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مكانة الكاهن ودوره فً األلف الثالث
"هوذا ٌسوع ،كونوه أٌها الكهنة"
ّ
تمهٌد
فً مسرى حٌاته التبشٌرٌة ،إستعلم ٌسوع ،حول أراء الناس به ،وهوالعالم
بكل أمر (متى ٕٔ ،) ٕ٘/وإستطلع موقؾ تبلمٌذه منها ومنه " :من تقول الناس
إنً أنا هو؟ .وأنتم ما قولكم"؟ (متى  .)ٔ٘-ٖٔ/ٔٙكما أنه إستكشؾ ،فً مراحل
متنوعة من تحركاته  ،مراد عارفٌه منه :إستوضح ٌسوع ،مثبل ،تلمٌذي ٌوحنا
المعمدان لحاقهما به" ،ماذا تبؽٌان"؟ (ٌؤ ،)ٖ3/سؤل أعمى ارٌحا" ،ما ترٌد
فؤفعله لك"؟ (مر ٓٔ ،)٘ٔ/إستفسر أم إبنً زبدى ،سع ٌَها الٌه" ،ما ترٌدٌن"؟
(متى ٕٓ ،)ٕٔ/إستبان أمر مداهمة ؼسس الصالبٌن َمبٌته فً جبل الزٌتون،
"من تطلبون"؟ (ٌو  ،) ٗ/ٔ3وفً عصر أحد القٌامة ،التحق ٌسوع القائم من
الم وت ،بتلمٌذي عماووس ،وإستصرحهما سبب معاناتهما "ما الذي حدث" معكما
(لو ٕٗ …)ٔ1/ال ٌكتفً ٌسوع بجودة مكالمته الناس بما "سمعه من عند األب"
(ٌوٗٔ" ،) ٕٗ/وكشؾ إسم األب للناس" (ٌو ،)ٙ/ٔ1بل ٌُعنى ،عبر سإل
المإمنٌن راٌهم ،بحسن فهم هإالء لما بلّؽهم إٌاه من لدن األب (ٌو،)1/ٔ1
وبتصوٌب فهمهم اإلٌمان  ،intelligeance de la Foiطٌلة حٌاته معهم  ،بل
وتستمر عناٌته بصحة مداركهم الفهمٌة (حادثة تلمٌذي عماووس .لو ٕٗ)،
وإعتنائه بسبلمة "صٌدهم الناس" (حادثة شاوول على طرٌق دمشق.أعمال )1
الى ما بعد قٌامته .إنها جملة من األسئلة الهادفة والممنهجة ،تحاكً ،بلؽة الٌوم،
تقنٌات إستفتاء الراي العام .إنها أسئلة راي[ ،إستٌضاح المجٌب ،عن نوعٌة
قراءته لما ٌعرفه حول مسؤلة ما ،وعن فهمه لها وموقفه منها ورأٌه فٌها] ،ال
أسئلة إمتحانات [استٌضاح المجٌب ،عما ٌعرفه حول موضوع ما وتقوٌمه له].
تتبلقى فً عملٌة إس تفتاء الراي هذه ،األسئلة اإلجرائٌة المتعلقة بكٌنونة شخص
ٌسوع  ، Etreمع تلك المرتبطة بقولته وبفعلته  ،Agirكما ٌراها الناس وكما تبدو
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لهم ،لتشكبل معا ،الوجه العملً والتطبٌقً الراعوي لبشرى ٌسوع ،على أن
الكرازة اإلٌمانٌة ،تشكل وجهها العقٌدي النظري والبلهوتً .ففٌما ٌُعنى البلهوتً
"بحبة خردل فهم اإلٌمان" بٌسوع الكلمة ،ذهابا ً (متى ٌٖٔ ،)ٖٔ-ٖ/هتم الراعوي
بحٌثٌات "حقل بذار تلك الحبة" ،إٌاباًٌ .نفرج كبل اإلهتمامان عن العمل البشروي
صبّا فً راعوٌة البلهوت نفسه (متى  ،)ٔ1/ٕ3الساعً الى زؾ
الواحد إٌاه ،و ٌَ ُ
الفرحة بؤنجلة العالم.
تتبلزم راعوٌة زؾ البشرى الحسنة ،مع ضرورة التقرب من الناس،
حٌثما هم ،والتعرؾ الٌهم موضوعٌاً ،والسعً ،تباعا ً وتكراراً ،لتلمس حاجاتهم،
وكشؾ رؼباتهم وتوقعاتهم ،وإستفتاء أرائهم ،وإدراك مدى فهمهم اإلٌمانً ،عمبل
بؤنموذجٌة تعامل ٌسوع مع تلمٌذي عماووس (لوٕٗ ،)ٖ٘-ٖٔ/تمهٌدا لحسن أداء
المهمة الرسالٌة تجاههم ،إن بتصحٌح صٌاؼتها ،وإن بتصوٌب تبلٌؽها للناس .إنه
التعبٌر العملً عن جهوزٌة "شاهد الكلمة" ،الكاهن ،ومثله ،كل معمد بإسم
ٌسوع ،ذاك القهرمان األمٌن ،الذي ٌعرؾ حاجات ذوٌهٌ ،تقرّ ب منهمٌَ ،ـقربهم،
ٌرافقهم وٌتابعهم ،من جهة ،وٌجٌد ،من جهة ثانٌة ،إعداد الطعام المناسب،
وتقدٌمه لهم فً حٌنه (متى ٕٗ .) ٗ٘/والحال أن دراسة مسؤلة ما الذي ٌرجوه
المإمنون من الكاهن فً األلؾ الثالث ،كانت تستلزم توفر معطٌات موثوقة
علمٌا ،وحدٌثة زمنٌا ،ومبلئمة مبحثٌا ،لم ٌسمح بها ،وٌمكنها منها ،الواقعُ البحثً
فً الجامعة .لذلك إستعاضت الدراسة عن البحث المٌدانً ،المتعثر مرحلٌا فً
مركز األبحاث والدراسات الجامعٌة ،بالرجوع الى نتائج ستة عشرة بحث
مٌدانً ،متفاوتة التمثٌل اإلحصائً ومتقاربة األهداؾ واإلهتمامات ،بعضها
منشور كلٌا[ ،ومنها بحثان مٌدانٌان محورهما صورة الراهبة ،نشرا تحت عنوان
"الراهبة قوة حضور وسلطة محبة" .منشورات مكتب الدراسات لجمعٌة
الراهبات األنطونٌات31 ٔ11ٕ ،ص“La religieuse au Liban, identité .
 ]et mission” .Ed ASML 1995 180 p.تطال مباشرة بعض جوانب صورة
ُ
ُ
أشرفت على إدارتها
قمت بها أو
الكاهن والدور المرجو منه ،سبق لً أن
(ٖ .) ٕٓٓٙ-ٔ13أستبعدت الدراسة ،إجابات الؽٌر مإمنٌن ،ومثله إسقطت
إجابات البلمبالٌن  ،indifferentsفسهل تتبع بعض مبلمح الكاهن ،ومبلحظة
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تحوّ ل أراء المجٌبٌن حولها (أستخبلص أتجاهات عامة ،)tendance générale
أو ثبات مواقفهم النسبً حٌالها (تولٌؾ ستة معطٌات مكممة .)quantifiées
أتاحت هذه العملٌات المنهجٌة ،عرض المعطٌات المٌدانٌة ،وفق جداول إذائٌة
(ذات مضامٌن نوعٌة) ،أو تقدٌمها على شاكلة رسوم تخطٌطٌة (إرتباط
عناصر) ،أو رسوم سٌمٌولوجٌة (ترابط مضامٌن مكممة) ;،كما سمحت بتقدٌم
رو ًء تفسٌرٌة إستشرافٌة  ،تستثٌر فً مجملها ،النقاش والتفكٌر ،وتستدعً بالتالً،
التقرٌر والتؽٌٌر ،بمقدار إنشدادها الى قطب محوري ،مفاده" :هوذا ٌسوع ،كونوه
أٌها الكهنة" .إنكم تزعمون إ ّتباع ٌسوع ،زعمكم اللقاء الحمٌمً به ،فلما ال
تتماهون به  identificationوتكونوه ،عمبل ّ بدعوته إٌاكم (ٌؤٖ ،)ٖٗ/كما
وبالحاح المإمنٌن علٌكم لتكونوه .إن ما ٌقال هنا ،عن الكهنةٌ ،صح سحبه على
كل المعمدٌن بإسم ٌسوع .فما الذي ٌرجى للكاهن؟ وما ٌرجى منه ،فً األلؾ
الثالث؟

 -1مكانة الكاهن :التمكٌن فً سبٌل الرسالة
م ّكنت منهجٌة التقاطع اإلحصائً ،الدراسة هنا ،من إلتقاط عشرة
متؽٌرات مفٌدة ،أربع منها وصفٌة بسٌطة (أنظر فصل ٔ ، )ٔ.وستة تفسٌرٌة
مركبة (أنظر فصل ٔ ، (ٕ.تم إستخبلصها ،وفق تقنٌات التثقٌل اإلحصائً ،عن
تقاطع جزئً تراكمً ،لثمانٌة أبحاث متشابهة اإلحداثٌات بدرجة عالٌة .وتم
عرضها دون التعرض لها بالتحلٌل أو التعلٌل أو التؤوٌل ،وحتى ،دون النفاذ منها
الى توجٌهات عملٌة والى تدابٌر راعوٌة قابلة للتنفٌذ ،ال ٌعصً على المعنٌٌن
الكنسٌٌن اإلستدالل الٌها ،إن هم رؼبوا فً ذلكٌ .فٌد اإلتجاه العام البارز فً هذه
المتؽٌرات ،عن رؼبة المإمنٌن المجٌبٌن ،فً أن تتوفر للكاهن ،كاهن رعٌة كل
منهم ،مستلزمات التمكٌن empowerment ،لٌحسن تؤدٌة الرسالة المسٌحٌة ،فً
األلؾ الثالث.

 -1.1إتجاه األولة فً ما ٌرجوه المجٌبون لكاهن الرعٌة ":الجهوزٌة"
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ٌتبلقى المجٌبون ،بدرجة تطابق عالٌة فً التشتت المعٌاري (écart-

 ،)typeحول ثبلثة متوسطات ،تطال ما ٌرؼب به المجٌبون للكاهن ،هً:
ٔ -متوسط العمر عند الرسامة الكهنوتٌة ٖٓ :سنة
ٕ -متوسط مدة اإلعداد الجامعً البلهوتً 1.٘ :سنوات
ٖ -متوسط بدل أتعاب كاهن الرعٌة :ثبلث مرات ونصؾ ،الحد األدنى
لؤلجور
ٗ -نمط عٌش الكاهن :مع كهنة آخرٌن > مع األهل > لوحده
تشٌر المتوسطات الثبلثة ،ال الى جهل المجٌبٌن ،بشإون التنشئة الكهنوتٌة
[إن متوسط عمر الشاب المارونً ،مثبل ،عند رسامته الكهنوتٌة ٌقارب  ٕ1سنة،
ومتوسط مدة إعداده الآلهوتً ٌقارب خمس سنوات ،ومتوسط ما ٌرجوه شهرٌا
لمعٌشتهٌ ،قارب ضعؾ الحد األدنى لؤلجور [عن دراسة "معٌشة الكاهن
المارونً" ،ؼٌر منشورة ،رفعتها مع فرٌق من الباحثٌن الى البطرٌركٌة
المارونٌة وبطلب منها سنة  ،] ٔ133بل إنها تعبرعن سبلمة صحة المجٌبٌن
الكنسٌة والروحٌة واإلنسانٌة ،من جهة ،وتدل من جهة ثانٌة ،على رفعة صورة
الكاهن لدٌهم ،صورة لمّا تزل بعد مشرقة واعدة ،بالرؼم من فظاعة الشهادات
العكسٌة لدى اإلكلٌرٌكٌٌن ،وبالرؼم من قساوة أحكام الناس المجحفة بحقهم.
وتإكد بالتالً ،رؼبتهم فً التثبت من نضوج كاهنهم المرتقب ،على مستوى
اإلختبار اإلنسانً العمري ،وعلى المستوى الثقافً الروحً ،بدلٌل تطلبهم بلوغ
المرشح للكهنوت الثبلثٌن من عمره ،على األقل ،وذلك بعد التفرغ سبعة سنوات
ونصؾ ،إلكتناه الفهم البلهوتً والحكمة الروحٌة ،كما تإكد الحاحهم على تحرر
كاهن الرعٌة من اإلرتهان المعٌشً المادي ،بدلٌل تمنٌهم بؤن ٌتوفر للكاهن بدل
أتعاب ٌوازي ثبلث مرات ونصؾ ،الحد األدنى لؤلجور .تضاؾ الى هذه الثبلثة،
رؼبة المجٌبٌن ،المذهلة فً واقعٌتها العقبلنٌة  rationnelواإلنفعالٌة
 ،émotionelفً تؤمٌن إتزان شخصٌة الكاهن عبلئقٌاً ،بتحصٌنه ضد العزلة
 isolementوالوحدة  solitudeالفردانٌة المهلكة ،وبمده بعوامل المناعة التً
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تحول دونه واإلنقباض العاطفً المدمر لذاته ولمُرسلٌته .لذا ٌرجو المجٌبون
لكاهنهم (ٓ )% 1٘ -1العٌش مع آخرٌن والتواصل معهم :مع أهله ،أو مع أسرته
الزوجٌة أو مع أخوته الكهنة [تظهر معطٌات بحثٌن مٌدانٌٌن ؼٌر ممثلٌن ،أن
نسبة ٖ٘ % ٗٓ-من الشباب المجٌبٌن ،ال زالوا ٌرؼبون بصداقة أكلٌرٌكً كاهن
أو راهب ،وترتفع النسبة لتصل الى  ،%60-55فً حال صداقة الراهبة] .لعل
تحقٌق هذه الرؼبة ،أبرشٌاً ،والتمهٌد باإلعداد المسبق لها ،عبر التنشئة الكهنوتٌة،
ومواكبتها كنسٌا ً مدى الحٌاة ،وتعاطؾ الرعٌة مع خادمهاٌ ،قً الكاهن مرارة
وحشة عزلته ،وٌحمٌه من فتور اإلندفاع الروحً ،وٌجنبه جمود الحركة
البشروٌة ،وٌنؤى به عن التلهً بالهوامش التقوٌة ،وبالنوافل الصالونٌة المستنفِدة
للطاقة  ،énergétivoreوٌصونه من اإلرتباك إن خفق قلبُه ٌوماً ،فـتـتـٌّم أو
إعـتـتم ،وٌوفر له المناعة ضد اإلنحراؾ صوب بإس لواعج الؽلمان
 ،pedophilieوٌم ّده بالجراءة األدبٌة للرجوع عنها ،وعن سواها ،إن هو "هوى
فٌها"

 -2.1مرمى بعض اإلنتظارات:من ٌرجو ماذا؟
 -1ثٌاب الكاهن :حكمة التكٌف الثقافً
تتٌح معطٌات الرسم السٌمٌولوجً  ، -ٔ-إستخبلص اإلتجاه العام لصلة
اإلرتباط التفسٌري ،بٌن مكان إقامة المجٌبٌن والمظهر الذي ٌرجونه للكاهن.
ٌمكن صٌاؼة هذا اإلتجاه ،على شاكلة قانون إجتماعً loi sociologique
كالتالً :بمقدار ما ٌتمدنن المجٌبون ،بمقدار ذلك ٌرتاحون الى "كلٌرجمانٌة "
كاهنهم .أو بالعكس ،بمقدار ما ٌترٌّؾ المجٌبون ،بمقدار ذالك ٌستطٌبون "ؼنبزة"
كاهنهم .لٌس من الصعب تعلٌل  interpreterالقانون اإلجتماعً المستخلص هنا.
ٌرتبط مظهر الكاهن الملبسً بحٌثٌات ثقافٌة إجتماعٌة ،متؽٌرة بتؽٌر البٌئة
اإلجتماعٌة .لٌس هناك من "لباس شرعً" مقولب ثابت ،على الكاهن التقٌد به.
جل ما فً األمر ،هناك فطنة حكٌمة ،ترشد الكاهن الى حسن مراعاة الظروؾ،
مما ٌجانب العثار ،وٌخفؾ من وطؤته لدى المحافظٌن األصولٌٌن" ،معشري
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النعنع والسذاب والكمون" (متىٕٕ ،)ٕٖ/سرٌعً التشكك .إضافة الى ذلك ،تجدر
المبلحظة ،بحسب الرسم  -ٔ-أن نسبة ضئلة فقط (ما ٌقارب ٓٔ )%من المجٌبٌن،
ترؼب بؤال ٌحمل مظهر الكاهن أٌة عبلمة فارقة ،فالتماٌز ،من وجهة نظرهم،
ٌبقى فً الجوهر ال فً المظهر ،والحصانة تتؤتى من النفس ال من اللبس.
رسم سٌمٌولوجً  -1-أولة المظهر المرجو للكاهن بحسب مكان سكن المجٌبٌن
المظهر
السكن

كسائر الناس
%11

إشارة أو قبة
%55

غمباز

المدٌنة

الضواحً

الرٌف

ٕ -حالة الكاهن الشخصٌة :مواهبٌة الحرٌة المسٌحٌة
تسمح معطٌات الرسم السٌمٌولوجً  -ٕ-بصٌاؼة القانون اإلجتماعً
الرابط بٌن مستوى تعلّم المجٌبٌن وإشارتهم الى حالة الكاهن الزواجٌة التً
ٌتمنونها له ،على النحو التالً :بمقدار ما ٌرتقً المجٌبون فً سلم مستوى
التعلٌم ،بمقدار ذلك ٌإثرون البتولٌة لكاهنهمٌ .جدر هنا إبداء ملحوظتٌن:
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% 35

كل من
أولها التطابق العالً ما بٌن نسب توزع اإلجابات التفضٌلٌة على ٍ
حالتً البتولٌة (حوالىٓٗ ،%أي ٗ٘ %أذا تم عدم إحتساب حجم إجابات "ال
فرق") ،والزواج (ٖ٘ %أي  % ٗٙمن أصحاب اإلجابات الحاسمة) ،وبٌن واقع
التوزع الفعلً لحالة لكهنة الشخصٌة ،فً الكنائس اإلنطاكٌة عامة [تتراوح
تقدٌرات نسبة الكهنة األبرشٌٌن المتزوجٌن ما بٌن ٓٗ  %لدى الروم الكاثولٌك،
ٗٗ  %لدى الموارنة % ٘ٙ ،لدى الروم األرثودوكس] أترجع أولة البتولٌة
المرجوة لكاهن الرعٌة ،الى ثقافة المجٌبٌن المدٌنٌة ،والى إٌثارهم تفرغ الكاهن
لشإون الرسالة فً الرعٌة ،تلك المتعاظمة المشاؼل ،وتحصٌنه عبلئقٌا بتؤمٌن
نمط عٌشه مع آخرٌن (راجع أعبله ٔ) ٔ.؟ أم أنهم ال زالوا ٌفضلون الزواج
لكاهن رعٌتهم ،بدافع حسهم اإلنسانً السلٌم ،المعطوؾ على رؼبة إبراز قدسٌة
زٌجاتهم هم ،قدسٌة لمسوها عبر تارٌخ الكنٌسة األنطاكٌة ،وتلمسوها عبر
الكنٌسة جمعاء ،فً عِ برة إختٌار ٌسوع لبطرس المتؤهل ،لٌكون هامة الرسل؟
وثانٌها ،النسب المرتفعة لئلجابات الؽٌر حاسمة بٌن الخٌارٌن (حوالى ربع
المجٌبٌن) ،بل والمٌل الى إرتفاع النسب هذه ،عبر توالً إستفتاآت الرأي :أٌرجع
ذالك الى إعتبار المجٌبٌن ،بؤن حالة الكاهن الزواجٌة و/أو البتولٌة ،هً محض
شخصٌة متروك أمر البت فٌها للمعنً بها؟ ،أو إنها تعود بنظرهم ،الى ان دور
الكاهن ،تجاهه م ،وموقفهم منهٌ ،بقى بمنؤى عن التؤثر بؤي من الحالتٌن؟ أو ٌرتبط
بـ...
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المرجوة للكاهن بحسب
رسم سٌمٌولوجً  -2-أولة الحالة الشخصٌة
ّ
مستوى تعلّم المجٌبٌن
الحالة

