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 1. في نهایة األلف الثاني

العقل منا یّتجه إلیه والتاریخ: الكون محور هو یسوع المسیح اإلنسان             فادي
الكنیسة اآلن بها تمّر التي الزمن من نوعها من الفریدة الحقبة هذه في               والقلب
إلینا، فیها اهللا وكل التي الحقبة هذه إّن الواقع وفي جمعاء. البشرّیة              والعائلة
المرتبطة الشاملة الخدمة األول، بولس یوحنا العزیز سلفنا بعد الخفّیة،            بمقصاده
القول لیصعب وإنه األلفین. سنة من تقترب أصبحت الرومانیة، البطرسیة            بالسدة
المستقبل سیكون وما البشریة األحداث مجرى في السنة هذه ستحمله ما             اآلن
في جهود من ُیبذل ما برغم والقاّرات، واألمم الشعوب من كّل إلى              بالنسبة
إلى بالنسبة ستكون السنة هذه لكن األحداث. بعض الستشفاف الحاضر            الوقت



األرض، أقاصي حتى – متفاوتة بأعداد ولو – ینتشر الذي اهللا شعب              الكنیسة،
اعتبار من یجب ما برغم – الذي الزمن هذا من نقترب وإنا كبیر. یوبیل                سنة
الذاكرة إلى یحمل – الزمن حساب في الدقة بها تقضي التي التصحیحات              لجمیع
إلیها أشار والتي لها وعینا ویجدد اإلیمان إلیها یستند التي األولّیة الحقیقة              هذه
(1) فینا" وحّل جسدًا صاَر "الكلمة أّن: وهي إنجیله مستهّل في یوحنا              القدیس
كلُّ یهلك ال كي الوحید، ابنه بذل أنه حتى العالم أحّب اهللا "ألّن آخر: مكان                 وفي

 من یؤمن به، بل تكون له الحیاة األبدّیة" (2).

اهللا، "إّن انتظار: زمن أي جدید مجيء زمن في ما، نوعًا نعیش أیضًا نحن                وإّنا
كّلمنا الوسائل، مختلف كالمًا األنبیاء بلسان كثیرة مّرات قدیمًا آباءنا كّلم             بعدما
والذي الكلمة هو الذي باالبن ونقول ،(3) االبن..." بلسان األخیرة األیام             هذه
هذا الفداء بفضل ذروته البشر تاریخ وبلغ العذراء. مریم من وولد إنسانًا              صار
وصار البشري الجنس تاریخ اهللا دخل لقد بالمحّبة. المشبع اإللهي للقصد             وفقًا
نسیج فرد ولكنه غفیرة جماعة من وفردًا له، الخاضعین من "فردًا"             كإنسان

 وحده.

یخلعه أن البدء منذ ینوي كان بعدًا البشریة، الحیاة على بالتجسد، اهللا، أضفى               لقد
وفقًا الفریدة الخاصة بطریقته ونهائیًا ثابتًا إضفاًء أضفاه وقد اإلنسان؛            على
إذا بسخاء، ذلك فعل وقد المطلقة، اإللهیة وبحریته األبدیتین، ورحمته            لمحبته
العقل وضالل البشر، خطایا مسلسل وكّل األصلّیة الخطیئة إلى معه            نظرنا
الطقوس تقوله ما بذهول نرّدد أن إّال استطعنا لما البشري، والقلب             واإلرادة

 المقدّسة: "ما أسعدها خطیئة، هذه التي استأهلت مثل هذا الفادي" (4).

  
 2. أولى كلمات الحبرّیة الجدیدة

من عشر السادس الیوم في الفادي، المسیح نحو وأفكارنا عواطفنا وّجهنا             لقد
القانوني: االنتخاب تّم أن بعد سئلنا، عندما الفائتة، السنة من األول تشرین              شهر
بأّم ثقة من لي وبما ربي المسیح نحو اإلیمان "بطاعة ذاك: إذ فأجبنا تقبل؟                هل
أن نرید وإّنا المهّمة". أقبل إني – الجّمة الصعوبات وبرغم – والكنیسة              المسیح
حقیقة بین ما إلى بذلك مشیرین استثناء، دونما الجمیع على هذا جوابنا اآلن               نعلن
وظیفتنا أصبحت التي خدمتنا وبین بها نّوهنا التي واألساسّیة األولیَّة            التجسد



أسقف لمهمة بانتخابنا قبلنا أن بعد رابطة، من هذه، بطرس سّدة في              الخاّصة
 روما وخلیفة بطرس الرسول.

وفي األول. بولس یوحنا الحبیب سلفنا لنفسه اختارهما اللذین اإلسمین اتخذنا             لقد
مجمع في 1978 آب من والعشرین السادس الیوم في أعلن عندما إنه              الواقع،
أن األعظمین األحبار تاریخ في یسبق ولم – بولس یدعى أن یرید أنه               الكرادلة
ما على واضحة داللة ذلك في رأینا – قبل من مزدوجًا اسمًا أحدهم               اّتخذ
سوى تدم لم هذه خدمته كانت وما إلهّیة. ِنعم من الجدیدة الحبرّیة على               سیفیض
ما نوعًا نستعیدها أن بل وحسب، نتابعها أن ال علینا، لزامًا بات یومًا،               ثالثین
إذ وإّنا، لنفسنا. اخترناه الذي المزدوج اإلسم هذا یثبته ما وهذا البدایة.              منذ
المحّبة عن مثاله، على نعرب، أن في المبّجل، سلفنا ألثر اقتفاًء نرغب،              انتقیناه،
الرومانیان األعظمان الحبران فرید، إرث من للكنیسة ترك ما بها نخّص             التي
هذا لرعایة التاّم استعدادنا نبدي وأن السادس، وبولس والعشرون الثالث            یوحنا

 اإلرث، بعون اهللا، وللعمل على ازدهاره.

الرسولي الكرسي هذا بتقلید نرتبط الحبریتین وبكلتا المزدوج االسم بهذا            وإنا
السالفة القرون وفي العشرین القرن في عاشوا الذین أسالفنا وبجمیع            الشامل
النهج، ذلك إلى – أقدمها وحتى العصور مختلف عبر – المستطاع قدر              فنعود،
محّل الكنیسة في بطرس كرسي أحّل والذي والخدمة، بالمهمة القیام في             المتبع
التعبیر، صّح إذا یشكّالن، السادس وبولس والعشرین الثالث یوحنا إن            الصدارة.
یوحنا مع نرید قاعدة منها مّتخذین قرب، عن إلیها نرجع أن لنا یطیب               محطة
ال ثقة إلیه تقودنا أن یسّرنا مستقبل نحو سیرنا في منها ننطلق أن األّول                بولس
لرسله قال وقد كنیسته. إلى وأرسله به المسیح وعد الذي للروح وطاعة لها               حّد
یأتیكم لن أذهب، لم فإن أذهب، أن لكم الخیر "من آالمه: ساعة أزفت أن                بعد
من إلیكم أرسله الذي البارقلیط یأتي "وحین (5) إلیكم" أرسله الذي             البارقلیط
ستشهدون أیضًا وأنتم لي، یشهد فهو األب، من المنبثق الحق روح األب،              عند
كّل إلى یقودكم الحّق، روح ذاك یجيء "فحین .(6) االبتداء" من معي              ألنكم
ما كّل على ویطلعكم یسمع ما كّل یقول بل عنده، من یتكلم ال ألنه                الحق،

 سیكون" (7).

  
 3. ثقة بروح الحّق والمحّبة



األخیرة، الحبریات لهذه ما على الحق، بروح تامة ثقة من لنا بما سندخل،               وهكذا
لم جدیدة وبطریقة الكنیسة وجدان في متأصل إرث وهو جلیل، غني إرث              من
وافتتحه إلیه دعا الذي الثاني الفاتیكاني المجمع بفضل وذلك قبل، ذي من              ُتعرف
موضع وضعه في ودأب موفقا اختتامًا بعدئذ واختتمه والعشرون، الثالث            یوحنا
دائمًا وكنا وجهاده. نشاطه كثب عن بذاتنا راقبنا الذي السادس بولس             العمل،
الفترة في وصبر عزم وصدق جنان وثبات حكمة سمّو من علیه كان بما               نعجب
سفینة للكنیسة، ربانًا بوصفه حافظ لقد المجمع. عقبت التي حبریته من             الصعبة
وفیما الشدیدة المحنة إّبان في حتى النفس وطمأنینة الجأش رباطة على             بطرس،
وطید من علیه كان ما على ثابتًا وظّل الداخل، من تهتّز عینها السفینة               كانت
الذي المجمع بواسطة للكنیسة الروح قاله ما إّن ذلك وتماسكها. بصالبتها             األمل
ما وبرغم – (8) الكنیسة هذه بواسطة الكنائس لجمیع قاله وما أّیامنا، في               انعقد
شعب تماسك من المزید إلى یفضي أن إال یمكنه ال – عارضة قالقل من                أثیر

 اهللا بكامله الذي یعي المهمة الخالصیة الملقاة على عاتقه.

السادس بولس منه جعل أیامنا، في الكنیسة به تشعر الذي الوعي             وهذا
لنا، ولُیسمح "كنیسته". بعبارة: استهّلها التي األساسّیة للرسالة األول           الموضوع
بها ندّشن التي األولى الوثیقة هذه في الرسالة هذه إلى نعود بأن بدٍء،               بداءة
الروح ینیره الذي هذا الكنیسة وعي بها. نرتبط وأن التعبیر، جاز إذا              حبرّیتنا،
رسالتها أم اآللهي سّرها خّص ما في سواء فیومًا، یومًا فیتنامى ویسانده              القدس
یبقى أن ویجب كان الوعي، هذا بشریة، نواقص من یعتورها ما أم              اإلنسانیة
بدورها تعمل التي المحبة هذه الكنیسة، محّبة منه تفیض الذي األول             الینبوع
عن شهادة السادس بولس لنا ترك لقد وتعمیقه. الوعي هذا ترسیخ على              وبالمقابل
غالب وفي متنوّعة، كثیرة أحداث خالل من عّلمنا لقد الكنیسة. لهذه عمیق              وعي
على - هي، التي الكنیسة، محبة في الجرأة حبریته، إّبان جرت مؤلمة،              األحیان
الجنس ولوحدة باهللا الحمیم لالتحاد وإرادة عالمة أّي "سّر – المجمع أكّد              ما

 البشري بكامله" (9).

  
 4. عودة إلى رسالة بولس السادس األولى

كّل یتمكن بحیث الجمیع، على القلب بانفتاح الكنیسة وعي یقترب أن یجب              ولهذا
تحّدث والذي (10) غوره" یسبر ال الذي المسیح "غنى فیها یجدوا أن من               الناس



الذاتیة طبیعتها الكنیسة بوعي المقترن الشامل االنفتاح هذا األمم. رسول            عنه
لیست هذه "كلمتي بقوله: المسیح عنها تحّدث حقیقة من علیه هي مّما              وبتأكّدها
أي الرسولي الزخم هذا الكنیسة یولي ما هو (11) أرسلني" الذي لألب بل               لي،
المسیح، السید من اقتبلتها التي مطلقة كاملة بالحقیقة تعترف عندما            اإلرسالّي،

 والتي تعلنها.

رسالته في السادس بولس دعاه الذي الحوار تتابع أن عینه الوقت في              وعلیها
بالدوائر تسمیته یمكن ما بدّقة له عّین وقد الخالصي" "الحوار كنیسته،             المبدؤة:
تتضّمن التي الوثیقة هذه إلى اآلن نرجع إذ وإّنا، .(12) فیها یدور أن یجب                التي
هللا الشكر آیات رفع عن نفتر ال لحبریته، السادس بولس رسمه الذي              المنهج
وجه الخارج" "إلى أظهر قد لنا حقیقیًا أبًا كان الذي الكبیر هذا سلفنا               لكون
داخلیة نكسات من المجمع بعد ما فترة في أصابها ما برغم األصیل،              الكنیسة
مختلف على البشریة، العائلة من كبیر قسم یشعر أصبح وهكذا            مختلفة.
كنیسة إلى بحاجته – نعتقد ما على – متزایدًا شعورًا وأنواعها، الحیاة              مستویات

 المسیح ورسالتها وخدمتها.

المنتقدون اتخذها التي المواقف مختلف من أقوى أحیانًا الشعور هذا بدا             وقد
وما االكلیروس ورجال ونظمها ومؤّسساتها الكنیسة الداخل من هاجموا           الذین
وهو مختلفة أسباب له االنتقاد في المتزاید الدأب وهذا نشاط. من به              یقومون
شّك من وما للكنیسة. خالصة محبة من یخلو ال منه، متأّكدون نحن ما وهذا                بعد،
ُیعرف ما على التغّلب إرادة على ذلك، سوى عما النظر بقطع یدّل، أنه               في
أن صّح وإذا المجمع. انعقاد إّبان طویل جدل موضوع كان الذي التعالي              بروح
(13) القلب" ومتواضع "ودیعًا كان الذي معّلمها مثل تتبع أن الكنیسة واجب              من
به تقوم وما یّمیزها ما كّل النقد بعین تتفّحص وأن التواضع، على قائمة               وإنها
لهذا معقول حّد یوضع أن كذلك فیجب بالشّدة، نفسها تأخذ وأن نشاط،              من
إظهار إلى وهادفًا وبناًء نافعًا انتقادًا یكون أن بطل وإّال االنتقاد، على              اإلصرار
فیها نصبح التي بالنعمة، واالعتراف الشكر عاطفة وإبداء والمحبة           الحقیقة
إن ذلك إلى وباإلضافة وبواسطتها. الكنیسة في تامة، أساسیة بصورة            شركاء
رأي توجیه على جازمة إرادة بل الخدمة نیة یظهر ال النقد، في الدأب               هذا
 اآلخرین وفقًا للرأي الذاتي الذي غالبًا ما یجاهر به من یجاهر عن طیش وخفة.



كّل على باحترام بمحافظته لكونه، السادس لبولس الشكر واجب نؤّدي أن             وعلینا
عینه، الوقت في حافظ قد البشریة، اآلراء مختلف في الكائنة الحقیقة             جزء
) السفینة رّبان بمهمة یقوم كان فیما الجأش ورباطة االتزان على الثاقبة،             بنظرته
یوحنا وفاة أثر على بعده، تقریبًا مباشرة مقالیدها إلینا آلت التي والكنیسة .(14             
في ولكنها داخلیة مشاّدات وتعتورها صعوبات شّك وال تعترضها األول،            بولس
مقابل في النقد على أشّد قوة من لها ما تمارس أن باستطاعتها أشّد عینه                الوقت
أقوى مجابهة تجابه وأن الطائشة االنتقادات مختلف من إلیها یوّجه            ما
على وأقدر التمییز روح خّص ما في أنضج بدت وإنها المتعّددة،             "التجدیدات"
سّرها على اإلكباب وعلى األبدي، كنزها من (15) والجدید" "القدیم            إخراج
الخالص بمهمة للقیام استعدادًا أكثر تظهر إنها كّله، هذا وبفضل            الخاّص،
إلى ویبلغوا الناس جمیع یخّلص أن "یرید اهللا أّن ذلك الناس: جمیع إلى               بالنسبة

 معرفة الحق" (16).

  
 5. مشاركة ورسالة

االشتراك في تماسكًا أشّد المظاهر، جمیع برغم تبدو، األیام هذه في الكنیسة              إّن
الذي المشاركة مبدأ من التماسك هذا وینبع الرسالة. وعي وفي الخدمة             في
الرسل مجمع على المسیح السّید أدخله والذي الثاني الفاتیكاني المجمع            اقترحه
األساقفة، مجمع في انقطاع، دونما یجّدده، والذي بطرس، برئاسة عشر            االثني
وبقیادته. بطرس خلیفة مع باالرتباط المسكونة أقطار جمیع في یتنامى            بحیث
نفحه لكنَّه وحسب، األساقفة مشاركة مبدأ عن باإلعراب المجمع یكتف            ولم
بولس أنشأها ثابتة مؤّسسة هناك یكون أن األخّص على تمنى عندما             بالحیویة
وزنًا حبریته على عمله یضف لم الذي األساقفة مجمع أّسس عندما             السادس
حبریة على البدایة، ومنذ بعد، فیما بوضوح، أیضًا انعكس بل وحسب،             جدیدًا

 یوحنا بولس األّول وعلى حبریة خلفه الحقیر.

تلت التي الزمن من الصعبة الفترة لهذه مالئمًا هذا المشاركة مبدأ بدا              وقد
– التفكیر في ووحدة تضامن من أبدو بما الكنیسة أساقفة ساهم عندما              المجمع،
بطرس بخلیفة اتحاد من األساقفة مجمع بواسطة األخّص على عنه أعربوا             وبما
الكنیسة لتجدید المؤاتیة السبل رسم في عینه الوقت وفي الشكوك تبدید في –             
الوثبة هذه انطلق، فیما األساقفة، مجمع من انطلقت وقد شامل. نطاق             على



یصّح أنه باعتباره الفرح، من بموجة قوبل وقد (17) اإلنجیل نشر إلى              الهادفة
الخطة على األساقفة مجمع وحافظ رعوي. رسولي لتجدید منهجًا یكون            أن
بولس وفاة قبل تقریبًا مضت لسنة انعقدت التي األخیرة العادیة دورته في              عینها
وینبغي الدیني. التعلیم قضیة واضح، هو ما على عالجت، والتي            السادس
نبحث كنا ولّما وینشرها. الدورة هذه أعمال حصیلة یجمع أن الرسولي             للكرسي
ظاهر، تقّدم من األساقفة مشاركة مبدأ عن تعرب التي الصیغ أحرزته ما              في
في الوطنیة األسقفیة المؤتمرات تركزت كیف األقّل، على نذكر أن علینا             وجب
قاریة. أم دولیة أكانت سواء مشاركة، أشكال من یشابهها وما الجامعة             الكنیسة
المحلیة. المجامع بأعمال التنویه من بّد فال القدیم، الكنیسة تقلید خّص ما              وأّما
حّیز إلى الّنیة هذه إخراج إلى السادس بولس ُوّفق وقد – المجمع نیة في                وكان
قرونًا دام اختبار بعد الكنیسة أقرتها التي المؤّسسات هذه تجهد أن –              التنفیذ
یدعى ما مثل من األساقفة بین المشاركة صیغ من وغیرها هي             وتعمل
الكنیسة وحدة ضمن وذلك بمفردها، أبرشیة كّل نذكر لكیال الكنسیة            بالمقاطعات
هذه الكهنة ویتشرب خاّصة. ومیزة هویة من لها لما تاّم وعي عن              الشاملة،
ما وهذا والمسؤولیة، العمل في یشاركون بأنهم معها یشعرون التي عینها             الروح
العلمانیین خالج وقد المجمع، بعد نشأت التي العدیدة الكهنوتیة المجالس            تؤكده
العلمانیة الرسولیة المنظمات ترسیخ على یعمل لم الذي الشعور هذا            أیضًا
بطبیعتها السابقة عن غالبًا تختلف جدیدة منظمات إنشاء على ساعد بل             وحسب،
علیهم ما یجهلون ال الذین العلمانیین إنَّ ذلك عن وفضًال خارقًا. نشاطًا              وتبدي
وللذین للرعاة المساعدة ید خاطر بطیبة یمّدون الكنیسة نحو ضمیري إلزام             من
والمجالس األبرشیة مجامع نطاق في هللا المكّرسة الحیاة مؤسسات           یمثلون
في النظر ننعم أن حبریتنا مستهّل في وعلینا واألبرشیات. الرعایا في             الرعویة
وأخواتنا، إخواننا جمیع بقوة ولنثّبت هللا الشكر آیات لنرفع جمیعها األمور             هذه
العظام وأسالفنا الثاني الفاتیكاني المجمع أعمال وبحرارة، بالذاكرة          ولنستعید،
الشّك دواعي من بكثیر أقوى وهي جدیدة حیاة نسمة الكنیسة في نفخوا              الذین

 والخراب واالنقسام.

