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 أیّتها األّسر العزیزة!
التحّیة1- إقرائكم في الّراغب أنا داركم باب ألقرع السعیدة الفرصة لي ُیتیح األسرة بسنة االحتفال                 إّن

البراءة في الواردة العبارة من منطلقًا الّرسالة، هذه في بذلك أقوم إّني إلیكم. التحّدث وفي شدید،                  بعطف
طریق "اإلنسان ذاك: إذ كتبت لقد بطرس. بخالفة عهدي افتتاح منذ نشرُتها التي اإلنسان"                "فادي

 الكنیسة" (1).
مسیرته، في اإلنسان یسلكها التي جدًا، المتعّددة بالطّرق شيء، كل قبل الّتذكیر، أردت العبارة                بهذه
طرق على المسیرة هذه في ُترافقه أن في العمیقة الكنیسة رغبة إلى أُلفت أن نفسه الوقت في                   وأردت
مسیرة ترافق التي (2) والّضیقات واألحزان واآلمال، األفراح في تشترك الكنیسة األرضّي.              وجوده
الذي هو كّلها: الدروب هذه في أرسلها الذي هو نفسه المسیح بأن اقتناٌع ذاتها صمیم وفي الیومّیة،                   البشر

 وكّل اإلنسان إلى الكنیسة، وهو الذي وكله بمثابة "طریٍق" لرسالتها ومهّمتها.
 

 األسرة، طریق الكنیسة
على2- ووحیدة خاّصة، كونها مع عاّمة، طریق إنها واألهّم: األولى هي المتعّددة، الطرق هذه في                 األسرة،

إلى یأتي فهو وهكذا عنها. یحید أن البشرّي الكائن یستطیع ال طریٌق وحید؛ إنسان كل أن كما                   اإلطالق،
ُتفتقد عندما نفسه. اإلنسانّي بوجوده األسرة لهذه مدیٌن بأنه القول یمكن ثّم ومن أسرٍة؛ ضمن أصًال                  العالم
بعد. ما في كلها حیاته على ثقیًال یكون وألیم، مقلق نقصٌّ العالم إلى اآلتي الشخص في ینشأ                   األسرة
صحیحًا إدراكًا تدرك ألنها الحالة، هذه مثل في یعیشون الذین على عطوف باهتماٍم تحدب                والكنیسة
اإلنسان یترك أن الطبیعّي من أنه ذلك إلى تدرك وهي به. تقوم أن األسرة شأن من الذي األساسّي                    الّدور
تظّل منفردًا، اإلقامة اختار وإن وإّنه، جدیدة. عیلّیة نواٍة في الخاّصة دعوته بدوره یحقق لكي                 أسرته
عالقاته سلسلة فیها تترّسخ التي األساسّیة والمجموعة الوجودّي، أفقه القول، حّص إذا              األسرة،
عندما البشرّیة" "األسرة عن نتحّدث أال بعدًا. أشّدها إلى والتصاقًا قرباًَ أشّدها من كّلها،                االجتماعیة

 نشیر إلى مجموعة البشر الذین یعیشون في العالم؟
البدء" "في ورد ما حّد على خلقه الذي العالم الخالق بها یشمل التي نفسها المحبة إلى األسرة جذور                    تمتّد
بذل إنه حتى العالم اهللا أحّب "فقد كامًال: تأییدًا ذلك یسوع یؤّید اإلنجیل وفي .(1:1) التكوین سفر                   في
الّنور اهللا، من المولود "اإلله اآلب، مع الجوهر الواحد الوحید، االبن .(16 : 3 (یو الوحید"                  ابنه
إنسان. بكل ما نوعًا اّتحد بالتجّسد نفسه اهللا ابن "إن البشر. تاریخ في دخل باألسرة الّنور"، من                   الّصادر
واحدًا الحقیقة في وصار مریم، العذراء من ولد إّنه بشرّي. بقلٍب وأحّب (...) بشرّیتین، بیدین اشتغل                  لقد
4) كامال" جالًء ذاته على اإلنسان المسیح "جال ولئن .(3) الخطیئة" عدا ما شيء كل في بنا شبیهًا                   مّنا،
في الخفاء لزم قد الفادي أن المعلوم ومن فیها. ویترعرع یولد أن اختار التي باألسرة ذلك بدأ فقد ،(                   
أّمه لمریم اإلنسان"، "ابن كونه في ،(51 : 2 (لو "خاضعًا حیاته، من یسیرة غیر فترًة                  الناصرة
(فیل الموت" "حتى ألبیه خضوعه عن األول التعبیر هو هذا البنوّي "الخضوع" ألیس النّجار.                ولیوسف

 2 : 8) الذي افتدى به العالم؟
فقط، واحدة بأسرة العالقة تلك تكن ولم البشرّیة. باألسرة وثیقة عالقة اإللهي الكلمة تجّسد فلسّر                 وهكذا
ابن شأن في الثاني الفاتیكاني المجمع قال وما یا تمش وذلك ما، وجٍه على أسرٍة بكل بل الناصرة،                   أسرة
"لیخُدم" العالم إلى "أتى" الذي المسیح مثال وعلى .(5) إنسان" بكل ما نوعًا اتّحد "بالتجّسد الذي                  اهللا
"طریق تقوم المعنى وبهذا الجوهّریة. مهّماتها من هي العیلة خدمة أن الكنیسة ترى (28 : 20                  (متى

 الكنیسة" على اإلنسان واألسرة معًا.
 

 سنة األسرة
األسرة3- سنة 1994 السنة بجعل المّتحدة األمم مؤسسة بمبادرة فرح ترحیب الكنیسة ترحب األسباب                لهذه

تلك في األعضاء الدول إلى بالنسبة أساسّیة قضّیة األسرة قضیة أن تظهر المبادرة هذه                العالمیة.
"جمیع إلى أرسلها، المسیح ألن فذلك المبادرة تلك في تشترك أن في الكنیسة رغبت ولئن                 المؤّسسة.



األمم لمؤّسسة عالمّیة مبادرة فیها الكنیسة تتبّنى التي األولى المّرة ولیست .(19 : 28 (متى                 األمم"
محّققة العالم في حضورها تثبت وهكذا .1985 عام في العالمّیة الشباب بسنة مثًال الّتذكیر یكفي                 المّتحدة.
"الفرح المجمعي بالدستور أوحى والذي والعشرین، الثالث یوحنا البابا لدى غالیًا كان الذي               الهدف

 والّرجاء".
المرحلة األسرة"، "سنة كّلها، الكنیسة مجموعة في افتتحت، 1993 السنة من المقّدسة" "العائلة عید                في
األلف وبدایة الثاني األلف نهایة یسّجل الذي الكبیر 2000 الّسنة لیوبیل التَّهیيء خّطة في                الّتعبیرّیه،
حیث الناصرة، نحو وقلبًا، روحًا التوّجه، على تحملنا أن یجب الّسنة فهذه المسیح. یسوع لمیالد                 الثالث
بسّر باالحتفال رسمیًا تدشینًا تدشینها بترؤس األخیر، األول كانون 26 في الرسولي، المفّوض               قام

 اإلفخارستّیا.
واهتمام محّبة لها، واهتمامها لألسرة الكنیسة محّبة آیات اكتشاف تجدید السنة هذه مّد على المهّم                 من
بیتیة". "كنیسة تعبیرّي، وجٍه على تّعد، األسرة كانت عندما المسیحّیة، فجر منذ عنهما الّتعبیر                جرى
أبداًَ یظّل أن نرجو والذي ،(6) المجمع تبّناه الذي البیتّیة" "الكنیسة تعبیر هذه، أیامنا في نعید، ما                   وكثیرًا
عالم في األسر وجود في الجدیدة للحاالت اإلنسان وعّي قّط یمحها لم الرغبة هذه وراهنًا. حیا                  مضمونه
والرجاء" "الفرح الراعوّي الدستور في المجمع، اختاره الذي العنوان إلى معنى ُیضیف ما وهذا                الیوم.
نجد المجمع وبعد .(7) واألسرة" الّزواج كرامة "تعزیز الحاضرة: الحالة في الكنیسة مهاّم على                للّداللة
Familiaris) الیوم" عالم في المسیحیة العائلة "وظائف :1981 لسنة الرسولي اإلرشاد             في
ما في إنها األسرة: شأن في ومعّقدة واسعة لتجربة معالجة النّص هذا في مهما. مرجعًا (consortio                
تكونها ما، وجٍه على وهي، الكنیسة". "طریق مكان كل وفي أبدًا تبقى المختلفة والبلدان الشعوب                 بین
ضاّرة واقتصادیة واجتماعیة ثقافیة لمؤّثرات تتعرض أو داخلیة، أزمات األسرة تعتور حیث فأكثر               أكثر

 تعمل على تفكیك ُعراها، وقد تكون موانع لذات تكوینها.
 

 الصالة
من4- ذاتیة خاّصة أسرٍة كل إلى بل وتجریدّي، عاٍم بوجه األسرة إلى ال أتوّجه أن الرسالة هذه في                    أوّد

التي المحّبة إن وتاریخها. ثقافتها وتعّقدت تنّوعت ومهما وجدت، مكان أي في األرض، بقاع                جمیع
بمفرده واحٍد وكّل الجمیع المسیح أحّب التي النهایة" إلى "والمحبة ،(16 : 3 (یو العالم" اهللا بها                   "أحّب
الكبیرة البشرّیة "لألسرة" الحیاة "خلّیة" أسرة، كل إلى الرسالة هذه توجیه من تمّكنان (1 : 13                  (یو
على الشامل االنفتاح هذا مصدر هما البشرّیة، فادي المتجّسد، واالبن الكون، خالق اآلب، إن                والشاملة.
المؤّثر بالكالم تبدأ التي الصالة في جمیعًا تناولهم إلى یدعوان وهما وأخوات، إخوٌة وكأّنهم                البشر
أكون فأنا باسمي ثالثة أو اثنان اجتمع "حیثما بیننا: ما في اهللا ابن یبقى أن على تعمل الصالة                    "أبانا".
صالًة شيء كل قبل تكون أن ترید األسر إلى الموّجهة الرسالة هذه .(20 : 18 (متى بینهم" ما في                     هناك
األسرة خالل من إلیه، ها موج نداًء البشریة األسر من واحدة كل في یبقى لكي المسیح إلى                  موّجهة
نقول أن جمیعًا معه نستطیع حتى الكبیرة، األمم أسرة في لیقیم واألبناء، األبوین على القائمة                 الصغیرة
األسرة، صالة األسرة: سنة في للكنیسة األهّم العنصر الصالة تصبح أن یجب "أبانا!". الحقیقة:                في

 صالة ألجل األسرة، صالة مع األسرة.
في غایٍة بطریقٍة الحقیقیة شخصّیته یكتشف وبالّصالة، الّصالة في اإلنسان، أن والالفت الثابت               من
أیضًا یجري وهذا شخصًا. كونه عمق أسهل، بطریقة البشّر، "األنا" یلمس الصالة في والعمق:                السهولة
یجد الطابع وهذا خاّص. طابع ذات إنها بل وحسب، األساسّیة المجتمع "خلیة" لیست التي األسرة                 على
األسرة إشراك على وتعمل وتقّویها، الروحّیة األسرة أعضاء یجتمع عندما ویتثبت وأساسیا، أّول               دعمًا
في الرّب بالسّر المحتفل یستدعي بالقران، االحتفال عند االحتفالیة، الّزواج" "بركة في اهللا. "قدرة"                في
في المبثوثة محّبتك بفعل أبدًا، یظّال حتى القدس الروح نعمة علیهما "أنزل قائًال: المقترنین                سبیل
تنشأ كما الداخلیة، األسر قّوة تنشأ القدس" للروح "الفیض هذا فمن .(8) الزوجّي" للعهد وفّیین                 قلبیهما،

 أیضًا القدرة التي تمّكنها من االتحاد في المحّبة والحّق.
 

 حّب جمیع األسر واالهتمام بها
ولتشمل5- كّله! اهللا شعب ولدى البیتّیة" "الكنائس شتى في ومتواصلة عامة صالًة األسرة سنة                فلتصبح

التفكك، أو الیأس نالها التي وتلك خطر، في أو ضیقة في الواقعة األسر أیضًا الّصالة هذه في                   النّیة
9) بالالنظامّیة! المسیحیة..." العائلة وظائف "في الرسولي اإلرشاد وصفها التي الحاالت في             والواقعة

 ). عساها جمیعًا تشعر شعورًا عمیقًا بمحبة إخوانها وأخواتها واهتمامهم.



الشركة في تحّقق، التي األسر قبل من مشجعة شهادة األسرة، سنة في شيء، كل قبل الصالة                  فلتكن
األبرشّیات جمیع وفي البلدان، جمیع في جدا كثیرات إنهن والمسیحیة! اإلنسانیة حیاتها دعوة               العیّلیة،
الكبیر العدد نتجاهل لم وإن حتى "القاعدة"، أنهّن في التفكیر الصواب لمن وإنه الرعایا.                وجمیع
إنسان حیاة في األخالقیة، الّنظم سنن على تعیش أسرٍة دور أهمّیة تظهر والخبرة الالنظامیة".                "للحاالت
قلبه. في وأبدًا أصًال المنقوشة الخیر طریق في متردد غیر یسیر لكي مسلكها، على ویترعرع فیها،                  یولد
أحیانًا ذلك من أكثر ویبدو األسر. تفكیك همها في یبدو فّعالة بوسائل ومتسّلحة مختلفة مؤّسسات                 هنالك
بظواهر بتغلیفها وجّذابة "نظامیة" نظامیة" "ال حاالٍت إلظهار الوسائل بشتى یسعى من هنالك               أن
الرجال بین العالقات وتقودا ُتلهما أن شأنهما من اللتین والمحّبة" "الحقیقة تناقض فهي وهكذا                ساحرة.
إلى بالّنسبة سّیما وال وخیمة، نتائج ذات األسر، في وانقسامات مشادات أسباب ثم من وهي                 والنساء،
عنها مستعاٌض والحّریة والجمال، الخیر موضوع في قائم وااللتباس ظالم، في الخلقي الضمیر               األبناء.
المسیح بها حّررنا التي الحرّیة شأن في بولس، القدیس ألقوال نرى كّله هذا تجاه حقیقّیة.                 بعبودّیة
 والعبودّیة الناشئة عن الخطیئة (غال 5 : 1)، نرى لها مدا حالیًا فریدًا، كما نجد فیها ما یشّدنا إلى األمام.
جمیع شهادة ضرورّیة تبدو وكم ضرورة؛ من بل مالءمة من الكنیسة في األسرة لسنة كم إذن ندرك                   إّننا
كّله، العالم لتشمل وتّتسع تتكثف لألسر كبیرٌة صالة ة ملح تبدو وكم یوم؛ كل دعوتها تعیش التي                  األسر
بین المسیح وحضور ،(10) القدس" الروح نعمة "وفیض الحقیقة، في المحبة شكر عن بالّتعبیر                وتنطق
في موقنون إّننا .(1 : 13 یو (طالع الغایة"، إلى "أحّبنا الذي والعروس الفادي المسیح واألبناء،                  اآلباء
هذه إمكان في بأنه نعتقد وإننا .(13:13 كور 1 (طالع شيء، كل من أعظم المحّبة هذه أن ذواتنا                    أعماق

 المحّبة أن تتفوق وتتغّلب على كل ما لیس محّبة.
لدى ثّم أوًال، اهللا لدى ولتسمع البیتّیة"! "الكنائس األسر، صالة السنة، هذه في متواصًال، ارتفاعًا                 فلترتفع
الكاذب اإلغراء أمام البشري الضغف بهم یهوي من یتهاوى وال الشّك، في هؤالء یقع ال حتى                  البشر،

 الذي تقّدمه الخیرات التي لیس لها من الخیر إّال الظاهر، كتلك التي تقّدمه الّتجارب!
الخدم إلى – أیضًا حاضرًة وكانت – والدته توّجهت عرس ولیمة إلى یسوع ُدعي حیث الجلیل قانا                   في
تتوّجه األسرة، سنة في دخلنا الذین نحن أیضًا، وإلینا .(5 : 2 (یو لكم" یقوله ما كل "إفعلوا لهم:                     وقالت
إلى صارخٌة دعوٌة هو التاریخ، من الخاّصة المرحلة هذه في المسیح لنا یقوله والذي الكالم. بهذا                  مریم
بعواطف الصالة، بهذه االّتحاد، إلى تدعونا مریم والعذراء األسر. أجل ومن األسر مع عظیمة                صالة
في التقدیسّي بحضوره أي الفدائیة، رسالته مطلع في هذه محّبته عن عّبر إنه أسرة. كّل یُحّب الذي                   ابنها

 قانا الجلیل، ذلك الحضور الذي ال ینقطع أبدًا.
السماوات في أبّوة كل تسمى منه "الذي اآلب وفیه، ومعه، به، لنصّل كّله. العالم أسر ألجل                  فلنصّل

 وعلى األرض" (أ ف 3 : 15).
 

 القسم األّول
 حضارة المحّبة

 
 "ذكرًا وأنثى َخلقهم"

أ6- (طالع ینبوعه أّنه على اهللا أبوة في منقوٌش الحّیة، الكائنات جمیع عالم التنّوع، والشدید الواسع                  الكون
من التكوین، سفر فاتحة منذ تمكننا، التي الّتشابه خطة على منقوش أنه الطبیعي من .(16 – 14 : 3                     ف
"صورة مبدأ في كامٌن التّّفسیر مفتاح أیضًا. البشریة األسرة حقیقة ثم ومن واألمومة، األّبوة حقیقة                 تمییز
كلمته بقوة اهللا خلق لقد .(2 : 1 (تك الوضوح شدید إبرازًا الكتابي النص یبرزُه الذي و"مثاله"،                   اهللا"
اإلنسان، خلق موضوع في هذه، الرّب كلمة تكّمل أن البیان مقتضى ومن .(3 : 1 تك (مثًال                   "لیكن"!
خلقه قبل بالخالق، فكأنّي .(26 : 1 (تك كمثالنا" صورتنا، على اإلنسان "لنصنع األخرى: الكلمات                 بهذه
ولد السّر ذلك ظهر ذاك وُمذ اإللهّیة، كینونته سّر في والفكرة المثال له یطلب ذاته على أنكفأ قد                    اإلنسان،
وأنثى ذكرًا خلقه، اهللا صورة على صورته، على اإلنسان اهللا "خلق الخلق: طریق عن البشرّي                 الكائن

 خلقهم" (تك 1 : 27).
فیستعمل .(28 : 1 (تك وأخضعوها" األرض وامألوا واكثروا "أنموا مباركًا: الجدیدة لخلیقته اهللا                قال
المفهوم أن إال "اكثري"، أي األخرى، الحیة الكائنات خلق نّص في قبًال استعمل تعبیرًا التكوین                 سفر
واألبوة بالوالدة تشبیه قرائنه، ضوء في النص كامل تقّرینا ما إذا هنالك، ألیس واضح. فیه                 التشبیهّي
هنالك یكن لم وإن اإلنسان. عدا ما كمثاله" اهللا، صورة "على خلق الحّیة الكائنات من أحد ال                   واألمومة؟
ذلك، إلى اإلنسان عند لهم فإن الطبیعة، كائنات وسائر اإلنسان عند واألمومة األبوة في بیولوجي                 فرٌق



شركة بشرّیة، حیاة شركة كونها في األسرة علیه تقوم اهللا، مع "شبهًا" ، وانفراديٍّ جوهرٍي نحٍو                 وعلى
. (Communio personarum) أشخاٍص یوجدهم الحّب 

في ذاته، اهللا في طلبه یجب األصیل األسرة مثال كون استشفاف الجدید، العهد ضوء في الممكن،                  من
"نحن" للـ شيء كل وقبل البشرّي، "نحن" للـ األزلي المثال هو اإللهّي "نحن" الـ الثالوثّي. حیاته                  سّر
في تتضمن، التكوین سفر أقوال إن كمثاله. اهللا، صورة على المخلوقین والمرأة، الّرجل من                المؤّلف
وأنثى: ذكرًا "البدء" منذ مولوٌد اإلنسان نفسها. البشر تجربة علیها تنطبق التي الحقیقة اإلنسان،                شأن
األصلّیة الثنائّیة بسمة موسومة – كله مجتمعها وفي الصغیرة جماعاتها في – البشریة المجموعة                حیاة
تكامل في وغناها میزتها جماعٍة كّل تكتسب أیضًا ومنها "أنوثتهم"؛ أو األشخاص "ذكورة" فمنها                هذه.
هذا وفي (27 : 1 (تك خلقهم" وأنثى "ذكرًا التكوین: سفر عبارة مدلول هذا إلى یكون قد                   أشخاصها.
مع فتكوینهما، متماثالن. شخصان كلیهما إّنهما الكرامة: في والمرأة الرجل لمساواة إعالن أّول               أیضًا
میدان كل وفي حجم كل في العام البشرّیة خیر میزات "البدء" منذ یثبت تتبعه، التي النوعّیة                  الكرامة
أصول في تقوم، التكاتف هذا وعلى وامرأة، رجًال كالهما، یعمالن العام الخیر هذا سبیل ففي                 حیاة.

 التعایش البشرّي نفسها، میزة التشارك والّتكامل.
 

 عهد الّزواج
یتغّیر7- لم المفهوم وهذا االجتماعیة. اإلنسان طبیعة عن واألساسّي األّول التعبیر األسرة تعّد البدء                منذ

أصغر منها تتألف التي األسرة، في یبرزوا أن الیوم یفّضلون ولكّنهم الحاضر. یومنا في حتى                 جوهریًا
أشخاص مجموعة فاألسرة والمرأة. للّرجل الشخصّي اإلسهام من هو ما األساس، في بشرّیة               مجموعة
ومع أیضًا، وهنا . (Communio personarum) الشركة على معًا وحیاتهم وجودهم حقیقة              تقوم
األشخاص اإللهّي. "نحن" الـ إلى الُمثلى اإلشارة تبرز الخلیقة، إلى بالنسبة المطلق الخالق سمّو                استثناء
المجمع ینعتها التي الزوجّیة الشركة من تنشأ األسرة شركة". "في الوجود على قادرون               وحدهم

 الفاتیكانّي الثاني بالـ "عهد" الذي یتبادل به األزواج العطاء والتقّبل" (11).
الرجل "أن بالزواج، األسرة تأسیس إلى بالنسبة یثبت، عندما الحقیقة هذه على یوقفنا التكوین سفر                 إن
في المسیح، یكّرر اإلنجیل، وفي .(24 : 2 (تك واحدًا" جسدًا فیصیران امرأته ویلزم وأّمه أباه                  یترك
اهللا جمعه وما واحد. جسٌد ولكّنهما بعد اثنین هما "فلیسا ویضیف: نفسه الكالم هذا الفّریسیین، مع                  نقاشه
"منذ موجودًا كان ألمر القیاسّي المضمون عن أخرى ة مر یكشف إنه .(6 : 19 (متى إنسان" یفرّقه                   فال
لكي یقّره فهو "اآلن" الرّب أقّره فإن ذاته. في المضمون بهذا أبدًا یحتفظ وهو (8 : 19 (متى                    البدء"
خیر أساس أنها على الحّل، قابلة الغیر الزواج میزة الجدید، العهد عتبة على الّلبس، عن ویبعد                  یوضح

 األسرة العاّم.
: 3 ف أ (طالع وأمومة أبوة كّل تسمى منه الذي اآلب حضرة في الّركب على الرسول مع نجثو                     عندما
القران، بعقد تألفت وقد األسرة، به تتحقق الذي الحدث أنه والدین، الوالدین كون في نعي، (15 – 14                  
فاألبوة ذلك وعلى بالضرورة، األبّوة تفترض األمومة .(12) للفظة" والدقیق الكامل "بالمعنة              تحققًا

 تفترض األمومة بالّضرورة: إن ذلك ثمرة الثنائیة التي جعلها الخالق، "منذ البدء" في الكائن البشرّي.
تعني و"الشركة" "المجموعة". ومفهوم "الشركة" مفهوم مترادفین: ال متقاربین مفهومین أوردت             فقد
اّتجاه في الخّط هذا تتجاوز ذلك، فبخالف "المجموعة" أما "أنت"؛ والـ "أنا" الـ بین الشخصّیة                 العالقة
إنها األّول. اإلنسانّي "المجتمع" إذن هي أشخاص، مجموعة كونها في فاألسرة، "نحن". أي               "مجتمع"،
كلیا اكتماًال تكتمل ثابتة وحیاة محبٍّة شركة إلى الّزوجین ینقل الذي الزواج، عهد یتحقق حالما                 تولد
العیلیة "المجموعة" العیلّیة. "المجموعة" توجد األزواج "شركة" بـ أوالد: بإنجاب نوعّي، وجٍه              وعلى
البشرّي، المستوى على "شركة"، من هل الخاّص. "الشركة" جوهر یؤلف بما حمیمًا إشرابًا               مشربٌة

 تشبه تلك القائمة بین أّم وابنها، الذي حملته أوًال في أحشائها، ثم وضعته بعد ذلك؟
أّن تظهر والخبرة األهل. "شركة" عالقة كلیا قیامًا فیها تقوم جدیدة وحدٌة تتجّلى هكذا المؤلفة األسرة                  في
األزواج یلزم الواجب وتحّد. واجٌب القیام هذا أّن تظهر والخبرة األهل. "الشركة" عالقة كلیا قیامًا                 فیها
بتنمیة العهد هذا یثّبتوا أن – التحّدي وهنا – أنجبوهم الذین األبناء شأن ومن األصیل. عهدهما                  وُیفّعل
على تغّلبت قد األثرة هل التساؤل وجب كذلك األمر یتّم لم وإذا الزوجّیة. واألّم األب شركة                  وتعمیق
على یجب الشّر. إلى البشرّي المیل بفعل والمرأة الّرجل حّب في حتى تكمن التي األثرة تلك                  الحّب،
"منه الذي اهللا إلى وأفكارهم بقلوبهم یتوّجهوا أن البدایة، منذ علیهم، یجب لذلك. یتنّبهوا أن                 األزواج

ة"، لكي تستمد أبّوتهم وأمومتهم من هذا المورد القدرة على التجّدد المتواصل في المحّبة.  تسّمى كّل أبوٍّ



األصیلین. وعمقها سعتها اكتشاف یتیحان وهما للمحبة، خاّص إثبات ذاتهما في هما واألمومة               األبّوة
األبوة إّن والمرأة. الزوج إلى معًا، إلیهما موكولة مهّمة بالحري إنها آلیة. بطریقة یجري ال ذلك                  ولكّن

 واألمومة تنشئان في حیاتهما "جدٌّة" وغنى عجیبین إلى حّد أّنه ال یمكن التقّرب إلیهما إّال "ركوعًا".
عمیقة، بأزمٍة أحیانًا یصطدم واألمومة، األبوة إلى طبیعته من الموّجه البشرّي، الحّب أن الخبرة                 تظهر
األسرة، أو الزواج مستشاري خدمة إلى االلتفات من هذه، والحال بد، فال جدیا. تهدیدًا مهّدد ثّم من                   وهو
وإلى الّنفسیة. المعالجة وخبراء النفس علماء عنایة منها مختلفة بوسائل التوّسل طریقهم عن یمكن                الذین
الذي اآلب حضرة في الّركب على أجثوا "إني الّدائمة: الرسول أقوال قیمة عن الّتغاضي یمكن فال                  ذلك
المحّبة. في أشخاٍص معاهدة هو الّسرّي الّزواج الّزواج، األرض". وعلى الّسماء في أبوّة كل تسّمى                 منه
الذي القدس بالّروح قلوبنا في "ُأفیض الذي الحّب ذلك بالحّب، إّال علیه والحفاظ تعمیقه یمكن ال                  والحّب
التي والنهائّیة الّرئیسیة النقطة على تتمحور أن األسرة سنة بصالة یحسن أال .(5:5 (رو لنا"                 أعطي
ألیس واألمومة؟ األبّوة إلى ثّم ومن اإلنجاب، إلى الزوجّي الحّب من االنتقال أي الفّعال، الّرباط بها                  یقوم
بسّر اللیترجّي االحتفال في ُیستمّد الذي القدس" الروح نعمة "فیض الضرورّي من یصبح               ههنا

 الّزواج؟
اإلنسان في بروحه القّوة في تتأّیدوا أن "لیعطیكم إلیه ویتوّسل اآلب أمام الركب على یجثو الرسول                   إن
آونة في سّیما وال العیلّیة، الحیاة في ضروریة هذه الباطن" اإلنسان "فقوة 16)؟ : 3 (أف                  الباطن"
الطقس في عنه، ُعّبر الذي الحّب ذلك الصعبة، المحنة على التغلب إلى الحّب ُیدعى عندما أي                  محنتها،

 اللیترجّي، عند تبادل الرضى، بالكلمات التالیة: "إني أعد بأن أبقى على األمانة... كل أّیام حیاتي".
 

