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املقدمـة

اإىل الإخوة الأجالء الأ�ساقفة واإىل الكهنة والرهبان والراهبات 
يف  الأعّزاء  املوؤمنني  اأبنائنا  واإىل  وال�سمام�سة  املكّر�سني  والأ�سخا�س 

اأبر�سية القد�س،
ال�سالم لكم من لدن رّبنا ي�سوع امل�سيح!

يف الأحد الأخري من ت�رشين الأول 2012، املوافق عيد �سّيدتنا 
بقّدا�س احتفايّل يف  الإميان  �سنة  افتتحنا  فل�سطني،  �سّيدة  العذراء  مرمي 
دير رافات، ولحقًا يف عّمان، يف كني�سة �سّيدة ال�سالم. ونختتم زمن 
ال�سابع  يف  القفزة،  جبل  على  النا�رشة،  يف  ال�سنة،  هذه  هذا،  النعمة 
ع�رش من ت�رشين الثاين القادم 2013، ويف رعايانا يف الأحد الالحق.
ومن الأحداث التي تخلَّلت ال�سنة انتخاب حرب اأعظم جديد. 
ومنذ انتخابه اإىل اليوم، ما زال البابا فرن�سي�س ُيده�سنا بتوا�سعه وتعليمه 
اليومّي وقراراته احلكيمة التي تهدف اإىل ا�سالح الكني�سة واإنعا�سها. 
وبالفعل هبَّت رياح التجديد، وناأمل اأن ت�سل اإىل كل واحد منا كي 
نبلغ »ملء قامة امل�سيح« )اأف�س�س 4: 13(، فيحّقق كلُّ واجد منا دعوته 

اىل القدا�سة والكمال.
�سدرت يف بداية »�سنة الإميان« ر�سالة لقدا�سة البابا بندكتو�س 
ال�ساد�س ع�رش، »باب الإميان«، وختمها البابا فرن�سي�س بر�سالة اأخرى، 
»نور الإميان«. وهي ر�سالة �سارك فيها احلربان، البابا بندكتو�س والبابا 
ال�سعبة،  هذه  اأيامنا  يف  لنا،  اهلل  من  ونور  حربين،  ر�سالة  فرن�سي�س. 
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اإمياننا لنزداد تقبُّاًل للظروف ال�سعبة  اأم�ّس احلاجة اإىل  حيث نحن يف 
التي نعي�سها. 

�سنة الإميان، تعني �سنة اأردنا اأن نزداد فيها اإمياًنا. �سلَّينا وقلنا هلل: 
اإمياًنا« )لوقا 17: 5(، حتى نرى ونزداد هداية يف جميع  »يا رّب زدنا 
مواقفنا. يف هذه الر�سالة الراعوية، اأَوّد اأن اأحاول الإجابة معكم على 

ثالثة ا�سئلة:
ما هو الإميان؟  )1
»ملاذا اأومن؟«  )2

لالأجيال  ن�سلِّمها  وكيف  غرينا  اإىل  الإميان  هبة  ننقل  كيف   )3
التي تلينا؟ 

الف�صل الأول

ما هو الإميان؟

الإميان ف�صيلة الهية
باأّنه:  الإميان  الكاثوليكّية  للكني�سة  امل�سيحّي  التعليم  ف  ُيعرِّ  1
اهلل  به  كلَّمنا  ما  وبكّل  اهلل،  بوجود  نوؤمن  بها  التي  الإلهّية  »الف�سيلة 
واأوحاه، وتعر�سه الكني�سة املقّد�سة علينا لنوؤمن به، لأّن اهلل هو احلّق 
اإىل  املوؤمن  ي�سعى  لذلك  هلل.  كلَّه  اأمَره  الإن�سان  ي�سلِّم  بالإميان  عينه. 

معرفة اإرادة اهلل واإىل تتميمها«.1
لي�س الإميان جمّرد قبول فكرّي حلقائق معيَّنة حول اهلل، ولكنَّه 
فعل قبول وا�ست�سالم حّر وطوعّي، مثل ا�ست�سالم الطفل بني يَدي والده 
املوؤمن  والتزام كامل مينح  اهلل  اإىل  انتماء  به. وهو  يحّبه ويعتني  الذي 
امل�سيح،  ي�سوع  �سخ�س  لنا يف  نف�سه  اأظهر  باإلٍه  الكّلّية  والثقة  الرجاء 
لها. حدَّ  ل  حمّبة  لالإن�سان  حُمبًّا  مّنا،  واحٍد  كلِّ  من  قريًبا  نف�سه  اأظهر 

الإميان نور �صاطع
العامل  اىل  الطريق: »جئت  لنا  ينري  امل�سيح  ي�سوع  نوؤمن لأّن   2
النور  )يو 46:12(. وهذا  اآمن بي ل يبقى يف الظالم«  نوًرا، فكلُّ من 
يوّجه  واأن  وم�ستقبلنا،  حا�رشنا  حياتنا،  مناحي  كّل  ي�سيء  اأن  قادر 

التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية، رقم 1814.  1
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م�سريتنا يف اأيامنا هذه اأيًّا كانت ال�سعاب فيها. نرى واقعنا ال�سعب، 
نرى  الب�رشّية.  العني  عليه  تقدر  مما  واأعلى  واأعمق  واأبعد  اأكرث  ونرى 
القرارات  ناأخذ  فاإّن الإميان حكمة جتعلنا  بقدر ما يرى اهلل. ولذلك 
ال�سحيحة يف الوقت ال�سحيح. اأّما اإذا غاب هذا النور، »اأ�سبح كلُّ 
ا التمييز بني اخلري وال�رش، بني الطريق  �سيء م�سّو�ًسا واأ�سبح �سعًبا جدًّ
حلقات  يف  ندور  يجعلنا  الذي  والطريق  الهدف  نحو  يقودنا  الذي 
ُمفرغة، بال اجّتاه« )نور الإميان، 3(، واأ�سبح من الع�سري علينا اأن نفهم كّل 
ما نحن فيه يف هذه الأر�س ويف كني�ستنا وماذا يريد اهلل مّنا. الإميان 
تها يف ذاتها، وت�سبح قّوة فينا، بها نقدر اأن  هبة من اهلل، وهبة اهلل قوَّ

م اإرادته القّدو�سة بالرغم من �سعفنا الب�رشّي. نتمِّ

الإميان كنز ثمني
)راجع متى 13: 44(. املخباأُ يف حقل  الثمني  الكنز  الإميان هو   3
اكت�سفناه بنعمة اهلل، ومن اأجله نبيع كلَّ �سيء لمتالكه. واحلقل الذي 
يحوي هذا الكنز هو نحن. ونحن امل�سيحّيني حمظوظون لأنَّنا ملكنا 
وعرفنا  اإمياننا  وتعّلمنا  ن�ساأنا  وفيها  املقّد�سة  الأر�س  يف  الكنز  هذا 
نكون  اأن  اإىل  ودعانا  وباركها،  اأر�سنا  قّد�س  الذي  امل�سيح  ي�سوع 
�سهوًدا له وحاملني لر�سالته يف الأر�س التي علَّم فيها، وفيها مات من 
اأجل خال�سنا وقام واأر�سل روحه القّدو�س لريافقنا. ولهذا قال لنا: »ل 
تخف، اأيّها القطيع ال�سغري« )لوقا 12: 32(. ومن ثمَّ ل نَخف من قّلة 
عددنا و�سعفنا، فقّوتنا هي يف ذاك الذي دعانا من الظلمة اىل النور 

وجعلنا من اأبناء النور )راجع 1 بطر�س 2: 9(.

