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وتنتھي في العید عینھ سنة 2010. 

إخوتي األعزاء في الكھنوت، 
مـع حـلول عـید قـلب یـسوع األقـدس یـوم الجـمعة 19 یـونـیو  الـیوم الـمكرس لـلصالة مـن 
أجـل تـقدیـس الـكھنة  ، فـكرت فـي افـتتاح "سـنة كـھنوتـیة" بـمناسـبة الـذكـرى الـمئة والخـمسین 
لـوفـاة جـان مـاري فـیانـي، شـفیع جـمیع الـكھنة فـي الـعالـم (1). ھـذه الـسنة الـتي مـن شـأنـھا 
الـمساھـمة فـي تـعزیـز االلـتزام بـالتجـدد الـروحـي لـدى جـمیع الـكھنة فـي سـبیل جـعل شـھادتـھم 
اإلنـجیلیة أكـثر قـوة وفـعالـیة فـي عـالـم الـیوم، تـختتم فـي الـعید عـینھ سـنة 2010. كـان كـاھـن 
آرس الـقدیـس یـقول (2): "إن الـكھنوت ھـو مـحبة قـلب یـسوع". ھـذا الـتعبیر الـمؤثـر یـسمح 
لـنا أوالً أن نـذكـر، بـكل مـحبة وتـقدیـر، الھـبة الـعظیمة الـمتمثلة فـي الـكھنة لـیس فـقط لـلكنیسة 
وإنـما أیـضاً للبشـریـة نـفسھا. إنـني أفـكر فـي جـمیع ھـؤالء الـكھنة الـذیـن یـقدمـون لـلمؤمـنین 
المسـیحیین ولـلعالـم أجـمع الـتقدمـة الـمتواضـعة والـیومـیة مـن كـلمات المسـیح وأعـمالـھ، 
سـاعـین إلـى مـنحھ اتـحادھـم مـعھ مـن خـالل أفـكارھـم وإرادتـھم ومـشاعـرھـم ونـمط حـیاتـھم. 
فـكیف لـنا أال نـوضـح جـھودھـم الـرسـولـیة وخـدمـتھم الـدؤوبـة والـخفیة ومـحبتھم الـمنفتحة 
عـلى الـعالـم؟ ومـاذا عـن األمـانـة الجـریـئة الـتي یظھـرھـا الـعدیـد مـن الـكھنة الـذیـن یـبقون 
أوفـیاء لـدعـوتـھم، دعـوة "أصـدقـاء المسـیح" عـلى الـرغـم مـن الـصعاب وإسـاءة الـفھم الـتي 

تواجھھم، والذین نالوا منھ دعوة خاصة واختیروا وأرسلوا؟ 
 ً ال أزال شـخصیاً أذكـر فـي قـلبي أول كـاھـن مـارسـت إلـى جـانـبھ خـدمـتي عـندمـا كـنت كـاھـنا
شـابـاً. فـقد تـرك فـّي مـثال تـفان ثـابـت فـي خـدمـتھ الـرعـویـة لـدرجـة أنـھ تـوفـي عـندمـا كـان 
یحـمل الـزاد األخـیر لـمریـض فـي حـالـة خـطیرة. كـذلـك أذكـر الـعدیـد مـن اإلخـوة الـذیـن 
الـتقیت بـھم ومـا زلـت ألـتقي بـھم حـتى خـالل رحـالتـي الـرعـویـة إلـى مـختلف الـبلدان؛ اإلخـوة 
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الـملتزمـین جـمیعاً فـي الـممارسـة الـیومـیة لخـدمـتھم الـكھنوتـیة. ولـكن الـتعبیر الـذي یسـتخدمـھ 
الـكاھـن الـقدیـس یـذكـر أیـضاً بـقلب المسـیح الـمطعون وبـإكـلیل الـشوك الـذي یـحیط بـھ. ھـنا 
نـفكر فـي أوضـاع الـمعانـاة الـتي یـعیشھا الـعدیـد مـن الـكھنة إمـا ألنـھم یـشاركـون فـي التجـربـة 
البشـریـة لـأللـم فـي مـختلف مـظاھـره، وإمـا ألنـھم یـعانـون مـن سـوء فـھم األشـخاص الـذیـن 
یسـتفیدون مـن خـدمـتھم: كـیف ال نـتذكـر الـعدیـد مـن الـكھنة الـذیـن تـھان كـرامـتھم ویـمنعون 

