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3 مهد الإميان

مقّدمة

واأهّمها  الكني�سة،  يف  متعّددة  الدينية  الرتبية  اأماكن  اإن   
البيت واملدر�سة والرعية. وهذا ما يدعوه املخّطط الرعوي العام 
»املثلث الرتبوي«، وي�سيف: »ما مل تاأخذ كّل موؤ�س�سة من هذه 
ق،  ومن�ّسّ متكامل  وب�سكل  كامال  دورها  الثالث  املوؤ�س�سات 
ف�ستظل الرتبية الدينية تفتقر لإحدى عنا�رصها الأ�سا�سية. وهي 
ت�ستطيع  ل  ما  تعطي  الواحدة  اأن  بحيث  بينها  فيما  تتكامل 
ينتقل املخّطط الرعوي  اأن تعطيه«. من هذا املنطلق،  الأخرى 
اإىل اأحد اأ�سلع هذا املثلث، وهو البيت امل�سيحي، لي�سفه على 
اأّنه »البيئة الأوىل التي تتّم فيها التن�سئة امل�سيحية«. يقول املخّطط 
الرعوي: »هنالك اإدراك متزايد لدى املوؤمنني لالأهمية الق�سوى 
القول:  ويتابع  الدينية«.  الرتبية  يف  الأ�رصة  بها  ت�سطلع  التي 
»والبيت امل�سيحي يف بالدنا مل ياأخذ بعد دوره الكامل يف هذا 
لتوعية  خا�ص  رعوي  مبجهود  القيام  الكني�سة  وعلى  املجال، 
الأدوات  وتوفري  بها  القيام  وطريقة  م�سوؤولياتهم  على  الأهل 
هم  اإميانهم  لتقوية  احلثيث  العمل  اإىل  بالإ�سافة  لها،  ال�رصورية 

اأنف�سهم يف ظل الظروف احلالية«. )�ص 25-24(
يف هذا الإطار، ياأتي هذا الكتّيب حول الرتبية الدينية يف   
البيت امل�سيحي. فهو يرمي اإىل �سّد ثغرة يف هذا املجال، اإذ يقدم 
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التي  الأداة  خ�سو�سي  ب�سكل  ولالأهل  عام،  ب�سكل  للكني�سة 
ميكن اأن ت�ساعد على »توعية الأهل على م�سوؤولياتهم وطريق 
القيام بها«. فهذا الكتّيب هو اإحدى هذه »الأدوات،«، التي 

ت�سعى لهذا الغر�ص.
تبنّي  املقد�ص  الكتاب  اأول رحلة يف  الكتّيب  جند يف هذا   
اأهمية الرتبية الدينية يف البيت، خ�سو�سا من خالل مناذج حّية 
العائلة  بيت  يف  التاأمل  اإىل  ينتقل  ثم  ومن  والثاين(،  الأول  )الف�سل 
امل�ستوحاة  الرتبية  اأ�س�ص هذه  لي�ستقي منه  النا�رصة،  املقد�سة يف 
من حياة عائلة النا�رصة بكّل جوانبها )الف�سل الثالث(. وبعد ذلك، 
الدينية  الرتبية  كيفية  اأي  العملية،  الأمور  عند  الكتّيب  يتوقف 
يف البيت، وما يرتبط بها من عالقة بالكني�سة وباملجتمع )الف�سل 
الرابع(. ويف الف�سل الأخري، يقّدم الكتّيب جمموعة من النماذج 
القدمية واحلديثة لعائالت قامت بهذه الر�سالة على اأح�سن وجه.

نرجو اأن يكون هذا الكتّيب عامال يف اإ�ساعة الوعي حول اأهمية 
الرتبية الدينية يف البيت، كما نرجو اأن يكون حافزا للمزيد من 
الأدوات التي ت�ساعد عائالتنا امل�سيحية على اإدراك ر�سالتها، يف 

الكني�سة واملجتمع.

الف�سل الأول

اجلّدة لئي�س والأم اأْونقة... واآخرون

لئي�س واأَْوِنقة
اجلّدة  نت�ساءل عفوّيا: »َمن هي  العنوان،  نقراأ هذا  عندما   
بها  ن�سمع  مل  غريبة  ا�سماء  اإّنها  اأونقة؟  الأم  هي  ومن  لئي�ص 
لي�ص هذان ال�سمان م�سهورين، ومع ذلك، نرى  نعم،  قط«. 
ر�سالته  بداية  ففي  بهما.  وي�سيد  يذكرهما  بول�ص  القدي�ص  اأّن 
الثانية اإىل طيموتاو�ص، يكتب الر�سول هذه الكلمات اجلميلة: 
ِتك  »واأذُكُر ما بَك من اإميان بال رياء، كان يعُمُر َقْبال قلب جدَّ
َك اأَْوِنَقة، واأنا موِقٌن اأنه يعُمُر قلبك اي�سا« )2 طيمو 1:  لئي�ص واأُمِّ
5(. �سحيح اأّن الإ�سارة تبدو عابرة، ولكّنها ل تخلو من اأهمية. 
فهي تبنّي كيف اأّن طيموتاو�ص، تلميذ بول�ص، وهو الآن معّلٌم 
مثَله، ن�ساأ على الإميان يف ح�سن الأ�رصة. فقد كانت لئي�ص جّدته 
تعّرف  فقد  الإميان.  عّلمه  من  اأّوَل  اأّمه،  اأونقة  ثمَّ  ومن  اأول، 
اأمه.  طيموتاو�ص على ي�سوع وتعاليمه من فم جّدته ومما َروْته 
اأّمه وجّدته  اإّنه راأى كيف تعي�ص  واأكرث من ذلك، ميكن القول 
تعّلم كيف يعرف ي�سوع  اليومية، ومنهما  الإميان يف حياتهما 
اأعمال  اأّن لوقا الإجنيلي، يف فقرة من  اإىل ذلك  اأ�سف  ويحّبه. 
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»يهودية  اأنها  على  وي�سفها  طيموتاو�ص،  باأّم  ي�سيد  الر�سل، 
»م�سيحية«.  تعني  »موؤمنة«  وكلمة   ،)1  :16 )اأعمال  موؤمنة« 
فهي توؤمن اإميانا حّيا اأّن ي�سوع هو امل�سيح الذي ينتظره اليهود 

وجميع ال�سعوب، وتنقل هذا الإميان اإىل ابنها طيموتاو�ص.
اأونقة  والأم  لئي�ص  اجلّدة  اإّن  القول  ميكن  املنا�سبة،  وبهذه   
بهذه  يبداأ  الذي  وهو  اإميان،  بكّل   145 املزمور  دان  تردِّ كانتا 

الآيات الرائعة:
اأُباِرُك ا�سمك. يف  الدهور  ُمَك واأَبَد  اأعظِّ املِلك  اإلهي  »يا 
كّل يوٍم اأُبارُكك واأبَد الدهور اأُ�سبِّح ا�سمك. الربُّ عظيٌم 
وُم�سبٌَّح جًدا ول حدَّ لعظمته. من جيٍل اإىل جيل ُي�سبِّحون 
جالِلك  جمِد  بهاء  يف  ُل  اأتاأمَّ مباآِثِرك.  وُيخربون  اأعماَلك 
ث  واأحدِّ خماوِفك  بعّزة  يتكّلمون  عجائِبك.  اأمِر  ويف 
بعظائمك. ِبذْكِر َوْفَرة �سالِحك يفي�سون وبربِّك ُيهلِّلون. 
الربُّ رحيٌم روؤوف طويل الأناة وعظيُم الرحمة. الرّب 
يا  لتْحَمْدَك  اأعماله.  كّل  على  ومراحُمه  باجلميع  يراأف 

رّب جميُع اأعماِلك وُليبارْكَك اأ�سفياوؤُك!«.
)املزمور 145: 10-1(

من الآباء اإىل الأبناء اإىل الأحفاد
هذه هي احلقيقة: »من جيل اإىل جيل ي�سّبحون اأعمالك«   
)الآية 4(، من اأ�رصة اإىل اأ�رصة، من اأٍب اإىل اأبناء واأحفاد، وهكذا. من 

لئي�ص اإىل اأونقة، ومن اأونقة اإىل طيموتاو�ص، ومن طيموتاو�ص 
اهلل  �سعب  �َص خلدمة  ُكرِّ فقد  الكثريين.  وُم�سَتمعيه  تالميذه  اإىل 
على يد الر�سول بول�ص، كما ي�سهد بذلك الر�سول نف�سه عندما 
التي فيك بو�سع  اهلل  ي هبة  تذكِّ اأن  »اأنبُِّهَك  يقول يف ر�سالته: 
« )2 طيمو 1: 6(. ولكن الأهّم ملو�سوعنا هو الو�سية التي  يديَّ
�سمعَته  ما  تلميذه طيموثاو�ص: »وا�ستودْع  اإىل  بول�ص  يوجهها 
غريهم«  يعّلموا  باأن  اأمناء  اأنا�سا  ال�سهود  من  كثري  مبح�رص  مني 
)2 طيمو 2: 2(. هنا تظهر بو�سوح هذه ال�سل�سلة من ال�سهود، 
وُي�سلِّمونها  الإميان،  �ُسعلة  ي�ستلم كثريون  التقليد.  ت�سّكل  التي 
وهكذا  اآخرين،  اإىل  بدورهم،  وهوؤلء،  غريهم،  اإىل  بدورهم 
ر بول�ص اليوم لنا، وخ�سو�سا اإىل الأهل والأُ�رص  دواليك. ويكرِّ
قبلكم.  هم  ممَّن  الإميان  قبلُتم  »لقد  عينها:  الو�سية  امل�سيحية، 
على  �ساعدوا  واملثل،  بالقول  عّلموه،  عي�سوه،  عليه،  حافظوا 
التي  الكربى  العطية  هو  الإميان  اإن  لأبنائكم.  اأُنقلوه  تطبيقه، 
تكون  وهكذا،  امل�سيحية.  للجماعة  متنحوها  اأن  ميكنكم 

اأ�سماوؤكم مكتوبة يف ال�سماء«.

�سهادة العهد القدمي
اإّن طريقة َنْقل الإميان باهلل هذه، كانت معروفة يف العهد   
جميال  و�سًفا  طوبيا  �سفر  يف  جند  املثال،  �سبيل  على  القدمي. 
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طوبي  اأن  نقراأ  الإميان.  على  الرتبية  يف  ودورها  لالأ�رصة  جّدا 
اأبناءه وقال لهم:  )ابن طوبيا(، عندما اأ�رصف على املوت، دعا 
»والآن، يا اأبنائي، فاإليكم و�ساياي: اإعملوا هلل باحلق وا�سنعوا 
ما يروق يف عينيه. ولُيْعَر�ْص على اأولدكم عمُل الرّب وال�سدقة، 
ولَيْذُكروا اهلل ويباِركوا ا�سمه يف كّل حني باحلّق وبكّل قوتهم« 
مو�سى،  اأن  ال�سرتاع،  تثنية  �سفر  يف  ا  اأي�سً ونقراأُ   .)8  :14 )طو 
التي  اهلل  و�سية  ال�سعب  اإىل  نقل  وال�سعب،  اهلل  بني  الو�سيط 
تقول: »ا�سمع يا ا�رصائيل: اإن الربَّ الهَنا هو ربٌّ واحد. فاأحبب 
ك وكّل قوتك. ولتكن هذه  الرّب اإلهك بكّل قلبك وكّل نْف�سِ
دها على بنيك  الكلمات التي اأنا اآمرك بها اليوم يف قلبك. وردِّ

وكلِّمهم بها«. )التثنية 6: 4(
»ما  نقراأ:  حيث  الرائعة،   78 املزمور  بداية  اإىل  ا  اأي�سً ن�سري 
بنيهم  عن  نكُتُمه  ل  اآباوؤنا  به  اأخرَبنا  وما  وعرْفناه  �سِمْعناه 
وعجاِئَبه  َته  وعزَّ الربِّ  ت�سابيَح  الآتي:  اجليل  به  ُنخرب  بل 
يف  �رصيعًة  وو�سع  يعقوب  يف  �سهادًة  اأقام  لأّنه  َنعها،  �سَ التي 
اجليُل  يعَلَم  لكي  اأبناَءهم،  يعّلموها  اأن  اآباَءنا  واأو�سى  اإ�رصائيل 
الآتي البنوَن الذين �سيولدون. فيقوموا وُيخربوا اأبناَءهم حتى 
يحفظوا  بل  الرب  اأعماَل  ين�سْوا  ول  اهلل  يف  ثقتهم  ي�سَعوا 

و�ساياه«. )مز 78: 7-3(

الف�سل الثاين

الزوجان اأقيال وبر�سقلة يكّونان »كني�سة بيتية«

كني�سة اهلل يف بيت اأقيال وبر�سقلة
لأزواج  جميلة  �سورًة  الر�سل  اأعمال  �سفُر  لنا  يعِر�ص   
اأي�سا  وينقلونه  بل  فح�سب،  الإميان  يعي�سون  ل  م�سيحيني، 
اأقيال  الزوج  وهما  ُمر�سلني.  بذلك  في�سبحون  الآخرين،  اإىل 
وزوجته بر�سقلة )اأو بر�سقة(، وهما عربانيان من بنط�ص، وقد 
اأخرًيا  انتقال  وقد  م�سيحيني.  اأ�سبحا  حيث  روما  يف  ا�ستقّرا 
وعندما  اخِليام.  �سناعة  يف  يعمالن  كانا  حيث  قورنت�ص،  اإىل 
و�سل بول�ص اإىل قورنت�ص ليب�رّص فيها، حلَّ يف بيتهما بالذات، 
اأع  )راجع  املهنة  نف�ص  يف  يعمل  اي�سا  هو  كان  واأّنه  خ�سو�سا 
وي�ساعدانه يف عمله  بول�ص،  مع  يتعاونان  فرناهما   .)3-1 :18
الر�سويل. اإّنهما يعرفان معرفًة جيدة الإميان امل�سيحي، اإىل حدِّ 
ابولو�ص،  ا�سمه  اآخر،  تلميذ  من  الُب�رصى  �سمعا  عندما  اأّنهما، 
لحظا على التّو اأن تعليمه امل�سيحي مل يكن كامال »فاأتيا به اإىل 