اهلل اأمــني
4 من اآَمَن اأَِمَن، من اآمن باهلل كان اآمًنا )راجع نور الإميان، 10و23( اأي 
�سلك طريق احلياة اآِمًنا مطمئًنا لأّن اهلل رفيقه، واهلل وعَده باخلال�س، 
اآمن باهلل  الوقت من  باأمان. وبنف�س  اأي باحلياة وبالنور، ولهذا ي�سري 
اأغ�سطيُن�س:  مدعو ان يكون اميًنا لن اهلل امني نحونا. قال القدي�س 
»الإن�سان الأمني هو من يوؤمن باهلل الذي يعد، والإله الأمني هو من 

يهب الإن�سان ما قد وعده به« )نور الإميان، 10(.
اإمياننا  يعّزز  ُيخِلف وعوده. والذي  النهاية و ل  اأمني حتى  اهلل 
ل  ثم  ومن  ويحبُّنا.  �سيء  كلَّ  وَيعَلم  �سيء،  كّل  على  قادر  اأّنه  هو  به 
�سيء يخيفنا: ل احلا�رش ول امل�ستقبل، ول ال�سطرابات التي تع�سف 
ببلداننا: لأّننا ننظر ونرى ونوؤمن ونعلم اأننا اآمنون بالأمان الذي هو 

احلياة كما يريدها اهلل لنا.
ولتبقى حياة الإميان فينا وتنمو، لنبقى مع اهلل. ولذا، ل بّد من 
بقائنا يف حالة اإ�سغاء اإىل كلمته، ول بّد من القراءة والتاأمل يف كالم 
اهلل. اإذا اأ�سغينا اإىل اهلل �سن�سمع �سوته لأّن كالمه حّي، وهو يكلِّمنا يف 
ل مبختلف املمار�سات،  الكتاب املقد�س. وقراءة الكتاب املقّد�س تكمَّ
البيتّية  ال�سالة  و  الأحد  قّدا�س  اهلل:  اأمام  للح�سور  منا�سبات  وكلُّها 
كّل  كلُّها.  اهلل  وو�سايا  الأقد�س،  والقربان  التوبة  �رشَّي  من  والتقّدم 
لنا لنكون حا�رشين يف  هذه املمار�سات تخلق فينا حياة جديدة، وُتر�سِ

جمتمعنا نحمل اإليه الر�سالة التي حّملنا اإياها اهلل.
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اإميان اإبراهيم
5 وذكرت الر�سالة »نور الإميان« موؤمَنني كبرّيين هما اأبراهيم 
نا. ابراهيم مل ير اهلل ولكّنه  اأبونا يف الإميان ومرمي العذراء اأمُّ الكني�سة واأمُّ
�سمع �سوته واآمن بوعوده حتى ولو كانت اأحياًنا تفوق اإدراكه. وعده 
اهلل بابن يف �سيخوخته عندما كان كهاًل وامراأته �سارة عاقًرا. اآمن ونال.

ووعَده اهلل بن�سل مثل جنوم ال�سماء ورمل البحر، واآمن بوعد   
اهلل، حتى عندما طلب اهلل منه اأن ُي�سّحي بابنه ا�سحق، وحيده الذي 
به كان �سينال ذّريّة كبرية. اآمن ابراهيم باأّن اهلل الذي وهبه ابًنا عندما 
كانت اح�ساء �سارة »ميتة« كان قادًرا اأن ُيحييه من جديد واأن يحّقق 

وعده ب�سكل ل يفهمه الآن.
اإبراهيم هو مثال الإميان الكامل واملطلق، الذي ي�ست�سلم  اإميان 
وي�سري مع الرّب، دون خوف اأو ترّدد، لأّن اهلل اأمني ل ُيخِلف وعده 

ول ينكر ذاته )راجع 2طيموتاو�س 13-11:2(.

اإميان مرمي العذراء
كالم  قت  �سدَّ الإميان.  بنور  حياتها  اأحداث  مرمي  عا�ست   6
املالك، اأّنها �ستحبل بدون قّوة اإن�سان، بل بقّوة الروح القد�س، و�ستلد 
ابن اهلل العلّي )راجع لوقا 1: 31-32(. واآمنت باأن خالتها األي�سابات التي 
�سيخوختها، فذهبت  ابًنا يف  ا  اأي�سً تلد هي  �سوف  ال�سّن  تقّدمت يف 
ملَّا  باهلل  اآمنت  جانبها.  اإىل  والوقوف  لزيارتها  كارم  عني  اىل  م�رشعة 
اآمنت  ا�سطهاد هريود�س.  من  هرًبا  م�رش،  اىل  تهرب  اأن  منها  طلب 
قانا  فاآمنت يف عر�س  كلَّه،  ال�رشَّ  تدرَك  اأن  قبل  وب�رشِّه،  ابنها  بي�سوع 

ل املاء خمراً، ليبارك  اجلليل اأّنه �سي�ستجيب لها واأّنه قادر على اأن يحوِّ
الُعر�س. وبه كّل ُعر�س يف اأفراح الب�رشّية �سار مبارًكا.

اأبيه  اإرادة  م  يتمِّ كان  ال�سليب  على  املائت  ابنها  باأّن  اآمنت 
اآلمه  العامل. و�ساركته يف  ذاته ذبيحًة خلال�س  م  يقدِّ واأنَّه  ال�سماوّي، 
من  ابنها  اأقام  عندما  اإميانها  اهلل  فكافاأ  الإميان.  يف  و�سامدة  �سامتة 
املوت ظافًرا. واإميانها اأعطاها طماأنينة وقّوة و�سعادة عميقة على مدى 
األي�سابات ت�سيد بها قائلة: »طوبى  التي عا�ستها، مّما جعل  الأحداث 

ملن اآمنت باأّن ما بلغها من عند الرّب �سيِتّم« )لوقا 1: 45(.
عا�ست مرمي حياة اإميان بطولّية، كاأَمة للرب متوا�سعة م�ست�سلمة 
كّل  دائًما  تفهم  تكن  اأّنها مل  ولو  وم�سيئته يف حياتها، حتى  لإرادته 
طاعة  مرمي  عا�ست  مطلقة هلل.  ب�سورة  »َنَعم«  حياتها  فكانت  �سيء. 
الإميان له تعاىل، لعلمها باأّن اهلل �سادق واأمني، وهو خملِّ�سها وفاديها 
ا لكلمته الأزيل،  الذي نظر اإليها ورفعها وقّد�سها وا�سطفاها لتكون اأُمًّ

الرّب ي�سوع امل�سيح، خمّل�س العامل )راجع لوقا 49-46:1(.

الإميان واملحبّة
»باب  الر�سالة  يف  ع�رش  ال�ساد�س  بندكتو�س  البابا  يتحّدث   7
الإميان«، عن طبيعة العالقة التي تربط بني الإميان واملحّبة. في�ست�سهد 
بداية بالر�سالة اإىل اأهل غالطية، حيث يذكر القدي�س بول�س اأّن الإميان 
العامل  الإميان  هو  احلقيقي،  واملعنى  القيمة  يحمل  الذي  احلقيقي، 
باملحّبة )راجع غالطية 6:5(، هذه املحّبة الفّعالة التي تغمر قلب الإن�سان 
�سعوب  كّل  اأمام  واإعالنها  الإميان  ب�سارة  حمل  اإىل  وتدفعه  املوؤمن 
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الأر�س. فاملحّبة هي القّوة التي مينحها اهلل للموؤمن، وبها ي�سبح ناقاًل 
لُب�رشى الإميان، وبها ينمو اإميانه ويزدهر.

ويختم البابا كالمه مع ر�سالة القدي�س يعقوب عندما يتحّدث 
عن الإميان احلّي الذي حتييه روح املحّبة الإلهّية، التي تظهر من خالل 
اأعمال املحّبة جتاه القريب )راجع يعقوب 14:2-26(. وطبًعا، ل ي�ستطيع 
اأحد اأن يف�سل بني حمّبة اهلل وحمّبة القريب، فهما تواأمان. فمن يحّب 
قال  »اإن  يوحنا:  القدي�س  قال  القريب.  يحّب  اأن  عليه  ا حتتََّم  اهلل حقًّ
الذي ل  لأّن  كاذًبا.  اأخاه، كان  اهلل، وهو ل يحبُّ  اأحّب  اإيّن  اأحد: 
)1يوحنا  يراه«  اأن ُيحبَّ اهلل وهو ل  ي�ستطيع  يراه ل  اأخاه وهو  يحبُّ 
ت�سبح جمّرد  الإميان  باملحّبة، واملحّبة بدون  يثمر  فالإميان   .)21-20:4

يكتمل  منهما  كلٌّ  والإميان  املحّبة  للت�سكيك.  معّر�سة  �سالّة  م�ساعر 
، ونحبُّ من به نوؤمن.2 بالآخر: فنوؤمن مبن نحبُّ

فال حمّبة بدون اإميان، ول اإميان بدون حمّبة. بدون املحّبة ي�سبح 
فيه.  رجاء  ل  الفراغ،  يف  �سائًعا  وجهاًدا  م�ستحياًل  اأمًرا  الإميان 
اأعماله هباء. لأّن املحّبة هي  باطاًل وكلَّ  وغياب املحّبة جتعل الإميان 
من طبيعة اهلل. اهلل حمّبة. اإن غابت املحّبة غاب اهلل، وبدون اهلل ي�سبح 
اإمياننا وجهادنا الروحّي عبًثا وهباء. اإمياننا امل�سيحّي وقّوته ور�سوخه، 
ر  يعتمد اأ�سا�ًسا على مدى حمّبتنا هلل، ومُنوُّ الإميان يعتمد على مقدار تفجُّ
ر فينا منذ الآن ينابيع  طاقات احلّب الإلهّي الكامنة فينا، وهي التي تفجِّ