آل فرق
% 25

الزواج
%35

مستوى
التعلم

البتولٌة

األولً

الثانوي

الجامعً

ٖ -خِدم الكاهن :رسالٌة السالم المسٌحً
ٌمكن صٌاؼة القانون اإلجتماعً المتضمن فً معطٌات الرسم
السٌمٌولوجً -ٖ-الذي ٌربط بٌن أعمار المجٌبٌن وبٌن مطالبتهم بخِدم الكاهن،
على الشكل التالً :بمقدار ما ٌتقدم المجٌبون فً السن ،بمقدار ذلك ،تتحول األولة
فً الخِدم التً ٌتطلبونها من الكاهن ،من التعلٌم الى التقدٌس مرورا بالتدبٌر(أنظر
الرسم التخطٌطً  . )-ٔ-الشباب هم األكثر مطالبة بخدمة التعلٌم .أٌعود ذلك الى
رؼبتهم بالتعرؾ الشخصً الى ٌسوع الكلمة؟ ،والى سعٌهم إلدراك معنى
الوجود؟ أو الى مطمح الشراكة الكنسٌة ،وإستنهاض الرجاء إلستقدام
المستقببلت؟ ،أم الى طمعهم بإكتناه قوة اإلٌمان لتؽٌٌر وجه األرض ،ولتؤوٌن
9
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 actualiserالحب بجسارة نبوٌة فً األلؾ الثالث؟ ،أم إنهم ٌتطلبون فهْم األٌمان
وٌطلبون تبشٌرا ً باإلنجٌل جدٌداً؟ ،أم إنها مجرّ د مجادلة خطابٌة؟ من الواضح أن
المجٌبٌن بشكل عام ،والشباب بشكل خاصٌ ،رؼبون التزود بفهم اإلٌمان الحً،
ٌإمنه لهم الكاهن ،رجل الكهنوت وخادم الكلمة فً الكنٌسة ،الساعً الى المسالمة
والمسامحة والمصالحة والتآخً ،مما ٌتبلزم مع رفضهم الحكواتٌات التخرٌفة،
التً ٌلهج بها ،من عندٌاته ،رجل الكهانة والعرافة ،الساعً الى التخوٌؾ
والتذنٌب واألبلسة ...أما المتقدمون فً العمر فهم األشد طلبا لخدمة التقدٌس:
ألعلها عبلمة بلوغ خرٌؾ الحٌاة ،وشهوة التزود بزاد السفر األخٌر؟ ،أم إنها
مإشر عٌش رجاحة الحكم ة بالتمسك بالجوهري وترك العرضً؟( ،أفً ذلك
تعربط بضمانة التقوٌات أم تعلق بروحانٌة القدسٌات المحٌٌة؟)...
المرجوة من الكاهن بحسب عمر المجٌبٌن
رسم سٌمٌولوجً  -3-أولة الخدم
ّ
خ َدم
ال ِ

التدبٌر

التعلٌم
%45

العمر

%35

الشباب
< 25
الكبار
51 – 25
المسنٌن
> 51

11

التقدٌس
%21

 - 2دورالكاهن :فعل حضور محب
 -1.2معاناة إنسان الٌوم الروحٌة :رغبة عمانوئٌلٌة
ٌعانً انسان الٌوم تحت وطؤة التمدنن الساحق وتمدد العولمة األكولة ،جملة
من المآسً والتمزقات والفواجع ،ال سابقة تحاكٌها فً تارٌخ الحضارات ،ال من
حٌث التسارع المذهل لها ،وال من حٌث طبٌعة تكوٌنها وإنتشارها وتطبٌعها...
ِحن أساسٌة ،وتبوٌبها فً ثبلثة مستوٌات ،تسهٌبل
ٌمكن تصنٌفها الى ستة م َ
إلستعراض وقع تفاعبلتها وعرض مستلزمات التصدي لها ،كما تظهره معطٌات
الجدول -ٔ-
 -1المستوى الفهمً
ٌثمّن اإلنسان عالٌا ،رشدٌة أهلٌته الشخصٌة ،لمارسة "ذاتٌة الضمٌر
األدبً" ،ولكنه ال ٌلبث ،بسبب فقره البلهوتً ،أن ٌقع فً محظور التحلل األدبً
المبتكر ،من جهة ،وفً فخ "التعربط بالبلعقلً" ( irrationelتطٌر ،عرافة،
تبصٌر ،تنجٌم ،وشم ،تعاوٌذ )...من جهة ثانٌة .تخضع هاتان المحنتان إلمتحان
اإلقتدار على المستوى الفهمً ،ذاك اإلقتدار الذي إمتحن به المجرّ ب ،فُـتـوّ ة
إٌمان ٌسوع (متى ٗ .)1/تكمن المحنة ال فً اإلقٌتدار إٌاه ،بل فً خلو هذا
ا إلقتدار من الحب ،ذاك الحب المحرر من خناق األنانٌة ،والممسوس بوسواس
َسـتر معطوبٌة  fragilitéكٌنونة اإلنسان .تتطلب مواجهة قائمتً اإلمتحان هنا،
من الكاهن ،وعد اإللتزام ،بما ٌفوق نذر الطاعة ،والقٌام بدور الحكٌم العارؾ،
وترؼٌب الناس بالحكمة[.لمزٌد من اإلٌضاحات ،مطالعة" :القٌادة فً المإسسة
الدٌنٌة" .منشورات جامعة سٌدة اللوٌزة ٕ٘ٓٓ ص ٕٓٔ]ٕٔ٘-

11

جدول - 1 -مطابقة أبعاد معاناة إنسان – مجتمع الٌوم ،والمبادرات المنتظرة
من الكاهن -الكنٌسة ،بحسب مستوٌات الفعل الروحً الثالثة
أبعاد
مستوى
الفهمً

معاناة إنسان -مجتمع الٌوم
المحنة

 ذاتٌة الضمٌر األدبً - cognitifالتعربط بالبلعقلً

مهمات الكاهن -الكنٌسة
الفضٌلة

التجارٌب
 -اإلقتدار

 -اإلٌمان

Pouvoir
(متى ٗ)1/

العبلئقً  -الفردانٌة المنؽلقة
 - affectifالمتحدات الحمٌمة

 المُباهاة -الحب

Valoir
(متى ٗ)ٙ/

العملً  -المعبودٌة التظللٌة
 - conatifالمُتعوٌة الفورٌة

 المُلك -الرجاء

Avoir
(متى ٗ)ٖ/

الدور
 الحكٌم(لو ٕٗ)ٖ٘-ٖٔ/

 القدٌس(لو ٓٔ)ٖ1-ٕ1/

 البطل(مر ٖ)ٙ-ٔ/

الوعد  -النذر
 اإللتزامEngagement
(متىٕ٘)ٗٙ-ٖٔ/

 النزاهةIntégrité
(متى )ٕٗ-٘/1

 التجردDétachement
(لو )ٕ1-ٕٖ/1

ٕ -المستوى العالئقً
ٌدفع الحراك اإلجتماعً ،المهنً والسكنً ،اإلنسان المدٌنً ،الى حالة
التذرر ٌ ،atomisationتحول فٌها نكرة بٌن الجماهٌر ،ورقما ً فً حشود
الفرجة ،فٌعٌش معاناة عزلة "الفردانٌة المنؽلقة" individualisme ،التً ال
ٌنجٌه منها وٌعوّ ضه عنها ،إلتحاقه بصؽرى "المتحدات الحمٌمة"
ُ
والز َمر المتعددة األشكال ،بائعة ،وهْ م حرارة
 ،communautéكالشٌع والبدع
التبلقً البشري ضمن حلقات صؽرى محصورة ،الى حد كبٌرٌ .حمل التحول
الى البدع والشٌع  ،ص رخة تشكً من الكنٌسة األم التً طالما تجاهلت فقر أبنائها
العبلئقً ،وٌطلق صرخة إستؽاثة ،ع ّل رجال الكنٌسة ٌتنبهون الى"الخروؾ
الشارد" الفار من صقٌع العبلقات النكرة فً حضنها (متى  .)ٕٔ/ٔ3تترافق
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هاتان المحنتان ،على المستوى العبلئقً ،مع إمتحان المباهاة والتشاوؾ ،الذي
أمتحن بها المجرب ،حرارة حب ٌسوع (متى ٗ .)ٙ/الحب المسٌحً ،هو فعل
عشق ال إعبلن نواٌا .الحب عمل وجودي ال تبلوة لفظٌة .من ال ٌحب نفسه ال
ٌحب األخرٌن .من ال ٌحب األ نفسه ال ٌمكنه قط ان ٌحب اآلخرٌن .من ٌحب
اآلخرٌنٌ ،كون مبوصبلً صوب "شمس الحب" ٌسوع .من ٌدعً بؤنه ٌحب
األب ،لمجرد أنه ال ٌحب أحدا ،فهو واهم أو كاذب .من ٌحب األبٌ ،سطٌع حب
ذاته بعمق ،وحب سواه بصدق (أنظر جدول  ...)-3-تستدعً ذراعا اإلمتحان
هنا ،من الكاهن النزاهة ،بما ٌتخطى نذر العفة ،والقٌام بدور القدٌس ،وتحبٌب
الناس بالقداسة (أنظر الرسم التخطٌطً.)-ٕ-
 -3المستوى العملً
ٌزٌن الشعور بهشاشة الكٌنونة وبالفراغ الروحً ،إلنسان الخوؾ والقلق،
أهمٌة التجند لنجم ما من مشاهٌر العالم ،الذٌن قذفتهم تبلعبات manipulations
وسائل اإلعبلم ،الى الواجهة المشهدٌة ،والتحصّن به فً حالة من "المعبودٌة
التظللٌة" له ،والتهالك عل ى"المتعوٌة الفورٌة" ،ع ّل هذه تشبع نهمه الى المطلقات.
تهمه شإون اآلن وهنا ،ال أحوال الجنة والنار .تتبلزم هاتان المحنتان ،على
المستوى العملً ،مع إمتحان المُلك والمقتنى ،الذي إمتحن بها المجرب ،قوة
رجاء ٌسوع (متى ٗ .) ٖ/تقتضً مواجهة اإلمتحان هنا ،من الكاهن التجرّ د بما
ٌتجاوز نذر الفقر ،والقٌام بدور البطل ،وإستنهاض الناس الى البطوالت.
تجدر مبلحظة كٌؾ إن المحن التً ٌعانً منها إنسان مطلع األلؾ الثالث،
المتبلزمة مع إمتحاناتها على المستوٌات الثبلث ،تعبر عن توق اإلنسان الى ما
هو أنقى من الملموس ،وأرقى من المحسوس ،وأبقى من موضوع الحاجة .إنها
شخص ماٌ ،قٌم بجانبهٌ ،بقى معه ،بل ٌكون فٌهٌ ،كونه .إنها
تعبر عن توقه الى
ٍ
الرؼبة العمانوئٌلٌة العمٌقة الجذور فً وجدان اإلنسان .فهل من كاهن مجٌب
ومعمد ٌستجٌب لصرخة اإلستؽاثة؟
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 -2.2مثلث أركان شهادة الكاهن" :أ ّكـلوهم خبز الحٌاة"
تقوم مرتكزات الخدمة فً الكنٌسة ،على مواهب الروح القدس ،التً
كل من المعمدٌن بإسم ٌسوع ،ك ٌل بحسب مإهبلته
ٌؽدقها بمجانٌة روحٌة على ٍ
وطاقاته ،وبحسب الخدمة التً ٌنتدبه لها الروح ،تلك الخدمة التً تحتاجها
الجما عة المإمنة ،فتكل أمرها الٌه ،من أجل الشهادة للقائم من الموت ،وزؾ
بشراه الحسنة وبنٌان المتحد الكنسً.
رسم تخطٌطً  -1-المسٌحونومٌا :christonomie
مقامات ال ِخدَم فً الكنٌسة ودور الكاهن
-1-

-2-

(تعليم)
نبي

نبي
(تعليم)
مصلح

داعية
كاهن
(تقذيس)

دور المع ّمد
كاهن
(تقذيس)

مسيحي
موظف

ملك
( تذبير)

ملك
( تذبير)

مواهب الروح ،هً مواهب شخصٌة الفردٌة ،كنسٌة ال تفردٌة ،متحدٌة
 communautaireال إنفرادٌة (أنظر الرسم التخطٌطً  :)-ٖ-إنها عطاء فً
كل من الخدمة والشهادة ،المرجوتان من المعمد ،وبخاصة من الكاهن.
سبٌل ٍ
لطالما شدد الخطاب الكنسً على أبعاد الخِدم الكهنوتٌة الثبلث ،حتى أقصره
علٌها أو ٌكاد ،وحصره ،الى حد كبٌر ،داخل الكنٌسة المإسسة .على أن مبلمح
الشهادة الكهنوتٌة تستحق بدورها ،جبلء أفاق رسولٌتها ،المشدودة الى مقولة:
"أ ّكـلوهم خبز الحٌاة" ،أي ،تماما كما ٌبادر الكبار الى األكل بحركة ذاتٌة ،ال:
الى مقولة "أطعموهم" ،كما تطعم األم صؽارها القاصرٌن .الكبار البالؽون
14

ٌؤكلون ،أكانو من أبناء الداخل أم من أهل الخارج ،أما الصؽار القاصرٌن،
فٌُطع مون .ماهً أبعاد الخدم فً الكنٌسة؟ وما عساها تكون مبلمح الشهادة فً
الكنٌسة؟
تستمد الخِدم فً الكنٌسة من المسٌح ،أبعاد معاٌٌرها (أنظر رسم تخطٌطً)-ٔ-

إنها إمتداد عمله التً ٌمكن تسمٌتها بالمسٌحونومٌا ٌ .Christonomieقوم دور
المعمد ،المتماهً بٌسوع إٌمانه ،على مقامات ثبلث متماٌزة فً المكانة والدور
 status et roleوالصبلحٌة  ،هم:
ٔ -النبً كاشؾ المعرفة فً أدائه خدمة التعلٌم،
ٕ -الملك منظم مسار التارٌخ عبر قٌامه بخدمة التدبٌر،
ٖ -الكاهن مُصالح الكل من خبلل إتمامه خدمة التقدٌس (رسم تخطٌطً -ٔ-

لوح .)-ٔ،ٕ-
بإنتفاء النبوءة ٌصبح المعمد الكاهن مجرد موظؾ ،وبإنعدام الملوكٌة
ٌتحول مجرد داعٌة ،وٌصٌر مصلحا بؽٌاب الكهنوت .بمقدار تطابق دوائر
األركان الثبلث ،بمقدار ذلك ٌكتمل دور الكاهن ،ومثله دور كل مسٌحً ،بالتمام،
داخل الكنٌسة من حٌث هً متحد إٌمان ومإسسة تنظٌم الممارسة الدٌنٌة طبق
هذا اإلٌم ان .ولكن ما عساها تكون علٌه الحال فً وضعٌة الكنٌسة فً العالم،
ومن أجل العالم؟
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رسم تخطٌطً  -2-المسٌحوفورٌا  :christophorieأركان الشهادة فً
الكنٌسة وشهادة الكاهن (تأجٌب)
-1-

-2-

(عاطفة)
قدٌس

قدٌس
(عاطفة)
عالم
(نور)

شهادة المع ّمد
حكٌم
(معرفة)

بطل
(قدرة)

حكٌم
(معرفة)

شهٌد
مسٌحً (حنطة)
(خمٌر)
بطل
حاكم
(قدرة)
(عصا)

تستقً الشهادة فً الكنٌسة ،من ٌسوع ،رحٌق نبضها وكنه هوٌتها ومنوال
تصرفها .إنها تلبس المسٌح ،وتحمله للناس قائما ً من الموت .لذا فالشهادة
المسٌحٌة هً المسٌحوفورٌا ( Christophorieأنظر رسم تخطٌطً -ٕ-لوح،)-ٔ،ٕ-
حٌث ٌصٌر الكاهن أٌقونة المسٌحٌ ،برّ حه الوج ُد ،توقا الٌه ،بقدر ما ٌتماهى به،
لٌكونه ،بٌن أخوته ،وتجاه اآلخرٌن ،شؤنه فً ذلك شؤن كل المعمدٌن :راهبات
ورهبانا وعلمانٌٌن (أنظر جدول ،)-ٙ-أولئك الذٌن َع َبروا بعمادهم بإسم ٌسوع،
عبورا فصحٌا ،من مثوى الجنائزٌات الى فرحة العرسٌات .تقوم المسٌحوفورٌا
الشهادة ،على ثبلثة أركان متطابقة فً القولة والوصلة والفعلة ،هم:
ٔ -الحكٌم العارؾ ،مبدع شبكة المطالعة المسٌحٌة لتذهٌن الناس بمعرفة
المسٌح،
ٕ -القدٌس المشرِّع قلبه لفرح الحب ،من أجل ضم الناس الى قلب
المسٌح،
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ٖ -البطل المقاوم بؤخبلقٌة الحرٌة وبادوات السبلم ،لتحرٌر كل من مات
المسٌح من أجلهم وقام.
بضبابٌة ملمح القدٌسٌ ،تحول الكاهن مجرد حاكم صاحب عصا ً فً دنٌا
الخٌانة ،وبتلعثم ملمح الحكٌمٌ ،صٌر الكاهن حنطة شهٌد فً دنٌا الجهالة،
وبإرتباك ملمح البطلٌ ،صبح الكاهن عالما ً حامل سراج النور فً دنٌا الجبانة.
كل من مقامات ال ِخدَم الثبلث
ٌمكن تمٌٌز المواهب المقرونة الى ٍ
والمخصوصة بها ،تلك التً ٌهبها الروح ،حصرٌا ،لهذا أو لذاك من المعمدٌن
(روم ٕٔ ،)ٙ/وٌهبها لك ٍل بحسب دعوته الشخصٌة الخاصة ،من أجل بنٌان
الكنٌسة" :جسد المسٌح السري" .بالمقابلٌ ،ؽدق الروح إٌاه المواهب نفسها ،على
كل معمد بإسم ٌسوع ،الذي بات علٌه ،بفعل عماده ،تحقٌق أركان الشهادة
ٍ
المسٌحٌة الثبلث فً ذاته ،دفعة واحدة ،من أجل زؾ البشرى الحسنة الى العالم
كله ،ح تى المنتهى .الكاهن ،وبالتالً كل مسٌحً ،هو حكٌم وبطل وقدٌس ،فً
آن ،وفً كل مكان وزمان ،وبشكل تام ،ال درجات فٌه وال مراتب وال تخصص.
تلك هً دعوته ،وإال سقط فً تجربة الفتور والتفاهة (روء ٖ .)ٔٙ/ذاك أن
لمقامات ال ِخدَم ،طابع وظٌفً إجرائً وتنظٌمً .إنها مهٌؤة تكوٌنٌاً ،للقوننة
وللطؤطٌر وللهٌكلة والتخصٌص وللتدرٌب ،فً جسم الكنٌسة -المإسسة .أما
أركان الشهادة الثبلث ،فلها طابع ،مواهبً بنوماتٌكً وإلهابً مُعمّم .إنها
مُشحونة بطاقة روحٌة ،لئلندفاع وللتؤجٌج وللتثوٌر (متىٔٔ ،)ٖٔ/فً الكنٌسة-
السر ،ولئلنطبلق منها الى العالم .ع لٌها تبنى الشهادة وبها تتم .إنها " الرٌح الذي
ٌهبّ حٌث ٌشاء ،فبل ٌعرؾ أحد من أٌن ٌؤتً وال أٌن ٌبٌت" (ٌو ٖ ،)3/بل هو
"أنٌن الروح" الصارخ" ،أبّا ،أٌها األب" (ؼبل ٗ ،)ٙ/فً كل معمّد .تقتبس اركان
الشهادة المسٌحٌة أنموزجٌتها المثالٌة ،من حٌاة ٌسوع اإلنجٌلٌة التارٌخٌة،
وتتمثلها كمرجعٌة صافٌة ،لتجسٌد حركتها اإلرسالٌة الشهادٌة ،ولئلحتكام الٌها
تحت كل سماءٌ .مكن مقاربة أدوار أركان الشهادة ،وتبوٌبهاعلى المستوٌات
الثبلث كما ٌلً:
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أ  -المستوى المعرفً :الكاهن ٌحقق دور الحكٌم [ ،sageأنموزجٌة
ٌسوع/فٌلٌبس]
ب  -المستوى العبل ئقً :الكاهن ٌتمثل دور القدٌس [ ،saintأنموزجٌة
ٌسوع/السامري]
ج  -المستوى العملً :الكاهن ٌنجز دور البطل [ ،herosأنموزجٌة
ٌسوع/بطرس]
أ  -المستوى المعرفً :الكاهن ٌحقق دور الحكٌم
بمقدار ما ٌلتقً الكاهن بٌسوع إٌمانه ،فً الكنٌسة ،لقا ًء شخصٌا حمٌمٌاً ،وٌؽبّ منه