بيتهما وعر�سا له طريقة الرب على وجه اأدّق«. )اأع 18: 26(
لقد قبل اأقيال وبر�سقلة هبَة الإميان فامتالآ فرًحا. ولكّنهما   
الفرح  هذا  نقال  بل  وحدها،  لهما  الكْنز  بهذا  يحتفظان  ل 
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وهذه العطية اأي�سا اإىل اآخرين. ومبا اأّنهما مل يكن با�ستطاعتهما 
الر�سل،  و�سائر  بول�ص  غرار  على  متنقلني  ر�سولني  يكونا  اأن 
فقد عمال على زرع الإميان َقْبل كّل �سيء يف بيتهما، ومن ثمَّ 
بول�ص  القدي�ص  له  ي�سهد  ما  وهذا  بهما.  حتيط  التي  البيئة  يف 
حيث  رومة،  اأهل  اإىل  ر�سالته  يف  بهما  ي�سيد  الذي  نف�سه، 
يقول: »�سّلموا على بر�سقة )بر�سقلة( واأقيال معاويّن يف امل�سيح 
اأنا  لينقذا حياتي. ل�ست  �سا لل�رصب عنقيهما  َعرَّ ي�سوع، فقد 
تعرُفه  كّلها  الوثنيني  كنائ�ص  بل  اجلميل،  لهما  عارًفا  وحدي 
ا على الكني�سة التي جتتمع يف بيتهما« )رو  اأي�سا. و�سّلموا اأي�سً

.)5-3 :16
وبر�سقلة  اقيال  بيت  اأن  ت�سّدد على  الأخرية  الآية  اإّن هذه   
كان كني�سًة بيتية حقيقية. يف ذلك الوقت، مل يكن امل�سيحيون 
بع�ص  كان  لذلك،  كنائ�ص.  ول  مقّد�سة  مباين  ميتلكون 
لهم  توفرت  ممن  املختلفة،  والقرى  املدن  يف  امل�سيحيني، 
بيوتهم حتت ت�رّصف  ي�سعون، بكّل طيبة خاطر،  الإمكانات، 
والكرازة.  وال�سالة  الجتماعات  يف  ل�ستعمالها  املوؤمنني 
اأّن امل�سيحيني، منذ البدء، كانوا  ففي �سفر اأعمال الر�سل، نقراأ 
يحتفلون  اي كانوا  )اأع 2: 46(،  البيوت«  اخلبز يف  »يك�رصون 
اإىل تعليم  بالع�ساء الفخار�ستي برئا�سة الر�سل، وكانوا ي�سغون 
الر�سل ب�ساأن الإميان اجلديد، وكانوا مّتحدين بال�سالة ويعي�سون 

يف ال�رصكة الواحدة )راجع اأع 2: 42(. وبهذه الطريقة، اأ�سبحت 
البيوت والعائالت الأمكنة الأوىل ملولد الإميان ومنوه.

مثال بول�س
مهنة  بف�سل  نف�سه.  بول�ص  من  ياأتي  الأول  املثال  وكان   
�سناعة اخليم الذي كثرياً ما كان يلتقي بالنا�ص. فقد كان يلتقي 
ويغتنم  معهم،  احلديث  ويتبادل  بيوتهم،  يف  ويزورهم  بزبائنه 
الفر�سة لكي ُيعلن الإميان. وهكذا، فاإنه يكتب اإىل اأهل قورنت�ص 
ُم�سريا اإىل اأنه عّمد »ا�رصة ا�سطفان�ص« )1 قور 1: 16(، ويف نف�ص 
مدينة قورنت�ص، اآمن »بالرب رئي�ص املجمع قر�سب�ص واأهل بيته 
جميعا« )اأع 18: 8(. ويف مدينة فيلبي، عّمد بول�ص ليديا »هي 
العماد،  قبولها  بعد  ليديا،  ودعت   .)15  :16 )اأع  بيتها«  واأهل 
بول�ص ومعاونيه لوقا و�سيال اإىل بيتها، قائلة »اإذا كنتم حت�سبوين 
لوقا:  واأقيموا عندي«، وي�سيف  بيتي  فادخلوا  بالرّب،  موؤمنة 

»فا�سطررنا اإىل قبول دعوتها« )الآية 15(.
اآخر  بيٍت  ال�ستقبال يف  م�سابهة حيث جرى  وجند حالة   
فقد ح�سل بعد ب�سعة ايام، ويف نف�ص مدينة فيلبي، بح�سب ما 
يروي لوقا ب�سكل جميل وداّل اأْن ُزجَّ بول�ص و�سيال يف ال�سجن، 
اأتاح لهما  ولكّن الرّب فتح الأبواب ليال بطريقة عجائبية، مما 
ان »اأبواب ال�سجن مفتوحة، ا�ستّل  اأن يخرجا. وملا راأى ال�سجَّ



13الأ�رصة12 مهد الإميان

�سيَفه وهمَّ بقتل نف�سه لظنِّه اأن امل�سجونني هربوا« )اأع 16: 27(. 
ولكن بول�ص و�سيال اأ�ساعا الطماأنينة يف نف�سه، وقال له: »اآِمْن 
بهما  ف�سار  بيتك«،  واأهل  اأنَت  اخلال�ص  تنل  ي�سوع  بالرّب 
الليل فغ�سل جراحهما واعتمد من وقته،  ال�ساعة من  تلك  يف 
لهما  فو�سع  بيته،  اإىل  بهما  �سعد  ثم  جميًعا.  ذووه  واعتمد 
املائدة، وابتهج هو واأهل بيته، لأنه اآمن باهلل« )اع 16: 34-31(. 

ثّم عّمد بول�ص جميَع افراد عائلة ال�سّجان.

الكني�سة البيتية
الرائعة  العبارة  هذه  ي�ستعمل  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  اإن   
ر الأهل  »الكني�سة البيتية«، التي ي�سف بها الأ�رصة امل�سيحية، ويذكِّ
ُمرّبي  اأّول  يكونوا  اأن  لهم!(  �رصف  اأي�سا  هو  )الذي  بواجبهم 
الإميان يف الأ�رصة. نقراأ يف الد�ستور العقائدي للكني�سة: »وعلى 
الوالدين، يف نطاق هذه الكني�سة البيتية، اأن يكونوا لأولدهم، 
يف �سوؤون الإميان، اأول املعلمني بالقول واملثال، واأن يعنوا بدعوة 

كّل منهم، ول�سّيما الدعوة املقد�سة« )يف الكني�سة، 11(.
من  ياأتينا  البيتية«،  »الكني�سة  لهذه  اآخر  رائع  مثال  ولدينا   
التاريخ القدمي لأرمينيا امل�سيحية. �سنة 449، اأعلن ملك الفر�ص، 
اأرمينيا،  ن�سف  على  الفرتة  تلك  يف  ميتد  �سلطانه  كان  الذي 
مر�سوما يفر�ص على جميع الأرمن اأن يعتنقوا ديانة زاراتو�سرتا، 

وقوة.  متا�سكا  اأكرث  ويجعلها  الإمربطورية  د  يوحِّ لكي  وذلك 
قاوموا  امل�سيحيني  اأن  كيف  الفرتة  تلك  موؤرخي  اأحد  ويروي 
الكنائ�ص، وختم  الفر�ص »اأغلق  اإن ملك  هذا املر�سوم، ويقول 
اأبوابها يف جميع اأرجاء بالد الفر�ص. فما كان من امل�سيحيني اإل 
اأن جعلوا من كل بيت كني�سة، ويف كل مكان كانوا يحتفلون 
بطقو�سهم املقد�سة، وكان كل واحد منهم يعترب نف�سه كني�سة، 
البناء  من  اأكرث  الب�رصي  البناء  هو  الأف�سل  البناء  اأن  لعتقادهم 
املوؤثرة:  ال�سهادة  املوؤرخ هذه  الرتاب«. وي�سيف  امل�سنوع من 
والكاهن،  الكني�سة  عينه،  الوقت  يف  منهم،  واحد  كل  »كان 
ه ذبيحًة مقبولة«.  وكان ج�سد كلٍّ منهم مذبًحا مقد�ًسا، ونف�سُ
لقد فهم هوؤلء امل�سيحيني معنى »الكني�سة البيتية« وعا�سوه يف 

اأ�سمى معانيه.
هذا هو �سعار الأ�رصة امل�سيحية: اأن تكون »كني�سة بيتية«.   
ويف هذا ال�سدد، نقراأ التعابري البالغة اجلمال التي نطق بها البابا 
الرعوية  ر�سالته  والواردة يف  )املتوفى يف 1978(  ال�ساد�ص  بول�ص 
»اإعالن الإجنيل« )1976(: »اإن الأ�رصة، اأ�سوة بالكني�سة، ينبغي 
ا.  ُم�سعًّ ينطلق  ومنه  الإجنيل،  له  ُينَقل  الذي  املجال  تكون  اأن 
اأفرادها  يقوم جميع  بر�سالتها،  واعية  اأ�رصة  كّل  فداخل  وعليه، 
بب�سارة الإجنيل، وَيْقَبلون يف الآن ذاته هذه الب�سارة. فالوالدان 
ل يقت�رصان على نقل الإجنيل اإىل اأولدهما، واإمنّا قد يحدث اأن 
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يتلقيا منهم هذا الجنيل ذاته الذي ُيعا�ص يف عمق. ومثل هذه 
العائلة تقوم بالب�سارة الإجنيلية جتاه العديد من العائالت، وجتاه 

البيئة التي تندمج فيها« )71(.

اجل�سد والروح
د هذه الإ�سارات الثمينة بتطبيقات عملية  ينبغي اأن تتج�سَّ  
»يتقّوى  الثاين:  بول�ص  يوحنا  البابا  يقول  امل�سيحية.  الأ�رص  يف 
امل�ساركة يف عطايا  اإن  الفادي، 2(.  )ر�سالة  الإميان عندما نعطيه« 
َيَهُبون  من  اأّول  هم  الأهل  اإّن  البيت.  يف  اأول  حت�سل  الإميان 
الإميان من خالل طلب العماد. فعندما يقّدمون ابنهم او ابنتهم 
الكني�سة: »ماذا تطلبان  الكاهن عند باب  ي�ساألهم  العماد،  اإىل 
اعتيادي:  ب�سكل  الوالدان  ويجيب  لبنكما؟«،  الكني�سة  من 
»نعمة العماد املقد�ص«. ويف الرتبة اي�سا اأجوبة اأخرى ممكنة: 

»الإميان« اأو »نعمة امل�سيح« اأو »احلياة الأبدية«.
منذ  اأبنائهم،  باعطاء  الأهُل  يهتمَّ  اأن  الطبيعي  من  األي�ص   
ولدتهم واأثناء �سنوات منّوهم، اأح�سن الأ�سياء، اأو اأكرث الأ�سياء 
ال�رصوري،  الطعام  لهم  فيوّفرون  اإمكاناتهم؟  لهم، �سمن  نفًعا 
وامللب�ص، وبيتا م�سيافا، ومن ثّم يبعثونهم اإىل الرو�سة، وبعدها 
اإىل املدر�سة بجميع مراحلها، متحملني من اأجل ذلك الت�سحيات 
الكثرية، لأّنهم يعتربون اأّنه من الأهمية مبكان اأن يوفروا لأبنائهم 

ِقَيٌم مقّد�سة.  اإّن جميع هذه الأ�سياء  التن�سئة والرتبية الالزمتني. 
وهذا ما يوؤّكده ي�سوع ذاته عندما يقول: »َمن ِمْنكم اإذا �ساأله ابنه 
رغيًفا اأعطاه حجًرا؟ اأو �ساأله �سمكة اأعطاه حّية؟« )متى 7: 9(. 
ولكن ي�سوع يعّلم اأي�سا األ نهتم فقط مبا ناأكل اأو مبا ن�رصب اأو 
مبا نلب�ص، وي�سيف: »اطلبوا اأول ملكوته وبّره ُتزادوا هذا كله« 
)متى 6: 33(. ل يكفي اأن ُنطعم اجل�سَد باخلبز والعقَل بالعلم، بل 
اأن نغّذي الن�سان من خبز اهلل، لأنه »لي�ص باخلبز  اأي�سا  يطلب 
وحده يحيا الإن�سان، بل بكّل كلمة تخرج من فم اهلل« )متى 4: 
4(. وهذا اخلبز احلّي هو ج�سد الرب، واملاء احلّي هو العماد، 
»احلياة  ذاته:  هو  قال  فقد  ي�سوع.  معرفة  هو  احلقيقي  والعلم 
الذي  ويعرفوا  وحَدك  احلّق  الإله  اأنت  يعرفوك  اأن  هي  الأبدية 
يغر�سوا،  اأن  )يوحنا 17: 3(. على الأهل  امل�سيح«  ي�سوع  اأر�سلته 

قبل كّل �سيء، هذه الِقَيم امل�سيحية.