احلياة الأبديّة.3

راجع، بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش، باب الإميان، براءة ر�سولية، روما 2012، رقم 6 و7 و14.  2
راجع، متى امل�سكني، الف�سائل امل�سيحية، ا�ست�سهاد �سابق، �س 60-55.  3

الإميان وال�صعاب
8 نعي�س يف الأر�س املقّد�سة و�سًعا �سيا�سيًّا واقت�ساديًّا �سعًبا ل 
يبدو له حلٌّ يف القريب العاجل. هذا الواقع ال�سيا�سّي ال�سعب الذي 
ه له اآثاُره على جميع �سّكان الأر�س املقّد�سة، وعلى امل�سيحّيني  نلم�سُ
مثل غريهم. هذا الواقع املوؤمل يثري يف نفو�سنا ت�ساوؤلت عديدة ويبّث 
م�سرينا يف  م�ستقبل وجودنا، وحول  كثرية حول  قلوبنا خماوف  يف 
هل  امل�سيح؟  اأر�س  يف  امل�سيحي  الوجود  �سينتهي  هل  الأر�س.  هذه 
جمرد  كنائ�سنا  �ست�سبح  هل  اأم  عابرة؟  ذكرى  جمّرد  وجودنا  �سي�سبح 

مزارات واأكوام حجارة �سامتة؟!
ب�سكل  جمتمعاتنا،  ويف  امل�سيحية  بيئتنا  يف  »تتزايد  هذا  ومع 
الأمور  اإليه  اآلت  ملا  والتظّلم،  والياأ�س  واحلزن  الت�شّكي  نغمة  عام، 
جماعاتنا  تبدو  عليها.  مّرت  التي  القا�شية  املحن  ب�شبب  منطقتنا  يف 
د مزامري  امل�شيحية، يف بع�س الأحيان، وكاأنها على طريق عماو�س تردِّ
اخليبة والياأ�س والقلق، وكاأّنها مل تع�س خربة القيامة".4 نحن بحاجة 
والت�شّكيات. نحن بحاجة  الت�شاوؤلت  الإميان على هذه  اىل جواب 
جميع  يف  يعّزينا  »الذي  اهلل  بعناية  املطلق  امياننا  من  الآتي  العزاء  اىل 
ي الذين هم  �سدائدنا لن�ستطيع، مبا نتلّقى نحن من عزاء من اهلل، اأن نعزِّ
ة كانت. فكما تفي�س علينا اآلم امل�سيح، فكذلك بامل�سيح  اأيّة �سدَّ يف 
الذي  ي�سوع  ان  نعلم  ونحن   .)5-4  :1 قور   2( اأي�سا.«  عزاوؤنا  يفي�س 
تع�سف  التي  ال�سعوبات  كّل  �سيهدئ  بحرية طربيا  العا�سفة يف  هّداأ 

رفيق خوري، �سدا�سية لأزمنة جديدة - مدخل اإىل قراءة الر�سالة الثانية، مطبعة البطريركية   4
الالتينية، القد�س 2008، �س 132.
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ولي�س  باأيدينا،  املجاديف  حمّركني  �سابرين  لنبق  طويل.  زمن  منذ  بنا 
الأمواج  لينتهر  املياه  ما�سًيا على  الرّب  قدوم  منتظرين  �ساكنني،  فقط 
العاتية، وعاملني بقّوة الإميان الذي فينا وبقّوة املحّبة التي اأفا�سها اهلل 
قلوبنا  اأُفي�ست يف  اهلل  الر�سول: »لأّن حمّبة  بول�س  قال  قلوبنا كما  يف 

بالروح القد�س الذي ُوِهب لنا« )روما 5: 5(.

الف�صل الثاين

ملاذا اأومن؟

م�صيحيون بالوراثة
اأمر  اأّنه  يعترب  لأّنه  نف�سه،  على  ال�سوؤال  اأحد  يطرح  ل  رمّبا   9
مفروغ منه. فاأنا م�سيحي لأيّن ُوِلدت م�سيحيًّا، وكذلك الأمر بالن�سبة 
اإىل امل�سلمني واليهود والدروز وغريهم. ولكّن هذا التربير غري كاٍف. 
لأّن الإميان لي�س اأمًرا وراثيًّا بل هو هبة من اهلل اأقبلها بحّرّيتي وبكامل 
وعيي. ولهذا اأحاول اأن اأفهم ما هو الإميان. الإميان فينا هو ا�ستجابة 
حلّب اهلل لنا. يبداأ الإميان يف قلب اهلل، الذي وهبني نعمته، بل ذاته، 
فكّلم اآباءنا يف الإميان )الآباء والأنبياء( ثم اأر�سل ابنه الوحيد، كلمته 
الأزيّل، ي�سوع امل�سيح، حتى بلغت اإلينا هبته، كما تقول الر�سالة اإىل 
العربانّيني: »اإّن اهلل، بعدما كّلم اآباءنا قدميًا مّرات كثرية، بل�سان الأنبياء، 
كالًما خمتلف الو�سائل، كّلمنا يف هذه الأيّام، وهي اآخر الأّيام، بل�سان 
البن الذي جعله وارًثا لكّل �سيء، وبه اأن�ساأ العاملني، وهو �سعاع جمده 
 .)3-1  :1 )عربانيني  كالمه«  بقّوة  �سيء  كّل  يحفظ  جوهره،  و�سورة 
ويقول قدا�سة البابا فرن�سي�س يف الر�سالة »نور الإميان«: »الإميان يولد 
يف اللقاء مع اهلل احلّي، الذي يدعونا ويك�سف لنا عن حبِّه، وهو حبٌّ 
قائٌم قبلنا، وعليه ن�ستطيع اأن ن�ستند لنكون را�سخني وقادرين على بناء 

لنا ويعطينا اأعُيًنا جديدة« )رقم 4(. احلياة. وهذا احلّب يبدِّ
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اإمياننا هو  نعرفه.  اأن  فوهبنا  فكّلمنا  اأحبنا  اهلل  لأّن  نوؤمن،  لهذا 
جواب على حّب اهلل. اأحّبني هو، فقبلُت منه حّبه واأجبت على احلّب 

باحلّب.
اأّول برهان  الرباهني على وجود اهلل.  البع�س ما هي  ي�ساأل  قد 
بول�س:  القد�س  قال  فينا كما  ال�سارخ  وال�سوت  هو خربتنا وروحنا 
الروح نف�سه  اأبتا. وهذا  يا   : ننادي  اأبناء وبه  يتم روًحا يجعلكم  »تلقَّ
اأبناء اهلل« )روما 8: 15-16(. بقّوة هذا الروح  باأننا  اأرواحنا  ي�سهد مع 
الكني�سة  اإميان  الرباهني،  هذه  ومن   – نوؤمن.  نعي�سه  ما  بقّوة  نوؤمن. 
مدى التاريخ، واإميان املوؤمنني فيها والقدي�سني وال�سهداء. اإميان هوؤلء 

مثال حلياتي و�سند لإمياين.
ة  خا�سّ ب�سورة  مل�سنا  اأّننا  من  بدَّ  ل  مّنا  واحد  كل  خربة  ويف 
حلظات ح�سور هلل يف حياتنا. ل بّد من اأّننا اختربنا رحمة اهلل وحّبه 
الذي يقودنا يف هذه احلياة من ميالدنا  وعدله وعنايته و�سالمه. هو 
ل  دعوة  لنا  يختار  ما  وكثرًيا  حياتنا.  من  حلظة  اآخر  حتى  وعمادنا 
نتوّقعها، وتكمن �سعادتنا يف اّتباعها. كّل واحد مّنا �سفينة واهلل رّبانها. 
وقد نظّن اأّن ما يحدث لنا يف احلياة هو �سدفة. مع اهلل ل توجد �سدفة. 
وللموؤمن باهلل ل توجد �سدفة، بل يوجد اإله حِمبٌّ �ساهر رفيق لنا، »اإله 
العناية  اأبناء  بل نحن  ال�سدف والق�ساء والقدر،  ل�سنا �سحايا  معنا«: 
الرّبانية، »وكلُّ �سيء يوؤول اىل خري الذين يحّبون اهلل« )روما 8: 28(.