 
 6. طریق الوحدة المسیحیة



اعتبر لقد الجدیدة؟ المسكونیة الحركة عن صدرت التي المبادرات عن القول             وما
ببصیرة واألثر، الذكر الخالد األعظم الكنیسة راعي والعشرون الثالث           یوحنا
عن واضح، هو ما على صدرت، قد المسیحیین توحید مسألة أنَّ نافذة،              إنجیلیة
األخّص على بها جاهر وقد عنها أعلن ما غالبًا الذي رّبنا المسیح یسوع               إرادة
جمیعًا یكونوا أن اآلب أیها "أسألك... قال: یوم موته قبیل العلّیة، في صالته               في
باختصار الطلب هذا على الثاني الفاتیكاني المجمع أجاب وقد ،(18)            واحدًا"
بمعاونة السادس، بولس األعظم الحبر وكان المسكونیة. في قراره أصدر            عندما
هذه تحقیق سبیل في شاّقة جهودًا بذل من أول المسیحیین وحدة سّر              أمانة
بالتفصیل نرّد أن دون یمكننا، الطریق؟ هذه على بعیدًا ذهبنا هل ترى              الوحدة.
أنه غیر وهامًا. حقیقیًا تقدمًا أحرزنا أننا األقّل، على نؤّكد، أن السؤال، هذا               على
المجال، هذا في أیضًا معنا عمل كما انسجام، وفي دائبین عملنا أننا الثابت               من
الشكر. خالص لهم نشكره ما وهذا مسیحیة، وجماعات كنائس غیر یمّثلون             من
من ما الحاضرة، والعالم الكنیسة حالة في أّنه ذلك، عن فضًال األكید،              ومن
بوظیفتها للقیام للكنیسة المجال إلتاحة یبدو، ما على اعتمادها، یمكن            وسیلة
الطرق عن أیضًا وبجرأة وتواضع وثبات بأمانة البحث على التصمیم            سوى
من هذا سبیلنا یعترض ما عزائمنا یثّبط أن دون والوحدة، التقارب إلى              المؤّدیة
لوصیته. وتنكرنا المسیح بكالم الثقة فقدنا قد نكون وإّال متزایدة،            صعوبات
یعودوا أن یریدون كانوا إناسًا هناك وإن المجازفة؟ بهذه نقوم أن             أفیجوز
حصیلة أّن اعتبروا أن بعد أو العویصة المسائل هذه في بحثوا أن بعد               القهقرى
هذه أّن بعضهم وهم في حتى قام وقد مجدّیة، غیر األولى المسكونیة              المبادرات
شقاق إحالل إلى بالتالي وُتفضي اإلنجیل قضیة على بالضرر تعود            المساعي
اإلیمانیة بالمبادئ یتعلق فیما األفكار بلبلة إلى وتؤدي الكنیسة، في            خطیر
المفید من أنه وبرغم الدینیة. القضایا في الالمباالة من نوع إلى وتقود              واألخالقیة
الوقوف یجب أیضًا هنا أّنه، غیر مخاوفهم، عن اآلراء هذه أصحاب یعلن              أن
تقتضینا الكنیسة حیاة من الجدیدة الحقبة هذه أّن في شّك من وما معقول. حّد                عند
التصرف إن المسؤولیة. وإدراك والعمق بالوعي یمتاز إیمان على نعتمد            أن
عن معًا والبحث للحوار واالستعداد والتقارب االنفتاح معناه الحقیقي           المسكوني
وال االطالق على یعني ال هذا ولكّن األكید، المسیحي اإلنجیلي بمعناها             الحقیقة
كان، سبب ألي المساس، أو اإللهیة الحقیقة كنوز عن التنازل یعني أن              یمكن



ثانیة مرة نسأل أن علینا باستمرار. وعلّمتها الكنیسة أثبتتها التي الحقیقة             بهذه
وحدة وراء الجري عن الكنیسة یصّدوا أن السبب، كان أیًا یریدون الذین              جمیع
برغم – یمكننا هل األمر؟ هذا نهمل أن لنا یجوز هل الشاملة:              المسیحیین
في ظهرت التي رّبنا بنعمة نثق أّال – الغابرة العصور وأخطاء البشري              الضعف
ذلك، فعلنا فإذا المجمع؟ في سمعناه الذي القدس الروح كالم في األخیرة              اآلونة
أنا ما اهللا "وبنعمة فقال ببالغة الرسول امتدحها وقد بنا، تتعّلق حقیقة              أنكرنا

 علیه، ونعمته علّي لم تكن عقیمة" (19).

عن – فوارق من إدخاله یجب ما ومع مغایرة بطریقة ولو – قوله یجب ما                 وهذا
على یقوم والذي المسیحیة غیر األدیان یمثلون من یبذله الذي النشاط             ذلك
التي، البشریة الروحانیة كنوز على والغوص معًا والصالة واالتصاالت           الحوار
الدیانات أتباع ثبات إّن وهل الدیانات. هذه أتباع تعوز ال جیدًا، نعرف ما               على
حدود خارج الفاعل الحّق روح من نابع وهذا – دینهم على المسیحیة              غیر
ما غالبًا الذین المسیحیین أحیانًا، رّبما یخجل، ال – المنظور السّري             الجسد
إلى ویجنحون الكنیسة وأعلنتها اهللا أوحاها التي الحقائق في الشّك إلى             یمیلون
المرء یكون أن جمیل اإلباحیة؟. إلى الطریق وفتح األخالق مبادئ من             النیل
هو ما كّل على وللموافقة نظام كل في وللبحث الناس من كان أي لتفّهم                مستعدًا
أن أو (20) الوطید إیمانه یفقد أن اإلطالق على یعني ال هذا ولكن وعدل،                حّق
حیاة في أثره یترك أن فقدانها یلبث ال التي واألخالق اآلداب قاعدة من               ینال

 المجتمعات بكاملها ویجّر وراءه، في ما یجّر، أوخم العواقب.
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 سّر الفداء

 7. في سّر المسیح

إلیها هدانا والتي علیها العصر هذا كنیسة المجمع وضع التي السبل كانت              إذا
ستكون األولى، رسالته في السادس بولس البابا األعظم الحبر الرحمة            المثّلث
هذه بلغنا أن بعد ذلك، مع بحّق، یمكننا نتبعها، أن یجب التي هي بعید                لمدى
العمل، كیف نتقّدم؟ أن یجب طریقة بأّیة كیف؟ نتساءل: أن الجدیدة،             المرحلة
على المشرف الثاني باأللف المرتبط – هذا الجدید الكنیسة مجيء زمن             لدى
أبا األزلي" "األب المقدس الكتاب یدعوه الذي ذاك من لنقترب –             النهایة



یقبل عندما الجدید، البابا عنه یبحث أن یجب ما هذا (21)؟ اآلتیة              العصور
"إرَع بقوله: مّرة غیر بطرس المسیح السّید به أوصى ما اإلیمان، طاعة              بروح
ثّبت رجعت متى "وأنت وبعدئذ: لقطیعي، راعیًا كن معناه: وهذا (22)             ِخرافي"
أن األعّزاء، والبنات واألبناء اإلخوة أیها هنا، الضرورة ومن .(23)            إخوتك"
والقلب واإلرادة العقل ونوّجه النفس نحفز أن أي أساسیًا جوهریًا جوابًا             نعطي
ألّن وجهه نتلّمس أن نرید اإلنسان. فادي المسیح فادینا، وحده المسیح السّید              إلى
رّب؟ یا نذهب من "إلى بطرس: مع قائلین الخالص، اهللا، ابن أّنه بما وحده،                فیه

 لدیك كالم الحیاة األبدیة" (24).

الوعي هذا درجات جمیع وعلى المجمع عّمقه الذي ذاتها الكنیسة وعي             وبفضل
أن علینا وتكتشفها، ذاتها عن الكنیسة فیها تعّبر التي العمل مناحي جمیع              وفي
،(26) فیه" ونحن الكّل "منه من إلى (25) الرأس هو من إلى باستمرار               نسعى
) والحیاة" "القیامة وكذلك ،(27) والحّق" "الطریق عینه الوقت في هو من             إلى
(30) یغادرنا أن علیه كان من إلى (29) األب رأینا رأیناه إذا من إلى (28               
البارقلیط إلینا لیأتي السماء إلى بالصعود ثّم ومن الصلیب على بالموت             أعني
) والمعرفة الحكمة كنوز جمیع فیه (31) الحّق روح أّنه بما باستمرار             ویأتي
عالمة هي أي كالسّر، "المسیح في والكنیسة .(33) الكنیسة وجسده (32           
(34) بأجمعه" البشري الجنس وحدة وعالمة وأداته اهللا مع الحمیم            االتحاد
الذي كالمه تسمع الكنیسة تفتأ وال الفادي. هو عینه هو كّله هذا وینبوع               وأداتها،
بدقائقها، وتستذكرها بتفاصیلها حیاته فائق بخشوع تستعید فیما باستمرار،           ترّدده
عینه الوقت في تكّلم المسیح حیاة إّن المسیحیین. غیر كذلك یسمعه الكالم              وهذا
"أنت قائلین: بطرس مع یرّددوا أن بعد یستطیعون ال الذین الناس من              كثیرًا
إنسانًا بوصفه الناس یكّلم الحّي اهللا ابن هو أجل .(35) الحّي" اهللا ابن               المسیح
تشمل التي ومحبته للحّق وأمانته بشریته وتتكّلم تتكّلم ذاتها حیاته أّن ذلك              أیضًا:
تسبر ال التي البشریة آالمه أعني كذلك، یتكّلم الصلیب على موته             الجمیع.
وقیامته الصلیب على موته مستذكرة تحیا الكنیسة تني وال وعزلته.            أغوارها
بناء تحتفل، الكنیسة أن الواقع وفي الیومیة. الكنیسة هذه حیاة یشكّالن             اللذین
فیه تجد الذي باإلفخارستیا انقطاع، دونما ورّبها، معّلمها عینه المسیح أمر             على
اهللا مع وللمصالحة للنعمة فاعلة وعالمة ،(36) والقداسة" الحیاة           "ینبوع
َكَلل دونما منه تنهل الذي سّره وتستذكر الكنیسة وتحیا األبدیة. الحیاة             وعربون



الجنس من وسّیدها معّلمها تقریب معها تستطیع طرق عن البحث في             وتدأب
لو كما بمفرده، إنسان كل من المتعاقبة، واألجیال واألمم الشعوب من             البشري:
بینكم، وأنا شیئًا، أعرف أن أشأ لم "فأني الرسول: مثال على دائمًا ترّدد               كانت
في تدور الكنیسة إّن .(37) المصلوب" المسیح یسوع بل المسیح یسوع             غیر

 فلك سّر الفداء الذي صار من باب التأكید المبدأ األساسي لحیاتها وعملها.

  
 8. الفداء: خلق جدید

یثبتها التي األساسیة الخلق حقیقة عجیبة، جدیدة، بطریقة تجّلت فیه العالم             فادي
هو ما إّن .(38) حسن" إنه ذلك اهللا "رأى مرارًا: یرّدد عندما التكوین               ِسْفر
) اإلنسان ألجل اهللا خلقه الذي المنظور والعالم والمحبة. الحكمة من ینبع             حسن
استعاد – (40) للباطل ُأخضع الخطیئة، دخلته عندما الذي العالم هذا – (39             
والمحبة الحكمة بمصدر تربطه كانت التي القدیمة الرابطة یسوع           بالمسیح
هذه أّن وكما (41) الوحید" بابنه جاد أّنه للعالم حبه من بلغ اهللا "إّن                اإللهي.
.(42) اإلنسان بالمسیح جدید من توثّقت هكذا اإلنسان، بآدم انقطعت قد             الرابطة
سحر من فیه ما على الرسول، كالم العشرین، القرن أناس نحن یقنعنا،              أفال
بفارغ وتنتظر (43) المخاض" آالم من الیوم إلى تئن التي الخلیقة عن              بالغة،
هذا أفلیس للباطل"؟ "ُأخضعت... التي الخلیقة في (44) اهللا أبناء تجّلي             الصبر
عصرنا في األخّص على تجّلى والذي قبل، ذي من ُیعرف لم الذي العظیم               التقّدم
وقت أّي من أكثر ُیظهر، ما هو العالم، على اإلنسان سیطرة مجال في               الحاضر
التلوث مثل من وقائع بعض نذكر أن وحسبنا للباطل؟ اإلخضاع هذا             مضى،
والصراعات بسرعة، بالمصانع اكتّظت التي المناطق في البیئة، یهّدد           الذي
من الذاتي التدمیر على والقدرة بالتفاقم، واآلخذة باستمرار الناشبة           المسلّحة
شابهها، وما والنیوترونیة والهیدروجینیة النوویة، األسلحة استعمال         جّراء
الحدیث العصر هذا عالم أفلیس بعد. یولد لم من لحیاة الواجب االحترام              وفقدان
اإلنسان یحّققها لم التي والفنّیة العلمیة والفتوحات الفضاء خارج األسفار            عالم
وتنتظر (45) المخاض" ألم من تئن التي الخلیقة عینه، الوقت في هو، قبل،               من
في الثاني الفاتیكاني المجمع توّصل لقد (46)؟ اهللا أبناء تجّلي الصبر             بفارغ
المنظور العالم في كبیر وزن لها نقطة إلى العصر هذا لعالم الدقیق              تفّحّصه
أعماق إلى المسیح، السّید ِمْثَل نزل عندما وذلك اإلنسان، وهي إال             بأجمعه،



(وغیر التوراة لغة تسّمیه الذي الداخلي اإلنسان سّر والمس اإلنساني            الضمیر
إلى سبیل ال فریدة بطریقة العالم، فادي عینه، المسیح نفذ لقد القلب.              التوراة)
بحّق الفاتیكاني المجمع یعّلم ولهذا "قلبه"، ودخل اإلنسان سّر إلى            تكرارها،
آدم كان لقد المتأنس. الكلمة سّر في إّال یتّضح ال اإلنسان سّر "إنَّ یقول:                عندما
إن الرّب. المسیح أي الحقیقة في ،(14 ،5 (روم اآلتي صورة األول              اإلنسان
لإلنسان اإلنسان بجالء كشف ومحبته، األّب سّر بإظهاره الجدید، آدم            المسیح
غیر األّب صورة هو الذي "ذاك أیضًا: وقال دعوته". سّمو له وأبان              عینه
الَشَبه آدم أبنا إلى أعاد الذي الكامل اإلنسان عینه هو (15 ،1 (كولسي               المنظور
الطبیعة اتخذ قد كان ولما األولى. الخطیئة الحین ذاك منذ شوّهته الذي              اإللهي
ابن هو ألّنه عظیم. مقام إلى الفعل بذات رفعها فقد فیه، یذیبها أن دون                البشریة
إنسان بیدي اشتغل لقد الناس. من كّل إلى ما نوعًا انضّم قد بتجسّده الذي                اهللا
عذراء من ُوِلد لقد إنسان. بقلب وأحّب إنسان بإرادة وعمل إنسان بعقل              وفّكر
فادي إنه .(47) الخطیئة" عدا ما شيء كّل في لنا مشابهًا منا واحدًا حقًا                وصار

 اإلنسان!

  
 9. البعد اإللهي لسّر الفداء

للحظة، ولو ننسى، ال المجمع، تعلیم من الموضوع هذا في مجددا نتأمل إذ               وإّنا،
بعینه هو إنه .(48) أبیه لدى لنا مصالحة صار الحّي اهللا ابن المسیح یسوع                أّن
في البدء منذ تجّلت التي األبّوة هذه أعني األزلیة، األّب محّبة أرضى وحده               وهو
"أنقص فجعله كّونه عندما األرض، كنوز جمیع اإلنسان منح وفي العالم             خلق
أبّوة كذلك وأرضى ،(50) ومثاله اهللا صورة على أي (49) المالئكة" من              قلیًال
(51) األّول بالعهد حنث عندما ما، نوعًا اإلنسان لها تنّكر التي ومحبّته هذه               اهللا
افتداء إّن .(52) الناس مع مرارًا اهللا أبرمها التي التالیة بالعهود حنث              مثلما
أصوله في هو – (53) الخلق فیه یتجّدد الذي الهائل هذا المحّبة سّر –                العالم
عدالة هذه تصبح لكي، البكر، االبن قلب بشري: قلب في العدالة ملء              العمیقة
أبناء لیصبحوا البكر االبن هذا في األزل منذ المعّدین الناس من الكثیرین              قلوب
الذي الجلجلة على الصلیب وهذا والمحّبة. النعمة إلى والمدعوین (54)            اهللا
یوسف وابن العذراء مریم ابن اإلنسان، المسیح یسوع بواسطته           "ترك"
الذي اهللا ألبّوة جدید تجلٍّ عینه الوقت في هو إنما العالم هذا بالتربیة،               الناصري



"روح علیه أفاض إنسان كّل ومن البشري الجنس من بالمسیح مجددا             اقترب
 الحّق" (55) المثّلث القداسة.

یمحى، ال بطابع الفداء سّر یمهران الّلذان القدس، الروح وحلول األّب             وظهور
إله إنه نفسه، عن الخلق إله أظهر لقد المسیح. وموت الصلیب معنى              یشرحان
للناس أظهرها التي لمحّبته الوفي أعني لذاته" (56) "الوفّي اهللا أي             الفداء
ولهذا العدالة. منه تقتضیه ما كّل عن تحجم ال هذه ومحبّته الخلق. یوم               وللعالم
قد كان وإذا (57) أجلنا" من خطیئة الخطیئة یعرف لم "الذي االبن اهللا               جعل
المحّبة لیظهر ذلك فعل فقد الخطیئة، یومًا یعرف لم الذي ذاك خطیئة"              "جعل
) محّبة" اهللا "ألّن هو، هي التي المحّبة أجل المخلوقات، جمیع من أكبر هي               التي
وأباطیل والضعف الخطیئة من أكبر هي األخّص على المحّبة ولكّن .(58           
لإلنهاض دائم استعداد على والمحّبة الموت، من أقوى إنها .(59)            الخلیقة
اهللا" أبناء "تجلّي عن وللبحث (60) الضاّل االبن لقاء إلى وللذهاب             وللمسامحة
(63) رحمة أیضًا المحّبة هذه تجّلي وُیسمى (62) المجد إلى المدعوین (61)            
وإسمًا: له شكًال البشر تاریخ في والرحمة المحّبة هاتین تجّلي اتخذ قد              وأخیرًا

 إنه یدعى یسوع المسیح.

