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للقارىء
يف غُضون فرت ٍة زمنية قصرية ج ًّداِ ،
قدم إىل فنلندا عرشاتُ اآلالف من املسلمني.
الدين اإلسالمي يف معظم األقطار التي غادروها ،هو دين األكرثية .لذلك فإ ّن الديان َة
املسيحية ،وطريق َة املسيحيّني يف مامرسة إميانهم ،غريبتان بالنسبة لهم.
يبلغ عدد املسيحيني يف فنلندا أربع َة ماليني ،وينتمي معظ ُمهم إىل الكنيسة اإلنجيلية-
اللوثرية .كان تأثري املسيحية اللوثرية عىل املجتمع الفنلندي قويّا.
هذا الكُتيّب َ -حبّذا التع ّر ُف عىل الديانة املسيحية -يُجيب باختصار وبوضوح ،عىل
خاص ،املسلمون .جز ٌء من األجوبة ،يتناول مضمو َن
َع َشات األسئلة ،التي يُثريها ،بشكلٍ ّ
املسيحي ،و ِقس ٌم آخ ُر يعالج جانب التطبيق .مثلها مثل األديان األخرى ،متارس
اإلميان
ّ
املسيحية إميانَها بشكل جامعي وعلني .ما مييّز املسيحية اللوثرية الفنلندي َة هو ،أ ّن
ِ
إجابات هذا
املسيحي ،بشكل ف ّعال حقّا .لذلك ،فإ ّن
ناسا كثريين ،ال ميارسون إميانَ ُه ُم
أُ ً
ّ
الكت ّيب ،تعرِض صورة عا ّم ًة للديانة املسيحية ،دون ال ُولوج يف التفاصيل .الحتياجات
مثل هذا الجمهور بالضبط ،أُ ِع َّد هذا الكُتيّب.
فريق العمل ،الكنيسة واإلسالم ،يف إطار
َح ّبذا التع ّر ُف عىل الديانة املسيحية-ألّفه ُ
بريت َريَال ،رئيس إقليم ،ع ِمل عىل صياغة الكُت ّيب
الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف فنلنداّ .
بلغة واضحة .يف فنلندا ،من األهمية مبكان ،التع ّر ُف عىل مامرسة اإلميان املسيحي بلغة
الخاصة .يف املستقبل ،ستص ُدر ترجامتٌ لهذا الكتيّب بلغات مختلفة.
البالد
ّ
كارلو كَلّياال
أُ ْسقُف أَبْ َر ِش ّية رئيس األساقفة يف مدينة تو ْركو
رئيس فريق العمل  -الكنيسة واإلسالم
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املسيحي
مامرسة اإلميان
ّ

نفس األُ ُسس التي يف اإلسالم ،بعبارة أخرى ،هل
 )١هل يف الديانة املسيحية ُ
وحج؟
يف املسيحية قانون إميان ،صالة ،صوم ،زكاة ّ
خاص بها ،وكذلك صالة وصوم .يت ّربع املسيح ّيون من مالهم،
يف املسيحية قانون إميان ّ
وي ُح ّجون إىل أماك َن مق ّدسة مختلفة .األعامل الصالحة تت ُبع اإلميانَّ ،إل أنّها ال ت ُؤث ّر يف
املسيحي ،قد ُخلِّص بالنعمة التي
قضيّة دخول اإلنسان الج ّنة .اإلنسانَ ،وفْق اإلميان
ّ
كل خطايا اإلنسان.
املسيح ،قد غفر َّ
هي ِمنحة من الله .وهذه املنحة ،تعني أ ّن يسوع
َ
قيل يف الكتاب املق ّدس إ ّن أه ّم وص ّية هي:
وبكل فكرِكِ ،
وبكل ِ
وأح َّب قريبَك
وبكل ق ّوتِكّ ،
نفسكّ ،
بكل قلبكّ ،
الرب إل َهك ّ
أحب َّ
 َِّ
نفسك( .إنجيل لوقا .)٢٧ :١٠
مثلَام ت ُح ُّب َ

 )٢كيف ُيارس املسيح ّيون إميانَهم؟
يرتسخ اإلميان من خالل قراءة الكتاب املق ّدس ،الصالة واالجتامع مبسيحيّني آخرين.
ّ
املسيحي عن إميانه بيسو َع املسيح ،ويعمل الخ َري مع الناس كافّة .يُعلّمنا
كام ويتح ّدث
ّ
املسيحي بيسو َع
الكتاب املق ّدس ،أنّه عىل اإلنسان أن يؤمن بيسوع املسيح ،أن يرى
ُّ
كل ثقته به فقط .عندها ،سيجتاز الدينونة األخري َة بعد
املسيح ربًّا ومخل ًّصا ،وأن يضع َّ
املوت ،ويدخل امللكوت.

 )٣كيف يُ ّ
صل املسيح ّيون؟
يصل الواح ُد مع اآلخرين يف قُ ّداس يوم األحد.
صل املسيح ّيون فُرادى أو جامعاتّ .
يُ ّ
ومبا أ ّن الصالة مبثابة مناجاة شخصية مع الله ،فهي ال تتطلّب مكانًا معيّنا .يستطيع
مثل ،عندما ميشون أو عند جلوسهم يف الباص.
كل مكانً ،
املسيح ّيون أن يصلّوا يف ّ
جامعي .الصالة ليست مج ّر َد التلفّظ
قد تكون الصالة مكتوب ًة سلفًا ،وت ُتىل يف لقاء
ّ
بالكلامت ،بل هي العناية بال َعالقة ما بني اإلنسان والله .قد تكون الصالة ح ّرة ،وعندها
الخاص َة به .كام أ ّن مج ّر َد التفكري أو التن ّهد حتّى ،قد يكون
املسيحي كلامتِه
يختار
ّ
ّ
صالة.
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خمس م ّرات يف اليوم .هل ُي ّ
ُ )٤ي ّ
صل املسيح ّيون م ّرة واحدة
صل املسلمون َ
فقط يف األسبوع ،يو َم األحد؟
ال عد َد مح ّد ًدا ألوقات صالة املسيح ّيني .يف أيّام اآلحاد ،يقام ال ُق ّداس يف الكنيسة .هناك
يصل م ّر ٍ
ات كثرية يوم ًيا ،وآخرون م ّرة واحدة فقط .كث ٌري من املسيح ّيني يصلّون
من ّ
صبا ًحا ،مسا ًء وقبل تناول الطعام .يف العهد الجديد توجيهِ :
واظبوا عىل الصالة (رسالة
املسيحي يحيا باستمرار مع الله.
الق ّديس بولس الرسول األوىل إىل تسالونييك  .)١٧ :٥معنى هذا أ ّن
ّ

 )٥يف أيّة وضعية يُ ِّ
صل املسيح ّيون؟
ال وضعية مح ّدد ًة لصالة املسيح ّيني .يف الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف فنلندا ،كث ًريا ما
تكون أصابع اليدين متشابكة .يف الق ّداس اإللهي ،هناك وقوف وجلوس عند الصالة،
وهناك من يركع ،أو من يُغ ِمض عينيه.

 )٦يف أ ّية لغة ُي ّ
صل املسيح ّيون؟
يصل لله بلغة أُ ّمه ،ويقرأ يف الكتاب املق ّدس فيها .غالبًا ما تكون الصالة
مسيحي ّ
كل
ّ
ّ
والكتاب املق ّدس ،متعلّقني ببعضهام البعض ،أل ّن مواض َع كثري ًة يف الكتاب املق ّدس ،هي
مبثابة صلوات ،وهكذا فقراءة نصوص منه تكون مبثابة صالة.
يصل يف أيّة لغة كانت .عىل سبيل املثال ،يف دولة أجنبية،
املسيحي أن ّ
يستطيع
ّ
دمج الكتاب املق ّدس بالصالة ،مع أنّه ال يفهم
املسيحي يف الق ّداس
يستطيع
اإللهيَ ،
ّ
ّ
اللغة املحل ّية.

أي اتّجاه ّ
يصل املسيح ّيون؟
 )٧نحو ّ
املسيحي يف الكنيسة ،فهو يتّجه نح َو املذبح.
يصل
معي ،لك ْن عندما ّ
ال يوجد ات ّجاه ّ
ُّ
عادة تكون عىل املذبح صورة يسوع املسيح ،أو صورة لح َدث ما من الكتاب املق ّدس.
املصل يف تركيز أفكاره بالله .بالرغم من أ ّن
النظر إىل هذه الص َور ،مبقدوره مساعد َة ّ
شخصا ما ،إال أ ّن الصالة تكون لله وحده وليس لها.
الصور َة تُ ثّل ً
هنالك لدى مسيح ّيني كثريين عادةٌ ،وهي إشعال شمعة عند الصالة ،وتستطيع هذه
الشمعة املشتعل ُة املساعد َة عىل الرتكيز يف الصالة.
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 )٨كيف يستعدُّ املسيح ّيون للصالة؟
نفسه للصالة ،فإنّه يُركّز أفكا َره نحو الله .عندها ،ميكن لشخص
حض
عندما يُ ِّ
املسيحي َ
ّ
أي كتاب روحي آخ َر ،وهذا جز ٌء من الصالة
ما ،أن يقرأ من الكتاب املق ّدس ،أو من ّ
أيضا.
املسيحي للصالة عند االعرتاف بخطاياه ،ويطلب املغفرة؛
يف الق ّداس اإللهي ،يستع ُّد
ّ
وهذه صالة أيضً ا.

املسيح؟
 )٩أ ّية صالة علَّم يسو ُع
ُ
يسوع املسيح علّم الصالة

صل املسيح ّيون:
الربّانية ”أبانا الذي“ ،وهكذا يُ ّ

أبانا الذي يف ٱلساموات.
لِيتق ّد ِس ْٱس ُمك.
ِ
ليأت ملكوت ُك.
لتكُن مشيئتُك،
كام يف ٱلسامء كذلك عىل ٱألرض.
خب َزنا كفافَنا ِ
أعطنا ٱليو َم.
وٱغفر لنا ذنوبَنا،
كام نغ ِفر نحن لل ُمذنبني إلينا.
وال ت ُدخلْنا يف ٱلتجربة،
رشير.
لكن ن ّجنا من ٱل ِّ
أل ّن لك ٱل ُمل َْك وٱلق ّو َة وٱملجد
اآلنَ ،وإىل داهر ٱلداهرين.
آمني.
هذه الصالة الربّانية ُم ْدرجة أيضً ا يف كُتب ترانيم الكنائس اإلنجيلية اللوثرية .يُستعمل
مثل ،أناشي َد روحي ًة أي
خاص يف الق ّداس اإللهي ،ويض ّم بني دفّتيّه ً
كتاب الرتانيم بشكلٍ ّ
ترانيم ،صلوات وقانون اإلميان .الصالة الربّانيةُ ،مثبتة يف نهاية هذا الكُت ّيب أيضً ا .
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عن الصالة أيضا؟
 )١٠ماذا علَّم يسو ُع
املسيح ِ
ُ
يصل املر ُء لله،
الرب .و َوف َْق تعاليمه أيضً اّ ،
علّم يسوع املسيح أ ّن الصال َة مناجا ٌة مع ّ
كل ،تكون
وال يراه أحد من الناس .الصالة مع مسيح ّيني آخرين أمر ُمست َح ّب .عىل ٍّ
الصلوات مو ّجه ًة نحو الله ،وليس نحو أناس آخرين.
كل ما يف ُج ْعبته .ويف
بسط أما َمه َّ
الرب ،ويَ ُ
يستطيع اإلنسان يف الصالة التو ّج َه إىل ّ
الرب ويُس ّبحه .والصالة تقود أفكا َر اإلنسان وعقلَه ،لفهم مشيئة
الصالة ،يشكُر اإلنسان َّ
الله ،والعمل مبوجبها.

