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مقدمة العدد

كلمة رئي�س التحرير
مهم ًا ،فهذا رائع.
«�إن َ
كنت تريد �أن تكون �شخ�ص ًا ّ
كنت تريد �أن تكون �شخ�ص ًا معروف ًا ،فهذا رائع.
�إن َ
كنت تريد �أن تكون �شخ�ص ًا عظيم ًا ،فهذا رائع.
�إن َ
لكن عليك �أن تعلم � َّأن الأعظم بينكم يجب �أن يكون خادمكم.
جديد للعظمة...
تعريف
�إنه
ٌ
ٌ
ويف هذا ال�صباح ،الأمر الذي �أعجبني هو:
�أنه وبهذا التعريف اجلديد للعظمة،
�شخ�ص �أن يكون عظيم ًا،
�أ�صبح ب�إمكان � ِّأي
ٍ
�شخ�ص ي�ستطيع �أن يخدم.
ل َّأن ك َّل
ٍ
ٍ
جامعي ًة لتخدم.
بحاجة �أن متتلك �شهاد ًة
ل�ست
أنت َ
� َ
ّ
ٍ
�رصف الفعل والفاعل لتخدم.
ل�ست
أنت َ
� َ
بحاجة �أن ُت ِّ
ٍ
بحاجة �أن تعرف �أفلطون و�أر�سطو لتخدم.
ل�ست
أنت َ
� َ
ٍ
الن�سبية لتخدم.
نظرية �آين�شتاين
ل�ست
أنت َ
� َ
َّ
بحاجة �أن تعرف ّ
ٍ
احلرارية يف
للديناميكية
النظرية الثانية
بحاجة �أن تعرف
ل�ست
أنت َ
� َ
َّ
َّ
ّ
الفيزياء لتخدم.
باملحبة.
ولروح ُتو َلد
مليئ بال ِّنعمة،
�أنت فقط بحاجة ٍ
لقلب ٍ
ٍ
ّ
عندها �ستكون هذا اخلادم( »...الق�س د .مارتن لوثر كينغ)
الربع يوح ّنا املعمدان قاطع ًا ر�أ�سه ،و�صل اخلرب
بعدما � َ
أعد َم هريود�س رئي�س ُّ
ٍ
مو�ضع خال ٍء ُمنفرداً.
�سفينة �إىل
�إىل ي�سوع ،الذي خرج بدوره من ال ّنا�رصة يف
ٍ
ملا خرج و�أب�رص
املدن ،و ّ
يقول ال َّن�ص يف (م ّتى � )14إن اجلموع َتب َِعت ي�سوع من ُ
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ورحيم ،فلم
ان
ردة فعله كالتايل:
ّ
الرب ح ّن ٌ
النا�س ،ي�صف الن�ص ّ
ٌ
«فتحن عليهم»َّ � .إن ّ
ملحتاجة للرحمة ،فع ّلمهم و�شفاهم ومن
ي�ستطع �أن يقف
مكتوف الأيدي �أمام النا�س ا ُ
َ
ثم �أطعمهم.
ّ
منا يجب �أن
نتعمق يف املعرفة
الالهوتية� ،إ ّ
َّ
هكذا هي حياة امل�ؤمن ،فال يكفي �أن ّ
بنموهم الفكري،
َ
يرتجم ُّ
الرب ي�سوع ع ّلم اجلموع ًّ
مهتما ّ
تعمقنا هذا يف ثمار رحمةَّ � .إن ّ
إن�سانية« .القائد» يف املفهوم امل�سيحي
مهتما بحالتهم ال
ثم �شفاهم و�أطعمهم
ّ
ومن َّ
ًّ
خادم ،هو اخلادم الذي ال يقف مكتوف الأيدي �أمام احتياج النا�س للرحمة� ،إمنا تراه
ٌ
ٍ
وامل�سيحية احل ّقة هي التي ي�سعى
بهم.
للنهو�ض
ة
قو
من
أتي
�
ما
ل
بك
ي�سعى
ده
ك�سي
ّ
ِّ
ّ
ّ
َ
نتحن نحن على بع�ضنا
حتن الرب علينا،
ّ
وخدام ًا .فكما ّ
فيها الكل ليكونوا قاد ًة ّ
بع�ض ًا.

«فتحن عليهم» هو عنوان «ال َّن ْ�شة» لعدد حزيران ،في�أتي العدد يف الوقت نف�سه
ّ
إجنيلية -
حتن ال
جمعي ًة
الذي ي� ِّؤ�س�س فيه ال�سينود�س
خريي ًة حتت ا�سم «جمعية ُّ
ّ
ّ
ّ
اجلمعية
 .»Compassion Protestant Society CPSوي�أتي ت�أ�سي�س تلك
ّ
ال�ش ّق اخلدماتي يف ال�سينود�س ،ولتطوير العمل اخلريي .ونحن
اخلريية لتكري�س ّ
ال�شق املهم والأ�سا�س
بدورنا اخرتنا مو�ضوع الرحمة واخلدمة ل ُنلقي ال�ضوء على هذا ّ
يف حياة الكني�سة والأفراد .ومن جانب �آخر ،ف� َّإن ما ُي ّيز هذا العدد هو باب املقابالت
�ستجدة،
جدا بتوثيق �أبرز ال ّن�شاطات والأخبار ا ُ
مل َّ
مهتم ٌة ًّ
وال ّتقارير ،حيث �أن «الن�رشة» ّ
القراء على م� ِّؤ�س�سات ال�سينو�س.
�إ�ضافة لتعريف ّ
بكل َف َرح و َف ْخر ُنبارك لل�سينود�س ت�أ�سي�س
حتن الإجنيلية  ، »CPSكما
«جمعية ُّ
ّ
العامة ال�س ّتون ،رئي�س ًا هو الوقور الق�س بطر�س
نبارك انتخابه ،خالل انعقاد الهيئة
ّ
زاعور ،ونائب ًا للرئي�س الوقور الق�س ف�ؤاد �أنطون .وكذلك انتخابه املجل�س الإداري،
القيمني على �سينود�سنا الكرمي ،و�أن
واللجان الأ�صيلةُ .م�ص ّلني للرب �أن يبارك جميع ّ
الرعاية ال�صاحلة ملجد ا�سمه� .آمني
يعطيهم احلكمة والقدرة على ّ
رئي�س التحرير
الواعظ ربيع طالب
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ت�أمالت وعظات

خملوقني لأعمال �صاحلة
راع
ٌ
خراف بال ٍ
كني�سة عقيمة �أم قادرة؟

خملوقني لأعمال
�صاحلة
�أف�س�س 10-1 :2
م ُل ِ
وع
ني ِف ْ َ
ال ِ�س ِ
وق َ
«لأَ َّن َنا َن ْح ُن َع َم ُل ُهْ َ ،
يح َي ُ�س َ
لأَ ْع َمال َ�ص ِال ٍَةَ ،ق ْد َ�س َب َق ا ُ
يها».
هلل َف�أَ َع َّد َها ِل َك ْي َن ْ�س ُل َك ِف َ
قراء «الن�رشة»؛
�أع ّزائي يف امل�سيحّ ،

الق�س �أديب عو�ض*

�أبد�أ ب�س�ؤال قد يبدو �أكرث من ب�سيط وم�ألوف« :ملاذا يخ ّل�ص ا ُ
إن�سان؟ ما هو
هلل ال َ
ق�صد اهلل من خال�صه يف امل�سيح ي�سوع؟» .يخ ّل�ص ا ُ
هلل كيما ...ماذا؟ يقول بع�ض
النا�س �إن الق�صد من اخلال�ص هو �أن نذهب �إىل ال�سماء يوم ًا ما؛ هذا هو الق�صد من
وربا كان هذا ما تظ ّنه! اهلل يخ ّل�صنا لكي نذهب �إىل
خال�ص اهلل .عاد ًة هذا ما ن�سمعهّ .

* رئي�س �سابق لتحرير الن�رشة ,امل ُّدة2017-2008 :
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ت�أمالت وعظات

يقدمه
ال�سماء بعد املوت .ال�س�ؤال هو« :هل هذا بالتحديد ق�صد اهلل من اخلال�ص الذي ّ
�إلينا؟ هل الق�صد من كل عمل اهلل اخلال�صي هو �أن نذهب �إىل ال�سماء يوم ًا ما؟».
املالحظ � ّأن الن�ص الكتابي لهذا الت� ُّأمل ال يقول هذا؛ وال حتى يف ال�سياق
من
َ
الأو�سع للمرجع� .أنا ال �أُنكر حقيقة ال�سماء؛ وال �أنكر � ّأن ال�سماء هي املكان الذي
�سيذهب �إليه الأبرار بعد املوت ...بالت�أكيد ال�سماء هي املكان الذي �أُ ِع َّد للمفديني
يف احلياة الأبدية .لكن ،هل لهذا ال�سبب ُيخ ّل�ص اهلل الإن�سان؟ هل ال�سماء هي غاية
خال�صه  -كيما نذهب هناك يوم ًا ما!؟
ن�صنا الكتابي من (�أف�س�س )10 :2
لكي نعرف ملاذا يخ ّل�ص اهللُ ،يجب �أن ننظر �إىل ّ
م ُل ِ
ني ِف
وق َ
نتفح�صه بد ّقة .يقول بول�س« :لأَ َّن َنا َن ْح ُن َع َم ُل ُهْ َ ،
ثم ّ
لنقر�أْه من جديد ،ومن ّ
وع لأَ ْع َمال َ�ص ِال ٍَةَ ،ق ْد َ�س َب َق ا ُ
يها» .الحظوا �أق�سام
َْ
ال ِ�س ِ
يح َي ُ�س َ
هلل َف�أَ َع َّد َها ِل َك ْي َن ْ�س ُل َك ِف َ
عمل اهلل  -خملوقون يف امل�سيح ي�سوع  -لنعمل �أعما ًال �صاحلة
الن�ص الأربعة :نحن ُ
ّ
 �سبق ا ُكل
أعدها لن�سلك فيها .ما �سنفعله هو �أن نفح�ص هذه الأق�سام الأربعةً ّ ،
هلل ف� ّ
فهيا بنا.
على حدة؛ ّ

يقول بول�س يف العدد « 10لأننا عم ُله  .»...يف هذه البداية الق�صرية يخاطب
كنت م�ؤمن ًا حقيقي ًا يف امل�سيحَ ،من �أنت باحلقيقة؟
الر�سول امل�ؤمنني احلقيقيني� .إن َ
«وال َآن َيا َر ُّب �أَ ْن َت �أَ ُبو َنا.
عمل يدي اهلل .يقول الوحي
عمل اهلل .نحن ُ
�أنت ُ
ّ
املقد�سَ :
ني َو�أَ ْن َت َجا ِب ُل َناَ ،و ُك ُّل َنا َع َم ُل َي َد ْي َك» (�إ�شعياء )8 :64؛ ويت�ساءل �أيوب�« :أَ َح َ�س ٌن
َن ْح ُن ِّ
الط ُ
ِع ْن َد َك �أَ ْن َت ْظ ِل َم� ،أَ ْن ُت ْر ِذ َل َع َم َل َي َد ْي َك» (�أيوب )3 :10؛ ويف املزامري« :من ِق َدم � ّأ�س�ست
اليونانية
عمل يديك» (مزمور  .)25 :102الكلمة يف اللغة
الأر�ض ،وال�سماوات هي ُ
ّ
جمرد عمل نقوم به؛ بل �شيء م�صنوع
هي  ،POIEMAوتعني عم ًال � ّ
إبداعي ًا� ،أي لي�س ّ
ب�إبداع واهتمام
العربي للف ّنان
و�صف ال�شاعر
وحمبة و�شغف .ا�سمحوا يل �أن �أ�ستعري
َ
ّ
ِّ
الذي ُيب ِدع ُتف ًة:
مان ُم ْع َجبا
وان َه ْي َ
و�صوغي ِه كالف ّنان ُيبدع ُتف ًة ويرم ُقها َن ْ�ش َ
7

بد َعة  -هذا نحن .نحن لوحة اهلل الرائعة؛ ومل يزل اهلل حتى هذه
لوحة ف ّنية ُم َ
ليل
مان ُم ْع َجبا»� .إنه يعمل عليها َ
وان َه ْي َ
مير ُر ري�ش َته عليها « ...ويرمقها َن ْ�ش َ
اللحظة ِّ
نحن عم ُله .فهل ترى نف�سك هكذا...
ليكم َلها �إىل يوم ي�سوع امل�سيح .نحن لوح ُته؛ ُ
نهارّ ،
ربا مل ي�سبق �أن ف ّكرت هكذا عن نف�سك! هذا �أمر عادي ،لكن لي�س �صواب ًا.
لوح َة اهلل؟ ّ
ن�شوان
يراك لوح َته التي « ...يرمقها
ن�ص الت� ّأمل ،يراك خمتلف ًا ك ّل ّي ًاَ .
َ
فاهلل ،ح�سب ّ
عجبا» .نعم ،هذا �أنت� .ألي�س هذا رائع ًا؟!
َ
هيمان ُم َ

م ُل ِ
يح» .ماذا
ن�ص
ني ِف ْ َ
ال ِ�س ِ
وق َ
التامل« :لأَ َّن َنا َن ْح ُن َع َم ُل ُهْ َ ،
يقول الر�سول يف ّ
ّ
يعني بول�س بهذا؟ �س�أ�رشحها لكم؛ عاد ًة عندما نريد �أن نعمل عم ًال ُم َّيزاً نختار �أف�ضل
جيدة ،ونختار �أف�ضل �أنواع الألوان ،والفرا�شي
ّ
املواد .لر�سم لوحة عزيزة نبد�أ بكانڤا ّ
جي ٍد متني .نختار �أف�ضل نوع من كل �شيء .بينما...
اجليدة .ن�ضع الكانڤا على حاملٍ ّ
ّ
مواد رفيعة اجلودة كالتي ذكر ُتها .ماذا كان عنده؟
عندما بد�أ اهلل يعملنا مل يكن عنده ٌّ
فقط حفنة من تراب الأر�ض .نعم ،مبن�أى عن الإميان بي�سوع امل�سيح ون�سمة روح اهلل،
تراب ع ِف ٍ
جثث
بكالم
نة �أثيمة.
نحن حفنة ٍ
ٍ
روحي ،نحن مبقيا�س الواقع واحلقيقةٌ ،
ٍّ
أموات� .إذا راجعتم قرينة (�أف�س�س  ،)10 :2هذا ما �ستجدون .يقول الر�سول
مع ّف َنة .نحن � ٌ
يها
يف م�سته ّل الأ�صحاح» َو َ�أ ْن ُت ْم ِ�إ ْذ ُك ْن ُت ْم �أَ ْم َوا ًتا بِال ُّذ ُن ِ
وب َو ْال ََط َايا ،ا َّل ِتي َ�س َل ْك ُت ْم ِف َ
لكن اهلل جاء ليخ ّل َ�صنا عندما
َق ْب ًال َح َ�س َب َد ْه ِر ه َذا ا ْل َع َ ِ
أموات؛ ّ
ال» .نحن ،من �أنف�سناٌ � ،
خطائيتنا؛ وقام من
�أر�سل ابنه ي�سوع امل�سيح .مات امل�سيح على ال�صليب ليك ّفر عن
ّ
حي ًا يف داخلنا ،فنحيا فيه
املوت لينت�رص عليها؛ و�سكب روحه ّ
القدو�س فينا ليكون ّ
روحي ًا كنا
بدع .هل َتعون مقدار ال�شكر الواجب م ّنا هلل يف امل�سيح؟
الـم َ
ون�صري عم َله ُ
ّ
خلبة .نحن عمل اهلل ،خملوقون يف امل�سيح ي�سوع ...
قمامة؛ لكن اهلل �صنعنا لوحة ّ
�ألي�س هذا رائع ًا؟
م ُل ِ
وع لأَ ْع َمال َ�ص ِال ٍَة».
ني ِف ْ َ
ال ِ�س ِ
وق َ
يقول الر�سول« :لأَ َّن َنا َن ْح ُن َع َم ُل ُهْ َ ،
يح َي ُ�س َ
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أحباء .ملاذا يخ ّل�صنا اهلل؟ ما هي غاية خال�ص اهلل؟ لي�س فقط
هذا هو الق�صد ،يا � ّ
احل�صول على النعيم ...بل غاية اخلال�ص هي �أن نعمل �أعما ًال �صاحلة هي ثمر ُة
�إمياننا ال�صحيح ،وثمرة عمل الروح القد�س فينا .هنا تلتقي مقا�صد اهلل .قيل عن
الر ِّب
«ر ُ
الرب ي�سوع �إنه جال ي�صنع خرياً؛ وعر�ض هو دعواه على ال َّنحو الآتيُ :
وح َّ
ال َ�س ِ
وب ،لأُ َنا ِد َي
ني� ،أَ ْر َ�س َل ِني لأَ ْ�ش ِف َي ْ ُ
�ش ْ َ
ال ْن َك ِ�سِي ا ْل ُق ُل ِ
اك َ
َع َل َّي ،لأَ َّن ُه َم َ�س َح ِني لأُ َب ِّ َ
ني ِف ْال ُِّر َّي ِة» (لوقا .)18 :4
ِين بِالإِ ْط َالقِ و ِل ْل ُع ْم ِي بِا ْل َب َ�صَِ ،و ُ�أ ْر ِ�س َل ْ ُ
ال ْن َ�س ِح ِق َ
ِل ْل َم�أْ ُ�سور َ
ثمار الروح القد�س هي دليل خال�صنا؛ هي نعم ُة اهلل لنا؛ هي برك ُته الآن يف حياتنا.
ُ
امتداد لهذه النعمة التي
نحن خملوقون يف امل�سيح لأعمال �صاحلة ،وما ال�سماء � ّإل
ٌ
نقتنيها هنا والآن .امتيازنا ،وم�س�ؤوليتنا ،ودعوانا هي �أن ُن ِ
م َّب ٌة َف َر ٌح
ثم َر «َ َ ...
ان وداعة تع ّفف» .هذا هو الغر�ض من خال�صنا -
َ�س َال ٌمُ ،ط ُ
مي ٌ
ول �أَ َن ٍاة ُل ْط ٌف َ�ص َال ٌح� ،إِ َ
ور ُك ْم ه َك َذا ُق َّد َام ال َّن ِ
اك ُم ا َّل ِذي ِف
ي ِّج ُدوا �أَ َب ُ
ا�سِ ،ل َك ْي َي َر ْوا �أَ ْع َما َل ُك ُم ْال ََ�س َن َةَ ،و ُ َ
« َف ْل ُي ِ�ض ْئ ُن ُ
او ِ
ات» .هذا هو قلب وروح وحياة امل�سيحي .اهلل يخ ّل�صنا لن�صنع العامل اجلديد
ال�س َم َ
َّ
بدمه ومثاله .نحن عمل اهلل ،خملوقون يف امل�سيح ي�سوع لأعمالٍ �صاحلة� .إن ثبت
غ�ص ُننا يف كرمته ن�أتي بثمر ٍكثري.
احلديث عن الأعمال ال�صاحلة يثري �شجون ًا كثرية عندنا نحن الإجنيليني ،كونه
الدخول يف اجلدل
�ش ّكل نقطة
خالفية جداً � ّإبان الإ�صالح الإجنيلي .ومن دون ّ
ّ
ان
نتحدث عن التربير ،لأننا « َن ْع َل ُم �أَ َّن الإِ ْن َ�س َ
أنبه �إىل �أننا هنا ال ّ
الالهوتيّ � ،
أود � ّأو ًال �أن � ّ
ام ِ
يح،
وع ْ َ
وع ْ َ
ال ِ�س ِ
ال ِ�س ِ
يحَ � ،آم َّنا َن ْح ُن �أَ ْي ً�ضا ب َِي ُ�س َ
ميانِ َي ُ�س َ
و�سَ ،ب ْل ِب�إِ َ
َال َي َت َ َّ
ب ُر ِب�أَ ْع َمالِ ال َّن ُ
ام ِ
ام ِ
ب ُر َج َ�س ٌد َما»
ميانِ َي ُ�س َ
ب َر ِب ِ�إ َ
و�س َال َي َت َ َّ
ِل َن َت َ َّ
و�س .لأَ َّن ُه ِب�أَ ْع َمالِ ال َّن ُ
وع َال ِب�أَ ْع َمالِ ال َّن ُ
ميانِ َ ،وذ ِل َك َل ْي َ�س ِم ْن ُك ْمُ .ه َو
(غالطية )16 :2؛ و�أي�ض ًا« ،لأَ َّن ُك ْم بِال ِّن ْع َم ِة ُ َ
م َّل ُ�ص َ
ون ،بِالإِ َ
َع ِط َّي ُة ا ِ
أحد» (�أف�س�س  8 :2و .)9كما �أُور ُِد ما جاء يف
هلل .لي�س من �أعمال كيال يفتخر � ٌ
تربرين�« :إنهم
للم ِّ
�أ�صول �إميان هايدلربغ ال�شهري يف تلخي�ص منفعة الأعمال ال�صاحلة ُ
9

ويزينون
يتربرون �أمام النا�س ،وبها ُيظهِ رون حقيق َة الإميان الذي فيهمّ ،
بوا�سطتها ّ
حمب َتهم له� ،إذ
�ضادين،
تعليم خم ّل�صهم،
وي�سدون �أفواه ا ُ
مل ّ
ّ
وميجدون اهللُ ،
ويظهرون َّ
ّ
يحفظون و�صاياه» (يعقوب 18 :2؛ تيط�س  11 :2و12؛ 1بطر�س 15 :2؛ يوحنا :15
ماهية الأعمال ال�صاحلة يجيب« :هي فقط الأعمال التي نعملها كثمار
 .)18وعن
ّ
الإميان احلقيقي (يوحنا 5 :15؛ عربانيني  ،)6 :11وتتناغم مع نامو�س اهلل (الويني
4 :18؛ �1صموئيل 22 :15؛ �أف�س�س  ،)10 :2ونعملها من �أجل جمد اهلل (1كورنثو�س
املبنية على ر�أينا ال�شخ�صي �أو التقليد الب�رشي (تثنية 32 :12؛
)31 :10؛ ال تلك
ّ
�إ�شعياء 13 :29؛ حزقيال 18 :20و19؛ متى .)9-7 :15
مرة �أخرى ن�س�أل :هل هذا �أنت؟ هل عندك الإميان احلقيقي؟ هل تعمل ك ّل �شيء
ّ
أعمال ال�صاحلة؟ جميعنا موهوبون مبختلف
ملجد اهلل؟ هل تظهر يف حياتك ال ُ
املواهب .جميعنا نحت ّل مواقع ووظائف وم�س�ؤوليات يف هذه احلياة ...يف جميعها
متجد الفادي.
ينبغي �أن نعمل �أعما ًال �صاحلة ّ

م ُل ِ
وع
ني ِف ْ َ
ال ِ�س ِ
وق َ
ن�ص الت� ُّأمل« :لأَ َّن َنا َن ْح ُن َع َم ُل ُهْ َ ،
يح َي ُ�س َ
يقول بول�س يف ّ
لأَ ْع َمال َ�ص ِال ٍَةَ ،ق ْد َ�س َب َق ا ُ
يها» .هنا ن�صل �إىل الفكرة اجلامعة
هلل َف�أَ َع َّد َها ِل َك ْي َن ْ�س ُل َك ِف َ
ر�ص خدمتنا ،دعو ُتنا لنعمل �أعما ًال �صاحلة ،قد ُر�سمت لنا
من �أن حياتنا ك َّلها ُ -ف ُ
امل�سبق يف كلمة اهلل مل ُي َر ْد له �أن يكون م�شكل ًة
�سبق .مو�ضوع االختيار
باالختيار ا ُ
َ
مل َ
املقد�سة
حتتاج �إىل ح ّل؛ بل على العك�س� ،أن يكون هو احلل؛ وهو هناك يف الكلمة
ّ
لت�شجيعنا.
َ
ي�ستعد
لكي نفهم كيف يكون هذا� ،ألفت انتباهكم �إىل �سفر التثنية حيث ال�شعب
ّ
الربية �إىل �أن و�صلوا
مروا باختبار اخلروج من م�رص ،وارحتلوا يف ّ
لدخول الأر�ضّ .
مدن
�إىل تخوم الأر�ض ،وها هم
ي�ستعدون لدخولها ،لك ّنهم خائفون ،حيث توجد ٌ
ّ
قوية وعمالقة .كانوا يقولون
كبرية يف كنعان ،مثل �أريحا وعاي ،حتر�سها جيو�ش ّ
10
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ن�ستطيع غلب َتهم .كانوا خائفني ،م�ضطربني.
بع�ضهم لبع�ض :ال
ُ
ُ
قال لهم اهلل ،ا�سمعوا يا �شعبي؛ عندي ترتيب لهذا العامل ،وعندي تدبري لكم يق�ضي
ب�أن تدخلوا الأر�ض ،وهذا ما �سيحدث� .سوف تدخلونها وتنجحون ،لأين اخرتتكم
وت�شجعوا .كل
تقدموا؛ �أطيعوا ما �أقوله لكم
�سبق ًا لهذا .لذلك ال ينبغي �أن تخافوا .فقط ّ
ُم َ
ّ
حتركوا ،وكونوا واثقني.
هذا قد �أُ ِع َّد لكم َ
م�سبق ًا (�سلف ًا)ّ .

