
 یوحنا بولس الثاني

 إرشاد رسولي

 نشر بعد مجمع األساقفة

 إلى المطارنة والكهنة والمؤمنین

 بشأن المصالحة والتوبة

 في رسالة الكنیسة الیوم

  
 یوحنا بولس الثاني

  
 أیها اإلخوة األجّالء واألبناء األعزاء،

 السالم والبركة الرسولیة،

  
 مقدمة

  
 أصل الوثیقة ومعناها

العصر هذا رجال یحمالن علیهما، الكالم یدور عندما والتوبة، المصالحة            1- إن
التخاُطب لغة إلى تحویلها بعد – الكلمات إلى مجددًا العودة على             ونساءه
" بقوله: تبشیر المسیح یسوع ومعّلمنا مخّلصنا بها استهّل التي – الیوم              المتداولة
اهللا أبناء وتبني المحبة، بشارة البشارة، تقّبلوا أعني ،(1) باإلنجیل" وآمنوا             توبوا

 وبالتالي األخّوة.

 لماذا تعود الكنیسة مجددًا إلى هذا الموضوع وإلى هذه الدعوة؟

وتفّهمهما، معرفة، أفضل المعاصر والعالم الیوم إنسان معرفة في الرغبة            إن
یعتمل ما وتمییز أسرار، من یغّلفهما ما وهتك معضالت، من یواجههما ما              وحّل
اإلنسان هذین استنطاق إلى الكثیرین بعید زمن منذ دفعت، وشر، خیر من              فیهما
والفالسفة، االجتماع، وعلماء المؤرخین، شان من هو االستنطاق وهذا           والعالم.
وهذا والمتصّوفین: والشعراء، اإلنسانیة، والشؤون النفس وعلماء         والالهوتیین،
هو بالرجاء، عینه الوقت في والمليء واالهتمام، بالعنایة المشفوع           االستنطاق

 على األخص من شأن الرعاة.



المجمع من الهام الرعوي الدستور صفحات من صفحة كل في جلیا ذلك              ویعود
مقدمته في األخص وعلى وأمل، فرح بعبارة المبدوء الثاني الفاتیكاني            المسكوني
التي الوثائق بعض في ذلك، عن فضًال ویظهر، بالحكم. المألى            المستفیضة،
حبریاتهم تمّیزت الذین الرعویة، ومحبتهم بحكمتهم األجالء، أسالفنا          نشرها

 بحدث تاریخي، نبوي، هو هذا المجمع المسكوني.

یتمّیز ما إلى باإلضافة هناك، أن الناس، من سواه یرى كما الراعي، عین               وترى
 به العالم وأناس هذا العصر، انقسامات كثیرة، خطیرة ومؤلمة.

  
 عالم محّطم

 
 

والجماعات األشخاص بین القائمة العالقات في االنقسامات هذه          2- وتظهر
بین أو واألمم األمم بین الخالف فینشب الكبرى: البشریة المجموعات بین             وحتى
أسباب إلى االهتداء یصعب وال السیطرة. إلى جاّدة تسعى التي المتناوئة             البلدان
أن من بدًال والمشاّدة، بالمواجهة تشتّد التي الصراعات أعني الخالفات،            هذه

 ُتَحل بالحوار.

تختلف أنها یرون االنقسامات هذه أسباب في الناشطون المراقبون یبحث            وعندما
االجتماعیة والطبقات الجماعات بین المتعاظمة الفوارق فمن كبیرًا:          اختالفًا
إلى االقتصادیة المصالح تضارب ومن العقائدیة، الصراعات إلى          والمناطق،
اجتماعیة أسباب عن الناشئ التمییز إلى القبلي التنافر ومن السیاسیة،            النزاعات
كأنها تبدو الجمیع، أعین أمام ماثلة أمور بعض ذلك، عن فضًال وهناك،              ودینیة.
االنقسامات هذه من تنبع أمور وهي للشفقة، المثیر االنقسامات وجه            تبرز
مشاكل بین نذكر، أن ویمكننا دحضها. یمكن ال بطریقة خطورتها            وتظهر

 عصرنا االجتماعیة:

الحیاة، على المحافظة في حّقه والسیما األساسیة، اإلنسان حقوق           -  امتهان
األجوف، الكالم من سیًال هناك أن یخزي ما أخزى وإن كریمة. حیاة              وعلى

 لم ُیعَرف من ذي قبل، یدور في الوقت عینه، على هذه الحقوق ذاتها.

لها، تستهدف التي واإلغراءات والجماعات، األفراد لحّریة المنصوبة          -  الحبائل
سواها، من أكثر المعّرضة، الخاص باإلیمان االعتراف حریة ُتستثنى           وال

 لالمتهان وألخطار كبیرة.



 -      مختلف أنواع التمییز العنصري والثقافي والدیني إلى ما سوى ذلك.

 -      العنف واإلرهاب.

 -      التعذیب وأسالیب القمع الظالمة، غیر المشروعة.

التي الحربّیة والنفقات التسلح، وسباق والنووّیة، التقلیدیة األسلحة          -  تكدیس
 یمكن التخفیف بها من شقاء الشعوب المتخّلفة اجتماعیا واقتصادیًا.

بتنظیم ذروته یبلغ عادل، غیر توزیعًا الحضارة ومنافع العالم ثروات            -  توزیع
بین الفاصلة الشقة یوم، بعد یومًا معه، تتباعد تنظیمًا، االجتماعیة            الشؤون

 أحوال األغنیاء وأحوال الفقراء (2).

في ما محط عالمًا فیه، نعیش الذي العالم من تجعل االنقسامات هذه شدة              وإن
 أساساته (3).

فهي العالم، من تكن لم وإن واحدًا، كیانًا العالم مع تؤّلف ال كانت وإن                والكنیسة،
آثار بنیتها في ظهرت ما إذا عجب فال حوار(4)، في معه وهي العالم، في                قائمة
البشري. المجتمع منها یعاني التي االنقسامات هذه ونتائجها،          االنقسامات
منذ بها تعصف التي المسیحیة الجماعات بین الخالفات عن فضًال            والكنیسة،
من أعضائها، وبین داخلها في وهناك هنا األیام، هذه في تعاني،             قرون،
العقائدي الحقل في االتجاهات وتباین اآلراء اختالف عن ناشئة           انقسامات
التمّزقات، وهذه للشفاء. قابلة غیر أحیانًا االختالفات هذه وتبدو .(5)            والرعوي
النظر، إنعام لدى أصولها إلى االهتداء یمكن مذهلة، وهلة، ألول بدت،             وإن
في ندعوه، ما وهذا البشریة. النفس صمیم یثخن الذي الجرح هذا إلى تعود               وهي
معه الناس من كل یحملها التي األصلیة بالخطیئة بدءًا الخطیئة، اإلیمان،             ضوء
من كلٌّ یرتكبها التي الخطیئة حتى والدیه، عن كإرٍث إلیه والمنتقلة مولده،              منذ

 الناس بإساءته استعمال ما أعطیه من حریة.

  
 الحنین إلى المصالحة

قلب في یرى الدقة، من ینبغي بما األمر، هذا إلى ینظر من أن الواقع                3- وفي
في الحقیقیین، والمسیحیین الصالحة اإلرادة ذوي لدى واضحة رغبة           االنقسام،
المستویات. جمیع على جوهریة، وحدة وإقامة الجراح، وتضمید الخالفات،           حسم
وإن "حنینًا"، أو المصالحة إلى ا ملح أكیدًا توقًا الكثیرین، لدى الرغبة، هذه              وتثیر

 لم ُتستعمل هذه الكلمة.



تغییر إلى مالیة دعوة یصبح قد حلم هذا أن یعتقدون الناس من بعضًا               إن
حتى كبیرة، مشّقة بعد إّال إدراكه، إلى سبیل ال أن یرون سواهم أن بید                المجتمع.
حال كل وفي الجاّد. والعمل العمیق التفكیر من كثیر لبلوغه یقتضي هدف              لكأنه
مجتمعنا قضایا من قضیة شك، دونما هي ثابتة، صادقة، مصالحة في الرغبة              إن
من فیه أمر وهذا السالم. وراء السعي في تلین ال إرادة عنها تعّبر               اإلنسانیة،

 اإللحاح قدر ما في االنقسام من األخطار، رغم ما في ذلك من تناقض.

وتكون االنقسام. من النفس في رسوخًا أقل المصالحة تكون أن یجوز، فال              وبعد
فاعلتین، كاملتین، عینها والمصالحة إلیها، "الحنین" أو المصالحة في           الرغبة
سائر أساس في وهو إبرائه- بغیة – األصلي التمّزق هذا إلى تنفذان ما قدر                على

 التمّزقات أعني، على ما أشرنا إلیه، الخطیئة.

  
 نظرة المجمع

 
 

األساسیة، غایاته وفق اإلنسان خالص إلى تهدف منظمة أو مؤسسة كل             4- إن
أهمیة، وكبیر معنى، من لها ما لتدرك المصالحة بأمر ملیا تتبّصر أن              یجب

 وترتقب ما یصدر عنها من نتائج ال بّد منها للقیام بالعمل المطلوب.

تجهد فهي الهدف. هذا إلى السعي تهمل أن المسیح یسوع كنیسة یمكن              وال
عدا ما البشري، المجتمع في تكشف لكي دائبة، المعّلمة، وحكمة األم             بنشاط
لها واضحة عالمات وهي المصالحة، عن البحث عالمات االنقسام،           عالمات
المناداة على القدرة خاصة بصورة ُأعطیت أنه تعرف والكنیسة مدلول.            أقوى
بهذه للقیام رسالة إلیها أوكلت وأنها عمیق صحیح دیني معنى من للمصالحة              بما
من والسالم الوحدة لقضیة ما شرح في تسهم ذلك، تفعل فیما وهي              المناداة،

 تعابیر ومفاهیم.

وكل أجمعین الناس علیها ویستحّثون بالمصالحة یبشرون أسالفنا انفّك           وما
وإذعانًا داخلي بدافع نحن، وإّنا .(6) ومقّسمة ممّزقة رأوها منهم فئة أو              جماعة
البشریة، العائلة لنداءات وتلبیة – ذلك من یقین على ونحن – علوي إللهام               مّنا
وتسترعي النظر تلفت كلتیهما لكن مختلفتین، بطریقتین السالم موضوع           أبرزنا

 االهتمام:



بجعلنا وثانیًا السادسة، العامیة الجمعیة إلى األساقفة مجمع بدعوتنا           أوًال
سنة 1950 مرور بذكرى احتفاًال قّررناها التي الیوبیلیة السنة محور            المصالحة
كل وافقنا المجمع، یعالجه موضوع اختیار من بّد ال كان ولّما .(7) الفداء               على
وهو األسقفیة، في إخواننا من عدد اقترحه الذي الموضوع على            الموافقة
إن .(8) التوبة بموضوع االرتباط كل والمرتبط الواسع، المصالحة           موضوع
الذي التغییر أو بالتبدیل ربطناها إذا التعقید. من یخلوان ال ومفهومها توبة              لفظة
تحت القلب أعماق في یحدث الذي التغییر تعني التوبة فإن األناجیل، إلیه              ترجع
الحیاة تغییر أیضًا تعني التوبة ولكن .(9) الملكوت إلى وبالنظر اهللا كالم              تأثیر
اعملوا.... بهذا: یكتمل التوبة عمل إن المعنى وبهذا القلب، تغییر مع             تجاوبًا
تسعى التوبة، بطابع مطبوعة كلها الحیاة تصبح وهكذا .(10) بالتوبة تلیق             ثمارًا
لم ما وفاعًال صحیحًا یكون ال التوبة عمل ولكن األفضل. بلوغ إلى              باستمرار
المسیحیة المفردات في التوبة تعني المعنى وبهذا توبة. وأعمال أفعال إلى             یترجم
بمساندة الرامي، الیومي العملي، اإلنسان جهد أي التقشف والروحیة           الالهوتیة
إلیجادها الوحیدة الطریقة هي وهذه المسیح، أجل من الحیاة إهالك إلى اهللا،              نعمة
فیه جسدي هو ما وقمع (12) الجدید ولبس العتیق اإلنسان خلع وإلى ،(11)             
إلى سعیًا أرضي، هو ما فوق باستمرار والتسامي ،(13) روحي هو ما              وتغلیب
القلب، من نابعًا تبدال التوبة تكون وهكذا .(14) المسیح حیث العلى في هو               ما

 تترجمه األعمال في حیاة المسیحیین بكاملها.

المصالحة ألن بالمصالحة، وثیقًا ارتباطًا المفاهیم هذه من كل في التوبة             وترتبط
النفس، أعماق في الكائن الشدخ هذا إزالة تقتضي واآلخرین، والذات اهللا             مع
الحیاة في یثمر الذي التبّدل أو الباطني بالتحول إّال یتم ال وهذا الخطیئة،               وهو

 بأعمال التوبة.

فقط المعّدة الكبرى)، الخطوط المسّماة ) األساسیة المجمع وثیقة فسحت            وقد
الكنیسة، للجماعات المجال في األساسیة، جوانبه بعض وشرح الموضوع           لطرح
من الجوانب هذه في تقریبًا سنتین طوال للتفكیر، العالم، في هي             حیثما
جدید دفع ألخذ وبالتالي الجمیع، تهّم التي – والمصالحة التبّدل أي –              الموضوع
المجمع عمل إعداد لدى ذلكن بعد البحث، وتعّمق والرسالة. المسیحیة للحیاة             منه
في ومعاونیهم األساقفة إلى ُأرِسلت التي العمل أداة خالل من قریبًا،             إعدادًا
حضور إلى دعوا الذي مع شهر، طوال المجمع، آباء عالج ثم المناسب،              الوقت



بشعور مختلفة، عدیدة مسائل من به یتعّلق وما الموضوع الخاص،            االجتماع
الدقیق الدائب والبحث المشترك والدرس النقاش عن وصدر المسؤولیة، من            عاٍل
االقتراحات جوهره في باختصار عرضته وقد الثمین، الكبیر الكنز یشبه            ما

 األخیرة.

دون بعضها مّر (وقد المصالحة أعمال یتجاهل لم األمر، المجمع بحث             وعندما
مختلفة، بطرق تصلح، التي الیومیة) العادیة األمور من ألنه االنتباه یسترعي             أن
االنقسامات، وإزالة النزاعات، من الكثیر وحسم الخالفات، من الكثیر           لفّض
على منصبا كان األكبر المجمع هّم لكن الوحدة. وإعادة كبیرة، أم كانت              صغیرة
المصالحة أي المتفّرقة. األعمال هذه صمیم في الكامن الحقیقي األصل            اكتشاف

 في "ینبوعها"، إذا صّح التعبیر، التي تعمل في قلب اإلنسان وضمیره.

وواجب بالمصالحة یتعّلق ما في الفریدة، ومیزتها الخاصة الكنیسة موهبة            وإن
في المصالحة هذه إلى دائمًا بها العودة إلى تهدفان صعید، كل على              إجرائها
تذهب أن واجبها من بأن خاصة، رسالة من لها بما الكنیسة، وتشعر              "ینبوعها".
إذا وتعید والمصالحة، الشفاء إلیه لتحمل الخطیئة، تمّزق األول، التمّزق هذا             إلى
حقیقیة. مصالحة لكل الفّعال المبدأ هي التي األولى المصالحة التعبیر،            صّح

 وهذا ما وضعته نصب عینیها واقترحته من خالل المجمع.

بكل إلیها السعي على ویحّثنا المصالحة، هذه عن المقدس الكتاب تحّدث             وقد
على برأفته اهللا بها یجود عطّیة، كّل، قبل أنها، إلى أیضًا ینّبهنا لكنه               قوانا(15)،
خالص أم أجمعین البشر خالص أكان سواء – الخالص وتاریخ .(16)             اإلنسان
صالح الذي الرائع، المصالحة تاریخ هو إنما كان- زمان أي في الناس، من               كل
عائلة هكذا وأنشأ وبصلیبه، إنسانًا صار الذي ابنه بدم العالم اآلب اهللا              فیه

 المصالحین الجدیدة.

أنواع سائر بدوره أحدث شدخًا أحدثت الخطیئة ألن ضروریة،           والمصالحة
فه كاملة، المصالحة تكون ولكي حولهم. ما وفي الناس نفوس في             الشدوخ
أصولها. أعماق عمق في رفضها یجب التي الخطیئة من التحّرر حتمًا             تستدعي
بینهما الفصل یمكن ال بحیث متین، داخلي برباط والمصالحة التبّدل یترابط             لذلك

 أو التحدث عن األول دون الثاني.

كل قلب ارتداد وعن جمعاء، البشریة العائلة مصالحة عن أیضًا المجمع             وتحّد
أن یمكن ال البشر وحدة أن ومعلنًا بذلك معترفًا اهللا، إلى وعودته الناس،               من



الذي السبیل هو الشخصي والتغییر نفسه. في ما الناس من كل یغّیر لم ما                تتحقق
نبأ الكنیسة ُتعلن وعندما .(17) الناس بین األلفة إلى والمؤدي منه، بّد              ال
نبوّي بدور تقوم فهي األسرار، بواسطة إجراءها تقترح أو المفرح            المصالحة
أصل إلى وترشد الفاسد، الینبوع من الجاریة اإلنسان شرور إلى فتشیر             حقًا،
بلوغًا والنزاعات التوترات على التغّلب على بالمقدرة األمل وتوقظ           االنقسام،
وفئاته. البشري المجتمع مستویات جمیع على والسالم، األلفة إلى الوسیلة            بهذه
وتقّدم محبة، حضارة إلى والعنف الحقد بطابع مطبوعًا تاریخیًا واقعًا تحّول             فهي
"ینبوعها" في المصالحة مبدأ هو واألسرار، اإلنجیل من نابعًا مبدًأ الجمیع             إلى
الصعید على حتى مصالحة، عمل أو مصالحة بادرة كل منها تجري             التي

 االجتماعي.

التبّدل. نتیجة هي التي المصالحة هذه مثل على اإلرشاد هذا في البحث              وسیدور
العامة المجمع جمعّیات نهایة في حدث ما مثال على – المجمع آباء أن               ذلك
روما، أسقف إلى عملهم بحصیلة أیضًا المّرة هذه دفعوا – السابقة             الثالث
فقبلنا للمجمع. رئیسًا بوصفه األساقفة، مصفِّ ورأس جمعاء، الكنیسة           وراعي
مهّمة وهي خدمتنا، واجبات من خطیر واجب أنها على خاطر بطیبة             المهّمة
رسالة المجمع، لهذا كثمرة اهللا، لشعب لنقّدم العظیم، المجمع كنز من             األخذ
األول القسم في إذن وسنبحث والمصالحة. التوبة موضوع في ورعویة            عقائدیة
الذي القلوب تغییر عمل على وتشدیدها المصالحة بمهّمة قیامها لدى الكنیسة             في
اإلنسان ویعانق اإلنسان، أخاه اإلنسان ویعانق مجددا، اهللا معه اإلنسان            یعانق
انقسام أو تمّزق لكل األساسي السبب سنبّین الثاني القسم وفي جمعاء.             الخلیقة
أخیرًا وسنعرض الخطیئة. هو السبب وهذا اهللا، تجاه األخص وعلى الناس             بین
بین التامة المصالحة على تعمل أن بواسطتها الكنیسة تستطیع التي            الوسائل
هذه على وتستحثهم بینهم فیما الناس مصالحة على وبالتالي واهللا،            الناس

 المصالحة.

إلى یتطّلعون الذین جمیع وإلى الكنیسة أبناء إلى بها ندفع التي الوثیقة              إن
بمثابة هي مؤمنین، غیر أم مؤمنین أكانوا سواء وإخالص،           الكنیسة باهتمام
إرضاء نعلنه، أن نرید ما وهذا – الوثیقة وهذه المجمع. منا طلبه ما على                جواب
هذه علیه تنطوي ما وإن عینه. المجمع صنع هي – والعدالة الحقیقة              لواجب
والقریب، البعید إعداده عن أیضًا: المجمع هذا عن صادر هو إنما             الصفحات،



عن األخّص، وعلى اللجان، في أو المجمع قاعة في والمداخالت العمل،             وأداة
به قام الذي المشترك العمل حصیلة هنا نجد إّنا والسبعین. الثالث             االقتراحات
الهوتیًا، كنزًا تملك التي الشرقیة الكنائس ممّثلو صفوفهم عن یغب ولم             اآلباء
هنا. یهّمنا الذي الموضوع إلى بالنسبة حتى جلیًال وفیرًا، وطقسیًا            روحیًا،
المجمع، نهایة فور قّیم، الذي هو المجمع سّر أمانة مجلس إن ذلك، عن               وفضًال
توجیهات. من وأعطى أعمال من المجمع هذا أنجز ما نتائج هاّمتین، دورتین              في
الخطوط أخیرًا رسم الذي وهو نقاط، من المقترحات في ما أهم أبرز الذي               وهو
بهذا قاموا الذین جمیع نشكر إذ وإّنا الحاضرة. الوثیقة لوضع المالئمة،             الكبرى
العقائدي المجمع كنز في لنا بدا ما نعرض أن لرسالتنا، مّنا أمانة نرید،               العمل،
الرائعة الفترة هذه في الناس، من الكثیرین لحیاة فائدة فیه أن             والرعوي

 والعصیبة من التاریخ.

السنة ذكرى تزال ال فیما – الكبیر مدلوله له وهذا – بذلك نقوم أن لنا                 ویطیب
ومصالحة. وارتداد توبة جّو في انقضت وقد الكثیرین، قلوب في حّیة             المقدسة
الكهنة وإلى ومعاونیهم، األسقفیة في إخواننا إلى نوجهه الذي اإلرشاد هذا             ولیكن
المستقیم، الضمیر ذوي من ونساًء رجاًال المؤمنین وجمیع والرهبان           والشمامسة
لتوطید صالحة كخمیرة ولیكن وتعمیقه. وتنمیته الشخصي، منه كل إیمان            لتنقیة
یجب الذي اإلنجیل من نابعة قیم وهي القلوب في والفرح واألمل واألخّوة              السالم
الطوباویة مثال على الیومیة، الحیاة في وُیترجم تأمل موضوع ویكون یقبل             أن
 مریم العذراء، أم سیدنا یسوع المسیح الذي حسن هللا أن یصالح الجمیع به (18).

  
  
  
  

 القسم األول

 االرتداد والمصالحة:

 مهمة الكنیسة وواجبها

  
 الفصل األول



 مثل المصالحة
 
 

لوقا القدیس روایة الذهن إلى مّنا تتبادر الرسولي اإلرشاد هذا مستهل             5- في
الضال االبن نعني ،(19) سابقة رسالة في إبرازها حاولنا التي            الفریدة

 (الشاطر) (20).

 من أخ كان ضائعًا...

قال بیتك": من نصیبي أعطني أبِت "یا األصغر: ابنه له فقال ابنان. لرجل               "كان
الوالدي، البیت الطائشة مغادرته أي المؤثرة: الشاب هذا قصة وروى            یسوع
وأكثر السوداء، والجوع الغربة وأیام والفراغ، اللهو حیاة في ماله كل             وتبذیره
والعزم البیت، إلى الحنین وأخیرًا والخجل، واإلذالل المهدورة الكرامة ذلك،            من
بما له احتفظ قد بل ال ابنه، قط ینَس لم الذي له، أبیه واستقبال إلیه، العودة                  على
الذي ذاك دائمًا ینتظر كان لذلك منقوصین. غیر وتقدیر محبة من له یكنُّه               كان
فعاش، میتًا "كان الذي ذاك لعودة كبیر احتفال بإقامة ویأمر اآلن،             یعانقه

 وضائعًا وضاًال فوجد".

عن االبتعاد تجربة تراوده الذي الضال االبن هذا هو – إنسان أي –               اإلنسان
تجتذبه التي باألباطیل وُیخدع التجربة في یقع والذي هواه، على لیعیش             أبیه
إلى یسعى هو وفیما ،مسَتغال الكرامة، مسلوب وحده، نفسه وُیلفي            كالتراب،
العودة شوق الشقاء، درك إلى انحدر وقد به، ح یبرِّ به، خاص حیاة نمط               إّتباع
ویولم إیاه، لقائه لدى ویعانقه ابنه، عودة یترّقب المثل، في كاألب واهللا أبیه.               إلى

 في مناسبة رجوعه احتفاًال بالمصالحة.

األب بها استقبل التي بالمحبة الطافحة الحفاوة هذه هو المثل في ما أبرز               إن
والغفران. للصفح أبدًا المستعد اهللا رحمة على دلیل هي والتي العائد،             االبن

، عطّیة اآلب السماوي.  ولنقلها فورًا: إن المصالحة هي قبل كلٍّ

  
 إلى األخ الذي مكث في البیت

 
 

في مقعده احتالل یرفض الذي األكبر االبن عن أیضًا یتحّدث المثل             6- لكن
یسمح لم فیما به، حفاوته أبیه وعلى طیشه، األصغر أخیه على ویعیب              الولیمة،



بیته، على والحریص بأبیه، الّبر الناشط، المقتصد، وهو – یقول ما على –               له
هذا أن وطالما أبیه. طیبة یفهم لم أنه على دلیل وهذا ألصدقائه. ولیمة               بإقامة
یرجع لم وغضبًا، مرارة المتشبع المتعالي الحسود بنفسه، الثقة الشدید            األخ

 ویصالح أباه وأخاه، فالولیمة لیست، بحصر المعنى، عید عودة ولقاء.

حسودًا، األنانیة جعلته وقد األكبر، االبن هذا أیضًا هو – إنسان كل –               واإلنسان
وأثارت اهللا. وإلى اآلخرین إلى العودة مجال علیه وقطعت وأعمته قلبه             وحّجرت
) مرارة طعم لدیه العائد األخ لسعادة وكان حلمه، وأغضبه حفیظته األب             طیبة

 21). ولهذا فهو في حاجة أیضًا إلى العودة واالهتداء والمصالحة.

