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مقدمة
د، هو كنائ�س ال�رشق الأو�سط، للوقوف  دَّ لهذا الكتيب جماٌل محُ
عند عالقاتها املتبادلة، انطالًقا من واقعها احلايل، بغية اأن نبني، قبل 
كل �سيء، ما يجمع بينها ويوّحدها )روؤية اجلانب الإيجابي(، وما 
ال�سلبي(،  الوقت احلايل )روؤية اجلانب  اإىل  بينها  نقاط اخلالف  هي 
اإىل  للو�سول  بها  نقوم  اأن  ن�ستطيع ويجب  التي  وما هي اخلطوات 
التخّلي  اأرادها ي�سوع )روؤية الأمل(، من غري  الكاملة كما  الوحدة 

عن التقاليد اخل�سو�سية امل�رشوعة )الروؤية ال�ستيعابية(.
على  عناوينها  �سَعت  وحُ ق�سرية،  ف�سول  يف  نعر�سه  كّله  وهذا 

�سكل ا�سئلة، هي:
1( ما هي كنائ�س ال�رشق الأو�سط وكم عدد موؤمنيها؟

2( ما هي نقاط الوحدة بني جميع امل�سيحيني يف ال�رشق الأو�سط؟
3( ما هي نقاط الختالف التي ل تزال قائمة اإىل الآن؟

4( ما هي اأ�سباب النق�سام يف التاريخ؟
5( على عاتق َمن تقع م�سوؤولية النق�سامات؟

6( ماذا ميكن اأن نعمل لتعزيز الوحدة؟
7( ماذا ميكن اأن نعمله مًعا يف الوقت الراهن؟

8( ماذا ل ن�ستطيع اأن نعمله مًعا؟
9( هل ميكن اأن ننتقل من كني�سة لأخرى؟ لنت�ساءل، يف ختام هذه 

اجلولة: هل من اأمل للوحدة يف امل�ستقبل؟

سلسلة  »بـاب  اإلميان«

امل�سيحي إميان  ال

1. »اإين اأومن، يا رب، ولكن زدين اإميانا« مدخل اإىل قانون الإميان
بالةحُ الدينّية 2. الإميانحُ امل�سيحّي والالمحُ

بالةحُ الدينّية يف م�سريتها نحو الوحدة 3. الإميانحُ امل�سيحّي والالمحُ
4. الّلحُ اأَمْ الإن�سـان ؟
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الف�سل الأول

ما هي كنائ�س ال�رشق الأو�سط وما عدد م�ؤمنيها؟

نظرة عامة
ون. من  يحُجِمع عليه املخت�سّ ل يوجد تعريف لل�رشق الأو�سط 
ونعني  �سيا�سية،  خلفية  اأية  عن  بعيًدا  عملية،  طريقة  نتبّنى  جانبنا، 
ت�سمل  التي  وال�سيا�سية  اجلغوافية  املنطقة  تلك  الأو�سط  بال�رشق 
�سوريا،  العراق،  م�رش،  تركيا،  ايران،  اأرمينيا،  هي:  بلدا،   18
الكويت،  ال�سعودية،  الردن،  فل�سطني،  ا�رشائيل،  قرب�س،  لبنان، 
مان، اليمن. يف اجلدول التايل، نلقي  الإمارات، قطر، البحرين، عحُ
)�سنة  الإح�ساءات  اآخر  بلد على حدة، وفق  �سكان كّل  نظرة على 
2013(، ونذكر فيه: ا�سم البلد، وم�ساحته، وعدد �سكانه، وعدد 
ولكننا  ال�سكان.  جممل  اإىل  بالن�سبة  املئوية  ون�سبتهم  فيه  امل�سيحيني 
نلفت النظر هنا اإىل اأن الأرقام ق�سية �سائكة يف ال�رشق. فاحلكومات 
متيل بالغالب اإىل تقلي�س هذه الأرقام، بينما متيل الكنائ�س اإىل املبالغة 
فيها. فالأرقام يف ال�رشق لي�س لها قيمة ح�سابية فح�سب، بل وقيمة 
فكرة  اأقّله،  التايل،  اجلدول  يعطينا  الأحوال،  كل  ا. يف  اي�سً معنوية 
الدقة  ب�ساأن  اأن جنزم  البلدان، من غري  تلك  امل�سيحيني يف  عن عدد 

احل�سابية لهذه الأرقام.

ن�سبة
امل�سيحيني امل�سيحي�ن ال�سكان امل�ساحة البلد 

%0.3 200.000 76.789.000 1.648.200 ايران
%0.09 74.000 76.081.000 774.815 تركيا

%2.5 850.000 35.404.000 434.128 العراق
%5 1.050.000 22.169.000 185.180 �سوريا

%39 1.610.000 4.127.000 10.452 لبنان
%3 266.000 8.047.000 20.918 ا�رشائيل

% 0.13 58.000 4.421.000 6.385 فل�سطني
%6 390.000 6.517.000 89.794 الردن 

%5.5 30.193.000 2.149.690 ال�سعودية
%11 460.000 3.852.000 17.818 الكويت

%6 458.000 8.659.000 83.600 الإمارات 
%8 144.000 1.917.000 11.607 قطر
%5 74.000 1.546.000 762 البحرين
%2 73.000 3.942.000 309.500 مان عحُ

%0.013 3.000 25.252.000 527.968 اليمن
%13 10.895.000 84.605.000 1.001.449 م�رش

%98.7 3.352000 3.500.000 29.743 اأرمينيا
%96

%0.05
850.000

15.000
888.000
295.000

5.896
3.355

قرب�س
قرب�س لرتكية

%6 22.314 ,000 398.204.000 7.310.260 املجم�ع
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املنطقة  هذه  يف  ي�سّكلون،  امل�سيحيني  اأن  ب�سهولة  نالحظ 
البلدان  جميع  يف  متواجدون  وهم  �سغرية،  دينية  اأقلّية  العامل،  من 
الثنني  هوؤلء  توزيع  وميكن  متفاوتة.  بن�سب  ولو  املذكورة، 
اأو  رئي�سة،  جمموعات  اأربع  على  امل�سيحيني  من  مليوًنا  والع�رشين 
على »اأربع عائالت كن�سّية«، وفق ال�سيغة التي تبّناها جمل�س كنائ�س 

ال�رشق الأو�سط، وهي:
1( الكنائ�س الأرثوذك�سية ال�رشقية1؛

2( الكنائ�س الأرثوذك�سية؛
3( الكنائ�س الكاثوليكية؛

4( الكنائ�س الإجنيلية )الربوت�ستنت(.

ت�سّم املجموعة الأوىل الكنائ�س الأرثوذك�سية الثالث القدمية: 
كنائ�س:  اأربع  الثانية  واملجموعة  وال�رشيانية2؛  والقبطية،  الأرمنية، 
الروم الأرثوذك�س يف بطريركيات ال�سكندرية واأنطاكية والقد�س، 
واأبر�سية قرب�س؛ واملجموعة الثالثة �سبع كنائ�س كاثوليكية بطقو�سها 
موارنة،  �رشيان،  كاثوليك،  روم  اأقباط،  كلدان،  اأرمن،  املختلفة: 

الكنائ�س  بها  فنعني  ال�رشقية«،  »الكنائ�س  كلمة  ن�ستعمل  عندما  الكتيب،  هذا  يف   )1
التالية: القبطية وال�رشيانية والأرمنية الأرثوذك�سية.

واإليهم يجب اأن ن�سّم امل�سيحيني املغرتبني من الكني�سة احلب�سية، وارتريا )كما هو   )2
العربية،  اجلزيرة  ويف  الهند.  يف  مالنكاريني  و�رشيان  املقد�سة(  الأر�س  يف  احلال 
هنالك اآلف من امل�سيحيني الهنود، البع�س منهم من الكني�سة الكاثوليكية، وغريهم 
اأع�ساء يف جمل�س كنائ�س ال�رشق  لي�سوا  من الكنائ�س ال�رشقية. ولكن هوؤلء جميًعا 

الأو�سط.

لتني؛ واملجموعة الرابعة معظم الكنائ�س الإجنيلية )الربوت�ستنت(: 
م�سيخيني،  اإ�سالحيني،  )لوثريني،  اإجنيليني  )اأ�سقفيني(3،  اأنكليكان 
الكني�سة  تن�سّم  مل  الآن،  وحلد  ال�سغرية(.  اجلماعات  من  وغريهم 
من  اأنها  مع  املجموعات،  هذه  من  واحدة  اإىل  ال�رشقية  الأ�سورية 
»الكني�سة  با�سم  �سابًقا  رفت  الأو�سط، وعحُ ال�رشق  الكنائ�س يف  اأقدم 

الن�سطورية«.
الكنائ�س  فاإن جميع هذه  الليتورجي،  الطق�س  اعتربنا  ما  واإذا 
)الأقباط  ال�سكندري  الطق�س  اأ�سا�سية:  طقو�س  �ستة  على  تتوزع 
الأرثوذك�س والكاثوليك(، الطق�س الأنطاكي )ال�رشيان الأرثوذك�س، 
وال�رشيان الهنود، وال�رشيان الكاثوليك، واملوارنة(، الطق�س الأرمني 
والطق�س  الجنيليون(،  والأرمن  والكاثوليك  الأرثوذك�س  )الأرمن 
)الروم  البيزنطي  والطق�س  والكلدان(،  )الأ�سوريون  الكلداين 
الالتيني  والطق�س  الكاثوليك(،  امللكيون  والروم  الأرثوذك�س 

)الالتني واأكرثية الكنائ�س الربت�ستنتية التقليدية(.
متعددة:  اإثنيات  على  الأو�سط  ال�رشق  م�سيحيو  يتوّزع 
العرب، والأرمن، والإيرانيون، والقبار�سة، والأتراك،  امل�سيحيون 
الأوىل  القرون  اإىل  اأ�سلهم  ويعود  املنطقة،  اأبناء  من  ومعظمهم 
وهي  جديدة،  ظاهرة  �سهدت  الأخرية  العقود  ولكن  للم�سيحية. 
اإىل  هاجروا  الذين  اأخرى،  اأمم  من  امل�سيحيني  من  كبري  عدد  هجرة 

ل ير�سى النكليكان )الأ�سقفيون(، وبحق، اأن يحُدعوا »بروت�ستنت«، ولكننا هنا   )3
نتبنى التوزيعات املتعارف عليها.
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املهاجرون  وهوؤلء  العمل.  ب�سبب  فيها  وا�ستقّروا  الأو�سط  ال�رشق 
واأحبا�س،  و�سودانيون،  و�سريالنكيون،  وهنود،  فيلبينيون،  هم: 
الأم، وفق  كنائ�سهم  اإىل  وينتمون  واريرتيون، ورو�س، ورومان... 

التوزيع بح�سب العائالت املذكور اأعاله.

نبذة �رشيعة لكلٍّ من هذه الكنائ�س4
كلٍّ  عند  طويال  نتوقف  ان  الكتيب،  هذا  يف  ن�ستطيع،  ل 
بتاريخها  تقريبًا(،  كني�سة   30 )وهي  حدة  على  الكنائ�س  هذه  من 
واأ�سلها وبنيتها وليتورجيتها وخ�سو�سياتها الأخرى. نكتفي بنبذة 

�رشيعة عن كّل واحدة.
الكني�سة الأرث�ذك�سية )وتحُدعى اأي�سا اليونانية ب�سبب لغتها الأ�سلية   -
كني�سة  موؤمني  ت�سمل  الأو�سط  ال�رشق  البيزنطي(: يف  والطق�س 
ا�سطنبول(،  )اليوم  الق�سطنطينية  القدمية:  قرب�س والبطريركيات 
واأنطاكية، وال�سكندرية، والقد�س. وبني هذه الكنائ�س �رشكة، 
بينها،  فيما  املتبادل  والعرتاف  والأ�رشار  الإميان  على  تتاأ�ّس�س 
ل الكني�سة الكاثوليكية، يف وثائق املجمع الفاتيكاين الثاين والوثائق الكن�سية  تف�سّ  )4
الالحقة، التمييز بني »الكنائ�س« و»اجلماعات الكن�سية«، وحتتفط با�سم »كنائ�س« 
على  وحافظت  الأ�سقفية،  باخلالفة  تتمتع  التي  امل�سيحية،  اجلماعات  تلك  على 
»اجلماعات  با�سم  وتدعو  والكهنوت.  الفخار�ستيا  خ�سو�سا  ال�سبعة،  الأ�رشار 
لعدم  الفخار�ستيا،  �رّش  على  حتافط  مل  التي  امل�سيحية  اجلماعات  تلك  الكن�سية« 
وجود �رش الكهنوت )راجع قرار يف احلركة امل�سكونية، رقم 14 و 23(. اأما هذه 
الكنائ�س، من جهتها، فاإنها ترف�س هذا التمييز، وترغب يف اأن تحُدعى »كنائ�س«. 

وهذا هو التعبري امل�سكوين الذي نتبّناه هنا.

وقانونّية.  اإدارّية  با�ستقاللّية  تتمّتع  منها  واحدة  كّل  ولكن 
وي�سل عددهم يف ال�رشق الأو�سط اإىل مليونني تقريبا، بينما يعّد 

الأرثوذك�س يف العامل 250 مليوًنا.
الكني�سة  موؤمني  ت�سمل  )امللكيني(:  الكاث�ليك  الروم  كني�سة   -
ال�رشق،  ويف  البيزنطي.  للطق�س  التابعة  ال�رشقية  الكاثوليكية 
بطريركية  وجتمعهم  الكاثوليك«،  »الروم  ا�سم  عليهم  يطلق 
واحدة، متتد على اأنطاكية وال�سكندرية والقد�س. ي�سل عددهم 
يف  عددهم  ي�سل  بينما   ،700.000 اإىل  الأو�سط  ال�رشق  يف 
ملوؤمني  الإجمايل  فالعدد  وبالتايل،   .950.000 اإىل  ال�ستات 
هذه الكني�سة ي�سل اإىل 1.650.000. واإليهم ميكن اأن ن�سيف 
الروم الكاثوليك يف اأوروبا )4 مالين تقريبا( وموؤمني ال�ستات 

التابعني لهم يف المريكيتني.
الكني�سة املارونية: يعود ا�سمها اإىل مار مارون )تويف �سنة 410   -
�سوريا  من  الغربي  ال�سمال  يف  دير  رئي�س  كان  الذي  تقريًبا(، 
حيث ان�سّم اإليه تالميذ كثريون. ولقد ازداد عددهم على مدى 
بطريرك.  مع  م�ستقلة،  ككني�سة  هويتهم  وطّوروا  الع�سور، 
يتواجد العدد الأكرب منهم يف ال�رشق الأو�سط، ويف لبنان على 
وجه التحديد )650.000، 1 تقريًبا(. ويف �سائر بلدان ال�رشق 
اأنحاء  �سائر  ويف   ،90.000 اإىل  املوارنة  عدد  ي�سل  الأو�سط 

العامل اإىل 3.400.000.
ما بني  الكني�سة يف منطقة  ن�ساأت هذه  الأ�س�رية:  امل�رشق  كني�سة   -
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»الكني�سة  بـ  �سابًقا  عيت  دحُ فار�س.  بالد  ويف  )العراق(  النهرين 
ن�سطوريو�س(.   اإىل  )ن�سبًة  بالن�ساطرة  وموؤمنوها  الن�سطورية« 
اأن معظمهم  العراق )100.000(، غري  اأ�سا�ًسا يف  يتواجدون 

هاجروا اإىل امريكا ال�سمالية )300.000(.
وقد  اأ�سوريون،  الأ�سل،  يف  هم،  والكلدان:  الكلدانية  الكني�سة   -
يف  البطريركي  ومقّرهم  الكاثوليكية،  الكني�سة  اإىل  ان�سّموا 
بغداد، ويعدون اليوم 250.000 يف العراق، و50.000 يف 