الـمت َقن!
هذه هي الفكرة التي يجب �أن نقر�أها يف �أف�س�س  .10 :2نحن ُ
عمل اهلل ُ
اخللبة! قد عملنا يف امل�سيح ي�سوع ،مبوته وقيامته وروح قد�سه؛ وقد
نحن لوح ُته ّ
ُ
أعدها لنا .ف�إذا كان
اُعطينا عم ًال .لقد خ ّل�صنا ودعانا لنعمل �أعما ًال �صاحلة قد �سبق و� ّ
ننه�ض ونعملها .يجب �أن نعملها بثقة،
قد � ّ
�سبق ًا ،كل ما علينا فعله هو �أن َ
أعدها لنا ُم َ
فعالة ومثمرة ملجده تعاىل .لقد �أُ ِع ّدت
واهلل �سيباركنا ،و�سيجعل �أعمالنا ال�صاحلة ّ
�سلف ًا لنعملها ،فلننطلق بفرح!
للم�ضي ُقدم ًا .هذا الن�ص يقول
ن�ص ٌّ
قوي جداً ي�ستح ُّثنا ُ
عندنا يف �أف�س�س ٌّ 10 :2
عمل اهلل؛ يقول لنا ِلـمن نحن  -نحن للم�سيح ي�سوع ،هو ا�شرتانا
لنا َمن نحن  -نحن ُ
يذكرنا
مهم ُتنا،
خال�صنا � -أن نعمل �أعما ًال �صاحلة؛ و�أخرياً ّ
ُ
بدمه؛ يقول لنا ما هي ّ
بق�صد اهلل العظيم � -أُ ِع َّد م�سبق ًا لنا لنعم َله.
فلي ِع ّنا
نتقدم بحما�سة وثقة .هناك طرق كثرية
وهكذا ّ
ومتنوعة خلدمة الرب؛ ُ
ّ
على الإ�صغاء لدعوته ،وليباركنا بح�سب غناه ،وليبارك كني�س َته لن�رش ملكوته الآتي.
واملجد لإلهنا الآن و�إىل الأبد � -آمني.
ُ
ال�سماوي من �أجل كلمتك .ن�شكرك لأنك خلقتنا يف امل�سيح
�صالة :ن�شكرك ،يا �أبانا َّ
عمل يديك� .أنعم ب�أن نعم َل �أعما ًال �صاحلة ملجدك ،نابعة من �إمياننا،
ي�سوع ،فنحن ُ
بقوة وثقة ،عاملني � ّأن خدم َتنا قد �أُ ِع َّدت ُم�سبق ًا لنقوم بها.
وبح�سب و�صاياك� .أطلقنا ّ
ن�ص ّلي با�سم ي�سوع � -آمني.
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ٌ
راع
خراف بال ٍ
الواعظة ماتيلد �صباغ*

مرق�س 44 -30 :6
حزقيال 2 16 -1 :34
كورنثو�س 15 -1 :8
منظمة ال�صحة العاملية للمعونات الغذائية لعام 2017
كانت ُخال�صة �إح�صاءات ّ
كمية الغذاء
كالتايل« :واحد من �سبعة �
ٍ
أ�شخا�ص يعاين من اجلوع حول العامل .ثلث ّ
ُتطرح من دون ا�ستخدام 795 .مليون ًا من الب�رش ال ميلكون طعام ًا كافي ًا لتكون لديهم
�صحية� ،أي � َّأن واحداً من ت�سعة �أ�شخا�ص يعاين من العوز .قارة �آ�سيا �أكرث قارة
حياة
ّ
تعاين من اجلوع بن�سبة ثلثي عدد ال�سكان� .أما بالن�سبة لقارة �إفريقيا ف�إن واحداً من
ٍ
ت�سبب موت  %45من الأطفال
أ�شخا�ص ال يح�صل على
�أربعة �
ٍ
تغذية ،وق َّلة التغذية هذه ِّ
حتت �سن اخلم�س �سنوات� ،أي  3.1مليون طفل �سنوي ًا ،و�ست ٌة و�ستون طف ًال يف مرحلة
جياع ،منهم  23مليون طفل يف قارة
التعليم االبتدائية يح�رضون �صفوفهم وهم
ٌ
�إفريقيا فقط» .لذلك ت�ضع منظمة ال�صحة العاملية موازنة مالي ًة قدرها  3.2بليون
دوالر �سنوي ًا حتتاجها املنظمة للو�صول �إىل ال�ستة وال�ستني طف ًال اجلائعني وهم يف
�صفوف درا�ستهم.
* راعية الكني�سة الإجنيلية الوطنية يف احل�سكة
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ك ّنا يف ال�سابق نقوم بقراءة الإح�صاءات فقط من باب معرفة املعلومات،
أرقام بالن�سبة لنا .ولكن  ،كان هذا حتى
واحلقيقة ا ُ
مل ّرة التي يختربها كل الذين هم � ٌ
قمنا باختبار حاالت اجلوع ب�أنف�سنا �أو اختربها �أحد �أقرباءنا .فاليوم عندما نقر�أ
تلك الإح�صاءات يتم َّثل �أمام �أعيننا �أولئك الذين عانوا اجلوع يف الأزمة التي متر
ٍ
عائلة عانت الفقر املدقع؟ وكم من �أطفالٍ ناموا جياع ًا؟ وكم
فيها بالدنا .فكم من
� ٍ
يتبق يف بيتها �سوى كو ٌز من الزيت وقليل من الدقيق؟
أرملة مل َ
تتحدى احتياج
� َّإن العديد من �أبناء كنائ�سنا �أي�ض ًا دخلوا تلك التجربة التي
ّ
الإن�سان الأ�سا�سي اجل�سدي ،ليبقى على قيد احلياة .حتى �أن مكاتب رعاة الكنائ�س
تعج باملحتاجني للم�ساعدات يف قوتهم اليومي .ال ن�ستطيع �سوى �أن نقول
�أ�صبحت ّ
13

ني جداً يف ال�شهادة ملثل هذه التجربة القا�سية ،وبخا�صة يف
ب�أن الكتاب املقد�س �أم ٌ
�شخ�ص امل�سيح ي�سوع عندما ُج ِّرب يف الربية.
ولأن الكتاب املقد�س هو مرجعيتنا الأوىل ومر�ساتنا الرئي�سية التي بها نتحرك
ونوجد ،مل يكن بو�سعي �إال �أن �أنظر يف هذه املعجزة التي �أجمع ك ّتاب الأناجيل
الأربعة على الإخبار عنها .ف�إ�شباع اخلم�سة �آالف حدث ال ميكن �أن نغ�ض الطرف
تتحدى االن�سان و�أ�سلوب حياته .و�إن كنا مدعوين
عنه ،لأنه �أحد املعجزات التي
َّ
لنعي�ش على غرار ي�سوع ،ولو �أننا ال ن�ستطيع امل�شي على املياه ،فهذا ال يعطينا احلجة
للقول ب�أننا ال ن�ستطيع �أن ن�شبع �آالف اجلياع .لذلك� ،أجد يف هذا الن�ص الكتابي كلمة
«حتدي» ي�سوع �أكرث من «معجزة» ي�سوع� ،أجد يف هذا الن�ص �رصخة �ضد االقت�صاد
ورعاة االقت�صاد� ،أكرث من االندها�ش مبا فعل ي�سوع ب�إ�شباعه اجلموع .ال يذكر الب�شري
مرق�س �أن اجلموع ُده�شت مبا �صنع ي�سوع كباقي املعجزات ،بل �إنه ن�ص حواري
ب�إمتياز ،يطلب منا كاتب الإجنيل �أن نب�رصه عن كثب .فال يذكر مرق�س كلمة معجزة،
وال يتكلم عن الإ�شباع �إ َّال يف العدد ( .)42ويكمل حركة الن�ص املتجهة نحو �أور�شليم
من دون �أن يعود لردة فعل اخلم�سة �آالف رجل.
ولكي نفهم ق�صد الب�شري مرق�س ال ي�سعنا �سوى
الولوج �إىل الن�ص للو�صول �إىل فكر ي�سوع
املتحدي:
ّ
يف ال�سياق العام للن�ص� ،أي يف الإ�صحاح ال�ساد�س من الإجنيل نقر�أ عن رف�ض
ي�سوع من ِق َبل وطنه ،ونقر�أ عن �إر�ساله تالميذه اث َن ْي اث َن ْي للكرازة وطرد ال�شياطني
و�شفاء املر�ضى .ونقر�أ بعدها عن وليمة يف ق�رص هريود�س وقطع ر�أ�س املعمدان،
وبعدها ي�سوع ي�شبع اخلم�سة �آالف ،وختامها يف جميئه �إىل تالميذه ال�صارخني من
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عر�ض البحر ما�شي ًا على املياه.
يف هكذا ترتيب ،تتج ّلى املقارنة كال ّتايل :املقارنة بني �شخ�ص هريود�س ووليمته،
و�شخ�ص ي�سوع ووليمته .فوليمة هريود�س على �رشف مولده يف الق�رص ،ووليمة ي�سوع
على الع�شب .يف الأوىل الطبقة املخملية هي املدعوة ،ويف الثانية عامة �شعب بني
ا�رسائيل هم ال�ضيوف .انتهت الأوىل بجرمية قتل دموية ،وانتهت الثانية ب�إ�شباع
ال�شعب اجلائع الذي تبع ي�سوع وتراك�ض �إليه من كل املدن .يف الأوىل هنالك �أتباع
القوة ،ويف الثانية �أتباع للم�سيح.
ترد �أي�ض ًا يف هذا الن�ص كلمة من �أجمل الكلمات التي ي�صف بها ك ّتاب الأناجيل
�شخ�ص ي�سوع ،فيقول مرق�س «فتحنن عليهم» .وتعود هذه الكلمة يف �أ�صلها �إىل
الأح�شاء وامل�شاعر والقلب .وهي ذاتها كلمة «راحوم» يف العربية وتعني «حمبة
ال�شفقة �إىل الفعل والعمل .وهي
ترحم».
فالتحن هو اجل�رس الذي ينقل الإن�سان من َّ
ُّ
الكلمة نف�سها التي يتغنى بها كاتب املزمور  15 :86يف �صفات اهلل «�أما �أنت يا رب
ف�إله رحيم ور�ؤوف ،طويل الروح وكثري الرحمة واحلق» .فيقول مرق�س �إن م�شاعر
حتركت عندما �أب�رص تلك اجلموع .هنا ي�أتي ال�س�ؤال« :هل ح�صل هذا ب�سبب حالة
ي�سوع ّ
جوع الآالف فقط �أم هناك �سبب � َآخر؟».
حن مل يكن
رد فعل ي�سوع بال َّت ُّ
يقول مرق�س�« :إذ كانوا كخراف ال راعي لها»� ،أي �أن ّ
يف �إكثار اخلبز وال�سمك �أو �إنزال املن من ال�سماء ،بل كان يف رد فعله �إ ْذ جمع اجلموع
حتن على حالتهم التي ال حتمل
ليعلمهم ،وقد علمهم كثرياً بح�سب قول الإجنيل .لقد َّ
راع .هذه كانت
يف طياتها �أي هدف �أو ر�ؤية وا�ضحة حلياتهم ،لأنهم رعية من دون ٍ
راع فيقول يف (عدد « )17-16 :27ليوكل
�صالة مو�سى لأجعل ال�شعب كي ال يبقى بال ٍ
الرب الإله �أرواح جميع الب�رش رج ًال على اجلماعة .يخرج �أمامهم و يدخل �أمامهم
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ويخرجهم ويدخلهم لكيال تكون جماعة الرب كالغنم التي ال راعي لها» .فن�سمع �أي�ض ًا
بني �شهادة مرق�س كلمات النبي �إرميا « 15 :3و�أعطيكم رعاة ح�سب قلبي فريعوكم
باملعرفة والفهم» .نعم يا �أحبة ،ي�سوع يب�رص االحتياج اجل�سدي لل�شعب وكذلك حالة
اجلوع التي كان فيها التالميذ الذين عادوا من �إر�ساليتهم .لكنه يختار �أو ًال �أن ي�شبع
الروح والعقل ثم ي�أتي دور اجل�سد .فكان لهم ي�سوع يف حلظات التعليم تلك الوحي
االلهي الذي ك�شف عن الراعي امل�سياين العظيم الذي �أتى لريعى ال�شعب بعد �أن جتاهل
ينبه حزقيال يف الن�ص الذي قر�أناه .فكان ي�سوع يف تلك
الرعاة دورهم وزاغوا مثلما ّ
ال�ساعات الكثرية تتمة للنبوءات التي يف �إ�شعياء وحزقيال.
وبعد �أن �أ�شبعهم الراعي احلقيقي بفكر ملكوت ال�سموات احلق ،حان وقت �أن ت�شبع
�سد االحتياجات
البطون اجلائعة فقام ي�سوع بتنظيمهم يف �صفوف ،وتظهر �أمانته يف ّ

التي بها ي�أتي دور مرق�س ليقول« :حان الوقت للمواجهة احلقيقية ،لي�س بني ي�سوع
وهريود�س ،وال حتى بني ي�سوع و�أبناء وطنه ،ولي�س بني ي�سوع وقوى الطبيعة .بل حان
الوقت املواجهة بني ي�سوع ور�سله» .هنا يذكر مرق�س كلمة ر�سل لأول مرة لي�ؤكد ب�أنهم
بعد �أن ُ�أر�سلوا وحملوا ق�ضية ملكوت ال�سموات للنا�س ،كانوا هم �أول عائق لهذا امللكوت
يف هذا الن�ص .كانوا على و�شك �أن يلعبوا دور الرعاة الذين يتكلم عنهم حزقيال ،الذين
ي�أخذون وال يعطون ،ويهتمون لأمورهم ولي�س الحتياجات و�أمور القريب .فبعد يوم
متعب �أتى فيه التالميذ جياع ًا من �إر�ساليتهم ،عو�ض ًا عن الذهاب �إىل مو�ضع خالء
و�إ�شباع حاجاتهم اجل�سدية فلقد �أنطلق ي�سوع بتح ُّننه بهم �إىل العامل ،لي�س ب�أمثال وال
مبعجزة كامل�شي على املياه ،بل ب َت َح ٍد يجمع فكر املثل مع املعجزة.
فكان رد فعل التالميذ طلبهم �رصف اجلموع ،ثم �س�ؤالهم «�أمن�ضي ونبتاع خبزاً
مبئتي دينار ونعطيهم لي�أكلوا؟» .مل يدركوا �أن ي�سوع مل يدعوهم ليبتاعوا و�إمنا ُليعطوا
16
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مما ميلكون� ،أي من القفف التي لطاملا زادت .فكان رده «اذهبوا وانظروا» ،ال تتعجلوا
يف اال�ستغراب والتذمر ،بل ابحثوا �أو ًال فيما متلكون .يعلم ي�سوع التالميذ دورهم وهو
كالتايل:
نظموا احلاجات �أوالً ،خذوا مما متلكون ،ارفعوا �أعينكم لل�سماء وا�شكروا اهلل على
ما �أعطيتم ،باركوا مبحبة ما تقومون به لأجل الآخر من ت�ضحية ،واك�رسوا الطعام مع
الآخر حتى ت�شبعوا كليكما.
يف هذا احلدث ي�شبع ي�سوع اخلم�سة �آالف رجل واالثني ع�رش تلميذاً ،ي�شبعهم خبز
احلكمة وي�شبع حاجاتهم اجل�سدية ،و يجرد الرعاة من الفكر ال�رشير الذي يدفع الإن�سان
لالهتمام ملا له فقط ،ويجعل الرعاة يدركون �أنهم حرا�س لأخوتهم وحلاجاتهم.
يا �أحبة ،دعوة الكني�سة يف هذا اليوم هي دعوة لإ�صالح ذواتنا ولال�ستجابة
ال�رسيعة وال�رضورية التي حتمل نف�س الب�شري مرق�س املت�أهب واملنطلق نحو القيامة.
�إن �أردنا �أن نخترب القيامة يف حياة النا�س اجلائعني الذين ميرون يف حياتنا كل يوم،
ف�رصخة الكني�سة هي لأجل �أن تفعلوا �شيئ ًا مبا هو بني �أيديكم ،لأجل �أن تنخرطوا يف
احتياجات القدي�سني واخلراف ال�ضالة ،ليب�رصوا عمل امل�سيح يف حياتهم .والدعوة
�ست ما يل لأجل عمل
كر ُ
خ�ص ُ
هي لت�س�ألوا �أنف�سكم« :هل َّ
�صت حياتي للم�سيح؟ هل َّ
امللكوت؟».
يتحدانا اليوم ،فال نقل ب�أننا يف قلة ،لأنه ال يطلب �أن نذهب ونبتاع،
� َّإن ي�سوع
ّ
لكنه ي�س�ألنا ال�رشكة وك�أنه يف كلمات بول�س الر�سول عندما �شهد لكنائ�س مكدونية
(2كورنثو�س �« )3-2 :8أنه يف اختبار �ضيقة �شديدة فا�ض وفور فرحهم وفقرهم
العميق لغنى �سخائهم .لأنهم �أعطوا ح�سب الطاقة� ،أنا �أ�شهد ،وفوق الطاقة من تلقاء
ق�سوا قلوبكم.
�أنف�سهم» .و�إن �أب�رصمت وجه ي�سوع يف وجه اجلائع اليوم فال ُت ّ
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كني�سة عقيمة �أم
قادرة؟
مرق�س 27-17 :9

الق�س �سامر عازر*

نعمة ربنا ي�سوع امل�سيح وحمبة اهلل الآب و�رشكة الروح القد�س تكون معكم وت�ستمر
فيكم من الآن و�إىل الأبد� ،آمني.
�أيها الإخوة والأخوات الأعزاء،
�إجنيل اليوم يلقي بظالله على واقع الكني�سة امل�سيحية على مدى ال�سنني والع�صور
الالحقة لع�رص امل�سيح ،لذلك طرح امل�سيح يف مو�ضع �آخر قائ ًال« :هل �إن جاء ابن
عمان -الأردن
* راعي كني�سة الراعي ال�صالح ال ّ
إجنيلية اللوثرية يف ّ
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الإن�سان يجد �إميان ًا على الأر�ض؟» .ق�ضى امل�سيح فرتة من الزمن مع تالميذه
يدربهم ويثبتهم يف الإميان ،وي�ؤهلهم لدورهم القيادي يف خدمة الكلمة املقد�سة،
بعدما �أن يرتكهم عائداً �إىل �أبيه ال�سماوي .ولقد �أعطاهم قوة لل�شفاء و�سلطان ًا �أن
يخرجوا �شياطني و�أرواح �رشيرة ،ورغم ذلك نراهم يف �إجنيل اليوم عاجزين عن
�شفاء ذلك ال�شاب الذي به روح �أخر�س.
خلفية �إجنيل اليوم �أنه يقع بعد حادثة التجلي ،حيث �أظهر امل�سيح حقيقة ذاته
لتلمي َذ ْيه بطر�س ويوحنا .ف�صارت ثيابه بي�ضاء كالثلج ووجهه �أ�ضاء كال�شم�س،
وحيث �أكد ال�صوت من ال�سماء «هذا هو ابني احلبيب .له ا�سمعوا» ،نزل امل�سيح من
اجلبل لريى جمموعة من الك َتبة يحاورون التالميذ .حوارهم كان ت�شفي ًا ،ف�إن كنتم
�أنتم من تالميذه وقد �أعطاكم �سلطان ًا لكي تنهروا الأرواح النج�سة ،فلماذا وقفتم
عاجزين �أمام ذلك ال�شاب الذي به روح �أخر�س؟! كيف ال حول لكم وال قدرة؟
كثرياً ما تدخل الكني�سة اليوم يف و�ضع �شبيه بذلك ،وبدل �أن تقدم نعمة ال�شفاء
ت ُّك ِم الأرواح ال�رشيرة يف الب�رش،
وت�ساهم يف حل م�شاكل الب�رشية ،وفك قيود ال�رش َو َ َ
تقف عاجزة عن فعل �شيء .ال يريد ي�سوع كني�سة عاجزة ،بل كني�سة تكون حق ًا
قوة �شفاء يف العامل .ولقد �أعطى امل�سيح ال�سلطان للكني�سة �أن تعمل با�سمه ،من
�أجل حترير النا�س من قيودهم ،ومن �أجل حتريرهم و�شفائهم وتخفيف معاناتهم
يكبل حياتهم وي�رصعهم ويجعلهم يزبدون ويتمرغون من دون فائدة .لقد
مما ّ
تقدم الغذاء الروحي
�أوكل امل�سيح للكن�سية ر�سالة �سماوية جميدة ،فهي من
ٍ
جانب ّ
معنية بكل ما ي�سبب معاناة للنف�س الب�رشية
للم�ؤمنني ،ومن جانب �آخر هي
َّ
وا�ستغاللها والإ�ساءة لها .لذلك لي�ست الكني�سة بعيدة عن احلياة العامة ،وعن ق�ضايا
املجتمع وق�ضايا االقت�صاد وال�سيا�سة ،لأنها حتمل توكي ًال �إلهي ًا ب�أن ت�ساهم يف
�شفاء هذا العامل وحتقيق العدالة ،ال �أن تقف عاجزة مكتوفة الأيدي �أمام �أمثال ذلك
الروح الأخر�س.
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كان الروح الذي ي�رصع ذلك ال�شاب �أخر�س ًا ،فماذا لو كان هذا الروح النج�س يتكلم؟
روح �أخر�س ي�رصع ذلك ال�شاب يف مقتبل العمر فيزبد ويتمرغ ويرمتي يف املاء
والنار ليلكهه .تلك الروح املعادية للب�رش هي روح ُتريد �إف�ساد احليا ِة وجما ِلها.
لكن امل�سيح يريد �شفاء كام ًال للما�س مثل �شفائه ذلك ال�شاب�« .أيها الروح الأخر�س
الأ�صم �أنا �آمرك� .أخرج منه وال تدخله �أي�ض ًا( ».ع .)25
�أيها الإخوة والأخوات الأعزاء� ،إن ي�سوع ي�ضعنا اليوم يف �صلب م�س�ؤوليتنا ويف
�صلب دعوتنا ،لذلك نرى �أهمية �أن متتد الكني�سة لتقر�أ واقع احلياة ومعاناة النا�س
املت�أملة وتعمل من �أجل حلول جذرية ومنا�سبة� .صوت الكني�سة �صوت هام يف
عامل ال�سيا�سة واالقت�صاد اليوم ،يف عامل العوملة والعلمانية ،يف عامل امل�صالح
أهم من �أي �شيء .لذلك يقول
واملادة ،لتقول �إن قيمة احلياة الب�رشية �أ�سمى و� ّ
طوق عنقه بحجر
امل�سيح «من �أعرث �أحد ه�ؤالء ال�صغار امل�ؤمنني بي فخري له لو ِّ
وطرح يف البحر» (ع .)42
رحى ُ
ي�سوع مع والد
حوار
فهل عندنا هذا الإميان الذي يريده ي�سوع منا اليوم؟ � َّإن
َ
َ
ذلك ال�شاب كان حواراً ذا معنى «�إن كنت ت�ستطيع �أن ت�ؤمن .كل �شيء م�ستطاع
لل�ؤمن» .ا�ستنجد ذلك الأب بي�سوع «بدموع» غزيرة ،ع ّله يجد عنده نعمة ال�شفاء
البنه وحيده الذي �أطبق عليه روح جن�س ف�رصعه وعذبه وكاد �أن يهلكه .ف�أجاب
ي�سوع «�أومن يا �سيد ،ف�أعن عدم �إمياين» .مبعنى �أعني يا �سيد رغم �إمياين ال�ضعيف
وغري الكايف».
رمبا يكون �إمياننا اليوم ك�إميان ذلك الرجل ،يبدو قويا ثابت ًا يف يوم م�شم�س،
ولكن يف يوم ماطر يت�أرجح وينطفئ� .أما ي�سوع ف�إنه ي�ؤكد �أن له قدرة على ال�شفاء،
لكنه ينتظر منا قبول ذلك والت�سليم به وطلب عونه .لذلك يقول�« :إن كنت ت�سطيع
�أن ت�ؤمن .كل �شيء م�ستطاع للم�ؤمن».
20
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عنوان هذا الأحد هو « الإميان»« ،هذه هي الغلبة التي تغلب العامل� ،إمياننا» ( 1
يوحنا  .)4 :5فقط بالإميان بقدرة ي�سوع يتحول امل�ستحيل ممكن ًا ،وهذا يعني
�أن قوة الإميان ال حدود لها وقادرة �أن ت�صنع املعجزات .ي�سوع ال يريد كني�سة
عاجزة �ضعيفة غري قادرة ،لكنه يريد كني�سة تفعل ما �أو�صاها �أن تقوم به بقوة
و�سلطان �إلهي .لكن ال�رشط الوحيدة الذي ي�ضعه يف �إجنيل اليوم للمقدرة على
مواجهة حتديات العامل هو ال�صالة وال�صوم .ملاذا ال�صالة وال�صوم؟ «هذا اجلن�س
ال ميكن �أن يخرج �إال بال�صالة وال�صوم .ال�صوم هو تكري�س النف�س هلل بعيداً
عن جوع العامل وعط�شه و�شهوته� ،أما ال�صالة فهي حياة القرب من اهلل ب�رشكة
�شخ�صية .فك ّلما اقرتبنا من اهلل ،ك ّلما ا�ستطعنا �أن ننهر ذلك الروح النج�س ونبعده
بعيداً .فهل نحن ذلك اجليل امل�ؤمن � ْأم غري امل�ؤمن؟! �إن كنا بذلك الإميان الذي
يريده امل�سيح فطوبانا ،و�إال ن�سمع كلماته يقول لنا «�أيها اجليل غري امل�ؤمن �إىل
متى �أكون معكم� .إىل متى �أحتملكم» (ع .)19
و�سالم اهلل الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم و�أفكاركم يف امل�سيح ي�سوع
ربنا� ،آمني.

�آيات كتابية

«ا َ
ا�سمِ هِ�ِ ،إ ْذ َق ْد
ال َح َّتى َي ْن َ�سى َع َم َلك ُْم َو َت َع َب ْال ََح َّب ِة ا َّلتِي �أَظْ َه ْر ُ ُ
ت َ
هلل ل َْي َ�س بِظَ ِ ٍ
وها َن ْح َو ْ
االج ِت َها َد
َخ َد ْم ُت ُم ا ْل ِق ِّدي�سِ َ
ني َو َت ْخد ُِمو َن ُه ْمَ .ول ِك َّن َنا َن ْ�ش َت ِهي �أَ َّن كُ َّل َواحِ ٍد مِ ْنك ُْم ُيظْ ِه ُر هذَا ْ
ان
مي ِ
َع ْي َن ُه ِل َي ِق ِ
ني بِا َّلذ َ
ني َب ْل ُم َت َم ِّث ِل َ
الر َجا ِء ِ�إ َل ال ِّن َها َيةِِ ،لك َْي َال َتكُو ُنوا ُم َت َباطِ ِئ َ
ِين بِا ِلإ َ
ني َّ

ُون ْال ََواعِ ي َد» عربانيني 11 :6
َوالأَ َنا ِة َي ِرث َ
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� ١٢أمنية لق�سي�سك
إجنيلياتواخلدمة
ا ُ
مل�صلحاتال ّ
�أح�شاء ر�أفات
املر�أة بني املا�ضي واحلا�رض

درا�سات ومقاالت

� ١٢أمنية لق�سي�سك
يتم ّنى لو عرفتهم
(� )1أنت م�صدر لت�شجيعنا:
ال�شعب يف الكني�سة ف�إنهم يظنون �أ ّننا كرعاة جماعة من
عندما يجل�س ّ
عما نحمله يف داخلنا.
الأتقياء ا ُ
وال�صالةّ ،
بغ�ض ال َّنظر َّ
ملتفانني يف العبادة ّ
عاديون مثل ك ّل الب�رش ،ونحتاج �إىل ت�شجيع من
نحن ل�سنا كذلك ،لك َّننا �أنا�س ّ
تن�س �أهمية
الأخوة ّ
ال�صادقني واجلريئني� .إ َّننا ال نطلب منك ذلك دائم ًا ،لكن ال َ
تجددة من �أمثا ِل َك.
ذلك بالن�سبة لنا� .إ َّننا كثرياً ما
ن�ستمد طاقة ُم ِّ
ّ
نف�س َك وحت�رض:
ربزَ
َ
( )2ال َ
تن�س �أن ُت ِ
حموري ًا يف تعييننا
إداري �أو اللجان ال�سينود�سية
�سيكون دور املجل�س ال ّ
ّ
لرعيتكم ،ولك ّننا ن ّتكل على ح�ضوركم .يف واحدة من الق�ص�ص
و�إر�سالنا
ّ
ال�شيعة ف�س�أكون اهلل لكم .و�إن
انية يقول اهلل ل�شعبه�« :إن �أطعتم ّ
الر ّب ّ
ال ّت ّ
عليمية ّ
حرفي ًا؛ فاهلل يبقى
الق�صة
مل تفعلوا ،فلن �أكون اهلل لكم»ّ .
ّ
بالطبع ،يجب �أ َّال نفهم ّ
مهم ًا :اهلل يعمل من خاللنا ومن خالل
اهلل ،معنا وبدوننا .ولك ّنها تع ّلمنا در�س ًا ّ
كني�سته ،وهذا العمل يتط ّلب ح�ضورك.
جبور
تعريب الواعظ اليا�س ّ
Schmidt, F. (2015, May 12 ( 12 Things that your Pastor, Priest, or Minister Wishes
You Knew [Web log post]. Retrieved from http://www.patheos.com
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تعج بجمهور العابدين»  -فين�سنت فان كوخ ()1882
«مقاعد الكني�سة ُّ