محبة الوصف، الفائقة الجارفة المحبة قصة كل، قبل هو الضال االبن مثل              إن
المثل، هذا ولكن الكاملة. المصالحة تقدمة العائد البنه یقّدم الذي – اهللا –               اآلب
بین تفّرق التي العمیاء األنانیة إلى األكبر، االبن صورة یرسم وهو یلّمح،              عندما
فیها تتخّبط التي الحالة تصف وهي البشریة، العائلة قّصة أیضًا یصبح             األخوین،
التوق كّل التائق الضال االبن ویمثل نسلكه. أن یجب الذي الطریق على              وتدل
في یشعرون الذین والغفران، بالمسامحة منه والظفر أبیه أحضان إلى العودة             إلى
تحّفظ، ودونما المستویات جمیع على المصالحة في ملّحة برغبة ضمیرهم            قرارة
تلك من نبعت إذا إال تتّم ال المصالحة هذه أن الیقین یكون ما أرسخ على                 وهم
فینعم اهللا إلى به لتعود بعید من باإلنسان تأتي التي األساسیة، األولى،              المصالحة
هذا إلى نظرنا إذا ولكن الالمتناهیة. برحمته ویعترف األبناء، صداقة            بصداقته،
قّسمتها التي البشریة العائلة حالة یصف أنه نرى الثاني، االبن نظرة             المثل
مصالحة مناخ في عائلة تألیف إلى التوق في ما على ضوءًا ویلقي              األنانّیات،
الكتشاف القلوب تغییر إلى الماّسة بالحاجة بالتالي ویذّكر صعوبة، من            ووحدة،

 رحمة اهللا، والتغّلب على سوء النّیة والعداوة بین اإلخوة.

تلّبي الخطایا، تمحو التي الرحمة عن بالعبر المليء المثل هذا ضوء             وفي
الرامیة رسالتها المسیح، مثال على وتتفّهم، بمضمونه للعمل النداء هذا            الكنیسة

 إلى تغییر القلوب ومصالحة الناس مع اهللا، وهذا أمران مترابطان كل الترابط.

  
 الفصل الثاني

 في ینابیع المصالحة



 في ضوء المسیح المصاِلح
 
 

اهللا من عطّیة هي الضال، االبن مثل من یبدو ما على المصالحة،              7- إن
سّر في مفعولها تأتي المبادرة هذه أن یعّلمنا إیماننا أن والحال منه.              ومبادرة
ویؤّكد أنواعها. على الخطیئة من اإلنسان ر المحرِّ المصاِلح، الفادي،           المسیح
واإلله واالبن الكلمة الناصري یسوع رسالة أن ترّدد دونما الرسول            بولس

 المتأنس هذه الرسالة المنقطعة النظیر، هي من صمیم المهمة والوظیفة.

الخالص تدبیر سّر األساسي، السر هذا من ننطلق أن باستطاعتنا أیضًا             ونحن
الرومانیین إلى رسالته في كتب وقد المسیح، في الرسول عقیدة علیه تدور              الذي
في ونحن بالحرّي، فكم أعداء، ونحن ابنه، بموت صالحنا اهللا كان             "فإن
بواسطة أیضًا باهللا نفتخر أن بل وحسب، هذا ولیس بحیاته، نحیا أن              مصالحته،
بالمسیح، الذي، هو "اهللا ألن .(22) المصالحة" نلنا به الذي المسیح یسوع              ربنا
كورنتوس مسیحیي حّض إلى مدفوع بأنه بولس وشعر عظمته" مع العالم             صالح

 بقوله: "تصالحوا مع اهللا" (23).

القدیس تحّدث الصلیب، على بالموت تّمت التي هذه المصالحة رسالة            وعن
"لیجمع یموت أن المسیح على كان أنه مؤكدا أخرى، بعبارة اإلنجیلي،             یوحنا

 أیضًا في واحد أبناء اهللا المشتّتین" (24).

إلى حتى المسیح بشأن تفكیرنا آفاق نوّسع أن أیضًا بولس القدیس لنا أتاح               وقد
.(25) والسماء" األرض في "من صالح اآلب أن كتب عندما كونّیة،             أبعاد
زمان في المصالحة كانت "به أن الفادي المسیح عن بحّق القول             ویمكن

 الغضب" (26).

 وأنه هو "سالمنا" (27) وهو أیضًا مصالحتنا.

في بحق یدعیان اإلفخارستیا، في یًا سرِّ یتجددان اللذین وموته آالمه            وأن
اإلخوة ومع اهللا مع مصالحتنا أي :(28) مصالحتنا" "قربان المقّدسة            اللیتورجیا
تقدمة قبل األخوّیة، المصالحة إجراء وجوب إلى ینّبه عینه المسیح السید             ألن

 الذبیحة (29).

نوّجه أن الجدید، العهد من وسواها المواضیع هذه من انطالقًا بالتالي، بنا              ویجدر
أن نعلن أن أیضًا وعلینا كُمصالح. مهّمته إلى الشامل، المسیح سّر بشأن              تفكیرنا،
هو إّنما الفصحي، وقیامته موته وسّر الفداء، فعل المسیح، بفعل الكنیسة             إیمان



باهللا وكإتحاد الخطیئة من كتحریر أي المزدوج بمعناها اإلنسان مصالحة            كسبب
 موّطد على النعمة.

صعوبات، من المصالحة في وما انقسامات من الناس بین ما بألم نشهد إذ               وإّنا
المسیح منه یبصر حدث أسمى بوصفه الصلیب سّر في التبّصر على             نستحّث
حتى األلم عمیق لها ویتألم خطیرة، حال وهي اهللا، عن اإلنسان انفصال              حال
عینه الوقت في ویحقق (30) تركتني" لماذا إلهي "إلهي قائًال: المرّتل مع              لیهتف
بأن دائمًا یذّكرنا أن یجب الجلجلة على تّم الذي السّر إلى النظر وإن               مصالحتنا.
واهللا، اإلنسان بین بالعالقة یتعّلق ما في "العامودي" والمصالحة االنقسام            ُبعد
الناس بین الحاصل االنقسام أي "األفقي" الُبعد دائمًا اإلیمان نور في             لیفوق
المصالحة هذه مثل أن الواقع في ونعرف بینهم. فیما المصالحة إلى             والحاجة
وقام مات الذي المسیح فداء فعل ثمرة فقط تكون، أن ویمكن هي، بینهم               فیما
(31) العداوة" "جدار هكذا وینقض اهللا مع العهد ویجّدد الخطیئة سلطان             لیقهر

 الذي أقامته الخطیئة بین الناس.

  
 الكنیسة المصاِلحة

 
 

...... كل "إن المسیح آالم عن كالمه في الوون القدیس یقول ما على               8- ولكن
األعمال تاریخ في نعرفه ال العالم، مصالحة أجل من وعّلم اهللا ابن فعل               ما
ونشعر .(32) الحاضرة األعمال بفعل به نشعر إننا بل وحسب،            الماضیة
بها تحتفل التي المقدسة األسرار مفعول في ببشریته أتّمها التي            بالمصالحة

 كنیسته، والتي أسلم ذاته إلیها وجعلها في الوقت عینه عالمة وأداة للخالص.

عمل في المسیح رسل أشرك اهللا أن كتب عندما بولس القدیس أّكده ما               وهذا
فینا ووضع المصالحة... خدمة وهبنا (اهللا) "إن فقال: أتّمه. الذي            المصالحة

 خدمة المصالحة" (33).

خدمة أفواههم وفي به، المبّشرین الرسل، أیدي في برحمته اآلب وضع             لقد
شخص "في للعمل القوة على حائزین بوصفهم قیام خیر بها فقاموا             المصالحة،
الكنیسة إلى كلها، المؤمنین لجماعة أیضًا وّكلت المصالحة كلمة لكن            المسیح".
وتحقیقها للمصالحة الشهادة على المستطاع، قدر العمل، مهمة أعني           بمجملها،

 في العالم.



عالمة أو "سرًا الكنیسة سّمى عندما الثاني، الفاتیكاني المجمع أن التأكید             ویمكن
إلى أشار وعندما كله"، البشري الجنس ولوحدة وثیقًا، اتحادًا باهللا لالتحاد             وأداة
على مختلفة، وثیقة بروابط الیوم المرتبطین "الناس حمل إلى تهدف وظیفتها             أن
خاصة تسعى أن الكنیسة على أن الحظ ،(34) المسیح" مع التاّمة الوحدة              تحقیق

 إلى العودة بالناس إلى المصالحة التامة.

المرتبطة المتشعبة الواسعة المهمة هذه بإیجاز، الكنیسة مهمة فهم إذن            ویمكن
ومع اهللا مع مصالحة وظیفة أساسًا أنها على المسیح برسالة وثیقًا             ارتباطًا
على "الكنیسة" ألن ثابتة بطریقة جمعاء، الخلیقة ومع اإلخوة ومع عینه             اإلنسان

 ما قلنا في مكان آخر "هي من طبعها مصاِلحة" (35).

عبر دائمًا فعلت ما على المصالحة، رسالة تعلن ألنها مصاِلحة            والكنیسة
ویوبیل األخیر، األساقفة مجمع حتى (36) أورشلیم مجمع عهد منذ            تاریخها
یتعّلق ما في المصالحة، أن هو اإلعالن هذا یمّیز ما وإن الجدید.              الفداء
منه بّد ال الذي السبیل هو وهذا القلب، بتغییر وثیقًا ارتباطًا ترتبط              بالكنیسة،

 للوصول إلى التفاهم بین الناس.

متناولهم في وتضع الطرق إلى الناس ترشد ألنها أیضًا مصاِلحة            والكنیسة
القلب تغییر هي الطرق وهذه إلیها. المشار الرباعّیة المصالحة لبلوغ            الوسائل
استغالًال أم غطرسة ظلمًا، أم عمیاء أنانیة أكانت سواًء الخطیئة، على             والتغّلب
اإلصغاء فهي الوسائل أما الملذات. في انغماسًا أم المادة على تكالبًا             للغیر،
األسرار، والسیما والجماعیة الشخصیة والصالة اهللا، لكالم الواعي          المستمر
ما المجال هذا في یمتاز بینها ومن للمصالحة، حقیقیة وأدوات عالمات             وهي

 تعّودنا أن نسّمیه بحق سّر المصالحة أو التوبة وسنتحدث عنه الحقًا.

  
 الكنیسة المصاَلحة

 
 

لكي الكنیسة أن إعالنه في الفضل السادس بولس الذكر الطیب لسلفنا             9- كان
إنجیل رسالة على تنفتح أن أي اإلنجیل، بقبول تبدأ أن علیها باإلنجیل،              تبّشر
أیضًا ونحن ،(37) العمل موضع وتضعها لتسمعها تامة، كاملة، المسیح            یسوع
الرابعة العاّمة الجمعیة عن نتجت التي األفكار وثیقة في ونّظمنا جمعنا             عندما



هذا تلقي ما قدر على اإلنجیل، تعلیم تتلّقى كنیسة عن تحّدثنا األساقفة،              لمجمع
 التعلیم (38).

الذي الموضوع على تنطبق ما قدر على المقابلة، إلى العودة في هنا نتردد               وال
مصاَلحة. تكون بأن تبدأ أن یجب مصاِلحة، لتكون الكنیسة أن لنؤّكد             نعالجه
تبّشر لكي الكنیسة، أن وهو یقین، على المتساوي البسیط التأكید هذا             وینطوي
أكثر تصبح أن یجب األیام، مع علیهم وتعرضها مجدیًا تبشیرًا بالمصالحة             الناس
المسیح، تالمذة األولى) األزمنة في كما صغیرًا قطیعًا (ولو جماعة            فأكثر
جدد، بأناس یلیق ما على معه، والحیاة اهللا إلى االرتداد على باستمرار              العاملین

 بالروح وممارسة المصالحة.

المحسوسة، الحیاة شهادة التأثر الشدیدي لمعاصرینا ُتعطي أن الكنیسة           وعلى
جمیعًا نبذل أن یجب ولهذا داخلها. في شيء كل قبل المصالحة على              مثًال
االنقسامات، على والتغلب التوّترات، وتخفیف الخواطر لتهدئة الجهد          ُقصارى
اختالف یشتّد عندما لبعض، بعضهم اإلخوة یحدثها قد التي الجراح            وتضمید
هو ما كل في الوحدة على المقابل في نحافظ لكي اختیاره، یجب ما حول                الرأي
ما في المأثور: القدیم للقول وفقًا المسیحیة والحیاة اإلیمان إلى بالنسبة             جوهري
الحاالت، جمیع في الوحدة، عنه، غنى ال ما في الحریة، فیه، مشكوك              هو

 المحبة.

المقیاس. وهذا القاعدة لهذه وفقًا المسكوني بنشاطها تقوم أن أیضًا الكنیسة             وعلى
في جهدها تبذل أن تمامًا، مصالحة تكون لكي علیها، أن الواقع في تعرف               وهي
بعضهم منفصلون لكنهم مسیحّیون، بأنهم یتشّرفون الذین بین الوحدة عن            البحث
ال وحدة إلى تسعى وهي الرومانیة. الكنیسة وعن وجماعات، ككنائس بعض             عن
على أو م یقسِّ ما تجاهل على عنها، وتعبیرًا حق مصالحة ثمرة تكون لكي               تعتمد،
من تنبع أن یجب الوحدة لكن وهزیلة. سطحّیة هي ما بقدر سهلة،              تسویات
األخوّیة والروابط الالهوتي والحوار المتبادلة والمغفرة الحقیقي الجمیع          ارتداد

 والصالة واالنقیاد التام لعمل الروح القدس الذي هو أیضًا روح مصالحة.

یتزاید بواجب مصاَلحة، أنها تقول أن تستطیع لكي أخیرًا، الكنیسة            وتشعر
إلى (39) الخالص" "حوار دفع طریق عن العمل، واجب هو یوم، كل              خطورة
من الكبیرة القطاعات هذه وإلى األمم جمیع إلى اإلنجیل حمل على             األمام،
ذلك على وعالوة إیمانها، تشاطرها ال التي الیوم عالم في البشري             الجنس



تناصبها لم إذا هذا باإلهمال، تقابلها أو عنها تبتعد متزایدة" "علمانیة             وبفضل
ما جمیعًا هؤالء إلى توّجه أن واجبها من بأن الكنیسة وتشعر وتضطهدها.              العداء

 یقوله القدیس بولس أن "صالحوا اهللا" (40).

ال أن منها یقینًا الحقیقة في المصالحة على تعمل الكنیسة إن حال، كل               وفي
 مصالحة وال وحدة ممكنة خارج الحقیقة أو ضّدها.

  
 الفصل الثالث

 مبادرة اهللا وخدمة الكنیسة
 
 

في أن تنسى أن یمكنها ال ومصاَلحة مصاِلحة جماعة بوصفها الكنیسة،             10- إن
طافحة مبادرة تقوم أعطیتهما، اللتین المصالحة ورسالة المصالحة هبة           أساس
من بدافع والذي (41) محبة هو الذي اهللا مبادرة هي والشفقة والرحمة              بالمحبة
وفي معه، بصداقة یحیوا أن من لیتمّكنوا وخلقهم ،(42) الناس خلق             المحبة

 اتحاد فیما بینهم.

  
 المصالحة تأتي من اهللا

 
 

43) الشیطان من بدافع اإلنسان، یسيء عندما حتى األزلي لمقصده أمین اهللا             إن
سعیًا ویسعى الخیر لیحب له المعطاة الحریة استعمال كبریائه، مع وانجرافًا (            
یجیب ال عندما حتى وكذلك وأبیه، لرّبه الطاعة واجب هكذا رافضًا إلیه،              حثیثًا
نفسه فیخدع له، خصم مقاومة یقاومه وعندما بالمحبة، اهللا محبة على             اإلنسان
من وبین بینه القائمة العالقة قطع إلى یقوده ما وهذا الذاتیة، قواه على               باالعتماد
محبته. على باٍق اهللا فإن اإلنسان، لدى االنحراف هذا من الرغم وعلى              خلقه.
العواقب في التأمل على تحّملنا األرضي الفردوس قصة إن الحقیقة،            وفي
نفس في خلل من الرفض هذا وّلد وما اآلب، رفض عن نشأت التي               الوخیمة،
44) وأخیه األخ وبین والمرأة الرجل بین قائمة كانت ألفة فقدان ومن             اإلنسان،
أبیهما عن طریقته، على منهما كل ابتعدا، اللذین االبنین عن اإلنجیل ومثل .(             



وعطایاه األبویة اهللا محبة رفض وإن الخاصة. داللته له بینهما، هّوة             وأحدثا
 المطبوعة بطابع المحبة هو دائمًا سبب انقسام الجنس البشري.

الذي األب مثال على یقفل ال ،(45) بالمراحم" "الغني اهللا أن نعرف              لكننا
عنهم ویبحث ینتظرهم فهو أبنائه. من أحد وجه في قلبه باب المثل، عنه               یتحدث
إلى ویدعوهم وانقسام، عزلة في الوصال رفض یحتجزهم حیث إلى            ویتبعهم

 التحّلق حول مائدته لیحتفلوا بفرح العید، عید الغفران والمصالحة.

والذي المسیح أتّمه الذي الفداء بفعل وتتجّلى غایتها اإللهیة المبادرة هذه             وتبلغ
 ینتشر في العالم بواسطة خدمة الكنیسة.

أرض یسكن وجاء جسدًا صار قد اهللا كلمة أن یعلمنا اإلیمان أن الواقع               وفي
وكشف (46) ذاته في واستعاده عاتقه على فأخذه العالم هذا تاریخ ودخل              الناس
فینا ورّسخ المحبة وصیة هي (47) جدیدة" "وصیة وأعطانا محبة اهللا أن              لنا
المبذول المجهود أن وبالتالي الناس، لجمیع مفتوحة المحبة طریق أن            الیقین
على الصلیب على انتصر أن وبعد .(48) بباطل لیس األخوة  الشاملة            إلعادة
فصار للجمیع الخالص بالمحبة المألى بطاعته حمل الخطیئة، وقوة           الشّر

 للجمیع "مصالحة"، وبه صالح اهللا اإلنسان.

في المسیح السید أعلنها التي المصالحة بشارة تواصل وهي الكنیسة، تفتأ             وال
باإلنجیل. واإلیمان االرتداد على الناس تحّث ،(49) كلها وفلسطین الجلیل            قرى
إلیه: أشرنا أن سبق الذي الرسول بولس قول متبّینة المسیح، باسم تتكلم              وهي
باسم اآلن، فنسألكم یدنا، على یدعوكم اهللا وكأن المسیح، سفراء اآلن             "فنحن

 المسیح، أن تصالحوا اهللا" (50).

التي الحقیقة ویختبرون المصالحة تدبیر في ینخرطون النداء هذا یلّبون            والذین
جعل الذي "سالمنا هو المسیح أن من بولس القدیس أیضًا أعلنه ما علیها               ینطوي
االثنین وصالح الوسط... في القائم والسیاج العداوة بجسده وهدم واحدًا،            االثنین
تخّطي وجوب إلى مباشرة یرمي القول هذا كان وإذا .(51) اهللا مع واحد               بجسد
وبین – القدیم العهد في المختار الشعب بوصفه – اسرائیل بین الدیني              االنقسام
مع یؤكد فهو الجدید، العهد في المشاركة إلى جمیعها المدعّوة الشعوب             سائر
صار الذي الكلمة ابنه بذبیحة حققها روحیة جدیدة شمولّیة أوجد اهللا أن              ذلك
یرتدون الذین جمیع تتناول شمولیة وهي استثناء، وال حدود دونما            إنسانًا



التي المصالحة هذه ثمرة قطف إلى جمیعًا مدعوون إذن إّنا بالمسیح.             ویؤمنون
 أرادها اهللا: كل إنسان وكل شعب.

  
 الكنیسة، سر المصالحة الكبیر

 
 

سّرها هي تكون أن وعلى المصالحة هذه إعالن على الكنیسة مهّمة             11- وتقوم
بطرق وأداتها، المصالحة عالمة أعني "سّر"، الكنیسة أن الواقع وفي العالم.             في
برحمته اهللا أراد ما إدراك إلى جمیعها تهدف ولكنها وقیمة، قدرًا تتفاوت              مختلفة

 أن یمنح اإلنسان.

في المسیح لعمل تشهد مصالحة كجماعة وجودها لمجّرد سّر األخص على             وهي
 العالم وتمّثله.

وشرحها المقدسة الكتب على المحافظة في خدمة من به تقوم بما سّر أیضًا               وهي
اهللا قصد جیل إلى جیل من تظهر ألنها المفرحة المصالحة بشارة كتب              وهي

 المفعم بالمحبة، وترشد كالُّ من الناس إلى سبل المصالحة الشاملة بالمسیح.

على منها كل الكنیسة"(52) "تبني التي السبعة األسرار بفضل سّر أخیرًا             وهي
فهي وتجّدده، الفصحي المسیح بسّر تذّكر جمیعها األسرار هذه وألن            طریقته
بین ومصالحة اهللا إلى ارتداد كأدوات بیدها تستخدمها التي للكنیسة حیاة             ینبوع

 الناس.

  
 سبل اخرى للمصالحة

 
 

تلك األخص على فیها بما جمعاء الكنیسة شأن هي المصالحة رسالة             12- إن
الذین والقدیسین المالئكة مریم العذراء صحبة اإللهي المجد في تشترك            التي
وكنیسة األرض بكنیسة السماء كنیسة وتتحد ویعبدونه. القدوس اهللا في            یتأملون

یا بالتعاضد مع المسیح من أجل مصالحة العالم مع اهللا. المطهر اتحادًا سر 

أم العذراء أن في شّك من وما الصالة. هو إنما الخالصي العمل لهذا سبیل                وأول
وهم األرض على مسیرتهم أنهوا الذین والقدیسین ،(53) والكنیسة           المسیح
ما في األرض على المسافرین إخوانهم بشفاعتهم یساندون اهللا بمجد            ینعمون



والعمل كبوة، كّل بعد والنهوض واإلیمان، االرتداد، أجل من جهود من             یبذلون
تتحقق القدیسین شركة سّر وفي والعالم. الكنیسة في والسالم االتحاد تنمیة             على

 المصالحة الشاملة بأسمى صیغة لها وأكثرها فائدة لخالص الجمیع.

األوحد المعلم تلمیذة الكنیسة إن اإلرشاد. سبیل هو آخر سبیل أیضًا             وهناك
وال المصالحة الناس على تقترح ومعلمة، كأم بدورها، تفتأ ال المسیح،             یسوع
على الناس وحّث االرتداد بضرورة والمناداة الخطیئة، بشّر الجهر في            تتردد
عالم في النبوّیة رسالتها هي هذه أن الواقع وفي إلیها. ودعوتهم             "المصالحة"
الكنیسة وتقوم یسوع. ورأسها معّلمها رسالة وهي األمس، عالم في مثلها             الیوم،
كالم الجمیع إلى وتحمل والشفقة المحبة بعاطفة الرسالة بهذه مثاله على             دائمًا

 الغفران والدعوة إلى الرجاء النابع من الصلیب.

من الرعوي العمل األحیان، غالب في الشاق الصعب العمل سبیل أیضًا             وهناك
أحیانًا، الطویل الطریق إلى – یكن وحیثما یكن أیا – إنسان كل إعادة               أجل

 طریق العودة إلى اآلب باالشتراك مع جمیع اإلخوة.

الكنیسة وعي عن ینشأ الذي دائمًا، تقریبًا الصامت الشهادة، سبیل أخیرًا             وهناك
أن إلى أیضًا حاجة في وأنها .(54) أبدًا" "مقدسة ذاتها في أنها وعیها               المزدوج:
وال فیها عیب ال مجیدة لذاته المسیح یقّدمها حتى یوم، بعد یومًا              "تتطّهر....
من عین في إشعاعًا" "أقل خطایانا لسبب أحیانًا یكون، قد وجهها ألن              غضن"
وهما أساسّیان: وجهان الشهادة لهذه یكون أن إّال یمكن وال :(55) إلیها              ینظرون
النتمائهم اثباتًا لتالمیذه إرثًا المسیح السید تركها التي الشاملة المحبة عالمة             أوًال
االرتداد من الجّدة دائمة أعمال إلى الشهادة هذه ترجمة وثانیًا ملكوته،             إلى
التوترات على التغّلب طریق عن وخارجها، الكنیسة داخل في           والمصالحة
وبإمكان كله. العالم في ونشرها والسالم اإلخّوة روح وتنمیة المتبادل،            والغفران
سّماه ما أجل من مفیدًا عمًال تعمل أن الطویل الطریق هذا نهایة في               الكنیسة

 سلفنا بولس السادس "حضارة المحبة".

  
 القسم الثاني

 المحبة أقوى من الخطیئة

  
 مأساة اإلنسان



  
یكن ولم أنفسنا، خدعنا خطیئة بال إننا قلنا "وإذا الرسول: یوحنا یقول              13- كما

 فینا الحق. وإذا اعترفنا بخطایانا، فهو أمین وصادق لیغفر لنا خطایانا" (56).

أي من خیرًا تمّهد الكنیسة، حیاة فجر في كتبت التي الموحاة العبارة هذه               إن
عن بالحدیث وثیقًا ارتباطًا المرتبط الخطیئة عن للحدیث بشري،           كالم
ال جزءًا بوصفها البشري إطارها في الخطیئة مشكلة تعرض فهي            المصالحة.
تواجه حیث اإللهي، إطارها في حاًال تضعها ولكنها اإلنسان، حقیقة من             یتجزأ
األخص على تتجّلى التي األمینة السخیة العادلة اإللهیة، المحبة حقیقة            الخطیئة
قلبنا كان "إذا أنه: بقلیل ذلك بعد عینه یوحنا القدیس كتب ولهذا والفداء.               بالمغفرة

 یبّكتنا، فكم اهللا هو أعظم من قلبنا" (57).

