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أٌها القارئ العزٌز :ال شك أنك تعتقد فً نفسك أنك شخص مؤمن وأن أٌمانك باهلل لٌس هو
موضع سؤال.
فهل اختبرت اعتقادك هذا فً ضوء "اإلٌمان العملً"؟! ولعلك تسأل :وما هو اإلٌمان العملً؟
و لإلجابة على هذا السؤال نقول :إن كثٌرٌن ٌؤمنون باهلل إٌما ًنا نظرًٌا ،إٌمانا فكرًٌا ،إٌما ًنا
ٌختص بالعقل فقط وال ٌتعدى نطاق العقل ..أما اإلٌمان العملً ،فهو اإلٌمان الذي تظهر ثماره
وعالماته واضحة فً حٌاة اإلنسان ،بحٌث تشهد أعماله وأقواله وسلوكه أنه شخص مؤمن..
لهذا ٌسأل القدٌس بولس الرسول وٌقول" :لنختبر أنفسنا هل نحن فً اإلٌمان" .ولتوضٌح هذا
األمر سأضرب بضعة أمثلة:
أنت تؤمن أن هللا موجود ،وأنه عادل ،وأنه ٌحكم للمظلومٌن ،لماذا إذن تخاف؟ ولماذا
تضطرب؟ وهل خوفك ٌدل على أنك شخص مؤمن؟!
عن داود النبً ٌقول" :الرب نورى وخالصً ،ممن أخاف؟ الرب عاضد حٌاتً ،ممن أجزع..
إن ٌحاربنً جٌش ،فلن ٌخاف قلبً .وإن قام على قتال ،ففً ذلك أنا مطمبن .." ..داود النبً
ٌؤمن أنه فً رعاٌة هللا ،حمل صغٌر فً غنم رعٌته ،ولذلك ٌخاطب هللا ً
قابال" :إن سرت فً
وادي ظل الموت فال أخاف شرً ا ،ألنك أنت معً ..عصاك وعكازك هما ٌعزٌاننً"..
ح ًقا ،إن القلب المؤمن ال ٌخاف .اإلنسان المؤمن الذي ٌثق برعاٌة هللا له ،ال ٌمكن أن ٌخاف.
إن الخوف دلٌل عملً على ضعف اإلٌمان .ضعف اإلٌمان برعاٌة هللا ،وحماٌته ،وحفظه..
إن المؤمن ٌنصت إلى صوت المزامٌر وهى تشجعه بقول الوحً اإللهً" :فال تخش من خوف
اللٌل .وال من سهم ٌطٌر بالنهارٌ ..سقط عن ٌسارك ألوف ،وعن ٌمٌنك ربوات .وأما أنت فال
ٌقتربون إلٌك بل بعٌنٌك تتأمل ،ومجازاة الخطاة تبصر".
لهذا استطاع القدٌسون أن ٌواجهوا األخطار بقلوب مملوءة بالسالم ال تعرف للخوف
ً
وعدداٌ ،رن فً آذانهم
معنى ..وإن ضغطت علٌهم الضٌقات ،وإن بدا أن أعداءهم أكثر قوة
القول اإللهً" :أنا معكم ،ال تخافوا"" ،الرب ٌقاتل عنكم وأنتم تصمتون"" ،إن الذٌن معنا أكثر
من الذٌن علٌنا" .عاش آباؤنا فً البراري والقفار ،فً وسط الوحوش والحٌات والعقارب

ودبٌب األرض ،ولم ٌخافوا ..وتعرضوا لهجمات الشٌاطٌن وحروبهم ،ولم ٌخافوا ..كانوا
مؤمنٌن بعمل هللا معهم ،وعمل هللا من أجلهم..