من إنجاز مھمتھم والذین كثیراً ما یضطھدون حتى الشھادة؟ 
مـع األسـف، ھـناك أیـضاً حـاالت سـیئة جـداً تـعانـي فـیھا الـكنیسة مـن عـدم أمـانـة بـعض 
خـدامـھا. وھـذا مـا یـدفـع الـعالـم إلـى اإلسـتنكار والـرفـض. مـا یـفید الـكنیسة ھـنا لـیس الـكشف 
الـدقـیق عـن نـقاط ضـعف خـدامـھا وإنـما إدراك متجـدد وفـرح لـعظمة ھـبة هللا الـتي تجسـدت 
فـي شـخصیات الـرعـاة األسـخیاء والـرھـبان الملتھـبین بـمحبة هللا والـنفوس والـمرشـدیـن 
الـروحـیین الـحكماء والـصابـریـن. فـي ھـذا الـصدد، یـمكن أن تـكون تـعلیمات الـقدیـس جـان 
مـاري فـیانـي وأمـثلتھ مـرجـعاً مـھماً للجـمیع: لـقد كـان كـاھـن آرس مـتواضـعاً جـداً إال أنـھ كـان 
یـعلم كـكاھـن أنـھ ھـبة كـبیرة لـشعبھ: "إن الـراعـي الـصالـح، الـراعـي بحسـب قـلب هللا ھـو 
الـكنز الـعظیم الـذي یـمكن أن یـعطیھ هللا الـصالـح لـرعـیة وھـو أحـد أثـمن ھـبات الـرحـمة 
اإللھـیة" (3). كـان یتحـدث عـن الـكھنوت كـما لـو كـان ال یـنجح فـي االقـتناع بـعظمة الھـبة 
والـمھمة الـموكـلتین إلـى مخـلوق بشـري: "عـجباً! كـم أن الـكاھـن عـظیم! إن جـرى فـھمھ 
لـمات... هللا یـطیعھ: إنـھ یـقول كـلمتین فـیسمعھ هللا وینحـدر مـن الـسماوات ویـسكن فـي 
الـقربـان..." (4). وفـي سـبیل تفسـیر أھـمیة األسـرار لـلمؤمـنین، كـان یـقول: "لـو لـم نـحصل 
عـلى سـر الـكھنوت لـما نـلنا ربـنا. مـن ھـو الـذي وضـعھ ھـنا فـي بـیت الـقربـان؟ إنـھ الـكاھـن. 
مـن ھـو الـذي نـال روحـنا خـالل دخـولـھ إلـى الـحیاة؟ إنـھ الـكاھـن. مـن ھـو الـذي غـذاھـا 
إلعـطائـھا الـقوة عـلى الـقیام بـرحـلة حـجھا؟ إنـھ الـكاھـن. مـن الـذي سـیعدھـا لـلمثول أمـام هللا 
بـعد غسـل ھـذه الـنفس لـلمرة األخـیرة بـدم یـسوع المسـیح؟ إنـھ الـكاھـن، دومـاً الـكاھـن. وإن 
كـانـت ھـذه الـنفس تـوشـك عـلى الھـالك (بسـبب الخـطیئة)، مـن الـذي یـعید إحـیاءھـا ویـمنحھا 
الطـمأنیـنة والسالم؟ إنھـ الكـاھنـ أیضـاً... إن الكـاھنـ ھوـ كلـ شيـء بعـد هللا... والكـاھنـ ال 
ُیـفھم جـیداً إال فـي الـسماوات" (5). ھـذه األقـوال الـنابـعة مـن قـلب الـكاھـن الـقدیـس الـكھنوتـي 
قـد تـبدو لـنا مـفرطـة. إال أنـھا تـعكس لـنا مـدى أھـمیة سـر الـكھنوت بـالنسـبة إلـیھ. كـان یـغمره 
شـعور بـمسؤولـیة غـیر محـدودة: "لـو فـھمنا الـكاھـن عـلى األرض بـصورة جـیدة، لـمتنا لـیس 
مـن الـخوف وإنـما مـن الـمحبة... إن آالم ربـنا ومـوتـھ ال تجـدي نـفعاً مـن دون الـكاھـن... 
فـالـكاھـن ھـو الـذي یـواصـل عـمل الـفداء عـلى األرض... مـا الـفائـدة مـن مـنزل مـمتلئ 
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بـالـذھـب إن لـم یـوجـد أحـد یـفتح بـابـھ؟ إن الـكاھـن یـملك مـفتاح الـكنوز الـسماویـة: ھـو الـذي 
یـفتح الـباب، ألنـھ أمـین هللا الـصالـح ومـدیـر خـیراتـھ... فـإن تـركـت رعـیة مـن دون كـاھـن 