  
 10. البعد البشرّي لسّر الفداء

وال نفسه، عین في ُیفهم ال لغزًا ویبقى محّبة دون یعیش أن اإلنسان یستطیع                ال
ویشارك بنفسه ویختبرها یجدها، لم إن المحّبة، له تتوّفر لم إن لحیاته،              معنى
أشرنا ما على تمامًا، الفادي المسیح أظهر السبب ولهذا حمیمة. مشاركة             فیها
صّح إذا – الفداء لسّر البشري الُبعد هو وهذا عینه، لإلنسان اإلنسان              إلیه،
ما فشیئًا وشیئًا مجددا اإلنسان یكتشف البعد هذا وفي میزته. هي وهذه –               التعبیر
من اإلنسان "ُیكّون" الفداء سّر وفي خاّص. وقدر وكرامة عظمة من             لإلنسانیة
وال یهودي "ال جدیدًا خلقًا ُیخلق إنه أجل جدیدًا. خلقًا ما نوعًا وُیخلق               جدید
إن .(64) یسوع" المسیح في واحد جمیعكم أنثى. وال ذكر وال عبد وال               یوناني
وفي ناقصة عابرة لمقاییس وفقًا ال نفسه، أغوار معرفة إلى یتوق الذي              اإلنسان
یلوذ أن علیه فقط، حیاته لقواعد وفقًا أو ظاهریة، وحتى خارجیة األحیان              غالب
فیه یدخل أن علیه وموته. حیاته وخبثه، ضعفه وشّكه، قلقه إلیه حامًال              بالمسیح
والفداء التجّسد حقیقة لذاته ویّتخذ "یمتلك" أن علیه هو. ما وبكّل تقریبًا              بكلّیته



أثمر نفسه في الحمیم التحّرك هذا اإلنسان أتّم فإذا نفسه. فیجد یعود لكي               بكاملها،
قدر هو عظیم قدر فأّي أیضًا. بنفسه اإلعجاب ثمر بل وحسب، هللا العبادة ثمر                ال
"اهللا كان وإذا (65) الفادي" هذا مثل "استحّق كان إذا الخالق عین في               اإلنسان

 قد جاد بابنه الوحید" لكیال "یهلك اإلنسان بل ینال الحیاة األبدیة" (66)؟

النبأ اإلنجیل: یسّمى وكرامته اإلنسان بقدر الكبیر اإلعجاب هذا إّن الواقع             وفي
الكنیسة وظیفة تنشأ بالذات اإلعجاب هذا وعن المسیحیة. أیضًا ویدعى            المفرح،
آن في هو اإلعجاب وهذا الیوم. عالم في األخّص وعلى ولربما العالم هذا               في
كل یحیي الذي اإلیمان یقین األساسّیة جذوره في هو وهذا – ویقین إقناع               معًا
هذا – مستترة خفّیة بطریقة ولكن الحّق البشریة النزعة وجوه من             وجه
– التعبیر جاز إذا – مكانه له ویحّدد بالمسیح. االرتباط أوثق یرتبط              اإلعجاب
والجنس اإلنسان تاریخ في به یتمّتع الذي الحّق هذا بالمواطنیة، الخاص             وحّقه
نابعة معرفة بكامله، المسیح سّر في تتأّمل تفتأ ال التي الكنیسة، وتعرف              البشري.
األبد، وإلى اإلنسان، إلى أعاد، بالصلیب تّم الذي الفداء بأّن وطید إیمان              من
المعنى هذا كبیر حّد إلى فقد قد هذا وكان العالم. في وجوده ومعنى               كرامته
الصلیب عبر یقوم، الذي بالذات الفصح سّر في الفداء ولهذا  تّم الخطیئة.             بسبب

 والموت، إلى القیامة.

عقل نّوجه أن هي العصر، هذا وفي عصر كّل في إذن، األساسیة الكنیسة               فمهمة
الناس جمیع وتساعد المسیح سّر نحو وخبرتهم أجمعین البشر وتهدي            اإلنسان
في وتنفذ المسیح یسوع في تّم الذي الفداء سّر في الیومیة حیاتهم في               لیشاركوا

 الوقت عینه إلى عمق اإلنسان: أعني قلوب البشر وضمائرهم ومشاكلهم.

  
 11. سّر المسیح في أساس رسالة الكنیسة والمسیحیة

فتعي الكنیسة ضمیر یثّقف لكي عظیم بعمل الثاني الفاتیكاني المجمع قام             لقد
في السادس بولس األعظم الحبر عنه تحّدث ما وهذا شامًال، كامًال وعیًا              ذاتها
طریق عن تتّم ذاتها الكنیسة وعي باألحرى أو الضمیر هذا األولى.             رسالته
نحو أي "اآلخر" نحو یتجه أن یجب حدیثًا یصبح أن قبل الذي الثنائي               "الحوار"
لیصوغ هاّم أساسي بمجهود المسكوني المجمع قام لقد نحادثه. أن نرید             الذي
الكرة عن نظرة وافیة مؤاتیة بطریقة أعطانا، عندما ذاتها فتعي الكنیسة             ضمیر
جاء كیف ذلك فوق فأبان األدیان. مختلف عن جغرافیة "خریطة" تشبه             األرضیة



لم وهذا – أشكاله بمختلف – هذه العالم أدیان خریطة على اإللحاد              یتراكب
المبرمج المنهجي اإللحاد سّیما وال عصرنا به تفّرد وقد قبل، ذي من              ُیعرف

 والمترابط عضویًا والمنّظم في شكل بنیة أو نظام سیاسي.

منذ مالزمة شاملة كظاهرة قضیته عالج قد المجمع فإن الدین خّص ما في               أما
الدین وأخیرًا المسیحیة غیر األدیان مختلف تناول ثم اإلنسان، لتاریخ            البدء
البالغ بالتقدیر المسیحیة غیر باألدیان المتعلقة المجمع وثیقة وأفاضت           المسیحي.
الجنس حیاة في علیها، أكّد التي الروحیات ألولویة بل ال السامیة الروحیة              للقیم
رأى لقد كّلها. اإلنسانیة الحضارة في تؤّثر التي الخلقیة والقاعدة الدین             البشرّي،
واحدة لحقیقة صور من األدیان مختلف في ما في صواب عن الكنیسة              آباء
توق من اإلنسان قلب في ما على یشهد زرع وهو (67) الكلمة" "زرع               وكأنها
وفي اهللا، عن البحث في یتجّلى واحد هدف إلى الطرق، تباینت ولو یحفزه،               شدید
ُبعد من البشري للجنس عما – اهللا نحو واحد اتجاه عبر – معًا وقت في                 البحث
الدیانة إلى خاّصة عنایة المجمع ووّجه كامل. معنى من البشریة للحیاة أو              شامل
وأظهر مشترك جلیل روحي كنز من والیهود المسیحیین بین بما ا مذكر             الیهودیة
 كذلك تقدیره ألتباع الدیانة اإلسالمیة الذین یرجع بهم إیمانهم إلى إبراهیم (68).

أن بمجملهم والمسیحیون الكنیسة استطاعت المجمع، حقّقه الذي االنفتاح هذا            بعد
(69) واألجیال" الدهور طوال "مكتومًا ظّل الذي المسیح سّر أعمق وعیًا             یعوا
لكّل انقطاع دونما ولُیكشف المسیح، یسوع اإلنسان في الزمن في لُینشر اهللا              في
بصورة منهم واقترب للناس وبالمسیح المسیح في تمامًا اهللا تجّلى لقد             العصور.
الطبیعة تفوق وقیمة وكرامة قدر سمّو من له ما تامًا وعیًا اإلنسان فوعى               نهائیة

 وما إلنسانیته ووجوده من معنى.

أن یمكن وال إلیه، وننضّم حوله نلتّف أن المسیح، أتباع نحن جمیعًا، إذن               فعلینا
الكنائس من كّل في والنظم والبنى والتقلید الحیاة مجاالت مختلف في ذلك              یتحقّق
العقبات ویزیل التعارف إلى یدفع دائم عمل طریق عن إالَّ الكنسّیة             والجماعات
أن علینا، بل ال اآلن، منذ یمكننا ولكن الكاملة، الوحدة طریق في تقف               التي
الفداء یمّیز ما ونظهر المسیح سّر نعلن فیما العالم على ونعرضها وحدتنا              نحّقق
بها حظي التي الكرامة هذه أجل من هوادة دونما ونكافح وإنساني إلهي ُبعد               من
اإللهي التبّني نعمة كرامة وهي المسیح في دائمًا بها یحظى أن ویمكنه إنسان               كّل
الكرامة هذه كانت وإذا البشري. للجنس الباطنیة الحقیقة كرامة عینه الوقت             وفي



ازدادت قد فإنها سیاسیة، أهمیة الیوم، عالم في العاّم للمفهوم وفقًا اتخذت،              قد
 وضوحًا على ضوء هذه الحقیقة التي هي یسوع المسیح.

الرسالة هذه علیه ترتكز الذي الدائم والمحور الثابت المبدأ هو المسیح             ویسوع
الّرسالة هذه في جمیعنا نشارك أن أیضًا وعلینا اإلنسان، إلى اهللا وكلها              التي
الحاجة. كّل إلیها یحتاجون عصرنا أناس ألّن قوى من عندنا ما كّل إلیها               ونوّجه
آخر وقت أي من أكثر الحاضر، عصرنا في تلقى الرسالة هذه أّن یبدو كان                وإذا
الیوم، تتزاید الرسالة هذه إلى الحاجة أّن على یدّل هذا فإّن متفاقمة              مقاومات
المقاومة. منهم لقیت ولو قبل، ذي من أكثر لها الناس انتظار یتزاید              مثلما
وما الصلیب. بنعمة الخالص قرن الذي اإللهي التدبیر سّر مداورة هنا             ونالمس
(70) الغاصبون" ویخطفه یغصب السماوات "ملكوت عبثًا: المسیح السّید           قال
فلنتقّبل (71) النور" أبناء من جیلهم مع فطنة أكثر هم العالم هذا "إّن أضاف                ثم
الذین اهللا" "الغاصبین هؤالء مثل نكون أن من لنتمكن التأنیب هذا طیبة              بنفس
الّصفوف فنرّص عصرنا، في أیضًا ونجدهم الكنیسة تاریخ في رأیناهم            طالما
إنسان كّل ونعاون للناس المسیح فنظهر الرسالة بهذه قیامًا وتصمیم وعي             عن
الشعوب وأخواتنا، إخواننا عصرنا، أناس ونساعد المسیح في نفسه اكتشاف            على
لیعرفوا الجمیع، الجملة وعلى والغنیة، المتخّلفة والدول البشر وكّل           واألمم،
إنسان كّل متناول في هو والذي (72) غور" له ُیسبر ال الذي المسیح               "غنى

 ومجلبة خیر لكّل إنسان.

  
 12. رسالة الكنیسة وحریة اإلنسان

لجمیع ینبغي المسیح، السّید قّررها التي الرسالة في المشاركة هذه            وفي
الوحدة وهذه الكاملة. وحدتهم تتّم أن قبل یجمعهم ما إلى یهتدوا أن              المسیحیین
هذا من االقتراب من نتمكن وبفضلها ورسولیة. وإرسالیة وإرسالیة رسولیة            هي
عّلم ما على األدیان، جمیع في ظهر الذي الرائع اإلنساني الفكري             التراث
إلى نتعّرف أیضًا وبفضلها (73) عصرنا" "في بیانه في الفاتیكاني            المجمع
اإلرادة ذوي الناس من وكّل العقائدیات وجمیع اإلنسانیة الثقافات أنواع            جمیع
منذ بها تمّیز بصیرة، ونفاذ وتقدیر احترام من ینبغي بما ذلك ونفعل              الصالحة،
الرسول بولس نذكر أن وحسبنا المرسل. ومسلك اإلرسالي المسلك الرسل            عهد
شعور عن دائمًا الرسولي المسلك وینشأ .(74) أثینا محفل أمام مثًال             وخطابه



في به فّكر ما لكّل وبتقدیر (75) اإلنسان" في ما "كّل نحو عمیق               باحترام
ما لكّل احترام مسألة إذن فالمسألة وخطیرة. سامیة قضایا من صدره             أعماق
على شیئًا تهدم ال فالرسالة .(76) یشاء" حیث یهب الذي "الروح فیه              فعله
ارتداد أّن لنعرف وإّنا البناء. فوقه وتعلي حسن هو ما كّل تبني لكنها               االطالق،
على یجب التي النعمة عمل هو إنما الرسالة هذه من ینبع أن یجب الذي                القلب

 اإلنسان أن یكتشف ذاته فیها مجددا.

الفاتیكاني المجمع عرض ما كّل كبرى أهمیة الیوم الكنیسة تولي السبب             ولهذا
الجزء في أم األّول الجزء في أكان سواء الدینیة، الحریة عن بیانه في               الثاني
التي الحقیقة به تلزمنا بما عمیقًا شعورًا لنشعر وإّنا .(77) الوثیقة هذه من               الثاني
إلزام من علینا ما األخّص على اإلدراك تمام وندرك واجب من إلینا اهللا               أوحاها
علیها قّیمة أّسسها، یوم الكنیسة، المسیح السّید أقام التي الحقیقة تجاه             ضمیري
الحقیقة هذه على المحافظة من لتتمّكن القدس الروح بحمایة فخّصها            ومعّلمة
إلى نتطلع الرسالة بهذه نقوم إذ وإّنا .(78) وصفائها سالمتها على             وتعلیمها
ویظهر ومعترفیه. وشهدائه ُرُسله وإلى (79) لإلنجیل معّلم أّول المسیح،            السّید
بعده من ورسله المسیح أّن كیف الجدل، یقبل ال بما الدینیة، الحریة في بیان                لنا
بل عندي من تعلیمي "لیس اهللا من بل الناس من ال اآلتیة الحقیقة عّلموا                عندما
دائمًا حافظوا تفكیر، قوة من أوتوا ما بكّل وعّلموا (80) أرسلني" الذي عند               من
وهكذا .(81) وحریته وضمیره وإرادته ولعقله لإلنسان كبیر احترام           على
بل عنها، ُیفصح لم ولو البشارة هذه مضمون من جزءًا اإلنسان كرامة              أصبحت
حاجات یلبي المسلك هذا أن ویبدو اإلنسان. تجاه التصّرف فقط علیها             دّل
األنظمة مختلف تحسبه ما كّل في لیست اإلنسان حرّیة إّن ذلك الخاّصة.              عصرنا
من لها بما الكنیسة فإّن ولهذا حریة. أّنه على به وتنادي حریة األفراد،               وحتى
الحقیقیة اإلنسان لكرامة شرط هي التي الحریة هذه على قّیمة هي إلهیة              رسالة

 وأساس لها.

في األخّص وعلى عصر، كّل في اإلنسان لقاء إلى المسیح یسوع             ویذهب
وتنطوي (82) یحّرركم" والحّق الحّق "تعرفون عینها: العبارة بهذه           عصرنا،
الحّق للحریة كشرط للحقیقة اإلخالص واجب وتحذیر: واجب على العبارة            هذه
وال فقط واحدًا حزبًا تعاضد سطحیة مزیفة حریة كّل عن لإلعراض             وتحذیر
سنة، ألفي مرور وبعد كذلك والیوم والعالم. اإلنسان حول الحقیقة صمیم إلى              تنفذ



وهو الحقیقة، على القائمة الحریة اإلنسان إلى یحمل من هو المسیح أّن لنا               یبدو
یكاد انتقاصًا منها وینتقص الحریة هذه یقید ما كّل من اإلنسان یحّرر              من
یستدعي تأكیدًا األمر هذا أّكد ولكم وضمیره. وقلبه اإلنسان نفس من             یستأصلها
الحّق الحریة وفیه، بالمسیح أدركوا، الذین أولئك یؤكده، یزال وال            اإلعجاب،

 وشهدوا لها ولو ذاقوا األمرین.

الشكاوى عن هذا وسأله بیالطس محكمة أمام أسیرًا سیق عندما المسیح             والسّید
وأتیت لهذا ولدت "إني بقوله: أجاب أما الشیوخ، مجلس أعضاء إلیه وّجهها              التي
أمام بها فاه التي العبارة بهذه المسیح السّید لكأّن (83)؟ للحّق" ألشهد العالم               إلى
والحّق الحّق "تعرفون سابقًا: قاله ما جّدد قد حیاته، ساعات أحرج في              القاضي
عهد منذ األجیال و العصور مّر على مرارًا، المسیح السید َمَثل أفما              یحّرركم"
من مع غالبًا الموت قاسى أفما الحّق؟ أجل من یحاكمون من جانب إلى               الرسل،
یحیون عّمن ومحامیًا ترجمانًا دائمًا یكون أن أفبطل الحق؟ أجل من علیهم              ُحكم
اآلب، أمام كان ما یكون أن عن ینقطع لم أّنه فكما (84)؟ والحّق" الروح                "في
یعتور ما برغم بدورها والكنیسة اإلنسان. تاریخ إلى بالنسبة دائمًا            فسیكون
"ولكّن القائل: ذاك اتباع عن تنقطع لن عدیدة نقائص من البشري             تاریخها
بالروح لآلب یسجدون الحقیقیون الّساجدون حیث هنا، اآلن وهي تأتي            الّساعة
الساجدین على فیجب روح، اهللا إّن له. الساجدین هؤالء یطلب اآلب ألن              والحّق،

 أن یسجدوا بالروح والحّق" (85).
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 اإلنسان المفَتدى
 ووضعه في العالم المعاصْر

  
 13. لقد اتحد المسیح بكّل إنسان

البشریة العائلة اختبار من تعّلمنا ما تعّلمنا أن بعد المسیح، سّر إلى ننفذ               عندما
السبل هذه أساس في أّن أكبر بوضوح نفهم السریع، المستمّر بالتزاید             اآلخذة
،(86) السادس بولس البابا لتوجیهات وفقًا الیوم، كنیسة تسلكها أن یجب             التي
الرّب المسیح دّل وقد المستقبل. طریق أیضًا وهو العصور خبرته وحیدًا             طریقًا
ما على إنسان"، بكل بتجّسده اهللا ابن ما نوعًا "اّتحد عندما الطریق، هذا               على



إلى دائمًا تسعى أن واجباتها أولى من أّن الكنیسة وترى .(87) المجمع              یعلم
إلیه، السعي في الكنیسة ترغب ما وهذا تجدیدها. وإلى الوحدة هذه             تحقیق
بقّوة إنسان، كّل مع الحیاة أشواط المسیح ویقطع المسیح، إلى إنسان كّل              لیهتدي
وبقوة والفداء التجّسد سّر في تكمن والتي والعالم اإلنسان تحّرك التي             الحّق
البشریة األحداث مجرى على تطرأ التي التطورات وبین منه. تشّع التي             المحّبة
والمفاهیم األنظمة مختلف نطاق في عصرنا في وتتكاثر باستمرار           وتتزاید
ما نوعًا المسیح السّید یحضر الدول، في العاّمة والسلطات العالم حول             والعقائد
مختلفة مضایقات من الكنیسة یواجه ما وبرغم غائیًا، یبدو أّنه برغم             مجددا،
المسیح إنَّ نشأتها. منذ بها الخاّصین والعمل بالحضور تمامًا تنعم أن من              تمنعها
برغم تكراره، إلى سبیل ال فریدًا ملئًا فیه بلغت التي والمحّبة الحّق بقّوة               حاضر

 حیاته القصیرة على األرض ونشاطه العام األقصر.

(88) "اآلب" إلى طریقنا وهو المسیح یسوع هو األساسي الكنیسة            وطریق
اإلنسان، إلى المسیح من یؤّدي الذي الطریق هذا وفي إنسان. أّي إلى              والطریق
أن یمكنه أحد من ما الناس، من كّل إلى المسیح فیه ینّضم الذي الطریق هذا                 في
أجل ومن األبدي، وخیره الزمني اإلنسان خیر یقتضیه ما هذا الكنیسة.             یوقف
ما كّل عن الكنیسة صّد یمكن ال الكنیسة حیاة علیه تتوقف الذي وسّره               المسیح
ضرر. من یصیبه عّما تتغاضى أن هي یمكنها وال بالخیر اإلنسان على              یعود
العنایة هذه وثائقه من مختلفة مواضع في الثاني الفاتیكاني المجمع أكّد             ولقد
من لإلنسان لما مالئمة العالم في الحیاة تزداد لكي الكنیسة تبذلها التي              الخاّصة
وهذه .(90) إنسانیة أكثر الحیاة ولتصبح الوجوه، جمیع من ،(89) فائقة             كرامة
على العنایة، هذه وبفضل الناس. بجمیع الصالح الراعي عینه المسیح عنایة             هي
رسالتها بحكم الكنیسة یمكن ال المجمع، من رعوي دستور في نقرأ             ما
ترتبط أن وال السیاسیة بالجماعة األحوال من حال بأّي تتلبس أن             وصالحیتها
و سمّو، من البشري الشخص به یمتاز ما على دلیل وهي سیاسي نظام               بأّي

 ضمانة له (91).