 )١١هل يصوم املسيح ّيون وكيف؟
صوصا قبل العيدين  -عيد امليالد وعيد ال ِف ْصح .الصوم
مسيح ّيون كثريون يصومون ،و ُخ ً
كل حال،
يف فنلندا ،ليس باألمر الها ّم بالنسبة لجميع الفنلنديني .هناك الكثريون ،عىل ّ
التقليل من الطعام والرشاب الزائدين .يف أوقات الصوم ،ال يتناول
َ
الذين يو ّدون
الشخص عادةً ،ال اللح َم وال منتوجات الحيوانات ،عندها ُيكن ُ
طعام نبايت.
تناول ٍ
ُ

 )١٢ماذا يعني الصو ُم للمسيح ّيني؟
الرب .كام ويساعد
عىل ضَ ْوء تعاليم الكتاب املق ّدس ،معنى الصوم ،هو االستعداد للقاء ّ
نقص الطعام ليس ها ًّما ،امله ّم بناء َعالقة حميم ّية مع
الصوم ،يف الرتكيز يف الصالةُ .
تنصب أفكا ُر اإلنسان عىل
الرب .الصوم يساعد يف البحث عن هذه العالقة ،بحيث ُ
ّ
ُّ
الله.
خاصة ،عندما يطلب من الله الربكة والحامي َة
يستطيع
املسيحي أن يصوم أيضً ا ألسباب ّ
ّ
يف حياته ،واملؤازرة يف ظروف الحياة الصعبة.

 )١٣أيجوز للمسيح ّيني ُ
تناول كا ّف ِة األطعمة؟
املسيحي َ
كل األطعمة.
تناول ّ
يسوع املسيح مل يُف ِّر ْق بني ألوان األطعمة ،وعليه يستطيع
ُّ
بعض املسيح ّيني يستغربون ألوانًا مع ّينة من الطعام ،لدى أت ْباع ديانات أخرى.
يقول يسوع املسيح:
ما يد ُخل الف َم ال يُن ِّج ُس اإلنسا َن ،بل ما يخ ُرج م َن الفم هو الذي يُن ِّجس اإلنسان.
(إنجيل متّى .)١١ :١٥
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املسيحي من ماله؟
أي مبل ٍغ ُيعطيه
ُّ )١٤
ُّ
املسيحي من مال .بعض املسيح ّيني،
ال توجد تعالي ُم دقيق ٌة بالنسبة ملقدار ما يت ّربع به
ّ
يُعطون من حني آلخ َر ،وهناك آخرون مينحون بانتظام ،وآخرون يَ َهبون بسخاء حقًّا ،ويف
املقابل ،نج ُد َمن ال يُرفد شيئا.
عمل الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف فنلندا من رضائب الكنيسة ،معنى ذلك َخصم
ُي َّون ُ
معي من راتب العضو يف الكنيسةَ ،وفْق ِمقدار الدخلِ .أضف إىل ذلك ،هناك
مبلغ ّ
الكث ُري من املسيحيّني ،الذين يت ّربعون باملال من أجل العمل التبشريي ،وعمل ال ِّدياكونْيا
الخريي).
( ،diakoniaرعاية وخدمة املحتاجني ،عمل الكنيسة
ّ
كل ق ّداس إلهي ،ويُطلق عىل هذا الج ْمع
ويف الكنيسة ،ت ُج َمع الت ّربعات دو ًما ،خالل ّ
اس ُم ’التقدمة‘ ( عطايا ،مل ِّة الصينية .)kolehti ،وتُق ّدم هذه الت ّربعاتُ لصالح جهة
مع ّينة ،تح ّد ُدها الكنيسة ،وهي عاد ًة تُعنى باألعامل الخريية يف فنلندا ،أو خارجها.

بالحج؟
 )١٥هل يقوم املسيح ّيون
ّ
زيارة أماك َن مق ّدسة ،هي تقليد قديم عند املسيحيني ،مع أ ّن ذلك ليس ف ْرضً ا ،ومث ّة
الحج بح ّد ذاته ،ليس ذا أهم ّية .إنّه يُذكّر املر َء بيشء
للحج إىل روما .مكان ّ
عادة قدمية ّ
املسيحي من الله .كثريون يقومون بزيارة مدينة القدس ،وأهم األماكن
مق ّدس ،ويُق ِّر ُب
َّ
التي عاش فيها يسوع املسيح وقربه.
كنائس ،أو أماك َن تاريخية ،حيث أُعلن فيها
بعض املسيح ّيني يف فنلندا ي ُح ُّجون إىل
َ
اإلنجيل .وهكذا مييش املسيح ّيون سوي ًة يف مكان جليل يف نظر املسيح ّية.
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املسيحي
اإلميانُ
ُّ

 )١٦ما هو قانون اإلميان لدى املسيح ّيني؟

تعود قوانني إميان املسيحيني إىل ما قبل اإلسالم ،إىل القرون األوىل للكنيسة املسيحية.
يف هذه القواننيُ ،خالصة مخترص ٌة لتعاليم الكتاب املق ّدس ،ومن املمكن قراءت ُها برسعة،
ملعرفة ما يؤمن به املسيحيّون.
يف فنلندا ،يُستعمل قانو ُن اإلميان الرسو ُّيل بالدرجة األوىل ،ويُتىل بصوت واحد يف
النيقاوي أيضاِ .ز ْد عىل ذلك،
الق ّداس اإللهي؛ كام وكث ًريا ما يُتىل قانون اإلميان
النيقي/
ُّ
ُّ
اإلسكندري.)٣٧٣-٢٩٣ ،
ْناسيوس األ ّول
ّ
ْناسيوس (البابا أَث ْ
هناك ما يُس ّمى بقانون إميان أَث ْ

قانونُ اإلميانِ الرسو ُّيل
شخيص عند إجراء املعمودية ،لذلك
قانو ُن اإلميان الرسو ُّيل هو ،يف األساس ،اعرتاف
ّ
شخيص ،يتّخذه
التنص بالنسبة للكبار ،عبار ٌة عن قرار
تكون صيغته ”أنا أو ِمن“ّ .
ّ
كل ق ّداس
الشخص ،ويعرتف به عل ًنا أما َم أناس آخرين .كام ويُتىل قانون اإلميان يف ّ
كل مضمون اإلميان ،منذ الخليقة وحتّى الدينونة النهائية
إلهي .إنّه يحيك باختصارَّ ،
ّ
وعاقبة األيّام.
ُ
الصيغة ’الرسو ّيل‘ مشتقّة من لفظة ’رسول‘ ،وهي التسمية التي أطلقت عىل تابعي
ثبت يف نهاية هذا الكت ّيب.
يسو َع املسي ِح األوائل .قانون اإلميان الرسو ُّيلُ ،م ٌ

 )١٧هل ُيصبح اإلنسان مسيح ًّيا إذا قرأ قانون اإلميان؟
الشخص مسيح ّيا ،ال أحد يُصبح مسيح ًّيا
إ َّن ُمج ّر َد قراءة قانون اإلميان ،ال تجعل
َ
بالصدفة .تِالوة قانون اإلميان أم ٌر ها ّم ،ولكن ال ب ّد أن يُرا ِفقَها أيضً ا إميا ٌن صادق بالله
من ِقبل الشخص .ميكن للشخص أن يُصبح مسيحيًّا عن طريق اإلميان واملعمودية.
يسوع املسيح قال:
خل ُُص ( “...إنجيل مرقس .)١٦ :١٦
” ّ
كل من يؤم ُن ويتع ّم ُد ي ْ
يعتقد املسيح ّيون ،أنّه يف املعمودية ،يُصبح اإلنسان عض ًوا يف عائلة الله .يف الكنيسة
اإلنجيلية اللوثرية يتع ّمد الشخص وهو طفل .إذا نوى إنسان بالغ أن يعتنق الديانة
أي موظّف يف األبرشية عن ذلك.
املسيحية ،فعليه أ ّولً أن يتح ّدث مع ال ِق ّسيس أو مع ّ
املسيحي.
يف بعض األحيان ،ت ُنظَّم مجموعاتٌ للكبار ،حيث ُيكن تعلّ ُم أُصو ِل اإلميان
ّ
ال ِق ّسيس يقوم باملعمودية ،وبع َدها يُصبح الشخص مسيحيًا و ُعض ًوا يف الطائفة.
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وروح قدس .هل للمسيح ّيني إله
أب ،واب ٌن ُ
 )١٨يؤمن املسيح ّيون أنّ اللهَ ٌ
واحد أم ثالثة آلهة؟
املسيح ّيون يُؤمنون بأ ّن الل َه واح ٌد .مع ذلك ،فإنّهم يؤمنون أيضً ا ،بأ ّن يف الله ثالث َة
أقانيم .ويستند هذا االعتقاد إىل إعالن الله نفسه .يصف املسيح ّيون ثالوثَ الله باالسم:
مثل يف الرسالة
اآلب ،واالبن والروح القدس ،استنا ًدا إىل ما ورد يف الكتاب املق ّدس .ورد ً
إىل كنائس غالطية:
روح ابنه إىل قلوبنا هاتفًا :أيب ،يا أيب“ (غالطية
”والدليل عىل أنّكم أبناؤه هو أنّه أرسل َ
.)٦ :٤

 )١٩ملاذا يقول املسيح ّيون إنّ اللهَ هو اآلب؟
خاصتُه ،ينتمي
كل يشء ،خلق العالَم وجمي َع البرشّ ،
أصل ّ
الله هو اآلب ،فهو ُ
والكل ّ
إليه.
كل
للرب ،فطُردا من ال ِفردوس .منذ ذلك الحني ،انفصل ّ
يف البدء ،أخطأ آد ُم وح ّواء ّ
املسيح إىل العالَم ،وهو الذي أعاد ال َعالقة ما بني
البرش عن الله ،لذلك أرسل الل ُه يسو َع
َ
الساموي ،وهم يؤمنون بأنّه يرعاهم،
البرشي .املسيحيّون هم أبناء اآلب
الله والجنس
ّ
ّ
كل لحظة ولحظة.
ويعتني بهم يف ّ

املسيح هو اب ُن الله؟
 )٢٠ملاذا يقول املسيح ّيون إنّ يسو َع
َ
الكتاب املق ّدس يش َهد أ ّن يسوع املسيح هو ابن الله .أ ّولً  ،أخرب ُ
املالك ِ َجربائيل مري َم
رصح بذلك الحقًا.
بذلك قبل والدة يسوع املسيح .وكان بُطْ ُر ُس ،تلمي ُذ املسيح ،قد ّ
وكان يسوع بنفسه ،قد أعلن أمام كاهن اليهود األكرب بأنّه ابن الله .حتّى ذلك الوقت،
رسا دفينا .ويف النهاية ،مات يسوع املسيح ،بالضبط ألنّه
أبقى يسوع املسيح ذلك األم َر ًّ
مم ينبغي ،وعليه
اعرتف بأنّه كان اب َن الله .هذا االعرتاف بالنسبة لليهود ،كان أكرثَ ّ
ق ّرروا قتلَه لهذا السبب.
املسيح هو الله .معنى القول بأ ّن يسوع املسيح
إ ّن التسمية ”ابن الله“ لتص ّو َر أ ّن يسوع
َ
العادي لقولنا بأنّنا أبناء والديْنا .الله أرسل يسوع املسيح
اب ُن الله ،يختلف عن املعنى
ّ
إىل العالَم ،ونفّذ ِخطّته بالكامل ،وأعاد ال َعالقة ما بني الله واإلنسان.
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 )٢١ماذا ِ
يقصدُ املسيح ّيون بعبارة ”الروح ال ُقدُ س“؟
الروح ال ُق ُدس هو روح الله .عندما يتكلّم املسيح ّيون عن الروح القدس ،يقولون :هو
أبدي وهكذا كان عىل الدوام .الله هو اآلب ،واالبن والروح
أبدي ،كام أ ّن الل َه ّ
روح الله ّ
القدس.
يسوع املسيح وعد بإرسال روح الله الق ّدوس ،الذي يولِد اإلميا َن عند اإلنسان .الروح
القدس يض َمن لإلنسان أ ّن اإلميان بيسوع املسيح هو الذي خلّصه.
الروح القدس يساعد يف فهم الكتاب املق ّدس ،ويجعله حيًّا نابضا .ضمري املسيحيني،
كث ًريا ما يُحذّرهمّ ،إل أنّهم بحاجة إىل إرشاد الروح القُدس أيضا .الروح ال ُق ُدس ،يُخرب
املسيح ّيني يف أيّة أمور ارتكبوا خطايا .كام ويساعد الروح القُدس يف العيش َوف َْق مشيئة
أمل وبهجة.
الله ،ويذكّرنا بيسوع املسيح ،ومي َنح الحيا َة ً

مريم العذرا ُء للمسيح ّيني؟
 )٢٢ماذا تعني ُ
كانت مري ُم صبي ًة عادي ًة ،آمنت بالله .فوجئت متا ًما ،عندما زارها املالك يف بيتها .الله
كان ِ
قد ٱختار مري َم لتكون والدة يسوع .لقد َحبِلت مع أنّها مل تكن مع ر ُجل ،إنّها
ِ
أنجبت االب َن يسوع .يك ِّرم املسيح ّيون مري َم العذراء ،ألنّها
معجزة الله .مريم العذراء،
آمنت بالله وقَب ِ
ِلت القيا َم مبه ّمتها .مريم العذراء ،هي أُنْ وذَج لإلنسان املؤمن الطاهر.