تقدم الإطراء لعظاتي:
( )3ال
ّ
أف�ضل �أن �أ�سمع �أ ّنك قد ت�صارعت مبا قل ُت ُه �أنا من على
بل بالأحرى تفاعل معهاّ � :
ٍ
عينة ،وب�أ ّنك �ستعمل بها� ،أو ب�أ ّنك ال توافق على ما
املنرب ،و� ّأن العظة ُت ّدتك
بنقاط ُم ّ
عو�ض �أن تخربين« :لقد كانت عظتك رائع ًا».
�سمعته مطلعني على ال�سببَ ،
ّ
ل�ست هنا لكي �أ� ّؤدي دور ًا ا�ستعرا�ض ّي ًا
تذكر� ،أنا
()4
ُ
دين ّي ًا
�أو روح ّي ًا:
وحية للكني�سة ،ولك ّننا
الر ّ
حتمل م�س� ّ
على الق�ساو�سة ُّ
ؤولية رعاية وتنمية احلياة ّ
ونرن ،ون�ص ّلي ،ونعرتف بالإميان عنكم جميع ًا .نحن ال
عينني هناك لن�ؤمنّ ،
ل�سنا ُم ّ
ن ْك َهن هلل عنكم! عندما نفعل ذلك ،فهذا �سوف ي�رضنا وي�رضكم.
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ّ
تذكر� ،أنا ال �أ�ستطيع �إ�صالحكم:
()5
�أنا مثل � ّأي خادم� ،أمت ّنى �إ�صالح �أموركم .لك ّني ال �أ�ستطيع ذلك .فقط اهلل ميكنه
ال�شفاء هذه عندما نرف�ض
عملية ّ
�أن ُي�صلحكم ،ال بل وهو ذاته قد ال يقو على رعاية ّ
ونقاوم م�ساعدته املعرو�ضة لنا� .س�أم�شي معكم ،و�س�أ�سمع هلل بجانبكم ومعكم.
قرارات
ومرحب بها .ولكن هناك
أقدم ال ّن�صيحة حيثما ووقتما تكون منا�سبة
و�س� ّ
ٌ
ّ
روحية تعود لكم وحدكم.
ّ
تتحططوا على عائلتي:
( )6من ف�ضلكم ،ال
مكر�سني هلل ولأنهم عائلة الراعي ،ولكنهم مثلنا
هم منخرطون يف هذا لأ ّنهم َّ
مي�سون
جميع ًا ،هم ب�رش ولديهم �أخطاء .ولديهم �آالمهم املتزايدة
اخلا�صة بهم ،وقد ْ
ّ
دفاعيني عندما تتع ّلق الأمور بي .الق�ساو�سة ي�صفون بالعادة حياة �أوالدهم ب�أ ّنها
اخل�صو�صية قليلة �إن مل تكن
ال�شفاف� ،أي � ّأن
هبية» َّ
ّ
ال�سمكة ال ّذ ّ
«حياة يف حو�ض َّ
دراماتيكية
تذكروا � ّأن ال ِّذكريات التي تبقى معهم من الكني�سة ُت َ�ش َّكل بطريقة
معدومةّ .
ّ
ٍ
�سي�سبب نفورهم.
�سلوك م� ٍؤذ نحوهم
�صحيح متام ًاّ � :أي
مبحبتكم لهم .والعك�س
ّ
ّ
ٌ
( )7ال �أحد كامل:
علي
�صعبون
عندما تكونون غري
واقعيني يف تقييمكم يل� ،سوف ُت ِّ
ّ
ّ
املهمة ّ
ٍ
مثالية
آلهة �صغرية �أو مناذج
لأتوا�صل معكم
بعالقة �ش ّفافة �صادقة .ال ت�صنعوا م ّنا � َ
ّ
مل�ستحيلة.
نلبي هذه ال ّتو ّقعات ا ُ
يف الف�ضيلة� .إننا ال ن�ستطيع �أن ّ
( )8حتّى الق�ساو�سة يحتاجون النّعمة:
ٍ
حادة
يتميز
جميعنا على ٍّ
باختالفات ّ
�سيئة ونعي�ش يف عا ٍمل ّ
حد �سواء جنتاز يف � ّأي ٍام ّ
يف �آرائه ،و� ٍ
إجهاد �أهوج ،و�إننا نتعر�ض لكثري من ال�ضغوط لكي نكون ك ّل �شيء لك ّل
ال�صرب ،عندما
�شخ�ص .لكننا مثلكم ،لدينا �أوقات وحلظات نكون فيها منفعلني
ّ
نافذي ّ
ال�شعور باخليانة.
نفقد هدوءنا� ،أو عندما تكون ردود �أفعالنا منفعلة ب�سبب اخلوف �أو ّ
وللتفهم.
نتذكر لنعتذر ونت� ّأ�سف ،ولك ّننا �سنبقى بحاجة لل ّنعمة ،للغفران
نحاول �أن ّ
ّ
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( )9ال ن�ستطيع نحن �أن نحافظ على متا�سك كني�سة
م�صممون على �إعادة تركيبها لتنا�سب
�أنتم
ّ
�أهدافكم:
لنميز وندرك ونفهم م�شيئة اهلل ،ولكن ال �أحد يعرف �إرادة اهلل
نحن نعمل بجه ٍد ّ
أخالقي ًا لن ّتخذ
الطريق ،قد ن�شعر ب�أ ّننا مل َزمني �
باملعنى املطلق للكلمة .على مدى ّ
ّ
يحبه الآخرون.
ثم ن�أخذ قراراً ال ّ
قراراً �أنتم قد ال توافقون عليه� ،أو ننتظر طوي ًال ومن ّ
تتذكروا �أ ّننا نقوم
نقدم �أ�سباب ًا �ش ّفافة و�سليمة لأخذ خيارٍ ما ،نرجوا منكم �أن ّ
وعندما ّ
نجز بدون
ب�أف�ضل ما لدينا لن�سمع اهلل ون�سمعكمّ � .إن اعتقدمت � ّأن اخلدمة ُمكن �أن ُت َ
بد و�أ ّنكم تعي�شون مبفردكم.
تعار�ض وخالف ،ال ّ
مما
نعد
( )10نحن مل ُ
ّ
نحب التّك ّلم عن املال �أكرث ّ
تفعلون:
�إ ّننا نعي�ش يف عا ٍمل ال تتح ّقق فيه �أ�شياء جميلة كثرية من دون جمع املال
الر�ؤى،
الطلب لأجل الأ�شياء اخلط�أ.
و�رصفه .ولك ّننا �سنحاول �أن نتج ّنب ّ
ّ
�سرنكز على ّ
تتذكروا �أّ ّن الأموال التي تعطونها هي
ال على الأ�شياء الفارغة ال ّتافهة .نريدكم �أن ّ
غر�ض �أكرب م ّنا جميع ًا.
لأجل ٍ
(� )11أجلبوا تقدماتكم �إىل املائدة:
وط َل َب منهم بدورهم �أن يجدوا اثني ع�رش
لقد دعى الرب ي�سوع اثني ع�رش �شخ�ص ًا َ
هدية اهلل للعامل يف ت�ش ُّكله
�آخرين ،وه�ؤالء  -عرب القرون  -دعوا باليني �آخرين� .أنت ّ
وقدم
قادر على تقدميها .ا�سرتعي انتباهنا ّ
ِّ
ومنوه ،وتوجد لديك م�ساهمات �أنت وحدك ٌ
هذه الهبات؛ حياتنا �ستغتني وحياتك �ست�صبح �شبيهة �أكرث مبا خلقك اهلل لتكونه.
(� )12ص ّلوا لأجلنا:
والطاقات� .أنتم
ام مليئ ٌة بال
إمكانيات ّ
ّ
ام �صعبة للكني�سة ،ولك ّنها � ّأي ٌ
هذه � ّأي ٌ
غ ّذيتمونا يف ندائنا هذا .من ف�ضلكم �ص ّلوا لأجلنا� ،سن�ص ّلي لأجلكم.
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ُ
امل�صلحات الإجنيل ّيات
واخلدمة
الق�س �سهيل �س ّعود*

من املوا�ضيع التي نادرا ما ي�س َّلط عليها ال�ضوء ،عند احلديث عن الإ�صالح
الإجنيلي ،مو�ضوع «�أثر الفكر الإجنيلي امل�ص َلح على ن�ساء زمن الإ�صالح» .ال�سبب يف
ذلك ،رمبا يعود �إىل كون امل�صلحني مل يقوموا بقفزة كبرية يف �إعطاء مكانة كبرية
كاثوليكيات،
ودور هام للن�ساء يف ع�رصهم ،لأنه كانت هناك �أمريات وحاكمات
ّ
وجه �إىل امل�صلحني،
ل ِع ْ َ
ب دوراً بارزاً قبل الإ�صالح وخالله .بل من االنتقادات التى ُت ّ
حدوا من دور خدمة املر�أة الراهبة ،يف الأديرة التي كانت من ُ�صلب اهتمامها
�أنهم َّ
الفقراء واملحتاجني ،ب�إغالقهم لتلك الأديرة يف املناطق التي دخلها الإ�صالح .لكن
الأثر الذي تركه الإ�صالح على الن�ساء منذ القرن ال�ساد�س ع�رش � ،أنه �أجرى تغيرياً يف
وركز �أكرث على �أدوار �أخرى كن
الدور الذي ُك َّن يلعبنه .ف�ألغى دور املر�أة الراهبةّ ،
َّ
وربة
ُم�سبق ًا َ
يلع ْبنها .وبالتايل ،فرتكيز الإ�صالح كان على دور :املر�أة الزوجة ،والأمَّ ،
وال�سند الأ�سا�س يف خدمة زوجها.
العائلةَّ ،
قبل زمن الإ�صالح ،كانت الكني�سة واملجتمع امل�سيحي ينظران �إىل العزوبية� ،أو
نذر العفة وعدم الزواج ،على �أنه ذو قيمة ومكانة اجتماعية مرموقة و�سامية� ،إذ كان
النا�س يرون يف هذا املوقف� ،إنكاراً للذات ،بهدف اخلدمة املقد�سة يف الأديرة .لكن
إجنيلية الوطنية يف ر�أ�س
االجتماعية
* �أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون اخلدمات
والطبية ،راعي الكني�سة ال ّ
ّ
ّ
واجلميلية
بريوت ،راعي كني�ستي جمدلونا
ّ
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بعد بدء الإ�صالح و�سماح امل�صلحني ،بزواج الإكلريو�س والرهبان والراهبات .ف�إنه
نتيجة لذلك ،ح�صل تغيري يف دور املر�أة ،لت�ستمد ُقد�سية مكانتها ،من كونها زوجة و� ّأم
ال�سابق كراهبة.
وحا�ضنة للعائلة ،تت�ساوى بل حتى تفوق ،مكانتها ،مكانة دورها ّ
وبالتايل ،مل يعد يرى الإجنيليون يف دور املر�أة الراهبة ،قد�سية ت�ساوي قد�سية الأم
والزوجة .وهكذا بنظر الإجنيليني انتقلت قد�سية املر�أة من الدير �إىل احلياة اليومية،
لتعي�ش القدا�سة يف عائلتها وكني�ستها وجمتمعها.
رجع امل�صلحون الإجنيليون �أو ًال �إىل الكتاب املقد�س ،م�صدرهم الأوحد للعقيدة
والإميان واحلياة .فلم يجدوا مراجع ون�صو�ص ًا كتابية تفر�ض �إلزامية العزوبية،
ونذر الع ّفة ،بل وجدوا �أن تلك املراجع ترتك اخليار للنا�س ،يف الزواج �أو عدمه .قال
الر�سول بول�س« :ولكن �أقول لغري املتزوجني وللأرامل �أنه ح�سن لهم� ،إذا لبثوا كما �أنا.
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التحرق ...لكنك و�إن
ولكن �إن مل ي�ضبطوا �أنف�سهم فليتزوجوا ،لأن التزوج �أ�صلح من
ُّ
تزوجت العذراء مل تخطىء ..ولكن �إن كان �أحد يظن� ،أنه
تزوجت مل تخطىء .و�إن َّ
يعمل بدون لياقة نحو عذرائه ... ،فليفعل ما يريد� .إنه ال يخطىء فليتزوجا� ...إذا من
يزوج يفعل �أح�سن» ( 1كورنثو�س .)38 ،36 ،28 ،9 :7
زوج فح�سن ًا يفعل ،ومن مل ّ
ّ
كما عاد امل�صلحون �إىل تاريخ الكني�سة ،فوجدوا �أن �إلزامية العزوبية واتخاذ نذر
العفة  ،مل يكن موجوداً قبل القرن احلادي ع�رش� ،إذ قبل ذلك الوقت كان الإكلريو�س
يتزوجون �إن �أرادوا .وبالتايل ،فر�ضت الكني�سة �إلزامية نذر الع ّفة وعدم الزواج على
ابتداء من القرن احلادي ع�رش.
طبقة الإكلريو�س من رجال ون�ساء،
ً
حق زواج الإكلريو�س عام � 1519أي
عندما بد�أ امل�صلح مارتن لوثر ،الوعظ عن ّ
بعد �سنتني من تعليقه بنوده الإ�صالحية ال  .95نظر مارتن لوثر �إىل الزواج ،على
�أنه ترتيب اهلل للخليقة ،لأن اهلل خلق الإن�سان ذكراً وانثى .وقد�سية الزواج تنبع من
كونه م� ّؤ�س�س ومبارك من اهلل نف�سه .حتى العام  1519كان لوثر يعترب �أن الزواج
لي�شدد
تغي مفهومه للزواجّ ،
هو �أحد �أ�رسار الكني�سة ال�سبعة� ،إ َّال �أنه منذ العام ّ 1522
على �أن املحبة هي العن�رص الأ�سا�س يف الزواج امل�سيحي .بالإ�ضافة �إىل عنا�رص
أ�سا�سي ْي
�سبب ْي �
ال�صداقة وال�رشكة وامل�شاركة يف احلياة العائليةّ .
�شدد لوثر على َ
َّ
ّ
يف طرحه ملو�ضوع زواج الإكلريو�س :الأول ،لي�س جميع النا�س لديهم موهبة
التحرق ،كما
العزوبية والقدرة على البقاء يف حال عدم زواج ،يعي�شون يف حالة
ّ
قال الر�سول بول�س .لهذا كما �أن بول�س ،ترك اخليار يف الزواج �أو عدم الزواج للنا�س،
هكذا �أي�ض ًا فعل امل�صلحون .فكان موقفهمَ :من لديه املوهبة والقدرة �أال يتزوج فال
يجب على ذلك� .أما ال�سبب الثاين فهو
يتزوج .ومن لي�س لديه هذه املوهبة يجب �أال َ
احلاجة الفيزيولوجية الطبيعية� ،أو الغريزة اجلن�سية املوجودة يف الإن�سان ،التي
مكرم يف عيني اهلل ،كما قال كاتب
يجب �أن ُت َ
�شبع فقط يف �إطار الزواج ،الذي هو ّ
مكرما ،وامل�ضجع غري جن�س» (عربانيني � .)4 :13إن
�سفر العربانيني« :ليكن الزواج ّ
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الدليل العملي الوا�ضح ،على عدم وجود موهبة العزوبية لدى بع�ض الإكلريو�س،
والذي �ساهم ب�شكل مبا�رش يف الرتكيز على �أهمية الزواج ،هو ال�صورة امل�سيئة
قدمها بع�ض الإكلريو�س يف زمن الإ�صالح ،ومعرفة النا�س ب�أن
�إىل الكني�سة التي ّ
لديهم جواري و�أوالد غري �رشعيني ،والتي ا�ستدعت فر�ض الأ�ساقفة على الإكلريو�س
املخالفني ،الذين َث َبت عليهم جرم املعا�رشة و�إجناب �أوالد غري �رشعيني� ،إجراءات
عقابية من �رضائب مالية ،وحرمانات كن�سية .يف هذا ال�سياق �أود �أن �أذكر معاناة
عدد كبري من م�صلحي اجليل الأول ،الذين كانوا كهنة وتزوجوا من راهبات� .إذ �أن
وجهت �إليهم تهمة عدم الوفاء بنذر الع َّفة،
الكني�سة مل تعرتف ب�رشعية زواجهم ،وقد ّ
ا�ضطر بع�ض امل�صلحني الذين تزوجوا �رساً� ،إىل
واعتربت زوجاتهم جاريات .وقد
َّ
عدم �إعالن زواجهم عالنية يف بادىء الأمر� .إ َّال �أنه بعد مرور بع�ض الوقت ،وبعد
�أن �سلك الإ�صالح طريقه ،و ُقبلت فكرة الزواج� ،أعلنوا عن زواجهم .وجد امل�صلحون
يف الزواج والأمومة و�إجناب الأوالد ،قاعدة هامة ال�ستمرار اجلن�س الب�رشي ،بح�سب
ترتيب اخلليقة .ر�أوا يف معجزة والدة الأوالد� ،أن الن�ساء ي�شاركن يف اخللق ،مع اهلل
عتب من �أ�رسار
اخلالق� .صحيح �أن الزواج فقد �
أ�رساريته عند امل�صلحني� ،إذ مل ُ
يعد ُي َ
َّ
م�رشفة ملعظم� ،إن
الكني�سة� .إ َّال �أنه اكت�سب مع ًنى جديداً مقد�س ًا ،لي�صري الزواج دعوة ّ
مل يكن ،جلميع النا�س .تزوج لوثر ،من الراهبة كاترينا فون بورا عام  ،1525و�أجنبا
�ستة �أوالد ،وعا�ش حياته الإ�صالحية ،حماط ًا بزوجته وعائلته التي كانت �سنداً
كبرياً له �أثناء م�سرية �إ�صالحه.
من املبادئ الأ�سا�سية التي �أطلقها امل�صلحون ،التي �أجرت تغيرياً يف مفاهيم
وحياة النا�س عامة والن�ساء خا�صة ،مبد�أي :الكتاب املقد�س وحده ،وعقيدة كهنوت
جميع امل�ؤمنني .فالت�شديد على الكتاب املقد�س ،وقدرته على تف�سري نف�سه بنف�سه
ب�إر�شاد الروح القد�س ،دون العودة �إىل مراجع ال�سلطة الكن�سية يف التف�سري� ،أعطى
املر�أة ا�ستقاللية روحية ،لأنها اختربت �أنها ت�ستطيع �أن تقر�أ الكتاب املقد�س
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وتتعمق يف درا�سته وحدها� .أعطى هذا الأمر ُبعداً حترري ًا للن�ساءّ � .أما عقيدة
ّ
كهنوت جميع امل�ؤمنني ،فقد � ْأ�ش َعرت الن�ساء مب�ساواتهن الروحية �أمام اهلل و�أمام
أدرك َن �أن كل �إ�إن�سان ي�ؤمن بامل�سيح ،ذكراً كان � ْأم
الآخرين من رجال ون�ساء� ،إذ � ْ
انثى ،ي�صبح كاهن ًا وكاهنة �أمام اهلل �أوالً ،وكاهن ًا وكاهنة للأخريات والآخرين
من خالل ال�صالة معهم ولأجلهم ،ومن خالل اخلدمات االجتماعية والروحية التي
يقدموها .هذه املبادئ ،بالإ�ضافة �إىل املبادىء الإجنيلية الأخرى� ،أعطت الن�ساء
الر�ضى واالكتفاء الروحي والعاطفي ،الذي وجدوه يف الإ�صالح .و�أطلقهم
نوع ًا من ِّ
للعب دور م�ؤثر يف الكني�سة واملجتمع ،وال �سيما يف العائلة ،التي هي حجر زاوية
تغي
املجتمع .وقد �صف �أحدهم ت�أثري الإ�صالح على الن�ساء ،بقوله« :هناك �شيئ ًا ّ
أنف�سهن».
يف الن�ساء اللواتي قبلن الإ�صالح� ،أال وهو نظرة ال ّن�ساء �إىل �
َّ
�إن درجة التعليم التي ح�صلت عليها الن�ساء ب�شكل عام يف زمن الإ�صالح،
و�ضعهن
اقت�رصت على املرحلة االبتدائية� .إال �أن هذا الأمر توقف �أي�ض ًا على
ّ
خل�صت
االجتماعي واملادي .فالباحثة واملربية املعا�رصة ،باتري�سيا البلمّ ،
الو�ضع التعليمي للن�ساء يف زمن الإ�صالح ،يف تل ّقي الن�ساء �أربعة �أ�صناف من
التعليم:
 -1تعليم ر�سمي اخالقي -2 .تعليم غري ر�سمي -3 .تعليم مهني من قبل
الأهل �أو الزوج -4 .تعليم فكري وتكوين ال�شخ�صية من قبل معلمني خمت�صني.
املالحظ �أن الكثري
ورغم وجود ن�سبة كبرية من الن�ساء غري املتع ّلمات� ،إ َّال �أن الأمر
َ
من امل�صلحات الإجنيليات اللواتي �شاركنا يف ن�رش الإ�صالح ،كن من الطبقة
العليا املث َّقفة يف املجمتع ،اللواتي ح�صلنا على فر�صة جيدة من التعليم  ،بف�ضل
مكانتهن االجتماعية املميزة ،الأمر الذي و�ضع عليهن م�س�ؤولية كبرية ،يف
الكني�سة واملجتمع.
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ِمن امل�صلحات الإجنيليات اللواتي برزن يف زمن الإ�صالح� ،أذكر:
كاترينا فون بورا ( :)1522-1499راهبة �سابقة والزوجة املثالية للم�صلح
مارتن لوثر� .ساندته يف �إ�صالحه ،مركزة اهتمامها على عائلتها وخدمتها.
�أرغوال فون كرومباخ ( :)1563-1492مدافعة عن الإميان الربوت�ستانتي.
�أليزابيت فون برندنبارك ( :)1555-1485حاكمة م�صلحة.
ماري دانتيار ( :)1561-1495مف�رسة للكتاب املقد�س.
مارغريت دي نافار (� :)1549-1492أمرية فرن�سية.
إجنيلية
بالتحدت عن
نظراً ل�ضيق امل�ساحة يف «الن�رشة» �س�أكتفي
ّ
املر�س َلة ال ّ
َ
مل�صلحات البارزات:
اليزابيت طوم�سون ،لتكون مثا ًال عن ا ُ
َلة الإجنيلية اليزابيت طوم�سون (توفيت عام )1869
َ�س
املر
يف  27ت�رشين الأول من العام � 1860أتت �إىل لبنان �أرملة يف العقد ال�ساد�س
املر�س َلة اليزابيت طوم�سون ،تلبية لدعوة اهلل لها لالهتمام بالأرامل
من عمرها ،هي
َ
والأيتام .ولكن قبل هذه ال�سنة كانت قد عا�شت �سابق ًا مع زوجها يف �أنطاكية وعملت
على تعليم الن�ساء القراءة والكتابة ،كيما يفهموا كلمة اهلل .وبعد �أن تويف زوجها
�شعرت بدعوة اهلل لها ك�أرملة ،لتخفيف �آالم الأرامل ،بتقدمي امل�سيح الذي ي�شفي
منك�رسي القلوب ويداوي جراحاتهم بروحه القدو�س .فقررت ترك بريطانيا واملجيء
�إىل بريوت .يف ذلك الوقت ،كانت تدور حروب طاحنة وجمازر يف �سوريا ،التي �شملت
بلدي �سوريا ولبنان �آنذاك .ونتيجة لتلك املجازر هرب ع�رشات الآالف من الن�ساء
أزواجهن ،و�أ�صبح �أوالدهن �أيتام ًا .فملأوا �شوارع بريوت،
الأرامل ،اللواتي ف َق ْدن �
ّ
دون �أن يراودهن �أي ب�صي�ص �أمل ب�إمكانية اخلروج من حمنتهم .فا�ست�أجرت بيت ًا
من غرف َت ْي حيث ا�ستقبلت الأرامل الهاربات مع �أوالدهن .وبعد قليل من و�صولها
32

درا�سات ومقاالت

�إىل بريوت� ،أ�صيبت مبر�ض �أ�ضعفها و�أنهك قوتها .فطلب �إليها الكثريون ،العودة �إىل
�إنكلرتا ب�سبب و�ضعها ال�صحي� .إ َّال �أن �إميانها الرا�سخ بدعوة اهلل لها للعمل مع الأرامل
يف بريوت ،كان الدافع الأول وراء �إ�رصارها على البقاء رغم �سوء �صحتها.
تعلمهن التطريز وخياطة الثياب� ،إذ كانت ت�أتي بالأقم�شة من
وهكذا بد�أت
ّ
�إنكلرتا .وقد ازدحمت الغرف َت ْي بوجود �سبعني �أرملة فيهما .كان كل يوم يبد�أ بقراءة
وخ�ص�صت �ساع َت ْي لتعليم الن�ساء الأرامل
من الكتاب املقد�س والرتانيم وال�صلوات.
ّ
ِ
لهن مواد
القراءة والكتابة� .أما الأرامل ،اللواتي مل
ي�ستط ْع َن احل�ضور ،فقد �أر�سلت ّ
عي�شهن .ومبا �أن �أيتام الأرامل كانوا
وتك�س ْب ُلقمة
اخلياطة ل َت ْع َملن يف البيوت
ّ
َ
يحدثون ال�ضجيج خارج ال�صفوف ،ن�صبت اخليام يف ال�ساحة اخلارجية للبيت
كر�ست ثروتها اخلا�صة لهذه اخلدمة .كما كانت
الأ�سا�سي ،وافتتحت مدر�سة للأوالدّ .
متول اخلدمة من ِق َبل الأ�صدقاء يف الداخل واخلارج.
ّ
زودها
�آمنت �أن حاجات خدمتها املميزة تتطلب فقط ال�صالة والإميان ب�أن اهلل ُ
�سي ّ
يدي ،ال
باحلاجات ال�رضورية يف الوقت املنا�سب .كانت تقول« :عندما مل يكن بني ّ
مال وال طعام مل�ساعدة الأرامل ،كنت �أذهب �إىل غرفتي و�أ�سكب نف�سي �أمام الرب
بال�صالة .وتذكر ال�سيدة طوم�سون ق�صة حقيقية حدثت معها� ،أنه بينما كانت
ت�ص ّلي �إىل الرب ،لت�أمني طعام للأرامل ،ا َّت�صل بها القن�صل الإنكليزي ،و�أخربها ب�أن
القن�صلية قررت �أن تن�شىء مطبخ ًا لتقدمي وجبات طعام خلم�سني من الأرامل .وعندما
ر�ست بع�ض �سفن الأ�سطول الربيطاين يف ميناء بريوت ،ر�أت يف هذا الأمر فر�صة
متهن َك ّي الثياب
لت�أمني عمل للأرامل .ف� ّأ�س�ست م�صبغة لتعمل بها ال�سيدات ،وع َّل ّ
لهن العمل ل�سبعة �أ�شهر .وعندما خ ّفت وط�أة املجازر واحلروب،
بنف�سها .وهكذا � ّأمنت ّ
منهن بنقل مدر�سة البنات �إىل
وطلب من تلك الأرامل العودة �إىل قراهم ،طالب الكثري
ُ
ّ
قراهم ،وهكذا بنيت مدرا�س يف :حا�صبيا ،وعني زحلتا ،ودم�شق .وهكذا من �أح�شاء
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ال�سيدة طوم�سونُ ،ولدت الإر�سالية الربيطانية ال�سورية� .أ�س�ست ال�سيدة طوم�سون مع
�سميت «جمعية ال�سيدات لتنمية احلياة الأخالقية
جمموعة من ال�سيدات ،جمعية ّ
تو�سعت ومنت خدمة الإر�سالية الربيطانية ال�سورية ب�شكل كبري ووا�سع.
والدينية»ّ .
ومل تنح�رص فقط يف احلقل االجتماعي ،بل �أ�س�ست مدار�س �أكادميية بلغ عددها يف
مرحلة ما  23مدر�سة.
ك�ساب ،الذي عمل يف
يف كتابه «ق�صة مفت�شتنا» ،يذكر املعلم اللبناين �سليم ّ
الإر�سالية ملدة � 43سنة� ،أعمال وخدمات ال�سيدة طوم�سون اخلريية الكثرية .قال
املر�س َلة الإجنيلية طوم�سون ،فقط بت�أمني فر�ص العمل يف
ك�ساب« :مل تكتفي
َ
املعلم ّ
الداخل واخلارج ،لكنها كانت تقوم بزيارات �إىل الأحياء الفقرية واخليم املكتظة،
حاملة الطعام واللبا�س والدواء ،مع ب�شارة الإجنيل» .كما �أ�ضاف« :ر�أيتها تنحني
وتتو�سل �إليهم ال�صالة وقراءة كلمة اهلل ،التي متنح العزاء للنفو�س .وقد
على املر�ضى
ّ
� ّأ�س�ست مدار�س للأرامل والأطفال والبنات والعرج والعمي.