تتناول وال الشامل، ُبعده وفي الكاملة حقیقته في اإلنسان تتناول هنا             فالقضّیة
"التاریخي"، "الواقعي" اإلنسان هو، كما الحقیقي اإلنسان بل "المجّرد"           اإلنسان
إن إذ الناس، من كًال شمل الفداء سّر ألّن إنسان، كّل قضیة هي یقال.                كما
إلى آٍت إنسان فكّل زمان. كّل في إنسان كّل إلى انضّم الفداء، سّر عبر                المسیح،



الفداء. سّر بفضل الكنیسة برعایة ینعم وولدته، أمه به حبلت أن بعد              الحیاة،
إلیه وتتوجه علیه خاّصة بطریقة وتترّكز بكامله اإلنسان الرعایة هذه            وتتناول
اهللا صورة كاملة فیه تبقى والذي یتكّرر ال الذي المحسوس الواقعي وجوده              في
الَشَبه، هذا عن تحّدث عندما األمر هذا إلى المجمع أشار وقد .(92)              ومثاله
واإلنسان (93) لذاتها" اهللا "أرادها التي الوحیدة الخلیقة هو اإلنسان بأّن             فذكر
هو إنما والمجد للنعمة وأعّده ودعاه األبد منذ "واختاره" هكذا اهللا "أراده"              الذي
على و"الموجود" الواقعیة، من قدر أكبر على "الواقعي" اإلنسان إنسان،            كّل
فیه یشارك الذي السّر بملء المزّین اإلنسان هو هذا الوجود، من قدر              أكبر
الناس من ملیارات األربعة من كّل فیه یشارك الذي السّر هذا یسوع،              المسیح
قلب جوار في منهم كّل به فیها ُحبل التي اللحظة منذ األرض على               الموجودین

 أّمه.

  
 14. جمیع طرق الكنیسة تقود إلى اإلنسان

ارتباطًا بالمسیح "مصیره" یرتبط الذي اإلنسان عن تتخّلى أن للكنیسة یجوز             ال
ونعني هالكه، أو خالصه وموته، والدته ودعوته، اختیاره أي ینفصم، ال             وثیقًا
األّول، لإلنسان الخالق أعطاها التي األرضیة الكرة سطح على ُوجد إنسان             أّي
مطلق ونقول .(94) وتسّلطوا" (األرض) "اخضعوها قال: یوم والمرأة           للرجل
عقله واقع عمله، واقع یتكّرر، ال الذي بكامله وجوده واقع اعتبرنا ما إذا               إنسان
أطوار "شخص"، أنه بما الفرید، واقعه في ولإلنسان وقلبه. ضمیره            وإرادته،
حاجات لمختلف الخاضع المفّكر اإلنسان وكأّن نفسه، تاریخ سّیما وال            حیاته،
روابط من الناس مختلف إلى یشّده بما هذه حیاته یكتب الزمنیة، الحیاة و               الجسد
على وجوده بدء منذ الكتابة بهذه ویبدأ اجتماعیة، وُبنى حیاة وظروف             وعادات
في أي وجوده حقیقة كامل في اإلنسان إن ووالدته. به الَحَبل منذ أي               األرض
ومجتمعه عائلته نطاق في أعني االجتماعیة، و الجماعیة وحیاته           شخصه
رباط من یشّده ما نطاق في (ولربما شعبه أو أمته نطاق وفي ظروفه               ومختلف
هو اإلنسان هذا بأجمعه، البشري الجنس نطاق وفي وبقبیلته) بعائلته            خاص
إنه برسالتها. قیامها لدى تسلكه أن الكنیسة على یجب الذي األّول الطریق              بمثابة
یمّر الذي الطریق إّنه المسیح، السّید شّقه الذي األّول الرئیسي الكنیسة             طریق

 دائمًا بسّر التجّسد والفداء.



إلى المستمّر ومیله ضمیره وفي حیاته حقیقة كامل في بالذات، اإلنسان هذا              إّن
هو والحّب، والعدالة والجمال والخیر الحقیقة إلى المستمّر أیضًا وتوقه            الخطیئة
الیوم عالم في اإلنسان حالة وصف عندما الثاني، الفاتیكاني المجمع راقبه             ما
البشري الجنس حقیقة اكتشاف إلى الخارجیة وقضایاه وشؤونه حالته من            منطلقًا
بوصفه جهة من إّنه إذ كثیرة عوامل تتصارع اإلنسان أعماق "ففي             الباطنیة:
بأّن یشعر أخرى، جهة ومن إمكانیاته، من الكثیر في محدود إنه یدرك              مخلوقًا
العوامل هذه بین فهو، أسمى، حیاة إلى مدعو وبأّنه لها، حّد ال              رغباته
هذا عن والتخّلي وذاك، هذا بین االختیار إلى باستمرار مضّطر            المتصارعة،
یرید ال ما غالبًا یفعل وخاطئ ضعیف كمخلوق إّنه كّله هذا من واألسوأ               وذاك.
وإلى نفسه على انقسامًا یشكو فهو وباالختصار یفعل أن یوّد ما فعل عن               ویحجم

 هذا مرّد ما ینشب في المجتمع البشري من خالفات عدیدة خطیرة" (95).

التي الطرق كّل علیه ترتكز تكاد الذي الكنیسة طریق هو بالذات اإلنسان              هذا
دون إنسان، كّل اإلنسان، افتدى المسیح السّید ألّن الكنیسة، تسلكها أن             یجب
ولو استثناء، دونما إنسان، كّل إلى ما نوعًا انّضم قد المسیح السّید وألّن               استثناء،
یهب الجمیع أجل من وقام "مات الذي المسیح "إّن ذلك. اإلنسان یعرف              لم
یتجاوب أن من یمكنه ما والقّوة "النور من الناس وجمیع إنسان، أّي              اإلنسان"،

 مع دعوته السامیة" (96).

الیومیة، وخبرتها حیاتها وطریق الكنیسة طریق هو إ ذن اإلنسان كان            ولما
على وتقف دائمًا عصرنا كنیسة تتجّدد أن الواجب فمن وعملها، جهادها             طریق
تتخذ لما وفقًا تظهر التي طاقاته على تّطلع أن أي اإلنسان فیها یعیش التي                الحالة
من اإلنسان یهّدد لما تتنّبه أن الكنیسة على یجب وكذلك جدید، اتجاه من               دائمًا
فیومًا یومًا تصبح أن من اإلنسان" "حیاة یمنع ما كّل أیضًا تعرف وأن               أخطار
وعلى الحّق اإلنسان وكرامة الحیاة ومقّومات تتفق بحیث ،(97) إنسانیة"            "أكثر

 الجملة علیها أن تعرف كّل ما یعرقل هذا السیر.

  
 15. ما یخشاه إنسان الیوم

بّدقة الثاني الفاتیكاني المجمع رسمها التي الصورة، تطبیق إلى سنسعى            إّنا
وظروف األزمنة عالمات على األذهان، في راسخة تزال ال والتي            ورصانة
یرزح الیوم إنسان إن أكیدة. معینة اتجاهات وتتبع باستمرار تتغّیر التي             الحالة



یستنبطه ما األخّص وعلى یداه تصنعه ما أي ینتجه ما وطأة تحت یبدو، ما                على
– عرضة األشكال المتعّددة البشریة صناعته ونتاج إرادته. إلیه وتمیل            عقله
أّن یعني للفقدان، – لها والتحّسب استباقها یمكن ال وبطریقة فائقة             وبسرعة
في األقل على النتاج، هذا أّن بل وحسب، هذا ولیس انتاجه منه ُینتزع               المنتج
هي هذه عینه. اإلنسان على یرتّد مباشرة، غیر وبطریقة مفاعیله من             جانب
إنسان أّن ذلك وأبعاد، من شمول لها بما الیوم إنسان یعیشها التي الخانقة              المأساة
ما كّل طبعًا، لیس علیه، یرّتد أن یخشى فهو متزاید. خوف في یعیش               الیوم
ذكائه من كبیر جانب على ینطوي ما سّیما بعضه وال بل معظمه، وال              استنبط
ما حیاله یتضاءل الذاتي للتدمیر وأسلحة أدوات یصبح أن وبخشى            ومهارته.
أن یجب ولهذا شيء. ال وكأنها لتبدو حتى وكوارث آفات من التاریخ عنه               یحّدث
) األرض بها لیخضع البدء منذ اإلنسان ُأعطیها التي الطاقة هذه لماذا             نتساءل:
والخوف القلق، – فهمه یصعب ال ما وهذا – فیه فتبعث علیه ترّتد ،(98              
بطرق الیوم، البشریة العائلة یتوّلى الذي بالتهدید والشعور والالواعي           الواعي
في تثیرها التي الخوف من الحالة هذه وتتّخذ متباینة؟ بأشكال ویتجّلى             مختلفة،
فأكثر أكثر لنالحظ وإّنا متفاوتة. ودرجات مختلفة اتجاهاٍت اختراعاته           اإلنسان
محددا توزیعًا خیورها بتوزیع یقضي علیها نعیش التي األرض استغالل            إن
الذي األرض استغالل إّن ذلك، عن وفضًال مدروس. تخطیط وفق معقوًال             نزیهًا
التقني التقّدم وإن حربّیة، أغراضًا یتناول بل اجتماعیة غایات في ینحصر             ال
تهدید إلى یفضیان ما غالبًا شامل، إنسانّي لتنظیم وال لرقابة یخضع ال              الذي
ولیس عنها. وُیبعدانه بالطبیعة اإلنسان عالقة وُیفسدان الطبیعیة اإلنسانیة           البیئة
یستغّلها أن إّال معنى من یبدو، ما على اإلنسان، نظر في الطبیعیة              للبیئة
لیتعامل أوجدها الخالق أّن بید المباشر، لالستهالك ویستخدمها اآلنیة           ألغراضه
"كمستغل" ال وشریف عاقل و"حارس" لها "كسّید" الطبیعة مع           اإلنسان

 و"مخّرب" غیر مباٍل بشيء.

بسیطرة یتمّیز الذي عصرنا في اإلنساني الحضاري والتقّدم التقني التقّدم            إّن
التقّدم هذا ولكن األدبّیة، والحیاة األخالق حقل في متوازیًا تقدمًا یتطلبان             التقنیة
فیه ما برغم إلیه، المشار التقّدم إن أجل ذاك. عن متخلفا لألسف، ویا دائمًا،                یبدو
ِسْفر وصفها التي اإلنسان عظمة على واضحة داللة یدّل أّنه وبرغم روعة              من
ال التقّدم هذا خصب، بذار بأنها (99) الخلق عن كالمه معرض في              التكوین



تتناول ما أّول المخاوف هذه وتتناول المخاوف. من الكثیر یثیر أن إّال              یمكنه
حیاة عنه، ویدافع اإلنسان أحرزه الذي التقدم هذا یجعل هل وهي أساسیة              مسألة
ما باإلنسان"؟ و"أْلَیق الوجوه، جمیع من إنسانیة" "أكثر األرض، على            اإلنسان
علینا یعود السؤال هذا ولكّن مختلفة. وجوه من هكذا یجعلها أّنه في شّك               من
أصبح، قد إنسان أّنه بما اإلنسان هل وهي: جوهریة بمسألة یتعّلق ما في               بإلحاح
وعیًا وأكثر روحیًا، أنضج أصبح هل أي كان؟ مّما أحسن هذا  التقّدم، إطار              في
الذین سّیما وال الغیر على وأحنى الضمیر لداعي وتلبیة اإلنسانیة            لكرامته
المساعدة یّد ولمد للعطاء استعدادًا أكثر هو هل ومرض؟ حرمان من             یعانون
جعلهم أن بعد یطرحوه، أن المسیحیین على یجب الذي السؤال هو هذا              للجمیع؟
أن یجب ما وهذا شامًال، سا تحس باإلنسان یتعّلق ما كّل یتحّسسون المسیح              السّید
التي االجتماعیة األوساط إلى ینتمون الذین سّیما وال الناس جمیع عنه             یبحث
الذین نحن لنا، یجوز ال أیاّمنا. في التطّور بشؤون العنایة على جهودها              وقفت
باإلعجاب ونؤخذ الَهَوس تّیار في ننساق أن فیه، ونشترك التطّور هذا             نراقب
منتهى في أنفسنا على نطرح أن علینا ولكن باهرة. منجزات من حّققناه ما               أمام
تدور التي الجوهریة األسئلة هذه االدبیة بالمسؤولیة والشعور والواقعیة           الصدق
إلیها توّصل التي االختراعات كّل هل المستقبل. وفي الیوم اإلنسان وضع             حول
المستقبل، في التقنیة أرباب بها یحلم التي وتلك الیوم، حتى البشري،             العقل
أّنه بما اإلنسان إّن هل األخالقّي؟ و األدبّي الصعید على اإلنسان تقّدم مع               تنسجم
إنسانیته؟ قدر من ویخفض یتراجع إنه أم المحیط، هذا في ویتقّدم ینمو              إنسان،
الشّر و الخیر على ینطوي الذي كان" أیًا اإلنسان "محیط وفي الناس لدى               هل
البشر محّبة تتنامى الناس وبین الناس لدى هل الشّر؟ على الخیر یتغّلب              األدبي،
على هل أم شعبًا، أم أّمة أم إنسانًا الغبر، هذا كان أیًا الغیر، حقوق                واحترام
وتزداد الحقیقّیة الوطن محّبة من بدًال والعنصریة األنانیة تتزاید ذلك من             العكس
على العزم ویتوّطد أفضالهم وتجاهل حقوقهم بتجاوز الناس على السیطرة            شهوة
على السیطرة بغیة إّما التقنیة عن الناتجة المادیة الخیور من المزید             استغالل

 اآلخرین وإّما قصد تمّلق مختلف الرغبات في التسّلط على الشعوب؟

یطرحها فیما تطرحها، أن إّال الكنیسة یسع ال التي األساسیة التساؤالت هي              هذه
موضوع إن األرض. على العائشین الناس ملیارات وضوحًا تتفاوت           بطریقة
كّل في والنشرات الجرائد جمیع وتعالجه الناس حدیث أصبح والتقّدم            التطور



الموضوع هذا أّن أعیننا، نصب نضع، أن ویجب تقریبًا. المعاصر العالم             لغات
وال النفوس تقلق واهتمامات أسئلة على أیضًا بل ثابتة وقائع على فقط ینطوي               ال
تلّبي بل ال اإلنسانیة المعرفة وطبیعة تتوافق وهي الوقائع تلك عن أهمیة              تقّل
على الناس وبمصیر وبإنسانیته باإلنسان اإلنسان اهتمام إلى األساسیة           الحاجة
رسالتها صمیم من أّن باآلخرة إیمانها تستلهم التي الكنیسة وتعتبر            األرض.
التقدم یّتخذه وبما األرض على الناس وبمستقبل وبإنسانیته باإلنسان           االهتمام
تجد وهي الرسالة، بهذه االرتباط أوثق یرتبط مّما وهذا اتجاهات من             والتطور
ترغب فهي ولهذا اإلنجیل. به یشهد ما على االهتمام هذا مبدأ المسیح یسوع               في
جدید، أساس على تقّیم فیما االهتمام هذا دائرة المسیح في توّسع أن في               دائمًا

 وضع اإلنسان وفقًا ألهّم ما في عصرنا من دالئل وعالمات.

  
 16. تقّدم أم تهدید؟

من أحرز بما رائعًا یبدو الثاني، األلف من یقترب جیلنا زمن أي زمننا كان                إذا
وهي اإلنسان، تهّدد نوع كل من بأخطار حافًال یبدو عینه الوقت في فإّنه               تقّدم،
الصالحة اإلرادة ذوي من الناس جمیع عنها تحّدث أن من للكنیسة بّد ال               أخطار
النظام یقتضیه عّما یبدو ما على تبتعد الیوم اإلنسان حالة إّن بشأنها.              وتحاورهم
للناس، الواجبة االجتماعیة المحّبة سّیما وال العدالة وتتطلبه "الوضعي"           األدبي
اإلنسان إلى وّجهها التي األولى الرسالة في الخالق عنه أعلن ما یعني              وهذا
الرسالة هذه المسیح السّید أثبت وقد .(100) "لیخضعها" األرض سّلمه            عندما
الفصول هذه في الثاني الفاتیكاني المجمع عنه أعرب ما وهذا الفداء، سّر              في
إلى دعوته أي "الملوكیة" اإلنسان كرامة تتناول فصول وهي العقیدة في             الرائعة
"الوظیفة هذه تعني وماذا .(101) الملوكیة" "الوظیفة في المسیح السید            مشاركة
اإلنسان الخالق أوالها التي المتطّور، العالم على "السیادة" هذه           الملوكیة"
األشیاء على الشخص وتفضیل التقنیة على األخالق قاعدة إیثار سوى            وظیفة،

 وتعلیب الروح على الماّدة؟

سابقًا قلناه ما أخذ بعد أي، المعاصر، التقّدم أطوار جمیع في التدقیق یجب               ولهذا
التعبیر. جاز إذا األّشعة، على التقّدم هذا مراحل جمیع تصویر االعتبار،             بعین
من الناس یتمكن التي األشیاء تكثیر فقط ولیس األشخاص تطویر مسألة             فالمسألة
) المجمع وأكّده المعاصرین الفالسفة أحد قال ما على والقضیة،           استخدامها.



أّن الواقع وفي أكثر". "نكون أن ما بقدر أكثر" "نتمّلك أن هي لیست ،(102              
عالم على سیادته یوّطد هو فیما اإلنسان، خشیة وهو ملموسًا أكیدًا خطرًا              هناك
بمختلف إنسانیته، فتخضع األساسیة السیادة هذه أسباب یفقد أن           األشیاء،
ولو – الطرق بمختلف الجماعیة، للحیاة العضوي التنظیم ویطّوقه لهذه            األشكال،
وسائل وضغط واالستثمار االنتاج ُنُظم وتقّیده – حاًال األمر لهذا یفطن             لم
هذا في به الخاّص مكانه عن وال نفسه عن یتخّلى أن اإلنسان یمكن وال                اإلعالم.
االقتصادیة، لألنظمة عبدًا لألشیاء، عبدًا یكون أن له یجوز وال المتطور،             العالم
الماّدة على شيء كل ترّكز التي الحضارة هذه إّن والمنتجات. لالنتاج             عبدًا
من علم دون ذلك حصل ولو العبودیة، من النوع هذا إلى باإلنسان              تفضي
اإلنسان حیال قلق من یساورنا ما سبب هو وهذا إرادتهم. برغم أو لها               یرّوجون
اإلنسان؛ هو من السؤال: هذا عن المطلق في جوابًا نجیب أن المهّم ولیس               الیوم.
الحضارة وتتناول مجملها، في وحیویتها الحیاة زخم تتناول القضیة إّن            ذلك
عینه الوقت وفي الیومیة بالحیاة تتعّلق مختلفة مبادرات قضّیة والقضیة            المدنیة.
السیاسیة بالشؤون وتتعلق الحضارة لنشر وسائل من أخذه یجب بما            تتعّلق
ظروف أّن لنرى وإّنا بالدولة. تختّص شؤون من ذلك سوى وما             واالقتصادیة
متطلبات من والعدالة األدبیة القاعدة تفرضه عما به تنأى المعاصر            اإلنسان
هذا عالج ما وغالبًا ذلك، تؤكد المعروفة واألمثلة األعمال ألن            موضوعیة
من أصدروا ما في األساقفة ومجالس والمجمع األعظمون األحبار           الموضوع
بل واحد نوع من لیست الیوم اإلنسان حالة أّن في شّك من وما .(103)                رسائل
على أثرها لها كان تاریخیة أسباب إلى الفوارق هذه ومرّد األنواع مختلفة              هي
حضارة تحتل مقام أّي المعرفة حّق نعرف وإّنا االدبیة، القاعدة            صعید
والمجتمعات اإلنسان إلیها یحتاج التي الخیور توفیر على القائمة هذه،            االستهالك
وعلى المجتمعات، من سواها یظل فیما ومتطورة غنیة مجتمعات وهي            بكاملها
وقّلة حرمان من یوم كّل یموت وفیما جوع، من یعاني منها، كبیر قسم               األقّل
الحریة استعمال یسیئون مّمن كثیرون وهناك الناس، من یسیر غیر عدد             غذاء
یضّیق ما وهذا األدبیة، القاعدة عن بهم یبتعد اسرافًا االستهالك في             فیسرفون
من یعانون ما لشّدة الذین، على أي الحریة مجال نفسه، الوقت في سواهم،               على
وهذا الجمیع، یعرفه الذي الَمَثل وهذا والشقاء. البؤس هّوة في یقعون             فاقة،
یوحنا عهدًا وآخرهم عصرنا في األعظمون األحبار إلیه أشار الذي            التناقض



ما مضّخم شكل في یظهران ،(104) السادس وبولس العشرون و            الثالث
 رواه  اإلنجیل في َمَثل الغني الذي یولم الوالئم ولعازر الفقیر (105).