اأيها الآباء، اأيها الأبناء
لهذه  واعيًة  الر�سل،  اأياَم  امل�سيحية،  الأ�رص  كانت   
امل�سوؤوليات. من اأجل هذا، ل ينفّك القدي�ص بول�ص عن تكرار 
�سواء،  حدٍّ  على  ولالأهل،  لالأبناء  املوجهة  التو�سيات،  بع�ص 
فذلك  الرب،  يف  والديكم  اأطيعوا  الأبناء،  »اأيها  يقول:  حيث 
عدل. اأكرم اأباك واأمك...، واأنتم اأيها الآباء، ل ُتغيظوا اأبناءكم، 
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بل َربُّوهم بتاأديب الرّب وُن�سحه« )اأف 6: 1-4؛ راجع اي�سا قو 3: 
20-23(. واأي�سا، َحِر�ص اآباء الكني�سة يف القرون الغابرة، اأمثال 
على  ويرونيمو�ص،  واأغ�سطين�ص،  وبا�سيليو�ص،  اوريجين�ص، 
منا�سدة الأهل على تربية اأبنائهم على خمافة اهلل، وهم يو�سونهم 
والقيام  الإن�ساف،  ويعّلمونهم  ير�سيه،  ما  وعمل  اهلل  بخدمة 
عن  يتوانون  ل  الأحيان  بع�ص  ويف  هلل،  وال�سالة  بال�سدقة، 
حتذيرهم وتوبيخهم. اإّن الكلمات التي يوجهها القدي�ص يوحنا 

الذهبي الفم اإىل الأهل امل�سيحيني لها دللتها العميقة:
الواحدة  طاولتني:  اأعّدوا  بيوتكم،  اإىل  تعودون  »عندما   
فيعيد  الزوج،  اأما  هلل.  كلمة  لطعام  والأخرى  اجل�سد  لطعام 
لأبنائه ما �سمعه يف الجتماع املقد�ص، ويجب على الزوجة اأن 
تتعّلم، والأبناء اأن ي�سمعوا. على كّل واحد منكم اأن يحّول بيته 
اأما عليكم  اأبنائكم؟  م�سوؤولني عن خال�ص  األ�ستم  كني�سة.  اإىل 
اأن توؤَّدوا يوًما احل�ساب عن ذلك؟ كما علينا، نحن الرعاة، اأن 
نوؤّدي ح�ساًبا عن اأنف�سكم، كذلك الآباء يجب اأن يوؤّدوا ح�ساًبا 

هلل عن جميع اأهل بيتهم« )عظات يف �سفر التكوين 7، 2-1(.

الف�سل الثالث

العائلة املقد�سة يف النا�رصة مدر�سة اإميان
مدر�سة بيت النا�رصة

ال�ساد�ص  بول�ص  البابا  جاء   ،1964 �سنة  الثاين  كانون  يف   
حاّجا اإىل الأرا�سي املقد�سة. ومبنا�سبة زيارته لبيت مرمي وكني�سة 
الب�سارة يف اخلام�ص من كانون الثاين، األقى خطاًبا جديًرا بالذكر. 
ال�ساعات  ليتورجيا  يف  جنده  اإذ  باأكمله،  نقراأه  اأن  اجلميل  من 
)الطق�ص الالتيني( يوَم عيد العائلة املقد�سة. ومبا اأّننا ل ن�ستطيع اأن 
ن�ست�سهد به كّله، نتوقف على الأقّل عند بع�ص الكلمات املعرّبة، 

التي ت�سّدد على اأّن عائلة النا�رصة كانت مدر�سة اإميان.
ي�سوع  حياة  معرفة  تبداأ  فيها  مدر�سة،  هو  النا�رصة  »بيت   
امل�سيح: فهي مدر�سة اإميان... هنا نرى الطريق الذي ميكُننا به اأن 
نعرف امل�سيح. هنا نفهم كم يجب اأن ناأخذ بعني العتبار جميع 
الأمور املتعّلقة ب�سكناه بيننا، املكان والزمان والعادات واللغة، 
لُيظهر  ي�سوع  ا�ستخدمه  ما  كّل  وبكلمٍة،  املقد�سة،  والطقو�ص 
هذه  معنى. يف  له  �سيء  كّل  ينطق،  �سيء  كّل  هنا  للعامل.  نف�سه 
ي يف اأنف�سنا حياة روحية ملتزمة،  املدر�سة ندرك ملاذا يجب اأن ُننمِّ
اإذا اأردنا اأن نتبع تعليم الإجنيل، واأن نكون تالميذ امل�سيح. كم نوّد 
لأن نبداأ طفولتنا من جديد، لندخل مدر�سة النا�رصة، هذه املدر�سة 
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فنتعّلم  مرمي،  مع  درا�ستنا  نبداأ  اأن  نوّد  كم  وال�سامية.  املتوا�سعة 
منها علم احلياة احلقيقية وفهم احلقائق الإلهية... اأول در�ص هو 
يف  را�سخني  نكون  اأن  علِّْمنا  النا�رصة!  َل�سمت  يا  ال�سمت... 
ل�سماع  فينا، م�ستعّدين  الروح  متنبِّهني حلياة  ال�ساحلة،  الأفكار 
اإلهامات اهلل اخلفية، واإر�سادات املعّلمني احلقيقيني. علِّْمنا اأهمية 
وقيمة اجلهود التي يراها اهلل وحده يف اخلفية، من درا�سة وتاأمل 
وتنظيم الإن�سان ل�سميم حياته الداخلية. هنا نفهم كيف تكون 
حياة العائلة. هنا يف النا�رصة، نفهم ما هي العائلة، ما هي �رصكة 
احلّب فيها، نفهم جمال العائلة بب�ساطتها وجّديَّتها، وقد�سّيتها 
التي ل يجوز العتداء عليها. هنا نتعّلم عذوبة العائلة، ونفهم ما 
�سة التي ل  هي مهّمتها الأ�سيلة يف كّل نظام اجتماعي، هي املوؤ�سَّ
يقدر اأن يحّل حمّلها اأّي نظاٍم اآخر. وهنا نتعّلم اأخريا ما هو العمل. 

يا َلبيت النا�رصة، الذي اقام فيه ابن النجار!«.

يو�سف ومرمي وي�سوع يف حياتهم اليومية
اإنّنا نعرف القليل من الأناجيل عن احلياة اليومية ليو�سف   
النا�رصة. فقد  ومرمي وي�سوع، يف حياتهم العائلية امل�سرتكة يف 
ي�سوع وفتّوته، وهي  الأحداث من طفولة  بع�ص  فقط  ُذكرت 
التي نعرفها متام املعرفة: امليالد، التطهري، التقدمة اإىل الهيكل، 
الهرب اإىل م�رص والرجوع منها، العثور على ي�سوع يف الهيكل. 
يف هذه الأحداث، ت�سف الأناجيل بع�ص مواقف يو�سف ومرمي 

ي�سوع.  والدي  وبالتايل  ثم زوجني،  ومن  ب�سفتهما خطيبني، 
اأما بالن�سبة اإىل الطفل ي�سوع، فاإّننا جند فقط كلمة واحدة منه، 
اللذين عرثا عليه  بها والديه  الهيكل، جميبا  قالها يف  التي  وهي 
اأخرًيا. قال لهما: »مِلَا بحْثُتما عّني؟ اأمل تْعَلما اأّنه يجب علّي اأن 

اأكون عند اأبي؟«. )لو 2: 49(
احلقائق  من  الكثري  تك�سف  تلخي�سية  عبارة  ثّمة  ولكن   
العميقة واخلفية، وهي الن�ّص املعروف الذي يقول: »وكان ي�سوع 
يت�سامى يف احلكمة والقامة واحلظوة عند اهلل والنا�ص« )لو 2: 52(. 
اأما الن�ّص املوازي فاإنه يكّرر تقريًبا َنْف�َص الكلمات: »وكان الطفل 
يرتعرع وي�ستّد ممتلئا حكمة، وكانت نعمة اهلل عليه« )لو 2: 40(.

القامة  »يف  ي�سوع  منّو  تذكر  التي  الكلمات  جانبا  لنرتك   
القامة( هو  اأو  )ال�سّن  النمو  من  الأول  اجلانب  لأّن  والنعمة«، 
النمو  الثاين من  اأّما اجلانب  الب�رص،  طبيعي وعادي لدى جميع 
نتوّقف  بالذات.  اهلل  فينبوعه  »النعمة«(،  او  احلظوة«  )»يف 
الينبوع الأول لهذه  اأي�سا،  عند منّو ي�سوع »يف احلكمة«. هنا 
يف  النمو  ولكن   .)10  :9 )ام  احلكمة«  »اأّول  اهلل،  هو  احلكمة 
ا، �سواء الفرد نف�سه، اأو َمن يقوم  احلكمة ي�ساهم فيه الب�رص اأي�سً
برتبيته. ومما ل �سّك فيه اأّن ي�سوع، الذي كان يعي�ص يف النا�رصة 
مع يو�سف ومرمي و»كان طائعا لهما« )لو 2: 51(، كان ينمو يف 
نف�سه يف مدر�ستهما. كان  اإذ و�سع  منهما،  ويتعّلمها  احلكمة 
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يو�سف رجال »باّرا« )مت 1: 19(، وبالتايل مل يكن يعِرف �رصيعَة 
اأن  اأي�سا على  َحِر�َص  بل  لها فح�سب،  الرّب ويدر�سها وميتثل 
ين�سىء الطفل ي�سوع عليها، اأ�سوة مبرمي. فُكّلما تقّدم يف ال�سن، 
كان ي�سطحبه اإىل املجمع لل�سالة اجلماعية يوَم ال�سبت. واأ�سوة 
الكربى، وهذا ما  اور�سليم لالأعياد  اإىل  ياأخذه معه  مبرمي، كان 
اأبويه كانا »يذهبان كّل �سنة اإىل  اإّن  يذكره الإجنيل حيث يقول 

اأور�سليم يف عيد الف�سح« )لو 2: 41(.

بيت �سالة
البيت  دّرب يو�سُف ومرمُي الطفَل ي�سوع على ال�سالة يف   
هي  الأم  كانت  حيث  اليهودي،  التقليد  بح�سب  ال�سبت،  يوَم 
التي ت�ستقبل ال�سبت كاأّنها عرو�ص وت�سعل ال�سموع التي ترمز اإىل 
النور، يف البيت، )راجع لو 23: 54(. وكان ي�سِبُق اإ�ساءَة ال�سموع 
دعاءٌ تطلب فيه الأم من اهلل اأن تكون اأهال لرتبية الأبناء على طريق 
التوراة. وكان الأب، لدى عودته من املجمع، يتلو �سالة الربكة. 
وب�سكل خا�ص يف عيد الف�سح، ويف هذا العيد تق�سي الرتبة باأن 
العيد: »ملاذا تختلف هذه  اأهله حول معنى  الأبناء  اأ�سغُر  ي�ساأل 
الليلة عن غريها؟ ملاذا ن�ستطيع يف الأيام الأخرى اأن ناأكل اخلبز 
باخلمرية اأو بدونها كما ن�ساء، ويف هذه الليلة ناأكل اخلبز الفطري 
فقط؟ ملاذا ناأكل يف كّل م�ساء جميع اأنواع اخُل�سار، بينما نكتفي، 

يف هذه الليلة، بالأع�ساب املّرة؟ ملاذا ل نغّط �سيًئا يف اخلمر، بينما 
نقوم بذلك مرتني يف هذه الليلة؟ ملاذا نتناول الطعام يف كّل ليلة 
جال�سني، بينما نتناوله يف هذه الليلة ُم�ستندين؟...«. ومما ل �سّك 
فيه اأن مثل هذه الأ�سئلة كانت تعود للطفل ي�سوع. وعندما كان 
املقد�سة، ب�سوت عاٍل، كانت كلمات اهلل  الكتب  يتلو  يو�سف 

تتغلغل يف قلب الفتى ي�سوع.
والديه،  من  كثرية  اأ�سياء  ي�سوع  تعّلم  النحو،  هذا  وعلى   
وا�سياء اأكرث عن طريق الغو�ص بالتاأمل يف اهلل ابيه بالذات، الذي 
�سمت  يف  الآب  اإىل  وي�سغي  ي�سّلي،  ي�سوع  كان  ينريه.  كان 
الأ�سفار...  ويف  يو�سف،  اأبيه  مع  العمل  اأوقات  ويف  الليل، 
ما  وهذا  ذلك.  بكل  علم  على  يكونوا  مل  النا�رصة  اأهل  ولكن 
جعل اجلميع، وهم ي�سمعونه يف�رّص الكتب املقد�سة يف املجامع، 
احلكمة  هذه  له  اأين  »من  ويت�ساءلون:  تعليمه  من  يتعجبون 
ُتدعى  اأّمه  األي�ست  النجار؟  ابن  هذا  األي�ص  املعجزات؟  وتلك 
مرمي واإخوته يعقوب ويو�سف و�سمعان ويهوذا؟ اأولي�ص جميع 

اأخواته عندنا؟ فمن اأين له كّل هذا؟«. )مت 13: 56-54(

اإميان مرمي
ي�سوع  تن�سئة  كانت  ومرمي،  يو�سف  تعليم  اإىل  بالإ�سافة   
تتّم من خالل روؤيته مثال الإميان يف والديه. فقد  على الإميان 