يف العام  1862وبينما كانت ذاهبة على حمارها من مدينة زحلة �إىل مدينة
دم�شق� ،أ�صيبت بوعكة �صحية ،وا�شتد عليها مر�ضها .وبعد �أن اقتنعت ب�أن �صحتها
مل تعد ت�سمح لها باال�ستمرار بالعمل يف بالدنا ،رجعت �إىل بالدها بريطانيا يف
�أواخر العام  ،1862وانتقلت �إىل جوار امل�سيح عام  .1869يف كتابها «جتر�أ وا�ستمر»
للكاتبة �سكوت ،التي اقتب�ست عنوان الكتاب من �شعار ال�سيدة طوم�سون� ،س َّلطت
ال�ضوء
الكاتبة ،التي ان�ضمت للعمل يف الإر�سالية الربيطانية ال�سورية عام ّ ،1926
على العمل الروحي واالجتماعي والإن�ساين العظيم ،الذي ابتد�أته املر�سلة طوم�سون،
و�أكمله املر�سلون واملر�سالت الآخرون الذين انخرطوا يف عمل الإر�سالية .وقد و�ضعت
خدمات الإر�سالية حتت عنوان «ق�صة املئة �سنة من الكرازة يف �سوريا ولبنان من
� 1860إىل .»1960
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�أح�شاء ر�أفات
الق�س �أمري �إ�سحق*

وي َب ِّي
اء ِمن ِع َق ٍ
اب � ْأ�س َت ِح ّقهُ .
والر ْح َمة � ْإع َف ٌ
ال ِّن ْع َمة هي َن ْيل َب َر َكة ال � ْأ�س َت ِح ّقهاَّ ،
الر ْح َمة» (�أف�س�س
الكتاب
املقد�س � َّأن الرحمة ِ�ص َفة ِمن ِ�ص َفات اهلل ،فهوَ :
َّ
ني يف َّ
«غ ّ
ور ْح َمته ُمرتبطة كثرياً ب ُغ ْفرانه «ولك َّنني ُر ِح ْم ُت ل ِّأن َف َع ْل ُت ب َِج ْهلٍ يف َع َد ِم
َ ،)4 :2
الروح
«ح َّن ٌ
إيانٍ » (1تيموثاو�س ُ ،)16 ،13 :1
�َْ
وهو طويل الأناة َ
ور ِح ٌ
ان َ
يمَ ،طو ِْي ُل ُّ
وم ِ
راح ُم ُه على
َ
وك ِث ْ ُ
ور ْح َمته ل ْل َجميع لأ َّنه «�صا ِل ٌح لل ُك ِّل َ
الر ْح َمة» (مزمور َ ،)8 :145
ي َّ
توجد
ُك ّل � ْأع َما ِله» (مزمور  .)16 ،9 :145كما ُي َب ِّي الكتاب � ْأي�ض ًا �أ َّنها ِ�ص َفة َيجِ ُب � ْأن َ
مب َر ِ
الر ّب .فالرحمة َم ْطلوب ٌة ِم َن الإ ْن َ�سان
ال�سيما امل� ِؤمن الذي َ َ
ت َّتع َ
يف الإ ْن َ�سانَّ ،
احم َّ
الع ْب َد
َن ْح َو � ِأخ ْيه الإ ْن�سان ،كما قال امل�سيح�« :أ َف َما كان َي ْن َبغي �أ َّن َك �أ ْن َت � ْأي�ض ًا َت ْر َح ُم َ
َر ِف ْي ِق َك َك َما َر َح ْم ُت َك �أ َنا؟» (متى  ،)33 :18و َن ْح َو احل ََيوان � ْأي�ض ًا« :ال َت ُك َّم َث ْوراً َدار َِ�س ًا،
يق ُي َر ِاعي َن ْف َ�س َبهِ ْي َم ِت ِه» (تثنية � /4 :25أمثال .)10 :12
ال�ص ِّد ُ
ِّ
«ط ْو َبى
اف َق ٍ
ادة ا َ
ا�س ُم َت َق ٍّ�سُ :
حل ِق ْي ِق َّيةَ ،ق َّد َمه ا َ
ال َج ٍّ
مل ِ�س ْيح ِل َع َ ٍ
ال�س َع َ
� َأحد َم َفاتيح َّ
مل ْ�ستم ِعني �إ َل ْيها
للر َح َما ِء ،لأ َّن ُهم ُي ْر َح ُمون» (متى  .)7 :5ل َقد َ�ص َد َمت َه ِذه ال َّت ْطو ِْي َبة ا ُ
ُّ
ِ
مل ْن َت ِ�ص
ا
ر،
اع
امل�ش
ي
�س
ق
ت
امل
ب،
ل
ق
ال
ِي
و
ق
�سان
ن
ل
إ
ل
«طوبى
قولون:
ي
كانوا
هم
ن
ل
أ
ً،
ال
� َّأو
ُ
َْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ َ ِّ
�صاع ْي ،وال َك ِل َمة ب� ْأ�ض ِ
إ�ساءة
اع
ا ُ
ال�ص َ
َ
عافها ،وال َ
مل ْن َت ِقم ل َن ْف ِ�سه ِم ْن � ْأعدائه ،الذي َي ُر ُّد َّ
الوطنية يف علما ال�شعب و�صور
إجنيلية
ّ
* �أمني �رس جلنة الإعالم والن�رش ،راعي الكني�سة ال ّ
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الع َدا َلة
ب� ْأم َثا ِلها»ْ َ .
العال َقة َقو َِّية َب ْ َ
ي َ
ل ي َتك َّلم امل�سيح عنها َك ِ�ص َف ِة َ�ض ْع ٍفَ ،ف َ
ان
الع ْدل بِال َر ْح َمة َع ْد ٌل �صار ٌِم ٌّ
جاف َع ِن ْي ٌف ،والرحمة ِم ْن ُدونِ َع ْدلٍ َح َن ٌ
والر ْح َمةَ .
َّ
يف.
َهز ِْي ٌل َ�ض ِع ٌ
مل ِ�س ْيحَ .ح ْي ُث كا َنت ال ْإمرباطورية
«الر ْح َمة» َك ِل َمة َغر ِْي َبة على ُل َغة
العال َق ْبل ا َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يا�سة
وال�س
لوم
الع
يف
ون،
ُ�ص
حل
وا
الع
ق
وال
يل
أ�ساط
ل
ا
يف
يء،
�ش
ل
ك
يف
ة
ي
ن
غ
ة
ي
ن
ُ ِّ َ
ُ
الروما َّ َ َّ
ُ
ِّ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ي
ق
ف
ت
ن
كا
ها
ن
ك
ل
ون.
ن
والقا
الر ْح َمة� .إ ْذ َت َر َكت ال ْأط َفال
ال
م
أع
�
و
ر
اع
�ش
م
يف
ا
د
ة
جِ
َ َ ْ َ ٌ َّ ً
َ َ
ُ
َ َّ
ْ َ
َّ

العب ِْي َد وال َإماء ك�أ َّنهم
ِعاية ،وا َ
ُّ
مل ْر َ�ضى بِال � ِّأي ِعالجَ ،
ام َلت َ
وال�شيوخ ِم ْن ُدونِ � َّأية ر َ
وع َ
� ٍ
الع َال َي ْوم
كح َيوانات ال ِق ْي َمة ُ
لهمَّ � .أما ِق ْي َمة الرحمة َف َقد َد َخ َلت �إىل َ
آالت َ�ص َّماءْ � ،أو َ
َد َخل امل�سيح �إىل َ ِ
امل�س ِ
�شت ِ
الروما ِن َّية،
يح َّية يف � ْأرجاء ال ْإم
وم ْن ُذ ا ْن َت َ َ
َّ
عالناُ ،
رباطورية ُّ
ِ
وكان
واال�س ِت ْعباد،
باال�س ِت ْبداد
الع َال َم ْغموراً
َ
الع َالَ .ق ْب َل امل�سيح َ
كان َ
وم ْنها �إىل ُك ِّل َ
ْ
ْ
ومانيني
الر
وي ْ�ش َ َ
ال َّنا�س ُي َب ُ
اعون ُ
ِّ
ت ْون ب� ْأب َخ ِ�س الأ ْثمان .وكا َنت � ْأ�س َعد ال ْأوقات ِع ْند ُّ
امل�س ِ
بر� َؤية ِ
وهم ُي�صار ُِعون ال ُأ�سود
ِح ْ َ
اك ْي ُ
ي َي ْج َت ِمعون َ
امل�س ِّ
يحيني َ
لي َت َم َّتعوا ُ
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ِ
ظام ُهم .فالرحمة كا َنت ِع ْن َد ُهم َت ْعني
يف
املالعب ،ف َت ْن َه�ش َ ْ
ل َم ُهم و َت ْ�س َح ُق ِع َ
ال�ض ْعف واجل ُْب.
َّ

الر َح َماء ،ا ْن َف َت َحت ُقلوب ال َّن ِ
لب ْع ِ�ضهِ م َب ْع�ض ًا،
َل ِكن َب ْع َد � ْأن َط َّوب ا َ
ا�س َ
مل ِ�س ْي ُح ُّ
ي ِمن املَالجِ ئ وامل� َّؤ�س َ�سات اخل َْي َِّية وال ْأع َمال الإ ْن َ�سا ِن َّية .والرحمة
و َت� َّأ�س َ�ست ال َك ِث ْ ُ
والع ْطف َعلى َم ْن ُهم يف ِ�ض ْي َقة و� َأل
التي َ
م َّرد ال ُّل ْطف َ
نادى بِها امل�سيح ال َت ْعني ُ َ
بع ْي َن ْي ِه ،و ُت َف ِّكر
اجةَ ،ل ِك َّنها َت ْعني � ْأن َت ْ�ض َع َن ْف َ�س َك َمكان َغ ْي َِك َتام ًاَ َ .
ور َ
وح َ
َ
فتى ال ُأم َ
بع ْق ِل ِه ،و َت ْ�ش ُعر ب� ِ
ون � ْأن َي ْد ُخل
أحا�س ْي ِ�س ِهُ .هناك َم ْن ُي ْ�ش ِفق على ال َّنا�س ِم ْن َعلى ُب ْعدُ ،د َ
َ
وي ْف َهم َم َ�ش ِ
«ر ِحم»،
واحتياجاتهم ا َ
�إىل َح َيا ِتهِ م َ
اع َرهم ْ
حل ِق ْي ِق َّية .فال َك ِل َمة ُم ْ�ش َت َّقة ِم ْن َ
تك َمع ال َآخرين وك�أ َّنهم � ْأخ َو ٌة َلنا ِم ْن َذ ِ
الر ِحم� ،إىل
ا�س ا ُ
مل ْ�ش َ َ
ِّ
وتعب عن ال ْإح َ�س ٌ
ات َّ
َد َر َجة َت َق ُّم�ص َم ِ
حهم و ُت ِ�سيء �إ َل ْيهِ م.
واق َف ُهمْ � .أحيان ًا ُن ْ�ش ِف ُق على ال َآخرين َ
بطر ِْي َق ٍة َ ْ
ت َر ُ
ري َقة التي َي ْحتاجون هم �إ َل ْيها
مهم ب� ْأ�سلوبِنا َن ْح ُن و َل ْي�س َّ
و� ْأحيان ًا � ْأخ َرى َن ْر َح ُ
بالط ْ
م َّ�سداً يف َ�ش ْخ�ص امل�سيحَ .ل َقد � َأخ َذ َمكا َننا َفجاء
مل ْعنى الذي َ ِ
ِف ْع ًالَ .هذا هو ا َ
ن ُ
ده ُ َ
فمن ُيريد � ْأن يكون َر ِح ْيم ًا،
يا ُ
واج َتا َز ُك ّل �أ ْن َواع ال َأل ِل َكي ُي ِع ْ َ
مل َج َّربنيَ .
�إ ْن�سان ًاْ ،
اكم � ْأي َ�ض ًا َر ِح ْي ٌم»
«كو ُنوا ُر َح َماء َك َما � َّأن � َأب ُ
َع َل ْيه � ْأن َي َت َ�ش َّبه بامل�سيح .ل َذ ِلك َيقول ُ
وم َ�ش ِ
اعر
(لوقا  .)36 :6فيا َل َ�س َ
عادة امل� ِؤمن الذي َي ْ�ش ُعر َ
وي ْ�ش َتِك ِف ْع ًال يف ُظروف َ
َغ ْيه ِمن ال َّنا�س َو ْقت َ�شدا ِئ ِ
وي َف ِّكر ب�أ ْفكار ِِهم،
ورهم ُ
بعيو ِنهِ مُ ،
دهم ،ح َّتى َي َرى � ُأم َ
مب ِ
�شاعر ِِهم.
َ
وي ْ�ش ُع ُر َ
ْأح�شاء ر�أفات
�
مل ِ�س ْيح
مل ِ�س ْيح ،ويف (�صَ )3عن ا َ
ت َّدث بول�س يف (كولو�سي َ )2 ،1عن ُ�س ُم ّو ا َ
ََ
ويات ،وت َت َج َّدد حيا ُتنا فيه ُك ّل َي ْوم،
ال�س َم َّ
ال�س َماوي ،ا َّلذي ُي ِق ْي َمنا َم َع ُه ل َن ْخ َترب َم َعه َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يكن لياتنا � ْأن َت ْنمو
فيقود َم�شاعرنا َّ
الداخل َّية ُ
َ
وي َن ِّقي ُ�سلوكنا اخلَارجي .فال ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
«با �أ َّن ُكم
و َت ْ�سمو و َت ْر َتفع � َإل � ْأعلىَ ،ما َ ْ
للم�ؤمننيَ ِ :
ل َت ْن ُم داخل َّي ًا �أوالً .لذلك يقول ُ
ورة اهلل (ع ِ ،)10
وبا �أ َّن ُكم
با�س ِت ْمرار َح َ�سب ُ�ص َ
َلب ِْ�س ُتم الإ ْن َ�سان اجلَديد ،الذي ي َت َج َّدد ْ
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بوبون (ع � ،)12إذاً َيجِ ب � ْأن َت ْل َب ُ�سوا � ْأح َ�شاءَ :ر ْ�أ ٍ
فات ،و ُل ْطف ًا،
ي�سون ا َ
ُ ْ
مل ْح ُ
متارو اهلل ال ِق ِّد ُ
َدي َدةَّ � .إن
وو َد َاعةُ ،
و َت ُ
وطول �أ َناة (ع َ .)12تكون هذه ناب َِعة ِم ْن َطب َ
ِيع ِت ُكم اجل ْ
وا�ض َع ًاَ ،
ياب ال َف ِ�ض ْي َلة ،و َت َت َز َّينوا بِها
ال�سامي يف امل�سيح ،ي َت َط َّلب ِم ْن ُكم �أن َت ْر َتدوا ِث َ
َمكا َن ُكم َّ
الدوام».
على َّ
اب َج ِد ْي َدة ،على ك ٍّل ِم ْن ُهم � ْأن
ثمان ِق َط ِع ِث َي ٍ
للم�ؤم ِن ْي يف كولو�سي ِ
َق َّدم بول�س ُ
ت َت
َي ْل َب�سها .ال ِق ْط َعة ال ْأوىل وال َأ�سا�س هي «� ْأح َ�شاء َر�أ َفات»« .ال ْأح َ�شاء» هي ما َ ْ
ا ِ
«م َعاء/
ا�س َت ْخ َدم َ
ما يف َ
الع ْهد القدمي َك َلمة ِع ْب َّية َ
حلجاب احلاجِ ز ِ َّ
الب ْطن ُكلِّه .و َقد ْ
«ر ِحم»،
� ْأم َعاء»ُ ،ت ْرجِ َمت يف � ْأك َث ال ْأح َيان «� ْأح َ�شاء» .وهناك َك ِل َمة ِع ْب َِّية � ْأخ َرى هي َ
الع َرب َِّية ،و ُت ْرجِ َمت � ْأي�ض ًا «� ْأح َ�شاء» (تكوين  ،)30:43و�إىل
و ُت� ِّؤدي ا َ
مل ْعنى نف�سه يف َ
امل�ش ِ
اعر
ماز َِّي ًا عن َ
«ر ِحم» (تكوين  .)25:49و ُت ْ�س َت ْخ َدم َه ِذه ال َك ِل َمات لل َّت ْعبري َ َ
َ
وعن َم ِ
�شاعر ال َأل
والر ِحم َعن الو ِّد وال َّت ُ
عاطفَ ،
َ
الع ِم ْي َقة .و َق ْد َع َّب ال ُق َدماء بال ْأح َ�شاء َّ
ا�س ُت ْخ ِد َمت ال َك ِل َمة َم َّرة ِ
مب ْعناها احل َْريف َعن
وا ُ
حل ْزن وال َأ�سى .ويف َ
واح َدة َ
الع ْهد اجلِديد ْ
الو َ�سط فا ْن َ�س َك َبت � ْأح�شا�ؤه ُك ّلها»
يهوذا ال ْإ�س َخ ْريوطي« :و�إ ْذ َ�س َق َط َعلى َو ْجهِ ه ا ْن َ�ش َّق من َ
الع ِ
ِ
واطف
وو َر َدت يف �سا ِئر
املوا�ضع ال ْأخ َرى َماز َِّي ًا ،لل َّت ْعبري َعن َ
(�أعمال َ .)18:1
الوج َدا ِن َّية (2كورنثو�س  /12:6فيلبي 1 /1:2 ،8:1يوحنا .)17:3
وا ُ
ار َكة ْ
مل َ�ش َ

حل َنان .ل َق ْد � ْأظ َهر اهلل َر�أْ َف َته
وال�ش َف َقة وا َ
«ر�أ َفات» فهي َج ْمع َر ْ�أ َفة ،وهي َّ
� َّأما َك ِل َمة َ
الر�أفة
ور ْح َم َته َع َل ْينا ،و� ْإن كان َع َل ْينا َ�ش ْيئ ًا َيجِ ب � ْأن َن ْف َعلهُ ،
َ
وحنا َنه َ
فهو � ْأن َن ْع ِك�س َه ِذه َّ
مل ْج ِ
رم ْي
وال�ش َف َقة ،على ا ُ
وم َ�شاعرنا و�أ ْفعا ُلنا باحلَنان َّ
لل َآخرين ،و َت ِف ْي�ض ُقلوبنا َ
مل َعاندين وال َف ِ
ارغ ْي
مل ْر َ�ضى وا ُ
�شدين وا ُ
وا ُ
�شدين وال َّنازحني والالجئني وا َ
مل َت َ ِّ
مل َ َّ
والع َجا ِئز ...الخ.
واليتامى وال َأر ِامل وا ُ
مل ْ�س ِّنني َ
وال�س ْط ِح ِّي ْي واجلَائ ِع ْي َ
والع َرايا َ
َّ
الع َال الذي َي ِع ْي�ش ِفيه.
َفا ُ
مل�ؤمن �إ ْن َ�س ٌ
ان َج ِديدَ ،يجِ ب �أال َي َتغا َفل َعن ُم ْع َوزِي َ
مل ْخطئ
ي ِك ُن � ْأن َي ْغ ِفر ِف ْيها ل ِأخ ْيه ا ُ
َ�س� َأل ْ
املرات التي ُ ْ
بطر�س امل�سيح َعن َع َدد َّ
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ابة ِ
ل َي ْر َحم َر ِف ْي َق ُهَ ،ف َلم َيجِ د َر ْح َم َة َ�س ِّي ِد ِه.
الع ْبد ا َّلذي َ ْ
امل�س ْيح يف َم َثل َ
اءت � َإج َ
�إ َل ْيهَ .ف َج َ
أراد امل�سيح ِب َذ ِل َك � ْأن ُي َ�ش ِّدد على َب ْع ِ
وحي ًا،
و� َ
�ض ال ُأمو ِر َ
امةُ )1( :ك ُّلنا ُم ْف ِل ُ�سون ُر َّ
اله َّ
وم ْن
َ
وغ ْي َقا ِدر ِْي َن ب� ِّأي َ�ش ْكلٍ َعلى َ�س َداد َّ
الر ْح َمةَ ،
الد ْينَ ،ث َمن اخل َِط َّية )2( .اهلل َغ ِن ّي يف َّ
ي َن َح ُه َع ْفواً َ�ش ِ
َي ْل َج�أ � َإل َم َر ِ
ام ًالَ )3( .م ْن ُي ْر َحم َيجِ ُب � ْأن َي ْر َحمَّ � .إن
وي ْ�س َ ْ
اح ِمه َ
ت ِح َم ُهْ َ ،
مل َّراتَ ،ب ْل ب� ْإد َر ِاك � َّأن
لب ْع ِ�ضنا َب ْع�ض ًاَ ،ل ْي َ�س ب َِع َدد ا َ
ُغ ْفران اهلل َلنا ُيوجِ ُب َع َل ْينا � ْأن َن ْغ ِفر َ
اهلل َغ َفر َلنا ال َك ِث ْي جِ َّداً ُد ْو َن � ْأن َن ْ�س َت ِح ّق ،لذلك َيجِ ُب � ْأن َن ْغ ِف َر َن ْح ُن � ْأي�ض ًا بِال ُح ُد ٍ
ود،
و�إ َّال َف�إ َّننا ال َن ْ�س َت ِح ُّق َر ْح َم َت ُه.
الرحمة
بركاتّ
َ
لن َي ْ�ص َنع رحمة
ُهناك َثالث َب َركات على الأق ّلُ ،ت َعلِّمنا � َّإياها َك ِل َم ُة اهللَ ِ ،
مل ْحتاجِ ْي:
َمع ا ُ

(ُ )1ي ْ�س ِعد َنف َْ�سه

ث ِم َن ال ْأخ ِذ»َ ،ف َمن ُي ْط ِع ُم َجا ِئع ًاْ � ،أو َي ْهدي َ�ضاالً� ،أو ُي ْ�س ِع ُد
طاء � ْأك َ َ
«م ْغ ُب ٌ
وط هو َ
الع ُ
َ
ال�ش ْخ ِ�ص َّية،
َحز ِْين ًا� ،أو َي ْغ ِف ُر ُ
به ْج ًة َو ِغ ْب َط ًةَ .هذه َم ْ�ص َل َح َت ُه َّ
مل ِ�سي ٍء ،ف�إ َّنه ُي ْ�شب ُِع َق ْل َبه َ
بالبكات
مل ْروِ ي ُه َو � ْأي َ�ض ًا ُي ْر َوى ،وا ُ
ل َّأن ا ُ
مل َع ِّزي َي َت َع َّزى ،والذين َي ْز َر ُعون َ َ
وهو َي َت� َّأل ِم ْن � ْأجلِ ال َّنا�س؟ كان
ِالبكات َي ْح ُ�صدونَ .ف َكم كان امل�سيح َ�س ِع ْيداً ُ
َفب َ َ
ال�ص ِل ْيبْ ،ام َتلأ َق ْلبه
الهمُ ،
وي َ
وك َّلما ا ْق َ َ
آالم ُهم و� َآم ُ
َي ْ�ش ُعر بِهِ م ُ
�شارك ُهم � َ
ت َب ِم َن َّ
«اب َت ِعد
بال َف َرح قائ ًالْ �« :أن �أ ْف َع َل َم ِ�ش ْي َئ ِت َك يا �إ َلهِ ي ُ�س ِْر ُت»َّ � .إن َف ْل َ�س َفة َ
الع َال َتقولْ :
مل ْبد�أ ِ
عادة �إ َّال
َعن ا َ
حل َزانى وا ُ
مل َت� ِّألني َت ْ�س َعد كثرياً»َّ � .أما ا َ
امل�سيحي َفي ُقول« :ال َ�س َ
ار َ�سة الرحمة َم َع ُهم».
آالم ُهمَ ُ ،
�شار َكة ال َآخر ِْين � َ
وم َ
يف ُم َ

(َ )2ي ْ�س َعد يف عالقاته مع ال َّنا�س

الطبيعي:
وي ْ�س ِعف ُه .يقول القانون َّ
متاج ًا َ�س َيجِ ُد َم ْن َي ْر َحمه يف ِ�ض ْي ِقه ُ
َم ْن ُي ْ�س ِعف ُ ْ
رد ِف ْعل .وامل�سيح َع َّلم � َّأن ما َي ْز َر َع ُه الإ ْن�سان � َّإياه َي ْح ُ�صد � ْأي�ض ًا ،وع َّلم
ِل ُك ِّل ِف ْعلٍ ّ
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ا�س ِب ُكم ،ا ْف َعلوا َه َكذا �أ ْن ُتم � ْأي�ض ًا بِهِ م» ،ويف
املبد�أُ :
«ك ّل ما ُترِيدون � ْأن َي ْف َع َل ال َّن ُ
حل ِق ْي َقة.
ل َي ْر َح َم َر ِف ْي َقه � َّأكد َه ِذه ا َ
الع ْبد الذي َ ْ
َم َثل َ

(َ )3ي ْ�س َعد يف عالقته مع اهلل

حل ْكم
ل َي ْع َم َل َر ْح َمة»� ،أي ا ُ
الر�سول يعقوب« :ل َّأن ا ُ
حل ْكم ُه َو بِال َر ْح َمة َ
ملن َ ْ
يقول َّ
ل َي ْر َحم َر ِف ْي َقه
الع ْبد الذي َ ْ
العا ِدل (يعقوب ْ .)13:2
واخ َت َتم امل�سيح َم َثل َ
الإ َلهِ ي َ
ت ُكوا ِم ْن ُق ُلو ِب ُكم ُك ُّل ِ
واح ٍد ل ِأخ ْي ِه
ال�سماوي َي ْف َع ُل ِب ُكمْ � ،إن َ ْ
ل َت ْ ُ
ب َق ْولهَ :
«فه َكذا �أبي َّ
َز َّال ِت ِه» (ع  .)35و َق ْد ْار َت َ�ضى امل�سيح � ْأن َي ْح ِ�سب ُك ّل َع َملِ َر ْح َم ٍة ُن َ�ؤ ِّديه ِل َغ ْينا،
وه ب� َأح ِد � ْإخ َوتي َه�ؤال ِء ال َأ�ص ِ
اغرَ ،فبِي
«با �أ َّن ُكم َف َع ْل ُت ُم ُ
ك�أ َّنه َل ُه ُه َو َ�ش ْخ ِ�ص َّي ًا ِ َ
وي ْر َح ُمون
َف َع ْل ُتم» (متى ُ .)40 :25
وي ْ�س ِعدونُ ،
للر َح َماء ،لأ َّن ُهم َي ْ�س َعدون ُ
فطوبى ُّ
وحاال ِت ِه� ،إ َّنه
يال�س َع َ
وي ْغ ِف ُر َل ُه ُ
ادة َم ْن َي ْ�ش ُعر ب َغ ْيِه َ
اجا ِته َ
وي َ�شارِك ُه َح َ
ِم ْن ِق َب َل اهللَ .
نال َر ْح َم ًة ِم َن ال َّنا�س ِ
وم َن اهلل.
وي ُ
وم ْت َع ِتهاَ ،
َي ْخ َت ِب َل َّذة احلَياة ُ
الر َح َماءَ ،ن َق َد ِ
ب�ش َّدة
ويف ا ُ
«و ْي ٌل َ
مل ْن َ ْ
ل َي ْر َحم»َ .
ملقابِل يقول امل�سيحَ :
فب ْي َنما َط َّوب ُّ
اه ِتمام ًا َبا ِلغ ًا بال َقوانني
اه َت ُّموا ْ
الروحي ،لأ َّن ُهم ْ
هم ُهم َ
ال َك َت َبة وال َف َّري�سيون وا َّت َ
بالع َمى ُّ
والطقو�س ال َّت ِ
غا�ضوا
ُّ
الو�صايا الأ�سا�س ال ْأك َث � َأه ِم َّية ،و َت َ
ال�ص ِغ ْ َ
اف َهة َّ
ية جِ َّداً ،و� ْأه َملوا َ
وال�شب ِِّث
ي�سيون ا ُ
ملرا�ؤون ،لأ َّن ُكم ُت َع ِّ�شون ال َّن ْع َنع ِّ
«و ْي ٌل َل ُكم � ُّأيها ال َك َت َبة وال َف ِّر ُّ
َع ْنهاَ :
كان َي ْن َب ِغي � ْأن َت ْع َم ُلوا
امو�س ،احل َّق والرحمة وال ْإيانَ .
وال َك ُّمون ،و َت َر ْك ُتم �أ ْث َق َل ال َّن ُ
الو َ�صايا
َه ِذه ،وال َت ْ ُ
ت ُكوا ِت ْل َك» (متى  .)24-23 :23ذلك لأ َّن ُهم كا ُنوا َي ْختارون ِم َن َ
واف ُق َم ِ
َما ُي ِ
وية َج ْو َهر َِّية واجل َْو َهر َِّية ثا َنو َِّية،
�صال َُهم َف َقطَ .ف َج َعلوا ال ُأمور ال َّثا َن َّ
واملظ ِ
الع ُ�شور،
واه َت ُموا بال ُق ُ�شور
َ
اهر .ال ْأمر الذي َظ َهر يف َت ْد ِق ْي ِقهِ م َّ
ْ
ال�ش ِد ْيد يف َد ْفع ُ
ح َّتى َو َ�ص َل بِهِ م ال ْأم َر �إىل َت ْع ِ�ش ْي ال ْأ�شياء ال َّت ِ
ل
الر ِخ ْي َ�صةْ َ .
اف َهة جِ َّداً ،كال َّن َبا َتات َّ
َي ْن ُق َد ُهم امل�سيح على ا ْل ِت ِ
امو�س،
الع ُ�شورَ ،ب ْل لأ َّن ُهم َ َ
ت َ
مب ْبد�أ ُ
زامهم َ
اهلوا � َأه ّم َما يف ال َّن ُ
والر ْح َمة.
احل َّق َّ
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املر�أة بني املا�ضي
واحلا�رض
ال�سيدة �إميان جرج�س*
ّ