"ماء الحٌاة" عشقٌاً ،وبمقدار ما ٌؽتذي ،بقوة الروح ،فً حضن الكنٌسة األم
والمعلمة ،من فهم وهضم وتمثل ،البلهوت  ،theologieأي فهم ما باح به الكلمة
 Logosعن هللا  Theosالثالوث ،بمقدار ذلكٌ ،قوى الكاهن على تحقٌق دور
الحكٌم العلٌم ،تجاه األقربٌن (تلمٌذا عماووس) ،واألبعدٌن (وزٌر الحبشة).
ٌكشؾ لهم ،فً كل كشؾ ،بهاء "كلمة الحٌاة" ،وصفاء "صوت الحق" ،ونقاء
"نور الطرٌق" .إنه ٌبنً فً الرعٌة حٌاة الثالوث ،وٌنمٌها بفهم اإلٌمان [راجع
"الرعٌة إطار حٌوٌة الحٌاة المسٌحٌة" .منشورات المجلة الكهنوتٌة ٖ ٔ11صٖ٘.]٘ٙ-

جدول -2-مقارنة دور العالم ٌسوع فً إختبار تلمٌذي عمماوس،
وفٌلٌبس فً إختبار وزٌر الحبشة
االختبار
الخصائص

تلمٌذي عماوس
(لوقا ) 33-13/24

وزٌر الحبشة
(اعمال )41-26/8

المكان والزمان

 شرق اورشلٌم ،طرٌق عماوس -عصر ٌوم احد القٌامة

 جنوب اورشلٌم ،طرٌق ؼزة -احد االٌام بعد العنصرة

الحـركة

 سٌر متعب على االقدام -مشً فقراء  ،بطًء  ،خطر

 ركوب مرٌح فً مركبة -سٌر وجهاء ،سرٌع ،آمن
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 مطالعة نبإة إشعٌا ،تؤمل تحادث ،تبادل الراي ،تبحر عثرة عذابات خادم هللا االمٌنموضوع االهتمام  -فضٌحة صلب ٌسوع البار
 اضطراب ،حسرة ،احباط وشك ذهول ،ارتباك  ،ضٌاع وخوؾ خادم هللا امٌن واثق صدٌّق ٌسوع نبً بار مـقـتـدرالمأزق
 لكنه ٌهانٌ ،حتقرٌ ،عذب وٌمات لكنه اذلّ ،صلب  ،مات وقبر اترى النبً ٌصلب وهللا ٌؽلب؟  -اترى الصدٌّـق ٌتـؤلـم وهللا ٌفشل؟ معرفة شخصٌة بٌسوع التارٌخ  -معرفة كتابٌة عن المسٌح المنتظرالمأزم
 مؤزم فضٌحة سر االلم مؤزم فضٌحة سر الصلٌب توتر االٌمان ،تعثر الرجاء خٌبة الرجاء  ،عثرة االٌمان فـٌـلـٌـبس ٌحـمـل البشرى ٌسوع نـفسـه هـو البشرىحامل البشرى
 دنـا فـٌـلـٌـبـس من وزٌر الحبشة التحق ٌسوع بالـتـلـمٌـذٌـن شاركه المطالعة الـبـٌـبلٌة حمل معـانـاتـهما االٌمانٌـة هللا ثالوث حب خالص.هللا أب ٌحب ال مشترع ٌملً .قدرته هً قوةحبه المطلق .بفعل الروح ،تؤنسن ٌسوع ابن هللا لٌحرر كل انسان
شبكة القراءة
بالحب ،وبالحب ٌصٌّرهم فٌه أبناء أبٌه ،وكلهم أخوة ألن هللا أب
المسٌحٌة
.الصلٌب هو برهان ثبات ٌسوع فً الحب بحب ،وعبلمة معطوبٌة
حبه تجاه حرٌة االنسان .صلب ٌسوع النه احب حبا خالصا ،وحسب.
 اقتبال سر المعمودٌة -الحٌاة كسر خبز االفخارستٌا -المحبةالكشف الالهوتً
 عـبلقـة الكـلـمـة بسر العـماد عبلقة الكلمة بسر االفخارستٌاالنضج الروحً

 احتجب ٌسوع عن التلمٌذٌن فرح اللقاء وفهم سر الصلٌب -رسالٌة محبة واٌمان فً الكنٌسة

 ؼاب فٌلبس عن وزٌر الحبشة فرح فهم سر االلم ولقاء ٌسوع -رسولٌة حرٌة وسبلم الى العالم

خٌار اإلنجٌل ،هو البدٌل الشافً فً أي إختٌار إنسانً .لٌس للكاهن ،ومثله
لٌس للكنٌسة ،إعطاء أٌة معلومة ٌجهلها الناس ،لكون إنتاج المعلومات وإختبارها
وتقوٌمها ونشرها وتصحٌحها وتطوٌرها ،هو إختصاص علمائهم وعلمٌٌّهم
 scientifiquesفً شتى المٌادٌن ،كما أن البٌبلٌا لٌست كتاب علوم وال كتاب
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تارٌخ ،...بل ٌتوقؾ على الكاهن ،القاء شبكة قراءة أنجٌلٌة ،محورها ٌسوع،
ٌطالع فٌها للناس معلوماتهم .فٌعطً ،بمرجعٌة حب ٌسوع ،لحٌاتهم المعنى
األبقى ولمعاناتهم المعنى األسمى [راجع "أنموزجٌة التربٌة المسٌحٌة" :مجلة
المنار  ٔ11ٙص ،] ٕ3ٖ-ٕٖٙ .وٌفضح أؼالٌط األنبٌاء الكذبة وأضالٌلهمٌ .عتمد
الكاهن ،الحكٌم العآلمة ،قوة المنطق فً مٌزان الحق ،و ٌَلزم التاثٌر المعلومً
 influence informationnelleوحده ،ذاك الذي به ٌحرص على إحترام
شخص اآلخرٌن ،حرصه على حرمة ضمائرهم وحرٌة خٌاراتهم ،كؤبناء هللا
األحرار ،أما العناترة والشماشمة والزٌران ،فحسبهم منطق البطش والقهر فً
مٌزان القوة ،وإعتمادهم التؤثٌر المعٌاري  ،normativeالذي به ٌداهمون حرمة
ضمائر اآلخرٌن ،وٌكرهونهم على "ٌنبؽٌات" اإلمتثال ألوامر ولنوا ٍه مقدسنة
 ،sacralisésتستطفل الناس وتبقٌهم بحالة رضاعة وقصور .حكمة العالِم
العبلّمة ،هو الدور الذي حققه ٌسوع وتلمٌذه فٌلٌبس (راجع الجدول:)-ٕ-
* -حكمة ٌسوع  .التحق ٌسوع بتلمٌذي عماووس ،عصر أحد القٌامة،
وسار معهما ،شرق أورشلٌم" ،سٌنودس" فقراء المسٌح .فإستعلمهما حدٌثهما،
وإصؽى ،وحمل معهما معاناتهما فً مؤزم فضٌحة سر الصلٌب .أعاد مطالعة
معلوماتهما ومؤساتهما بشبكة قرآءة ،هو هو محورها ،فؤعاد لهما "فهم اإلٌمان".
آكلهما ،وكسر لهما خبز اإلفخارستٌا -المحبة ،وإحتجب عنهما ،فعرفاه بعٌن
إٌمان العاشق .كسرا خناق اإلكتئآب ،بقدر ما أصبح كل منها راشدا داخبلنٌا ً
 ،internalقادرا على المبادرة واإلنطبلق ،فإندفعا ٌخترقان وٌل اللٌل وهول
الطرٌقٌ ،زفان البشرى ،لرفاقهما تبلمٌذ عتمة العلٌة ،فً أورشلٌم.
* -حكمة فٌلٌبس  .التحق فٌلٌبسٌ ،لهمه الروح ،بوزٌر مملكة الحبشة ،فً
أحد األٌام بعد العنصرة .فجالسه فً مركبته المسرعة ،جنوب اورشلٌم ،بإتجاه
ببلده .إستعلمه مدى فهمه نص نبإة إشعٌا ،البٌبلً ،الذي كان ٌقراءه وٌتؤمل فٌه،
إستفسره ،أصؽى الٌه ،وشاركه عثرة تعذٌب "خادم هللا" األمٌن البريء ومهانته.
" أترى الص ّدٌق ٌتؤلم وهللا القدٌر ٌعجز وٌفشل"؟ .لم ٌستخرج فٌلٌبس لمحاوره
معلومات كتابٌة ٌجهلها معالً الوزٌر ،بل طالع أمامه فضٌحة تعذٌب الص ّدٌق
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البار ،بشبكة قراءة مسٌحٌة ،محورها ٌسوع ،ومفتاحها مقٌاس الحب اإلنجٌلً
العاري ،ال مقٌاس قوة البطش و ملحقات اإلستدالل الٌه ببرهان النجاح/الفشل
[ راجع "سر التنشئة المسٌحٌة :بطولة الثبات على القٌم .منشورات مجلة المشرق
 ٔ113ص ]ٖٔ٘-ٕٖٔ ،عمّد فٌلٌبس الوزٌر ،نزوال عند طلبه ،بماء معمودٌة
الحٌاة [إدخال فً الكنٌسة ،أو الكنسنة ] ،بعدما أنجله وعمّده بالقٌم المسٌحٌة
[ تعرّ ؾ الى المسٌح ،أو المسحنة ،ال التنصٌر] ،وؼاب عن ناظرٌه .إنطلق
الوزٌر ،إنسانا جدٌدا ،عالِما حكٌماٌ ،عٌش فرح فهم سر األلم ،وفرح إعتناق سر
ٌسوع ،لٌزؾ البشرى ،الى أهل ببلده والى العالم ،بمرسلٌة حرٌة أبناء األب،
وبسبلم األخوّ ة بٌن الناس ،والسبلم بٌن األمم.
فً الكاهن وجه المسٌحٌُ ،ؤوّ نه فً ٌومٌات حٌاته ،بصورة حكٌم معلّم،
لٌبوصل الناس إخوته الى الطرٌق .إنه رجل الكلمة ،رجل اللقاء واإلصؽاء
والحوار .فبمقدار ما ٌكونه ،بمقدار ذلك ٌجتذب الناس ،سامعٌه ،الى اإلٌمان
بشخص ٌسوع الجذاب ،وٌثٌر فضولهم للمزٌد من فهم اإلٌمان به .إن أنجذاب
الناس الى ٌسوع وفضولهم إلستزادة من فهم اإلٌمان ،هو مإشر صحة شهادة
الكاهن الحكٌم العلٌم ،وبرهانها المٌدانً.
ب  -المستوى العالئقً :الكاهن ٌتمثل دور القدٌس
بمقدار ما ٌلتقً الكاهن بٌسوع ،كما بشخص حً نابض بكثافة وجودٌة،
حقٌقٌة ال توهمٌة ،تارٌخٌة ال مٌتولوجٌة ،وٌعترؾ به وجدانٌاً ،ال كما بحفظ
وإستظهار صٌؽة عقٌدٌة باردة ولو بدت آلهوتٌة باهرة ،وبمقدار ما ٌؽرم به،
فٌتعشقه فً الكون وفً وجوه كل البشر ،عشقه وجوههم فٌه ،بمقدار ذلكٌ ،قوى
الكاهن على تمثل دور القدٌس تجاه الجمٌع ،وٌهبّ للقٌاهم حٌثما همٌ .عترؾ
الناس بشرعٌة سلطة الكاهن علٌهم ،إن كان من صنؾ القدٌسٌن ،وللسبب نفسه
ٌؽفرون له كل أخطائه وهفواته.
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جدول  -3-مقارنة دور القدٌس ،فً مثل السامري الشفٌق  ،ومثال
ٌسوع مع تلمٌذي ّعماووس،
الحدث
الخصائص

المسار

الصدمة

المعاناة

البلوى

تلمٌذا ع ّماووس
(لو )35-13/21

السامري الشفٌق
(لو )33-22/11
 نزول رجل ما فً أحد األٌام الىارٌحا
 حمل األمل من أورشلٌم (مثلإفتراضً)

 رجوع تلمٌذٌن عصرأحد القٌامة الىعماووس
 حمل خٌبة األمل من اورشلٌم (حدثواقعً)

 -صدمة فقدان السبلمة البدنٌة:

 -عثرة فقدان معنى الصلٌب:

 -وقوع فً أٌدي اللصوص

 -وقوع فً فاجعة أحداث الجلجلة

 -تعرٌة من مال وثٌاب وصحة

 -تعرٌة من فهم األحداث وهضمها

 -معاناة جسدٌة أدبٌة أمنٌة:

 -معاناة روحٌة معرفٌة دٌنٌة:

 -لصوص ٌذلون البريء بالضرب

 -أحبار ٌهلكون ٌسوع وٌسلمونه للموت

 -إمتهان كرامة اإلنسان البريء

 -النبً المقتدر ٌصلب ،هللا القدٌر ٌؽلب

 -تنصل حراس الهٌكل من النجدة

 -إحباط وإكتئآب تلمٌذٌن مصدومٌن

 -مسوؼات شرائعٌة للتنصل (سٌاق الموت)

 مرجعٌات "عهد قدٌمً" لئلحباط (خنقةالسلفٌات)

التواصل
المحرر

المغزى

 -سامري تقرب من الجرٌح

ٌ -سوع التحق بالتلمٌذٌن

 -تواصل ببلهوت تطبٌقً،ال كبلمً

 -تحاور ببلهوت تعلٌمً  ،بالكلمة

 -تعاطؾ وعناٌة ورد عافٌة (أوالٌات الحٌاة)

 تذهٌن "عهد جدٌدي" لمعنى الصلٌب (وجهةالمستقببلت)

 -تنبه إهتمام وعناٌة باألبعدٌن

 -مرافقة مواكبة ومتابعة األقربٌن

 -قدوة سبلمة الممارسة المسٌحٌة

 مثال "شبكة القراءة المسٌحٌة "orthosemie

orthopraxie
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قداسة الكاهن ،هً إرادته فً إعادة قراءة ذاته على ضوء أإلنجٌل،
ورؼبته فً التشاهق الى "ملء قامة المسٌح" .إنها قدرته على أن ٌتحول من
السلطوٌة الى "الخمٌرٌة" ،ومن مهنته كرجل دٌن ،الى دعوته كرجل إٌمان ،ومن
ذهنٌة الموظؾ الى ذهنٌة النبً ،وٌحوّ ل الٌد الموضوعة الى ٌد ممدودة .وٌنقل
األولة من "حفظ السبت" الى "خدمة اإلنسان" ،ومن سبلمة العقٌدة الى سبلمة
الممارسةٌ ،ترك ذبٌحة التقدمة ،لما بعد ذبٌحة المصالحة ،بل ٌكسر خبز جسده
وٌهرق نجٌع قلبه" ،قربانا إفخارستٌا"ٌ ،بذله ،بإسم ٌسوع ومعه فً الكنٌسة ،لحب
اآلخرٌن ،كل اآلخرٌن (أنظر جدول .)3 -إنه رجل الحب ،رجل المعنٌة والتعاطؾ
 empathieوالؽٌرٌة ،رجل اإللتزام بخدمة اإلنسان الفعلً ،رجل الشكر
والصبلة والفرح .ذاك كان تعامل ٌسوع المثالً تجاه تلمٌذي عمّاووس ،ومعاملة
السامري الشفٌق اإلفتراضٌة تجاه جرٌح أرٌحا (راجع جدول)-ٖ -
* -قداسة ٌسوع  .تعاطؾ ٌسوع فبادر والتحق بتلمٌذي عماووس ،العائدٌن
بخٌبة امل مُقعدة ،من أورشلٌم" ،قاتلة األنبٌاء والمرسلٌن" .تعثر التلمٌذان بفاجعة
أحداث الجلجلة التً عرّ تهما من فهم الصلٌب .إستوضحهما خنقة سلفٌات العهد
القدٌم ،التً كبلتهما وا ّدت بهما الى ذاك التعثر والى هذا اإلكتئاب .رعاهما
بالمرافقة ،والمماشاة ،والقربى ،والتقبل ،والتفهم ،واإلصؽاء ،والتحاور ،والتعلٌم،
والتفسٌر ،والبرهنة ،والتشخٌص ،والتشجٌع ،واإلستنهاض والتزخٌر ...
"إستولدهما من جدٌد" (ٌو ٖ ،) ٖ/ببلهوت الكلمة ،وذهنهما بشبكة قراءة إنجٌلٌة
"عهد جدٌدٌة" لمعنى الصلٌب .كسر خبز جسده أسرارٌا ،وأ ّكـلهما وأحتجب.
فسقط البرقع عن أعٌنهما ،وإندفعا ٌهتكان حجب مؽمضات العهد القدٌم ،وٌستقدما
المستقببلت ،برافعة الحب اإلنجٌلً ،إلخوتهم ،متعثري لٌل المعتمات ،فً
اورشلٌمٌ ،عطوهم ما أعطاهما إٌاه ٌسوع .تلك هً عدوى القداسة فً المسٌحٌة
* -قداسة السامري  .تعاطؾ السامري مع جرٌح نكرة ،عائد من الحج الى
أورشلٌم ،بإتجاه ارٌحا ،وقد سطى علٌه قطاع الطرق ،وعروه من مال وثٌاب
وصحة وكرامة .تنصل حراس الهٌكل والسبت من نجدته ،تزمتوا وإستماتوا
بحفظ ٌنبؽٌّات طهارة الشرٌعة ،إستعاذوا باهلل من نجاسة الجرٌح المدمم ،فإزورّ وا
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عنه وتركوه فرٌسة الموت .أدرك السامري ببلؼة معاناة الجرٌح ،بمجرد مرآه،
دون داع إلستفساره عنها" .إستولده من جدٌد" ببلهوت فعل المحبة المحٌـٌة
(متى :) ٕٔ/1نزل عن مطٌته ،دنا منه ،رق له ،حنى علٌه ،لمسه ،طٌّب جراحه،
ضمدها ،طببه ،شجعه ،رفق به ،رافقه ،نقله على دابته ،أودعه فندق العناٌة،
ضمن له كلفتها ،إهتم به ،رد له كرامته وعافٌته وإنسانٌته ،وؼاب عنه .لسوؾ
ٌ تعافى الجرٌح وٌنطلق ،فقد التؤمت جراحه الجسدٌة والمعنوٌة ،بقوة قداسة
الحب ،مولد الطاقة  ، energetigeneوباعث الحٌاة .من الحب تنبعث الحٌاة ،ال
من الشرٌعة ،وبالحب تزخر العافٌة الروحٌة ال بالناموس
فً الكاهن وجه المسٌحٌ ،تمثله ،فً ٌومٌات حٌاته ،بصورة قدٌس ،إذ
ٌوسع صدره لكل معذب فً قوت جسده و/أو فً عنفوان كرامته ،فٌشهد ،بحبه
إٌاهم ،لمحبوبٌة كل منهم المسبقة والممٌزة لدى األب .أنه ٌحمل الٌهم حبه
اإلنسانً ممهورا بحب ٌسوع اإللهً لكل منهم ،دونما تمٌٌز أو مفاضلة .فبمقدار
ما ٌكون الكاهن قدٌسا ،بمقدار ذلك ٌقوى على إٌقاظ الناس الى دعوة القداسة
وتحبٌبها الٌهم .إن عدوى القداسة ،السارٌة فً أفئدة المإمنٌن ،و َس َرٌان الصبلة
شكرا هلل ،هً مإشر قداسة الكاهن كنموذج حً بٌن الناس .الصبلة هً هً
التعبٌر المباشر والدائم ،عن طابع القداسة التً تمتاز بها عبلقة الكاهن بحبٌبه
اإللهً :تلك الع بلقة المشرقة والمؽوٌة ،وذاك الحبٌب المحرر الجذاب