براهني العقل
الرباهني  ا  اأي�سً ت�ساف  اأعماقنا،  يف  الروح  خربة  واإىل   10

اخلارجية، براهني العقل: خليقة اهلل ت�سهد على خالقها، اإذا كان هناك 
ك، اإذا كان هناك  خليقة فهناك خالق. واإذا كان هناك حركة فثمة حُمرِّ
ن�سمَّ �سالتنا  اأن  اإّل  ي�سعنا  اخللق، ل  اأمام عظمة  م.  ُمنظِّ فهناك  نظام 
الرّب  »اأّيها  اخلالق:  بت�سبيح  ن�سيد  ومعه  املزامري  �ساحب  �سالة  اإىل 
�سّيدنا، ما اأعظم ا�سمك يف الأر�س كلها! عندما اأرى �سمواتك �سنع 
اأ�سابعك والقمر والكواكب التي ثبَّتَّها. ما الإن�سان حتى تذكره وابن 
ِنَعت  �سُ الرّب  »بكلمة  ا:  واأي�سً  .)5-4  :8 )مزمور  تفتقده؟«  حتى  اآدم 

ال�سموات... اإّنه قال فكان، واأمر فُوِجد« )مز 33: 6و9(.
لهذا اأومن. بقّوة الروح، روح اهلل، الذي يّف، وبعظمة اخلليقة 

التي اأراها واأ�سّبح اهلل فيها.

اأومن بي�صوع امل�صيح... 
- كلمة اهلل الأزيل

ربًّا  به  اأومن  الأزيّل.  اهلل  كلمة  امل�سيح،  بي�سوع  اأومن   1  11
واإلًها. ويف �سنة الإميان هذه، ويف ختامها، وبعدها �سنبقى نناديه مع 
الر�سول توما: »ربي واإلهي". هو اإله واإن�سان، كلمة اهلل الذي جت�ّسد 
بنا يف كّل �سيء ما عدا اخلطيئة )عربانيني 4:  مّنا و�سبيًها  و�سار واحًدا 
15(. هو من قال فيه يوحنا الإجنيلي: »يف البدء كان الكلمة، والكلمة 

كان لدى اهلل والكلمة هو اهلل. به كان كلُّ �سيء، وبدونه ما كان �سيء 
ا قال: »اإّن اهلل ما راآه اأحد قّط، البن  مّما كان« )يوحنا 1: 1-3(. وفيه اأي�سً

الوحيد الذي كان لدى الآب هو الذي اأخرب عنه« )يوحنا 1: 18(.
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- املعلم
اأومن به لأّن تعاليمه �سامية، ل اأحد ياأتي مبثلها. كانت   2 11
يتكّلم  اإّنه  يقولون: »من هذا؟  تعاليمه، وكانوا  تنده�س من  اجلموع 
تعاليمه  احلكمة".  بهذه  يتكّلم  اأحًدا  ن�سمع  مل  �سلطان.  له  كمن 
عظة  غاندي  قراأ  عندما  املعجزة.  ِقّمة  هي  اجلبل  وعظة  معجزة، 
الذين عرفهم  امل�سيحّيني  بها، وملــّا وجد  تاأّثر  يعرفه،  اجلبل، وهو ل 
اأُعِجب  لتعاليمه،  مناق�سني  بالده  الربيطاين يف  ال�ستعمار  يف �سورة 
بي�سوع وقِبَله، لكّنه مل ُيعجب مبثال امل�سيحّيني يف ع�رشه وتاريخ بالده 
حتّداهم  ولهذا  معلِّمهم.  لتعاليم  َوفًقا  يعي�سون  ل  اأّنهم  اكت�سف  لأّنه 
بقوله: »اأعطوين م�سيحكم وخذوا م�سيحّيتكم«. ونحن اليوم، نقول 
ا نعي�س يف جمتمع ل يعرفه، فلنطرح على  اإّننا م�سيحّيون، ونحن اأي�سً
اأنف�سنا ال�سوؤال: هل نحن م�سّيحّيون كما يريد لنا امل�سيح اأن نكون، 
ومبوجب »كّل« تعاليمه، بحيث اإّن من راآنا يف جمتمعنا يقبل امل�سيح 
ا �سبًبا لبعد غرينا عّنا، و�سبًبا لكّل ما  ويقبلنا معه، اأم نكون نحن اأي�سً
يلي هذا الرف�س من �سعاب، وهي غالًبا نتيجة ملواقفنا، ولي�ست دائًما 

عداًء ممـّن يرف�سنا؟
ا. فهو معا�رش للب�رشّية كّلها، ولكّل الأجيال،  وهو اليوم معنا اأي�سً
ولكّل فرد مّنا: ي�سوع معلم رفيق لكّل فرد منا وي�سري معنا، اإن نحن 
فتحنا عني قلبنا وروحنا، واأ�سغينا اإىل ما يقول، وتنّبهنا لكل الأحداث 
ما  منه:  ونور  منه،  نعمة  هي  حادثة  فكلُّ  خاللها:  من  يكلِّمنا  التي 
يخيفنا وما يطمِئُننا يف الأحداث كلِّها اإمنا هي اإ�سارة منه وعالمة على 

ح�سوره بيننا. 

عندما نتاأّمل يف حياة ي�سوع من طفولته حتى مماته، ونتاأّمل يف 
تعاليمه ومعجزاته و�سالته و�سلطانه على الأرواح ال�رّشيرة، ويف كّل 
اأر�سنا هذه املقّد�سة، ويف مدننا وقرانا، ن�سجد  ما �سنع ملــّا كان يف 
وقرانا  مدننا  اإىل  نعيده  باإمياننا  نحن  واليوم  واإلهي.  ربي  ونكّرر:  له 
اأهل  راآه  كما  اليوم  ا  اأي�سً نحن  فرناه  بها،  اأتانا  التي  الروح  ون�ستذكر 
زمانه هنا. جنّدد اإمياننا به وجنّدد ثقتنا وجنّدد عيوننا لرتاه، لرتى من هو، 

لرتى ماذا هو لنا اليوم ويف كل حلظة: رفيٌق و�سنٌد وقّوٌة وطماأنينة. 

- املخل�ص
�سخ�سية  يعرفه،  ل  من  نظر  النا�س، يف  نظر  ي�سوع يف   3  11
اليوم تذهل كلَّ من  املا�سي، وما زالت  اأذهلت معا�رشيه يف  فريدة، 
ر�سالته  يف  الر�سول  يوحنا  قال  كما  فنعرفه،  نحن  واأّما  منه.  يقرتب 
الأوىل: »اأّما اأنتم فقد قبلتم امل�سحة من القّدو�س وح�سلتم جميًعا على 
املعرفة« )1يوحنا 2: 20(. نحن عرفناه. فهو اأكرث من �سخ�سّية مذهلة، 
هو كلمة اهلل، هو والآب واحد قال »من راآين راأى الآب« )يوحنا 14: 
اأجلي.  اأحّبني واأ�سلم حياته من  10(. هو املخّل�س والفادي. هو من 

فهو َمن نحن يف حاجة اإىل اأن جنّدد اإمياننا به، حتى نرى كما يرى... 
كّلما نظرنا اإليه، وتاأّملنا فيه، عرفناه، وكلَّما عرفناه، طلبنا ال�ستزادة 
من معرفته، وكّلما ا�ستزدنا منها، زدنا حبًّا له. وكّلما زدنا حبًّا ، طلبنا 

ا.  ال�ستزادة اأي�سً
ملاذا نوؤمن به وملاذا نحّبه؟ لأّنه اأحّبنا حتى مات من اأجلنا. مات 
فبّدلتنا،  كانت خال�سنا،  التي  هي  وحمّبته  حّبنا.  ب�سبب  اأي  حّبنا  يف 
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ورفعتنا وجعلتنا اهاًل له. ملاذا نوؤمن به؟ لأّنه هو الذي قال: »مل اآِت 
لأُخَدم بل لأَخُدم". هو الذي اأعطى ومل ياأخذ.

- النموذج الإن�صاين الكامل
وقربه  وتوا�سعه  وحنانه  عطفه  ب�سبب  ي�سوع  ونحّب   4  11
املر�سى  و�سفى  واملنبوذين،  والع�سارين  اخلطاأة  اأحبَّ  النا�س.  من 
واملم�سو�سني بالأرواح ال�رشيرة، وما زال يحنو على اخلطيئة يف عاملنا، 
اأنف�سنا:  نطرحه على  وال�سوؤال  دمارها.  النا�س من  يخّل�س كلَّ  حتى 
هل نحن نحّب كلَّ جمتمعنا، كما اأحبَّ ي�سوع كلَّ جمتمعه، بكلِّ من 
فيه وبكّل ما فيه، فن�سهم يف �سفائه ويف بنائه وي�سبح جمتمًعا لنا جميًعا، 
وي�سبح اأر�س حمّبة وطماأنينة لنا جميًعا، مع خمتلف دياناتنا وقومّياتنا؟ 

فنحن بي�سوع امل�سيح خملَّ�سون ونحن مثله خملِّ�سون.
قال ي�سوع لنا وجلميع النا�س: »تعلَّموا مّني لأيّن وديع ومتوا�سع 
القلب«. وقال لنا الر�سول بول�س: »تخّلقوا باأخالق امل�سيح« - هذا 
ما ننظر فيه يف ختام �سنة الإميان التي ع�سناها هذا العام، وهذا ما يبقى 

زاًدا لفكرنا وروحنا يف متابعة م�سريتنا يف اإمياننا ويف جمتمعنا. 