ال�رشق الأو�سط، ويف العامل 550.000.
تفخر  م�ستقّلة،  كني�سة  اإنها  الأرث�ذك�سية:  ال�رشيانية  الكني�سة   -
اأول  فيه  ترى  الذي  الر�سول  بطر�س  القدي�س  اإىل  بالنت�ساب 
يحمل  الروحي  ها  رئي�سَ اإن  انطاكية.  كر�سي  على  لها  اأ�سقف 
لقب بطريرك، واحلايل منهم هو الرقم 122 من خلفاء القدي�س 
يف  الكني�سة  هذه  امتازت  لقد  انطاكية.  كر�سي  على  بطر�س 
�ساأنها  قّل  فقد  اليوم،  اأما  الوا�سع.  الإر�سايل  بن�ساطها  املا�سي 
من ناحية عددّية، اإذ تعّد على اأكرث تقدير450.000 يتوزعون 
بني ال�رشق الأو�سط وال�ستات. اإىل هذا العدد، ميكن اأن ن�سيف 
2.500.000 من الكني�سة ال�رشيانية املالنكارية يف الهند، وهي 

الإبنة للكني�سة ال�رشيانية الأرثوذك�سية.
الكني�سة ال�رشيانية الكاث�ليكية: وهي كني�سة �رشقية كاثوليكية تتبع   -
تقريبا  وتعّد  بريوت،  مقّرها  بطريركية  وهي  ال�رشياين.  الطق�س 
الأو�سط. ويحمل  ال�رشق  منهم 220.000 يف   ،280.000

راعيهم لقب »بطريرك انطاكية لل�رشيان الكاثوليك«.
برتلماو�س  الر�سولني  اإىل  الأ�سل  يف  تعود  الأرمنية:  الكني�سة   -
غريغوريو�س  القدي�س  هو  احلقيقي  موؤ�ّس�سها  ولكن  وتاداو�س، 
الكابادوقي )املتويف �سنة 332(. يف وطنهم الأم، اأرمينيا، ينتمي 
جميع اأبنائها اإىل الكني�سة الأرمنية الر�سولية )2.600.000(. 
ومقّره  بطريرك«،  اأو  »كاثوليكو�س  يدعي  الأعلى  والرئي�س 
ا�سمياتزين )اأرمينيا(، وينت�رش امل�سيحيون الأرمن اليوم يف بلدان 

كثرية من العامل وي�سل عددهم تقريًبا اإىل 6 اأو 7 ماليني.
الكني�سة الأرمنية الكاث�ليكية: هي كني�سة اأرمنية �رشقية كاثوليكية،   -
تتبع الطق�س الأرمني. ي�سل عدد موؤمنيها تقريًبا اإىل 60.000 
يف ال�رشق، واإىل 570.000 يف العامل كله. اأّما الكني�سة الأرمنية 
الجنيلية، فيعود اأ�سلها اإىل ن�ساط املب�رّشين الربت�ستنت المريكيني 
يف القرن التا�سع ع�رش، وي�سل عددهم تقريًبا اإىل 200.000، 

بني اأرمينيا وال�ستات.
الكني�سة القبطية: يعود اأ�سلها اإىل كرازة القدي�س مرق�س الجنيلي   -
التاريخ  تقلبات  من  بالرغم  م�رش.  من  ال�سكندرية  منطقة  يف 
وال�سطهادات يف القرون الأوىل، فهي الأكرث عدًدا بني كنائ�س 
و12  بني10  ما  اإىل  موؤمنيها  عدد  ي�سل  اإذ  الأو�سط،  ال�رشق 

مليوًنا يف م�رش، منهم200.000 يف ال�ستات.
تتبع  قبطية  كاثوليكية  كني�سة  هي  الكاث�ليكية:  القبطية  الكني�سة   -
الطق�س القبطي، وتعّد تقريًبا 170.000. اأما الكني�سة القبطية 
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الإجنيلية فهي كني�سة لوثرية، وتعّد 300.000.
الكني�سة الالتينية: تعود بدايتها يف ال�رشق الأو�سط اإىل ال�سليبيني   -
بف�سل  الالحقة  الأجيال  عرب  وتطّورت  ع�رش،  الثاين  القرن  يف 
واأهمها  الأو�سط،  ال�رشق  بلدان  الغربية يف  الرهبانية  اجلمعيات 
موؤ�س�ساتها  وعديد  الرعوي،  ون�ساطها  موؤمنيها،  لعدد   –
يف  ان�ساوؤها  اأعيد  التي  القد�س،  يف  الالتينية  البطريركية   -
تقريًبا  املحليون  الالتني  امل�سيحيون  يعّد  ع�رش.  التا�سع  القرن 
ب�سبب  عددهم،  ازداد  الأخرية،  العقود  ويف   .150.000
ا يف �سبه  هجرة العمالة الجنبية، فو�سل اإىل مليونني، خ�سو�سً

اجلزيرة العربية.
الأو�سط،  ال�رشق  يف  يتواجد،  )الربوت�ستنت(:  الجنيلية  العائلة   -
اأما  واحلديثة.  منها  القدمية  الربت�ستنتية،  الكنائ�س  من  العديد 
من  )اأكرث  اللوثرية  الجنيلية  الكني�سة  فهي:  القدمية  الكنائ�س 
ال�سالح  وكني�سة  النكليكانية  الأ�سقفية  الكني�سة  مليون(، 
حتت  فتحُعرف  الربت�ستنتية  اجلماعات  �سائر  اأما  الكلفينية. 
امل�سيح،  كني�سة  املعمدانية،  الكني�سة  الل،  كني�سة  كثرية:  اأ�سماء 

املانونايت... وهم قّلة.

الف�سل الثاين

ما هي نقاط ال�حدة بني م�سيحيي ال�رشق الأو�سط؟

يغلب  امل�سيحية،  الوحدة  عن  احلديث  ولدى  عام،  ب�سكل 
امليل اإىل اإبراز نقاط اخلالف، وهي نقطة انطالق �سلبية وت�ساوؤمية، 
اخلطوط  قبل  املعوّجة  اخلطوط  نذكر  ملاذا  دقيقة.  غري  وبالتايل 
امل�سرتكة  الكثرية  النقاط  من  باحلري،  النطالق،  ينبغي  امل�ستقيمة؟ 
بني جميع امل�سيحيني. كتب البابا يوحنا الثالث والع�رشون: »يجب 
اأن يفّكر كّل واحد، ل مبا يفّرقنا، بل مبا يجمعنا«5. وكتب الطوباوي 
يوحنا بول�س الثاين قائال: »كثريٌة هي الق�سايا امل�سرتكة بيننا، ولدينا 

بالأخ�س م�سرتًكا التوقحُ ال�سادق اإىل الوحدة«6.
لدينا »ربٌّ  اأنه  بول�س  القدي�س  د مع  نردِّ اأن  احلقيقة، ميكن  يف 
واحد، واإمياٌن واحد ومعموديٌة واحدة، واإلٌه واحد اأٌب جلميع اخللق« 
)اأف�س�س 4: 5-6(. فنحن جميًعا نوؤمن باإله واحد وثالوث، خلقنا 
واأحبنا. وكّلنا نعرتف بي�سوع امل�سيح، ابن الل وابن الإن�سان، الرّب 
واملخّل�س. وكّلنا َقِبلنا املعمودية نف�سها يف الثالوث الأقد�س، ونفخر 
فنبارك  امل�سيح7،  يف  حقيقيني  اإخوة  يجعلنا  مّما  »م�سيحيني«،  با�سم 

البابا يوحنا الثالث والع�رشون، اإىل �سّدة بطر�س )1959(.  )5

ن�ر ال�رشق، 3راجع اأي�سا د�ست�ر عقائدي يف الكني�سة، 15.  )6
قد  كانوا  ملا  »ولكنهم  الكاثوليك:  غري  بخ�سو�س  و�سوح  بكل  املجمع  بقول   )7
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الرّب لهذه الهبة العظيمة. وجميًعا نتلو قانون الإميان نف�سه )»نوؤمن«( 
املتج�سد  الل  ابن  واخلالق،  الآب  الل  بنوده:  جميع  يف  ونت�سارك 
الكني�سة،  التقدي�سي،  وعمله  القد�س  الروح  اخلال�سّية،  واأ�رشاره 
احلياة الأبدية8. وجميًعا نعرتف بال�سلطة العليا لكلمة الل يف الكتاب 
والفخار�ستيا.  العماد  الأ�سا�سيني:  بال�رّشين  نحتفل  وكّلنا  املقد�س. 
ولو  واخلدمة،  بالكهنوت  جميًعا  نعرتف  الأ�سكال،  من  وب�سكل 
ب�سَيٍغ خمتلفة. وجميعنا نقّد�س يوم الأحد، ونكرم ال�سليب املقد�س. 
اأ�سا�س  ي�سوع  واجنيل  الع�رش  الو�سايا  يف  يرون  امل�سيحيني  وجميع 
دة  حياتهم اخللقية. اإن الل مينح جلميع امل�سيحيني )ولي�س لكني�سة مدَّ
واحدة( حياة النعمة، والإميان والرجاء واملحبة، وغريها من مواهب 
الروح القد�س الداخلية. وما هو م�سرتك بيننا هو اأي�سا اإكرام الكثري 
ا �سهداء الع�سور الأوىل للكني�سة  من ال�سهداء والقدي�سني، وخ�سو�سً
الواحدة وغري املنق�سمة، بالإ�سافة اإىل كنوز احلكمة للعديد من اآباء 
لعي�س  ي�سعون  املختلفة  الكنائ�س  من  امل�سيحيني  وجميع  الكني�سة. 
ير�سل  الذي  هو  الواحد  فالروح  ر�سولية.  بروح  ون�رشه  الجنيل 
امل�سيحيني للتب�سري يف العامل كّله، وي�سّددهم اإىل حّد بذل الذات من 
اأجل امل�سيح، ِعلًما باأن جميع الكنائ�س لديها �سهداء، �سفكوا دمهم 

بحُّرروا بالإميان الذي نالوه يف املعمودية، و�ساروا به اأبناء ج�سد امل�سيح، فاإنهم بحق 
يف  اإخوة  الكاثوليكية  الكني�سة  اأبناء  فيهم  يرى  وبحق  امل�سيحي،  ال�سم  يحملون 

الرب« )احلركة امل�سك�نية، 3(.
يف قانون الإميان النيقي - الق�سطنطيني، فالكاثوليك والربوت�ستنت، عندما يذكرون   )8

الروح القد�س، ي�سيفون عادًة »والبن«.

يف �سبيل الإميان. ومن احلّق اأن نتكّلم اليوم عن »م�سكونية ال�سهداء«، 
القدميني واحلديثني، اإىل حّد اأن بع�س الكنائ�س تقرتح الحتفال مًعا 

بذكرى م�سرتكة لل�سهداء يف يوم واحد من ال�سنة.
امل�سيحيني.  جميع  يتقا�سمة  عظيًما  كْنزا  ي�سكل  هذا  كّل  اإن 
اإن  القول  ن�ستطيع  الكيفّية،  اإىل  ل  الكمّية،  اإىل  ننظر  اأن  اأردنا  واإذا 
امل�سيحيني متوّحدون من 80 اإىل 90 باملئة، واأكرث. ومن املوؤكد اأن 
التذكري  باملئة، مع  يريدنا متحدين يف كّل �سيء، مئة  امل�سيح  ي�سوع 
باأن هذه الوحدة الكاملة ت�سمل فقط الأ�سياء الأ�سا�سية وال�رشورية، 
ة الثانوية، املت�سلة بتقاليد كّل كني�سة على ِحدة.  ولي�س الأ�سياء اخلا�سّ
ال�رشورية،  الأمور  يف  »وحدة  امل�سيحيني:  الكتاب  اأحد  قال  لقد 

وحرية يف الأمور امل�سكوك فيها، ومبة فيها كلها«.
فوق  وكاأنه  نف�سه  اإىل  م�سيحي  اأّي  ينظر  األ  ينبغي  اأخرًيا، 
الآخرين، لأنه فقط ينتمي اإىل كني�سة معينة. فهذا لي�س من ا�ستحقاقه، 
بل هبٌة من الل. يقول القدي�س بول�س ملَن يفخر بنف�سه: »فَمن الذي 
ميّيزك؟ واأّي �سيء لك مل تنله؟ فاإن كنَت قد نلته، فِلَم تفتخر وكاأنك 
ر الكني�سة الكاثوليكية  مل تنله؟« )1 قورنت�س 4: 7(. وهذا ما حتذِّ
نف�سها اأبناءها منه، عندما تقول: »ليتذّكر جميع اأبناء الكني�سة اأنهم 
بنعمة خا�سة من امل�سيح، ل با�ستحقاقاتهم الذاتية، هم ما هم عليه 
بالفكر والقول والعمال  يتجاوبوا معها  اإن مل  الو�سع، واإنهم  من 

فلن يخل�سوا، بل �ستكون دينونتهم اأ�سّد واأع�رش«9.
د�ست�ر عقائدي يف الكني�سة، 14.  )9
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الف�سل الثالث

ما هي نقاظ اخلالف بيننا اإىل الي�م؟

تتعّلق نقاط الختالف باأربعة جمالت:
1( الإميان والعقيدة؛

2( نظام الكني�سة؛
3( احلياة اخللقية.

ولكن  الرابع(،  )املجال  الكن�سية  الأنظمة  ن�سيف  اأن  وميكن 
امل�رشوع، ولي�س، يف احلقيقة،  هذا الأخري هو من باب الختالف 

مو�سع انق�سام.

جمال الإميان والعقيدة
بالأمانة  وبالتايل  امل�سيحي،  الإميان  بحقائق  املجال  هذا  يتعّلق 
الختالفات  هذه  ومت�ّس  ال�سحيح.  وتف�سريه  امل�سيح  ال�سيد  لتعليم 
الكني�سة،  واأ�رشار  امل�سيح،  و�رّش  الأقد�س،  الثالوث  �رّش  من  جوانب 

و�سخ�س مرمي العذراء، والأخرويات، ندخل يف تفا�سيلها.
- الثال�ث الأقد�س: بخ�سو�س الثالوث الأقد�س والعالقات القائمة 
القد�س،  والروح  والبن  الآب  اأي  الأقد�س،  الثالوث  اأقانيم  بني 
يقول  ناحية،  القد�س. من  الروح  انبثاق  الق�سّية اخلالفّية هي ق�سية 

)فقط(.  الآب  من  ينبثق  القد�س  الروح  اإن  والأرثوذك�س  ال�رشقيون 
�سون ما يذهبون اإليه على كلمة قالها ي�سوع لتالميذه: »ومتى  ويوؤ�سِّ
املنبثق من  اإليكم من لدن الآب روح احلق  اأر�سله  الذي  املوؤيّد  جاء 
الكاثوليك  يقول  اأخرى،  ناحية  من   .)26  :15 )يوحنا  الآب« 
ما  وهذا  والبن،  الآب  من  ينبثق  القد�س  الروح  اإن  والربوت�ستنت 
الإميان10.  قانون  ن�س  على  »والبن«  كلمة  باإ�سافة  عنه  يعرّبون 
)يوحنا 15:  اأعاله  املذكورة  الآية  ي�سوع يف  قاله  مبا  يعرتفون  اإنهم 
ا باآيات اأخرى من الإجنيل والر�سائل  26(، ولكنهم ي�ست�سهدون اأي�سً
ي�ستدلّون بها لتاأكيد انبثاق الروح القد�س من الآب والبن. فبع�س 
الآيات تدعو الروح القد�س �رشاحًة، »روح امل�سيح« )1 بطر�س 1: 
ي�سوع«  و«روح   ،)9  :5 الر�سل  )اأعمال  الرّب«  و«روح   ،)11
يوحنا 16:  )راجع  البن  من  »ياأخذ«  الذي  )رومة 8: 11-9(، 
15(. وي�سوع نف�سه يقول اإن الآب �سري�سل الروح القد�س بناًء على 
�سالته )راجع يوحنا 14: 16( وبا�سمه )راجع يوحنا 14: 26(. 
وال�سيد امل�سيح، القائم من بني الأموات، ينفخ يف تالميذه ومينحهم 
الروح القد�س )راجع يوحنا 20: 22(. والكتاب املقد�س يتحدث 
يوحنا(،  اإجنيل  القد�س يف  الروح  احلياة« ) وهو رمز  ماء  عن »نهر 
الذي »ينبثق من عر�س الل واحلمل« )روؤيا 22: 1(. وحتى اليوم، 

البابا  اأدخلها  عندما   ،1014 �سنة  فقط  مرة  ولأول  ر�سمّيا  الإ�سافة  هذه  10( جاءت 
الثاين،  هرني  اجلرماين  المربطور  �سغط  حتت  الإميان،  قانون  يف  الثامن  بندكت�س 

ج يف روما، ومن ثمَّ انت�رشت يف كل العامل الغربي. الذي تحُوِّ
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الكاثوليك  بني  املتبادل  التفاهم  اأن  ولو  قائًما،  اجلدل  هذا  يزال  ل 
والأرثوذك�س يزداد با�سطراد.