قالوا عن املر�أة �أجمل العبارات و�أبغ�ضها ،و�صفوها ب�أجمل ال�صور و�أقبحها،
�أ�صعدوها �إىل �أعلى ال�سموات و�أ�سقطوها �إىل �أ�سافل الأر�ض! قالوا �إنها من خلق
عد الأمثال ال�شعبية واحدة من �أهم الركائز
الرحمن ،وقالوا �إن ال�شيطان تلميذهاُ .ت ُّ
التي ت�ستند �إليها الثقافة ال�شعبية يف وطننا العربي .هذا الأدب الذي ي�سحر الألباب
خ�ص�ص حيزاً كبرياً منه لعن�رص هام يف املجتمع� ،أال وهو املر�أة .يرى الفال�سفة �أن
َّ
املر�أة من دون الرجل ال �شيء ،كما و�صفتها الكاتبة «خالدة ال�سعيد» ب�أنها تعي�ش
وحتيا بالرجل ،فهي كائنة به .وترى «�سيمون دوبوفوار» �أن الرجل هو الذي يعطي
يعرف املر�أة ب�أنها ذلك املخلوق الناق�ص ،الذي
القيمة للمر�أة .و «توما الإكويني» ّ
هويتها .وكثري من
ي�ستمد وجوده من الرجل ،وال ميكن ف�صلها عنه و�إ ّال �ضاعت ّ
املتخ�ص�صة يف علم االجتماع � َّأكدت على ا�ستحواذ الرجل على ال َّن�صيب
الدرا�سات
ّ
مل�ست�أثرون باملراكز واملنا�صب
الرفيعة .فالرجال هم ا ُ
الأكرب يف ُّ
ال�سلطة واملكانة ّ
ال�ش�أن الرفيع والأهمية البالغة.
ذات َّ
خل�ص بحثي املتوا�ضع عن املر�أة العربية ،كيف كانت
لذا �أود يف هذا املقال �أن �أ ّ
يف �أيام م�رص القدمية وكيف هي الآن؟ مع مقارنة بو�ضع املر�أة يف �أديان �أخرى.
كادت جتعل عدم وجودها
الديانات ّ
َ
ال�شقية القدمية املر�أة يف مرتبة َ
و�ض َعت ّ
�أف�ضل من وجودها .كانت بداية التاريخ يف �صالح املر�أة ،حيث كان املجتمع
املن�صورية ،لبنان
* طالبة الهوت يف كلية الالهوت املعمدانية العربية يف
ّ
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حتولت الأو�ضاع حتى �أ�صبح املجتمع �أبوي ًا ،وهنا
الأمومي هو امل�سيطر .ومع الوقت َّ
بد�أت �سيطرة الرجل حتى � ْأ�ض َحت �سيطرة ُمط َلقة .كانت الآلهة يف بداية التاريخ من
الإناث ،ومع �سيطرة املجتمع الأبوي باتت الآلهة ذكوراً .وفق ًا ل�رشيعة حمورابي
والبابليون
يحق للرجل �أن ُيط ّلق امر�أته ل ّأي �سبب �أو ع َّلة ،حتى �أب�سط الأ�سباب.
كان ّ
ّ
حفاظا على حياتهم لئ َّال ي�سته ِل ْك َن الطعام
كانوا يخنقون زوجاتهم �إذا حو�رصوا،
ً
�شتى بح�سب رغبة الأب،
فتحدث �أزمة غذائية فيموتون جوع ًا .كانت االبنة ُتباع و ُت َ
حق الرجل فقط،
بل كان لالبن �أي�ض ًا ما يحق لأبيه يف بيع البنت .كان ّ
الطالق من ّ
�سبب ،حتى و�إن خال
حق للمر�أة يف املطالبة بالطالق ل ّأي ٍ
كما و�ضحنا �آنف ًا ،وال ّ
زوجها من الف�ضائل ك ّلها .لذا يف حالة الزنى كانت ُتقتل املر�أة �إن َز َنت دون �أن
يحا�سب الرجل� ،إال يف حالة االغت�صاب .وال يحق للمر�أة �أن تغادر بيتها عندما
ي� َؤ�س زوجها ،طاملا البيت ال ينق�صه �شيء من الطعام .لكن �إن كان البيت خالي ًا من
برجل � َآخر �إىل �أن يعود زوجها من ال ْأ�س.
الطعام ّ
يحق لها الزواج ُ
ترى الديانة الهندية �أن الإله �أبدع يف خلق الرجل ،وعندما �أراد �أن يخلق املر�أة
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اكت�شف �أنه ا�ستهلك مواد اخللق يف الرجل ،ومل يكن من ح ّل لهذه املع�ضلة �سوى
جتميع الفتات الباقي من الرجل ل�صناعة املر�أة� .أما الديانة الفرعونية فقد اختلفت
الديانات يف و�ضع املر�أة .كانت املر�أة يف م�رص القدمية ُم�شاركة
عن نظرياتها من ّ
ٍ
مكانة
للرجل يف كل �شيء يف حياته ،وم�ساوية له قانوني ًا بالكامل ،بل ُو ِ�ض َعت يف
فتقد�ست املر�أة يف التاريخ الفرعوين لدرجة الآلهة ،مثل :ماعت �إلهة
�أعلى منهّ .
احلب؛ ملكات ،مثل :حت�شب�سوت التي لقبت بيد الإله ،وكليوباترا.
العدل ،وحتحور �إلهة ّ
الطب والق�ضاء .كانت م�رص القدمية متتاز
عدا عن ممار�ستها بع�ض املهن مثل ّ
بال ّت�ساوي القانوين بني الرجل واملر�أة .كما ل ّق َبت املر�أة بالعديد من الألقاب التي
�أبرزت مكانتها ،مثل :طاهرة اليدين� ،سيدة احلب ،و�سيدة اجلمال .كانت املر�أة تعترب
تع ّد ُدعام ًة
الرفيق لزوجها ،فهي تعاونه على تدبري �ش�ؤون املنزل وال�صيد ،وبذلك َ
رئي�سي ًة لل�ش�ؤون املنزلية وال�سيا�سية .غالب ًا ما كان الأبناء يحملون ا�سم الأم .ويف
الأ�رس املي�سورة احلال ،كانت املر�أة تقيم يف �أماكن خا�صة بها وب�أوالدها وخدمها.
كثت �أقوال احلكماء فيما يخ�ص احلياة الزوجية ،فقال احلكيم «بتاح حتب»:
ُ
«�إذا �أردت احلكمة ف�أحب �رشيكة حياتك ،اعنت بها ...ترعى بيتك� ،أطعمها ،عانقها
و�أويف لها حقها� ،أفتح ذراعيك لها و�أدخل ال�سعادة �إىل قلبها ،فهي حقل طيب لك.
تخرب البيت الذي � ّأ�س�سته .لقد �أخرتتها �أم ًا ،ف�أنت م�س�ؤول عنها
�إن َ
ق�س ْوت عليها ّ
�أمام الإله الأعظم ،وهي هبة الإله لك ،لذا حافظ عليها كل �أيام حياتك ،فهي �أمانة
بني يديك وقلبك» .كما �أو�صي احلكيم «�سنب حتب» ابنه قائ ًال�« :إذا �أردت اهلل �أحب
قربها �إىل قلبك فلقد جعلها اهلل تو�أم ًا لروحك،
�رشيكة حياتك ،اعنت بها تعنت ببيتكّ ،
ف�إن �أ�سعدتها �أ�سعدت بيتك وكل حياتك».
ن�ستنتج مما �سبق � ّأن املر�أة كانت ُم�ساوي ًة للرجل �أمام القانون ،حيث كانت لها
كا ّفة احلقوق املعنوية والأدبية� ،ش�أنها �ش�أن الرجل ،وت�ستطيع التح ُّكم يف �أمالكها
�ساعده ّن على العمل يف خمتلف
بحرية ،حيث مت ّتعت با�ستقالل مايل .كل هذا
ُ
ّ
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مو�سيقيات ،راق�صات ،طبيبات ،وكاتبات ...وغريها من املهن التي
فرتاهن
املهن،
ّ
ّ
� ّأمنت لها ،لي�س فقط اال�ستقالل املادي ،ولكن حرية ال ّتعبري �أي�ض ًا.
املر�أة العربية اليوم
لي�س من اخلفي حجم الإنتهاك الكبري حلقوق املر�أة العربية اليوم .فكم عدد
الن�ساء العربيات الالتي ُي�شاركن يف املنا�صب القيادية؟ ف�أ�صبح ج ّل مراد املر�أة
املخ�ص�صة لهم ،مثل �سلك
هو ال َّت�شبه بالرجال ،من خالل فك الإحتكار عن املهن
ّ
الالعلمية ت�سود ،فيقال ب� َّأن الأطباء الرجال � ْأم َهر
الق�ضاء .فالكثري من املعتقدات
ّ
من الن�ساء ،ويف التعليم الرجل �أذكى من املر�أة .و�إذا ابتعدنا عن الظلم املهني للمر�أة
وحتدياتها ،فالن�ساء تعاين من التحر�ش،
اليومية
واكتفينا باحلديث عن حياتها
ّ
ّ
�إما اللفظي منه �أو اجل�سدي� .إ�ضافة للعنف الذي تعانيه ،قد يكون �أ ًذى ج�سدي ًا مثل
ال�ضب� ،أو نف�سي ًا كالألفاظ اجلارحة.
َّ
واملوت
الطرق والأ�سباب،
واحد» .نعم ،لقد اختلفت
«تعددت ُّ
ٌ
ُ
يقول املثل ال�شعبيّ :
ال�سيطرة على ال�ضعفاء ومنهم املر�أة جلعلهم
طرق العنف ،وال ّنهاية واحدة� ،أال وهي ّ
�أ�ضعف ،فيكون ال َّتح ُّكم فيهم و�إخ�ضاعهم �أ�سهل.
�سببت العنف �ضد املر�أة ،منها ثقافية ،مثل اجلهل
ثمة العديد من العوامل التي ّ
التعليمي وعدم معرفة املر�أة حلقوقها .فاملر�أة يف وطننا العربي تعرف م�س�ؤولياتها
ربى منذ نعومة �أظافرها
دور يف ذلك ،فالبنت ُت َّ
جيداً ،وال تعرف حقوقها .وللرتبية ٌ
ربة بيت
على امل�س�ؤولية جتاه والديها و�أخوتها ،ويجب �أن تتع ّلم هذه الأمور لتكون ّ
�صاحلة .من �أخطر الأ�سلحة يف العنف �ضد املر�أة هو العادات والتقاليد والتي تتمثل
ال�شعبية التي �أنزلت باملر�أة لو�ضع «�أ�ستاذة ال�شيطان» .وغريها
خا�صة يف الأمثال ّ
من الأ�سباب التي جعلت املر�أة نف�سها تكون �سالح عنف �ضد نف�سها ،عندما ت�صمت
وتت�ساهل مع العنف مع �إعطاء كافة الأعذار لتربير انتهاك حقوقها حفاظ ًا على
و�سمعتها من كالم النا�س .كل يوم نرى العنف يزداد �ضد
بيتها وعائلتها و�أوالدها ُ
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�شعت حفاظ ًا على حقوقها ومل ُتن َّفذ ،مثل
املر�أة ،فكم وكم من القوانني التي ُ ِّ
الطالق ،وغريها من القوانني
حقوق العمل�َ ،ض ّم الأوالد ب�شكل نهائي يف حالة ّ
�ستقر ال يعتمد على الآخرين،
التي متنحها احلرية يف الكالم و�ضمان م�ستقبل ُم ّ
وال تعرف املر�أة عنها �شيء .فهل من حل؟
احلل يكمن يف ت�شابك �أيدي الدولة واملجتمع لتنمية جيل يعرف حقوقه
وحقوق الآخرين ،فالرجل يعرف حقوقه وقليلني َمن يعرفون واجباتهمّ � .أما املر�أة
حقوقه ّن ،وميكن حتقيق ذلك من
منه َّن يع ِر ْفن
ُ
ف�إنها تعرف واجباتها وقليالت ُ
خالل ما يلي:
الدخيل على
• تفاعل الهيئات الدينية مع ق�ضية العنف ،لت�صحيح التعليم ّ
عاداتنا وتقاليدنا.
• تثقيف الن�ساء بحقوقهِ َّن ،ال �سيما تعليمهن كلمة (ال).
التهرب من العقاب يف العنف �ضد املر�أة.
• تفعيل الق�ضاء النزيهّ ،
للحد من ُّ
• تطوير مناهج ال ّتعليم ،لتثقيف الأطفال فكري ًا حول امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة كما خلقهما اهلل.
� َّإن العامل يحتاج المر�أة تعرف نف�سها ،تثق يف �إمكانياتها وقدراتها ومواهبها،
لأن اهلل هو الذي �أوجد فيها تلك الإمكانيات واملواهب ،كما �أوجدها يف الرجل.
كما يحتاج العامل المر�أة تعرف طريقها ،وتعرف كيف تر�سم طرقاته بد ّقة ،وت�سري
فيه بخطوات واثقة رغم الأ�صوات املتعالية حولها لت�صل �إىل هدفها .امر�أة تت�س ّلح
كيفية التوازن بني العقل والعاطفة ،لتح ّقق اال�ستقرار يف
بالعلم واملعرفة ،فتعرف ّ
حياتها .امر�أة تعرف حقوقها وواجباتها وامل�س�ؤوليات املو�ضوعة على �أكتافها.
امر�أة لها مبادئها وقيمها اخلا�صة ،بعيداً عن قيود العادات والتقاليد ،وذلك خلدمة
جمتمعها ب�إخال�ص و�أمانة .امر�أة تعرف كيف تواجه حتديات احلياة ،وظروفها
الرحى .امر�أة تعرف �أن تقول «ال» ب�صوت
املتق ّلبة التي قد تعت�رصها بني حجري ّ
قوي وواثق ،ومن موقف قوة ال �ضعف ،وخ�ضوع ال خنوع ،وات�ضاع ال كربياء.
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مقدمة �إىل
�سفر دانيال
الق�س د .هادي غنطو�س*

ننتقل يف هذه احللقة من �سل�سلة درا�ستنا لأ�سفار العهد القدمي يف كتابنا املقد�س
لدرا�سة ال�سفر الأخري من �أ�سفار الأنبياء الكبار� ،سفر دانيال .هو ال�سفر اخلام�س
والأخري بني �أ�سفار الأنبياء الكبار (�إ�شعياء� ،إرميا ،املراثي ،حزقيال ،دانيال)
ب للرتتيب وال َّتق�سيم
يف العهد القدمي يف الكتاب املقد�س امل�سيحي ،يف ا ّتباع و َت َ ٍ
ال�سبعينية للعهد القدمي ،يف حني �أنه ينتمي �إىل ما
املوجودان يف الن�سخة اليونانية َّ
ُيدعى ب�أ�سفار الكتابات يف التق�سيم العربي املعتمد يف الكتاب املقد�س اليهودي.

الوطنية يف منيارة ،دكتور
إجنيلية
الكن�سية
* �أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون
ّ
والروحية ،راعي الكني�سة ال ّ
ّ
ّ
متخ�ص�ص يف العهد القدمي
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وبالتايل ،ففي الوقت الذي يعترب فيه دانيال �أحد �أهم �أنبياء العهد القدمي بالن�سبة
لكثري من امل�سيحيني ،ال يعتربه التق�سيم العربي �سفراً نبوي ًا من �أ�سا�سه ،بل ي�ضمه �إىل
�أ�سفار الكتابات.
لنبد�أ ب�إلقاء نظرة �أدبية ومن ثم تاريخية فالهوتية على ال�سفر ،قبل �أن نختتم
درا�ستنا هذه با�ستعرا�ض �رسيع لر�سالة �سفر دانيال لنا كم�سيحيني يف ال�رشق
الأو�سط اليوم.
نظرة �أدبية
ال�س َّتة
يت�ألف �سفر دانيال من جز َئ ْي
َ
رئي�سي ْي من الناحية الأدبية .فالأ�صحاحات ّ
الأوىل منه هي من منط الرواية ،وتظهر فيها �شخ�صية دانيال ب�صيغة ال�ضمري املفرد
الروائي من ال�سفر بتقدمي دانيال على �أنه �أحد امل�سبيني على
الغائب .ويقوم هذا اجلزء ّ
يد نبوخذن�رص يف ال�سنة الثالثة للملك يهوياقيم ملك يهوذا (دانيال  .)1 :1ويظهر
دانيال يف هذا اجلزء الروائي على �أنه ،رغم كونه م�سبي ًا ،يتل َّقى ُمعاملة مميزة جداً
ويخ�ضع لتعليم عالٍ جداً يف البالط امللكي البابلي ،وي�صل �إىل �أعلى املنا�صب يف
يتعر�ض دانيال ،بح�سب هذا اجلزء الروائي،
ذلك البالط .ولكن ،ورغم ذلك �أي�ض ًاَّ ،
ب�صحبة ثالثة من رفاقه ،لال�ضطهاد ب�سبب �إلتزامه ب�إميانه اليهودي.
وير�سم هذا اجلزء �صورة لدانيال كمف�رس الأحالم واحلكيم (�ص 2؛  4و ،)5الذي
ينجو من ُج ّب الأ�سود (�ص  ،)6بعد �أن ي�سبقه رفاقه للنجاة من �آتون النار (�ص .)3
مف�س
يتفوق حتى على يو�سفّ ،
ومن املهم �أن نالحظ هنا �أن دانيال يف هذا اجلزء َّ
الأحالم ال�شهري ال َآخر يف العهد القدمي .على �أن دانيال مل يكتفي بالتم ُّتع بالقدرة على
تف�سري الأحالم ،لك ّنه مت َّتع �أي�ض ًا بالقدرة على معرفتها ومعرفة م�ضمونها حتى دون
�أن يخربه بها �صاحبها.
ومن الأ�صحاح ال�سابع وحتى نهاية ال�سفر ،تنتقل الرواية ال�ستعمال �صيغة
ال�ستة ( )12-7جمموعة من الر�ؤى املتنوعة
املتكلم املفرد .وتقدم الأ�صحاحات ّ
رت�ض �أن يتل ّقاها دانيال ،ويقوم مالك ب�رشحها وتف�سريها له .وتتميز
التي من املف َ
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أخروية،
تلك الر�ؤى املتنوعة يف �شكلها ومنطها الأدبي ب�أنها كلها من نوع الر�ؤى ال َّ

.I
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H
.I

دانيال يف بابل (دا )6-1
تدريب دانيال يف بابل ()1
حلم نبوخذن�رص ()23-1 :2
تبيني دنيال للحلم وتف�سريه ()49-24 :2
متثال الذهب و�آتون النار ()3
حلم نبوخذن�رص بال�شجرة ()18-1 :4
تف�سري دانيال للحلم ()27-19 :4
حتقق احللم ()37-28 :4
الكتابة على احلائط ()5
جب الأ�سود ()6

�	.IIأحالم ور�ؤى (دا )12-7
 .Aحلم «احليوانات الأربعة» ()14-1 :7
 .Bتف�سري احللم ()28-15 :7
 .Cر�ؤيا «الكب�ش والتي�س» ()14-1 :8
 .Dتف�سري الر�ؤيا ()27-15 :8
� .Eصالة دانيال ()19-1 :9
 .Fر�ؤيا «ال�سبعون �أ�سبوعاً» ()27-29 :9
 .Gر�ؤيا «الرجل» ()10
« .Hملوك اجلنوب وال�شمال» ()35-1 :11
« .Iامللك الذي يعظم نف�سه» ()45-36 :11
�« .Jأزمنة النهاية» ()12

�أي التي تنتمي �إىل الأدب الأخروي ،وهو منط �أدبي يقوم بو�صف تدخل �إلهي يف
التاريخ بطريقة �أخروية �أو مرتبطة بنهاية الأيام.
ال�شكل التايل:
وبالتايل ،فالبنية الهيكلية ل�سفر دانيال هي على َّ
تت�ضمن الرتجمات اليونانية القدمية ل�سفر دانيال �أربع
بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ّ
�إ�ضافات مميزة لل�سفر ،وهي ما يعرف ب «�صالة عزريا» و»ن�شيد الفتيان الثالثة»
ق�صي «�سو�سنة» و
(وكالهما م�ضافان �إىل الأ�صحاح الثالث لل�سفر) .بالإ�ضافة �إىل
ّ
«بل والأفعى» (اللتان ت�ضافان يف نهاية ال�سفر).
وقبل �أن نختم هذه النظرة الأدبية ال بد و�أن ن�شري �إىل حقيقة �أن �سفر دانيال
يعاين من عدة م�شاكل ُمتع ّلقة بتف�سريه .لع َّل �أو�ضحها م�شكلة ا�ستعمال ال�سفر للغ َت ْي
خمتلف َت ْي .حيث �أن دانيال �4 :2-1 :1أ و 12-8مكتوبة باللغة العربية ،كما هو
حال معظم ن�صو�ص العهد القدمي ،يف حني �أن دانيال 4 :2ب 28 :7-مكتوبة باللغة
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الآرامية .ومما يزيد الأمر تعقيداً �أن هذا االنق�سام يف لغة ال�سفر ال يتوافق مع االنق�سام
يف طبيعة ال�سفر الأدبية ،التي �أ�رشنا �إليها �أعاله� ،إىل ق�ص�ص (دا  )6-1ور�ؤى (دا
.)12-7
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�سفر يعاين من وجود م�شكلة وا�ضحة يف «ت�سل�سل»
الأحداث فيه .فبح�سب ال�سفر ،تدور �أحداث الأ�صحاحات  4-1خالل حكم امللك البابلي
نبوخذن�رص .يف حني �أن امللك يف دانيال  5هو امللك البابلي بل�شا�رص ،ويف دانيال
 6هو امللك الفار�سي داريو�س املادي .ومن ثم تعود الأ�صحاحات  8-7تقدم نف�سها
على �أنها جترى خالل فرتة حكم بل�شا�رص ،ليعود ال�سفر مرة �أخرى �إىل حكم داريو�س
املادي يف الأ�صحاح  .9من جهته ،ي�ضع ال�سفر الأ�صحاح  10يف زمن َج ّد داريو�س،
امل�ستغرب � َّأن بع�ض ن�سخ الرتجمة
امللك الفار�سي ال�شهري قور�ش .ولذلك ،فلي�س من
َ
اليونانية القدمية ل�سفر دانيال حتاول تنظيم تلك الفو�ضى ب�أن ت�ضع الأ�صحاحني
 8-7قبل الأ�صحاحني  ،6-5بحيث يكت�سب ال�سفر ،على الأقل يف الأ�صحاحات
 ،9-1بع�ض الت�سل�سل باالنتقال من نبوخذن�رص �إىل بل�شا�رص ومن ثم �إىل داريو�س.
نظرة تاريخية
�إذا كان �سفر دانيال يعاين ،كما ر�أينا �أعاله ،من عدد من امل�شاكل الأدبية ،ف�إنه
يعاين �أي�ض ًا من عدد �أكرب من امل�شاكل التاريخية .فال�سفر ي�شري يف �آياته االفتتاحية
�إىل �أن نبوخذ ن�رص يحت ّل �أور�شليم يف ال�سنة الثالثة حلكم امللك يهوياقيم على مملكة
يهوذا ،يف حني �أن (�إرميا  )1 :25ي�شري �إىل �أن ال�سنة الرابعة ليهوياقيم كانت يف
أ�شهر يف ال�سفر ،فهي يف اعتباره
ال�سنة الأوىل لنبوخذن�رص� .أما امل�شكلة التاريخية ال َ
�أن بل�شا�رص قد حكم عر�ش بابل بعد نبوخذ ن�رص ،و�أن من حكم بعده مبا�رشة هو
داريو�س املادي ،وكل ذلك يعاين من م�شاكل كبرية على امل�ستوى التاريخي .فمن
املتفق عليه تاريخي ًا �أن بل�شا�رص هو حفيد نبوخذن�رص ،ولي�س ابنه .فبل�شا�رص هو
ابن نبونيدو�س ،ابن نبوخذ ن�رص وخليفته وامللك الأخري على عر�ش بابل ،حيث �أنه
امللك الذي ق�ضى امللك الفار�سي قور�ش على االمرباطورية البابلية يف عهده� .أما
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بل�شا�رص فقد كان ابن نبونيدو�س وقائد جي�شه وويل عهده ،لكنه مل ي�صل قط ليجل�س
على كر�سي احلكم ،حيث �سقطت اململكة يف عهد �أبيه� .أما فيما يتع ّلق بداريو�س ،ف�إذا
افرت�ضنا �أن هذا الداريو�س هو امللك الفار�سي ال�شهري الذي �سمح للم�سبيني بالعودة
�إىل �أور�شليم ويف عهده ،فهو حفيد قور�ش ،والثالث على عر�ش االمرباطورية الفار�سية،
بعد قور�ش وابنه كامبيز�س.
يف الوقت نف�سهّ � ،أي قراءة عميقة و�أمينة للر�ؤى املوجودة يف دانيال 12-7
ال ت�ستطيع �إ ّال �أن تدرك � َّأن هذه الر�ؤى ال عالقة لها بزمن االمرباطوري َت ْي البابلية
والفار�سية ،ولكنها تنا�سب بالأكرث زمن حكم امللك ال�سلوقي �أنطيوخو�س �أبيفان�س (�أو
�أنطيوخو�س الرابع) ( 164-168ق.م).
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تظهر �شخ�صية دانيال ك�شخ�صية تاريخية تعود �إىل زمن
بع�ض خمطئني
ال�سبي يف �أي �سفر كتابي � َآخر خارج ال�سفر الذي يحمل ا�سمه .ويعترب ٌ
�أن �سفر حزقيال ي�شري �إىل دانيال ،ولكن ال�شخ�صية التي يرد ا�سمها مر َت ْي يف �سفر
حزقيال تدعى «دنيل» ولي�س دانيال ،كما ترتجم ،ب�شكل خمطئ ،يف ترجمة فاندايك.
حيث ي�شري �سفر حزقيال �إىل «دنيل» هذا يف املرة الأوىل ك�أحد ثالثة �أ�شخا�ص
يخ ّل�صون �أنف�سهم بربهم ،وهم نوح ودنيل و�أيوب (حزقيال  .)14 :14يف حني ي�شري
�إليه يف املرة الثانية (حزقيال  )3 :28كمثال ومرجعية للحكمة .هذا اال�سم «دنيل»
يظهر يف الن�صو�ص الأوغاريتية ك�شخ�صية �أ�سطورية ،تلعب �أدواراً متنوعة� ،أهمها دور
«قا�ضي هو اهلل» .يف النهاية،
القا�ضي ،وهو الدور الذي يرتبط با�سمها والذي يعني
ّ
تظهر هذه ال�شخ�صية يف �سفر غري قانوين هو �سفر اليوبيل ( ،)20 :4حيث تظهر على
�أنه َع ّم �أخنوخ (تكوين  .)24-21 :5وبالتايل ،فكل ما �سبق يطرح ت�سا�ؤالت عديدة
حول تاريخية �شخ�صية «دانيال» التي يقدمها ال�سفر الذي يحمل هذا اال�سم.
كل تلك امل�شاكل تطرح ت�سا�ؤالت حقيقية حول «تاريخية» ال�سفر .ولكن من املهم
�أن ندرك �أن تلك الت�سا�ؤالت لي�ست باجلديدة .حيث �أن الفيل�سوف الروماين بوفريي
طرح مثل هكذا ت�سا�ؤالت منذ القرن الثالث امليالدي ،ويعترب فيها ب�أن ال�سفر يجب �أن
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يكون قد كتب من قبل �شخ�ص كان يعي�ش يف اليهودية يف زمن حكم امللك ال�سلوقي
يت�ضمنه ال�سفر هو لي�س «�إعالنات» لأحداث �ستجري يف
�أنطيوخو�س الرابع ،و� ّأن ما
َّ
امل�ستقبل ،ولكن �رسد لأحداث جرت يف املا�ضي.
هذا هو املوقف الذي يتبناه �أغلب الباحثني املخت�صني ب�سفر دانيال اليوم ،حيث
يعتربون �أن كتابة �سفر دانيال تعود �إىل فرتة حكم �أنطيوخو�س الرابع� ،أي �أن ال�سفر
ُك ِت َب حوايل �سنة  165ق.م؛ الأمر الذي يجعل منه ال�سفر الأخري من حيث زمن الكتابة
بني �أ�سفار العهد القدمي بن�سخته العربية� ،أو كما تتبناه الكني�سة الإجنيلية.
ويعترب الباحثون اليوم �أن ق�صة جنون نبوخذن�رص يف دانيال  ،4والتي ال جند
ن�ص �آخر من � ّأي نوع كان خارج �سفر دانيال ،هي يف الواقع
لها �أية �إ�شارة يف �أي ّ
تعود �إىل التقليد الذي كان �شائع ًا حول امللك البابلي الأخري وابن نبوخذن�رص،
نبونيدو�س ،الذي ترك بابل وذهب ليعي�ش يف الربية لعدة �سنوات بهدف عبادة الإله
�سني �أو القمر ،وهو الإله الذي كان نبونيدو�س من �أتباعه .وقد ح�صلت هذه الفر�ضية
ن�ص خا�ص يف ن�صو�ص البحر امليت يف قمران،
على دعم كبري جداً مع اكت�شاف ّ
يعرف ب»�صالة نبونيدو�س» وي�شري فيها الكاتب ،على ل�سان امللك� ،إىل �أن نبونيدو�س
قد �أ�صيب بالتهاب �سيء جداً ملدة �سبع �سنوات يف مدينة تيماء� ،إىل �أن قام �أحد
امل�سبيني اليهود بتف�سري الأمر له.
كل ما �سبق ،يدفع الغالبية العظمى من الباحثني للتعامل مع دانيال على �أنه
قد بلغ �شكله النهائي الذي نعرفه عليه يف القرن الثاين ق.م ،رغم ت�ضمنه العديد من
الق�ص�ص التي تعود �إىل تقاليد �أقدم ،ولكنها خ�ضعت لعملية �إعادة حترير ال ميكن
�أن تكون �أقدم من الفرتة الهلين�ستية (الهلينية)�( ،أي بعد احتالل الإ�سكندر الأكرب
للمنطقة يف حوايل �سنة  332ق.م) .تلك الق�ص�ص تريد �أن تعلن لليهود ،الذين كانوا
ال�صعب حول كيفية ال َّتعامل مع الثقافة االيونانية الهلني�ستية،
يواجهون ال�س�ؤال َّ
والتيارات املختلفة التي كانت �سائدة يف اليهودية ،يف مواجهة تلك الثقافة يف ذلك
الرف�ض الكامل لتلك الثقافة �إىل ال ّذوبان الكامل فيها،
الزمان ،والتي كانت متتد من َّ
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�أنه من املمكن لل�شخ�ص �أن يكون ،مثل دانيال ورفاقه ،ناجح ًا يف عامل الأمم مع
حمافظته على �أمانته لإميانه اليهودي ،ال بل �إن �أمانته تلك هي مفتاح ذلك النجاح.
�سفر دانيال هو �سفر يتوجه �إىل املمكلة اليهودية التي حكمت فل�سطني بعد الثورة
املكابية ( 165-168ق.م) لي�سخر من «احلكمة» الوثنية ويدعو �إىل تبني «احلكمة»
والتفوق يف قلب
امللتزمة بالإميان اليهودي ،والتي تقود َمن يتبناها �إىل النجاح
ّ
الثقافة اليونانية ال�سائدة.
وهكذا ،فلي�س من امل�ستغرب �أن �سفر دانيال ينتمي يف الن�سخة العربية للعهد
القدمي �إىل �أ�سفار الكتابات� ،إىل جانب �أ�سفار �أخرى حتاول �أن تتعامل مع حتديات
م�شابهة كراعوث و�إ�ستري وغريهما .ف�سفر دانيال هو يف الأ�صل �سفر تعليمي ولي�س
�سفر نبوي ،ولكن ال�سفر يتحول �إىل �سفر نبوي ويتحول دانيال �إىل نبي يف الن�سخة
اليونانية ال�سبعينية للعهد القدمي ،ومن بعدها ،يف متى  15 :24ومع يو�سيفو�س،
امل�ؤرخ اليهودي ال�شهري يف القرن امليالدي الأول.
نظرة الهوتية
الهوت �سفر دانيال هو الهوت التاريخ .فال�سفر يعلن �أن كل �شيء ،كل املمالك
وكل التاريخ ،بيد اهلل الذي «...يفعل كما ي�شاء يف جند ال�سماء و�سكان الأر�ض ،وال
ملكوت
يوجد من مينع يده �أو يقول له ماذا تفعل» (دانيال  )35 :4والذي «...ملكوته
ٌ
�أبدي و�سلطانه �إىل دور فدور» ( .)3 :4ورغم �أنه من املمكن �أال تظهر �سيطرته تلك
ب�شكل مبا�رش وفوري� ،إال �أنها �ست�سود ال حمالة يف نهاية الأمر ،فهو يعمل مببد�أ
خفي
اخلطط الطويلة الأمد .بالإ�ضافة لذلك ،فبالن�سبة ل�سفر دانيال ،هذا الإله هو �إله ّ
وغام�ض وال ُيعرف �إال من خالل ك�شف خا�ص ال يدركه �إال ال�شخ�ص احلكيم.