بأنه حقًا لیعترف – شخصیته في التفكیر في كلٍّ تعّمق مع – بالخطأ               اإلقرار
منه بّد ال الذي المبدأ هو هذا الخطیئة، إلى ومّیال یخطأ أن وباستطاعته               خاطئ
صنع أن "بعد والذي داوود به قام الذي الفرید االختبار هو وهذا اهللا. إلى                للعودة
"إني قائًال: هتف ،(58) ناتان النبي من التوبیخ علیه ونال الرب" عین في               الشر
أمام والشّر خطئت وحدك إلیك حین. كل في أمامي وخطیئتي بمعاصّي،             عالم
قلبه وفي الضال االبن شفتي على یضع یسوع فإن وبعد .(59) صنعت"              عینیك

 الكلمات المعّبرة: "یا أبِت، خطئت إلى السماء وأمامك" (60).

وقصد، وعي عن اإلقالع، وتتضمن تقتضي اهللا مع المصالحة إن الواقع             وفي
فعل ویتضمن إذن، یقتضي وهذا فیها. سقط قد اإلنسان یكون التي الخطیئة              عن
النادم موقف واتخاذ األسف، وإبداء الندامة أعني معنى: من للكلمة ما بكل              توبة
یجب عامة قاعدة وهذه اآلب. إلى العودة طریق یسلك َمن موقف وهو              الحقیقي،
ال أنه ذلك فیها. نفسه یجد التي الخاصة الحالة في علیها یسیر أن واحد كل                 على

 یجوز الحدیث عن الخطیئة والتوبة بعبارات مجّردة فقط.

دون االرتداد معها یستحیل التي الخاطئ اإلنسان حالة الراهنة، الحالة            وفي
حادثة كل في الكنیسة بها تقوم التي المصالحة خدمة تتدّخل بالخطأ،             اإلقرار
ذاته" معرفة على اإلنسان حمل بقصد أي التوبة، على الحمل وهو محّدد              بقصد
واستعادة الشر، عن واإلقالع ،(61) السیانیة كاترینا القدیسة عنها تتحدث            التي
إلى أضف الجدید. الكنسي واالرتداد الداخلي، النظام وإحالل اهللا، مع            الصداقة



إلى والمؤمنین، الكنیسة إطار خارج موّجهتان، وخدمتها التوبة رسالة أن            ذلك
 جمیع الناس، ألنهم جمیعًا بحاجة إلى االرتداد والمصالحة (62).

(اإلیمان) "بعیون الخطیئة نتائج تقییم یجب ینبغي، ما على الخدمة، هذه             وإلتمام
بل إنسان، كل داخل فقط لیس والخصام االنقسام أسباب أي .(63)             المستنیرة"
والمهنة والمحیط العائلة، مثل من فیها یعیش التي األوساط مختلف في             أیضًا
بابل مدینة قصة وتؤّكده باالختبار، معرفته غالبًا تمكن ما على            والمجتمع،
الناس هؤالء قصد وقد .(64) المقدس الكتاب في ذكرهما ورد اللذین             وبرجها
قبل، ذي من أكثر تفّرقوا قد بهم فإذا لها، موئًال للوحدة عالمة أرادوه ما                بناء

 فاختلطت ألسنتهم وتقّسموا ولم یقدروا على التفاهم والوفاق.

65) باطًال" البناؤون "تعب لماذا طموح؟ من فیه ما على مشروعهم فشل             لماذا
أیدیهم صنع من الواقیة ودرعها المبتغاة الوحدة عالمة جعلوا الناس ألن             )؟
"أفقي"، بعد من االجتماعیة وحیاتهم لعملهم ما على فاعتمدوا اهللا،            متناسین
اهللا، في یتوّطدوا أن بفضله، باستطاعتهم، كان الذي "العمودي" البعد            وأهملوا

 خالقهم ورّبهم ویسعوا إلیه بوصفه الغایة األخیرة لمسیرة حیاتهم.

في أساسًا تكمن زمان، كل في مأساتهم مثل الیوم، الناس مأساة أن التأكید               ویمكن
 نزعتهم هذه "البابلیة".

  
 الفصل األول

 سّر الخطیئة

  
المقدس الكتاب رواه ما اإلنجیل، یلقیه الذي الجدید الضوء على قرأنا،             14- إذا
األّولین، األبوین سقطة یصف الذي بالمقطع وقابلناه وبرجها، بابل مدینة            عن
هذه إن الخطیئة. سر تفهم من تمكننا قّیمة عناصر على فیه نعثر أن               یمكننا
أن شأِنها من ،(66) اإلثم سر عن بولس القدیس كتبه ما صدى تعید التي                العبارة
أن في شك من ما األفهام. على یدق غموض من الخطیئة في ما فهم على                 تسعفنا
واقعها صمیم في تعمل أسبابًا هناك لكن اإلنسان، حریة صنع من هي              الخطیئة
فیها یالمس التي الحدودیة المنطقة تلك في بشري، هو ما فوق فتضعها              البشري،
یقول ما على تعمل، التي الظالم قوى اإلنسان لدى واإلحساس واإلرادة             الضمیر

 القدیس، في العالم حتى لتبسط سلطانها علیه (67).



  
 معصیة اهللا

تساعدنا أّولیة نقطة هناك أن بابل برج بناء عن المقدس الكتاب روایة من               یبدو
مجتمعًا، ویقیموا مدینة یبنوا أن أرادوا قد الناس أن وهي الخطیئة، تفّهم              على
هذه ومن .(68) اهللا ضد نقول وال اهللا، عن بمعزل وطول حول ذوي               ویكونوا
ولو بابل، وقصة عدن، جّنة في ارتكبت التي األولى الخطیئة قصة إن              الجهة
أن وهو واحد أمر على تجمعان فإنهما وصیغة، محتوى كبیرًا، اختالفًا             اختلفتا
معه، مزاحمة في ویدخلون وصّیته یرفضون الناس ألن اهللا، تستبعد            كلتیهما
له، منافسة اهللا استبعاد یبدو ال بابل قصة وفي .(69) "مثله" أنهم باطًال               ویّدعون
یتعّلق ما في منه، ُترجى فائدة من ما لكأنه حتى وإهماًال، له تناسیًا باألحرى                بل
كلتا في اهللا مع العالقة لكن ومجتمع. بناء إقامة من اإلنسان علیه عزم               بما
ما وضائر خطیر هو كم یبدو عدن حادثة ففي عنیفًا. انقطاعًا انقطعت              الحالتین،
على وخروج اهللا معصیة إنها المظلم: وجانبها أعماقها في الخطیئة طبیعة             یشكل
وأثبتها قلبه في وكتبها لإلنسان أعطاها التي األدبّیة القاعدة وعلى            شریعته،

 وأتّمها بالوحي.

التاریخ، مّر على هو وما كان هذا اهللا، ومعصیة اهللا، مع والقطیعة اهللا               استبعاد
حّد إلى تذهب أن یمكنها أشكال وهي أشكالها، اختالف على الخطیئة، ندعوه              ما

 إنكار اهللا وجوده، وهذا ما ُیعَرف باإللحاد.

حیاته، على اهللا بسلطان – منه حّر بفعل – یعترف ال أن هي اإلنسان                ومعصیة
 على األقّل في اللحظة الخاصة التي یخرق فیها شریعته.

  
 االنقسام بین اإلخوة

 
 

إلى مأساویة بطریقة اهللا مع القطیعة أّدت سابقًا إلیها أشرنا التي الروایة              15- في
 االنقسام بین اإلخوة.

رابطة عینه الوقت في قّطعت األولى"، "الخطیئة وصف في یهوه، مع             والقطیعة
التالیة التكوین صفحات تظهر ولهذا البشریة. العائلة تربط كانت التي            الصداقة
تظهر ثم ،(70) االتهام أصبع اآلخر إلى یوّجه منهما كال وكأن والمرأة              الرجل

 لنا أخًا یناصب أخاه العداء ویقتله في النهایة (71).



قد كان الذي البشریة العائلة تمزیق الخطیئة نتیجة كانت بابل أحداث روایة              وفي
المستوى على ذروته، إلى اآلن وصل وقد األولى، الخطیئة منذ            ابتدأ

 االجتماعي.

بین القائمة الرابطة هذه یتجاهل أن یمكنه ال الخطیئة، سّر في یبحث أن أراد                َمن
معه ینبذ معصیة فعل هي اهللا، مع قطیعة أنها بما الخطیئة، إن والنتائج.               األسباب
عمل إذن إنها الحیاة. في یحفظه وَمن أتى، منه َمن األقل، على ضمنًا               اإلنسان،
توازنه فیختّل هللا، الخضوع یرفض الخطیئة، بارتكابه اإلنسان ألن           انتحاري.
قا ممز أصبح وقد واإلنسان والصراعات. التناقضات داخله في وتنشأ           الداخلي،
هذه الخلیقة. وإلى الناس سائر إلى تشّده التي الروابط تقریبًا حتمًا یقطع              هكذا،
النفسیة الحاالت من الكثیر في نجده الذي الراهن الواقع هو وهذا القاعدة              هي
رؤیة فیها تسهل التي االجتماعیة الحیاة أحداث في وحتى الروحیة، الحیاة             وفي

 ما الختالل التوازن الداخلي من نتائج وعالمات.

ذاته في الخاطئ یفتحهما اللذین الجرحین هذین على ینطوي الخطیئة سّر             إن
واجتماعیة: شخصیة خطیئة عن التحّدث یمكن ولهذا القریب. مع عالقته            وفي
لها أن بما اجتماعیة، أخرى، ناحیة ومن شخصیة، ناحیة، من هي خطیئة              كل

 وألن لها تأثیرها على المجتمع.

  
 الخطیئة الشخصیة والخطیئة االجتماعیة

به یقوم حّر فعل ألنها الفرد، فعل دائمًا هي الحصري، بالمعنى الخطیئة              16- إن
أو الفرد هذا تقّید ظروف هناك یكون قد جماعة. أو فئة حصرًا ولیس الناس                أحد
لمیول یخضع أنه أو تدفعه، أو علیه تضغط عدیدة خطیرة خارجّیة             أسباب
الداخلیة األسباب هذه مثل إن االجتماعیة. بحالته ترتبط وعادات           ونقائص
من وبالتالي حرّیته، من كثیرًا أو قلیًال كثیرة، حاالت في تخفف قد              والخارجیة
والعقل، االختبار عندنا یؤّیدها إیمانّیة حقیقة هناك أن غیر وجرمه.            مسؤولیته
إلقاء قصد الحقیقة هذه تجاهل یمكن وال حّر. البشري الشخص أن تؤّكد              وهي
واألنظمة البشري المجتمع ُبنى مثل من خارجیة أسباب على األفراد خطیئة             تبعة
– تظهران اللتین وكرامته اإلنسان حریة ینفي هذا فإن وبعد ذلك. سوى ما               أو
في فلیس ولهذا المرتكبة. الخطیئة عن مسؤولیته في – ومأسویًا سلبًا             ولو



الفضل مثل لسواه، عنه التنازل یمكنه وال به، وخاص شخصي، هو ما              اإلنسان
 عن الفضیلة والمسؤولیة عن الخطیئة.

على – الشخص فعل هي والخطیئة – وأخطرها الخطیئة نتائج أولى             وتقع
عقله، وعلى البشریة، الحیاة أساس اهللا، مع عالقته على أي عینه:             الخاطئ

 فتضعف إرادته وتظلم بصیرته.

للمجمع اإلعداد لدى كانوا، الذین أولئك یقصد كان ماذا السؤال: من اآلن بّد               ال
والحق اللفظة، لهذه إن االجتماعیة. الخطیئة عن یتكلمون انعقاده، أثناء            وفي

 یقال، وما تنطوي علیه من مفهوم معاني مختلفة.

من كل خطیئة بأن اإلقرار كل قبل معناه، االجتماعیة الخطیئة عن الحدیث              إن
وأكید، واقع هو ما بقدر ُمدرك غیر عجیب، تضامن من بنهم ما بقوة               الناس،
على یتطّور الذي التضامن لذلك آخر وجه وهذا اآلخرین. على ما بطریقة              تؤثر
أمكن بفضله والذي العجیب العمیق القدیسین" "شركة سر في الدیني            الصعید
لسوء هذه االرتفاع قاعدة ویقابل .(72) العالم" ترفع ترتفع، نفس "كل إن              القول
وتنحدر الخطیئة"، في "الشركة عن التحّدث لیمكن حتى االنحدار، قاعدة            الطالع
ما أخرى وبعبارة كله. العالم ما ونوعًا الكنیسة معها فتحدر بالخطیئة فیها              النفس
فقط تعني والفردیة والسریة الحمیمّیة من قدر أكبر على كانت ولو خطیئة              من
ینعكس أذاها قل أم كثر حجمها صغر أم كبر خطیئة كل ألن وحده. ارتكبها                من
المعنى وبهذا جمعاء. البشریة العائلة وعلى كلها الكنسّیة الجماعة على            أثرها

 األول، یمكن دونما شك اعتبار كل خطیئة، خطیئة اجتماعیة.

أو القریب، إلى مباشرة إساءة بموضوعها، تشّكل خطایا بعض هناك أن             غیر
ألنها هللا إهانة إنها اإلخوة. إلى – اإلنجیلي للتعبیر وفقًا – التحدید وجه               على
للفظة. الثاني المعنى هو وهذا اجتماعیة. عادة تدعى الخطایا وهذه القریب.             تهین
المسیح شریعة في وهي القریب، ضد خطیئة كل اجتماعیة إنها المعنى،             وبهذا
وإنها .(73) باألولى الشبیهة الثانیة، الوصیة تنافي ألنها األخص على            خطیرة،
بین القائمة العالقات في العدل ضد ُتقَترف خطیئة كل اجتماعیة            أیضًا
اجتماعیة إنها والشخص. المجتمع وبین والمجتمع، الشخص وبین          األشخاص،
من حق یستثنى وال الحیاة، حق والسیما اإلنسان، بحقوق تمسُّ خطیئة             كل
حریة من تنتقص خطیئة وكل الجسدیة، اإلنسان بسالمة وتمسُّ           سیولدون،
ولك الحریات، أسمى وهي وعبادته باهللا اإلیمان حریة شيء كل وقبل             اآلخرین



تقَترف خطیئة كل اجتماعیة خطیئة وإنها وشرفه. اإلنسان كرامة تتناول            خطیئة
المواطنین حقوق مجال الواسع، المجال في ومتطلباته العام الخیر           بحق
الحّكام یرتكبها إهمال أو فعل خطیئة كل اجتماعیة تكون أن ویمكن             وواجباتهم.
على بفطنة یعملون ال قادرون أنهم رغم الذین والنقابّیون االقتصاد            ورجال
وأیضًا والظروف، األحوال لمقتضیات وفقًا تطویره، أو المجتمع حالة           تحسین
لتمكین بالعمل، والقیام الحضور بواجب یخّلون الذي العمال یرتكبها التي            تلك

 المؤسسات من مواصلة تأمین خیرهم وخیر عائالتهم والمجتمع كله.

مختلف بین القائمة العالقات یتناول االجتماعیة للخطیئة الثالث          والمعنى
أن یرید الذي اهللا ومقاصد دائمًا تتوافق ال العالقات وهذه البشریة.             الجماعات
هنا من والشعوب. والفئات الناس بین والسالم والحریة العالم، في العدالة             تسود
اجتماعي. شّر هو قواعده، واضع وأحیانًا إلیه الدافع یكن أیا الطبقات صراع              إن
وفئات وفئات وأّمة أّمة وبین المتحالفة، األمم بین المتمادیة الخصومات            وكذلك
التساؤل من الحاالت هذه جمیع في بّد وال اجتماعي. شر هي الواحدة، األّمة               في
أحد على الخطیئة وبالتالي الشرور هذه مثل مسؤولیة إلقاء باإلمكان كان إذا              عّما
انتشارًا تنتشر أنها بما ذكرناها كالتي وأحواًال وقائع بأن االعتراف ینبغي             الناس.
مجهولة دائمًا تقریبًا تصبح اجتماعیة، كوقائع وشّدة بكثرة وتتزاید           واسعًا،
الكالم دار إذا ولهذا، إلیها. االهتداء دائمًا یمكن ال معّقدة أسبابها أن كما               الفاعل.
عن تكّلمنا إذا كّل وعلى مشابهًا. معنى هنا للكلمة فإن اجتماعیة خطیئة              عن
من التقلیل إلى أحد ینساقّن فال واالستعارة التشبیه باب في ولو اجتماعیة              خطیئة
على وجرأة بجّد لیعملوا، الجمیع ضمیر استحثاث یجب بل األفراد            مسؤولیة

 تبدیل هذه األوضاع الفاسدة واألحوال التي ال تطاق.

هناك أن فورًا اإلضافة من بّد ال إبهام، ودونما بوضوح قیل ما قیل أن                بعد
غالبًا یترّدد أنه رغم على مقبول، وال مشروع غیر االجتماعیة للخطیئة             مفهومًا
الخطیئة بوضعه المفهوم هذا ویقود ،(74) األوساط بعض في عصرنا            في
وعي، غیر أو وعي عن الشخصیة، الخطیئة مقابل في مبهمًا وضعًا             االجتماعیة
بالخطایا فقط واالعتراف تقریبًا ومحوها الشخصیة الخطیئة من التخفیف           إلى
عقائد من ظاهر هو ما على النابع المفهوم لهذا ووفقًا االجتماعیة             والمسؤولیات
كل أن – لها یرجون كانوا الذین الیوم أهملها وربما - مسیحیة، غیر               وأنظمة
لشخص األدبي الضمیر على تقع ال مسؤولیتها أن بمعنى اجتماعیة، هي             خطیئة



الحالة مثل من لها اسم ال مجموعة أو مبهم كیان على تقع ما بقدر                معّین،
 والنظام والمجتمع والُبنى والمؤسسة إلى ما سوى ذلك.

تنّدد عندما أو الخطیئة حاالت بعض عن تتحّدث عندما الكنیسة، أن             والحال
صغیرة، أم كانت كبیرة االجتماعیة، الفئات بعض وتصرفات األحوال،           ببعض
تعرف اجتماعیة، خطایا أنها على أمم، مجموعة أو بكاملها أمم بمواقف             وحتى
شخصیة خطایا عّدة نتیجة هي النوع هذا من اجتماعیة خطایا أن             وتعلن
أو ویسانده بالظلم یتسّبب من یقترفها شخصیة خطایا إنها مترابطة.            متراكمة،
االجتماعیة األضرار بعض تحاشي على یعمل أن بإمكانه كان ومن            یستغّله،
وممالقة وخوفًا إهماًال ذلك، عن وتقاعس لها، حّد وضع األقل على أو              وإزالتها،
باستحالة اإلدعاء وراء یختبئ ومن مباالة، ال أو مقنَّعًا وتواطؤًا ُمخزیًا،             وسكوتًا
هامة. أسبابًا باختالقه التضحیة أو المشّقة اجتناب أیضًا یرید ومن العالم،             تغییر

 إن المسؤولیة الحقیقیة تقع إذن على عاتق األشخاص.

بحّد هو – مجتمع من وما بنیة، من وما مؤسسة، من ما أنه كما – وضع من                   ما
 ذاته موضوع أفعال أدبیة. لهذا فهو لیس بحّد ذاته جیدًا أو سیئًا.

أنه حّد إلى صحیح وهذا خطاة. أناس إذن، خطیئة حالة أو وضع كل أساس                ففي
یحدث ما على أو الشریعة بقّوة والصیغة الُبنیة حیث من وضع تغییر أمكن               إذا
كامل غیر هو الواقع في التغییر أن یتبّین القوة، بشریعة لألسف ویا              غالبًا
خالف إلى یؤّدي أنه نقول لئال – مفید وال ُمجٍد غیر النهایة وفي المدى                وقصیر
هذا عن مباشرة، غیر أو مباشرة المسؤولون األشخاص كان إذا –             المراد

 الوضع ال یتغّیرون.

  
 خطیئة ممیتة، خطیئة عرضّیة

 
 

وهو فیه: یتأمل اإلنسان عقل فتئ ما الخطیئة سّر في آخر ُبعٌد هوذا               17- ولكن
 خطورتها.

علیه: اإلجابة رفض یومًا اإلنساني الضمیر حاول وما منه، بّد ال سؤال              وهذا
أثرها إلى ونظرًا هللا، إهانة بوصفها خطیرة الخطیئة تعتبر مدى أّي وإلى              لماذا
في تؤّكدها وهي المسألة، هذه بشأن خاصة عقیدة للكنیسة إن اإلنسان؟             على



بعض في السهل من دائمًا لیس أنه معرفتها من الرغم على األساسیة،              خطوطها
 حاالت محّددة، وضع حدود لها، واضحة ودقیقة.

قصد عن ترتكب التي تلك – عدیدة خطایا عن القدیم العهد في الكالم سبق                لقد
،(77) األصنام وعبادة ،(76) الدنس خطایا أنوا مثل من (75)            ومعرفة
معناه وهذا شعبه" عن "یفصل أن مرتكبها على ویجب – (78) الكذبة              واآللهة
التي تلك والسیما خطایا، هناك المقابل وفي .(79) بالموت علیه یحكم أن              أیضًا

 ترتكب عن جهل، كان یمكن مغفرتها بتقدمة ذبیحة (80).

ممیتة خطیئة عن قرون منذ دائمًا، تتحّدث النصوص هذه إلى باالستناد             والكنیسة
الجدید، العهد في األخص على األلفاظ وهذه التمییز هذا ولكن عرضّیة.             وخطیئة
فضًال وتقّبحها، (81) الرذل تستوجب التي الخطایا تعّدد كثیرة نصوص            وفیه
نتحدث أن هنا ونرید .(82) العشر الوصایا ثّبت عینه المسیح السید أن              عن

 بوجه خاص عن مقطعین لهما مدلولهما ووقعهما العمیق في النفس.

الموت إلى تقود خطیئة عن األولى رسالته من مقطع في یوحنا القدیس              یتحدث
) ثاناتون) بروس (میا الموت إلى تقود ال خطیئة مقابل في ثاناتون)،             (بروس
فالمسألة الروحي. الموت یعني الموت أن اإلیضاح إلى هنا حاجة وال .(83            
اآلب معرفة یوحنا نظر في هي التي األبدیة" "الحیاة أو الحّق الحیاة فقدان               مسألة

 واالبن (84) واالتحاد بهما وتوثیق العالقة معهما.

رسالة من أوردناه الذي المقطع في الموت إلى تقود التي الخطیئة أن              یبدو
.(86) الكذبة اآللة عبادة أو ،(85) االبن رفض هي األولى یوحنا             القدیس
یشیر أن المفاهیم بین التمییز بهذا أراد أنه یبدو یوحنا فإن أمر من یكن                ومهما

 إلى ما في ما یشّكل جوهر الخطیئة من خطورة بالغة، أي رفض اهللا.

اإلیمان رفض أي األصنام وعبادة الجحود لدى الخص على یحدث ما             وهذا
أو أصنامًا منها یصنع التي الخالئق وبعض اهللا بین والمساواة الموحاة             بالحقیقة
راهنًا أمرًا یوضح أن المقطع هذا في أیضًا یرید الرسول لكن .(87) كذبة               آلهة
تقیه قوة فیه إن االبن": "مجيء بفعل اهللا" من "مولود أنه وهو المسیحّي               لدى
عن خطئ إذا ألنه علیه". یقوى ال و"الشریر یحفظه، واهللا الخطیئة، في              السقوط
بها تمّده التي المساندة على العتماده المغفرة من یثق فهو جهل، أو              ضعف

 صالة اإلخوة المشتركة.



یتحّدث ،(88) متى إنجیل من األخّص وعلى الجدید، العهد من آخر مقطع              وفي
على یقوم ألنه یغفر" "ال الذي القدس" الروح على "التجدیف عن عینه              یسوع

 اختالف مظاهره على رفض العودة إلى محبة أبر المراحم.

نعمته وغمط اهللا رفض تعني ألنها الخطورة بالغة فریدة تعابیر الحقیقة في              وهذه
قصد عن یسّد اإلنسان لكأن حتى ،(89) عینه الخالص مبدأ مقاومة             وبالتالي
یظّلون الناس من قّلة بأن أمًال هناك أن غیر المغفرة. طریق نفسه على               وتصمیم
اهللا ألن وذلك سافرًا، تحدیا إیاه وتحّدیهم هللا وتنّكرهم عنادهم على النهایة              حتى
محبته في قلبنا" من "أعظم هو ،(90) یوحنا القدیس أیضًا یعّلمنا ما              على
یجب، لهذا نبدیها. وروحیة نفسیة مقاومة كل على یتغّلب أن وبإمكانه             ورحمته،
الحیاة هذه في أحد خالص من نیأس "أّال األكویني، توما القدیس كتب ما               على

 نظرًا إلى قدرة اهللا ورحمته" (91).

أّال یمكننا ال العدالة، الكّلي واهللا المتمّردة اإلرادة لقاء مشكلة نواجه عندما              لكن
) بولس القدیس به یوحي ما على الخالصّیة، واالرتعاد" "الخوف مشاعر            ننّمي
وجود یثبت تغتفر" أن یمكن "ال التي الخطیئة من یسوع تحذیر أن غیر ،(92              

 خطایا قد تستجلب على الخاطئ عقاب "الموت األبدي".