املسيح عىل الصليب؟
 )٢٣هل مات يسو ُع
ُ
أحداث موت يسوع املسيح عىل الصليب يف الكتاب املق ّدس ،هي أكرثُ األحداث
التاريخية اثباتا .تتح ّدث الكتب التاريخية اليونانية واليهودية والرومانية عن موت
املسيح.
عم جرى ليسوع يف خالل اليوم األخري قبل موته.
يُخربنا الكتاب املق ّدس بالتفصيلّ ،
يسوع ُسجن ،حوكِمُ ،جلدُ ،سخر منه ث ّم ٱقتيد للصلب .يسوع بقي ح ًّيا عىل الصليب
جندي روما ّين ليتأكّد من
الست ساعات فقط .وعندما مات يسوع املسيح ،جاء
قراب َة ّ
ّ
موته ،فطعن جنبَه بح ْربة.
ُ
يروي الكتاب املق ّدس أ ّن يسوع املسيح ،أنزِل عن الصليب ث ّم ُدفن ،وكان الجنود
الرومان يح ُرسون القرب .بعد مرور ثالثة أيّام عىل موته ،قام يسوع من بني األموات.
النساء اللوايت كُ ّن يتب ْعنه ،وج ْدن القرب فارغًا .هناك ،ظهر املالك للنساء وأخربه ّن بأ ّن
املسيح
حي .بعد قيامته ،ظهر يسوع
ُ
يسوع املسيح ،قد قام من بني األموات ،وهو ّ
لجمعٍ غفري من تالميذه قبل ُصعوده إىل السامء.
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 )٢٤ملاذا مات يسو ُع املسيح؟
ِ
تحت وطأة الخطيئة
عندما
انفصمت ال َعالقة ما بني الله واإلنسان ،وقع اإلنسان َ
واملوت .اإلنسان لوحده غ ُري قاد ٍر عىل تحقيق مشيئة الله بصورة كاملة يف ات ّباع الحياة
العش ،وهي ُمثبتة يف ذيل هذا الكتيّب
الصالحة .مشيئة الله ،قد ُع ّب عنها يف الوصايا ْ
كل يشء .أعاملُنا الس ّيئة ،وعج ُزنا عن
أيضا .الله يري ُدنا أن نقوم دامئًا بعمل الصواب يف ّ
عمل الخري ِ
تفصلُنا عن الله.
الكتاب املق ّدس يص ّو ُر موتَ يسوع عىل الصليب بال ِفداء .كانت هناك حاجة لقربان
اثم بامل ّرة ،إلعادة الناس إىل الله .الله رحيم ،ويريد أن يسام َحنا عىل
مق ّدس ،بدون ٍ
أفعالنا الس ّيئة .عودة الناس إىل الله ممكن ٌة عن طريق ِفداء يسوع املسيح ،الذي ت ّم
ملغفرة خطايا الناس.
للمسيحي ضام ٌن مؤكَّد ،عىل
إ ّن موتَ يسوع املسيح وصعو َده إىل السامء ،هام بالنسبة
ّ
كل األموات.
حب جميع الناس .يف عاقبة األيّام س ُيقيم الل ُه َّ
أ ّن الله يُ ُّ

الخالص؟
 )٢٥ماذا يعني
ُ
الخالص يعني ،أن تكون ال َعالقة بني اإلنسان والله ح ّي ًة وثيق ًة يف هذه الدنيا ،واملصري
املليح يف اآلخرة ،بعد الدينونة األخرية .حينام يُؤمن اإلنسا ُن بيسو َع املسيح ،يُصبح قاد ًرا
عىل أن يكون ُملكًا لله يف حياته ،ويحظى بضامن الخالص وهو يف هذه الفانية.

 )٢٦ما معنى ال ِّن ْعمة؟
ال ِّن ْعمة هي ِهب ُة الله للناس ،التي بها ت ُغفر خطايانا .بنعمته هذه ،كفّر الله عن
خطايانا .النعمة هي مبثابة مح ّبة الله للناس ،ونحن ال نستحقُّها .الله الق ّدوس ،ير َحم
اإلنسا َن الخاطى َء ،ويريد أن مينح َننا الخالص.

للمسيحي أن يفعل ما يشاء ،ألنّ خط ّي َته تُغْف ُر؟
 )٢٧هل يجوز
ّ
املسيحي
ارتكاب اآلثام.
املسيحي ،ال تعني أنّه يجوز له
إمكانية مغفرة الخطايا لدى
ُ
ّ
ّ
يك َره الخطايا يف حياته
الخاصة ،فعندما يرتكب الخطيئة يح َزن ،وعندها يتو ّجه نحو
ّ
الله تائ ًبا طال ًبا مغفرة خطاياه .الله يتوقّ ُع من املسيح ّيني أن ميارسوا حياة مق ّدسة ،وهم
يرغبون يف العيش َوف َْق ما يقول الله.
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املسيح ،ماذا ُيفكّر املسيح ّيون عن مح ّمد؟
 )٢٨املسلمون يحرتمون يسو َع
َ
أي يش ٍء عن مح ّمد ،لذلك مل يتْبعِ املسيح ّيون تعالي َمه .لو آمن
الكتاب املق ّدس ال يقول َّ
مسلم وليس مسيح ّيا .يريد املسيح ّيون ،أن
املسيحي بأ ّن مح ّم ًدا هو رسول الله ،لكان
ً
ُّ
يتكلّموا عن مح ّمد باحرتام ،ألنّهم يعلمون أنّه ها ّم ج ًّدا بالنسبة للمسلمني.

 )٢٩هل يُؤمن املسيح ّيون بيوم الديْنونة؟
كل
يُعلّ ُمنا الكتاب املق ّدس ،أنّه يف نهاية التاريخ البرشي ،سيدعو الل ُه جمي َع الناس من ّ
كل البرش إىل مجموعتني.
قس ُم ُّ
األزمنة ،ليمثُلوا أما َمه للحساب .يف يوم الدينونة ،سيُ َّ
غال ًبا ما يبدو ،أن الظل َم يف العالَم يزدهر وال يلقى ال ِعقاب .عىل الجميع يف يوم
الحساب ،أن يُجيبوا عن أفعالهم ،والله س ُينج ُز العدل النها ّيئ.
كل الذين آمنوا به ،وسيتّحدون أخ ًريا مع
املسيح عن ّ
يف يوم الحساب ،سيدافع يسو ُع
ُ
كل الحزن واله ّم .مع الله سوف يسود السال ُم والخري.
الله ،وسيزول ُّ

 )٣٠هل يُؤمن املسيح ّيون بال َج ّنة وبالجحيم؟
نعم يؤمن املسيحيون بالج ّنة وبالجحيمَ .وفقًا للكتاب املق ّدس ،أُ ِع َّد الجحيم يف األصل
للشيطان ومالئكته .الجحيم هو االنفصال النها ّيئ عن الله.
املسيح ّيون يُفضّ لون التح ّدثَ عن السامء بدلً من الج ّنة .عىل ضَ ْوء الكتاب املق ّدس،
كل من يؤمن بيسوع
الله يف السامء ،ويرغب يف إنقاذ الناس ،هناك حيث هو موجودّ .
املسيح ،س ّي ًدا ومخل ًِّصا ،سيدخل السامء.

سيدخل الج ّنة؟
ُ
املسيحي أن يكون عىل يقني بأنّه
 )٣١هل يستطيع
ُّ
املسيحي أن يكون واثقًا من دخوله الج ّن َة ،أل ّن الله وعد بذلك يف الكتاب
نعم يستطيع
ّ
بكل وعوده .والله ِ
كل من يؤمن بيسو َع املسيح،
قد ٱلتزم بخالص ّ
املق ّدس ،والله يفي ّ
املسيحي أن يكون مو ِق ًنا بأنّه س ُيخلَّص .ضامن الخالص يستند إىل وعد
ولذلك يستطيع
ّ
املسيحي الط ّيبة.
الله ،وليس إىل أعامل
ّ
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الشيرة؟
 )٣٢هل ُيؤمن املسيح ّيون بالشيطان وباألرواح ِّ ِّ
املسيحي،
رشيرة ،ال يُعتربان نقطة جوهرية يف اإلميان
يف الواقع ،الشيطان واألرواح ال ّ
ّ
ولذلك ال ذك َر لها بشكل خاص ّيف قانون اإلميان .حسب الكتاب املق ّدس ،هناك وجود
رشيرة ،كام ومنح
رشيرة .يسو ُع املسيح قد ح ّرر الناس من أرواح ّ
للشيطان واألرواح ال ّ
رشيرة من الناس .وما زلنا يف أيّامنا هذه ،نرى مسيح ّيني
ألتباعه الق ّو َة لطرد األرواح ال ّ
بسلطان اسم يسوع املسيح.
رشيرة باالبتعاد ُ
قادرين عىل أمر األرواح ال ّ

موقف املسيح ّيني من الل ْعنة؟
 )٣٣ما
ُ
هناك يف العالَم لَ َعنات مختلفة؛ أحيانًا يكون األمر مبثابة خوف نابعٍ من اإلنسان نفسه،
وم ّرات أخرى تكون اللعنة واقع ّية ج ّدا .يف كلتا الحالتني ،توجد للمسيح ّيني صال ٌة ض ّد
رشيرة.
كافّة ال ِقوى ال ّ
يسوع املسيح علّم الصالة التالية:
أبانا ٱلذي يف ٱلساموات.
ِلِيتق ّد ِس ْٱس ُمك.
ِ
ليأت ملكوت ُك.
لتكُن مشيئتُك،
كام يف ٱلسامء كذلك عىل ٱألرض.
ُخب َزنا كفافَنا ِ
أعطنا ٱليوم.
وٱغفر لنا ذنوبَنا،
كام نغ ِفر نحن أيضً ا للمذنبني إلينا.
وال ت ُدخلْنا يف ٱلتجربة،
ٱلشير.
لكن ن ّجنا من ِّ ِّ
أل ّن لك ٱل ُمل َْك وٱلق ّو َة وٱملجد
ٱآل َن وإىل داهر ٱلداهرين.
آمني.
والشور.
من املمكن تِالو ُة هذه الصالة الربّانية ض َّد جميع الل َعنات ُّ
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 )٣٤هل ُيؤمن املسيح ّيون باملالئكة؟
كل يشء ،الواقع املريئ والواقع غري املريئ ،عىل ح ٍّد َسواء.
لقد خلق الله َّ
عارض الل َه وتبِع الشيطانِ .قس ٌم آخ ُر من
تنتمي املالئكة إىل الواقع املر ّيئ ،وبعضها َ
املالئكة يؤمن بالله ،واملالئكة تقوم بخدمة املؤمنني بالله.
رسائل من عند الله ،وقد ذُكرت أسام ُء
يتح ّدث الكتاب املق ّد ُس عن مالئكة نقلت َ
حارسا له،
بعضها مثلَ ِ :جربائيل وميخائيل .يعتقد املسيح ّيون ،أ ّن لكل إنسانٍ مالكًا ً
يرافقُه بعد املعمودية.
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املقدس
املقدس هو كتاب املسيح ّيني ّ
الكتاب ّ
 )٣٥عال َم يحتوي الكتاب املقدّ س؟

الكتاب املق ّدس عبار ٌة عن مجموعة من األسفار ،عددها ستّة وستّون ،كُتبت يف أزمان
مختلفة .أقدم أجزاء الكتاب املق ّدس ،كُتبت قبل ميالد يسوع املسيح بقُرون من الزمان،
األقل ،يف القرن األول للميالد .األسفار القدمية ،مكتوبة
يف حني أ ّن أحدث َها قد ُد ِّون ،عىل ّ
باللغة العربية ،باستثناء بعض ال ِقطع املد ّونة باللغة اآلرامية ،ال س ّيام يف ِسف َري ِع ْزرا
ودانيال ،أ ّما أسفار العهد الجديد فمكتوب ٌة باليونانية.
يُشار إىل أ ّن أحداث الكتاب املق ّدس ،قد وقعت ،يف األساس ،يف فلسطني ،والجزء القديم
أي العهد القديم ،يروي تاريخ اليهود .وباملقابل ،الجزء الجديد ،أي العهد الجديد،
منهّ ،
يتح ّدث عن عمل يسو َع املسيح ،ونشأة الدين املسيحي.

