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الـمطران بول هندرالرسالة الرعوية ٢٠١٩



األسقف بول هندر من األخوة األصاغر الكبوشيني، هو النائب الرسويل جلنوب اجلزيرة العربية، 
املنطقة اليت هي حتت إشراف قداسة البا� مباشرة واليت تتألف من اإلمارات العربية املتحدة 

وًعمان واليمن.

قبل تعيينه �ئباً رسولياً، شغل األسقف بول هندر منصب مساعد أسقف مع األسقف بري�رد 
والرئيس   (٢٠٠٣  -  ١٩٩٤) الكبوشية  للرهبنة  عام  مستشار   ،(٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤) غرميويل 

اإلقليمي للرهبنة الكبوشية يف سويسرا (١٩٨٦ - ١٩٩٤)

البابوي للحوار بني األد¸ن ويف جممع تبشري  األسقف بول هندر هو أيضا مستشار يف اºلس 
الشعوب وعضو يف الدائرة الفاتيكانية املعنية خبدمة التنمية البشرية املتكاملة

األسقف بول هندر يتسلم الكأس من البا� فرنسيس خالل القداس البابوي يف ملعب مدينة زايد 
ضية، أبوظيب (٥ فرباير ٢٠١٩) ال̧ر

صورة الغالف: لودولف �کايزن  - املسيح يف العاصفة على حبر اجلليل
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الرسالة الرعوية ٢٠١٩

الـمطران بول هندر





١

أيها االخوة واألخوات يف املسيح،

1- هناك حلظاٌت يف حياتِنا، نشعُر ابخلوِف الشديد ألننا نتعرُض ِلِقَوى 
أقوى من أنُفِسنا. أتذَكَّر منذ عدَّة سنوات كنُت مع صديٍق َكبُّوِشي يف رحلٍة 
جبليٍة ُمدَُّتا ستة أايم. يف إحدى األُمسيات، ُفوِجئنا بعاصفٍة رعديٍَّة شديدٍة 
يف مكاٍن مكشوف. كان الربُق يضِرُب األرَض من حولِنا بطريقة ُمرِعبة. 
ومع  ء.  مل حيدْث شيٌء سيِّ احلظ،  حِلُسن  للهروب.  وقٌت  هناك  يكن  مل 
ذلك، فقد ذَكََّرتين هذه التجربة مبا شعَر به شعُب إسرائيل يف جبِل سيناء: 
"َوَحَدَث يف اْليـَْوِم الثَّاِلِث َلمَّا َكاَن الصََّباُح أَنَُّه َصاَرْت ُرُعوٌد َوبـُُروٌق َوَسَحاٌب 
ا. فَاْرتـََعَد ُكلُّ الشَّْعِب الَِّذي يف  ثَِقيٌل َعَلى اْلََبِل، َوَصْوُت بُوق َشِديٌد ِجدًّ

اْلَمَحلَِّة". )خروج 19: 1(

املرور يف أوقات الشّدة

الشديد.  َنرُّ حلََظَاٍت نشعر هبا ابلرُّعِب واخلوِف واالضطراِب  2- مجيعُنا 
ملرٍض  األوىل  األعراض  اكتشاُف  جداً:  متباينة  األسباُب  تكوَن  أن  ميكُن 
ُعضال؛ َفَشٌل يف احلياة املَِهنيَّة؛ فقدان الوظيفة؛ املوت املفاجئ ألحد أفراد 
العائلة املقرَّبني أو لصديق. ميكن أن خناَف بسبب االضطراابِت السياسية 
يف العامل، وخاصًة يف الشرق األوسط، حيث ميكن أن يندلَع يف أي حلظٍة 
صراٌع كبرٌي ينتُج عنه عواقٌب وخيمٌة علينا مجيعاً. خيشى الكثريون من فقدان 

منازهلم وتصاريح اإلقامة وأن ُيصِبحوا بال مأوى بكلِّ معىن الَكِلمة.

3- خيشى الكثرُي من املؤمنني من أن الكنيسة لن َتسَتِمرَّ كما كانت يف 
ابلقلِق  الكثريون  يشعُر  تكون.  أن  املؤمنني  بعض  يتمناها  أو كما  املاضي 



٢

العميِق حياَل ما يـََروَن أو يسمعون عن االنتهاكاِت السلوكية واخلطااي حىت 
الُعليا حيث ال نتوقع ذلك. كل هذه األشياء  بني ذوي الرتب الكهنوتية 
ُم الّو العام وجتعلُنا نشعر يف بعض األحيان أبننا عرضًة ألخطار  وغريها ُتَسمِّ
ِقوى الشر ال َمالة. ميكن أن ينمو داخل قلوبنا عدم الثقة ويؤدي بنا إىل 
الشكوك اليت ِبَدورِها َتُشلُّ إميانَنا وحبَّنا والرجاَء فينا. يف بعض األحيان قد 

نشعر أننا َكَفأٍر أمام القط، ال يستطيع احِلراَك وينتظر ببساطة مواتً ُمَتَّماً.

جتّلي ُقدرة هللا يف جتاربنا

4- ومع ذلك، ليست قوى الشَّرِّ وحَدها من َتَضُعَنا يف ِمنٍة فحْسب، بل 
َهيِمنة يف ِخَضمِّ ضعِفنا وفراِغنا. 

ُ
ميكن أن نتأثَـَّر أيضاً ابختبار َعَظَمِة هللا امل

وهذا ما اختـرََبه اآلابء واألنبياء يف العهد القدمي، وكان ميألُهم الشعور ابلقوة 
اختـرََب  الديد،  العهد  الذي دعاهم. يف  والَوقار عند شعورِِهم حبضوِر هللا 
التالميذ هذا على البل يوم التََّجلِّي. إختـَبـََر شاول، الذي أصبح فيما بعد 
َهيِمنة. يف الواقع، ميكن أن 

ُ
بولس، وهو يف طريقه إىل دمشق قوة الرب امل

تكون هناك عواصف يف حياتنا جتعلُنا نَرَتِعُد وتقّوض أماننا.