هذه ضوء في والرعاة، الروحیون والمعّلمون والالهوتّیون المالفنة مّیز           لقد
العرضّیة والخطایا الممیتة الخطایا بین وسواها، المقدس الكتاب من           النصوص
مقابل في الموت تحمل جرائم عن األخص على أغسطینوس القدیس            وتحّدث
هذه أعطى ما بعد، فیما أّثر، وقد .(93) یومّیة أو خفیفة عرضیة،              هفوات
بأوضح األكویني توما القدیس بعده وأعلن الكنیسة تعلیم في معنى، من             الصفات

 عبارة ممكنة العقیدة التي أصبحت ثابتة في الكنیسة.

الممیتة الخطایا بین وضعه، الذي الخطیئة الهوت في توما، القدیس یمّیز             عندما
عالقة من لذلك ما یتجاهل أن باستطاعته یكن لم ویحّددها العرضیة             والخطایا
یعیش ولكي الروحي. الموت مفهوم یتجاهل أن وبالتالي المقدس،           بالكتاب
الحیاة بمبدأ متحدا یبقى أن یجب الروح بحسب المالئكي للمعّلم وفقًا             اإلنسان
أن والحال عمله. ولكل كیانه لكل األخیرة الغایة بوصفه اهللا وهو             األعلى
"ُتخّل وعندما اإلنسان. به یتسّبب الذي الحیوي المبدأ بهذا إخالل هي             الخطیئة
واالنفصال القطیعة حّد إلى بها یذهب إخالًال الخطیئة بارتكابها بالنظام            النفس
ممیتة، خطیئة هناك تكون المحبة برباط به المرتبطة اهللا أي األخیرة الغایة              عن



اهللا، عن واالنفصال القطیعة حّد إلى الخلل یذهب لم كّلما ذلك، من العكس               وعلى
 فالخطیئة تكون عرضّیة" (94).

والمحبة اهللا صداقة ومن المبّررة، النعمة من العرضیة الخطیئة تحرم ال             فلهذا
نتیجة الواقع في هو الحرمان هذا مثل أن فیما األبدیة السعادة من بالتالي               وال

 الخطیئة الممیتة.

إلى ینظرون عندما المالفنة، من وسواه توما القدیس إن ذلك عن             وفضًال
لم إن التي الخطیئة، ممیتة یسّمون تستوجبه، الذي العقاب حیث من             الخطیئة
(أي فقط زمنیًا عقابًا تستوجب التي وعرضیة األبدي، العقاب إلى تؤدي             تغفر

 جزئیًا ویمكن التكفیر عنه على األرض أو في المطهر).

اهللا، عن التام واالنفصال الموت مفاهیم فإن الخطیئة، مادة إلى بعدئٍذ نظرنا              وإذا
السیر عن التوّقف أو اهللا، إلى المؤدي الطریق عن واالنحراف األسمى             الخیر
ینطوي ما بمفهوم ترتبط الممیتة) الخطیئة عن للتعبیر صیغ كلها وهذه )              إلیه
هي الثقیلة الخطیئة فإن ولهذا خطورة. من الوضعي الخطیئة مضمون            علیه

 ذاتها عملیا في العقیدة وعمل الكنیسة الرعوي، الخطیئة الممیتة.

األخیر المجمع إلیه عاد ما غالبًا الذي التقلیدي الكنیسة تعلیم لّب إلى هنا               ونصل
وجود بشأن التریدنتیني المجمع تعلیم الواقع في المجمع یؤّكد ولم علیه.             وشّدد
الخطیئة بأن أیضًا ذّكر بل وحسب، (95) وطبیعتها والعرضّیة الممیتة            الخطایا
ذلك عن فضًال والتي ثقیلة، مادة موضوعها یكون التي الخطیئة هي             الممیتة
المجمع فعله ما على – اإلضافة وتجب وتصمیم. وقصد تامة معرفة عن              ترتكب
وفي ذاتها من أفعال وهناك وممیتة، ثقیلة طبیعتها من هي الخطایا بعض أن –              
وهذه موضوعها. إلى بالنظر قبیحة دائمًا هي الظروف عن بمعزل            ذاتها،

 األفعال إذا اقترفت عن وعي كاف وحریة تامة، هي دائمًا إثم ثقیل (96).

اعتنقها والتي القدیم العهد وتبشیر العشر الوصایا إلى تستند التي العقیدة هذه              إن
تكّررها تفتأ ال وهي الكنیسة في تعلیم أقدم إلى ترجع والتي الرسل، إیمان               إعالن
یعرف اإلنسان إن األزمنة. كل في البشري باالختبار تمامًا تتحّقق الیوم،             حتى
یجنح أو والعدالة اإلیمان طریق على یتوّقف أن بإمكانه أن باالختبار،             جیدًا
االتحاد وإلى الحیاة هذه في ومحبته اهللا معرفة إلى تقوده التي الطریق هذه               عنها،
تكون الحالة هذه وفي اهللا. طریق عن یخرج أن دون األبدیة، في به               الكامل



یجب شیئًا كانت لو كما شأنها من نحّفف أّال یجب ولكن عرضّیة.              الخطیئة
 إهماله أو "خطیئة ال ُتحسب".

مسیرته یبّدل أن باستطاعته أن المریر باختباره ُیقال، والحق یعرف، اإلنسان             إن
هكذا ویبتعد اهللا، إلرادة المعاكس االتجاه في ویسیر وحّر، واٍع منه إرادة              بفعل
المحبة، على القائم به االتحاد رافضًا اهللا)، عن تحوال ُیدعى ما (وهذا              عنه

 منقطعًا عن مبدأ الحیاة الذي هو اهللا، مختارًا بالتالي الموت.

یرفض الذي الفعل ممیتة خطیئة ندعو بأجمعه، الكنیسة تقلید على جریًا             إّنا،
علیه، اهللا یعرضه الذي المحبة وعهد وشریعته اهللا ومعرفته بحریته به             اإلنسان
یدعى (وهذا اهللا إرادة یعاكس ما إلى التحّول أو ذاته على االنطواء ال مفض             
خطایا في كما ومقصودة مباشرة بطریقة یحدث قد ما وهو الخلیقة). إلى              تحوال
معصیة فعل كل في كما موازیة مشابهة بطریقة أو والجحود األصنام             عبادة
هذه اهللا معصیة أن المعرفة حق اإلنسان ویعرف ثقیلة. ماّدة في اهللا              لوصایا
اهللا یهین فعل أي ممیتة خطیئة وهذه روابط من الحیوي مبدئه إلى یشّده ما                تقطع

 ویرتّد في النهایة على اإلنسان عینه بقوة طاغیة، مدّمرة غامضة.

مقّسمة الخطایا من أنواع ثالثة اآلباء بعض اقترح العمومیة، المجمع جمعیة             في
الخطایا في أن ُیظهر أن المثلث التقسیم هذا وبإمكان وممیتة. وثقیلة عرضیة              إلى
بین أكیدًا جوهریًا فرقًا هناك أن صحیحًا دائمًا یبقى إّنما التدّرج. من نوعًا               الثقیلة
وما الروحیة: الحیاة تقتل ال التي والخطیئة المحبة، على تقضي التي             الخطیئة

 من حّد وسط بین الحیاة والموت.

ما على – أساسي" اختیار "فعل إلى الممیتة الخطیئة رّد اجتناب یجب              وكذلك
صریحة بصورة القریب أو اهللا احتقار یعني اختیار وهو اهللا، ضّد – الیوم               یقال
عن اإلنسان یختار عندما ممیتة، خطیئة الواقع في أیضًا وهناك            ومقصودة.
الحقیقة وفي كبیرًا. إخالًال بالنظام مخال أمرًا كان، سبب ألي وتصمیم،             معرفة
اهللا لمحبة ورفضًا اإللهیة للشریعة امتهانًا ذاته، بحّد االختیار هذا مثل في              أن
المحبة. ویخسر اهللا، عن نفسه تلقاء من یبتعد اإلنسان إن كلها: وللخلیقة              للبشریة
قد أنه في شك من وما أساسیًا. تغییرًا األولیة اإلنسان نزعة تغییر إذن               فیمكن
تأثیرها لها النفساني، الصعید على وغامضة جدًا معقدة حاالت هناك            یكون
اعتبارات من االنتقال یمكن ال لكن الشخصیة. الخاطئ مسؤولیة على            الكبیر
فهمًا یفهم بحیث األساسي" "االختیار مثل جدیدة الهوتیة مقولة تشكیل إلى             نفسیة



یضعها أو موضوعیًا تغییرًا التقلیدي بمعناها الممیتة الخطیئة مفهوم           یغّیر
 موضع الشك.

الخطیئة سر لیتوّضح فطن مخلص، جهد كل تقدیر الواجب من كان             وإذا
على یكّبون الذین كّل تذّكر أن كذلك الكنیسة واجب من فإن والالهوتي،              النفساني
الخطیئة، في یفّقهنا الذي اهللا لكالم أمناء بقائهم بضرورة إما المادة، هذه              درس

 وإما بخطر المساهمة بعملهم في التخفیف، في عالم الیوم، من معنى الخطیئة.

  
 فقدان معنى الخطیئة

 
 

دقیقًا وإدراكًا رهیفًا إحساسًا الزمن، مّر على المسیحي، الضمیر اكتسب            18- لقد
واإلدراك الرهیف اإلحساس وهذان موت. بذار من الخطیئة تحویه لما            حادا
من الخطیئة ترتدیه ما في البذار هذا مثل اكتشاف على أیضًا یساعدان              الحاد
بحّس ندعوه أن تعّودنا ما وهذا متعددة، أقنعة من به وتظهر مختلفة،              أشكال

 الخطیئة.

حرارة میزان كأنه حتى األدبي، اإلنسان ضمیر في متأصل هو إنما الحّس              وهذا
عن اإلنسان یقیمها التي العالقة من أیضًا نابعًا كونه اهللا بحّس مرتبط وهو               لدیه.
حّس استئصال یمكن ال أنه كما ولهذا، وأباه. وربه خالقه بوصفه اهللا مع               وعي

 اهللا كلیا وإطفاء الضمیر، هكذا ال یمكن القضاء تمامًا على حّس الخطیئة.

وألسباب تقصر، أو تطول قد فترات في التاریخ في یحدث ما غالبًا انه               غیر
عن واضحة فكرة لنا "هل الناس. من كثیر لدى األدبي الضمیر یظلم أن               مختلفة،
أفال المؤمنین. نحّدث كّنا عندما مضتا لسنتین عنه تساءلنا ما هذا             الضمیر؟"
بتبّلد الضمیر؟ وإفساد الضمیر؟ فقدان بخطر مهّدد وهو المعاصر اإلنسان            یعیش

 الضمیر حتى لكأنه مخدَّر" (97).

ما وهذا الكسوف، هذا حصول على تدّل عصرنا في كثیرة عالمات هناك              إن
السّري اإلنسان "لب بأنه المجمع حّدده الذي الضمیر هذا ألن القلق إلى              یدعو
فإن ولهذا اإلنسان... بحریة وثیقًا ارتباطًا یرتبط (98) المقدس" ومخدعه            جدّا
) باهللا" عینه، الوقت في وعالقته، اإلنسان كرامة أساس باألحرى هو            الضمیر
الرتباطه الخطیئة حّس بالتالي یظلم أن من هذه، والحالة إذن محالة فال .(99             
حریته استعمال على وعزمه الحقیقة عن وبالبحث األدبي بالضمیر وثیقًا            ارتباطًا



المعلم هذا ضاع ومتى اهللا. حّس أظلم الضمیر هزل ومتى مسؤوًال.             استعماًال
السبب ولهذا ومعناها. الخطیئة حّس َفَقَد اإلنسان، إلیه یعود الذي الهاّم             الداخلي
وهو: المثل مذهب تقریبًا ذهب قوًال یومًا عشر الثاني بیوس البابا سلفنا              أطلق

 "إن خطیئة هذا العصر هي فقدان معنى الخطیئة" (100).

ثقافة تشّكل التي العناصر بعض إلى نظرنا إذا أیامنا؟ في الظاهرة هذه              لماذا
هزال من الخطیئة حّس أصاب ما تفّهم على یساعدنا ما إلى نهتدي قد               عصرنا،

 متزاید، وذلك بسبب أزمة الضمیر وحّس اهللا التي أشرنا إلیها سابقًا.

نظریة تفرض مسلكیة فكریة حركة هي وبتحدیدها ذاتها بحّد "العلمانیة"            إن
تیار في منجرفة واإلنتاج العمل في هّمها وتحصر كلیا، اهللا تتجاهل             إنسانیة
ال "العلمانیة" وهذه النفس". "هالك بخطر آبهة غیر والملّذات،           االستهالك
ما على الغالب في الخطیئة تقتصر وهكذا الخطیئة. حّس تضعف أن إّال              یمكنها
في إلیه ألمحنا ا مر اختبارًا هنا الواقع في نواجه ولكننا لإلنسان. إهانة من               فیه
هذا لكن اهللا، دون عالمًا یبنى أن اإلنسان "بإمكان أن وهو عاّمة لنا رسالة                أولى
مصدر هو اهللا أن الحقیقة وفي .(101) اإلنسان على یرتّد أن یلبث ال               العالم
فإن ولهذا (102) إلهیًا بذارًا ذاته في یحمل واإلنسان األخیر. ومآله             اإلنسان
حّس یتأصل بأن األمل إذن فباطل وینیره. اإلنسان سّر یكشف الذي هو اهللا               واقع
أعني اهللا، إهانة حّس انتفى إذا اإلنسانیة، والقیم اإلنسان إلى بالنسبة             الخطیئة

 حّس الخطیئة الحقیقي.

من فیه یقع ما وهو المعاصر المجتمع في الخطیئة حّس لفقدان آخر سبب               وهناك
أحكام بعض من انطالقًا وهكذا البشریة. العلوم استنتاجات بعض یقّیم من             أخطاء
حّد وضع أو بالذنب الشعور خلق مجانبة على الحرص یؤدي النفس، علم              یملیها
تعّدت وإذا نقص. بأي اإلطالق، وجه على االعتراف، رفض إلى            للحریة
إلیه- أشرنا ما على - حق، وجه غیر على حدود، من لها ما النفس علم                 مقاییس
أیضًا وهناك منها. األفراد براءة وتعلن المجتمع على الخطایا تبعة ذاك إذ              تقع
على أثر من التاریخ وألحداث للمحیط ما یضّخم "الثقافي" اإلنسان علم من              نوع
المقدرة علیه لینكر حتى مسؤولیته من یحّد بحیث إنكاره، إلى سبیل ال              اإلنسان،

 على القیام بأفعال بشریة حقیقیة، وبالتالي إمكانیة ارتكاب الخطیئة.

من نوع من تنبع مسلكّیة تأثیر تحت بسهولة أیضًا الخطیئة حّس             ویضعف
نسبّیة هي األدبیة القاعدة بأن تقول مسلكّیة وهي بالتاریخیة. المسّماة            النسبیة



وجود إمكانیة بالتالي وتنفي مشروطة، غیر مطلقة، قیمة من لها ما عنها              فتنتفي
یفعلها. من فیها یفعلها التي الظروف عن بمعزل ذاتها، بحّد جائزة غیر              أفعال
المسلكیة جهل "مسألة المسألة ولیست وتنهار". األدبیة القیم "تهتز           وهكذا
103) ومقاییسه" وأساسه ومعناه األدبي "الموقف جهل هي ما بقدر           المسیحیة"
یبلغ تضاؤًال الخطیئة مفهوم تضاؤل دائمًا هي األخالقي اإلنهیار هذا ونتیجة .(            

 تقریبًا حّد القول أن الخطیئة موجودة لكن مرتكبها مجهول.

للشبان، تعطى التي التربیة في یحدث قد ما على – الخطیئة حّس أخیرًا               وُیفَقد
واحد شيء أنه خطأ یظّن عندما – العائلیة التربیة في وحتى اإلعالم وسائل               في

 هو والشعور المریض بالذنب أو الخرق البسیط للوصایا والقواعد الشرعیة.

إنكار ال اإلنكار، لهذا نتیجة أو اهللا إنكار من نوع هو إذن الخطیئة حّس                ففقدان
اإلنسان قطع هي الخطیئة كانت وإذا أیضًا. "العلمانیة" إنكار بل وحسب،             اإللحاد
تكون ال ذاك إذ فالخطیئة له، الطاعة نطاق خارج لیعیش باهللا البنّویة              عالقته
یعني وهذا موجود، غیر اهللا كأن اإلنسان یحیا أن تكون بل وحسب اهللا               إنكار
كال في التوازن الفاقد المشّوه المجتمع هذا ومثل الیومیة. الحیاة من             إزالته
على كثیرًا یساعد أن شأنه من اإلعالم، وسائل غالبًا تعرضه ما على              االتجاهین
عن الخطیئة حّس فقدان ینتج الحالة، هذه مثل وفي تدریجیًا. الخطیئة حّس              فقدان
إلى التوق بحجة البشریة، الطبیعة یفوق بما عالقة كل رفض مصادر:             عدة
والتصرف التوافق یفرضها مسلكیة أمثلة وراء االنجراف الشخصي،          االستقالل
تضغط مأسویة واقتصادیة اجتماعیة أحوال الشخصي، الضمیر رذلها ولو           العام،
ضمن والذنوب األخطاء حصر إلى نزعة تخلق البشریة من كبیر قسم             على
اهللا أبّوة مفهوم تضاؤل األخص، وعلى وأخیرًا االجتماعي، المحیط           حدود

 وسلطانه على حیاة الناس.

حّس إضعاف على حتمًا تساعد نزعة الكنیسة في والحیاة الفكر حقل في              وحتى
الماضي في متطّرفة مواقف استبدال إلى یسعون من مثًال، فهناك            الخطیئة.
مكان، كل في الخطیئة یرون كانوا أنهم من فبدًال فا: تطر أقّل لیست              بمواقف
خوف على یشّددون كانوا أنهم من وبدًال مكان، أي في یرونها ال              أصبحوا
تستوجبه عقاب كل معها ینتفي التي اهللا بمحبة ینادون أصبحوا األبدي،             العقاب
الضمیر إصالح في إلیها یلجأون كانوا التي القسوة من وعوضُا            الخطیئة،
من اإلعفاء إلى یؤدي احترامًا الضمیر احترام إلى یدعون أصبحوا            الضال،



من الكثیرین ضمائر في أحدثها التي البلبلة أن نضیف ال ولماذا بالحقیقة.              الجهر
المسیحي والتعلیم والوعظ الالهوت، في والتعلیم اآلراء اختالف          المؤمنین
المسیحیة، باألخالق تتعّلق ودقیقة خطیرة قضایا بشأن الروحي          واإلرشاد
بعض عن السكوت ینبغي وال یمحوه. كاد حتى الصحیح الخطیئة حّس             أضعف
للخطیئة الكنسي المفهوم تعمیة إلى المیل مثل من التوبة سّر ممارسة في              نقائص
إلى المیل ذلك، من العكس على أو إّال، لیس شخصیًا شأنًا بجعلهما              واالرتداد،
جماعي. ُبعد من لهما ما على فقط والتوقف الشخصیة والشر الخیر قیمة              مسخ
بحیث العادة قبیل من السر استعمال خطر وهو دائمًا یهدد خطر أیضًا              وهناك

 یصبح فارغًا من معناه الكامل ومفعوله التربوي.

الروحیة األزمة لمواجهة وسیلة أول هي الصحیح الخطیئة معنى استعادة            إن
إّال الخطیئة معنى استعادة یمكن وال الیوم، إنسان خناق على تشّد التي              الخطیرة
نادت والتي لها التنّكر یمكنه ال التي واإلیمان العقل مبادئ إلى اإلنسان رجع               إذا

 بها دائمًا عقیدة الكنیسة األدبیة.

العالم في األخص على الخالصي، الخطیئة حّس ینتعش بأن أمل            وهناك
المستنیر السلیم، المسیحي التعلیم ذلك على یساعد ومما والكنسي.           المسیحي
وتقّبله الكنسیة السلطة تعلیم إلى بانتباه واالستماع العهد، حول كتابي            بالهوت

 بثقة، وهو ما انفك ینیر الضمائر، وممارسة سّر التوبة بعنایة متزایدة.

  
 الفصل الثاني

 "سّر التقوى"

  
ما على طبیعتها في بدّقة نبحث أن من بّد ال كان الخطیئة، نعرف               19- لكي
في لیست الخطیئة ولكن اإلثم. سّر أي الخالص، تدبیر عن الكشف لنا              ُیظهرها
فاعل آخر مبدأ مع صراع في إنها المنتصرة. هي وال األهم العامل التدبیر،               هذا
القدیس استعملها موحیة جمیلة، عبارة وفق التقوى، سّر ندعوه أن            بإمكاننا
تدبیر وسیظل ستدّمر النهایة وفي وتنتصر، ستتغّلب اإلنسان خطیئة وإن            بولس.
دینامیة في هذا التقوى سّر یندرج لم ما سیفشل، أنه أو ناقصًا الخالصي               اهللا

 التاریخ لیتغّلب على خطیئة اإلنسان.



الرسالة وهي الرعویة، بولس القدیس رسائل إحدى في العبارة هذه نجد             إّنا
وإن إلهي. وحي ثمرة كانت لو كما فجأة تبرز وهي تیموثاوس. إلى              األولى
لیشرح رسالته من طویلة بمقاطع الحبیب تلمیذه الواقع في خّص الذي             الرسول
الكنسیة السلطة معها وباالرتباط الطقسیة (الحیاة الجماعة تنظیم فیها           له
تصّرف إلى أخیرًا ینتقل أن قبل الجماعة رؤساء عن بعدئٍذ تحّدث             التسلسلیة)،
وعن فجأة، الختام، وفي ودعامته". الحق عمود الحي، اهللا كنیسة "في             تیموثاوس
خالف "وال قائًال: معناه كتب ما كل یعطي ما ذكر إلى یتطّرق وتصمیم               قصد

 في أن سّر التقوى عظیم" (104).

الالهوتیة الرسول نظرة نوّسع أن الحرفي النص معنى نخون أن دون             ویمكننا
التي الحقیقة الخالص تدبیر في به، تقوم الذي للدور كاملة رؤیة لتشمل              هذه

 یعلنها بقوله: "إنه حقًا عظیم"، لنرّددها معه، "سر التقوى" ألنه غلب الخطیئة.

 ولكن ما معنى هذه "التقوى" في مفهوم القدیس بولس؟

  
 هو المسیح عینه

 
 

نسخ قد التقوى، سّر عرضه لدى بولس، یكون أن بمكان األهمیة من              20- إنه
أسطر ثالثة ،(105) كتب أن له سبق ما مع غراماطیقیة رابطة أیة یقیم أن                دون
– االختصاص ذوي كبار من عدد برأي – كان المسیح مدیر في نشید               من

 مستعمًال لدى الجماعات المسیحیة الیونانیة.

بالمحتوى المألى النشید هذا بكلمات المسیح بسّر یعترفون المؤمنون           كان
 الالهوتي والمتمّیزة بجمال األسلوب الرفیع، أعني أنه:

قّدم الذي وهو القدس، الروح بفعل ا بار وصار البشري الجسد في حقًا              -   ظهر
 ذاته عّمن لیسوا أبرارًا.

أنه على الوثنیین لدى عنه وُأعِلَن منهم، أعظم وصار للمالئكة            -        تراءى
 حامل الخالص.

من هو عینه اآلب هذا وأن اآلب من مرسل أنه على العالم في به                -   أوِمن
 أصعده إلى السماء كرّب (106).

سّر معّبرة، موجزة كلمة في إنه عینه. المسیح سّر هو التقوى سّر فإن               ولهذا
وموته آالمه سّر مریم: وابن اهللا وابن التام المسیح وفصح والفداء،             التجسد



یؤّكد أن النشید، هذا عبارات باستعادته بولس، القدیس أراد لقد ومجده.             وقیامته
وعامود اهللا بیت الكنیسة من یجعل الذي الخفّي الحیوي المبدأ هو السر هذا               أن
اهللا تقوى سّر أن نؤّكد أن بولس، القدیس بتعلیم اقتداء ویمكننا ودعامته.              الحق
في لیبعث الخفیة إثمنا أعماق إلى ینفذ أن بإمكانه لنا، المتناهیة غیر              ومحبته

 نفسنا حركة ارتداد، ویفتدیها وینشر أشرعتها لتسیر نحو المصالحة.

استعمل ولو - السر، هذا إلى شك دونما بالعودة أیضًا، یوحنا القدیس كتب               وقد
من مولود كل "إن – بولس القدیس أسلوب عن یختلف به خاصًا ممیزا               أسلوبًا
) منه" یقترب ال والشریر نفسه یصون اهللا، من ُوِلد الذي ذاك ألن یخطأ. ال                اهللا
لقد اإللهیة: المواعید إلى تستند أمل بارقة هذا یوحنا القدیس كالم وفي .(107             
أنه یعني ال وهذا یخطأ. لكیال قّوة من إلیه یحتاج وما ضمانة المسیحي               تلّقى
أتباع یعتقد ما على فیه، كامنة ذاتیة قّوة من أوتیه بما الخطأ من معصومًا                أصبح
فهو یخطأ، لكیال والمسیحي، اهللا. عمل نتیجة هو ذلك إن بل الالأدریة،              مذهب
ذلك قبل كتب وقد عینه. المقطع في یوحنا القدیس به ذّكر ما على اهللا،                یعرف
فهمنا وإذا .(108) فیه" اهللا زرع ألن الخطیئة، یفعل ال اهللا من ُوَلد "ومن                بقلیل:
أن ذاك إذ یمكننا اهللا، ابن یسوع الشّراح، بعض یقترح ما على اهللا"،               "بزرع
في حاضرًا یجد الخطیئة- من یتحّرر لكي -أو یخطأ، لكیال المسیحي، أن              نقول

 نفسه، المسیح وسّر المسیح الذي هو سّر التقوى.