بال�شيعة؛ الأمر الذي ي�ضمن ملن يح ّققه
وي�ؤكد �سفر دانيال على �أهمية االلتزام ّ
مكاف�أة اهلل وبركته يف حياته .وبالتايل ،ف�سفر دانيال يتبنى املفهوم التقليدي
يت�ضمن
للعالقة مع اهلل� ،أي مفهوم املجازاة �أو مفهوم الثواب والعقاب .لكن ال�سفر
ّ
البعد يتلخ�ص يف ح�صول
ُبعداً الهوتي ًا �إ�ضافي ًا يتجاوز ال�رشيعة وااللتزام بها؛ ذلك ُ
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دانيال على ك�شف خا�ص من اهلل ب�سبب حكمته .ف�أبطال ال�سفر هم لي�سوا جمرد
امللتزمني الدينيني ،ولكنهم احلكماء امللتزمون ديني ًا ،الذين يعطيهم اهلل معرفة
بالت�رصف ب�شكل
خا�صة .تلك احلكمة اخلا�صة ت�سمح له�ؤالء احلكماء امللتزمني
ّ
مالئم.
لكن �أي درا�سة لدانيال ال ميكن �إال و�أن ت�شري �إىل م�ساهمة هامة قدمها �سفر
دانيال لليهودية وامل�سيحية ،تتمثل يف �شخ�صية «مثل ابن الإن�سان» الذي ي�شري
�إليه دانيال يف الأ�صحاح ال�سابع ،والذي لعب ويلعب دوراً هام ًا يف امل�سيحية
تطورت يف اليهودية الالحقة لدانيال لت�صبح �شخ�صية
واليهودية .هذه ال�شخ�صية ّ
ملالك ذو مكانة رفيعة جداً تتجاوز مكانة جمرد مالك عادي� .أما يف امل�سيحية،
فك ّلنا نعرف �أهمية مفهوم «ابن الإن�سان» يف فهم امل�سيحية لي�سوع امل�سيح.
خامتة :ر�سالة دانيال لنا اليوم
مما ال �شك فيه �أن الر�سالة الأهم التي يحملها �سفر دانيال لنا اليوم يف ال�رشق
الأو�سط ،كما لكل م�سيحي يواجه م�شاكل وا�ضطرابات وا�ضطهاد وخوف وحتديات
يف كل زمان ومكان ،هي دعوته لنا لاللتزام ب�إمياننا بثبات وثقة وعدم امل�ساومة
على ما ن�ؤمن به �أو التخلي عنه �سواء ب�سبب اخلوف من مواجهة م�شكلة معينة
�أو الطمع يف احل�صول على مكت�سبات ما .ف�سفر دانيال يدعونا لندرك عدم وجود
�أي تعار�ض بني �إمياننا والتزامنا به وانخراطنا وجناحنا وتفوقنا يف املجتمع
واحلياة� ،رشط عدم تخلينا عن �إمياننا �أو م�ساومتنا عليه يف �سبيل حتقيق ذلك
النجاح .ويتحدانا �سفر دانيال لنكون م�ستعدين لدفع ثمن ذلك االلتزام حتى لو
بلغ بنا الأمر �آتون النار �أو جب الأ�سود ،م�ؤكداً لنا �أننا ن�ستطيع �أن نكون واثقني من
وجود �إلهنا معنا ومرافقته لنا يف قلب كل ذلك .وهكذا يدعونا �سفر دانيال لندرك
�أن الكلمة النهائية هي هلل الذي يعمل بطرق تختلف عن طرقنا وي�صعب علينا يف
كثري من الأحيان �إدراكها �أو فهمها.
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الغرب عن قرب

حياة الكاتب غاري كولينز
امل�شورة لأ�صحاب الإعاقة
اجل�سدية والعقلية

ملحة �رسيعة عن الكاتب
غاري كولينز
عرب الذي اخرتناه لهذا
�إن الن�ص ا ُ
مل ّ
العدد هو جزء ب�سيط من كتاب �ضخم لغاري
كولينز ،ا�سمه «Christian Counseling: A
.»Comprehensive Guide
غاري كولينز هو دكتور يف علم
النف�س ،ح�صل على �شهادة الدكتورة من
جامعة بريدو «.»Purdure University
ُو�صف كولنز يف جم ّلة «Psychotherapy
 »Networkerب�أنه «�أب امل�شورة
امل�سيحية.
أمريكية للم�شورة
امل�سيحية» .كولنز هو بروفي�سور ومن م� ّؤ�س�سي امل� ّؤ�س�سة ال
ّ
ّ
ّ
كمدرب حمرتف من الإحتاد العاملي للتدريب .عا�ش كولنز ودر�س
ح�صل على �شهادة ّ
يف العديد من اجلامعات يف كندا ،وتن ّقل بني العديد من الدول منها اململكة امل ّتحدة،
املانيا ،والواليات امل ّتحدة .ويعي�ش كولنز اليوم بالقرب من �شيكاغو .يف ر�صيد كولنز
حوايل ال�س ّتون كتاب ًا وعدداً �ضخم ًا من املقاالت املن�شورة.
�آيات كتابية

ون َم َع ُه ْمَ ،و ْ ُ
«اُذْكُ ُروا ْ ُ
ني كَ �أَ َّنك ُْم �أَ ْن ُت ْم �أَ ْي ً�ضا ِف ْال ََ�سدِ»
ال َذ ِّل َ
ِين كَ �أَ َّنك ُْم ُم َق َّي ُد َ
ال َق َّيد َ
عربانيني 3 :13
تعريب ال�شيخة �إلهام ابو عب�سي
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امل�شورة لأ�صحاب الإعاقة
اجل�سدية والعقلية

سدية:
امل�شورة لذوي الإعاقة اجل�ّ

توجه ال ُّن�صح �أو الإر�شاد ملن َ�س ْم ُعه �ضعيف؟ هناك �صعوبة
كيف ميكنك �أن ِّ
كم ْر ِ�شد ال
وا�صل خا�صة �إذا كان طالب امل�شورة ي�ستخدم لغة الإ�شارة ،و� َ
يف ال ّت ُ
أنت ُ
و�رسية
تعرفها! �إن وجود ُمرتجم قد يكون مفيداً ،ولكن هذا �سيتداخل مع خ�صو�صية
ّ
�سبب له خج ًال .قد
املري�ض ،وقد مينعه من م�شاركة الأمور احلميمة التي ُتق ِل ُقه �أو ُت ّ
ال�شفاه وال ّتوا�صل الب�رصي �أو املرئي �أكرث �أهمية من مناذج امل�شورة
تكون قراءة ّ
�سيعيق منوذج ال ُن�صح �أو ُيلغي بع�ض ًا من �أ�ساليب التقييم؟ �إن
الأخرى .ولكن ،هل هذا ُ
م�شاكل مع االكتئاب ،ال�شعور بالوحدة،
ال�سمع يواجهون
َ
الذين ُيعانون من َ�ض ْع ٍف يف ّ
ال�شخ�صية .هذه �أمور ي�صعب بحثها �إذا
ال�صعوبة يف بناء العالقات ،تكوين املفاهيم
ّ
التحيز �أو �سوء الفهم ،حتى من
ال�سمع ال ّتوا�صل .قد يواجه بع�ض النا�س
ُّ
�أعاق َ�ض ْعف ْ
امل�ست�شارين الدقيقني .عندما ي�ضعف ال�سمع ،ي�صبح من ال�سهل الت�سا�ؤل عما يقوله
الآخرون و�أحيان ًا الو�صول �إىل نتائج ال �أ�سا�س لها ،والتي قد ي�سميها امل�ست�شار غري
الدقيق باال�ضطهاد.
ال�س ْمع هو َم َثل على �إعاقة .هذه الكلمة تنطبق عليها � ّأية حالة عقلية
�إن ال�ضعف يف َ
ج�سدية �أو عاطفية ميكن �أن ُتعيق قدرة الإن�سان على ت�أدية وظائفه .وقد ترتاوح هذه
الهامة ،التي ال ميكن مالحظتها بو�ضوح ،وبني تلك التي
الإعاقات بني الإعاقات غري ّ
وقتية ،كفقدان
ت�ؤدي �إىل عجز خطري وكابح ل ّأي ن�شاط وظيفي .قد تكون الإعاقات ّ
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جراء عملية جراحية� ،أو قد تكون دائمة .وقد َتن ُتج هذه الإعاقات عن �ضعف
احلركة ّ
منذ الوالدة� ،أ ًذى �أو �رضر عند الوالدة �أو �أثناء الطفولة� ،أو ب�سبب خ�سارة َم ْق ِد َرة معينة
البيئية ت�ؤدي �إىل
يف احلياة فيما بعد .وهناك دالئل كثرية على �أن املواد ال�سامة
ّ
ال�سامة ت�شمل
�إعاقات يف اجل�سد ،ويف الإدراك واملعرفة والتعلم وال�سلوك .هذه املواد ّ
ال�سام ،مبيدات احل�رشات ،ملوثات يف الهواء ،وا�ستعمال العقاقري �أو الكحول.
الر�صا�ص ّ

ٍ
عاين كحالة� ،إما ك ُكل �أو ال �شيء� :أي �أن
كانت الإعاقة
ول�سنوات عديدة َ
م�ض ْت ُت َ
عوق ًا �أو ال يكون .وكان الت�شديد على �أماكن العجز وما ال
الإن�سان � ّإما �أن
َ
يكون ُم َّ
ي�ستطيع ال�شخ�ص القيام بهّ � .أما اليومِ ،
وداخل الثقافة واملهن العديدة ،من ال�شائع
عوق �أن ي�ؤديها رغم عدم مقدرته على القيام
�إدراك � ّأن هناك �أ�شياء عديدة ي�ستطيع ا ُ
مل َّ
تو ُّجه ُيب ِعد عن النظرة القدمية �أن املعاقني �رشيحة عاجزة من
ب�أ�شياء �أخرى .وهناك َ
خا�صةِ .عو�ض ًا عن ذلك ،وما هو
النا�س لديهم عيب �أو ع ّلة ،وهم بحاجة �إىل معاجلة ّ
أقلية مثل الأفارقة الأمريكيني ،الإ�سالم،
�أكرث
واقعية هو �أن نرى �أ�صحاب الإعاقات ك� ّ
ّ
املهاجرين ،ومعظمهم ي�ش ّكل جزءاً من اجلماعة ،يعي�شون حياة م�ستق ّلة ،يح�رضون
�شخ�ص �آخر ،ويعي�شون حياة
ال�صفوف ،لديهم وظائف ومهن ،يدفعون �رضائبهم ك�أي
ٍ
عائلية واجتماعية نا�شطة .هذا ي�ضع ت�أكيداً وت�شديداً �أكرب على مقدرات �أ�صحاب
الإعاقات عو�ض ًا عن الرتكيز على عجزهم وق�صورهم .لقد ُ�ص ِّم َم العالج الطبي لي�ساعد
�صاحب الإعاقة بقدر الإمكان يف اجلانب اجل�سديّ � ،أما مهمة �إعادة الت�أهيل فهي �أن
ليعي�ش مع �إعاقته وي�صل �إىل �أق�صى درجات ال�صالح والفاعلية.
ُت�ساعد الفرد
َ
( )1م�ساعدة العائالت:
ي�صعب على الأهل �أن يتقبلوا � َّأن ولدهم لديه �إعاقةّ � .إن �شعور الأهل بالذنب،
عوق ،والوقاية املفرطة ،وانتقاد الأطباء �أو املدار�س ،ونفاذ ال�صرب مع بقية
ورف�ض ا ُ
مل َّ
ومعاتبة اهلل ،هذه ك ُّلها �أمور
�أفراد العائلة ،والتوقعات غري
الواقعية ،وال�شعور باحلرجُ ،
ّ
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عوقني ُيظهرون م�ستويات مفرطة من
عادية و�شائعة .فهناك الكثري من عائالت ا ُ
مل َّ
ال�شخ�صية واحرتام الذات ،وال�شعور
متدنية من املفاهيم
القلق واالكتئاب ،وم�ستويات
ّ
ّ
ال�شخ�صي والزوجي.
الر�ضا واالرتياح على
ال�صعيد ْين ّ
َ
بالإحباط ،ونق�ص يف ّ

عملية،
والدعم ،ويف بع�ض الأحيان �إىل م�ساعدة
تلك العائالت بحاجة
للتفهم ّ
ّ
ّ
منزلية .وذلك كي يتغ ّلبوا على �ضغوطاتهم الفريدة من
كاالهتمام بطفل �أو �أعمال
ّ
ِ
بينهم.
نوعها� .إنهم بحاجة �أن يتع ّلموا كيف يعي�شون حياة
مر�ضية بوجود ا ُ
عوق ُ
ّ
مل َّ
عوق ،هي عائالت
جداً لأن العائالت التي تفقد ال�سيطرة وتنغم�س بحاجات ا ُ
هذا مهم ّ
مل َّ
تخترب اكرب �صعوبة يف ال َّت�أق ُلم وعي�ش حياة لها مع ًنى .وعلى النقي�ض ،عندما ي�ستطيع
م�شددين على جمع العائلة والتعاون بني �أفرادها،
َ
الوالد ْين �أن يكونوا متفائلنيِّ ،
يحد
�سينخف�ض م�ستوى ال�ضغط النف�سي بالإجمال� .إن وجود �أخ ذو �إعاقة ميكن �أن ّ
حرية الإخوة والأخوات الذين ي�صبحون «�أ�صحاب �إعاقة بال ّتداعي»� ،إذا �شعروا
من ّ
طبيعي .هنا ب�إمكان
مقيدين وغري قادرين على النمو واالزدهار والنجاح ب�شكل
�أنهم َّ
ّ
امل�ست�شارين �أن ُي ِ
�ساعدوا �أفراد العائلة �أن يكونوا على م�ستوى امل�س�ؤولية .جزء من
لديها �أطفال
هذه امل�ساعدة ميكن �أن َين ُتج من توا�صل العائلة مع عائالت �أخرى ْ
ال�سنّ � .إن املجموعات امل�شرتكة لتقدمي امل�ساعدة ،والعالقات
ُم َّ
عوقون �أو كبار يف ّ
ال�صعاب.
عرب الإنرتنتُ ،ت�ساهم يف دعم وت�شجيع هذه العائالت �أثناء تغلبها على ّ
عوق .ه�ؤالء يواجهون التدخالت وتهبيط العزمية
قد يكون �أحد الوالدين هو ا ُ
مل َّ
ي ِكن
من الآخرين ب�سبب عجزهم ،وعدم وجود ّ
الدعم من اخلارج .يف هذه احلالة ُ ْ
فعالني.
للمر�شدين ت�شجيع وتوجيه ه�ؤالء الأ�شخا�ص لي�صبحوا والدين ّ
( )2م�ساعدة �أ�صحاب الإعاقات:
تكيفهم مع
يتقبلوا �إعاقاتهم �أثناء ُّ
�إن الأوالد املولودين مع �إعاقات يتعلمون �أن ّ
«خ�رست
احلياة .و�إذا �أتت الإعاقة يف وقت الحق ،ف�إن ال َّت�أق ُلم معها ي�صبح �صعب ًا.
ُ
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القدرة على امل�شي» قال �أحدهم الذي �أ�صيب بال�شلل من اخل�رص وما دون ب�سبب
حادث �سيارة« .ال �أ�ستطيع �أن �أحت ّكم يف �أمعائي �أو مثانتي .ال �أ�ستطيع �أن �أمار�س
خ�رست الكثري من
اجلن�س كال�سابق .ال �أ�ستطيع �أن �أقود دراجتي �أو �ألعب الفوتبول.
ُ
حريتي» .حني تكون هناك خ�سارة للحركة �أو الب�رص ،رجل �أو ذراع� ،أو حت ّكم ب�أي
ّ
جزء من اجل�سم ،يكون احلزن العميق ردة الفعل التي تلي ذلك .ميكن �أن تكون هناك
يل ،وغالب ًا اكتئاب .ويت�ساءل
تقبل ،غ�ضب ،و�أحيان ًا �أمل خيا ّ
�صدمةُ ،نكران �أو عدم ُّ
النا�س ملاذا حدث هذا لهم؟ و�أحيان ًا يتوقعون �أن ي�أتي اهلل لهم ب�أعجوبة �شفاء .و�إذا
مل يحدث �شيء ِمن هذا ،ميكن �أن يكون هناك ي�أ�س �أو ميول لالنتحار� ،أو حزن �شديد،
كونهم عبء على الآخرين ،و�إح�سا�س بالي�أ�س ُتاه امل�ستقبل.

امل�شورة لذوي الإعاقات العقلية:
ابن احلاكم الكندي ال�سابق اجلرنال
(ُ )1و ِل َد  Jean Vanierيف كندا ،وهو ُ
ب البحار ،ويف البلدة التي كان يعي�ش فيها�ُ ،ص ِد َم االبن ال�شاب
 .Vanierبعد �سفرِه َع ْ َ
عقلي ًا كانوا ينزلون يف �أمكنة للرعاية ويو�ضعون مع الذين
باكت�شافه � ّأن املتخلفني ّ
عقلية .ويف �أحد الأيام دعا َ Vanierر ُج َل ْي معو َق ْي عقلي ًا
يعانون من ا�ضطرابات ّ
يتعمد القيام ب�أي �شيء �آخر غري ذلك .ولكن البع�ض �سمع مبا قام به
ليعي�شا معه .ومل ّ
لريوا ماذا كان يفعل ،وغادروا ليبد�ؤوا ببناء مالجىء يف
 Jean Vanierفجا�ؤوا َ
�أمكنة متفرقة .وهذا ما �أدى �إىل انت�شار  L›Archeوهي كلمة فرن�سية تعني «ال ُفلك»
للمعوقني عقلي ًا ،حيث يتع ّلمون كيف يعي�شون مع
وهي عبارة عن مالجيء �أو منازل
ّ
حمليني ِ
ومن �ضمنهم
أخ�صائيني ّ
بع�ضهم بع�ض ًا ويهتمون ببع�ضهم بع�ض ًا ،مب�ساعدة � ّ
ومما �ساعد عل منو هذه احلركة هو َت ْرك الأب املر�شد Henri Nouwen
امل�ست�شارونّ .
وظيفته ك�أ�ستاذ يف جامعة هارفرد وذهب ليعي�ش يف تورنتو مع جماعة «ال ُفلك».
George

( )2اال�ضطرابات العقلية تظهر بو�ضوح قبل �سن الثامنة ع�رشة ،فتعيق املقدرة
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با�ستقاللية �أو ت�أدية وظيفة ما بطريقة مالئمة لعمر
على التع ّلم والأهلية للعي�ش
ّ
العقلية فقد تكون نتيجة
ال�شخ�ص ،وقد يكون ال�سبب موروث ًا �أحيان ًاّ � .أما الإعاقات
ّ
وربا كانت «متالزمة
لأ ًذى �أو �رضر يف الدماغ� ،أو نتيجة مر�ض يف �سن الطفولةّ .
عرف من
داون  Down Syndrom -هي الإعاقة
ّ
العقلية الأكرث �شيوع ًا ،والتي ُت َ
مل�صابني� .إن مدى العجز العقلي والقدرة على ت�أدية الوظائف
خالل ق�سمات وجه ا ُ
مكر�سة مل�ساعدة ه�ؤالء
با�ستقاللية ،تختلف من فرد لآخر .ولكن هناك ّ
ّ
منظمات ّ
الأ�شخا�ص بحيث تعي�ش عائالتهم حياة وافية ومر�ضية رغم �إعاقاتهم .ويبدو � ّأن
ج�سدية ،وبع�ض الأطفال الطبيعيون ج�سدي ًا ينمون مع
عقلية لها � ُأ�س�س
ّ
هناك �إعاقات ّ
احل�سية الكافية.
بع�ض الق�صور لعدم توفر املثريات
ّ