 وحدة االثنین
شركة"8- "في یعیشوا أن بإمكانهم وحدهم وهم األقوال؛ بهذه یفوهوا أن یستطیعون وحدهم               "األشخاص"

والحرّیة. الوعي ملء وحرًا واعیًا یكون أن شأنه من الذي أو هو، الذي المتبادل االختیار إلى                  باالستناد
،(24 : 2 تك (طالع امرأته یلزم لكي وأّمه أباه یترك الذي الّرجل على یتكّلم عندما التكوین، سفر                    إن
زوجًة. البنات وإحدى زوجًا، األبناء أحد جاعًال القران، عنه ینشأ الذي والحّر الواعي االختیار                یبرز
العاقل الكائن أي الشخص، حقیقة ملء هنالك یكن لم إذا المتبادل االختیار هذا سویا فهمًا ُیفهم                  كیف
ذاته، في بذلك یستند ال إنه معّبرة. جّد بألفاظ اهللا مع المشابهة على یتكلم الثاني الفاتیكاني المجمع                   الحّر؟
الحّق في اهللا أبناء واّتحاد اإللهّیة األقانیم اّتحاد بین یقوم الّشبه من "نوع إلى وخصوصًا أیضًا یستند                   بل

 وفي المحّبة" (13).
امرأة. وكل رجل لكل العمیقة الهویة یحدد ما شيء كّل قبل تثبت معناها، غنى في الفریدة الّصیغة،                   هذه
إلى بالحاجة ذلك، من أكثر تقوم، وهي المحبة؛ وفي الحقیقة في الحیاة على بالقدرة تقوم الهوّیة                  وهذه
على اإلنسان تفتح والمحّبة الحقیقة إلى الحاجة وهذه الشخص. حیاة به تقوم الذي الُبعد والمحّبة،                 الحقیقة
خاص وبنوع شركة"، في " الحیاة على اآلخرین، األشخاص على تفتحه الخالئق: على تفتحه كما                 اهللا
الـ سّر عن ما، وجه على األشخاص، "شركة" تنجم المجمع أقوال في األسرة. وعلى الّزواج                 على
الحّب من تنشأ التي األسرة إن السّر. بهذا أیضًا هي الّزوجیة" "الشركة ثّم من وتتصل الثالوثي،                  "نحن"
وكرامتهما الحمیم، والمرأة الرجل وجوهر یّتفق وهذا اهللا. سّر عن أساسًا ناجمة هي والمرأة الرجل                 بین

 األولى واألصلیة كشخصین.
"جسدًا التكوین، سفر كالم حّد على یصیران، أنهما حد إلى وثیقًا اتحادًا والمرأة الّرجل یّتحد الّزواج                  في
جّراء من یتقاسمان، جسدیا، اختلفا وإن البشرّیان، الّشخصان والمرأة، الّرجل .(24 : 2 (تك                واحدًا"
تمّیز التي القدرة هذه المحّبة". وفي الحقیقة "في الحیاة على القدرة سویًا، تقاسمًا الطبیعّي،                تكوینهما
أّنهما والمرأة الرجل یجد الجسد خالل لمن وإنه معًا. وجسدّي روحي بعٍد ذات شخصًا، البشرّي                 الكائن
أنهما حّد إلى یتّحدان عندما القران، عقد بحكم وإّنهما، الّزواج. في شخصین" "شركة إلنشاء                مهّیآن
مظهرین المحّبة"، وفي الحقیقة "في اّتحادهما یجري أن یجب ،(24 : 2 (تك واحدًا" "جسدًا                 یصبحان

 هكذا الّنضوج الخاّص لألشخاص المخلوقین على صورة اهللا، كمثاله.
المسیح جعله والذي الّزوجین، بین المعقود العهد في الّداخلي رسوخها تجد ذلك عن تنشأ التي األسرة                  إن
تمتّد التي األساسیة الزوجین شركة في "كشركة" میزتها بالحرّي أو الجماعیة، طبیعتها تجد إنها                سرًا.
تقوما وأن یمنحكماهم أن اهللا یرید الذین األبناء بمحبٍّة تتقّبال ألن مستعّدان أنتما "هل األبناء.                 إلى
عن یعّبر الّزوجین جواب إن .(14) بالّزواج" االحتفال إبان المحتفل یّوجهه سؤال :               بتربیتهم؟..."
بالحرّي بل ذاتیهما، على االنغالق على ال تعمل، الوحدة وهذه یوّحدهما. الذي للحّب الحمیمة                الحقیقة
الحیاة یعطیا أن بإمكانهما یصبح أبوین، وبكونهما جددیدة. شخصیة على جدیدة، حیاٍة على االنفتاح                على



صورٌة بل فحسب، (23 : 2 تك (طالع عظامهما" من وعظم لحمهما من "لحم ال بهما، شبیه                   لكائن
 ومثاٌل هللا، أي شخص.

إّنهما الخالقة. اهللا قدرة أمام بأنهما الجدیدین الزوجین الكنیسة تذكر مستعّدان؟" أنتما "هل               بالّسؤال
دعوة في اهللا مع واإلسهام الحیاة. إعطاء في الخالق مع مسهمین أي والدین، یصیرا أن إلى                  مدعّوان
"مولود كّل یعكسهما اللذین ومثاله اهللا صورة نقل في االشتراك یعني الحیاة، إلى جدیدة بشرّیة                 كائنات

 من امرأة".
 

 ساللة الّشخص
كّل9- ساللة ترتبط وباألسرة أسرًة. والمرأة الرجل ینشئ الزواج، في تتحقق التي األشخاص               بشركة

نفسه الوقت في وهما الحیاة، علم في متأّصلتان البشریتان واألمومة األبوة الشخص. ساللة               إنسان:
في أمومٍة) (كّل أبّوة كل تّسمى منه الذي اآلب حضرة في الركب "على یجثو الذي الرسول علیه،                   تتفّوقا
السماء كائنات من الحّیة، الكائنات عالم كّل أعیننا، أمام ما، نحٍو على یبسط األرض، وعلى                 الّسماء

 الّروحانّیة حتى كائنات األرض الجسمانیة. كّل ساللٍة تجد مثالها األصیل في األبّوة اإللهیة.
األبوة عالقة لتحدید اهللا، مع الّشبه من "الكونّي" البعد هذا یكفي ال اإلنسان، شأن من هو ما في أّنه،                     إال
إلى معه یحمل فإنه جدید، إنسان بالّزواج، االثنین اّتحاد من یولد، عندما المطابقة. كامل تحدیدًا                 واألمومة

 العالم صورًة ومثاًال خاّصین هللا ذاته: إن ساللة الشخص مسّجلة في حیاتیات الوالدة.
بشرّي كائن والدة وفي الحمل في الخالق اهللا مع یسهمان والدین، بكونهما الزوجین، أّن نثبت                 عندما
نفسه اهللا أن على التشدید بالحرّي نرید بل فحسب، الحیاة علم نظم إلى ذلك في نرجع ال ،(15)                    جدید
"على أخرى والدة أّي في یجري عّما یختلف نحٍو على البشرّیتین، واألمومة األبوة في                حاضٌر
البشرّي، بالكائن الخاّص "المثال" هذا "الصورة"، هذه تصدر أن یمكن وحده اهللا فمن وهكذا                األرض".

 كما جرى ذلك في عمل الخلق. الوالدة مواصلة الخلق (16).
.(32 : 5 (أف عظیم" "سرٍّ أمام أنفسهم الوالدون یجد جدیٍد، إنسان والدة في كما الحمل ففي                   وهكذا
إلى مدعّو إنه شخص؛ أنه على الوجود إلى أیضًا هو مدعو والدیه، غرار على الجدید، البشرّي                  فالكائن
دعوة اهللا، في ولكنها، فحسب، الّزمن في هو لما الدعوة هذه لیست المحّبة". وفي الحقیقة "في                  الحیاة
بإلقاء نهائیًا، المسیح كشفه الذي الشخص ساللة بعد هو ذلك الخلود. على اإلطاللة شأنها من                 أیضًا

 ضوء إنجیله على الحیاة وعلى الموت البشرّیین، ومن ثّم على مفهوم األسرة البشرّیة.
تكوین إن .(17) األرض" على لذاتها اهللا أرادها التي الوحیدة "الخلیقة هو اإلنسان أن المجمع أثبت                  لقد
التي لإلرادة أي الخّالقة، اهللا إلرادة مباشرة استجابة ولكنه الحیاة، علم لنظم فقط یستجیب ال                 اإلنسان
حمل كل في "یریده" واهللا البدء، منذ اإلنسان "أراد" اهللا إن البشرّیة. األسر وبنات أبناء بساللة                  تتعلق
اهللا خلقه إنسان، كّل اإلنسان، هذا شخصًا. له، مشابهًا كائنًا اإلنسان "یرید" اهللا بشرّیین. والدة كّل                  وفي
اهللا إرادة إن مشّوهین. أو مرضى یولدون لمن استثناء غیر في البشرّیة الكائنات جمیع شأن هذا                  "لذاته".
ما، وجه على هي، اإلنسان غایة تكون أن یرید الذي اهللا إرادة الشخصّي، واحد كل تكوین في                   محفورة
والمجتمع. األسرة مسؤولیة إلى نفسه، الوقت في یكله، عندما ذاته، إلى اإلنسان یلقي اهللا نفسه.                 اإلنسان
اهللا أن كامًال وعیًا یعوا أن علیهم، الواجب من یكون قد أو الوالدین، على یجب جدید بشرّي كائٍن                    أمام

 "یرید" هذا الكائن "لذاته".
به للحبل األولى اللحظة منذ الجدید، البشرّي الكائن إن العمق. وفي الغنى في غایة المجمل التعبیر                  هذا
الجمیع یعني هذا إن شخصًا. (18) نفسه" "یجد ألن إنسانیته، عن التعبیر ملء یعبر ألن معّد لوالدته،                   ثم
"یكون أن هي األساسیة دعوته إن والمعاقین. مزمٍن بمرٍض المرضى حتى اإلطالق، وجه               على
ثّم نفسها، البشریة أي "الوزنة" هذه مقدار على الممنوحة؛ الموهبة مقدار على إنسانًا یكون أن                 إنسانًا":

 وبعد ذلك على مقدار الوزنات األخرى.
حدود وراء ما إلى الشخص دعوة تمتد اهللا، مقاصد في أنه، إال "لذاته". إنسان كل اهللا یرید المعنى                    بهذا
إلى اإلنسان یمد أن یرید اهللا إن المتجسد: الكلمة في بها الموحى اآلب بإرادة تلتحق إنها                  الزمان.
(یو أوفر" لهم وتكون الحیاة لهم تكون لكیما "أتیت المسیح: یقول نفسها. اإللهیة حیاته في                 االشتراك

.(10:10 
اإلنسان كان إذا "لذاته"؟ اإلنسان یرید اهللا بأن والقول القصوى اإلنسان غایة بین مفارقة هنالك                 ألیس
بدء في كبیرة أهمیة ذات مفتاح، مسألة تلك "لذاته"؟ موجوٌد الحقیقة في هو فهل اإللهیة، للحیاة                  مخلوقًا
غایة جعل عندما باهللا، كأني الحیاة. مدى على مهمة إنها الوجود: ذلك آخر وفي األرضي                 وجوده
الشخص حیاة بین العالقة ما .(19) لذاته" " وجوده من نهائیًا أخرجه اإللهیة، الحیاة في                 اإلنسان



أن إلى راحًة یجد ال قلبنا "إن الشهیر: بقوله أوغسطینس القدیس یجیب الثالوثیة؟ الحیاة في                 واالشتراك
رابطًا، هنالك أن بل الغایتین، بین مفارقة ال أن ُیظهر الراحة" الفاقد "القلب هذا .(20) فیك"                  یستریح
في یشترك عندما ذاتها، ساللته بحكم ومثاله، اهللا صورة على المخلوق الشخص إن عمیقة. وحدًة                 توافقًا،
تكلم التي الحیاة اهللا، في الحیاة ملء هو التحقیق هذا مضمون إن ذاته. ویحقق "لذاته" یوجد اهللا،                   حیاة

 علیها المسیح (طالع یو 6 : 37 ـ 40) الذي افتدانا لكي یدخلنا في تلك الحیاة (طالع مر 10 : 45).
وكأنهم لألسرة، فیهم یرغبون المتبادل. حبهم إكلیل فیهم یرون وهم لذواتهم؛ األبناء في األزواج                یرغب
الحب في كما الزوجي الحب في أنه، إال ما. وجٍه على مستغربٍة غیر رغبٌة إنها .(21) ثمینة جد                    هبٌة
ودقیقة، ُمجملة بطریقة المجمع، عنها عبر التي اإلنسان، حقیقة ُتسجل أن یجب واألمومي،               األبوي
المعنى بهذا اهللا: إرادة الوالدین إرادة تواسق أن یجب ولهذا لذاته". اإلنسان "یرید اهللا أن أثبت                  عندما
أبدًا خاضعٌة البشریة اإلرادة "لذاتها". الخالق: یریدها كما الجدیدة البشریة الخلیقة یریدوا أن               یجب
"قیل إرمیا: نبوءة في نقرأ إننا أزلیة. ذلك بخالف فهي اهللا إرادة أما والُبطالن؛ الزمن لناموس                  ولزومًا
الشخص فُساللة وهكذا .(5 : 1) قدستك" الرحم من تخرج أن وقبل عرفتك، البطن في أصورك                  أن
الزمن. في تتحققان اللتین البشریتین واألمومة باألبوة ذلك وبعد ثم اهللا، بأزلیة شيء كل قبل                 مرتبطٌة

 فاإلنسان موجه إلى أزلیة اهللا منذ لحظة الحبل به.
 

  خبر الزواج و األسرة العام
ـ زوجًا ـ زوجًة أتخذك... "إني ولألسرة. للزواج عاٌم هو الذي الخیر وُیثبت ُیقر الزواجي الرضى إن 10ـ                     
جمیع واحترمك ُأحبك لكي الصحة، وفي المرض في والشدة، السعادة في لك األمانة على ُأقیم بأن                  وأعد
أن إلى مدعوٌة الشركة، هذه على بقیامها واألسرة وحیدة. أشخاٍص شركة فالزواج .(22) حیاتي"                أیام
ما حد على الكنیسة"، وأمام اهللا "أمام الجدیدان الزوجان یعقده تعُهٌد إنه أشخاص. مجموعة                تصیر
التعهد؛ هذا على شهوٌد هم االحتفال في یشتركون والذین .(23) الرضى تبادل عند المحتفل به                 یذكرهم

 وفیهم تتمثل الكنیسة والمجتمع هما بیئة حیاة األسرة الجدیدة.
األمانة، المحبة، العام: الزوجین خیر أوًال ولألسرة: للزوجین العام الخیر تحدد الزواجي الرضى كلمات                
نفسه الوقت في هو الذي كلیهما فخیرهما حیاتهما". أیام "جمیع الموت، حتى اتحادهما ثبات                االحترام،
في الشخصین جمع وإن العام، والخیر األبناء. خیر بعد ما في یصبح أن یجب منهما، واحد كل                   خیر
تقبل الدولة، غرار وعلى الكنیسة، كانت إذا منهما. لكٍل الحقیقي الخیر یؤمن طبیعته من فهو                 الوحدة،
: 2 (روم قلوبهم"، في "مكتوب ألنه ذلك تفعل فإنما آنفًا، المذكورة األلفاظ في الناطق الزوجین                  رضى
اهللا أمام به ُیعلنان أي یؤدیانه، الذي بالقسم الزواجي، الرضى فعل یتبادالن اللذان هما الزوجان .(15                
تعهدهما أن یعلم بولس والقدیس الزواج. سر خادما الكنیسة في فهما معمدین، ولكونهما رضاهما.                حقیقة

 المتبادل "سٌر عظیم" (أف 5 : 32).
األسرة خیر یكون أن یجب ما على تدل وهي العام، الزوجین خیر قوام عن إذًا تعبر الرضى ألفاظ إن                     
أن اهللا یشاء الذین األبناء لتقبل استعداد على هما هل تسألهما ذلك الكنیسة ُتبرز ولكي العام.                  اآلتیة
االحتساب مع هذا اآلتیة، العیلیة النواة خیر إلى یرمي السؤال هذا مسیحیًة. تربیًة وتربیتهم                یمنحُهماهم،
وتربیتهم األبناء شأن في السؤال إن نفسه. واألسرة الزواج تشكلیل في المسجلة األشخاص               بُساللة
تقُبل الموت. حتى واألمانة الزوجي، واالحترام المحبة بقسم الزواجي، بالرضى وثیقًا ارتباطًا              ُمرتبط
األبوة التعهد. بهذا التقید طریقة على یتوقفان الرئیسیة، األسرة أهداف من اثنان وهما وتربیتهم،                األبناء
الشخص ساللة تمر ففیهما الطبیعیة؛ میزتها إلى باإلضافة روحیة میزة ذات مهمة تمثالن               واألمومة

 التي بدؤها األبدي في اهللا، والتي یجب أن تقود إلیه تعالى.
لكل أسرة كل عند الوعي توقظ أن األسر، ُنقیمها خاصة صالٍة سنة ستكون التي األسرة، سنة شأن من                    
أن یجب ولكن الصالة! هذه ُتغذي أن تستطیع كتابیة موضوعاٍت من كم وعمیق. جدید وجٍه على                  هذا،
فبُساللة واألحفاد. األبناء وذكر الشخصي، الوالدین ـ األزواج ذكر المقدس الكتاب أقوال إلى دائمًا                ُیجمع
التعهد في ُختم الذي السري، االثنین اتحاد إن األجیال. شركة الزوجیة الشركة تصبح               األشخاص
هذا یتمكن ولكي صالة. وحدة ُیصبح أن یجب األجیال. تعاُقب في ویترسخ یثبت اهللا، أمام                 المعقود
مترسخة عادًة الصالة ُتصبح أن من ُبد ال معبر، وجٍه على األسرة، سنة في اإلشعاع من السري                   االتحاد
ولصالة ودعاء. وتوسل غفران، وطلب هللا، وحمٌد شكر، هي والصالة الیومیة. حیاتها في أسرٍة كل                 عند
ابتداًء للبشر، تقولها كثیرٌة أموٌر أیضًا ولها اهللا. لمخاطبة واسع مجاٌل المواد هذه من مادة كل في                   األسرة

 بالشركة المتبادلة بین األشخاص الذین تجمعهم روابط عیلیة.



یذكر الذي المجال هي فالصالة المزامیر: صاحب یتساءله سؤال (5 : 8 (مز تذكره!" حتى اإلنسان "ما                   
بعید، حدٍِ إلى ویذكره اهللا یذكر الذي هو فقط اإلنسان ولیس وجٍه. أبسط على واألب، الخالق اهللا                   فیه
العام الذكر مجال ُتصبح أن یمكن العیلیة المجموعة فصالة ولهذا اإلنسان. یذكر الذي هو اهللا                 ولكن
األحیاء، الصالة: في حاضرین یكونوا أن یجب فالجمیع أجیال. مجموعُة األسرة ألن              والمتبادل،
في أن على شخص، كل أجل من األسرة في ُیصلي أن یجب العالم. سیقدمون الذین وكذلك                  واألموات،
في أنه على ثباتًا، الخیر هذا تزید والصالة لألسرة. خیرًا شخص كل في وأن شخص، لكل خیرًا                   األسرة
الصالة في الجدة. دائم وجٍه على الخیر، هذا والدة أصل في ذلك، إلى وهي، عام. عیلٌي خیٌر                   الحقیقة
إلى بالنسبة واحٍد كل "أنت"؛ والـ "أنا" الـ واحد كل فیه یكون الذي األول "نحن" الـ نفسها األسرة                    تجد

 اآلخر زوٌج أو امرأة، أٌب أو أم، ابٌن أو ابنة، أٌخ أو أخت، جٌد أو حفید.
النواة قصر إلى المیل یظهر فیه، نعیش الذي الزمن في أنه إال الحال؛ هذه إلیها أوجه التي األسر هل                     
وقد الكبیرة. المدن في سیما وال المتوفرة، المساكن ضیق إلى ذلك یرجع ما وكثیرًا جیلین. على                  العیلیة
ویجعل الحمیمة األلفة دون یحول واحدة) دار (في أجیال عدة تساكن بأن االعتقاد إلى أیضًا ذلك                  یرجع
أسر في البشریة الحیاة من قلًة نجد فإننا شدید؟ ضعف ذلك في ألیس ولكن جدًا. الصعوبة شدیدة                   الحیاة
أن الخیر طبیعة من أن مع الخیر؛ وتقاسم معهم الخلق إلجراء قلیلون أشخاص إال هنالك یبق لم                   الیوم.
.(Bonum est diffusivum sui" (24" انتشاري" مٍد ذو "فالخیر الغیر، فیه یشترك وأن               ُیخلق
في للوجود الجوهري المنطق هو ذلك لنا. لك، لي، خاصًا: كذلك یكون عامًا الخیر یكون ما                  وبقدر
في وجوده یصبح ویتبعه، المنطق هذا یتقبل أن اإلنسان عرف فإذا المحبة. وفي الحقیقة، وفي                 الخیر،

 الحقیقة "عطاًء مجردًا".
 

