.

رين فاعمل اذن على أن تنميه فيك.  إن كان هذا االميان اميانك فانت احد املختارين املنتخبني املبرَّ
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عواطف و صلوات

يا سيدي يسوع املسيح اني اؤمن فاجعلني احبك بهذا االميان: ألن من يؤمن بك يحبك ال كما كان 
الشياطني يؤمنون وال يحبون: ومع انهم آمنوا فقد كانوا يقولون: »ما لنا ولك يا ابن الله« ؟ )متى 8: 29(.

اجعلني اقرن احملبة باالميان، فال اقول : »مالي ولك؟ » بل لقد افتديتني يا رب فسأمتسك بك. 

اليك اصرخ، اغثني لئال تخرس فيَّ اعمالي ويظل صوتي مدويًا.

اليك اصرخ كافرًا بالعالم وملذاته وموزعًا مالي على املساكني.

اليك اصرخ قائاًل بحياتي ال بل فيَّ : لقد ُصِلَب لي العالم وانا ُصِلْبَت للعالم )غالطية 6 : 14 (.

اليك اصرخ موزعًا مالي على الفقراء واحملتاجني.

سوف اقرن حياًة مستقيمة باميان مستقيم! اعترف لك بكالمي فانطق باحلق، واعترف لك باعمالي فأحيا 
حياة صاحلة.

من كتاب خواطر فيلسوف للحياة الروحية
للقديس أغسطينس 
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حلاق أّمه به الى ميالنو...

َألم  ألم تخلقني انت ومتّيزني عن دواّب االرض؟  أين تراجعت؟  اين كنت؟ والى  يا رجائي منذ صباي، 
جتعلني اكثر حكمًة من طيور اجلو؟ لقد رحت في الظالم على طريق زلٍِق وفتشت عنك في اخلارج فلم اجد اله 

قلبي؛ وغضت في جلج البحار فضاعت ثقتي، ويئست من الوصول الى احلقيقة. 
حلقت بي امي – معتمدة على تقواها الصحيحة – في البحر والبر، متوكلًة عليك في كل املخاطر حتى انها، 
لدى اشتداد اخلطر في البحر، راحت تشجع البحارة الذين يجب عليهم في مثل تلك احلال أن يشّجعوا املاّلحني، 

احلديثي العهد، وتبشرهم بسالمة الوصول؛ بهذه السالمة، التي ضمنَتها لها في الرؤيا. 
للمانوية  تركي  عن  اخبرتها  حني  لكن،  احلقيقة.  الى  الوصول  من  يائسًا  الغرق،  على  مشرفًا  فوجدْتني 
تكن  لم  بشرى  سماعها  لدى  تغمرها  التي  كتلك  الفرح،  من  موجٌة  غمرْتها  الكثلكة،  عن  خارجًا  ومكوثي 
، أنا الشقي، وقد طال ما بكت عليَّ كأنني ميٌت تسأل له القيامة؛ وكم حملتني  باحلسبان؛ واطمأنت قليلاًل اليَّ
ثم  احلياة  اليه  اقول، وتعود  الشاب، لك  ايها  آمرًا:  انت البن االرملة  لتقول  اليك  على نعش فكرها وقدمتني 

ه الى امه!  م فتردُّ يتكلَّ
الى  لم اصل  بدموعها. وإن  يوم،  تسألك، كل  كانت  ما  الى  بلغُت  أنني  تأخذها غبطٌة حني علمت  ولم 
احلقيقة فقد رجعُت عن غّيي. واذ كانت واثقًة من وعدك الصادق، اجابتني برزانة كلية وبقلب يطفح ثقة: لقد 
. ولكنها ازدادت صالًة وبكاًء  وعدني يسوع املسيح بان اراك كاثوليكيًا مؤمنًا قبل موتي. ذاك كان كالمها اليَّ
اليك يا ينبوع الرحمة، لتسرع الى اغاثتي، وتبدد ظالمي بنورك. لقد كانت تسرع الى الكنيسة وتواظب على 
الصالة فيها استقاًء للمياه املتدفقة للحياة االبدية من بني شفاه امبروسيوس. أحبت ذاك االنسان العظيم كأنه مالٌك 
د بني الشك واليقني ووثقت بأنني سأتعافى من  آٍت من قبل الرب؛ وعلمْت انه اوصلني الى ما انا عليه من التردُّ