واإلنتاجیة والنقدیة المالیة البنى االتهام موضع یضع األمر هذا تفاقم            وإّن
العالمي. االقتصاد لتدیر السیاسیة الضغوط مختلف على تعتمد التي           والتجاریة،
الغابرة، العهود عن الموروث الظلم على المجتمع في القضاء عن تعجز             وهي
هذه توقع وفیما المعنویة. وحاجاته الحاضر العصر مقتضیات مواجهة           وعن
خیور بسرعة تبّدد وقیما حاجات، من لنفسه أوجد ما وطأة تحت اإلنسان              البنى
بتوسیع انقطاع دونما تتسبب فإنها الطبیعیة، البیئة ُتفسد وفیما وطاقاتها،            األرض
) والمرارة األمل وخیبة القلق دائرة بتمدید عینه الوقت وفي البؤس،            مناطق
أّن ذلك الالمباالة، موقف حیالها الوقوف یستحیل مخیفة حالة نواجه وإّنا .(106            
ثمن ثانیة جهة من یدفع ومن األرباح، أضخم لیجني جهده جهٍة من یبذل               من
على الحالة هذه خطر ویشتّد اإلنسان. دائمًا هو إنما واألخطاء،            األضرار
وأسباب باالمتیازات تنعم عینه المحیط في اجتماعیة طبقات بوجود           األخّص
غناها معها غالبًا یصبح درجة إلى الخیور تكّدس متطورة غنیة وشعوب             الرفاه
األخالقیة الفوضى هذه عوارض هي وهذه مختلفة، الضطرابات مدرجة           الفاحش
ناجعة  تتفق جریئة تدابیر اتخاذ تستدعي والتي بأجمعه العالم تجتاح           التي
ما یدفع أن ویجب اإلنسان، طاقة یفوق ال أمر وهذا ،(107) اإلنسان              وكرامة
إعدادًا خاّصة وأجهزة مؤّسسات إعداد إلى الواسع، بمعناه التضامن بمبدأ            یسّمى
تفتح قوانین تنّظمه أن یجب قطاع وهو األحوال بتبدیل یتعّلق ما في سواء               فعاال،
أوسع توزیعًا وتوزیعها الخیور بمراقبة یتعّلق ما في أو سلیمة، لمناقشة             المجال
تؤّمن أن من ال اقتصادیًا، المتخّلفة الشعوب لتتمّكن المباشرة الحاجات            یلّبي

 حاجاتها الضروریة وحسب، بل أن تتطور شیئًا فشیئًا تطورًا أكیدًا.

لم ما االقتصادیة، البنى تبدیل طریق الشاق، الطریق هذا على التقّدم             ویصعب
أناس به یقوم حاسمًا عمًال یتطلب وهذا والقلب. واإلرادة التفكیر في التبدیل              یتّم
الطبیعي باالهتمام الحریة ما  تختلط وغالبًا متضامنة. حّرة وشعوب          أحرار
أیا والسیطرة، القتال إلى الطبیعي بالمیل وحتى والعاّمة، الخاّصة           بالمصالحة
النوازع هذه أّن الثابت ومن المطامع. هذه بها تتلّبس التي العقائد ألوان              كانت
تحتوها لم ما سلیم إنساني اقتصاد إقامة إلى سبیل من وما وفاعلة،              موجودة
علیها تقوم التي والمبادئ اإلنسان، في الكامنة العلیا القوى جماحها            وتكبح



تعرب التي الجهود تفیض أن یجب الینابیع هذه فمن األصیلة. الشعوب             حضارة
االقتصادي القطاع في حتى الحریة هذه وتؤّمن الحقیقیة اإلنسانیة الحریة            عن
یتعّلق ما وكّل هو وتحقیقه، االقتصادي النمو تنظیم دائمًا ویجب            وترعاها.
الناس جمیع تطور یتناول مخّطط نطاق ضمن به الخاّص العمل            بطریقة
بولس البابا َسَلفنا وقوة، بعزم إلیه، نّبه ما على مترابطًا كامًال تطورًا              والشعوب
المتعّلق وحده النظام هذا طغى وإّال الشعوب"، "ترّقي رسالته في            السادس
لفئة بمجملها االقتصادیة الحیاة إخضاع إلى ینتهي بحیث االقتصادي"           "بالتطور
المجتمعات، ویفّكك اإلنسان فَیسحق الخاّصة الصغیرة للمصالح أعني          واحدة
ذلك على ویشهد المهمة، بهذه القیام ویمكن وأخطائه. بأزماته أخیرًا            ویتعثر
وهو راهنًا أمرًا هناك أّن غیر بالتفصیل، تعدادها یطول وأحداث أعمال             بعض
التي األدبیة بالمسؤولیة الشعور إرساء الفسیح القطاع هذا أساس في یجب             أّنه
وهوذا وترسیخه. الشعور هذا تعمیق یجب كما یتحّملها، أن إنسان كّل على              یجب
المسیحیین معشر نحن إلینا بالنسبة أما عینه. اإلنسان وأبدًا ودائمًا            مجددا
نظرنا إذا الوضوح، كّل واضحًا یصبح هذه  األمور حیال الضمیري           فالواجب
لعبارات وفقًا األخیرة الدینیونة لوحة إلى – دائمًا ننظر أن ویجب –              بالبصیرة

 السّید السمیح التي أوردها إنجیل متى (108).

أبدًا لیصبح اإلنسان تاریخ على األخیر الیوم عن المشهد هذا تطبیق دائمًا              ویجب
وكّل الناس، جمیع منها ینطلق أولیة خطوط شبه أو البشریة لألعمال             مقیاسًا
فما وعریانًا أطعمتموني. فما جائعًا كنت "ألني الذات: لمعرفة           منهم،
طابعًا العبارة هذه وترتدي .(109) أفتقدتموني" فما ومحبوسًا          كسوتموني...
للدول الثقافیة والمعونة الخبز ُیقّدم أن من بدًال أّنه نرى عندما التحذیر، من               بارزًا
بكثرة، أحیانًا، لها ُتقّدم الحریة، أشكال بعض على المستیقظة الناشئة            والشعوب
للدفاع ال الحروب، و المسّلحة النزاعات في تستخدم تدمیر وأدوات جدیدة             أسلحة
المتطّرف الوطني التعّصب تأكید سبیل في بل والسیادة، المشروعة الحقوق            عن
نعرف وكّلنا االستعمار. أشكال مختلف من جدید شكل واعتماد التسّلط شهوة             و
قصیر وقت في ألصبحت العالم، في والفقر الجوع تشكون التي المناطق أّن              جیدًا
األسلحة لتكدیس استخدمت التي الضخمة المبالغ أّن لو وازدهار، خصب            مناطق
فیما أعني التغذیة مجاالت في ُوظّفت قد والخراب، واالنقالبات للحروب            المعّدة

 یخدم الحیاة.



"الفئتین"، لكلتا توّفر وقد "مجّردة". فكرة الوجوه بعض من الفكرة هذه تظّل              قد
شكاوى لَسوق سببًا تكون وقد بالتهم التراشق مجال أخطاءهما، تناستا أن             بعد
الروح سالح غیر سالح لها لیس دام ما یمكنها، ال التي الكنیسة على               جدیدة
ال إنها ولهذا .(110) وقته" وغیر بوقته بالكالم "تجهر أن إّال والمحبة،              والكلمة
ال تقتلوا، ال أن: واإلنسان اهللا باسم الناس جمیع وتسأل الفئتین كلتا تستحلف               تفتأ
والمتقّلبین جوعًا المتضّورین بأخوانكم فّكروا والمجازر. الخراب للناس          تهیؤا

 في أحضان الشقاء! احترموا كرامة كّل من الناس وحریته.      

  
 17. حقوق اإلنسان: "حرف" أم "روح"

بل وحسب، المادیة ال والنكبات المصائب اإلنسان إلى الیوم حتى عصرنا             حمل
بین نقارن أن المجال هذا في طبعًا السهل من لیس المعنویة. سّیما وال               المعنویة
من بالرغم ولكن المتغّیرة. التاریخ ألحكام یخضع ذلك ألّن واألجیال،            العصور
كان العصر هذا بأّن االعتراف من بّد ال المقارنات، هذه إلى اللجوء              تعّذر
هل ترى واآلالم. والمحن المظالم من الكثیر لنفوسهم الناس فیه أعّد             عصرًا
نذكر أّن إّال حال كّل على یمكننا ال جازمة؟ بطریقة األحداث هذه مجرى               ُأوقف
بذل الذي الخّیر المجهودر المستقبل، إلى بالنسبة كبیر وبأمل التقدیر بعاطفة             هنا
ال التي الموضوعیة اإلنسان حقوق وتحدید المتحدة األمم منظمة تأسیس            ألجل
تجاه بعضها المنظمة، هذه أعضاء الدول تعهدت أن بعد وتنظیمها،            ُتمّس،
الدول جمیع تقریبًا أقّر وقد الحقوق. هذه على التاّمة بالمحافظة اآلخر،             البعض
جمیع في ستكون اإلنسان حقوق بأّن األمل على یحمل ما وهذا التعهد. هذا               الیوم

 أنحاء األرض، المبدأ األساسي الذي یوّجه العمل لخیر اإلنسان.
في برسالتها القضیة هذه معه ترتبط الذي المدى تأكید إلى بحاجة الكنیسة              لیست
یوحنا أعلن ما على والدولي، االجتماعي السالم علیها یقوم قضیة وهي             العالم،
نشروا ما في السادس بولس وبعدئذ الثاني الفاتیكاني والمجمع والعشروین            الثالث
حقوق احترام على یقوم السالم أّن الجملة وعلى الصدد. بهذا خاّصة وثائق              من
تندلع ذلك من العكس على بینما – العدالة صنع السالم – ُتمّس ال التي                اإلنسان
بالذات. الحقوق لهذه أشّد خرقًا معها فتحمل الحقوق هذه خرق جّراء من              الحرب
مجاالت في وأّما السلم. زمن في اإلنسان حقوق ُتخرق أن حقًا المؤلم لمن               وإّنه
إّنه یّدعي منهج كّل ویعرقل اإلنسان یقاتل اإلنسان بأّن التصدیق فیستحیل             التقّدم



ُیحّدد بأّال یرضى وثقافي وسیاسي واقتصادي اجتماعي منهج وأّي           "إنساني".
هذا منه الیوم عالم في منهج من ما أّنه یقین أرسخ لعلى وإّنا الوجه؟ هذا                 على
حول تتصارع عقائد من هناك ما برغم األّول، المقام اإلنسان فیه یحتّل ال               النوع

 مفهومها للشؤون اإلنسانیة وللعالم.

وإذا متنوّعة، بأشكال تخرق اإلنسان حقوق أّن المقّدمات هذه برغم نرى كنا              وإذا
نرى كنا وإذا واإلرهاب، والتعذیب والعنف المعتقالت أمام شهود وقفة نقف             كّنا
أو أخرى أسباب عن یتأتى كّله هذا فإّن بشعة، ممارسة یمارس البغیض              الّتمییز
التي اإلنسانیة" "المقّدمات فعالیة من تنتقص "مقّدمات" عن یقال ما            على
یجب لذلك علیها، تقضي ما وغالبًا وأنظمته المعاصر العالم مناهج            تتضمنها
اإلنسان بحقوق یتعّلق مما انطالقًا المفاهیم، هذه مثل في باستمرار النظر             إعادة

 "الوضعیة" التي ال ُتمّس.

الجرائم منع إلى یهدف المتحدة األمم منظمة وإنشاء الحقوق هذه إعالن كان              وما
أساس إرساء إلى بل وحسب، األخیرة الكونّیة الحرب أبان ارتكبت التي             النكراء
الدول، لدى الحكم وأسالیب واألنظمة المفاهیم في باستمرار النظر إلعادة            صالح
أو – اإلنسان خیر تسّمى أساسیة واحدة قاعدة من انطالقًا به القیام یجب ما                وهذا
یكون أن العاّم، للخیر أساسّي عنصر أّنه بما ویجب، – الجماعة في              الشخص
فإّن ذلك یتّم لم وإذا الحكم. وأسالیب واألنظمة المفاهیم لجمیع رئیسیًا             معیارًا
والمصائب المحن أنواع لمختلف السلم، زمن في ولو تخضع، البشریة            الحیاة
في الجامحة والرغبة الجدید، واالستعمار االستبداد و التسّلط معها یتفاقم            التي
وهذا سبیل، وال األمم بین العالقات إفساد على یعمل وهذا الشعوب             إخضاع
األمة حقوق وخرق اإلنسان حقوق خرق بین الفصل إلى التواریخ، تثبته ما              غالبًا

 التي یرتبط بها اإلنسان بروابط عضویة كما لو بعائلة كبرى.

الذي االستبداد وتفاقم التسّلط طغى أن بعد القرن، هذا من األول النصف              في
أ قد الكنیسة كانت الهائلة، الكونیة الحرب بكارثة معلوم هو ما على              تسّبب
ظاهرًا تعمل كانت التي المستبّدة األنظمة من النوع هذا في رأیها             وضحت
– شاهد والتاریخ – فعًال القضیة كانت فیما الدولة مصلحة هي علیا              لمصلحة
وقد .(111) واحدًا والدولة نفسه یجعل أن یحاول كان حزب مصلحة             قضیة
التي اإلنسان حقوق علیهم فأنكرت المواطنین على الخناق األنظمة هذه            ضّیقت
الدَّولیة. المنظمة مقّر في القرن هذا منتصف حوالي تأكدت والتي ُتمّس             ال



العدالة محّبي وجمیع الصالحة اإلرادة ذوي الناس جمیع تشاطر إذ            والكنیسة،
"الروح وأّن یقتل" وحده "الحرف أّن تعرف وإذ التقّدم، بهذا الفرحة حقًا              والسالم
اإلرادة ذوي جمیع مع باستمرار البحث من لها بّد ال (112) یحیي"              وحده
مكان كل في یعني بحرفها والتسلیم اإلنسان حقوق إعالن كان إذا عّما              الصالحة
أن من أبعد زلنا ما أّننا الخوف دواعي ومن "روحها". تحقیق األرض              على
تمام أحیانًا تختلف االجتماعیة العاّمة الحیاة "روح" وأّن األمر هذا            نحّقق
خلق على عملوا والذین اإلنسان. حقوق یؤكد الذي "الحرف" عن            االختالف
خاّصة مسؤولیة یتحمّلون مجتمعاتهم إلى بالنسبة خطیرة النوع هذا من            حالة

 تجاه المجتمعات عینها وتاریخ اإلنسان.

المجتمع یكون أن على سیاسیة جماعة بوصفها األساسي الدولة مفهوم            ویقوم
دولة مفهوم یتجّسد وال له. وصانعًا مصیره سید الشعب، وهو منه، یتألف              ومن
المجتمع فیها یشترك سلطة مقام الناس من نفر قام إذا الواقع في النوع هذا                من
في المواطنین باقي وتسّلطهم لسلطانهم ویخضعون ویمارسها، معنویًا الشعب           أو
حّد إلى فیه نما الذي الحاضر عصرنا في بمكان األهمیة من وهذا المجتمع.               هذا
االشتراك في عینه، الوقت في المواطنین، ورغبة االجتماعي الناس وعي            كبیر
االعتبار بعین حقیقته على شعب كّل وضع أخذ بعد السیاسیة، الحیاة             في
إلى بالنسبة األهمیة شدیدة قضایا وهذه .(113) قویة عاّمة سلطة قیام             وضرورة

 تقّدم اإلنسان وتطور إنسانیته الشامل.

نّشأت وهكذا العاّمة المصلحة أجل من العمل واجب دائمًا الكنیسة عّلمت             وقد
واجبات أولى من أّن إلى ذلك عن فضًال ونّبهت صالحین، مواطنین دولة              لكل
من به تتمتع ما مّرد هذا وإلى العاّمة، المجتمع مصالح رعایة العاّمة،              السلطات
األدبي بالنظام تتعّلق "كمقّدمات" اقترحناه ما وبفضل أساسیة.          حقوق
االعتبار بعین أخذنا إذا إّال العاّمة السلطة حقوق تفّهم إلى سبیل ال              "الوضعي"،
العاّمة المصالحة وجه أكمل على وتتحّقق ُتمّس. ال التي الطبیعیة اإلنسان             حقوق
المواطنون یطمئن عندما خدمتها، على ذاتها الدولة في العاّمة السلطة تقف             التي
من حالة ونشأت السلطة، على المواطنون وثار المجتمع تفّكك وإّال حقوقهم،             إلى
في لنا قّدمتها أمثلة عدة ذلك على ولنا واإلرهاب، والعنف والترویع             المضایقات
مرَتَكزًا اإلنسان حقوق مبدأ أصبح وهكذا مستبّدة. جائرة حكومات العصر            هذا
هذه على ُیحافظ كان إذا ما لمعرفة علیه ُیعتمد ومقیاسًا االجتماعیة،             للعدالة



هذه عن الكالم معرض في لنا بّد وال السیاسیة. المؤّسسات حیاة في              الحقوق
رأى وقد الضمیر. وحریة الدینیة الحریة في الحق إلى نلّمح أن من              الحقوق
هذا في ال مفص بیانًا ُیصدر أن القصوى الضرورة من الثاني الفاتیكاني             المجمع
والتي (114) اإلنسانیة" "الكرامة عنوانها التي الوثیقة فكانت          الموضوع.
الحّق ناحیة من بل وحسب، الالهوتیة الناحیة من ال القضیة، هذه             عالجت
خبرة من المستقاة المقّدمات لهذه وفقًا محض" "إنسانیة ناحیة من أي             الطبیعي،
الحریة من االنتقاص أّن فیه شّك ال ومّما بكرامته. والشعور وعقله             اإلنسان
جدًا قاسیة تجربة هو الجماعات، أو األفراد إلى بالنسبة أكان سواء             الدینیة
كرامة صمیم في نجالء طعنة األخّص على یعتبرونها ولكنهم هؤالء إلى             بالنسبة
الدینیة الحریة من والحّد والعالم. الدین في رأیهم عن النظر بقطع             اإلنسان،
بصراحة أعلنت وقد "الوضعیة"، وحقوقه اإلنسان وكرامة یتنافیان          وخرقها
الدینیة. للحریة والخرق الحّد هذان یعني ما سابقًا إلیها أشرنا التي المجتمع              وثیقة

 وهذا ما یؤذي اإلنسان في صمیم كیانه.