 )٣٦ملاذا هناك يف الكتاب املقدّ سَ ،ع ْهدٌ قديم وعهد جديد؟
العهد القديم ،هو جز ٌء من مجموعة الكتابات املق ّدسة لدى اليهود .إنّه يروي ِق ّصة
مناذج أساسية يف اإلميان ،مثل إبراهيم الخليل ،موىس كليم
الخليقة ،كام يتح ّدث عن َ
الله ،وامللك داؤود .ويتط ّرق الكتاب املق ّدس أيضً ا ،إىل نشوء الشعب اليهودي وتاريخه،
وأعامل األنبياء وتعاليمهم .هناك يف العهد القديم ،القانون (التوراة ،أسفار موىس
الخمسةِ :سفر التكوين ،سفر ال ُخروج ،سفر الالويني ،سفر العدد ،سفر التثنية أو تثنية
االشرتاع) الذي أعطاه الله للنبي موىس ،ووصايا الله العرش .وهنالك يف العهد القديم
كذلك ،تاريخ ،كتابات ،وعظ األنبياء ،شعر ِ
وحكمة.
يقرأ املسيح ّيون يف الكتاب املق ّدس أيضً ا ،ألنّه يتح ّدث عن عمل الله يف حياة اليهود،
الخالص لجميع الشعوب .العهد القديم ،هو
ويحتوي أيضً ا عىل وعود ،بأ ّن الله سيجلِ ُب
َ
بش مبجيء يسوع املسيح إىل العالَم.
كتاب مق ّدس بالنسبة للمسيح ّيني ،ألنّه يُ ِّ
يف العهد الجديد ،هناك أربعة أشخاص :متّىُ ،م ْرقُس ،لوقا ويو َح ّنا ،الذين ير ُوون
قص َة حياة يسوع املسيح .كام ويحيك العهد الجديد أيضً ا ،عن أعامل أتْباع املسيح
ّ
األوائل ،ث ّم عن نُشوء الكنيسة املسيحية ،واإلميان املسيحي .ويف أسفار العهد الجديد
رسائل إىل مجموعات املؤمنني (الطوائف،
أيضً ا ،تعالي ُم تالميذ املسيح ،وهي مبثابة َ
املسيحي ،ومعنى ات ّباع يسوع املسيح.
رشح دالل َة اإلميان
األبرشيات) ،وهي ت َ
ّ
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الكتاب املقدّ س؟
 )٣٧كيف تَ َبلْ َو َر
ُ
تبلور الكتاب املق ّد ُس عىل مدى قُرون من الزمان ،وكان كُتّابه شُ هو ًدا عىل األحداث،
التي تح ّدث الله عنها للناس بلسان أنبيائه .إ ّن الكتاب املق ّد َس ،ليس إمال ًء حرف ًّيا لكالم
الله ،ولك ّن الل َه ،قد أرشد الناس إىل كتابته.
مختلف املصائر واألعاملِ ،
الخاصة بأناس،
والخطابات والتعاليم
اب مختلفون ،د ّونوا
َ
ّ
كتّ ٌ
الوحي منه .إتَّخذ العهد القدي ُم شكلَه النها َّيئ ،يف القرن
أُرسلوا من ِقبل الله ،وتل ّق ْوا
َ
األ ّول للميالد ،أ ّما بالنسبة للعهد الجديد ،فقد حصل ذلك يف القرن الثالث للميالد.

 )٣٨هلِ
الكتاب املقدّ ُس م ْو ٌ
ثوق به؟
ُ
هناك عد ٌد كبري من امل َ ْخطوطات التي تحتوي عىل الكتاب املق ّدس ،قام الباحثون
أي أنّه غري
مبقارنتها ،وت ّوصلوا إىل نتيجة ،تقيض بأ ّن َّ
نص الكتاب املق ّدس جدي ٌر بالثقةّ ،
مزيَّف أو مح َّرف.
يروي الكتاب املق ّد ُس بثق ٍة ،كيف أ ّن الل َه يتكلّم ،ويعمل يف عالَم الناس ،ويف الحياة .إ ّن
تجارب ماليني من بني البرش ،تش َهد مبِصداقية الكتاب املق ّدس أيضً ا .حينام سار الناس
الرب ،عاشوا تجرب َة تغيريِ الله لحياتهم.
عىل َه ْدي كلمة ّ

الكتاب املقدّ َس؟
 )٣٩بأيّة لغ ٍة يقرأ املسيح ّيون
َ
كل بلغة أُ ّمه .لقد تُرجِم
يقرأ املسيح ّيون يف جميع أنحاء العالَم ،الكتاب املق ّد َسٌّ ،
الكتاب املق ّد ُس من اللغتني ،العربية واليونانية ،إىل جميع لغات العالَم الها ّمة .من
الرب ،بلغة أ ّمه.
األهمية مبكان ،أن تت ّوف َر ّ
لكل شخص إمكاني ُة َسامع أو قراءة كلمة ّ
الرب ،ليست مرتبط ًة بلغة مع ّينة .يعتقد املسيح ّيون ،أ ّن ترجم َة الكتاب املق ّد ِس،
رسالة ّ
ال تش ِّو ُه رسالتَه ،إذ أ ّن الل َه يتكلَّ ُم بجميع لغات البرش.

أناجيل؟ وما معنى كلمة ’إنْجيل‘؟
َ
 )٤٠ملاذا يف الكتاب املقدّ س أربع ُة
’اإلنْجيل‘ كلمة ُم َع َّربة من اللغة اليونانية (إي َڤ ْنچِ لْيون) واملعنى :البِشارة السا ّرة ،بُرشى
رسلٍ من الله للمسيحيّني ،بل هو رواي ُة أَتْباع يسو َع
الخالص .اإلنجيل ليس بكتاب ُم َ
عم شاهدوا وس ِمعوا عن حياة يسوع املسيح ،موته وقيامته .ويف العهد
املسي ِحّ ،
الجديد ،أرب ُع رِوايات كهذه ،تتح ّدث عن حياة يسوع املسيح وهي :إنجيل متّى ،إنجيل
ُم ْرقُس ،إنجيل لوقا وإنجيل يوح ّنا .وهي مجتمعة ،تعرِض صور ًة موثوقًا بها ،ب ُخصوص
ما قال يسوع املسيح وفعل.
20

إنجيل َب ْرنابا؟
 )٤١ما هو ُ
إنجيل بَ ْرنابا هو تزوير .لقد أَ ِ
ثبتت األبحاث العلمي ُة ،أ ّن إنجيل بَ ْرنابا ،قد ظهر يف
إيطاليا بعد حياة املسيح بألف وخمسامئة عام .يف األصل ،كُتب باللغتني ،اإليطالية
نص األناجيل َوفْق ما ورد يف القرآن،
واإلسبانية ،عندما أراد شخص ُمسلم ،كتاب َة ّ
النبي يسو َع املسيح ،يف حالة
والتقاليد اإلسالمية .وقد كان يتص ّور كيف ستظ َهر ّ
قص ُة ّ
كتابتها عىل ضَ ْوء التعاليم اإلسالمية.

 )٤٢من كان بولُس؟
َ
إلحاق الرضر بهمّ ،إل أنّه
بولُس كان ُمعل ًِّم يهوديًا ،عارض املسيح ّيني يف البداية ،وأراد
اعتنق املسيح ّية ،بعد أن ظهر له يسو ُع املسيح ،القائ ُم من بني األموات .بعد ذلك،
بش الجميع بيسوع املسيح ،وساعد املسيحيّني يف فهم تعاليم يسوع
أخذ بولس يُ ِّ
املسيح .بولس أعلن أ ّن يسوع املسيح ،جاء من أجل جميع شعوب العالَم .قام الرسول
ٍ
بولس ب ِر ْح ٍ
أبرشيات جديد ًة يف شتّى أنحاء
وأسس
الت طويلة واعظًا بيسوع املسيحّ ،
اإلمرباطورية الرومانية .كام وكتب بولس لألبرشياتَ ،
املسيحي ،وق ّدم
حول أصول اإلميان
ّ
ٍ
ثبت يف العهد الجديد.
إرشادات حول الحياة املسيحيةِ .قسم من تلك الرسائلُ ،م ٌ

الكتاب املقدّ َس؟
 )٤٣هل يحرتم املسيح ّيون
َ
الكتاب املق ّدس ،أل ّن الل َه يتكلَّم من خالل ِقصصه .رسالة الكتاب
يحرتم املسيح ّيون
َ
نصا.
املق ّدس ،أه ُّم من شكله ،كتابًا أو ًّ
يتجل احرتام املسيح ّيني للكتاب املق ّدس ،يف كيف ّية التعامل معه يف الق ّداس اإللهي.
ّ
أفضل طريقة الحرتام الكتاب
ي ِقف املسيح ّيون ويُس ِّبحون الل َه عند قراءة اإلنجيل .إ ّن َ
العيش عىل ه ْديه.
ُ
املق ّدس ،هي
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الكنيسة
 )٤٤ما معنى لفظ ِة ’الكنيسة‘؟
ميكن للفظة ’الكنيسة‘ (آراميّة األصل وتعني :التج ّمع) أن تعني:
اإللهي.
اس
ِ )١عامرة الكنيسة حيث يُقيم املسيح ّيون الق ّد َ
ّ
مثل :الكنيسة الكاثوليكية ،الكنيسة األرثوذكسية والكنيسة
 )٢طائفة مسيح ّية مع ّينة ً

اللوثرية.
كل املسيح ّيني ،من جميع الكنائس
 )٣كنيسة يسو َع املسيح الجامعة يف العالَم ،أي ّ
والدول واألزمنة.

كنائس مختلفة؟
 )٤٥ملاذا هناك
ُ
تك ّو ِ
نت الكنيسة املسيحية بالتدريج ،بعد موت يسوع املسيح وقيامته ،أي بعد عام
ِ
انقسمت الكنيسة عام  ،١٠٥٤إىل مسيحية
ثالثني بالتقريب .بعد ألف سنة تقري ًبا،
رشقية ومسيحية غربية .جاء ذلك االنقسا ُم نتيج ًة ألسباب كثرية ،ثقافية ،إدارية
ِ
انقسمت الكنيسة الغربية إىل فُروع ،منها
و ُجغرافية .ث ُ ّم يف القرن السادس عرش،
الكنيسة اللوثرية ،الكنيسة اإلصالحية والكنيسة األنجليكانية ،باإلضافة إىل نُشوء
طوائف أخرى صغرية .واملسيحية الرشقية ،أي الكنيسة األرثوذكسية ،انقسمت أيضً ا إىل
َ
ٍ
مجموعات كثرية.