5- خالَل الزايراِت الرعويِة إىل الرعااي املختلفة يف أبرشيتنا ويف مناسباٍت ُأخرى 
كثرية، التقيُت أبشخاٍص َكَشُفوا علناً عن َماِوِفِهم بشأن أوضاِعِهم الشخصية 
عن  وكذلك  العامل،  أحناء  مجيع  يف  والكنيسة  َرعاايهم  يف  جيري  وما  والعائلية، 
االضِطراابِت االجتماعيِة والسياسيِة احمليطة هبم. يُدرُِك الكثريون أكثَر فأكثر أن 
الِقَيَم اليت وصلت إليهم من املاضي قد َتَدنَّت ومل تـَُعد مناِسبة يف الوقت احلاضر، 
ُيكاِفحون  األهُل  فَباَت  عليها.  نشأوا  اليت  املبادِئ  َنسيِج  َتالشي  إىل  أدَّى  ممَّا 
"كل شيء  مبدأ  يـَُهدِّد  حيث  عاملاً  الباِلغون  الشباُب  ويواجه  أوالِدِهم،  لِتعليِم 

عايري األخالقيِة العامة منذ طفولتهم.
َ
يسري" إبلغاء ما تعلَُّموه من الكنيسة وامل
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أَتذَكَّر  مواَجَهتـََها،  علينا   ُ يتـََعنيَّ اليت  والتجاِرب  التََّحدِّايت  إىل  ابلنظر   -6
شار إليها يف إجنيل مرقس: "َفَحَدَث نـَْوُء 

ُ
دائًما َمشهَد العاصفَة يف البحر امل

َتَْتِلُئ". )مرقس  َتْضِرُب السَِّفيَنِة َحىتَّ كادت  اأَلْمَواُج  َفَكاَنِت  َعِظيٌم،  رِيٍح 
أيضاً.  لُكنَّا ِخفنا  فيه  الوضُع يهدُِّد ابملوِت ولو ُكّنا  4: 35-41(. كان 
أيَقَظ التالميذ املرَتِعبون يسوع، الذي كان انئًما: "اي ُمَعلِّم، أال َتَتمُّ أبننا 
َنِلك؟" أليست هذه صرختُنا عندما يتعنيَّ علينا املروَر مبياٍه هائجٍة ونشُعر 
أبننا ُمهدَّدون وبقوة؟ كيف ميكن ليسوَع أن يناَم يف القارِب الذي كان على 
وشِك الَغَرق؟ كيف ميكُن لُه أن يناَم وحنن ُنصارُع املياَه اهلائجَة يف الوقت 
احلاضر؟ ملاذا ينتظُر حىت اللَّحظِة األخرية ليـَُهدِّئ البحر؟ أََولَيَست َماِوُف 
التالميِذ وَمَاوفُنا أكثَر من ُمبـَرََّرة؟ ومع ذلك، فنحن نعرُف أنه حاملا "تدأ 
أيضاً  أنت  )ويسألك  التالميذ  يسوُع  سأل  هدوٌء كبري"،  يتبُعها  الرايُح، 

ويسألين(: "ملاذا أنَتم خائفون؟ إىل اآلن ال تؤمنون؟ 

استمداد الشجاعة من الرب 

7- كان يسوع على تناغٍم اتم مع أبيه السماوي لدرجٍة أنه حىت يف احلاالت 
الُقصوى كان يعيُش يف سالم. لقد َوِثَق أببيه بدوِن قيٍد أو شرط عندما كان 
يف القاَرب وْسَط البحر اهلائج؛ عندما كان يعيش الصراع مع إرادة اآلب يف 
التسمانية )بستان الزيتون(، وعندما ُأسِلَم للموت على الصليب، "اي أبتاه، 
بني يديك َأسَتودُِع روحي" )لو 23: 46(. فالثِّقة الغرِي املشروطِة اليت حتلَّى 
هبا هي اليت َجَعَلتُه يواجه بشجاعة، بدون تـََردُّد، حَتَدِّايت رسالته العامة. ألن 
يسوع شعر ابلراحة التَّامَّة يف أحضان اآلب ومُيِكُنُه أن يدعو الذين يؤمنون 
به للقيام ابملِثل. "ما ابلُكم خائفني هذا اخلوف؟ إىل اآلن ال تؤمنون؟" هذا 
هو السؤاُل نفُسه الذي يطرحه علينا - حنن من نزعم أننا مسيحيني. اإلميان 

دايت اليت نُواِجُهَها. يعين التغلَُّب على اخلوف والتعامَل مع التَّحِّ
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8- يُذَكِّران البااب فرنسيس مرارًا وتكرارًا أبن املسيحيِّني جيب أال يـََقُعوا يف 
اخلوف واإلستسالم. لقد قرأُت الرسالة اليت وجهها للشباب بعد سينودس 
األساقفة حول الشباب واالميان واكتشافات الدعوة الذي أُقيم سنة 2018. 
كانت الوثيقة بعنوان "Christus Vivit" أو "املسيح حييا". على الرغم 
من أنا موجهة بشكل أساسي إىل الشباب، إال أن متواها ينطبُق أيضاً 
النيب  إىل جتربة  مستنداً  ُعنا مجيعاً  ُيشجِّ فرنسيس  البااب  على كلِّ مسيحي. 
إرميا، الذي دعاه هللا: يف خوِفِه، فقال:" آه، أيها السيد الرب! هاَءَنَذا ال 
أعرُف أن أتكلم، ألين َوَلد" )إرميا 1: 6(. لكن الرب َناُه عن قول ذلك 
)عن إرميا 1: 7(، وأضاف: "ال ختف من ُوجوِهِهم، ألين معك إلنقاذك" 
حيدث  أن  ميكن  ما  لرسالِتِه  إرميا  النيب  إخالُص  يوِضُح   .)8  :1 )إرميا 
عندما تتَّحد جرأُة الشباب بقوة هللا. ")املسيح حييا 10( ال يقول الرب "ال 
تقلق، لن تُواِجَهَك أيَّة مشاكل"؛ يف الواقع املشاكُل كانت موجودة، لقد 
أُعِطَي  التََّحدُّث واخِلطابة، وهلذا السبب  واجه موسى ُمشكلًة حقيقيًة يف 
ّن وكان عليه أن يُواِجَه  له هارون كُمَتَحدِّث. لقد شعر إرميا أبنه صغري السِّ
ِعدائِيََّة أخصاِمِه. حاول يوانُن اهلروَب من الرسالة املضنية اليت ُدعي إليها يف 
نينوى. غالباً ما قد نشعر ابخلوف عندما نواِجُه حَتَدِّايت إمياننا الكاثوليكي 
َتنا هي أن نشهد له بشجاعة. كم من املرَّات فضَّلنا اهلروَب  يف حني أن مهمَّ
ناِسَب 

ُ
واالختباَء مثل يوانن أو نقول للرب، "أُعُذرين، أان لست الشخَص امل

ملا َتطُلب مين أن أفعَله!" ال َمَفّر من ذلك سوى أبن َتفوتَنا فرصة أن نعيش 
وأن نفعل ما يريد الرب ِمنَّا أن نفعَلُه. 