  عطاء الذات المجرد
أنه حاًال یضیف األرض، على لذاتها اهللا أرادها التي الوحیدة الخلیقة هو اإلنسان أن المجمع ُیثبت عندما 11ـ                    
في یبدو قد .(25) خالصة" مجردة تقدمًة ذاته بتقدیم إال تامًا وجودًا یوجد أن یستطیع "ال اإلنسان)                   (أي
وجود البشري: الوجود في والعجیبة العظیمة المفارقة بالحري إنه البتة. كذلك األمر ولیس تناقض،                ذلك
مجردًا. عطاًء ببذلها ذاته تحقیق على اإلنسان تحمل والمحبة المحبة. في الحقیقة خدمة إلى                مدعو

 المحبة تعني منح وتقُبل ما ال یمكن كسُبه وال بیًعه، ولكن ما یمكن فقط منحه بطریقة حرة ومتبادلة.
الدرجة في تصدر الزواج انحاللیة وال فیه. تراجع وال دیمومة ذا یكون أن الشخص عطاء طبیعة في                   
زوجّیة میزة تظهر المتبادل العطاء هذا وفي للشخص. الشخص عطاء العطاء: هذا جوهر عن                األولى
أكون بأن وأعد (زوجًا) زوجًو أّتخذك... "أنا... باسَمیهما: الخّطیبان یتنادى الزواجّي الرضى في               الحّب.
یمكن شيٍء أّي من وأعمق أشّد ربطًا یربط كهذا عطاًء إن حیاتي". أّیام جمیع (أمینًة)... أمینًا                  لك
ُیصبح أمومة، وكّل أبّوة كل مصدر اآلب، أمام كب الرُّ على بالجثّو ثمن. وبأّي طریقة بأي                 "اكتسابه"
في عطاٌء یشبهه لم عطاٍء بثمن باهظ، بثمن اكُتسبا إّنهما أجل، "أفُتدیا". بأّنهما وعي على المستقبل                  والدا
المبذول" "الجسد ذبیحة – فاإلفخارستّیا السّر؛ طریق عن فیه یشتركان الذي المسیح، دم               التجّرد،
اللیترجّي اإلكلیل هي الّزوجین، رضى في عنها التعبیر ما، وجٍه على تجد، التي – المراق"                 "والدم

 لطقس الزواج.
منطق حیاتهما في یدخل واحد" "جسٍد وحدة في والتقّبل العطاء الزواج، في والمرأة، الّرجل یتبادل عندما                  
الّشخصین شركة أن حین في فارغًا، الّزواج یصبح المنطق هذا وبدون والخالص. المجّرد               العطاء
"أنت" یظهر ابنهما، إلى الحیاة الّزوجان ینقل فعندما الوالدین. شركة تصبح المنطق، هذا على                القائمة
"ُرزقت ابنتنا...". "ابننا...؛ جدیدًا: اسمًا علیه ُیطلقون شخص هما"، – "نحن مدار في مكتوبًا                جدیٌد
انُتظر بشرّي، كائن التاریخ: في األولى المرأة حّواء قالته ما هذا ،(1 : 4 (تك الّرب" عند من                    إنسانًا
األّم، حشا في والنمّو الحبل، مسیرة إن واألخوات. ولإلخوة للوالدین، "ُأظهر" ثم أشهر،               تسعة
"هبة"، بمثابة تظهر أن الجدیدة الخلیقة تستطیع مالئم ُبعٍد من نوعًا یخلق ذلك كّل والوالدة،                 والوضع،
دفاع، وسیلة كّل من المجّرد الّضعیف الكائن هذا ذلك، غیر ُیعّد أن یمكن وهل البدء. منذ هكذا إّنها                    إذ
أمره ُیسّلم الجدید المولود حال؟ كل في لعنایتهما والمتروك شيء، كّل في والدیه إلى أمره یعود                  والذي

 لوالدیه بمجّرد ما یرى النور. ووجوده منذ اللحظة األولى عطاء، أول عطاء من الخالق للمخلوق.
الّزواجي، الحّب في یكتمل العام األزواج خیر أّن وكما العاّم. األسرة خیر یتحّقق الجدید المولود في                  
دا متجس نفسه الزواجّي بالحّب یتحّقق فإنه العام األسرة خیر كذلك وتقّبلها، الجدیدة الحیاة لمنح                مستعدا
لذكرى العمادات، سجّالت في وماثلة الشخص، ساللة في لة ُمسجَّ األسرة ُساللة إن الجدید. المولود                في



21 : 16 یو (طالع العالم" إلى أتى "إنسان لكون اجتماعیة نتیجٍة سوى التَّسجیل ذلك یكن لم وإن                   دائمة،
.( 

شيء الّظاهر في لیس للمجتمع؟ هبٌة أّنه لألهل؟ هبٌة هو الجدید البشرّي الكائن أن الثابت من هل ولكن                    
لوائح في كسواها مسّجلة إحصاء، مادة مجّرد هي إنساٍن والدة أّن أحیانًا یبدو وقد ذلك. على                  یدّل
جدیدة، اقتصادیة وهمومًا مستقبلّیة، أتعابًا للوالدین تعني ولٍد والدة أّن شّك وال كانیة. السُّ               اإلحصاءات
وأشّد .(26) أخرى والدة في الّرغبة عن بهما تمیل أن شأنها من ُمتعددة أسباب أخرى: عملیة                  وأعباًء
فقط یأتي وهل هبًة؟ الولد یكون أفال وهكذا والثقافیة. االجتماعیة األوساط بعض في المیل هذا یكون                  ما
یأتي فالولد منها. یتخّلص أن الیوم ابن على یصعب التي الُمقلقة القضایا بعض تلك لیعطي؟ ال                  لیأخذ
شیئًا یحمل ال الولد أن الّصحیح من هل ولكن مستمر. تقّلص یبدو العالم في والمجال محًال،                  لیحتّل
وتكون البشرّیة المجموعات بدونه تتفّكك العام الخیر من "عنصرًا" یكون ُتراه أال وللمجتمع؟               لألسرة
إن أسرته. وكل ووالدیه، وأخواته، إلخوته، ذاته یقّدم الولد ذلك؟ إنكار یمكن كیف للهالك؟                عرضًة
في وباشتراكه ابنهم، بحضور یشعروا أّال یمكنهم ال الذین أنفسهم الحیاة لمانحي عطاًء تصبح                حیاته
بساطتها في جلیة تلبث حقیقٌة تلك العیلّیة. المجموعة خیر في العاّم خیرهم في وبإسهامه                وجودهم،
خیر النفسّي. تكوینهم في مرضّیة حالٍة من ورّبما تعقٍّد، من األشخاص بعض عند ما على                 وعمقها،
كل قبل إنه .(27) الكنیسة" "طریق – عنه قیل كما – هو الذي اإلنسان في كامٌن كّله العاّم                    المجتمع
القول حّد على ، (Gloria Die vivens, homo) الحّي" اإلنسان هو اهللا مجد "إن اهللا": "مجد                  شيء
یحیا أن في هو اهللا مجد "إن یلي: كما أیضًا ُیترجم أن یمكن الذي ،(28) إیریناوس للقدیس                   المشهور
لجمیع العام الخیر هو اهللا مجد إن لإلنسان: تحدید أسمى أمام القول، أمكن إذا هنا، نحن                  اإلنسان".

 الموجودات، إنه خیر الجنس البشرّي العام.
االجتماعّیة وللهیكلّیات المختلفة للفئات وللبشرّیة، لألسرة عاًم خیر عاٌم: خیٌر هو اإلنسان إن أجل،                
التي لألمة العام الخیر هو اإلنسان مثًال، والكیفّیة: الّدرجة في المعّبر التمییز یجب ذلك ومع                 المتعّددة.
ُمطلق؛ فرید وجٍه وعلى واقعیة، أشّد بطریقٍة ألسرته ولكّنه ابنائها؛ أحد هو التي الّدولة أو إلیها،                  ینتمي
اإلنسان". "هذا لكونه بل الغفیرة، البشر جماهیر في جزءًا یدُخل فردًا وحسب، فردًا لكونه ال كذلك                  إنه
"مغامرته األسرة، في یبدأ، العالم، إلى اإلنسان یأتي وعندما "لذاته". الوجود إلى یدعوه الخالق                اهللا
اإلنسانیة. كرامته بحكم ذاته ُیثبت أن في الحّق حال، كل في اإلنسان" "لهذا الحیاة. مغامرة                 الكبرى"،
األسرة. في شيء، كل وقبل البشر، بین ما في الشخص مكانة تحّدد أن شأنها من التي هي الكرامة                    وهذه
"لذاته" اإلنسان فیها یوجد أن یمكن التي البیئة هي أخرى، بشرّیة حقیقٍة أّي من أكثر األسرة، أن                   ذلك
استبدال یجوز وال یمكن ال التي االجتماعیة المؤّسسة األسرة تبقى ولهذا مجّردة. تقدمًة نفسه                بتقدیم

 شيء آخر بها: إنها "قدس أقداس الحیاة" (29).
نفسه ویسوع فصحیة. عالمًة ،(21 : 16 یو (طالع العالم"، إلى بشرّي كائٍن "مجيء إنساٍن، والدة إّن                   
وموته، آالمه قبل قابل، عندما اإلنجیلي، یوحنا أورد ما حّد على الموضوع، هذا في رسله إلى                  یتحّدث
قد ساعتها ألن تتألّم) أنها (أي تحزن تلد حین "المرأة تلد: حین المرأة بألم ذهابه یتركه الذي                   الحزن
16 (یو العالم" في إنسان ولد قد ألنه الفرح أجل من شّدتها تتذكر تعود ال الّطفل ولدت متى لكّنها                     أتت،
ووالدة والدتها؛ ألم في المرأة "بساعة" هنا مشّبهة (1 : 13 یو (طالع المسیح موت "ساعة" .(21 :                  
اعتبارات مجال المقارنة هذه وفي الرّب. قیامة في الموت على الحیاة انتصار بمثابة هي جدید                 إنسان
إظهار أیضا فإنها طفل والدة كذلك الموت، عتبة بعد للحیاة إظهار هي المسیح قیامة أن فكما                  شتّى.
الحیاة لهم تكون لكیما أتیت "إّنما ذاته: اهللا في الذي الحیاة" "ملء إلى أبدًا المسیح یوّجهها التي                   للحیاة
هو اهللا مجد "إن إیریناوس القدیس لكالم الحقیقّي المعنى یظهر هكذا (10:10 (یو أوفر" لهم                 وتكون

 اإلنسان الحّي"، یظهر عن طریق الوحي بقیمته العمیقة.
بدونه، كامًال" وجودًا "یوجد أن لإلنسان یمكن ال الذي الّذات بذل موضوع في اإلنجیلیة الحقیقة هي تلك                   
وفي والفادي، الخالق اهللا عطاء في المجّرد" "العطاء هذا یذهب عمق أي إلى بإدراك تسمح                 وهي
وإنه بالّزواج. االحتفال أثناء في الّزوجین على فیضها المحتفل یطلب التي القدس" الروح               "نعمة
أشخاصًا ولكن لإلنسان. دعوٌة أّنه على ُیحقّق وأن كله، هذا ُیفهم أن "الفیض" هذا بدون جدا                  لیصُعب
ال أنهم استشفاف إلى ویتوّصلون الحقیقة هذه یتقّبلون كثیرون ونساٌء فرجال ذلك! یدركون               كثیرین
أن واألسرة الزوجین حیاة تستطیع ال الحقیقة هذه بدون .(6 : 14 (یو والحیاة" "الحّق فیها إّال                   یجدون

 تبلغ معناها اإلنسانّي الكامل.
الكثیرة الشّدة لحاالت أمومیا تفهما الكنیسة ُتبدي وفیما لها. وتشهد الحقیقة هذه تعّلم الكنیسة تبرح ال ولهذا                   
الضرورّي من ترى بشرّي، كائن كّل یعتور الذي المعنوّي وللضعف األسر، فیها تتخبط التي                والمعقّدة



هذه عن فاالبتعاد بنفسها. لنفسها خائنة كانت وإّال البشرّي؛ الحّب موضوع في للحقیقة أمینًة تظّل                 أن
ذلك عكس على تكونا أن یجب اللتین (18 : 1 (أف القلب" "لعیني كإغماٍض یكون الخالصّیة                  الحقیقة
لهذا الوعي إن .(10 : 1 تیم 2 (طالع البشریة تقلبات على اإلنجیل ینشره الذي للّنور مفتوحتین                   أبدًا
ُیضمن وأن جدیا، تجدیدًا ُیجّدد أن یجب الذاتي"، "وجوده اإلنسان به یجد الذي للذات المجّرد                 البذل
الّضالة التقّدم حضارة أتباع بها یقوم كثیرٍة مقاومات من الكنیسة یعترض ما وجه في متواصًال،                 ضمانًا
من المسؤولیة إنها جدیدة. مسؤولیة ُتنشئ ولهذا البشر، لخیر جدید ُبعٍد عن أبدًا تعّبر واألسرة .(30)                
شك ال العیلیة. المجموعة أفراد من فرد كّل خیر اإلنسان، خیر فیه یكمن الذي الخاص العاّم الخیر                   أجل

 في أنه "خیر صعب" (Bonum arduum) ، ولكنه خیر عجیب.
 

 األّبوة واألمومُة المسؤولتان
وهي إحداهما، مترابطتین. مسألتین نطرح أن لنا أن األسر، إلى الموّجهة الحاضرة الرسالة توسیع في -12                  

 األٌم، تتعلق بحضارة الحّب؛ واألخرى، وهي أخٌص، تتناول األبوة واألمومة المسؤولتین.
األسرة. خیر ثم أوًال، الزوجین خیر العاّم، الخیر إلى بالنسبة فریدة مسؤولّیة یجّر الزواج إن آنفًا، قلنا، لقد                     
ذاته في یحمل فاإلنسان كرامته. قیاس یّوفر ما وبكّل الشخص بقیمة باإلنسان، یقوم العام الخیر                 وهذا
الزواج إطار ففي ذلك، ومع السیاسیة. أو واالقتصادیة االجتماعیة، المذاهب جمیع في الكرامة،               هذه
) والرجاء" "الفرح الراعوّي والّدستور كثیرة. ألسباب "إلزامًا" أشّد المسؤولیة تصبح            واألسرة،
"التعزیز" هذا یعّد فالمجمع واألسرة". الزواج كرامة "بتعزیز عبثًا یُقل لم (Gaudium et Spes              
على أوًال تقع الفكرّیة، المذاهب جمیع في ولكّنها، الدولة؛ على تقع كما الكنیسة على تقع                 مهمة
تدالن المسؤولتان" واألمومة "األبوة معّینة. أسرًة یؤلفون الزواج، بوثاق اتحدوا وقد الذین،              األشخاص

 على العمل الفعلّي لتفعیل هذا الواجب الذي یتمّیز، في عالمنا المعاصر، بمیزاٍت جدیدة.
الرجل فیها یّتحد التي الزمنیة بالفترة خاص، وبنوع مباشرًة، تتعّلقان المسؤولتان" واألمومة "األبوة               
إلى بالنسبة خاّص تعبیر وذات غنّیة فترة إنها والدین. یصیرا أن ویستطیعان واحدًا" "جسدًا                والمرأة
أبًا – والدین یصیرا أن یستطیعان للحیاة: یؤّدیانها التي الخدمة إلى بالنسبة هي كما المتبادلة                 عالئقهما
یمكن ال واإلنجاب، االّتحاد الزوجّي، االّتحاد بعدي إن جدید. بشرّي لكائن الحیاة بإعطاء –                وأمًا

 فصلهما بطریقة ُمصطنعة بدون إفساد حقیقة العمل الزوجّي نفسه الحمیمة (31).
لتكراره جدیدة أسبابًا لنا تقّدم الیوم نشهدها التي األزمنة" و"عالمات المتسّمر؛ الكنیسة تعلیم هو هذا                 
أن وثبات بوضوح یطلب كان الراعویة، عصره لحاجات الّتنبه الّشدید بولس، والقدیس خاص.               بإلحاح
التعلیم یحتمل "ال أن هیٍّاب غیر ،(2 : 4 تیم 2 (طالع وقته" غیر وفي وقته "في اإللحاح                    ُیعتمد
یجري ما العمق في یدركون الذین أولئك لدى مألوفة أقواله أصبحت لقد .(3 : 4 تیم 2 (طالع                    الصحیح"
بنشاٍط تنشره أن بل فحسب، الصحیح: "بالتعلیم تتمّسك أن ال الكنیسة من وینتظرون عصرنا                في
الزیادة على تحمل أسباٍب من اإللهیة العنایة تقّدمه ما الحاضرة األزمنة" "عالمات في طالبًة                متجّدد،

 في تعمیقه.
اإلنسان لعلم العاّم الجذع من انطالقها بعد التي، نفسها العلوم حقول في متوّفر األسباب هذه من كبیٌر عدٌد                    
االجتماع، وعلم النفس، وعلم األحیاء، كعلم مختلفة اختصاصات إلى وتفّرعت نمت             (االنثروبولوجیا)،
الحیاة خدمة في ، (ars medica) وفنًا علمًا الطّب، حول ما، وجٍه على تدور، كّلها الالحقة.                  وفروعها
الشدیدة البشریة الخبرة عن خاٌص، وجٍه تنجم،على هنا ُذكرت التي األسباب أن إّال اإلنسان.                وصّحة

 االّتساع، والتي نوعًا ما، تسبق وتتبع العلم نفسه.
عن أیضًا ویدركانه المسؤولتین؛ واألمومة األبوة معنى ما الذاتیة، خبرتهما طریق عن الزوجان، یدرك                
معطیات على انفتاحًا أشّد فهما وهكذا حالتهما، ُتشبه حالة في یعیشون الذین اآلخرین خبرة                طریق
على ُیساعدهم "األزواج" من درٍس على ما، نوعًا یحصلون، "العلماء" بأن القول لممكن وإنه                العلوم.

 توجیه أولئك األزواج توجیهًا أدٌق وأكمل في موضوع اإلنجاب المسؤول وطرائق القیام به.
vitae) اإلنسانّیة" "الحیاة البراءة وفي المجمعّیة، الوثائق في وافیًة معالجًة الموضوع هذا ُعولج لقد                
وظائف "في الرسولي اإلرشاد وفي .1980 سنة األساقفة مجلس "مقترحات" وفي ، (Humanae             
مجمع إرشاد إلى نفسه، النوع من مطارحاٍت وفي ، (Familiaris consortio) المسیحیة..."              العائلة
األبوة موضوع في األدبیة الحقیقة تعّلم فالكنیسة .(Donum Vitae) الحیاة" "هبة اإلیمان              عقیدة
لماذا األیام. هذه في الشائعة الخاطئة والتیارات اآلراء غمرة في عنها مدافعًة المسؤولتین،               واألمومة
التسویات، باعتماد ینصحون الموضوع، هذا في الذین، أولئك موقف تجهل ألعّلها بذلك؟ الكنیسة               تقوم
الكنیسة سلطة على ُیؤخذ ما وكثیرًا الّتهدید؟ إلى تصل قد ُملتویة بضغوطاٍت إقناعها في                ویسعون



ضرٌر فیه بعمٍل وقیامها الحاضر، الزمن روح متطّلبات أمام وانغالقها الحالي، تخّلفها              التعلیمیة
وابتعد شعبّیتها، خسرت بموقفها الّتشّبث على الكنیسة أصّرت إذا ُیقال: نفسها. للكنیسة بل               للبشرّیة،

 عنها مؤمنوها.
قضایا عن متعامیة البابا، مع الشركة في الذي األسقفي المصّف سّیما وال الكنیسة، أّن نثبت كیف ولكن                   
إلى دفعته أنها حّد إلى حیویة هكذا قضایا السادس بولس فیها رأى لقد اإللحاح؟ وبهذا الخطورة                  بهذه
واألمومة األّبوة شأن في الكنیسة تعلیم علیه یقوم الذي األساس إن اإلنسانیة". "الحیاة البراءة                نشر
اإلنسان، عن تعلیمه في شيء كل قبل ذلك یظهر والمجمع والمتانة. االّتساع في غایة هو                 المسؤولتین،
وجودًا یوجد أن یستطیع "ال وأّنه لذاتها" اهللا أرادها التي األرض على الوحیدة "الخلیقة أنه ُیثبت                  عندما
اهللا ابن وافتداه اهللا، وكمثال اهللا، صورة على ُخلق ألنه وذلك (32)؛ دا" مجر بذًال الذات ببذل إال ا تام                  

 الوحید الذي صار إنسانًا ألجلنا وألجل خالصنا.
"جسدًا الزواجي االّتحاد أن ُیعلن ودعوته، اإلنسان لقضیة خاصًا تنبها الُمتنّبه الثاني، الفاتیكاني المجمع                
إلى بالرجوع إال وافیًا تفسیرًا وتفسیره كامًال فهمًا فهمه یمكن ال – الكتاّبي الّتعبیر حّد على –                   واحدًا"
بذًال نفسیهما ببذل كامًال تحقیقًا ذاتیهما یحققان امرأٍة وكّل رجٍل كّل و"العطاء". "الشخص"               قیمتي
تلك ففي البذل. لهذا نوعیة خبرًة الزواجي اّتحادهما لحظة في فإن بالزوجین یتعلق ما وفي دا، مجر                
في كلها، الحیاة متبادًال. عطاًء وأنوثتهما، ذكورتهما "حقیقة" في والمرأة، الّرجل ُیصبح              اللحظة
ویحّققان الذاتّي، عطاءهما المحّبة في الزوجان یتبادل عندما خاّص بوجٍه یّتضح وهذا عطاٌء،               الزواج،

 هذا اللقاء الذي یجعل من كلیهما "جسدًا واحدًا" (تك 2 : 24).
اإلنجاب. على الزوجي العمل قدرة حیث من سّیما وال خاّصة، مسؤولیة مرحلة ذلك عند یعیشان إّنهما                  
بعد ینمو سوف جدید، بشرّي وجوٍد إیجاد خطة على وأمًا، أبًا ُیصبحا أن ذاك إذ یستطیعان                  فالزوجان
به اّتحدت الذي فالرجل أمًا، صارت أنها معرفة إلى السابقة هي المرأة كانت وإن المرأة. حشا في                   ذلك
مسؤولیة كلیهما علیهما تقع وهكذا أبًا. صار أنه قولها، على وباالعتماد بدوره، یعي واحدًا"                "جسدًا
قراره. أیضًا كان قرار نتیجة یرفض أو ُینكر أن الّرجل یستطیع فال بالفعل. ثّم بالقوة واألمومة                  األبوة
وعلى ذلك". أردت "أنت أرید"، كنت "ما أعرف"، ال "أنا كهذه: أقواٍل وراء یتخّفى أن یستطیع ال                   إنه
بالفعل تصبح وهي بالقوة، مسؤولّیتهما والمرأة، الرجل مسؤولیة الزواجّي االّتحاد فضمن حال،              كّل
خّطة عاملي أحد كان وإن ألنه، خاّص وجٍه على الّرجل ینال وهذا األحوال. بذلك تقضي                 عندما
إنه بذلك؟ یحفل ال أن للّرجل فأّنى المرأة. في تنمو الخطة تلك أن إذ حدة، على بیولوجیًا یبقى                    اإلنجاب،
إلیهما بالنسبة وذلك سببها، كانا التي الجدیدة الحیاة مسؤولیة معًا یتحمال أن والمرأة الّرجل واجب                 من

 وبالنسبة إلى الغیر.
وصلنا مّما وأعمق أبعد إلى نمضي أن المالئم فمن ذلك ومع نفسها. اإلنسانیة العلوم تتبّناها نتیجة تلك                   
والكنیسة "العطاء". ولـ "الشخص" لـ ذكرناها التي القیم ضوء على الزواجي العمل معنى فنحّلل                إلیه،

 تقوم بذلك في تعلیمها المتواصل، وال سّیما تعلیم المجمع الفاتیكانّي الثاني.
التبادل ذلك مسؤولة، بطریقة المتبادل العطاء إثبات إلى والمرأة الرجل ُیدعى الّزواجي العمل فترة في                 
االنفتاح یتضّمن لآلخر الواحد من الكامل العطاء منطق أن والحال الزواجي. التعّهد في أجریاه                الذي
لعطاء لیس نعم، األسرة. في أكمل بطریقة یتحّقق أن إلى مدعّو فالزواج وهكذا اإلنجاب: على                 بالقّوة
فیجب وحیاة. حّب شركة ذاته في إّنه إذ البنین، إنجاب في تنحصر واحدٌة غایٌة المتبادل والمرأة                  الرجل
التناسق بالحرّي یعني إنه "ذاتّي". لـ مرادفًا لیس هنا "حمیم" فـ العطاء. هذا حقیقة أبدًا ُتصان                  أن
الغایة، لبلوغ وسیلًة الشخص ُیعّد أن أبدًا یمكن فال وللُمعطیة. للُمعطي الواقعّیة الحقیقة مع                األساسّي
فقط وهكذا عمل. كّل غایة یكون أن ویجب یكون الذي هو فالشخص "متعة". موطن ُیعّد أن                  وخصوصًا

 یّتفق العمل وكرامة الشخص الحقیقیة.
ا، خاص تشجیعًا إلیكم أوّجه أن أوّد الّدقة، بهذه األهمیة بهذه موضوع في التأّملیة النظرة هذه ختام وفي                   
في الكنیسة تعلیم وتطبیق تفّهم على یساعدونكم الذین جمیع وإلى األعزاء، األزواج أیها أوًال                إلیكم
الروحّیین، القادة في خاٌص بنوع أفكر إني المسؤولتین. واألبوة األمومة وموضوع الزواج،              موضوع
الّتوافقیة لمذهب یخضعون ال الذین والناشرین والكتاب والفالسفة، والالهوتّیین، الكثیرین،            والعلماء
فئة إلى التشجیع هذا یتوجه ذلك عن وفضًال التیار". "بعكس بجرأة یسیرون والذین الّشائعة،                الثقافیة
جعلوا الذین الحقیقیّین، العلمانیّین الّرسل والمرّبین، واألطباء، الخبراء، من انقطاع، بال عددها              یزداد
إذ الجمیع! إلى الشكر أوّجه الكنیسة فباسم حیاتهم. في مهمّا عمًال واألسرة الزواج كرامة تعزیز                 من
منذ فأكثر أكثر بذلك اقتنعت لقد بطرس؟ خلیفة حتى أو واألساقفة الكهنة، یفعل أن بدونهم یستطیع                  ماذا
الكثیرین األزواج أشارك لكي االعتراف كرسي في الجلوس ابتدأت حین من األولى، كهنوتي               سنوات



الوقت في صادفت كما والرفض، الّتمّرد من صعبة حاالٍت صادفت وآمالهم: ومخاوفهم، همومهم،               في
أولئك جمیع یحضرني الرسالة هذه أسطر وفیما مدهشین. وتفاٍن مسؤولیة ذوي كثیرین أشخاصًا               نفسه

 األزواج، فأبّثهم حناني وأخّصهم بصالتي.
 

