
، يوم Paternotte de la Vailléeيه البارون باترنوت دو ال فيعظة القّداس الذي ُأقيم في ذكرى 
في  ،من بعد الظهر ، في تمام الساعة الخامسة5102 )يناير( كانون الثاني 7األربعاء الواقع فيه 

 .ينيس يوسف لآلباء اليسوعيّ كنيسة القدّ 

 

 المرحوم أسوف عليه،مفي هذا القّداس، قّداس الشكر، من أجل الصالة لذكرى ال نجتمع اليوم
إلى نصوص الكتاب المقّدس لهذا اليوم  لتّونا نا، سفير ملك بلجيكا. أصغيباترنوت دو ال فييهالبارون 

يعطي هو من  من زمن الميالد والغطاس. يظهر الرّب في البحر كسّيد الطبيعة والتاريخ. إّنهوالمستمّدة 
لى كّل جماعة يستبّد بها القلق أسوًة بجماعة الرسل  الثقة ويستمرّ  في إعطاء الثقة إلى كّل نفٍس خائفة وا 

لى الحّكام، حو درًسا المزمور  يلّقن. ي الشرقوالتالميذ وأسوًة بجماعة مسيحيّ  ل اإلدارة إلى رجال الدولة وا 
كّنا قد قمنا تّم بعدالة لكي ُيحَكم علينا يوًما بحسب األعمال العادلة التي الجّيدة لمؤّسساتنا التي يجب أن ت

. سأتوّقف لبضع لحظات على الرسالة األولى بحسب القّديس يوحّنا حيث ناووعود نابها وليس بحسب نوايا
فيه يوحّنا  الوسط الذي عاش أو ،دعوة إلى االيمان والمحّبة. بالنسبة إلى القّديس يوحّناالالمسألة تتعّلق ب

الحقيقة األساسّية اليماننا في المحّبة التي نكّنها إلى أخواتنا تكمن كتب هذه الرسالة باسم القّديس يوحّنا، و 
خوتنا. المحّبة األخوّية هي العالمة ا  مصداقّية محّبتنا هلل.لوحيدة التي تسمح لنا أن نؤمن بوا 

أّن بديهّيات كهذه ال تظهر دائًما في حياتنا ! بديهّيات، لكن فلنقّر هذا النّص يقول لنا أّن يبدو 
ن حين تظهر توّترات ، ولكنسبيًّا وظاهريًّا سهالً اإلنسجام يكون حين يسير كّل شيء على ما ُيرام، 

خوتنا على حياتناالشّك المتبادل فجأًة صراعّية، يطرأ  . يقول لنا يوحّنا إّننا إذا كّنا قادرين أن نحّب اهلل وا 
ذا كّنا قادرين أن نحّب بعضنا بعًضا فهذافهذا ألّن   فينا. ألّن المحّبة تأتي من اهلل وتُقيم اهلل أحّبنا أواًّل وا 

يوحّنا يقّرب المحّبة من االيمان باهلل : المؤمن الحقيقي هو من يؤمن أواًّل بمحّبة اهلل. لقد أحّبنا واختارنا منذ 
التفّوق وال أن  حقًّا، ال يجب أن يخالجنا شعورا كّنا نحّب ابنه. إذ لنا هذا بأن أرسل لنابّين لقد األزل ؛ 

 أّن محّبة اهلل تعمل فينا. نحن نعاين فقط بأنفسناأّننا نستحّق هذا.  نعتقد

المحّبة  قّوةالنظر إلى  ُيلف ت يوحّناوهكذا، أّننا "أحّباء" اهلل.  ولنستخرج منه  النّص  د قراءةع  نُ فل
لىاإللهّية  هذه المحّبة  .لظهوره : لقد أحّبنا اهلل بهذا المقدار والذي ال مثيل له ثنائي المذهلالطابع اإلست وا 

تتخّطى كّل ما يمكن أن نقوله. إّنها دعوة إلى اإلعجاب : هذا التعبير "أحّبنا بهذا المقدار" ليس مسألة 
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ا أّنه أحّبنا محّبته بقّوة في إخوتنا بمابل ُندعى بدورنا إلى أّننا بالمق نتوّقعنحن الشعور وقّوته.  حّدةكمّية بل 
 بالعكس، حين ُنبدي محّبة تجاه إخوتنا وأخواتنا، نستجيب لمحّبته.بهذا المقدار. 