  
 جهد المسیحي

 
 

یجب للمسیحي ومحبته اهللا تقوى مقابل في آخر: وجهًا التقوى لسّر             21- ولكن
التقوى تعني الثاني المفهوم وبهذا والمحبة. بالتقوى اهللا المسیحي یخّص            أن
األبویة ومحبته اهللا تقوى على یجاوب الذي المسیحي سلوك حصرًا،            (اوزابایا)

 بالتقوى والمحبة البنویة.

التقوى". سّر عظیم "أنه بولس القدیس مع أیضًا المعنى بهذا نؤد أن              وبإمكاننا
اإلثم تواجه ومصالحة ارتداد قوة بوصفها التقوى إن كذلك المعنى            وبهذا
التقوى، موضوع هي المسیح سّر عناصر أهم إن الحالة هذه وفي             والخطیئة.
الروحیة القّوة معینه من وینهل فیه، ویتأمل السر یتقّبل المسیحي أن             أعني
اهللا من ولد "من أن القول یجب كذلك وهنا لإلنجیل. وفقًا حیاته یحیا لكي                الالزمة



سّر یسانده الذي المسیحي إن األمر: معنى للعبارة إنما الخطیئة". یفعل             ال
ُیؤَمر بل ال الخطیئة ارتكاب من ُیحذَّر داخلیة روحیة قوة كینبوع             المسیح
اهللا كنیسة هو الذي اهللا، بیت "في والتصّرف المسلك وبإحسان الخطیئة،             بمجانبة

 الحي" (109) ألنه ابن اهللا.

  
 نحو حیاٍة مصاَلحة

 
 

عقل یفتح التقوى، سّر لنا یكشف فیما المقدس، الكتاب كالم إن             22- وهكذا
بل إدراكه، یصعب الذي المجّرد بمعناهما ال والمصالحة، االرتداد على            اإلنسان
في علیهما الحصول على العمل یجب حقیقّیتین مسیحّیتین قیمتین           بوصفهما

 الحیاة الیومیة.

أنهم أحیانًا وتوّهموا الخطیئة، معنى فقدان لخطر تعّرضوا وقد الیوم، أناس             إن
إلى حاجة في هم شيء، في المسیحیة من هذا ولیس الخطیئة، من عصمة               في
"إذا شخصیًا منهم كل إلى موَجهًا كان لو كما بدورهم یوحنا القدیس تحذیر               سماع
العالم "إن وأیضًا .(110) فینا" الحق یكن ولم أنفسنا خدعنا خطیئة، بال أننا               قلنا
الناس من كالُّ إذن یدعو الحقیقة صوت إن .(111) وضع" الشریر تحت              كله
المزمور في نقول ما على باإلثم ولد بأنه ویعترف واقعیًا فحصًا ضمیره              لیفحص

 "ارحمني یا اهللا" (112).

بالوعد یتقّووا أن یمكنهم الیأس ویترّصدهم الخوف یتهّددهم الذین الیوم أناس             إن
 اإللهي الذي یحمل إلیهم رجاء المصالحة الكاملة.

ونكّرر – وأبونا الرب بها التي الرحمة هذه هو باهللا، یتعّلق فیما ، التقوى سّر                 إن
دار التي العامة الرسالة في قلنا وكما .(113) له حّد ال ما إلى غنّي –                 ذلك
من أقوى محبة هي الرحمة إن ،(114) اإللهیة الرحمة على            موضوعها
أمام تتوّقف ال اهللا بها خّصنا التي المحبة أن نالحظ وعندما والموت.              الخطیئة
أن لنا یتبّین وعندما وسخاء، عنایة تزداد لكنها إهاناتنا، أمام تتراجع وال              خطیئتنا
وبموته، جسدًا صار الذي الكلمة بآالم تسّببت أنها حّد إلى ذهبت قد المحبة               هذه
الشكر هتاف ذاك إذ نهتف عنا، ثمنُا دفعه الذي بدمه یفتدینا أن              وارتضى
هو الرب "أن نؤّكد بل ال بالرحمة"، غنّي اهللا إن "أجل، قائلین:              واالمتنان



 رحمة".
 إن سّر التقوى هو الطریق التي شّقتها الرحمة اإللهیة للحیاة المصاَلحة.

  
 القسم الثالث

 راعویة التوبة والمصالحة

  
 تطویر التوبة والمصالحة

تواصل أنها بما الطبیعیة، الكنیسة مهّمة إن الطبیعیة، الكنیسة مهّمة            23- إن
في والتوبة االرتداد مشاعر إثارة إلى تهدف الفداء، عمل اإللهي، مؤسسها             عمل
تأكیدات بعض على المهمة هذه تقتصر وال المصالحة. هبة ومنحه اإلنسان،             قلب
تعمل طاقات من یقتضي بما ترفقه ال أعلى أدبي مثال نصب على وال               نظریة،
ممارسة إلى ترمي محددة خدمّیة بوظائف ذاتها ترجمة تبغي لكنها تحقیقه،             على

 التوبة والمصالحة ممارسة واقعیة.

عرضناها التي اإلیمان مبادئ إلى المستندة الخدمة هذه ندعو أن            ویمكننا
التوبة راعویة مالئمة، بوسائل والمدعومة محددة أهداف إلى          والرامیة
نشاط كل یستهدفه الذي اإلنسان أن الكنیسة یقین من تنطلق وهي             والمصالحة.
المطبوع اإلنسان هو والمصالحة بالتوبة الخاص ذاك األخّص وعلى           رعوي
أن بعد آثامه داود ینكر ولم مثال. أبلغ عنه داود لنا یقدم والذي الخطیئة،                بطابع
.(115) الرب" إلى "خطئت قائًال: بها اعترف لكّنه النبي ناتان علیها             وّبخه
(116) حین" كل في أمامي وخطیئتي بمعاصّي عالم "إّني قائًال:            وصرخ
(117) بیاضًا" الثلج فأفوق أغسلني فأطُهر، بالزوفا "نّقني بقوله: أیضًا            وتضرع
) أنت" تموت فال عنك، خطیئتك نقل قد الرب "إن اإللهیة: الرحمة جواب              وتلّقى

.(118 

الذي – كله البشري المجتمع أمام بل ال – اإلنسان أمام ذاتها لتجد الكنیسة                وإن
إلى یقهر ال بتوق یشعر والذي كیانه، أعماق عمق في ونالته الخطیئة              جرحته
المسیح التقوى، سّر أن یعي مسیحیًا، كان إذا األخص وعلى الخطیئة من              التحّرر

 الحي، یعمل فیه وفي العالم بقوة الفداء.

تشّد التي الوثقى للرابطة وفقًا المصالحة وظیفة الكنیسة بوظیفة القیام إذن             یجب
حققها التي الشاملة األساسیة المصالحة إلى إنسان كل خطیئة ومغفرة            الصفح



وحده الخطیئة عن االرتداد أن الرابطة هذه وتفّهمنا جمعاء. للبشریة            الفداء
الخطیئة ألن االنقسام، دخل حیثما المستمرة العمیقة المصالحة یحقق أن            بإمكانه
اإلنسان قلب وفي وخالقه، اإلنسان بین االنقسام الفاعل، االنقسام مبدأ            هي

 وكیانه، وبین األفراد والفئات البشریة، وبین اإلنسان والطبیعة التي خلقها اهللا.

وما هذه (119) المصالحة" "خدمة أهمیة عن قلناه ما ترداد إلى بنا حاجة               وال
إن وحیاتها. الكنیسة ضمیر في العمل موضع یضعها رعوي نشاط من             یقابلها
تناِد لم إن مهامها، أهم من مهمة وتهمل كیانها وجوه من وجهًا تفقد               الكنیسة
وتقّدم ،(120) المصالحة" "بكلمة وقته، وغیر ذلك وقت في وثبات،            بوضوح
خدمة أهمیة القول نكّرر أن من بأس وال ولكن المصالحة. تقدمة             للعالم

 المصالحة الكنسیة هذه تتعدى حدود الكنیسة إلى العالم أجمع.

مواجهة معناه والمصالحة التوبة خّص ما في الرعوي النشاط عن الحدیث             إن
تطویرها بغیة الُصُعد، جمیع على الكنیسة، بها تضطلع التي المهام            مجموعة
النشاط هذا عن الحدیث إن والتحدید الضبط وجه وعلى األمام. إلى             ودفعها
أفرادًا الناس، الكنیسة معها تقود التي النشاطات بجمیع اإلحالة معناها            الرعوي
الكاملة، المصالحة طریق على هكذا وتضعهم الحق التوبة إلى جماعات،            أو
على – ومؤمنین رعاة – الكنیسة یؤّلفون الذین وجمیع فرد كل بفضل              وذلك
والعمل بالكالم لها المتاحة الوسائل بجمیع األوساط جمیع وفي المستویات            جمیع

 بالتعلیم والصالة.

للشعب وقادة األساقفة ألخوانهم ممّثلین بوصفهم – المجمع آباء أبدى            لقد
والواقعیة. العملیة الناحیة من الرعوي النشاط بهذا اهتمامهم – إلیهم            الموكول
أبحاثهم ثمار ونتلّقى وآمالهم قلقهم ونشاطرهم أصداءهم ننقل أن           ویسعدنا
أعمال. من به ویقومون مشاریع من له ینهضون ما في ونشّجعهم             واختباراتهم
وهذا المجمع، إلى حملوه ما الرسولي اإلرشاد من القسم هذا في یجدوا أن               فعسى
إّنا لهذا جمعاء. الكنیسة الصفحات هذه خالل من فوائده، في نشرك أن نرید               ما
المتعلق الرعوي النشاط خالصة إلى االنتباه نسترعي أن المناسب من            نرى

 بالتوبة والمصالحة مشددین على النقطتین التالیتین.

 1-  الوسائل والطرق التي تستعملها الكنیسة لتطویر التوبة والمصالحة.

 2-  السر الخاص بالتوبة والمصالحة.

  



 الفصل األول

 تطویر التوبة والمصالحة

 الطرق والوسائل

  
إلیها وّكلهما وسیلتین والمصالحة التوبة لتطویر خاصة تعتمد الكنیسة           24- إن
بطریقة الكنیسة وتستعملهما واألسرار. المسیحي التعلیم وهما: عینه          مؤسسها
عینه الوقت في وتتجاوب الخالصیة رسالتها مقتضیات تالئم أنها دائمًا            تعتبر
قدیمة وأشكال بصَیٍغ وذلك الروحیة، وحاجاتهم األزمنة كل في الناس            ومتطّلبات
وفقًا نسّمیه أن یمكننا ما األخص على بینها من نذكر أن بنا ویجدر               وجدیدة.

 لتعبیر سلفنا بولس السادس بطریقة الحوار.

  
 الحوار

 
 

طریقة األخص، وعلى أداة، ما نوعًا هو الكنیسة إلى بالنسبة الحوار،             25- إن
 للقیام بعملها في عالم الیوم.

عالمة تبدو "الكنیسة أن عّلم أن بعد الثاني، الفاتیكاني المجمع أن الواقع              وفي
بمقتضى وذلك قّوة، وتزیده ممكنًا الصریح الحوار تجعل التي األخّوة            لتلك
البشر وتوحید اإلنجیل ببشارة كله الكون إنارة وهي أال بها، تمتاز التي              الرسالة
"إلقامة دائمًا مستعدة تكون أن الكنیسة على أن ا تو یضیف واحد....،             بروح
من لتتمكن وكذلك ،(121) الواحد" اهللا شعب یؤّلفون الذي كل بین مثمر              حوار

 "إقامة حوار مع المجتمع البشري" (122).

المبدوءة العامة رسالته من هام بقسم الحوار السادس بولس سلفنا خّص             وقد
حوار "إنه عنه: بقوله مدلوله له تحدیدًا وحدده وصفه حیث كنیسته،             بعبارة:

 الخالص"(123).

سواء – الناس حمل تحسن لكي الحوار طریقة تستعمل الكنیسة أن الواقع              وفي
واالعتراف بالعماد المسیحیة الجماعة أعضاء أنهم أنفسهم یعرفون          أكانوا
ضمیرهم تجدید طریق عن والتوبة، االرتداد على – عنها غرباء هم أم              باإلیمان
المسیح حققهما اللذین والخالص الفداء سر ضوء في عمیقًا، تجدیدًا            وحیاتهم
إلى بدء ذي بادئ إذن یرمي الصحیح الحوار إن كنیسته. خدمة إلى              ووكلهما



واعتماد للضمائر، كّلّي احترام مع والتوبة الباطني باالرتداد الناس من كل             تجدید
 الصبر والتأني، والتقدم خطوة خطوة، على ما تقتضیه أحوال الناس في عصرنا.

في الیوم، األساسي الكنیسة واجب المصالحة، أجل من الرعوي، الحوار            ویبقى
 مختلف المجاالت وعلى كل المستویات.

الكنائس بین الحوار أي المسكوني الحوار األخص، على الكنیسة،           وتشّجع
الوحید والمخلص اهللا ابن بالمسیح باإلیمان تعترف التي الكنسیة           والجماعات
إقامة إلى ویتوقون اهللا عن یبحثون الذین الناس جماعات سائر مع             والحوار

 عالقة اتحاد معه.

والدیانات المسیحیة والجماعات الكنائس، مع الحوار هذا مثل أساس           وفي
الكنیسة لمصداقیة شرط وهذا – صادق جهد هناك یكون أن یجب             األخرى،
هذه عینها. الكاثولیكیة الكنیسة داخل ومتجدد مثمر حوار إلقامة –            وفاعلیتها
124) المحبة في الشاملة الشركة وحدة سرَّ ُتشّكل طبیعتها في بأنها تعي             الكنیسة

 )؛ لكنها تدرك أیضًا أن في داخلها توترات قد تصبح عوامل تقسیم.

) 1975 المقدسة السنة مناسبة في سلفنا أطلقه الذي الحازم القلق النداء             وإن
أن من وحذرًا النزاعات على وللتغلب وقّوته. جّدته على الیوم یزال ال (125             
اهللا كلمة أمام جمیعًا نقف أن یجب الكنیسة، وحدة إلى المألوفة الخالفات              تسيء
في أعني وجدت، حیثما الحقیقة عن ونبحث الذاتیة، اآلراء ونطرح بها             ونعمل
التعلیمیة. الكنیسة سلطة عنها تعطیه الذي الصحیح الشرح وفي اإللهیة            الكلمة
أحكام إصدار عن واالمتناع واالحترام المتبادل اإلصغاء إن الطریقة           وبهذه
وصیغ آلراء یوّحد الذي اإلیمان إخضاع مجانبة على والقدرة والصبر            سریعة
داخل متابعته، یجب الذي الحوار خصائص من كله هذا إن عقائدیة،             وخیارات
یكون ولن هكذا، یكون لن الحوار أن وواضح وإخالص. وتصمیم بثبات             الكنیسة
ویذعن االنتباه من ینبغي ما التعلیمیة الكنیسة السلطة یِعْر لم إن مصالحة،              أداة

 لها.

الداخلي، اتحادها عن البحث في جاّدة هكذا تسعى التي الكاثولیكیة الكنیسة             إن
الكنائس إلى – بعید زمن منذ فعلت ما على – للمصالحة نداء توجه أن                تستطیع
وحتى األخرى، الدیانات إلى وأیضًا تامة، مشاركة معها لها لیس التي             األخرى

 إلى جمیع الذین یبحثون عن اهللا بقلب مخلص.



ثمینًا إرثًا تلقیناه الذي أسالفنا وتعلیم المجمع ضوء على نؤّكد، أن             باستطاعتنا
بجمیع الكاثولیكیة، الكنیسة إن العمل، موضع ووضعه علیه المحافظة إلى            نسعى
إنما السهل، التفاؤل مجانبة المسكوني، الحوار طریق في بصدق تسیر            فئاتها،
في اتباعها تحاول التي األساسیة القواعد وإن إبطاء، وال ترّدد وال حذر،              دونما
على القائمة – فقط الروحیة المسكونیة أن التأكید جهة من هي الحوار              هذا
المجال في تفسح – األوحد للرب المشتركة والطاعة المشتركة           الصالة
ثانیة جهة ومن ،(126) المسكوني العمل لمقتضیات وجّدیة بإخالص           لالستجابة
إلى یؤدي قد النظریة، والسّیما بالعقیدة یتعّلق ما في التساهل من نوعًا أن               الیقین
إن نرتجیه. التي الثابت العمیق االتحاد إلى ال عابرة سطحیة، تعایش             صیغة
الكنیسة أن غیر اإللهیة، العنایة تشاء ساعة یتم االتحاد هذا إلى             الوصول
واعیة منفتحة، تكون أن علیها إلیه للوصول أن خّصها ما في تعرف              الكاثولیكیة
عند توجد والتي المشترك التراث من تنبع التي الصحیحة المسیحیة، "القیم             جمیع
صادقًا حوارًا ترسي أن بالمقابل علیها وأن ،(127) عنا" المنفصلین            اإلخوة
السلطة حّددته الذي الموروث لإلیمان األمانة وعلى واضحة مواقف على            بناء
عن وفضًال اإلیمان. هذا مع التطابق وعلى العریق، للتقلید وفقًا فیها             التعلیمیة
اإلبطاءات من وبالرغم تخاذل، من الحوار یتهّدد مما بالرغم الكنیسة إن             ذلك
اإلخوة جمیع مع البحث في تستمر التهّور، یصلحها ال والتي منها بّد ال               التي
حوار عن األخرى الدیانات أتباع ومع الوحدة، طرق عن اآلخرین            المسیحیین
التي المواقف جمیع تجاوز إلى األدیان بین الحوار هذا یقود أن فعسى              مخلص.
وهذا المتبادلة. التأنیبات األخص، وعلى المتبادل والرذل والحذر، العداء،           یملیها
بالحیاة الیقین وفي واحد بإله اإلیمان في األقل على اللقاء یتم لكي أولّي               شرط
الحوار یفضي بأن األخص على علینا اهللا ولیُمّن الخالدة. للنفس            األبدیة
الیوم حتى یكون أن یمكن ما كل نطاق في مخلصة مصالحة إلى              المسكوني
اهللا ابن المسیح، بیسوع اإلیمان وهو المسیحیة، الكنائس باقي مع            مشتركًا

 المتأنس، المخّلص والرب، وسماع كالم اهللا، ودراسة الوحي، وسّر العماد.

في – التنّوع في الوحدة – الفّعال الوفاق تحقق أن الكنیسة تستطیع ما               وبقدر
الكنائس تجاه لها، وضیعًا وخادمًا المصالحة على شاهدًا ذاتها تقّدم وأن             داخلها،
القدیس لتحدید وفقًا تصبح األدیان، وباقي الكنسّیة والجماعات          األخرى،



عالمة تكون أن ذاك إذ ویمكنها ،(128) مصاَلحًا" "عالمًا المعّبر:            أغسطینوس
 مصالحة في العالم ومن أجل العالم.

وهي – والحرب التقسیم قوى خلقتها التي الحالة خطورة تعي إذ             والكنیسة
العالمي والوفاق للتوازن ال كبیرًا تهدیدًا الیوم تشكل والتي – عظیمة             خطورة
وتعرض تقّدم أن واجبها من بان تشعر ودیمومتها، البشریة لبقاء بل             وحسب،

 مساعدتها الخاصة الفریدة للتغّلب على النزاعات وإعادة الوفاق وتوطیده.

من األخّص على الكنیسة به تلتزم الذي المصالحة حوار دقیق معّقد لحوار              وإنه
الكرسي أن القول ویمكن المختلفة. وأجهزته الرسولي الكرسي نشاط           خالل
المحافل مختلف عن والمسؤولین الشعوب حّكام لدى التدّخل إلى یسعى            الرسولي
المصالحة لمصلحة الحوار على حّضهم أو بمحاورتهم إلیهم االنضمام أو            الدولیة
غایات أو إلیها ترمي ألغراض ال بذلك تقوم والكنیسة عدیدة. صراعات             وسط
مؤسساتها مجموعة وتضع ،(129) إنسانیة" "لنزعة استجابة بل          مبّیتة،
یقینًا بذلك تقوم وهي والسالم. الوفاق خدمة في فریدة وهي األدبیة،             وسلطتها
"دائمًا هناك السالم، قضیة في هكذا فریقان"، الحرب في "یتقابل مثلما أنه              منها
الحوار معنى "نجد وهكذا یلتزمان"، كیف یعرفا أن علیهما طرفان            وحتمًا

 الحقیقي من أجل السالم" (130).

من لهم بما األساقفة خالل من المصالحة أجل من الحوار أیضًا الكنیسة              وتلتزم
أم الخاصة، كنائسهم بتدبیرهم إفرادیُا أكان سواء واجب، من وعلیهم            سلطة
الجماعات أعضاء وجمیع الكهنة بمعاونة األسقفیة مجالسهم في          مّتحدین
ال الذي الحوار هذا األمام إلى دفعوا كّلما بأمانة واجبهم یؤّدون وإنهم              المسیحیة.
بالمصالحة المتعّلقة والمسیحیة اإلنسانیة بالمقتضیات نّوهوا وكّلما عنه،          غنى
باإلنجیل، بالتبشیر الخاص لنشاطهم میدانًا یّتخذون "الذین والعلمانیون          والسالم.
،(131) الدولیة" والحیاة المعّقد... الواسع واالقتصاد واالجتماع السیاسة          عالم
من الحوار لمصلحة مباشرة الحوار التزام إلى رعاتهم مع باالتحاد            مدعوون
 أجل المصالحة. وهي الكنیسة أیضًا من تقوم بواسطتهم بعملها، عمل المصالحة.

األساسیة الفرضیة إذن هما والتوبة االرتداد طریق عن القلوب تجدید            إن
بین والسالم األمد، طویل اجتماعي تجدید كل إلیهما یرتكز اللتان الثابتة             والقاعدة

 األمم.



الصیغة تكن أیا الحوار بان وأعضاءها، الكنیسة خّص ما في نذّكر، أن              ویبقى
لمفهوم دام ما كذلك، تكون أن ویمكن جدًا مختلفة الصیَّغ وهذه – یعتمدها               التي
ال موقف من ینطلق أن أبدًا یمكن ال – والتشابه التماثل على تقوم قیمة                الحوار
طیبة ونفس بهدوء الحقیقة هذه بعرض باألحرى یقوم لكنه الحقیقة، تجاه             مباالة
أن اإلطالق على المصالحة حوار یمكن وال وضمائرهم. اآلخرین أفهام            تحترم
إلى ترمي اإلنجیل وحقیقة منها. یخفف أن أو اإلنجیلیة الحقیقة إعالن مقام              یقوم
خدمة في الحوار یكون أن یجب إّنما والكنیسة. بالمسیح واالتحاد الخاطئ             ارتداد
أجل من للكنیسة المسیح تركها التي الوسائل بواسطة وتحقیقها الحقیقة هذه             نقل

 نشاط المصالحة الرعوي، وعلى األخص بواسطة التعلیم المسیحي والتوبة.

  
 التعلیم المسیحي

 
 

طریق عن بوظیفتها تقوم أن للكنیسة فیه ینبغي الذي الواسع الحقل             26- في
أعضاء إلى والمصالحة التوبة خدمة الرعویة، الخدمة نشاط یتوّجه           الحوار،
متمّیزین، واقعین على یدور مالئم مسیحي بتعلیم كلٍّ قبل الكنیسة            جسم
من الكثیر في وأبرزوهما خاصًا انتباهًا المجمع آباء أعارهما           متكاملین،
والمصالحة. التوبة األخص: على وهما أعمالهم بها اختتموا التي           المقترحات

 فالتعلیم المسیحي إذن هو األداة األولى التي یجب استعمالها.

هو ما أن وهو أساسي مبدأ على مؤاتیة جّد وهي هذه المجمع توصیة               وتنطوي
یتجاهل أن یمكنه ال الرعوي العمل وأن عقائدي، هو وما یتعارض ال              رعوي
وإذا الحقیقیة. وقوته األصیلة حیاته معینه من ینهل إن بل ال العقائدي،              المحتوى
العالم في أقیمت قد كانت وإذا ،(132) ودعامته" الحق "عمود الكنیسة             كانت

 كأم ومعّلمة، كیف یمكنها أن تهمل واجب تعلیم الحقیقة التي هي طریق الحیاة؟

ال تعلیم وهو المصالحة، في مسیحي تعلیم كّل، قبل الكنیسة، رعاة من              ینتظر
الجدید العهد تعلیم األخّص وعلى المقدس، الكتاب تعلیم إلى یستند أن إّال              یمكنه
ضوء وفي والمصالح. الفادي بالمسیح، اهللا مع العهد تجدید بضرورة            المتعّلق
إلى التعلیم هذا یستند أن یجب لهما، وكإمتداد الصداقة، وهذه الجدید االتحاد              هذا
تقدمة الوقت لبعض یؤّجل أن علیه كان ولو أخیه، مع اإلنسان مصالحة              ضرورة
مثًال األخویة: المصالحة موضوع على جدًا یسوع شّدد وقد .(133)            القربان



مّنا أخذ لمن الرداء ترك وإلى لطمنا، لمن اآلخر الخّد بسط إلى یدعو               عندما
على كلٌّ یتقّبلها مغفرة وهي المغفرة، شریعة عّلم عندما أو            القمیص(134)،
سبعین (136) األعداء بمنحها یأمر مغفرة یغفر(135)، أن یعرف ما            مقدار
هذه تحّققت فإذا له. حّد ال ما إلى الواقع، في أي (137) مرات سبع                مرة
هناك یكون أن یمكن فقط، صحیح إنجیلي مناخ في إّال تتحّقق ال وهي               الشروط،
الكتاب من المّتخذة المعطیات هذه ومن والشعوب. األفراد بین حقیقیة            مصالحة
في تدخل الهوتي مسیحي تعلیم الحال، بطبیعة ینشأ المصالحة، في            المقدس
یمكن اإلنسانیة، العلوم وباقي االجتماع وعلم النفس علم من عناصر            مضامینه
السامعین وإقناع سلیمًا، طرحًا المشاكل وطرح األمور، توضیح على تساعد            أن
مسیحي تعلیم الكنیسة، رعاة من أیضًا وینتظر عملیة. قرارات بأخذ القّراء             أو
وتشّدد المقدس، الكتاب رسالة غنى ینبوعه یكون أن یجب أیضًا وهنا التوبة.              في
كلمة واالرتداد االرتداد، مفعول على التوبة، یخص ما في كلٍّ قبل الرسالة              هذه
انقالب حرفیًا تعني التي (138) (متانویا) الیوناني النص تترجم أن            تحاول
یبرزان اللذان األساسیان العنصران هما هذان وبعد، اهللا. إلى واتجاهها            النفس
وقرار (139) ذاته" إلى "عودته علیه: عثر الذي الضائع االبن مثل             من
االستعدادات هذه أوًال تتوّفر لم ما للمصالحة مجال وال أبیه. إلى             الرجوع
تتوافق وعبارات بمفاهیم المسیحي التعلیم یشرحها أن یجب التي           لالرتداد
 ومختلف األعمار وتنّوع األحوال على الصعید الثقافي واألخالقي واالجتماعي.