الكاهن رجل الصالةٌ ،رقى بها ،والمؤمنون
ُ
تبلمٌذه ٌوماٌ" ،ارب علمنا أن نصلًّ" (لؤٔ .)ٔ/فنهاهم بان
ٌسوع
سال
َ
"ال تكونوا كالوثنٌٌن ...وال تصٌروا كالمرائٌن ...وارشدهم الى إبتهال دعاء
العاشق فً صبلة الحب " :قولوا أبانا الذي فً السماوات( "...متى.)ٔ٘-٘/ٙ
والسإال نفسه الزال ٌل ّح به الناس على الكاهن ،الٌوم وكل ٌوم ،الى أن ٌتوقؾ
الزمان .ذاك أن الصبلة ذات الطابع المسٌحً ُ ،تـنضِ ج المإمن ،فٌقوى على
التمٌٌز بٌن ما هو بحاجة الٌه (موضوع الضرورة الحٌاتٌة اإلستهبلكٌة ،ومثل
ذلك :حاجة الولٌد القاصر الى حلٌب ثدي أمه ،حاجة ال ؼنى له عنها ،وحلٌبا-
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ؼذا ًء ال ٌمكن اإلستؽناء عنه) ،وبٌن من هو هللا (موضوع رؼبة الى هللا،
لئلعتراؾ به والشوتفة به بالحب والتكٌن فٌه ،ومثل ذلك :رؼبة اإلبن الراشد،
بلقاء شخص أمه ،لقا ًء حرا ناضجا ،بنسبة قدرته على اإلستؽناء عنها ) .تشكل
خبرة الفِطام وطقوسه ،فً مسار تدرج الفرد صوب البلوغ والرشدٌة السٌدٌة،
تؤهٌبلً طبٌعٌاً ،إلدراكه التمٌٌز الحاسم بٌن مصاؾ مٌدان الضرورة ،ومصاؾ
عالم الرؼبة  . desireثم إن تحول المإمن من خناق الحاجة الى رحاب الرؼبة،
ٌدخله فً حالة جهوزٌ ة فهمٌة ،تإهله إلختبار البنوة هلل األب .بتحوله هذاٌ ،درك
المإمن مجانٌة عبلقته باهلل [خلق هللا اإلنسان بدافع حبه ورؼبته فً إشراك
اإلنسان فً حٌاته الثالوثٌة ،ال بدافع حاجته الى هكذا إنسان مسٌّر الٌه بدافع
الحاجة .بدورهٌ ،بادل المسٌحً رؼبة هللا األب برؼبته المجانٌة ،بلقٌا الثالوث،
فٌتكٌن فٌه بالحب ،ال بدافع الحاجة الى أي من المنافع والخدمات ،التً ٌتوجب
على هللا إعطاآها لعباده ،إن ق ّدم له المصلًّ واجب الطاعة والصلوات
واألضاحً ،ثمنا ً كافٌا ً مسبقا لنٌلها] .وما الصبلة المسٌحٌة الطابع ،سوى فسحة
هذا التحول -المٌتا ُنـوي  ، metanoiaبحٌث تصبح حٌاة اإلنسان كلها فعل صبلة.
ص ّنم صبلة الحاجة هللاَ ،وتستخدمه طبق متطلبات جهاز اإلنسان الهضمً،
فٌما ُت َ
تشق صبلة الرؼبة ،شرنقة الحاجة ،وتدق حدودها ومحدودٌتها ،لتنطلق الرؼبة
الكامنة فٌها ،طلٌقة ،صوب العشق اإللهً .فبل ٌعود اإلنسان ٌتوسل الى إله
إصطنعته قذمٌته ،على قدر حاجاته اإلمعائٌة والجلدوٌة  ،epidermiqueفٌكفر
به متى خذله إلهه هذا ،او إنه ٌروح ٌستكٌن الى اله جبروت ،هو األكبر واألقدر
واإلعلمٌ ،شرّع وٌمشرع لئلنسان المخلوق القاصر الجاهل ،الذي بات لزاما علٌه
اإلمتثال لدقائق أوامر هللا ونو اهٌه فً أصول العبادات وفً أحكام المعامبلت...
بل ٌرفع المإمن هلل ،صبلة شكر تعبٌرا ً عن فرح لقٌاه ،وذلك وفق هٌام قلبه به
و ُنهدانه  aspirationالٌه ،وعلى قدر إمكانٌة إستؽناءه عنه ،المتوازٌة مع الرؼبة
فٌه والتوق الٌه .صبلة الرؼبة ،هً فعل حرٌة إنسان ،عرؾ قٌمة التعلٌق بإله-
أب وثالوث ،الها ً ٌمكن اإلستؽناء عنه [راجع "الصبلة فعل شكر وتحرر" مجلة الرعٌة
شباط ٔ111صٕٔ ،ٕ1-نٌسانٔ111صٌ .] ٖٕ-ٕ1طلب صاحب صبلة الحاجة
الحصول على نعم الرب وخٌراته ،فٌما بالمقابلٌ ،نهد صاحب صبلة الرؼبة الى
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لقاء رب النعم والخٌرات ،وما هم بعد ذلك إن نال حاجته من خٌرات الدنٌا أم
ال ...إن التمالك التقشفً عن المُلك ،ومثله ،إن التجرّ د النسكً من المقتنى ،هو
محصلة حب الثالوث وثمرته ،ال شرطا للحب ومبعثا الٌه .بمثل هذا التمالك
والتجرد ٌَنضُج المسٌحً ،وٌصبح قادرا على حب اآلخرٌن .وهذا هو بالضبط،
ما ٌتطلبه الناس من الكاهن ،من حٌث هو مشروع قداسة ،رجل التامل والصمت
والصبلة.
بات لزاما على اصحاب الشؤن واإلختصاص فً الكنٌسة (الهوتٌٌن،
لٌتورجٌٌن ،علمًٌ الكتاب المقدس ،مفكرٌن ،روحٌٌن ،شعراء ،)...المإتمنٌن
على "إعطاء الناس الطعام فً حٌنه" ،القٌام بعملٌة مراجعة جذرٌة حاسمة،
لمجمل الصلوات واإلبتهاالت والمناجاة والدعاآت ،وإحالة العدٌد منها الى الى
متحؾ تارٌخ الصلوات الكنسٌة ،لسبب ضمور الطابع المسٌحً فٌها ،ولسبب
ركاكة تعابٌرها وفقرها البلهوتً الثالوثً ،ولسبب عدم مبلءمتها لمتطلبات انسان
األلؾ الثالث .تقتضً صٌاؼة صلوات جدٌدة ،بلؽة العصر ،تكون أعمق فهم
إٌمانً ،ثالوثٌة التوجه صراحة ،تكشؾ بوضوح تام صورة محبة األب ،ونعمة
اإلبن ،وشركة الروح ،وتتوجه الى كل منهم بإسمه وله شخصٌاً ،وتبرز بشفافٌة
كلٌة ،طابع صبلة الرؼبة ،كاشفة عبلقة اإلنسان البنوٌة مع األب ،ال عبلقة
إنسحاق وتذلل هلل ،وال عبلقة خوؾ منه وإحتماء به ،صبلة تعبر عن صورة
اإلنسان الداخبلنً  ، internalذاك المسٌحً الذي أدرك أنه هو هو مشروع
األب ،وقد التقى وجه المسٌح ،والتزم معه ،بقوة الروح ،الذي ٌمسئله
" responsabiliserلتؽٌٌر وجه األرض" ،ال صورة اإلنسان
الخارجانً  ،externalذاك المإمن بإله مشترع ،المستسلم لقضاء هللا ولقدره،
ولشرعه السماويٌ ،نقاد الٌهٌ ،حتمً به ،وٌتقٌد بحذافٌرٌة المعاٌٌر والقوانٌن
المقدسة "سمعا وطاعة" :أٌة قٌمة خبلصٌة ٌستبطنها زٌاح درب الصلٌب؟ أٌن
الروحانٌة الفصحٌة  pascaleالصافٌة الخصبة والمُخصبة ،فً كل هذا السٌل
الخانق النقاق النادب العقٌم ،من الروحانٌة األلمٌة dolorante؟ [ٌا شعبً
وصحبً ،أٌن عهد األٌمان...قامت مرٌم بنت داوود إذاء العود تندب إبنها...ومن
ألمه ؼابت عن حسها ،ثم فاقت الوالدة وقالت آه ٌا ولداه .].أي حوار جنائزي
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سخٌؾ فارغ تلوّ عً وؼٌر الئق ،هو هذا الذي ٌجرٌه كاتب الصبلة ،بٌن ٌسوع
ومرٌم ،بمناسبة سرانٌة ذبٌحة الصلٌب؟ أالى هذا الحد ٌستجهل كاتبُ الزٌاح،
المصلوب وأ َمه ،بذبٌحة الحب فوق جلجلة البشرٌة؟ أترى مرٌم أم ٌسوع هً
َ
ب ّكاءة ،ن ّدابة ،منتحبة مولولة ،شؤنها فً ذلك شؤن ب ّكاآت الطقوس الجنائزٌة
الكنعانٌة ،أم أنها شرٌكة إبنها ٌسوع ،فً فعل الخبلص وفعل تحرٌر اإلنسانٌة
من القزمٌات ومن المٌتوتات؟ [ٌا مرٌم أمً ،نحٌبك ٌزٌد أدمعً ،إرحمٌنً،
أسكتً ،أتركٌنً ،إرجعً .].ما القٌمة المسٌحٌة واإلنسانٌة واألخبلقٌة ،فً بعض
صلوات زٌاح سٌدة الوردٌة؟ هل ٌجوز ،الٌوم ،إبقاء هكذا منطوق صٌاؼة لفظٌة،
لصلوات أعدها أحدهم فً سالؾ األزمان طبق مفهوم ،وعقلٌة ،وإنفعالٌة ذاك
الزمان؟ ألمرٌم ،والدة اإلله ،دور سحري تعوٌذي وتعزٌمًٌ ،ستحضرها بموجبه
المصلون ،لطرد الجن ،عن أذٌة المحتضر ،أم أنها أ ٌم روحٌة  ،ترشد الناس ،الى
إبنها ٌسوع ،فتلده فٌهم وتستولدهم له؟ أي طابع إحترامً ٌحمله التمٌٌز الؽاشم
بٌن "الخراؾ الناطقة" وتلك الؽٌر ناطقة؟ الضالٌن والؽٌر ضالٌن؟ ما جدوى
ومبرر مصادرة الحقٌقة اإلٌمانٌة -الدٌنٌة هنا ،وما قٌمتها المسكونٌة؟ أتكون
األولة لتعرٌؾ الناس بالراعً ،بشخص ٌسوع وبالتالً ،اإلٌمان به إن رؼبوا،
واإلٌمان ب األب وبالثالوث ،أم تبقى المنافحة والمنافسة إلدخال الناس الى
الحظٌرة؟ اتكون المسٌحٌة دٌانة مطلقة  religion absolueكما هو حال
اإلسبلم ،أم انها دٌانة المطلق  ،religion de l’Absoluلكون هللا له ما ٌقول بعد،
ولئلنسان ما ٌزٌد علٌه بإلهام الروح [ ...وفً ساعة موتنا ،أحضري عندنا أٌتها
الرحومة الشفوقة ،وأطردي عنا ،محافل الجن الخبثاء ،ونجنا من العقوبات
الجهنمٌة والمطهرٌة ،،بما أنك حماٌتنا ،ونوّ ري عقول المسٌحٌٌن ،وردي
الضالٌن منا الى حظٌرة الخراؾ الناطقة ،أعنً بٌعة السٌد المسٌح الحقٌقٌة
الجامعة الرسولٌة .].ما معنى اإلدؼ ام التاعس واإللتباس التعٌس والمربك ،بٌن
أفهومً المسٌحٌٌن والنصارى  ،فً بعض ندهات طلبة العذراء؟ أٌكون مسٌحٌو
اإلنجٌل منذ إنطاكٌة أعمال الرسل الى الٌوم ،هم هم نصارى القرآن؟ لما تعكٌر
الحقائق البلهوتٌة ،ولصالح ما؟ لما بلبلة المسٌحٌٌن فً المشرق ،وؼش
المسلمٌن ،فً آن؟ [ٌ ...ا معونة النصارىٌ .].ظهر الجدول -ٗ-مقارنة مستوٌات
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سلّم الصبلة الثبلث ،تلك التً أشار الٌها ٌسوع ،ومقاربتها بمنظور العلوم
اإلجتماعٌة وبتصنٌفاتها:
ٔ -صالة المرائً ٌ :عتبر المرائً أن هللا بحالة ؼٌاب ،فبل داع إلزعاجه،
حٌثما هو .الصبلة مادة خفاشٌة  vampirismeوأداة إبتزاز السذج ٌ ،خدع
المرائً المشاهدٌن بإطالة إستعرضاته ،إلنتزاع إعجابهم به ،الصبلة هً وسٌلة
لفت األنظار ،وتؽٌٌر ما فً المشاهدٌن لئلنبهار بالمرائً وتلمٌع نجومٌته،
وتمجٌده
ٕ -صالة الصنمًٌ :عتبر الصنمً أو الوثنً ،أن هللا بحالة ؼٌبوبةٌ ،جب
إٌقاظه ،من أجل أن ٌلبً للمصلًّ حاجاته المطلبٌة .إنه ٌصلً بداعً الحاجة ،فبل
بد من أإلكثار والترداد بل واللجاجة ،طالما الصبلة هً نقد ثمٌن ما بٌن بائع
وزبون ،هً ادة "برطٌل" ووسٌلة إقناع هللا ،وتؽٌٌر ما فً هللا لصالح المصلً

جدول  -4-مقارنة مستوٌات الصالة بحسب خصائص كل منها
مستوى
خصائص

اط راف
الصالة

الصـنمً

المرائً

المسٌحً

païen

hypocrite

Chrétien

 هللا بحالة ؼٌبوبة هللا صنم قدسً معبود ٌجب اٌقاظ المعبود هللا موضوع ضرورٌات هو مع القوي المنتصر صنع شهوانٌة االنسان المصلً محتاج صادق حاجة المصلً ضرورٌة الحاجة تفسر الصبلة -نموزج الجهاز الهضمً

 هللا بحالة ؼٌاب وتؽٌٌب هللا كٌان هٌولً نكرة الداع الزعاج هللا هللا موضوع مسوؼات هو مع من ٌجٌد عمله هو مناسبة خفاشٌة االنسان المصلً خبٌث مصاص خبث المصلً ابتزازي التبلعب ٌبرر الصبلة نموزج الؽشاء الجلدوي28

 هللا بحالة حضور هللا ثالوث اشخاص حً فرح الوصال بالثالوث هللا موضوع رؼبة هومع المسكٌن البسٌط خالق االنسان كصورته راؼب بحرارة اللقاء اللقاء تواحد العناق الصبلة رابط روحً -نموزج القلب االنسانً

ماهٌة
الصالة

 الصبلة نقد ادواتً كمً ضرورة الترداد واالكثار هً تعامل زبون ببائع لها طابع عبادي مطلبً تتقصد تذكٌر هللا هدؾ اشباع حاجة استشعار براحة االمان استحسان صدق النزاهة -االنا ومن ثم اآلخرٌن

 الصبلة مادة استؽبلل اطالة للتشاوؾ العلنً تعامل منافق بسذج طابع احتفال استعراضً ضراعة لخداع الناس انتزاع اعجاب المتدٌنٌن بروز وتوجهن باي ثمن انجاح امتهان الدجل -وجود اآلخرٌن من اجلً

 الصبلة مكالمة شخصٌة سرانٌة توجه حمٌمً عبلقة االبن بابٌه لها طابع فعل الشكر تواحد كٌانً فً االب جبلء الرؼبة فً هللا بلوغ سعادة الكمال تدرج فً القداسة -االنا فً خدمة اآلخرٌن

مهمة
الصالة

 واسطٌة فعل الصبلة الصبلة وسٌلة اقناع هللا تؽٌٌر ما فً هللا ممارسة تقلٌد عملً ادواتٌة استحضار الؽٌب وظٌفة نقل بالعبور مهمة تامٌن حاجة هدؾ اقتناء واشباع تطٌٌب قلق المصلً -تطوٌر اٌمانً محتمل

 ذرائعٌة ممارسة الصبلة الصبلة وسٌلة لفت انظار تؽٌٌر ما فً المشاهدٌن حفلة تذكٌة الذات ادواتٌة تشاوؾ االنا وظٌفة تبلعب تقوي انجاح تقنع المصلً هدؾ تلمٌع النجومٌة تموٌه النفاق الدٌنً -بإس اٌمانً متوقع

 روحانٌة حالة الصبلة اسلوب تواصل عشقً تؽٌٌر ما فً االنسان تعبٌر التوق الى الثالوث مكالمة االب بالروح انضاج التماهً بٌسوع كشؾ معنى الوجود االرتقاء بالبنوة  -االخوّ ة شحن الطاقة على الحب -تعمق اٌمانً واثق