اأومن بالكتاب املقد�ص
مبا  وُيعِلمني  يل  يروي  �س  املقدَّ الكتاب  لأن  اأومن؟  ملاذا   12
اأن جاء  اإىل  �سنع اهلل مع الإن�سان الذي خلقه، مدى قرون واأجيال، 
ي�سوع امل�سيح نف�سه، كلمة اهلل الأزيّل، وحّل بيننا. اأوؤمن لأّن بني يديَّ 
القدمي  العهد  )يف  ُكتب  املقّد�س جمموعة  والكتاب  املقّد�س.  الكتاب 

التاريخ، يف  توجه  تروي  كلُّها  اجلديد 27(.  العهد  كتاًبا، ويف   46
مراحله املتتالية، اإىل جميء ي�سوع امل�سيح.

- الكتاب املقد�ص ... م�صل�صل اخلطيئة والتوبة
ة خطيئة  �س هذا التاريخ الإلهّي والإن�سايّن هو ق�سّ 12 1 وملخَّ
ة �سالح اهلل وتوبته على الإن�سان  الإن�سان وتوبته اإىل اهلل من جهة، وق�سّ
املقّد�س  الكتاب  يف  اأخرى.  جهة  من  له،  وحمبَّته  عهده  وا�ستمرار 
الهداية  فيه  فنجد  املتكّررة،  اهلل  واأمانة  ال�سعيفة  الب�رشّية  تاريخ  نقراأ 
اآبائنا واأجدادنا يف  يف �سعفنا امل�ستمّر والذي ل يختلف عن �سعف 
واأجدادنا  اآبائنا  نختلف عن  اأّل  والقريب، كما يجب  البعيد  املا�سي 
يف اإميانهم وتوبتهم وعودتهم امل�ستمّرة اإىل حّب اهلل الأمني. فالكتاب 
املقّد�س بهذا املعنى هو نور اهلل وهدايته لنا يف تقّلبات تاريخنا احلا�رش. 
املقّد�س يف عهَديه  للكتاب  متنّورة  قراءة  )بناء على  اهلل  روؤية  وبدون 
القدمي واجلديد(، ي�سبح الكون الوا�سع الذي نعي�س فيه جمرد طال�سم 
كما  النا�س  مع  اهلل  فتاريخ  الإميان«،3(.  »نور  )راجع  املجهول  يف  قفز  او 
فنعرف  الكون،  على  ب�سوئه  ُيلقي  الذي  هو  املقّد�س  الكتاب  مه  يقدِّ

�سبب وجوده وغايته ومكاننا ور�سالتنا فيه.

- اجلواب من الكتاب
يات.  التحدِّ كّل  مواجهة  يف  يل  نور  املقّد�س  الكتاب   2  12
ان�سان ت�ساوؤلت وم�ساكل فل�سفّية ووجودّية مثل: من هو  لدى كّل 
يعانون؟  وال�ساحلون  ينعمون  الأ�رشار  ملاذا  العامل؟  ال�رّش يف  ملاذا  اهلل؟ 
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ملاذا الأمل؟ ملاذا املوت؟ ماذا بعد املوت؟ هل من عدالة اإلهّية يف هذا 
العامل؟ اأم العدالة الإلهّية تِتّم فقط يف العامل الآخر؟ هل يعتني اهلل بالعامل 
وبالكون؟ هل يعرفني �سخ�سيًّا؟ اأم اأنا جمّرد رقم وكلُّ النا�س اأرقام؟ هل 
ط على حياتي؟ ... يف هذا الكتاب �سنجد ما يجيب على  لديه خمطَّ
ت�ساوؤلت عقلنا وقلبنا، ولو بقيت اأموٌر عا�سيًة على روؤيتنا وم�ساعرنا 

املبا�رشة. 
اإذا قراأنا الكتاب املقّد�س يوميًّا، �سنغتني بغناه، واأهّم من ذلك، 
�سنتخلَّق تدريجيًّا بُخُلق امل�سيح. و�سننال ثمار الروح التي ت�سند حياتنا 
يف كل الظروف، والتي ذكرها القدي�س بول�س يف الف�سل اخلام�س من 
الر�سالة اإىل اأهل غالطية: »ثمار الروح القد�س هي املحّبة، والفرح، 
والوداعة  والإميان،  الأخالق،  وكرم  واللطف،  وال�سرب،  وال�سالم، 

والعفاف« )غالطية 5: 21(. 
يقول القدي�س با�سيليو�س الكبري اّن كلمة اهلل »�سفاء« لالإن�سان 
من كّل اأمرا�سه الروحّية والنف�سّية والأخالقّية واجل�سدّية. وثّمة عالقة 
بني �سّحة النف�س واجل�سد. فالإن�سان الذي يعي�س حياة منتظمة، فيها 
ته. بقراءة  فرح، و�سالم داخلّي، ينعك�س ذلك حتى على طباعه و�سحَّ
يف  ت�ساعدنا  التي  القد�س  الروح  ثمار  على  نح�سل  املقّد�س  الكتاب 
احلياة.  تكون  ما  اأف�سل  على  بها  وننعم  لنعي�س حياتنا  اليومّية  حياتنا 
اّن  ا:  اأي�سً الأ�سيزّي  فرن�سي�س  القدي�س  قال  املقّد�س  الكتاب  ويف 
اأ�سّحاء  نكون  اإلهّي:  �سفاء  ومكان  »مدر�سة  هو  املقّد�س  الكتاب 

واأطّباء روحّيني مبقدار ما ننفتح على كلمة اهلل اخلال�سّية«.

اأومن بالكني�صة الكاثوليكية اجلامعة الواحدة
كيان  ل  »يتحوَّ بالإميان  الإميان«:  »نور  الر�سالة  يف  جاء   13
املوؤمن في�سبح كياًنا ذا بعد كن�سّي« )رقم 22(. لأّن الكني�سة كما يقول 
القدي�س بول�س هي »ج�سد واحد« وكلُّ املوؤمنني هم واحد يف امل�سيح 
املوؤمنني،  جميع  ذاته  اإىل  ي�سمُّ  امل�سيح  اأّن  »وكما   .)3  :12 روما  )راجع 

نون ج�سده، يفهم امل�سيحّي نف�سه كائًنا يف هذا اجل�سد، يف  الذين يكوِّ
العالقة الأ�سلّية مع امل�سيح ومع الإخوة يف الإميان« )رقم22(.

- معجزة انت�صار الكني�صة
13 1 وهذه الكني�سة التي اأنتمي اليها هي معجزة يف انت�سارها 
و�سنع  عّلم  كرب  وملـّا  مغارة،  ُوِلد يف  �سغري  ا�ستمراريّتها. طفل  ويف 
املعجزات، ولكن ُحِكم عليه باملوت على �سليب: وبعد موِته قوِبل 
تالميذه بال�سطهاد. والكني�سة التي اآمنت به منت وانت�رشت، اأّوًل يف 
الإمرباطورية الرومانّية نف�سها التي حكمت عليه باملوت، ومن بعدها 
يف بلدان العامل، واليوم يف العامل كّله. وا�ستمّرت الكني�سة عرب القرون 
والأجيال واملعار�سات والتحّديات الكثرية، من الداخل ومن اخلارج. 
وقد تنّباأ املتنّبئون بنهايتها، منذ القرون الأوىل، ويف ع�رش النه�سة، ويف 
بداية الثورة ال�سناعّية، واليوم يف غمرة الثورة التكنولوجّية. والكني�سة 
ما زالت تخرج من كل اأزمة منت�رشة. وما زالت م�ستمّرة حتى اليوم: 
ما زالت �سفينة بطر�س متخر عباب بحر التاريخ، وي�سوع فيها ُيهّدئ 

العوا�سف من حولها ويلقي تعليمه »كمن له �سلطان« )متى 7: 29(.
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- معجزة قدا�صة الكني�صة
ا  اأي�سً بل  الكني�سة،  ا�ستمرارّية  ب�سب  فقط  لي�س  واأومن   2  13
بالرغم من كّل  اأي في�َس ال�سالح  اإليها  اأرى ويرى فيها كلُّ ناظر  ملا 
قدا�سة  ب�سبب  اأومن  اأحياًنا.  فيها  تعرتك  اأو  ت�سدمها  التي  ال�رش  قوى 
الكني�سة. الكني�سة فيها نعمة وخطيئة، فيها، نعم، خطاأة ولكن فيها 
ا قّدي�سون. وقد مالأ القّدي�سون تاريخ الكني�سة الطويل منذ القرن  اأي�سً
الأّول وحتى القرن احلادي والع�رشين. القّدي�سون هم ثمرة ال�سجرة 
ال�ساحلة، هم اأ�سدقاء اهلل، يف هذا البيت العجيب، بيت الإميان الذي 
بناه اهلل »يف املدينة ذات الأ�س�س واهلل مهند�سها وبانيها« )عربانيني 11: 
و�سفعاوؤنا.  ومناذجنا  الإميان،  يف  واإخوتنا  واآباوؤنا  اأبطالنا،  هم   ،)10