جميع  توؤكد  امل�سيح،  ال�سيد  �سخ�س  بخ�سو�س  امل�سيح:  ال�سيّد   -
الكنائ�س اأن ي�سوع هو اإله حق واإن�سان حق، ولكن اخلالف ل يزال 
عام،  ب�سكل  والالهوت.  النا�سوت  بني  الوحدة  كيفية  حول  قائما 
ت�ستعمل الكنائ�س هذا التعبري: ي�سوع امل�سيح هو اأقنوم )اأي �سخ�س( 
والكاثوليك  الأرثوذك�س  يوؤكده  ما  وهذا  طبيعتني.  يف  واحد 
وطبيعته  الإلهية  امل�سيح  ال�سيد  طبيعة  اأن  يعني  وهذا  والربت�ستنت. 
الإن�سانية متحدتان ب�سكل يجعل منهما كائًنا واحًد اأو اأقنوًما واحًدا 
ل انق�سام فيه. اأما الأقباط والأرمن وال�رشيان الأرثوذك�س فيقولون 
ال�سيد امل�سيح �سخ�س )منبثق( من طبيعتني، الإلهية والإن�سانية.  اإن 
يف امل�سيح التاريخي واحلقيقي، تتحد الطبيعتان ب�سكل فريد وبدون 
متييز، اإىل حد اأنهما ي�سكالن طبيعة واحدة. يف ال�سنوات الأخرية، 
قدت عدة موؤمترات حول هذا املو�سوع، اأّدت، يف اآخر الأمر، اإىل  عحُ
النتيجة باأن جميع الكنائ�س تعرتف بحقيقة اإميان واحدة حول ال�سيد 
امل�سيح، الإله احلق والإن�سان احلق، وهو كائن اإلهي-اإن�ساين فريد، 
اإن  اأخرى:  بكلمة  احلقيقة.  هذه  التعبري عن  تختلف حول  ولكّنها 
جوهر الإميان واحد، والتعبري عنه خمتلف. بالإ�سافة اإىل ذلك، يحُقال 
ن�سطوريو�س،  تعاليم  اليوم  تتبع  الأ�سورية  امل�رشق  كني�سة  باأن  عادًة 
الذي اأدانه جممع اأف�س�س )431(، والذي يبدو اأنه ذهب اإىل القول 
اإن يف ي�سوع امل�سيح اقنومني وطبيعتني. ولكن هذه الكني�سة تدافع 

عليها  يطلق  األ  بن�سطورية، ويجب  لي�ست  اإنها  وتقول  نف�سها  عن 
كامل  اإله  ي�سوع  باأن  تعرتف  ا،  اأي�سً هي  لأنها،  ن�سطورية،  ا�سم 
واإن�سان كامل، مع العلم باأن لهوتييها، لدى تف�سريهم ل�رّش وحدة 
ال�سيد امل�سيح، ي�ستعملون تعابري خمتلفة، من منطلق خلفيتهم الثقافية 

والفل�سفية، بينما يبقى جوهر العقيدة واحًدا.
اختالًفا  النقاط  اأكرث  هي  املقد�سة  الأ�رشار  اإن  املقد�سة:  الأ�رشار   -
والأرثوذك�سية  ال�رشقية  الكنائ�س  اأن  املعروف  من  امل�سيحيني.  بني 
عالمات  وتعتربها  ومتار�سها،  اأ�رشار  ب�سبعة  توؤمن  والكاثوليكية 
امل�سيحية  احلياة  بها  ليقّد�س  نف�سه،  امل�سيح  ال�سيد  اأ�ّس�سها  خال�سية 
اأو املريون، والفخار�ستيا، والتوبة،  كلها، وهي: العماد، والتثبيت 
العائلة  كنائ�س  بع�س  اأّما  املر�سى.  وم�سحة  والزواج،  والكهنوت، 
الربوت�ستنتية، فتعرتف ب�رّشين منها )العماد والفخارت�سيا(، اأو ثالثة 
ا الكهنوات(، اأو اأربعة اأو خم�سة، وميّيزون بني اأ�رشار اأ�سا�سية  )اأي�سً
)العماد والفخار�ستيا والكهنوت( واأخرى يعتربونها ثانوية. وثمة 
حيث  الفخار�ستيا،  يف  امل�سيح  ال�سيد  وجود  بخ�سو�س  م�سكلة 
والأرثوذك�سية  ال�رشقية،  الأرثوذك�سية  الكنائ�س  من  العديد  اأن  جند 
احلقيقي  باحل�سور  توؤمن  واللوثرية،  والنكليكانية  والكاثوليكية، 
لل�سيد امل�سيح يف الفخار�ستيا، واأن الفخار�ستيا هي تقدمة وذكرى 
هذا  اأن  توؤكد  الربت�ستنتية  الكنائ�س  معظم  ولكن  و�رشكة.  وذبيحة 
جمّرد  هي  الفخار�ستيا  واأن  وميي،  رمزي  ح�سور  هو  احل�سور 

ذكرى لع�ساء الرب.
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- احلياة الأبدية: هنالك اختالفات بني الكنائ�س امل�سيحية حول احلياة 
وجه  وعلى  املوت،  بعد  باحلياة  املرتبطة  احلقائق  وهي  الأخرى، 
اخلا�سة،  الدينونة  )املوت،  الفردي  بامل�سري  منها  يتعلق  ما  التحديد 
)نهاية  اجلماعي  بامل�سري  يتعلق  وما  ال�سماء...(،  جهنم،  املطهر، 
الأزمنة، قيامة اجل�سد، الدينونة العامة، احلياة الأبدية(.  فبينما تعرتف 
الكني�سة الكاثوليكية باملطهر، فاإن الكنائ�س الأخرى )الأرثوذك�سية 
الأرثوذك�سية  الكنائ�س  تعرتف  عام.  ب�سكل  تنكره  والربوت�ستنتية( 
والكنائ�س ال�رشقية بالدينونة اخلا�سة، اأي دينونة كّل واحٍد مبا�رشًة بعد 
املوت، بينما يتحّفظ غريها )خ�سو�سا الكنائ�س الربت�سيتنتية( عليها 
اأو يرف�سونها كلّية. ومن الكنائ�س الربوت�ستنتية ما يتحدث عن »ملك 
األفّي للم�سيح«، وعن القيامة الأوىل والقيامة الثانية، وغريها ل تعرتف 

رون كلّية ويتال�سون. بجهنم، لأنهم يعتقدون اأن الأ�رشار �سيحُدمَّ
الكنائ�س  بني  اآخر  عقائدي  خالف  مو�سوع  ثمة  العذراء:  مرمي   -
امل�سيحية، وهو �سخ�س مرمي العذراء. تعلن الكنائ�س ال�رشقية القدمية 
العذراء  مرمي  اأن  الكاثوليكية،  والكني�سة  الأرثوذك�سية  والكنائ�س 
من  والربيئة  القدا�سة،  والكلّية  البتولّية،  الدائمة  الإله11،  والدة  هي 
اخلطيئة الأ�سلية، ويكرمونها بالقاب كثرية جميلة ويرفعون ال�سالة 
الكاثوليك  يعتقد  وبينما  �سفاعتها.  طالبني  بنويّة،  تقوى  بكل  اإليها 
واجل�سد،  بالنف�س  ال�سماء  اإىل  نحُقلت  العذراء  مرمي  اأن  والأرثوذك�س 
فاإنهم يختلفون حول عقيدة احلبل بال دن�س، اأو اأقّله حول تف�سريها 

11( تف�سل الكني�سة الأ�سورية ا�ستعمال تعبري »مرمي، اأم امل�سيح ابن الل«.

الربوت�ستنت  يعرتف  روما.  اأ�سقف  البابا،  ِقَبل  من  اإعالنها  وطريقة 
بعظمة مرمي ب�سفتها اأم ي�سوع الإله الإن�سان، ولكنهم ل يكرمونها 
العذراء  ملرمي  ال�سلوات  يرفعون  ل  اإنهم  بها12.  يحتفلون  ول 
والقدي�سني ول يطلبون �سفاعتهم، لأنهم ل يعتقدون بوجود و�سطاء 
يقول: »لأن الل واحد،  الذي  املقد�س  الكتاب  �سفعاء، بح�سب  اأو 
والو�سيط بني الل والنا�س واحد، وهو اإن�سان، اأي امل�سيح ي�سوع« )1 
طيموتاو�س 2: 5(. ب�سكل عام، يعرتف الربوت�ستنت مبرمي العذراء 
اأم الل واأنها حبلت بي�سوع امل�سيح بطريقة بتولية، ولكن الكثري من 
الكنائ�س ل تعرتف ببتولية مرمي العذراء الدائمة، وبالتايل ل يعرتفون 

بعقيدتي احلبل بال دن�س وانتقال مرمي اإىل ال�سماء.
- الكتاب املقد�س: واخرًيا، ثمة فروقات بني الكنا�س امل�سيحية ب�ساأن 
الكنائ�س  جميع  تف�سريها.  وطريقة  املقد�س،  الكتاب  اأ�سفار  لئحة 
جتد  والتي  لالأنبياء،  اأوحيت  التي  الل  كلمة  املقد�س  الكتاب  تعترب 
جت�ّسدها النهائي يف ي�سوع امل�سيح، �سوت الآب. ولكن الختالف 
يكمن بني الكنائ�س ب�ساأن قانون الكتاب املقد�س، اأي لئحة اأ�سفار 
الكتاب املقد�س. بينما يتم�سك الكاثوليك والأرثوذك�س بـ 46 �سفًرا 
لَهًما يف العهد القدمي، فاإن الربوت�ستنت يعرتفون فقط بـ 39 منها.  محُ
فهم ل يعرتفون بالكتب التي اأحُقّر الهامها يف مرحلة لحقة من تاريخ 
تعرتف  الكنائ�س  فجميع  اجلديد،  العهد  اإىل  بالن�سبة  اأما  الكني�سة. 

ال�سلوات  وترفع  العذراء  مرمي  تكرم  العليا(  )الكني�سة  النكليكانية  الكني�سة  12( فقط 
اإليها.
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معايري  كلهم حول  يجمع  ل  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الـ 27.  با�سفاره 
تف�سري الكتاب املقد�س، وجتيب الكنائ�س بطريقة خمتلفة على الأ�سئلة 
اأن  الكاثوليك والأرثوذك�س  يعتقد  يحُف�رّش؟  ؟ كيف  يحُف�رشِّ َمن  التالية: 
الكني�سة احلّية هي املوؤمَتَنة على الكتاب املقد�س، وبالتايل يدعون اإىل 
تف�سري الكتاب املقد�س يف الكني�سة، بح�سب تقليد الر�سل والآباء. 
اأما الربوت�ستنت، فاإنهم مييلون نحو التكال على اللهام ال�سخ�سي 

الذي مينحه الروح القد�س جلميع املوؤمنني يف العماد.
مرجعية  حول  اأخرى  اختالف  نقطة  هنالك  احلقيقة:  مرجعية   -
احلقيقة، اي َمن هو، با�سم امل�سيح املعّلم، �ساحب القرار بخ�سو�س 
مركزية  �سلطة  توجد  الربوت�ستنت، ل  لدى  واأخالقية.  اإميانية  ق�سية 
من  كثري  يف  اأجويتهم،  يجعل  الذي  ال�سبب  هو  وهذا  تعليمية،  اأو 
الأحيان، حول عقائد الإميان وتوجيهات احلياة اخللقية، مت�ساربة. 
للمجمع  العليا  بال�سلطة  تعرتف  فاإنها  الكاثوليكية،  الكني�سة  اأما 
معينة(،  �رشوط  )حتت  الروماين  للحرب  العليا  وبال�سلطة  امل�سكوين 
الأرثوذك�سية  الكنائ�س  اأّما  اخللقية.  واحلياة  الإميان  موا�سيع  ب�ساأن 

فتعرتف ب�سلطة املجامع امل�سكونية13.

13( مبا اأن الكنائ�س الأرثوذك�سية ل تعرتف اإل باملجامع امل�سكونية ال�سبعة الأوىل، فهي 
نيقية )325(،  التالية:  ال�سبعة«، وهي  املجامع  »كني�سة  بـ  نف�سها  تعّرف  اأن  حتب 
الق�سطنطينية2   ،)451( خلقيدونية   ،)431( اأف�س�س   ،)381( الق�سطنطينية1 
ال�رشقية  الكنائ�س  اأما   .)787( نيقية2   ،)681-680( الق�سطنطينية3   ،)553(
والكني�سة  الأوىل،  بالثالثة  اإل  يعرتفون  فال  والأرمن(  وال�رشيان  )الأقباط  القدمية 

الأ�سورية فقط بالثنني الأولني.

جمال نظام الكني�سة
بنية  هي  ما  كني�سته؟  امل�سيح  ال�سيد  اأراد  كيف  هو:  ال�سوؤال 
الكني�سة؟  ما هي ميزاتها؟ ما هي ال�سطة التي منحها اإياها؟ ما هي 
تقّدم  الأ�سئلة،  هذه  على  وثابت؟  دائم  ب�سكل  اأ�س�سها  التي  اخِلَدم 
ومن  املقد�س  للكتاب  تف�سريها  باختالف  خمتلفة  اأجوبة  الكنائ�س 
منطلق التقاليد املختلفة يف الزمان واملكان. وبناًء عليه، وعلى مدى 
التاريخ، طّورت الكنائ�س امل�سيحية منوذجا كن�سّيا لي�س مت�سابها ول 
ر�ست  غحُ كني�سة  كّل  اأن  هو  الأمر  حقيقة  اإن  واحد.  منط  على  ي�سري 
يف منطقة معينة وو�سط �سعب معني، عا�ست هذا النغرا�س بطريقة 
مدى  وعلى  ل،  َيححُ مل  الثقايف  التج�ّسد  هذا  ولكن  بها14.  ة  خا�سّ
الواحدة  امل�سيح   كني�سَة  الكني�سَة  اجلميع  يعترب  اأن  دون  الأجيال، 
فبع�س  بينها.  فيما  �سقيقة  كنائ�َس  الكنائ�س  جميع  اعتبار  ودون 
عنا�رش التنّوع ل تنفي وحدة الكني�سة، ل بل توؤكد جمالها وغناها.