ٖ -صالة المسٌحً ٌ :عٌش المسٌحً فرح الوصال بالثالوث ،فاهلل بحالة
حضور ،إنه عمانوئٌل ،بل هو "فٌنائٌل"(ٌو  ،)ٕٖ/ٔ1الصبلة هً فعل عناق
وشوتفة  communionعشقٌة ،إنها سرّ انٌة لقاء اإلبن بؤبٌه ،مهمتها جبلء رؼبة
اإلنسان فً هللا ،ج ْ
بل ًء ٌتدرج فً سلم القداسة .تنهد الصبلة لتؽٌٌر ما فً اإلنسان
من أجل أنضاج التماهً  identificationبٌسوع ،واإلرتقاء الى البنوة لؤلب،
واإلنبساط صوب األخوة بٌن البشر
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بمقدار ما ٌنؽرس الكاهن كالؽصن فً الكرمة ٌسوع (ٌو٘ٔ ،)ٔ/وبمقدار
الوجْ ُد الروحً،
ما ٌتمثل  assumerدعوته الى القداسة ،بمقدار ذلك ٌثمر فٌه َ
طاقة على إعداد المإمنٌن لفعل الصبلة المسٌحٌة الشكور ،وعلى تذوقها روحٌا،
واإلرتقاء بها ،مع البشرٌة جمعاء ،الى "كمال األب"(متى ٗ .)ٗ3/الكاهن ،هو
رجل الصبلة .إنه رجل الشكر .إنه رجل التؤجٌب  positiverوالشكران ،أفقٌا مع
الناس ،وعمقٌا ً تجاه هللا األب
ج  -المستوى العملً :الكاهن ٌنجز دور البطل
إن كل وقفة امام أتفه أمور العالم [ؼسل الٌد ،فرك سنبلة (لو  ،)ٙلمس
جرٌح (لو ٘ٔ) ،إفطار (مر ٕ )] وأمام أقسى فواجعه ،وكل موقؾ من األشخاص
واألفكار واألشٌاء ،هً وقفة أمام الصلٌب وموقؾ من المصلوب علٌه :فإما أن
ٌكون الكاهن مع المصلوب والمظلوم والمرذول ،ببطولة جرأته النبوٌة[ ،وقفة
ناتان بوجه الملك داوود ،قاتل أورٌا ،طمعا بزوجته بتشابع (ٕصمو ٕٔ) ،وقفة
إٌلٌا بوجه الملك أحاب وزوجته إٌزابعل ،قاتلً نابوت اإلزراعٌلً ،طمعا بؤرضه
(ٔملوك ٕٔ)  ،وقفة بولس ،فً إنطاكٌة ،بوجه بطرس هامة الرسل ،ألنه لم ٌكن
ٌسٌر بحسب حقائق اإلنجٌل (ؼبل ٕ) ] ،وإما أن ٌكون ،بجبانته وبخٌانته األمانة،
مع الصالبٌن والظالمٌن والمزدرٌن .قـ ْب َل ٌسوع ،كان ك ٌل ٌهان ٌُظلم ٌتعذب
وٌُصلب بمفرده .أما مع ٌسوع فقد أصبح صلٌب حبه الراب َ
ط الجامع بٌن كل
معذبً األرض ،تحت كل سماء :.فما َمن ٌُهان وٌُظلم وٌُصلب ،أال والمسٌح ،هو
هو المُهان معه وال َمظلوم به والمصلوب فٌه .تعبر البطولة النبوٌة عن الواقعٌة
الروحٌة  ، realisme spirituelواقعٌة الثبات فً الحق ،عبر مواقؾ ضنٌنة
بالمبادىء ،عابقة ببر هللا ،وواثقة من أن الؽلبة للحب ،وللقٌامة فً إثر إمتحان
الصلب (ٌو . )ٖٖ/ٔٙإنها الثبات فً القٌم" ،لو تدحال" ،بوجه اإلضطهاد والمحن،
والثبات على الحب بحب ،بما فً ذلك حب األعداء والجبلدٌن ،تماهٌا بكمال أبوة
أهلل [راجع "من األبوٌة الى األبوة" .المجلة الكهنوتٌة  ٔ111صٕٖٔ .]ٔ٘٘-أما
الجبانات على أنواعها ،فمحكومة بالواقعٌة السٌاسٌة ،واقعٌة لًّ المبادىء وطٌّها،
البلهثة وراء آنٌّة مٌزان قوة المال والسلطة والمصلحة ،والمحتكمة الٌه ،بمواقؾ
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هً "ؼب الطلب" إرضا ًء وإسترضاءً ،إستزالما ً وتبعٌة .إنها ولٌدة التعربط
بالمقتنى ال بالكٌنونة ،وحصٌلة الحسابات النفعٌة ،ال اإللتزام بالقٌم ،وصنٌعة
األنانٌة المتهالكة ،ال الؽٌرٌة السخٌة.
بمقدار تماهً الكاهن بحبـٌـبه اإللهً ،بمقدار ذلك ٌقوى ،من جهة ،على أن
ٌكون راع للقطٌع ،ال مرتزقة فٌه (ٌو ٓٔ ،)ٔٔ/صٌادا بشر ٌلقً شبكة الملكوت
(متى  ،)ٗ1/ٔ1فً مجاري مٌاه العالم وبحاره ،ال خفاشٌا ٌقرصنها .وٌقوى ،من
جهة أخرى ،على إعتناق فعل اإللتزام بكل قضٌة حق ،برفضه أفعال الخٌانات
األساسٌة الثبلث :األنسحابٌة -التنصلٌة ،والعدوانٌة -العنفٌة ،والحٌادٌة -المعلٌشٌة
تجاهها[ .راجع د.ماري خوري" :رسولٌة الشباب فً األلف الثالث" مجلة المنارة ٔ111
 .]٘1-ٖ1إنه رجل الرجاء ،رجل المرإة والجسارة واإلقدام .الكاهن بطل ،ال ألنه
ٌقوم بؤعمال بطولٌة ،وحسب ،بل ألنه ٌبذل نفسه لتمكٌن أآلخرٌن ،من أإلتٌان،
مِثله ،بالبطوالت على أنواعها ،فً مٌادٌن إنشؽاالتهم ،ال بل إستنهاضهم لئلتٌان
بؤعمال "مٍثل أعمال ٌسوع وأكثر"(ٌو ٌٗٔ .)ٕٔ/ظهر الجدول -٘-مقارنة محاكمة
ٌسوع وإستجواب بطرس فً دار قٌافا:
جدول  -5-مقارنة محاكمة ٌسوع وإستجواب بطرس فً دار قٌافا
بحسب حٌثٌات كل منها (متى  ،35-62/26مر ،32-66/14
لو ٌ ،62-56/22و )23-12/18
ال َمعنً
الحٌثٌات

التحرك

المكان

ٌسوع

بطرس
 بطرس ٌتحرك بؤخبلقٌة الخوؾ إتباع ٌسوع عن بعد حرالٌدٌن تسلل نكرة تخفً منفرد دافع تعلق عاطفً مثقل بالقلق بطرس ٌحمً معطوبٌته من السحق مكوث خارج دار قٌافا تحلق وسط الباحة حول موقد31

 ٌسوع ٌواجه بؤخبلقٌة الحرٌة َسوق ٌسوع قسرٌا ً مقٌد الٌدٌن مواكبة رسمٌة حراسة مشددة دافع الشهادة للحق المشبع بالحب ٌسوع ٌتمثل معطوبٌته بحب قٌام داخل دار محكمة قٌافا -وقوؾ فً وسط الدار كمتهم

الحضور

اإلستجواِب

االجابة

المصٌر

 ؼرٌب واقؾ ٌستدفىء بالنار جلسة مؤمورٌن ،حراس وخدم هم األزالم التخلص من البرد بطرس الجلٌلً الدخٌل النكرة بطرس ٌتبلفى تفرس فضولً به جارٌة صاحبة أدنى سلطة تساإل حشري:أنت معه تعرفه؟ فضول معرفً فً الساحة العامة شاهد عٌان ٌإكد رإٌة بطرس بطرس ٌنكر هوٌته :لست منهم بطرس ٌتنكر لٌسوع :ال أعرفه بطرس ٌجبن خوفا على جلده بطرس ٌجٌب خوفا ً من الموتال للموت مع ٌسوع بسببه ومن اجله
 لحظة الٌقظة :صٌاح الدٌك بطرس ٌنكفىء ٌبتعد لٌبكً ندما ً -االرتداد ٌحرر من نظام الخوؾ

 موقوؾ معروؾ فً قوس محكمة مجلس آمرٌن ،أحبار كتبة شٌوخ هم األسٌاد التخلص من ٌسوع ٌسوع المسٌح المتهم بالتضلٌل ٌسوع ٌجابه َح َرسًّ لطمه علنا عظٌم الكهنة صاحب أعلى سلطة إستحبلؾ رسمً :أأنت ابن هللا؟ تعنٌؾ جسدي فً قاعة المحاكمة شهود زور ٌتهمون ٌسوع ٌسوع ٌبوح بهوٌته :أنا هو ٌسوع ٌشهد إلبوة هللا :انا ابن هللا ٌسوع ٌجروء إشهار أخوّ ة البشر ٌسوع ٌجٌب حبا بوهب الحٌاة ٌسوع ٌبذل ذاته من أجل كل الناس لفظ الحكم على ٌسوع بالموت ٌسوع ٌُهان ٌُعذب ٌُدمّم لٌصلب -الحب ٌحرر من شوكة الموت

* -بطولة ٌسوع وأمانته  .داهم الجند مبٌت ٌسوع فً جبل الزٌتون،
وإقتادوه ،الى دار قٌافا ،للمحاكمة لٌبل .جابه ٌسوع حرسً إعتدى علٌه ،فً قوس
المحكمة ،وحاجّ ه .جابه اآلمرٌن وشهود زورهم ،باح بهوٌته وبؤبوة هللا ،بجرأة
نبوٌة ،جوابا على إستحبلؾ عظٌم الكهنة .تخلى عنه أصحابه ،وتآمر علٌه
الرإساء ،وعذبه جبلدوهم ،ولكنه ثبت فً الحق بشوتفته  communionالتامة مع
ابٌه ،وبذل ذاته حبا بكل إنسان .فؤثبت أن الحب ٌحرر من شوكة الموتٌ"[ .نشد
األب مٌشال الحاٌكُ " :سلّم الموت الٌك (الى المسٌح) ،فتسلمنا (المإمنون) حٌاة
من جراحات ٌدٌك"].
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* -جبانة بطرس وخٌانته  .تسلل بطرس ،بإتباعه ٌسوع عن بعد ،الى باحة
المحكمة ،وإندس ،متخفٌاٌ ،صطلً مع أتباع السلطات وأزالم الهٌكل .فضحته
لهجته وحشرٌة جارٌة كانت هناك .نكر علنا هوٌته ،وأنكر معرفته بٌسوع،
وتنكر لتارٌخ عبلقته به ،خوفا على جلده من أن ٌلقى مصٌر معلمه .ال للموت مع
ٌسوع وللموت بسببه او من أجله.
* -بطولة إرتداد بطرس .نكؤ صٌاح ال ِد ٌَكة جبانة نكران بطرس .فإنكفاء
الى عتمة إنفراده المنٌرة ،وبكى توبة .ارعوى ،إعتمد بدمع الندامة ،فؤرتد
ً
هامة للرسل ،بقدر إعتناقه
 conversionوتحرر من نظام الخوؾ .عاد بطرس
بطولة مثل ثة األضلع :بطولة طلب المؽفرة ،وبطولة المصالحة (مع الذات ،مع هللا
ومع األخوة فً الكنٌسة) ،وبطولة عٌش الحب ،حتى الشهادة القصوى ،معلقا
فوق "الصلٌب" ،ذات ٌوم فً روما
فً الكاهن وجه المسٌحٌ ،حققه فً ٌومٌات حٌاته بصورة بطل ،وٌقاوم
الشر والتخوٌؾ وخداع األنظمة ،بج سارة نبوٌة ،ترسم للناس طرٌق الخبلص.
بمقدار ما ٌعٌش الكاهن بالحب ،فً المسٌح ،بطولة حٌاة ٌومٌة ،وبمقدار ما ٌثبت
أن لٌس هناك ما ٌخٌؾ ،بل هناك من ٌخاؾ ،بمقدار ذلكٌ ،ؽرم الناس بٌسوع
رجائه ،وٌتحرروا من الخوؾ" ،فٌحٌوا ،وتفٌض فٌهم الحٌاة" (متى ٔٔ .)ٖٔ/إن
ناس ،عارفً الكاهن ،بطولة حٌاة ،فً الشهادة للقائم من الموت ،أتعرفوا
إبدا َء ال ِ
الى ٌسوع كمإمنٌن به ،و/أم عملوا بموجب قٌم إنجٌله السامٌة ،كؤهل "الٌمٌن"
ذوي اإلرادات الطٌبة (متىٕ٘ ،)ٗٙ-ٖٔ/هو هو مإشر صدق صداقة الكاهن مع
المسٌح ،وصدقٌة حٌاته به ،فً الكنٌسة .لٌُظهر الكاهن ،ومثله كل معمد "بالروح
القدس والنار" ،حكمة تصرؾ ،وقداسة سٌرة ،وبطولة حٌاة ،كما النور فوق
المنارة ،فٌعرؾ الناظرون الٌه والمارون أمام النور ،على دروب الحٌاة ،انه
تلمٌذ الكلمة الحبٌ ،رشدهم الٌه كما نجم المجوس ،فٌإمنون بٌسوع بقوة الروح
القدس ،وٌمجدون األب.
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 -3رسولٌة الكاهن والمعمدٌن :شهود قٌامة
 -1.3الكاهن شاهد قٌامة" .تشدون لً"
ٌلهم الروح أبناء الكنٌسة ،إلقامة مجامع جامعة ومحلٌة ،وسٌنودسات
خاصة وعامة ،فٌها "ٌرشدهم الى الحق كله" (ٌو  .)ٖٔ/ٔٙوٌستمر ٌضج فً
أذهانهم وٌخفق فً أفئدتهم ،لئبل ٌكتفوا ببعض لمسات خجولة من الترمٌم
والتجمٌل والترقٌع (متى  ،)ٔٙ/1وكً ال ٌرتاحوا الى بعض إجراآت قنوعة
بالتحسٌن والتطوٌر والتؽٌٌر ،مهما كانت أهمٌتها ،بل لٌندفعوا فً عملٌة إرتداد
جذري ،دائمة اإلشتعال ،وفً ورشة نماء روحًٌ ،ومٌة اإلنشؽال (متى ٖٔ،)ٖٔ/
وٌستمروا فٌها حتى المنتهىٌ .طالعون عبلمات األزمنة الثقافٌة ،وٌلتقطون
عبلمات اإلمكنة الحضارٌة ،فٌؤوّ نون  actualiserفٌها قٌم اإلنجٌل .إنهم دعاة
حٌاة أبدٌة ال حفاري قبور المٌتوتات .إنهم حملة رسالة األلهنة ،ال مروجً
طٌوب التحنٌط .إنهم شهود قٌامة ،الحرّ اس قبر فارغ .الشهادة المسٌحٌة ،هً
شهادة ال ٌُستـثـنى من إشعاعها أحد ممن مات من أجلهم ٌسوع وقام ،وال ٌُعفى
من َحملها الٌهم أحد من المعمدٌن بإسم ٌسوع .شهادة ٌإدٌها كلٌ ،فً ٌومٌات
حٌاته ،عمبل وإنجازا بالفعل ،وٌإدٌها كلٌ ،من عامة الشعب كما من النخب
الفكرٌة ،حٌثما هو ،قوال وتفسٌرا بالكلمة .الكل فً الكنٌسة قادر على الشهادة
بالكلمة وبالفعل ،أو هكذا ٌتوجب أن تكون علٌه الحال ،منذ أحد العنصرة الذي
النارالقلوب ،ذات ٌومٌ .قتضً لذلك ،إنجازا مشروعٌن،
الهبت فٌه ،السِ نة
َ
قوامهما :التصحٌح والتصوٌب:
ٔ -الشهادة  .تصحٌح أفاهٌم الشهادة وفهمها  ،فبل ٌُقحم نعت األمور ،بانها
"مسٌحٌة" جزافاً :إذ إنه لٌس هناك ،مثبل ،سٌاسة مسٌحٌة وإقتصاد مسٌحً وحكم
مسٌحً و و ...بل هناك نظرة ومقاربة مسٌحٌة للسٌاسة ولئلقتصاد وللتربٌة...
طالما أن صفة الفاعل ،لٌست صفة لفعله ،بل تتؤتى صفة الفعل من تحقق
مإشرات القٌم المسٌحٌة فٌه (أنظر جدول  .)-3-وتصحٌح العدٌد من األفاهٌم
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 conceptsوالصٌػ والتعابٌر :مسٌحٌون ال نصارى ،عماد ال تنصٌر(،أنظر
أدناه المقوالت المحررة)
ٕ -الشهود  .تصوٌب مسؤلة الشهود وجبلئها ،فً كنٌسة األلؾ الثالث ،ذاك
أن رسالة الكنٌسة تتعثر بسبب الشهادة العكسٌة لبعض نخب بنٌها ،وخاصة
اإلكلٌرٌكٌٌ ن منهم ،وهذا صحٌح ،ولكن عثرتها األشد إٌبلمؤ ،تقبع فً واقع إقطاع
الرسالٌة تارٌخٌاً ،وإقصار حملها نظامٌاً ،على اإلكلٌرٌكٌٌن دون العلمانٌٌن ،إال
فٌما ندر ،حتى إذا ما أُشركوا فٌها ،جاء إشراكهم ،بتكلٌؾ إرتٌابً ،مشروط
ومقٌد ،الى ح ٍد كبٌر ،من قبل اإلكلٌروس .لكؤن اإلكلٌرٌكً ،تحول من رئٌس
عمال حقل الرب ،الى رب عمل الحقل هذا (متى ٕٔ ،)ٗ٘-ٖٖ/فٌما المطلوب
عمبلً بقول ٌسوع لبطرس" :أرعى خرافً" ال إرعى خرافك (ٌو ٕٔ .)ٔ3/أما
العثار األهم ،فٌقٌم فً تطبٌع هذا اإلقصار مإسّسٌا ،تطبٌعا ً ٌش ّل وعً المعمدٌن
ألبعاد "مسٌحوفورٌة" دورهم (أنظر فصل  -ٕ.ٕ-اعبله) وٌهدر طاقاتهم الشهادٌة،
وٌُضعؾ قدراتهم المرسلٌة ،وٌجرؾ إمكانٌة مساهماتهم البشروٌة ،وٌبقٌهم بحالة
رضاعة وقصور فً بنٌة الرعٌة" .إذهبوا ،ها أنا أرسلكم كخراؾ بٌن ذئآب"
(متى ٓٔ .)ٔٙ/الى من كان ٌتوجه ٌسوعٌ ،ا ترى؟ ومن تراه كان ٌعنً بالرسالٌة
بٌن الذئآب :ألعل المرسلون هم اإلكلٌرٌكٌون فقط ،أم كل المعمدٌن بإسم ٌسوع؟؟
[وهذا ما ٌفسر الى ح ٍد كبٌر طفرة الشٌع والبدع ،فً المشرق ،التً تنبهت،
فؤحسنت إستثمار رؼبة المسٌحٌٌن المإمنٌن ،العمٌقة الجذور فً عمادهم بإسم
ٌسوع ،فً المشاركة التامة بحمل الشهادة الفعلٌة ،فلذلك انسلخ هإالء عن
كنائسهم األم والتحقوا بها.].
ٌبقى ان كبل التصحٌح والتصوٌب المرجوٌنٌ ،رتوٌان من التنشئة
البلهوتٌة اإلٌمانٌة ،تلك الؽنٌة والمستدامة ،التً تإمنها مإسسات الكنٌسة
للمإمنٌن ،وٌرتكزان الى إعادة النظر فً راعوٌة الشهادة المسٌحٌة ،كما تظهره
معطٌات الجدول -ٙ-
* -النمط المعتمد  .ماٌز"الحق القانونً" ما بٌن اإلكلٌرٌكً والعلمانً،
وطبّع التمٌٌز فً المكانة والخدمة والصبلحٌة داخل الكنٌسة ،وفً تداعٌات هذا
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التماٌز وفً وقعه على الخارج :فالكاهن راع ٌتمتع بالمكانة التراتبٌة
وبمستتبعاتها .إنه رجل المقدسات والخدم الثبلثة بدرجة عالٌة وبصورة كلٌة .له
الكهنوت الخاص المختص بالنظام األدبً وبإرشاد الناس بالموعظة والتعلٌم .إنه
رجل الدٌن ممثل المإسسة الكنسٌة إذاء الخارج .أما العلمانً فهو فرد فً
الرعٌة ،علٌه السماع واإلتباع .إنه رجل النوافل  profaneوبه حاجة دائمة
للتبرك واإلتعاظ .له الكهنوت العام المختص بالنظام الزمنً ،لزرع الروحً فً
المدنً .إنه رجل الدنٌا ٌحمل مسإلٌة تمثٌل نفسه وحسب ،وال من ٌسائله أو
ٌمسئله  resposabiliserأو ٌسؤله العمل فً "حقل الرب"
* -اإلنضاج المرتقب  .بضؽط من تطور األزمنة والذهنٌات ،وعمبل
بتوجهات "المجمع الفاتٌكانً الثانً" (٘ ،)ٔ1ٙوبتؤثٌر وأإلرشاد الرسولً "رجاء
جدٌد للبنان" ( ،)ٔ11ٙوبدفع من "المجمع البطرٌركً المارونً" (،)ٕٓٓ1
أصبح لزاما على المتحد الكنسً ،فً لبنان والمشرق األلؾ الثالث ،إنضاج
مهمات المعمّد بإسم ٌسوع بواقعٌة روحٌة ،وإٌضاح الشهادة الموكلة الٌه ،بمجرد
فعل عماده ،بشفافٌة تقتضٌها صدقٌة أدائها فً بٌئته المشرقٌةٌ .شترك المعمدون
سواسٌة ،فً كهنوت المسٌح وهم رجال الكنٌسة على حد سواء ،على أن الكاهن
ٌتماٌز بكونه رجل الكنٌسة النظامًٌ ،حمل كهنوت الخدمة ،فٌما المعمد هو رجل
الكنٌسة العامًٌ .قوم المعمد ،أكان نظامٌا ام عامٌا ،بدور رجل اإلٌمان ،إنه نبً
الرجاء وشاهد الحب" ،صٌاد بشر" ورسول البشرى السارة (أنظر جدول  .)-1-أنه
شرٌك اإللتزام معا  co-engagéوالمسإولٌة معا ً  co-responsableفً إدارة
الشؤن الكنسً.
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جدول  -6-مقارنة مهمات المع ّمد اإلكلٌرٌكً والعلمانً،
بحسب خصائص كل منهما
المع ّمد
الخصائص
داخل