 الحضارتان
التي الحّب" "حضارة قضیة مجموع في تدخل المسؤولتین واألمومة األبوة قضیة إن العزیزة، األسر أّیها -13                  
السادس بولس دعاه ما أساس في األسرة أن بجالء یّتضح آنفًا قیل فمّما اآلن. بها أحدثكم أن في                    أرغب
مألوفًا، ذلك بعد وأصبح الكنیسة، تعلیم في الحین ذلك منذ دخل التعبیر وهذا (33)؛ الحّب"                 "حضارة
لحضارة ذكرًا یتضّمن ال وأن الكنیسة، موضوع في أو للكنیسة تدخل ُیذكر أن الیوم الصعب لمن                  وإنه
عن أیضًا غریب غیر وهو األولى، المسیحیة في البیتیة" "الكنیسة تقلید إلى یرجع التعبیر هذا                 الحّب.

 العهد الحالّي.
، (Civis) "مواطن" اللفظة من مأخوذة االجنبّیة في وهي "الحَضر"، من مأخوذة "حضارة" اللفظة إن                 
) "حضارة" للفظة مدلول أعمق إن األفراد. من فرد كّل لوجود السیاسي البعد على               وتدل
تاریخ من الحضارة بحت. "إنساني" باألحرى إنه الساسّیة. المادة في ینحصر ال (Civilisation             
العالم الخالق إلیه ألقى ومثاله، اهللا صورة على ُخلق فإذ واألدبّیة: الروحیة وحاجاته تّتفق ألنها                 اإلنسان،
في لیست التي الحضارة تولد المهّمة بهذه القیام ومن ومثاله. صورته على تشكیله أمر إلیه                 ووكل

 النهایة سوى "تأنیس العالم".
أنه على الحّب"، "ثقافة نقول أن أیضًا بإمكاننا ثّم ومن "الثقافة". معنى نفس ما، وجٍه على إذن، للحضارة                    
أحد من ُتستوحى الحالّي، معناها في الحّب، وحضارة مألوفًا. أصبح الذي بالتعبیر نكتفي أن األفضل                 من
له ویكشف كامًال إظهارًا لنفسه اإلنسان ُیظهر "المسیح... والّرجاء": "الفرح المجمعّي الدستور              مقاطع
"محبة" هو الذي اهللا وحي من تنطلق الحّب حضارة بأن القول ثّم من ویمكن .(34) دعوته" سمّو                   عن
المحّبة نشید في دقیقًا وصفًا وصفها قد بولس القدیس وأن ،(16 ،8 : 4 یو 1) یوحنا قول حّد                     على
التي بالمحّبة االرتباط شدیدة الحضارة هذه .(13 – 1 : 13) الكورنثیین إلى األولى الرسالة في                  الوارد
التي المتواصلة الثقافة بفعل تنمو وهي ،(5:5 (روم لنا" أعطي الذي القدس بالروح قلوبنا في                 "أفیضت
كّل الكّرام. وأبي الحقیقیة الكرمة "أنا اإلنجیلي: واألغصان الكرمة مثل في إیحائیة، بطریقة               ذكرت،

 غصن فّي ال یأتي بثمٍر ینزعه، وكّل ما یأتي بثمٍر ینقیه لیأتي بثمر أكثر" (یو 15 : 1 – 2).
الحّب" "حضارة بـ ُیراد ما یصبح أخرى، نصوٍص ضوء وعلى هذه، الجدید العهد نصوص ضوء على                  
األسرة كانت فإذا أیضاًَ. ممكنًا أمرًا الحضارة هذه في العضوّي األسرة اندراج سبب فهم ویصبح                 ممكنًا،
التي الكنیسة" "طریق أیضًا هي الحّب" "حضارة أن ُنضیف أن وجب األولى، الكنیسة"               "طریق
هذه سلوك إلى والدولّیة، الوطنیة األخرى، االجتماعیة والمؤّسسات األسر وتدعو العالم في              تمضي
عّلة فیها تجد التي الحّب بحضارة شّتى، ألسباب تتعّلق، فاألسرة وباألسر. األسر أجل من                الطریق،

 وجودها كأسرة. واألسرة، في الوقت نفسه، مركز حضارة الحّب وقلبها.
على الوحیدة الخلیقة هو اإلنسان وألّن محّبة"، "اهللا ألّن وعّي هنالك یكن لم إذا حقیقّي حبٍّ من ما                    
أن یمكنه ال ومثاله اهللا صورة على المخلوق واإلنسان "لذاتها". توجد أن إلى اهللا دعاها التي                  األرض،
هذه لنا كانت إذا إّال توجد أن یمكنها ال الحب وحضارة دا. مجر بذًال ذاته ببذل إّال كامًال وجودًا                    یوجد
وفهم الشخص فهم یستحیل وكذلك األسرة. في األشخاص" و"لشركة للّشخص، لإلنسان،             الصورة
– المسیح من ُبّد ال أّنه إّال األساسیة. المجتمع "خلیة" واألسرة الحّب. حضارة بدون األشخاص                 شركة
قد ثقافي، الستئصال عرضًة الخلیة تلك تصبح ال لكي – الّنسغ "األغصان" منها تستمّد التي                 "الكرامة"
الجهة فمن الحّب"، "فلسفة الجهة هذه من وجدت فإن وهكذا الخارج. من یأتي قد كما الداخل من                   یأتي
نزعاٍت من الیوم نراه ما ذلك ُیثبت كما وهّدامة، للحضارة مناوئة رّدة قیام الممكن من یزال ال                   األخرى

 وحاالت كثیرة.
حقیقیة، أزمة عمیقة؟ حقیقیٍة" "أزمٍة شكل في أوًال تظهر خطیرة أزمٍة عهد عهدنا أّن إنكار یستطیع من                   
"حقوق "شخص"، وحتى مجّرد" "عطاء "حریة"، "حّب" األلفاظ تعني هل مفاهیم. أزمة              أي
) الحقیقة" "تألق البراءة ظهرت ولهذا طبیعتها؟ ذات في تعنیه ما الحقیقة في تعني هل                الشخص"،
وال العالم، وإلى الكنیسة إلى بالنظر واألهمیة، التعبیر من الحّد هذا إلى ، (Veritatis Splendor               
الزواج في األشخاص، وشركة الحّریة موضوع في ألقها الحقیقة استعادت فإذا الغربّي. العالم               سیما
فعل ما نحو على – البّناء الكالم ممكنًا وُیصبح الحّب، حضارة نباء ینهض فقط ذلك عند                  واألسرة،

 المجمع – في ما هو من "تعزیز كرامة الزواج واألسرة" (35).



الحضارة تطّور إن للفرق: أوًال كذلك إنها األهمیة؟ من القدر هذا على الحقیقة" "تألق یجعل الذي ما                   
میزات ذو ثّم من وهو الجانب، واحديُّ األحیان أكثر في هو وتقنّي علمّي ُبرقي مرتبط                 المعاصرة
في والنفعّیة الّنظرّي، الحقل في الالأدرّیة ُیثمر معلوم، هو كما الوضعّي، والمذهب وضعّیة.               محض
واإلمتاع، اإلنتاج حضارة فالنفعّیة ما. نحٍو على نفسه، التاریخ ُیعید عهدنا ففي والعلمّي. األدبي                الحقلین
ففي األشیاء. ُتستخدم كما األشخاص فیها ُیستخدم حضارة "األشخاص"، حضارة ال "األشیاء"              حضارة
عرقلة مؤسسة واألسرة للوالدین، إزعاج مجلبة واألبناء أداًة، المرأة تصبح قد اإلمتاع حضارة               إطار
المدارس، في أدخلت التي الجنسیة، التربیة مناهج بعض تتّبع یكفي األمر هذا ولتیّقن أفرادها.                لحریة
الذي اإلجهاض تشجیع إلى المیل أو منهم؛ الكثیرین اعتراض مع بل أحیانًا، األهل رضى غیر                 وعن
مثالن هذان المرأة. سّیما وال الزوجین، قبل من ، (Pro Choice) االختیار" "حق بستار عبثًا                 یتسّتر

 من الكثیر الذي یمكن إیراده.
ما فكّل أُسسها. في مطعونة إّنها إذ مستهدفة، أنها ُتدرك األسرة أن یّتضح الثقافیة، الحال هذه مثل في                    
أن له یتیح ال وهذا له: تهدیدًا ویصبح اإلنسان موضوع في الكاملة الحقیقة ُیخالف الحّب حضارة                  یخالف
الذي أمان"، في "جنس أنه ُیّدعى ما وإن ولدًا. والدًا، زوجًا، كونه في باألمان یشعر وأن نفسه،                   یجد
األمان، من شيٍء على للّشخص، جوهرّي هو ما وفي الحقیقة، في هو لیس الّتقنیة" "الحضارة                 ُتشیعه
هو خطر.وما في جهتها من هي األسرة أن كما خطر، في نفسه یجد فالّشخص الخطر. شدید هو                   بل
ثّم ومن الحریة، إضاعة خطر إلیه یضاف نفسها، األسرة موضوع في الحقیقة ضیاع خطر إنه                 الخطر؟
وحدها والحقیقة الحقیقة، :(32 : 8 (یو یحرّركم" والحّق الحّق "تعرفون یسوع قال نفسه. الحّب                 إضاعة

 تعّدكم لحٍب یمكن القول بأنه "جمیل".
حبٌّ أي "جمیل"، غیر وحّب الجمیل". "الحّب عن البحث طریق في زمن، أّي كأسرة الحاضرة، األسرة                  

والمرأة، للرجل متبادل "استعماٍل" على أو ،(16 : 2 یو 1 (طالع جسد شهوة قضاء على                  مقصوٌر
هذه مثل إلى یقود ما الثقافیة" عصرنا "مناهج بعض في ألیس لضعفهم. عبیدًا األشخاص                یجعل

 العبودّیة؟ إنها مناهج "تعبث" بضعف اإلنسان، وتجعله أبدًا أشّد ضعفًا، وعاجزًا عن أّي دفاع.
،(21 : 16 یو (طالع العالم إلى إنسان بمجيء الفرح أفراحها جملة ومن الفرح: إلى تدعو الحب حضارة                    
الحقیقة" في حّبه اإلنسان "یجعل أن تعني الحب حضارة والدین. صارا بكونهما الزوجین فرح ثّم                 ومن
یمكنها وال لیست لإلنجاب ومعادیة االستهالك ذهنّیة بها توحي حضارًة ولكّن .(6 : 13 كور 1                  (طالع
الوثیقة الّربط ألن إّال ذلك فما الحّب لحضارة األهمیة بهذه األسرة كانت فإذا الحّب. حضارة تكون                  أن
ینال أن الّسهل ومن للّتجریح، معّرضة ذلك مع وهي علیها. قائمة والّسالالت األشخاص بین                والشدیدة
الشهادة أداء عن األسر تتوقف العقبات هذه وبسبب وتماسكها. وحدتها یهدم أو ُیضعف ما كّل                 منها
شأنها من الممّزقة واألسرة معاكسة. شهادة من نوعًا لها، إنكارًا تصبح أن بإمكانها بل الحّب،                 لحضارة
تنال محّتمة آثاٍر مع تنّفسه، حقول شتى في الحّب على بقضائها خاصة، حضارة" "ال صیغة تنّشط                  أن

 ُمجمل الحیاة االجتماعیة.
 

  الحبُّ متطّلب
والتي "تتأني"، التي المحبة – الكورنثیّین إلى األولى رسالته في بنشید بولس القدیس خّصه الذي الحّب  -14                   
جماله، یكمن هذا وفي حقًا. متطّلب حّب هو ،(7 – 4 : 13 كور 1) شيء" كل "تتحّمل والتي                     "ترفق"،
من والخیر اآلخرین. على مشعًا ویجعله الحقیقي، اإلنسان خیر یبني هكذا وهو متطلبًا، كونه                في
عنه یصدر عندما حقیقیًا یكون والحّب (36) االنتشار" إلى "یسعى توما، القدیس قول حّد على                 طبیعته،
أن یعرف والذي فیه. الغیر إشراك على ویعمل الخیر عنه یصدر عندما والمجموعات، األشخاص                خیر
الحّب أن ذلك أیضاًَ. الحّب اآلخرین من یطلب أن یستطیع وحده هو الحّب، باسم لنفسه لبا متط                  یكون
ما هذا ألیس اإلنجیل. على ینفتح َمن عند ذلك من أكثر وهو البشر؛ حاالت شتى في كذلك إنه                    متطلب.
األسرة أساس فیه ألّن المتطلب، الحّب هذا یكتشفوا أن الیوم بشر فعلى "بوصّیته"؟ المسیح                یعلُنه
تكون ال المحّبة أن الرسول رأي وفي شيء". كّل "تحمل على قاردًة یجعلها الذي األساس ذلك                  المتین،
قباحًة" و"أتت كبرًا، و"انتفخت" و"تباهت"، والحقد، "للحسد" خضعت إذا شيء" كل "تحّمل لـ               قابلة
كّل "تصّدق ذلك: غیر – بولس القدیس تعلیم حّد على – الحقیقیة المحّبة .(5 – 4 : 13 كور 1                      (طالع
البشر فادي المسیح، وقدرة .(16 – 8 : 4 یو 1) شيء" كّل على وتصیر شيء، كّل وترجو                    شيء،

 ومخلص العالم، تعمل فیها أیضًا.



التي الطریق اّتخذنا قد نكون الكورنثیین إلى بولس القدیس رسالة من عشر الثالث الفصل في تأّملنا إذا                   
الكتاب في نّص وال ونفاده. فوریّته في تفّهم بعده ما تفهما الحقیقّي الحّب حضارة معنى تفّهم إلى                   تقودنا

 المقدس مثل نشید الحّب یعّبر عن هذه الحقیقة بمثل هذه البساطة وهذا العمق.
بفعالّیة. یعارضه أن یمكن ما تنمي إذ الحّب، لحضارة تهدیدًا أیضًا تشكل الحّب تهّدد التي االخطار إن                   
أوسع نطاق في أو الزوجین، بأنانّیة ولكن الفرد، بأنانّیة فقط ولیس باألنانیة، شيء كل قبل هنا                  ونفكر
أشكالها، كل تحت األنانّیة، إن (القومّیة). أّمة أنانّیة أو طبقة أنانّیة مثل من االجتماعیة، باألنانیة                 أیضًا،
ذلك في إن األنانّیة"؟ "نقیض فقط هو الحّب أن ذلك یعني وهل الحّب. حضارة وجذریا مباشرًة                  تضاّد
یستلزمان الحب وحضارة الحب تحقیق كان إذا حتى سلبیة، بعدها ما وسلبیة للغایة "ضعیفًا"                لمعنى
كما الحّب مفهوم أما لألنانیة. كنقیض "الغیرّیة" عن التحّدث األفضل من األنانیة. أنواع كل على                 التغّلب
إلى األولى الرسالة في الوارد الحب نشید یبقى ولسوف وأكمل. أغنى لهو بولس القدیس                فصله
(كاألنانّیة المعزولة المظاهر عن أقل تتحّدث إنها الحّب. لحضارة العظمى الوصیة             الكورنثیّین،
العطّیة الذات. من متجّردة كعطّیة "وجد" كشخٍص اإلنسان لمفهوم الصریح الرضى عن منها               والغیرّیة)

 هي حتما "لآلخرین": إنها الُبعد األهم لحضارة الحّب.
الحقیقة. في حّریته ممارسة لفي اإلنسان اكتمال إن الحریة. عن اإلنجیلّیة الحقیقة صمیم إلى نبلغ بذلك إّنا                   
النظام أیضًا: وتعني الذات. عطّیة تعني إنها شيء: أّي نفعل بأن القدرة كأنها الحرّیة نفهم أن یمكن                   فال
الواجب. أهمیة أیضًا ولكن الحّرة، الشخص مبادرة فقط نلحظ ال العطّیة، معنى وفي للعطاء.                الداخلّي

 وهذا كّله یتحّقق في "شركة األشخاص". وها بنا نلج بذلك قلب كل أسرة.
الشخصانیة. مع عالقة في هما الحب وحضارة الحب إن والشخصانّیة. الفردانیة نواجه نفسه الوقت وفي                 
التعبیر في یكمن الجواب مفتاح إن الحب؟ حضارة تهّدد الفردانیة أألن بالتحدید؟ الشخصانیة               لماذا
هو و"یحّدد" یشاء، ما المرء فیها یمارس "حریًة" تفترض الفردانیة إن مجّرد". "عطاء               المجمعّي:
یفرضوا أو شیئًا، منه اآلخرون "یرید" أن یرضى وال بالنفع. علیه یعود أو یرضیه ما "حقیقة"                  نفسه
یصبح أن أو للحقیقة، وفقًا اآلخر "یعطي" أن یرید ال وهو موضوعیة. حقیقة باسم شيء أّي                  علیه
صعید على الشخصانیة تضاّد ال وهي واألنانیة. الذات مركزیة تالزم إذن الفردانیة مجردًا".               "عطاًء
الذات عطاء على اإلنسان یحمل إنه الغیر: إیثار في هو الشخصانّیة فمفهوم المفهوم. أو                "الُعرف"
11 : 15 یو (طالع المسیح السید عنه یتكّلم الذي الفرح إنه العطاء. هذا في الفرح وجود وعلى                   لآلخرین

 ؛ 16 : 20، 22).
حضارة بین الصراع من إطار في تعیش ما كثیرًا التي – األسر ضمنها ومن – البشریة المجتمعات على                    
"تحقیقًا" یؤكد ما وفي لإلنسان صحیحة رؤیة في تجدها ثابتة قاعدة عن تبحث أن ونقائضها،                 الحّب
أنه في خطورته وتكمن الحّب. لحضارة أكید نقیض سوى المزعوم الحّر" "الحب وما إلنسانّیته.                كامًال
األسر من ولكم – الحّب یهدم الواقع، في هو، فیما "حقیقیة"، عاطفة عن تعبیرًا ُیعرض ما                  كثیرًا
"طلیق" حبٍّ باسم األحوال، كل في "الحّقة"، العاطفیة النزوة وباتباع – الحّر"! "الحّب ذلك                قّوضها
توما القدیس یدعوها التي البشریة لغرائزه اإلنسان استعباد الحقیقة، في یعني، فهذا قید، كل                من

 "شهوات النفس" (37).
وبمساندة اإلغراء بمساعدة واالحترام اإلجالل من ظاهر تحت البشري الضعف یستغل الحر" "الحب               
عن الناجمة بالنتائج ُیكترث ال ولكن أدبي". "عذٍر بخلق الضمیر "تهدئة" إلى ُیسعى وبذلك العام.                 الرأي
ُیحرمون الذین األوالد الحب، في الشریك على عالوًة الثمن، یدفع عندما وباألخص التصرف، هذا                مثل
قید على زالوا ما والدین یتامى الواقع، في یكونوا، بأن علیهم وُیقضى والدتهم، أو والدهم عطف                  من

 الحیاة.
ولكن السعادة، من "مزید" وراء الدائم السعي في تكمن األخالقیة المنفعیة أساس أن المعلوم من                 
– عن خارجًا الفرد، على مقصوٍر لصالح فوري كإرضاء كلذة، فقط مفهومها في المنفعیة،                "السعادة"
ذات حریٍّة على المرتكز المنفعّیة، هدف إن . الحقّّ للخیر الموضوعیة المتطلبات – نقیض على حتى                 أو
للحضارة كتعبیٍر إلیه ُنظر إذا حتى للحّب، نقیضًا یشكل – مسؤولة ال حرّیة أعني – فردانّي                  اتجاه
أشكال ومختلف متماشیًا للحریة، المفهوم هذا مثل یرتضّي المجتمع وعندما مجملها. في              البشرّیة
لألسرة. ودائمًا منظمًا تهدیدًا تشكل المماألة هذه مثل أن سریعًا یستبین فیها، ومشاركًا البشرّي                الضعف
االحصاءات، في الواردة المشؤومة النتائج من كثیر إلى الصدد، هذا في نشیر، أن الممكن لمن                 وإنه

 وإن بقي الكثیر منها مغمورًا في قلوب رجاٍل ونساٍء، كجراح مؤلمة ودامیة.
التجّدد قدرة من ذكرنا التي العقبات تحرمه لم إذا الجراح، هذه ُیبرئ أن لقادٌر والوالدین الزوجین حّب إن                    
اإللهّیة بالنعمة االرتباط كّل مرتبطة القدرة وهذه البشرّیة. المجتمعات على والخالص بالخیر تعود               التي



المبادرة. لتكرار الضروریة الروحّیة بالقدرة اإلنسان تزّود والتي والمصالحة، الغفران إلى             الداعیة
التوبة سر بواسطة الكنیسة، في المسیح السید مالقاة إلى یحتاجون األسرة أعضاء فإن               ولذلك

 والمصالحة العجیب.
علینا الشقاق. یتهّددها التي تلك وباألخّص األسر، أجل ومن األسر مع الصالة أهمیة لنا تستبین وهكذا                  
یمكن ال وشاقة ضّیقة عقباٌت تتخّللها أو الطریق تصعب عندما حتى دعوتهم، األزواج یحّب كي                 الصالة

 ظاهریًا التغّلب علیها. في مثل تلك الظروف، یجب أیضًا أن نصّلي لكي یبقوا أمناء لتحالفهم مع اهللا.
الطریق هذه نفسه الوقت في ونعلن اقتناعنا عن ُنعرب أن نوّد الرسالة، هذه في الكنیسة". طریق "األسرة                   
أن المهّم من .(14 : 7 متى (طالع السماوات ملكوت إلى تقود ، والعیلّیة الزوجّیة الحیاة خالل من                    التي،
وتعلن تعّلم الكنیسة فإن لذلك القدیسین". "شركة لـ استعدادًا األسرة في األشخاص" "شركة               تصبح
"العظمى" الفضیلة بولس القدیس مع إّیاه معتبرًة ،(7 : 13 كو 1) شيء" كل على "یصبر الذي                   الحّب
وفي واألسر. األزواج الحّب، إلى مدعّوون فالجمیع ألحد: حدا یضع ال والرسول .(13 :13 كو 1)                

 الكنیسة، في الواقع، الجمیع على السواء مدعّوون إلى كمال القداسة (طالع متى 5 : 48) (38).
 

 الوصّیة الرابعة: "أكِرم أباَك وأّمك"
صّح إذا تضامنها، وعن الداخلّي وتماسكها األسرة عن العشر الوصایا من الرابعة الوصّیة تتحّدث -15                 
عن الحدیث یدور إنما الواقع، في ولكن، األسرة. عن صریحًا تعبیر وال الوصّیة في ذكر ال                  القول.
هذا: من مالءمة أكثر تعبیرًا اإللهّي المشترع یجد لم األجیال، بین الشركة هذه عن ولإلفصاح                 األسرة.
ُیعلي ال التعبیر وهذا األسرة. هي عما لنعبر آخر أسلوٍب أمام هنا فنحن .(12 : 20 (خروج                   "أكرم..."
فاألسرة عنها. الناجمة والحقوق سیمائها على ضوءًا یلقي ولكنه مصطنعة"، "بطریقة األسرة شأن               من
األجیال وبین واألوالد، األهل وبین األزواج، بین العرى الوثیقة المتبادلة العالقات من مجموعٌة               هي
تعالى: قوله إّال أفضل ضمانًا لذلك یجد لم واهللا علیها. المحافظة الواجب من جماعٌة، إنها                 المختلفة.