لعشرین سنة، جرت عبادة الحیوانات... إذاً فإن الكاھن لیس لنفسھ ... بل لكم" (6). 
وصـل إلـى آرس الـقریـة الـصغیرة الـتي تـضم 230 نـسمة وأعـلمھ األسـقف أنـھ سـیجد حـالـة 
دیـنیة مـؤقـتة: "لـیس ھـناك الـكثیر مـن مـحبة هللا فـي ھـذه الـرعـیة، لـكنكم أنـتم الـذیـن 
سـتضعونـھا فـیھا". إذاً كـان یـدرك كـلیاً واجـب الـذھـاب إلـیھا لیجسـد فـیھا وجـود المسـیح 
مظھـراً مـحبتھ الـخالصـیة: "إلھـي، امـنحني ھـدایـة رعـیتي، وأنـا مـوافـق عـلى الـمعانـاة مـما 
تـریـدونـھ لـي كـل أیـام حـیاتـي!"، بھـذه الـصالة تحـدیـداً اسـتھل رسـالـتھ (7). كـرس الـكاھـن 
الـقدیـس ذاتـھ لھـدایـة رعـیتھ بـكل مـا أوتـي لـھ مـن قـوة، مـولـیاً االھـتمام األول للتنشـئة 
المسـیحیة لـشعبھ الـذي أوكـل إلـیھ. إخـوتـي األعـزاء فـي الـكھنوت، فـلنسأل الـرب  یـسوع أن 
یـمنحنا نـعمة أن نـتعلم نـحن أیـضاً الـنھج الـرعـوي الـذي اتـبعھ الـقدیـس جـان مـاري فـیانـي! 
ومـا یـجب أن نـتعلمھ أوالً ھـو تـطابـقھ مـع خـدمـتھ. فـفي یـسوع، یـمیل الـشخص والـرسـالـة 
إلـى الـتطابـق مـع بـعضھما الـبعض: فـكل عـملھ الـخالصـي كـان ومـا یـزال تـعبیراً عـن 
"الـذات الـبنویـة" الـتي تـقف دومـاً أمـام اآلب وقـفة طـاعـة مـحبة لمشـیئتھ. ومـن خـالل تـماثـل 
متـواضعـ وحقـیقي، یجـب أن یمـیل الكـاھنـ بدـوره إلىـ ھذـه المـماثلـة. وباـلتـأكیـد أن ھذـا ال 
یعـني نسیـان أن فعـالیـة الخدـمةـ الجـوھرـیةـ تبـقى مستـقلة عنـ قدـاسةـ الخدـمةـ؛ إال أننـا ال 
نسـتطیع أیـضاً تـجاھـل الـخصوبـة االسـتثنائـیة الـتي یـنتجھا الـلقاء بـین الـقداسـة الـموضـوعـیة 
للخـدمـة والـقداسـة الـذاتـیة لـلخادم. لـقد كـرس نـفسھ كـاھـن آرس الـقدیـس لھـذا الـعمل 
الـمتواضـع والـصبور الـذي یـقضي بـالـتوفـیق بـین حـیاتـھ كـخادم وقـداسـة خـدمـتھ الـتي أوكـلت 
إلـیھ، لـدرجـة أنـھ قـرر أن "یـسكن" جسـدیـاً فـي كنیسـتھ الـرعـویـة: "مـا إن وصـل حـتى اخـتار 
الـكنیسة لـتكون مـسكناً لـھ... كـان یـدخـل إلـى الـكنیسة قـبل الفجـر وال یخـرج مـنھا إال بـعد 
صـالة التبشـیر الـمالئـكي الـمسائـیة. ال بـد مـن الـبحث عـلیھ ھـنا، إذا كـنا بـحاجـة إلـیھ"، 

حسبما نقرأ في سیرتھ األولى (8). 
یـجب أال تـدفـعنا مـغاالة مـؤرخ السـیر الـمتفانـي إلـى إھـمال فـكرة أن الـكاھـن الـقدیـس عـرف 
كـیفیة "الـسكن" فـي كـافـة أمـاكـن رعـیتھ بـنشاط: كـان یـزور جـمیع الـمرضـى والـعائـالت 
ویـنظم بـعثات شـعبیة وأعـیاداً شـفیعیة؛ ویجـمع ویـدیـر تـبرعـات نـقدیـة ألعـمالـھ الـخیریـة 
والتبشــیریــة؛ ویجــمل كنیســتھ بتجھــیزھــا بــأشــیاء مــقدســة؛ ویــعتني بــیتیمات "الــعنایــة 
اإللھـیة" (وھـو معھـد أسـسھ بـنفسھ) وبـمربـیاتـھن؛ ویھـتم بـتربـیة األطـفال؛ ویخـلق أخـویـات 

ویدعو العلمانیین إلى التعاون معھ. 
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یـدفـعني مـثالـھ إلـى ذكـر مـجاالت الـتعاون الـتي یـجب أن نـفتحھا لـلمؤمـنین الـعلمانـیین الـذیـن 
یـؤلـف الـكھنة مـعھم الـشعب الـكھنوتـي الـواحـد (9) والـذیـن یـتواجـد الـكھنة وسـطھم بسـبب 
الـكھنوت "مـن أجـل إرشـاد الجـمیع نـحو الـوحـدة فـي الـمحبة، "مـحبین بـعضھم بـعضاً مـحبة 
أخـویـة، مـفضلین بـعضھم عـلى بـعض فـي الـكرامـة" (رو 12، 10)" (10). فـي ھـذا 
السـیاق، ال بـد أن نـتذكـر كـیف شـجع المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي الـكھنة عـلى "إقـرار وتـعزیـز 
كـرامـة الـعلمانـیین وعـملھم فـي رسـالـة الـكنیسة... ال بـد لـھم مـن اإلصـغاء إلـى الـعلمانـیین مـع 
أخـذ رغـباتـھم بـاالعـتبار ومـن خـالل اإلقـرار بـتجاربـھم ومـھاراتـھم فـي مـختلف مـجاالت 