المكانة

الكنٌسة

الخدمة

الصالحٌة

مع الخارج

اإلكلٌرٌكً

العلمانً

clerc

laic

 مكانة تراتبٌة فً بنٌة الكنٌسة سلطة دٌنٌة مإسسٌة نظامٌة ضبط سبلمة العقٌدة والممارسة(راعً)
 خدمة التعلٌم وإفهام اإلٌمان خدمة التدبٌر والتقرٌر خدمة التقدٌس التكرٌس والتبرٌك(رجل المقدسات)
 صاحب"درجة مقدسة" ،مكرّ س إهتمام بالنظام األدبً الدٌنً مهمة تذهٌن بملكوت هللا(كهنوت خاص)
 هو ممثل المإسسة الكنسٌة تورٌط والزام مباشر للكنٌسة لموقفه إنعكاسات على الكنسٌة(رجل الدٌن )

 مكانة متلقً القط متقبل ال صبلحٌة مإسسٌة دٌنٌة إتباع التعلٌمات والتوجٌهات(فرد فً رعٌة)
 دعوة لئلتعاظ ونقل تعلٌم دٌنً واجب القبول والتقٌد واإلنقٌاد حاجة للتبرّ ك وللتصالح(رجل النوافل)
 علمانً ،عامًّ" ،عوام" إهتمام بالنظام الزمنً المدنً زرع الروحً فً الزمنً(كهنوت عام)
 ٌحمل مسإلٌة تمثٌل نفسه تورٌط فردي وإلزام شخصً لوقفته تداعٌات دنٌوٌة علٌه(رجل الدنٌا)

أ  -اإلنضاج المرتقب
المكانة
الدور

 كهنوت المسٌح لذبٌحة الحب كهنوت الخدمة لذبٌحة القربان رجل الكنٌسة العامً séculier رجل الكنٌسة النظامً régulier رجل اإلٌمان  -صٌاد بشر شاهد الحب  -شرٌك فً إدارة الكنٌسة نبً الرجاء  -حكٌم بطل وقدٌس  -مر َس ُل "البشرى السارة"37

ال فرق ،ال من حٌث الدرجة والطبٌعة ،وال من حٌث الصبلحٌة والمكانة،
وال من حٌث المنطلق والمبتؽى ،فً متطلبات أركان الشهادة المسٌحٌة الثبلث:
الحكٌم القدٌس والبطل ،ما بٌن المعمدٌن ،ولدى كل منهم بمفرده (أنظر فصل -
ٕ -ٕ.أعبله ) .هذا ما ٌنهد الٌه عوام المعمّدٌن ،إستجابة لمواعٌد عمادهم ،ولطبٌعة
مُرسلٌتهم .الكاهن دور ٌفتش عن بطل ،والمعمد بطل ٌفتش عن دور .بتبلقٌهما
ٌصطلح أداء الرسالة .وبالمشاركة فً إنتاج السلطة الخادمة والمإثرة ،وبالشراكة
فً حمل مسإولٌتها معا ،تتحقق الشركة فً اإلٌمان ،وتستقٌم الشهادة .أن للسلطة
فً الكنٌسة طابع باراقلٌطًٌ ،مارسها ،بإسم ٌسوع ،من ٌدعوه الروح لحملها.
إنها بنوماتوقراطٌة البنٌة  ،structure pneumatocratiqueأي إنها واحدٌة
مصدر اإللهام ،وهو الروح القدس ،ومثلثة األطراؾ البشرٌة المعنٌة بها والفاعلة
فٌها ،كما ٌظهره الرسم التخطٌطً  -ٖ-لوح  ،ٔ-أي الشخص ،والجماعة
المإمنة ،والمجمع المقدس .تتضافر مساهمات هإالء الثبلث ،بالهام الروح،
إلٌبلء سلطة كهنوت الخدمة ،لشخص محدد ،من أجل بنٌان "جسد المسٌح
السري" ،وخدمة العالم.
ٔ -الشخص الذات ،هوكل معمد إستجاب لدعوة الروح القدس ،وتقبل
مواهب الخدمة فً الكنٌسة
ٕ -المتحد الكنسً المحلً ( ،اي جماعة عوام المإمنٌن) ،صاحب الحاجة
الى كهنوت الخدمة ،والمعنً بمن ستوكل الٌه سلطة الخدمة وتبعاتها ،فٌندهه
مسبقا ّ الٌها ،وهذا هو دوره الروحً -الكنسً .لقد تقلص ،مع توالً األزمان،
دور المتحد المحلً ،ولم ٌعد له دورٌ ،عتد به ،فً ندهة إٌقاظ الدعوات ،وال راي
له ٌذكر ،فً تزكٌة إختٌار رعاته ورسامتهم ،أقلّه ،بإجابته العلنٌة التً كانت
واجبة " :مستحق/ؼٌر مستحق"  ،axios/anaxiosأو فً إدارة شإون الكنٌسة
وفً صناعة راعوٌة الرسالة المسٌحٌة
ٖ -المجمع المقدس أو المجلس الشراكً  ،collegialالمإتمن على
الرعاٌة وإدارة شإون البٌعة ،صاحب صبلحٌة وضع الٌد ،ورسامة كهنوت
الخدمة
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رسم تخطٌطً  -3-بنٌة البنوماتوقراطٌة؛Pneumatocratie

ونذور المسٌحوفٌلٌا فً الكنٌسة
 -1-البنوماتوقراطٌة :أطراف السلطة فً الكنٌسة

متحدية
(جماعية)

 -2-المسٌحوفٌلٌا :وعود التلمذة فً الكنٌسة

(شخصيّة)
رئاس ّية

اإللتزام

سلطة المعم ّد

وعد
التجرد

شراكية
(جماعية)

النزاهة

ال تصلح دٌموقراطٌات األنظمة الدولٌة ،بالرؼم من عظٌم إجابٌاتها
المجتمعٌة الٌوم ،ألن تكون أنموزجا تنظٌمٌا ٌحتذى ،فً مجاالت بنوماتوقراطٌة
تكوٌن السلطة فً الكنٌسة .فالدٌموقراطٌة تتعلق بالمسٌحانٌة األرضٌةٌ ،ـبـتـنـٌـها
مواطنو دولة ما ،بدافع المشاركة فً إدارة الشؤن العام سٌاسٌا ،وطبق مٌازٌن
القوى المتنافسة وطنٌاً ،وبمرجعٌة حقوق اإلنسان ثقافٌاً ،وبهدؾ تؤمٌن المنافع
إقتصادٌا ،وإرساء المسالمة إجتماعٌؤً .اما البنوماتوقراطٌة ،فتتعلق بالمسٌحانٌة
النبوٌةٌ ،بنٌها المعمّدون فً الكنٌسة" ،بإلهام الروح من علو" ،روحٌا ً (ٌو ،)ٕٖ/3
بدافع العشق اإللهً إٌمانٌاً ،وبمرجعٌة الحب اإلنجٌلً قٌمٌاً ،وبحٌوٌة الشهادة
كنسٌؤ ،وبهدؾ زؾ بشرى التحرر بالمسٌح الى العالم رسالٌا ً (ٌو .)ٖٙ/3تشكل
حادثة إختٌار متٌا بواسطة اإلستعانة بتقنٌة سحب القرعة ،لٌنضم الى الرسل
األحد عشر ،من قبل جماعة المإمنٌن الماٌة والعشرٌن ،فً إنطبلقة الكنٌسة
األولى ،بعد العنصرة (أع َٔ ،)ٕٙ-ٔ٘/حـدَثـا ً تارٌخٌا حاسما ،كثٌؾ العبر
ث صحٌح  intuitionوعن فهم عمٌق ،لدى المعمدٌن ،عن
والدالالتٌ ،نم عن َح ْـد ٍ
بنوماتوقراطٌة بنٌة السلطة فً المسٌحٌة ،حتى ولو لم ٌكن "سحب القرعة" ،التً
الح ْدث
إلتقطوها عصرذاك ،وإعتمدوهاٌ ،ومذاك ،تقنٌة مناسبة لترجمة ذاك َ
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العظٌم إجرائٌاً .لذاٌ ،جدر التوقؾ ،فً مطلع األلؾ الثالث ،عند ما ٌمكن تسمٌته
بالبنٌة البنوماتوقراطٌة للسلطة فً الكنٌسة ،وإعادة النظر فً أوالٌات الدعوات
المسٌحٌة ،تلك العامٌة والنظامٌة ،وفً أوالٌات الرسامات الكنسٌة وشروطها ،بل
النظر ،فً أوالٌات اإلدارة الكنسٌة بمجملها .لئن كانت الكنٌسة هً سرّانٌا ،متحد
المإمنٌن بٌسوع وجماعة المعمدٌن بإسمه ،فاألحرى بهوالء المإمنٌن المنتمٌن
الى الكنٌسة المإسسة ،إٌجاد سبل المشاركة معا فً الشؤن الكنسً ،وإجادة
اإلدارة :إدارة ٌلهمهم فٌها الروح القدس ،وشراكة ٌدفعهم الٌها ،الوقع المجتمعً
إلٌمانهم الثالوثً النٌقاوي ،بؤن هللا الثالوث ،هو "وحدة فً التعددٌة ،ومساواة فً
المؽاٌرة"
إن اإلصؽاء الى الهامات الروحٌ" ،قود الى الحق كله" (ٌو  ،)ٖٔ/ٔٙمما
ٌذهن المإمنٌن بمواعٌد عمادهم ،وٌوحدهم فً شوتفة اإلٌمان الحً ،وٌحثهم
لحسن هٌكلة  structurationالبنوماتوقراطٌة ومؤسستها ،وٌمسئلهم
 responsabiliserفً أمر "الشهادة للحق" .إن اإلصؽا إٌاهٌُ ،لهمهم كشؾ أهمٌة
نذور المكرّ سٌن الثبلث ،وكشح ؼبار السنٌن عنها ،وجبلء مرماها (أنظر الرسم
التخطٌطً -ٖ-لوحة  .)-ٕ-من األهمٌة بمكان ،التبحر فً وعود التلمذة ،فً كنٌسة
األلؾ الثالث ،تلك الوعود المشبعة بحب ٌسوع ،والمتشاهقة ،بجسارة الروح ،الى
"ملء قامته"ٌ .قضً اإلرتداد الجذري ،بتناول مسؤلة نذور المكرسٌن ،والنفاذ
منها الى وعود المتتلمذٌن لٌسوع ،وعود تعنً كل المعمدٌن بإسمه ،لكونها تصلح
لهم دون تمٌٌز ،وتصح فٌهم دون تفرقةٌ .تم ذلك ،عبر تجذٌر تلك النذور،
المإسّسٌة الطابع والحركة واألداء ،ومن خبلل دحرجة الحجر عما تختزنه من
قٌم سامٌة ،إستبقٌت طوٌبل ،بحالة كمون فٌها ،واألوان آن ،لمهرها بؤسماء وعود
جدٌدة ،أوضح داللة وأصفى شفافٌة ،وأكثر مبلءمة لمتطلبات أبناء األلؾ الثالث.
ٔ -اإللتزام ٌ .جدر تجذٌر مفهوم نذر الطاعة ،المرتبط بثنائٌة أمر /إمتثال،
والمحتكم الى شرعٌة الرئٌس اآلمر صاحب السلطة القانونٌة ،والمعبر عن
إحتمال تخلً المطٌع عن بعض حرٌته وقناعاته وحتى عن مشاركته فً صنع
القرار[،أترى ٌنطق الروح بالرإساء دون المرإسٌن!] ...من أجل إستٌبلد أفهوم
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اإللتزام  ، engagementالمرتبط بثنائٌة وعد/تنفٌذ ،والمحتكم الى مرجعٌة القٌم
اإلنجٌلٌة ،والمعبر عن ممارسة الملتزم كامل حرٌته وقناعاته للمشاركة فً صنع
القرار [وحدها الرٌاح (متى ،)ٕٖ/3واألرواح (لو ٗ ،)ٖٖ/واألمراض لو ٗ،)ٖ3/
تطٌع أوامر ٌسوع ،الذي ،ال أوامر عنده وال شرائع لدٌهٌ ،فرضها على أحد من
الناس ،أو ٌكلفه بها ،وٌوجب علٌه إطاعتها .عند ٌسوع  ،سلة من وصاٌا المحبة
والتطوٌبات الطٌبة ،فقطٌ ،عرضها ،فٌإمن به الناس (ٌو )ٖ٘/ٙأو ٌعرضون
عنه] .اإللتزام ،هو حكمة دخلنة "قوة الروح ،لتؽٌٌر وجه األرض" ...
التجرد ٌ .قتضً تجذٌر مفهوم نذر الفقر ،المرتبط بإستؽٌاب/ؼٌاب
ٕ-
ّ
مادٌات المقتنى ،والمحتكم الى إنتفاء ظاهر المُلك واإلمتبلك ...وبذل الجهد فً
سبٌل إستنباط أفهوم التجرد  ،detachementالمرتبط بنوعٌة التعامل مع
الوسائل المادٌة ،والمحتكم الى أخبلقٌة التملك .لٌس الفقر قٌمة ،ولم ٌكن ٌوما
كذلك ،وإال القتضى من الكنٌسة عدم مكافحته ،بل لوجب علٌها إعبلن الطوبى
لبلدن ولمجتمعات أبتلٌت ببإس العوز ،ولتعطلت لدٌها ،بسبب فقرها ،ولدى
الطٌبٌن الكرام ،إمكانٌة القٌام ب دور السامري الشفٌق ،تجاه كل جرٌح ارٌحا فً
العالم (لو ٓٔ . )ٖ1-ٕ1/ال ٌرٌد هللا األب تشلٌح الناس ما فً أٌدٌهم ،مهما ؼلى أو
بخس مقتناهم ،،بل ٌرؼب فً تحرٌرهم من تعربطاتهم بمقتنٌاتهم ،وتخلٌصهم من
إحتمائهم بؤنظمة القدرة وبرموزها ،واهمٌن أن بها ٌسترون معطوبٌة كٌنونتهم،
ومتوهمٌن أن فٌها ٌضمنون الخلود.ال ٌعطً اإلنسانُ هللا شٌئا ،سوى خطٌئته ،بل
إنه ٌرد هلل ما سبق أن أعطاه هللا إٌاه .التجرد ،هو بطولة هذا التحرر المسٌحً،
لهتك خداع الضمانات األرضٌة ،وتشرٌع نوافذ قلب اإلنسان للحب المسٌحً...
ٖ -النزاهةٌ .قتضً تجذٌر نذر ال عفة المرتبط بحٌاة الشخص البشري
العاطفٌة -الجنسوٌة ،والمحتكم الى مقٌاس التهالك/التمالك عن األرتباط الشهوانً
الفعلً ،المحسوس والملموس ،والدال على اإلمساك عن الشهوات والطٌبات
واللذائذ ...والسعً الى جبلء أفهوم النزاهة  integritéالمرتبط بالصفاء العبلئقً،
وبالنقاء العاطفً ،وبتسامً الشهوانٌة  ،sublimationوالمحتكم الى قداسة جسد
اإلنسان "هٌكل الروح" ،والدال على شفافٌة التواهب الجسدانً corporalité
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الحصري [راجع "الزواج عهد تواحد بالحب" منشورات جامعة سٌدة اللوٌزة:أٌة عائلة