العقلية يف الطفولة عن الإعاقات التي ميكن �أن تنمو وتتطور
( )3تخت ِلف الإعاقات
ّ
ت�سب ُبها املواد الكيميائية ،و�أمرا�ض ك�رسطان
الحق ًا يف احلياة .فهناك ا�ضطرابات ّ
دماغية �أو �إ�صابات يف الر�أ�س ،ت�ص ّلب ال�رشايني ،ال�سكتات،
الر�أ�س �أو الألزهامير� ،أورام
ّ
الدموية،
الإفراط يف �رشب الكحول ،ا�ستعمال بع�ض العقاقري ،ا�ضطرابات يف الأوعية
ّ
ملك َت َ�س َبة  ،AIDsوالنظام الغذائي غري الكامل .هذه ك ُّلها ميكن �أن ت ؤ� ّثر
نق�ص املناعة ا ُ
متغياً.
ال�صفاء الذهني .والكثري من هذه اال�ضطرابات
على َّ
ّ
العقلية قد يكون دائم ًا �أو ّ
( )4ميكن للأ�شخا�ص امل�ضطربني عقلي ًا �أن يتع ّلموا بع�ض املهارات التي ت�ساعدهم
بناء على درجة الإعاقة .وميكن لبع�ضهم �أن يجدوا
يف �إدارة �أمورهم
ال�شخ�صية ،وذلك ً
ّ
وت ّكنهم من العي�ش بدرجة مقبولة من اال�ستقاللية ،وذلك �ضمن
مهن ًا ب�سيط ًة تكفيهم ُ
إتكالية املفرطة
جماعات مثل «الفلك» .حيث ي�ستفيد ه�ؤالء من امل�شورة �إذا جت ّنبوا ال ّ
و�إمكانية فهمهم ِلا يقوله لهم املر�شد النف�سي .وغا ِلب ًا ما ت�ساعد الأدوية يف العالج،
العقلية �إىل درجة كبرية.
ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن تخ ِّفف ِمن ِح ّدة الإعاقة
ّ
العقلية بطرق
( )5ي�ستجيب الأهل ،الأزواج ،و�أفراد العائلة الآخرين ،للإعاقات
ّ
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م�شابهة ال�ستجابتهم للق�صور اجل�سدي .فهناك غالب ًا ال�شعور بالذنب ،الغ�ضب،
حتمل ما
ال�ضائقة
االكتئاب ،اخلجلّ ،
ّ
املادية و�صعوبات �أن يكونوا على م�ستوى ُّ
يواجهون .يجب على �أفراد العائلة �أن يتع ّلموا يف كثري ِمن الأحيان كيف يعي�شون مع
معوق عقلي ًا �إىل جانب القيام بتنظيم الأمور وتع ّلم كيفية قبول م�س�ؤوليات
�شخ�ص َّ
ب�سن �أو ب�أقارب ِمن �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة.
العناية متام ًا كما لو كانوا يعتنون ِ ُ
للدعم والإر�شاد العملي
هذه العائلة التي توفر العناية والرعاية ملر�ضاهم بحاجة َّ
ليكونوا على م�ستوى امل�س�ؤولية املطلوب.
ال�شعور بالأ�سى واملرارة وال�س�ؤال «ملاذا؟»
مربرة.
ال�شعور بالأ�سى هو موقف غ�ضب وا�ستياء يبدو وك�أ ّنه ب�سبب �شكوى ّ
يركز على الأخذ بالث�أر �أو االنتقام ،ولكن
والإن�سان الذي ي�شعر بالأ�سى غالب ًا ما ّ
والرف�ض من ِق َبلِ ه�ؤالء
عو�ض ًا عن ذلك فهو ُي�صاب بالقرحة ،واملوقف
املتطرفّ ،
ّ
الذين يرف�ضون ال ّتواجد مع �أنا�س ي�شعرون باملرارة� .إن كاتب الر�سالة �إىل العربانيني
يح ّذر �أن ال يط ُلع �أ�صل مرارة وي�صنع انزعاج ًا في َن َّج�س به كثريين� .إن الإن�سان الذي
يت� ّأل من ال�شعور باملرارة �أو الأ�سى هو الذي يع ِقد العزم على ال�شعور بالأ�سى وينتظر
الفر�ص امل�ؤاتية لالنتقام.
قد يتوجه ال�شعور باملرارة نحو �إن�سان �أو نحو اهلل .هذا ال�شعور لي�س كالغ�ضب
الذي يظهر ويختفي ب�رسعة ،بل مييل �إىل اال�ستمرار ،و�أحيان ًا يبقى مدى احلياة� .إن
الإن�سان الذي ي�شعر باملرارة يبحث عن فر�ص لالنتقام وال يبدي رغب ًة يف الغفران
م�ستنقع من
وال ّت�سامح .ومع مرور الوقت يغرق هذا الإن�سان الذي ي�شعر باملرارة يف
ٍ
التطرف ،الإ�ستياء ،و�أحيان ًا الإ�شفاق على الذات.
ال�سلبية يخلقه بنف�سه� ،أو
ّ
ّ
الظلم:
غا ِلب ًا ما ُت ْط َرح الأ�سئلة التالية يف الأوقات ال�صعبة �أو الكوارث� ،أو ُّ
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توقعت؟
(ملاذا؟ ملاذا حدث هذا؟ ملاذا حدث الآن؟ ملاذا مل حتدث الأ�شياء كما
ُ
بع�ض من الفرار ب�أعمالهم
ملاذا حتدث الأمور ال�سيئة لأنا�س طيبني؟ ملاذا يتمكن ٌ
علي �أن �أخترب هذا الأمل �أو اخل�سارة التي �أتت
اخلاطئة دون �أن ينا ُلوا َ
جزاءهم؟ ملاذا ّ
�إىل حياتي؟ ملاذا مل ُت�ستجاب �صلواتي؟ �أين هو اهلل عندما نت�أمل؟).
لقد ت�صارع الإن�سان مع �أ�سئلة كهذه لع�رشات ال�سنني ،والأجوبة على الأغلب
�شعبه والذين حاولوا
لي�ست وافية .وحتى من�شد املزامري ت�ساءل �إن كان اهلل قد ن�سي َ
�أن يعي�شوا حياة �صاحلة؛ بينما بدا غري امل�ؤمنني املتكربين ناجحني ويتمتعون
ب�صحة جيدة؛ ومواقفهم تتميز بالأنانية والكربياء والتحرر من كل الأثقال التي
مترر وهو ي�شهد كل هذا ،ولكنه
تواجهنا� .إن كاتب املزمور  73يعرتف �أن قلبه َّ
عندما ذهب �إىل الرب والتج�أ �إليه ،انتبه �إىل �أنه �سي�أتي وقت ت�سود فيه العدالة.
نحن نت�أمل ،وي�س�ألنا طالبوا اال�ست�شارة ال�س�ؤال ال�صعب« :ملاذا؟» .ولكن ال ميكننا
الرد ب�أجوبة وافية ومر�ضية.
ّ
يعود جزء من معاناتنا �إىل جن�سنا الب�رشي ال�ساقط .مل َي ِعدنا اهلل �أن امل�سيحيني
ُ
ال�سكارى لن
يتعر�ضوا للقتل عمداً �أو يف احلروب ،و� ّأن ال�سائقني َّ
ال�صاحلني لن ّ
املر�سلني
تدمر �أمالك امل�ؤمنني� ،أو �أن
َ
َيده�سوا �أطفاالً ،و� َّأن العوا�صف العاتية لن ّ
يف البالد البدائية لن ي�أخذوا حقنة ملوثة بفريو�س الأيدز .طاملا �أننا نعي�ش يف
عامل �ساقط �سوف نت�أمل �أحيان ًا من و�ضعه ال�ساقط.
ال�شخ�صية .فمن ال�سهل جداً ل ّأي م ّنا �أن يكون
ي�أتي الأمل �أحيا ًنا ب�سبب �أعمالنا
ّ
غري م�س�ؤول ،دون تفكريُ ،م ِ
همال يف العناية بج�سده� ،أو مبن نحب� ،أو مبا
ُم ْه ِم ًالَ ،
منلك .وعندما نخترب النتائج ،يغمر عقولنا ال�شعور بالذنب والغ�ضب و�أحيان ًا
ال�س�ؤال «ملاذاظ» وال�شعور باملرارة جتاه اهلل.
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�شع ْرنا �أو مل ن�شعر بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،فالأمل ي�أتي لي�ساعدنا على �أن ننمو
�إذا َ
�سطر حيا َتنا،
ونن�ضج ،ح ّتى عندما ال نريد �أن ننمو .بالن�سبة للم�سيحيني ،فامل�شاكل ُت ِّ
ُت�ش ِّكلنا �أكرث على مثال امل�سيحُ ،تعلِّمنا عن اهلل ،و ُتن ِتج املثابرة و ُت�ش ِكل ال�شخ�صية.
فعالة �أكرث.
َُ
وي ِك ُننا الأمل �أي�ض ًا ِمن َف ْهم الآخرين واالهتمام بِهِ م بطريقة ّ
اخلطية؟ �إن الأمل مبجمله ينتج عن �سقوط الإن�سان يف اخلطية،
هل ينتج الأمل عن
ّ
معينة لدى املت� ّأل .ولكن هنا
ويبدو �أن بع�ض م�شاكلنا احلا�رضة ت�أتي ب�سبب خطيئة ّ
ت�سبب
يجب الت�أكيد �أن الكتاب املقد�س ير ُف�ض بو�ضوح فكرة �أن اخلطيئة
املعينة ّ
ّ
الأمل كنتيجة .قد ي�ستنتج البع�ض �أحيان ًا «�إن اهلل يعاقبني» ،ولكن هكذا ا�ستنتاج ما
إن�سانية ،كثري
هو �إ ّال دليل على �ضعف الإميان والرباهني املهزوزة .من وجهة نظر �
ّ
مما يحدث للإن�سان يف هذه احلياة لي�س من�صف ًا وال ميكننا �أن نعرف بال َّتحديد
ملاذا يت�أمل النا�س؟ ولك ّننا نعرف �أن ال�شعور باملرارة واتخاذ موقف لالنتقام ال
يجعالن الأو�ضاع �أف�ضل .ونحن نعلم �أي�ض ًا �أن اهلل ح ّنان وكلي احلكمة واملعرفة
وهو عادل بالتمام .وهو موجود عندما نكون ك�أيوب وال نفهم الأ�سباب .لي�س من
اخلط�أ �أن نت�صارع مع �أ�سئلة اللماذا .يجب على املر�شدين امل�سيحييني �أن يتو َقعوا �أن
يكونوا ُم ْل َزمني مب�ساعدة طالبي امل�شورة الذين يت�صارعون مع هذه املوا�ضيع ،رغم
الفكرية .ولكن ال�سالم
ملطلقة لي�ست موجودة يف احلوارات
معرفتنا �أن الإجابات ا ُ
ّ
ي�أتي عندما يرغب املر�شد وطالب امل�شورة بالإقرار �أن اهلل احل ّنان و�صاحب ال�سلطان
�سي ِطر ،ويعطينا �سبب ًا للرجاء .هو
يف هذا الكون ُيدرِك كافة م�شاكلنا .هو
املوجه وا ُ
مل ْ
ّ
نتحرر من ُم�ستنقع املرارة و�أن ِ
ن�سامح ونحيا بثقة �أن اهلل يعرف
يعطينا القدرة كي ّ
ملاذا حتدث الأ�شياء كما حتدث ،وماذا �سي�أتي يف امل�ستقبل .ويف النهاية ،هذا وحده
ما يهمنا باحلقيقة.
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«�أ�س�س الدين امل�سيحي»
املركز الإجنيلي لرعاية امل�سنني -
حم�ص
مركز �صور الإجنيلي« :غزالة»

«�أ�س�س الدين امل�سيحي» بن�سخته العرب ّية:
أر�ض َع ْ
ط�شى
ماء ل ٍ
ٌ
«كلية الالهوت
ما �إن �أ�صدرت
ّ
لل�رشق الأدنى» مب�شاركة «دار
منهل احلياة» كتاب «�أ�س�س الدين
للم�صلح
امل�سيحي» يف ُج َ
زء ْين ُ
العربية ،وهي
«جون كالفن» باللغة
ّ
عرب
املرة الأوىل يف التاريخ التي ُي َّ
ّ
انكب النا�س
ى
ت
ح
الكتاب،
ذلك
فيها
ّ
ّ
على �رشائه ،فنفذت الألف ن�سخة
مما
من املكتبات خالل �شه ٍر واح ٍدّ .
«كلية
دفع «الن�رشة» للقيام بزيارة ّ
الالهوت لل�رشق الأدنى» بهدف
مقابلة رئي�سها الدكتور «جورج
يخ�ص هذا العمل.
قيمة مبا
�صربا» ،الذي بدوره �أطلعنا على معلومات ِّ
ّ
قراء «الن�رشة» عليه من حياة املُ�صلح «جون كالفن»؟
الن�رشة :ما الذي تريد �أن ُتطلع َّ

د� .صربا :كان «كالفن» مواطن ًا
فرن�سي ًا ،ولد يف مدينة نويون (� )Noyonسنة .1509
ّ
ك�صبي ُم�ساعد ،ودر�س يف مدر�ستها.
الكتدرائية يف م�سقط ر�أ�سه
خدم املذبح يف
ّ
ٍّ
الدرا�سية،
تغيت وجهته
ّ
�أراده �أبوه �أن يدر�س الالهوت لي�صري كاهن ًا ،لكن ما لبثت �أن ّ
تعرف عن كثب �إىل عامل الآداب الكال�سيكية
فذهب �إىل باري�س ليدر�س احلقوق .وهناك ّ
فاجنذب �إليه .ت�أ ّثر بالفكر الإن�سانوي ( )Humanistالذي كان منت�رشاً بني املثقفني يف
عما حدث له يف تلك الفرتة ،لك ّنه
العلمية
الأو�ساط
ّ
ّ
واجلامعية �آنذاك .ال نعرف الكثري ّ
66

تقارير ومقابالت

�شك
«حتو ًال
إجنيلي ًا عام  .1534ال ّ
فجائي ًا» ،و�صار � ّ
ّ
ي�شري يف �إحدى كتاباته �أ ّنه اخترب ّ
إ�صالحية التي كانت
اطلع على بع�ض كتابات «لوثر» ،كما ت�أ ّثر ببع�ض الأفكار ال
�أنه ّ
ّ
تت�رسب �إىل فرن�سا يف الع�رشينيات والثالثينيات من القرن ال�ساد�س ع�رش.
قد بد�أت
ّ
الن�رشة :كيف كتب «كالفن» كتاب «� ُأ�س�س الدين امل�سيحي» ويف � ّأية ظروف؟ وهل
ٍ
مرحلة واحدة �أم على ع ّدة مراحل؟
ُكتب على

كليا
كر�س نف�سه ًّ
د� .صربا :بد�أت مرحلة جديدة يف حياة «كالفن» بعد عام � 1534إ ْذ ّ
املقد�س .وبد�أ يكتب مدافع ًا عن
خلدمة
يتعمق �أكرث يف الكتاب ّ
الق�ضية ال ّ
ّ
إجنيلية ،وبد�أ َّ
وين�ش،
الإميان الإجنيلي و�شارح ًا له .مل يكتب الكتاب يف �إ�صدار واحد ،بل كان يكتب
ُ
ويعيد الكتابة ب�شكل �أف�ضل وين�رش� ،إىل �أن و�صل �إىل الإ�صدار النهائي .وقد ن�رش �أول
ُ
الالتينية مل يتجاوز
باللغة
ا
�صغري
ال
عم
وكان
،1536
�سنة
الكتاب
هذا
من
ن�سخة
ً
ً
ّ
لكن الكتاب نفذ من الأ�سواق يف �أقل من �سنة .ف�أعاد «كالفن» ن�رشه
ال�س َّتة ف�صولّ .
ّ
بالفرن�سية �سنة  .1541وقد
التو�سع يف ف�صوله �سنة  ،1539ثم �أ�صدره
مع بع�ض
ّ
ّ
فانكب كالفن عليه
القى الكتاب رواج ًا،
ومتعمق ًا حتى �صدرت ن�سخة ثالثة
متو�سع ًا
ّ
ّ
ّ
وي�صدر هذا
وي ّ
ف�ضل ُ
ح�سن ُ
منه �سنة  1545يف واح ٍد وع�رشين ف�ص ًال .ود�أب كالفن ُي ّ
الالتينية والفرن�سية� ،إىل �أن �أ�صدره يف �شكله النهائي عام ،1559
العمل باللغتني
ّ
وقد و�صل �إىل ثمانني ف�ص ًال .وهذه هي الن�سخة التي ترجمناها يف العمل احلايل.
الن�رشة :ماذا هدف «كالفن» من هذا العمل؟

د� .صربا :عندما ن�رش «كالفن» الن�سخة الأوىل �سنة � ،1536أرادها �أن تكون �رشح ًا
وا�ضح من الت�سمية
للتعليم امل�سيحي .ذلك الهدف
بالالتينية ”institutio“ :التي كانت
ّ
ٌ
وج ْم ُعها “ ”institutionesيفيد «مبادئ التعليم»� ،أو «�أ�س�س التعليم».
تعني «تعليم»َ ،
فكان هدف «كالفن» تعزيز التقوى لدى امل�ؤمنني ،وم�ساعدتهم ليفهموا الأ�سفار
املقد�سة فهم ًا �أعمق ،وليعرفوا امل�سيح وخال�صه .لك ّنه ق�صد �أي�ض ًا �أن يكون هذا
ّ
تتعر�ض للرف�ض
إجنيلي
ل
ا
للجماعة
�
اعرتاف
مبنزلة
العمل
كانت
التي
النا�شئة
ة
إميانٍ
ّ
ّ
إجنيليني.
ل
ا
إميان
�
عن
للدفاع
ا
أي�ض
�
كان
واال�ضطهاد .لذا ف�إن «�أ�س�س الدين امل�سيحي»
ً
ّ
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تطور �شكل الكتاب وحمتواه من الن�سخة الأوىل (� )1536إىل اللأخرية (،)1559
ومع ّ
الدفاعية مل تخفت.
الهم التعليمي �أخذ املكان ال ّأولّ � ،إل � ّأن الناحية
ّ
بدا وا�ضح ًا �أن ّ
الهوتي ًة ح ًّقا ،وميكن اعتباره � ّأول عملٍ
وقد �صار الكتاب يف ن�سخته الأخرية خال�ص ًة
ّ
فكري �
إجنيلي تنطبق عليه ت�سمية «الالهوت النظامي» (.)systematic theology
ٍّ
ًّ
مم يت�أ ّلف الكتاب؟ وما هي �أق�سامه؟
الن�رشةَّ :

الالتينية كانت �أقرب
د� .صربا :الكتاب م�ؤ ّل ٌف من �أربعة كتب ،و�أذكر هنا �أن الت�سمية
ّ
يهمنا هو معرفة ب�أن تق�سيم كتاب كالفن
ل «املقطع» منها ل «الكتاب» .لكن ما ّ
كان متما�شي ًا مع تق�سيم «قانون �إميان الر�سل» .فمو�ضوع الكتاب ال ّأول كان عن
«اهلل اخلالقّ � ،أما الثاين فكان عن «اهلل الفادي» ،الثالث عن «حياة الإميان والنعمة
والتربير» ،والرابع عن «الكني�سة» .لذا ن�ستطيع �أن نالحظ الإن�سيابية الواحدة بني
املقاطع الأربعة لكتاب كالفن وبني «قانون �إميان الر�سل» :امل�سيح فالروح القد�س
ثم الكني�سة.
(احلياة ال ّ
إميانية) ومن ّ
التعمق الالهوتي �أ�سا�سي
الن�رشة :ال �ش ّك �أن الكتاب عميق بالهوته وفكره ،فهل
ّ
العامية «املهم �شو يف القلب»؟
للم�ؤمن؟ �أو كما يقول البع�ض باللهجة
ّ

عميق بالهوته ،وال �أخفي ال�صعوبة يف فهمه ،لكن على
د� .صربا :نعم� ،إن الكتاب
ٌ
إجنيليني يف ال�رشق
امل�ؤمن �أن يجتهد ويدر�س
ليتعمق يف �إميانه .ال ّ
�شك يف �أ ّننا ك� ّ
ّ
فنظن ب�أن التقوى
وتب�شريية،
تقوية
الأو�سط،
ّ
ّ
خلفية ّ
وخا�صة يف �سوريا ولبنان ،لنا ّ
ّ
�شيء �آخر .وال�سبب يف ذلك يعود �إىل � َّأن ر�سالة الإ�صالح الإجنيلي جاءت
�شيء والفكر ٌ
الربع ال ّأول من القرن التا�سع ع�رش ،بوا�سطة الإر�ساليات
�إىل ال�رشق الأدنى يف ُّ
إجنيليني ينتمون
الغربية .وكانت �أولها الإر�سالية الأمريكية التي ت�أ َّلفت �آنذاك من � ّ
�سمي الحقا
�إىل كنائ�س ّ
حتدرت من حركة الإ�صالح الفرن�سي -ال�سوي�رسي الذي ّ
إر�سالية الأمريكية ،و�إن كانت جذورها يف الرتاث
مل�صلح» .لكن حركة ال
الرتاث «ا ُ
ّ
مل�صلح الأوروبي ،نتجت من ن�شاطات ٍ
يقظة دينية روحية حدثت يف بع�ض واليات
ا ُ
�شمال �رشقي الواليات املتحدة ،وانطبعت
إجنيلية
ٍ
بطابع ٍّ
تقوي ( )pietistوتب�شريي .ال ّ
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التحول الأخالقي
أولوية يف حياة الإميان الختبارات
التقوية
والتب�شريية تعطي ال ّ
ّ
ّ
ّ
�شدد على معرفة حميمة للكتاب املقد�س من خالل القراءة
وال َّتجديد ال�شخ�صي ،و ُت ّ
اليومي ْي ،والتطبيق احلياتي والعمليّ � .أما العقائد والتعاليم امل�ستقيمة
والت� ُّأمل
َّ
إجنيلية
الر�أي ،والفكر الالهوتي ب�شكل عام ،فلي�ست ذات مكانة
مركزية يف مفهوم ال ّ
ّ
امل�سيحية.
التقوية للحياة
ّ
ّ

يتحدث دائم ًا عن «ال َّتقوى»
لكن من يقر�أ ذلك الكتاب �سيجد �أن «كالفن» كان
ّ
وي�ش ُجب «عدم التقوى» ويعتربها اخلطيئة الكربى .غري � َّأن التقوى بالن�سبة ل «كالفن»
ْ
عرفها يف
قلبية ،وهي ال تتعار�ض مع الفكر ،بل العك�س متام ًا ُ
جمرد م�شاعر ّ
في ّ
لي�ست ّ
مبحبة اهلل ،الذي
اجلزء الأول يف ف�صله الثاين (فقرة  )1ب�أ ّنها« :ذاك الوقار املقرتن
ّ
عرف ًا التقوى ب�أ ّنها:
ت�سببه معرفة منافعه» .ويقول �أي�ض ًا يف ّ
ّ
مقدمة تف�سريه للمزامري ُم ّ
القلب ح ًّقا وي�ستنري الذهن».
«حركة مفعمة باحلياة تن�ش�أ من الروح القد�س حني ُي ُّ�س ُ
التجمة �إىل العربية؟ ومن �شارك يف ذلك العمل؟ وما هي �أبرز
الن�رشة :كيف ّ
متت ّ
العقبات التي واجهتكم؟
69

د� .صربا :لقد ن�ش�أت الفكرة عام  ،2007وكان من املفرو�ض �إجنازها خالل �سن َت ْي
ليتزامن مع اليوبيل املئوي اخلام�س لوالدة امل�صلح كالفن ( ،)2009-1509لكن
ظروف ًا كثرية � ّأخرت العمل ،منها مبا يتع ّلق بو�ضع البلد وو�ضع امل� ّؤ�س�سة ،ومنها ما
تعهد كامل العمل ب�سبب ارتباطاتهم الأخرى،
يعود لعدم قدرة مرتجم واحد على ّ
فكانت الرتجمة تنتقل من �شخ�ص لآخر ،ما ا�ستدعى جهد �إ�ضايف لتوحيد التعابري
وامل�صطلحات امل�ستخدمة من املرتجمني الثالث .مل يكن املال عائق ًا ،فبف�ضل الدعم
مل�ص َلحة» (FAP) «Foundation
قدمته «م�ؤ�س�سة دعم الربوت�ستانتية ا ُ
املايل الذي ّ
� »pour laide au Protestantisme réforméأ�صبح العمل ممكن ًا و�أب�رص النور
مل�صلحة يف هولندا ()GZB
مل�صلحة» يف الكني�سة ا ُ
�أخرياً .كما � َّأن «الرابطة الإر�سالية ا ُ
قد �ساهمت �أي�ض ًا يف متويل هذا امل�رشوع.
�شخ�صيا على العمل� ،أما باقي �أع�ضاء فريق العمل فهم:
لقد �أ�رشفت
ًّ

•	املرتجمون الثالثة :الق�س �أديب عو�ض (الكتاب ال ّأول) ،الق�س وليد هرمو�ش
(الكتاب الثاين) ،والق�س د .فكتور مكاري (الكتابني الثالث والرابع).
ال�سيدة كوركجيان طبعت ال ّت�صحيحات والهوام�ش للعمل ك ّله.
•	الآن�سة ّ
املقدمة والفهر�س.
•	الآن�سة �أن�ستازيا جريديني طبعت ّ
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الكتابية.
خريجة الكلية ،د ّققت يف االقتبا�سات
ّ
•	الآن�سة تاالر مار�شيليانّ ،

•	الأ�ستاذة �إل�سي �آن ماكي� ،أ�ستاذة تاريخ الإ�صالح يف معهد برن�ستون الالهوتي
عدة نقاط تاريخية وتف�سريية
قدمت �أ�ست�شارتها يف ّ
يف الواليات امل ّتحدةّ ،
حول الن�ص.
ووحد
�صحح ّ
•	الأ�ستاذ الدكتور �سهيل �سليمان �ضبط اللغة العربية ،كما �أنه ّ
التعابري وامل�صطلحات.
•

«دار منهل احلياة» ت�شارك مع «ك ّلية الالهوت لل�رشق الأدنى» يف ن�رش الكتاب.

الن�رشة :دخل الإ�صالح الإجنيلي ال�رشق يف القرن التا�سع ع�رش ،وح ّتى اليوم ال تزال
الالهوتية .هل ترى من ٍ
رابط بني عط�ش املكتبات
العربية فقري ًة يف كتبها
املكتبات
ّ
ّ
العربية للكتب الالهو ّتية من جهة ،وبني نفاذ الألف ن�سخة الأوىل من «�أ�س�س الدين
ّ
امل�سيحي» خالل �شه ٍر واح ٍد من ٍ
جهة �أخرى؟
ِ
م�سيحية ،غري
الهوتية
م�سي�س احلاجة لكتب
�شك يف �أن املكتبة العربية يف
د� .صربا :ال َّ
ّ
ّ
�أ ّننا م�س�ؤولون عن نقل تراثنا الإجنيلي للغتنا ال ّأم ،كما على الكنائ�س الأخرى نف�س
أ�سا�سية ،الذي �أ ّثر على �أوروبا
امل�س�ؤولية جتاه تراثها� .إن تراث الفكر الإجنيلي بكتبه ال
ّ
العربية .لكن ال�سبب وراء هذا الت�أخري ،كما
و�أمريكا وكل العامل ،يجب �أن ُينقل �إىل اللغة
ّ
قوية التي دخلت بالدنا ،وكانت
إجنيلية ال َّت ّ
�رشحت يف �إجابتي عن �س�ؤال �سابق ،هو ال ّ
�شدد على االختبار وال ّتجديد والعاطفة �أكرث منه على الفكر والالهوت .لذا نرى �أن
ُت ِّ
أ�سا�سية ،قد
الت�أخري يف �إدخال الفكر الالهوتي الإجنيلي �إىل العامل العربي ،بكتبه ال
ّ
زاد من اجلوع الفكري عند النا�س .وبالتايل ال َّت ُّلهف ل�رشاء الن�سخة العربية من كتاب
كالفن «�أ�س�س الدين امل�سيحي» ،وهو � ّأول كتاب الهوت نظامي للرتاث الإجنيلي.
ال�شيقة ،م�صلّني للرب
الن�رشة :ن�شكرك د� .صربا على ا�ست�ضافتك لنا ،وعلى املقابلة ّ
«كلية الالهوت لل�رشق الأدنى» لتكون منارة للفكر الإجنيلي
�أن يحفظكم ويحفظ
ّ
يف عاملنا العربي.
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املركز الإجنيلي لرعاية امل�سنني
يف حم�ص