23الأ�رصة22 مهد الإميان

كانا يعي�سان بالإميان، كما ت�سهد على ذلك الأناجيل املقد�سة. 
كانت مرمي امراأة موؤمنة. فقد اآمنت بالب�سارة التي حملها اإليها 
املالك جربائيل. اأما الي�سابات ن�سيبتها فقد اأعلنَتْ اأنها طوباوية 
لهذا ال�سبب، حيث تقول: »طوبى ملن اآمنت: ف�سيتّم ما بلغها 
من عند الرب« )لو 1: 45(. وكانت مرمي تنمو يف الإميان، كما 
جميع  »حتفظ  مرمي  كانت  مرتني:  لوقا  اجنيل  ذلك  اإىل  ي�سري 
»كانت  واأي�سا:   ،)19  :2 )لو  قلبها«  يف  وتتاأمُلها  الأمور  هذه 
اأّمه حتفظ تلك الأمور كّلها يف قلبها« )لو 1: 51(. كانت مرمي 
حتفظ الأحداث والكلمات وتتاأمل فيها. وحتى يف حياة ي�سوع 
العلنية، »�سلكت العذراء الطوباوية �سبيل الإميان«، كما يقول 

املجمع الفاتيكاين الثاين. )يف الكني�سة، 58(
تناول البابا يوحنا بول�ص الثاين مو�سوَع م�سريِة مرمي الإميانية   
وتعّمَق فيه )راجع اأم املخل�ص، 12-19(. ففي قانا توؤمن مرمي بقدرة 
ي�سوع وتقول: »مهما قال لكم فافعلوه« )يو 2: 5(. ويف حياة 
ي�سوع العلنية، نراها ت�سغي اإىل كالم ي�سوع، وتطبِّقه يف حياتها 
)راجع لو 8: 20-21؛ 11: 27-28(. وعند �سليب ي�سوع، تعي�ص 
اآلًما ُمربِّحة، م�سرتكة يف  الوحيد  ابنها  الإميان، »متاأملة مع  يف 
دمها  من  املولود  ال�سحية  ذبح  مولية  والدي،  بقلب  ذبيحته 
ر�سى حّبها« )يف الكني�سة، 58(. من هذا املنطلق، كانت مرمي اأّول 
معّلمة لالإميان لبنها ي�سوع، قبل اأن ت�سبح تلميذًة لي�سوع املعلم، 

وكذلك كانت اأي�سا معلمًة ومثال الإميان للكني�سة النا�سئة، حيث 
احتدت مع الر�سل واملوؤمنني الأولني يف ال�سالة. )راجع اأع 1: 14(

اإميان يو�سف
اأما يو�سف، فهو يوؤمن بكالم املالك الذي يطمِئُنه يف احللم   
ب�ساأن بتولية مرمي. وباإميان �سامت، »قام يو�سف من النوم، وَفَعل 
كما اأَمَره مالك الرب فاأتى بامراأته اإىل بيته« )مت 1: 24(. وباإميان، 
قام يو�سف و»اأخذ الطفل واأّّمه ليال وجلاأ اإىل م�رص« )مت 2: 14(. 
وباإميان اأي�سا، وبعد اأن تراءى له املالك، »قام فاأخذ الطفل واأمه 
باإميان  النا�رصة، عا�ص  اأر�ص ا�رصائيل« )مت 2: 21(. ويف  ودخل 
ما  لالأ�رصة  ُموفِّرا  بيديه،  يعمل  جّنارا  كان  حيث  اليومية،  حياته 
اإميان  كان  ي�سوع ومرمي. هكذا،  مع  بال�سالة  وُمّتحًدا  حتتاجه، 
مرمي ويو�سف اإمياًنا كامال بكّل اأبعاده، اأي اإمياًنا مقبول وُمعا�ًسا 
وَمْنقول. فكان لهذا كّله الأثر البالغ يف ي�سوع. يرد يف الر�سالة 
ال�سخ�سي  ي�سوع  اإميان  حول  للنظر  ملفت  ن�ّص  العربانيني  اإىل 
ق  �سه يف بيئته العائلية، والذي تعمَّ )ب�سفته اإن�سانًا(، الذي كان يتنفَّ
هذه  موؤلّف  يدعو  حيث  حياته،  اأيام  طيلة  وعا�سه  وجدانه  يف 
ِمه«  الر�سالة امل�سيحيني اإىل اأن يكونوا »حمّدقني اإىل مبداأ اإمياننا وُمتمِّ
)عب 12: 2(. يف اإميانه، كما يف حّبه، ي�سوع هو »الأول والآخر« 

)روؤ 1: 17(. بالإميان والثقة، اأ�سلم ي�سوع ذاته كلّيا مل�سيئة الآب!
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الف�سل الرابع

الحتفال بالإميان مًعا يف الأ�رصة

ولكن  ُمتحدة.  الأ�رصة  يجعل  الإميان  اأّن  فيه  ل�سّك  مما   
به  ونحتفل  مًعا،  ونعي�سه  الإميان،  عن  نعرّب  اأن  ميكن  كيف 
الأقوال  من  العملي،  اإىل  النظري  من  ننتقل  هنا،  الأ�رصة؟  يف 
امل�سيح.  احلياة يف  اإىل  اهلل  اإىل كلمة  الأفعال، من ال�سغاء  اإىل 
للعماد،  قّدموه  الذين  اأهله  بف�سل  الإميان  منا  واحد  كّل  َقِبَل 
ف�سّموه اإىل الكني�سة، �سعِب اهلل. ولكن هذا ل يكفي بالطبع. 
اإن هذه اخلطوة الأوىل والأ�سا�سية يجب اأن توا�سل م�سريتها. 
وما هي  امل�سرية،  تقطعها هذه  اأن  التي يجب  املراحل  ما هي 
على  ميتّد  الذي  الكني�سة  تقليد  اإّن  ت�ستعملها؟  التي  الو�سائل 
املجال.  وباأمثلة يف هذا  بتعاليم كثرية  يزّودنا  �سنة  األفي  مدى 
البيت  هي  الإميان  عي�ص  فيها  نتعّلم  التي  العادية  الأمكنة  اإن 
الأ�سا�ص  تعتمد على هذا  واملجتمع. وهي جميعها  والكني�سة 
ول  الإميان،  تعر�ص  ل  الأ�رصة  كانت  اإذا  الأ�رصة.  اأي  املتني، 
ويتحّول  يهتّز  اأن  ميكن  اأبنائها  اإميان  فاإّن  تعي�سه،  ول  ت�سنده، 
اإىل نور خافت، وقد ي�سل اإىل حّد الزوال. اإن مل تكن الأ�رصة 
لالنهيار.  يتعّر�ص  الإميان  بناء  فاإّن  الإميان،  �سخرة  على  مبنّية 

الإميان يف  ت�سند  اأن  لالأ�رصة  نرى كيف ميكن  اأن  الآن  نحاول 
هذه البيئات املختلفة، يف البيت والكني�سة واملجتمع.

اأول: يف البيت

الأ�رصة هي البيئة الأوىل
البيئة الأوىل  اأّن الأ�رصة هي  ناأخذ بعني العتبار  اأن  يجب   
التي يعي فيها الطفل اأّنه �سخ�سية مهمة ي�سغي اإليها الآخرون، 
ويفهم، فيما بعد، اأّنه »�سخ�ص«. ومن الواجب اأن يحّب الأهُل 
بذلك. كما  الأولد  ي�سعر  واأن  بع�سا،  بع�سهم  يحّبوا  واأن  اهلل 
اأّنه من الأهمية مبكان اأن ُيْعِرب الأهل عن وّدهم لأبنائهم من 
خالل لفتات ملمو�سة: الهتمام بهم �سخ�سيا، تكري�ص الوقت 
اأو  به،  يفّكرون  ما  احرتام  ب�سوؤونهم،  الهتمام  لهم،  الالزم 
يقولونه اأو يعملونه. يف مثل هذا املناخ، ت�سبح الأ�رصة املدر�سة 
الأوىل لالإميان. اإّن الطفل الذي ينمو يجب اأن ي�رصب الإميان مع 
اأّمه ومن قلب والده. يالحظ الطفل كّل �سيء، وي�سعر  حليب 
بكّل �سيء، ويتعّلم وي�ستوعب ما يدور حوله وخا�سة، عندما 
يحيط به عطف والديه. وعندما ينمو، يبداأ بطرح الأ�سئلة حول 
ما يحيط به، وما ي�سعر به ويراه ويفكر فيه. اإّن الأر�سية الدينية 
واأر�سية القيم تنمو فيه يف مثل هذا املناخ من العطف، والثقة، 
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اإّن حّب  والألفة واحلب، وهذا ما �سيعطي لحقا ثماًرا طّيبة. 
الأهل للطفل ي�سبح عالمة حقيقية حلّب اهلل املجاين لأبنائه.

فَر�ُس احلياة اليومية
انطالقا من هذا املبداأ العام، يجب اأن يعرف الأهل كيف   
ين�سئوا  كي  اليومية،  احلياة  توفرها  التي  الفر�ص،  يغتنمون 
باهلل،  احل�ّص  على   - معا  وجميعهم  مبفرده  كلٌّ   - ابناءهم 
احلياة  ظروف  من  تنطلق  �سالة،  اإىل  املنا�سبات  هذه  فتتحول 
�سوء  قراءتها يف  ممّيزة وخا�سة، جتري  اأحداث  من  اأو  اليومية 
بول�ص  يوحنا  ين�سح  ال�سدد،  هذا  ويف  الدائم.  الرب  ح�سور 
الثاين قائال: »فالأفراح والأتراح، الآمال والأحزان، الولدات 
وذكراها ال�سنوية، يوبيل زواج الوالدين، الغيابات والعودات، 
هذه  واأمثال  الأحباء،  وفاة  احلا�سمة،  اخلطرية  الختبارات 
احلوادث تظهر حمبة اهلل التي تتدخل يف جمرى اأحوال العائلة، 
افعال  لتاأدية  املنا�سب  الوقت  اإىل  ت�سري  اأن  كذلك  ويجب 
ال�سكر والبتهال وت�سليم العائلة ذاتها لالآب امل�سرتك الذي يف 

ال�سماء«. )يف وظائف العائلة امل�سيحية يف عامل اليوم، 59(
يجب اأن يدرك الأبناء اأّن اهلل قريب منا، واأّنه خلقنا، ويحّبنا،   
اخلبز  لنا  يوفِّر  الذي  فهو  ا.  بع�سً بع�سنا  يحّب  اأن  اإىل  ويدعونا 
وخريات الأر�ص من اأجل معي�ستنا، وي�سفي على ال�سم�ص النور 

واجلمال، ويهبنا املطر والثلج، لأنه خالق كّل �سيء، خالق ال�سماء 
والأر�ص.ولقد خلقنا، لأنه ُيحّبنا وُيريدنا �سعداء، هنا على الأر�ص 
ن�سُكَره ون�سبِّحه  اأن  ال�سماء. وهذا ما يحملنا على  ثمَّ يف  ومن 
ونحّبه. يريد اهلل لنا اأف�سل حياة، لأّننا جميًعا ابناوؤه واإخوة فيما بيننا. 
ا اأن يحّب بع�سنا بع�سا. على �سبيل  وكما يحّبنا هو، يريد منا اأي�سً
املثال، عندما كانت والدة يوحنا بو�سكو )الأم مرغريتا( ترى ليال 
ًعا بالنجوم، كانت ت�سري اإىل ال�سماء وتقول لأبنائها:  جميال ُمر�سَّ
»هو اهلل الذي خلق العامل، وو�سع هذا العدد الكبري من النجوم. 
اإذا كان اجَلَلُد بهذا اجلمال، فكيف تكون ال�سماء؟«. وعندما كان 
الربيع يحّل، وتكت�سي املروج باخَل�سار والزهور، اأو لدى �رصوق 
كانت  جميل،  �سم�ص  غروب  م�ساهدة  لدى  او  �ساٍف،  فْجر 
تهتف فرًحا اأمام اأبنائها: »يا لها من اأ�سياء جميلة خلقها اهلل لنا!«.