خمافة الرب متنح الشجاعة والقوة

9-  كان على مجيِع املؤمننَي الُعَظماء يف املاضي أن خيوضوا جتربَة اخلوف. 
ومع ذلك، يف سفِر األمثال )9: 10( تـََعلَّمنا: "أنَّ رأُس احلكمة مافة هللا، 
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ومعرفة القدوس هي البصرية." إن مافة هللا هي املوهبَة السابعَة من مواهب 
الروح القدس، والَّيت غالباً ما ُيساُء َفهُمها. حَتَدََّث البااب فرنسيس عن ذلك 
يف إحدى املقابالِت العامَّة عندما قال أن مافة الرب "ال تعين أن ختاَف 
منه: حنن نعلم جيًدا أن هللا هو اآلب، وأنه حيبُّنا ويريد خالَصنا، ويغفُر لنا 
دائماً؛ لذلك ما من داٍع لنخاَف منه! إن مافَة هللا هي إذاً موهبة الروح 
القدس اليت ُتذَكُِّران دائماً مبحدوديتنا أمام هللا ومبِتِه، وأبنَّ خريان يقوُم على 
اإِلستسالِم بني يديِه بتواُضٍع واحرتاٍم وثِقة. هذه هي موهبُة مافِة هللا: إنا 
العامة، 11  )املقابلة  للغاية."  حيُِبُّنا  الذي  اآلِب  لَصالِح  االستسالُم  هذا 

حزيران 2014(

مافُة  تغُمُران  عندما  "لكن  قائاًل:  البااب  يتابع  نفَسها،  املقابلِة  يف   -10
ال  وذلك  وطاعة.  َوَوداعٍة  بتواُضٍع  الرب  إلتِّباِع  املوهبة  هذه  تدفُعنا  هللا، 
ِبداعي اخلنوِع واالستسالم والتذمُّر وإنا بِغبطٍة وفرح، فرُح ابٍن يعرتف أبنه 
مدوٌم ومبوٌب من اآلب. فمخافُة هللا إًذا ال جتعُل منَّا مسيحيِّنَي َخُجولنَي 
مسيحيِّني  منَّا  جتعل  موهبة  إنا  وقّوة!  شجاعًة  فينا  تـَُولِّد  بل  وَخُنوِعني، 
ألنه  وإنا  اخلوف  بسبِب  للرب  خيضعون  ال  ابحَلماس  وُمتَِّقديَن  ُملتزمني 
يدفُعُهم ويسَتهويِهم حبُبِّه! أن نكوَن مغموريَن حببِّ هللا! فما أروََع هذا. أن 

َِّكيانه!" نرتَُك أنُفَسنا حىت تغُمَران مبُة اآلب، الذي حيبُّنا كثريا، حيبُّنا بكل 

11- إن مافة هللا، ال تعين العيَش يف خوٍف دائٍم من احلكِم علينا ابملوت 
األبدي. بل على العكس، فهي تعين أن يكوَن لدينا الَوقاُر أمام هللا الذي 
هو مبة وأمام َعَظَمُتُه الالَّمدودة اليت تسمو على ما حنن عليه، "هو الذي 
يرغب خبالص الميع وأن يباِدروا إىل معرفة احلقيقة" )1 تيم 2: 4(. إن 
الكثري من املؤمنني ال يِثقوَن فعاًل يف مبة هللا، اليت جَتَلَّت يف يسوَع املسيِح 
مرًة واحدة وإىل األبد. إننا نشكُّ يف أعماق قلوبنا جبوهر هللا الذي هو صاحلٌ 
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واإلميان.  ابلتواضع  عليه  التَّغلَُّب  علينا  الغرور جيب  من  نوع  هذا  ورحيم. 
عندما نعرتف خبطاايان وحنُصل على سّر املصاحلة، نناُل غفراَن اخلطااي مرًَّة 
اليت  لإلعرتاف ابخلطااي  وتكراراً  مراراً  للرجوع  حاجة  من  وما  األبد،  وإىل 
اعرتفنا هبا يف املاضي، فهذا شك يف قدرة هللا على غفران اخلطااي. يريُد هللا 
منا أن نتطلَّع ابلثقِة اليت عرّب عنها القديس بولس يف رسالته إىل أهل فيلييب: 
"ليس أين قد نلُت أو صرُت كاماًل، ولكينِّ اسعى َلَعلِّي أُدرُِك الذي ألجله 
أدرََكين أيضا املسيح يسوع. أيها االخوة، أان لست أحسب نفسي أين قد 
أدركت. ولكين أفعل شيئاً واحداً: إذ أان أنسى ما هو ورائي وأمتد إىل ما 
هو قدامي، أسعى حنو الغرض ألجل الدعوة العليا اليت دعاين إليها هللا يف 
املسيح يسوع". )فيل 3: 12-14( خوف هللا احلقيقي يعين ابلتايل أن 
تكون حياتنا موّجهة ابلكامل حنَو هللا ونسيان ما يكمُن وراءان كما يـَُعلِّم 

القديس بولس.