  "أكِرم".
هذه .(12 : 20 (خر إّیاها" إلُهك الرّب یعطیك التي األرض في أّیامك تطول لكي وأمك، أباك أكِرم                    
یا "إسمع، باهللا: إسرائیل وشعب اإلنسان عالقة تنظم التي الثالثة األساسیة المبادئ تكّمل               الوصیة
.(3 : 20 (خر تجاهي" أخرى آلهٌة لك یكن "ال .(4 : 6 (تث واحد" رّب هو إلهنا الّرب إن                      إسرائیل:
وكل قلبك، "بكل تحبه أن یجب شيء": كل "فوق اهللا محبة وصیة والعظمى، األولى الوصیة هي                  تلك
اإلطار هذا في الرابعة الوصیة إدراج لفي وإن .(37 : 22 متى طالع 5؛ : 6 (تث قوتك" وكل                     نفسك
الحیاة، أعطیاك ألنهما الرب، السید ما، نوعًا لك، یمثالن ألنهما وأمك" أباك "أكرم كبیرًا:                مغزًى
لك. األوالن المحسنان اهللا، بعد وإنهما، ثقافة. في أمة، في ساللة، في البشري، الوجود في                 وأدخالك
الصالح هذا فریدة، بطریقة یشاركونه، فالوالدون بالذات، الخیر كان وإذا وحده، الصالح اهللا كان                وإذا
الوصیة إن تعالى. أداؤها الواجب العبادة مع التشابه من نوع هذا ففي أبویك! أكرم لذلك:                 األسمى.
في اإلكرام، إن و"أحبب". "أكرم" بین لوثیقة العرى إن المحبة. بوصیة االرتباط كل مرتبطة                الرابعة
اهللا محبة المحبة، بُنشدانها إال كمالها ملَء تجد ال بدورها، هذه، ولكن العدالة؛ بفضیلة مرتبٌط                 جوهره،

 ومحبة القریب. ومن هم أقرُب األقربین أكثر من أعضاء األسرة، الوالدین واألوالد؟
واحد؟ لطرٍف ملزمٌة هي هل الرابعة، الوصیة إلیها تشیر التي األشخاص بین المتبادلة العالقات نوعیة                 
مباشرة، غیر وبطریقة ولكن، الحرفي. بالمعنى أخذناها ما إذا نعم، فقط؟ الوالدین بإكرام تأمر هي                 هل
َدعك أي تعرف!، تعني "أكرم" والدیهم. قبل من لألوالد الواجب "اإلكرام" عن أیضًا الكالم                یمكننا
أعضاء سائر شخص على ثم الكل، قبل وأمك، والدك شخص الشخص، على الصادق للتعرف                تنقاد
وبهذا شخص"، إلى شخص من متجرد "عطاء أنه القول ویمكن إطالقًا. متجرد موقف اإلكرام                األسرة.
تفرض فإنما واألم، األب إكرام تفرض الرابعة الوصیة كانت إذا والحب. یتالقى اإلكرام فإن                المعنى،
اإللهیة بالوصیة فكأني أنفسهم. الوالدین عاتق على واجبات تلقي فإنها عینه، وللسبب األسرة. لخیر                ذلك
األوالد یقدمه أن الواجب (والحب) اإلكرام لكم یستحق تصرفًا تصرفوا الوالدون، أیها قائلًة:               تذكرهم
"أكرم والوصیة متبادل. اإلكرام فإن النهایة وفي أدبي"! "فراغ في یهبط اإلكرام واجب تدعوا ال                 لكم!
ألنهم لذلك أهٌل إنهم وبناتكم. بنیكم أكرموا قائلًة: الوالدین، إلى مباشرة غیر بطریقة تتوجه وأمك"                 أباك
التي الحمیمة الُربط عن وبتعبیرها لتكونهم. األولى اللحظة منذ واجٌب وهذا علیه: هم ما ألنهم                 ُوجدوا،

 تشد األسرة، فإن هذه الوصیة تبرز بذلك قاعدة تضامنها الداخلي.
"لكي" األداة هذه إیاها". إلُهك الرب یعطیك التي األرض في أیامك تطول لكي ..." بقولها: الوصیة وتتابع                   
في البتة نقصان ال أنه القول إلى فنسارع عمرك! فیطوُل تكرُم "نفعي": حساب بفكرة توحي أن                  یمكنها



إنه الفوائد". "توقع یومًا: یعِن لم واإلكرام متجرد. موقف من بطبیعته القریب "أكرم"، األمر: هذا                 ُبعد
بفوائد یعود العیلیة، المجموعة أعضاء بین القائم المتبادل اإلكرام موقف بأن ننكر أن الصعب                لمن

 كثیرة. اإلكرام مفیٌد حقًا، كما أن كل عمل خیٍر "مفیٌد".
عدم یأخذ (ومنه بالزواج المرتبط األعظم الخیر ذاك معًا"، "الكینونة خیر شيء كل قبل األسرة تحقق                  
وكذلك ذاٌت، الواقع، في هو، فالشخص الذات. خیر أیضًا یعني أن ویمكن العیلیة. وبالمجموعة                انحالله)
واحدة. جماعیة ذاتًا ویشكلون الوثیق، الشركة رباط یجمعهم أشخاص من تتألف ألنها األسرة،               حال
من وأكثر الدولة، من وأكثر األمة، من أكثر آخر: اجتماعي تنظیم أي من أكثر ذاٌت هي                  واألسرة
الذات، صفة تملك الدول، منها وباألخص المجتمعات، هذه الدولیة. المنظمات من وأكثر              المجتمع،
أو "نظریة"، فقط هي هل هذه، مالحظاتنا األسر. ومن األشخاص من تأتیها ما بقدر المعنى،                 بحصر
هي عما للتعبیر أخرى طریقة إنها بل كال! العام؟ الرأي أمام األسرة شأن" "إعالء في منا رغبًة                   نطلقها

 األسرة، وعما نستنتج أیضًا من الوصیة الرابعة.
ندرك أن شئنا إذا أیضًا الوصیة هذه أهمیة إلى تشیر فهي فیها. ونتعمق إلیها نتنبه أن بنا یجدر حقیقٌة تلك                      
فیقول: تعالى اهللا أما القانوني. التعبیر إلى تلجأ التنظیمیة فالتدابیر اإلنسان. حقوق عصریًا               إدراكًا
األمر فعل من انطالقها تأخذ لم إذا مجدیة وغیر هزیلًة اإلنسان" "حقوق تبقى النهایة، وفي                 "أكرم".
الحقوق اإلنسان. "هذا" إنسان، أنه لمجرد باإلنسان االعتراف انعدم إذا آخر، وبتعبیر "أكرم"؛               هذا:

 وحدها، ال تفي بالمرام.
وأنها األسرة، عبر" "تمر الدولیة والمنظمات "والدول" األمم حیاة بأن نردد أن بشيء المبالغة من فلیس                  
وأطلق جهز مما بالرغم ـ فیه نعیش الذي والعصر العشر. الوصایا من الرابعة الوصیة على                 "ترتكز"
عن الناجم "التغرب"، لخطر واسع، نطاق على عرضة، یبقى ـ قانوني طابع ذات عدیدة تصریحات                 من
وإنه إنسانًا. یكون بأن "فقط" اكتفى إذا إنسانیة "أكثر" یكون اإلنسان بأن تنادي التي "العقالنیة"                 البوادر
تلعب هنا عصرنا. یهدد اإلنسان كمال مختلفة، بطرق یثري، ما لكل التنكر أن من التثبت السهل                  لمن
بالوصیة ثم، ومن باألسرة، واسع نطاق على یرتبط الواقع، في الشخص، فإثبات دورها:               األسرة
رجًال! كن مظاهرها. مختلف في اإلنسان لكینونة األولى المدرسة األسرة تكون اهللا، قصد في                الرابعة.
حد على للعالم، وكمواطٍن للدولة، وكمواطن للوطن، كابٍن رجًال األسرة: تتناقلها التي الوصیة هي                تلك
] للبشر، "محب اإلنسان على عطوٌف إله هو الرابعة الوصیة البشریة أعطى الذي وذاك الیوم. نقول                 ما
تكون أن یرید إنه والحیاة. الحب إله هو الكون خالق إن الیونانیون). یقول كما ، [philanthropos                
الحیاة، له تكون أن 10:10)؛ یو (طالع المسیح السید أعلن كما بوفرة، له تكون وأن لإلنسان                  الحیاة

 وقبل كل شيء بواسطة األسرة.
اهللا أمر ما مثل على المحبة، وصیة لنا ترك قد المسیح السید أن یبقى ولكن الحقیقة. تكمن ذلك، كل في                      
یؤدیه كعمٍل لإلنسان أعطي إنه وهمًا: لیس إذن فالحب وأمك". أباك "أكرم سیناء: جبل على                 تعالى
ویصبح "واجبهم"، لـ أول كمبدٍإ الزواج، سر في والمرأة، الرجل إلى به وُیعهد اإللهیة. النعمة                 بمساندة
الزوجان یتبادل بالسر االحتفال في وكأٍم. كأٍب ثم ومن أوًال، الزوجي المتبادل، اللتزامهما قاعدًة                لهم
الحضارة محور هو ذلك وتربیتهم. األوالد لتقبل استعدادهما معلنین اآلخر، واحدهما وتقبل              تقدیم

 اإلنسانیة التي ال تحدید لها بغیر "حضارة الحب"؟
األسرة في تجد التي الحب لحضارة الرئیسي القوة خط یمر بها ومنبعه. الحب هذا عن التعبیر هي األسرة                    

  "قواعدها االجتماعیة".
وفي مصغرة". "كنیسة بیتیٌة"، "كنیسٌة أنها األسرة عن تحدثوا المسیحي، التقلید مدى على الكنیسة، آباء                 
كأسرة، معًا" "الكینونة للبشریة. المشترك والعیش الحیاة تنظیم على قادرٌة الحب حضارة أن               رأیهم
ولكي إنسان، أنه ُیثبت أن فیه إنسان كل یستطیع جماعي مجاٍل وخلق اآلخر، للبعض البعض                 ووجود
نفسیة أو جسدیة بعاهاٍت مصابون أشخاٌص األحیان، بعض في لدینا، المحسوس. اإلنسان "هذا"               یتثبت
هذا تشابه أن بإمكانها نفسها واألسرة منهم. یتخلص أن وتقدمیًا" "متحضرًا المزعوم المجتمع               یفضل
أو المشوهین المسنین عن متسرعة، بطرق تتخلى، عندما كذلك لتصبح وهي المجتمع. من               النوع
،(38 : 20 (لو یحیون" "الجمیع له الذي اإلله بذاك إیمانهم النعدام كذلك یتصرفون وإنما                 المرضى.

 والذي به الجمیع مدعوون إلى ملء الحیاة.
وبحرارة الدوام على توجهنا إذا إال ممكنة غیر ولكنها وهمًا. لیست وهي ممكنة، الحب حضارة إن أجل،                   
ـ 14 : 3 أف العالم"(طالع في أمومة) (وكل أبوٍة كل تنبثق منه الذي المسیح، یسوع ربنا أبي اهللا،                     نحو

 15)، والذي منه تنبثق كل أسرة بشریة.
 



 التربیة
اإلنسان أن هي األولى أساسیتین: بحقیقتین التذكیر یجب السؤال هذا عن لإلجابة التربیة؟ مقومات هي ما 16ـ                   
لمن یصلح وهذا المتجرد. ذاته بعطاء یتحقق إنسان كل أن هي والثانیة والحب؛ الحق في لیحیا                  مدعو
األشخاص. بین المتبادلة الشركة معنى فیها یسمو فریدًا أسلوبًا إذن التربیة تشكل ُیربي. لمن كما                 یربي
التربیة إلى ُینظر أن ُیمكن القبیل، هذا ومن للتعبیر. الروحي المعنى حسب "یلد" شخٌص هو                 فالمربي
ُتشرك بل یربى، الذي واإلنسان المربي بین فحسب وثیقًة عالقًة ُینشُئ ال حیاة تواصل إنها                 كرسالة.
 اإلثنین معًا في الحق والحب، الغایة القصوى التي یدعو إلیها كل إنسان اهللا اآلب واالبن والروح القدس.
األم تحبل عندما خصوصًا ذلك ویتضح مستقلین. أفراد بین والتفاعل معًا الكینونة واألمومة األبوة تشترط                 
ئٍذ منذ یتشح خاصًا رباطًا تخلق األمومي الحشا في الوجود لهذا األولى فاألشهر جدید. بشري                 بكائن
كل مباشرة، غیر بطریقة ولكن، فحسب، الولد بنیة األم تكون ال الوالدة، قبل ما فترة وفي تربویة.                   بقیمة
التأثیر الذهن عن یغرب أال یجب أنه إال الولد، نحو األم من یتوجه التطور كان إذا وحتى أیضًا.                    بشریته
سیظهر الذي المتبادل التأثیر هذا في الوالد یشارك ال سیولد. الذي الطفل األم على یمارسه الذي                  النوعي
فترة في ومساندة انتباه من یقدمه بما مسؤوًال التزامًا یلتزم أن فعلیه ذلك، ومع الطفل. والدة بعد                   علنًا

 الحمل، وإذا أمكن أیضًا في ساعة الوالدة.
ذلك في ألن عطیة، هي زوجته، المرأة، أمومة أن الرجل یشعر أن الواجب من الحب" "لحضارة وخدمًة                   
هذه في المسؤولیة من قسطه ألخذ باستعداده رهٌن كثیرة أشیاء التربیة. تطور كل على قویًا                 تأثیرًا
هي إذن التربیة زوجته. أمومة في وكأٍب كزوج لاللتزام وبانقیاده اإلنسانیة، عطاء من األولى                المرحلة
الجدید المولود إلى البالغة إنسانیتهما معًا ینقالن إنهما الوالدان: به یقوم حٌر إنسانٌي عطاٌء شيء كل                  قبل
حال في أیضًا یتم وهذا العالم. إلى معه یجلبهما اللتین اإلنسانیة وطراوة الِجدة یعطیها هو، بدوره                  الذي،
التربیة تعطي أن یمكنها هؤالء حالة فإن حینئٍذ، وحتى وجسدیة؛ نفسیة بعاهاٍت مصابین أطفاٍل                والدة

 زخمًا خاصًا.
اهللا یرید الذین األبناء بمحبة تتقبال ألن مستعدان أنتما "هل بحٍق: إذن الكنیسة تسأل بالزواج، االحتفال إبان                   
الحب یعبر التربیة في .(39) والكنیسة" المسیح السید شریعة حسب بتربیتهم تقوما وأن َیمَنحكماهم                أن
نقطة عند ذاتها، عن تعبر التي األشخاص" "شركة فإن والدین. بین حقیقي كحٍب ذاته عن                 الزوجي
غنًى وكل بالتربیة. األوالد إلى بامتدادها وتثرى تكتمل الزوجي، الحب شكل تحت األسرة،               انطالق
یتدنى لئال به وُیضطلع ُیحضن أن یجب األسرة في ویترعرع یولد الذي اإلنسان یشكله ومرتقٍب                 كامٍن
دینامیًا لتبادًال أیضًا هذا في وإن النضوج. دائمة إنسانیة في یتفتح ذلك من العكس على بل                  وینتقص،
اإلنسانیة تعلیم بمهمة یضطلعون إذ وهم، ما. حٍد إلى تربیًة بدورهم، المربون، األهل أثنائه، في                 یلقى،
ُبنیة للعیان تظهر وهنا اإلنسانیة. تلك على أنفسهم هم یتدربون هؤالء فبسبب األخصاء،               ألوالدهم

 األسرة العضویة، ویتوضح المعنى األساسي للوصیة الرابعة.
إلى ینضُم الذي باألسرة الخاص "نحُن" إلى بالتربیة یمتد وامرأته، الزوج باألبوین، الخاص "نحُن" إن                 
جهة، من هامًا دورًا الوالدین والدا یلعب الصدد، هذا وفي تدریجي. توسع على وینفتح السالفة                 األجیال
الخالق، اهللا عمل في یشاركان الحیاة، بمنحهم األبوان كان وإذا أخرى. جهة من األوالد، أوالد                 وكذلك
قول حد على اإللهیة، األبوة إن معًا. واألمومي واألبوي التربوي أسلوبه في یشاركان بالتربیة                فإنهما
وباألخص ،(15 ـ 14 : 3 أف (طالع الكون في أمومة وكل أبوة كل ومثال أساس تشكل بولس،                    القدیس
أكمل علمنا الذي األزلي اآلب كلمة هو اإللهیة، التربیة أسلوب وبشأن البشریتین. واألبوة               األمومة
كشف وبذلك اإللهیة. البنوة أي إلنسانیته، والكامل الحقیقي البعد لإلنسان كشف بتجسده، إنه، إذ                تعلیم،
تدخل ـ وخارجها األسرة في ـ تربیة كل المسیح، فبالسید اإلنسان. لتربیة الحقیقي المعنى هو ما أیضًا                   لنا
السر في ذروتها وتبلغ األسر، ومع البشر مع تعامله في التربوي، اهللا ألسلوب الخالصي البعد                 في
الوقت وفي دومًا هي التي ـ المسیحیة التربیة إلى سعٍى وكل وقیامته. الرب السید موت سر                  الفصحي،

 نفسه تربیٌة لكمال اإلنسانیة ـ ینطلق من "قلب" فدائنا.
إنهم أساسیة: بكفاءة الحقل هذا في أیضًا وینعمون ألوالدهم، والرئیسیون األولون المربون هم األهل إن                 
والدولة. الكنیسة مثل أخرى، ومنظمات أشخاص مع التربویة رسالتهم یتقاسمون وهم هم. ألنهم               مربون
واجٌب بل ال حٌق إنه المبدأ، هذا أساس وعلى التعاون. لمبدأ عادٍل بتطبیق دومًا یتم أن یجب ذلك أن                     إال
وإمكاناتهم حقهم أولویة تفرضه الذي تعدیه الممكن وغیر الجوهري الحد احترام مع األهل، ُیرفد                أن

 الحسیة.
یلبوا أن األهل یمكن ال الواقع، في العیلیة. النواة خیر في بإسهامه الوالدین حَب إذن یرفد التعاون مبدأ إن                     
میدان وإلى التثقیف، إلى یعود ما في باألخص مجمله، في التربوي األسلوب متطلبات كل                وحدهم



إن حیث من الجوهري، طابعه ویثبت واألمومي، األبوي الحب هكذا التعاون فیكمل الواسع.               االستشراك
وبموافقتهم، األهل، باسم إال یعملوا أن یمكنهم ال التربوي، التطور في یشاركون الذین األشخاص                كل

  وحتى ـ على قدٍر ما ـ ألنهم أوكلوا إلیهم ذلك.
النفساني النضج من الئق مستوى بفضل وببلوغها، الذاتي. ـ التثقیف مرحلة إلى التربویة المسیرة تقود                 
بلغها التي األهداف الذاتي" "التثقیف یتعدى الزمن، مر وعلى ذاته". "تثقیف اإلنسان یبدأ               والجسدي،
وأوساطًا جددًا، أشخاصًا المراهق فیلتقي فیه. یترسخ ذلك مع ینى ال والتي التربوي، التطور                سابقًا
صالحًا یكون أن یمكن تأثیرًا حیاته على ُیؤثرون الذین الصف ورفاق المعلمین وباألخص               جدیدة،
ویقف األسرة في تلقاها التي التربیة عن ما حٍد إلى یخرج المرحلة، هذه وفي لها. مناهضًا أو                   للتربیة
األسرة بتربیة یتأثر وأن إال التربوي التطور یمكن ال ذلك، من الرغم على ولكن، الناقد. موقف أهله                   من
یبقى الخاص اتجاهه أخذ أو تبدل إذا وحتى بنتًا. أم كان صبیًا الولد، على بدوره ویؤثر                  والمدرسة،

 الشاب وثیق االرتباط بجذوره الوجودیة.
مرتبطًا ویبقى جدیدًا منحًى (12 : 20 (خر وأمك" أباك "أكرم الرابعة الوصیة ُبعد یتخذ اإلطار، هذا في                    
من واألساسیان األوالن العنصران هذان واألمومة، واألبوة التربوي. التطور بمجمل عضویًا             ارتباطًا
الجسد بحسب فالوالدة عمقًا. وأكثر جدیدة وآفاقًا أبعادًا واألوالد الوالدین أمام یفتحان اإلنسانیة،               عطاء
من الرابعة الوصیة إن بأكمله. التربوي التطور بواسطة ومتشابك، متدرج جدید، "بتوالد" البدء               تعني
على نفسها الوصیة تفرض القول، سبق كما ولكن، وأمه. أبیه إكرام الولد على تفرض العشر                 الوصایا
وهذا والكبار؛ الصغار أوالدهما "یكرما" أن أیضًا، هما فعلیهما، ما. نوعًا "ممائًال" واجبًا               الوالدین
االعتراف أي اإلكرام"، "فمبدأ المدرسیة. المرحلة فیها بما كلها، التربویة المسیرة طیلة محتم               الموقف

 باإلنسان كإنسان واحترامه، هو الشرط األساسي لكل أسلوب تربوي حق.
التقلید ضوء على أنه، القول فیمكن به. تضطلع أن علیها رائد بدور الكنیسة تتمتع التربیة، مجال في                   
"مع" یعزز أن بل واألدبیة، الدینیة الشخص تربیُة الكنیسة إلى فقط ُتسند أن یمكن ال المجمعي،                  والتعلیم
الكنیسة، في التربوي بواجبها النهوض إلى مدعوة األسرة إن الشخص. تربیة أسلوب كُل               الكنیسة
األسرة، بواسطة تربي أن في باألخص ترغب والكنیسة ورسالتها. الكنیسة حیاة في بذلك               مساهمًة
النوعیة والهبة السر، هذا عن الناجمة الفعلیة" "النعمة وبمعونة الزواج، سر جراء من لذلك                المؤهلة

 الخاصة بكل جماعة عیلیة.
لها یسمح الذي الدینیة التربیة میدان بالحقیقة هو األسرة عن فیه ُیناب أن یمكن ال الذي المیادین أحد إن                     
الكنیسة في األسرة موقع یحددان الدیانة األوالد وتعلیم الدینیة التربیة إن بیتیة". "كنیسة كـ تنمو                 بأن
أدق وبنوع لألَسر، إن الدینیة. الحریة بمبدأ االرتباط وثیُق لحُق إنه والرسالة. للتبشیر فاعل                كعنصر
ولكن، واقتناعاتهم. یتوافق والخلقیة الدینیة للتربیة معینًا نموذجًا ألوالدهم یختاروا بأن الحریة              للوالدین،
أن الضروري من فإنه رهبانیة، بإدارٍة مدارس إلى أو كنسیة مؤسسات إلى المهمة تلك إیالئهم                 ومع

 یكون حضورهم التربوي ثابتًا وفاعًال.
الزوجیة. للحیاة التحضیر إطار في وبخاصة، الدعوة تمییز مسألة أیضًا ُتهمل إال یجب التربیة وفي                 
صالح هذا مثًال: للخطاب ندوات بتنظیم للزواج، للتحضیر قیمًة ومبادراٍت جهودًا بذلت              فالكنیسة
على باألخص یقع كزوجین المستقبل لحیاة التحضیر أن األذهان عن یغیب أال یجب ولكن                وضروري.
ومن المناسبة. وبالطریقة المهمة، بهذه تقوم أن تستطیع روحیًا الناضجة األسر وحدها األسرة.               عاتق
التنظیمات، من مختلفة أنواع في یتجلى األسر بین وثیق تعاون قیام ضرورة إلى النظر نلفت أن                  الالئق
األشخاص یقرب ال الذي التضامن ویقویها یدعمها العیلیة المؤسسة إن لألسر. العیلیة الجماعات               مثل
عن القوى، جمیع بتضافر البحث، وعلى معًا، الصالة على یحثها إذ أیضًا، الجماعات بل                فحسب،
األسر رسالة مظاهر من رفیع مظهٌر ذلك في ألیس الحیاة. عنها تتمخض التي الهامة للمسائل                 أجوبٍة
فإن ذلك، عن فضًال بینها. ما في تضامٍن روابط عقد إلى األسر تسعى أن المهم لمن إنه األسر؟                    بواسطة
عن فیتأتى آخرون. أوالٌد واألوالد آخرون، والدون یثقفهم فالوالدون تربویة: خدمات بتبادل یسمح               هذا

 ذلك تقلیٌد تربوٌي فریٌد، یعززه طابع "الكنیسة البیتیة" الخاص بالعیلة.
"شركة إنها حیث من البشریة األسرة به ترتوي ما لكل ینضب ال الذي الینبوع هو المحبة إنجیل إن                    
ثمرة النهایة في ألنه السامي، والمعنى العون الحب في یجد بأكمله التربوي واألسلوب               أشخاص".
ال الشخص، تربیة تالزم التي واإلخفاقات واآلالم الجهود من وبسبٍب الزوجین. بین المتبادل               العطاء
"أحَب الذي في إال نجده لن روحیة قدرٍة ینبوع من بد ال ذلك، على وللتغلب للمحنة. یتعرض الحب                    یني
بها، منوطة إنها الحب"؛ "حضارة منظور في كلیًا التربیة تنتصب وبهذا .(1 : 13 (یوحنا الغایة"                  إلى

 وعلى مدى واسع، تسهم في بنائها.



األسر تثابر حتى اإلنسان، تربیة أجل من تضرع العیلة، سنة خالل والدائمة، الواثقة الكنیسة صالة إن                  
الكنیسة إن تذلیلها. یمكن ال وكأنها خطرة، صعاب من بالرغم وأمل، وثقة بشجاعة التربویة مهمتها                 في
بدون الكنیسة، توزعها قدراٍت اهللا، محبة ینبوع من المنبثقة الحب" "حضارة قدراُت تسود كي                تصلي

 انقطاع، لخیر األسرة البشریة جمعاء.
 