مرضي بعد هذا اخلطر الشديد، او باألحرى، بعد هذه األزمة العارضة، حسب قول األطباء. 
مونيكا تضحي ببعض ممارساتها التقوية استجابة لطلب امبروسيوس

واذ كانت حتمل الى قبور القديسني، حسب عادٍة درجت عليها في افريقيا، حساًء وخبزًا وخمرًا صافيًا، 
رفض احلاجُب تقادمها. وملا علمت ان االسقف يحّرم ذلك، رضخْت ألمره فعجبُت كيف انها آثرت تأثيم العادة 
التي َدَرَجْت عليها حتى اآلن وأبت االعتراض على امر االسقف ألنها اتخذت القناعة شعارًا لها. انقطعت عنها 
بكل طيبة خاطر وبداًل من ان حتمل الى املدافن سلًة مألى بثمار األرض، حملت اليها قلبًا يطفح بأطيب األماني 
واصفاها ووهبت املعوزين، ما استطاعت الى ذلك سبياًل؛ وارادت أن ُيحتفل على املدافن بتوزيع جسد الرب 

ألن الشهداء قد ُذبحوا ونالو اكليل املجد بعد ان ساروا على خطى املسيح املتألم. 
لكنني، بحضرتك، ادرك، ايها الرب الهي، ان امي ما كانت رضيت باستئصال تلك العادة، لو لم يكن 
ا هو فقد كان يحب فيها  امبروسيوس هو احملّرم لها. لقد كانت حتترمه كثيرًا وحتبه حبًا شديدًا بسبب خالصي؛ امَّ
تقواها، وغيرتها على عمل اخلير واملواظبة على احلضور الى كنيستك. وحني يراني ال يتمالك عن مدحها والثناء 
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عليها وعن تهنيئتي بهذه األم، وهو يجهل جوهر ابنها الذي يشك بكل شيء؛ وال يرى أن بلوغ احلقيقة ممكن.
تردده أمام امبروسيوس 

املناقشة؛  الى االطالع ويحب  لتغيثني ألن عقلي كان مييل  اليك بدموعي  اكْن اتضرع  الوقت لم  في ذلك 
وظننُت أن امبروسيوس انسان يسعد مبا تقدمه له تلك الشخصيات البارزة من مظاهر احلفاوة و االكرام. شيٌء 
له. اما امانيه ومعاركه ضد التجارب املالزمة لسيادته وتعزياته في احملنة وافراحه  واحد كان يشغل بالي فيه: تبتُّ

الطيبة التي يشعر بها حني يلوك خبزك بفم قلبه اخلفي فقد كنت اجهلها وال اعلم عنها شيئًا. 
هو ايضًا كان يجهل ما فيَّ من قلق وما يحيق بي من خطر. وانا استصعبت أن اسأله ما اريد، وفقًا ملا اريد. 
وحالت بيني وبينه جمهرة من ذوي االشغال كان يسهم في حل مشاكلهم حتى اذا ما فرغ من مساعدتهم كان 