القدمي والديد "ال ختافوا".  العهد  للناس يف  وتكراراً  12- لقد قيل مراراً 
تـَُوجَُّه هذه الكلمات دائماً إىل األشخاص الذين يواجهون حالًة من الضيق 
ويراتبـُُهم خوٌف كبري. عندما يقول هللا أو أحُد ُرُسِلِه: "ال ختافوا"، فهذا ال 
يعين أن اخلطر غرُي موجود، فاهلل ال يَِعُد بعدم اندالع احلروب، وأبننا لن 
نرَض أبًدا، وأننا لن نواِجَه صراعاٍت مع اآلخرين، وأننا لن خنسَر وظائَفنا، 
وما إىل ذلك. فهو يقول ببساطة، "ال ختافوا". لقد قاهلا من خالل املالئكة 
قاهلا   .)10-9 "ارتعبوا خوفاً" )لو 2:  الذين  للرعاة يف حقول بيت حلم 
للنساء القادمات إىل قرِب يسوع )مىت 28: 5(. إنَّ مافة هللا والثقة املطلقة 
يـَُعلُِّمنا  مُيِكنـَُنا أن نتعلََّم هذا من يسوع الذي  إىل جنب.  به يسرياِن جنباً 
َثل أنه يف كل ما حَيُدُث لنا، حنن بني يدي هللا، كما َوَضَع ذاته 

َ
ابلَكِلمة وامل

يف َيَدّي أبيه: "اي أبِت، يف يديك أستودُِع روحي!" )لو 23: 46(. هذا 
يعين أنه كان على يسوع، ابُن هللا، أن يتأمل وميوت، لكن مل تكن هذه النهاية 
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ألنه كان يعرف قوَة أبيه السماوي. وهو يريُدان أن نشاركه نفس الثقة ابآلب 
كما فعل هو بنفسه.

كونوا شهوداً شجعان للبشرى السارة

املوِت  من  القائم  يسوع  ظهر  مىت،  إجنيل  من  األخري  الفصل  يف   -13
للَمرأََتني "وقال هلما: ال ختافا! إذَهَبا َوُقوال إلخويت أن ميضوا إىل الليل، 
فهناك يرونين" )مت 28: 10(. كانت الكلمات "اذهبا وُقوال إلخويت"، 
تعين يف احلقيقة أن يكوَن التالميُذ على استعداد للرسالة العظيمِة اليت كانت 
واألرض.  السماء  يف  ُسلطاٍن  أُولِيُت كلَّ  "إنين  بعد:  فيما  إليهم  سُتوكل 
فاذهبوا وتلمذوا مجيَع األُمم، وَعمِّدوهم ابسم اآلب واالبن والروح القدس، 
وعلِّموهم أن حيفظوا كل ما أوصيُتُكم به، وهاَءَنذا معكم َطوال األايم إىل 

ناية العامل" )مىت 28: 20-18(

14- يبقى الرب القائم من بني األموات حاضراً بشكٍل غري منظور، بينما 
تشرين  فرنسيس شهر  البااب  أعلن  وقد  له.  ليكونوا شهوداً  تالميذه  يُدعى 
الرسولية  الرسالة  ذكرى  يف  الكنيسة  لرسالة  مصصاً  شهراً   2019 األول 
املهمة جداً للبااب بنديكتوس اخلامس عشر واليت ُنِشَرت يف العام 1919. 
أيضا  ُمِهمَّة  وهي  التالية،  ابلكلمات  إليها  فرنسيس  البااب  يشري  رسالته  يف 
ابلنسبة لنا: "الَحَظ البااب )أي بنديكتوس اخلامس عشر( يف رسالته الرسولية 
)Maximum Illud أو أعظم رسالة( أن َمَهمََّة الكنيسة العاملية تتطلَّب 
التغلَُّب على كل انغالٍق َقوِميٍّ وِعرقّي، كما يتطّلب انفتاَح الثقافة والماعة 
عرقّي  انغالق  أّي  على  والتغّلب  اخلالصّية،  املسيح  يسوع  َحَداثَة  على 
اليوم، حباجٍة إىل رجاٍل ونساٍء  الكنيسة حىت  تزال  ُمباح. وال  وكنسّي غري 
يستجيبون ِبَسخاء، حِبُكِم معموديّتهم، إىل الدعوة ملغادرة منازهلم وعائالتم 
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وأوطانم ولغاتم وكنيستهم احمللّية. ويُرسل هؤالء إىل األمم، يف العامل الذي 
يعلنون كلمة  املقّدسة.  وكنيسته  املسيح  يسوع  أسرار  بفعل  بعد  يتجّلى  مل 
هللا، ويشهدون لإلجنيل وحيتفلون حبياة الروح، فَيْدُعوَن إىل التوبة، ويعمِّدون 
الشخصّية، يف حواٍر مع  املسيحّي مرتِمنَي حرّية األفراد  ومينحون اخلالص 
اليوم  رسالة  فرنسيس،  )البااب  إليها."  أُرِسلوا  اليت  الشعوب  وأدايِن  ثقافاِت 

الرسويل العاملي 2019(

نعيُش  الذي  العامل  من  الزء  هلذا  اخلاصة  الظروَف  نعرف  حنن   -15
اليت  البلدان  يف  هبا  اإللتزام  علينا  اليت  الضوابط  فإن  ذلك،  ومع  فيه. 
نعيش فيها ال تعين أننا جيب أن نبقى غرَي انِشِطني. هناك دائًما طريقًة 
الشباب، كتب  السارَّة. يف رسالته إىل  للبشرى  شُّجعان  لنكون شهوداً 
َحواجَز  ال  يسوع؟  أرَسَلَنا  "أين  مجيًعا:  لنا  مفيداً  شيًئا  فرنسيس  البااب 
وليس  للجميع،  هو  اإلجنيل  مكان.  يف كل  يُرِسلُنا  فهو  حدود:  وال 
وأكثَر  إلينا،  األقرب  يبدوَن  الذين  ألولئك  فقط  ليس  للبعض.  فقط 
واستحضار  اإلنطالق  من  خَتَافوا  ال  للجميع.  إنه  ترحيباً.  وأكثَر  تـََقبُّاًل 
اجملتمع،  هاِمِش  على  يعيشون  من  إىل  احلياة،  جماالِت  يف كلِّ  املسيح 
حىت ألولئك الذين يَبُدوَن بَِعيِديَن وغري ُمباِلني. الربُّ يبحث عن الكل؛ 
إنه يريد أن َيشُعَر الميُع بِدفِء رمحِتِه وحبِِّه ". إنه يدعوان ألن نكوَن 
ريِن شجعان أينما كان ويف كل أوان: يف أحيائنا أو يف املدرسة أو  مبشِّ
الرايضة أو احلياة االجتماعية أو يف اخلدمة التََّطوُِّعيَّة أو يف مكاِن العمل. 
الرب  خيرج  هكذا  اإلجنيل.  فرح  ملشاركة  فرصًة  دائًما  لدينا  أينما كنَّا، 
للقاء الميع." )املسيح حييا:177( ليس الغرض من ذلك أن جنعل من 
أنفسنا ُعَظَماء أو َمشُهورين. والغاية من ذلك هو أن َنشَهَد حلب هللا 