رموز وحركات وممار�سات
يف نف�ص هذا الجتاه، ينبغي اأن نعّلم اأبناَءنا هذه ال�سلوات   
اجلميلة التي تركها لنا تقليد الكني�سة، كال�سالة الربية وال�سالم 
نعّلم  وكما  وغريها...  احلار�ص،  املالك  اإىل  وال�سالة  املالئكي 
الأطفال اأن يقولوا »�سكرا« واأن يطلبوا العون يف اأمور كثرية، 
كذلك يجب اأن نعّلمهم اأن يقولوا »�سكرا« هلل، واأن يلجاأوا اإليه 
يف احتياجاتهم ورغباتهم املرتبطة بظروف احلياة اليومية. ومن 
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معهم.  ي�سّلوا  واأن  اأبنائهم  اأجل  من  الأهل  ي�سّلي  اأن  البديهي 
الكلمات،  لي�ص فقط من خالل  ال�سالة،  اإّنهم يدّربونهم على 
وحركة  الوجه،  وتعبري  ال�سوت،  نربة  خالل  من  اأي�سا  بل 

اجل�سم، وتقوى الذهن.
الرموز  قيمة  ن�ستعيد  اأن  يجب  املجال،  هذا  ويف   
الرموز:  هذه  من  وقّدي�سيه.  باهلل  تذّكرنا  التي  واحلركات، 
ال�سموع،  واأي�سا  وال�سليب،  الأيقونات،  اأو  �سة  املقدَّ ال�سور 
لنا بح�سور اهلل، ومرمي  والقنديل، والورد. وهذه كّلها توحي 
نويل  اأن  يجب  باحلركات،  يتعلق  وفيما  والقدي�سني.  العذراء 
الأهمية لبع�ص املمار�سات الب�سيطة الدالّة. على �سبيل املثال: اأن 
نطرح حتية ال�سباح على اأبنائنا، واأن ن�سلي معهم �سالة ق�سرية 
اأو »ال�سالة الربية«، واأن ن�سّلي معهم قبل توّجههم اإىل النوم، 
در�ص  يف  وم�ساعدتهم  وبعده،  الأكل  قبل  ال�سالة  وكذلك 
التعليم امل�سيحي، وقراءة بع�ص الآيات من الإجنيل اأو �رَصْد حياة 
ذهابهم  لدى  وجوههم  على  ال�سليب  اإ�سارة  ور�سم  ي�سوع، 
ياأتينا  املثل  اإّن  الرحالت...  اأو  ال�سفر  مبنا�سبة  اأو  املدر�سة  اإىل 
الأطفال  �سّم  »ثّم  الإجنيل:  يقول  حيث  بالذات،  ي�سوع  من 
وثّمة  )مر 10: 16(.  وباركهم«  عليهم  يديه  اإىل �سدره وو�سع 
منها يف  اأو جزءا  الوردية  ال�سبحة  ت�سّلي  التي  العائالت  بع�ص 
البيوت، وي�ساهدون معا بع�ص الربامج الدينية على التلفزيون، 

)الت�سحية  الفقراء  اجل  من  الت�سحيات  ببع�ص  ويقومون 
بالطعام، بالفلو�ص...(. ويف هذا املجال، نرى اأهمية ما يقوله 
امل�سيحي يف  التعليم  يتقّدم  الثاين: »وهكذا  بول�ص  يوحنا  البابا 
العائلة كّل �سيغة اأخرى، اأّيا كانت، من �سيغ التعليم امل�سيحي، 

ويتبعها ويو�ّسعها«. )واجب تلقني التعليم امل�سيحي، 68(
مب�سلكهم  ينقلون  الأهل،  باأّن  نذّكر  اأن  ال�رصوري  ومن   
دة هلل. فاإذا كانوا ُمت�سّلطني، مراقبني، فاإّنهم ينقلون  �سورة حُمدَّ
واإذا  قا�ص.  قا�ص  واأّنه  والعقاب  القوانني  يهّمه  لإله  �سورًة 
فاإّنهم  اأبنائهم،  عن  وبعيدين  الالزم  من  اأكرث  مت�ساحمني  كانوا 
َيْطَبعون يف قلوب ابنائهم �سورَة اإلٍه ل يهّتم بنا وبعيد عّنا. اأما 
فاإّنهم  باأبنائهم بالثقة والتوا�سل واحلّب،  اّت�سمت عالقتهم  اإذا 
اأّن  الوا�سح  من  منا.  وقريب  يحّب  اأب  اإلٍه  ب�سورة  يوحون 
الرتبية ب�سكل عام، والرتبية الدينية ب�سكل خا�ص، تعتمد ب�سكل 
القدمي،  الفيل�سوف  ال�سالح. يقول  املثال  اأ�سا�سي وحا�سم على 
�سينيكا: »اإّن الكلمات تعّلم ولكن املثال يجذب ويجّر«. من 
املعروف اأّن الأبناء يتمّثلون باأهلهم. فهم يراقبون، ويحكمون، 
ويتعّلمون. فعندما يعي�ص الأهل حياة احلّب، واملغفرة، والعطاء، 
واخلدمة، واجلّد يف العمل، وال�ستقامة، وال�سدق، والتقوى، 
اأي يعي�سون الو�سايا وميار�سون الف�سائل امل�سيحية، فاإّن الأولد 
يرون كّل ذلك، ومييلون اإىل الت�سّبه بهم. بهذه الطريقة، نخلق 
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حول الأولد مناًخا من الإميان احلّي والعملي، على مثال العائلة 
املقد�سة يف النا�رصة. اأّما اإذا اهتّم الأهل فقط بالأمور الدنيوية: 
والنجاح،  وال�سيت،  واملظاهر،  والأكل،  واللب�ص،  باملال، 
واملالهي، اأو حتى بالعلم وحده، عندها تختفي اأهمية الإميان. 

فماذا ميكن ان يتعّلم الأولد يف جّو من هذا النوع؟

معا يف قدا�س يوم الأحد
اإّن اأهمَّ مثال ميكن اأن يقّدَمه الأهل اإىل اأبنائهم هو اأن يرى   
الأبناء اأهلهم ي�سّلون ويواظبون على قدا�ص يوم الأحد، تْتميًما 
لو�سية الرب: »اأذكْر يوم ال�سبت )الأحد( لتقّد�سه« )خر 20: 8(. 
من املوؤ�سف اأن العديد من امل�سيحيني فقدوا معنى »يوم الرّب«. 
تعطي  امل�سيحية  العائالت  فيها  كانت  التي  الأوقات  هي  اأين 
الأخرى؟  ان�سغالتهم  الأحد على جميع  يوم  لقدا�ص  الأولوية 
كم من الأهل اليوم يبقون يف منازلهم يوم الأحد، بحجة اأّنهم 
بحاجة اإىل الراحة، اأو اإعداد الطعام، اأو الدرا�سة، اأو م�ساهدة 
يقول  والأهل...  الأ�سدقاء  زيارة  اأو  الت�سّلي،  اأو  التلفزيون، 
اإن يوم  اأي�سا« )مر 2: 28(.  ال�سبت  ي�سوع: »ابن الإن�سان �سّيد 
ال�سبت، يوم الأحد بالن�سبة للم�سيحيني، هو ملكه وله. وعليه، 
اأ�سياًدا  اأنف�سنا  اأن نعترب  يوَم الأحد من غري  له  اأن نكّر�ص  يجب 
عليه، لأّن الرّب هو �سيد ال�سبت )الأحد(. ل يكفي اأن يحّث 

الأهُل اأبناءهم على الذهاب اإىل الكني�سة للم�ساركة يف الذبيحة 
اأّوَل من يعطي املثل يف هذا  الإلهية يوم الأحد، بل اأن يكونوا 
ميكن  التي  الأجمل  وال�سهادة  الأف�سل  املثال  هو  هذا  املجال: 
الثاين:  بول�ص  يوحنا  البابا  يقول  لأبنائهم.  الأهل  يقّدمها  اأن 
»تعرّب العائالت اأف�سل تعبري عن هويتها وعن ر�سالتها ككني�سة 
اخلبز  ومائدة  الكلمة  مائدة  يف  اأبنائها  مع  ت�سارك  عندما  بيتية 

الواحدة«. )يوم الرب، 35(
ي�ستحثوا  اأن  اأنف�سهم  الأبناء  ي�ستطيع  املجال،  هذا  ويف   
الأحد.  قدا�ص  اإىل  يرافقوهم  الأهل والإخوة والأخوات لكي 
ابي،  »اأمي،  و�سجاعة:  ب�ساطة  بكّل  لأهلهم  يقولوا  اأن  ميكن 
اأذهب  اأن  اأريد  القدا�ص،  ذبيحة  للم�ساركة يف  اذهب  اأن  اأريد 
للقاء ي�سوع، اأن اأقبله يف املناولة. هل اذهب وحدي اأم تاأتون 
الإميان  ب�ساطة  اإىل  الأهل  ينجذب  اأن  النادر  لي�ص من  معي؟«. 
هي  الكني�سة  واحتفالت  الأعياد  اإن  اأبنائهم.  بف�سل  وجماله 
امل�سيحي، حتى ولو  الإميان  الأولد  فيها  يتعّلم  التي  املنا�سبات 
اأنهم ل يفهمون كلَّ ما ُيقال فيها، حيث تر�سخ يف وجدانهم 
والأ�سخا�ص،  واملناخ،  واحلركات،  والرموز،  امل�ساهد، 
كتاب  ي�سّكل  هذا  كّل  وال�سموع...  والبخور،  واللوحات، 
طريق  يف  لل�سلوك  املجال  يفتح  الذي  الأول  امل�سيحي  التعليم 
م�سرية  يف  وتتكامالن  والعائلة  الكني�سة  تتعاون  وهنا  الإميان. 
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م�سهد  من  ما  لالأولد.  وامل�سيحي  الن�ساين  والن�سج  النمّو 
اأن نرى الأهل والأبناء ي�ساركون مًعا يف الحتفال  اأجمل من 
يف  وم�ساركة  ترنيم  من  فيه  مبا  العائلة،  عيد  اإنه  الفخار�ستي. 

املائدة الواحدة وتبادل عالمة ال�سالم.

مثال �سهداء ابيتينيا
يف هذا الإطار، يطيب لنا اأن نذكر مثال رائعا و�سلنا من   
جمموعة من امل�سيحيني من �سمال افريقيا يف القرن الرابع، وهم 
المربطور  كان  الفرتة،  تلك  يف  ابيتينيا.  ب�سهداء  املعروفون 
ديوكلي�سيان�ص ي�سطهد امل�سيحيني. ولهذا الغر�ص، اأمر باأن مُينع 
ابيتينيا،  مدينة  ويف  اخلا�سة.  بيوتهم  يف  الجتماع  من  هوؤلء 
وهي مقاطعة رومانية يف �سمال افريقيا )تون�ص احلالية(، اجتمع 
49 م�سيحيا، من رجال ون�ساء و�سبان واأطفال، يف بيت املدعّو 
كانوا  فقد  ُظلًما.  المرباطور  اأْمر  يف  راأوا  لأّنهم  اميرييتو�ص، 
التب�سري  من  منعوه  الذين  لليهود  بطر�ص  جواب  جيدا  يعرفون 
بي�سوع امل�سيح: »اأهلل اأحقُّ بالطاعة من النا�ص« )اأع 5: 29(. وقد 
يحتفل  �ساتورنينو�ص  الكاهن  كان  بينما  ال�سلطات  اكت�سفتهم 
فزجوهم  اميرييتو�ص.  بيت  يف  الأحد  يوَم  املقد�سة  بالأ�رصار 
يف  للنظر  املحاكم  اىل  اقتادوهم  ثّم  ومن  ال�سجن  يف  جميًعا 
»هل  اميرييتو�ص:  اإىل  ال�سوؤال  انولينو�ص  احلاكم  فوّجه  اأمرهم. 

متّْت يف بيتك اجتماعات خالًفا ملر�سوم المربطور؟«. فاأجاب 
احتفلنا  بيتنا  »يف  القد�ص:  الروح  من  امتالأ  وقد  اميرييتو�ص 
بقدا�ص الأحد«. فقال له احلاكم: »ملاذا �سمحَت لهم اأن يدخلوا 
اأمنعهم«.  اأن  اأ�ستطيع  ول  اإخوتي  »لأّنهم  فاأجاب:  بيتك؟«، 
متنعهم«.  اأن  واجبك  من  كان  ذلك،  »ومع  احلاكم:  فقال 
اأن  ن�ستطيع  ل  امل�سيحيني،  نحن  لأّننا،  اأ�ستطيع،  »ل  فاأجاب: 

نعي�ص بدون قدا�ص الأحد«.
الإميان  يف  نت�سارك  اأن  يجب  اأّننا  تعّلمنا  الواقعة  هذه  اإّن   
�سخ�سي  ب�سكل  اإميانه  الأ�رصة  يف  يعي�ص  ع�سو  كلُّ  ونتقا�سمه. 
بالطبع، ولكّنه ل يعي�سه ب�سكل انفرادي، بل اإّنه مدعّو اإىل نقل 
خربته الروحية وم�ساركة الآخرين بها. �سحيح اأّن كّل فرد حّر، 
وميكن اأن يقبل اأو يرف�ص كلمة الإميان، ولكن من ال�سحيح اي�سا 
ا اإذا  اأّن نقول اإن للمثال ال�سالح يف الأ�رصة تاأثريا كبريا، خ�سو�سً

رافقه احلّب واأ�سنده.

ثانيا: يف الكني�سة

نفهم الكني�سة هنا مبعنيني:  
1( الكني�سة - البناء؛

اهلل  بيت  هي  الكني�سة  اإّن  املوؤمنني.  جماعة   - الكني�سة   )2
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واأي�سا بيت اجلماعة امل�سيحية، افراًدا وجماعة. فهي مفتوحة 
فيها  اهلل  حل�سور  والحرتام،  التقوى  اإىل  وتدعو  للجميع، 
ب�سكل ممّيز، خ�سو�سا يف بيت القربان. اإّن الكني�سة هي املكان 
اعتيادي،  ب�سكل  املقد�سة  بالأ�رصار  الحتفال  فيه  يتّم  الذي 
الكني�سة  اإميان  عن  تعرّب  لأنها  الإميان«،  »اأ�رصار  ندعوها  والتي 
اأخرى.  جهة  من  يقَبُلها  َمن  يف  الإميان  وت�ستدعي  جهة،  من 
الأ�رصة،  افراد  بالأ�رصار جميع  الحتفال  ي�سّم  اأن  املنا�سب  من 

على تنّوعهم.