يقضي اوقاته القصيرة، في تغذية جسده بالضروري من القوت وعقله باملطالعة. 
ولسانه  صوته  اما  معانيها؛  يستقصي  وعقله  بسرعة  الصفحات  تلتهمان  عيناه  كانت  مطالعته  اثناء  في 
فجامدان. كم مرة وقفت ببابه، وال حرج في الدخول عليه؛ وال حاجب مينع الزائرين عنه، فرأيته يقرأ بصوت 
لئاّل  اغادره  – ثم  العميق  تفكيره  عليه  يفسد  أن  يجرؤ  الى صمت طويل - ومن  واستسلم  فأجلس  منخفض؛ 
يستثقل وجودي ان انا سلخته عن تلك الهنيهات القصيرات التي يفيد منها ترويحًا عن النفس بعن أن ينتهي من 
حلِّ مشاكل الناس. ولرمبا اجتنب املطالعة بصوٍت عاٍل لئاّل يضطر الى شرح نص غامض او الى مناقشة مسألة 
دة فيضيع اذ ذاك قسمًا من وقته املعنيَّ لفحص الكتاب، تلبية لطلب مستمع، معجب بالقراَءة. وقد تكون  معقَّ
ضرورة احملافظة على صوته الذي اخذ يخف تدريجيًا هي التي حملته بحق على ان يقرأ بصوت منخفض. وايًا 

كان الدافع الى اتخاذ هذه الطريقة، فال شك، انه دافع طيٌب، لدى رجٍل صالح نظيره. 
اليه سبياًل إاّل في  عجزُت حقًا عن أن أسال، ساعة اشاء، صوتك املقدس احلال في قلبه؛ وما استطعت 
ينتابني من قلق واضطراب، فلم اجدها. ما مرَّ قُط  اليه مبا كان  األوقات الوجيزة. بحثت عن فرصة اسر فبها 
قلبي،  الى  تدخل  الثقُة  اخذت  احلني  ذاك  مذ  احلق.  الكالم  الشعب  امام  باتقاٍن  يشرُح  وسمعته  اال  الرب  يوُم 
شيئًا فشيئًا، مترجيًا وجود حٍل ألقوال الدجالني اخلبيثة وتهمهم املوجهة ضد الكتب االلهية التي خدعوني بها 

واضلوني. 
يفهموا  لم  الكاثوليكية،  كنيستك  في  بالنعمة  صورَتهم  دَت  جدَّ الذين  الروحيني،  ابناَءك  أن  ادركُت  وملا 
لم  بشريًا يحدك، عال وجهي االحمرار فرحًا؛  الله« وأنَّ لك جسمًا  كلمتك : »االنسان مخلوق على صورة 
اشك في جوهر الروح، لكوني نبحُت طوال سنوات عدة ضد االشباح التي ولدتها اخلياالت اللحمية، ال، ضد 
االميان الكاثوليكي. وكم جتاسرت وكفرت يوم اعتبرت ذاك التعليم خاطئًا فأثَّمته بدل أن ابحث عنه بدقة!! ايها 
املتسامي والقريب، اخلفي واحلاضر، يا من ال متلك أعضاَء كبيرة واخرى صغيرة، أيها احلاضر بكليتك في كل 
ك مكان، لقد صنعَت االنسان على صورتك ولم تشاطْرنا صورتنا اجلسدية وها هو من قمة  مكان دون أن يحدَّ

رأسه الى أخمص قدميه موجوٌد في مكان. 
ى عن معنى هذا االميان؛ ال ان احتجَّ  واذ كنُت أجهل شكَل صورتك َوَجَب عليَّ أن اقرَع بابك وان أحترَّ
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ضده بوقاحة، كأني على حقٍّ فيما كنت اظن صوابًا. ُيقاس اخلجل الذي اعتراني، الغتراري طوياًل مبا وعدوني 
ثابٌت  كأنه  ثابتًا  ليس  مبا  تبشيري  إن  ثابتة.  حقيقة  وراء  سعيًا  مضجعي  علي  قضَّ  الذي  الهم  بنسبة  حقيقة،  به 
بيَد  بعد؛  فيما  التعاليم إال  تلك  لم يتضح لي ضالُل  اعتناق الضالل.  يدُل على حماسي وسذاجتي في  واكيٌد 
التهم العمياء ضد  َأنزلُت منزلة األكيد ما ليس اكيدًا، حني وجهُت  بانني، فيما مضى، قد  اني مذ اآلن وثقت 
م ما كنت احاربه  كنيستك الكاثوليكية. اما تعليم الكنيسة احلقيقَة فقد اجهله؛ بيد انها في كل حال لم تكن تعلِّ
ايها الرب الهي، وال سيَّما حني ادركُت أن كنيستك  ُر باستمرار وفرح  بشدٍة واؤّثمة. هنا بدأُت اتراجُع واتطوَّ
الواحدة، جسَد ابنك الوحيد، التي فيها تعلمُت، حدثًا، اسم املسيح، لم تتذّوق ابدًا تلك األكاذيب والترهات 
دت في تعليمها السليم اخلالي من كل غش، مكانًا رحبًا، لك، ايها اخلالق لكل شيء، مكانًا  الصبيانية وال حدَّ