الكنائس املختلف ُة يف ما بي َنها؟
 )٤٦هل تتناز ُع
ُ
غالبًا ما كان انقسا ُم الكنائس ،نات ًجا عن ِخالفات .نشوء كنيسة جديدة ،كان يعني أيضً ا،
رس َو ْحدة الكنيسة،
إجرا َء محادثات حول َو ْحدة املسيح ّيني ،وترسيخ العمل املشرتك .ك ُ
سعي من أجل البناء من جديد ،ال س ّيام يف القرن العرشين امل ُس ّمى
رافقه دامئًا ٌ
باملسكو ّين ،أي قرن َو ْحدة الكنائس وال ُجهود املشرتكة.
ٍ
عالقات
يف الوقت الراهن ،هناك مسا ٍع لتوحيد ال ِقوى بني املسيحيّني ،من أجل إقامة
مع أديان أخرى أيضً ا ،يف ِخضَ ّم التحديّات العاملية.
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 )٤٧ما هي الكنائِ ُس يف ِف ْنلَ ْندا؟
أك ُرب طائفة يف فنلندا هي الكنيسة اإلنجيلية-اللوثرية ،حيث ينتمي إليها  ٪٧٢،٨من
كنائس أخرى ،أصغ ُر منها بكثري
سكّان فنلندا ،ب َح َسب إحصاء العام  .٢٠١٥وهنالك
ُ
مثل :الكنيسة األرثوذكسية ،الكنيسة الخمسينية ،الكنيسة الح ّرة ،الكنيسة الكاثوليكية،
الكنيسة امليثودية (املِ ْنهاجية) ،الكنيسة األنچليكانية ،كنيسة السبت ّيني ،إضافة
ملجموعات مسيح ّية صغرية أخرى.

 )٤٨هل شُ هود َي ْهوه واملو ْرمون مسيح ّيون؟
ال يُعترب شُ هود يَ ْه َوه واملورمون مسيح ّيون ،ألنّهم ال يعرتفون بأُلوهية يسو َع املسيح ،أ ّما
أنفسهم مسيح ّيني.
هم ،يف الواقع ،فيدعون َ
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الكنيسة اإلنجيلية-اللوثرية يف فنلندا
 )٤٩ما معنى اللفظتني ’’اإلنجيلية -اللوثرية‘‘؟
اللفظتان ’’اإلنجيلية -اللوثرية‘‘ تعنيان ،أ ّن الكنيسة اإلنجيلية-اللوثرية ،هي نتيج ٌة ملا
ين ،ما ْرتِن لوث َر (-١٤٨٣
يُس ّمى بحركة اإلصالح اإلنجيلية ،التي أطلقها الالهويت األملا ّ
 .)١٥٤٦كان ملارتن لوثر مؤيّدون ،وهكذا نشأت كنيسة تح ِمل اس َم عائلته.
مؤسس الخالص ،أ ّما اللفظة
الكلمة ’اإلنجيلية‘ ،تُشري إىل نِعمة الله يف يسوع املسيحِّ ،
’لوثري/ة‘ فمشتقّة من اسم العائلة ’لوث َر‘.

ِ
نشأت الكنيس ُة اإلنجيلي ُة-اللوثري ُة يف فنلندا؟
 )٥٠كيف
ِ
نشأت الكنيسة اإلنجيلية-اللوثرية ،عندما أطلق مارتن لوثر يف القرن السادس عرش يف
أملانيا ،حرك ًة إصالحي ًة حظيت بالتأييد يف السويد ،وآونتَها كانت فنلندا جز ًء منها .امللك
الديني
چوستاڤ ڤاسا ( ،١٥٦٠-١٤٩٦عىل العرش من  ١٥٢٣وحتّى وفاته) ،نفّذ اإلصالح
َّ
محل
يف ڤيتريوس يف الربملان عام  ،١٥٢٧وهكذا أَ ّسس الكنيسة اللوثرية يف البالد ،لت ُح َّل َّ
چريكوال ()١٥٥٧-١٥١٠
الكنيسة الكاثوليكية .يف فنلندا ،كان إنجاز األُ ْسقُف ميخائيل أ ْ
ها ًّما ،فقد ترجم إىل اللغة الفنلندية العه َد الجدي َد ،وأجزا ًء من العهد القديم ،وكذلك
كتب مؤل ٍ
كل
ّفات عن ال ُق ّداس اإللهي ،وعن صلَوات حياتية ،كانت ت ُتىل يف البيوتُّ .
هذا ،أوجد أرضية لحياة رع ّية إنجيلية-لوثرية ،وللتعليم وكذلك تطوير قُدرة الشعب
عىل القراءة بشكل عا ّم .ميخائيل أچريكوال ،يُدعى أبو اإلصالح الديني ،وأبو اللغة
املكتوبة يف فنلندا.
شيئًا فشيئًاِ ،
غدت الكنيس ُة اإلنجيلية-اللوثرية يف فنلندا ،كنيس َة الشعب ،وإليها ما زال
ينتمي القسم األك ُرب من الفنلنديني.

 )٥١ما هي الرع ّية؟
الرعية أ ِو الطائفة ،هي جامعة املصلّني املتك ّونة يف إطار الق ّداس اإللهي .راعي الكنيسة
يقود الرع ّية ،التي هي جز ٌء من األبرشية التي يرأسها امل ُطران .هناك يف فنلندا تسع
يل للرعايا اإلنجيلية-
أبرش ّيات ،ومنها واحدة سويديّة .يف العام  ٢٠١٥وصل العدد اإلجام ُّ
قسم ٌة حسب ُحدود البلديات.
اللوثرية يف فنلندا إىل  ،٤٠٨وحدودها ُم َّ
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 )٥٢ماذا يحدُ ث يف الطائفة (الرع ّية)؟
األسايس للرعية ،يف الق ّداس اإللهي املقام يو َم األحد .مها ّم القَسا ِوسة
يتجل النشاط
ّ
ُّ
الكنسي ُة املنضوية يف نطاق الق ّداس اإللهي تش ُمل القيام بطُقوس :املعمودية ،التثبيت
(املناولة األوىل ،أ ّول قربانة) ،ال ِّرباط املق ّدس ،ال ُج ّناز (التجنيز) .وباإلضافة إىل الق ّداس
ٍ
مناسبات أخرى ملختلف أعامر أبناء الرعية .يكون نشاط
الطوائف أيضً ا
اإللهي ،تنظِّم
ُ
خاص ،ومتع ّد َد الجوانب ج ًّدا .وهذه الطوائف (الكنائس)
الطوائف الكبرية كب ًريا بشكل ّ
الناس كافّ ًة َوفْق اإلمكانيات.
تساعد َ

 )٥٣م ْن ُه ُم ٱلعا ِملونَ يف الكنيسة؟
هناك يف الكنائس ،العدي ُد من القامئني بوظيفة ما ،فهناك باإلضافة إىل القَساوسة،
واملسؤولني عن املوسيقى والعاملني يف الدياكونيا ،ومرشدي العمل الشبايب ،عاملون
آخرون .كام وهنالك مجموعاتٌ كبرية من أبناء الرعايا ،تقوم مبها ّم متن ّوعة بشكل
تط ّوعي .الجدير بالذكر ،أ ّن معظم العاملني يف الكنيسة ،ه ّن من النساء ،و ِم َن امل ْمكن
للر ُجل أو للمرأة عىل ح ّد َسواء ،القيا ُم بأيّة ُمه ّمة كنسية.

اإللهي؟
 )٥٤ماذا يجري يف الكنيسة ،يو َم األحد يف ال ُقدّ اس
ّ
اإللهي عاد ًة يو َم األحد صباحا .املسيح ّيون األوائل ،قد تج ّمعوا يو َم األحد،
يُقام ال ُق ّداس
ّ
أ ّول أيّام األسبوعِ .ب َح َسب يسوع الذي ُصلب يو َم الجمعة الحزينة (العظيمة) ،قام من
بني األموات يف اليوم الثالث ،أي يوم األحد صبا ًحا ،صباح عيد ال ِف ْصح.
اإللهي إنشا ُد أناشي َد روحي ٍة (ترانيم) ،صالة وقراءة من الكتاب
هنالك يف الق ّداس
ّ
املق ّدس ،كام ويقوم ال ِق ّسيس بإلقاء املوعظة ،ال ُخطْبة .ويُق ِّدم عاد ًة القربان املق ّدس
رس
رس التناول/الشكر/ال ِ
رشكة؛ ّ
(اإلفخارستيا ،كلمة يونانية معناها شُ كر ،ت ُطلق عىل ّ
س املذبح؛ ذبيحة غري دموية) أيضً ا ،وعندها يُدعى ذلك الق ّداس باسم قُ ّداس
التناول؛ ِ ّ
وقت إلقاء املوعظة ،مدرس ُة أ َحد يف مكان آخ َر
ال َعشاء الربّاين .وكث ًريا ما تنظَّ ُم لألوالد َ
اإللهي ،يلتقي أبناء الرعيّة مع بعضهم
بجانب قاعة الكنيسة .بعد انتهاء الق ّداس
ّ
البعض ،وكث ًريا ما يرشبون القهوة سوي ًة هناك.
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ُ
الرجال والنسا ُء جن ًبا إىل جنب يف الكنيسة؟ أال ُيعيق ذلك
 )٥٥ملاذا يجلِس
الرتكي َز؟
طويل
يف املايض كان الرجال والنساء ،يجلِسون عىل انفراد يف الكنائس .يف فنلندا ،تقلي ٌد ُ
األمد بشأن املساواة بني الر ُجل واملرأة ،وعليه فالعائالت تو ّد أن تجلس م ًعا يف الكنيسة.
طبيعي ،والناس ُمعتادون عليه ،وال يُعيق عاد ًة الرتكيز.
وهذا نظام
ّ
كنائس ،حيث يجلِس الرجال والنسا ُء فيها عىل انفراد ،وهذه
هنالك يف بعض ال ُدول
ُ
العادة قد تالشت يف فنلندا.

شكل الكنيسة من الداخل؟
 )٥٦ما هو ُ
بِنايات الكنائس مش َّيد ٌة تقليديًّا من الرشق نحو الغرب .الشمس تُرشق من الرشق،
وهي ت ُص ِّور قيام َة يسوع املسيح ومجيئَه الثاين يف عاقبة األيّام .يف جانب الكنيسة
اإللهي .ويف
اس
الرشقي ،ي َق ُع املذبح (الهيكل) ،ومن هناك يرأس ال ِق ّسيس (الكاهن) الق ّد َ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
كل كنيسة من ٌرب للوعظ ،حيث يُلقي الق ّسيس عظتَه ،أي كلمته ،ومث ّة ُجرن للمعمودية.
ّ
ويف الكنيسة كذلك ،لوحة أو نقش ورا َء املذبح ،وأحيانًا ُص َور أخرى ،شُ موع ،أرغُن،
الكتاب املق ّدس وكتُب ترانيم .توجد يف الكنيسة بُنوك أو كَرايس للجلوس.

 )٥٧ما هو امل ْذبح؟
َمذْبح الكنيسة ،هو مكا ُن حضو ِر الله والصالة .الرششف األبيض َ
فوق املذبح ،ير ُمز
إىل ال َكفَن ،الذي ل َُّف به يسو ُع املسيح عندما ُد ِفن .وعىل املذبح نسخ ٌة من الكتاب
املق ّدس ،صليب وأواين املناولة .املسيحيّون يؤمنون أنّهم يُالقون يسو َع املسيح يف كلمة
الكتاب املق ّدس ،ويف خبز املناولة ونبيذها .أضف إىل ذلك ،هنالك عىل املذبح ،زهور
صل املسيح ّيون،
وشموع .يف أحيانٍ كثرية ،يوجد أما َم املذبحُ ،متّكأ ( َدرابْزين) حيث يُ ّ
ويتناولون القُربان املق ّدس.