النشاط البشري لكي یمیزوا معھم عالمات األزمنة" (11). 
كـان الـكاھـن الـقدیـس یـعلم بـخاصـة أبـناء رعـیتھ مـن خـالل شـھادة حـیاتـھ. عـلى غـراره، كـان 
الـمؤمـنون یـتعلمون الـصالة مـتوقـفین أمـام بـیت الـقربـان لـزیـارة یـسوع الـقربـان (12). 
وكـان الـكاھـن یشـرح لـھم: "لـسنا بـحاجـة إلـى الـكثیر مـن الـكالم مـن أجـل صـالة جـیدة. إنـنا 
نـعلم أن هللا الـصالـح مـوجـود ھـنا فـي بـیت الـقربـان الـمقدس؛ إنـنا نـفتح قـلبھ ونسـر بـوجـوده. 
ھـذه ھـي أفـضل صـالة" (13). وكـان یـحثھم قـائـالً: "تـعالـوا إلـى الـمناولـة، تـعالـوا إلـى 
یـسوع، تـعالـوا لـلعیش مـنھ ولـھ" (14). "صـحیح أنـكم لسـتم أھـالً بـھ ولـكنكم بـحاجـة 
إلـیھ!" (15). إن تـربـیة الـمؤمـنین عـلى الـحضور الـقربـانـي وعـلى الـمناولـة كـانـت تكتسـب 
فـعالـیة خـاصـة عـندمـا كـان الـمؤمـنون یـرونـھ مـحتفالً بـالـقداس. وكـان األشـخاص الـذیـن 
یـشاركـون فـي الـقداس یـقولـون أنـھ "كـان مـن غـیر الـممكن رؤیـة وجـھ یـعبر عـن الـسجود 
بـالـطریـقة عـینھا... فـقد كـان یـتأمـل فـي الـقربـان بـمحبة كـبیرة" (16). وكـان یـقول: "إن كـل 
األعـمال الـصالـحة ال تـساوي ذبـیحة الـقداس ألنـھا أعـمال بشـریـة فـي حـین أن الـقداس ھـو 
عـمل هللا" (17). كـان مـقتنعاً أن حـماسـة حـیاة الـكاھـن تـعتمد عـلى الـقداس: "إن سـبب 
فـتور الـكاھـن یـكمن فـي إھـمال الـقداس! مـع األسـف! إلھـي! كـم أن الـكاھـن جـدیـر بـالـشفقة 
عـندمـا یـقوم بـذلـك كـما لـو كـان شـیئاً اعـتیادیـاً!" (18). وكـان قـد اعـتاد خـالل االحـتفال 
بـالـقداس عـلى تـقدیـم تـضحیة حـیاتـھ: "كـم مـن الـجید أن یـقدم كـاھـن حـیاتـھ إلـى هللا فـي كـل 

صباح" (19). 
ھـذه الـمطابـقة الـشخصیة مـع تـضحیة الـصلیب كـانـت تـقوده ? مـن خـالل حـركـة روحـیة 
واحـدة  مـن الـمذبـح إلـى كـرسـي االعـتراف. یـجب أال یـرضـى الـكھنة أبـداً بـرؤیـة كـراسـي 
االعـتراف خـالـیة وبـالـنظر إلـى زوال مـحبة الـمؤمـنین لھـذا السـر. فـي زمـن الـكاھـن الـقدیـس 
فـي فـرنـسا، لـم یـكن االعـتراف أكـثر سـھولـة وأكـثر تـواتـراً مـن الـزمـن الـحالـي بـالـنظر إلـى 
أن إعـصار الـثورة أخـمد الـممارسـة الـدیـنیة خـالل حـقبة طـویـلة. ولـكنھ سـعى بـكافـة الـطرق: 
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مـن خـالل التبشـیر والـسعي إلـى اإلقـناع مـن خـالل الـنصائـح؛ إلـى إرشـاد أبـناء رعـیتھ إلـى 
إعـادة اكـتشاف مـعنى وجـمال سـر الـتوبـة الـذي یـعتبر شـرطـاً مـرتـبطاً بـالـحضور الـقربـانـي. 
ھـكذا عـرف كـیف یـعطي الـحیاة لحـلقة فـاضـلة. مـن خـالل مـكوثـھ مـطوالً فـي الـكنیسة أمـام 
بـیت الـقربـان، حـث الـمؤمـنین عـلى التشـبھ بـھ والـقیام بـزیـارة یـسوع وعـلى الـتأكـد مـن أن 
الـكاھـن مـوجـود فـي الـكنیسة ومسـتعد لـإلصـغاء إلـیھم ومـنحھم الـغفران. بـعدھـا، أدى تـوافـد 
حـشود الـتائـبین الـقادمـین مـن كـافـة أنـحاء فـرنـسا إلـى إبـقائـھ فـي كـرسـي االعـتراف حـوالـي 
16 ســاعــة یــومــیاً. وكــان الــناس یــقولــون أن آرس أصــبحت "مســتشفى الــنفوس 
الـكبیر" (20). "إن الـنعمة الـتي كـان یـنالـھا (لھـدایـة الـخاطـئین) كـانـت قـویـة بـحیث أنـھا 
كـانـت تـبحث عـنھم وال تـعطیھم وقـتاً لـلراحـة"، حسـبما یـقول كـاتـب السـیر األول (21). 
ھـذا مـا كـان یـعتقده الـكاھـن الـقدیـس عـندمـا كـان یـقول: "لـیس الـخاطـئ ھـو الـذي یـرجـع إلـى 
هللا لـطلب الـمغفرة، ال بـل أن هللا عـینھ ھـو الـذي یـبحث عـن الـخاطـئ لـیرده إلـیھ" (22). 