ه األعضاء البشرية.  حتدُّ
واغتبطُت كذلك، ألن كتب الشريعة القدمية واألنبياء لم ُتعَرض عليَّ اليوم كما في املاضي حيث الحظت 
التذ في سماع امبروسيوس  اللوم الى قديسيك على عواطف هم براٌء منها. وكنت  امورًا كثيرة تافهة فوجهت 
يرّدد في مواعظه للشعب، قاعدة سلوك، يدعو اليها باحلاح : »احلرف يقتل والروح يحيي«. وحني يرفع الستار 
ازال حتى تلك  يقل شيئًا يزعجني وإن كنت ال  لم  يبدو احلرف خاطئًا.  الروحي حيث  املعنى  السري يكتشف 
السقوط؛ فكان ترددي هذا  بعيدًا عن شروحه، خوفًا من  َأم ال. وظل قلبي  ان كان يقول احلق  الساعة أجهل 
سبب موتي؛ واردُت أن أتأكد مما ال يرى كما أنا واثق من أن سبعة وثالثة جتمع عشرة. ولم أكن مجنونًا ألدرك ان 
احلصول على هذا الطلب كاماًل امٌر مستحيل؛ وزعمت اني اصل الى اليقني عينه في كل حقيقة : جسدية كانت، 

بعيدة عن حواسي، ام روحية؛ فيما ال يستطيع عقلي أن يتصور ما ال جسد له. 
َق عينا عقلي املطهرتان بحقيقتك اخلالدة، الثابتة الى االبد؛ امنا يحدث  وكان يلزمني االميان ألشفى، فتحدِّ
احيانًا النساٍن مير على طبيب جاهل ان ال يعود يثق حتى بالنطاسي البارع. وعلى هذا النحو فان نفسي التي ال 
شفاَء لها إال بالميان، رفضت الشفاء خوفًا من أن ُتخدع في اميانها، وامتنعت عن قبول ذاك الدواء، االميان، 

ه يداك وتوزعانه على املرضى في العالم بأسره؛ وقد جعلَته دواًء شافيًا!  الذي تعدُّ
ومنذئذ اخترت املعتقد الكاثوليكي بعد ان وجدُت فيه حكمًة وصراحًة كليًة اذ يدعوني الى االميان مبا ليس 
ا ألنه يستحيل – ولم اجد فيه اثرًا  ا الن الكشف عنه ممكن لدى البعض دون سواهم و إمَّ صريحًا وواضحًا – إمَّ
للرياء املعروف في املانوية التي تهزأ باالميان، وتعتمد عْلمًا مرتكزًا على وعود فارغة؛ وتطلب منك املانوية ان 