الندامة. أیضًا معناها التوبة الثاني: إلى یمتد الذي األول، التوبة مفهوم هو              هذا
مدلولها لها وصیة وهي – الوصیة في یظهر المزدوج "متانویا" لفظة معنى              إن
خطئ وإذا له، فاغفر أخوك إلیك) (رجع تاب "إن بقوله: یسوع أعطاها التي –              
تائب وقال:"أنا إلیك الیوم في رجع مرات وسبع مرات، سبع الیوم في              إلیك
التوبة أن یبّین أن یجب االسم بهذا الجدیر المسیحي والتعلیم .(140) له"              "فاغفر

 مثل االرتداد، لیست شعورًا سطحیًا، بل إنقالبًا حقیقیًا للنفس.

االرتداد مشاعر الخارج إلى معها تبرز التي الحركة وهو ثالث، مفهوم             وللتوبة
في المعنى هذا ونالحظ التوبة. بفعل یسّمى ما وهذا عنها: تحّدثنا التي              والتوبة
نصوص بحسب المعمدان أو السابق یوحنا استعملها ما على "متانویا"،            لفظة
التوازن إعادة أخیرًا، معناه، التوبة فعل .(141) ولوقا ومرقس متى            أناجیل



التضحیة ذلك كّلف ولو االتجاه وتغییر الخطیئة، أفسدتهما اللذین           واالنسجام
 ونكران الذات.

كامًال المستطاع قدر یكون التوبة في مسیحي تعلیم من بّد ال الجملة              وعلى
السائدة، النفس علم مواقف فیها تتعارض نعیشها، كالتي أیام في            ومالئمًا
أكثر یصعب أنه یبدو عرضناها: التي الثالثة والمفاهیم االجتماعیة           والتصرفات
على العزم ویعقد بخطئه یعترف أن الیوم إنسان على مضى وقت أي              من
یقول أن من یأنف أنه ویبدو تصحیحه، بعد السیر واستئناف أعقابه على              الرجوع
ویمارسها التضحیة یرتضي أن أي توبة هو ما كل ویبدو "آسف"، أو نادم"               "أنا
یمكن ال أنه نؤّكد أن نرید إّنا ولهذا قیودها. من ویتفّلت الخطیئة عن               لیعود
الوقت بعض منذ تخفیف علیه طرأ ولو الكنیسة في التوبة نظام عن              التخّلي
على وبقدرتها الكنسیة، الجماعة وحیاة الباطنیة المسیحیین بحیاة ضرر           إلحاق
تالمذة أن لرؤیتهم المسیحیین غیر یفاجأ ما وغالبًا المسیحیة. الرسالة            نشر
التوبة أن ثانیة، جهة من وواضح، الصحیحة. التوبة شهادة یؤدون قّلما             المسیح
وإذا وحده، الخوف ال المحبة، إلیها دفعت إذا أصیلة، صادقة تكون             المسیحیة
بقّوة الجدید" "اإلنسان یولد لكي العتیق" "اإلنسان لصلب جاّد جهد على             قامت
اختار بريء، انه من الرغم على الذي، المسیح لها مثاًال أخذت وإذا              المسیح،

 سلوك طریق الفقر، والصبر والتقّشف، وبإمكاننا أن نقول، حیاة التوبة.

في مسیحي تعلیم – المجمع آباء به ذّكر على الكنیسة- رعاة من كذلك               وینتظر
إلى نظرًا وذلك حّد، أبعد إلى حالي موضوع أیضًا وهذا وتثقیفه.             الضمیر
الداخلي، المخدع هذا أن نرى الحاضرة، ثقافتنا في تؤثر التي            االضطرابات
وُیشوَّش وُیمتحن یهاجم ما غالبًا الضمیر، ولنقل: العمیقة، النفس قرارة            أعني
قّیمة، توجیهات إلى رصین، مسیحي تعلیم وضع بشأن االهتداء، ویمكن            وُیظِلم.
والسیما الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع والهوت الكنیسة، مالفنة          لدى
.(143) الدینیة والحریة ،(142) الیوم عالم في الكنیسة هما: منه            وثیقتین
الضمیر بطبیعة لیذّكر الموضوع هذا عن السادس بولس البابا تحّدث ما             وغالبًا
لنلقي انتهزناها إّال مناسبة نترك ال ألثره، اقتفاًء وإّنا، .(144) حیاتنا في              ودوره
على وكرامته(145)، اإلنسان عظمة من جدًا هامًا جزءًا یشكل ما على             الضوء
شّر... هو وما خیر، هو ما تمییز إلى یرشدنا الذي األدبي الحّس من "النوع                هذا
طریق على خطانا تقود أن باستطاعتها بصیرة، للنفس وأداة باطنیة،            كعین



"طاقة یصبح لكیال مسیحیًا تثقیفًا الضمیر تثقیف بضرورة كذلك وذّكرنا            الخیر".
فیه له اهللا یكشف الذي المقدس المكان یبقى ولكي الحق، اإلنسان إلنسانیة              هّدامة

 عن خیره الصحیح" (146).

أهمّیة أقل أخرى قضایا بشأن مسیحي تعلیم الكنیسة رعاة من كذلك             وینتظر
 بالنسبة إلى المصالحة.

 -        بشأن حّس الخطیئة أو معناها الذي تضاءل في عالمنا.

شيء كل في ب "المجرَّ اهللا، ابن یسوع، الرب إن والتجربات: التجربة             -   بشأن
لیشعرنا ،(148) الشریر یجّربه بأن سمح ،(147) الخطیئة" عدا ما            مثلنا
أن یجب كیف لنا ولیبّین للتجربة، سیخضعون مثاله على أتباعه،            بأن
فوق بوا یجرَّ لكیال اآلب إلى یضرعون الذین وإن ب. نجرَّ عندما            نتصرف
یعّرضون ال والذین ،(150) التجربة في یسقطوا ولكیال ،(149)           طاقتهم
یعني ال فهذا للتجربة، ُأخضعوا ما فإذا وأخطارها، الخطیئة ألسباب            ذواتهم
وثباتًا أمانة لیزدادوا لهم فرصة أنها باألحرى بل ال الخطیئة، ارتكبوا             أنهم

 من خالل التواضع والیقظة والسهر.

ارتداد كعالمة والحدیثة، القدیمة صیغه في ممارسته ویمكن الصوم:           -   بشأن
المسیح مع اتحاد كعالمة عینه، الوقت وفي شخصیة، وإماتة           وتوبة،

 المصلوب، وتضامن مع الجیاع والمتألمین.

عواقب من یعانون من بإشراك المحبة، لتجسید طریقة وهي الصدقة:            -        بشأن
 الفقر في ما نملك.

واالتحاد العالم، في االنقسامات على التغّلب بین القائمة الوثقى الرابطة            -   بشأن
 الكامل باهللا وبین الناس، وهذه هي غایة الكنیسة األخرویة.

(في المصالحة فیها تتحقق أن یجب التي العملیة الوضعیة الظروف            -   بشأن
بشأن وخاصة، االجتماعیة)، الُبنى في المدنّیة، الجماعة في          العائلة،
مصالحة األربعة: األساسیة التمّزقات تُُصلح التي األربع         المصالحات

 اإلنسان مع اهللا، مع ذاته، مع إخوانه، ومع الخلیقة كّلها.

تهمل أن الجوهریة، رسالتها كبیرًا تشویهًا تشّوه أن دون للكنیسة، یجوز             -   وال
بعواقب التقلیدیة المسیحیة اللغة تدعوه ما بشأن المستمّر المسیحي           التعلیم
والجحیم والعامة)، (الخاصة والدینونة الموت، وهي: األربع         اإلنسان
اإلنسان سجن إلى یمیل الذي الثقافي اإلطار في الرعاة، من ویطلب             والنعیم،



یكشف، مسیحي تعلیم فیها، ینجح ال أو ینجح قد التي األرضیة حیاته              في
علیها ویلقي الحاضرة الحیاة تعقب التي اآلتیة الحیاة عن اإلیمان،            بیقین
مع باالتحاد أفراح أبدّیة السّریة الموت أبواب وراء وترتسم كافیًا.            ضوءًا
فقط األخرویة الرؤیة هذه وفي اهللا. عن بعیدًا وعذاب، عقاب أبدیة أو              اهللا،
باندفاع ویشعر الصحیح وجهها على الخطیئة طبیعة یقّیم أن اإلنسان            یمكن

 شدید إلى التوبة والمصالحة.

إللقاء المؤاتیة الفرص باألمور، المتبّصرون الغیر، النفوس رعاة تعوز           ولن
ثقافة من یخاطبونهم لمن ما فیه یراعون الذي المنّوع، الموّسع، المسیحي             التعلیم
الكتاب قراءات الفرص هذه تتیح ما وغالبًا متنّوعة. دینیة وتربیة            إنسانیة
بها. االحتفال تستدعي التي الظروف وحتى األسرار، وباقي القداس           وطقوس
مثل من عینها، الغایة إلى للوصول المبادرات من الكثیر من االستفادة             ویمكن
إلخ، الدینیة الثقافة ودورات والمباحثات، والمناقشات، والمحاضرات،         الوعظ،
بأهمیة خاصة التنویه في نرغب إّنا األمكنة. من كثیر في یجري ما              على
ما وإذا المسیحي. التعلیم هذا إلى بالنسبة وفاعلیتها، القدیمة الشعبیة            الرساالت
باألمس، مثلها الیوم، تكون أن یمكنها بعصرنا، الخاصة المقتضیات على            طبقت
بالتوبة یتعّلق ما كل في األخص وعلى اإلیمان، في للتربیة قّیمة             أداة

 والمصالحة.

بالغ حقل في كبیرة، أهمیة من االرتداد، على المؤسسة للمصالحة، لما             ونظرًا
بما المستویات، جمیع على االجتماعیة والحیاة اإلنسانیة العالقات حقل           الّدقة،
الكنیسة عقیدة تقدمه ما یهمل أن المسیحي التعلیم یمكن ال الدولیة، العالقات              فیها
علیهم أملته الذي أسالفنا تعلیم وإن كبیرة. قیمة ذات مساهمة من             االجتماعیة
مساهمة إلى باإلضافة عشر، الثالث الوون منذ دقیق، تعلیم وهو            الظروف،
الفاتیكاني المسكوني المجمع من وأمل فرح بعبارة المبدوء الرعوي           الدستور
مساهمة من بدورها األسقفیة المجالس به جاءت وما قّیمة، مساهمة وهي             الثاني،
عقیدة في مجموعة یشّكل كّله هذا إن ببلدانها، الخاصة الظروف بعض             في
المقتضیات في تبحث متماسكة، كبیرة مجموعة وهي االجتماعیة،          الكنیسة
والعائالت األفراد بین والعالقات البشري، المجتمع بحیاة الخاصة          المتعددة
األدبیة بالشریقة التقّید إلى یهدف مجتمع وبقیام قطاعاتها، مختلف في            والفئات

 التي هي في أساس الحضارة.



من متخذة نظرة على واضح، هو ما على االجتماعیة، الكنیسة عقیدة             وتنطوي
قیمة بشأن وواجباتهم، والمجتمع والعائلة األفراد بحقوق یتعلق ما في اهللا             كالم
ومقتضیات البشري الشخص وكرامة المحبة وأولویة العدالة وأبعاد          الحریة
تعلنه التي السیاسة لتحقیقه، عنه البحث إلى تسعى أن یجب الذي العام              الخیر
نوامیس تثبت والتي االجتماعیة، بالشؤون الخاصة التعلیمیة الكنسیة          السلطة
كبیر، حدٍّ إلى األمل، یتوّطد مجددا، وتعرضها الشعوب، وضمیر العامة            العقل

 بحّل سلمي للنزاعات االجتماعیة المتعددة، وفي النهایة، للمصالحة الشاملة.

  
 األسرار

 
 

الكنیسة تضعها التي – إلهي تأسیس من وهي – الثانیة الوسیلة             27- إن
 بتصّرف النشاط الرسولي الخاص بالتوبة والمصالحة تكمن في األسرار.

عجیبة طاقة من والمحتوى، بالرموز الغنّیة األسرار في ما في نتبّین أن              یمكن
هو األسرار من كال أن وهو الكافي، الضوء دائمًا علیه ُیلَق لم وجهًا               سّریة،
إذن فیمكن والمصالحة، للتوبة أیضًا بل وحسب، به الخاصة للنعمة ال             عالمة،

 أن نحیا في كّل من األسرار هذه األبعاد الروحیة.

"ال بطرس، القدیس یقول ما على یعمل، خالصي غسل العماد أن الراهن              من
فهو .(151) طاهرة بنّیة باهللا االعتراف على بل الدرن، من الجسد غسل              على
والقائم. والمكّفن المائت المسیح مع (152) وقیامة وتكفین موت، معًا وقت             في
الفرید األساسي العنصر هذا لكّن .(153) المسیح عبر القدس الروح عطّیة             وهو
التوبة عنصر یغني العكس على بل یزیل، ال المسیحي العماد منه یتألف              الذي
.(154) بّر" كلَّ "إلتمام یوحنا من عینه یسوع تقّبله الذي العماد في              القائم
مصالحة فعل اهللا، مع صحیحة عالقة إلى وعودة ارتداد فعل إنه أخرى              وبعبارة
عائلة سلك في انخراط من یتبعها وما األصلیة الوصمة محو مع اهللا              مع

 المصالحین الكبرى.

الحیاة في الدخول سّر العماد مع أّنه وبما للعماد، تثبیت أّنه بنا التثبیت،               وكذلك
سّن إلى المسیحیة الحیاة ویقود القدس، الروح مْل یولي دام ما فهو،              المسیحیة،
إلى وأفعل أشّد وانتماًء للقلب أكبر ارتدادًا الفعل، بذات ویحقق یعنین             البلوغ،

 جماعة المصالحین ذاتها التي هي كنیسة المسیح.



الوحدة، وعالمة التقوى، "سّر بأنه لإلفخارستیا أغسطینوس القدیس تحدید           إن
(التقوى)، الشخصي التقدیس مفاعیل تمامًا یوّضح ،(155) المحبة"          ورباط
االفخارستیا سّر جوهر من تنبع التي والمحبة) (الوحدة الجماعیة           والمصالحة
لجمیع ومصالحة خالص ینبوع الصلیب، لذبیحة دموي غیر تجدیدًا           بوصفه
السّر بهذا باإلیمان تستهدي التي الكنیسة بأّن التذكیر من بّد ال إّنما              الناس.
أن كبیرة خطیئة ارتكب أن یعرف مسیحي أي باستطاعة لیس أنه تعّلم              السامي
التوجیه في نقرأه ما وهذا اهللا. غفران على یحصل أن قبل االفخارستیا              یقبل
السادس، بولس ینبغي، كما علیه، وافق الذي االفخارستیا سّر بعبارة            المبدوء
للمؤمنین االفخارستیا تقدیم "یجب التریدنتیني: المجمع تعلیم كلیا یثبت           والذي
على إطالعهم ویجب الممیتة، الخطایا ویقینا الیومیة آثامنا من یحّررنا            كدواء
من وتذكیر بالتوبة، الخاصة والقداس اللیتورجیا أقسام الستعمال الطرق           أنسب
عادة إن (1كو11/28). نفسه، اإلنسان لیمتحن بالوصیة: یتناول أن           أراد
أن عرف إذا إنسان، أي یتقّدم لكیال ضروري االمتحان هذا أن تظهر              الكنیسة
أن دون المقدس، االفخارستیا من نادم، أنه نفسه اعتبر مهما ممیتة، خطیئة              علیه
لقّلى یعترف أن یمكنه وال الضرورة، دعت وإذا السّري، االعتراف ذلك             یسبق

 المعّرفین، فلیبرز أوًال فعل ندامة كاملة" (156).

وحسب، ورعاة معّلمین یكونون ال رعاة، الكنیسة إعطاء فغایته الدرجة سّر             أما
عن ومدافعین اهللا، لعائلة وبناة وصانعیها، للوحدة شهودًا لیكونوا مدعّوین            بل

 اتحاد هذه العائلة، وعاملین على حفظه من خمیر االنقسام والتشتت.

محبة عالمة هو النعمة، بفعل البشري، الحب شأن یرفع الذي الزواج             وسّر
یمّكن الذي أیضًا االنتصار عالمة لكّنه التأكید، وجه على للكنیسة،            المسیح
العائلة تصبح بحیث وتحّطمه، الحب تشّوه التي القوى على تحقیقه من             األزواج
عالم أجل من والمصاِلحة المصاَلحة للكنیسة عالمة السّر، هذا من            المولودة

 مصاَلح في جمیع بناه ومؤسساته.

األخّص وعلى والشیخوخة، المرض محنة في هو، أخیرًا المرضى مسحة            وسّر
وقبول الرب، إلى نهائي ارتداد عالمة المسیحي، حیاة من األخیرة الساعة             في

 تام لأللم والموت كتكفیر عن الخطایا. وبهذا تتحقق المصالحة األخیرة مع اهللا.

اإلقرار بسبب االعتراف سّر غالبًا ُدعي وإن سّر، األسرار بین فهناك             وبعد،
التوبة، سّر أنه على مالءمة، أكثر بطریقة اعتباره، یمكن فیه، یتّم الذي              بالخطایا



وقد والمصالحة. االرتداد سّر إذن فهو یدعى. حسبما التخصیص، وجه            على
من له لما السّر هذا في األخّص، على األخیرة، العمومیة المجمع جمعیة              بحثت

 أهمیة في مسألة المصالحة.

  
 الفصل الثاني

 سّر التوبة والمصالحة

  
االهتمام بالغ أولى مستویاته، كّل وعلى مراحله جمیع في المجمع            28- إن
عینه. الوقت في وتحققهما والمصالحة، التوبة إلى تشیر التي السّریة            العالمة
والمصالحة. التوبة مفاهیم كل على ذاته في ینطوي ال السّر هذا أن المؤكد               ومن
التوبة من ومختلفة عدیدة أشكاًال نشأتها منذ تعرف الكنیسة أن الواقع             وفي
القداس في التوبة فعل وتشمل طقسي شبه وبعضها طقسي بعضها            وتستعملها:
والزیارات الحج مناسبة وفي للغفران استمطارًا تقام التي االحتفاالت           حتى
جمیع بین فعل، من ما أّنه غیر الصوم. مثل تقّشف طابع له وبعضها               التقویة،
عینه، الوقت وفي مقامًا، وأسمى إلهیًا، أثرًا وأفعل مدلوًال، أوضح األفعال،             هذه

 أقرب مناًال، كطقس، من سّر التوبة.

انعقاد أثناء في العدیدة المداخالت أبان وبعدئذ اإلعدادیة، فترته منذ المجمع             وإن
بعین أخذ عنه، نتجت التي النهائیة والمقترحات حلقاته، اجتماعات وفي            جلساته،
یمّر التوبة سّر إن وهو: مختلفة وبطرق مرة غیر ترّدد الذي القول هذا               االعتبار
یتناول عمقًا یقّل ال بتحلیل وكذلك معّمق، مسیحي بتعلیم فأوصى أزمة.             في
بالتوبة الخاصة والقانونیة واالجتماعیة والنفسیة والتاریخیة الالهوتیة         الطبیعة
ویفتح األزمة أسباب یستجلي أن بذلك فأراد خاص. بوجه التوبة وسّر عام              بوجه
من نفسه، الوقت في الكنیسة وتلّقت البشریة. لخیر ثابت أكید لحّل             المجال
مسیحي كل یولي الذي السّر بشأن إیمانها واضحًا تأكیدًا یؤّكد ما عینه،              المجمع

 وجماعة المؤمنین كّلها یقین الغفران، بفضل قوة دم المسیح الفادي.

ویفقد فیه یضعف قد زمن في ونؤّكده، اإلیمان هذا نجّدد أن بمكان الفائدة               ومن
أشرنا التي األزمة ألن والصمت، الظل من دائرة إلى یجّر أو مقّوماته،              بعض
صعوبات یواجه االعتراف سّر إن الواقع وفي السلبي. شّقها في تهّدده             إلیها
تشویه الخطیئة، معنى تضاؤل والدیني، األدبي الضمیر ظالم جهة، من            كثیرة



جهة ومن الصحیحة، المسیحیة الحیاة خّص ما في الهّمة قعود الندامة،             مفهوم
من المغفرة على الحصول باستطاعة تقول التي وهناك هنا السائدة العقلیة             ثانیة،
عادة وأیضًا المصالحة، سّر من االقتراب دون عادیة، بطریقة وحتى رأسًا،             اهللا
عادة وهي الروحیة، العفویة الحرارة إلى أحیانًا تفتقر بطریقة األسرار            ممارسة

 ناشئة ربما عن حكم خاطئ، مزّیف بشأن مفاعیل السّر.

 فیجدر بنا إذن أن نذّكر بأبرز وجوه هذا السر العظیم.

  
 "الذین تغفرون لهم خطایاهم"

 
 

في وأهّمه عنصر أول یعطینا والجدید، القدیم عهدیه في المقدس الكتاب             29- إن
األنبیاء، وتبشیر المزامیر في رحیم صفة إن وغفرانه. الرب رحمة خّص             ما
العهد إله تمّثل التي باستمرار المتداولة للعبارة خالفًا الرب، على تطلق ما              غالبًا
مليء طویل، مقطع المزامیر في وهناك معاقبًا. قاسیًا إلهًا األخّص، على             القدیم،
ولعّل شعبه، وسط في الخیر اهللا بعمل یذّكر الخروج، تقلید عن ناشئ              بالحكمة،
إعالن أبلغ هو المشّبهة، طریقة على وصف أنه من الرغم على العمل،              هذا
رحیم "وهو اآلیات: هذه هنا نورد أن وحسبنا القدیم. العهد في اإللهیة              للرحمة
أنهم ویذكر سخطه، كّل یثیر وال غضبه یرّد ما وكثیرًا یهلك، وال اإلثم               یغفر

 بشرن نفس یذهب وال یعود" (157).

(158) العالم خطیئة یرفع الذي كالحمل اآلتي اهللا، ابن یظهر الزمن، ملء              في
160) الخطایا ومغفرة ،(159) القضاء سلطان له كمن عاتقه، على           ویأخذها

 ).وقد أتى ال لیحكم بالهالك بل لیغفر ویخّلص (161).

أناسًا القدس، الروح بواسطة هذا، الخطایا مغفرة سلطان المسیح أعطى            وقد
"اقبلوا لهم: بقوله رسله أعني الخطیئة، حبائل في للوقوع ضین معرّّ            بسطاء،
) ُأمِسكت" علیه، أمسكتموها ومن له، غفرت خطایاه غفرتم من القدس،            الروح
یسوع خّول روائع! من اإلنجیل به أتى ما أروع من هو جدید أمر وهذا .(162               
فجر منذ دائمًا ذلك الكنیسة فهمت ما على – بإمكانهم الذي السلطان هذا               الرسل
عملهم مواصلة رسالة أنفسهم الرسل من تلّقوا الذین خلفائهم إلى نقله –              وجودها

 ومسؤولیة هذا العمل، بوصفهم مبّشرین باإلنجیل، وخَدمة فداء المسیح.



جدًا، قدیمة عادة وفق یدعى، ما غالبًا الذي التوبة سّر خادم شخص یتجّلى               وهنا
 المعّرف، بكل ما له من عظمة.

جمیع وفي باالفخارستیا، یحتفل حیث المذبح على مثله التوبة خادم الكاهن،             إن
والذي الكاهن یحضره الذي والمسیح المسیح". "بشخص یعمل األسرار،           باقي
رحیمًا، حبرًا ،(163) لإلنسان أخًا یبدو الخطایا، مغفرة سّر الكاهن بواسطة             یتم
طبیبًا ،(165) الّضالة النعجة وراء دائمًا یسعى راعیًا ،(164) شفیقًا            أمینًا
،(167) اهللا سبل إلى ویرشد الحقیقة یعّلم أوحد معلمًا ،(166) ویقّوي             یشفي
 لألحیاء واألموات (168) یحكم بالحّق والواقع ولیس بحسب الظواهر (169).