ولقد اعرتف املجمع الفاتيكاين الثاين )1962-1965( بهذا 
التنوع يف مفهوم النظام الكن�سي وتطّوره يف ال�رشق والغرب. ففي 
يتبع  قرون  ب�سعة  منذ  »اإنه  نقراأ:  امل�سكونية،  احلركة  حول  الوثيقة 
كانت  ذلك  ومع  اخلا�س،  طريقه  والغرب  ال�رشق  كنائ�س  من  كلٌّ 
الأ�رشار.  الإميان وحياة  الأخوية يف  بال�رشكة  متحدة  الكنائ�س  هذه 
وكانت، اإذا ن�سبت بينها خالفات يف العقيدة اأو يف النظام، ي�ستخدم 

14( هذا ما ندعوه »التج�سد الثقايف« الذي ينطوي على حركتني: ترجمة الجنيل يف 
الثقافات املتعددة من جهة، وت�رّشب الجنيل لهذه الثقافات، من جهة اأخرى.
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الروماين �سلطته مبوافقة اجلميع«15. وبالتحديد، حافظت  الكر�سي 
باخلالفة  والكاثوليكية  والأرثوذك�سية  ال�رشقية  الكنائ�س  جميع 
الأ�سقفية من خالل الر�سامة الأ�سقفية، مما يجعل النظام اأو الد�ستور 
الكن�سي يتاأ�ّس�س على البنية البطريركية اأو الأ�سقفية. فالأ�سقف ميتلك 
م�ساعدوه،  وال�سمام�سة  معاونوه،  هم  والكهنة  الكهنوت،  ملء 
والكهنوت  الأ�سقفية  الثالث:  الكهنوت  درجات  اأ�سا�س  على 
ن الأ�ساقفة اخلالفة الر�سولية، وينقلونها خللفائهم،  وال�سما�سّية. يوؤمِّ
عندما مينحونهم درجة الأ�سقفية وي�سّلمونهم وديعَة الإميان. وكانت 
جميع هذه الكنائ�س اخلا�سة يف �رشكة فيما بينها، عن طريق العرتاف 

املتبادل باخلالفة الر�سولية، وعن طريق الأ�رشار عينها والإميان عينه.
تاريخ  يف  مرحلة  من  اأكرث  يف  �رشت  كحُ الوحدة  هذه  ولكن 
الكني�سة، ل ب�سبب اخل�سو�سيات امل�رشوعة، بل ب�سبب الهرطقات 
والن�سقاقات ونزعات ال�ستقالل. �سحيح اأن جميع هذه الكنائ�س 
تعرتف بقانون اإميان واحد وتعلن: »نوؤمن بكني�سة واحدة، مقد�سة، 
الكلمات  هذه  معاين  حول  تختلف  ولكنها  ر�سولية«،  جامعة، 

وتطبيقاتها. نتوّقف عند كلِّ واحدة منها.
جتمع  خمتلفة.  بطرق  الكني�سة  وحدة  الكنائ�س  تف�رّش  واحــدة:   -
اأن  على  والأرثوذك�سية  ال�رشقية  والكنائ�س  الكاثوليكية  الكني�سة 
اآية  يف  وردت  اأ�سا�سية،   عوامل  ثالثة  على  تعتمد  الكني�سة  وحدة 
املوؤمنني كانوا  اأن  توؤكد  التي  الر�سل، وهي  اأعمال  �سفر  اأ�سا�سية يف 

15( احلركة امل�سك�نية، 14.

)العامل  وامل�ساركة  الأول(  )العامل  الر�سل  تعليم  على  مواظبني 
اأعمال  )راجع  الثالث(«  )العامل  وال�سلوات  اخلبز  وك�رش  الثاين( 
الر�سل 2: 42(. وبالتايل: وحدة الإميان، ووحدة ال�رشكة الأخوية، 
الكنائ�س  خالف  على  الكاثوليك،  ويو�سح  الأ�رشار.  ووحدة 
الأخرى، اأن لهذه ال�رشكة الأخوية مركزها اجلامع املنظور يف اخلرب 
املحبة«،  يف  »بالأولوية  بـ  يحتفظ  الذي  روما  اأ�سقف  الروماين، 
ب�سفته نائب امل�سيح على الأر�س، مع التاأكيد اأن امل�سيح هو الرئي�س 
الالهوتيني  بع�س  بح�سب  اأّما  ال�رشي.  ج�سده  للكني�سة،  الأزيل 
كثرية.  فروع  لها  ك�سجرة  ولكن  واحدة،  فالكني�سة  النكليكان، 
هي  التي  الواحدة،  لل�سجرة  الفروع  مبثابة  هي  املختلفة  والكنائ�س 
امل�سيح. ويرى الربوت�ستنت،  اأن وحدة الكني�سة ترتكز على امل�سيح 
هي  الكني�سة  لأن  اخلطاأ،  عن  واملع�سوم  الوحيد  رئي�سها  الواحد، 
لي�ست  فهي  وبالتايل،   ،)18  :1 قول�سي  )راجع  الوحيد  ج�سده 
بحاجة اإىل روؤ�ساء على الأر�س. وما رعاة الكني�سة اإل جمّرد َخَدٍم، 
من  غريهم  يرى  وبينما  اخلدمة،  هذه  ملمار�سة  ومعينني  مدعوين 
الربوت�ستنت اأن وحدة الكني�سة هي وحدة غري منظورة، والل وحده 

يعرف من ينتمي اإىل كني�سته.
يوؤكد  خمتلفة.  بطرق  الكني�سة  قدا�سة  الكنائ�س  تف�رّش  مقد�سة:   -
وتبقى  مقد�سة،  دائما  هي  الكني�سة  اأن  والأرثوذك�س  الكاثوليك 
القدي�سون  يعي�س  الكني�سة،  يف  خطاأة.  اأبناوؤها  كان  ولو  كذلك، 
غري  اأع�ساء  ولكنهم  للكني�سة،  اأع�ساء  اخلطاأة  ويبقى  واخلطاأة، 
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من  والكني�سة،  وخال�س.  �سفاء  اإىل  بحاجة  وبالتايل،  كاملني، 
الربوت�ستنت،  اأما  عليه.  وت�ساعدهم  الهتداء  اإىل  تدعوهم  جهتها، 
وخاطئ«،  باّر  عينه،  الوقت  »يف  هو  الإن�سان  اأن  يوؤكدون  فاإنهم 
اإىل اخلال�س. ولهذه تبقى  حتى بعد املعمودية، وهو بحاجة دائمة 

الكني�سة بحاجة دائمة اإىل الإ�سالح.
ا.  اأي�سً خمتلفة  بطرق  الكني�سة  جامعّية  الكنائ�س  وتف�رّش  جامعة:   -
بالن�سبة اإىل الكاثوليك والأرثوذك�س، الكني�سة هي جامعة، مبعنى اأن 
فيها كمال الإميان وو�سائط اخلال�س، التي نقلها اإليها ال�سيد امل�سيح. 
كل  يف  ال�سعوب  جميع  اإىل  مر�سلة  اأنها  مبعنى  ا،  اأي�سً جامعة  وهي 
زمان ومكان. بالن�سبة اإىل الربوت�ستنت، الكني�سة هي جامعة، لأنها 
جتمع كل الذين يوؤمنون بالل الواحد والثالوث واأن ي�سوع هو ابن 

الل واملخل�س ال�سامل.
خمتلفة.  بطرق  الكني�سة  ر�سولّية  الكنائ�س  تف�رّش  واأخريا،  ر�س�لية:   -
ب�سكل عام، تعني ر�سولّية الكني�سة خالفة الر�سل، الذين هم اأعمدة 
الكني�سة، والأمانة على تعليمهم وعلى ال�رشكة وعلى اأحكام الكني�سة. 
الكاثوليكية والأرثوذك�سية،  الكني�ستان  تف�رّش  التحديد،  وعلى وجه 
ر�سولّية الكني�سة وعي�سها بطريقة خمتلفة. يقول الأرثوذك�س اإن جميع 
الأ�ساقفة مت�ساوون يف ال�سلطة والكرامة، لأنهم جميًعا خلفاء جماعة 
مت�ساوية،  هي  املحلية  و  اخلا�سة  الكنائ�س  جميع  وبالتايل،  الر�سل، 
من غري اأن تكون واحدة منها اأعلى من الأخرى. �سحيح اأنه يوجد 
بطاركة على راأ�س الكنائ�س، ولكن لهوؤلء فقط �سلطة قانونية )الإدارة 

الكن�سية( على منطقة وليتهم. اأما الكني�سة الكاثوليكية، فتوؤكد وجود 
خالفة بطر�سية �سمن اخلالفة الر�سولية. يتعبري اآخر، كما كان بطر�س 
رئي�س جماعة الر�سل، هكذا اأ�سقف روما، وهو خليفة بطر�س، هو 
اأولويّة مبة  الأولويّة هي  اجلامعة، وهذه  الكني�سة  اأ�ساقفة  بني  الأول 
ا اأولويّة �سلطة وولية. وحتى اليوم، ل  وخدمة بالطبع، ولكنها اأي�سً
تزال هذه ال�سلطة اجلامعة مو�سع خالف بني الكنائ�س الأرثوذك�سية 
والكني�سة الكاثوليكية. واأخريا، يعتقد الربوت�ستت اأن الكني�سة ر�سولية 
بقدر ما تبقى اأمينة على الإجنيل وتعليم الكتاب املقد�س. وما الر�سامة 
راٍع  اأي  اأو على  ا�سقف  الأيدي على  التكري�س عن طريق و�سع  اأو 
هي عالمة خارجية للرابط مع الر�سل. وبالتايل، فاإن معظم الكنائ�س 

الربت�ستنتية ل تعترب الر�سامة �رّشا اأو تكري�سا، بل تعيينا.

جمال احلياة اخللقية
بني  يوم  بعد  يوًما  تت�سع  اخلالف  رقعة  اأن  اليوم  املالحظ  من 
الكنائ�س حول تف�سري اخللقية امل�سيحية وممار�ستها. �سحيح اأن جميع 
امل�سيحي.  لل�سلوك  قاعدًة  والإجنيل  الع�رش  الو�سايا  تعترب  الكنائ�س 
كثري  يف  العملية  التطبيقات  اإىل  ن�سل  عندما  يختلف   الأمر  ولكن 
لها  الكنائ�س  فتقّدم  لها،  التي ل جند حتديًدا �رشيًحا  املجالت  من 
ا  خ�سو�سً وا�سح  الت�سارب  وهذا  متناق�سة.  بل  ل  خمتلفة،  حلول 
يف املجالت التالية: احلياة الب�رشية، احلياة الزوجية والعائلية، احلياة 

اجلن�سية، احلياة الجتماعية.
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بني  اإجماع  يوجد  ل  الإن�سانية،  احلياة  جمال  يف  احلياة:  خلقيّة   -
الإجها�س،  اإىل  بالن�سبة  الن�سل والجها�س.  الكنائ�س حول حتديد 
اأنه عملية قتل وتعتربه  تعار�سه جميع الكنائ�س تقريًبا، وتدينه على 
يت�رّشف  وحده  والل  الل  ملك  هي  احلياة  لأن  ج�سيمة،  خطيئة 
يجيزون  والربت�ستنت(  )كالنكليكان  الكنائ�س  بع�س  ولكن  بها. 
ال�سخ�سي  لل�سمري  ويرتكون  اخلطر،  حالت  بع�س  يف  الجها�س 
تعار�س  التي  الكنائ�س  بع�س  وثمة  الثقيل.  القرار  هذا  م�سوؤولية 
احلكم  اأما  الرحيم.  باملوت  تقبل  واأخرى  وزرعها،  الأع�ساء  هبة 

بالإعدام، فتتنّوع ب�ساأنه املواقف.
ا اختالفات كبرية بني الكنائ�س  - احلياة الزوجية والعائلية: وهنالك اأي�سً
الكنائ�س يف  عدد  ويزداد  والعائلية.  الزوجية  احلياة  امل�سيحية حول 
الغرب، من بروت�ستنتية وانكليكانية، التي تبيح الزواج بني املثليني، 
ون�ساء(  )رجال  اأ�سخا�س  �سيامة  اإىل  احلد  بها  وو�سل  ويباركونه، 
الو�سائل  با�ستعمال  ت�سمح  كنائ�س  وهنالك  مثليون.  اأنهم  يعلنون 
الإخ�ساب  اإىل  واللجوء  والجها�س،  احلمل  ملنع  ال�سطناعية 
ال�سطناعي، من خالل و�سائل متنوعة. اأما بالن�سبة اإىل الطالق، فمن 
املعروف اأن الكني�سة الكاثوليكية هي الوحيدة التي ل جتيز الطالق، 
وبروت�ستنتية،  اأورثوذك�سية  الأخرى،  الكنائ�س  جميع  تقبل  بينما 

ببع�س امكانات الطالق، تت�سع وت�سيق من كني�سة لأخرى.
ا الكثري من الختالفات حول احلياة اخللقية  - احلياة اجلن�سية: ثمة اأي�سً
يف جمال اجلن�س. على وجه اخل�سو�س، تنظر الكنائ�س بطريقة خمتلفة 

الزواج،  قبل  اجلن�سية  ال�رشية، والعالقات  والعادة  العفة،  ف�سيلة  اإىل 
والعالقة اجلن�سية بني املثليني.

الكنائ�س  فبع�س  الجتماعية،  احلياة  ب�ساأن  اأما  الجتماعية:  احلياة   -
ال�سيا�سية،  احلياة  يف  الت�رّشف  بخ�سو�س  تعليمات  ملوؤمنيها  توّجه 
والقت�سادية، ويف جمال العالقات بني الدول، والتعامل مع خريات 
الأر�س )�سالمة اخلليقة(16. اأما غريها، فترتك هذه املجالت لل�سمري 

ال�سخ�سي لكل موؤمن والتزامه.

ملحق: الختالفات يف بع�س العادات والتقاليد بني الكنائ�س
وحدة  مع  يتناق�س  والتقاليد  العادات  اختالف  هل  ه�:  ال�س�ؤال 
العادات  جمال  يف  هنا  فنحن  ل.  هو:  ال�رشيع  وجوابنا  الكني�سة؟ 
اأن  ميكن  التي  خا�سة،  كني�سة  لكّل  اخلا�سة  والقوانني  والأعراف 
بحد  ت�سّكل،  ل  ولكنها  الواقع(،  يف  خمتلفة  )وهي  خمتلفة  تكون 
ذاتها، نقطة انق�سام. فكل �سعب اأو اأمة اأو بيئة معينة تقبل امل�سيحية 
ي�سمل  وهذا  اخلا�سة.  ثقافتها  وفق  تطّبقها  ولكنها  بكاملها، 
والطقو�س،  اخلارجية،  احلركات  ببع�س  والتعبري  واللغة،  العادات، 
والتعبريات الفنية والأدبية، األخ. يوؤكد املجمع الفاتيكاين الثاين: »ل 
يخالف البتة )اإذن( وحدة الكني�سة اأن يكون فيها تنّوع يف املناهج 
والعادات، بل اإن مثل هذا التنوع عن�رش يزيد من جمالها، وعون لها 
 2004 �سنة  وال�سالم«  »العدالة  احلربي  املجل�س  ن�رش  الكاثوليكية،  الكني�سة  16( يف 
»ملخ�س تعليم الكني�سة الجتماعي«. والكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية اأ�سدرت �سنة 

2000 وثيقة حول »اأ�س�س املفه�م الجتماعي«.
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ثمني على تاأدية ر�سالتها«17. وهذا ما يجد �سداه يف قول البابا يوحنا 
بول�س الثاين، حيث يقول: »اإن التنوع امل�رشوع ل يناق�س البتة وحدة 
الكني�سة، ل بل ينّمي مكانتها وي�سهم بوفرة يف امتام ر�سالتها«18... 

نعطي بع�س الأمثلة.
ندعوها  )والتي  بالأ�رشار  الحتفال  طريقة  اإن  بالأ�رشار:  الحتفال   -
الرتب الليتورجية( تختلف من كني�سة لأخرى، يف بنيتها، ومتواها، 
واأزمنتها، واأمكنتها، وحركاتها، ولغاتها. نتوقف عند كّل �رّش على 
حدة. بخ�سو�س العماد باملاء، يتم بالتغطي�س عند بع�س الكنائ�س، 
وعند اأخرى ب�سّب املاء اأو ر�ّسه. وهذه الختالفات ل مت�ّس الوحدة، 
على ا�سا�س اأن جميع الكنائ�س متنح العماد با�سم الثالوث الأقد�س، 
نح يف  ميحُ فاإنه  املريون،  اأو  التثبيت  اأّما  الغاية19.  لهذه  املاء  وت�ستعمل 
الكنائ�س ال�رشقية مبا�رشًة بعد العماد، وبالتايل يقوم به اخلادم نف�سه، 
يف  العتيادي،  اخلادم  اأن  جند  بينما  كاهًنا،  اأو  اأ�سقًفا  اأكان  �سواء 
الكني�سة الكاثوليكية الرومانية، ملنح �رش التثبيت هو الأ�سقف، الذي 
عمرهم(.  من   ،8/7 )بعد  الر�سد  �سن  يف  للموؤمنني  التثبيت  مينح 
املحُخّمر،  اخلرب  الكنائ�س  بع�س  ت�ستعمل  الفخار�ستيا،  اإىل  بالن�سبة 

17( احلركة امل�سك�نية، 16.
18( ليك�ن�ا واحدا، 50.