من خالل حياتِنا وأعمالِنا وأقوالِنا.
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كنيسة تشعر ابلعامل احلديث

يكونوا  أن  من  خيافوا  ال  أن  هللا  شعِب  وكلَّ  الشباَب  البااب  يدعو   -16
شهوداً حىت لو رأوا أن الكنيسة املقدَّسة ال ختلو من عيوب وأخطاء بعض 
األشخاص املنتمني إليها أو املسؤولني فيها مما جيعل صورتا شائبة يف نظر 
العامل. لقد كان واضحاً كلَّ الوضوِح يف رسالته إىل الشباب عندما يقول: 
"إن اتريخ الكنيسِة الطويل حيتوي على الكثري من الضَّالل. إن خطاايان هي 
نا وُمَعلَِّمِتنا  على مرأى من الميع. فهي تنعكس دون رمحة يف جَتَاعيِد وجه أُمِّ
اليت بلغ عمرها األلفي عام. ألنا تسري منذ ألفي سنة، وتُقاِسم "أفراح البشر 
وآماهلم، وأحزانم ومهوَمُهم". وتسري كما هي، من دون ِجراحاِت جتميل. 
وال ختاف أن َتظَهَر خطااي أعضائها، واليت حياول بعُضُهم إخفاءها أحياانً، 
ِتالوة  عن  تتواىن  ال  أنا  وتـُنـَقِّي. كما  ُر  ُتَطهِّ اليت  اإلجنيل  ضوء َكِلَمِة  يف 
املزمور يوميا، حبرج: "ِإرمَحْين اي َأهللُ حِبََسِب َرمحَِتَك ]...[ َخطيَئيت أَمامي يف 
ُكلِّ حني" )مز 51، 3. 5(. لكن لنتذّكر أننا ال نتخّلى عن األم عندما 
تكوُن جرحية، إنا نرافُقها كيما خُترِج كلَّ قـُوَّتا وقدرِتا على الَبدء من جديد 

دائماً". )املسيح حييا 101(

17- عرَف البااب فرنسيس أن الكنيسة على الرغم من كونا "أمٌّ وُمَعلِّمة" 
فيجب أن تتعلََّم أحيااًن مثل كل أٍم صاحلة وُمَعلٍِّم جيد. من اليد أن أنخذ 
بعني اإلعتبار قوله للشباب: "يف حني أن هناك شبيبًة يفرحون عندما يرون 
كنيسًة تَِثُق بكل تواضع مبواهبها، وقادرة أيًضا على ممارسة نقٍد بـَنَّاٍء وأخوي، 
يطالب شبيبًة آخرون الكنيسة أبن ُتصغي أكثر، وأاّل تقضي وقتها ابحُلكِم 
على العامل. إنم ال يريدون أن يـََروا كنيسًة صامتًة وخجولة، وال كنيسة يف 
حالة حرٍب دائمٍة بسبب موضوعني أو ثالثة َتسَتحِوُذ عليها. إنا حتتاج 
واالصغاء  التواضع  استعادة  إىل  الشبيبة،  إزاء  ِمصداقة  تكون  أحيااًن، كي 
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ببساطة، وإىل أن ترى يف أقوال اآلَخرين بعَض النور الذي يساعدها على 
َفهِم اإلجنيِل بشكٍل أفضل. إنَّ الكنيسَة اليت تّتِخُذ موِقفاً دفاعيَّاً، واليت تفِقُد 
التواضع، وتتوّقف عن االصغاء، واليت ال تسمح أبن ُتسأل، تفقد الشباب 
وتتحّول إىل متحف." )املسيح حييا 41( وهلذا السبب بدأُت ابستدعاء 
ممثلني علمانِيِّنَي من رعاايان من أجل اإلصغاء إليهم والتَـَّعلُِّم منهم أو كما 
يقول البااب إلدراك "أن ما يقوله اآلخرون ميكن أن ينري أذهاننا ويساعدان 

على فهم اإلجنيل بشكل أفضل".

زايرة البااب: زرع بذور األمل واإلخاء

18- لقد ُسرران ابستقبال البااب فرنسيس بيننا يف شهر ُشباَط املاضي. لقد 
َعَنا وهو يَعَلُم أنَّنا نعيش كنيسًة ُمغرَتِبَة يف البلدان اإلسالمية.  جاء لُيَشجِّ
لقد كان توقيع وثيقة أبوظيب حول اأُلُخوَّة اإلنسانية من أجل السالم يف 
األمام يف  شتـََرك يف 4 شباط 2019 خطوًة مهمة إىل 

ُ
امل والعيِش  العامل 

التَّزاُمَن  إن  واملسيحية.  اإلسالمية  الداينتني  بني  املتباَدل  االحرتام  مسرية 
إرادًة  لنا  يُظهر  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  التسامح  عام  مع  املقصود 
قويًة من احُلكَّاِم املسؤولني جتاه هذا السالم بني األداين الذي يـَُعدُّ جزءاً 
أساسياً من السالم يف العامل. إن حضور وفد صغرٍي من املسيحيني الَيَمِنيِّنَي 
للقداس البابوي يف ملعب مدينة زايد الرايضية ولقائهم البااب لفرتة قصرية، 
هي عالمة على أنه حىت يف ِخَضمِّ احلروب والصراعات، تبقى مبادراٌت 
تُقال يف مثل هذه احلاالت  عظيمة كهذه ممكنة. "ال ختافوا" هي كلمة 
أيضاً. نقول ذلك إلخوانِنا وَأَخَواتِنا يف الَيَمن وكذلك لميع أولئك الذين 
يُعانُوَن من ظروف صعبة. أمل نسمع أبداً كلمَة الربِّ القائم: "َوَها َأاَن َمَعُكْم 