وإرهاقًا دقة وأكثرها خدماته أصعب هي هذه، الكاهن خدمة أن فیه شك ال               ومما
المجمع بتوصیة عمًال إّنا، ولهذا التعزیة. إلى وأدعاها أجملها ولكنها            وخطرًا،
الخدمة بهذه القیام على والكهنة األساقفة إخواننا حّض في جهدًا نألو لن              الملّحة،
في له ینفتح الذي المؤمنین من كل أمام المعّرف، وإن .(170) وثبات              بأمانة
التوبة خدمة قوامها سامیة بمهّمة النهوض إلى َلمدعّو والثقة، الخوف من             مزیج
رغبته وتقدیر وزّالته، المؤمن نقائص على اإلطالع أعني البشریة،           والمصالحة
ونقل قلبه في القدس الروح عمل وتبّین جهود، من له یقتضي وما النهوض               في
مع بمصالحته و"االحتفال" وحده، اهللا إّال منحه على یقدر ال الذي إلیه              الغفران
بعد مجددا، الخاطئ هذا وإدراج الضال، االبن مثل ذلك یصف ما على              األب،
أبویا توبیخًا التائب هذا وتوبیخ إخوانه، مع الكنسي االتحاد في تحّرر،             أن

 بعبارات جازمة، مشّجعة، وّدیة بقوله له: "ال تعد تخطأ" (171).

إنسانیة بصفات یتحّلى أن من الخدمة بهذه فعاال قیامًا یقوم لكي للمعّرف، بّد               وال
له بّد وال والطیبة. بالعذوبة الملّطف والحزم التمییز، وقوة والرصانة            كالفطنة،
فروع مختلف في ومتناسقًا كامًال بل مجتزئ، غیر یكون جّدي إعداد من              أیضًا
في األخّص وعلى الحوار، ومنهجیة النفس، وعلم التربیة، علم وفي            الالهوت،
ما ولكن األسماع. في مستساغة عمیقة حّیة، معرفة اهللا كالم بمعرفة یتعّلق              ما
یقود ولكي الصادقة. الناشطة الروحیة الحیاة هو إنما یحتاج، ما أكثر إلیه              یحتاج
هذا أوًال هو یسلك أن علیه المسیحي، الكمال طریق على اآلخرین التوبة              خادم
عن البراهین – المسهبة بالخطب منه أكثر باألفعال – یعطي وأن             الطریق،
واألدبیة، الالهوتیة اإلنجیلیة، الفضائل وممارسة الُمعاشة، بالصالة حقیقیة          خبرة

 وعن الطاعة األمینة إلرادة اهللا، والمحبة للكنیسة واالنقیاد لسلطتها التعلیمیة.



والكفایات المسیحیة، والفضائل اإلنسانیة الصفات من المجموعة هذه          وكل
یجب التوبة سر بخدمة وللقیام مشّقة. دونما ُتكَتَسب وال ُترَتجل، ال             الرعویة،
في ال وتفقیهه اإلكلیریكیة، المدرسة في الدراسة سني منذ كاهن كل             إعداد
( واحدًا الهوتًا یؤلف كله وهذا ) والرعوي والروحي واألدبي النظري             الالهوت
المحادثة والسّیما الحوار، ومنهجیة أیضًا اإلنسانیة العلوم في بل           وحسب،
المساعدة ویلقى األولى باختباراته للقیام یسترشد أن ذلك بعد ویجب            الرعویة.
بالدرس معلوماته وتطویر المجال، هذا في التقّدم إلى یسعى أن وعلیه             فیها.
على یهبط الروحي واإلشعاع الحق، والحیاة النعمة، من كنز وأي            المستمر.
أخرى، لحجج أو إهمال إن یتخّلف، أّال على یسهر كاهن كل كان لو               الكنیسة،
العنایة من المزید ویبذل االعتراف، كرسي في للمؤمنین المضروب الموعد            عن
غنى ال التي اإلنسانیة الصفات من خلو وهو أو استعداد، دون إلیه یذهب               لكیال

 عنها، ومن االستعداد الروحي والرعوي.

مشاهیر بعض أمثلة واحترام، بإعجاب نذكر، أن إّال المجال هذا في یسعنا              وال
فیاناي، مریم یوحنا والقدیس نابوموسین، یوحنا كالقدیس االعتراف كرسي           رسل
عن إّال نتحّدث لكیال نوفو، كاستیل دي لیوبولد والقدیس كافاسو یوسف             والقدیس
أن أیضًا بوّدنا ولكن القدیسین. عداد في الكنیسة تحصیهم مّمن الصیت             ذائعي
والذین مجهولین، تقریبًا ظّلوا الذین القدیسین المعّرفین لجیش تقدیرنا عن            نعرف
وتقاوم لتهتدي ساعدوها التي النفوس من الكثیر خالص فضل إلیهم            یعود
أن القول في نترّدد وال لتتقّدس. النهایة، وفي روحیًا، وتتقّدم والتجارب،             الخطیئة
من أیضًا هم اإلجمال وجه على خرجوا قد قداستهم أعلنت الذي القدیسین              كبار
المشبعة المزدهرة والحضارة الروحي، الكنیسة تراث ومعهم التوبة، سّر           منابر
الذین إخواننا من الصامت الجیش لهذا إذن والكرامة فالتقدیر المسیحیة.            بالروح

 خدموا ویخدمون كل یوم قضّیة المصالحة عن طریق خدمة سّر التوبة.

  
 سر المغفرة

 
 

السید منحه الذي الخطایا مغفرة سلطان وعن السّر هذا قیمة عن الكشف              30- إن
یعطیها التي المغفرة لعالمة وعیها الكنیسة لدى نّمى وخلفاءهم، الرسل            المسیح
– الكنیسة إلى ووكل رسم قد عینه یسوع الرب أن الیقین هذا وفي التوبة.                سّر



ا سر – للجمیع وتقّدم ،(172) الناس" لجمیع "ومحبة منه عطف على تدّل              كهبة
 خاصًا من أجل مغفرة الخطایا المرتكبة بعد العماد.

را تطو تطّورت قد – وصیغته به االحتفال حیث من – السر هذا ممارسة               إن
المجامع وأعمال األسرار، توزیع كتب أقدم بذلك یشهد ما على األیام، مع              كبیرًا
في إّنما الكنیسة. مالفنة وتعلیم اآلباء وتبشیر الخاصة، األساقفة ومجامع            العامة
یتغّیر لم یقین وهو الكنیسة یقین في دائمًا رسخ فقد السر، هذا بجوهر یتعّلق                ما
من كال المسیح، بإرادة المغفرة، تمنح السر خادم یعطیها التي السریة الحّلة              إن
(173) التریدنتیني المجمع من كّل التعزیز، كل الیقین، هذا ویعّزز            المؤمنین.
من فیه یقتبلون التوبة سّر من یتقّدمون الذین "أولئك الثاني: الفاتیكاني             والمجمع
مع عینه الوقت في ویتصالحون به، ألحقوها التي اإلساءة عن غفرانًا اهللا              رحمة
بالمحبة، توبتهم على العمل في تدأب والتي بخطیئتهم جرحوها التي            الكنیسة
عناصر من جوهري عنصر أنه على التأكید ویجب .(174) والصالة"            والمثل،
كنیسته في رسم المسیح یسوع مخلصنا إن وغایتها، التوبة قیمة بشأن             اإلیمان
النعمة، العماد، بعد الخطیئة في سقطوا الذین المؤمنون َیْقَبل لكي التوبة             سّر

 ویتصالحوا مع اهللا (175).

تجاهلها، یمكن ال أخرى أساسیة حقائق بضع السر بهذا الكنیسة إیمان             ویتضّمن
من طرأ ما عبر وأبرزها، الحقائق هذه على دائمًا التوبة سّر طقس حافظ               وقد
أمر عندما الثاني، الفاتیكاني المجمع رمى لقد العملیة. الصیغ في وتغییر             تطّور
وتحّقق (176) أوضح تعبیرًا الحقائق هذه عن التعبیر إلى الطقس، هذا             بتجدید
العقیدة الواقع في استعاد وقد التوبة(177). سر بتوزیع الخاص الكتاب في             ذلك
إطارها من ونقلها التریدنتیني، المجمع جمعها التي التقلید، من المتخذة            الكاملة
خطیرة انحرافات إزاء العقیدة لشرح كبیر جهد فیه ُبِذل (الذي الخاص             التاریخي
وظروف مالءمة أكثر بعبارات بأمانة عنها للتعبیر الصحیح) الكنیسة تعلیم            بشأن

 عصرنا.

  
 بعض قناعات أساسیة

 
 



والتي ووضوح، بقّوة المجمع بها ذّكر والتي آنفًا إلیها المشار الحقائق             31- إن
تدور التي التالیة اإلیمانیة بالقناعات اختصارها یمكن المقترحات          تضّمنتها

 حولها كل التأكیدات األخرى الخاصة بالعقیدة الكاثولیكیة بشأن سر التوبة؟

لنیل العادي الطریق هو المسیحي إلى بالنسبة التوبة سّر أن هي األولى              1- القناعة
وعمله عینه المخّلص وإن العماد. بعد المرتكبة الكبیرة الخطایا وغفران            الصفح
یعمال، أن من تمّكنهما دون یحول تقیدا سّریة عالمة بأیة یتقّیدان ال              الخالصي
في وإننا وفوقها. األسرار عن بمعزل الخالص، تاریخ من ومكان زمان أي              في
بجعل الكفیل التدبیر فاّتخذ شاء قد عینه المخّلص أن نتعّلم اإلیمان             مدرسة
بها تمّر التي الفّعالة الوسائل مألوفة، بطریقة الثمینة، الوضیعة، اإلیمان            أسرار
الباطل، االعتداد من بل وحسب، إذن الحماقة من فلیس وتعمل. الخالصّیة             قّوته
واالدعاء كیفیا، وإهمالها الرب، رسمها التي والخالص النعمة أسرار           ترك
أجل من المسیح السید رسمه الذي السّر إلى اللجوء دون الغفران             بقبول
أو وهم ألي المجال یفسح ال المجمع بعد تّم الذي الطقوس تجدید إن               الغفران.
الكنیسةن لقصد وفقًا یعمل، أن التجدید هذا شأن من وكان األمر. هذا في               تشویه
تحّملنا أعني الباطنّیة، مشاعرنا تجدید على تحمل جدیدة انتفاضة إثارة            على
باإلیمان مدعومًا قبوًال قبوله وعلى أعمق، تفهما التوبة سّر طبیعة تفّهم             على
أنها نعرف ممارسة السر ممارسة وعلى بثقة، بل قلق دونما أقوى،             دعمًا

 طافحة بنعمة اهللا الرحیمة.

السّر، هذا إن إلیه. یلجأ من إلى بالنسبة التوبة سّر بوظیفة تتعّلق الثانیة               2- القناعة
محكمة لدى یتّم لكنه القضائي، العمل من نوع هو للتقلید، مفهوم ألقدم              وفقًا
مقارنة إلى سبیل وال المعنى. بحصر ضّیقة عدالة محكمة هي مما أكثر              رحمة،
أن أعني ،(178) االستعارة باب من إال البشرّیة بالمحاكم المحكمة            هذه
للخطیئة، خاضعة خلیقة حالة وهي وحالته خطایاه عن یكشف من هو             الخاطئ
(التوبة الكّفارة ویقبل وبمحاربتها الخطیئة عن بالرجوع الخاطئ هذا           ویتعّهد

 السّریة) التي یفرضها علیها المعّرف، ویقبل الحل من خطایاهز

عدا ما فیه یكتشف السّر، هذا وظیفة في یتأّمل إذ الكنیسة، ضمیر              ولكن
كون إلى یعود وهذا دوائیًا أو شفائیًا وجهَا إلیه، أشرنا الذي القضائي              الطابع
الخالصي، عمله وألن ،(179) كطبیب اإلنجیل في یظهر ما غالبًا            المسیح
القدیس وكان الخالص". "دواء األولى المسیحیة عصور منذ یدعى ما            غالبًا



الخاص الرعوي النشاط ممارسة عن یتحّدث وهو یقول،          أغسطینوس
دواء وبفضل أّتهم". أن ال وأشفي أعالج أن "أرید ،(180)            بالتوبة
التوبة كتاب ویشیر .(181) الیأس إلى الخطیئة جرح یؤدي ال            االعتراف،
الیوم بإنسان یؤثر ربما الذي (182) السر من الشفائي الوجه هذا             إلى
من فیها ما له إلظهاره ذلك، من وأكثر ضالل، من الخطیئة في ما له                إلبانته

 ضعف بشري وهزال.

معرفة یتطّلب بوجهیه السر إن روحي، مشفى أم رحمة محكمة أكان             وسواء
السبب ولهذا وشفاؤه. ومعالجته وحّله محاكمته لتمكن الخاطئ قلب في            ما
والدافع بالخطایا الكامل الصحیح اإلقرار الخاطئ قبل من السّر           یستوجب
السّر طبیعة بل واإلماتة)، التواضع (كممارسة التقشف قصد ال ذلك            إلى

 عینها.

التي العناصر أو الوقائع تتناول علیها نشّدد أن یهّمنا التي الثالثة القناعة              3- إن
التائب أعمال الوقائع هذه وبعض والمصالحة. للغفران السّریة العالمة           تشّكل
لسالمتها وإما العالمة لصحة إما ضروري منها كال لكن أهمیًة تختلف             وهي

 وكمالها وإما لفائدتها.

وال ونقاؤه. التائب ضمیر استقامة كل قبل هو منه بّد ال الذي األول               والشرط
أن یفهم لم ما الصحیحة، الصادقة التوبة طریق في یتقّدم أن اإلنسان              یمكن
لم وما ،(183) كیانه عمق في المكتوبة األدبیة القاعدة عن به تنأى              الخطیئة
"هذه یقل لم وما التناقض، هذا مسؤوًال شخصیًا اختبارًا اختبر بأنه             یعترف
في أدخلت قد الخطیئة بأن یسّلم لم وما خطئت"، "إّني بل وحسب،              خطیئة"
والقریب. اهللا عن ویفصله كله اإلنساني الكیان یغزو قا تمز           الضمیر
"فحص المدعو: التقلیدي الفعل ذلك هو هذا الضمیر لنقاء السّریة            والعالمة
مقارنة بل قلقًا نفسانیًا بحثًا ال دائمًا یكون أن یجب فعل وهو              الضمیر"،
تعرضها التي اإلنجیلیة القواعد ومع األدبیة، الشرعة مع صافیة           مخلصة
السماوي اآلب ومع الحیاة، في ومثالنا معلمنا عینه، المسیح ومع            الكنیسة،

 الذي یدعونا إلى الخیر والكمال (184).

أي ، الندامة هو إّنما التائب، به یقوم الذي الجوهري التوبة فعل              ولكن
عینه الوقت في الثابت والقصد جازمًا قاطعًا رفضًا المرتكبة الخطیئة            رفض
فالندامة، التوبة. مع مجددًا تولد التي باهللا محبة ،(185) ارتكابها            لعدم



التغییر هذا لّب وهي ولّبه، االرتداد مبدأ هي الوجه، هذا على             المفهومة
أبیه، إلى العائد الضال االبن مثال على اهللا إلى باإلنسان یعود الذي              اإلنجیلي
كماله. یلقى االنسحاق حیث المنظورة، عالمته التوبة سر في یجد            والذي

 ولهذا "على ندامة القلب هذه، تقوم صحة التوبة" (186).

أن یهمنا الندامة بشأن اهللا كالم من بإلهام الكنیسة، تعّلمه ما كل نكّرر إذ                إّنا،
في التعّمق یجب التي العقیدة وجوه من فقط واحد وجه على هنا              نشّدد
من والندامة االرتداد إلى ینظر ما غالبًا العینین. نصب ووضعها            معرفتها
من تفرضانه حیث ومن فیها، جدل ال مقتضیات من علیه تنطویان ما              حیث
إلى والتنبیه التذكیر المفید من لكنه جذریًا. تغییرًا الحیاة تغییر قصد             إماتة،
اهللا، قداسة من اقتراب إنهما ذلك: من أكثر هما واالرتداد الندامة             أن
وحتى الخطیئة أقلقتها التي الخاصة الباطنیة حقیقته اإلنسان          واكتشاف
فرحة المفقودة، فرحته بالتالي واستعادته أعماقه في وتحرره          قلبتها،
 الخالص (187) التي ال یعرف القسم األكبر من معاصرینا أن ینعموا بها.

الرسل مع وباالتحاد النصرانیة فجر منذ الكنیسة، لماذا إذن ندرك هنا             من
اإلقرار وهذا بالذنوب. اإلقرار التوبة، سّر عالمة في ُأدِرجت قد            والمسیح،
السّر، على قرون عدة منذ یطلق، الذي االسم أن بحیث األهمیة من              یبدو
كّل، قبل بالخطایا، االعتراف یوجب ما وإن االعتراف. اسم یزال وال             كان
ألنه الخاطئ، معرفة إلى السّر في القاضي بدور یقوم من حاجة هو              إنما
وهو التائب. وندامة الخطایا، ثقل تقدیر أمر معًا، وقت في إلیه،             یعود
المریض حالة على اإلطالع إلى الطبیب دور أیضًا ممارسته في            یحتاج،
لقاء عالمة عالمة: قیمة كذلك اإلفرادي ولالعتراف وشفائه.          لمعالجته
المؤمن معها یظهر عالمة الخادم، شخص في الكنیسة وساطة مع            الخاطئ
یمكن فال اهللا. نظر أمام معها ینجلي عالمة والكنیسة، اهللا أمام خاطئ              أنه
تلبیة كانت ولو نفساني، ذاتي تحریر عملیة إلى بالخطایا اإلقرار رّد             بالتالي
في راسخة حاجة وهي الغیر، على االنفتاح إلى طبیعیة مشروعة            لحاجة
مأسویة، الشبه بطبیعته احتفالي طقسي عمل هو اإلقرار إن اإلنسان.            قلب
أبیه إلى یعود الذي الضال االبن عمل حقًا إنه معناه. بعظمة بسیط              وضیع
تسلیم عمل إنه وشجاعة. أمانة عمل إنه السالم. بقبلة أبوه یستقبله             والذي
ندرك إّنا وهكذا .(188) الغافرة الرحمة إلى الخطیئة، تخّطي بعد            الذات،



أن كما جماعیًا، ولیس إفرادیا، عادة بالخطایا اإلقرار یكون أن یجب             لماذا
الوقت في ینتزع اإلقرار هذا ولكن شخصي. فعل العمق في هي             الخطیئة
الفردي المحیط من وبالتالي الخفّیة، القلب أعماق من ما نوعًا الخطیئة             عینه
التي الكنسّیة الجماعة ألن االجتماعي طابعها على یشّدد فیما           الصرف،
الخاطئ التوبة خادم بواسطة مجددا، تستقبل التي هي الخطیئة           جرحتها

 التائب الذي نال الغفران.

القاضي بالمعّرف، اآلن یتعّلق التوبة سر من اآلخر الجوهري           والعنصر
الحّلة. هي وهذه له: ویغفر یرجع الذي یستقبل الذي األب صورة             والطبیب،
القدیم التوبة كتاب في ترافقها التي والحركات عنها یعرب الذي            والكالم
"اغفر السّریة: الصیغة إن معناها. لها بساطة على عظمته في یدّل             والجدید،
یدّل كله هذا التائب، على المرسومة الصلیب وإشارة الید، ووضع            لك..."
هذا ورحمته. اهللا قوة اللحظة هذه في یلتقي والمرتد النادم الخاطئ أن              على
خطیئته له لیمحو للتائب، استجابة الثالوث، فیه یحضر الذي الوقت            هو
وقیامته وموته یسوع آالم في ما عینه التائب یمنح وفیه براءته، إلیه              ویعید
ما على واإلهانة"، اإلثم من أقوى "رحمة بوصفها خالصّیة، قوة            من
تهینه من أول دائمًا هو اهللا إن بالرحمة. غني العامة: رسالتنا في              حددناها
إن لهذا، یغفر. أن باستطاعته وحده واهللا خطئت"ن وحدك "إلیك –             الخطیئة
هو أنه من الرغم على – للتائب المغفرة خادم الكاهن یمنحها التي              الحّلة
من "القیامة" ولهذه حّلة، كل في اآلب لتدّخل الفاعلة العالمة هي –              خاطئ
وحده اإلیمان بإمكان إن التوبة. سّر منح كّلما تتجّدد التي الروحي"             "الموت
تدّخل بفضل وتمحى اللحظة، هذه في تغفر، خطیئة كل أن لنا یؤّكد              أن

 عجیب من المخّلص.

یقبل ما إن للتوبة. السّریة العالمة یتّوج الذي األخیر الفعل هي الكّفارة              إن
البلدان بعض في یدعى به یقوم أن الحّلة قبوله بعد الغفران نال الذي               التائب
یتّمها! التي التوبة هذه أو المؤمن بها یقوم التي الكّفارة معنى هو ما               توبة.
الخاطئ منها حّل التي الخطیئة عن یدفع الذي الثمن التأكید وجه على              لیست
علیه حصل ما یوازي بشري ثمن من ما علیها: حصل التي المغفرة عن               وال
من الرغم على – التي التكفیر أفعال إن للغایة. الثمین المسیح دم ثمرة               وهو
تفعل مما أحسن ُتعِرب أن یجب كان – والتواضع البساطة بطابع             احتفاظها



الذي الشخصي االلتزام عالمة إنها هامة: أمور إلى تشیر – تعني             عّما
(ولهذا جدیدة حیاة یبطأ بأن السّر، في اهللا، أمام عاتقه على المسیحي              یأخذه
أعمال تتناول بل تتلى، صیغ بضع على فقط تقتصر أّال الواجب من              كان
الجسد إماتة یضّم أن المغفرة ُمِنَح الذي الخاطئ باستطاعة إن هذه             التكفیر
وهبه الذي المسیح آالم إلى ارتضاها، أم عفوًا بها قام سواء             والنفس
مظلمة منطقة المسیحي في الحّلة بعد یبقى أنه أیضًا تعّلم وهي             المغفرة،
الروحیة القوى وضعف التوبة في المحبة ونقص الخطیئة، جراح عن            ناشئة
دائمًا محاربتها تجب التي الخطیئة هي فساد بؤرة فیها تعمل تزال ال              والتي

 باإلماتة والتوبة. هذا هو معنى الكّفارة الوضیعة، ولكنها مخّلصة (189).

 4-  یبقى أن نلّمح إلى قناعات أخرى هامة خاصة بسَر التوبة.

هذا من أكثر وحمیمي شخصي هو ما هناك لیس أن كل، قبل التأكید               ینبغي
وندمه وتوبته خطیئته مع اهللا أمام وحیدًا نفسه الخاطئ فیه یجد الذي              السّر
إن باسمه. المغفرة یطلب أن أو مكانه، یندم أن یمكنه أحد من وما               وثقته.
ممّثلة نراها أن یمكن إثمه، في الخاطئ وحدة هي الوحدة من نوعًا              هناك
في جاء ما على الباب"، على "الرابضة خطیئته مع بقایین مأسویًا             تمثیًال
) جبهته على المطبوعة الفارقة العالمة ومع واقعیة، بطریقة التكوین           سفر
باالبن أو ،(191) ناتان النبي وّبخه الذي بداوود أیضًا وممّثلة ،(190           
وعندما اهللا، عن البتعاده فیها، نفسه ألقى التي الحالة وعى عندما             الضال
إّنما فقط. واإلنسان اهللا بین یدور هذا كل ،(192) اهللا إلى العودة على               عزم
الذي السر وهو االجتماعي السر هذا طابع إنكار یمكن ال عینه الوقت              في
إلى – السماء في والممّجدة والمتألمة المجاهدة – جمعاء الكنیسة فیه             تأتي
من هي جمعاء الكنیسة ألن األخّص وعلى مجددا، وتحتضنه التائب            نجدة
یبدو السّر خادم والكاهن، خطیئته. بسبب وُجِرحت اإلهانة تلّقت           كانت
الكنسي. السّر لطابع وممّثل كشاهد به الخاصة المقدسة الوظیفة           بفضل
الكنسي، وطابعه اإلفرادیة، طبیعته المتكامالن: السّر وجها هما          وهذان
الذي التوبة كتاب والسیما التدریجي، التوبة طقس تجدید أبرزهما           اللذان

 نشره بولس السادس، وأَبان معناهما لدى االحتفال بهذا السّر.

هي إّنما التوبة، سّر من ُتجتنى ثمرة أثمن أن على بعدئٍذ التأكید              5- وینبغي
هو والذي "ُوِجد" الذي الضال االبن قلب عمق في تتّم التي اهللا مع               المصالحة



جاز إذا ُتفضي، اهللا مع المصالحة هذه أن نضیف أن طبعًا ویجب تائب.               كل
فالتائب الخطیئة: أحدثتها التي الصدوع ترأب أخرى مصالحات إلى           القول،
الباطنیة، حقیقته یجد حیث كیانه أعماق في ذاته مع یتصالح الغفران نال              الذي
الكنیسة، مع ویتصالح ما، نوعًا إلیهم وأساء هاجمهم الذین إخوانه مع             ویتصالح

 ویتصالح مع الخلیقة كلها.

عاطفة االحتفال، نهایة في التائب لدى یوّلد كله لهذا المؤمن وعي             وإن
آیات رفع وإلى تلّقاها. التي الرحمة هبة أجل من اهللا تجاه جمیل،              عرفان

 الشكر هذه تدعوه الكنیسة.

بعد منه، یولد ومبارك، مفّضل مكان هو إّنما اعتراف كرسي كل             عن
 القضاء على االنقسامات، إنسان مصاَلح جدید، ال عیب فیه – عالم جدید!