الحتفال بالعماد
اأن  ينبغي  وبالتايل  بامتياز،  كن�سيٌّ  عمٌل  هو  العّماد  اإن   
يف  كلُّها  الأ�رصة  ت�سارك  اأن  يح�سُن  عائلّيا.  حدًثا  ا  اأي�سً يكون 
ليتورجيا العماد لأحد اأبنائها. فاجلميع معنّيون و�سهود. فالأب 
اإىل  ابنتهم  اأو  ابنهم  لين�سّم  الكني�سة،  من  العماد  يطلبان  والأّم 
الإخوة  اأما  ال�رصي.  امل�سيح  ج�سد  الكبرية،  الكني�سة  عائلة 
يقبلها  التي  اجلديدة  احلياة  بتلك  يفرحون  فاإّنهم  والأخوات، 
املعمودية  مواعيد  يجّددون  وجميعهم  اأختهم.  اأو  اأخوهم 
امل�سيح. ولهذا،  امل�سيح، وبامل�سيح، ومع  والتزامهم باحلياة يف 
وهذا  اجلميع.  مب�ساركة  جّيد،  ب�سكل  الحتفال  يتّم  اأن  يجب 
اجلّو  اإىل خلق  ي�سعى  اأن  الكاهن(  )اأي  املُحتِفل  يتطّلب من  ما 

املنا�سب لالحتفال، وهو جّو الفرح والت�سبيح وال�سكر والنتباه 
وامل�ساركة. ولهذا الغر�ص، ميكن اأن ي�ستخدم عنا�رص الليتورجيا 
اجلميلة: الكلمات، احلركات، الرموز، الزينة، املكان، الأ�سياء، 

الأ�سخا�ص...

الحتفال بالتثبيت
و�رّص املريون اأو التثبيت اأي�سا، الذي مُينح عادًة يف الكني�سة   
الالتينية يف عمر متقّدم، يجب اأن ُيحاط بالعناية الالزمة. وهنا 
ا، يجب اأن ت�سعر العائلة كّلها اأّنها معنّية بهذا الحتفال، فال  اي�سً
يقت�رص اهتمامهم على العيد يف البيت، بل اأن ي�ساركوا يف منح 
ال�رّص ويفهموا معانيه. اإّن الفتى اأو الفتاة ُيْقِبل، مع هذا ال�رّص، اإىل 
مرحلة جديدة من عمره، وال�سيد امل�سيح يرافقه يف هذه املرحلة 
اجلديدة، مبا فيها من جمال ومن �سعوبات. ويطلب الأهل من 
احلافل  العمر،  هذا  يف  اأبنائهم  حياة  لتنمية  ي�سِنَدُهم  اأن  الرّب 

ا بالآمال واجلمال. بال�سعوبات، واحلافل اأي�سً

الحتفال بالفخار�ستيا
اإّن بوؤرة الإميان الأ�سا�سية هي الفخار�ستيا، قمة الليتورجيا   
العائلة  حياة  قلب  يف  تكون  اأن  ال�رصوري  فمن  وينبوعها. 
امل�سيحية. األ جتتمع كّل عائلة حول املائدة لتناول الطعام معا؟ 



37الأ�رصة36 مهد الإميان

اخلبز  مائدة  حول  امل�سيحية  العائلة  جتتمع  اأن  ينبغي  وهكذا، 
الإلهي. قد ل ي�ستطيع اجلميع اأن ي�ساركوا يف نف�ص الحتفال 
)لي�ص هذا ممكنا يف كّل وقت(، ولكن ي�سوع »اخلبز ال�سماوي« 
يظّل دائما طعامهم احلقيقي، وهذا ما يقت�سي اأن يلتزم به جميع 
اأو  واجب  مو�سوَع  املو�سوُع  لي�ص  الأحد.  يوَم  الأ�رصة  افراد 
اأمر، بل هو مو�سوع حّب وفرح وعيد. من ل يرغب يف البقاء 
والعون  الأكرب،  احلّب  هذا  هو  ي�سوع  األي�ص  الأكرب؟  حّبه  مع 
اأن  ابيتينيا يجب  اإّن كلمات �سهداء  الكربى؟  الأكرب، واحلاجة 
ا كلماتنا: »بدون يوم الأحد، ل ن�ستطيع اأن نعي�ص«.  تكون اأي�سً
امل�سيحي  التعليم  بذلك  يذّكرنا  كما  الكني�سة،  تاريخ  كّل  اإّن 
يوَم  »الحتفال،  اأّن  بو�سوح  يوؤّكد  الكاثوليكية،  للكني�سة 
الكني�سة«  حياة  قلب  هو يف  وافخار�ستياه  الرب  بيوم  الأحد، 
)2177(، وبالتايل، يف قلب حياة كّل عائلة م�سيحية ويف قلب 
رافقتها  اإذا  ًبا  ِخ�سْ اأكرث  تكون  الأحد  ونعمة  موؤمن.  كّل  حياة 

اأعمال املحبة: زيارة املر�سى وامل�سنني، م�ساعدة الفقراء...

التعليم امل�سيحي يف البيت
امل�سيحية،  والعائلة  الرعية  بني  للتعاون  اآخر  جمال  ثّمة   
العمل  هذا  على  القائمني  اأّن  �سحيح  امل�سيحي.  التعليم  وهو 
يتعاونا  اأن  الوالدين  على  يجب  ولكن  واملدر�سة،  الرعية  هما 

�سي،  كّل  قبل  بحر�سهما،  وذلك،  العمل.  هذا  يف  اأي�سا  هما 
اأن  اأبنائهما باأح�سن تربية دينية يف املدر�سة، وعلى  على تزويد 
ي�سارك اأبناوؤهما يف التعليم امل�سيحي يف الرعية، خ�سو�سا لدى 
البيت،  اأما يف  التثبيت.  ا�ستعدادهم للمناولة الأوىل وقبول �رّص 
فيجب اأن ي�ساعد الأهل اأبناءهم يف الدر�ص، والواجيات، ويف 
التاأهيل  اإىل  اأّنهم يفتقرون  قراءة الكتاب املقد�ص. واإذا وجدوا 
ِلعوا، ويقراأوا، ويفهموا، واأن  يطَّ الكايف، فهذا حافز لهم كي 
مل�ساعدتهم.  كاهن  اأو  راهبة  اأو  راهب  اأو  �سديق  اإىل  يلجاأوا 
�سوء  والت�رّصف يف  البيت  اإميان يف  بيئة  توفري  فهو  الأهّم،  اأما 
الإميان، َوْفَق تعاليم ي�سوع. اإّن الإميان هو، قبل كّل �سيء، هواٌء 
ه ونوٌر نراه. يف اأجواء من هذا النوع، ي�ستطيع الأبناء اأن  �سُ نتنفَّ

يعي�سوا الإميان ويرتجموه اإىل م�سلك يومي.

ثالثا: يف املجتمع

عي�س الإميان يف املجتمع
املجتمع،  يف  العائلية  البيئة  خارَج  اإميانه  امل�سيحي  يعي�ص   
وهو بيئة �سعبة. وتاأتي �سعوبتها من اأّن الآخرين ينظرون اإلينا 
للخجل  ن�ست�سلم  اأن  ميكن  احلالة،  هذه  يف  علينا.  ويحكمون 
هو  وهذا  فردي.  ب�سكل  اإمياننا  بعي�ص  ونكتفي  الب�رصي، 
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التحّدي الأكرب مل�سيحي اليوم: عي�ص الإميان يف املجتمع، دون 
خوف ول اختباء. من ال�رصوري اأن نتذّكر كلمة ي�سوع: »من 
ي�ستحي  اخلاطئ  الفا�سق  اجليل  هذا  يف  وبكالمي  بي  ي�ستحي 
اأبيه ومعه املالئكة الأطهار«  به ابن الن�سان، متى جاء يف جمد 
)مر 8: 38(. واليوَم، واأكرث من اي وقت م�سى، تبقى ال�سهادة 
لالإميان اأكرث جناعة من الكالم. وهنا نتذكر ما قاله البابا بول�ص 
ال�سهود  اإىل  اأوفر  ي�سغي برتحيب  املعا�رص  ال�ساد�ص: »الإن�سان 
ي�سغي  فاإمنا  املعلمني،  اإىل  اأ�سغى  واإذا  املعلمني...،  من  اأكرث 
اإليهم لكونهم �سهودا« )اعالن الإجنيل، 41(. عندما تكون الأ�رصة 
باأكملها �ساهدة لالإميان، فاّنها ت�سّع حولها. اإّن �سهادة الإميان، 
الإعالن  و�سائل  اإحدى  هي  امل�سيحية،  العائالت  توؤّديها  التي 

اجلديد للب�رصى الإجنيلية.

الف�سائل الجتماعية
بيئة  املجتمع، خ�سو�سا يف  امل�سيحية يف  الأ�رصة  اإميان  اإّن   
ب�سكل  يتجّلى  الدين،  جتاه  الالمبالة  او  الدينية  التعّددية  من 
اللقاء  ال�سيافة،  الجتماعية:  الف�سائل  طريق  عن  خ�سو�سي 
الأخوي، العمل املجاين، اخلدمة ال�سخية، امل�ساركة، الت�سامن، 
احرتام الآخرين وتقديرهم. ولهذا كّله قيمة اأكرب من اأّي كالم، 
حيث اإّن الأعمال هي التي تتكّلم. اإّن الإميان ال�ساكن يف قلبي 

من  اأو  �سديقك،  لأّنه  لي�ص  ال�سخ�ص،  هذا  »�ساِعْد  يل:  يقول 
اأقربائك، اأو مل�سلحة ما، بل �ساِعْدُه لأّنك ترى فيه وْجَه ي�سوع 
كّل  يف  الأ�سكال،  من  ب�سكل  نراه،  امل�سيح  فال�سيد  امل�سيح. 
حمتاج: يف اجلائع، والعط�سان، والعريان، والوحيد، واليائ�ص... 
)راجع مت 25: 31-46(. من ناحية اأخرى، يدعوين الإميان اإىل 
الت�رّصف ت�رّصفا ح�سنا يف املجتمع، لكي ل اأكون م�سدر �سّك 
ي�سوع  كلمات  فاأ�ستحقَّ  ال�سغار،  خ�سو�سا  لالآخرين،  وعثار 
القا�سية )راجع مت 18: 6(، متاما كما ل اأريد اأن يكون الآخرون 
�سّكا وعثاًرا لأبنائي. يدعوين الإميان اإىل ال�ستقامة، وال�سدق، 
واحرتام اجلميع يف املجتمع، وتو�سيني األ اأ�رصق، اأو اأكذب، اأو 
اأغتاب اأو اأن اأهني الآخرين. اإذا كنا نعي�ص اإمياننا بهذا ال�سكل، 
فينطبق على الأ�رصة كالم ي�سوع الرائع: »اأنتم ملح الأر�ص... 

اأنتم نور العامل«. )مت 5: 14-13(
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الف�سل اخلام�س

مناذج حيّة لعائالت م�سيحية امتازت بالقدا�سة

قد نقول: هل من املمكن اأن نعي�ص كّل هذا؟ من املعروف   
اأّن الأ�رصة، وب�سكل خ�سو�سي الأ�رصة امل�سيحية، متّر ب�سعوبات 
وال�رصاع  القت�سادية،  ال�سعوبات  منها:  نذكر  واأزمات جّمة، 
الأهل،  بني  النق�سامات  الأحيان  بع�ص  ويف  الأجيال،  بني 
اأن  ميكن  كيف  احلالة،  هذه  يف  والرتبية.  احلّب  عن  والبتعاد 
اأح�سن  اإّن  الأبناء؟  اإىل  وتنقله  ب�سال�سة  اإميانها  الأ�رصة  تعي�ص 
جواب هو عر�ص اأمثلة حية، ُوِجدت يف املا�سي ول تزال يف 
اأ�سهل  اأّن احلياة يف املا�سي كانت  احلا�رص. من اخلطاأ العتقاد 
من احلا�رص. يجب األ نعي�ص يف الأوهام. لكّل ع�رص �سعوباته. 
ومع ذلك، ففي كّل ع�رص عائالت قدي�سة، اأهٌل قدي�سون، اأبناٌء 

قدي�سون، فتيان وفتيات قدي�سون.
نتوّقف عند بع�ص النماذج من الأم�ص واليوم، من الغرب   
اإميانها بكّل عمقه. وهي مناذج  ومن ال�رصق، لعائالت عا�ست 
با�سيليو�ص وعائلته، من  )القدي�ص  الأوىل  امل�سيحية  القرون  من 
اأما  الغرب(.  اغ�سطين�ص، من  وابنها  مونيكا  والقدي�سة  ال�رصق 
ي�سوع  الطفل  تريزيا  القدي�سة  عائلة  منوذج  فنقّدم  ع�رصنا،  يف 

)ايطاليا(،  كواتروكي  بيلرتامي  الزوجني  ومنوذج  )فرن�سا(، 
وعائلة القدي�سة جاّنا برييتا مول )ايطاليا(.