ْهِر" )مىت 28: 20(؟ ِم ِإىَل اْنِقَضاِء الدَّ ُكلَّ اأَلايَّ
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19- كان هناك بعض القلق الذي مت اإلعراُب عنه بشأِن اللقاء بني البااب 
فرنسيس وإمام األزهر الشريف، أمحد الطَّيِّب، واخلوف من أن تُفهم الوثيقة 
َوقِّعان 

ُ
مبعىن االتفاقية. أبدى آخرون حَتَفُّظاتم حول إذا ما كان الطرفان امل

سيفهما النَّصَّ بنفس الطريقة. من املشروع طرح أسئلة أخرى. ومع ذلك، 
فإن األشخاَص الذين ُيَشكُِّكوَن يف سالمة تعليم البااب فرنسيس جيب أن 
يسألوا أنُفَسُهم إن كانوا ال يدافعون عن ِفكرتم اخلاصة عن الكنيسة بداًل 
من الدفاع عن الكنيسة املبنية على صخرة بطرس. حنن نُعِلُن يف قانون االميان 
"أان أؤمن ابهلل، اآلب القدير، خالق السماء واألرض". ألن كل املخلوقات 
هي من صنع خالٍق واحد، لذا هناك عالقة ُأُخوَّة أساسية فيما بينها. كان 
القديس فرنسيس األسيزي يدرك بشكل خاص هذا السر وكان يدعو مجيع 
أنه - قبل 800 عام  قَِبيِل الصُّدفة  املخلوقات إخوَتُه وَأَخواتِِه. ليس من 
املسيحيني  بني  احلرب  َجَبهاِت  الشجاعة الخرتاِق  لديه  - كان  ابلضبط 
تواضع  بكل  ذلك  فعل  لقد  مصر.  سلطاِن  ُمقابـََلِة  أجل  من  واملسلمني 
وبدون خوف ألنه كان يعرف أن "هللا هو أب العائلة البشرية أبسرها... 
ويريدان أن نعيش كإخوة وأخوات" كان إبمكانه مواجهة السلطان كأخ له 
)كلمة احلرب األعظم يف صرح األب املؤسس( لقد حان الوقُت لكي نُعيَد 
التعبرُي  يِتمُّ  اليت  االميان،  قانون  نُعِلُنها يف  اليت  احلقيقة األساسية  اكتشاَف 

عنها أحيااًن بشكل غري مسؤول بعض الشَّيء.

النمو يف خضّم الصعوابت

20- دعوان نعوُد إىل ِقصَِّة العاصفة يف البحر. ما من شكٍّ يف أن قاَرب 
داخلية  اضطراابٍت  تواِجه  حيث  عاِصٍف  بَِبحٍر  مَيُرُّ  الكاثوليكية  الكنيسِة 
واضطهاداً مفتوحاً يف أحناء كثرية من العامل. ليس من املستغَرب أن َيشُعَر 
قد  الكنيسة.  اليت تدد  اهلائجة  األمواج  أمام  ابلرُّعب  املؤمنني  من  الكثرُي 
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يشعر الكثريون أن الربَّ غائب. ومع ذلك، فهو مَعنا. قد يكوُن انئماً ألنه 
يَعِرُف اآلب ويشعر ابألمان بني يديه حىت يف أوقات األَزمات. إن الذُّعر 
ُ الظروف. من احلق أن نُوِقَظ الربَّ ِبَصرخاتِنا  ال يساعد وال خَيُدم وال يـَُغريِّ
وَصَلَواتِنا النابعة من أعماِق قلوبنا. ومع ذلك، فإن الرب هو الذي سيـَُهدِّئ 
املياه ليس يف الوقت وابلطريقة اليت نرغب فيها ولكن يف الوقت الذي يراه 
الرب:" ما ابلُكم  مناسباً. ما جيب أن أنُخَذُه على ممل الد هو كلمة 
خائفني هذا اخلوف؟ إىل اآلن ال تؤمنون؟" )مرقس 4: 40( يبدو مشاهباً 
للكلمة اليت وجََّهَها إىل بطرس الذي كان على وْشك أن يغرق وصرخ، "اي 
يِن!" مدَّ يسوع يده فورًا وأمَسَك به، وقال له، "ملاذا َشَكْكَت اي  رب، جنَِّ
قليَل اإلميان؟" )مىت 14: 30-31( حنن هؤالء األشخاص قليلي اإلميان 

الذين جيب أن نتعلَّم مع الرب يسوع كيفية التغلُّب على ُشُكوِكنا.

21- كان على القديس بولس اجتياز العديد من التجارب واإلخفاقات. 
أثِينا فاشلة. مث ذهب إىل كورنثوس، وهي بلدة معروفة  كانت رسالَته يف 
مثري  هناك نص  منها!"  ميؤوس  نقول: "حالة  ُمعَظِمنا  ما جيعل  بِفسِقها، 
لالهتمام ومليء ابلتََّحدِّايت يف كتاب أعمال الرسل بشأن هذه احلالة: " 
فـََقاَل الرَّبُّ لُِبوُلَس ِبُرْؤاَي يف اللَّْيِل: "اَل خَتَْف، َبْل َتَكلَّْم َواَل َتْسُكْت، أَليّنِ 
َأاَن َمَعَك، َواَل يـََقُع ِبَك َأَحٌد لِيـُْؤِذَيَك، أَلنَّ يل َشْعًبا َكِثريًا يف هِذِه اْلَمِديَنِة. 
بـَيـْنـَُهْم ِبَكِلَمِة هللِا." )أعمال 18: 11-9(.  فَأَقَاَم َسَنًة َوِستََّة َأْشُهٍر يـَُعلُِّم 
يـَُعلُِّمنا ما حَدَث يف كورنثوس أنه ال توجد "حالة ميؤوس منها"، ألنه حىت 
يف ظل الظروف املعاِكسة، مُيِكن أن يقوَل الرب: "لديَّ الكثرُي من الناس يف 
هذه املدينة" ليس فقط يف كورنثوس، ولكن أيًضا يف أبو ظيب، يف ديب، يف 
مسقط، يف صنعاء وَهُلمَّ ُجرَّا. "ال ختف، لكن َتَكلَّم" وِعش َكَشاِهٍد أمنٍي 