نحن جمیعًا، بنا یتعّلق وهو یهمنا، أخیر اعتبار عن نتحّدث أن أخیرًا              6- وبوّدنا
أن منه. نستفید أن – علینا ویجب – بإمكاننا الذین التوبة، سّر خدمة               الكهنة،
من تتعّلق الرهبان أو العلمانیین إخوته كحیاة والرعویة، الروحیة الكاهن            حیاة
متواترة، شخصیة ممارسة التوبة، سّر بممارسة وحرارتها، نوعّیتها          حیث
األسرار لسائر وتوزیعه باالفخارستیا الكاهن احتفال إن .(193)          واعیة
مع وتعاونه الكهنة، إخوته مع واتحاده المؤمنین مع وعالقاته الرعویة،            وغیرته
تصاب كلها الكهنوتیة حیاته إن واحدة، وبكلمة عنده، الصالة وحیاة            األسقف،
عادیة بصورة یلجأ ال آخر، سبب ألي أو إهمال عن كان إذا بالضرر               حتمًا
یعترف أو یعترف ال الكاهن كان إذا التوبة. سّر إلى صحیحین وتقوى              وبإیمان
ذلك، جّراء من حاًال یتأثران الكهنوتي وعمله الكهنوتي كیانه إن سیئًا،             اعترافًا

 وال تلبث الجماعة التي یرعاها أن تالحظ هذا األمر.

للتوبة فاعًال وخادمًا حسنًا، خادمًا یكون لكي الكاهن، أن أیضًا نضیف             ولكّنا
نحن إّنا السّر. هذا في الكامن والقداسة النعمة ینبوع إلى یلجأ أن              علیه
نحرص ما قدر على أننا نؤّكد أن یمكننا شخصیة، خبرة من لنا بما               الكهنة،
من یجب ما على ونحن بتواتر منه واالقتراب التوبة، سّر إلى اللجوء              على
من فیها ما للتائبین ونوّفر إتمام، خیر فین كمعرِّ خدمتنا نتّم استعداد،             حسن
إذا فاعلّیتها، من الكثیر تفقد الخدمة هذه إن ذلك، من العكس وعلى              خیر.
لهذا الداخلي المنطق هو هذا التائبین. خیر نكون أن في ما بطریقة              تقاعسنا



إلى خاص انتباه توجیه إلى الكهنة نحن جمیعًا یدعونا وهو الكبیر             السّر
 اعترافنا الشخصي.

على حافزًا الیوم، تصبح أن ویحب بدورها، تصبح الشخصیة الخبرة            وهذه
نحن حاّرة، متأنیة مثمرة ناشطة مزاولة المقدسة، السر هذا خدمة            مزاولة
إلخوتنا. وخداما رعاة مّنا تجعل التي ودعوتنا كهنوتنا بقّوة بها            ملزمون
وعلى العالم، كهنة جمیع إلى ملّحة دعوة اإلرشاد، بهذا نوّجه، إّنا             ولهذا
قواهم بكل یشّجعوا لكي الرعایا كهنة وإلى األسقفیة، في إخوتنا إلى             األخّص
الممكنة الوسائل جمیع یضعوا ولكي السّر، هذا ممارسة على           المؤمنین
"النعمة إیصال من تمّكن التي الطرق كل ویجّربوا العمل، موضع            والمالئمة
إنسان كل مصالحة بغیة إخوتنا، من عدد أكبر إلى بالتوبة، أعطیناها"             التي

 والعالم أجمع مع اهللا في المسیح.

  
 صیغ االحتفال

 
 

– الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع لتوجیهات منه أمانة التوبة، كتاب            32- إن
الجوهریة، العناصر على اإلبقاء مع المجل في تفسح طقوس ثالثة أعطى             قد

 لتكییف صیغة االحتفال بسّر التوبة وفق ظروف رعویة محددة.

الشائعة الوحیدة، الطریقة هي – اإلفرادیة التائبین مصالحة – األولى            الصیغة
من تسقط أّال یجب بل ال تترك أن یجوز وال السّر. بهذا لالحتفال               العادیة

 االستعمال أو یجب أّال تهمل.

وهي – اإلفرادیة والحّلة االعتراف مع تائبین عدة مصالحة – الثانیة             الصیغة
السر وجوه على األضواء لتسلیط اإلعدادیة األعمال في المجال في فسحت             ولو
االعتراف أعني األخیر، السّري الفعل في األولى والصیغة تلتقي           الجماعیة،
ما في األولى بالصیغة مساواتها بالتالي ویمكن اإلفرادیین، الخطایا من            والحّلة

 خّص قاعدة السر المشتركة.

وهي – الجماعیة والحّلة االعتراف مع تائبین عدة مصالحة – الثالثة             والصیغة
خاصة قواعد هناك إن بل الحّر، لالختیار تركها یمكن وال استثنائیة             بطبیعتها

 تنّظمها.



هي نواح من التوبة مسیرة في ما إلبراز المجال في تفسح األولى الصیغة               إن
بین فالحوار قدرها. حق وتقدیرها والستخدامها وجوهریة- – شخصیة           أكثر
صیغ اختیار الكتابیة، (النصوص المستعملة العناصر ومجمل والمعرِّف          التائب
لحالة مالءمة أكثر بطریقة اإلجابة السّري لالحتفال تتیح إلخ...)           "الكفارة"،
التي األسباب بمختلف نفّكر عندما العناصر، هذه قیمة نتبّین وإّنا الواقعیة.             التائب
مع الشخصیة المصالحة إلى الحاجة وهي السّریة: التوبة على المسیحي            تحمل
الخطیئة، جّراء من المفقودة النعمة باستعادة صداقته، إلى مجددا والرجوع            اهللا
تبینا دعوته تبّین من وأحیانًا، الروحیة مسیرته من التائب تأّكد إلى             والحاجة
حالة من الخروج في الرغبة أو الخروج إلى الحاجة كثیرة، حاالت وفي              دقیقًا،
األولى، االحتفال صیغة إن ذلك، عن وفضًال دینیة. أزمة ومن الروحیة             الترّهل
إنما عنه، تتمّیز بممارسة التوبة سّر ربط من تمّكن شخصي، طابع من لها               بما
األولى الصیغة هذه أن إذن المؤّكد فمن الروحي. اإلرشاد أعني به، ربطها              یمكن
إلى وتدفعهما الشخصیین، وااللتزام القرار عن لإلعراب المجال في           تفسح

 األمام.

بعض بها، االحتفال وطریقة الجماعیة بطبیعتها فتبرز، الثانیة، الصیغة           أما
بالمقارنة رائع أثر له جمهوریًا إلیه المستَمع اهللا كالم أن ذلك أهمیتها: لها               وجوه
والمصالحة االرتداد طبیعة أفضل بطریقة ویظهر اإلفرادیة، القراءة          مع
مناسبة وفي الطقسیة السنة فترات مختلف في خاص وقع وله            الشخصیة.
لالحتفال أنه، إلى هنا اإلشارة وتكفي خاصة. رعویة أهمیة لها التي             األحداث

فین.  بهذه الصیغة، من المهم أن یتوّفر حضور عدد كاف من المعرِّ

ال االحتفال، صیغتي إحدى إلى اللجوء تقریر قواعد تؤخذ أن إذن الطبیعي              فمن
الروحیة المؤمنین فائدة تأمین في الرغبة من بل عاطفیة ظرفیة أسباب،             من

 الصحیحة مع التقّید بالقواعد التي وضعتها الكنیسة للتوبة.

هذا في متوازن ورعوي روحي إرشاد هناك لیكون بأنه، التذكیر أیضًا             ویجب
الخطایا أجل من حتى التوبة سر إلى اللجوء مواصلة بمكان األهمیة من              المجال،
ترقى وعادة عقائدي تقلید على جریًا ذلك، في المؤمنین وتثقیف – فقط              العرضیة

 إلى عدة قرون.

أیضًا تغفر العرضیة الخطایا أن وتعّلم تعرف أنها من الرغم على الكنیسة              إن
ال – التوبة وطقوس والصالة المحبة وأعمال الندامة أفعال مثل – أخرى              بطرق



مثل إلى بالنسبة حتى روحي، غنى من السّري الفعل في بما الجمیع تذّكر               تفتأ
من عدیدة فئات به تلتزم الذي – السر إلى بتواتر اللجوء إن الخطایا.               هذه
إلى وتسيء اهللا تهین الصغیرة حتى الخطایا بأن الوعي یعّزز –             المؤمنین
لیتطابقوا وحافزًا "فرصة للمؤمنین یوّفر بالسّر واالحتفال المسیح. جسد           الكنیسة
ویجب .(194) أطوع" انقیادًا الروح لصوت وینقادوا أعمق تطابقًا           والمسیح
تساهم وأنها شفائیة قوة بالسّر باالحتفال الخاصة للنعمة أن األخص على             التأكید

 في استئصال جذور الخطیئة.

كالم أهمیة إلى الخاص واالنتباه ،(195) العنایة من ینبغي ما االحتفال إیالء              إن
ذلك یكون عندما المؤمنین، ومع للمؤمنین ویشرح به، ویذّكر یقرأ، الذي             اهللا
أن بإمكانه خالصیا حدثًا یحیا أنه یدرك أن على المؤمن یساعد ومناسبًا،              ممكنًا
بالسّر باالحتفال العنایة وهذه أكیدًا. وسالمًا جدیدة حیاة نفحة نفسه في             یبعث
بالسّر، لالحتفال معّینة أوقات تحدید على كنیسة كّل – یحمل فیما – أیضًا               یحمل
ظروف حدثت إذا إّال عادیة، بطریقة األوقات بهذه التقّید المسیحیین            وعلى
یلجأ من الستقبال مستعدًا فیها دائمًا یكون أن النفوس راعي على وجب              طارئة

 إلیه بطیبة خاطر.

  
 االحتفال بالسّر مع الحّلة العامة

 
 

) الجدیدة القانوني الحق مجلة ومؤخرًا، الجدیدة، الطقسیة القواعد          33- تحدد
مع التائبین من عدد مصالحة "طقس استعمال تجعل التي الشروط (196           
القواعد هذه قبول ویجب مشروعًا. استعماًال العامة" والحّلة          االعتراف
متوازن، ناضج تفكیر ثمرة وجاءت المجال، هذا في ت أِقرَّ التي            والترتیبات

 وتطبیقها تطبیقًا یجانب أي نوع من أنواع الشرح االعتباطي.

إلحدى وفقًا بالتوبة االحتفال تفرض التي باألسباب ملیا التبصر           ویجدر
كل، قبل هناك، إن الثالثة. الصیغة استعمال تجیز والتي األولیتین،            الصیغتین
طاعة سبب وأیضًا الكنیسة، عقیدة نقلتها التي یسوع الرب إلرادة أمانة             سبب
والذي یتغّیر لم الذي بالتعلیم اقتراحاته أحد في المجمع ذّكر لقد الكنیسة.              لشرائع
الممارسة بموجبها نظمت التي وبالشریعة تقلید، أقدم معین من الكنیسة            نهلته
الحّلة مع بالخطایا الكامل اإلفرادي االعتراف أن وهي بالتوبة: الخاصة            القدیمة



علیه أن یعي الذي للمؤمن تتیح التي العادیة الوحیدة الطریقة هما أیضًا              اإلفرادیة
لتعلیم الجدید التأكید هذا ومن الكنیسة. ومع اهللا مع المصالحة مجال ثقیلة،              خطیئة
بظروفها ثقیلة، خطیئة كل عن دائمًا اإلعالن یجب أنه جلیا یتّضح             الكنیسة،

 المحددة في اعتراف إفرادي.

القاعدة تقتضیها التي الشروط تتحقق عندما أنه صّح فإذا رعوي. سبب             وهناك
أن ننسى أن ذلك مع یجوز فال الثالثة، االحتفال صیغة استعمال یمكن              القانونیة،
یجب ال بل ال استعمالها یمكن وال عادیة، صیغة تصبح أن یمكن ال الصیغة                هذه
الخطیرة، الضرورة حاالت في إّال – مرارًا المجمع به ذّكر ما على –               استعمالها
إلى مجددًا اللجوء قبل الثقیلة، بالخطایا اإلفرادي االعتراف بواجب االحتفاظ            مع
تقدیر أبرشیته، نطاق في وحده، إلیه یعود الذي إذن، فلألسقف عامة. أخرى              حّلة
الثالثة، الصیغة الستعمال القانونیة الشریعة وضعتها التي الظروف كانت إذا            ما
التقّید مع – الثقل كل مثقل وضمیره – األمر في یحتكم أن عملیًا، توّفرت                قد
المقاییس ذلك، عن فضًال باالعتبار، وأخذه وممارستها، الكنیسة بشریعة           كلیا
والرعویة العقائدیة االعتبارات إلى باالستناد – علیها توافق التي           والتوجیهات
من بدافع دائمًا، یجب وكذلك األسقفي. المجلس أعضاء سائر – آنفًا             المعروضة
تمّكن التي الشروط هذه وضمانها، الشروط عرض األصیلة، الرعویة           العنایة
وال أنِشئت. أجلها من التي الروحیة الثمار إعطاء من الثالثة الصیغة             استعمال
أمر ألن اآلخریین. الصیغتین كلتا من بدًال الثالثة الصیغة استعمال            یجوز
وعلى والمؤمنین. الرعاة لحریة متروكًا لیس إلیها المشار الصیغ بین            االختیار
على بالخطایا واإلفرادي الكامل، االعتراف ممارسة تسهیل واجب          الرعاة
فضًال انتزاعه، وال انتهاكه یجوز ال حّق بل وحسب، واجبًا هذا ولي              المؤمنین
االحتفال صیغة استعمال فإن المؤمنین، إلى بالنسبة وأما روحیة. حاجة أیة             عن
تلك فیها بما االستعمال، هذا تنظم التي القواعد بجمیع التقّید واجب یفرض              الثالثة
الكامل االعتراف قبل العامة، الحّلة إلى مجددًا اللجوء عن االمتناع توجب             التي
أن الكاهن وعلى ممكن. وقت أقرب في به القیام یجب الذي بالخطایا،              واإلفرادي
 ینّبه المؤمنین إلى هذه القاعدة وإلى واجب التقّید بها وأن یفّقههم فیها، قبل الحّلة.

الشعور الجمیع قلوب في نغرس أن نرید وشریعتها، الكنیسة بعقیدة نذّكر إذ              وإّنا
المقدسة، األشیاء تعاطي لدى به نهتدي أن یجب الذي المسؤولیة بالواجب             الحي
فریسة ُتتَرك أّال حقها من التي كالضمائر أو لنا ملكًا لیست كاألسرار،              التي



وتلك: هذه هي تكرارًا نقولها المقدسة األشیاء إن وااللتباس. والغموض            اإلبهام
 األسرار والضمائر التي تقتضینا أن نخدمها في الحق.

 ولهذا كانت شرائع الكنیسة.

  
 بعض الحاالت الصعبة

 
 

حالة إلى بإیجاز ولو المكان هذا في نشیر، أن واجبنا من أن نعتبر               34- إّنا
إیاها بعرضه – یفعل أن استطاع ما قدر على – یعالجها أن المجمع شاء                رعویة
فیها یجد بالنادرة لیست حاالت بعض عن نتحّدث أن نرید اقتراحاته. أحد              في
الدینیة الممارسة في االستمرار في یرغبون الذین وهم أنفسهم، المسیحیین            بعض
والتزاماتهم تتنافى التي الشخصیة حالتهم بسبب ذلك من یمنعون ولكنهم            لألسرار
قابلة وغیر الواقع في صعبة حاالت والكنیسة. اهللا أمام بحریتهم أخذوها             التي

 للحّل تقریبًا.

هناك أن وأبانت العامة اآلباء فكرة عن مداخالت عدة المجمع في عّبرت              لقد
الشفقة مبدأ األول الحاالت. هذه خّص ما في یتفاعالن األهمیة بالغي             مبدأین
ترید وال المسیح عمل تواصل التي – الكنیسة تسعى بموجبه الذي             والرحمة
القصبة تكسر أّال على وتحرص - ،(197) وحیاته ارتداده بل الخاطئ             موت
طریق إلى اإلرشاد إلى دائمًا – (198) المدّخن السراج تطفئ وال             المرضوضة
ال الذي واالنسجام الحقیقة مبدأ هو والثاني معه. والمصالحة اهللا إلى             العودة
هذین إلى وباالستناد خیرًا. والشّر ا شر الخیر تدعو بأن بموجبه الكنیسة             ترضى
الحاالت هذه في المتقّلبین أبناءها تدعو أن إّال الكنیسة یسع ال المتكاملین              المبدأین
األسرار طریق عن ولیس طرق، بغیر اإللهیة الرحمة من التقّرب إلى             الصعبة،
النفسیة االستعدادات لهم تتوفر أن إلى واالفخارستیا، التوبة سّري           والسیما

 المفروضة.

أیضًا قلوبنا تفّطر التي المسألة هذه بشان نقول، أن واجبنا من أنه لنا بدا                وقد
ما في المسیحیة، العائلة وظائف في الرسولي اإلرشاد في صریحًا كالمًا             كرعاة،
المسیحیین بحالة وكذلك ،(199) ثانیة والمتزوجین المطّلقین بحالة          یتعّلق

 المتساكنین مساكنة غیر شرعیة.



الجماعات نستحّث أن واجبنا من بأن المجمع، مع عینه، الوقت في نشعر              وإّنا
الكهنة ممكنة مساعدة بكل یمّدوا أن على األساقفة، األخص وعلى            الكنسیة،
سیامتهم، لدى بها بالقیام تعّهدوا التي بالواجبات القیام عن تخّلفوا أن بعد              الذین،
بأن اإلخوة هؤالء من أحد یشعر أن یجوز فال شرعیة. غیر حاالت في               یتقّلبون

 الكنیسة قد تركته.

عن الناتجة والمساندة الوالدي، العطف عالمات من الكنیسة تظهره ما            وإن
اهللا، مع عالقة إلقامة المخلص والسعي األسرار عن المختلفة التقى،            أعمال
على الكاملة والندامة والمحبة، والرجاء اإلیمان أفعال وتكرار القداس،           وسماع
ستتم التي التامة المصالحة إلى السبیل یمّهد أن یمكن كله هذا إن المستطاع،               قدر
یتّمون ال الحاضر، الوقت في الذین، لجمیع وحدها العنایة تعرفه الذي الوقت              في

 الشروط الوضعیة التي یفترضها سّر التوبة.

  
 التمني األخیر

 
 

وجهه الذي اإلرشاد صدى نسمع بأننا نشعر إّنا الوثیقة، هذه ختام             35- في
وإّنا داخلنا، في یتردد الكنیسة، بدء في حرجة، ساعة في األول، روما              أسقف
المغتربین "إلى وجهه وقد منكم، كل مسمع على نردده أن في             لنرغب
بساق الذین مناشدًا ...(200) انتخبوا اآلب اهللا معرفة بسابق الذي            المشتتین....
وفاق، على إن:"تكونوا بقوله إیاهم مناشدًا ...(200) انتخبوا اآلب اله            معرفة
ال ولكنه متواضعین..." رحماء بعضًا، بعضكم محّبین المتألمین، مع           تتألمون
قائًال: اجتنابها یجب والتي والسالم الوحدة تناقض التي الخطایا إلى یشیر أن              یلب
باركوا، العكس على بل بشتیمة، شتیمة وال بسیئة، سیئة أحدًا تجازوا فال              "ال،
ذا "من بقوله: ورجاء تشجیع بكلمة وینهي البركة"، لترثوا دعیتم هذه إلى              ألنكم

 الذي یسيء إلیكم ، إذا كنتم على الخیر غیارى"؟(201).

بإرشاد إرشادنا ربط على نجرؤ إّنا التاریخ، من حراجة أقل لیست ساعة              وفي
وراع للمسیح كشاهد روما سّدة على جلس من أول كان الذي الرسل              رئیس
باالتحاد أیضًا نحن وإّنا أجمع. العالم أمام المحبة" على "یشرف والذي             للكنیسة
من كثیر بها خّص التي المباحثات على وباالعتماد الرسل خلفاء األساقفة             مع
أن أردنا وقضایاها، المصالحة مواضیع المجمع، في مجتمعون وهم           بینهم،



البعیدین اإلیمان في إلخوتنا قاله بما ومشاعره، الجلیل صّیاد بروح إلیكم             نفضي
أحدًا تجازوا ......ال وفاق على "كونوا بالقلب: القریبین وإنما الزمن في             عنا
تحتملوا أن لكم "خیر قائًال: وأضاف (202) الخیر" على غیارى بسیئة....             سیئة
وأنتم تحتملوه أن من الصالحات، تفعلون وأنتم اهللا، مشیئة ذلك في كان إذ               الشر،

 تفعلون السیئات" (203).

من بطرس سمعها التي الكلمات من نسیج إّال هو إن بكامله اإلرشاد هذا               إن
وصیة : وهي الجدیدة" "بشارته علیها تنطوي التي المفاهیم ومن ذاته             یسوع
علیها، المحافظة وواجب الوحدة في الحاّرة والرغبة الجدیدة، القریب           محبة
بالخیر، الشر مبادلة البّر، أجل من االضطهاد على والصبر الرأفة            تطویبات
خالصة هي المفاهیم وهذه الكلمات هذه األعداء. محبة اإلساءة، عن            الصفح
وأعمق، أفضل بطریقة لنقل أو المسیحیة، األخالقیة للمبادئ سامیة           أصیلة

 للعقیدة الروحیة، عقیدة العهد الجدید بیسوع المسیح.

لنا وفادیًا إنسانًا صار الذي اهللا ابن وإلى بالرحمة الغني اآلب إلى نكل               إّنا
األب نداء هذا نداءنا والسالم، الوحدة ینبوع القدس، الروح وإلى            ومصالحًا،
في له، المسجود األقدس الثالوث ولینبت والمصالحة. التوبة إلى           والراعي
تربة الخصیبة، التربة اآلن أودعه الذي الصغیر البذار هذا والعالم،            الكنیسة

 الكثیر من القلوب البشریة.

جمیعًا ندعوكم النداء، هذا من بعید، غیر مستقبل في وفیرة ثمار اجتناء بغیة               إّنا
للرحمة صریحة عالمة هو الذي المسیح، یسوع قلب إلى معنا االتجاه             إلى
القوة منه لننهل ،(204) ومصالحتنا" و"سالمنا خطایانا" عن و"الكفارة           اإللهیة،
جوابًا اإللهي، العطف فیه فنجد اهللا، إلى والعودة الخطیئة، احتقار على             الباطنیة

 محبا على الندامة البشریة.

یسوع أم مریم الطاهر، مریم قلب إلى معنا عقولكم توجیه إلى أیضًا ندعوكم               وإّنا
المصالحة، عمل واكتمل البشري... الجنس مع اهللا مصالحة فیها "تمت            التي
إن .(205) الفداء" ذبیحة المسیح، ذبیحة بفضل النعمة، ملء اهللا من قبلت              ألنها

 مریم في الحقیقة هي بأمومتها اإللهیة حلیفة اهللا في عمل المصالحة (206).

تّمت الذي الزمن" "لملء بدءًا "فلیكن" قولها صار التي األم هذه یدي بین               إّنا،
إلیه وكلنا الذي – الطاهر قلبها وإلى اهللا، مع اإلنسان مصالحة بالمسیح              فیه
والنزاعات الصراعات وفّرقتها الخطیئة أقلقتها التي جمعاء، البشریة          مرارًا



بشفاعتها البشریة تكتشف أن وهي: النّیة بهذه خاصة، بطریقة نلقي –             الكثیرة
إلى تقودها أن وحدها یمكنها التي الطریق وهي فیها، تسیر وأن االرتداد              طریق

 المصالحة الكاملة.

الكنسي، االتحاد بروح تتقّبلون الذین أنتم – خاطر بطیبة جمیعًا نمنحكم             وإّنا
أودعناها التي والتوجیهات واإلرشادات التنبیهات ،(207) واإلیمان         بالطاعة
بركتنا – حّیة رعویة ممارسة في لترجمتها جهدكم وتبذلون الوثیقة،            هذه

 الرسولیة.

األحد ،1984 سنة األول كانون 2 في بطرس مار قرب روما، في              أعطي
 األول من زمن المیالد، في السنة السابعة من حبریتنا.
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 االعتراف وكراسي االعتراف (قانون 964، بند 2- 3).

 189)             عالجنا باختصار هذا الموضوع في أثناء المقابلة العامة في 7 آذار
 1984: تعالیم 7، 1 (1984) 631- 633.

 190)             راجع تك 4/7 ، 15.

 191)             راجع 2 صمو 12.

 192)             راجع لو 15/ 17- 21.

 193)             راجع المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، قرار في خدمة الكهنة
 وحیاتهم: درجة الكهنوت عد 18.

 194)             كتاب التوبة، عد 7 ب.



 195)             راجع كتاب التوبة، عد 17.

 196)             قوانین 961- 963.

 197)             راجع حزقیال 18/23.

 198)             راجع أشعیا 42/3 ، متى 12/20.

 199)             راجع إرشاد رسولي: في وظائف العائلة المسیحیة، عد 84: أعمال
 الكرسي الرسولي (1982) ص 184- 186.

 200)             راجع 1 بطر 1/1 وما یلي ، 3/8.

 201)             1بطر 3/9، 13.

 202)             1بطر3/8 ، 9، 13.

 203)             1بطر 3/17.

 204)             طلبة قلب یسوع، راجع 1یو2/ 2، أفسس 2/14، روم 3/25 ،
.5/11 

 205)             یوحنا بولس الثاني، خطاب في المقابلة العامة في 7 كانون األول
 1983، عد 2: تعالیم 6، 2 (1983)، 1264.

 206)             راجع یوحنا بولس الثاني، خطاب في المقابلة العامة في 4 كانون
 الثاني 1984: تعالیم 7، 1 (1984)، 16- 18.

 207)             راجع روم 1/5، 16/26.

 