«الن�رشة» يف زيارة للمركز الإجنيلي لرعاية امل�س ّنني يف حم�ص ،ولقاء رائع مع
مديرة املركز الأخت الراهبة فالنتني �صقر.
الن�رشة :ي�سعدنا كثرياً �أن ُنري هذه املقابلة معك ح�رضة املديرة� .أخربينا قلي ًال
عن نف�سك.
تعينت من
املديرة� :أنا راهبة من راهبات َ
أقد�س ْي ،لبنانية الأ�صل لك ّني َّ
القلب ْي ال َ
الديوان.
مرة عام  1952لأخدم يف دير يف ب�ستان ّ
الرهبنة يف مدينة حم�ص لأول ّ
�ست �سنوات حتى عام  ،1958وبعد ذلك �أجريت نذوري الدائمة
بقيت يف حم�ص ملدة ّ
ثم خدمت راهباتنا الكبار يف ال�سن يف منطقة
ّ
وارتبطت بالرب ارتباط ًا م� َّؤبداً .ومن ّ
كممر�ضة يف م�ست�شفى القدمو�س
احلدث يف لبنان ّ
أتفرغ للخدمة ُ
ملدة �سنة ،قبل �أن � ّ
دير ْين
يف بانيا�س� -سورية ّ
ملدة ع�رش �سنوات .يف �سنة ّ 1969
تعينت للخدمة يف َ
للآباء الي�سوعيني يف «جنينة ر�سالن» بالقرب من الدريكي�ش ،حيث ك ّنا ننطلق من
ملدة ثماين
ير ْين للقرى
امل�سيحية املحيطة للتعليم الديني .وبقيت يف تلك املنطقة ّ
ّ
ّ
الد َ
وثالثني �سن ًة.
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الن�رشة :كيف انتقلت للخدمة يف املركز
الإجنيلي لرعاية امل�سنني يف حم�ص؟
مت تعيني مديرة
املديرة :يف عام ّ 2007
للمركز الإجنيلي لرعاية امل�سنني يف
حم�صَ ،خ َلف ًا للراهبة ر�شيدة معلويل
التي بد�أت خدمتها يف ذلك الدار من �أول
وبقيت حتى عام
ت�أ�سي�سه عام 2001
ُ
أتذكر االت�صال الذي
 .2007ال زلت � ّ
العامة ،والتي ط َل َبت م ّني �أن �أخدم املركز يف حم�ص .كانت
جرى بيني وبني رئي�ستنا ّ
مفاج�أة بالن�سبة يل ،وقد �أجبتها« :هل �س�أخدم بد ًال من الأخت ر�شيدة و�أنا يف عمر
اخلام�سة وال�سبعني؟»� ،إذ كان عمري يفوق عمر الأخت ر�شيدة .كان جواب الرئي�سة
ب� ّأن هذه هي م�شيئة الرب ِ
فقبلت اخلدمة ،لأننا نعمل
لك ،وال اعرتا�ض على م�شيئته.
ُ
لتحقيق م�شيئة الرب مهما كانت و�أينما اختارت لنا الرهبنة ذلك.
الن�رشة :هل تتذ ّكرين اليوم الذي ِ
جئت فيه �إىل املركز؟ ماذا ميكنك �أن تخربينا عنه؟
متوز عام  2007خلف ًا للأخت ر�شيدة
أتيت �إىل املركز يف الثاين من ّ
املديرة :نعم ،لقد � ُ
خدمت مع راهبة
معلويل التي خدمت بكل �أمانة ،واجتهدت كثرياً للنهو�ض باملركز.
ُ
دائم يف املركز .حينها
ا�سمها الأخت رامونا ،كانت طالبة �آنذاك ،لذلك مل تكن تقيم ب�شكلٍ ٍ
ملدة �سنة وكانت ت�ساعدين كثرياً.
كانت هي امل�س�ؤولة عن
ّ
املوظفني ،وقد خدمت معها ّ
الن�رشة :كيف كانت عالقتك مع الكني�سة؟ وماذا كان دور الراعي؟
املديرة :كان راعي الكني�سة الق�س �صموئيل ح ّنا ،الذي مل يتوانى عن احل�ضور للمركز
نظم الق�س
ونتحدث عن �أحوال املركز و� ِآخر
يومي ًا .ك ّنا جنل�س مع ًا
امل�ستجدات .لقد ّ
ّ
ّ
ّ
�صموئيل العالقة بني عمدة الكني�سة و�إدارة املركز ل ّأن كرثة امل�س�ؤولني قد ت�سبب
ف�ضل
بع�ض امل�شاكل و�سوء ال ّتفاهم ،ف�أو�ضح للجميع ب�أن �أي �شيء نريده من املركز ُي ّ
�أن ي�أتي من خالل الراعي وعالقته باملديرة.
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ال�سورية التي دخلت �إليها الأزمة ،فكيف
الن�رشة :كانت مدينة حم�ص من �أوائل املدن
ّ
كانت الأحوال بالن�سبة للمركز؟ وكيف ا�ستطعتم اال�ستمرار يف اخلدمة؟
املديرة :بعد �أن دخلت حم�ص يف تلك الأزمة ترك كثري من النا�س املدينة هرب ًا من
املهددين يف �أمنهم و�سالمتهم ،حيث و�صله
التهديدات .وكان الق�س �صموئيل �أحد
َّ
ملدة �شهر ،وملا �ساءت الأحوال �أكرث ،مل ي�ستطع
تهديد ِّ
جدي بقطع ر�أ�سه .ف�أخذ �إجازة ّ
وتفرق �أبناء الطائفة ب�سبب الأحداث ،بقينا حوايل �س ّتة �أ�شهر يف
العودة .ومع ذهابهّ ،
راع جديد
فراغ� ،إىل �أن جاء ال�شيخان مروان دير عطاين ووليد كاتبة ليخربوين ب�أن ٍ
ٍ
قادم �إىل كني�سة حم�ص ،هو الق�س مفيد قره جيلي .ف�س�ألوين �إن كان هناك مكان يف
فتم حت�ضري غرفة له يف الطابق الأخري .وبعد �أن
املركز لي�سكن فيه الراعي اجلديدّ ،
الرعية امل�رشذمة .كانت �أحد
يخطط لتجميع �أبناء
�سكن الق�س مفيد يف املركز ،بد�أ ّ
ّ
الهموم الثقيلة عدم قدرة �أبناء الرعية على �إقامة خدمات العبادة يف الكني�سة ب�سبب
�إغالق امل�س ّلحني املنطقة .ف�أخربته ب�أنه يوجد «كابيال» يف املركز (كني�سة �صغرية –
 )chapelميكنكم ا�ستخدامها جلمع الرعية لي�ص ّلوا يف املركز �إىل �أن ي�أتي الفرج من
جداً� ،أقل من �أ�صابع
عند الرب .وبالفعل ،بد�أت خدمات العبادة ُتقام ب�أعداد �ضئيلة ّ
الرعية من خالل زيارتههم .كان يذهب
حترك الق�س مفيد جلمع �أبناء
ّ
اليد الع�رشةّ .
م�ساء والقذائف تت�ساقط .كان الأمر خطرياً جداً ،فخفت عليه و�أعطيته
�إىل منازلهم
ً
واخللفية ،و�أو�صيته � ّأل يذهب حتت الق�صف ،لكن كان
كل املفاتيح للأبواب الأمامية
ّ
الرعية.
جوابه دائم ًا« :اهلل يحمي» .كان يذهب ل�ساعات طويلة حتى ا�ستطاع �أن يجمع
ّ
فزاد عدد امل�ص ّلني وو�صل �إىل �س ّتني ،ثم �إىل مئة وع�رشة .ف�ضاقت كني�سة املركز
�ضم جزء
ال�صغرية ب�أعداد امل�ص ّلني املتزايد ،فطلب الق�س مفيد تو�سيعها من خالل ّ
من غرفة الت�سلية املحازية للكني�سة ،وهذا ما ح�صل فع ًال .لذا كان املركز هنا لي�س
فقط للم�سنني خالل الأزمة ،بل وقف مع الكني�سة يف املحنة ال�صعبة.
لقد �ضاقت بنا الأحوال خالل �سنوات الأزمة على حم�ص ،لك ّننا مل نرتك املركز
حتمل امل�س�ؤولية
خيت كل
ّ
مع �أ ّنني َّ
املوظفني للبقاء �أو الذهاب ،لأنه ال ميكن لأحد ّ
الأمنية ل ّأي �شخ�ص .لكننا بقينا هنا وا�ستمرت اخلدمة .كانت الأو�ضاع �صعبة
يومي ًا حوايل اخلم�سمائة طلقة
والقذائف تت�ساقط مثل الأمطار ،ح ّتى �أ ّننا ك ّنا نزيل ّ
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ر�صا�ص من حديقة املركز .كنت �أذهب بنف�سي لأ�شرتي اخلبز ،مل �أكن �أر�سل املوظفني،
والر�صا�ص ،حتت
لأن لك ٍّل منهم عائلة .كنت �أ�سري حوايل ربع �ساعة حتت الق�صف ّ
البالكني وبجانب احليطان لأحتمي من اخلطر .كان املركز حماط ًا بامل�س ّلحني ،ومع
الوقت ازداد الو�ضع �سوءاً .يف بداية الأزمة كان امل�سلحون من �أبناء املنطقة ،لكن
�رسعان ما جاء م�سلحون �أغراب ال ميلكون من الرحمة �شيئ ًا .حتى �أنهم يف يوم من
ك�سوا الأبواب ودخلوا علينا يف ال�ساعة الثالثة �صباح ًا .كانت � ّأيام �صعبة
ال ّأيام َّ
ع�شناها حتت الق�صف ،ح ّتى �أن الكثريين من �أهايل امل�سنني تركوهم ومل ي�ستطيعوا
�أن ي�س�ألوا عنهم .ومن مات منهم ،مل جند �أحداً من عائلتهم ليدفنه ،فك ّنا نذهب �أنا
والق�س مفيد للقيام بتلك املهمة.
ومما
الن�رشة� :أخرياً� ،أخربينا عن و�ضع املركز اليوم ،كم طابق لديكم؟ وكم غرفة؟ ّ
يت�أ ّلف املبنى؟
املديرة :يت�أ َّلف املركز من ثالثة طوابق بخالف الطابق الأر�ضي .كل طابق ي�ستوعب
حوايل ثماين ع�رش نزي ًال� ،أي حوايل خم�سني نزي ًال يف كامل املركز ،والعدد مكتم ٌل
اليوم .يف الطابق الأر�ضي لدينا مركزاً للعالج الفيزيائي� ،إ�ضاف ًة �إىل املكاتب،
ن�سميها
وال�سفرة .يف الطابق ال ّأول لدينا غرفة مل�س ّني الألزهاميرّ ،
ال�صالونات ،املطبخ ُّ
الت�سلية .يف الطابق الثالث يوجد «الكابيال -الكني�سة»ّ � .أما خارج املبنى فلدينا
غرفة
ّ
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حديقة جميلة مزروعة بالأ�شجار والأزهار ،وبها جزء م�سقوف بخيمة ،للحماية من
ال�شم�س والأمطار.
ال�شيقة التي
الن�رشة :بعد �شكر الأخت الراهبة فالنتني على ا�ستقبالنا وعلى املقابلة ّ
�أجريناها� ،أجرت «الن�رشة» بع�ض املقابالت ال�رسيعة مع بع�ض النُّزالء .كان ال�س�ؤال
واحداً« :من �أنت؟ ما هي م ّدة �إقامتك هنا؟ وماذا تخربنا عنه؟» .فكانتت �إجاباتهم:
�سهام الوند� :إنه �شهري الثاين يف املركز ،فبعد �أن ُزرت الكثري من املراكز ،وجدت � َّأن
«املركز الإجنيلي لرعاية امل�سنني» هو الأف�ضل ،رغم �أنني من مدينة حلب ،وال �أقارب
يل يف حم�ص .لك ّنني �أ�شعر هنا وك�أنني يف بيتي ،هنا الكثري من العطف واحلنان
اجليدة� ،أحببت نظافة املكان
ّ
وتفهم حاجات املوجودين .وف�ض ًال عن املعاملة ّ
وترتيبه ،ولوجود الراهبة الدور الكبري يف كل ذلك ،فهي �إن�سانة حكيمة تعمل على
بناء ترابط عائلي بني امل�س ّنني.
�سمان :هذا �شهري الثالث يف املركز� .أرى �أن املعاملة رائعة ،هناك نظام وا�ضح
�سعاد ّ
وترتيب� ،أنا �أ�شعر وك�أ ّنني �أ�سكن يف فندق من حيث النظافة واملعاملة .نحن هنا ل�سنا
جمموعة م�س ّنني يف مركز لرعايتهم� ،إمنا نحن عائل ٌة كبرية تعي�ش مع ًا.
تهجرت من منزيل ب�سبب
جورجيت خوري� :إنها �سنتي الثالثة يف املركز ،فبعد �أن َّ
و�سكنت يف املركز هنا .لقد وجدت الفرق بني منزيل وبني املركز ،حتى
أتيت
ُ
الأزمةُ � ،
�أن احلياة هنا �أ�سهل ،فاملعاملة واخلدمة ممتازتان .و�أنا �أ�شكر الأخت فالنتني على
تعبها ،و�أمتنى لها طول العمر.
�أديب ح ّنو�ش ح ّنو�ش� :إنها �سنتي الثالثة يف املركز� ،أ�ستطيع �أن �أقول ب�أنه يقوم
مميز جداً ،وكذلك الطعام وكل �شيء.
طبية
واجتماعية .االعتناء بنا ّ
ّ
بخدمات كثريةّ ،
قبل �أن �آتي �إىل املركز كنت �أ�سكن وحيداً يف مدينة القام�شليّ � ،أما الآن ف�أنا �سعيد مع
عائلتي الكبرية.
ليفرحها الرب بثمار خدمتها
(حتية تقدير و�شكر عميق من القلب للراهبة فالنتنيِّ ،
املتم ِّيزة).
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مقابلة «الن�رشة»
مع «غزالة»
من منطلق حر�ص «الن�رشة» على توثيق �أن�شطة وخدمات ال�سينود�س ،لتعميم
ذهبت «الن�رشة» �إىل مدينة �صور العريقة ،حيث كني�ستنا
الفائدة وحتفيز الهِ َممَ ،
تميز .فكان اللقاء
تميز ًة مبوقعها اجلغرايف ا ُ
مل ِّ
الإجنيلية التي تقع يف مدخل املدينةُ ،م ِّ
مع الوقور الق�س �أمري ا�سحق وزوجته ال�سيدة �إ�سرت.

الن�رشة :متى بد�أمت فكرة خدمة ال�سوريني النازحني يف �صور؟
* عندما بد�أنا خدمتنا يف �صور منذ حوايل خم�س �سنوات ،مل نكن نعرف ماذا
يريدنا الرب �أن نفعل يف هذا املكان .ومنذ حوايل �أربع �سنوات كانت بذرة هذا العمل،
و�ضعت جلنة اخلدمات االجتماعية والطبية يف ال�سينود�س برنامج «كنزة
عندما
َ
و�شال» ،لتحفيز الكنائ�س على خدمة النازحني ال�سوريني .وهكذا كانت البداية،
يتقدم �إلينا
حيث قمنا بجمع بع�ض املالب�س لتقدميها لأولئك ،وكانت املفاج�أة �أن َّ
� 1800شخ�ص من النازحني .وقد باركنا الرب كثرياً يف هذا العمل ،حيث ا�ستطعنا
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تغطية احتياجاتهم.
الن�رشة :وبعد �أربع �سنوات ،نحن ن�شكر الرب كثرياً من �أجل ا�ستمرار هذه اخلدمة طوال
هذه امل ّدة .كيف ا�ستطعتم ذلك؟
نقدم م�ساعدات عينية ،مالب�س و�أدوية وبع�ض الأدوات
* لفرتة ق�صرية ك َّنا ّ
ملتربعني .لكننا �أدركنا
املنزلية و�أحذية للأطفال ،بح�سب ما كان يتو ّفر لدينا من ا ُ
�أننا لن ن�ستطيع اال�ستمرار بهذه الكيفية ،ولن ن�ستطيع تلبية كافة االحتياجات .من
التحول
حول من ُم َّرد تقدمي م�ساعدات� ،إىل التدريب والتنمية .وكان هذا
ُّ
هنا كان ال َّت ُّ
تجددة.
بركة كبرية ما زلنا نح�صد ثمارها ا ُ
مل ِّ
ق�صة ت�سمية هذه اخلدمة ب «غزالة»؟
الن�رشة :وما هي ّ
* ا�سم «غزالة» �أُطلق على �سيدة ا�سمها «طابيثا» ،كانت تلميذة للم�سيح يف كني�سة
يافا .ويقول الب�شري لوقا �إنها «كانت ُمتلئة �أعما ًال �صاحلة ،و�إح�سانات كانت تعملها»
(�أعمال  .)36 :9مل متتلك �إ َّال �إبرة ،كانت هي الوزنة التي وهبها اهلل �إياها ،فكانت
تعمل �أقم�صة وثياب ًا للأرامل واليتامى ،وكانت بذلك العمل الب�سيط تعك�س حمبة
ملجتمعها ،وهكذا كانت بركة للكني�سة وللمدينة .منذ �سنوات عديدة ونحن
امل�سيح ُ
نحلم بجمعية اجتماعية خلدمة وتدريب الإن�سان حتمل ا�سم وفكر ور�ؤية «غزالة».
وهذا ما ر�أيناه على الواقع يف ال�سنوات الأربع الأخرية.
الن�رشة :هل ميكن �أن ت�رشحا لنا باخت�صار �شيئ ًا عن خدمة التدريب والتنمية؟
* العمل الأول مت َّثلنا فيه بغزالة ،حيث قمنا بعمل دورات تدريبية لل�سيدات
يتربع �أحد الأحباء بثماين ماكينات
ال�سوريات على اخلياطة .وقد ر َّتب الرب �أن َّ
وبهمة ون�شاط الق�س ب�شري يل وزوجته ،من الكني�سة الكورية ،ا�ستطعنا
خياطة،
َّ
االنطالق يف تنمية قدرات �أولئك ال�سيدات على عمل مهني .وحالي ًا تقوم ابنتنا نعمة
رزق بالتدريب على عمل املالب�س� .أثناء الدورة الأوىل انفتح باب �آخر للتدريب على
املدربة ابنتنا مرمي لطفي .ثم التدريب على �إدارة امل�رشوعات
الكوافري الن�سائي،
ِّ
املدربة
املدرب ابننا عقل �أبو ن�رص .ثم التدريب على �أعمال الكرو�شيه،
ال�صغرية،
ِّ
ِّ
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تقارير ومقابالت

دربة،
ال�سيدة فاطمة عا�صي ،وهي �سورية من ال�سيدات ا ُ
تدربات ،لك ّنها �أ�صبحت ُم ِّ
مل ِّ
وهي تريد �أن تكون مثل «غزالة» .وم� َّؤخراً بد�أنا دورة تدريب على امل�شورة الأ�رسية
وح ّل امل�شاكل وال�رصاعات داخل الأ�رسة ،وقام بتدريب الدورة الأوىل ال�شيخ د .جان
منهن على
متدرب ،حت�ص ك ّل
َّ
تخرج من دورات التدريب حتى الآن ِّ 138
داوود .وقد َّ
تدربة يف �أربع
تخرجت كانت من ُ 40م ِّ
�شهادة م َّنت ب�إمتام التدريب .و� ِآخر جمموعة َّ
تخرجوا الأ�سبوع املا�ضي يف احتفال كبري.
جماالتَّ ،
ومبارك ،هل هناك �أن�شطة �أخرى تقومون بها للنازحني؟
الن�رشة :هذا عمل رائع ُ
خ�ص�ص لهم يوم ًا يف الأ�سبوع لل َّتعليم الروحي،
نهتم اهتمام ًا كبرياً بالأطفال ،و ُن ِّ
* ّ
ونقدم
وقد اكت�شفنا �أ ّنهم على درجة عالية جداً من القبول وا�ستقبال التعاليم الروحيةِّ .
قدم
م�ساعدات طبية ومدر�سية يف حدود الإمكانات ا ُ
ملتاحة .ومنذ عام تقريب ًا بد�أنا ُن ِّ
قرو�ض ًا ملن يرغب يف عمل م�رشوع �صغري ،بعد درا�سة جدوى م�رشوعه ،ووجدنا �أن
يحول الفرد من ُم�سته ِلك �إىل ُمن ِتج،
هذا الأمر على قدر كبري جداً من الأهمية ،لأنه ِّ
دون �أن يكلِّفنا �شيء .يف ك ّل هذه الأن�شطة نحن ن�سعى لنعك�س حمبة امل�سيح للجميع
من دون متييز ،ونهدف �إىل �أن يكون الإن�سان �إن�سان ًا باملعنى ال�صحيح ،ع�ضو منتج
ملختلفني عنه.
فعال يف جمتمعه �أينما ُوجد ،يحب ويقبل للآخرين ،ال�سيما ا ُ
َّ
الن�رشة :هل ت�شعرون ب�أي نوع من احل�سا�سية ب�سبب خدمة الكني�سة مل�سلمني
�سوريني؟
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* عندما بد�أنا هذه
اخلدمة ك َّنا نخ�شى �أن
ت�سبب بع�ض امل�شاكل.
لكننا فوجئنا بدرجة عالية
جداً من القبول والتعاون
نقدمه .ذلك
وا�ستقبال ما ّ
لأن جمتمع مدينة �صور
يتميز ب ُقدرة عالية جداً
َّ
من التعاي�ش والتعاون بني
اجلميع ،هذا من جانب،
ومن جانب �آخر نحن ُنربز
دائم ًا امل�ساحة امل�شرتكة
ون�شدد عليها .ونحن ن�شكر الرب كثرياً من �أجل ذلك.
ِّ
الن�رشة :ما هي ال�صعوبات التي تواجهونها يف هذه اخلدمة؟
تميز جداً� ،إ َّال �أن �أكرب �صعوبة
* كما
َ
ذكرت يف البداية �إن املوقع اجلغرايف للكني�سة ُم ِّ
حتد من القيام ببع�ض الأن�شطة التي
تواجهنا هي �ضيق امل�ساحة ا ُ
مل�ستخدمة ،التي ّ
حتتاج �إىل غرف �أكرث.
الن�رشة :وما هي ر�ؤيتكم للمرحلة القادمة؟
* �إننا نعمل بكل جهدنا يف تدريب وتنمية قدرات ال ّأمهات والأطفال ب�شكل �أ�سا�سي.
ون�سعى ال�ستمرار دورات التدريب على الأعمال املهنية من جانب ،وفتح جماالت
جديدة للتدريب ،من جانب �آخر ،منها� :إعادة ال َّتدوير ،وتنمية كفاءات ح ّل ال�رصاعات،
خ�ص�صة للتدريبات ،وبناء
وتع ُّلم اللغة الإنكليزية .كما ن�سعى لزيادة عدد ال ُغرف ا ُ
مل َّ
ملتدربات.
من َفذ لت�سويق ُمنتجات و�أ�شغال ا ُ
الن�رشة :الرب يبارك خدمتكم ون�شاطكم لتكونوا بركة لكل من يلج�أ �إىل الكني�سة.
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�أخبار للن�رش

الهيئةالعامةال�س ّتونلل�سينود�س
تكرمي الق�س �أديب عو�ض
حتن الإجنيلية»
«جمعية ُّ
لقاء ال�رشكاء الثالث
لرعية خربا
خدمات العبادة تعود ّ
�صباغ واعظ ًة
ماتيلد ّ

ال�س ّتون
�إنعقاد الهيئة
العامة ِ
ّ
م�ساء االثنني يف الثاين ع�رش من �آذار  ،٢٠١٨ويف مركز �ضهور ال�شوير الإجنيلي،
وبرئا�سة الق�س فادي داغر رئي�س ال�سينود�س ،والق�س بطر�س زاعور نائب رئي�س
ال�سينود�س ،والق�س جوزيف ق�صاب الأمني العام .وبح�ضور رعاة و�شيوخ الكنائ�س
العامة ال�س ّتون لل�سينود�س اجتماعها ،والتي
الإجنيلية يف �سورية ولبنان ،بد�أت الهيئة ّ
ا�ستمرت ح ّتى الرابع ع�رش .وقد �شارك يف خدمة االفتتاح قادة وممثلون للكنائ�س
َّ
ال�شقيقة واملجال�س الكن�سية الدولية.
ق�صاب ،ودر�س كتاب مقد�س
الق�سي�سة جنال ّ
بد�أ اليوم التايل بفرتة تعبدية بقيادة ّ
قدمه الق�س �سهيل �سعود بعنوان «مملكة ال�ضمري» .بعد ذلك كان الوقت النتخاب
ّ
فج ّهزت �صناديق االقرتاع الفارغة النتخاب رئي�س ًا
رئي�س ونائب رئي�س ال�سينود�سُ ،
لل�سينود�س ،غري �أنها مل متتلئ لأن الق�س بطر�س زاعور قد جنح بالتذكية ليكون
تر�شح كل من الق�س فادي
رئي�س ال�سينود�س لهذه الدورة .وعند انتخاب نائب الرئي�سَّ ،
داغر والق�س ف�ؤاد �أنطون ،وبد�أ الأع�ضاء ي�أتون لل�صناديق بعد �سماع �أ�سمائهم ليدلوا
ب�أ�صواتهم ،فكانت النتيجة فوز الق�س ف�ؤاد �أنطون الذي �أ�صبح نائب ًا لرئي�س ال�سينود�س
لهذه الدورة.
ق�صاب،
بعد ذلك بد أ� تقدمي التقارير حيث ّ
قدم الأمني العام � ّأوالً ،الق�س جوزيف ّ
تقريره عن عمل الأمانة العامة خالل الدورة املنتهية .تبعه الق�س هادي غنطو�س،
قدم الق�س �أمري
الكن�سية
�أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون
ثم ّ
ّ
ّ
والروحية ،بتقدميه تقرير جلنته .من ّ
قدم الق�س �سهيل �سعود،
ا�سحق� ،أمني �رس جلنة الإعالم والن�رش ،تقرير جلنته .و�أخرياًّ ،
والطبية ،تقرير جلنته.
االجتماعية
�أمني �رس جلنة اخلدمات
ّ
ّ
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قدمه الق�س �سالم حنا ،ودر�س الكتاب
يف اليوم التايل والأخري ،وبعد الت� ُّأمل الذي ّ
ق�صة خلق يف قلب املوت» ،تابعة الهيئة
للق�س د .هادي غنطو�س بعنوان «عبور البحرّ :
عواد� ،أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون
العامة تقدمي تقارير اللجان ا ُ
ملتب ّقيةّ .
فقدم ال�شيخ جوين ّ
قدم ال�شيخ وليد كاتبة� ،أمني �رس جلنة ال�ش�ؤون املالية
الرتبوية ،تقرير جلنته .ثم ّ
متول الأوقاف ،تقريره.
قدم ال�شيخ مروان دير عطاينّ ،
والأمالك ،تقرير جلنته .و�أخرياً ّ
الظهر مت انتخاب �أع�ضاء املجل�س الإداري الواردة �أ�سماءهم يف �آخر هذا اخلرب.
وبعد ّ
العامة ال�س ّتون لل�سينود�س ،بعد ت� ّأمل للواعظ جميل من�صور،
وختم اجتماع الهيئة
ُ
ّ
بخدمة الع�شاء الرباين التي قادتها هيئة املكتب اجلديدة :الأمني العام الق�س جوزيف
ق�صاب ،رئي�س ال�سينود�س الق�س بطر�س زاعور ،ونائب الرئي�س الق�س ف�ؤاد �أنطون .وطلب
ّ
إجنيلية يف �سورية لبنان الق�س
الربكة اخلتامية نائب رئي�س املجمع الأعلى للطائفة ال ّ
�صموئيل حنا.
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�أع�ضاء املجل�س الإداري املنتخب:
عن �سورية :الق�س بطر�س زاعور ،ال�شيخ جهاد مارينا ،الق�س �إبراهيم ن�صري ،ال�شيخ
جبور،
�صباغ ،ال�شيخ مروان ديرعطاين ،الواعظ اليا�س ّ
هيثم عبد الأحد ،الق�س يعقوب ّ
ال�شيخ عميد ن�صري ،الق�س �سالم ح ّنا ،الق�س مفيد قره جيلي ،الق�س ريا�ض جرجور،
�صباغ.
ال�شيخ عماد اخلال ،الأخ عمر ّ
زخور ،والأخت مرينا ّ
عن لبنان :الق�س ف�ؤاد �أنطون ،ال�شيخ فوزي داغر ،الق�سي�سة روال �سليمان ،ال�شيخ
جورج حزوري ،الق�س رمزي �أبو ع�سلي ،ال�شيخ جوزيف فلفلي ،الق�س جورج مراد،
ال�شيخ منري من�صور ،الق�س خمايل �سبيت ،ال�شيخ جنيب زعرب ،الق�س فادي داغر ،ال�شيخ
ق�صاب.
جان جورج داوود ،الواعظ ربيع طالب ،والق�سي�سة جنال ّ

84

�أخبار للن�رش

تكرمي الق�س �أديب عو�ض من جلنة الإعالم
والن�رش وهيئة التحرير

قامت جلنة الإعالم والن�رش ال�سينود�سية يف الرابع ع�رش من �آذار ،مب�شاركة هيئة
العامة
حترير «الن�رشة» ،و�أثناء تقدمي تقرير اللجنة خالل انعقاد اجتماع الهيئة
ّ
قدم
ال�س ّتون ،بتكرمي الوقور الق�س �أديب عو�ض ،رئي�س حترير «الن�رشة» ال�سابق .حيث ّ
املتميزة يف رئا�سة حترير
تقديريا على جهوده
�رسها درع ًا
ِّ
ّ
رئي�س اللجنة و�أمني ّ
ال�سينود�سية الأوىل.
«الن�رشة» ،للمحافظة على املطبوعة
ّ

حتن الإجنيلية»
ال�سينود�س ي� ّؤ�س�س «جمع ّية
ّ
� ّأ�س�س ال�سينود�س الإجنيلي الوطني
خريي ًة حتت ا�سم «جمعية
جمعي ًة
ّ
ّ
إجنيلية Compassion -
ُّ
حتن ال ّ
 .»Protestant Society CPSوي�أتي
اجلمعية اخلريية لتكري�س
ت�أ�سي�س
ّ
ال�ش ّق اخلدماتي يف ال�سينود�س،
ّ
للجمعية �ضمن مكاتب ال�سينود�س
مت تخ�صي�ص مكتب
ولتطوير العمل اخلريي .كما ّ
ّ
يف الرابية.
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لقاء ال�رشكاء الثالث
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خدمات العبادة تعود �إىل كني�سة
خربا � -سورية
ٍ
�سنوات كانت هي فرتة انقطاع خدمة منرب كني�سة خربا ،ب�سبب الأزمة يف
�ست
ُّ
والروحية � ّإل العمل بكل
الكن�سية
�سوريا ،وتهجري �أهلها .فما كان من جلنة ال�ش�ؤون
ّ
ّ
لرعية خربا .وبعد
جهد ،بالتن�سيق مع �شيوخ الكني�سة ،بهدف �إعادة خدمات العبادة ّ
همة بال َّنجاح .ويف ال�ساد�س من ني�سان عام ،2018
كل اجلهود التي ُبذلت ،تك ّللت ا ُ
مل ّ
فتعبد النا�س للرب ُمتفلني بقيامة امل�سيح.
كانت خدمة العبادة الأوىل بعد االنقطاعّ ،
حاليا يف كني�سة االحتاد امل�سيحي يف ال�سويداء ،على �أمل �أن
�إن خدمات العبادة ُتقام ًّ
يعود الأهايل ملدينة خربا قريب ًا ،وبالتايل �إىل كني�ستهم.
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ً
واعظة
ماتيلد �ص ّباغ
ٍ
الوعظ من ال�سينود�س الإجنيلي
�صباغ� ،شهادة
نالت الواعظة ماتيلده ّ
بنجاح كا ّفة االختبارات املطلوبة.
الوطني يف �سوريا ولبنان ،بعد �أن �أجرت
ٍ
تتو�سط ك ّل من رئي�س ال�سينود�س
ويف ال�صورة
ّ
التذكارية نرى الواعظة ماتلده ّ
الق�س بطر�س زاعور على الي�سار ،ونائب الرئي�س الق�س ف�ؤاد �أنطون على اليمني.
ملبارك.
مربوك للواعظة ماتيلدهُ ،م�صلني لأجل خدمتها بالثمر ا ُ
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للم�ساهمة يف املجلة
تر�سل جميع امل�ساهمات واملرا�سالت �إىل املج ّلة بالربيد الإلكرتوين على
العنوان:
info@annashra.org

�أو ميكن �إر�سا ُلها با�سم رئي�س التحرير �إىل العنوان الربيدي التايل:
ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان  -جملّة الن�رشة
�ص .ب70-890 .
�أنطليا�س  -لبنان
هاتف الن�رشة)+961( 5-531921 :

خدمات الن�رشة
الن�رشة املطبوعة
إلكرتونية ()PDF
الن�رشة ال
ّ

(ار�سل لنا بريدك الإلكرتوين)

�أر�شيف الن�رشة على موقع ال�سينود�س
www.synod-sl.org

الن�رشة على تطبيق وموقع كنوز Konooz
www.konoozbooks.com

جمان ًا)
حمل التطبيق لقراءة وحتميل الن�رشة ّ
(زر املوقع �أو ّ

1

دائرة الرتبية املسيحية

ت
ـو�
� 28-23وز لقاء الســيدات العام  -ض�ور الشـ ي
 30ت�ــوز  4 -آب لقــاء الثانويـ ي ض
ـو�
ـ� (معر  - )17-14ض�ور الشـ ي
ـو�
 11-6آب لقــاء االطفال (معر  - )12-8ض�ور الشـ ي
الامعيـ ي ض
ـو�
 25-20آب لقــاء ج
ـ� العام  -ض�ور الشـ ي

مالحظة

ســوف تــرد الدعــوات التفصيليــة لــل لقــاء عــى
حــدى ،وقبــل وقت اكف مــن املوعد احملدد للقاء.

www.synod-sl.org
Facebook.com/alnashra1863
1