يوؤمنون  ل  لأنهم  م�سيحية،  جماعة  يهوه  �سهود  الكنائ�س  تعترب  ل  ال�سبب،  19( لهذا 
ا اأن املعمدانيني  بالثالوث الأقد�س وفق تعاليم ال�سيد امل�سيح. وميكن اأن نالحظ اأي�سً
)وغريهم( مينحون العماد فقط للبالغني، ولي�س لالأطفال، بينما متنح جميع الكنائ�س 

الأخرى العماد لالأطفال.

والأرمن،  )الكاثوليك،  الفطري  اأخرى  كنائ�س  ت�ستعمل  بينما 
ال�سكلني  على  التناول  منح  ويتّم  والنكليكان...(،  واللوثريون، 
)اخلبز واخلمر املكر�سني( اأو ب�سكل واحد )فقط اخلبز(. وثمة تنّوع 
لأخرى:  كني�سة  من  ومكانها،  بالفخار�ستيا  الحتفاظ  طريقة  يف 
�سكل حمامة  اإناء على  اأو يف  كني�سة �سغرية،  اأو يف  القربان،  بيت 
معلقة فوق الهيكل. ب�ساأن التوبة، يتم الحتفال بها ب�سكل جماعي 
اأو فردي، يف كر�سي العرتاف اأو يف غرفة جماورة للكني�سة، اأو يف 
اأي مكان اآخر )يف حالة ال�رشورة(. بالن�سبة اإىل الكهنوت، القانون 
املتبع اليوم يف الكني�سة الكاثوليكية الالتينية هو منح الكهنوت فقط 
ال�رشقية  الأرثوذك�سية  الكنائ�س  تقبل  بينما  البتولية،  يقبلون  لرجال 
تختار  بينما  متزوجني،  لرجال  الكهنوت  منح  والأرثوذك�سية 
الحتفال  يتّم  الزواج،  ب�ساأن  الرهبان.  الكهنة  بني  من  ال�ساقفة 

بالزواح بطرق خمتلفة يف الكنائ�س املختلفة.
- التق�ى ال�سعبية والفن الكن�سي وغريها: اأما تعبريات التقوى ال�سعبية 
اأو  الركوع  ال�سليب،  اإ�سارة  احلركات،  ال�سلوات،  فمختلفة: 
ال�سيام...  التطوافات،  التعبدات،  الأيقونات،  التقبيل،  اأو  النحناء 
اأما التنوع يف الفن املقد�س )الكنائ�س، الكاتدرائيات، البازيليكات، 
ثقافات  تعك�س  فاإنها  التماثيل(،  الر�سومات،  ال�سور،  ال�سلبان، 
الليتورجي:  والرتنيم  املو�سيقى  تنّوع  ثمة  واأيً�سا  ال�سعوب.  خمتلف 
فبع�س الكنائ�س ت�ستعمل الأدوات املو�سيقية، وغريها ل. وهذه كّلها 

ل تتنافى مع وحدة الكني�سة.
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الف�سل الرابع

ما هي اأ�سباب النق�سامات يف التاريخ؟

ولها  التاريخ،  يف  ومتنوعة  كثرية  النق�سامات  اأ�سباب  اإن 
اأن  عالقة بالظروف، والأ�سخا�س، والأمكنة، واملوا�سيع، و ميكن 
لهوتية،  طبيعة  ذات  منهما  اثنني  رئي�سة،  اأ�سباب  بثالثة  نخت�رشها 
وواحد ل �سله له بالالهوت. اأما العامل الالهوتي الأول، فيعود اإىل 
النقا�سات الكبرية حول ال�سيد امل�سيح )هويته، طبيعته...(؛ والعامل 
اأما  الالهوتي الثاين يتعّلق بالكني�سة )طبيعتها، بنيتها، �سلطتها...(. 
نحو  والَنزعة  القومي  العامل  فهو  الالهوتي،   غري  الثالث  العامل 
ال�سيا�سية.  ال�سلطات  تدّخل  اإىل  بالإ�سافة  والنعزال،  ال�ستقالل 
ولكنها  طفيفة،  تكون  قد  اأخرى  اأ�سباًبا  ا  اأي�سً التاريخ  ويك�سف 
اأ�رّشت بالوحدة: ال�سغوطات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، 
التناف�س على ال�سلطة، وق�سايا تتعلق بالرتتيبات الليتورجية، والرغبة 
الفردي للكتاب املقد�س.  يف الإ�سالح، وغياب احلوار، والتف�سري 

نتوقف عند العوامل الثالثة الرئي�سة املذكورة اأعاله.

اجلدل ح�ل ال�سيد امل�سيح
�سهد القرن اخلام�س جدل وا�سًعا حول ال�سيد امل�سيح. ومل يكن 
ي�سوع،  امل�سيح، اي من هو  ال�سّيد  اجلدل، يف احلقيقة، حول هويّة 

�سم اجلدل حول هوية  بقدر ما كان حول كيف هو ي�سوع. لقد ححُ
على  الكنائ�س  جميع  فاتفقت  الهراطقة،  وجه  يف  امل�سيح،  ال�سيد 
الإقرار باألوهّية ال�سّيد امل�سيح ونا�سوته. ولكن الختالف تركز فيما 
تنف�سم  ل  التي  الوحدة  لتف�سري  املقرتحة  وال�سيغ  التعابري  على  بعد 
يف ال�سيد امل�سيح. ولقد اأّدى اجلدل حول هذا ال�رش ال�سامي اإىل قيام 
ثالث جمموعات، مل تكن على ا�ستعداد للقبول املتبادل اأو للتفاهم عن 
طريق احلوار احلقيقي، لأن كل جمموعة كانت ت�ستعمل تعابري فل�سفية 
مواجهة. وهذه  نف�سها يف حالة  وبالتايل وجدت  ولهوتية خمتلفة، 
اأتباع  الن�ساطرة؛ 2(   فيما بعد(: 1(  عيت  املجموعات هي )كما دحُ
امللكيون  الأرمن(؛ 3(  الأقباط،  اليعاقبة،  )ال�رشيان  الواحدة  الطبيعة 
امل�سيح  ال�سيد  �رّش  فهم  بعدم  الآخر  طرف  كّل  اإّتهم  اخللقدونّيون. 
والتعبري عنه تعبرًيا �سحيًحا، ل بل راحوا يتهم بع�سهم بع�سا بالهرطقة، 
اي اخلروج عن الإميان. وهكذا، ن�ساأت النق�سامات الكربى الأوىل.

نتوقف عند هذه الأ�سباب مبزيد من التفا�سيل. تعّر�ست وحدة 
الكني�سة اجلامعة لالنق�سام الأول، نتيجًة للتعاريف الالهوتية ملجمع 
ا با�سم  اأف�س�س )431(، التي مل تقبل بها كني�سة امل�رشق )املعروفة اأي�سً
ولهوتييها.  اآبائها  بتعاليم  مت�ّسكها  ب�سبب  الفر�س(،  بالد  كني�سة 
وهكذا ن�ساأت الكني�سة الن�سطورية، كما دعتها الكنائ�س الأخرى، 
عّلم  لأنه  بالهرطقة،  �سفت  وحُ التي  ن�سطوريو�س،  تعاليم  لتباعها 
باأنه ل يجوز اطالق ا�سم »والدة الإله« على مرمي العذراء، بل »اأم 

امل�سيح« اأو »اأم ابن الل«.
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لتعاريف  نتيجة  جديد  جرٌح  لحًقا  الكني�سة  وحدَة  واأ�ساب 
»الكني�سة  اعرتفت  فقد  الالهوتية.   )451( خلقديونية  جممع 
الكربى« )الق�سطنطينية وروما( بالطبيعتني يف امل�سيح )اأقنوم واحد 
وطبيعتان، اأي طبيعتان يف اأقنوم واحد(، بينما انف�سل عنها ا�سحاب 
الطبيعة الواحدة الذين كانوا، اأقّله يف التعابري، يقولون بطبيعة واحدة 
يف ال�سيد امل�سيح. راأى م�سيحيو م�رش اأنه مل يتّم فهمهم، ل بل �سعروا 
بالذلل واخليانة من ِقَبل البيزنطيني والأنطاكيني والرومان، ب�سبب 
اأمانتهم لتعليم كريل�س ال�سكندري، فعار�سوا خلقيدونية، ومل يقبلوا 
بتعاريفه الالهوتية. وان�سّم اإليهم ق�سم من الكني�سة ال�رشيانية، تبعوا 
»ال�رشيان  اأو  »اليعاقبة«  دعيوا  ولذلك  الربادعي،  يعقوب  تعبريات 

اليعاقبة«.
بامللخ�س، يف نهاية القرن اخلام�س، ح�سلت ثالثة انق�سامات 
يف كني�سة امل�سيح: 1( كني�سة امل�رشق، اأي الأ�سورية )ما بني النهرين 
وبالد الفر�س(؛ 2( الكني�سة اخللقدونية )روما والق�سطنطينية(؛ 3( 
اأتباع الطبيعة الواحدة )�سوريا، م�رش، اأرمينيا(. واملاأ�ساة اأن  كنائ�س 
ل�رّش  اأف�سل  تف�سري  عن  البحث  اإىل  اأ�سلها  يعود  الن�سقاقات  هذه 
للحوار  نتيجًة  النق�سامات،  هذه  حّدة  خّفت  واليوم،  امل�سيح. 
ذلك،  ومع  تقريًبا.  �سنة  خم�سني  منذ  واملثابر  امل�ستمر  الالهوتي 
وال�سهادة،  ال�رشكة،  وت�سعف  قائمة،  النق�سامات  هذه  تزال  ل 

والر�سالة.

اجلدل ح�ل الكني�سة
الألفّية  بداية  يف  الكني�سة،  يف  تفّجر  اآخر  كبري  انق�سام  ثمة 
الثانية. منذ زمن، راحت المرباطوريتان امل�سيحيتان، بعا�سمتيهما 
الق�سطنطينية  وروما، ومعهما امل�سيحية ال�رشقية والغربية، تتباعدان 
اأكرث فاأكرث فيما بينهما. وتحُذكر �سنة 1054 على اأنها �سنة النق�سام، 
البيزنطيون  يدعوه  بينما  ال�رشق«،  »ان�سقاق  روما  تدعوه  الذي 
»ان�سقاق الغرب«. وهذه املرة، كان �سبب الن�سقاق طبيعة الكني�سة 

و�سلطتها واإدارتها.  متى ا�ستعلت �رشارة هذا النق�سام؟
يف اليوم ال�ساد�س ع�رش من �سنة 1054، ح�سل ما مل يكن يف 
الكردينال  بقيادة  التا�سع،  ليون  بابا روما،  احل�سبان: و�سع مندوبو 
يف  �سوفبا  اآيا  كني�سة  مذبح  على  كانددا،  �سيلفا  دي  اومربتو 
البطريرك ميخائيل كارولريو�س، على  الق�سطنطينية، قرار حرمان 
اأ�سا�س عدم قانونية بع�س العادات البيزنطية. واأّدت هذه املهانة اإىل 
رّدة فعل لدى المربطور واملوؤمنني والرعاة، فاأحُعلن حرمان مندوبي 
ر�سى  و�سط  متوز،  من  والع�رشين  احلادي  يف  ذلك  وكان  البابا. 
النق�سام  تاريخ  اأنه  على  اليوم  هذا  يحُذكر  ولهذا،  العام.  ال�سعب 
ق�سية  خلفية  على  املتبادل  احلرمان  هذا  جاء  نرى،  وكما  الكبري. 

ال�سلطة يف الكني�سة.
التاريخية  الذاكرة  يف  ذروته،  اإىل  التباعد  هذا  و�سل  لقد 
-1202( الرابعة  ال�سليبية  احلملة  اجتياح  لدى  للبيزنطيني، 

لتيني  بطريرك  وتعيني  وتدمريها،  الق�سطنطينية،  ملدينة   )1204
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احلمالت  و�سهدت  للق�سطنطينية.  البطريركي  الكر�سي  على 
عن  ال�رشق،  يف  الكاثوليكية  الكني�سة  اإر�ساليات  بداية  ال�سليبية 
�سيئا  فن�ساأت  الكاثوليكية،  الرهبانية  اجلمعيات  من  العديد  طريق 
الكنائ�س  اإىل  اأ�سال  موؤمنوها  يعود  ملية،  كاثوليكية  كنائ�س  ف�سيئا 
كني�سة  يف  النق�سام  رقعة  ات�سعت  وهكذا  والأرثوذك�سية.  ال�رشقية 
كانت تعاين اأ�سال من النق�سامات. واإذا كانت الكنائ�س يف ال�رشق 
والقبطية،  )الن�سطورية،  كنائ�س  �ست  الأوىل  الألفية  يف  الأو�سط 
على  اأ�سحبت،  واملارونية(،  والبيزنطية،  والأرمنية،  وال�رشيانية، 
بالإ�سافة  اإليها،  امل�سار  )ال�ست  ع�رشة  اثني  الثانية،  الألفية  مدى 
الكاثوليكية،  وال�رشيانية  الكاثوليكية،  والقبطية  الكلدانية،  اإىل 
والالتينية(.  الكاثوليكية،  الرومية  وامللكية  الكاثوليكية،  والأرمنية 
وما زاد الطني بّلة، وفود كنائ�س بروت�ستنتية يف القرنني التا�سع ع�رش 

والع�رشين، فتفاقمت النق�سامات يف كنائ�س ال�رشق الأو�سط.
الكني�سة  طبيعة  حول  ال�سوؤال  الواجهة  اإىل  الواقع  هذا  اأعاد 
وال�سلطة فيها: هل ثمة كني�سة اأّم اأو كني�سة كربى، وما �سائر الكنائ�س 
�سقيقة  الكنائ�س هي كنائ�س  اأقّل قدًرا؟ هل جميع  اإل جمّرد كنائ�س 
فيما بينها؟ باأية �سلطة، عملت كني�سة روما والكنائ�س الربوت�ستنتية 
الأخرى  الكنائ�سحُ  ت�ساأل  ال�رشق؟...  كنائ�س  »هداية«  على  الغربية 
الكني�سَة الكاثوليكية: ما معنى اأن يكون لأ�سقف روما الأولوّية على 
الكنائ�س املحلية؟ وما هو معني الع�سمة التي يتحّلى بها عندما يحّدد 

ب�سكل ر�سمي اأموًرا تتعلق بالعقيدة والأخالق امل�سيحية؟

لقناعتها  ال�سكل  بهذا  ت�رّشفت  الكنائ�س  جميع  اأن  واملاأ�ساة 
�سالته:  وتتميم  الكني�سة،  وجتديد  امل�سيح،  ال�سيد  لتعليم  بالأمانة 

»ليكونوا واحًدا« )يوحنا 17: 21(.

ع�امل غري له�تية: الق�ميات والنَزعة اإىل ال�ستقالل
لقد امتاز ال�رشق الأو�سط دوًما بح�ساراته وثقافاته الكربى، 
اغريقية،  ويونانية  وعربية،  و�رشيانية،  وم�رشية،  اأ�سورية،  من 
تفخر  اأن  الطبيعي  ومن  وفار�سية...  واأرمنية،  وعربية،  وبيزنطية، 
اأي�سا  ا�ستقاللها، واأن تطبع  بنف�سها، وتعمل على حماية  ثقافة  كل 
الوثيقة  تقّر  اخلا�س.  بطابعها  مناطقها،  يف  ت�ستقر  التي  الديانات، 
احلربية »نور ال�رشق« )1995( قائلة: »ي�ستبني لنا اختبار كّل من 
بالهتمام«  جدير  التثّقف  يف  للنجاح  كمثال  ال�رشقية  الكنائ�س 
)رقم 7(.  وهذا �سحيح اإىل حد اأن الكثري من هذه الكنائ�س حتمل 
 - القبطية  الكلدانية،  )الأ�سورية،  وثقافاتها  ال�سعوب  هذه  ا�سماء 
»ايجيبتو�س«  كلمة  عن  م�ستقة  »قبطي«  كلمة  لأن  امل�رشية،  اأي 
الأرمنية...(،  ال�سورية،  ال�رشيانية،   - »م�رش«  ومعناها  باليونانية 
طقو�سها  يف  ذلك  يظهر  كما  احل�سارات،  هذه  وريثة  اأي�سا  وهي 

وعاداتها واأعرافها.
امل�رشوعة،  اخل�سو�سيات  بهذه  املبالغ  فالتعّلق  ذلك،  ومع 
ال�ستقالل  والرغبة يف  والتناف�س،  متطرفة،  قوميات  نحو  والتوّجه 
فقط  كني�سة  كّل  والرجوع  طائفية(،  يحُ�سّمى  كّله  )وهذا  الكن�سي 
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القت�سادية  والعوامل  الأخرى،  الكنائ�س  اآباء  وا�ستثناء  اآبائها  اإىل 
بن�سب  ولو  حقيقية،  عوامل  كّلها  كان  املوؤثرة،  والجتماعية 
الواحدة  الكني�سة  يف  النق�سامات  اإ�ساعة  يف  و�ساهمت  متفاوتة، 

واجلامعة.