الٌوم ٕٕٓٓ ص ٌ .]ٔٙ1-ٖٔ1طال مفهوم العفة ،علنا ،ظاهر اإلرتباط العبلئقً،
وٌصٌب ضمنا ،بواطنه ،كالزنى فً القلب (متى ٘ ،)ٕ1/وٌتمدد بصعوبة فهمٌة،
لٌشمل الؽٌر بتولٌن والؽٌر مكرسٌن .أما النزاهة ،فتبرز كفعل خٌار وكحالة
إستمرارٌ ،عٌشها اإلنسان بصدق األمانة" ،وٌلتزم" بها بعمق الشهامة ،وٌرقى بها
بمتبادلٌة  reciprocitéالتواثق والتخادم ،مهما كان نمط حٌاته :زواج أو بتولٌة،
تكرس أم ال [راجع د .ماري خوري " المرأة الجدٌدٌة فً منظور اإلنجٌل" .مجلة
المشرق  ٔ111ص ٖٔٓ . ] ٖٕ1-إنها مرقاة نضج إنسانٌة اإلنسان ،وعربون
المصالحة والتواثق النبٌل [راجع "العٌلة مولدة السالم" منشورات جامعة الروح القدس:
الزواج والعائلة ٖٕٓٓ ص ٕٔٓ . ]ٕٖٗ-النزاهة ،هً قداسة التحاب فً العبلقة
الجسدانٌة الحصرٌة ،بٌن الزوجٌن ،تماما كما بٌن المكرس وحبٌبه الثالوث
اإللهًٌ .حب الراهب (ة) كل الناس ،النه سكران بالثالوث وحده ،وألنه كرّس
األب فً إبنه ٌسوع بقوة الروح ،وٌترجم عشقه هذا
جسدانٌته للثالوثٌ ،عشق
َ
دفوق حنان تجاه كل إنسان مات المسٌح من أجله وقام
بمقدار ما ٌتواحد الكاهن بٌسوع ،وٌعٌش حٌاة أخوٌة داخل متحده
الكهنوتً أو العائلً أو الرعائً ،وبمقدارما ٌعتنق المسٌحوفٌلٌا وٌدخلن وعودها
الثبلث ،بمقدار ذلكٌ ،قوى على إستنهاض وعود التلمذة للمسٌح ،لدى المإمنٌن،
وتذهٌنهم بمواعٌد عمادهم ،لجبه منزلقات التنصل واإلستحواز و التشهون ،التً
فٌقوون أذاك،
تروّ ج لها العولمة ،وتطبّعها بإنحبللٌة أخبلقٌة "سادوم-عامورٌة"َ .
على أن ٌكونوا أنبٌاء الرجاء ،فً عالم ٌسارع الى فقدان كل رجاء .وٌمكنون
الشبان والشابات واهلهم ،من عٌش أصالة اإللتزام والتجرد والنزاهة .إن وعود
المسٌحوفٌلٌا ،هً هً عبلمات النسك المارونً ،المرٌمً الطابع .من النسك
إقتات الموارنة ،وعاشوا علٌه ،فقاوموا وصمدوا ،خبلل ٓٓ ٔٙسنة ،وبه شهدوا،
أمام أبناء المشرق ،فً كنٌستهم الرهبانٌة ،كما فً "رهبانٌة زواجهم" ،شاهرٌن
بفخر عظٌم ،فرح التحرر والقٌامة بالمسٌح .
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 -2.3الكاهن صٌاد الناس " :أجعلكم صٌادي ناس"
وحده اإلٌمان المسٌحً الهب بؤصالة مُرسلٌته ،التهاب أصالتها فٌه ،لزؾ
بشرى الفرح بؤبوّ ة هللا .ال مسٌحٌة دون مرسلٌة أو خارجا عنها .ذاك أن
الم سٌحٌة هً دٌانة عالمٌة إختٌارٌة شخصٌة حرة ،ال دٌانة قومٌة توارثٌة عائلٌة
إلزامٌة .إنها تسعى بتؤثٌر معلومً إقناعً وبتعاطؾ ؼٌري ،ال بتؤثٌر معٌاري
إمبلئً وال بتكاتؾ عصبً .المرسلٌة المسٌحٌة ،هً إحترامٌة ؼٌر جهادٌة ،وال
عنفٌة ،هدفها تسٌٌد اإلنسان فً عالمه [ترقب "العلمانٌة ،دعوى تسٌٌد اإلنسان :من
النوموقراطٌة الى الدٌموقراطٌة".منشورات جامعة الروح القدس .تحت الطبع] .إنها
حركٌة الشهادة فً زفها للناس بشرى معنى الوجود ،وؼاٌته اإللهنة بالحب فً
كل من ،الراعً (ٌو
الثالوثٌ ،حملها الٌهم المعمدون شهود القٌامة ،على شاكلة ٍ
ٓٔ ،)ٔ1-ٔٔ/والصٌاد (لو ٘)ٔٔ-ٗ/
ٌشكل ك ّل من افهومً ،الراعً والصٌاد ،أسلوبً عمل وٌجسدان االنطبلقة
الرسولٌة نفسها ،وٌستلهمان الروح الرسالٌة إٌاها ،تلك التً نفح ٌسوع بها
تبلمٌذه لحمل البشرى" ،حتى أقاصً األرض" .فكانت مهمة بطرس أشبه
برسولٌة راعً القطٌع ،وحركة بولس أشبه برسولٌة صٌاد األمم .أما فً حال
تنظٌم االندفاعة البشروٌة ،ومؤسستها مكانٌاً ،وإعدادٌاً ،فٌتٌح األفهومان ،استدالل
ذهنٌتٌن مختلفتٌنٌُ ،مكن توصٌفها والتعرٌؾ بها وفق تسمٌة :ذهنٌة الراعً
وذهنٌة الصٌاد ،كما تظهره معطٌات الجدول [ -1-لمزٌد من اإلٌضاحات ،راجع
" صورة الكاهن ورسولٌته فً األلف الثالث" مجلة المشرق  ٕٓٓ3ص .] ٗ33-ٖٗ1
تصلح هاتان التسمٌتان ،رمزٌاً ،لتفسٌر وقائع َمـ َثـل " المدعوٌن إلى ولٌمة
العرس" اإلنجٌلٌة( ،متى ٕٕ )ٔ-ٔٗ /؛ حٌث تتقصّد الذهنٌة الرعٌوٌة ،معازٌم
الداخل من األهل والمعارؾ والجٌران ،فٌما تستهدؾ الذهنٌة الصٌدٌة ،أهل
الخارج رواد مفارق الطرقات .وتصح أٌضا فً فهم نموالمسٌحٌٌن الدٌموؼرافً،
المتباكى الٌوم علٌه ،فً المشرق :فالذهنٌة الرعٌوٌة ُتـقصِ ر نمو أعداد
المسسٌحٌٌن الدٌموؼرافً ،أو تكاد ،على َولودٌة المخدع الزواجً ،ال ُمقِل أو
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المِكثار ،أما تلك الصٌد ٌة ،فتشنكله أوال ،الى خصوبة جرن العماد ،المتؤتٌة عن
فعل األنجلة ،لتعمٌد الناس أبنا المشرق ،بالقٌم ،وعمادهم بالماء ،إن رؼبوا
ج ّوانٌٌن"
ٔ -ذهنٌة الكاهن -الراعً :توجه إلى "ال ِ
الراعً هو رسول األقربٌن فً الداخل (جدول ٌ ،)-1-هتم بخراؾ
قطٌعهٌ ،عرفها إسمٌاًٌ ،بذل نفسه دونهاٌ .متاز الراعً بالدراٌة والتفانً .انه
رجل التنبٌه واالمرةٌ .عرؾ إكولوجٌا الرعاٌة( ،فصول السنة ،نبات ،حٌوان
البرٌة ،ملكٌات األرض ،ومورفولوجٌتها .)...رمز الراعً عصا الرعاٌة ،عبلمة
مكانته القٌادٌة .بها ٌستعٌن لتؤدٌب الخراؾ ،وإرجاع الشاردة ،وتهشٌل
ا لضواري ،وردع السارق ،والتهوٌل على المتسوِّ ر ،وعلٌها ٌعكز وٌتكً .أما
المخاطر فقوامها :سارق متسوِّ ر ،ذئاب خاطفة ،جبانة األجٌر ذاك الراعً
الدجال ،جفاؾ الطبٌعة ،ورعونة الراعً نفسه فً تناسً الخروؾ الشارد ،وفً
قمعه للخروؾ الحرون .تستسٌػ ذهنٌة الراعً ،قسمة األمور ثنائٌاً ، :مفٌد/
مضر ،أرض خصبة  /ارض جرداء ،خٌر /شر ،ومثله فً نفس السٌاق
المعرفً :مإمن/ؼٌر مإمن أو وثنً ،عارؾ/جاهل ،معلم/متعلم،
إكلٌرٌكً/علمانً ،داخل/خارج ،حظٌرة/برٌة (تكفً هنا قفزة متسرّعة فً الفكر
المإسّساتً ،لتصوٌر الكنٌسة المإسسة ،حظٌرة ،إلخبلص للناس خارجها ،وذلك
بإدؼام ما هو سرانً بما هو مإسّسً)ٌ .جهد الراعً إلنماء القطٌع وإكثاره
باالستٌبلدٌ .رتاح إلى رتابة االستقرار المنتظم ،وإلى االطمئنان إلى " حجر ٌسند
إلٌه رأسه" ،طالما القطٌع مطٌع طٌِّع منضبط .تقوم رسولٌة الراعً – الكاهن،
على عماد الناس بالماء فً الكنٌسة المإسسة  ،هو موظؾ فٌها ،وتكاد تقتصر
مهمته على االعتناء بؤبناء رعٌته وحسب ،إال فً ما ندر .لذا ٌحرص على أوَّ لة
استقامة العقٌدة الدٌنٌة  . orthodoxiaإنه فً رعٌته ،اآلمر بالؽذاء الروحً،
والحاكم عل صحته ،وموزعه للناس ،والمتصدي او المحرض على التصدي
للبدع وللشٌع ،تلك التً تزرع الزإان فً حقله (متى ٖٔ ،)ٕٗ/وتفسد طعام
القطٌع ،وتصّعب علٌه عمله ،الذي كان ٌتصوره هانئا مرٌحا...
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جدول  -3-مقارنة ذهنٌة الراعً وذهنٌة الصٌاد ،بحسب خصائص كل منهما.
الذهنٌة
الخصائص
الفاعل

موضوع
اإلهتمام

المخاطر

الذهنٌة

المرسلٌة

ذهنٌة الصٌاد

ذهنٌة الراعً

Mentalité pècheurale

Mentalité pasteurale

 الصٌاد :رسول البعٌدٌن المجهولٌن مولع بسمك بحار العالم ٌعرؾ عنها رجل الترقب والمخاطرة والمثابرة اسماك داشرة ،جوالة ،شرهة سمك طامع بالطعم بالنماء واالرتقاء شبكة ،صنارة طعم ،عبلمة الدور تؤثٌر معلومً معرفً ؼرور الصٌاد وتهوره وتعنتره القرصان ،تقاعس البحارة ،انواء حٌوانات مائٌة مفترسة -نشاط اقتحامً اجتذابً عدائً

 الراعً :رسول القرٌبٌن االقربٌن ٌهتم بخراؾ قطٌعه ٌعرفها بؤسمائها رجل الدراٌة واإلنتظام والرعاٌة حٌوانات داجنة ،ساكنة ،قانعة قطٌع ٌنقادٌ ،تبعٌ ،متثل صوت ،عصا عبلمة المكانة تؤثٌر معٌاري امبلئً رعونة الراعً وسوء وتدبٌره السارق ،جبانة االجٌر ،قحط ،حرون ذئآب خاطفة ضواري -تجاهل واهمال خراؾ الخارج االخرى

 جذب اسماك جدٌدة وجمعها اكثار السمك بتطوٌر ادوات الصٌد تفكٌر تعددي ،اقتراحً ،التزامً مٌل لتمثل عقلٌة مجنون هللا مهمة انجلة العالم بالقٌم اهتمام باجتذاب كل الناس الخبلص مباح ومتاح للجمٌع -اوّ لة قوٌمٌة الممارسة orthopraxie

 انماء القطٌع وحماٌته اكثار الرعٌة باالستٌبلد تفكٌر تؤحٌدي ،تنمٌطً ،الزامً مٌل لتطبٌع عقلٌة موظؾ المقدس مهمة عماد الناس بالماء (وبالدم) اهتمام بسبلمة الرعٌة وعافٌتها  -الخبلص ٌتحقق داخل الحظٌرة -اوّ لة قـوٌمٌـة العـقـٌدة orthodoxie

ٕ -ذهنٌة -الصٌاد :إرسال إلى "البرانٌٌن"
َّ
تتزخر ذهنٌة الكاهن الصٌدٌة ،من مجمل ما قام به ٌسوع لجذب الناس
إلٌه ،عمبلنٌاً ،بدأ ً من صٌده التبلمٌذ رسبلً له ،حتى صٌده شاول – بولس،
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رسوالً لؤلمم ،مروراً باجتذابه السامرٌة ،داعٌة إلٌهٌ( ،و ٖ ،)ٕ1/وتحرٌره
ممسوس ،جدرة داعٌة له (مر  )ٕ3/3والمجدلٌة كارزة باسمه ،وزكا العشار
مرسبل منه ،وتلمٌذي عماووس الهوتٌٌن عنه ...إنها ذهنٌة إنجٌلٌة ،لم ٌعرفها
ٌقو
شعب العهد القدٌم ،فً أي من أنماط حٌاته الزراعٌة والحرفٌة ،عملٌاً ،ولم َ
على معرفتها ،نظرٌاً ،بسبب الطابع القومً للدٌانة الموسوٌة religion de type
 . nationalإنها ذهنٌة العهد الجدٌد ،بنسبة الطابع العالمً لئلٌمان المسٌحً،
لكون ٌسوع الكلمة المتؤنسن ،هو نور العالم" ،وله خراؾ أخرى من ؼٌر هذا
القطٌع والحظٌرة" (ٌو٘ٔ ، )ٔٙ/علٌه اإلتٌان بها وإسماعها صوته ،فٌكون العالم
كله "رعٌة واحدة لراع واحد"( ،متىٖٔ .)ٗ1/ألع َّل ٌسوع ألمح ،فً تطلعه
الرسولً هذا ،إلى اقتناص خراؾ حظائر ؼٌره والى اشتهاء مقتنى سواه؟؟!!.
نعم ،فً منطق العهد القدٌم الدٌنً .أما فً منطق العهد الجدٌد اإلٌمانً ومرماه
الروحً ،فبل .إنها ذهنٌة الصٌاد ،الذي هو رسول األبعدٌن والمستبعدٌنٌ ،عتبرهم
ذواتا  sujetsأحراراً ،مستقلٌن ذاتٌا  autonomeتواقٌن للتحرّر من عصبٌات
العشائرٌات والقومٌات والعنصرٌات .الصٌاد هو رجل المخاطرة والمثابرة،
ٌعرؾ عن سمك صٌده .مٌدان عمله هً بحار العالمٌ .متاز بمهارته فً تقنٌات
الصٌد والبوصلة ،وبحكمته فً تحٌٌن الفرص ومعرفة حركة الرٌح ،والموج،
واألنواء ،والطقس ،ونوع السمك ،وٌمتاز بمثابرته على المشرعة والشراكة
والتنفٌذٌ .جابه جما ً من األخطار (األنواء ،فساد الشباك والطعم ،أسماك مفترسة،
القرصنة ،إضافة الى تهوره ،تقاعس البحارة وإحبطاتهمٌ )...عود فشل الصٌد،
إما إلى نفور السمك ور فضه الشباك ،إذ ذاك ،على الصٌاد المثابرة ومعاودة إلقاء
الشبكة مرة تلو مرة ،كما طلب ٌسوع من بطرس ،و"فً وقته وفً ؼٌر وقته"،
ب ما فً الشبكة ،أو طٌش الصٌاد ،أو فساد
على حد قول بولس .وإما بسبب عٌ ٍ
الطعم :إذ ذاك ٌقتضً إصبلح الشباك وتصوٌب استراتٌجٌة الصٌدٌ .توقؾ على
الصٌاد إلقاء الشبكة ال إدخال السمك فٌها .ذاك أن الشبكة ال تش ّكل أسلوب قمع
للسمك الداشر ،وال أداة ردع للكواسر المائٌة .إنها أداة ،حاملة المعنى ،هً
مطالعة معرفٌة  ،cognitiveاقتراحٌة ،معلومتٌة  ،informationelleال مطالعة
معٌارٌة ،إمبلئٌة وعقٌدٌة ،كحال الشرٌعة المقدسنة .قوام ذهنٌة الصٌاد ،فكر
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احترامً تعددي اقتراحًٌ ،جتذب السمك وٌحبب الٌه االلتزامٌ .ثابر الصٌاد
بمنطق "مجنون هللا" ،المفتون به فً إكثار صٌده ،باستقدام المزٌد والجدٌد منه.
ٌتعامل مع أسماك متنوعة ،بها جوع كٌانً مزمن ،للنماء واالرتقاء ،تلقاه فً
تؤثٌر شبكة القراءة اإلنجٌلٌة ،فتخلص ،كما تملٌ َذيّ عماووس .تقوم رسولٌة
الصٌاد – الكاهن ،على أنجلة العالم بقٌم اإلنجٌل ،واجتذاب كل من مات المسٌح
من أجلهم وقام ،بفضل نور فهم اإلٌمان ،الذي تشعه الشبكة
ٌتمتع الراعً والصٌاد بنفس أخبلقٌة إعبلن البشرى ،وٌتماٌزان فً ما
خ ص الطبٌعة النضالٌة فٌها .سادت ذهنٌة الصٌاد فً الكنٌسة األولى ،وبخاصة
فً مرحلة كنٌسة الدٌامٌس ،الما -قبل قسطنطٌن (ٗ ،)ٖٖ1-ٕ1وتراجعت بعد
ذلك ،أمام تمدد ذهنٌة الراعً فً كنٌسة العلن ،واستتبابها فٌها ،بنسبة استقرار
الكنٌسة فً المجتمع المدنً – السٌاسً ،وبنسبة ارتٌاحها الى االستمتاع بضمانة
النظام الزمنً ،عدى اختراقات ظرفٌةٌ ،فسّرها عبر التارٌخ ،النفاذ إلى "أرض
الرساالت" .من المتوقع ،بل من المرجو ،أن تتؤلق ذهنٌة الصٌاد فً كنٌسة األلؾ
الثالث ،وتستعٌد وجهها الرسولً األول ووهجه ،وقد تعرّ ت ،كالطالع من
معمودٌة الدم ،من اسمال اقتحامٌة المنافحة  ،prosélytismeومن أطمار
دفاعٌات التبرٌر  ،apologétiqueومن خ َِرق التفاسٌر البلهوتٌة الهرئة،
واإلمْ رة ،وأصبحت أكثر صدقٌة
ونفضت عنها ؼبار االستعبلء والتشاوؾ
ِ
وأعمق إنسانٌة ،وأرفع روحانٌة .تتعهدها الكنٌسة فً معاهد التنشئة الكهنوتٌة
واإل عداد البلهوتً ،وتعتمدها ،فً مشرق األلؾ الثالث ،وبخاصة فً المجتمعات
اإلسبلمٌة ،إستراتٌجٌة بشروٌة ،تذهن المعمدٌن بها ،لٌنطلقوا الى كل قطاعات
حٌاتهم االجتماعٌةٌُ ،لقون فٌها ،بؤناقة االحترام" ،حبة خردل" حب هللا اآلب (متى
ٖٔ ،)ٖٔ/من أجل استقدام الملكوت ،وإقامته ،اآلن وهنا .ان األرض كلها هً
أرض األنجلة ،والمسٌحٌون ،هم هم الٌوم ،موضوع مسحنة مستدامة ،فكم به،
أولئك الذٌن لٌسوا كذلك بعد.
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ٌرجو المإمنون من الكاهن ،ومن السلطة االكنسٌةَ ،ت َم ّثـل جذرٌة أفعال
إرتداد ثبلث ،تطال :التوجهات والتحوالت والخٌاراتٌ ،عٌشها الكاهن ،وٌشاركه
فٌها المإمنون فً الكنٌسة ،تحت العناوٌن التالٌة:
أ  -التوجهات األساسٌة لدى الكاهن
ٔ -سلوك قٌادة ،ال سلوك زعامة
ٕ -شهادة كنسٌة ،ال شهادات فردٌة
ٖ -سلطة "ؼسل األقدام" ،ال سلطة صولجان الملك
ٗ -حكمة تخطٌط جماعً ،ال عمل إرتجالً متفرد
٘ -بطولة إشراك والتزام ،ال قٌلولة تكلٌؾ وتطٌٌع
 -ٙقداسة إرتداد ومطانٌة ،ال حركة ترمٌم وتجمٌل
 -1فعل ضمٌر وجسارة نبوٌة ،ال إنفعال وصدى ؼٌبوبة
ب  -التحوالت اإلستراتٌجٌة لدى الكاهن
ٔ -من فوقٌة التؤثٌر المعٌاري الى خمٌرٌة التؤثٌر المعلومً
ٕ -من ضمانة النظام الى معطوبٌة الحب
ٖ -من ضبابٌة المعامبلت الى شفافٌة التعامل
ٗ -من ذهنٌة موظؾ الى عبقرٌة نبً
٘ -من رجل الدٌن الى رجل اإلٌمان
 -ٙمن اإلمتثالً الطاعوي الى التشاركً النضالً
 -1من التشرنق واإلستتباع الى المعنٌة واإللتزام
ج  -األولة فً الخٌارات لدى الكاهن
ٔ -أولة مستحٌل المثال ،على الممكن الواقع
ٕ -أولة الواقعٌة الروحٌة ،على الواقعٌة السٌاسٌة
ٖ -أولة الدور النبوي ،على الدور الملوكً والكهنوتً
ٗ -أولة سبلمة الممارسة ،على سبلمة العقٌدة
٘ -أولة الفعل اإلجتماعً على الفعل الفردي
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الرعْ ٌوٌة
صٌْدٌة" على الذهنٌة َ
 -ٙأولة الذهنٌة "ال َ
 -1أولة لقاء ٌسوع الكلمة ،على اإلننتساب الى الكنٌسة