للمسيح يسوع.
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مل  الكنيسة يف كورنثوس  َوْضَع  أنَّ  بولس  القديس  نَعَلُم من رسائل   -22
يكن مثالياً. كانت هناك انقسامات، سلوكيات غري أخالقية، شكوٌك حول 
القيامة، عدم انتظام ابجتماعات الصالة، دعاوى قضائية بني املسيحيني 
أمام احملاكم الوثنية وَهُلمَّ ُجرَّا. حىت االحتفاالت الليتورجية أصبحت نوًعا 
أُثين  بقوة. "أان ال  يتدخََّل  الرسول أن  املعركة حيث كان على  من ساحة 
يؤذيكم...  ما  إىل  بل  يُفيدُُكم  ما  إىل  تؤول  اجتماعاتكم ال  عليكم، ألن 
")1 كورنتس  عليكم!  أُثين  فلسُت  ال،  عليكم؟  أَأُثين  لكم؟  أقول  فماذا 
11: 17، 22(. مث يُذَكُِّرُهم القديس بولس بُعمِق السر الذي حنتفل به 
العشاء  املسيح يف  قاهلا يسوع  اليت  التأسيس  بَكِلماِت  املقدس  القرابن  يف 
ُنَكّرُِرَها بعد التقديس: "ألنه  ما  األخري. وخَيَتِتُم بتلك الكلمات اليت كثرياً 
كلما أكلتم هذا اخلبَز وشربتم هذه الكأس، تعلنون موت الرب إىل أن أييت" 
)1 كورنتس 11: 26( الوحدة داخل الماعة والسلوك السليم يف احلياِة 
الكأس،  وُشرب  اخلبز  أكل  الرب:  بلقاء  تبدأ  أن  جيب  للمؤمنني  اليومية 
وابلتايل إعالن موته إىل أن أييت، ألن "املسيح حي". يبقى موت يسوع على 
الصليب حقيقًة ال ميكننا أن نتجاهَلها أبًدا. فبإعالننا قيامته، نضع ثقتنا به، 

وعند جميئه الثاين، سيشاركنا حياَته.

23- كما سبق وذََكْرت، يشُعُر الكثري من الناس ويالحظون َعواِرض األزمة 
أيًضا يف الكنيسة. يف هذا السياق، من املفيد أن نُبقي يف أَذهانِنا ما قاله 
البااب فرنسيس لليسوعيني يف أيلول 2018: "ال يوَجُد نوٌّ بدون أزمة - 
تقليم  بدون  مثاٌر  توَجُد  تاًما كما ال  األَزَمات، ال ختافوا -  من  ال ختافوا 
األشجار وال انتصار بدون صراع. أن ننمو، أن تـََتَصلََّب جذوُران هذا يعين 
أن ُنكاِفَح بدون َكَلٍل روحانية العامل، وهي أسوأ شرٍّ ميِكُن أن ُيصيبـََنا، كما 
نَيِويَّة الذور، َوداعاً للثمر  اعتاَد األب دي لوابك أن يقول. إذا َدمََّرت الدُّ
وَوداعاً للنبات. وأعَتِقُد أنَّ هذا هو اخلطُر األكرُب يف زمانِنا احلاضر: روحانية 
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العامل اليت تقود املرء إىل الُعقِم الروحي وما إىل ذلك. ومع ذلك، إذا كان 
النمو عمل مستمر ضد األان، سَينُتُج عنه مثٌر كثري. ويف حني أنَّ روَح الشر 
لن تتواىن عن السعي إلغرائك ساعيًة إىل "املواساة" من خالل اإلحياء لك 
ُعَك  أبنك ستعيُش أفضل إذا كان َلَديَك ما تريد، أما الروح الطيبة َسُتَشجِّ
بُلطٍف على املِضيِّ بعمل اخلري، والنُُّموِّ يف طاَعٍة ُمَتواضعة، واملضي ُقُدماً إىل 
األمام، بال خالفات وبدون استياء، مع احلفاظ على السكينة اليت أتيت من 

هللا وحده." )الكالم إىل اليسوعيني، 3 أيلول 2018(

مرمي العذراء، مثال الثقة الثابتة

24- كان شعار يوم الشباب العاملي األخري يف بَـَّنما بعنوان "ال ختافوا"، 
وهو مأخوٌذ من كلمات املالك جربائيل إىل مرمَي العذراِء يوم البشارة: "ال 
ختايف اي مرمي، فقد نلِت ُحظوًة عند هللا" )لوقا 30:1(. وأصَبَحِت السيدُة 
العذراء ذاَت خربة يف خوف هللا وتـَُعلُِّمنا كيف نتغلب على قـََلِقنا يف عالقتنا 
مع هللا الذي َيظَهُر َصالُحُه ليس هلا فقط بل لكل من يَِثُق به. مل تـَُقل مرمي 
"أان أََمُة الرب، فليكن يل حبسب قولك ")لو 1، 38( بشجاعة فحسب، 
بل كانت لديها أيًضا الشجاعَة إلتاِم رسالِة ابنها حتت الصليب واإلميان 
مع الرسل ِبَفيِض الروح القدس. قد يكون عدم خوفها تشجيًعا لنا مجيعاً.