إال بشریة، شؤون أنها بما واإللحاد، الدیني واإلهمال الكفر فهم إلى سبیل              وال
"إنسانیة ناحیة من حتى الموافقة تصعب ولهذا واإلیمان. الدین إلى            بالنسبة
في التعبیر، جاز إذا المواطنیة، في وحده اإللحاد بحّق القائل الرأي على              محض"
ناحیة ومن ذلك، من العكس على المؤمنون یكاد فیما والمدنیة، العاّمة             الحیاة
درجة من مواطنین یعَتبرون هم أو بالوجود لهم بالسماح یحظون ال             مبدئیة،

 دنیا، یحرمون – وهذا ما حدث – حتى من الحقوق المدنیة.

اإلنسان أوضاع یتناول ألنه باختصار، ولو معالجته، تجب موضوع           وهذا
المسبقة األحكام وطأة اشتداد مدى على ویشهد المعاصر العالم في            المتعّددة
في الدخول عن نحجم كنا وإذا الحالة. هذه مثل في الظلم أنواع              ومختلف
فألّنا ذلك، نفعل أن وواجبنا حقنا من أّن برغم المجال، هذا في              التفاصیل
اهللا، اسم أجل من واالضطهاد التفرقة من یعانون من وجمیع نحن             نستهدي،
بإلحاح نناشد وظیفتنا بحكم ولكننا المسیح. صلیب في الكامنة الفداء بقوة             باإلیمان
تنظیم بآخر، أو بشكل، یتوّلون من األرض، كّل على باهللا المؤمنین جمیع              باسم

 الحیاة االجتماعیة و العامَّة أن یحترموا حقوق الدین ونشاط الكنیسة.



هو إنما الحّق هذا وممارسة بسیط، أولي حق باحترام بل امتیاز بأّي نطالب               لسنا
حكم وأسلوب نظام كّل وفي مجتمع كّل في اإلنسان تقّدم على برهان              خیر

 ومحیط.

  
  

-4- 

 رسالة الكنیسة

 َومصیر اإلنَسان

  
 18. اهتمام الكنیسة بدعوة اإلنسان في المسیح

رفع على تحمل الیوم، عالم في اإلنسان حالة إلى حتمًا، خاطفة ولو النظرة،               هذه
قضیة فیه تندرج الذي الفداء سّر إلى المسیح، یسوع إلى والقلوب             العقول
بكّل نوعًا "اتحد قد المسیح كان إذا والمحبة. الحّق قوة هي خاصة، بقوة               اإلنسان
الغنّیة وأبعاده االتحاد هذا سّر صمیم إلى نفذت وقد فالكنیسة، ،(115)             إنسان"
عن عبثًا الرسول یتحدث وال ورسالتها. طبیعتها عبر أعمق حیاة تحیا             الشاملة،
هو هذا السّري المسیح جسد كان وإذا .(116) الكنیسة هو الذي المسیح              جسد
تقلید إلى وباالستناد الثاني، الفاتیكاني المجمع بعد، فیما أّكد، ما على اهللا              شعب
ممتلئ هو الشعب هذا من إنسان أّي أن فیتضح القدیسین واآلباء المقدّسة              الكتب
النظر تنعم عندما الكنیسة، أّن یعني وهذا المسیح. من النابع هذا الحیاة روح               من
بوصفها تتلّقى وإخفاقه، نجاحه وآالمه، آماله في الحقیقیة، وقضایاه اإلنسان            في
النابعة وقواه الروح وأنوار اإللهیة اإللهامات اجتماعیة، ووحدة ومجموعة           جسدًا
تحیا السبب ولهذا األموات: بین من والقائم الصلیب على المعّلق المسیح             من
عروسها إیاها وهبها التي تلك إّال لها حیاة ال وهي الخاّصة، حیاتها              الكنیسة
أن الفداء سّر في بها اتحد المسیح أّن بما علیها لزامًا بات أّنه ذلك                وسّیدها،

 ترتبط بكّل من الناس ارتباطًا وثیقًا.

الجدید اإلنسان منه یولد سّر ذاته حّد في هو إنما باإلنسان هذا المسیح               وارتباط
ملء لیقبل مجددا المسیح خلقه والذي (117) اهللا حیاة في المشاركة إلى              المدعو
على قّوة وینبوع لإلنسان قوة باإلنسان المسیح وارتباط .(118) والحّق            النعمة
سلطانًا "أعطاهم (الكلمة) إنجیله: مستهّل في یوحنا القدیس جازمًا قال            ما



كمبدأ الداخل من اإلنسان تغّیر التي القوة هي هذه .(119) اهللا" أبناء              لیصیروا
الحیاة وهذه .(120) األبدیة للحیاة تبقى بل تزول، وال تتالشى ال جدیدة              حیاة
الوحید األزلي اهللا ابن المسیح یسوع إّیاها ووهبه إنسان كّل اآلب بها وعد               التي
هي مریم، العذراء من ،(121) الزمن ملء جاء عندما والمولود،            المتجّسد
اهللا أعّده الذي "المصیر" هذا تمام ما نوعًا إنها اإلنسان. لدعوة النهائي              التمام
"المصیر أحاجي فیجتاز طریقه اإللهي "المصیر" هذا ویشق األزل. منذ            لإلنسان
كان وإذا ومنعطفات. وتعاریج خفایا من فیه وما الزمني العالم هذا في              البشري"
إلى حتمًا یقود بالخیور والفائضة للزمن الخاضعة الحیاة إلى یؤول الذي هذا              كّل
لنا یتجّلى المسیح فإّن البشرّي، الجسد عنده یتحطم الذي الحّد وإلى الموت              تخوم
.(122) األبد" إلى یمت ال بي.. یؤمن من والحیاة القیامة "أنا الحّد: هذا               عبر
یشّع منه والقائم القبر، في الموضوع الصلیب، على المعّلق المسیح یسوع             وفي
وراءه یسعى الذي (123) اآلتي" بالخلود "والوعد مجیدة بقیامة األمل            لنا
لها تخضع التي الحتمیة هذه أجمع الكون مشاطرًا الجسد موت خالل من              اإلنسان
الحقیقة هذه معنى في التعّمق من یوم بعد یومًا االستزادة في لنرغب وإّنا               الماّدة.
الجسد أّما یحیي، الذي هو "الروح العبارة: هذه في اإلنسان فادي ضمّنها              التي
أسمى عن جلیًا، ذلك یبد لم ولو العبارة، هذه وتعرب .(124) شیئًا" یغني               فال

 تأكید لإلنسان، تأكید الجسد الذي یحییه الروح.

الخاّصة الحقیقة هذه من تحیا وهي تحیاها، فیما الحقیقة هذه الكنیسة             وتختبر
تخّص وأن القصیرة الزمنیة المسافة هذه تجتاز أن لها یتیح ما وهذا              باإلنسان.
لها التي األمور جمیع المحدود، الزمن نطاق ضمن واهتمامها، بمحّبتها            كذلك
من تعاني التي البشریة الروح حیاة وإلى اإلنسان حیاة إلى بالنسبة كبیر              شأن
وسیظّل لك خلقتنا رّب "یا العبارة: بهذه اغسطینوس القدیس عنه أعرب دائم              قلق
ما كّل وینبض الّخالق القلق هذا في یخفق وكأنما (125) فیك" یستقّر حتى               قلبنا
إلى التوق الخیر، إلى الدائمة الحاجة الحقیقة، عن البحث حقًا: إنساني             هو
في التأمل على تقبل إذ والكنیسة، الضمیر. صوت الجمال، إلى الشوق             الحریة،
على قّیمة أنها فأكثر أكثر تعي بالذات"، المسیح "بعیني تتأمله وكأنها             اإلنسان،
المسیح السّید ألّن وأبدًا، دائمًا تكّثفه أن علیها بل تبّدده، أن لها یحّق ال ثمین                 كنز
غنًى زاده الذي هذا اإلنسانیة وكنز .(126) یبّدد" فهو معي یجمع ال "من               قال:
(127) اهللا أبناء یصیروا أن الناس ُیعطى بواسطته الذي الوصف الفائق             السّر



"أبًا، اهللا: بواسطته ندعو الذي الوحید اهللا بابن (128) األبناء تبني نعمة              ویتقبلوا
األخّص على الداخل من الكنیسة تجمع كبیرة طاقة هو إنما (129) األّب"              أیها
بروح الكنیسة ترتبط الطاقة هذه وبفضل معنى. من له ما عملها كّل              وُتعطى
والذي انقطاع دونما یهبه والذي الفادي، به وعد الذي القدس بالروح             المسیح
(130) الروح قوات الناس في تظهر وهكذا العنصرة. یوم في كما دائمًا              یحّل
الیوم عالم في بالكنیسة وإذا .(132) القدس الروح وثمار (131) الروح             وهبات
"أیها هّلم، قائلة: مقّدس، وبإلحاح یوم، بعد یومًا متزایدة بحرارة ترّدد كأنها              تبدو
ما أشِف جافًا، كان ما رّطب قذرًا، كان ما "اغسل هلّم! هّلم! القدس"،               الروح
) معوجا" كان ما قّوم باردًا، كان ما أضرم صلبًا، كان ما لّین مریضًا،               كان
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المادّیة للعقائد دحض هي الروح هذا فیها نلتمس التي الروح إلى الدعوة              هذه
التي األهواء من كثیرًا اإلنسان قلب في توّلد والتي العصر هذا في              المنتشرة
ثمارها تؤتي أنها ویبدو كثیرة، جهات إلیها تصغي دعوة وهي إشباعها.             یستحیل
وحدها؟ الكنیسة توّجهها ال الدعوة هذه أّن التأكید یمكن وهل مختلفة.             بطرق
أیضًا هم یعربون المنظورة، الكنیسة حدود خارج هم مّمن الكثیرین ألّن             أجل،
التي الحقیقة هذه تؤكده ما هذا لیس أو .(134) الروح شؤون إلى "الحاجة"               عن
العالم" "نور بدؤه: الذي الرسولي الدستور في الجدید المجمع بوضوح            شرحها
الجنس ووحدة اهللا مع اتحاد وأداة عالمة أو "سّر هي الكنیسة أن یعلم               حیث
ما ولوج من وبالروح الروح إلى الدعوة هذه وتمّكننا (135)؟ بكامله"             البشرّي
الناس، من وبكّل بأبیه المّتحد المسیح یعطینا كامل ُبعد من الفداء سّر              في
نحو ویوّجهنا االبن مشاعر فینا یفیض الذي الروح هذا انقطاع، ودونما             بواسطته
إلى المتعّطش عصرنا – عصرنا كنیسة على یجب السبب ولهذا (136)             األب
اإلنسانیة والكرامة والمسؤولیة والقوة والسماح والمحبة والسالم والعدالة          الروح
ما معینه من لتنهل السّر هذا حول ذاتها وتجمع التعبیر، جاز إذ تلتّف، أن –               
سابقًا، قلنا ما على اإلنسان، كان وإذا بمهمتها. للقیام والقوة النور من إلیه               تحتاج
التبني هذا كرامة دائمًا تعي أن الكنیسة فعلى الیومیة، الكنیسة حیاة طریق              هو
وأن ،(137) القدس الروح نعمة بواسطة بالمسیح اإلنسان یدركه الذي            اإللهي
كّله بهذا دائمًا تفّكر إذ والكنیسة .(138) والمجد النعمة إلى مدعّوة أنها              تعي
اإلنسان بخدمة للقیام جدارة أكثر تصبح أرسخ ومحّبة أوعى بإیمان            وتتقّبله



مع اشتراكها بمجرد هذه مهّمتها الكنیسة وتمارس .(139) ِلَیخِدم" بل            لُیخّدم
هذه الثاني الفاتیكاني المجمع أوضح وقد المثّلثة. وظیفته في الفادي            معّلمها
ولما الكنیسة. لحیاة كبرى فائدة من ذلك في لما كتابي أساس إلى المسندة               العقیدة
والنبویة الكهنوتیة مهّمته أعني المثّلثة، المسیح خدمة في نشترك أّنا ندرك             كّنا
أو شركة بوصفها الكنیسة لخدمة إدراكًا أشّد نصبح فإّنا ،(140)            والملكیة
على یجب كیف عینه الوقت في أیضًا ندرك كما األرض، على اهللا شعب               جماعة

 كّل مّنا أن یشارك في هاتین الرسالة والخدمة.

  
 19. الكنیسة مسؤولة عن الحقیقة

المقّدسة، الثاني الفاتیكاني المجمع عقیدة ضوء في الكنیسة، لنا تبدو            وهكذا
لنصغي وإّنا اإللهیة. الحقیقة تجاه الضمیر بواجب یتعلق ما في اجتماعیًا             مسؤولة
أرسلني" الذي لآلب بل لي لیست هذه "كلمتي یقول: المسیح السّید إلى بالغ               بتأّثر
تجاه هنا الضمیر واجب اإللهي، المعّلم أكّده ما خالل من یتجّلى، أفال .(141)             
دام ما (142) األب" حضن "في یحیا الذي بالذات" اهللا "ملك هي التي               الحقیقة
التأكید إلى بالحاجة یشعر ومعلما، نبیًا بوصفه الحقیقة، هذه ینقل عندما ذاته،              هو
األمانة هذه تكون أن ویجب اإللهي؟ الحقیقة ینبوع تجاه بأمانة یتصّرف             بأّنه
أم اإلیمان تعلم أكانت سواء الكنیسة، إیمان تمّیز التي األساسیة الصفة             عینها

 تعلنه.

اإلنسان، روح في مفاضة الطبیعة فائقة خاّصة فضیلة أنه بما اإلیمان،             وهذا
على یقضي ما وهذا الموحاة. كلمته على نجیب بحیث اهللا معرفة في              یشركنا
) تامًا اعتناقًا اإللهیة الحقیقة تعتنق بأن وتعّلمه، اإلیمان تعلن عندما            الكنیسة،
وعد وقد .(144) المعقولة" "بالطاعة الحیاة واقع في ذلك یظهر بحیث (143            
بتأیید اإللهیة، للحقیقة األمانة على منه حرصًا الكنیسة، عینه المسیح            السّید
نقل إلیهم وكل الذین أولئك (145) العصمة بهبة وجّمل الحّق روح من              خاّص
) األّول الفاتیكاني المجمع ذلك حّدد ما على - ،(146) وتعلیمها الحقیقة             هذه
على عالوة ومنح، – (148) الثاني الفاتیكاني المجمع بعده من وأكّده (147            

 ذلك، شعب اهللا كّله حاسة اإلیمان الفریدة (149).

معه نخدم بفضلها التي المهّمة هذه في النبي المسیح شركاء بالتالي             فأصبحنا
نحّبها أن معناه الحقیقة، بهذه الواجب وااللتزام الكنیسة. في اإللهیة            الحقیقة



قوة من لها بما االقتراب كل منها ونقترب معرفتها في ونتعّمق بها              ونعنى
المحّبة وهذه وبساطة. عمق من به تتمّیز وبما بهاء من فیها یسطع وبما               خالصّیة
تشهد ما على ُقُدمًا، معًا یسیرا أن یجب فیها التعّمق على اإلنكباب وهذا               الحقیقیة
النور بهذا یستنیرون كانوا الذین القّدیسین هؤالء الكنیسة، في القدیسین أعمال             به
ذلك بالذات، اهللا واقع األذهان أمام ویضع اإللهیة الحقیقة یعكس الذي             األصیل
الحّي الكلمة المسیح محّبة كّل، قبل ومحّبة: باحترام الحقیقة هذه اعتنقوا             إنهم
اإلنجیل في المعلن اإلنسانّي ظهوره محّبة عینه، الوقت وفي اإللهیة،            بالحقیقة
من بّد وال وشرحها، اهللا لكلمة التفّهم هذا مثل من اآلن بد وال والالهوت.                والتقلید
الكنیسة، یمّكن ألنه أهمیته له یزال وال دائمًا الالهوت وكان الالهوت. هذا              مثل
عندما ولهذا المسیح، مهمة في مثمرًا خصیبًا اشتراكًا االشتراك من اهللا،             شعب
في التعّمق بغیة والبحث، الدرس على بانكبابهم اإللهیة، الحقیقة الالهوتیون            یخدم
التي الكنیسة في خدمتهم معنى هو ما بالهم عن یغیب أّال یجب الحقیقة، هذه                فهم
– التعبیر صّح إذا – مزدوجة قوة المبدأ ولهذا اإلیمان". فهم "مبدأ عنها               یعرب
هذا قوة تظهر وعندئذ .(150) لتفهم: وآمن لتؤمن "افهم المأثور: للقول             وفقًا
األساقفة إلى الموكولة التعلیمیة السلطة خدمة إلى الالهوتیون َیسعى عندما            المبدأ
بالعقیدة اهتمامهم یبدون وعندما التسلسل، برباط بطرس بخلیفة          المرتبطین
من بأجمعه اهللا شعب به یقوم ما یساندون وعندما الرعویة، الوظیفة             وبممارسة

 خَدم رسولیة.

هو وكما األّیام، سالف في كان كما العقائد، من والمتضّلعین الالهوتیین             وعلى
وأن بالعلم الحكمة یقرنوا أن – قبل ذي من أكثر الیوم ولعّل – أیضًا                الیوم
الصالة في نقرأ ما على أشّد، تداخًال بینها فیما جمیعها هذه تداخل على               یعملوا
هذا تعاظم وقد الكنیسة، ملفان البرتوس، القّدیس ذكرى في ُتتلى التي             الطقسیة
الهادفة واختراعاتها وأسالیبها اإلنسانیة العلوم في تقّدم من حصل لما الیوم             األمر
اإلنسانیة والعلوم الدقیقة الطبیعیة العلوم یتناول وهذا واإلنسان. العالم معرفة            إلى
) الالهوت إلى یشّدها الذي بالرباط الثاني الفاتیكاني المجمع ذّكر التي            والفلسفة
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اإلنكباب یجب باستمرار، وتتشّعب تّتسع التي اإلنسانیة المعرفة هذه نطاق            وفي
وبالسعي اتساع، من الوحي سّر في ما بإظهار اإلیمان في النظر تعمیق              على
نتمّناه ما وهذا – جاز وإذا ذاته. اهللا هو األسمى مصدرها التي الحقیقة تفهم                إلى



التعّددیة، من نوع المجال هذا في العظیم العمل هذا بمثل القیام في ُیعتمد أن –               
اإلیمان عقیدة تعلیم في األساسیة الوحدة عن العمل هذا ینأى أن یجوز              فال
أن من لّالهوت إذن بد فال الخاّصة. التعلیم هذا غایة هي الوحدة وهذه               واآلداب،
ما تمامًا یعي أن الهوتي كّل وعلى عملها. في یساندها بما التعلیمیة السلطة               یمّد
) أرسلني" الذي لآلب بل لي، لیست هذه "وكلمتي قال: یوم المسیح السّید              أعلن
یتناول األمر كان لو كما الالهوت یعالج أن كان ألّي بالتالي یجوز فال .(152              
ارتباطًا مرتبطًا یبقى أن علیه أّن یعلم أن یجب لكن شخصّیة، مبادئ              مجموعة
 وثیقًا بوظیفته التعلیمیة هذه، وبوظیفة تعلیم الحقیقة التي تقع على عائق الكنیسة.