فيه. اإلثنان  بالروح نعترف ونقّر أّن اهلل ُيقيم فينا وأّننا ُنقيمثّم إّن يوحّنا يكّلمنا عن هبة الروح ألّننا 
لمحّبة وهذه والتصّرف الجّيد وا روح هو هذه القّوة على التفكير بالخيرمهّمان ويبرزان في هذه الرسالة. ال

نسانّية تغّذي حياتنا اليومّية وتجعل مّنا شهوًدا ممّيزين هلل.  ق َيم إنجيلّية وا 

موضوع إقامة إّن البقاء في المحّبة هو البقاء في اهلل :  قيم فيه وهو ُيقيم فينا.من هنا نعلم أّننا نُ 
هي شراكة نهائّية مسّبقة  بالتاليو المحّبة هي ثمرة الروح  أمٌر أساسّي.هو ان واإلنسان في اهلل اهلل في اإلنس

 لهذه الشراكة في الزمن الحاضر. والداللة العالمةمع اهلل والروح هو 

هي حياة االيمان، الحياة الروحّية التي هي أساًسا "نعترف" و"نشهد" هما تعبيران يشيران أّن حياتنا 
بقنا، تهو يسصيرورة واعية ومتنامية لما نعيشه. حين نقول "نقّر"، نؤّكد أّن ما يحيا فينا هو عمل الروح. 

ليحييها. "نحن  التي نعيش فيها وعلى الصحاري الجرداء نامياهيرفرف على  هو هنا قبل كّل شيء. الروحو 
ليس صادًرا مّنا، إّنه عمل المخّلص الذي يحّب  عتراف بالمصدر التكويني : هذا العملاإل نشهد" : إّنه

محّبة اهلل ال تظهر أبًدا بطريقة جلّية لمن هم متعّلقون بأمور العالم. اإلنسان المؤمن، ووحده العالم بالفعل. 
عليه مّمن  يتّم التعّرفااليمان يجعل اإلنسان يقّر ويعترف بالمسيح القائم من الموت :  .االمؤمن، يمّيزه

شبح. حين يستخدم بالنسبة إليهم إّنه  االيمان، بالنسبة إلى اآلخرين، ال معنى لهذا كانوا يؤمنون به فقط.
يدعو إلى إعادة  التاريخ، اهلل على مرّ هذه المحّبة.  ايمان"، يؤّكد بقّوة وقناعة قّوة"و "يوحّنا كلمَتي "معرفة

اإلنسان المؤمن يستطيع وحده ف إخالص محّبته. ه اإلنسان ليكتشجتاز الطريق الذي يقراءة التاريخ، 
 تمييزه.

عرف  إنسان ممّيزّنه أ بشهادة من عرفوه وأحّبوه، يتبّين لنا ،تحين ننظر إلى حياة ألكسندر باترنو 
في  هسعة اّطالعت على رغم بالمسيح القائم من المو  امؤمنً  رجالً كان كيف يجمع بين االيمان والمحّبة. 

ستمّر. ة أو وعد، بل فعل حياة متواصل وممجاالت الفّن والفلسفة وعلم الجمال. محّبته لم تكن مجّرد نيّ 
وعميقة. أقرباؤه وأصدقاؤه يعيشون  عائد إلى أّن محّبته كانت قوّية األمر هذا نجد أنّ  ،حين نتذّكره

ّبة والمرح  وسيعيش بة بشكٍل أصبح فيه شاهًدا على الحوار ون لمّدة طويلة على وقع محاوراته الغنّية والُمح 
هد على هذا تش الصلبان الكبيرة في لبنان واألردن التي حصل عليهامع المسلمين والشرقيين.  المتعاطف

رسال في مهّمةرسالة و ه الدبلوماسي منصب من خذإتّ حيث الكالم يصبح مقّدًسا.  اإلنساني التمّيز ليكون  ا 
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أّن كّل محّبة تأتي من الرّب. أشخاص كهؤالء ال يمكنهم أن يكونوا إال  مقرًّا ومعترًفا ،شاهًدا للحياة والمحّبة
 من أجل خير جماعاتنا. شهوًدا للمصالحات أو فاعلين للمصالحات وللتقارب

ذإلى العائلة واألصدقاء الذين عرفوه وأحّبوه و  الحاّرة أقّدم تعازيّ إذ  ،وأنا أطلب من الرّب أن  ا 
إاّل أن أصّلي ليستقبله الرّب في نوره، هو الذي لطالما أحّب  يسكب على قلوبهم بلسم التعزية، ال يسعني

  . يا رّب، فليسترح بسالم، سالم محّبتك.نوًراعلم الجمال المشّع 