"ھذا المخلص الصالح ممتلئ بالمحبة لنا بحیث أنھ یبحث عنا في كل مكان!" (23). 
كـكھنة یـجب عـلینا جـمیعاً أن نـدرك أن الـكلمات الـتي كـان یـقولـھا مـن خـالل المسـیح تـعنینا 
شـخصیاً: "سـأكـلف خـدامـي بـإعـالم الـخاطـئین أنـني مسـتعد دومـاً السـتقبالـھم وأن رحـمتي 
غـیر مـتناھـیة" (24). كـكھنة ال نـتعلم فـقط مـن كـاھـن آرس الـقدیـس الـثقة الـتي ال تـنضب 
فـي سـر الـتوبـة ووضـعھ فـي مـحور اھـتمامـاتـنا الـرعـویـة وإنـما نـتعلم أیـضاً أسـلوبـاً مـن أجـل 
"حـوار الـخالص" الـذي یـتأسـس فـیھ. كـان كـاھـن آرس یـتعامـل مـع الـخاطـئین بـطرق 
مـختلفة. فـاألشـخاص الـذیـن كـانـوا یـقتربـون مـن كـرسـي االعـتراف لـحاجـتھم الـمتواضـعة 
لـنیل الـمغفرة مـن هللا، كـانـوا یجـدون فـیھ الـتشجیع عـلى الـغوص فـي "فـیض الـرحـمة 
اإللھـیة" الـذي یجـرف كـل شـيء مـعھ. وإن كـان أحـدھـم یـأسـف لـضعفھ وتـبدلـھ، ویـشعر 
بـالخشـیة مـن مـعاودة الخـطیئة، كـان یـبرز لـھ الـكاھـن سـر هللا مـن خـالل تـعبیر رائـع 
ومـؤثـر: "إن هللا الـصالـح كـلي الـمعرفـة. فـھو یـعرف مسـبقاً أنـكم سـترتـكبون الـذنـوب بـعد 
اعـترافـكم وإنـھ مـع ذلـك یـغفر لـكم. كـم أن مـحبة ربـنا عـظیمة. فـھو ینسـى المسـتقبل لـیغفر 
لـنا!" (25). أمـا لـلذیـن كـانـوا یـقومـون بـاالعـتراف بـفتور والمـباالة، فـقد كـان یظھـر لـھم 
حجـم الـمعانـاة الـتي كـان یسـببھا تـصرفـھم "الـبغیض" مـن خـالل دمـوعـھ. وكـان یـقول: 
"أبـكي ألنـكم ال تـبكون" (26). "مـاذا لـو لـم یـكن هللا صـالـحاً جـداً، ولـكنھ صـالـح. فھـل 
 ً تـجوز مـعامـلة أب صـالـح بـھمجیة" (27). لـقد كـان یخـلق الـتوبـة فـي قـلوب الـفاتـریـن مـرغـما
إیـاھـم عـلى رؤیـة مـعانـاة هللا بسـبب الخـطایـا، ھـذه الـمعانـاة الـتي تـرتـسم عـلى وجـھ الـكاھـن 
الـذي یـعرفـھم. مـن جـھة أخـرى، إن كـان أحـدھـم یـأتـي إلـیھ شـاعـراً بـرغـبة فـي حـیاة روحـیة 
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أعـمق وقـادراً عـلى ذلـك، كـان یـطلعھ عـلى أعـماق الـمحبة مـوضـحاً لـھ روعـة الـعیش فـي 
اتـحاد مـع هللا وفـي حـضوره: "كـل شـيء عـلى مـرأى مـن هللا، كـل شـيء مـع هللا، كـل شـيء 
مـن أجـل إرضـاء هللا... كـم ھـذا رائـع!" (28). وكـان یـعلم ھـؤالء األشـخاص أن یـصلوا 

قائلین: "إلھي، أعطني نعمة أن أحبك قدر اإلمكان (29). 
فـي تـلك الـحقبة، كـان كـاھـن آرس قـادراً عـلى تـبدیـل قـلوب وحـیاة الـكثیریـن ألنـھ نـجح فـي 
جـعلھم یـدركـون مـحبة الـرب الـرحـیمة. إن زمـانـنا الـحاضـر بـحاجـة مـاسـة ھـو أیـضاً إلـى 
إعــالن مــشابــھ عــن حــقیقة الــمحبة وشــھادة مــماثــلة عــنھا: هللا مــحبة (1 یــو 4، 8). 
بـاالسـتعانـة بـكلمات یـسوع وأسـراره، تـمكن جـان مـاري فـیانـي مـن ھـدایـة شـعبھ حـتى ولـو 
أنـھ كـثیراً مـا كـان یـرتـجف أمـام عجـزه الـشخصي وتـوصـل إلـى الـشعور أكـثر مـن مـرة 
بـالـرغـبة فـي التخـلص مـن مـسؤولـیات الخـدمـة الـرعـویـة الـتي كـان یـرى أنـھ غـیر جـدیـر بـھا. 
غـیر أنـھ بـقي بـطاعـة مـثالـیة فـي خـدمـتھ ألنـھ كـان مـمتلئاً بـالـشغف الـرسـولـي لـخالص 
الـنفوس. كـان یـسعى إلـى االلـتزام كـلیاً بـدعـوتـھ ورسـالـتھ مـن خـالل مـمارسـة تـقشف قـاٍس. 
كـان یـأسـف الـقدیـس قـائـالً: "تـتمثل مـصیبتنا نـحن الـكھنة فـي فـتور أنـفسنا" (30)؛ كـان 
یشـیر بـذلـك إلـى الخـطر الـذي یـتعرض لـھ الـراعـي والـذي یـتمثل فـي االعـتیاد عـلى حـالـة 
الخـطیئة أو الـالمـباالة الـتي یـعیشھا الـعدیـد مـن خـرافـھ. كـان یـخضع جسـده مـن خـالل السھـر 
والـصوم لـكي ال یـقاوم روحـھ الـكھنوتـیة. ولـم یـكن یـتردد فـي فـرض إمـاتـات عـلى نـفسھ مـن 
أجـل خـیر الـنفوس الـتي أوكـلت إلـیھ ومـن أجـل الـمساھـمة فـي الـتكفیر عـن الخـطایـا الـكثیرة 
الـتي كـان سـمعھا خـالل اإلعـتراف. وكـان یـوضـح ألخ فـي الـكھنوت قـائـالً لـھ: "سـأطـلعك 
عـلى طـریـقة عـملي. أطـلب مـن الـخاطـئین تـكفیراً ضـئیالً وأنـا أھـتم بـالـباقـي" (31). 
وخـارج نـطاق الـتكفیر الـملموس الـذي كـان یـنكب الـكاھـن عـلیھ، یـبقى جـوھـر تـعلیمھ 
مـتوفـراً للجـمیع: لـقد سـفك یـسوع دمـاءه مـن أجـل خـالص الـنفوس لـذا ال یسـتطیع الـكاھـن 