ومتاثيل يف الكنيسة؟
ُ
 )٥٨ملاذا توجد ُص َو ٌر
الص َور والتامثيل ،تحيك تاري َخ أحداث وشخص ّي ٍ
ات يف الكنيسة ،ويف الكتاب املق ّدس.
اإلنجيل ،يعني البُرشى السا ّرة عن يسو َع املسيح.
َ
تلك الصور والتامثيل ،تُعلِن جزئيًّا
وهي كأمثلة ،ت ُش ِّج ُع املسيح ّيني عىل اإلميان ،واألمل واملح ّبة .ويف الكنيسة كذلكُ ،ص َو ٌر
وأشيا ُء أخرىِ ،
والروح القدس ،أو مواضيع مركزية يف الرسالة
تصف الله ويسوع املسيح
َ
املسيحيّة .واألشيا ُء املوجودة يف الكنيسة ،تسا ِهم يف ِخدمة ال ِ َكرازة (الوعظ بحقائقِ
املسيحية وتعاليمها) ،يف العديد من الط ُرق والوسائل.
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 )٥٩ملاذا تُشْ َع ُل الشمو ُع يف الكنيسة؟
الشمعة عالم ٌة عىل الصالة ،وعىل ِقيامة يسوع املسيح من بني األموات .والشمعة يف
مراسم املعمودية ،تُذكِّر بانضامم الطفل املع َّمد إىل يسوع املسيح وإىل كنيسته.
املسيح عىل املوت،
شمعة عيد الفصح املجيد يف الكنيسة ،تروي كيف انترص يسوع
ُ
الرسمدي أيضا .ويف الكنيسة ،هناك كذلك ،عادة يف إشعال الشمعة،
وتر ُمز إىل النور
ّ
عندما يُعلَن عن وفاة عضو من أبناء الرعية.
خاص ،نور الشمعة يُعيد إىل الذاكرة
إلشعال الشموع َ
قبل عيد امليالد املجيد ،مع ًنى ٌّ
ِ
ع املسيح:
كلامت يسو َ
’’أنا نو ُر العالَم‘‘ (إنجيل يوح ّنا .)١٢ :٨

 )٦٠ملاذا ُي ِ
نشدُ املسيح ّيون يف الكنيسة؟
الرتاتيل واألناشيد الروحية ،جز ٌء من الصالة ومن إعالن الرسالة املسيحية .اإلنشاد
أحاسيس مختلفة.
الجامعي ،يوطِّ ُد الصلة بني الناس ،ويساعد يف التعبري عن
(ال ِغناء)
َ
ّ
يف كثري م َن األحيان ،يُسبِّح املسيحيّون الل َه بال ِغناء واملوسيقى .ويف الكثري من األبرشيّات،
الكنيس القديم ،وتعود
جوقاتٌ و ِفرق موسيقية .وهناك تراني ُم كثريةٌ ،تعود إىل التقليد
ّ
أقد ُم الرتانيم إىل القرن الرابع للميالد .ومث ّة ظُهور موسيقى روحية جديدة أيضً ا
باستمرار.

اس يف الكنيسة؟
 )٦١ملاذا تُ ْق َر ُع األجر ُ
ق ْر ُع األجر ِاس ،يعني دعو َة روح قُ ْدس الله ،التي ت ُحثّ عىل االحتشاد للصالة ،وسامع
اس دعو َة
كالم ّ
الرب ،والتمتّع بالقربان املق ّدس .وعند مغادرة الكنيسة ،تذكِّر األجر ُ
اس
املسيحي للصالة ،وخدمة ّ
الرب والقريبني يف الحياة اليومية .وكذلك تُقرع األجر ُ
ّ
وقت ال ُج ّناز.
َ

اإللهي؟
يس يف ال ُقدّ اس
 )٦٢ماذا يع َمل ال ِق ّس ُ
ّ
نصوصا مختارة من الكتاب املق ّدس وصلوات .كام
اإللهي ،يقرأ
ال ِق ّسيس يدي ُر الق ّداس
ً
ّ
أنّه يقوم بإلقاء امل ْو ِعظة ،حيث يُعلن فيها رسال َة يسوع املسيح الط ّيبة .أضف إىل ذلك،
فهو يُق ّدس أدوات املناولة ،ويوزّع القربان املق ّدس .ومن املمكن أن يكون لل ِق ّسيس
ٍ
وصلوات تشفّعية،
ُصوصا
مساعدون من القسا ِوسة أو من أبناء الرعيّة ،وهم يقرؤون ن ً
ويق ّدمون القُربان املق ّدس.
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تحصل الكنيس ُة عىل املال؟
 )٦٣من أين ُ
تج َمع الكنيسة اإلنجيلية-اللوثري ُة يف فنلندا رسو َم رضيبة ال ُعضْ وية فيها ،و ِمقدار ذلك
أقل من  ٪٢من د ْخل الشخص.
كل أبرشية بنفسها .وتبلُغ هذه الرضيب ُة عاد ًة َّ
ت ُق ّرره ُّ
ُهمت املتّفق عليها مع املجتمع ،ولذلك فهي تتسلّم من
وللكنيسة كذلكُ ،
بعض امل ّ
السجل املد ّين للسكّان وصيانة املقابر.
ّ
وض ذلك ،عىل سبيل املثال،
الحكومة ِع َ
ويف الكنيسة ،ي ِت ُّم جم ُع الت ّربعات ( ِ
التقدمة ،مل ّة الصينية ،عطايا )kolehti ،يف خالل
كل ذلك ألغراض إنسانية خريية يف فنلندا ويف
الق ّداس ،وهناك َح َمالت للت ّربع و ِهباتّ ،
خارجها.

 )٦٤من يقود (يُدير) الكنيسة؟
السينو ُدس (مجلِس الكنيسة) هو أعىل هيئة ُمق ِّررة يف الكنيسة اإلنجيلية -اللوثرية،
للبت يف شؤون الكنيسة .يتك ّون املجلس من
ويلتئم هذا
املجلس م ّرتني سنويًاّ ،
ُ
القسا ِوسة ،ومن أعضاء يف الكنيسة منت َخبني .تنقسم مجموعاتُ املصلّني إىل تسع
رئيس األساقفة
أبرشيات ،ويرأس ً
كل منها ُِمطران (أُ ْسقف) ،ويرأس األُ ْسقُفيّة (املطرانية) ُ
ُ
كل كنيسة ،ورئيسه يكون أ ْس ُقفًا.
(املطارنة) .راعي الكنيسة األ ّو ُل ،وهو ِق ّسيس ،يرأس َّ
مجلس الرع ّية ،الذي يقوم بالتعاون مع راعي
كل كنيسة ،يَنتخب أعضاؤها
ويف ّ
َ
الكنيسة األ ّول ،يف ات ّخاذ القراراتَ ،
حول نشاطات الكنيسة والنواحي املالية.

 )٦٥هل ُيكن للمسلم أن يأ َيت لزيارة الكنيسة؟
بأي شخص ،يو ُّد زيار َة الكنيسة ،وهو يستطيع أن يُشارك يف الق ّداس اإللهي
أهل ً
ً
وسهل ّ
أيضً اّ ،إل أ ّن َ
مقتص عىل املسيح ّيني فقط.
تناول القُربان املق ّدسٌ َ ،

ص املسلمون يف الكنيسة؟
 )٦٦هل يُ َن َّ ُ
يف الكنيسة ي ِت ُّم اإلعال ُن عن اإلنجيل ،ال ُبرشى السا ّرة؛ وت ُق َّد ُم املساعدة للمحتاجني،
الديني .يف بعض األحيان ،يخوض املسل ُم تجرب ًة ،يش ُعر فيها
برصف النظر عن االنتامء
ّ
التنصَ .وفْق اإلميان املسيحي،
أ ّن رِسال َة اإلميان املسيحي ،تل َمس قلبَه ،لدرج ٍة أنّه ينوي ّ
ال أح َد يستطيع هو بنفسه ،ب ِقواه الذاتية ،أن يُق ّرر البد َء باإلميان ،وال أح َد يستطيع أ ْن
يُجرب اآلخ َر يف اإلميان .اإلميان بيسو َع املسيح ،يولَ ُد نتيج ًة لتأثري الله يف اإلنسان.
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املتنص يف فنلندا؟
 )٦٧هل هناك خط ٌر عىل املسلم ّ
ألي دين
كل شخص يستطيع أن
هناك يف فنلندا قانو ُن حريّة األديان ،ومبوجبه ُّ
ينتمي ّ
َ
أي الذي يبلُغ من العمر ما َ
فوق مثاين عرشة سن ًة،
يشاء .يف مقدور الشخص البالغِ ،
رسمي يف املجتمع ،كام ويستطيع اب ُن الخمسة عرش ربي ًعا ،أن يقوم
اعتناق أي دين
ّ
بذلك أيضً ا ،ولكن بٱذنٍ من و ّيل أمره.
شخص ما إىل فنلندا ،من بالد ،ال حري َة
ّ
لكل شخص ،الحريّ ُة يف مامرسة دينه .إذا أىت ٌ
دينية فيها ،فإنّه قد يخىش َر ّدة ِفعل اآلخرين ،بسبب اعتناقه دي ًنا آخ َر.
أي اضطهاد من جانب الدولة أو املجتمع،
ال حاج َة
ّ
للمتنص يف فنلندا ،للخوف من ّ
رصف عائلته ومجتمعه ،إال عند مخالفة القانون.
ولكن ال ُيكن التد ّخ ُل يف ت ّ
السلُطات تسهر عىل املحافظة عىل القوانني .تنتمي فنلندا إىل أفضل الدول يف العالَم،
ُّ
ب ُخصوص موضوع تطبيق حريّة الدين وال ِعبادة .تجري يف فنلندا ،ضمن أمور أخرى،
لقاءاتٌ مشرتكة بني األديان ،من أجل توطيد أوارص التفاهم يف ما بينها.
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الحياة املسيح ّية

 )٦٨ما هي املعموديّة؟

يسوع املسيح ي ُحثُّ عىل تعميد أتباعه ،ولذلك فاملعمودية بالنسبة للمسيح ّيني
إجبارية .عرب املعمودية ،ي ِت ُّم االتّصال بني الله واملع َّمد ،ويُصبح األخ ُري عض ًوا يف الكنيسة.
يف العام  ٢٠١٥ت ّم تعميد  ٪٦٩،٨من األطفال يف فنلندا ،وي ِت ُّم ذلك عادةً ،حينام يكون
الطفل بذلة املعمودية البيضاء،
ُ
ُع ْمر الطفل (الطفلة) شهرين أو ثالثة شهور .يُلَ َّبس
ب ُحضور ع ّراب/ة (إشبني/ة واحد/ة إىل ثالث/ة) .يقوم الكاهن َبسكْب املاء عىل رأس الطفل/ة،
ويكن يف الكنيسة ،تعمي ُد الشباب
ويُع ّمد باسم اآلب ،واالبن والروح القدس .كام ُ
قبل.
والبالغني بعد دورة تثبيت ،إذا مل يُع َّمدوا من ُ

 )٦٩ما هي دور ُة ال َّتثْبيت ()rippikoulu؟
أي تعلّم أُصول الدين املسيحي .وفيها
يف دورة التثبيت ،يتعلّم الشخص عن املعموديةّ ،
نقاش وبحث اإلميان املسيحي ،ومسائل حياتية مع شباب آخرين ،ومع عاملني يف
ُيكن ُ
األبرشية .يف العام  ٢٠١٥وصلت نسبة املنخرطني يف دورة التثبيت يف فنلندا إىل ٪٨٣،٥
رش عاما.
من الشبيبة ،التي بلغت أعام ُرها الخمس َة ع َ
هناك الكثري من الشبيبة ،التي تلتحق مبخ ّيامت صيفية للتثبيت ،ولك ْن تُنظّم أيضً ا
مثل مخ ّيم نهاري أو مدرسة تثبيت ،وت ُدرج فيها رِحلة أو
دوراتُ تثبيت مختلفةً ،
مامرسة ِهواية ما.
دورة التثبيت ،تنتهي باحتفال التثبيت ،وهو عيد ترسي ِخ املعمودية واإلميان[ .هناك
كتاب يتناول هذا املوضوع :أن تكون مسيح ّيا يف فنلندا ،دليل دورة التثبيت لل ُمهاجرين
وللفنلنديني املُغْرتبني .هلسنيك  ،٢٠٠٧ترجمة حسيب شحادة ٨٠ ،ص ،.أنظر أيضً ا:
ألك ِ
َتاخيس ُمس أصول التعليم املسيحي.العقيدة املسيحية للكنيسة اإلنجيلية اللوثرية
يف فنلندا ،مصدق يف مجمع الكنيسة عام  ،١٩٩٩ترجمة خرض توفيق سامعنة ،إديتا،
هلسنيك ١١٢ ،٢٠٠٥ ،ص.].
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رس التناول ،املناولة)؟
 )٧٠ما هو القُربان املقدّ س (األفخارستياّ ،
الرب ومغفرتَه.
املناولة جزء من ِخدمة (صالة ،قُ ّداس) ال َعشاء الربّاين ،وهي تنقُل نعم َة ّ
يسوع املسيح تناول القُربان املق ّدس ،عندما تناول هو وتالميذُه م ًعا ال َعشاء األخري.
ت ِت ّم املناولة يف الكنيسة ،وهي عبار ٌة عن كِ ْسة صغرية من ال ُخبز ،وقليل من النبيذ .ير ُمز
الخب ُز إىل جسد يسوع املسيح ،والنبيذ إىل دمه ،وكالهام يحكيان عن موته .وبفضْ ل
العيش مع الله ال ُق ّدوس.
ُ
ذلك ،يتس ّنى للناس

اك يف ف ّعاليات األوالد يف
 )٧١هل ُيكن للولد/للبنت املسلم/ة االشرت ُ
الكنيسة؟
كل ما
نعم ،يستطيع اآلخرون ،غ ُري املسيح ّيني ،مثل أوالد العائالت املسلمة ،االشرت َاك يف ّ
مثل النادي النهاري املفتوح ،النادي النهاري ،مدرسة األ َحد،
يح ُدث تقري ًبا يف األبرشيةً .
كل هذه
نوادي بعد الظهر للتالميذ ،نوادي جيل ما قبل املراهقة وف ّعاليات وكشّ افةّ ،
األنشطة ،أبوابُها مفتوحة أما َم أبناء املسلمني وبناتهم أيضً ا.