في كّلها الكنیسة حیاة یفرغ النبویة الوظیفة في المسیح السّید مع االشتراك              وهذا
وقواعد اإلیمان عقائد یعّلمون الذین الكنیسة رعاة ویشترك األساسي.           قالبها
خاصًا اشتراكًا وینقلونها، الطرق وبمختلف باستمرا ویعلنونها المسیحیة          اآلداب
شعب جمع في عادیًا أم إرسالیًا أكان سواء التعلیم، هذا ویساهم الوظیفة. هذه               في
إلى ویرشد اإلفخارستیا في لالشتراك النفوس ویعّد المسیح السّید حول            اهللا
مجمع وّجه وقد الحیاة. وقبول األسرار ممارسة إلى تفضي التي            الطریق
الیوم، عالم في المسیحي التعلیم إلى خاّصة عنایة 1977 سنة المنعقد             األساقفة
واالختبارات المناقشات حصیلة حبریة، وثیقة في قریب عّما بالطبع           وستنشر
اشتركوا الذین اآلباء لرغبة تلبیة وذلك المجمع، في جرت التي            واالقتراحات
الذي األساسي الدائم النشاط من وجهًا شّك، دونما المسیحي، التعلیم ویشّكل             فیه.
بین الفصل إلى سبیل وال النبویة. هبتها فیه تتجّلى والذي الكنیسة به              تقوم
یمكننا فال الكهنة، هنا األولى، بالدرجة یتناول األمر أّن وبرغم والتعلیم.             الشهادة
محّبتهم من بدافع ینصرفون، الذین والراهبات الرهبان من العدید نذكر أن             إّال
من بالعدید نّنوه أن إّال یسعنا ال كما المسیحي، التعلیم إلقاء إلى اإللهي،               للمعّلم

 العلمانّیین الذین یعربون بهذا العمل، عن إیمانهم ووجدانهم الرسولي.

التعلیم صیغ تظهر لكي االهتمام من المزید بذل من بّد ال ذلك عن               وفضًال
المسیحي التعلیم صیغة من بدءًا – المجاالت شّتى في اختالفها على             المسیحي
بكامله اهللا شعب اشتراك – التعلیم هذا األبناء بموجبها اآلباء یلّقن التي              "العائلیة"

 في وظیفة السّید المسیح النبوّیة.

في متباینة، وبطرق یوم، بعد یومًا الجمیع، یشترك أن المجال هذا في              وینبغي
في االختصاص رجال عن القول وما اإللهیة. الحقیقة تجاه الكنیسة بوظیفة             القیام



األطّباء وعن واآلداب، الطبیعّیات من المتضّلعین وعن العلوم أنواع           مختلف
المستویات مختلف على البارزین المرّبین وعن والتقنیة والفن القانون           ورجال
اهللا، شعب أعضاء بوصفهم جمیعًا، لهؤالء االختصاص؟ فروع في           والبارعین
دور وهو إلیه، الموكولة الحقیقة خدمة ومهمة النبویة، المسیح وظیفة في             دورهم
إّیاها سواهم وبتلقینهم وجدت، حیثما الحقیقة تجاه بصدق بتصّرفهم به            یقومون
تجاه الضمیر واجب فإنَّ وهكذا والعدالة. المحّبة في ینضجوا أن إیاهم             وبتعلیمهم
الناس، من كان أیًا الكنیسة فیها تلتقي التي الرئیسیة المجاالت أحد هو              الحقیقة
جماعة في اإلنسان دعوة تحّدد التي األساسیة المقتضیات أحد أیضًا            وهو
أمینة الحقیقة تجاه واجبها بوعیها الیوم عالم كنیسة تظّل أن ویجب             الكنیسة.
عینه المسیح عن الصادرة النبویة الوظیفة إلیها ترجع التي الخاّصة            لطبیعتها

 القائل: "كما أرسلني اآلب أنا أیضًا أرسلكم... اقبلوا الروح القدس" (153).

  
 20. إفخارستیا وتوبة

في الكنیسة تشترك ال المسیح، أتّمه الذي الخالص عمل أي الفداء، سّر              في
بطاعتها أیضًا تشترك بل وحسب، الحقیقة وخدمة للكلمة بأمانتها معّلمها            إنجیل
كّل في المسیح السّید عنها أعرب التي الفداء قوة في والمحّبة بالرجاء              المألى
ولهذا ،(154) اإلفخارستیا سّر في األخص وعلى فیها، ووضعها           األسرار
كّل ویتقّبل وقّمتها، األسرار من النابعة الحیاة محور اإلفخارستیا سّر            یعتبر
ُنكّفن الذي العماد سّر من بدءًا الخالصیة، الفداء قوة الحیاة هذه بواسطة              مسیحي
وفي .(155) الرسول یعّلم ما على بقیامته لنشترك المسیح، مع بالموت             فیه
كّل وحیاة الكنیسة حیاة تبلغ لماذا متزایدًا اتضاحا لنا یتضح العقیدة، هذه              ضوء
هذا في أّن ذلك اإلفخارستیا، سّر في وكمالها ملئها األسرار من النابعة              مسیحي
ذاته فیها المسیح قّدم التي الذبیحة انقطاع، ودونما المسیح بإرادة تتجّدد،             السّر
هبة ذاته ابنه هبة ومقابل الذبیحة، هذه األّب قبل وقد الصلیب، مذبح على               ألبیه
األبویة بهبته بدوره هو جاد ،(156) الموت" حتى "مطیعًا صار أن بعد              كاملة،
الحیاة ینبوع هو األّب أّن ذلك القیامة. بفضل المائتة غیر الجدیدة الحیاة هذه               أي
معها تحمل التي الجدیدة الحیاة هذه وأصبحت البدء. منذ الحیاة وواهب             األول
الجدیدة الهبة لهذه فاعلة عالمة الصلیب، على المعّلق للمسیح الجسدي            التمجید
الناس جمیع ُیمنح الروح هذا وبواسطة القدس. الروح هي والتي للناس،             المعطاة



وأكمل .(157) لالبن والمعطاة األب في الكامنة اإللهیة الحیاة بالمسیح            المّتحدین
فیه، ونشترك باإلفخارستیا نحتفل فیما ألننا اإلفخارستیا، هو إنما االّتحاد،            أسرار
ال ولكّننا ،(158) أبیه لدى بنا یشفع الذي والسماوي األرضي بالمسیح             نّتحد
"مشترین... أصبحنا: بحیث به افتدانا الذي الفداء عمل ذبیحته، بعمل إّال به              نتحد
اهللا یعطیها التي القیمة یظهر العظیم" فدائنا "ثمن فإّن وبعد ،(159)             بثمن"
وأبناء (160) اهللا" "أبناء أصبحنا كّنا ولّما المسیح. في كرامتنا ویثّبت             اإلنسان
وتقّبلنا كهنة" "مملكة صورته على نفسه الوقت في أصبحنا فقد ،(161)             التبّني
الناس إعادة في شركاء صرنا أّننا معناه وهذا .(162) الملوكي"            "الكهنوت
األزلّي االبن بها قام إعادة وهي عنها. رجعة ال فریدة بطریقة اآلب إلى               والعالم
السّر هو إذن اإلفخارستیا فسّر األبد. وإلى واحدة مرة الحّق واإلنسان (163)            
عینه المسیح فیه "یشهد" والذي الجدیدة، حیاتنا عن كامًال إعرابًا یعرب             الذي
أّن على .(164) لروحنا القدس بالروح جدیدة، دائمة وبطریقة انقطاع            ودونما
المصالحة أبناء ثمار من االقتراب یمكنه الفداء، سّر في مشتركًا بوصفه منا كال             
بواسطة بیننا فیما باستمرار یتّمها یزال وال المسیح أتمها التي (165) اهللا              مع

 خدمة الكنیسة.

سّر أن وهي أیضًا، بالذات الوجود بل وحسب العقیدة تتناول ال أولیة حقیقة               وهذه
الحقیقیة اهللا شعب جماعة بوصفها وینشئها (166) الكنیسة یبني           اإلفخارستیا
وتالمذة الرسل فیها اشترك التي الوحدة بطابع المطبوعة المؤمنین           ومجموعة
ویعید دائمًا ویثبّته الوحدة وهذه الجماعة هذه بناء دائمًا یجّدد وهو األول.              الرّب
الذي (167) الصلیب على بموته تذّكر ألنها المسیح ذبیحة بواسطة            صنعه
جسد سّر القول، صّح إذا نلمس، اإلفخارستیا سّر في فإّننا ولهذا بثمنه.              اشترانا
سّر رسم یوم استعمل الذي الجوهري الكالم به یشهد ما على ودمه              الرب
لدى دائمًا یستعمله الذي الكالم الرسم هذا بقوة أصبح والذي            اإلفخارستیا

 االحتفال باإلفخارستیا أولئك الذین ُیدعون في الكنیسة إلى هذه الوظیفة.

ما غالبًا الذي السّر هذا ملء من وتحیا اإلفخارستیا، من تحیا الكنیسة              وإّن
حتى العصور أقدم منذ ومعناه العجیب جوهره التعلیمیة الكنسیة السلطة            توّضح
یسانده الذي العقیدة هذه شرح أن التأكید وجه على القول ویمكننا .(168)              أیامنا
والمتوّحدون وصلواتهم، العمیق بإیمانهم والمؤمنون الدقیقة، بأبحاثهم         الالهوتّیون
على وقفة وكأّنه یبقى اإلفخارستیا، لسّر أمانة من یظهرون بما            والمتصوفون



ما معنى وفهم بالكالم عنه والتعبیر أغواره إدراك یستحیل الذي السّر هذا              عتبة
الكنیسة مهمة فإّن وبعد، یوصف. ال سر هو اإلفخارستیا سّر إّن حقًا فیه.               یحدث
به تفیض وما األخّص على منظورة نعمة من به تزخر وما عنها غني ال                التي
والتقوى الحیاة على الثبات على تقوم اهللا شعب بوصفها الطبیعة فائقة قوة              من
تقدمًا وإحرازها باستمرار فیهما تعّمقها وعلى اإلفخارستیا سّر من           النابعتین
حیث من ال – لنا یجوز ال فإّنه السبب ولهذا اإلفخارستیا. سّر مناخ في                روحیًا
أن – والتصّرف األعمال حیث من وال الحیاة طریقة حیث من وال              التفكیر
وهو خاص. معنى من له مّما وال تاّمة طبیعة من المقّدس السّر لهذا مما                ننتقص
سّر أّن وبرغم وحضور. سّر واشتراك، سّر وذبیحة، سّر عینه الوقت             في
بین ما على ظاهر دلیل أكبر یبقى أن ویجب دائمًا كان مؤّكد، وهذا               اإلفخارستیا،
أنه على إلیه ُینظر أن یمكن فال إنسانیة، أخوة رابطة من وأتباعه المسیح               تالمذة
بد ال ودمه، الرّب جسد بسّر االحتفال ولدى األخوة. هذه عن لإلعالن              "مناسبة"
ما وعلى بالغ احترام من السّر لهذا یجب ما على عینه الوقت في المحافظة                من
الواقع في الحاضر المسیح فیها یقیم عالمة وهي قوة من السّریة العالمة              لهذه
هنا ومن .(169) اآلتي" المجد عربون وُنعطى النعمة من معها النفس             "وتمتلئ
جماعة تقّدمها التي العبادة على یدّل ما وكّل الطقسیة القواعد إتمام واجب              ینشأ
بثقة ذاته یسّلم السّریة، العالمة هذه بواسطة الرّب، أّن سّیما وال هللا              المؤمنین
و لعاداتنا وال لحقارتنا وال البشري لضعفنا یأبه ال كان لو كما متناهیة               غیر
في الجمیع على وینبغي تحصل. قد التي لالنتهاكات وحتى الیومیة            تصّرفاتنا
مركز هذا المحّبة سّر یّتخذ أن على یسهروا أن األساقفة سّیما وال              الكنیسة
تأدیة إلى الواجبة العبادة أعمال جمیع تؤول وأن اهللا، شعب حیاة في              الصدارة
وال .(170) نفوسنا حیاة حقًا المسیح یصبح وأن للمسیح المحّبة" بدل             "المحّبة
بولس: القدیس بها فاه التي العبارة هذه البتة ننسى أن ثانیة جهة من               یمكننا
) الكأس" هذه من ویشرب الخبز هذا من یأكل أن قبل نفسه اإلنسان              "فلیحاسب

.(171 

بین ما إلى مباشرة، غیر بطریقة األقّل على هذه، الرسول دعوة             وتشیر
تعلیم عبارات أولى كانت إذا الواقع وفي وثیق. ارتباط من والتوبة             اإلفخارستیا
وآمنوا "توبوا هي – الساّر الخبر أي – اإلنجیل كلمات وأولى             المسیح
خاصة بطریقة یبدو ما على یثّبت والقیامة والصلیب اآلالم سّر فإّن             باإلنجیل",



نحٍو على والتوبة، اإلفخارستیا تظهر وهكذا نفوسنا. في ویوّطدها الدعوة            هذه
أي اإلنجیل: لروح وفقًا الحّق للحیاة حمیمًا تالزمًا متالزمان وجهان وكأنهما             ما،
هو اإلفخارستیا ولیمة إلى یدعونا الذي المسیح أّن ذلك الحقیقیة. المسیحیة             الحیاة
في االشتراك وإّن .173) "توبوا" یرّدد فیما التوبة على یحّضنا من             عینه
اهللا، إلى االرتداد على دائمًا المتجّدد المستمّر العزم معه انتفى إذا             اإلفخارستیا،
االستعداد هذا یفقد األقّل، على أو ویضّیع، تاّمة. فداء فاعلیة من له ما               یحرم
كهنوت في اشتراكنا فیه یتجّلى التي (174) هللا الروحیة الذبیحة لتقدمة             الخاّص
الخاّصة بذبیحته الكهنوت یقترن المسیح وفي شاملة. جوهریة بطریقة           المسیح
نحن تحملنا، أن شأنها من لها، حّد ال أنها بما التقدمة، وهذه ألبیه: ذاته                وبتقدمته
نضج فیه اتجاهًا اهللا إلى االتجاه على عدیدة، مضایقات من نعاني الذین              البشر

 أكثر بفضل ارتداد مستمر دائمًا أعمق.

العهد، المتقادم الكنسي للتقلید وفقًا كثیرة جهود ُبذلت األخیرة السنوات هذه             وفي
عادة على جریًا التوبة سّر طابع األخّص وعلى الجماعي التوبة طابع             إلبراز
كنیسة إغناء على كثیرًا وستساعد شّك وال الفائدة جلیلة جهود وهي             الكنیسة،
إلى االرتداد أّن البال عن یغرب أن یجوز ال ولكنه للتوبة. ممارستها في               عصرنا
معه ویتعّذر أحد مقام أحد یقوم أن فیه یستحیل فرید بسمّو یتمّیز داخلي عمل                اهللا
المؤمنین جماعة أّن وبرغم الناس. من كّل مقام تقوم أن عینها "الجماعة"              على
فإّنه اهللا، إلى االرتداد على كثیرًا تساعد معًا، بالتوبة أفرادها یحتفل التي              األخویة
عن عینه، العمل هذا في الناس من كّل یفصح أن النهایة، في الواجب               من
وقفة أمامه فیقف باهللا ثقته وعن بخطئه التاّم شعوره وعن وجدانه             مكنونات
فیما الكنیسة فإّن ولهذا، .(175) أخطأت" وحدك "لك قائًال: لیعترف            المرّتل
الشخصي االعتراف ممارسة أي التوبة سّر ممارسة على بأمانة           تحافظ
فإنها القرون، مّر على وذلك والتكفیر، االصالح وقصد بالندامة           المصحوب
مع خاّص بلقاء الناس من كّل حّق أي الخاّص البشریة النفس حّق عن               تحامي
المصالحة سّر خادم بلسان الذي الغافر المسیح الصلیب، على المعّلق            المسیح
وإّنه .(177) بعد تخطئ امِض  وال (176) خطایاك" "مغفورة قائًال:           یعلن
اللقاء حّق وهو افتداه إنسان كّل إلى بالنسبة المسیح حّق أیضًا هو هذا أّن                لواضح
اهللا إلى العودة ساعة في أي النفس حیاة من الحاسم الوقت هذا في منا كّل                 مع
بإیمانها جهارًا تعترف التوبة، سّر على الكنیسة تحافظ وفیما المغفرة.            وساعة



ومع الباطنیة، اإلنسان حقیقة مع ینسجم حّي حقیقي بواقع اعترافها            بالفداء
والعطاش للجیاع "طوبى اإلنساني الضمیر رغبات ومع بالخطأ اإلنساني           شعوره
اإلنسان یشبع للتوبة أداة السّر أّن ذلك .(178) سیشبعون" فإنهم البّر             إلى

 بواسطته من هذا البّر النابع من الفادي عینه.

أن في وترغب اإلفخارستیا حول أیامنا، في األخّص على الكنیسة،            وتلتّف
تدّل عالمة، باإلفخارستیا، یغتذون الذین المؤمنین من األصیلة الجماعة           تصبح
الضرورة فمن یوم. بعد یومًا ینضج ارتباطًا المسیحیین جمیع ارتباط            على
) سّر شكل في أكان سواء التوبة إلى الكنیسة في الحاجة تشتّد أن هذه               والحالة
هذا السادس بولس البابا األعظم الحبر شرح وقد فضیلة. شكل في أم (179             
واجب من وإّن .(180) "توبوا" مطلعه رسولي دستور في األخیر            الشكل
وهذا الدستور. هذا في المعروضة العقیدة هذه العمل موضع تضع أن             الكنیسة
تؤخذ أن ویجب مشترك، تفكیر في بحثه في نتعّمق أن علینا یتوّجب              موضوع
التقالید مختلف رعایة وبعد الرعویة، الجماعیة المشاركة بروح قرارات           بشأنه
یكن ومهما عصرنا. في الناس حیاة ظروف مختلف رعایة وبعد حوله             القائمة
نفسها تعّد التي الكنیسة الجدید، المجيء زمن كنیسة أّن اّتضح فقد أمر،              من
فوفقًا والتوبة. اإلفخارستیا كنیسة تكون أن یجب الجدید، الرّب لمجيء            باستمرار
كنیسة تكون ونشاطها، حیویتها معها الكنیسة تتبّین التي الروحیة الرؤیة            لهذه
الثاني الفاتیكاني المجمع علیه أظهر ما على رسالة، حالة في كنیسة             إرسالیة،

 وجهها.

  
 21. الدعوة المسیحیة: خدمة وملوكیة

صورة الخاّصة، قواعده من انطالقًا رسم، قد الثاني الفاتیكاني المجمع كان             ولما
نصبح التي المثلّثة المسیح وظیفة إلى مشیرًا اهللا شعب بأنها فوصفها             الكنیسة
المسیحیة بالدعوة الخاّصة الصفة هذه أبرز فقد اهللا، شعب فیها، باشتراكنا             حقًا،
غنى من المجمع عقیدة في ما إلظهار بّد وال "ملوكیة". تسمیتها یمكن              التي
المبدوء الدستور من كثیرة وأجزاء فصول إلى تكرارًا العودة من            وكنوز،
هذا إطار في یبدو ولكن مجمعّیة. وثائق من سواه وإلى العالم" "نور              بعبارة:
في االشتراك عقیدة وهي خاصة، بصورة تبرز، احداها أّن العقائد من             الفیض
كرامة سواه وفي نفسه في الناس من كّل اكتشاف أعني الملوكیة المسیح              وظیفة



في الكرامة هذه وتظهر "بالملوكیة". تسمیتها یمكن التي الخاّصة           دعوتنا
.(181) لَیخُدَم" بل "لُیخَدم، جاء ما الذي مثال على للخدمة التاّم             االستعداد
الخدمة وظیفة فإّن المسیح، مثال على "یخدم" من إّال "یملك" ال كان إذا               وعلیه
وعلى یملك". "یخدم من أّن معه القول یجب الذي الروحّي النضج هذا              تقتضي
ما الفضائل من ویقتني نفسه یضبط أن وفاعلیة بكرامة الناس یخدم أن أراد               من
الضبط وجه وعلى الملوكیة المسیح برسالة اشتراكنا ویرتبط ذلك. من            یمكنه

 "بوظیفته الملوكیة"، ارتباطًا وثیقًا بدائرة األخالق المسیحیة واإلنسانیة.