االلتزام بھذا الخالص في حال رفض المشاركة شخصیاً بـ "ثمن الفداء الباھظ". 
فـي عـالـم الـیوم، وتـمامـاً كـما فـي الـزمـن الـصعب الـذي عـاش فـیھ كـاھـن آرس، یـجب أن 
یـتمیز الـكھنة فـي حـیاتـھم وأعـمالـھم بـقوة شـھادتـھم اإلنـجیلیة. كـان بـولـس الـسادس یـقول 
بـدقـة: "إن اإلنـسان الـمعاصـر یـصغي إلـى الـشھود أكـثر مـنھ إلـى الـمعلمین وإن أصـغى إلـى 
الـمعلمین فھـذا ألنـھم شـھود" (32). بـغیة تـجنب ظـھور فـراغ وجـودي فـینا، وبـغیة تـجنب 
تـعریـض فـعالـیة خـدمـتنا للخـطر، ال بـد لـنا مـن الـتساؤل دومـاً قـائـلین: "ھـل نـحن فـعالً نـعیش 
مـن كـلمة هللا؟ ھـل ھـي فـعالً الـغذاء الـذي یـحیینا، أكـثر مـن الـخبز وأمـور ھـذا الـعالـم؟ ھـل 
نـعرفـھا؟ ھـل نـحبھا؟ ھـل نـحن مـلتزمـون بھـذه الـكلمة لـدرجـة أنـھا تـترك أثـراً كـبیراً فـي 
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حـیاتـنا وتـبدل تـفكیرنـا؟" (33). مـثلما عـین یـسوع االثـني عشـر لـیالزمـوه (مـر 3، 14) 
وأرسـلھم الحـقاً للتبشـیر، كـذلـك فـإن الـكھنة مـدعـوون إلـى التشـبھ بـ "نـمط الـعیش الجـدیـد" 

الذي أسسھ الرب یسوع والذي أصبح تحدیداً نمط حیاة الرسل (34). 
ھـذا االلـتزام بـ "نـمط الـعیش الجـدیـد" ھـو الـذي مـیز خـدمـة كـاھـن آرس. فـفي الـرسـالـة 
الـعامـة "بـدء كـھنوتـنا" Sacerdotii nostri primordial الـتي كـتبھا الـبابـا یـوحـنا 
الـثالـث والعشـریـن والـتي صـدرت سـنة 1959 بـمناسـبة الـذكـرى الـمئویـة األولـى لـوفـاة 
الـقدیـس جـان مـاري فـیانـي، ذكـر الـبابـا تـقشفھ بـاالسـتناد إلـى "ثـالث مـشورات إنـجیلیة" 
اعـتبر أنـھا ضـروریـة أیـضاً لـلكھنة: "عـلى الـرغـم مـن أن الـكھنة غـیر مـلزمـین بـممارسـة 
ھـذه الـتوصـیات اإلنـجیلیة بـموجـب وضـعھم الـكھنوتـي إال أنـھا تـوفـر لـھم ولجـمیع تـالمـیذ 
المسـیح الـطریـق األكـثر ضـمانـاً إلـى الـكمال المسـیحي" (35). اسـتطاع كـاھـن آرس أن 
یـعیش "الـمشورات اإلنـجیلیة" بحسـب األنـماط الـتي تـتوافـق مـع وضـعھ الـكھنوتـي. لـم یـكن 
"فـقره" فـقر رجـل راھـب أو نـاسـك بـل الـفقر الـمطلوب مـن الـكاھـن: فـیما كـان یـدیـر مـبالـغ 
طـائـلة مـن األمـوال (ألن الـحجاج األثـریـاء كـانـوا یھـتمون بـأعـمالـھ الـخیریـة)، كـان یـعلم أن 
ھـذه األمـوال مـخصصة لكنیسـتھ ولـلفقراء والـیتامـى وأطـفال "الـعنایـة اإللھـیة" (36)، 
ولـلعائـالت األكـثر فـقراً. إذاً كـان "غـنیاً فـي إعـطاء اآلخـریـن وفـقیراً مـع نـفسھ" (37). كـان 
یـوضـح قـائـالً: "سـري بسـیط یـقوم عـلى إعـطاء كـل شـيء" (38). عـندمـا كـان یـنقصھ 
الـمال، كـان یـقول لـلفقراء بسـرور: "أنـا فـقیر مـثلكم؛ أنـا الـیوم واحـد مـنكم" (39). ھـكذا 
تـمكن فـي نـھایـة حـیاتـھ مـن الـقول بھـدوء تـام: "لـم أعـد أمـلك شـیئاً. یسـتطیع هللا الـصالـح أن 
یـدعـونـي مـتى شـاء" (40). وكـانـت "عـفتھ" الـعفة الـمطلوبـة مـن الـكاھـن فـي خـدمـتھ. یـمكننا 
الـقول أنـھا الـعفة الـضروریـة لـلشخص الـذي یـجب أن یـلمس الـقربـان الـمقدس یـومـیاً والـذي 
یـتأمـلھ بـقلب مـضطرم والـذي یـمنحھ لـلمؤمـنین بـالحـماسـة عـینھا. یـقال عـنھ أن "الـعفة كـانـت 
تـلمع فـي عـینیھ" وأن الـمؤمـنین كـانـوا یـرونـھا عـند نـظره إلـى بـیت الـقربـان بـكل مـحبة 
(41). كـذلـك تجسـدت "طـاعـة" الـقدیـس جـان مـاري فـیانـي فـي الـتزامـھ بـكل الـمعانـاة 
الـمرتـبطة بـالـمتطلبات الـیومـیة فـي الخـدمـة. إنـنا نـعلم مـدى اضـطرابـھ بسـبب اعـتقاده أنـھ 
عـاجـز عـن تـقدیـم الخـدمـة الـرعـویـة وبسـبب رغـبتھ فـي الھـرب "لـیتفجع وحـیداً عـلى حـیاتـھ 
الـفقیرة" (42). وھـنا نـجحت الـطاعـة إلـى جـانـب الـتعطش إلـى الـنفوس بـإبـقائـھ فـي خـدمـتھ. 
كـان یظھـر لـلمؤمـنین ولـنفسھ أنـھ مـا مـن طـریـقتین جـیدتـین لخـدمـة ربـنا وأن ھـناك طـریـقة 
واحـدة تـقوم عـلى خـدمـتھ بحسـب مشـیئتھ" (43). وكـان یـعتقد أن الـقاعـدة الـذھـبیة لـحیاة 