الزواج بالنسبة للمسيح ّيني؟
 )٧٢ماذا يعني
ُ
الزواجَ ،وف َْق اإلميان املسيحي ،هو رِباط مق َّدس بني الر ُجل واملرأة .قوان ُني كثرية ،ت ُعنى
بتنظيم َعقْد الزواج .الزواج يف فنلندا ،ليس جز ًء من اإلميان املسيحي ،بل هو ات ٌ
ّفاق
ُم ْبم مبوجب القانون .والزواج يوفّر فرصة آمن ًة لتكوين أُرسة .والغرض من الزواج هو
ع املسيح عنِ الطالق أجاب:
استمرا ُره ،طاملا أ ّن الزوجني ح ّيان يُرزقان .عندما ُسئل يسو ُ
مسموح بسبب الزىن أو من ج ّراء قَساوة قلوب الناس( .إنجيل متّى .)٩-٨ :١٩
إنّه
ٌ

َ )٧٣م ِن الذي يَ ُب ُِّت يف شُ ؤون األُرسة؟
حل
األسة سوي ًة ،وكذلك البحث عن ّ
يف فنلندا ،غال ًبا ما ي ِت ّم ُّ
البت يف الشؤؤن الكبرية يف ْ
مشرتك ،فعىل سبيل املثال ،ميكن ملِلْكية األرسة أن تكون مشرتك ًة ،وكذلك القرارات تُتّخذ
رأي اآلخر.
الخاصة ،يُق ّرر ٌّ
س ِويًّا .يف الشؤون
ّ
كل من الزوجني بنفسه ،آخذًا بعني االعتبار َ

 )٧٤ماذا يُفكّر املسيح ّيون عن املِثْلية الجِ نسية؟
كل إنسان ،وال َد ْخ َل للميول الجنسيّة يف ذلك .نِعمة الله ومحبّتُه،
إ ّن الل َه يُ ِح ُّب َّ
ممنوحتان للجميع.
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اإلجهاض ،أي إنهاء ال َح ْمل؟
َ
 )٧٥هل ُي ِق ُّر املسيح ّيون
الحق يف أن يأيت إىل هذا العالَم .يف فنلندا،
الطفل (ذكَر وأُنثى) هو ِهب ُة اللهّ .
لكل طفلُّ ،
يُس َمح باإلجهاض ألسباب طبية أ ِو اجتامعية .بعض املسيح ّيني ،يَقبلون اإلجهاض ،ولك ْن
بأي ظرف كان.
آخرون ال يُق ّرونه ّ

للمسيحي ُ
تناول املرشوبات الروحية؟
ُ )٧٦أيْ ِك ُن
ّ
تعليم الكتاب املقدّ س يقول:
ُ

’’ال ت َسكروا بالخ ْمرة ،ففيها ال َخالع ُة ،بلِ امتلئوا بالروح‘‘ (رِسالة بولس الرسول إىل
ٍ
مرشوبات روحي ًة ،ولكن ينبغي
رشب
أفسس  .)١٨ :٥يستطيع
كنيسة ُ
املسيحي أن ي َ
ّ
املسيحي،
السكرَ .وفْقًا للكتاب املق ّدس يف هذا الصدد ،عىل حياة
عليه أال يرشب لح ّد ُ
ّ
كل
أن تكون ُمفعم ًة بروح الله .معنى ذلك ،أ ّن الله يقود حياة اإلنسان ويُرش ُدها يف ّ
األزمنة.

 )٧٧ما هي ال َِجناز ُة املسيح ّية؟
تتك ّون ال َجِنازة املسيحية من جزئني :صالة الجنازة وال ُذكْران ّية ،والجزء األ ّول يجري إ ّما
يف الكنيسة ،أو يف املعبد (الكابال) الكائن يف املقربة ،يف حني أ ّن ال ُّذكْرانية ،تُقام يف مكان
مثل يف قاعة من قاعات الكنيسة.
آخ َرً ،
صل ،ويُلقي كلمة روحية ُمعزية ،وهناك أيضً ا
يس الفقي َد ،يُ ّ
يف صالة ال ُج ّناز ،يُبارِك ال ِق ّس ُ
ت ُنشَ د الرتاني ُم ،وتُعزف املوسيقى .األقارب واألصدقاء يضعون الزهور بجانب الن ْعش
ّ
املتوف.
(التابوت) ويُك ِّرمون ِذكرى
يف حالة دفن امل ّيت بالتابوت ،يُح َم ُل التابوتُ إىل القرب ،وت ُوضع الزهو ُر عىل الغطاء.
يقوم العاملون يف املقربة يف ما بعد بتغطية القرب ،ووضع الزهور عليه .يف حالة إحراق
ّ
ُجثّة امل ّيتُ ،يكن وضع الزهور عىل القرب املع ّد .يُ ُ
املتوف بعد
األقارب ج ّر َة رماد
نزل
ُ
ذلك.
يف ال ُّذكْرانية يُق َّدم الطعا ُم أو القهوة والكعك ،وبعد ذلك ت ُقرأ كلامت التعازي واملواساة،
التي أرسلها من مل يتمكّن من حضور ال َجنازة .ويف هذه املناسبة ،تُلقى الكلامت عنِ
الفقيد ،وت ُع َرض ُصو ٌر له وعن محطّات يف حياته.
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 )٧٨هل ُي ِق ُّر املسيح ّيون بدفن ال ُجثّة املحروقة؟
ال تعالي َم يف الكتاب املق ّدس ،حول مسألة دفن ال ُجثّة املحروقة .يرى بعض املسيح ّيني،
البعض اآلخ َر ،يرى أن الصواب هو دف ُن الجثّة
صائب ،يف حني أ ّن
أ ّن هذا الدف َن
َ
ٌ
بالتابوت .حسب ُِوجهة النظر املسيحية ،ال أهميّ َة يف األمر ،أَأُ ُح ِ
رقت ال ُجثّ ُة أم ال .امله ّم
يف األمر ،هو اإلميان بقيامة الجثة :ويف يوم القيامة ،ينهض األحياء واملوىت للدينونة أمام
للمسيحي ،هو
يحصل املسيح ّيون عند القيامة عىل إحياء الجسد .املوت بالنسبة
اللهُ .
ّ
ب ّوابة لحياة جديدة مع الله.

 )٧٩هلِ الديانة املسيح ّي ُة ديان ٌة غربية؟
ُو ِ
لدت الديانة املسيح ّية يف الرشق األوسط ،الذي كان آنذاك جز ًء من اإلمرباطوية
الرومانية ،و ُدعيت تلك املنطقة باسم فلسطني .يسوع املسيح كان يهوديًّا .يف البداية،
ُدعي املؤمنون بيسو َع املسي ِح ،باسم النارصيني ،أل ّن يسوع عاش مرحلة طفولته يف
مدينة النارصة الجليلية .يف ما بعد ،أُطلق عليهم االسم ’مسيح ّيون‘.
الديانة املسيحية ،يف بدايتها أَخذت من الثقافات ،اليهودية ،اإلغريقية والرومانية .يف
كل قا ّرات العالَم .إت ِ
ّخذت الديان ُة املسيح ّية يف
الوقت الراهن ،املسيحية موجودة يف ّ
تتجل الثقافة ،عىل
شتّى أرجاء املعمورة ،أشكالً متن ّوعة ،اعتام ًدا عىل ثقافات مختلفةّ .
سبيل املثال ،يف املوسيقى ويف كيف ّية لقاء الناس ببعضهم البعض .امله ّم ،هو مضمون
اإلميان ولُبُّه ،وليس الشكل أو القالب املوجود فيه.

 )٨٠هل فنلندا بال ٌد مسيح ّية؟
وقعت الثقافة الفنلندية تحت تأثري ٍ
ِ
املسيحي هو أح ُد التأثريات
ات كثرية .اإلميان
ّ
الها ّمة ،وقد أث ّر ،ضمن أمور أخرى ،يف عالج املرىض واملدرسة والتعليم .مصدر التأثريات،
يعود إىل التاريخ البعيد ،وال ُيكن يف الثقافة رؤي ُة َعالقات مبارشة يف الديانة املسيح ّية.
يف خالل قرون كثرية ،كانت فنلندا جز ًء من مملكة السويد ،وآنذاك أصبحت بل ًدا
سم من روسيا القيرصية ،ويف هذه ِ
رسبت
مسيحيّا .بعد ذلك ،غدت فنلندا ِق ً
الحقْبة ت ّ
تأثريات إىل ثقافتنا أيضا.
يف السنوات املاضية ،كانت ال َعالقات يف فنلندا بني الدولة والكنيسة وثيق ًة ج ّدا .يف
الوقت الحارض ،الكنيسة مستقلّة عن الدولة .وهذا يعني ،ضمن أمور أخرى ،أ ّن الدولة
ال ت ُب ّت يف شؤون الكنيسة ،ولك َّن الحكوم َة تأخذ أهم ّية الكنيسة ودو َرها بعني االعتبار.
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ُ
بالسلُطات يف فنلندا؟
 )٨١هل ُيكن
الوثوق ُّ
تخدم
ِق َي ُم الفنلنديّني هي :استقامة ،انفتاح ومساواة .ي ِثق الفنلنديّون بالسلطات التي ُِ
ُ
الشطة ،ويف املجال االجتامعي .يف فنلندا،
مثل
الناس .ميكن ً
الوثوق التا ّم يف العاملني يف ُّ
ال مكا َن ملعالجة األمور عن طريق تقديم الرشا َوى.

املسيحي اآلخرين؟
 )٨٢ملاذا يُساعد
ُّ
املسيح إ ّن أه َّم وص ّية يف قانون الله هي:
قال يسو ُع
ُ

وبكل عقلِك … أَ ِح َّب قري َبك مثلَام
وبكل نفسكّ ،
بكل قلبِكّ ،
الرب إِل َه َك ّ
’’أَ ِح َّب َّ
نفسك‘‘ (إنجيل متّى  .)٣٩-٣٧ :٢٢يسوع املسيح يأ ُمر مبح ّبة األعداء أيضً ا ،وهو
ُحب َ
ت ُّ
ٍ
توجيهات عملي ًة ،حول كيفيّة محبّة اآلخرين .يسوع املسيح يستحثّ عىل
يُعطي
الصالة من أجل الجميع ،مبا فيهم األعداء .وكذلك ي ُح ّض يسو ُع عىل مؤازرة امل ُ ْعوِزين
واملستض َعفني.
الناس ،فينبغي عىل املرء محبّة اآلخرين .املقصود من
حب َ
الفكرة هي ،مبا أ ّن الل َه يُ ُّ
املح ّبة هو تقاس ُمها .ليس هناك من ّ
شك ،أ ّن املقصو َد ليس مح ّب َة الجار فَ َح َس ُب ،بل
بغض النظر
أيضً ا أوالئك الناس الساكنني بعيدا .مح ّبة الله تدعو ل َدعم جميع الناسّ ،
عنِ انتامئهم القومي أ ِو الديني.
مساعدة اآلخر ،ال أَث َر لها يف مسألة دخول الشخص إىل السامء؛ القول الف َْصل يف ذلك،
هو اإلميا ُن بيسو َع املسيح.