  األسرة والمجتمع
جوهریة مؤسسة لذلك، وهي، المجتمع، في الصغرى الخلیة إنها األشخاص، من جماعٌة األسرة إن 17ـ                 
في بها ُیعترف أن شيء، كل وقبل أوًال، المجتمع؟ من كمؤسسٍة األسرة تنتظر فماذا مجتمع. كل                  لحیاة
بالزواج الخاصة بالهویة مرتبطة هذه الفرد طبیعة إن اجتماعیًا. فردًا بصفتها ُتقبل وأن               ُهویتها،
في وامرأة، رجل به "یؤلف تحالف من یتكون العیلیة، المؤسسة أساس یشكل الذي فالزواج،                وباألسرة.
.(40) وتربیتهم" األوالد وإلیالد الزوجین لخیر األصیل بطابعها تعمل الحیاة، مدى جماعًة بینهما،               ما
فإن وبالعكس، المجتمع. حضن في "كزواج" وُیصبت به ُیعترف أن یمكن االتحاد هذا مثل                وحده
وتثبت، بها ُیعترف أن یمكن ال أعاله، الواردة والشروط تتوافق ال التي األخرى، األشخاص                ارتباط

 حتى وإن شاعت الیوم، أخصه حول هذه النقطة، میوٌل تهدد مستقبل األسرة والمجتمع نفسه.
مثل إن واألسرة! الزواج بجوهر تتعلق أساسیة أمور في بتساهله یجازف أن بشري مجتمع أي یمكن ال                   
بین ما والشركة للسالم الحقة بالمتطلبات األضرار یلحق أن إال یمكن ال الخلقي والتسامح التساهل                 هذا
المختصة، المنظمات تدعو ولماذا األسرة، هویة عن بقوة الكنیسة تدافع لماذا ذلك من لنفهم إنا                 الناس.
عصرنٍة عن اإلعراض إلى الدولیة، المنظمات وكذلك السیاسیة، الحیاة عن المسؤولین             وباألخص

 ظاهریة وخاطئة.
جماعٌة نوعها، من فریدة وبطریقٍة الجذور، عمیق اجتماعٌي واقٌع هي وحب، حیاٍة كشركة األسرة، إن                 
وواقع األسرة ـ المؤسسة سیادة تأكید إن بشروط. مقیدة كثیرة نواٍح من كانت وإن مطلقٌة،                 سیدٌة
في الرسولي، الكرسي أصدر الشأن، وبهذا األسرة. حقوق عن التحدث إلى یقودان الكثیرة               ارتباطاتها

 العام 1983، شرعة حقوق األسرة، التي التزال تحافظ بعد على كل واقعیتها.
فإن أشخاص، شركة األسرة كانت إذا الواقع، في اإلنسان. بحقوق وثیقًا ارتباطًا ترتبط األسرة حقوق إن                  
هذه من فالبعض یؤلفونها. الذین األشخاص لحقوق العادل بالتطبیق معبرة، بطریقٍة منوٌط،              إشراقها
هناك، أن كما األوالد؛ وبتربیة المسؤول باإلیالد الوالدین حق مثل من األسرة، مباشرًة یعني                الحقوق
خاصة، بأهمیة یتحلى ما منها مباشرة: غیر بطریقة ولكن العیلیة، النواة تعني أخرى حقوقًا                بالعكس،

 كالحق في التملك ـ وباألخص ما یسمى الملكیة العیلیة ـ والحق في العمل.
مجموع من أكثر شٌي هي األسرة ألن الشخص، لحقوق حسابیًا مجموعًا فقط لیست األسرة حقوق أن إال                   
هذا ومن أجیال. عدة من مؤلفٌة جماعٌة وأحیانًا واألوالد، الوالدین شركة إنها حدة. على كل                 أعضائها،
من وانطالقًا وممیزة. خاصة حقوقًا وتتطلب تنشئ اإللهي، للتدبیر وفقًا یتحقق كفرٍد صفتها فإن                الواقع،
الصعیدین على العیلیة، المؤسسات وجود تدعم اإلنسان حقوق شرعة فإن أوردنا، التي الخلقیة               المبادئ
هذه من كًال وإن الدولیة. والجماعات والدولة األمة "األكبر": بالمجتمع الخاصین والقانوني              االجتماعي
المجتمع واجبات تحدید فإن لذلك األسرة. بوجود مباشرة، غیر بطریقة أقله رهٌن، "الكبرى"               المجتمعات

 "األكبر" وحقوقه بالنسبة إلى األسرة مسألة بالغة األهمیة والجوهر.
عن نتحدث أن نستطیع ال بالطبع، واألمة. األسرة بین القائم عضوي الشبه الرباط یطالعنا بدٍء، ذي بادئ                   
تبلغ، حقیقیة، أممًا اعتبارها یمكن ال إتنیة، جماعات توجد لكن األحوال: كل في الحصري بالمعنى                 أمة
أو اإلتنیة بالجماعة األسرة ارتباط فإن االفتراضین، كال وفي "األكبر". المجتمع درجة ما، حٍد                إلى
الوالدون یلد أیضًا األمة أجل فمن المعنى، وبهذا الثقافة. في المشاركة على شيء كل قبل یرتكز                  باألمة
هویة تترعرع البدء، ومنذ والثقافي. التاریخي تراثها في ویشاركوا أفرادها من لیكونوا              األوالد،

 األسرة، إلى حٍد ما، على صورة هویة األمة التي تنتمي إلیها.
ثقافتها عن الناجمة الممیزة المطلقة السیادة في األسرة ُتسهم الثقافي، األمة تراث في اشتراكها وفي                 
وعدت ،1980 العام بباریس، لألونیسكو العامة الجمعیة في القضیة، هذه إلى تطرقت ولقد               ولغتها.
السیادة فحسب، األمة تبلغ ال واللغة، الثقافة وبفضل الراهنة. ألهمیته الموضوع، هذا إلى               تكرارًا
الشعوب، تاریخ من عدیدة أحداثًا نشرح أن الصعب لمن فإنه وإال، أسرة. كل بل الروحیة،                 المطلقة
األسرة أن كم تبین وهزائم، انتصارات ومؤلمة، سعیدة وحدیثة، قدیمة أحداثًا منها: األوربیة               وباألخص

 متحدٌة عضویًا باألمة، واألمة باألسرة.



في فالدولة، آخر. جزٍء في ومغایر باألمة، باالرتباط منه جزٍء في لمشابه بالدولة األسرة ارتباط إن                  
أكثر وبطریقة سیاسي لنظام تبعًا منتظمة ألنها "عیلیة"، األقل ببنیتها األمة عن تتمیز               الواقع،
وطبیعته یتجاوب ما بقدر "روحًا" مأ، نوعًا یملك، الدولة نظام حتى ذلك، ومع               "بیروقراطیة".
إنها "الروح"، بهذه وثیقًا ارتباطًا ترتبط واألسرة .(41) العام للخیر قانونیًا منتظمة سیاسیة"               "كجماعة
كل لها تتوفر ال اجتماعیٌة حقیقٌة الواقع، في األسرة، إن التعاون. مبدأ جراء من طبعًا بالدولة                  مرتبطة
حینئٍذ الدولة فعلى والتربیة. التعلیم حقلي في وبخاصة الخاصة، أهدافها إلى للبلوغ الضروریة               الوسائل
تعمل ندعها أن یلیق ذاتیًا، تكتفي أن األسرة تستطیع حیث أعاله: الوارد للمبدأ طبقًا تتدخل                 أن
خرقًا ویشكل مضرًا، بل االحترام عدیم فقط یبدو لن الدولة قبل من مفرطًا تدخًال إن إذ                  باستقاللیة،
یجب بل ـ الدولة تستطیع بذاتها، باألعباء تقوم أن األسرة تستطیع ال فقط وحیث األسرة. لحقوق                  فاضحًا

 ـ أن تتدخل.
أال حال كل على یجب التي ـ الدولة مساعدة عن یعبر المستویات، كل على والتعلیم التربیة حقل باستثناء                    
المواطنین حیاة على الحفاظ إلى الهادفة المؤسسات في مثًال ـ الفردیة األشخاص مبادرات               تقصي
یهدد ما أهم أحد أیامنا في البطالة تشكل العمل. بقطاع المتعلقة الوقایة طرق في وباألخص                 وصحتهم،
لتعلیم دقیٍق تفكیٍر موضوع وهي الدول، لسیاسة تحٍد إنها كلها. المجتمعات بال بحٍق ویقلق العیلیة                 الحیاة
القضیة تعالج أن الملح ومن مضى، وقٍت أي من أكثر إذن، الضروري فمن االجتماعي.                الكنیسة
فیها یتمثل التي األسر من العدید إلى الوطنیة، الحدود من أبعد ما إلى نتطلع، وأن جریئة،                  بأسالیب

 انعدام العمل بحالٍة من الشقاء مأساویة (42).
) منزلهن في النساء عمل وقیمة أهمیة إلى نشیر أن الالئق من باألسرة، وعالقته العمل عن حدیثنا وفي                   
بعد المرأة، "وظیفة" إن یمكن. ما أقصى إلى شأنه من وُیرفع قدره حق یقدر أن الواجب من إنه :(43                   
السنوات خالل في باألخص ـ تربیته على وقامت به واعتنت وغذته، لطفل، النور أعطت قد تكون                  أن
بذلك اإلقرار یجب آخر. مهنٍي عمل أي یضاهیها أن یمكن ال أنه حد إلى بمكان العظمة من هي ـ                     األولى
متاعب، من یرافقها ما كل مع األمومة، إن بالعمل. مرتبٍط حٍق كل عن الدفاع یجب أنه كما                   بوضوح،
بها ُیقام التي األشغال سائر حقوق یساوي بما ـ االقتصادي الصعید على حتى ـ لها ُیعترف أن                   یجب

 إلعالة األسرة في مثل هذه المرحلة الدقیقة من حیاتها.
مستقلة". "سیدة المعنى، وبهذا أساسیة، كجماعة باألسرة ُیعترف لكي الجهود تبذل أن حقًا الالئق لمن إنه                  
قویة، أسٍر من دومًا تتكون روحیًا، وقویًة بالحقیقة سیدًة أمًة إن المجتمع. لخیر إلزامیة "سیادتها"                 إن
والمهمات القضایا هذه وسط في االرتكاز نقطة تحتل األسرة إن التاریخ. في ورسالتها لدعوتها                ومدركة
المجتمع، في إلیها یعود الذي المقام من بإزاحتها وضیع، ثانوي دور إلى األسرة أحیلت ما وإذا                  كلها:

 فإنما ذلك یلحق ضررًا فادحًا في النمو الحقیقي للجسم المجتمعي بأسره.
 

 القسم الثاني
 "ما دام العریس معكم!"

 
 في قانا الجلیل

بین ما في العریس حضور وعن ُعرٍس إلى دعوة عن یوحنا، تالمیذ أمام یسوع، تحدث الزمان ذلك في 18ـ                     
شخصه، في الصورة كمال إلى بذلك یشیر كان إنه .(15 : 9 (متى معهم" العریس دام "ما                   المدعوین:

 صورة اهللا ـ العریس، الواردة قبًال في العهد القدیم، والتي تكشف بوضوٍح عن سر اهللا، كسر محبة.
هذه اختیار ولكن لإلنسان. العظیم حبه وأكد اهللا جوهر إذن كشف "العریس" صفة یسوع اتخذ وعندما                  
لجوء إن الواقع، في الزوجي. للحب الحقیقیة الطبیعة على مباشرة، غیر بطریقة الضوء، یلقي                الصورة
في یتحدان وامرأة رجٍل حب في ومحبته اهللا أبوة تتجلى حد أي إلى یبین الصورة هذه إلى                   یسوع
وتالمیذه مریم مع عرس ولیمة في یشارك الجلیل، قانا في رسالته، بدء في یسوع، نجد لذلك                  الزواج.
وفي اإللهي الوحي في كامنة األسرة عن الحقیقة أن بذلك یظهر إنه .(11 ـ 1 : 2 یوحنا (أنظر                     األولین

 تاریخ الخالص.
حب مثل اهتماٌم كله حٍب اهللا: حب عن جدًا جمیلة عباراٍت نجد األنبیاء، عند وباألخص القدیم، العهد في                    
حبًا أوًال لیس وهو الغیرة؛ ملؤه أیضًا ولكنه لزوجته، الزوج حب مثل حناٌن كله حٍب ألوالدها؛                  األم
وهدة من فینشله الضال ابنه على الوالد یعطف كما اإلنسان على یعطف حُب یصفح؛ حُب بل                  یجازي،
ذلك حتى یعرفها الوثني العالم مجمل یكن لم جدٌة إنه یدهش: حٌب اإللهیة. الحیاة في وُیشركه                  الهالك

 الحین.



علیها ترتكز أن یمكن التي الحقیقة الزواج، عن اإللهیة الحقیقة رسول وكأنه یسوع ظهر الجلیل، قانا في                   
الحقیقة هذه یعلن ویسوع الحیاة. مصائب لمواجهة الكافیة القدرة فیها وجدت وقد البشریة،               األسرة

 بحضوره في عرس قانا، وباجتراحه أولى "عجائبه": الماء المحول خمرًا.
الحب اهللا، من هو الذي الحب أن شرحه وفي الفریسیین، مع حدیثه في الزواج عن الحقیقة أیضًا                   ویعلن
یعطى بأن أذن فلقد تساهُال؛ أكثر موسى كان وجذریة. عمیقة متطلبات ینبوع هو والزوجي،                الحنون
"في بصراحة: یسوع أجابهم موسى، بشریعة الفریسیون تذرع عندما حادة، مناظرٍة ومن طالٍق.               كتاب
وأمر وأنثى، ذكرًا خلقه اإلنسان، خلق الذي بأن وذكرهم .(8 : 19 (متى كذلك!" األمر یكن لم                   البدء،
ـ 24 : 2 (تكوین واحدًا" جسدًا كالهما ویصیران امرأته، ویلزم وأمه أباه الرجل یترك "لذلك                  قائًال:
جسٌد بل بعُد، اثنین هما فلیسا ثم، "ومن قائًال: كالمه المسیح یختتم منطقى تناسٍق وبكٍل .(5 : 19                    متى
متذرعین الفریسیون اعترض وإذا .(6 : 19 (متى إنساٌن!" یفرقه فال اهللا جمعه فما وإذن،                 واحد.
لم البدء، في ولكن، نساءكم؛ تطلقوا أن موسى لكم أذن قلوبكم، لقساوة "إنه أجابهم: الموسویة،                 بالشریعة

 یكن األمر كذلك" (متى 19 : 8).
وبواسطتها األسرة، ترتكز علیه الذي اهللا قصد نفسها الخلیقة جذور في یجد إذ "البدء"، إلى یسوع یشیر                   
العهد أسرار من حقیقیًا سرًا المسیح، بمشیئة تصبح، الطبیعیة الزواج حقیقة إن البشریة. تاریخ                كل
"اشتریتم"! ثمٍن بأي تذكروا األسر أیتها ویا األزواج أیها الفادي. المسیح دم بخاتم موسومًا                الجدید،

 (أنظر 1 كو 6 : 20).
اللتماسات انقاد موسى أن من نعجب وكیف الرائعة. الحقیقة هذه ونحیا نتقبل أن بشریًا الصعب لمن إنه                   
الرجل حال هذه كانت "إن یجیبون: المعلم، أقوال سماعهم لدى أنفسهم، الرسل نرى عندما                مواطنیه،
األسرة ولخیر والمرأة، الرجل لخیر ولكن .(10 : 19 (متى یتزوج!" أن له فاألولى امرأته،                 مع
بقیمة لُیشید الفرصة ینتهز عینه، الوقت وفي البدء. منذ اهللا علیه شدد ما یسوع یؤكد بأسره،                  والمجتمع
بطریقة یكن وإن "باالتالد"، أیضًا یسمح االختیار هذا السماوات: ملكوت أجل من البتولیة،               اختیار
في الرهبانیة والجمعیات والرهبنات المكرسة، الحیاة انطالق نقطة یشكل االختیار هذا إن              أخرى.
إذن الصحیح من فلیس الالتینیة. الكنیسة لتقلید وفقًا الكهنوت، في العزوبة نظام وأیضًا والغرب،                الشرق
على تحثنا أن أیضا هي یمكنها السماوات ملكوت محبة ولكن (اإلنسان)!، یتزوج ال أن األولى "من                  أنه

 عدم الزواج (أنظر متى 19 : 12).
تتكون األسر وفي اهللا. شعب من األكبر القسم اختاره وقد لإلنسان، العادیة الدعوة ذلك، مع الزواج، یبقى                   
األزواج وأجساد .(5 : 2 بط 1 (أنظر بطرس الرسول عنه یتحدث الذي الروحي للبناء الحیة                  الحجارة
الحیاة تناقل یفترض اإللهیة الحیاة تناقل أن وبما .(19 : 6 كو 1 (أنظر القدس الروح هیكل                   هي
بالتبني اهللا أبناء المعمودیة، بفعل أیضًا، ولكن فحسب، البشر أبناء لیس یولد إذن الزواج فمن                 البشریة،

  الذین یحیون الحیاة الجدیدة التي نالوها من المسیح بواسطة روحه.
معكم. دام ما العریس إن والوالدون، األزواج أیها ویا المحبوبون، واإلخوة األخوات أیها الطریقة، وبهذه                 
إلى لیقتادكم یجاهد وأنه یقودكم، أین إلى وتعلمون صوته. وتعرفون الصالح الراعي أنه تعلمون                إنكم
دائم استعداٍد على وأنه الضاریة، الذئاب یجابها وأنه بوفرة، وتجدونها الحیاة تجدون حیث               المراعي
وتعلمون أَسركم. أعضاء من عضٍو كِل وبنٍت، ابٍن كِل وامرأة، رجٍل كِل أفواهها: من نعاجه                 النتشال

 أنه هو، الراعي الصالح، مستعٌد أن یبذل حیاته عن قطیعه (أنظر یوحنا 10 : 11).
إنه الحدیثة. اإلیدیولوجیات من العدید طرق بالفخاخ، والمألى الوعرة الطرق لیست طرٍق في یقودكم إنه                 
الذین لرسله یعلنها كان عندما أو الفریسیین إلى یتوجه كان عندما كما الیوم، لعالم الكاملة الحقیقة                  یردد
أن الوعي كل یعون التالمیذ كان ویونانیین. یهودًا أیامهم، في للناس العالم، في أعلنوها بدورهم                 هم
وال عبٌد لیس یونانٌي، وال یهودٌي بعُد فلیس جدیدًة": "خلیقًة أصبح اإلنسان أن شيء؛ كل جدد                  المسیح
یوم بالتبني. اهللا ابن كرامة توشح وقد ،(28 : 3 غل (أنظر فیه "واحٌد" بل وأنثى، ذكٌر لیس                    حٌر،
سماٍء مقدمة الكنیسة، اهللا، شعب بدأ وهكذا الحق، روح المعزي، الروح اإلنسان هذا نال                العنصرة،

 جدیدٍة وأرٍض جدیدة (أنظر رؤ 21 : 1).
الزواج أن فقهوا فلقد أشداء: أصبحوا بعد ما في ولكن واألسرة، الزواج من الرسُل تخوف البدء في                   
وجه تبدیل في ُیسهمان إنهما العلمانیین. رسالة ورسالًة: نفسه، اهللا عن تصدر دعوًة یشكالن                واألسرة

 األرض وتجدید العالم والخلیقة والبشریة بأسرها.
الذي للرجاء لتشهدوا دائٍم استعداٍد على وتكونوا بالشجاعة تتحلوا أن أیضًا أنتم علیكم الحبیبة، األسر أیتها                  
أن یجب اإلنجیل. بواسطة قلوبكم، في غرسها الصالح الراعي ألن ،(15 : 3 بطرس 1 (أنظر                  فیكم



السر بواسطة بنفسه هو هیأها والتي الحیاة، الواهبة المراعي نحو المسیح التباع استعداد على                تكونوا
 الفصحي، سر موته وقیامته.

المصالحة، سر فعالیة وإن مصاعبكم! من بكثیر ألقوى اإللهیة القدرات إن المخاطر! من تجزعوا ال                 
والطاقة العالم. في العامل الشر من بكثیٍر أعظم لهي الثانیة"، "المعمودیة الكنیسة آباء بحٍق دعاه                 الذي
الفساد من أعظم وقٌع لها المعمودیة، نعمة إشرافة على یعمل الذي التثبیت، سر في الكامنة                 اإللهیة

 المنتشر في العالم.  وقدرُة اإلفخارستیا بخاصٍة ال مثیل لعظمتها.
مخلصة. قوة وینبوع ومشرباًً مأكًال ذاته المسیح لنا وهب السر، هذا في بالحقیقة. عجیٌب سٌر اإلفخارستیا                  
والتي فیه التي الحیاة تلك :(10:10 یوحنا (أنظر بوفرة وتكون الحیاة، لنا تكون كي ذاته لنا                  وهب
إنها منه. التي الحیاة لنا إنها الواقع، في الثالث. الیوم في األموات بین من بقیامته روحه، بعطیة                   منحناها
األخیر؟ العشاء أثناء في عیلي، إطار في اإلفخارستیا یرسم ألم واألسر! والوالدون األزواج أیها                لكم،
إنه ذلك، من وأكثر منكم. قریٌب المسیح فإن بینكم، ما في متحدون وأنتم لألكل، تلتقون                 عندما
في حدث كما نعرفه، أال الممكن ومن اإلفخارستیة. المائدة من تتقدمون عندما معنا، اهللا                العمانوئیل،
ویقرع، الباب عند یقف أن أیضًا ویصدف .(35 : 24 لوقا (أنظر الخبز" "كسر عند إال                  عماوس،

 بانتظار أن ُیفتح له الباب فیدخل ویتعّشى معنا (أنظر رؤ 3 : 20).
من هناك ولیس وحكمتها. الصلیب ذبیحة قدرة كّل تحفظ حینئٍذ بها تفوه التي والكلمات األخیر عشاَءه إن                   
هناك ولیس اآلخرین. خالص في ُنسهم أن أو نخلص، أن بهما نستطیع أخرى حكمٍة ومن أخرى                  قدرٍة
وترّبوا أوالدكم، ترّبوا أن الوالدون، أیها أنتم بهما، تستطیعون أخرى حكمٍة ومن أخرى قدرٍة                من

 أنفسكم أیضًا. لقد تثّبتت قدرة اإلفخارستیا التربوّیة، عبر األجیال والقرون.
العروسین هذین بین ما العریس الجلیل قانا في كان ومثلما مكان. كل في معنا حاضٌر الصالح الراعي إن                    
ومنبع للقلوب، وقوًة رجاٍء، سبب معكم الیوم هو الصالح الراعي كذلك الحیاة، مدى العطاء تبادال                 اللذین
تخافوا، ال لنا: یرّدد الصالح، الراعي یسوع، إن الحّب". "لحضارة انتصاٍر وعالمة التجّدد دائم                حماٍس
أین من القوة؟ هذه مصدر أین .(10 : 28 (متى الدهر انقضاء إلى األیام، كل معكم أناذا "ها معكم!                     أنا
یقول الیقین؟ هذا مصدر أین إنسان؟ كأّي ومّت اهللا، ابن یا قتلوك، إذا حتى معنا، أنك الیقین                   لنا
كنت لقد والحّي؛ واآلخر، األول أنت تحبنا، إذن أنت .(1 : 13 (یوحنا الغایة" إلى "أحّبهم                  اإلنجیلّي:

 میتًا واآلن أنت حيٌّ إلى دهر الدهور (أنظر رؤ 1 : 17 – 18).
 

 السّر العظیم
عندما .(32 : 5 أفسس (أنظر لعظیم!" السّر هذا "إن بعبارة العیلّیة الحیاة قضّیة بولس القدیس یختصر -19                    
وإلى التكوین سفر إلى جذوره تعود كانت وإن العظیم"، "السّر هذا عن األفسسّیین إلى رسالته في                  یكتب

 كّل تقلید العهد القدیم، فإنه یقّدم تنظیمًا جدیدًا سوف تتوّسع فیه سلطة الكنیسة التعلیمّیة في ما بعد.
المسیح حّب عن یعّبر فیه ألن عظیم"، "سرٌّ هو زوجین، بین توافٍق كسّر الزواج، أن الكنیسة تعّلم                   
بذل لقد الكنیسة: المسیح أحّب كما نساءكم أحّبوا الرجال، "أیها بولس: القدیس كتب لكنیسته.                الزوجّي
عن هنا الرسول یتحّدث .(26 – 25 : 5 (أفسس وبالكلمة" الماء بغسل ویطهرها لیقّدسها ألجلها                  نفسه
لنیل المسیح موت في كمشاركة إیاها واصفًة بإسهاب، الرومانیّین إلى الرسالة تفّصلها التي               المعمودّیة
تمنح بأن السلطان للمعمودیة ألن جدیدًا، إنسانًا المؤمن یولد السّر بهذا .(4 – 3 : 6 روم (أنظر                    حیاته
یقول العمادّي. الحدث في ما، نوعًا یختصر، اإلنسان – اإلله سّر إن نفسها. اهللا حیاة جدیدة،                  حیاًة
ابن ربّنا، المسیح یسوع "إن والغرب: الشرق في الكنیسة آباء من عدٌد ومعه الحقًا، إیریناوس                 القدیس

 اهللا العلّي، صار ابن اإلنسان لكي یصبح اإلنسان بدوره ابن اهللا" (44).
المختار: الشعب إلسرائیل عریسًا الرب یعتلن القدیم، العهد في إنسانًا. صار نفسه اهللا هو إذن العریس إن                   
التي األصنام وعباداته وهروبه إسرائیل خیانات كل إن وأمین. غیوٌر ومتطلب، حنون عریس               إنه
إلى "أحب العریس ـ اهللا به الذي الحب تطفئ أن تستطع لم وتعبیریة مأساویة بكل األنبیاء                  وصفها

 الغایة" (أنظر یوحنا 13 : 1).
لنا یؤكد فالمسیح الجدید. العهد في المسیح، في تحققنا قد وشعبه اهللا بین الزوجیة الشركة وتمام تثبیت إن                    
عروسًا: تصبح والكنیسة الكنیسة. مع إنه جمیعًا، معنا إنه .(15 : 9 متى (أنظر معنا دام ما العریس                    أن
وهي معمد، كل في حاضرٌة األفسسیین إلى الرسالة عنها تتكلم التي العروس وهذه المسیح.                عروس
أن یرید) كان (إذ ألجلها... نفسه بذل لقد الكنیسة: "أحب إنه عریسه. نظري تحت حاضٍر شخص                  مثال
فیها" عیب وال مقدسٌة، بل ذلك، مثل شيٌء وال غضٌن وال فیها كلف ال مجیدًة، كنیسًة نفسه إلى                    یزفها
حتى بقدٍر العظمة من هو الغایة، إلى الكنیسة العریس به أحب الذي الحب إن .(27 ،25 : 5                    (أفسس



"والعشارین الخطأة إن خطأة. كنیسة بعد تزال ال كانت وإن بقدیسیها، القداسة في دومًا تتجدد                 أنها
متى (أنظر اإلنجیل في نفسه المسیح یصرحه ما حد على القداسة، إلى أیضًا هم مدعوون                 والزواني"
قدیسین، "كونوا والطاهرة. والمقدسة الممجدة الكنیسة یصبحوا أن إلى مدعوون جمیعًا إنهم .(31 : 21               

 ألني أنا قدوس" (ال 11 : 44 ـ 1 بط : 16).
للمعمودیة معنى وأبلغ الكنیسة، في السریة للموهبة العمیق والمعنى العظیم"، "السر أبعاد أسمى هي تلك                 
البشر ویمنح الدوام على یتوسع حبًا الغایة، إلى أحب الذي العریس محبة ثمار إنها                واإلفخارستیا.