الطاعة ھي: "قم فقط بما یمكن تقدیمھ للرب الصالح" (44). 
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فـي ھـذا السـیاق مـن الـروحـانـیة الـتي تـقتات مـن مـمارسـة الـمشورات اإلنـجیلیة، أوجـھ إلـى 
الـكھنة فـي ھـذه الـسنة الـمخصصة لـھم دعـوة قـلبیة ھـي دعـوة اسـتقبال الـربـیع الجـدیـد الـذ 
یحـدثـھ الـروح فـي الـكنیسة بـخاصـة بـفضل الحـركـات الكنسـیة والجـماعـات الجـدیـدة. "إن 
الـروح فـي ھـباتـھ یتخـذ عـدة أشـكال... ویـنفخ حـیثما یـشاء، ویـقوم بـذلـك بـصورة غـیر 
مـتوقـعة فـي أمـاكـن غـیر مـتوقـعة وبـأشـكال ال یـمكن تـصورھـا مسـبقاً... كـذلـك یـبین لـنا أنـھ 
یـعمل فـي سـبیل الجسـد الـواحـد وفـي وحـدة الجسـد الـواحـد" (45). ومـا یـنص عـلیھ مـرسـوم 
presbyterorum ordinis مــا یــزال ســاریــاً حــتى اآلن: "فــیما یــختبرون األرواح 
لـمعرفـة إذا كـانـت مـن عـند هللا، یـسعى الـكھنة بـحس مـن اإلیـمان إلـى اكـتشاف ھـبات 
الـعلمانـیین الـمتعددة أكـانـت مـتواضـعة أم بـارزة، ویـقدرونـھا بـفرح ویـنمونـھا بحـماسـة 
مـتقنة" (46). ھـذه الھـبات الـتي تـرشـد الـكثیریـن إلـى حـیاة روحـیة أعـمق ال تـفید الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین فـقط وإنـما اإلكـلیروس أیـضاً. فـالـمشاركـة بـین الخـدمـات الـكھنوتـیة والھـبات 
تـؤدي إلـى خـلق "دفـع قـیم مـن أجـل الـتزام الـكنیسة المتجـدد فـي خـدمـة إعـالن إنـجیل الـرجـاء 
والـمحبة والـشھادة لـھ فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم" (47). أود أن أضـیف أیـضاً بـالـتناغـم مـع مـا 
جـاء فـي اإلرشـاد الـرسـولـي "أعـطیكم رعـاة" pastoris dabo vobis? لـلبابـا یـوحـنا 
بـولـس الـثانـي أن الخـدمـة الـكھنوتـیة تتخـذ "شـكالً جـماعـیاً" جـذریـاً وأنـھا ال تـتحقق إال مـن 
خـالل اتـحاد الـكھنة مـع أسـقفھم (48). وال بـد مـن أن یـترجـم اتـحاد الـكھنة مـع بـعضھم 
الــبعض ومــع أســقفھم، المتجــذر فــي ســر الــكھنوت والمتجــلي فــي االحــتفال بســر 
االفـخارسـتیا، فـي مـختلف أشـكال األخـوة الـفعالـة والـمؤثـرة (49). ھـكذا فـقط یـتمكن الـكھنة 
مـن عـیش ھـبة الـتبتل وبـناء جـماعـات مسـیحیة تتجـدد فـي وسـطھا آیـات التبشـیر األول 