 )٨٣ما هو واجب ( ُم ِه ّمة) الكنيسة يف العالَم؟
الكنيسة حارضة ألنّها تُظهِر محبّ َة الله يف األفعال ،وتتكلّم عن ذلك بالكلامت .لقد قال
يسوع املسيح إ ّن أتبا َعه يكرِزون باإلنجيل (البِشارة) للناس كافّ ًة ،يف جميع بِقاع العالَم.
ترِد هذه الكلامتُ يف مواض َع كثرية يف الكتاب املق ّدس.
اإلنجيل هو البِشارة ،والخرب السا ُّر هو أنّه بفضل يسوع املسيح ،تكون ال َعالقة بني الله
الق ّدوس واإلنسان الخاطىء ممكنة .الخطيئة ِ
تفصل اإلنسا َن عن الله .يسوع املسيح
أوجد العالقة ثاني ًة ،عندما مات من أجل جميع البرش .هذه الرسالة ،ينقُلها املسيح ّيون
التبشريي أيضً ا ،مشاري َع تطويرية مختلفة ملساعدة
يف العمل التبشريي .يش ُمل العمل
ُّ
الناس بغية العيش يف ظروف حياتية أفضل.
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 )٨٤ما هو التعاونُ من أجل التنمية؟
هذا النشاط التعاوين من أجل التنمية والتطوير ،غ ُري مرتبط ال دين ًّيا وال سياس ًّيا ،بأيّة
جه ٍة كانت .يف فنلندا ،تُزاول هذا النشا َط منظّامتٌ مختلفة ،ومن ضمنها الكنيسة أيضً ا،
والغرض منه د ْعم حياة سكّان الدول الفقرية والنامية .هناك مشاري ُع متن ّوعة ،بواسطتها
يتس ّنى للناس أنفسهِم ،العمل عىل تحسني مستوى حياتهم .أمثلة ج ّيدة لهذا التعاون،
هي املشاريع املختلف ُة يف مجايل الرتبية والرعاية الص ّحية .الدولة الفنلندية تد َعم هذا
التعاو َن ماليّا ،ولذلك تُق َّدم ُخطَ ٌط وتقاري ُر بشأن التعاون للدولة.

 )٨٥ملاذا ِحامية البيئة بالنسبة للمسيح ّيني أم ٌر ها ّم؟
الناس بزراعة األرض ِ
والحفاظ
يف البداية ،خلق الل ُه َّ
كل يشء لصالح الجميع ،وكلّف َ
عليها .بغية الحفاظ عىل جودة الحياة ،من الرضوري العناية باألرض والهواء واملاء ،يك
نقي.
صحي ّ
تتم ّك َن األجيال القادم ُة من التمتّع بعامل ّ
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أعياد املسيح ّيني

 )٨٦ما هي أعيا ُد املسيح ّيني؟
يحتفل املسيح ّيون سنويًّا بثالثة أعياد أساس ّية :عيد امليالد ،عيد ال ِف ْصح وعيد ال َع ْن َصة
ٍ
وبعدئذ موع ُد
(عيد الخمسني) .يوم األحد عيد أسبوعي ،إنّه يو ُم قيامة يسوع املسيح،
الق ّداس اإللهي يف الكنيسة.
هناك تقالي ُد كثرية متعلّقة باالحتفال بهذه األعياد األساسية .فيها تكون الفرصة سانح ًة
لبناء روحاين ،والتمتّع بالبهجة والحبور ،يف م ِع ّية أفراد األُرسة واألقارب واألصدقاء.
يف السادس من شهر كانون األ ّول ،يُحتفل بيوم استقالل فنلندا ،وهو عيد أيضا .باإلضافة
إىل ذلك ،يُحتفل يف البيوت والكنائس باملعمودية ،القربان األ ّول (التثبيت) ،حفالت
الزفاف والذُكرانيات.

 )٨٧ملاذا يحت ِفل املسيح ّيون بعيد امليالد؟
عيد امليالد هو عيد ميالد يسوع املسيح ،كام ورد يف الكتاب املق ّدس .يف يوم عيد امليالد،
يستمع أبنا ُء الطائفة لبشارة املالكُ :ولد ل ُك ُم ٱليو َم مخل ٌِّص (إنجيل لوقا اإلصحاح الثاين).
يف ق ّداس يوم عيد امليالد ،يشكُر املسيحيّون الل َه ،عىل جعل ابنه يُولد ُمخل ًِّصا للبرش.

 )٨٨ما معنى شجر ِة عيد امليالد؟
يف بالد الشَّ امل ،ت ُذكّرنا شجرة عيد امليالد وزينتُها ،بشجرة الحياة يف ال ِف ْر َد ْوس ،حيث
بالقرب منها ،جعل الله مخلوقاتِه تعيش .وتوضع عىل ق ّمة الشجرة نجم ٌة ،تذكِّر بنجمة
بيت لحم .يروي الكتاب املق ّد ُس أ ّن ُحكام َء من الرشق (املجوس) تابعوا ال َّن ْجمة ووصلوا
َ
عند الطفل يسوع.

 )٨٩ملاذا تُقدَّ م الهدايا يف عيد امليالد؟
نفسه .ومن أجله ،وعد املالئكة بالسالم
يف عيد امليالد ،أحس ُن هدية هو يسوع ٱملسيح ُ
رسة يف الناس .إ ّن الهدايا البسيط َة ،وتذكُّ َر القريبني والقريبات منك،
عىل األرض وبامل ّ
لتُظهر الداللة األصلي َة لعيد امليالد.
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 )٩٠ملاذا يحتفل املسيح ّيون بعيد ال ِف ْصح؟
أه ُّم عيد بالنسبة للمسيح ّيني هو عيد الفصح .ال ُجمعة الحزينة (العظيمة) ،تُذكّرنا
مبوت يسوع املسيح عىل الصليب ،وعندها كفَّر يسوع عن خطايا البرش أجمعني .يف
صباح أحد الفصح ،ت ُع ّم البهجة والغبط ُة بقيامة يسوع املسيح .آونتَها الحظ أتبا ُع
يسوع املسيح ،أ ّن القرب الذي ُدفن فيه يسوع كان خاويًا .يف الرتنيمة التسعني من كتاب
الرتانيم نقرأ:
املسيح قام من بني األموات ،ووطى َء (وداس) املوتَ باملوت ،ووهب الحياة للذين يف
القُبور.

 )٩١ماذا يعني بَ ْي ُض عيد ال ِف ْصح؟
يف بيض عيد الفصح رم ٌز ملوت يسوع املسيح ،دفنه وقيامته.

الصعود؟
 )٩٢ملاذا يُحتف َُل بخميس ُّ
املسيح إليه إىل السامء ،وعن ذلك
يُحتفل بخميس الصعودِ ،ذكرى ألخذ الله يسو َع
َ
يتح ّدث اإلصحاح األ ّول من أعامل ال ُّر ُسل ،يف العهد الجديد من الكتاب املق ّدس.

 )٩٣ما هو عيد ال َع ْن َصة (عيد الخمسني)؟
عيد العنرصة هو عيد ُحلول (نُزول) الروح القدس عىل تالميذ يسوع املسيح ،بعد
ُصعوده إىل السامء .يُحتفل بهذا العيد بعد عيد الفصح بسبعة أسابي َع ،وبعد خميس
الصعود ب َع َشة أيّام.
ويف العهد الجديد ،يف أعامل ال ُّرسل ،اإلصحاح الثاين ،كال ٌم عن يوم العنرصة األ ّول.
يو َمها ،احتشد ٌ
وحل الروح القدس .عندها تحقّقت وعو ُد
آالف من الناس يف القدسّ ،
يسو َع املسيح ،وتنبّؤات العهد القديم .بطرس الرسول وعظ ،عدد كبري من الناس نال
املعمودية ،وهكذا ازداد عدد أعضاء جامعة املؤمنني .جميع الحارضين ومن ضمنهم
املسيح ،س ُيخل ُِّص العالَم
العرب ،استطاعوا أن يسمعوا بلغاتهم ُهم ،البِشار َة بأ ّن يسو َع
َ
ومؤمنيه.
رضا يف َو َسط رع ّيته.
من خالل الروح القدس ،يكون يسوع املسيح حا ً
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ملحقات ،ثالثة نُصوص ُم ْر َفقة

الوصايا ال َع ْش

ٱلرب إل ُهك .ال يكُن لك آله ٌة ِسواي.
 )١أنا ّ
 )٢ال ِ
باطل.
ٱلرب إلهِك ً
تنط ْق بٱسم ّ
 )٣ق ِّدس يو َم ٱلراحة.
 )٤أَكْرِم أباك وأُ َّمك.
 )٥ال ت ْقتُل.
 )٦ال ت ْزنِ .
رسق.
 )٧ال ت ِ
 )٨ال تش َهد عىل قريبك شَ هاد َة زُور.
بيت قريبك.
 )٩ال تشت ِه َ
مم له.
 )١٠ال تشت ِه زوج َة قريبك ،وال عب َده ،وال جاريتَه ،وال ثو َره ،وال حام َره ،وال شيئًا ّ
( سفر ٱلخروج ١٧-٢ :٢٠؛ سفر ٱلتثنية ) ٢١ :٦ :٥

قانونُ اإلميانِ ٱل َّر ُسو ُّيل
أو ِم ُن بإل ٍه ٍ
واحد،
آب ِ
ٱلكل،
ضابط ّ
ٍ
خالقِ ٱلسامء وٱألرض،
وبرب ٍ
واحد يسوع ٱملسيح،
ٍّ
ابنِ ٱلله ٱلوحيد
ٱلذي ُحبل به م َن ٱلروح ٱلقدس،
و ُولد من مري َم ٱلعذراء،
وتألّ َم يف ِ
عهد بيالطُس ٱل ُب ِ
نط ّي،
وصلب ،ومات وقُرب،
ُ
ونزل إىل ٱلجحيم،
وقام يف ٱليوم ٱلثالث من بني ٱألموات،
وص ِعد إىل ٱلسامء،
جالس عن ميني ٱآلب،
وهو ٌ
كل يشء،
القاد ِر عىل ّ
وسيأيت من هناك ،ل ُيدي َن ٱألحيا َء وٱألموات،
وأومن بٱلروح ٱلقدس ،وبكنيس ٍة جامع ٍة مق ّدسة،
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وبشكة ٱلق ّديسني،
َِ
وبغُفرانِ ٱلخطايا،
وب ِقيام ِة ٱملوىت،
وبٱلحيا ِة ٱألبدية .آمني.

الصالة ٱلر ّبانية ،أبانا ٱلذي
ّ
أبانا ٱلذي يف ٱلساموات،
لِيتق ّد ِس ْٱس ُمك
ِ
ليأت ملكوتُك
لتكُن مشيئتُك
كام يف ٱلسامء كذلك عىل ٱألرض.
ُخب َزنا كفافَنا ِ
أعطنا ٱليوم،
وٱغفر لنا ذُنوبَنا،
كام نغ ِفر نحن أيضً ا لل ُمذنِبني إلينا.
وال ت ُدخلْنا يف ٱلتجربة،
ٱلشير.
لك ْن ن ِّجنا ِم َن ِّ ِّ
أل ّن لك ٱل ُمل َْك وٱلق ّو َة وٱملج َد
اآل َن وإىل داهر ٱلداهرين.
آمني.
(إنجيل متّى ١٣-٩ :٦؛ إنجيل لوقا )٤-٢ :١١
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