با�سيليو�س الكبري: عائلة من القدي�سني
متثِّل عائلة القدي�ص با�سيليو�ص منوذًجا فريًدا يف تاريخ الكني�سة   
والقدي�سني. فقد اأعلنت الكني�سُة قدا�سَة �ستة من افراد هذه العائلة 
الكبرية، وهم جميًعا مو�سع تكرمي يف الكني�ستني الأورثوذك�سية 
القدي�سة  اجلدة،  واحدا:  واحدا  اأ�سماءهم  نذكر  والكاثوليكية. 
القدي�سان  اإخوته،  من  اثنان  اميليا؛  القدي�سة  اأّمه،  ماكرينا؛ 
اأ�سقفني؛ اإحدى اأخواته،  غريغوريو�ص وبطر�ص، الّلذان اأ�سبحا 
القدي�سة ماكرينا؛ واأخريا، هو ذاته، القدي�ص با�سيليو�ص. ن�سيف 
اأن جّده هو قدي�ص وا�سمه اي�سا با�سيليو�ص. فقد مات �سهيًدا يف 
عهد المربطور الروماين ديوكلي�سيانو�ص. ما هو �رّص هذه القدا�سة 
يف عائلة واحدة؟ من املوؤّكد اأّن الينبوع الأول لهذه القدا�سة هو اهلل 
بالذات، الذي يعمل يف اأبنائه ويوّزع ِنَعَمه على من ي�ساء. ولكن 
اهلل يطلب من الب�رص التعاون مع نعمته. وهكذا فقد تعاون اأفراد 
عائلة با�سيليو�ص مع اهلل، يف عي�سهم بنعمة الإميان وا�ستثمارها.
ُزرعت البذرة الأوىل لهذه القدا�سة يف قلب اجلّدة ماكرينا،   
التي عرفت كيف تزرعها بدورها يف قلب ابنتها امييليا. وهذه 
الأخرية رزقها اهلل ع�رصة اأولد. ومن بينهم القدي�ص با�سيليو�ص، 
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اجلميلة  ال�سهادة  هذه  لنا  ترك  والذي   ،329 عام  ولد  الذي 
عن جدته: »لن اأن�سى اأبًدا يف حياتي تلك الدوافع القوية التي 
اجلّدة  هذه  واأمثال  كلمات  الطرّي،  قلبي  يف  تزرعها،  كانت 
اأّثر فيه ب�سكل خا�ص هو اأخته، التي كانت  التقّية«. ولكّن ما 
بقدا�ستها،  الكني�سة  اعرتفت  والتي  ماكرينا،  ا�سم  اأي�سا  حتمل 
ويدعوها التقليد ماكرينا البنة. ولقد امتازت هذه ال�سابة عن 
قريناتها بجمالها املميز، مما جعل الكثريين من ال�سبان يتقدمون 
بالكليل.  الحتفال  قبل  خطيبها  تويف  ولقد  يدها.  لطلب 
الأوىل،  ال�سنوات  يف  هلل.  كلّيا  تتكّر�ص  اأن  قّررت  عندها، 
كانت  حيث  الت�سعة،  واإخوتها  اأّمها  لت�ساعد  بيتها،  يف  بقيت 
اأخيها  على  البالغ  الأثر  ومثالها،  بطيبتها  لها،  كان  اأ�سغرهم. 
با�سيليو�ص. در�ص هذا الأخري يف اأهّم املعاهد العلمية يف ذلك 
الوقت، يف قي�رصية بونطو�ص، والق�سطنطينية، واأثينا، واأ�سبح 
كثرية(.  علوًما  وقتها  ت�سمل  كانت  )التي  اخلطابة  يف  ا�ستاًذا 
ولكن قلبه مل يُكن مرتاًحا، وفق ما قاله هو نف�سه فيما بعد يف 
اإحدى كتاباته: »لقد اأ�سعُت وقًتا طويال وراء هذه الأباطيل، 
�سّن  يف  �رصورية«.  غري  ان�سغالت  يف  �سبابي  كّل  �رصفُت  اإذ 
الثالثني، وبف�سل مثال اخته ماكرينا، �سمع نداَء الرّب وكّر�ص 
فاتخذت  الن�سك،  حياة  اإىل  وان�رصف  العماد  َقِبَل  له.  ه  نف�سَ
احلياة  ليتعّلم  م�رص  اإىل  ذهب  اأن  وبعد  جديدة.  وجهة  حياته 

باأن  يكتف  مل  بلدته.  اإىل  عاد  ال�سحراء،  رهبان  من  الن�سكية 
اأ�سبح راهبا، بل اأ�ّس�ص اأي�سا َديرا و�سع له القوانني هو نف�سه. 
العمل  اإىل  ال�سالة،  اإىل  بالإ�سافة  الرهبان،  ينقطع  اأن  اأراد  لقد 
اأ�سقف  اأ�سبح  واأخرًيا  كاهنا،  م  ُر�سِ ثمَّ  وِمن  املحبة.  واأعمال 
قي�رصية كابادوقيا. كتب الكثري يف الالهوت واحلياة الن�سكية، 
كما ترك لنا الكثري من اخلطابات والعظات. وترك اأي�سا وراءه 

ًعا كبريا ي�سّم م�ست�سفيات ومكاًنا ملعاجلة الرب�ص. جُممَّ
اأبناءها  ماكرينا  الأم  وّجهت  اأن  وبعد  الأب،  موت  بعد   
تتخلى عن هذه احلياة  اأن  اأّمها  اأقنعت ماكرينا  كلٌّ يف طريقه، 
امل�سطربة، واأن حتّول بيتها �سيئا ف�سيئا اإىل مكاٍن لل�سالة واحلياة 
امل�سرتكة، مع جمموعة من الن�ساء التقيات والعذارى والأرامل. 
التي كتبها  القوانني  قوانينه  ي�سابه يف  ن�سائي،  ن�ساأ دير  وهكذا 
�ص للحياة امل�سرتكة  القدي�ص با�سيليو�ص، وبروحية م�سابهة، توؤ�سِّ

وال�سالة والعمل.
غريغوريو�ص  اآخران،  اأخوان  اأي�سا  لبا�سيليو�ص  وكان   
وبطر�ص، مل يكونا اأقّل غرية من با�سيليو�ص وماكرينا يف ال�سعي 
يف  والعي�ص  اخلطابة  درا�سة  وبعد  فغريغوريو�ص،  القدا�سة.  اإىل 
ثّم  ومن  راهبا،  بعدها  اأ�سبح  روحية،  باأزمة  مّر  املدنية،  احلياة 
كاهنا، واأخريا اأ�سقًفا ملدينة ني�س�ص. كتب الكثري يف الالهوت، 
بطر�ص،  اأخوه  اأما  الالهوتي«.  »غريغوريو�ص  لقب  اأك�سبه  مما 
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فقد كان يتيًما اإذ ُتويف اأبوه وهو يف �سّن الر�ساعة. ولقد ن�ساأ هو 
اأي�سا على يدّي ماكرنيا، واأ�سبح راهًبا يف دير اأخيه با�سيليو�ص، 
واأ�سبح فيما بعد كاهًنا وا�سقًفا، ومتّيز مبحبته للجميع وحكمته 

يف اإدارة ابر�سيته.

القدي�سة مونيكا وابنها اأغ�سطين�س
»ل ميكن اأن ي�سيع ابُن لهذه الدموع«: من هو الذي قال   
هذه الكلمات املُعزيّة ملونيكا، اأم اأغ�سطين�ص؟ اإّنه اأ�سقف قدي�ص 
جاءته مونيكا لت�ست�سريه ب�ساأن ابنها اأغ�سطين�ص. كانت مونيكا 
الرّب،  طريق  عن  ابتعد  الذي  اغ�سطين�ص،  ابنها  ب�سبب  تتاأملَّ 
وراح يفّكر فقط بالدنيويات. فقد عاد بعد درا�سته يف قرطاجة، 
لي�ص فقط ب�سهادة عالية، بل اي�سا مع امراأة كان ي�ساكنها وقد 
متادى  وقد  عطااهلل(.  اأي  اديوداتو�ص،  )�سماه  ابًنا  له  ولدت 
قلبه  اأّمه يف  زرعتها  التي  امل�سيحية  املبادئ  فقد  اإذ  �سالله،  يف 
وتِبع ِبدعة املانويني. اأ�سبح اأغ�سطين�ص معّلما كبريا، ولكن اأّمه 
راحت تذرف الدموع ب�سببه. فذهبت اإىل اأ�سقف قّدي�ص، فقال 
هذا الأ�سقف القدي�ص لها هذه الكلمات: »اتركيه بحاله. فقط 
بوا�سطة مطالعاته،  ذاته خطاأه  �سيكت�سف هو  اأجله.  �سّلي من 
كما �سيكت�سف كم هو ج�سيم ُكْفره. ل ميكن اأن ي�سيع ابُن هذه 

الدموع«. وكانت اأقواله نبويّة.

اأي�سا امراأة قوية  كانت مونيكا م�سيحية حقيقية، وكانت   
جتاوزت كّل �سعوبات احلياة والآمها. يف �سنة 353، تزوجت 
اأبناء.  من نبيٍل روماين، ا�سمه باتري�سيو�ص، ومنه ُرزقت بثالثة 
يحافظ  ومل  عنيفة،  طباعه  وكانت  م�سيحيا،  يكن  مل  ذاته  هو 
على الأمانة الزوجية. ولكن مونيكا اكت�سبت زوجها لالإميان، 
اأمانة.  حياة  وعا�ص  العماد  َقِبل  فقد  و�سالتها.  مثالها  بف�سل 
ولكن ابنها اغ�سطين�ص متادى يف �سالله، وكان �سببا لتعا�ستها 
فل�سفات  عن  دائما  يبحث  كان  اإذ  الدنيوية،  حياته  ب�سبب 
وخربات جديدة. وزاد اأملها، عندما عرفت اأّن ابنها هرب من 
التدري�ص  مهنة  ميار�ص  راح  حيث  ايطاليا،  اإىل  وتوّجه  عندها 
يف ميالنو اول، ومن ثم يف روما. وملا مات زوجها، َفِهَمْت 
مونيكا اأّن ر�سالتها الآن هي ال�سعي اإىل اهتداء ابنها اغ�سطين�ص. 
ميالنو.  وو�سلت  ايطاليا  اإىل  ايفاجريو�ص  ابنها  مع  �سافرْت 
وكان اأ�سقف املدينة يف حينه القدي�ص امربوزيو�ص، وكان رجل 

اهلل حًقا. فذهبْت اإليه وقد جذبتها عظاته.
كانت النعمة تعمل يف قلب اأغ�سطين�ص. فبْعَد انتقاله من   
له:  يقول  يوًما �سوًتا  �َسِمع  فل�سفة لأخرى، ومن معّلم لآخر، 
�سفحاته،  بع�ص  وقراأ  املقد�ص،  الكتاب  فاأخذ  واقراأ!«.  »ُخْذ 
وفرح  �ساطع  نور  غمره  عندها  �سكوكه.  كلُّ  للتّو  ف�سقطت 
ه، التي راحت تبكي من الفرح. َقِبَل  عارم. وهذا ما ب�رّص به اأمَّ
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اأغ�سطين�ص العماد، وترك التعليم، ومل يعد يهّمه اإل اأمر واحد 
اأن  يريد  امل�سيح  ولي�سوع  امل�سيح،  ي�سوع  هو  واحد  و�سخ�ص 
قرطاجة.  اىل  للعودَة  واأخوه  هو  خّطط  حياته.  بقية  يكّر�ص 
�سعرت  )روما(،  اأو�ستيا  ميناء  اإىل  و�سولهما  لدى  ولكن، 
مونيكا بالأمل واأح�ّست اأّنها تقرتب من املوت. مل تكن حزينة، 

بل �سعيدة، لأن اهلل َقِبل دموَعها وا�ستجاب �سلواتها.
مونيكا  اأ�رّصت  اأغ�سطين�ص،  ابنها  مع  الأخري  احلديث  يف   
ب�رصي  �سيء  اأّي  يعد  مل  ابني،  »يا  ُتن�سى:  ل  بكلمات  لبنها 
يجتذبني. فقد اأ�سُتجيبت جميع اآمايل على الأر�ص. �سيء واحد 
م�سيحيا  اأراك  اأن  وهو  الأر�ص،  على  البقاء  اإىل  ي�سّدين  كان 
ا�ستجابًة  لرغبتي  ا�ستجاب اهلل  اأموت. ولقد  اأن  قبل  كاثوليكيا 
بقي،  ماذا  لتخدمه.  الأر�سيات  حتتقر  الآن  اأراك  لأيّن  وا�سعة، 
اإذن، يل على هذه الأر�ص؟« )العرتافات(. ولقد توفيت بعد 
ذلك بقليل عن عمر يناهز ال�ساد�سة واخلم�سني، بعد اأن تفّوهت 
اأردمتا.  بهذه الكلمات الأخرية لأبنيها: »ادفنا ج�سدي حيثما 
على  كنتما،  اأينما  تذكراين،  اأن  هو  طلبي  اإمّنا  بذلك.  تهتما  ل 
مذبح الرب« )العرتافات(. كان اأغ�سطين�ص عند ذاك يف الثالثة 
ثّم  ومن  راهبا،  واأ�سبح  افريقيا،  اإىل  عاد  العمر.  من  والثالثني 
ومن  الأ�ساقفة  اأعظم  من  كان  لقد  اإيبونا.  على  واأ�سقفا  كاهنا 

اأعظم اآباء الكني�سة.