وحدهم الكهنة ال فیه یحتّل مكان أي وأبان اهللا شعب صورة المجمع قّدم               وعندما
أعضاء بل وحسب الكنسیة السلطة أصحاب وال أیضًا، العلمانیون بل            وحسب،
علم مبادئ من الصورة هذه یستخرج فلم هللا، المكّرسة الحیاة            مؤّسسات
والتحدید للبحث تخضع أن یمكن بشریًا مجتمعًا بوصفها الكنیسة ألّن            االجتماع،
بشري. مجتمع كّل إلى بالنسبة العلم رجال یستعملها التي والمقاییس للقواعد             وفقًا
وبالنسبة اهللا شعب جماعة إلى بالنسبة القضّیة ألّن تكفي، ال القواعد هذه              ولكّن
ال ما ولكن خاص، نوعي اجتماعي" "رباط قضیة لیست أعضائها من كّل              إلى
الكنیسة أّن ذلك الخاّصة". "الدعوة هو إنما جمیعًا ولهم الناس من لكّل منه               بّد
وشرحها إلیها وأشرنا بولس القدیس عّلمها التي للعقیدة فقًا و اهللا، شعب              بوصفها
،(182) السّري" المسیح "جسد الواقع: في هي رائعًا، شرحًا عشر الثاني             بیوس
النعمة عمل یدعمها خاّصة دعوة من الجسد هذا إلى االنتساب حّق             وینبع
هي ما على اهللا شعب جماعة ماهیة ندرك أن في نرغب كّنا فإذا               الخالصي،
لكّل یقول كأّنه الذي المسیح في كّل، قبل نتأّمل، أن علینا وتنّوع، اّتساع من                علیه
التي التالمیذ جماعة هي هذه .(183) اتبعني" "هّلم الجماعة: هذه من             عضو
هو ما ومنها ثابت، واٍع حینًا هو ما منها متباینة، بطرق المسیح منها كُل                یتبع
ألّنه، ممّیزة، شخصیة صفة من المجتمع لهذا ما یتضح ولهذا وثباتًا. وعیًا              أقّل
بشري، معنى من الكلمة لهذه ما بكّل نقص، من الجماعیة حیاته في ما كل                برغم
ال عالمة نفوسهم في یحملون األقّل وعلى المسیح مع أعضاؤه یؤّلفه مجتمع              فهو
الفاتیكاني المجمع هذا بذل وقد مسیحي. هو من كّل تمّیز عالمة وهي              تمحى
جماعة الكیانیة، الجماعة تصبح أن یجب كیف یشرح لكي الجهد قصارى             الثاني
الخاّصة لطبیعتها التبشیریة الناحیة من حتى وعیًا أكثر والمعترفین           التالمیذ
تحمل التي الالحقة األعمال خالل من المجمع مبادرات استمّرت وقد            ولنشاطها.



أّیة أّن وهو هذا، أعیننا نصب نضع أن ویجب وتنظیمیًا. ورسولیًا مجمعیًا              طابعًا
الذي الحّق النور إشاعة على وتسعف للكنیسة حقیقي تجدید في تسهم ال              مبادرة
تجاه وللواجب للدعوة صحیح على  وعي تعتمد ما بقدر إّال (184) المسیح             هو
مسیحي، أّي معها یبني التي للتجدید، القابلة غیر الوحیدة، الفریدة، النعمة             هذه
للحیاة األساسیة القاعدة هو الذي المبدأ وهذا المسیح. جسد اهللا، شعب جماعة              في
الباطنیة والحیاة والرعویة الرسولیة الحیاة أي ولنشاطها،         المسیحیة
كّل وعلى الناس جمیع على معقول، نسبي نطاق في تطبیقه یجب             واالجتماعیة،
على ویجب أسقف، وكّل األعظم الحبر حتى نفسه على یطبقه أن ویجب              منهم،
األزواج وعلى المبدأ. لهذا یخضعوا أن والراهبات والرهبان أیضًا           الكهنة
یشغلون الذین من بدءًا والمهن الحاالت اختالف على والنساء والرجال            واألهل
حیاتهم یبنوا أن األعمال، بأوضع یقومون الذین حّتى الوظائف أرفع المجتمع             في
على بمفرده، كّل معه، یقبل الذي الملوكیة" "الخدمة مبدأ وهو المبدأ. لهذا              وفقًا
مدعو هو بما نفسه یطالب أن منا كّل على یقضي الذي الواجب المسیح،               مثال
دعوته یلّبي أن ونعمته. اهللا من بعون یستطیع، لكي به ملزم هو وبما               إلیه
معها تحمل المسیح بواسطة اهللا من قبلناها التي للدعوة األمانة وهذه             الخاّصة.
قصد الذي الواجب وهو جمعاء الكنیسة تجاه المشترك الضمیري الواجب            هذا
اهللا شعب جماعة بوصفها الكنیسة، في ولكّل المسیحیین. جمیع تلقینه            المجمع
بولس. القدیس یعّلم ما على ،(185) خاّصة" "موهبة القدس، الروح            یدیرها
الناس أحد معها یصبح وطریقة شخصیة دعوة أنها برغم الموهبة"،            "وهذه
الكنیسة وتبني اآلخرین أیضًا تفید الخالصي، الكنیسة عمل في           شریكًا

 والجماعات األخویة في مختلف قطاعات الحیاة البشریة على األرض.

هذا في كبیر شأن لها الملوكیة" "للخدمة الدائم االستعداد أي للدعوة             واألمانة
تأثیرها لها التي الكبیرة بالمهّمات یتعّلق ما في األخّص وعلى المعّقد             البناء
األمانة بهذه األزواج یمتاز أن ویجب بكامله. والمجتمع القریب حیاة على             العمیق
یلیق وهكذا المنفصم. غیر الزواج طبیعة تقتضیه ما على الخاّصة            لدعوتهم
الوسم یقتضیه ما وهذا الخاّصة. لدعوتهم مماثلة بأمانة یتفّردوا أن            بالكهنة
ُنلزم السّر هذا نقبل عندما ألننا نفوسهم، في الدرجة سّر یطبعه الذي              األبدي
على ولهذا البتولیة. في نعیش بأن الالتینیة الكنیسة في وحریة، وعي عن              نفوسنا
امتنانه إظهار على اهللا، نعمة على وباالعتماد طاقته، قدر على یعمل أن منا               كّل



به یفّكر أن یجب ما وهذا األبد. إلى به نفسه قّید الذي للواجب وأمانته الهبة                 لهذه
في الثبات إلى قّوة، من أوتوا ما بكّل بالسعي یلتزمون الذین األزواج              أیضًا
وإلى محّبة، شهادة من یؤّدون بما العائلیة الخلّیة بناء وإلى الزواجي             الرباط
حیاتهم تكریس على بدورهم یعملون الذین الرجال من الطالعة األجیال            تربیة
المسیح یسوع عنها لنا قّدم التي الملوكیة" "الخدمة أي الخاّصة لدعوتهم             بكاملها
الناس" "أجل من نؤّلفها نحن التي المسیح كنیسة قامت وقد وقدوة. َمَثل              أفضل
أن من أعطاناها، التي النعمة وبمساعدة (186) المسیح مثال على لنتمّكن             أي
تعني الناضجة ناضجة.  واإلنسانیة إنسانیة مّنا كّل في نصوغ أن من أي             "نملك"
اإلنسان الحیاة إلى دعا عندما الخالق من قبلناها التي الحریة لهبة التاّم              االستعمال
الذات هبة في وجه أفضل على الهبة هذه وتكمل "صورته". على             المخلوق
جمیع تشمل المسیح، ومع للمسیح زواجیة، محّبة من بدافع شرط ودونما             بكاملها
اإلنجیلیة. للمشورات وفقًا له تكّرسوا الذین والنساء الرجال إلیهم هو أرسل             الذین
الجمعیات، و الرهبانیات لذاتها ارتضتها الرهبانیة الحیاة عن صورة خیر            وهذه

 قدیمها وحدیثها، والمؤّسسات العلمانیة.

حّر اإلنسان وأن ذاتها غایة هي الحریة أّن هذه، أیامنا في خطأ أحیانًا               وُیعتقد
في الغایة هذه بلوغ إلى السعي الواجب من وإنه هواه على حریته یستعمل               عندما
كیف نعرف عندما عظیمة هبة هي الحریة ولكّن المجتمعات. و األفراد             حیاة
ما خیر أن المسیح السّید ویعّلمنا الصالح. سبیل في وفطنة بوعي             نستعملها
الحریة وبهذه الخدمة. و البذل في تتحّقق التي المحّبة هو إنما الحریة فیه               نستعمل
انقطاع دونما الكنیسة تنهل هنا ومن دائمًا. یحّررنا وهو (187) المسیح رنا             حرَّ
الناس. جمیع بین وخدمتها الخاّصة بوظیفتها للقیام واالندفاع والنخوة           التشجیع
تخدم الكنیسة أّن الواقع وفي الفداء. سّر في كامن الحّریة عن إذن الحقیقة               فتمام
مضطرمة وبمحّبة الَكَلل تعرف ال بهمة الحقیقة هذه على تحافظ عندما             البشریة
لدى الناس حیاة في وتجّسدها الحقیقة هذه تنقل وعندما ثابت، واٍع قصد              وعن
إلیه أشرنا ما یثبت وهذا لدعوته. مسیحي كّل أمانة خالل ومن كّلها              جماعتها
في الكنیسة "طریق" دائمًا ویصبح الكنیسة "طریق" هو اإلنسان أّن وهو             أیضًا

 حیاتها الیومیة.

  
 22. أّم رجائنا



اإلنسان، فادي إلى وقلبنا أفكارنا الجدیدة، الحبریة هذه مستهّل في نوّجه             عندما
وإذا صمیمه. في ونوغل الكنیسة حیاة مجرى في ندخل أن الطریقة بهذه              نوّد
معین من الحیاة هذه تنهل أنها إلى مرّده فهذا الخاّصة حیاتها تحیا الكنیسة               كانت
(188) أوفر" لنا وتكون الحیاة لنا "تكون أن في إّال یرغب ال الذي               المسیح
اإلنسان. على معًا، وقت في بالفائدة، یعود المسیح، في الذي هذه الحیاة              وملء
تصبح عمیم، غنى من الفداء سّر في ما في تشترك أنها بما الكنیسة فإّن                ولهذا
الداخل من یحییهم (189) الحق" "روح عمل ألن ویحیون أحیاء أناس             كنیسة
كّل وغایة تزورهم، (190) القلوب في القدس الروح یفیضها التي المحّبة             ألّن
هي أسقفّیة، أم كهنوتیة أم رعویة أم رسولیة أكانت سواء الكنیسة في              خدمة

 المحافظة على هذا الرباط الحّي، رباط سّر الفداء بكّل إنسان.

(191) أّم هي الكنیسة أن معنى ما نفهم أّننا ذاك إذ نظهر الواجب، نعي كنا                 وإذا
نزجي أن وعلینا أّم. إلى هذه، أیامنا في األخّص وعلى دائمًا الكنیسة تحتاج               وكم
الدستور في أعربوا لكونهم خاصًا شكرًا الثاني الفاتیكاني المجمع آباء            إلى
الوثیقة هذه تضّمنتها التي الغنیة المریمّیة العقیدة عن األمم" "نور بعبارة             المبدوء
أّم فأعلن العقیدة، هذه استلهم قد السادس بولس كان ولّما .(192)             المجمعیة
لخلفه فلُیسمح كبیرًا، رواجًا اللقب هذا القى وقد .(193) الكنیسة" "أّم             المسیح،
یعرضها أن المناسب من كان التي الخواطر هذه من األخیر الجزء في              الحقیر
هي ومریم الكنیسة. أّم بوصفها مریم إلى یتوّجه أن الحبریة، خدمته مستهّل              في
خاّصة وبقوة (194) الوصف الفائق األزلي اآلّب اختیار بفضل ألنها الكنیسة             أّم
وبه أجله من الذي اهللا ابن البشریة الحیاة أعطت (195) المحّبة روح من               فاعلة
وقد وكرامته. االختیار نعمة اهللا شعب كّل َقِبل منه والذي (196) شيء كّل               كان
بسهولة تتجّلى بحیث یبسطها وأن – أّمه أمومة بوضوح یبسط أن ابنها              أراد
كثیرًا أحّبه الذي التلمیذ الصلیب على من أظهر عندما – والقلوب الناس              لجمیع
رّبنا، صعود بعد العلیة، في البقاء القدس الروح ألهمها وقد .(197) لها              ابنًا
الذي العنصرة یوم حتى الرسل مع االنتظار على مقیمة الصالة، إلى             منقطعة
) العلن إلى الظلمة من خرجت أنها لو كما منظورة والدة الكنیسة فیه              ولدت
یعترفون الذین وجمیع الرسل أجیال بالروح یقبل الحین ذلك ومنذ .(198           
األّم هذه الرسول، یوحنا مثال على ،(199) خاّصتهم بین ویحّبونه،            بالمسیح
ورسالة الخالص تاریخ البشارة، زمن منذ أي البدء، منذ هكذا دخلت             التي



بها نلوذ أن نوّد العصر، هذا تالمیذ جیل نؤّلف الذین جمیعًا إ ذن فنحن               الكنیسة.
في ومظهرین القدیم بالتقلید التعّلق شدید متعّلقین نفعله ما وهذا خاّصة.             بطریقة

 الوقت عینه الكثیر من االحترام والمحبة ألعضاء جمیع الجماعات المسیحیة.

الحال، واقع في كنا وإذا والمحبة. والرجاء اإلیمان من بدافع نفعله ما              وهذا
تلبیة تستوجب التي والعالم الكنیسة تاریخ من العصبیة الفترة هذه في             نشعر
الفداء سّر بقّوة هو الذي المسیح السّید إلى التوّجه إلى بحاجة الضمیر،              داعي
یمكنه مریم مثل أحد من ما أّن حّق عن نعتقد فإّنا العالم، تاریخ وسّید كنیسته                 سّید
فیه ذاته اهللا أدخله أحد من وما وبشري. إلهي ُبعد من السّر لهذا ما في ُیدخلنا                  أن
هذه كرامة ولیست فرید. طابع من اإللهیة األمومة لنعمة ما یولي ما هذا               كمریم.
البشریة تاریخ في تكرارها إلى سبیل ال بحیث وحدها نسیج هي             األمومة
عمق من االشتراك هذا عملیة في ما على مریم، اشتراك ولكن             وحسب،
أیضًا هو الفداء سّر طریق وعن األمومة هذه بواسطة اهللا مقاصد في              وشمول،

 نسیج وحده.

قولتها: قالت عندما الناصرة، عذراء قلب في التعبیر، صّح إذا السّر، هذا تّم               لقد
خاّصة بقوة معًا، واألّم البتول قلب قلبها، دائمًا یتابع الحین ذلك فمنذ              "فلیكن".
المسیح شملهم الذین جمیع لقاء إلى فتذهب ابنها عمل القدس، الروح من              فاعلة
أن یجب مریم قلب فإّن السبب ولهذا المتناهیة. غیر بمحّبته باستمرار             ویشملهم
بها تغمر التي الوالدیة المحّبة وهذه ینضب، ال والدي بشعور طافحًا أیضًا              یكون
اإلنسان من جدًا قریبة أنها وهي میزة، لها الكنیسة وحیاة الفداء سّر اهللا               والدة
إلى تنظر التي الكنیسة وترغب األّم. سّر مكمن هو وهذا ظروفه. جمیع              ومن
یومًا فیه، لتتعّمق السّر هذا أغوار سبر في وطید، ورجاء خاّصة بمحّبة              العذراء
وهذه الیومیة، حیاتها طریق إلى الكنیسة تتعّرف أیضًا هذا وفي یوم،             بعد

 الطریق هي كّل إنسان.

أعطاه الذي االبن خالل من البشریة تاریخ في تجّلت التي األزلي األّب              ومحّبة
تقّدمها ،(200) األبدیة" الحیاة له تكون بل به، یؤمن من كّل یهلك "لكیال               األّب
إنسان. كّل على واستساغتها فهمها تسّهل عالمات المحّبة هذه وتتخذ األّم هذه              لنا
وبفضل الیومیة. الكنیسة حیاة طرق جمیع على مریم نلقى أن بالتالي             ویجب
سّر من وتحیا وسّیدها، معّلمها حیاة تحیا أنها من الكنیسة تتأّكد األّم              حضور
الناس حیاة حقول جمیع في تتأّصل أنها وتوقن حیاة ملء من فیه بما               الفداء



من قریبة بأنها اختبار، عن التعبیر، صّح إذا وتشعر، اختالفها، على             الیوم،
نواصل فیما وإّنا اهللا. شعب كنیسة أي كنیسته وبأنها إنسان كّل ومن              اإلنسان
إلیها أرشد التي الطرق هذه الكنیسة، طرق على نلقاها التي المهاّم بهذه              القیام
الوعي كل نعي وفیما حبریته، رسائل أولى في السادس بولس البابا             بوضوح
نشعر صعوبات، من یعتورها ما برغم الطرق، هذه جمیع إلى الماّسة             الحاجة
بها فاه التي بالكلمات وإذا المسیح. السّید إلى یشّدنا وثیق رباط من لنا بّد ال                 بأّنه
) شیئًا" تصنعوا أن یمكنكم ال "بدوني أنشودة: صدى وكأنها أعماقنا في             ترّن
والذي منه مناص ال الذي بالواجب بل وحسب، بالحاجة نشعر وال ،(201            
ألّن یوم، بعد یومًا ملّحة حارة، شاملة، صالة رفع على جمعاء الكنیسة              یحمل
التي والصعوبات المهاّم هذه تصبح أن دون تحول أن یمكنها وحدها             الصالة
تصیر خّیرة ومنطلقات جدیدة أعمال ینابیع تجعلها بل أزمات، مصادر            ترافقها،
من الحقبة هذه في المیعاد، أرض نحو اهللا شعب مسیرة في یوم بعد یومًا                أنضج
داعین التأّمل یشبه ما هنا نختتم إذ وإّنا األلفین. سنة من فیها نقترب التي                الزمن
أّم مریم مع الصالة هذه على المواظبة في نرغب متواضعة، صالة إلى              بإلحاح
بعد أورشلیم علیة في المسیح وتالمذة علیها الرسل مواظبة (202)            یسوع

 صعوده (203).

تتنازل لكي السماویة، الكنیسة أّم األخّص على مریم إلى بحرارة نبتهل             وإّنا
نحن معنا، الجدید، البشریة مجيء زمن في نرفعها التي الصالة هذه في              فتبقى
هذه بقوة نقبل، أن آملین الوحید البنها السّري الجسد أي الكنیسة نؤّلف              الذین
للمسیح شهودًا هكذا فنصبح (204) علینا یحّل الذي القدس الروح            الصالة،
علیة من العنصرة یوم خرجوا الذین مثال على (205) األرض" أقاصي             "حتى

 أورشلیم.

 ونمنحكم بمشاعر المحّبة الَبَركة الرسولیة.

األحد آذار، شهر من الرابع الیوم في بطرس القّدیس قرب روما في              أعطي
 األّول من الصوم األربعیني 1979 األولى لحبریتنا.

  
 البابا یوحنا بولس الثاني
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