ينتمون اإىل كل الفئات والعمار، منهم الأطفال وال�سباب والرجال 
ومن  �سات.  واملكَرّ �سون  واملكرَّ والعذارى  واملتزّوجون  والن�ساء، 
ثم  ي�سوع  للطفل  تريزيا  القدي�سة  قبل فرتة ذخائر  ا�ستقبلنا  بني هوؤلء 
بالدنا،  من  بطوباويَّتني  �سنة  كل  ونحتفل  بو�سكو.  يوحنا  القدي�س 
األفون�سني. هذه  ماري  والطوباويّة  امل�سلوب  لي�سوع  الطوباوّية مرمي 
الرجال  �سرية هوؤلء  بيننا. ويف  الروح  دليل ح�سور  الوافرة  القدا�سة 
خمتلف  اليوم يف  ملواقفنا  وهداية  مرجعّيات  بل  اإميان،  مناذج  والن�ساء 
اأحياء، يف رعايانا  قّدي�سون  بيننا  يعي�س  اأّنه  الظروف. ونحن واثقون 
وخارج رعايانا. يعي�سون الإجنيل كما يجب اأن ُيعا�س، وهم �سوت 

ا ميكننا اأن نعي�س كما عا�س ي�سوع امل�سيح. يقول لنا اإّننا نحن اأي�سً

الف�صل الثالث

الإميان املوهوب والإميان املنقول

كل م�صيحي ر�صول
اإىل  الأخرية  رحلته  قبل  اأيام  ب�سعة  فرن�سي�س،  البابا  قال   14
الربازيل حل�سور اأيّام ال�سبيبة العاملّية، قال يف م�ساركة له على »التويرت« 
)Twitter( مع كّل من يقراأ حكمته: »يف �سنة الإميان، دعونا نتذّكر اأّن 

الإميان لي�س �سيًئا منتلكه، ولكّنه �سيء نت�ساركه مع غرينا. كّل م�سيحّي 
هو ر�سول«.

ومعنى ذلك اأن: اقبلوا هبة الإميان وانقلوها لغريكم ول حتتفظوا 
بها لأنف�سكم. وثّمة اأمر من ي�سوع ل ن�ستطيع جتاهله: »اذهبوا وب�رّشوا 
)يوحنا  اأر�سلكم«  اأنا  اأر�سلني الآب  كّل المم« )مرق�س 16: 15(، و»كما 
20: 21(. اأي اإّن هبات اهلل ل ُيغَلق عليها يف اأي ذات ب�رشّية، اإمّنا هي 

ن�سيب كّل النا�س.
نبلِّغ؟ وماذا ن�سلِّم لغرينا؟ ن�سلِّم ما ت�سّلمنا وقبلناه واآمّنا  وماذا 
به. اآمّنا باهلل، خالقا، اإلًها �ساحًلا وقديًرا وعادًل ورحيًما وحمبًّا للب�رش. 
املحيي  القد�س  بالروح  واآمّنا  الأزيّل.  كلمته  امل�سيح  بي�سوع  واآمّنا 
رنا بكل ما علَّمنا اإيّاه ي�سوع )يوحنا  ومانِح املحّبة والقّوة، والذي يذكِّ
نه الر�سل  14: 26(. اآمّنا بكّل ما عّلمنا اإّياه ي�سوع امل�سيح، وبكّل ما دوَّ

من بعده يف الأناجيل والر�سائل. بكّل ذلك اآمّنا. وبقانون الإميان كّله. 
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اهلل الآب وي�سوع البن والروح القد�س. والكني�سة من بعده. واحلياة 
نها فقط، بل هي  لي�س معلومات نعرفها ونلقِّ الأبديّة. واأنَّ ذلك كلَّه 
وحمّبة  وقّوة  تواجهنا،  التي  التحّديات  ونوٌر يف  نعي�سها  مبادئ حياة 
فينا، مثل قّوة اهلل وحمّبته. وكيف نعي�س حياتنا الفردّية كّل يوم وكيف 
نعي�س مع جمتمعنا وفيه، يف بيتنا، ويف الرعية، ويف املدينة ويف الوطن. 
كّل ذلك اآمّنا به. وكّل ذلك ن�سلِّمه ملن �سياأتي بعدنا ليبقى الإميان على 

الأر�س ويف قلوب النا�س ويف تعاملهم بع�سهم مع بع�س.

العائلة والرعية واملدر�صة ت�صلِّم الإميان
- العائلة

فهو  الإميان  هبًة  َت�سلَّم  موؤمن، كل من  ي�سلِّم؟ كّل  ومن   1 15
م�سوؤول عن ت�سليمها لغريه... ونبداأ بالبيت. العائلة م�سوؤولة، الأب 
والأّم م�سوؤولن اأمام اهلل عن ت�سليم الإميان لأبنائهما وبناتهما. فهما 
اأّوًل يجب اأن يكونا موؤمَنني، عارَفني ملا اآمَنا به، ومن ثم قارَئني للكتاب 
َيني ب�رّش القربان الأقد�س، وقويَّني بكلمة اهلل وبقربان  املقّد�س، ومتغذِّ

ة نف�سها والغذاء نف�سه.  الذبيحة، ليمنحا اأبناءهما وبناتهما القوَّ
قد تّتكل العائلة على الكني�سة وعلى املدر�سة. نعم، لها اأن تطلب 
املعونة من الكني�سة، فالإميان كما جاء يف الر�سالة »نور الإميان« لي�س 
�ساأًنا فرديًّا بل موقٌف جماعي، موقُف كني�سة. اإميان كّل فرد هو اإميان 
الكني�سة، اإميان معها وفيها، اأي مع الرعّية وفيها، ومن ثم هكذا يكون 
ي�ساند  الكّل  اجلامعة،  الكني�سة  بالرعّية، �سورة   : الإميان  ت�سليم  ا  اأي�سً
حياة  يعي�س  فالكّل  بول�س.  القدي�س  قال  كما  واحد،  ج�سٌد  الكّل، 

واحدة، حياة اإميان واحدة. ولكن هذه احلياة مع الكني�سة، مع الرعّية، 
ل تعني اأنه يجوز للعائلة اأن تتخّلى عن م�سوؤولّياتها. بل هي م�سوؤولة 
يتمتعان، منذ  العائلة  العائلة ورّبة  الرعّية كلَّها م�سوؤولة. ربُّ  اأن  كما 
عمادهما بهبة »الكهنوت امللكي«، وميكن ان نقول انهما »كاهنان« 
و»ر�سولن« يف بيتهما. ولهذا، فاإّن العائلة ت�سلِّم الإميان لالبناء، وبذلك 
يتحول البيت اإىل مكان فيه ي�سعر كلُّ فرد من اأفراده اأّن اهلل حا�رش معه.

- الرعيّة
يف  كلَّها  اجلماعة  تعني  والرعّية  الإميان.  ت�سلِّم  والرعّية   2  15
كل حالتها: عندما ت�سلي معا، وحتتفل معا، وتفرح معا، حتزن معا. 
اجلماعة املوؤمنة هي البيئة التي تبلِّغ وت�سلِّم الإميان. والرعّية تعني كّل 
تقوم  كلُّها  فيها.  الرعوّي  العمل  جمموعات  وكّل  الرعّية  فعاليات 
املحدودة،  املجموعات  لأع�ساء  فقط  لي�س  الإميان،  ت�سليم  مب�سوؤولّية 
كاهن  واأّوًل  طبًعا  تعني  والرعّية  والبعيد.  للقريب  كلها،  للرعّية  بل 