  مشاركة دائمة النمو في الحیاة اإللهیة.
أعظم: وبقوٍة حاًال، بولس القدیس یضیف ،(25 : 5 (أفسس نساءكم" أحبوا الرجال، "أیها قال: أن بعد                   
ما فإنه نفسه. أحب امرأته، أحب من الخاصة؛ كأجسادهم نساءهم یحبوا أن الرجال على یجب                 "فكذلك
أعضاء أولسنا بالكنیسة: المسیح یفعل كما به، ویعتني یغذیه، إنما بل الخاص؛ جسده قُط أبغض أحد                  من
في لبعٍض بعضكم خاضعین "كونوا قائًال: الزوجین الرسول ویحرض .(30 ـ 28 : 5 (أفسس                 جسده؟"

 مخافة المسیح" (أفسس 5 : 21).
الجدید. العهد ضوء على واألسرة، بالزواج الخاصة األبدیة الحقیقة عن جدیٌد تعبیٌر بالتأكید، هو، ذلك                 
كنیسته. وبأسرار الصلیب، على وبذبیحته الجلیل، قانا في بحضوره اإلنجیل، في بها أوحى               والمسیح
یستند الكنیسة، عریس المسیح عن حدیثه وفي الزوجي. لحبهما مرجعًا المسیح في الزوجان یجد                وهكذا
أباه الرجل یترك "لذلك التكوین: سفر إلى ویعود الزوجي، الحب إلى مماثلة بطریقة بولس                القدیس
العظیم" "السر هو هذا .(31 : 5 أفس ـ 24 : 2) واحدًا" جسدًا كالهما فیصیران امرأته، ویلزم                    وأمه،
الكنیسة. إلى به ُعهد والذي المسیح، في والمعلن الخلیقة، بدء منذ الكائن األزلي الحب في                 المتمثل

 ویردد الرسول: "إن هذا السر لعظیم: أقول هذا بالنسبة إلى المسیح والكنیسة" (أفس 5 : 32).
وكسٍر المسیح، في واهللا اإلنسان بین عهٍد وكعالمِة للمسیح، سري كجسٍد الكنیسة نفهم أن إذن یمكننا ال                   
ومع وأنثى، ذكرًا اإلنسان، خلق مع عالقته في العظیم"، "السر إلى تستند أن دون للخالص،                 شامل
والبشریة الكنیسة هو الذي العظیم"، "السر إن واألمومة. األبوة إلى الزوجي، الحب إلى االثنین                دعوة
واحدًا" "جسدًا یصیران االثنین بكون عنه یعبر الذي العظیم" "السر دون من له وجود ال المسیح،                  في

 (أنظر تك 2 : 24 ـ أفس 5 : 31 ـ 32)، أي في حقیقة واقع الزواج واألسرة.
فیها و الجامعة، الكنیسة إن المسیح. عروس بیتیة"، "ككنیسة إنها، العظیم. اهللا سر هي نفسها األسرة إن                   
فیها: المعاش الحب وفي البیتیة" "الكنیسة في للمسیح عروسًة مباشرًة، أكثر تظهر، خاصة، كنیسة                كَل
وهل واألجیال. األشخاص من جماعة وحب األخوي، والحب واألمومي، األبوي والحب الزوجي              الحب
الغایة؟ إلى به أحب أوًال، هو، الذي الحب وبدون العریس، بدون البشري الحب نتصور أن الممكن                  من
"السر هذا و الحب هذا في شاركا ما إذا الغایة"، "إلى یحبا أن یستطیعان أیضًا، هما                  والزوجان،
هي متطلباته وكم الحب هو ما العمق في یفقهان ال فهما وإما الحب، هذا في یشاركان فإما                   العظیم":

 جذریة. وفي هذا، بال شك، خطٌر داهم وفادح.
ـ األسرة إلى ثم ومن ـ الزواج إلى بإشارته الُخلقیة. وسلطته بعمقه یدهش األفسسیین إلى الرسالة تعلیم إن                    
وقاله سبق ما أخرى مرة فیردد بولس الرسول یعود والكنیسة، المسیح إلى بالنسبة العظیم"، "السر                 كأنه
: 5 (أفس رجلها" المرأة "ولتهب قائًال: ویضیف كنفسه"، امرأته منكم واحد كل فلُیحَب ..."                 لألزواج:
عطیة الزوجان یصبح الحب، هذا وبفضل محبوبة. أنها وتعرف تحب ألنها واالحترام الهیبة (33              
إن الواقع، في لها: مثیل ال التي وبفرادته الشخصیة اآلخر بكرامة االعتراف یكمن الحب في                 متبادلة.
فإن ذلك، ومع األرض. خالئق بین ما ،(45) ذاته أجل من بشریًا، كائنًا بصفته منهما، كًال اختار                   اهللا
لذلك الرب. إیاهم یمنحهما الذین ولألوالد لآلخر حرًة هبًة ذاته یهب ومسؤول واع إرادٍة بفعل واحد                  كل
أطیعوا األوالد، أیها "وأنتم، الرابعة: بالوصیة معبرة بطریقة إیاه رابطًا تحریضه، بولس القدیس               یتابع
: ـ وعٌد بها أنیط التي األولى الوصیة هي تلك ـ وأمك" أباك "أكرم عدٌل. ذلك فإن الرب: في                     والدیكم،
ربوهم بل أوالدكم، ُتحنقوا ال اآلباء أیها وأنتم، األرض". على أیامك وتطول خیرًا، تصیب                "لكي
التعهد الرابعة الوصیة في یرى إذن، فالرسول، .(4 ـ 1 : 6 (أفس الرب" في والموعظة،                  بالتأدیب
مبدأ هكذا فیها ویجد واألوالد، الوالدین بین وما والمرأة، الرجل بین المتبادل باالحترام               الضمني

 التماسك العیلي.
أو خالصة، وكأنه ما، نوعًا یبدو، العظیم"، "السر إلى بالنسبة الرائع، بولس القدیس تعلیم مجمل إن                  
الغربي، الفكر یكون أن المؤسف لمن إنه المسیح. في كماله وجد الذي واإلنسان اهللا عن التعلیم                  "قمة"
"أنا مبدأ أطلق الذي الفیلسوف إن التعلیم. هذا عن فشیئًا شیئًا ابتعد قد الحدیثة، العقالنیة انتشار                  مع
المفهوم إلى انقاد : "Je pense, donc je suis"="cogito, ergo sum" موجود" أنا إذن                أفكر،



اإلنسان، عند التناقض إبراز العقالنیة خواّص لمن إنه الثنائي. بالطابع یتمّیز الذي لإلنسان               الحیدث
اإلنسان ذلك، من العكس على فیما، والروح؛ الجسد بین وما والجسد، الروح بین ما جذرّیة،                 بطریقة
جسٌد إنه صرف: ماّدة على الجسد ُیقتصر أن البّتة یمكن ال .(46) وروحه جسده وحدانّیة في                  شخٌص
مرجع أغنى إن "متجسدًا". روحًا ُیعتبر أن یمكن بالجسد الكامل باتحاده الروح أن كما                "مروحٌن"،
المجمع تأكید إن .(47) لإلنسان اإلنسان كشف فالمسیح جسدًا: صار الكلمة هو الجسد لمعرفة                أصیل
وجه في الكنیسة أعلنته والذي العالم انتظره طالما الذي الجواب ما، نوعًا هو، هذا الثاني                 الفاتیكاني

 العقالنّیة الحدیثة.
كما – یظهر التي الحدیثة الحضارة إطار في باألخّص األسرة، لفهم قصوى أهمّیة الجواب هذا یكتسي                  
تقّدم قطع الحدیث، العصر في الحّب". "خضارة تكون أن عّدة، مناسبات في رفضت، أنها – وقلنا                  سبق
عمقًا، األكثر الُبعد یخّص ما في ولكن شاسعة. أشواطًا أیضًا البشرّیة النفس وعلم الماّدة عالم                 معرفة
وبالتالي، ذاته؛ یجهل كائنًا ذاته، من األكبر القسم في الیوم، إنسان یبقى "المیتافیزیقّي)، الماورائي                الُبعد
یتحّدث الذي العظیم" "السّر ذاك عن التباعد هو ذلك، وسبب مجهوًال. واقعًا أیضًا، هي األسرة،                 تبقى

 عنه الرسول.
والتعامل البشري الجسد اعتبار إلى المیل تأكید اإلنسان، في والجسد الروح بین الفصل مبدأ عن نتج لقد                   
التي األجسام تلك الطبیعة، في الموجودة األجسام سائر مع َشَبهه عل القائمة النُظم حسب لیس                 معه،
تطبیق أن أحد بال عن للحال یغرب وال االستهالكیة. الخیرات إلنتاج نشاطه في مادة اإلنسان                 یستخدمها
اإلنسانّي الجسد ُیعتبر عندما فإنه جّمة. مخاطر طّیاته في بالحقیقة یخبئ اإلنسان على المعاییر هذه                 مثل
في فعًال یحصل ما وهذا – الحیوانات أجسام مستوى على كسلعٍة، وُیستخدم والفكر، الروح من                 مجردًا

 المعالجات واالختبارات على األجّنة والحمائل – ننقاد حتمًا إلى انحراف ُخلقّي فظیع.
فیها یوضع جدیدة، مانوّیة خبرة تعیش أن األسرة على یحّتم اإلنسانّي، والُبعد النظرة هذه مثل وأمام                  
یتوقف وبذلك الجسد. یحییه ال والروح بالروح، یحیا ال فالجسد حذرّي: تناقٍض في والروح                الجسد
فقط اإلنسان یصبح المضاّدة، والتصریحات النوایا من وبالرغم وكفرٍد. كشخٍص الحیاة عن              اإلنسان
الجنسّي المفهوم اعتبار على الجدیدة – المانوّیة الحضارة هذه تعمل مثًال، النحو، هذا وعلى                شیئًا.
الخلیقة، بدء في آدم، حدا الذي األصیل األولّي التعّجب واقع منه أكثر واستثمار اختباراٍت حقل                 البشرّي
التعجب إنه .(23 : 2 (تك لحمي" من ولحٌم عظامي، من عظٌم "هذه حّواء: رؤیته عند الصراخ                   على
قلبي خلبِت قد العروس، أختي یا قلبي خلبِت "قد األناشید": "نشید كلمات في صداه نستشعر الذي                  نفسه
للرجولة العمیق اإللهّي الوحي مفهوم من الحدیثة المفاهیم بعض أبعد ما .(9 : 4) عینیك..."                 بإحدى
الحقیقي كماله یجد للشخص غنًى البشرّي الجنسّي المفهوم في لنا یكشف نفسه الوحي وهذا                واألنوثة!
العقالنیة إن اهللا. ملكوت أجل من والتبّتل البتولّیة في ودعوته الفریدة رسالته عن ویعّبر األسرة،                 في
قد اإلنسان عن الحقیقة كمال أن تقّر وال وامرأة، رجًال اإلنسان، سّر ترفض إنها السّر. تطیق ال                   الحدیثة
إلى الرسالة أعلنته الذي العظیم" "السّر تحتمل ال العقالنیة إن وباألخّص، المسیح. یسوع به                أوحى
بإمكانیة الغامضة، األلوهیة من إطاٍر في اعترفت، هي ما وإذا جذرّي. بشكل تناهضه وهي                األفسسّیین،
یمكن ال اإلنسان. لیفتدي إنسانًا صار إله مبدأ بشّدة ترفض فهي إلهّي، أو ساٍم كائٍن بضرورة                  وحتى
الزوجي الحّب مصدر "العریس"، یكون بأن ذلك من وأقّل الفادي، هو اهللا بأن تتخّیل أن                 العقالنّیة
ما وإذا جذریا. مغایرة بطریقة البشرّي الوجود ومعنى الخلیقة تفّسر والعقالنّیة والوحید. األول               البشرّي،
األسرة ُمنعت ما وإذا ومعه؛ فیه یحیا أن إلى بالمسیح، ویدعوه، یحّبه إله إلى التطّلع من اإلنسان                   حرمنا
وتبقى للحیاة؟ الزمنّي البعد سوى ُترى، یا إذن، یبقى فماذا العظیم"، "السّر في المشاركة إمكانیة                 من

 الحیاة الزمنیة مسرحًا للصراع على البقاء، وللسعي الضئیل للربح، الربح االقتصادّي قبل كل شيء.
كافله، العریس – المسیح والذي والفداء، الخلیقة في مبادُئه الذي والحیاة، المحبة سّر العظیم"، "السر إن                  
األسرة" "سنة علَّ حولنا. وما فینا تتهّدده األخطار إن المعاصرة. الذهنیة في العمیقة، جذوره فقد                 قد
بقوة دعائمه وتوطید السّر هذا اكتشاف إلعادة سانحًة فرصًة لألزواج تصبح الكنیسة، بها تحتفل                التي

 وشجاعة وحماس!
 

 أّم الحّب النبیل
ألن المدعّوة مریم، إلى المالك وّجهها التي الرائعة بالعبارات البشارة، عند النبیل" "الحّب تاریخ یبدأ -20                  
إله، من "إلٌه هو الذي ذاك ،(38 : 1 (لوقا قولك!" بحسب لي "فلیكن مریم: وبجواب اهللا. ابن أّم                     تصبح
: 1 لوقا (أنظر رجًال" تعرف "ال عذراء تلبث فیما أّمه، هي ومریم اإلنسان؛ ابن صار نور" من                    نوٌر
رئیس عبارات أعلنتها الحقیقة وهذه النبیل. الحّب أّم مریم أصبحت العذراء، – األم أنها وبما .(34                



مسیرة في ابنها مریم تبعث كّلما تباعًا ویتعّمق یتأكد سوف الكامل معناها ولكن جبرائیل،                المالئكة
 اإلیمان (48).

كان "الذي یوسف األرض، على زوجها كان الیهودّي، التقلید حسب الذي، ذاك النبیل" الحّب "أّم وَتَقبُّل                  
ألوالده. وأما له زوجًة خطیبته في یرى أن حّقه من كان .(4 : 2 (لوقا عشیرته" ومن داود بیت                     من
امرأتك تأخذ أن تخف ال داود، ابن یوسف "یا الزوجّي: العقد هذا في نفسه تلقاء من تدّخل اهللا                    لكن
وقد وعیه، ملء في یوسف كان .(20 : 1 (متى القدس" الروح من هو إنما فیها به ُحبل الذي فإن                      مریم؛
التي القدیمة للشریعة وأمینًا صدیقًا رجًال كان وإذ منه؛ لیست جدیدة بحیاة ُحبلى مریم أن بعینیه                  رأى
.(19 : 1 متى (أنظر وبحّب ا" سر تخلیتها على هو "عزم الطالق، تفرض حاله، مثل في                  كانت،
یربطه الذي الزوجّي الحّب ویضاّد دعوته، یناقض التصرف هذا مثل أن وأعلمه الرّب مالك له                 فتراءى
یتقّبل أن – كامًال نبیًال" "حبًا یكون أن أراد ما إذا – یفترض المتبادل، الزوجّي الحّب وهذا                   بمریم.
مالك أمره كما وفعل اإللهّي الوحي یوسف أطاع الناصرة. في بیته سقف تحت وابنها مریم                 یوسف
المقّدسة، العیلة سّر ومعه التجسد، سّر أن نجد یوسف، بفضل وهكذا، .(24 : 1 متى (أنظر                  الرّب
أسرة كّل ساللة في مباشرة غیر وبطریقة والمرأة، الرجل بین ما الزوجّي الحّب في بعمق                 مرسوٌم
األسرة تتصّدر وبهذا معانیه. بأسمى المقّدسة العیلة عنه تعّبر العظیم" "السّر بولس سیدعوه وما                بشرّیة.

 بالحقیقة محور العهد الجدید.
وحواء. آدم البشریة، في األولین الزوجین مع ما، نوعًا ابتدأ، النبیل" "الحّب تاریخ أن أیضًا القول ویمكن                   
"الحّب على القدرة من تحرمهما لم عنها، نجمت التي األصلّیة والخطیئة إلیها، انقاد التي التجربة                 إن
إلى یعودان وساره طوبّیا الزوجین أن طوبّیا سفر في مثًال، قراءتنا، لدى ذلك على البرهان ولنا                  النبیل".
بولس یشهد الجدید، العهد وفي .(6 : 8 طو (أنظر اتحادهما معنى عن لیعّبرا وحّواء، آدم                  أجدادهما
آدم لیدین یأتي ال فالمسیح :(45 : 15 كو ا (أنظر الجدید آدم المسیح، عن یتحّدث عندما ذلك على                     أیضًا
صالٌح فیه ما كّل اهللا، من عطیٌّة اإلنسان في هو ما لیجّدد یأتي إنه لیفتدیهما؛ بل األولى، وحّواء                    األول
خالص تاریخ ما، نوعًا هو، النبیل" "الحّب تاریخ إن النبیل. الحّب قوام ویشكل األزل، منذ                 وبهيٌّ

 اإلنسان.
آدم أن كما آلدم، حّواء تعتلن الخلیقة في ذاته. عن اإلنسان إعالن إلى جذوره في یعود النبیل" "والحّب                    
هذا الجُدُد األزواج ویتبادل ألزواجهّن، الشابات الزوجات تعتلن التاریخ، مسیرة وفي لحواء.              یعتلن
السّر، وبفضل شخصین، بین كاتحاٍد األسرة تبدأ هكذا الحیاة". طریق على معًا نسیر "سوف                الوعد:
طّعمها عطیًة اهللا، من عطیًة یكون أن علیه بهیًا، بالحقیقة لیكون الحّب، إن المسیح. في جدیدٍة                  كجماعٍة
لهذه الكامل وعیها وفي .(5:5 روم (أنظر نمائها على الدوام على وسهر البشر، قلب في القدس                  الروح
الزواج. بسّر االحتفال أثناء في البشر قلوب في یحلّّ كي القدس الروح إلى الكنیسة تضرع                 الحقیقة،
ذاك من یصدر أن علیه ألنسان، إنسان من عطیٌة هو الذي النبیل" "الحّب ذاك وجود من نتثّبت                   ولكي

 الذي هو نفسه عطّیة ومصدر كل عطّیة.
"الحّب اختبار عاشا الجدید، العهد عتبة عند اللذین، ویوسف مریم حال المقّدس، اإلنجیل في هي، تلك                  
9 : 4) عروسي!" یا أختّیي، "یا لها: ویقول بمریم یوسف یفكر األناشید. نشید سفر یصفه الذي                  النبیل"
بكّل اإلنجیل، یضعه والذي النبیل"، "الحّب یصدر منه الذي القدس، الروح من تحبل اهللا، أّم ومریم، .(                 

  رهافة، في إطار "السّر العظیم".
البشرّي الكائن جمال الحّب، جمال الجمال: عن عینه الوقت في نتكّلم إنما النبیل"، "الحّب عن نتكّلم عندما                   
جمالهما عن والمرأة، الرجل جمال عن نتكّلم الحّب. هذا مثل على القدس، الروح بمؤازرة                القادر،
سّر أیضًا ولكن فحسب، النبیل" "الحّب سر ُینیر ال واإلنجیل وزوجین. وخطیبین وأخوات،               كإخوة
شخصان والمرأة، الرجل یأتي اهللا فمن الحّب. مثل اهللا من الصادر الجمال عمقًا، یضاهیه الذي                 الجمال
تنبع – الحیاة" "المعطي الروح - األصلیة، الروح عطیة ومن متبادلة. عطیة یصیرا أن إلى                 مدعّوان

 العطّیة المتبادلة في وضع الرجل والمرأة، كما العطّیة بأن یكون اإلنسان أخًا أو أختًا.
من العدید أوحى جدید جمال ینبوع البشرّیة، تاریخ في أصبح الذي التجّسد سّر في تثبیتًا له یجد كّله، هذا                     
: 4 تثنیة (أنظر صورة" شكل "على ُیرى ال الذي اهللا یمّثل بأن شدیدًا تحظیرًا ُحّظر أن فبعد الفّن.                     آیات
ومریم إنسانًا، صار الذي اهللا رسوم وأطلقت الفنّي التمثیل العكس، على المسیحیة، بعثت ،(20 – 15                
المسیح؛ افتداها التي كّلها الخلیقة رسوم وإجماًال والجدید، القدیم العهدین قّدیسي ورسوم ویوسف،               أّمه
بعین أخذ إذ للفّن، الجدید الدستور إن القول ویمكن والفّن. الثقافة عالم مع جدیدة عالقة بذلك                  فاستهلت
حیاته: أسرار فاستوحى المسیح، تجسد سّر مع انطالقته بدأ ومستقبله، لإلنسان العمیق البعد               االعتبار
إن المجد. ودخوله القیامة الجلجلة، العلنّیة، رسالته الناصرة، في الخفّیة حیاته لحم، بیت في                میالده



شأن إعالء في مساهمتها وباألخص المعاصر، العالم في حضورها واقع الوعي تمام تعي               الكنیسة
الثقافة: بتطّور االرتباط كل مرتبطان والمساهمة الحضور هذین أن وتعي واألسرة، الزواج              كرامة
االجتماعّي، التواصل وسائل توّجهات اهتمام بكّل تتابع الكنیسة فإن ولذلك بحّق. ذلك على تسهر                وهي
إلى تنبهت وقد والكنیسة، .(49) األنباء إبالغه إلى فقط ولیس الشعب عامة تثقیف إلى تهدف                 التي
من اإلعالمّي، التواصل في األخصائّیین تحّذر تني ال الوسائل، هذه في الكامن والعمیق العظیم                التأثیر
وتلفزیونیة إذاعیة وبرامج ومشاهد أفالٍم في الواقع، في نجد، ُترانا حقیقة فأّي بالحقیقة. التالعب                مخاطر
تلك اإلنسان؟ عن للحقیقة الصالحة الخدمة تؤدى هذا أبمثل والعنف؟ والدعارة الفحش علیها               یسیطر
المسؤولین مختلف وال الوسائل، هذه في األخصائیون منها یتملّّص أن یمكن ال التي التساؤالت                بعض

 عن تصنیع مثل هذه المنتجات وتسویقها.
تسبب سقیمة، حضارٌة متنوعة، أشكال تحت أنها، تعي أن حضارتنا على النقدّي، التفكیر هذا وبمثل                 
في كما المادّي اإلطار في إیجابیة بمظاهر تتمّتع آخر، صعید على أنها، مع خطیرة، بتبّدالت                 لإلنسان
عن الكاملة الحقیقة كنه عن انفصل قد مجتمعنا أن في السبب یكمن ذلك؟ یحدث ولم الثقافّي.                  اإلطار
ما بالضبط، یفهم، أن یقدر ال فمجتمعنا وبالتالي، كشخصین. والمرأة الرجل هما ما حقیقة عن                 اإلنسان،
والعظمة واألمومة، األبّوة خدمة في المسؤول والحّب الزواج، في األشخاص عطّیة بالحقیقة              هي
تخدم ال اإلعالم وسائل أن أّكدنا إذا مبالغة من ثّمت هناك فهل والتربیة. التوالد في الكامنة                  الحقیقیة
وسائل أّن المأساة: هي تكلم السلیمة؟ الخلقّیة للمبادئ تخضع لم هي إذا األصیل، بعدها في                 الحقیقة
عن الحقیقة بتزویرها بها، المنوطة بالرسالة التالعب لتجربة ترضخ الحدیثة االجتماعّي             التواصل
ألعظم إنه الحدیثة. اإلعالم وسائل تقّدمه ما وال الدعایة، له ترّوج ما لیس البشرّي الكائن إن                  اإلنسان.
ذلك من ألعظم إنه كشخص. وجسد، نفٍس من واحد كمرّكب طبیعّیة، – نفسّیة كوحدة بكثیر! ذلك                  من

 بكثیر! بدعوته إلى الحّب، الذي یفضي به كرجٍل وامرأة إلى ُبعد "السّر العظیم",
المثالین بذلك فأصبحا خطیبها. یوسف أیضًا أدخلت ومعها البعد، هذا ولجت التي األولى هي مریم كانت                  
الشبان وعلى ولألسر. ولألزواج للشبیبة، نعمته تطلب الكنیسة تني ال الذي النبیل الحّب لذلك                األولین
من الجموع بهذه نفكر أّال یسعنا وكیف النّیة! هذه عن الصالة من أیضًا هم یمّلوا، أّال واألسر                   واألزواج
والدة وجه في النظر ویحدقون العذراء، لمریم المكّرسة المعابد یؤّمون الذین وشیبًا، شبانا               الحّجاج،

 اإلله، وفي وجه أفراد العیلة المقّدسة، الذین یشّعون كل جمال الحّب الذي وهبه اهللا لإلنسان؟
أنا أما تزن ال قیل: أنه "سمعتم ویعلن: السادسة بالوصّیة المسیح السید یذّكر الجبل، على خطبته في                   
.(28 – 27 : 5 (متى قلبه" في بها زنى فقد لیشتهیها، حتى امرأة إلى نظر من كّل إن لكم:                      فأقول
هذه تشكل التقلیدیة، واألسرة الزواج متانة عن الدفاع إلى تهدف التي العشر الوصایا إلى                بالنسبة
وتعتلن اإلنسان قلب في إنها الزنى: خطیئة جذور إلى یسوع یعود األمام. إلى كبیرة خطوة                 العبارات
آخر، بشريٍّ كائٍن تمّلك إلى اإلنسان یسعى بالشهوة، الشهوة. علیها تسیطر التفكیر أو النظر في                 بطریقة
یتوّجه عینه الوقت في كان معاصریه، إلى یتوّجه المسیح السّید كان وفیما اهللا. یخّص بل هو یخّصه                   ال
فلك في یعیش الذي الحاضر جیلنا إلى باألخّص یتوّجه وهو األجیال؛ وكّل األزمان كّل رجال                 إلى

 حضارة تمیل إلى االستهالك والتمّتع باللّذة.
یكون أن یمكن ال والصارمة؟ الشدیدة الطریقة هذه بمثل الجبل، على خطبته في المسیح، السّید تفّوه لماذا                   
كمال عن یدافع أن أراد واألسرة، الزواج قداسة یضمن أن المسیح السّید أراد وضوحًا: أكثر                 الجواب
بالتمام األسرة تكون أن یمكن فقط، الحقیقة هذه ضوء على وكرامته. البشرّي الشخص عن                الحقیقة
بنٍت أو ابٍن كل اكتشاف ثم المتبادل، الزوجین إكتشاف لآلخر: األول االكتشاف العظیم،               "الوحي"
الّسراء في "أمینین یكونا أن – لآلخر واحدهما الزوجان یتواعده ما كّل إن اتحادهما. من                 یولدان
"الحّب نطاق في إّال یكون أن یمكن ال – حیاتهما" أیام كّل اآلخر أحدهما ویحترم یحّب أن                   والضّراء،
نتعّلمه النبیل" "الحب إن الحدیثة. العاّمة ثقافة تتداوله مّما ذلك یتعّلم أن یمكنه ال الیوم إنسان إن                   النبیل".
االنكفاء من نوعًا بولس، القدیس قول حّد على الواقع، في دائمًا تعني الصالة، إن الصالة. في                  باألخّص
هذا مثل ففي .(3:3 (كول اهللا" في المسیح مع مستترٌة وحیاتكم ..." اهللا: في المسیح مع                  الداخلّي
مریم قلبي في فقط لیس الحّب هذا یفیض إنه النبیل. الحّب ینبوع القدس، الروح یعمل فقط                  االستتار
: 8 لوقا (أنظر ویحفظوه اهللا كالم إلى یصغوا ألن المستعّدین األزواج قلوب في أیضًا ولكن                  ویوسف،
الوالدین حّب المتبادل، الزوجین حّب النبیل": "الحّب بهذا رهٌن عیلّیة نواة كل مستقبل إن .(15               

 واألوالد، حّب األجیال كّلها. إن الحّب هو المصدر الحقیقّي لوحدة األسرة وقّوتها.
 