اأ�رصة القدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع
 )1894 �سنة  )تويف  مارتان  لوي�ص  الزوجان  ُعرف  لقد   
القدي�سة  والدا  اأّنهما   )1877 �سنة  )توفيت  جريان  وزيلي 
كانا  الزواج،  ويعقدا  يتعارفا  اأن  قبل  ي�سوع.  الطفل  تريزيا 
اهلل  ولكن  املكر�سة.  احلياة  اإىل  يدعوهما  اهلل  اأّن  يعتقدان 
كزوجني  قّدي�سني  فيكونا  كزوجني،  يعي�سا  اأن  اإىل  دعاهما 
وكوالدين وكعائلة. كان الزوُج �سانَع �ساعات و�ساحب حمّل 
للذهب، والزوجة خياطة وُمطّرزة. وقد عا�سا ملء حّب اهلل 
وعرفا كيف ينقالنه اإىل بناتهما اخلم�ص، اللواتي بهرُهنَّ مثال 
ا�ستوىل عليهن  الدير وقد  اأنهن دخلن كّلهن  اإىل حّد  والديهن 
عندما  ي�سوع.  الطفل  تريزيا  هي  �سهرة  اأكرثهن  اهلل.  حّب 
تفّكر  كانت  ي�سلي،  وهو  والدها  ترى  طفولتها،  يف  كانت، 
لوي�ص  عا�ص  القدي�سون!«.  ي�سّلي  نف�سها: »هكذا  بينها وبني 
واأخرًيا  كزوجني،  ثم  ومن  اأول  بيتهما  يف  الجنيل  وزيلي 
اإىل  الإميان  مبادئ  اأّول  نقال  فقد  والعمل.  بالقول  كوالدين، 
ال�سالة  ُمعّلمي  اأّول  لهّن  كانا  اأظفارهن.  نعومة  منذ  بناتهما، 
كما  معهن،  اأو  انفراد  على  ي�سّليان  كانا  وحمبته.  اهلل  ومعرفة 
الإلهية  الذبيحة  للم�ساركة يف  الكني�سة  اإىل  ي�سطحبانهّن  كانا 
الأحد  يوم  يعي�سون  جميًعا  وكانوا  الأقد�ص.  القربان  وزيارة 
والدها  وجه  اإىل  تنظر  اأن  لرتيزيا  يطيب  وكان  الرب.  كعيد 
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اأكرث مما كانت ت�ستمع للواعظ. وكتبت عنه قائلة: »كان وجه 
والدي يقول يل اأ�سياء كثرية«، واي�سا: »اإّن اهلل الطيب اأعطاين 

اأًبا واأّما ي�ستحّقان ال�سماء اأكرث من الأر�ص«.
كثريين  ي�ساعدان  وكانا  للجميع،  مفتوحا  بيتهما  كان   
ويحّثونهم على عمل اخلري. ومل يكن مارتان الأب يخجل من 
يبنّي  كان  مكان،  كّل  ويف  منا�سبة  كّل  ففي  علًنا.  اإميانه  اإظهار 
اأّن اهلل، بالن�سبة اإليه، هو املخدوم الأول. اأما البنة �سيلني )التي 
ا�سبحت راهبة فيما بعد حتت ا�سم جنفييف(، فقد �سهدت يف 
دعوى تطويب والدها، وذكرت »جمال حياة زوجية عا�ساها 
اإذا  الذات.  انغالق على  اأو  اأنانية  اأي  اأجل اهلل من غري  كلّيا من 
اأراد عبد اهلل )والدي( الكثري من الأبناء، فكان ذلك لكي يهبهم 
ظ. وكّل هذا، يف ب�ساطة حياة عادية ومثابرة على  هلل من غري حتفُّ
العمل اأملّت به الكثري من املحن التي قبلها بروح ال�ست�سالم والثقة 
بالعناية الإلهية«. يف التا�سع من ت�رصين الأول �سنة 2008، اأعلنه 

)اأي الوالد( البابا بندكت�ص ال�ساد�ص ع�رص طوباويًا.
�سن  وتكرَّ الرهبانية،  احلياة  اخرتن  فقد  الأربع  بناتهما  اأما   
نف�ص«،  »تاريخ  قراأ  ملن  معروفة  وا�سماوؤهن  البتولية.  يف  هلل 
وهّن  يدها،  بخّط  كتبْتها  تريزيا  القدي�سة  حياة  �سرية  وهي 
تريز.  �سيلني،  ليوين،  بولني،  ماري،  العمر:  ترتيب  بح�سب 
اأ�سبحت الأوائل منهن والأواخر راهبات كرمليات، اأما ليوين 

الزيارة.  ثّم من راهبات  اأول راهبة كالري�سية ومن  فاأ�سبحت 
وكانت تريزيا الأكرث �سهرة، لأّن الكني�سة اأعلنتها قدي�سة. ولقد 
التي  ال�سغرية«،  »طريقتها  وخ�سو�سا  روحانيتها،  انت�رصت 
فتحت الطريق كي يعلنها البابا يوحنا بول�ص الثاين اإحدى مالفنة 
الكني�سة. لقد كانت هذه القدي�سة من اأكرث القدي�سات اللواتي 
اأولهّن النا�ص حمبًة وتكرميًا. اإن الدير الذي عا�ست فيه يف ليزييه 
)فرن�سا( هو اأكرث الأمكنة التي يرتادها احلجاج امل�سيحيون من 

كّل اأنحاء العامل.

الطوباويان الزوجان بيلرتامي كواتروّكي
 )1951 �سنة  )تويف  كواترّكي  بيلرتامي  لوي�ص  عا�ص   
كزوجني  مًعا   )1965 �سنة  )توفيت  كور�سيني  لويزا  وماريا 
املتبادل.  حّبهما  طريق  عن  تقّد�سا  ولقد  عاما.  خم�سني  طيلة 
فقد حتاّبا بكّل رّقة، واأحّبا اأولدها اخلم�سة، كما اأحّبا القريب 
حماميا،  لوي�ص  كان  واملحتاج.  املري�ص  ا  خ�سو�سً وخدماه، 
وماريا لويزا كاتبة. ولقد كانت حياتهما متميزة يف ظروفهما 
اليومية املعتادة. كانا ي�سرتكان يومّيا بذبيحة القدا�ص، ويف كّل 
م�ساء كانا يتلوان ال�سبحة الوردية يف البيت، وكلما ا�ستطاعا، 
متثال  و�سعا  لقد  ليال.  للقربان  ال�سجود  يف  ي�سرتكان  كانا 
اإّن  الطعام.  غرفة  يف  ال�رصف  مكان  يف  الأقد�ص  ي�سوع  قلب 
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بها، وممار�سة  متّيزا  التي  العميقة  الإميان  مثال حياتهما، وحياة 
تاأثريا  اأّثر  الإميان  بيتهما مناًخا من  اليومية، خلقت يف  ال�سالة 
عميقا يف اأولدهما. ولي�ص من الغريب اأن ي�سعر الأربعة منهم 
وا�سطفان  فيليب  اأ�سبح  املكر�سة:  احلياة  اىل  الرّب  بدعوة 
كانت  ولقد  راهبتني.  وانريكيتا  ا�ستفانيا  واأ�سبحت  كاهنني، 
ولدُة الأخرية عجائبية. لقد كان احلْمل بها �سعًبا وماأ�ساويّا، 
للموت.  حتا�سًيا  بالجها�ص  الأم  ن�سح  على  الأطباء  مما حمل 
ثقتهما باهلل. ويف  ا قاطًعا وو�سعا  الزوجني رف�سا رف�سً ولكن 
يوِم الثنني املقد�ص ل�سنة 1914، ولدت انريكيتا، وقد �سهد 

الأطباء باندها�ص حلالتها اجليدة، هي واأّمها.
لقد اأعلنهما البابا يوحنا بول�ص الثاين طوباويني يف الذكرى   
الهياكل،  على  فارتفع  العائلة.  حول  الرعوية  لر�سالته  الع�رصين 
لأول مرة يف تاريخ الكني�سة، زوجان ليكرمهما ال�سعب املوؤمن.

القدي�سة جانّا برييتا مول، ربّة عائلة
ب�سفتها  واحلياة.  اجلمال  ملوؤها  حالّية  ر�سالًة  جاّنا  حتمل   
�ساهدة  كانت  وكم�سيحية،  جميل.  هو  ما  كلَّ  اأحّبت  امراأة، 
اأفا�ست حّب ي�سوع يف  حلياة الجنيل، وب�سفتها زوجة واأّما، 
عائلتها، وب�سفتها طبيبة، كانت تعالج احلياة وحتت�سنها، اإىل حّد 
اأن  لبنتها  املجال  تعطي  كي  املوت  لت  ف�سّ فقد  الذات.  بذل 

ترى النور. توفيت بعد �ست �سنوات ون�سف من احلياة الزوجية 
والعائلية �سنة 1962، تاركة زوجها وثالثة اأبناء. كّررت جاّنا 
اإيّن اأحّبك«.  اإيّن اأحّبك،  يف نزاعها اأكرث من مرة: »يا ي�سوع، 
ولقد �ساركت ابنتها جاّنا اميانويال يف روما بحفل اإعالن قدا�سة 

والدتها )يف 16 اآيار 2004( اأ�سوة بوالدها بيرتو.
الإميان  من  اأجواء  عائلتها يف  ن�ساأت جاّنا يف ح�سن  لقد   
واملحبة جتاه اهلل والفقراء، وقبلت املناولة الأوىل يف �سّن مبكرة، 
ومن   .1948 يف  عمرها  من  والن�سف  اخلام�سة  تتجاوز  ومل 
اليومي،  القدا�ص  اإىل  والدتها  ترافق  راحت  الوقت،  ذلك 
لها  �سنًدا  فكانت  اليومي،  خبزها  الفخار�ستيا  من  وجعلت 
ونوًرا يف مراحل عمرها املتعاقبة. كانت حتّب الأ�سياء اجلميلة: 
كتبت  اجلبال.  والرحالت يف  والريا�سة،  والر�سم،  املو�سيقى، 
اأن اأخاف اخلطيئة املميتة كما وكاأنها  يف �سباها تقول: »اأريد 
ل املوت األف مرة على اأن اأهني  اأف�سّ اأفعى، واأكّرر من جديد: 
ذات  رقيقة  فتاة  كانت  اجلامعة،  درا�ستها يف  فرتة  الرّب«. يف 
اإرادة قوية ومتحفظة، وكانت روحانيتها تنمو فيها �سيئا ف�سيئا. 
القربان  وتتناول  القدا�ص،  ذبيحة  يف  يوم  كّل  ت�سارك  كانت 
الأقد�ص، وتقوم بزيارة القربان والتاأمل وتالوة ال�سبحة الوردية. 
يف  �ست  وتخ�سّ الطب  يف  بدكتوراة  درا�ساتها  تّوجت  ولقد 

طّب الأطفال.
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اإيّن  بيرتو،  »يا  خلطيبها:  تكتب  كانت  خطوبتها،  اأثناء   
حيث  ال�سباح  منذ  يّف،  ماِثل  دائما  واأنَت  جًدا،  كثرًيا  اأحبك 
وهذا  القدا�ص،  اأثناء  واآلمك  واأفراحك  وعملك  عملي  اأقّدم 
لالحتفال  معا  ا�ستعّدا  لقد  امل�ساء«.  حتى  النهار  طيلة  ي�ستّمر 
الإلهية  بالذبيحة  م�سرتكني  ال�سالة،  من  بثالثية  بالكليل 
ومتناولني القربان الأقد�ص. قبل الزواج، كتبت خلطيبها: »اإّن 
د �سلواتنا واأ�سواقنا. ومبا اأّن الوحدة تعطي  مرمي العذراء �ستوحِّ
وي�ساعدنا«.  اإلينا  ي�سغي  اأن  اإل  ي�سوع  ي�ستطيع  فال  القوة، 
اأن عقدا الزواج يف الرّب، رزقهما اهلل ابنني وبنتني. وملا  بعد 
لقد  الرحم.  الأطباء ورما خبيًثا يف  اكت�سف  بالرابعة،  َحَملت 
خافت على اجلنني الذي يف بطنها، فقالت لزوجها: »اإذا كان 
اخرِت  للرتدد:  داعي  فال  الطفل،  بيني وبني  الختيار  بّد من  ل 
كانت  نزاعها،  هو«. ويف  خلِّ�سه  عليه.  اأُ�رّص  ما  وهذا  الطفل 
يا  لك،  اأ�سجد  اإيّن  ي�سوع  يا  اأحّبك،  اإيّن  ي�سوع،  »يا  ترّدد: 
ال�سبت  يوم  توفيت  �ساعديني«.  اأّمي  يا مرمي  �ساعدين،  ي�سوع 
بعد عيد الف�سح �سنة 1962، عن عمر يناهز التا�سعة والثالثني 

فقط.

خامتة

ي�ست�سهد  به.  وننتهي  العام،  الرعوي  باملخّطط  بداأنا   
الر�سويل  بالإر�ساد  البيت،  امل�سيحية يف  الرتبية  ب�ساأن  املخطط، 
يف  امل�سيحية  العائلة  »وظائف  حول  الثاين  بول�ص  يوحنا  للبابا 
عامل اليوم«، حيث يقول: »وخ�سوبة احلّب الزوجي ل تقت�رص 
الأدبية  احلياة  ثمار  جميع  ت�سمل  لأّنها  البنني،...،  اإيالد  على 
املخّطط  وي�ستاأنف   ،)104( الطبيعة«  والفائقة  والروحية 
الوالدين  ا�ست�سهاده بالر�ساد املذكور حيث يقول: »اإن مهّمة 
امل�سيحيني الرتبوية... تدعوهم اإىل م�ساطرة اهلل الآب وامل�سيح 
حمبّتها  الأم  الكني�سة  وم�ساطرة  واملحّبة،  ال�سلطة  الراعي 
الإن�ساين  ن�سجهم  اإدراك  على  اأبناءهم  لي�ساعدوا  الوالدية... 
وامل�سيحي« )38(. وهذا ما التزم به الوالدان لدى قبولهم �رص 

الزواج املقد�ص ولدى تقدمي اأبنائهم اإىل العّماد املقد�ص.
الأهل  توعية  اإىل  الكتّيب  هذا  يهدف  وقلنا،  �سبق  كما   
�سمن  يقع  ما  وهذا  الأ�سا�سية.  امل�سيحية  الر�سالة  هذه  على 
ما  ا  اأي�سً امل�سيحية يف وقتنا احلا�رص. وهذا  للعائلة  اأو�سع  ر�سالة 
فيه  ت�سند  متكامال  رعويا  تطّور عمال  اأن  الكني�سة  من  يتطّلب 
الأ�رصة امل�سيحية يف ر�سالتها هذه، وذلك مبرافقتها قبل الزواج، 
تتجّدد  الطريقة،  بهذه  الزواج.  وبعد  الأكليل،  حفل  واثناء 
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