الرعّية اأو كهنة الرعّية.
ماذا ي�سّلمون لأبناء الرعية؟ اإمياًنا هو قانون الإميان، واإمياًنا يعي�سه 
يعي�س  لنه  والجتماعية،  والعائلية  الفردية  حياته  يف  املوؤمن،  الفرد 
ويتفاعل مع جمتمع متكامل بكّل ما فيه من مظاهر حياة ب�رشّية. املوؤمن 
ابن  الرعية هو  وابن  عنه.  يغيب  �سيء  كّل جمتمعه، ول  يحمل هموم 
املجتمع كلِّه، ول �سيء غريب بالن�سبة اإليه: القت�ساد وال�سيا�سة وكّل 
جمالت احلياة. فكاهن الرعّية يرافق املجتمع بكّل مظاهره ويّطلع عليها، 
حتى يقدر اأن يهدي ويوّجه ويرافق املوؤمنني يف جمتمعهم. املوؤمن لي�س 
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ا اإىل اأن ينعزل يف رعّيته، واإّل هجرها كما يح�سل مع الكثريين،  مدعوًّ
بل اإىل موؤمٍن م�سلٍّ يف رعّيته ومنها ينطلق مر�َساًل وم�سارًكا ومت�سامنا 
مع جمتمعه. عظة الكاهن هي كلمته الأ�سبوعّية لأبناء رعّيته، هي اإر�ساده 
الأ�سبوعّي، ولهذا يجب اأن يكون اإر�ساًدا ملوؤمن يعي�س يف جمتمع اأو�سع 
من الرعّية، بكّل ما يف املجتمع من ا�سطرابات اأو مظاهر تبدو غريبة 
اأو مزعجة. كلُّ �سيء يهّم الن�سان يجب ان يهم املوؤمن. ومن ثمَّ وجب 
والعاملي  والوطني  املحلي  الواقع  على  الرعاة  وانفتاح  العظة  انفتاح 
ليقوموا مب�سوؤولية ت�سليم �سحيح لالإميان، يف عامل خلقه اهلل كلَّه، ويف 
ت الرعّية وحدها بيئة ابن الرعّية، بل  عامل عا�س فيه ي�سوع امل�سيح. لي�سَ
هي جزء غري جمّزاأ من عامل اهلل الوا�سع. واملجتمع الإن�ساين بكل مظاهره 
لميانه. وي�سهد  ويعي�س  املوؤمن  فيها  ينمو  التي  والبيئة  اهلل  عامل  هو 

- املدر�صة
15 3 ثم تاأتي املدر�سة وهي من معاوين العائلة وكاهن الرعية 
املدراء  هم  م�سوؤولون  امل�سيحّية  مدار�سنا  ويف  الإميان.  ت�سليم  يف 
اأّنهم  فليعوا  واملعلمات.  املعلمون  والراهبات،  الرهبان  واملديرات، 
يرّبون كّل  الإميان،  ر�سالة  نف�سه  الوقت  ويبلِّغون يف  يديرون مدر�سة 
طاّلبهم وطالباتهم على العي�س يف عالقة �سليمة مع اهلل. ومن َثمَّ اأهمّية 
الرتبية الدينّية. ل ي�سعنا اأن نقول اإّننا �سنعنا كّل ما يلزم يف هذا املجال. 
حّققنا جناحات يف الرتبية العلمّية، اأّما يف الرتبية الدينّية فما زال هناك 

جهد كبري يجب اأن ُيبَذل.
ة �سوؤاًل واإثارة ق�سية  كانت �سنة الإميان ملدار�سنا ب�سورة خا�سّ

اإميان طاّلبها وطالباتها.  ترافق وترّبي  القيام مبهّمتها، وكيف  لكيفّية 
نرّبي  �سهادات،  حملة  من  اأكرث  نرّبي  ترّبي؟  الإن�سان  من  نوع  اأيَّ 
اإن�ساًنا يعرف اأن يكّمل �سهادته بروؤيته هلل ومبحّبته لكل اإخوته. وو�سع 
الرتبية الدينّية والن�سانية بحاجة اإىل اإعادة نظر. كّل مدر�سة بحاجة اإىل 
معلمني موؤّهلني يف الرتبية قادرين اإىل اأن ي�سنعوا رجاًل ون�ساء واثقني 
من اأنف�سهم وموؤمنني بربهم. انتهت �سنة الإميان، ولكّن الإميان م�سرية 
م�ستمّرة، لكّل فرد ولكّل مربٍّ ومرّبية ب�سورة خا�سة، ولكّل مدر�سة 
م�سيحّية. - كلُّنا ثقة اأَن �سنة الإميان �ستكون منا�سبة لنطالقة جديدة 

للقيام بهذا الوجه الرئي�سي من واجبات املدر�سة.

نداء اإىل الرهبان والراهبات 
يف  وجودكم  ر  ونقدِّ املوؤمنني.  يف  الإميان  مثبِّتو  اأنتم   16
اأنتم  العامل.  اأم مر�سلني من خمتلف كنائ�س  كني�ستنا، �سواء كنتم منها، 
جميعا حتملون ر�سالة الإميان للموؤمنني يف هذه الأر�س املقّد�سة. لكّل 
رهبنة مواهبها، ولكّل الرهبنات موهبة عاّمة هي تثبيت امل�سيحّيني يف 
اإميانهم. بح�سوركم بيننا، مب�ساعركم، مب�ساركتكم يف ما نعي�س ون�سعر 
كّل يوم يف الكني�سة ويف املجتمع، ب�سالتكم مع �سالتنا، بخدماتكم 
الجتماعية، بكّل ذلك تثّبتون اإميان املوؤمنني. ولهذا رافقوا النا�س يف 
هذه  اأّن  يعلم  وكّلنا  والوجوديّة.  اليومية  ق�ساياهم  ويف  حياتهم  كل 
الأر�س بكّل من فيها، ولي�س امل�سيحّيون فقط فيها، ما زالوا يواجهون 
ق�سّية م�سري ووجود، ولنا نحن امل�سيحّيني هي ق�سّية اإميان بحّبه تعاىل 
لنا وجلميع النا�س. ففي نهاية �سنة الإميان، لتطرح كّل رهبنة على نف�سها 
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م اإميانها  ال�سوؤال: ما مدى وعيها لق�سية امل�سري هذه وماذا ميكن اأن يقدِّ
للنا�س يف هذه الأر�س؟

الت�صحية واملعاناة 
17 اإّن دماء ال�سهداء التي �سقت الأر�س اأ�سبحت بذاًرا غزيًرا 
وحيث  قّوة.  الإميان  يزداد  الكني�سة،  تعاين  وحيث  للم�سيحّيني. 
ا�سُطِهدت الكني�سة يف املا�سي ازداد الإميان حيويّة وازدادت الدعوات 
امل�سيحّيني من  اآلف  العامل  �سنة ميوت يف  كّل  والرهبانّية.  الكهنوتّية 
اأجل اإميانهم ومعتقداتهم. هذا، ما عدا ال�سطهادات وال�ستخفاف 

نا ب�سبب اميانه. واملعاناة التي لرمبا مرَّ بها بع�سُ
كاإن�سان.  يعاين  والكّل  معاناة.  كلِّها  اليوم  العربّية  بلداننا  ويف 
ا  اأي�سً وامل�سيحّي  يعاين.  والدرزي  يعاين،  وال�سيعي  ال�سّني  فامل�سلم 
ونزاعات  اأ�سباب  هي  فللبع�س  املعاناة،  اأ�سباب  تختلف  قد  يعاين. 
اإميانهم، ولو جاءت املعاناة يف  اأما للم�سيحّيني فال�سبب هو  �سيا�سّية. 
البيئة العربية العاّمة امل�سطربة واملتهّيجة �سيا�سيا. فما موقف امل�سيحي؟ 
امل�سيحي مواطن وم�سارك مع كل مواطنيه يف م�سري بالده وتطّورها 
�س امل�سيحي للمعاناة  وتكّونها ولو بالدماء والت�سحيات. وعندما يتعرَّ
ر  لأّنه م�سيحّي على يد بع�س املجموعات الغريبة، فموقفه هو اأن يتذكَّ
يقتلكم  من  كلُّ  فيها  يظنُّ  �ساعة  »�ستاأتي  امل�سيح:  ي�سوع  كالم  اأّوًل 
كم حني  َيُهمَّ ا: »ل  اأي�سً وقال  )يوحنا 16:2(  قرباًنا«  اهلل  اإىل  يوؤّدي  اأّنه 
املتكلِّمني،  اأنتم  فل�ستم  تقولون،  ماذا  اأو  تتكّلمون  كيف  ُي�سِلمونكم 
بل روح اأبيكم يتكلَّم بل�سانكم« )متى 10:19(. امل�سيحي ي�ستعّد حلياته 