لذلك إن حاربك الخوفَ ،وبِّخ ذاتك وقُل :أٌن إٌمانً؟! اشعر باستمرار بأن هللا موجود ،وأنه
ٌعمل ،وأنه ٌحمً السابرٌن فً طرٌقه؛ ٌحمٌهم من األخطار التً ٌرونها ،ومن األخطار الخفٌة
التً ال ٌعرفونها .هو ٌدافع عنا أكثر من دفاعنا عن أنفسنا ..ولكنه دابمًا ٌتدخل فً الوقت
المناسب فً الوقت الذي تحدده حكمته األزلٌة .فإن حاربك الخوف بسبب أن المعونة اإللهٌة
بدت متباطبة فً الوصول إلٌك ،فلتتشجع بقول داود النبً فً المزمور" :انتظر الرب ،تقو
ولٌتشجع قلبك ،وانتظر الرب" ..حالة واحدة تخاف منها .عندما تشعر أن هللا قد تخلى عنك
بسبب خطاٌاك.
وحتى فً هذه الحالة ٌستطٌع المؤمن أن ٌجد ً
حال إذ ٌشعر أنه بالتوبة ٌصطلح مرة أخرى مع
هللا ،وٌعود هللا إلٌه ،وتعود معونته .والتوبة فً مقدور كل إنسانٌ :كفى أن ٌندم من كل قلبه،
وٌرفع قلبه إلى هللا فً انسحاق ..وإذ ٌشعر برجوع الصلة ،وٌزول الخوف وٌطمبن (اقرأ ً
مقاال
آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسبلة والمقاالت)..اإلنسان المؤمن ال
معار َفك،
ٌخاف .واإلنسان المؤمن ح ًقا ،ال نخطا .إنك قد تخجل من أن ترتكب خطٌبة أمام أحد
ِ
أو أمام من توقرهم فً داخلك ،فكن باألولى أمام هللا!! إن الذي ٌضع هللا أمام عٌنٌه ،ال شك أنه
ٌستحى أن ٌخطا قدامه ..مثلما عرضت الخطٌة على ٌوسف الصدٌق ،فقال" :كٌف أخطا،
وأفعل هذا الشر العظٌم أمام هللا؟!".
أؤكد لكم أننا فً كل مرة نخطا ،نكون قد نسٌنا هللا ،نسٌنا أنه ٌرانا وٌبصر ما نفعله ،وهكذا
إٌماننا فً وجود هللا قد ضعف ..فً كل مرة نظلم غٌرنا ،نكون قد نسٌنا هللا العادل ،وفقدنا
اإلٌمان باهلل الذي ٌحكم للمظلومٌن ..فً كل مرة نفعل ما ال ٌلٌق ،ال تكون صورة هللا واضحة
أمام أعٌننا..
إن اإلنسان المؤمن ال ٌخطا ،لٌس فقط إلٌمانه بأن هللا ٌراه ،وإنما أٌضًا إلٌمانه بأن هللا
سٌحاسب وهو الدٌان الذي ال مهرب منه..
عدوا لهم ،وتقود
لهذا كان اإلباحٌون ٌحاربون باستمرار فكرة وجود هللا ،وٌتخذون هللا
ً
اإلباحٌة إلى اإللحاد ..أما المؤمنون فتظهر ثمار إٌمانهم فً حٌاة العفة والطهارة والقداسة التً
ٌسلكون فٌها ،وبها ٌشعر الناس أنهم مؤمنون .ولذلك قال السٌد المسٌح" :من ثمارهم تعرفونهم".
ً
باطال ،وتقول إنك إنسان مؤمن!! لبال تكذبك أعمالك،
فإن كنت تسلك فً الخطٌة فال تفتخر
وتقف شاهدة ضدك!