25- بعد أن هدَّأ يسوع العاصفة، وبََّخ التالميَذ بسؤال: "ملاذا أنتم خائفون؟ 
أليس لديُكم أي إميان؟ "أََودُّ أن أخَتِتَم هذه الرسالَة الرعويَة ابقتباٍس شديد 
التحدي من خطاب البااب فرنسيس إىل الشباب: "اثبروا يف اتِّباع آمالكم 
القلق.  مسريتكم:  تعيق  قد  واحدة  جتربٍة  من  احذروا  ولكن  وأحالمكم. 
ميكن للقلق أن يقودان إىل االستسالم عندما ال نرى نتائَج فورية. ال تتحّقق 
أحالُمنا األمجل إاّل ابلرجاء والصرب واإللتزام، وليس عرب التََّسرُّع. وال جيوز 



لنا يف الوقت عينه، أن نكون مرتّددين، خائفني من اجملازفة أو من ارتكاب 
األخطاء. حتاشوا اإلعاقة من أن تعيشوا كاألحياء املوتى، الذين ال يعيشون 
التزاماتم أو ألنم خيافون من  ألنم خيشون اجملازفة، وألنم ال يثابرون يف 
ارتكاب األخطاء. حىت وإن أخطأَت، مُيِكُنَك دائًما أن تقف وأن تبدأ من 

جديد، ألنه ال حِيّق ألحد أن يسلَُبَك الرجاء." )املسيح حييا 142(

أيها اإلخوة واأَلَخواِت األِعزَّاء! ال ختافوا. حَتَلُّوا ابإلميان! مهما كانت مواقُفنا 
الربُّ  منه:  متأكِّديَن  نكوَن  أن  هناك شيء واحد ميكن  وجتاربُنا وآالُمنا، 
فـَْليُبارِككم  َمَعَنا دائًما، حىت ناية األزمنة.  يـَُقوِّينا وحيمينا هو  يسوع الذي 

هللا وحيفظكم.

املطران بول هندر الكبوشي
النائب الرسويل يف جنوب شبه الزيرة العربية

أبو ظيب، 15 آب 2019 )انتقال السيدة العذراء(
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توصيات كنسية

1. يتوجَّب على املؤمنني االشرتاك ابالحتفال االفخارسيت خالَل األايِم املقدسة التالية: 
• أايم اآلحاد أو المعة )حبسب قرار سابق(

• يوم ميالد الرب )25 كانون األول(
• عيد انتقال العذراء )15 آب(

2. يُفّضل مشاركة املؤمنني ابالحتفال االفخارسيت خالل االحتفاالت اخلاّصة التالية:
• عيد احلبل بال دنس )8 كانون األول(

• عيد مرمي أم هللا )1 كانون الثاين(
• عيد سيدة الزيرة العربية )السبت قبل األحد الثاين من الزمن العادي(

• عيد القديس يوسف )19 آذار(
• عيد قلب يسوع األقدس )يوم المعة بعد عيد السد(

• عيد القديسني الرسولني بطرس وبولس )األحد الذي يلي 28 حزيران(
• عيد مجيع القديسني )1 تشرين الثاين(

• عيد تكريس كنيسة الرعية )اليوم السابق لعيد شفيع الرعية(
• عيد القديس شفيع الرعية

3. االحتفاالت اليت ستُنقل إىل األحد التَّايل أو السابق
• عيد عماد الرب )الغطاس(

• عيد السد
• عيد صعود الرب

• عيد القديسني الرسولني بولس وبطرس

4. يوصى ابلصوم يوَم اثنني الرماد ويوم المعة من االسبوع املقدس ملن هم بني عمر 18 و60 
سنة. تؤكل وجبة واحدة يف اليوم. إن كمية قليلة من الطعام تكفي للحفاظ على القوة، وميكن 

أن تؤخذ على وجبتني صغريتني ابليوم.



البيض والدهون احليوانية(  اللحوم )ال يشُمل ذلك مشتقات احلليب،  5. االمتناع عن أكل 
يطال من أمت 14 سنة من العمر. يوصى به يوم اثنني الرماد، المعة العظيمة وكل يوم أربعاء ال 
يكون احتفاليا. ميكن استبدال االمتناع عن أكل اللحوم أايم األربعاء خارج وقت الصوم  بعمل 

تكفريي آخر مثل الصالة أو أعمال مبة.

اللحم حبسب قدرة  6. خالل أايم أسابيع الصوم وأايم الصلوات، بُفّضل االمتناع عن أكل 
الشخص واملثابرة على الصوم والصلوات واألعمال التكفريية وأعمال احملبة األخرى.

املاء  والشراب، عدا  الطعام  املؤمنون عن  ميتنع  أن  التناول: جيب  قبل  الطعام  الصوم عن   .7
والدواء، ملدة ساعة قبل املناولة املقدسة. ميكن للمرضى والعاجزين وكبار السن )ومن يهتم هبم( 

احلصول على املناولة املقدسة حىت لو أكلوا يف الساعة السابقة.

8. وصية الفصح: جيب على املؤمنني الذين حصلوا على مناولتهم األوىل أن يتناولوا القرابن 
املقدس على األقل مرة واحدة ابلسنة خالل موسم عيد الفصح. يف أبرشيتنا، ميكن تنفيذ هذه 
الوصية يف أي وقت ما بني األحد األول من الصوم وأحد الثالوث األقدس )عيد العنصرة(. على 

كل من بلغ سن الرشد أن يعرتف خبطاايه الكبرية على األقل مرة ابلسنة. 

9. الغفران العام: ميكن أن يعطى يوم المعة العظيمة وخالل قداس منتصف الليل يف عيد 
امليالد يف حال كان عدد أبناء األبرشية الكبري جداً سبباً لعدم حصول الميع على سر املصاحلة 
خالل األسابيع اليت تسبق عيدي امليالد والفصح. على املؤمنني أن يقوموا ابعرتاف شخصي 

ابخلطااي الكربى يف أقرب فرصة ممكنة.
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الجالية العربية والفرنسية في دبي واإلمارات
الشمالية وأبو ظبي والعين والمصّفح وُعمان:

دبي – كنيسة القديسة مريم
األب طانيوس جعجع الكبوشي
الخوري آدوارجريج الشالوحي

جبل علي – كنيسة القديس فرنسيس األسيزي
األب طانيوس جعجع الكبوشي
الخوري آدوارجريج الشالوحي

الفجيرة – كنيسة سيدة المعونة الدائمة
األب يوسف يوسف الكبوشي

أبو ظبي – كنيسة القديس يوسف
األب إيلي الهاشم الكبوشي

العين – كنيسة القديسة مريم
األب إيلي الهاشم الكبوشي

المصّفح – كنيسة القديس بولس
األب إيلي الهاشم الكبوشي

الشارقة – كنيسة القديس مخائيل
األب يوسف يوسف الكبوشي

رأس الخيمة – كنيسة القديس أنطونيوس البدواني
األب يوسف يوسف الكبوشي
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