ٖ -ٖ.الكاهن رسول الحب "تحابوا"
إن صح أن من فعله ٌعرؾ اإلنسان ،فذلك ألن تقوٌم الفعل ٌعتمد خصائص
محددة ،إن صحت فٌه ،صح حسن تقدٌر صاحبه .لذا ،قد ٌكون خطاب المسٌحً
(قول ،فعل ،حركة ،رمز) ،خطابا ؼٌر مسٌحً ،وبالعكس ،قد ٌكون فعل الوثنً
فعبل مسٌحٌا ،به "ٌرث الملكوت المعد له منذ إنشاء العالم"(متى ٕ٘ .)ٖ٘/ذاك أن
الحب ،فً المسٌحٌة ،أصبح مرجع كل حكم ومعلم كل أمر ومعٌارسبلمة كل
شرع وإشتراع كنسً .الحب هو الدافع والقٌمة والمقٌاس والمرقاة والؽاٌة .به
تعرؾ قٌمة كل قٌمة .وبدونه ال قٌمة ألٌة قٌمة .تفرغ الخدم من القٌمة ،بفراؼها
من الحب المسٌحً ،وإن إنجزت بإسم ٌسوع" :ألٌس بإسمك تنبؤنا (التعلٌم)،
وبؤسمك أخرجنا الشٌاطٌن (التقدٌس) ،وبؤسمك عملنا المعجزات (التدبٌر) ..إلٌكم
عنً انا ال أعرفكم"(متى  .)ٕٕ-1ومثله ،تسقط أركان المسٌفورٌا فً التفاهة،
بفقدان الحب (عالم بطل وقدٌس ،راجع رسم تخطٌطً  ،)-ٕ-وتؽور وعود
التلمذة فً الببلهة بإفتقادها الى الحب(،راجع رسم  ،)-ٖ-حتى لٌصٌر أصحابها
أتعس الناس .بتؤنسن إبن هللا الكلمة ،إتخذ الحب كثافة وجودٌة ،فتشخصن فً
المسٌح ٌسوع ،وصار حقٌقة تارٌخٌة :هللا فً اإلنسان .بالقٌامة من الموت ثبتت
حـقـٌـقـ ته االهوتٌة وإنجلت حـقـٌـقـٌـتـه :األنسان فً الثالوث ،وقد وحد الكلمة
"الهوته بناسوتنا ،وناسوتنا ببلهوته" ،كما تعلن اللٌتورجٌا المارونٌة أثناء الذبٌحة
اإللهٌة .هللا ثالوث حب .وبالكلمة الحب "كان كل شًء" (ٌو ٔ" .)ٖ/تحابوا ،كما
أنا أحببتكم" تلك هً وصٌة ٌسوع العهد-جدٌدي .فمتى ٌسعنا الحكم على األقوال
واألفعال واألفكار بؤنها مسٌحٌة؟ أٌكفً أن ٌكون قد قام بها مسٌحٌون لتنعت بانها
مسٌحٌة؟ ماهً مقاٌٌسها؟ تظهر معطٌات الجدول ،-3-بعض أهم الخصائص
المسٌحٌة للحب اإلنسانً ،مدرجة فً خمس أبعاد ،تستند الى منابعها اإلنجٌلٌة،
ملهمة ،ومقرونة الى مُعاشها الواقعً هً:
كمراجع توجٌهٌة ِ
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ٔ -تكوٌن الحب المسٌحً  .تقوم بنٌة الحب ،على حرٌة اإلنسان الكٌانٌة،
وعلى الحقٌقةٌ ،نهد الٌها بالبساطة دون تبلعب ،وبالشفافٌة دونما خفاشٌة ،وٌتمثل
معطوبٌة  fragilitéالحب الوجودٌة ،إذاء رفضٌة كل محبوب .إنه حب اآلخرٌن
بؤخبلقٌة الحرٌة وبروحٌة السبلم ،سعٌا الى ترقً الجمٌع فً سلم اإلنسنة
جدول  - 8 -الخصائص المسٌحٌة للحـب االنسانً
الحب
الخصائص
التكوٌن
constitution

[الكمال المسٌحً ]
(متى)48-1/5
الشمول
Extension

[السامري الشفٌق]
(لو )35-22/11
العطاء
Don

[الراعً الصالح]
(ٌو)15-11/11
االستقبال
Accueil

[االبن المخاطر]
(لو )32-11/15

الحب المسٌحً
Amour Chrétien

 الحرٌة الحقٌقة البساطة الشفافٌة المعطوبٌة العالمٌة البلشرطٌة الكاملٌة المساواة التعاطفٌة المجانٌة المحبوبٌة السخائٌة جرأة المبادرة البلإستردادٌة السكٌنة الجهوزٌة المسامحة الفرح -االخوّ ة

- liberté
- vérité
- simplicité
- transparence
- fragilité
- universalité
- inconditionnalité
- intégralité
- égalité
- empathie

- gratuité
- aimabilité
- générosité
- oser entreprendre
- irréversibilité
- sérénité
- disponibilité
- pardon
- joie
- fraternité
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فً الواقع
الفعـلً
حب
بؤخبلقٌة الحرٌة
بروحٌة السبلم
لترقً الجمٌع
حب
كل إنسان
كل االنسان
إلسعاد اإلنسان
حب
دون حساب
دون أحكام
إلستنهاض الكل
حب
اآلخر كما هو
اآلخر ألنه هو
لٌصٌر كما ٌرٌد

العالقة
Relation

[الطوباوٌات]
متى 11-3/5

 الوثوقٌة األمانة الصدقٌة النزاهة -المتبادلٌة

- crédibilité
- fidélité
- sincérité
- intégrité
- réciprocité

حب
بكل مرإة
بكل إحترامٌة
لتحقٌق الذات معا ً

ٕ -شمولٌة الحب المسٌحً ٌ .وسع الحب قلب اإلنسان لٌضم ناس العالم
أجمعٌنٌ ،حبهم بكلٌتهم حبا ؼٌر مشروط ،فٌهدم بالمساواة ،الفواصل
والمفاضبلت بٌنهم  ،وٌتعاطؾ مع كل منهم .أنه حب كل إنسان وكل اإلنسان،
من أجل ترقً الجمٌع فً سلم السعادة
ٖ -عطاء الحب المسٌحً ٌ.ضج الحب بصاحبه للبذل بمجانٌة كلٌة،
وللعطاء بسخاء تام ،ال ٌعرؾ المحاسبة والمجازاة إلسترداد عطاآته ،له جرأة
المبادرة بدافع من محبوبٌة خالصة أعدها مسبقا وأستعد لحب من ٌلقاهم على
دروب الحٌاة .إنه الحب دون حساب ودون أحكام والمسبقات ،من أجل إستنهاض
الكل لصناعة الخٌر
ٗ -إستقبال الحب المسٌحً ٌ .متاز الحب "بتخمٌر" صاحبه بالسكٌنة
الرزٌنة ،لٌبقى بحالة جهوزٌة ؼٌرٌة ،وٌقوى على ألقٌام ببطوالت المسامحة
والمصالحة والمصافحة ،وإشعال "نور" الفرح ،ونشر "ملح" األخوة بٌن الناس
والمجتمعات .إنه حب اآلخر كما هو  ،وألنه هو ،لٌصٌر هذا اآلخر كما ٌلهمه
الروح القدس الٌه
 -5عالقة الحب المسٌحًٌ .لح الحب على صاحبه لٌبنً ،مع أآلخرٌن،
عبلقة تواثق شرٌؾٌ ،عٌشها بؤمانة متجردة بوجه خٌانات اآلخر ،وبالتزام
الصدقٌة الصدوقة إذاء جبانات اآلخر ،وبمبلزمة النزاهة المحررة قبالة تعهّر
سلوكات اآلخرٌ ،ئن الحب لتذهٌن الناس بالمتبادلٌةٌ ،عرضها علٌهم بدٌبل سامٌا ً
على المستوى األخبلقً والقٌمٌا والحقوقً ،عن ضعة التكمٌلٌة وقسمة القٌم
جنسوٌا وثقافٌاً ،وعن مهانة التمٌٌز عرقٌا ودٌنٌاً .إنه حب أآلخرٌن بملء المروءة
وبكل إحترامٌة ،من أجل تحقٌق الذات معا ً
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الحب المسٌحً ،هو رحٌق األنفس األنٌقة ،فً توقها الى فضاء "اإلنسان
الكامل" ،تتقصده وراء كل مقصد ،وإن تـعـثرت فً سعٌها الٌه ،وتلعـثمت فً
تعبٌرها عنه .اإلنسان الكامل هو المسٌح ،الكلمة ،الحب المتؤنسن ،الذي وحّد فً
شخصه ،هللا واإلنسان ،وأتم التطابق بٌن الناسوت والبلهوت ،بٌن الصورة
والمثال .وإستودع ذاته المإمنٌن به ،ودٌعة حبٌ ،ؤوّ نونه فً دقائق حٌاتهم.
بمقدار ما ٌكسر الكاهن خبز جسد الحبٌب اإللهً إفخارستٌا ،وبمقدار ما ٌحمل
للناس حبه المسٌح ً تجسٌدا فعلٌا لحب ٌسوع لهم ،بمقدار ذالك ٌتضاعؾ لدى
الناس ،إحتمال تؤثرهم بهكذا حب محرر ،وٌروحون ٌتعشقون ٌسوع الحب.
ٌصعب على نقاوة الحب المسٌحً ،التعاٌش مع ؼشاوة رواسب نمطٌة،
جرت علٌها ُتـ َقوٌّات الجماهٌر الدٌنٌة ،وإستبقتها دٌانات الجماهٌر فً بطون
تعبداتها  ،إن بسبب إرتٌاح رجال الدٌن الٌها ،وإن بسبب تقاعسهم عن تنقٌة
اإلٌمان من شوائب تعابٌره السالفة .إنها رواسب مرتبطة بصورة ،عن هللا وعن
اإلنسان ،ال تزال سارٌة بٌن المإمنٌن :كٌؾ ٌكون هللا أب ،وتصح مخافته أو
أرضاإه من قبل المإمنٌن به؟! أترى عانى اإلبن الضال من قساوة أبٌه ،فتمرد
علٌه ،وإستحصل منه على المٌراث ،وإرتد عنه؟ أتراه كان لٌرتد الٌه ،بعد
معاناته ،لو أستمر على مخافته منه (لو٘ٔ)ٖٕ-ٔٔ/؟ .ألعل بطرس ذرؾ دموع
الندامة ،فً إثر تنكره لٌسوع ،بدافع مخافته من معلمه ،وخوفه على جلده من
إقتصاص سٌده؟ أم بدافع أكٌدٌته من حب ٌسوع الؽٌر مشروط له؟ أتكون عناٌة
األب عناٌة تدبٌرٌة حاكمٌة ،أم إنها عناٌة الهامٌةٌ" ،هب سائلٌه الروح القدس"
وحسب (لو ٔٔ )ٖٔ/؟ٌ .جدر بالكاهن تبٌان قصور صٌػ هذه الرواسب ،للتعبٌر
عن إدراك أبوة هللا ،وإستبدالها بمقوالت مسٌحٌة محررة ،هذه بعض عناصرها
الخام ،وبعض تعابٌر مقاربة الفضائل البلهوتٌة:

أ  -المقوالت المحررة
ٔ -رأس الحكمة حب األب ،ال مخافة هللا
ٕ -الخطٌئة هً ؼٌاب الحب ،ال عصٌان الشرٌعة
ٖ -المسٌحٌة دٌانة المطلق ،ال دٌانة مطلقة
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عناٌة األب إلهامٌة ،ال عناٌة حاكمٌة
هللا أبٌ حبٌ خالص ،ال إله مشترع دكانجً
اإلنسان السٌد هو مشروع األب ،ال مكلؾ بمشروع هللا
األنسان أبن األب بابنه ٌسوع ،ال عبد منصاع له تعالى

ب  -الفضائل الآلهوتٌة
لطالما شدد الخطاب الدٌنً على "ٌنبؽٌات" تدٌّن المإمن وعلى"واجباته"
تجاه خالقه ،وأبقى فً الظل هوٌة هللا أب ٌسوع وتؽافل عن روعة عبلقة المعمد
البنوٌة معه ...كٌؾ ٌصح ،مثبل ،تآلؾ الحب المسٌحً مع الواجب الشرعً،
أكان المقصود هنا ،واجب دٌنً أم واجب زوجً؟ طالما أن الحب هو فعل حرٌة
شخصٌة والتزام حر ،منبته القلب ومآله شخصنة اإلنسان ،بل والهنته ،وإال بطل
أن ٌكون حبا ما نتحدث عنه ،فٌما الواجب هو امر تكلٌفً أدواتً ضروري
مفروض ،ال عاطفة فٌه ،وعبلمته بعض الحركات والتحركات (راجع جدول .)-3-
الواجب :فعل الزام ،مكبل بمثلث :الشرٌعة والتكلٌؾ واإلمتثال .أما الحب فهو
فعل التزام مرتبط بمثلث :القٌمة واإلعتناق والوعد .من الموجع المضنً ،تطبٌع
خطاب كنسًٌ ،تحدث بعد ،مثبلً ،عن "واجب سماع" القداس ،بمناسبة أكمل
ولٌمة حب أفخارٌستً حققها الكلمة إبن اإلنسان ،فً تارٌخ بنً اإلنسان ،وتحوٌل
سخائٌة عبلقة الحب ،الى حسابٌة ممارسة الواجب !؟ ومثله ،من المإلم المفجع،
التحدث عن "واجبات زوجٌة" ،فٌما المقصود داخل العٌلة ،بناء عبلقة تواهب
حب جسدانً ،وإقامة عرس متبادلٌة التخادم والتفارح والتخاصب .والحال أن
ٌسوع دعى الى المستحٌل" :كونوا كاملٌن كما أباكم السماوي كامل هو"
(متى٘ .)ٗ3/أي إنه دعى الى كمال هوٌة األب الحب ،وهذا هو مستحٌل
المسٌحٌة ،ال الى كمال طبٌعة األب ،وهذا محال ال تدعٌه .ف َمن تماهى بكمال
األب ،تماهى بحب األب للخلٌقة كلها التً عن حبه صدرت .فمن ال ٌحب كحب
األب وكما أحب ٌسوع ،بطل أن ٌكون مسٌحٌاً ،أو انه لٌس مسٌحٌا ً بعد .ال شؤن
للواجبات وللمفروضات والٌنبؽٌات ،فً مٌدان مجانٌة متبادلٌة الحب ،أكان الحب
هو ذاك المعاش داخل الثالوث ،أم حب الثالوث لئلنسان ،أم الحب المُعاش بٌن
53

الناس ومع الثالوث .لذا ٌقتضً التركٌز على إبراز مبتدا الفضائل البلهوتٌة،
وكشؾ صورة األب المشرقة فٌها (ٌو ٗٔ ،1/متىٔٔ ،)ٕ٘/على النحو التالً ،مما
ٌقوي إٌمان المعمدٌن ببنوتهم لؤلب ،وٌبرز مرجعٌة هوٌة األب وحٌاة الثالوث،
وٌولً األولة ألنموذجٌة عمل األب "،كونوا كاملٌن كما أباكم فً السماء" .فٌحرر
إذ ذاك أبناء المشرق ،من صورة عبلقة عبد أصؽر بمواله األكبر ،ومن رباط
تابع قاصر بسٌده المشترع األقدر ،ومن إرتباط مؤمورجاهل بآمره عارؾ:،
ٔ -اإلٌمان  :هو الٌقٌن بؤن األب ٌإمن بً وٌثق بً ،ال أن أإمن باهلل ،وقبل
أن أومن به
ٕ -الرجاء  :هو التؤكٌد بؤن األب ٌنتظرنً وٌؤمل بً ،ال أن أنتظر هللا ،وقبل
أن أترقبه
ٖ -الحب  :هو الوثوق بؤن األب ٌحبنً وٌلهؾ الً ،ال أن أحب هللا ،وقبل أن
أحبه
لٌست المسؤلة ،مسؤلة معرفة مدى إستمرار بروز الدعوات اإلكلٌرٌكٌة،
وهل سٌبقى هناك كهنة فً الكنٌسة ،أم ال ،بل ما إذا سٌكون هناك كهنة ،هم
"شهود قٌامة وصٌادو بشر" ،التقوا المسٌح المحرر ،وتعشقوه شخصٌاً ،وإختبروا
فتوة اإلٌمان بالثالوث روحٌاً ،وإنشتلوا فً زٌتونة الكنٌسة لتؤوٌن حرارة الحب
اإللهً فً العالم ،وإندفعوا ٌُنعشون ماوٌة الرجاء بٌن الناس ،وٌستولدون السبلم،
أنى توجهوا فً المشرق وفً العالم .هإالء ٌتعاطفون مع كل اآلخرٌن ،بحكمة
الكلمة وبقداسة السٌرة وببطولة حٌاةٌ :زفون البشرى بٌن الناسٌَ ،جمعون أفراح
ومعاناة إخوتهم بنً البشر ،وٌرافقونهم الى ولٌمة عرس الحملٌ ،دعونهم
للمشاركة فً رفعها لؤلب ،ذبٌحة روحٌة وصبلة شكر ،وٌكسرون ،للمإمنٌن،
جسد الكلمة" ،الخبز النازل من السماء" ،وٌإ ّكـلون الناس ،على مائدة معجزة
إفخارستٌة حبه اإللهً ،فٌصٌر الناس أبناء األب فً إبنه ٌسوع ،وتتحول أرض
اإلنسان سماء ملكوت األب ،اآلن وهنا:
"هوذا ٌسوع  ،كونوه أٌها الكهنة".
د.سمٌر الخوري
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