تؤمن مبجموعة من االمثال يستحيل الركون اليها والتثبت منها ألنها من صميم اخلرافة. 
َنَشَأْت فيَّ تدريجيًا  الرحمة واحلنان لتضمد جراحه،  الكلية  بيدك  الهي آخذًا قلبي،  الرب  ايها  وبينا كنت 
الفكرة التالية: كم من اشياء ال عدَّ لها، آمنُت بوجودها قبل أن أراها واطلَع عليها؛ وكم من احداٍث في تاريخ 
رأي  الى  أو  االصدقاء  الى شهادة  استنادًا  منها وعنها  الكثير  امنا صّدقت  بنفسي  أَرها  لم  وبلدان ومدن  البشرية 
االطباء وسواهم من هذه الفئة أو تلك؛ وإال ملا أتينا شيئًا ُيذكر في هذه احلياة. اني اذكر جيدًأ واقتنع متامًا واومن 
. من اين لي هذا؟ اذا كنت ال اقبل ما يقال لي بهذا الصدد؟ وهكذا  اميانًا ثابتًا باني ابٌن، لهذين الوالدين، ألبويَّ
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فقد اقتنعت بان من ال يؤمنون بكتبك االلهية التي اعترفت بسلطانها معظم شعوب العالم يستنزلون اللوم عليهم 
بخالف من يؤمنون. ثم اقتنعت بانه ال يجوز لي أن أصغي اليهم وهم يقولون: كيف تعرف أن البشر أخذوا هذه 

الكتب من روح االله احلق الذي ال يغش وال يخدع؟ 
الفالسفة  يتبادلها  التي  واالتهامات  السفسطائية  املناقشات  في  َأجْد  لم  به؛  القبول  عليَّ  وجب  ما  ذاك 
املتخاصمون، وقد اطلعُت عليها في الكتب، برهانًا أعتمده ألنتزع من قلبي االميان بوجودك، وبأنك تدبر الكون 

بأسره؛ وان لم اعرفك من انت. 
ن لنفسي فكرًة  وتأرجح إمياني بني الضعف والقوة مع أني بقيت مؤمنًا بأنك موجوٌد، تعتني بنا. ولم اكوِّ

صحيحة عن جوهرك وعن السبيل الذي يوصلنا اليك او ذاك الذي نعود عليه اليك.
رنا بسبب ضعفنا عن ادراك احلقيقة بفضل عقلنا وحده؛ واحتجنا الى كتبك املقدسة فأخذت أعتقد أنه،  قصَّ

لو لم َيحُسْن لديك أن نؤمن بك ونبحث عنك بواسطتها، ملا كنت منحَتها ذاك السلطان في املسكونة كلها. 
لقد َأعرضُت عنها ملا فيها من اشياء يستحيل فهمها وقبولها؛ بيد َأني، لدى سماعي بعض شروٍح مرضيٍة 
لها، وجدُت السبب في عمِق اسرارها اخلفية؛ واعتقدُت أن سلطان الكتاب املقدس، وإن ظل في متناول اجلميع، 
يكسب احترامًا افضل وثقة املؤمنني حني يشرح شرحًا علميًا عظمة اسراره اجلليلة. إن صفاء لغته ويساطة اسلوبه 
جعلته في متناول اجلميع ونبَّهت ذوي العقول الراجحة وفتحت احشاَءها جلميع الناس وفيها استقبلتهم؛ بيد ان 
نخبة مختارة وصلت اليك؛ انها لنخبٌة قليلة، امنا اكثر ممَّا يظنون، بفضل ما لتلك الكتب من سلطان وما هي عليه 

من وداعة مقدسة تهيب بالناس الى أحضانها. 
؛ انا كنت اتهادى فوق االمواج وانت  ذاك ما كنُت اتأمل فيه يوَم كنَت بقربي؛ انا كنت ابكي وانت تصغي اليَّ

تضبطني بيمينك؛ انا كنت أسير على طريق العالم الرحب وانت لم تتخلَّ عني. 
كان بي نهٌم من املجد والكسب والزواج وانت تهزا بي. ومن جراء تلك الشهوات حتملت من الصعوبات 

ها وانت حتنو عليَّ وظهر لي حنانك يوَم ابيَت ان اذوق احدًا سواك.  امرَّ
ني مباضي ألعترف به اليك. فلتلتصق اآلن نفسي بك بعد  هاك قلبي، يا رب، انظر اليه يا من اردت أن تذكرِّ

أن سلختها عن دبِق املوِت اللزج. 
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