الف�سل اخلام�س

من يتحّمل م�س�ؤولية النق�سامات؟

وبالتايل  امل�سيح،  ال�سيد  اإرادة  امل�سيحيني  انق�سام  يناق�س 
يتحمل  َمن  ولكن  اخلطيئة.  اأ�سكال  من  و�سكل  وخطاأ،  �رش،  فهو 
م�سوؤولية هذا اخلطاأ اأو هذه اخلطيئة؟ هنا، يجب اأن منّيز بني فئتني. 
الفئة الأوىل هم اأولئك الذين اأ�سعلوا نار النق�سامات يف الكني�سة، 
الأ�سكال،  من  ب�سكل  متّردوا،  فقد  واعية.  غري  اأو  واعية  بطريقة 
على ال�سلطة القائمة يف الكني�سة، معتمدين على منطقهم اخلا�س، 
اأّما  واأخالًقا.  عقيدًة  الكني�سة،  اإ�سالح  يف  بالرغبة  ومتذّرعني 
بدون  اأنف�سهم،  وجدوا  الذين  اليوم،  م�سيحيو  فهم  الثانية،  الفئة 
ا�ستحقاق وبدون ذنب، اأع�ساء يف هذه الكني�سة اأو تلك، بالولدة 
يف  وردتا  متزنتان  كلمتان  تنطبق  الفئتني،  هاتني  على  والتن�سئة. 

الثاين.  الفاتيكاين  املجمع 
كني�سة  ويقول: »ويف  الأوىل،  الفئة  املجمع  يذكر  ناحية،  من 
الل هذه الواحدة الوحيدة ظهر منذ البدء بع�س انق�سامات ا�ستنكرها 
القرون  غ�سون  ويف  ال�سجب،  ي�ستوجب  ك�سيء  ب�سّدة  الر�سول 
ذات  وانف�سلت طوائف  اأ�سّد خطورة،  ان�سقاقات  وقعت  الالحقة 
بال عن �رشكة الكني�سة الكاثوليكية التامة بذنب اأفراد اأحياًنا من هذا 
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الفريق اأو ذاك«20. نلفت النظر اإىل اجلملة الأخرية، التي ت�سع الإ�سبع 
باأن  املجمع  يقّر  وبالتايل،  ذاك«.  اأو  الفريق  اجلرح: »من هذا  على 
امل�سوؤولية ل تقع على طرف دون اآخر، كما ولو اأن اأحد الأطراف 
بريٌء كّل الرباءة، والآخر خمطٌئ كّل اخلطاأ. ولحًقا،  يقول القرار 
�سهادة  الوحدة  �سد  الأخطاء  على  ا  اأي�سً »وتنطبق  ب�سجاعة:  نف�سه 
القدي�س يوحنا: اإذا نحن قلنا اإننا مل نخطاأ جعلنا الل كاذًبا، وكلمته 
لي�ست فينا )1 يوحنا 1: 10(. فعلينا اأن ن�ستغفر، ب�سالة متوا�سعة، 

الل والإخوة املنف�سلني، واأن نغفر ملن ا�ساء اإلينا«21. 
من ناحية اأخرى، ل اأحد مّنا )وهذا ما نرجوه( اقرتف خطيئة 
ولهذا  الأ�سكال.  من  ب�سكل  امل�سيحيني،  وحدة  بحّق  �سخ�سّية 
يولدون  الذين  اأن  املجمعية وتقول: »بيد  الوثيقة  ت�ستطرد  ال�سبب، 
اليوم يف ح�سن تلك الطوائف ويحيون من الإميان بامل�سيح ل ميكن 
الكاثوليكية  الكني�سة  ت�سملهم  لذلك  انف�سال،  بخطيئة  يطالبوا  اأن 
بالحرتام الأخوي«22. وهنا اي�سا نلفت النظر اإىل اجلملة: »ل ميكن 

اأن يطالبوا بخطيئة انف�سال«.
لكن الأمر يختلف بالن�سبة اإىل اأولئك الذين ينتقدون علًنا �سلطة 
للكتاب  املحُلَهمني  ين  املحُف�رشِّ اأنف�سهم  ويعلنون  وعقيدتها،  الكني�سة 
وي�سّهرون  املقد�س،  للتقليد  املخالفة  التعاليم  وين�رشون  املقد�س، 

20( احلركة امل�سك�نية، 3.

21( احلركة امل�سك�نية، 7.

22( احلركة امل�سك�نية، 3.

ل  الطريقة،  بهذه  اإنهم،  يحاربونها.  بل  ل  الكنائ�س،  من  بكني�سة 
انق�ساماتها.  يعّمقون  الكنائ�س، بل  الوحدة وامل�ساحلة بني  يعّززون 
الكتاب  ي�سعون  الذين  امل�سيحيني،  هوؤلء  نحذر  اأن  ا  اأي�سً ويجب 
معياًرا  منه  ويجعلون  الكني�سة،  يف  ولي�س  الكني�سة  فوق  املقد�س 
فردّيا  تف�سرًيا  ويف�رّشونه  واملعلمة،  الأم  الكني�سة،  فوق  للحقيقة 
و�سخ�سّيا. اإن مثل هوؤلء يحملون الكتاب املقد�س، وكاأنهم تلقوه 
الل  لكلمة  احلار�سة  الكني�سة،  يد  من  يقبلونه  فال  الل،  من  مبا�رشًة 
اأن هذا الت�رشف يفتح الطريق لقيام الكثري  البديهي  تها. من  ومف�رشِّ
من الفرق امل�سيحية، التي تّدعي تف�سري الكتاب املقد�س وفق الهامها 

الفردي ومفهومها اخلا�س.
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الف�سل ال�ساد�س

ماذا ن�ستطيع اأن نعمل لتعزيز ال�حدة؟

ننطلق من هذه الفكرة الأ�سا�سية، وهي اأن اجلميع ي�ستطيعون 
»ليكونوا  ي�سوع:  �سالة  حتقيق  اإىل  ي�سعوا  اأن   - عليهم  ويجب   -
واحدا« )يوحنا 17: 21(. نحن جميعا كني�سة الل، ول اأحد يحّق 
الروؤ�ساء، والرعاة، والأ�ساقفة،  اأو يقول: »هذا واجب  يفّكر  اأن  له 
والالهوتيني واملوؤرخني، والباحثني. اأما اأنا فال دخل يل يف ذلك اأو 
م�سوؤوليًة  يتحّملون  الرعاة  اأن  �سيئا«. �سحيح  اأعمل  اأن  اأ�ستطيع  ل 
مدعوون  اجلميع  ولكّن  وخدمتهم،  �سلطتهم  ب�سبب  خ�سو�سية، 
فعلى  وموقعه23.  اإمكاناته  بح�سب  كلٌّ  امل�سوؤولية،  هذه  ل  حتمُّ اإىل 
اجلميع، اإًذا، اأن ي�سعروا اأنهم جزء من احلركة امل�سكونية، في�ساهموا 
يف خمتلف املبادرات واجلهود املبذولة والرامية اإىل الوحدة امل�سيحية. 
احلقيقة  عن  البحث  على  امل�سكوين  العمل  يقت�رش  ل  احلقيقة،  يف 
ا م�سكونية املحبة، وم�سكونية  )م�سكونّية احلقيقة(، بل هنالك اأي�سً

ذلك  يف  �سواء  جمعاء،  كلها  الكني�سة  على  فر�ٌس  الحتاد  ببلوغ  الهتمام  »اإن    23
ويف  اليومية  احلياة  يف  �سواء  طاقاته،  بح�سب  واحد  كلَّ  ويحُلِزم  والرعاة.  املوؤمنون 
الوجوه،  بع�س  يظهر، يف  الهتمام  مثل هذا  واإن  والتاريخية.  الالهوتية  البحوث 
كما  الكاملة،  الوحدة  متام  اإىل  ويقود  امل�سيحيني  بني  يربط  الذي  الأخوي  الرابط 

يريدها الل« )احلركة امل�سك�نية، 5(.

امل�ساركة يف املبادرات ال�ساعية اإىل هذه الغاية. نتوقف قليال عند هذه 
املجالت الثالث من العمل امل�سكوين، مع اأمثلة ملمو�سة ملا ي�ستطيع 

اجلميع اأن يقوم به.

م�سك�نيّة احلقيقة
بني  احلوار  م�ستوى  على  اإّما  تحُرتجم  احلقيقة   م�سكونّية  اإن 
امل�ستوى  اإىل  بالن�سبة  اليومية.  احلياة  م�ستوى  على  اأو  املخت�سني، 
من  قرن  منذ  اإنه،  القول  يجب  �ساتي،  املوؤ�سَّ امل�ستوى  اأي  الأول، 
الزمن تقريًبا، بداأت الكنائ�س امل�سيحية بحوار حول حقيقة الإميان، 
تلك امل�سرتكة بينهم وتلك املختلف عليها. وبنعمة الروح القد�س، 
اأثمرت هذه احلوارات الر�سمية وغري الر�سمية ثماًرا كثرية ووافرة، 
بالن�سبة  اأما  الكنائ�س.  التقريب بني  و�ساهمت م�ساهمة حقيقية يف 
تعزيز  يف  ن�ساهم  فاإننا  ال�سخ�سي،  امل�ستوي  الثاين،  امل�ستوى  اإىل 
د اأًخا لنا، اأّيا كانت الكني�سة  الوحدة، عندما نعترب كلَّ م�سيحي معمَّ
من  التخلُّ�س  على  جهة،  من  ي�ساعدنا،  ما  وهذا  اإليها.  ينتمي  التي 
جهة  من  ال�سعي،  وعلى  والنعزال،  والإدانة  امل�سبقة،  الأفكار 
اأخرى، لروؤية اجلوانب الإيجابية يف كنائ�سهم. بالإ�سافة اإىل ذلك، 
اإىل الملام »بعقيدة الإخوة املنف�سلني  وبح�سب المكانات، ن�سعى 
الدينية  وبنف�سيتهم  والرتبوية،  الروحية  وبحياتهم  وتاريخهم، 
وثقافتهم اإملاًما اأف�سل«24. وللو�سول اإىل ذلك، من الأف�سل التقّرب 

24( احلركة امل�سك�نية، 9.
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اأما املنا�سبات، فهي  اإن اتيحت الفر�سة، بدل البتعاد عنهم.  منهم 
املوؤمترات، واللقاءات، وال�سلوات، واملطالعات ال�سخ�سية، وطلب 

الي�ساحات، وتنقية الذاكرة.

م�سك�نيّة املحبة
تفر�س  كما  ال�سخ�سي،  الهتداء  تفر�س  املحبة  م�سكونية  اإن 
عا�س  كّلما  الآخرين.  امل�سيحيني  اإخوتنا  على  ال�سادق  النفتاح 
يتقّرب  فاإنه  امل�سيح،  لي�سوع  الأمانة  كني�سة كان(  اأيّة  )من  امل�سيحي 
دنا،  توحِّ احلياة  قدا�سة  اإن  كان.  كني�سة  اأيّة  من  امل�سيحي،  اأخيه  من 
وترتفع بنا فوق جميع الفروقات. وهذا ما يدعو اإىل ال�سالة من اأجل 
وحدة امل�سيحيني، اأ�سوة بي�سوع الذي �سّلى قائال: »ليكونوا واحدا« 
وعي�س  الأخوية،  العالقة  اإىل  يوؤّدي  ما  وهذا   .)21  :17 )يوحنا 
ال�رشكة، والقيام بلفتات مبة. »املحبة ت�سرب، املحبة تخدم، ول حت�سد 
ول  ب�رشيف  لي�س  ما  تفعل  ول  الكربياء،  من  تنتفخ  ول  تتباهى  ول 
ت�سعى اإىل منفعتها، ول حتنق ول تبايل بال�سوء، ول تفرح بالظلم، بل 
تفرح باحلق. وهي تعذر كل �سيء، وت�سّدق كل �سيء، وترجو كل 
�سيء وتتحّمل كل �سيء« )1 قورنت�س 13: 4-7(. هذا هو حوار 
احلياة، وهو اأكرث فاعلّية من حوار احلقيقة. يقول املجمع الفاتيكاين 
د الباطن والقدا�سة يف ال�سرية، متحدين  الثاين بحق: »اإن هذين التجدُّ
يجب  امل�سيحيني،  بني  الوحدة  لأجل  والفردية  اجلمهورية  بال�سالة 
بحق  يا  يحُ�سمَّ واأن  برّمتها،  امل�سكونية  للحركة  الروح  مبثابة  يعّدا  اأن 

امل�سكونية الروحية«25. ن�ستطيع جميًعا )ويجب علينا( اأن نقوم مبثل 
هذه الأعمال، فن�ساهم يف م�سرية الوحدة امل�سيحية.

م�سك�نية احلياة
اأما م�سكونّية احلياة اأو املمار�سة احلياتية، فتعني اأن نقوم باأعمال 
الآخرين.  على  ننفتح  واأن  �سغرية،  اأو  كانت  كبرية  مًعا،  ملمو�سة 
والتعاون.  امل�ساركة  هي:  املجال  هذا  يف  اجلوهرية  والكلمات 
بالن�سبة اإىل امل�ساركة، ميكن اأن نعرّب عنها يف منا�سبات الأعياد، ويف 
ننّظم  اأن  ا  اأي�سً وميكن  واجلنازات.  واحلداد  واملر�س،  الأمل  اأوقات 
تتخّطي  �سالة  جمموعات  اأو  املتبادلة،  للمعرفة  حوار  اجتماعات 
حدود الطائفة والنغالق. اأما بالن�سبة اإىل التعاون، فهنالك جمالت 
كثرية ي�ستطيع امل�سيحيون من خمتلف الكنائ�س اللتزام بها والتعاون 
ا، نلجاأ من جديد اإىل املجمع الفاتيكاين الثاين، الذي  فيها. وهنا اأي�سً
ر حقَّ  يقدَّ الب�رشي  ال�سخ�س  د مثل هذه املجالت: »اإما بجعل  يعدِّ
قدره، واإما بالعمل على ن�رش راية ال�سالم، اأو مبوا�سلة تطبيق مبادئ 
اأو  م�سيحي،  والفنون يف جو  العلوم  باإمناء  اأو  الجتماعية،  الجنيل 
كاجلوع  الع�رش:  اأو�ساب  ملعاجلة  نوع  كل  من  العالجات  بتاأمني 
يف  الت�ساوي  وعدم  ال�سكن  واأزمة  والفقر،  واجلهل  والفواجع، 
توزيغ الرثوات«26. وثمة جمالت اأخرى للعمل امل�سرتك، كم�سارع 

25( احلركة امل�سك�نية، 8.
26( املرجع نف�سه، 12.
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ال�سكن، وبناء الكنائ�س وامل�ست�سفيات، وو�سائل الت�سال اجلماعي، 
واأخالقية احلياة. �سحيح اأن هذه الق�سايا اإمنا هي ق�سايا هائلة، ولكن 
ومثابرة،  ب�سخاء  ما،  ب�سيء  يقوم  اأن  )ويجب(  ي�ستطيع  واحد  كلَّ 

مهما كان �سغريا اأو ب�سيطا.
على  ا  اأي�سً تقع  امل�سيحية  الوحدة  م�سوؤولية  اأن  املوؤكد  من 
وال�سلطات  والرعاة،  والالهوتيني،  كاملوؤرخني،  ني،  املخت�سّ عاتق 
اللقاءات على  لتعزيز  اللتزام  اإليهم م�سوؤولية  تعود  الذين  الكن�سية، 
د  َيعحُ مل  فالعامل  احلقيقة.  وحوار  املحبة،  وحوار  امل�ستويات،  جميع 
واخل�سومات،  والنقا�سات،  اجلدالت،  عامل  املا�سي(  يف  )كما 
والِنزاعات، والإدانات، واحلرمانات، واللعنات. اإن النهج املطلوب 
العر�س  واحد  لكّل   يتيح  الذي  الأخوي،  احلوار  نهج  هو  اليوم 
الوا�سح وال�سادق ل�سوؤون كني�سته، وال�سغاء املتبادل، طالبني عون 
ال�سيد امل�سيح.  وعلى اجلميع ا�ستدعاء نعمة الروح القد�س والنقياد 
له، لأنه هو، كما يقول ي�سوع، الذي ير�سد »اإىل احلّق كّله« )يوحنا 

.)13 :16

الف�سل ال�سابع

ماذا ميكن اأن نعمل مًعا يف ال�قت الراهن؟

ل نتوقف هنا عند الأمور العادية للحياة اليومية، حيث نعمل 
الكثري معا كاإخوة واأ�سدقاء. ما يهمنا هو الأ�سياء املقد�سة التي ميكن 

اأن نعملها معا.