ق فيها جناًحا واطمئناًنا،  الطبيعّية، وي�سعى اأمام نظر اهلل وعنايته ليحقِّ
ا لكّل نوع من التحّديات حتى ولو بلغت اأق�ساها،  ولكّنه ي�ستعّد اأي�سً
اأي الت�سحية باحلياة، كما يح�سل اليوم يف العراق ويف �سوريا وم�رش. 
واإّننا لنجد تعبرًيا عن مثل هوؤلء الذين عانوا وقّدموا حياتهم يف �سبيل 
كني�سة  من  مراد،  فرن�سي�س  الأب  هو  منهم،  واحٍد  �سوَت  اإميانهم، 
َك، وبلغه تهديد املوت  ب ون�سَ ال�رشيان الكاثوليك، يف �سوريا. ترهَّ
ِكه، فلجاأ اإىل دير للرهبان الفرن�س�سكان يف بلدة الغ�ّسانية، ومع  يف من�سَ
دين، ويف قلب الدير قِبَل املوَت �سهادة يف  ذلك هناك بلغته يد املهدِّ
�سبيل رّبه ومن اأجل خال�س كّل النا�س يف وطنه. وكان مدرًكا ملا كان 
ينتظره. فاّتخذ املوقف امل�سيحي ال�سحيح، فكتب اإىل اأ�سقفه اأّياًما قبل 
ا�ست�سهاده: »كلَّ يوم يختفي واحد مّنا، ول ادري متى ياأتي دوري. 
قّدمت  اأّنني  كني�ستي  ولتتذّكر  للموت،  م�ستعدٌّ  اأنا  الأحوال  كّل  يف 
حياتي بفرح من اأجل كّل م�سيحّي يف هذا البلد احلبيب. �سّلوا من 
اأجلنا ]...[ �ساأقّدم حياتي بكّل طيبة خاطر من اأجل الكني�سة وال�سالم 
موقف  هذا  �سوريا«.  احلبيب  بلدنا  اأجل  من  ا  وخ�سو�سً العامل،  يف 
اأو  تقولون  ملا  تهتموا  امل�سيح: »ل  ي�سوع  ده كلمات  ت�سدِّ امل�سيحي، 

تفعلون. فالروح يلهمكم ما تقولون وما تفعلون«.

جتربة التقوقع على الذات
ونتفّرج  ننعزل  البع�س:  تراود  قد  ال�سهل  املوقف  جتربة   18
املوقف  م�سيحيًّا.  موقًفا  هذا  لي�س  غرينا.  ي�سنعها  الأحداث  على 
بطاركة  عالج جمل�س  وقد  الفاعل.  والندماج  احل�سور  هو  امل�سيحّي 
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ال�رشق،  امل�سيحي يف  احل�سور  ر�سالتهم حول  الكاثوليك يف  ال�رشق 
هذا املو�سوع اخلطري. تقول ر�سالة البطاركة ان امل�سيحيني مدعّوون 
اأن  يعني  احل�سور  وهذا  اإميايّن.  كواقع  الأر�س  هذه  يف  احل�سور  اإىل 
اأي عالمة  نكون عالمة حل�سور اهلل و�سط املجتمع الذي نعي�س فيه، 
اإميان باهلل احلّي ورجاء بالرب املخلِّ�س. احل�سور يعني اأي�سًا اأن نكون 
ولي�س  هّوّية،  وفقدان  ذوبان  دون  املجتمع  اأجل  ومن  املجتمع  يف 
معار�سني للمجتمع اأو خارجًا عنه اأو على هام�سه بتقوقع وانعزالية، 
الأمر الذي تدعو اإليه الطائفّية. احل�سور يعني دعوة ور�سالة و�سهادة 
اإميان، دعوة اإىل اأن نعي�س كم�سيحّيني موؤمنني باهلل وبابنه ي�سوع امل�سيح 
يف الروح القد�س، يف هذه الأر�س ل �سواها. احل�سور يعني اأّل نكون 
اأن نكون  يعني  بل  فقط،  اأنف�سنا  اأجل ذواتنا ويف خدمة  ونعي�س من 
�سهوًدا للمعلِّم الإلهّي نحمل ر�سالته اخلال�سّية والب�رشى ال�ساّرة التي 

اأتـانا بها.
»اإذا كانت اجلماعات امل�سيحّية يف ال�رشق قد انغلقت يف املا�سي 
على ذاتها، وفقدت معنى الر�سالة وال�سهادة ب�سبب ظروف تاريخّية 
فاإنها  فح�سب،  الوجود  يف  ال�ستمرار  عن  بالبحث  مكتفية  قاهرة، 
ر من روا�سب املا�سي لُتحيي معنى الر�سالة يف  مدعّوة اليوم اإىل التحرُّ
حياتها، فتنفتح على العامل املحيط بها، وت�سهد لذلك الكنز الدفني، 

الذي عرثت عليه، والذي يفرح قلبها كما يفرح قلب كلِّ اإن�سان«.5

رفيق خوري، �سدا�سية لأزمنة جديدة - مدخل اإىل قراءة الر�سالة الثانية، مطبعة البطريركية   5
الالتينية، القد�س 2008، �س 132.

خامتــة

َيه. وُدِعينا  اإمياننا ونقوِّ د  اأن جندِّ اإىل  ُدِعينا فيها  اإميان  كانت �سنة 
اإىل طرح الأ�سئلة على اأنف�سنا؟ هل نعي�س بح�سب ما نوؤمن؟ هل نعي�س 
بول�س:  الر�سول  كالم  وعينا  هل  امل�سيح؟  ي�سوع  عّلمنا  ما  بح�سب 
»تخلَّقوا بُخُلق امل�سيح؟« ويف التحّديات التي تواجهنا هنا يف بلداننا 
اإمياننا؟  بح�سب  لنعي�س  اأنف�سنا  ُنِعّد  كيف  العربية،  البلدان  كل  ويف 
الرعايا،  وكهنة  للرعّية  ُكّلنا،  لنا  �سمري  وفح�س  ت�ساوؤل  �سنة  كانت 
والعائلة، واملدر�سة، والرهبان والراهبات: اأين نحن من اإمياننا؟ وبناء 
على ذلك، �سنبذل جهًدا جديًدا يف �سبيل جتديد نفو�سنا، يف �سبيل اأن 
نرى النور الذي ينري حياتنا واأحداث حياتنا كّلها، لرنى فيها حبَّ اهلل 

حيثما �ساء اأن يلتقينا، يف ال�سعاب اأم يف الأو�ساع ال�سهلة. 
كانت �سنة الإميان �سنة جهد خا�س، ولكنَّ حياة الإميان ل حُت�رشَ 
يف �سنة، لن حياتنا كلَّها جهد م�ستمّر للتجديد، ونحن منا�سدون لن 

نت�رشََّف كموؤمنني مع اأنف�سنا ومع جميع غرينا. 
بلدان  كّل  ويف  بلداننا  ويف  �سعابنا  و�سط  يف  اإميان  م�سرية  انه 
وا�ستقرار  فل�سطني  يف  واحتالل  وثورات  حروب  الأو�سط.  ال�رشق 
ج يف الأردن، ويف كلِّ بلد عربّي امتحان ملقدرة امل�سلم على تقبُّل  ين�سَّ
امل�سيحّي وملقدرة امل�سيحّي على تقبُّل امل�سلم، وملقدرتنا مًعا على املرور 
يف الثورات العا�سفة من دون اأن نتحّطم، بل نخرج منها جميًعا اأقوى 
مّما كنا، ونبا�رش ببناء حا�رش وم�ستقبل جديد. يف هذه العا�سفة عانى 
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وكذلك  والدروز  وال�سيعة  ال�سنة  امل�سلمني  املواطنني،  من  الكثريون 
غريبة.  جمموعات  قبل  من  امل�سيحّيني  ا�ستهداف  ومتيز  امل�سيحّيون. 
ل اإلينا ر�سالة حمّبتهم  و�سمعنا �سوًتا وا�سًحا يف �سفوف ال�سهداء يو�سِّ
ويف حمّبتهم قّوتهم وخلودهم. قدم حياتهم للجميع ولقاتليهم اأنف�سهم 
حتى يهبهم اهلل النور ويفتح قلوبهم واأذهانهم. ق�سوا »ورجاوؤهم مملوؤٌ 

خلودا« )حكمة 3: 4(.
ت�ساءل البع�س وما زالوا يت�ساءلون: هل يبقى م�سيحّيون يف هذه 
الأر�س املقّد�سة؟ ويراهن الكثريون على زوالنا. بل �سنبقى. اأقوياء مبا 
نحن، ومبا قاله لنا ال�سيد امل�سيح »اأنتم ملح الأر�س«، اأقوياء باأّننا ملح 
اأي عدد قليل. اأقوياء مبا ندرك باإمياننا، ومبا ندرك مبحّبتنا. واأقوياء مبا 
باإ�سكات كل �سكوى واأنني، وبتبديل  ثم  لنفو�سنا، ومن  ن�سنع نحن 
ال�سكوى والأنني ب�سالة وبحوار مع كل جمتمعنا ومع كل الأحداث، 

فكل حادثة نعمة، وعلينا اأن جنعلها كذلك لنا ولكل جمتمعنا. 
ون�ستمر يف عملنا ويف �سالتنا ومع الر�سل نقول:

»آمّنا يارب، فزدنا إميانا«.

القد�س يف 25 ت�رشين الأول 2013
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