ال وسه ً
أه ً
ال في رسالة شباط ٢٠١٨
املسلمون أمام أبواب املسيح
» و أما أنتُم فَلُكم مسحة من القدوس
ب إليكم ألنّكم لستُم
وتعلمون كّل شيء .لم أكتُ ْ
ق ،بل ألنّكم تعلمونه ،وأ ّ
ن كل َكِذب
تعلمون الح ّ
ليس من الحق .من هو الكذّاب إال الذي ُينكر أ ّ
ن
يسوع هو املسيح؟ هذا هو ِ
ضُّد املسيح ،الذي
ُينكر اآلب واإلبن  .كل من ُينِكر اإلبن ليس له
اآلب أيضا ً) .رسالة يوحنا األولى (٢٣- ٢٠ ،٢
الواقع يفرض علينا اليومَ :نجاح اإلسالم في
املجاالت السياسية والدينية واالجتماعية  .ولكن إذا
َدَعت الكنيسة إلى الحوار بني األديان وآحترام التقاليد
الروحية األخرى ،فإّنها ال تطلب من ّا التخلي عن مهمة
تبشير األنجيل .عبََّر يوحنا بولس الثاني عن هذا
املوضوع في  » :redemptoris missioبرغم إعتراف الكنيسة
بكّل شيء حقيقي وقديس في التقاليد الدينية في
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املوضوع في  » :redemptoris missioبرغم إعتراف الكنيسة
بكّل شيء حقيقي وقديس في التقاليد الدينية في
البوذية والهندوسية واالسالم) ،إعتراف ِبها( كإنعكاس
للحقيقة التي ُتنير كل البشر ،هذا ال يَقِّلل من َوا ِ
جبها
وعزمهاها لِإلعالن بال ترُّدد عن يسوع املسيح الذي
هو » الطريق والحقيقة والحياة «…حقيقة أّن أ َتباع
الديانات األخرى يمكن أن يحصلوا على نعمة اهلل
وُيخَّلصوا باملسيح ،حتى دون الوسائل العادية التي
وضعها ،ال ُيلغي الدعوة إلى اإليمان واملعمودية التي
يريدها اهلل لِجميع الشعوب .بالواقع من خالل تعليمنا
صراحة ضرورة اإليمان والعمودية ،أّكد يسوع لنا في
نفس الوقت ضرورة وجود الكنيسة نفسها التي ُيدخل
فيها البشر من خالل باب العمودية .يجب أن يتّم الحوار
وينفذ في اآلعتقاد بأّن الكنيسة هي الطريقة الطبيعية
للخالص وأّنها وحدها تملك ملء وسائل الخالص« .
ولكن منذ عام  ١٨٣٠حاَف َ
ظت فرنسا على سياسة
سّهَلت تمُّدده.
ثاِبتة لتسوية فيما يتعّلق باالسالم ،حتى َ
فََر َ
ضت الحكومة على الكنيسة الكاثوليكية أن ال ُتعِّمد
املسلمني املتحّولني في حني كانت الكنائس مليئة
الطامحني إلى املعمودية .لذلك نَج ِد اليوم املسيحيني
املتحولني من اإلسالم ِ ،بدعم إخواننا الشرقيني  ،يطلبون
من الكنيسة الكاثوليكية تثبيت عمادهم في يسوع
املسيح  .و َيأسف هوالء املسيحيون أّن الكنيسة
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من الكنيسة الكاثوليكية تثبيت عمادهم في يسوع
املسيح  .و َيأسف هوالء املسيحيون أّن الكنيسة
املؤسسية تتأخر بآتخاذ موقفا ً رعويا ً ِبشأن معمودية
املتحولني من اإلسالم .اليوم يكشف يسوع نفسه إلى
العديد من املسلمني ولكن عدد قليل منهم يشهد بسبب
التهديد الذي يضغط على كل مسلم يقبل املعمودية في
يسوع.
دعونا ُندرك أّن اإلسالم ال يتعّلق ،مثل املعتقدات
األخرى ،باإليمان الشخصي فقط .بل هو أيضا ً وقبل
كل شيء ،مشروع سياسي للحضارة العاملية ،مقصود
ِوفقا ً للنبي محمد لفرض نفسه على اإلنسانية كّلها ،
على طريق اآلختيار أو بالقوة .كيف ال نأخذ باالعتبار
في هذه النقطة تحذيرا ً من املطران الكلداني إميل نونى
في املنفى » :معاناتنا الحالية هي مقدمة لكم ،
األوروبيني واملسيحيني الغربيني ،ملا سوف تعانون في
ت أبرشيتيَ ،مَقّر أبرشيتي
املستقبل القريبَ .فَقد ُ
ورسالتي قد آحتلها االسالميون الراديكاليون الذين
يريدون من ّا أن نتحّول أو أن نموت .عليكم إتخاذ
قرارات قوية وشجاعة  .كنتم تعتقدون بأن جميع البشر
متساوون ولكن اإلسالم ال يقول أّن جميع البشر
متساوون .إذا لم تفهموا ذلك بسرعة ،سوف ُتصبحون
ضحايا العدو الذي آستضفت ُموه عندكم « )آب ( ٢٠١٤
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ضحايا العدو الذي آستضفت ُموه عندكم « )آب ( ٢٠١٤
لكن املسيحيون ال يستعدون للمواجهة مع اإلسالم
كما دعا إليها القديس يوحنا بولس:
» من املهم أن تكون هناك عالقة جيدة مع االسالم .أن
تكون هذه العالقة ِبحذر ،و يجب أن نكون واضحني حول
االحتماالت والحدود ،واالبقاء على اإليمان والثقة
بالخالص مع اهلل التي ت ُ
ص جميع أبنائه .يجب ان
خ ُّ
نُدرك  ،من بني أ ُمور أ ُخرى ،اآلختالف امللحوظ بني
الثقافة األوروبية التي لها جذور مسيحية عميقة والفكر
اإلسالمي .في هذا الصدد ،من الضروري إعداد
املسيحيني ،الذي يعيشون في آتصال يومي مع
املسلمني ،ملعرفة االسالم ِبطريقة موضوعية
ِ
وملواجهتهecclesia in Europa n57« .
عنصرة الحب تتوسع حاليا ً على العديد من املسلمني
الذين يعانون من الجوع والعطش ِملعرفة املسيح .لِنصلي
بآستمرار لِتحويل املسلمني لكي يعتمدوا بآسم اآلب
واإلبن والروح القدوس ،ولنستعد في الصالة لكي
نستقبل هؤالء ماليني من اإلخوة واألخوات في يسوع
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