خلفيّة له�تية متباينة
نعملها  اأن  ميكن  التي  املقد�سة  الأ�سياء  هي  قليلٌة  احلقيقة،  يف 
مًعا كجماعات كن�سية، وهي رهٌن بالعالقات القائمة بني العائالت 
هو  العام  املبداأ  اإن  كني�سة.  كّل  يف  الدينية  وبال�سلطات  الكن�سية، 
كني�ستهم  لأبناء  املقد�سة  بالأمور  كني�سة  كلِّ  يف  الرعاة  يهتّم  اأن 
اأن  هو  الأ�سا�سي  وال�سبب  ال�سلوات(.  الأ�رشار،  )الليتورجيا، 
اإىل  املنتمني  امل�سيحيني  بني  والأ�رشار  الليتورجيا  التامة يف  امل�ساركة 
كنائ�س خمتلفة يفر�س ال�رشكة الكاملة بني هذه الكنائ�س، والعرتاف 
املتبادل باأن جميعها هي كنائ�س امل�سيح احلقيقية. وحول هذه النقطة 
الكاثوليكية  الكني�سة  بني  املواقف  يف  اختالف  هنالك  بالذات، 
احلقيقية  الكني�سة  اإن  الأرثوذك�س  يقول  الأرثوذك�سية.  والكنائ�س 
الوحيدة هي الكني�سة الأرثوذك�سية. وعليه، فاإن الإمكانية الوحيدة 
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للم�ساركة يف الأعمال املقد�سة، بالن�سبة اإىل َمن ابتعدوا عن الكني�سة، 
هي عودتهم اإىل ح�سن الكني�سة احلقيقية. اأما الكني�سة الكاثوليكية، 
ا، اأنها كني�سة امل�سيح احلقيقية. وهذا ما يوؤكده  فاإنها توؤكد، هي اأي�سً
املجمع الفاتيكاين االثاين27، اأي اأن التحقيق الكامل لكني�سة امل�سيح 
قدرة  دون  يحول  ل  هذا  ولكن  الكاثوليكية.  الكني�سة  يف  جنده 
ملا  وذلك  ملوؤمنيها،  اخلال�س  و�سائل  تقدمي  على  الأخرى  الكنائ�س 
لديها من خالفة ر�سولية، وكهنوت ِخَدمي حقيقي، واأ�رشار مقد�سة 
حقيقية. ومن هذا املنطلق، ما هي الأمور التي ميكن اأن نعملها مًعا؟ 

اإنها لي�ست بكثرية، ولكنها مهّمة بقدر ما هي �سهلة.

نظرة جديدة
بعيون  امل�سيحيني  اإخوتنا  اإىل  ننظر  اأن  يجب  �سيء،  كل  قبل 
اأ�سواأ، كهراطقة واأعداء وخونة، بل كاإخوة  اأو  جديدة، ل كغرباء، 
يف امل�سيح. اإذا اأمرنا ي�سوع مبحبة القريب، فمن البديهي اأن تتوّجه 
م  نحكحُ اأن  قبل  فنحبهم  امل�سيحيني28،  اإخوتنا  اإىل  اأول  املحبة  هذه 
عليهم. فاإذا مل ينتموا اإىل كني�ستنا، فاإنهم مل يختاروا ذلك، وبالتايل 
مِلَ احلكم عليهم واإدانتهم؟ فهم مل يقرتفوا خطيئة النف�سال بخيار 
والتعّرف  معهم،  الدخول يف حوار  اإىل  يقودنا  ما  �سخ�سي. وهذا 
عليهم ب�سكل اأف�سل. هنالك الكثري من اجلهل املتبادل، ب�سبب عدم 

27( راجع د�ست�ر عقائدي يف الكني�سة، 7.
28( ينا�سدنا القدي�س بول�س قائال: »فما دامت لنا الفر�سة اإًذا، فلن�سنع اخلري اإىل جميع 

النا�س ول�سيما اإىل اإخوتنا يف الإميان« )غالطية 6: 10(.

باأنه كّلما ازدادت معرفتنا، ازداد تفّهمنا  ِعْلما  اهتمامنا بالآخرين، 
واحرتامنا وتقديرنا.

الزيجات املختلطة
يف هذا املجال، ميكن اأن تقوم بدور خ�سو�سي، ل بل بر�سالة 
برتبية  الأهل  يلتزم  �سيء،  كل  قبل  املختلطة.  الزيجات  خ�سو�سية، 
الأبناء يف الميان امل�سرتك، وذلك بقراءة الكتاب املقد�س، وال�سالة، 
هذا  يف  املحبة.  واأعمال  امل�سيحية  والف�سائل  الأ�رشار  وممار�سة 
املختلطة  الزواجات  »اإن  الثاين:  بول�س  يوحنا  البابا  يقول  ال�سدد، 
دين، برغم اأن لها طبيعتها  املعقودة بني الكاثوليك وغريهم من املحُعمَّ
اخلا�سة، فهي تت�سمن عّدة عنا�رش، يف رعايتها وتطويرها فائدة �سواء 
اأكان ملا لها من اأهمية ذاتية، اأم ملا ت�ستطيعه من م�ساهمة يف احلركة 
اأميَنني  امل�سكونية. وهذا يت�سح، خا�سة عندما يكون كال الزوجني 
لواجباتهما الدينية. وبعد، فالعماد امل�سرتك، وقوة النعمة وحيويتها، 
توّفر للزوجني، يف هذه الزيجات، املبداأ وال�سبب ملا يجب اأن يعربا 

عنه من احتاد يف جمال القيم الخالقية والروحية« 29.

ال�سالة مًعا
وهو  واأ�سمى،  اأعلى  م�ستوى  اإىل  يقودنا  �سبق  ما  كّل  اإن 
ب�سيط  م�ستوى  على  مًعا،  ال�سالة  وحتى  البع�س،  لبع�سنا  ال�سالة 

29( العائلة امل�سيحية يف عامل الي�م، 78.
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اإن  تنظيًما.  اأكرث  اأو بطريقة  اإن �سمن جمموعات �سغرية،  وعفوي، 
اإحدى مبادرات ال�سالة اجلماعية، املعروفة واملنت�رشة يف كل العامل 
التي  امل�سيحية«،  الوحدة  اأجل  من  ال�سالة  »ا�سبوع  هي  امل�سيحي، 
الثاين  كانون  �سهر  من  والع�رشين  الثامن ع�رش واخلام�س  بني  ما  تقع 
من كل �سنة. وت�سّكل اأي�سا ت�ساعية ال�ستعداد لعيد العن�رشة منا�سبة 
الذي هو روح وحدة و�رشكة، من  القد�س،  الروح  ل�ستدعاء نعمة 
اأجل وحدة امل�سيحيني. يجب اأن تلتزم الرعايا مبثل هذه املبادرات، 
واأن تن�سئ اأبناءها على الروح امل�سكونية. يجب اأن ترتفع ال�سالة من 

اأجل الوحدة امل�سيحية كّل يوم من قلوب امل�سيحيني.

جمالت اأخرى
هنالك جمالت اأخرى من العمل مًعا: التعليم امل�سيحي، ترجمة 
)ال�سالة  املعروفة  امل�سرتكة  وال�سلوات  املقد�س  للكتاب  م�سكونية 
يجمعنا،  ما  على  ن�سّدد  هذا،  كّل  ويف  الإميان...(.  قانون  الربية، 
ولي�س على ما يفّرقنا، ونتعامل مع نقاط اخلالف، ل با�سلوب اجلدل 
تتناول  التي  املوؤمترات  من  الكثري  هنالك  م.  التفهُّ بروح  بل  العقيم، 
موا�سيع الوحدة امل�سيحية، وهي متعددة امل�ستويات )املحلية والوطنية 
والعاملية( ومتعددة املوا�سيع )العلمية، الرعوية، الليتورجية...(. وكّل 
ذلك، بالإ�سافة اإىل بع�س املبادرات الب�سيطة: تالوة كلمة الل اأو حتى 
الوعظ عندما نحُدعى لذلك؛ امل�ساركة يف اجلنانيز وقدادي�س املوتي؛ 

ال�ستعمال امل�سرتك لبع�س اأماكن العبادة، اإلخ...

الف�سل الثامن

ماذا ل ن�ستطيع اأن نق�م به معا حلد الآن؟

بالن�سبة اإىل العماد
به  حتتفل  الذي  العماد  ب�سحة  الكاثوليكية  الكني�سة  تعرتف 
الأقد�س )وهذا  الثالوث  با�سم  باملاء  َنح  ميحُ الكنائ�س الأخرى، عندما 
با�سم  َنح  ميحُ ما يحول دون العرتاف مبعمودية �سهود يهوه، لأنه ل 
على  العماد  اإعادة  يجور  ل  احلالة،  هذه  يف  الأقد�س(.  الثالوث 
وعادات  قواعد  فهنالك  الأرثوذك�سية،  الكني�سة  يف  اأما  الإطالق. 
دون  يحُعمَّ فالهراطقة  املتنوعة.  الأ�سخا�س  اأو�ساع  بح�سب  خمتلفة، 
واملن�سقون  املقد�س،  املريون  َنحون  ميحُ والكاثوليك  جديد،  من 
الكني�سة  اأّما  الأ�ساليل.  وجحد  التوبة  بعد  الكني�سة  يف  يحُقَبلون 
من  الوافدين  امل�سيحيني  اإىل  بالن�سبة  العماد  فتعيد  عادًة،  القبطية، 
اإذا دخلوا يف الكني�سة القبطية، كما تعيد من جديد  كنائ�س اأخرى 
اأو  كاثوليكية  اأخرى،  كني�سة  ِبلت يف  قحُ التي  الأخرى  الأ�رشار  ا  اأي�سً
اأن  اأخرى  كني�سة  من  لكاهن  الكنائ�س  بع�س  ت�سمح  بروت�ستنتية. 
ي�سارك يف الحتفال بالعماد لأحد ابناء كني�سته، وهي م�ساركة فقط 
اأخوية. ت�سمح الكني�سة الكاثوليكية اأن يكون اأحد الأ�سابني م�سيحّيا 

�رشقّيا اأو حتى من اأية كني�سة م�سيحية.
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بالن�سبة اإىل الفخار�ستيا
الإلهي  القدا�س  امل�ساركة يف  تحُتاح  الكاثوليكية،  الكني�سة  يف 
يف  امل�ساركة  مطلًقا  جتوز  ل  وبالتايل،  الكاثوليك،  للكهنة  فقط 
والكنائ�س  كاثوليكية.  غري  اأخرى  كنائ�س  من  خلدام  القدا�س 
من  بالفخار�ستيا  الحتفال  يف  امل�ساركة  متنع  ا  اأي�سً الأرثوذك�سية 
املناولة  متنح  ول  كما  اأخرى.  كنائ�س  من  رعاة  او  كهنة  جانب 
عالمًة  الفخار�ستيا  لعتبارهم  الأرثوذك�س،  للموؤمنني  اإل 
قبول  ميكن  ول  الكن�سية.  للهويّة  وعالمًة  للكني�سة  لالنتماء 
الكنائ�س  اأما  الكن�سية.  ال�رشكة  تتوّفر  مل  اإذا  الفخار�ستية  املناولة 
ا  الربوت�ستنتية، فاإنها ت�سمح مب�ساركة رعاة من كنائ�س اأخرى واأي�سً
املائدة  من  يتقربوا  اأن  ميكن  كني�سة  اأي  موؤمني  اأن  مبعنى  باملناولة، 

اأخرى. لكني�سة  الفخار�ستية 

بالن�سبة اإىل قب�ل الأ�رشار
بينما ت�سمح الكني�سة الكاثوليكية ملوؤمني الكنائ�س الأرثوذك�سية 
الكاثوليكية(  غري  ال�رشقية  الكنائ�س  موؤمني  جلميع  ا  )واأي�سً
ظروف  يف  املر�سى  وم�سحة  والفخار�ستيا  التوبة  ا�رشار  بقبول 
العفوي،  )الطلب  معينة  وب�رشوط  اعتيادية،  غري  وبطريقة  معينة، 
ال�ستعدادات الالزمة، احلاجة الروحية(. وال�سبب هو اأنها تعرتف 
لديها  وبالتايل  والأرثوذك�سية،  ال�رشقية  للكنائ�س  الر�سولية  باخلالفة 
ا للموؤمنني  �رّش الكهنوت، ولديها الأ�رشار حقيقة. وهي ت�سمح اأي�سً

اأو  مادي  مانع  واحلاجة، ويف حالة  ال�رشورة  الكاثوليك، يف حالة 
اعتباري، وخلري ال�سخ�س الروحي، ويف حالة غياب خطر ال�سالل 
اأرثوذك�سية30. يف  الأ�رشار يف كني�سة  اأن يطلبوا  الالمبالة،  اأو عدم 
الكاثوليكي  الكاهن  بع�س احلالت، وحتت �رشوط معينة، ي�ستطيع 
اأن مينح اأ�رشار التوبة والفخار�ستيا وم�سحة املر�سى ملوؤمني الكنائ�س 
بهذه  الإميان  يحُظِهر  اأن  �رشيطة  عفوي،  ب�سكل  يطلبها  ملن  الأخرى 
التوبة  اإىل  الأ�رشار املطلوبة وال�ستعدادات ال�رشورية لها31. بالن�سبة 
وم�سحة املر�سى، يجوز لكاهن كاثوليكي اأن مينح هذين ال�رّشين ملن 
يطلبونهما من موؤمني الكنائ�س الأرثوذك�سية وال�رشقية، حتت �رشوط 

معينة )الطلب العفوي، ال�رشورة، اخلري الروحي(.