باإلنجیل. 
تـدعـونـا الـسنة الـبولسـیة الـتي تـوشـك عـلى الـنھایـة إلـى الـتأمـل فـي رسـول األمـم الـذي یـعتبر 
مـثاالً رائـعاً عـن الـكاھـن الـملتزم كـلیاً بخـدمـتھ. فـقد كـتب: "فـإن مـحبة المسـیح تسـیطر عـلینا، 
وقـد حـكمنا بھـذا: مـا دام واحـد قـد مـات عـوضـاً عـن الجـمیع، فـمعنى ذلـك أن الجـمیع مـاتـوا" 
(2 كـور 5، 14)، ویـضیف: "وھـو قـد مـات عـوضـاً عـن الجـمیع حـتى ال یـعیش األحـیاء 
فـي مـا بـعد ألنـفسھم بـل لـلذي مـات عـوضـاً عـنھم ثـم قـام" (2 كـور 5، 15). ھـل ھـناك مـن 

منھج أفضل یعطى لكاھن یسعى إلى التقدم على درب الكمال المسیحي؟ 
إخـوتـي األعـزاء، یـأتـي االحـتفال بـالـذكـرى الـمئة والخـمسین لـوفـاة الـقدیـس جـان مـاري فـیانـي 
(1859) بـعد االحـتفاالت بـالـذكـرى الـمئة والخـمسین لـظھورات لـورد (1858). سـنة 
1959، قـال الـطوبـاوي الـبابـا یـوحـنا الـثالـث والعشـریـن: "قـبیل انـتھاء حـیاة كـاھـن آرس 
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الـطویـلة والـرائـعة، ظھـرت الـعذراء الـتي حـبل بـھا بـال دنـس فـي مـنطقة فـرنسـیة أخـرى 
عـلى طـفلة مـتواضـعة وبـریـئة وأعـطتھا رسـالـة صـالة وتـوبـة مـا تـزال تـؤتـي ثـماراً روحـیة 
كـثیرة لـغایـة اآلن أي بـعد انـقضاء قـرن. وفـي الـحقیقة أن حـیاة الـكاھـن الـقدیـس الـذي نـحتفل 
بـذكـراه أظھـرت مسـبقاً الـحقائـق الـمذھـلة الـتي عـرفـتھا الـرائـیة فـي مـاسـابـیال! كـان الـكاھـن 
مـتعبداً بشـدة لـلعذراء الـقدیـسة الـتي حـبل بـھا بـال دنـس. فـھو الـذي قـام سـنة 1836 بـتكریـس 
رعـیتھ لـمریـم الـتي حـبل بـھا بـال دنـس، ورحـب بـالـكثیر مـن اإلیـمان والـفرح بھـذا الـقرار 
الـعقائـدي الـصادر سـنة 1854" (50). كـان الـكاھـن الـقدیـس یـذكـر الـمؤمـنین دومـاً بـأن 
"یـسوع المسـیح الـذي أعـطانـا كـل مـا یسـتطیع إعـطاءنـا إیـاه یـریـدنـا أیـضاً أن نـرث أثـمن مـا 

یملك أي أمھ القدیسة" (51). 
إنـني أعھـد بھـذه الـسنة الـكھنوتـیة إلـى الـعذراء الـقدیـسة سـائـالً إیـاھـا أن تـحث كـل كـاھـن عـلى 
االلـتزام الـسخي والمتجـدد بـمثال تـقدیـم الـذات للمسـیح والـكنیسة الـذي ألـھم فـكر وعـمل 
كـاھـن آرس الـقدیـس. إن حـیاة الـصالة الـحارة ومـحبة یـسوع الـمتقدة سـمحتا لـجان مـاري 
فـیانـي أن یـنمو فـي تـقدیـم ذاتـھ | والـكنیسة. فـلیكن مـثالـھ مـرشـداً لجـمیع الـكھنة نـحو تـقدیـم 
شـھادة الـوحـدة مـع أسـقفھم ومـع بـعضھم الـبعض ومـع الـعلمانـیین، ھـذه الـشھادة الـضروریـة 
الـیوم وفـي كـل زمـان. عـلى الـرغـم مـن وجـود الشـر فـي عـالـمنا، إال أن الـكلمات الـتي قـالـھا 
المسـیح لـتالمـیذه فـي الـعلیة مـا تـزال تـلھمنا: "إنـكم فـي الـعالـم سـتقاسـون الـضیق. ولـكن 
تـشجعوا، فـأنـا قـد انـتصرت عـلى الـعالـم" (یـو 16، 33). یـمنحنا اإلیـمان بـالـرب الـسماوي 
الـقوة عـلى الـنظر إلـى المسـتقبل بـثقة. أیـھا الـكھنة األعـزاء، إن المسـیح یـعتمد عـلیكم. عـلى 
مـثال كـاھـن آرس الـقدیـس، دعـوه یـسكن فـیكم فـتكونـوا فـي عـالـم الـیوم رسـل رجـاء 

ومصالحة وسالم! 
مع بركاتي الرسولیة! 

من الفاتیكان، في 16 یونیو 2009 
البابا بندكتس السادس عشر 
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