إن اإلٌمان كما قلت من قبل ،لٌس مسألة عقلٌة أو نظرٌة ،إنما ٌدخل فً الحٌاة العملٌة،
وٌصبح إٌما ًنا عمل ًٌا ،تسمى الحٌاة فٌه "حٌاة اإلٌمان"
اإلٌمان إذن ٌتعارض مع الخوف ،وٌتعارض مع الخطٌبة والشر ..هو أٌضًا ٌتعارض مع التذمر
والضجر .أنت تؤمن باهلل .حس ًنا تفعل .فهل تؤمن أن هللا ٌصنع معك خٌرً ا؟ إن كنت تؤمن بهذا
فلماذا تتذمر؟ ولماذا ال تحٌا فً حٌاة الرضا والشكر؟
إن المؤمنٌن ٌحٌون باستمرار فً حٌاة الشكرٌ ،شكرون هللا فً كل حٌن ،على كل شًء..
ٌقبلون كل شًء من ٌد هللا فً رضى وفً فرح ،ال ٌتذمرون وال ٌتضجرون ..هم ٌؤمنون أنه
ضابط للكل ،وأنه ٌملك زمام الكون كله ،وٌدبر أموره حسب مشٌبته اإللهٌة الصالحة .لذلك هم
مطمبنون إلى عمل هللا ..ما ٌعمله هللا خٌر ومقبول .وكل ما ٌشاؤه هللا هو نافع ومفرح .فلتكن
مشٌبته..
المؤمنون ال ٌضعون مشٌئة هللا تحت مقاٌٌس حكمتهم البشرٌة ،إنما ٌخضعون حكمتهم
البشرٌة لمشٌئة هللا ،وٌقبلون مشٌبة هللا فً غٌر تذمر شاعرٌن أنها لصالحهم مهما كانت تبدو
غٌر ذلك ..وح ًقا كم من أمور تضاٌق منها الناس فً بادئ األمر ثم أثبتت لهم األٌام أنها كانت
خٌرً ا وبركة ..لذلك فإن المؤمن ٌحٌا باستمرار فً حٌاة التسلٌم.
شاعرا باإلٌمان أن هللا
حتى إن كان األمر الذي ٌحدث للمؤمن هو شر واضح ،فإنه ال ٌتذمر،
ً
قادر أن ٌحول الشر إلى خٌر ..إن أخوة ٌوسف صنعوا به شرً ا ،وامرأة فوطٌفار الزانٌة فعلت
به أٌضًا شرً ا ،وقادته إلى السجن .ولكن هللا حول ذلك الشر إلى خٌر ..كم من أمور ٌرٌد بها
الناس ضررنا ،ولكن هذه األضرار فً طرٌقها إلٌنا تمر على ٌد هللا صانعة الخٌرات ،فتحول
الضرر إلى خٌر ..فلنكن إذن مطمبنٌن شاعرٌن باإلٌمان أن حٌاتنا فً ٌد هللا ،ولٌست فً أٌدي
الناس ،ولنقل باستمرار تلك اآلٌة الجمٌلة المعزٌة التً ٌقول فٌها الوحً اإللهً" :كل األشٌاء
تعمل معًا للخٌر للذٌن ٌحبون الرب".
أٌضا باألكثر ٌتعارض مع
اإلٌمان إذن ٌتعارض مع الخوف ،ومع الخطٌئة ،ومع التذمر ..وهو ً
الٌأس ..ألست تؤمن أن هللا قادر على كل شًء؟ آمن إذن أن هللا قادر على حل جمٌع إشكاالتك،
وقادر على إزالة جمٌع متاعبك .ال داعً إذن للٌأس ،فهو ال ٌتفق مع اإلٌمان ..وقل لنفسك
باستمرار" :عند هللا لكل مشكلة حل ،أو حلول .وهو قادر على كل شًء" .غٌر المستطاع عند
الناس مستطاع عند هللا".
لهذا نجد أن رجل اإلٌمان بشوش باستمرار ،فرح القلب ،مهما أحاطت به المتاعب ال ٌحزن وال
ٌكتبب وال ٌٌأس..
إنه ٌعٌش فً الحل اآلتً ،ولٌس فً المشكل الحاضرٌ .جعل هللا بٌنه وبٌن المتاعب فتختفً
المتاعب بٌنه وبٌن هللا ،لئال ٌختفً إٌمانه باهلل.