بالن�سبة اإىل الزواج
اإىل  بالن�سبة  للزواج.  الالهوتية  الروؤية  يف  اختالفات  هنالك 
املر�سوم  الكاهن  دائًما  هو  ال�رش  خادم  الأرثوذك�سي،  الالهوت 
امل�سيح  ميّثل  الذي  ال�سمام�سة(  وا�ستثناء  الكاهن،  اأو  )الأ�سقف 
الكاثوليكي،  الهوت  اإىل  بالن�سبة  الزوجني.  وحدة  يبارك  الذي 
الر�سى  يتبادلن  اللذان  نف�سيهما،  الزوجان  هما  الزواج  �رّش  خّدام 

اتفاقات  ال�ساأن،  بهذا  املادة 3-4. وهنالك،  البند 844،  الكن�سي،  القان�ن  30( راجع 
ال�رشيانية  الكني�سة  ومع  الأ�سورية  والكني�سة  الكاثوليكية  الكني�سة  بني  ر�سمية 

الأرثوذك�سية.
31( راجع »دليل لتطبيق مبادئ احلركة امل�سك�نية وق�اعدها«، رقم 121-118، 126.
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وهنالك  الكني�سة.  يف  امل�سيح  يباركه  الذي  الزواج،  عقد  ويقيمان 
تتجاوب  اعتيادي،  ب�سكل  الطالق.  امكانية  يف  اختالف  ا  اأي�سً
مع  خمتلفة(  �رشامة  بن�سبة  )ولو  والأرثوذك�سية  ال�رشقية  الكنائ�س 
ه�سا�سة امل�سيحيني وتقّدم لهم اإمكانية جديدة للحياة الزوجية على 
)الزنى، اجلحود،  الطالق يف بع�س احلالت  �سواذ، كما وجتيز  اأنه 
التي  ي�سوع »اإل لفح�ساء«،  انطالًقا من كلمة  العجز اجلن�سي...(، 

ا على حالت �سعبة وخارجة عن املعتاد. يطبقونها اأي�سً
كني�ستني  من  موؤمنني  بني  املختلطة،  الزيجات  اإىل  بالن�سبة  اأّما 
خمتلفتني، فالكنائ�س كلها ت�سمح بها ب�سكل عام، ولكن كّل كني�سة 
بع�س  فهنالك  ذلك،  ومع  املعينة.  وال�رشوط  القوانني  لها  ت�سع 
احلال  هو  كما  املختلطة،  الزيجات  حول  الكنائ�س  بني  التفاقات 
الكاثوليكية  امللنكارية  والكني�سة  ال�رشيانية  املالنكارية  الكني�سة  بني 
يف الهند. ب�سكل اعتيادي، تفر�س الكني�سة الأرثوذك�سية والكنائ�س 
ال�رشقية، ل�سحة الزواج، ح�سور كاهن من هذه الكنائ�س. وعليه، 
يتّم  الذي  الكنائ�س،  هذه  ابناء  واأحد  كاثوليكي  بني  الزواج  فاإن 
يحُعترب غري �رشعّي وغري �سحيح.  الحتفال به يف كني�سة كاثوليكية، 
الكاثوليكية،  الكني�سة  الزواج يف  بعد  البع�س،  يلجاأ  ال�سبب،  لهذا 
اإىل الكاهن الأرثوذك�سي لالحتفال من جديد ب�رش الزواج بح�سب 
الطق�س الأرثوذك�سي. وبطريقة غري اعيادية وب�سبب خري املتزوجني، 
يعدوا  اأن  �رشيطة  ارثوذك�سي،  غري  طرف  مع  اأبنائها  بزواج  ت�سمح 

بعّماد الأطفال وتربيتهم يف الكني�سة الأرثوذك�سية.

امل�ستوى  على  املختلطة  الزيجات  الكاثوليكية  الكني�سة  تنّظم 
بالزواج املختلط يف كني�سة �رشقية  اإذا احتحُفل  ا  القانوين32، خ�سو�سً
الر�سى  اإعادة  تطلب  ول  به،  تعرتف  فالكني�سة  كاثوليكية.  غري 
املتبادل. وي�ستطيع كاهن من كني�سة اأخرى امل�ساركة يف رتبة الزواج، 
تطلب  الأ�سابني،  اإىل  بالن�سبة  اأما  وامل�ساركة.  احل�سور  �سعيد  على 
الكنائ�س ال�رشقية والأرثوذك�سية اأن يكون الأ�سابني من اأبنائها، بينما 
اأما  جتيز الكني�سة الكاثوليكية اأن يكون الأ�سبني من كني�سة اأخرى. 
بالن�سبة لرتبية البنني، فهنالك م�سكلة ح�سا�سة، مبا اأن كال الزوجني 
يعدان برتبية بنيهما يف كني�سته اخلا�سة. املهم هو تربية الأطفال يف 
الالمبالة  عن  وبعيدا  م�سكونية،  بروح  امل�سرتك،  امل�سيحي  الإميان 

وال�سبابية والالدرية.

ال�رشقية  الكنائ�س  وقان�ن   ،1129-1124 البنود  الكن�سي،  القان�ن  32( راجع 
الكاث�ليكية، البنود 813-842. راجع اأي�سا دليل لتطبيق مبادئ احلركة امل�سك�نية، 

رقم 160-143.
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الف�سل التا�سع

هل يج�ز النتقال من كني�سة لأخرى؟

عليها  الكنائ�س  واأجوبة  وح�سا�سة،  جدّية  الق�سية  هذه  اإن 
خمتلفة. فالكنائ�س ال�رشقية الأرثوذك�سية، مبا اأنها تعترب نف�سها الكني�سة 
احلقيقية، توؤّكد اأنه ل يجوز لأي موؤمن اأن يرتك كني�سته الأرثوذك�سية 

ن�سّقا وهرطوقّيا. لينتقل اإىل كني�سة اأخرى. يف هذه احلالة، يعترب محُ
مبداأ  العتبار  بعني  يوؤخذ  الكاثوليكية،  الكني�سة  اإىل  بالن�سبة 
احلرية الدينية، التي اأقّرها ب�سكل وا�سح املجمع الفاتيكاين الثاين33. 
اأحكام  يتبع  باأن  الواجب،  �ّس، ل بل  لكّل �سخ�س احلّق الذي ل ميحُ
لكّل  يحّق  الأ�سا�س،  هذا  على  الدينية.  الأمور  يف  ا  اأي�سً �سمريه، 
م�سيحي، لأ�سباب �سمريية، اأن يقّرر بحرية الدخول يف �رشكة كاملة 
قتنًعا بذلك، اأن ينتقل  مع الكني�سة الكاثوليكية، اأو حتى، اإذا كان محُ
اأو  ومت�رشًعا،  ا�ستخفافّيا  القرار  يكون  األ  على  اأخرى،  كني�سة  اإىل 
ل�سبب انتهازي اأو مل�سلحة مادية، اأو خل�سومة مع الروؤ�ساء الروحيني، 

ذوي  ثم  ومن  حرة،  واإرادة  عقل  ذوي  اأي  ا،  اأ�سخا�سً النا�س  جميع  كان  33( »واإذ 
الإلزامية  ومن  نف�سها  طبيعتهم  من  وبدافع  كرامتهم  فبداعي  �سخ�سية،  م�سوؤوليبة 
وهم  بالدين.  تتعلق  التي  تلك  ول�سيما  احلقيقة،  يطلبوا  اأن  عليهم  يجب  الأدبية 
اأن يعتنقوها، واأن يطبقوا حياتهم على مقت�سياتها«  اإذا وجدوا احلقيقة،  ملزمون، 

)بيان يف احلرية الدينية، 2(.

اأو لِنزاع عائلي، اأو حتى لزواج خمتلط، كما واأن الأمر هو �سيء اآيّل. 
كما ويجب ال يكون هذا القرار نتيجة اقتنا�س بدون وجه حق من 
جانب اأنا�س لهم م�سلحة يف ذلك. بنعمة الل، يجب اأن يكون اخليار 

ّرا وعفويّا، وياأتي بعد التفكري امللّي وال�سالة. ححُ
يف كّل الأحوال، على جميع الكنائ�س اأن متتنع عن القتنا�س34. 
ونعني بذلك اجتذاب موؤمني الكنائ�س الأخرى اإىل كني�سة خا�سة، 
مبا هو  اأو  الوظائف،  اأو  بالفلو�س  الإغراء  ملتوية، عن طريق  بطرق 
اأ�سواأ، عن طريق بع�س الغراءات غري ال�رشيفة، اأو بال�سغط، وغريها 
من الأ�ساليب املناق�سة حلرية الآخرين. يجب األ ن�ستّغل اأبًدا اجلهل 
ل  الت�رّشف  هذا  مثل  اإن  الإميان.  يف  �سعفهم  اأو  النا�س  وب�ساطة 
اإذ  ال�سخ�س،  يناق�س كرامة  بل  امل�سكونية فح�سب،  الروح  يناق�س 

يتّم العتداء على حريته الداخلية. 

34( تقول الر�سالة الرابعة لبطاركة ال�رشق الكاثوليك »احلركة امل�سك�نية« يف هذا ال�سدد: 
كّلها.  الكنائ�س  منها  تعاين  ق�سية  اأخرى  اإىل  كني�سة  من  الأ�سخا�س  انتقال  »ق�سية 
و�سببا  التحُهم  لتبادل  م�سدًرا  زالت  وما  ال�سطراب  بها  يحيط  زال  ما  ق�سية  وهي 
تعي�س  الأو�سط، حيث  ال�رشق  الكنائ�س، ول�سيما يف  بني  الثقة  وانعدام  لالأزمات 
اإىل جنب، ويختلط موؤمنوها يف جمالت عديدة يف احلياة اليومية«  الكنائ�س جنبا 

)رقم 68(.
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خامتـة

هل من اأمل بال�حدة يف امل�ستقبل؟

منذ اأكرث من قرن من الزمن، تطّورت يف العامل امل�سيحي احلركة 
امل�سكونية، وهي احلركة الهادفة اإىل تعزيز وحدة امل�سيحيني، �سواء 
على ال�سعيد الر�سمي والدويل، اأو على ال�سعيد العفوي واملحدود، 
حوار  املحبة،  حوار  احلقيقة،  حوار  الثالث:  الوحدة  جمالت  يف 
احلياة. مبعونة الروح القد�س، تتنامى هذه احلركة وتتطّور يف قلوب 

امل�سيحيني، وت�سّكل عالمات اأمل للم�ستقبل.
التقارب  من  املزيد  اإىل  املحبة  حوار  اأّدى  املحبة:  ح�ار  جمال  يف   -
الأخوية  املحبة  من  جّو  يف  تزداد،  فاللقاءات  املتبادلني.  والنفتاح 
والحرتام، وتوؤدي اإىل املزيد من التفاهم وامل�ساحلة. وثمة لفتات لها 
مدلولها: رفع احلرمانات، الزيارات الأخوية املتبادلة بني ال�سلطات 
الدينية، تبادل التهاين يف الأعياد، �سلوات م�سرتكة، طلب املغفرة... 

لقد تبّدل مناخ العالقات املتبادلة نحو الأح�سن. 
- يف جمال ح�ار احلقيقة: لقد اأجنز حوار احلقيقة خطوات كثرية، بف�سل 
اللقاءات حول موا�سيع متنوعة. وبهذا اخل�سو�س، ميكن القول اإن 
جميع الكنائ�س اتفقت على خلق اللجان الر�سمية امل�سرتكة للحوار: 
ثنائية )بني كني�سة واأخرى( اأو متعددة الأطراف )بني عدة كنائ�س(. 

والنتائج كانت ممتازة، اإذ جنم عنها الكثري من البيانات امل�سرتكة، التي 
اإليه ب�ساأن الوحدة. ومع ذلك،  فال تزال  توؤكد على ما مّت التو�سل 

خطوات جديدة يجب القيام بها، لكي ن�سل اإىل الوحدة الكاملة.
اإىل الكثري من  - يف جمال ح�ار احلياة: لقد تطّور حوار احلياة واأّدى 
اإخوة  ا  بع�سً بع�سهم  يعتربون  فاأكرث،  اأكرث  امل�سيحيون،  راح  الثمار. 
روابط  ويبنون  معا،  وي�سّلون  ويت�ساعدون،  فيتالقون،  امل�سيح،  يف 
�سداقة، ويتعاونون يف الكثري من املبادرات، ويت�سامنون يف الأفراح 
والأتراح. وهذا كّله يزيل الكثري من الأفكار امل�سبقة ويعطي املجال 
هبات  من  كّلها  كني�سة، وهي  كّل  الكامن يف  الغني  على  للوقوف 

امل�سيح الواحد. 
اأكرث  يدركون  فراحوا  الأو�سط،  ال�رشق  كنائ�س  م�سيحيو  اأما 
فاأكرث اأن قّوتهم هي يف وحدتهم. من الطبيعّي اأن يكون لكّل كني�سة 
تاريخها اخلا�س، وقدي�سون، و�سهداء، ومر�َسلون... ويجب القول 
وخطاياها.  اأخطاوؤها  لها  كان  اأبنائها(  خالل  )من  كني�سة  كّل  اإن 
ولقد حان وقت املغفرة املتبادلة وامل�ساحلة، وتنقية الذاكرة، واحلوار 
»يف  الكاثوليك:  ال�رشق  بطاركة  مقولة  ن�ستذكر  وهنا  امل�سكوين. 

ال�رشق، نكون م�سيحيني مًعا، اأو ل نكون«35. 
الوحدة  بني  الوثيق  الرابط  على  د  ن�سدِّ اأن  مبكان  الأهمية  من 
وال�سهادة والر�سالة. وهذا ما ا�سار اإليه ال�سيد امل�سيح نف�سه بو�سوح 

35( الر�سالة الأوىل، رقم 8، واأعيد التذكري بها يف الر�سائل الالحقة )احلركة امل�سك�نية، 
40، احل�س�ر امل�سيحي يف ال�رشق، رقم 39(.
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اأبِت،  يا  يّف،  اأنك  كما  واحدا:  باأجمعهم  »ليكونوا  قال:  عندما 
اأنت  باأنك  العامل  ليوؤمن  فينا  واحًدا  اي�سا  هم  فليكونوا  فيك،  واأنا 
اأن  كيف  يرى  عندما  العامل،  يوؤمن   .)21  :17 )يوحنا  اأر�سلتني« 
�سهدنا  وحدتنا،  ازدادت  كلما  بع�سا.  بع�سهم  يحبون  امل�سيحيني 
اأكرث فاعلية. وبعك�س ذلك، ل  للم�سيح وكني�سته، وكانت ر�سالتنا 

ميكننا اأن نكون ملحا ونورا يف املجتمع.
املجمع  نداء  فهو  النداء،  اأما  و�سالة.  بنداء  اجلولة  هذه  ننهي 
الفاتيكاين الثاين: »يتمّنى املجمع باإحلاح على مبادرات اأبناء الكني�سة 
املنف�سلني،  الإخوة  مبادرات  مع  متحّدة  تنمو  اأن  الكاثوليكية 
متحا�سني اأن يخلقوا اأّي عقبة يف طريق العناية الإلهية، واأل ي�ستبقوا 
املجمع،  ويعلن  امل�ستقبلية.  القد�س  الروح  حتريكات  باحكامهم 
اأي م�ساحلة  املقد�س،  امل�رشوع  اأن هذا  يعي  اأنه  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 
جميع امل�سيحيني يف وحدة كني�سة امل�سيح الواحدة الوحيدة، يتجاوز 
القوى والطاقات الب�رشية. لذلك يعقد رجاءه كله على �سالة امل�سيح 
لأجل الكني�سة، يف حّب الآب لنا وقدرة الروح القد�س: »فالرجاء 
ل يخيب البتة لأن مبة الل قد �سكبها يف قلوبنا الروح القد�س الذي 

اأحُعطيناه« )رومة5: 5(«36.
واأما ال�سالة، فهي �سالة اأحد رّواد احلركة امل�سكونية الكبار:
ايها الرب ي�سوع، يا َمن يف ليلة اإقبالك على املوت من اأجلنا،

�سّليَت لكي يكون تالميذه باأجمعهم واحًدا ،
36  احلركة امل�سك�نية، 24.

كما اأن الآب فيك واأنت فيه،
اإجعلنا ن�سعر بعدم اأمانتنا ونتاأمل لنق�ساماتنا.

اأعطنا �سدًقا فنعرف حقيقتنا، و�سجاعة فنطرح عّنا
ما يكمن فينا من لمبالة وريبة، ومن عداء متبادل.

امنحنا يا رب، اأن يجتمع كّلنا فيك،
ِعد قلوبحُنا واأفواهنا، بال انقطاع، �سالتك من اأجل وحدة  فتحُ�سْ

امل�سيحيني، كما تريدها اأنت، وبال�سبل التي تريد،
اإىل  يقود  الذي  الطريق  الكاملة،  املحبة  ايها  يا  فيك،  ولنجد 

الوحدة،
يف الطاعة ملحبتك وحقك. اآمني. )الأب بول كوتريييه(
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