 الوالدة والخطر



الذي والخطر والدته تقریبًا، معًا آٍن وفي جدا، معّبرة بطریقة لنا تروي القصیرة، یسوع طفولة قصة إن -21                    
عندما الشیخ سمعان بها تفّوه التي النبوّیة الكلمات اإلنجیلي لوقا یورد الحال. في یواجهه أن إلى                  اضطّر
"هدٍف وعن "نور" عن یتحّدث إنه والدته. بعد یومًا أربعین الهیكل، في الرّب إلى یسوع                 قّدم
.(35 – 32 : 2 لوقا (أنظر نفسك" في سیٌف سیجوز أیضًا "وأنت النبأ: هذا لمریم یعلن ثم                    للمخالفة"؛
من اّطلع إذ فإنه لیسوع: هیرودس نصبه الذي الفّخ عند یتوقف ذلك، من العكس فعلى متى،                  أما
سلطانه. في مهدٌّد أنه شعر ،(2:2 متى (أنظر المولود الجدید الملك لیروا المشرق من القادمین                 المجوس
ابن من كّلها، ضواحیها وفي لحم، بیت في الذین الصبیان جمیع فقتل أنفذ انصرافهم...، أثر                 "وعلى
وبفضل خاّص، إلهّي تدّخل بفضل هیرودس یدي من یسوع نجا .(16 – 13 : 2 (متى دون" فما                    سنتین
وفاة حتى هناك فأقاموا مصر، إلى وانصرف وأّمه الصبّي "أخذ الذي األبوّي، یوسف               عطف
مسقط الناصرة، في وسكنوا جاؤوا هیرودس"، مات "ولما .(15 – 14 : 2 متى (أنظر                 هیرودس"
للواجبات وسخٌي أمیٌن تتمیٌم ینّظمها الخفّیة، الحیاة من طویلًة فترًة المقّدسة العیلة بدأت حیث                رأسهم،

 الیومیة (أنظر متى 2 : 1 -23؛ لوقا 2 : 39 – 52).
بعد كان نبوّي. ببیاٍن أشبه لهو ومخاطر، تهدیداٍت مواجهة إلى والدته، منذ یسوع، اضطرار مجّرد إّن                  
الذین األبریاء لحم بیت أطفال مأساة في نبوّي بیان عالمة لنجد وإّنا للمخالفة". "هدٌف به وإذا                  طفًال،
والدته في المسیح للسید مشاركین القدیمة، الكنیسة للیترجّیا وفقًا فأصبحوا، هیرودس من بأمر               ُقتلوا

 وآالمه الخالصیة (50).
في .(24 : 1 (كول الكنیسة" هو الذي جسده ألجل المسیح، مضایق من ینقص "ما "بآالمهم"، أّتموا، لقد                    
بشّدة تواجه الفادي، میالد حدث في عجیبة، بطریقٍة تتحّقق، التي الحیاة بشرى أن نرى الطفولة،                 إنجیل
إن واإلنسانّي. اإللهّي المسیح واقع وحقیقة التجّسد سّر بالكمال تشمل التي الحیاة الحیاة، ضّد                التهدید
السّر بهذا الكنیسة آباء ذكر ما وغالبًا إنسانًا. صار اهللا إن ،(14 : 1 یوحنا (أنظر جسدًا صار                    الكلمة
حقیقة عینه، الوقت في هي، هذه اإلیمان حقیقة .(51) آلهة" نحن نصیر كي إنسانًا، اهللا "صار                  السامي:
بالضبط، هنا، أمه. حشا في الطفل حیاة على تعدٍّ أّي خطورة على الضوء تسّلط إنها البشرّي.                  الكائن
إلى الحّب، قتل إلى التوّصل یمكن فقط، اللذة وراء السعي في النبیل". "الحّب من النقیض على                  نجدنا،
"ثمرًة ،(42 : 1 (لوقا المباركة" بطنك "ثمرة ما، نوعًا تصبح، اللّذة، استغالل وفي الحّب. ثمرة                  قتل

 ملعونة".
یسّمى ما البلدان، من العدید في لها، یتعّرض التي االنحرافات الشأن، هذا في نذّكر، أّال یمكننا وكیف                   
(خر تقتل" "ال أن: اهللا یأمر وصریحة. فیها لبس ال البشرّیة بالحیاة المتعّلقة اهللا شریعة إن الحّق.                   واقع
أن علیك تقتل، أن لك یحّق بالقتل، لك یسمح یؤكد: أن بشرّي مشترع ألي إذن یحّق فال .(13 : 20                    
بأسلوب وحتى السلطة، اعتلت عندما – لألسف! ویا – ذلك حصل الحاضر، عصرنا تاریخ في                 تقتل!
بقدر مزعومة، دوافع باسم الحیاة، في إنساٍن كّل لحّق مضادًة شرائع وضعت سیاسیة قوي                دیمقراطّي،
خطورة، تقّل ال ظاهرة وهناك غیرهما. أو العرق على الحفاظ أو النسل تحسین تّدعي شاّذة، هي                  ما
ُخلقیًا، القبول، یمكن فكیف الحمل. منذ بالحیاة الحق تحترم ال التي التشریعات ظاهرة وأنها                بخاّصة
هكذا یصبح بالحیاة فالحّق أمه؟ حشا في یحیا ولكّنه بعد، یولد ولّما البشرّي، الكائن بقتل تسمح                  بشرائع
مآربهم ومالحقة مشاریعهم إلیصال أنفسها الّنواب مجالس یستخدمون الذین البالغین على حصریا              وقفًا

 الشخصّیة.
بطریقٍة لیتثّبت وإنه جمعاء. الحضارة حیاة إنما أفراٍد، حیاة فقط ولیس للحیاة، خطیرًا تهدیدًا نواجه إّنا                  
ثّم من ألیس موت". "حضارة النواحي، بعض في أصبحت، الحضارة هذه إن القائل التأكید البال،                 تشغل
الوقت في هو، الذي حیاة حتى بلى! وجوده؟ ضّد تهدیٌد رافقها المسیح السید والدة تكون أن نبویًا                   حدثًا
من تنُج ولم األولى، اللحظات منذ للخطر تعّرضت قد للتهدید؛ تعّرضت قد اهللا، وابن اإلنسان ابن                  عینه،
یقظة بوادر المّشجعة، البوادر بعض ظهور األخیرة، العقود في ذلك، مع یالحظ، بأعجوبة. إّال                الموت
وعٌي الّشبان، بین ما في باألخّص انتشر، فلقد العام. الرأي وفي الفكر عالم في ذلك نالحظ                  الضمائر:
لمستقبل رجاٍء خمیرٌة إنها الحیاة. إلى الداعیة الحركات وانتشرت الحمل؛ منذ الحیاة الحترام               جدیٌد

 األسرة والبشریة جمعاء.
 

 "... لقد قبلتموني!"
التي السنة في البابا، لكم یقوله أن یرید ما أول هذا معكم! دام ما العریس إن أجمع، العالم أسر ویا أزواج یا -22                         
ال لكي الوحید، ابنه بذل أنه حتى العالم اهللا أحّب "فلقد لألسرة. والكنیسة المتحدة األمم منظمة                  كّرستها
بل العالم، لیدین العالم، إلى ابنه یرسل لم اهللا فإّن األبدّیة. الحیاة له تكون بل به، یؤمن من كّل                     یهلك



إنما الروح من والمولود جسٌد، هو إنما الجسد من "المولود 17)؛ – 16 : 3 (یوحنا العالم" به                    لیخّلص
والروح" الماء من "تولدوا أن یجب .(7 – 6 : 3 (یوحنا فوق" من تولدوا أن لكم بّد ال إنه روٌح...                       هو

 (یوحنا 3 : 5).
القدس. الروح من الجدیدة الوالدة لهذه والخادمون األولون الشهود واألمهات، اآلباء أیها أنتم، إنكم وها                 
أن یرید تعالى إنه هللا. عینه الوقت في تلدونهم أنكم تنسوا ال األرضّي، للوطن أوالدكم تلدون الذین                   أنتم
أبناء نصیر أن "سلطانًا یؤتینا الذي الوحید االبن في بالتبني أبناءه یكونوا أن القدس؛ الروح من                  یولدوا
ابن عمل كّله هذا إن الكنیسة. بواسطة ویتحّقق العالم في الخالص عمل ویستمّر .(12 : 1 (یوحنا                   اهللا"
في اهللا ملكوت "إن تالمیذه: نحن یذّكرنا، یزال ال وهو اآلب، بملكوت بّشرنا الذي اإللهي، العریس                  اهللا،

 داخلكم" (لوقا 17 : 21).
ومن واألموات. األحیاء لیدین یأتي سوف اآلب"، یمین إلى "الجالس المسیح یسوع أن إیماننا لنا یؤكد                  
(یوحنا العالم" به لُیخلص بل العالم، لیدین "ال العالم إلى أرسل أنه یوحنا اإلنجیلّي لنا یؤكد ثانیة،                   جهة
الدینونة: تقوم هذا "على الجواب: أعطى نفسه المسیح السید الدینونة؟ تقوم ُترى، یا وعالم، .(17 : 3                 
النور إلى ُیقبل فإنه الحّق، یعمل من وأّما النور... على الظلمة آثروا والناس العالم، إلى جاء قد النور                    أّن
العامة الرسالة حدیثًا به ذّكرت ما وهذا .(21 – 19 : 3 (یوحنا اهللا" في مصنوعة أعماله أن یتبین                     لكي
تعرف. التي الحقیقة ضوء على تدینك التي هي أعمالك إذن؟ دیاٌن المسیح هل .(52) الحقیقة"                 "تألق
الوصایا، من انطالقًا سُیدان مّنا واحٍد كّل والبنات. البنین واألّمهات، اآلباء ستدین التي األعمال                هي
ولكن والتاسعة. والسادسة والخامسة الرابعة الوصایا هذه: رسالتنا في بها ذكّرنا التي تلك ضمنها                ومن
"عند جمیعًا. یلخصها والذي معناها الوصایا ُیعطي الذي الحّب الحّب، عن باألخّص واحد كّل                سُیدان

 مساء الحیاة سُندان عن الحّب"، كتب القدیس یوحنا الصلیب (53).
یسمع للحّق هو من وكّل للحّق. لیشهد العالم إلى وجاء "ولد وعریسها، البشریة فادي المسیح، السید إن                   
في نفسه، هو إلیها أشار التي بالطریقة سیدین ولكن الّدیان، هو إنه .(37 : 18 یوحنا (أنظر                   صوته:
تؤكّد دینونًة الحّب، عن دینونًة ستكون ودینونته .(46 – 31 : 25 متى (أنظر العامة الدینونة عن                   حدیثه
الكنیسة عریس هو الّدیان ذلك. نعرف أن دون لّربما معنا، دام ما العریس إن القائلة الحقیقة                  نهائیًا
وعطشت فأطعمتموني، جعت ألني أبي...، مباركي یا "تعالوا، قائًال: یدین إنه لذلك،              والبشریة.
یمكن الالئحة وهذه .(36 – 34 : 25 (متى فكسوتموني" وعریانًا فآویتموني، غریبًا كنت                فسقیُتموني؛
أن ویمكن والعیلیة. الزوجیة الحیاة أیضًا تهّم التي القضایا من یحصى ال عدٌد فیها ویظهر تطول،                  أن
فتبّنیتموني یتیمًا ولدًا كنت أسرتكم؛ إلى فقبلُتموني سیولد، طفًال "كنت هذه: مثل عبارات أیضًا منها                 نجد
جائرة لضغوٍط یتعّرضن واللواتي الحائرات األّمهات ساعدتم "لقد وأیضًا: كولدكم". تربیًة لي              ووّفرتم
على الحفاظ على صعوبة، في أسرًا كبیرة، أسرًا ساعدتم لقد وإیالده؛ سیولد الذي الطفل قبول                 على

 األوالد الذین رزقهم إیاهم اهللا وعلى تربیتهم".
واإلنسانّي، الخلقّي الحقیقّي، الخیر أعمال أنواع كل على وتشتمل وتتنوع الالئحة فتطول نتابع أن یمكننا                 
اآلب اهللا إلیه أوكل الذي العالم فادي لحصاده سیأتي الذي الكبیر الحصاد هو ذاك الحّب. عن تعبّر                   التي
یني ال الذي القدس، الروح في العریس نسیم أینعه الذي الصالحة، واألعمال النعمة حصاد إنه                 الدینونة:

 یعمل في العالم وفي الكنیسة. فلنحمد الذي هو صانع كّل خیر!
ومروعة: خطیرًة أخرى، الئحة یحوي متى، اإلنجیلي أورده الذي األخیر القضاء أن ذلك، مع نعلم إّنا                  
فلم وعریانًا تؤووني، فلم غریبًا وكنت تسقوني؛ فلم وعطشُت تطعموني، فلم جعُت فقد عني...                "إذهبوا
فیها یظهر أخرى فات تصرٍّ نجد لّربما أیضًا، الالئحة هذه وفي .(43 – 41 : 25 (متى                  تكسوني"
الذي الطفل مع المهمل، الزوج أو المرأة مع یتماثل فإنه وهكذا، المرذول. كالرجل أیضًا، هنا                 یسوع،
لها تشّق أسرنا؛ تاریخ عبر طریقًا لها تشّق أیضًا هي الدینونة هذه تقبلوني!". "لم وُرفض: به                  ُحبل
اجتماعیة، مؤّسسات أیضًا تعني تقبلوني" "لم یسوع: كلمات إن والبشریة. األمم تاریخ عبر               طریقًا

 وحكوماٍت ومنظماٍت دولیة.
ونزاع جتسماني نزاع إن .(54) العالم" نهایة حتى النزاع في یبقى سوف "یسوع أن بسكال كتب لقد                   
دومًا یحّب والذي معنا، الباقي العریس یظهر الحالتین كلتا في الحّب. عن التعبیر قّمة هما                 الجلجلة
حدود یطال منه والذي فیه، الذي الحّب إّن .(1 : 13 (یوحنا الغایة" إلى "یحّب والذي جدیدة،                   بطریقة

 األحداث الشخصّیة والعیلیة، یتعّدى حدود تاریخ البشرّیة.
األسرة، سنة مّدة سُیعلن ما بكّل نفكر فیما المحبوبون، واألخوات اإلخوة أیها التأمالت، هذه ختام في                  
الحیاة كالم عندك "إّن المسیح: للسید بطرس اعتراف معكم أرّدد أن أرید المنابر، مختلف من                 انطالقًا
13:13 مرقس (أنظر یزول! لن رّب، یا كالمك، إن نقول: عینه الوقت وفي .(68 : 6 (یوحنا                  األبدیة"



أن یأمل إنه األسرة؟ سنة في الطویل التأمل هذا ختام في أجلكم من البابا یصوغه أن یمكن تمنٍّ أّي .(                    
 یجدكم جمیعًا في هذه الكلمات التي هي "روٌح وحیاة" (أنظر یوحنا 6 : 63).

 
 "لیتأّید فیكم اإلنسان الباطن"

في بروحه، بقوٍة تتأّیدوا أن لكم... "لیهب أمومة: وكل أبّوة كّل تنبثق منه الذي اآلب أمام ركبتّي أحني إني -23                      
في أوردتها التي هذه الرسول كلمات إلى خاطري، بملء أعود، إني .(16 : 3 (أفس الباطن"                  اإلنسان
على معاًً تسیر واألمومة واألبّوة األسرة إن أساسیة. كلماٌت ما، نوعًا إّنها، الرسالة. هذه من األول                  القسم
الباطن" "اإلنسان یتكّون فیه الذي األول البشرّي المقام األسرة تشّكل عینه، الوقت وفي المساواة.                قدم
األسرة سنة إن القدس. الروح في واالبن اآلب من عطّیة هو قدرته تأیید إن الرسول. عنه یتحّدث                   الذي
في ولكن، یوم؛ وكّل سنة كّل األسرة، یعني بالذي شبیهًا هائًال، عبئًا الكنیسة كاهل وعل أمامنا                  تضع
عید احتفال في الناصرة، في األسرة سنة افتتحنا لقد خاّصین. وأهمیة معنًى یرتدي السنة، هذه                 إطار
العیلة معبد أصبح الذي هذا، النعمة مقام إلى نحّج أن السنة، هذه مدى على نتمنّى، إّنا المقدسة.                   العیلة
الذي األسرة حقیقة إرث وعي على مجددا بالعثور الحّج بهذا نقوم أن نوّد البشریة. تاریخ في                  المقدسة
ویكتمل القدیم، العهد تقلید غنى من انطالقًا یتكّدس الذي الكنز إنه الكنیسة. كنوز أحد البدء، منذ                  یشكل،
األسر فداء اإللهّي العریس یتّم بها التي المقّدسة العیلة سّر في ومغزاه معناه ملء یجد وهو الجدید؛                   في

 كّلها.
السید تالمیذ أجیال كّل تغترف هذا، الحقیقة كنز ومن األسرة". "إنجیل یسوع ُیعلن هنا، من وانطالقًا                  

  المسیح، بدءًا من الرسل، الذین استخدمنا تعلیمهم بوفرٍة، في هذه الرسالة.
وفي .(55) الثاني الفاتیكاني المجمع وثائق في حّد أقصى إلى الكنز هذا اسُتثمر الحاضر، عصرنا في                  
وفي ومهّمة؛ شّیقة تحالیل في وتتوّسع ،(56) األزواج إلى وّجهها عشر الثاني بیوس للبابا خطب                 عّدة
لسینودس مداخالت وفي ؛ (Humanae Vitae) البشریة" "الحیاة العامة السادس بولس البابا              رسالة
) المسیحیة..." العائلة وظائف "في الرسولّي اإلرشاد في وأخیرًا (1980)؛ لألسرة المكّرس             األساقفة
اآلن إلیها أعود كنت ما وإذا هذه. السلطة مواقف ذكر على قبًال أتیت لقد . (Familiaris Consortio                 

 فلكي أنّوه بعظمة وغنى هذا الكنز، كنز الحقیقة المسیحیة عن األسرة.
السادس بولس البابا ألمح ولقد الحیة. الشهادات هي بكثیر فاألهّم تكفي. ال وحدها المكتوبة الشهادات أن إّال                   
إلى أصغى إذا أو المعّلمین؛ إلى منه أكثر الشهود إلى خاطر بطیبة یصغي المعاصر؛ "اإلنسان أن                  إلى
اؤتمن األسرة، كنز على الكینسة، في خصوصًا، الشهود اؤتمن ولقد .(57) شهود" فألنهم               المعلمین
وبعد والمسیحیة، البشریة دعوتهم سبیل بأسرتهم، وجدوا، الذین والبنات، البنون واألمهات،             اآلباء
المقدسة العیلة إن القداسة. بلغوا وبذلك الرسول، عنه یتحّدث الذي ،(16 : 3 (أفس الباطنّي"                 "اإلنسان
تشمل التي الدعوة هي القداسة أن المجمع ذّكر ولقد القدیسة. األخرى العیل من العدید بین ما األولى                   هي
حتى األسرة"، "ألنجیل الشهود نعدم لم الماضي، في كما الحاضر، عصرنا وفي .(58) المعّمدین                جمیع
أكثر لنعي مناسبًة فرصًة تشكل األسرة سنة إن قداستهم. الكنیسة تعلن لم أو مغمورین كانوا                 ولو

 وجودهم وعددهم الكبیر.
األسرة أن ُأظهر أن الصفحات، هذه في حاولت، لقد البشریة. خالص وتاریخ اإلنسان تاریخ ینتشر باألسرة                  
یناقض ما وكل الحّب بین ما والموت، الحیاة بین ما والشّر، الخیر بین ما الكبیر الصراع وسط في                    تقوم
اإلنسان. فادي المسیح من النابعة الخیر، قوى لتحریر أوًال الصراع مهّمة ُأسندت األسرة وإلى                الحّب.
الذي التعبیر حّد على ،(59) باهللا" "قویة فتصبح القوى، هذه تتمّلك عیلة كّل إن بحیث العمل                  یجب

 استخدم في أثناء االحتفال بالذكرى األلف للمسیحیة في بولونیا.
7 كو 1 (أنظر بولس رسائل في الواردة الرسولیة اإلرشادات تستوحي أن الرسالة هذه أرادت السبب لهذا                   
7 – 1 : 3 بط 1 (أنظر ویوحنا بطرس رسائل وفي ،(25 : 3 كول 9؛ : 6 – 21 : 5 أفس 40؛ – 1 :                           
واقع بین ما الشبه من نجد كم والثقافي، التاریخّي اإلطار في التفاوت من فالبرغم .(17 – 12 یو: 1                     ؛

 المسیحیین واألسر في ذلك الزمان، وأّیامنا الحاضرة!
واألمهات، اآلباء أّیها والزوجات، األزواج أیها إلیكم، باألخّص أوّجهه نداًء نداًء: إذن، إلیكم، أوّجه إني                 
الحقیقة تعلیم في متحدًة تبقى كي الخاصة، الكنائس كّل إلى نداٌء إنه المحبوبون. والبنات األبناء                 أیها
المكّرسین، األشخاص إلى الرهبانیة، الجماعات إلى الكهنة، إلى األسقفیة، في إخوتي إلى              الرسولیة؛
اإلیمان بهم یربطنا الذین واألخوات اإلخوة إلى العلمانیین؛ المؤمنین منظمات وإلى الحركات              إلى
كل إلى (60)؛ المخّلص یریدها التي الشركة كمال بعد نختبر لم ولو حتى المسیح، یسوع في                  المشترك



إلى (61)؛ واحد بإلٍه تؤمن التي الكبرى الجماعة إلى مثلنا وینتمون إبراهیم إیمان في یشتركون                 الذین
 من هم ورثة تقالید روحیٍة ودینیٍة أخرى؛ إلى كّل رجٍل وكّل امرأة یتمتعان بإرادة صالحة.

اآلب أمام الركب نحني فیما ،(8 : 13 (عبر الدهور" وإلى والیوم أمس "هوهو الذي المسیح معنا لیكن                    
كلمات وبواسطة 15)؛ – 14 : 3 أفس (أنظر بشریة أسرٍة وكّل أمومٍة وكّل أبوٍة كّل تنبثق منه                    الذي
"أحبّنا به الذي الحّب شهادة أخرى مّرة أیضًا فلُیعطنا عّلمناها، والتي اآلب إلى رفعا التي نفسها                  الصالة

 إلى الغایة" (یوحنا 13 : 1)!
الرهیب والخطر والحیاة، واألسرة الزواج مواهب عظمة یفهم كي الیوم إنسان إلى أتوّجه حقیقته، وبقدرة                 
وكرامة األسرة علیها ترتكز التي السامیة القیم تقدیر وعدم الحقائق هذه احترام رفض في                المتمّثل
إلى البشریة تنقاد ال حتى وحكمته، الصلیب بقدرة كّله هذا یعّلمنا یسوع الرّب إلى لنصغ البشرّي.                  الكائن
والفسیحة، العریضة الّسبل سلوك إلى الدوام على یدفعها الذي (44 : 8 (یوحنا الكذب" "أبي                 تجربة
هو من دومًا نتبع أن تعالى لنسأله ومخاطر! فخاخًا مملؤٌة بالحقیقة هي فیما وممتٌع، سهٌل ظاهرها                  التي

 "الطریق والحّق والحیاة" (یوحنا 14 : 6)!
           أیها اإلخوة واألخوات المحبوبون،

اإللهیة بالنعم المألى السنة هذه مدى على الرسولّي، الكنیسة واهتمام المسیحیة، األسر مهّمة هي تلك                 
روح في المسیر على منا كًال تساعد بشریة، أسرٍة كّل مثال صورة المقّدسة، العیلة عّل .                  الخاصة
اهللا كالم إلى بإصغائها الكنیسة، وفي المجتمع في رسالتها، في التعّمق على أسرة كّل وتساعد                 الناصرة؛
حارس ویوسف، النبیل، الحّب أّم مریم، جمیعًا ولیرافقنا الحیاة! في األخویة والمشاركة              بالصالة

 الفادي، بحمایتهما الدائمة!
           وبمثل هذه العواطف أبارك كّل أسرة، باسم الثالوث األقدس، اآلب واألبن والروح القدس.

  
إلى السید دخول عید في – 1994 شباط من الثاني في بطرس، القدیس من بالقرب رومة، في أعطي                    

 الهیكل – وهي السنة السادسة عشرة لحبریتنا.
     یوحنا بولس الثاني
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