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 التوطئة

 
"حيٌّ هو كالم هللا وفدعل، أمضى من كلِّ سيف له حّدان، ينفذ يف األعمدق إىل مد بني النفس والروح 

 ).١٢: ٤قلب وأفكدةه" (عب فدصل وفخدخ العظدم، وحيكم على خواطر الاملو 
: ٢٠فدلذي يادرة ويتجّلى هو هللا، يناوع احليد  (لو  ؛كالم هللا حيّ كلَّه يانيِّ أنَّ إنَّ تةيخ اخلالص  

الذي خللق حّقد لكي يقدة أن و  ،)٣: ١٠). وهذا الكالم يتوجَّه إىل اإلنسدن الذي هو عمل يديه (أي ٣٨
فكالم هللا يرافق اإلنسدن منذ اخللق حّىت �دية حّجه على  ،هلذا فيدخل يف حواة م  خدلقه. ،يتجدوب معه

"الكلمة حني بفعل الروح القدس،  ،األةض. وقد جتّلى يف أشكدل عديد ، فأرةك ذةوته يف سرِّ التجسُّد 
)، ذاك ١٨: ١يسوع املسيح الذي مدت وقدم، وهو "احلّي" (ةؤ  ،إهلًد لدى هللا ،)١٤: ١صدة بشرًا" (يو 

 ).٦٨: ٦نده كالم احليد  األبديَّة (يو الذي ع
سيَّمد عرب  ويدلُّه على الطريق الواجب اتّادعه، وال ،ينري حيد  اإلنسدن ،كالم هللا أمضى (من كلِّ سيف)

-٣٧: ٢٢) اليت أمجلهد يسوع يف وصيَّة احملاَّة جتده هللا وجتده القريب (مت ٢٦-١: ٢٠الوصد� العشر (خر 
) هي مثدل احليد  املسيحيَّة املعدشة يف اإلصغدء إىل كالم هللا الذي ٢٦-٢٠: ٦). والتطويادت (لو ٤٠
ههد حنو اخلري تحّرىي وينّقيهد من كلِّ مد هو شّر. وإذ يهب هللا ذاته لإلنسدن  ،عواطف القلوب، ويوجِّ

 ،ء سلوككمقدل: "توبوا عن سو  و حيثُّه على تاديل سلوكه السّيئ؛اخلدطئ، م  أنَّه مدعو إىل القداسة، فه
واليت وهاتلهد هلم بواسطة خدمة  ،واحفظوا وصد�ي وشرائعي، سسب كلِّ الشريعة اليت فرضتل على ابئكم

اقرتب ملكوت ). ويف اإلجنيل، أطلق الربُّ يسوع أيًضد النداء: "توبوا فقد ١٣: ١٧مل ٢عايدي األنايدء" (
ويقوره من جديد  ،مس قلب اخلدطئ التدئبفكالم هللا، بنعمة الروح القدس، يال )؛٢: ٣السمدوات" (مت 

). فادسم الربِّ ٧: ١٥إىل املشدةكة م  هللا يف كنيسته. واهتداء اخلدطئ هو علَّة فرح كاري يف السمدوات (لو 
وإذ  ).٤٧: ٢٤مي  األمم" (لو جلغفران اخلطد�... "بـ القدئم من املوت، تواصل الكنيسة ةسدلتهد يف الكراز 

هللا، تنطلق هي أيًضد يف طريق التواض  والتوبة، لكي تكون روًمد أكثر أمدنة ليسوع  تكون خدضعة لكالم
د، وتعلن الاشرى مبزيد من القوَّ  والصدق.  املسيح، عريسهد وةبِّ

عنه األخادة الشخصيَّة، يف حيد  اابء واألنايدء، كمد يف أخادة الشعب  ربهنتمد هذا  ؛كالم هللا فاعل
فريد  ، يشهد على ذلك يسوع املسيح، كلمة هللا، الذي وبطريقة اجلديد. العهد  يفو لقدمي املختدة يف العهد ا

: ٩شفي املرضى (لو فيعلن ملكوت هللا وي ،). وهو يواصل عمله١٤: ١أتى وسكن بينند" (يو ف، "بشرًاصدة 
دةستّيد، اليناوع اإلفخ رّ سيَّمدس وهي حتقِّق عمل اخلالص بواسطة الكلمة واألسراة، وال ) عرب كنيسته،٢

فدعلة، بنعمة الروح القدس تصاح كلمدت التقديس  إذ يف الكنيسة  يف حيد  الكنيسة وةسدلتهد، و ة والذ



 ٤ 

-١٩: ٢٢؛ لو ٢٣-٢٢: ١٤؛ مر ٢٨-٢٦: ٢٦فتحوِّل اخلاز إىل اجلسد واخلمر إىل رم ةبِّند يسوع (مت 
 الذين حياُّهم الرّب. وبني الاشر ). هلذا، فكالم هللا هو يناوع املشدةكة بني اإلنسدن وهللا،٢٠

مَّة العدريَّة ، قد وّجه أيًضد اختيدة موضوع اجلمعيَّة العداإلفخارستّيا وكالم هللاوالربط الوثيق بني 
الرغاة اليت كدنت حدضر  منذ زمن بعيد، بتكريس التفكري يف كالم هللا يف  تاِّتَ فثـل القرياة،  لسينورس األسدقفة

اإلفخارستّيا، الينبوع والذروة يف حياة الكنيسة ا، بعد سينورس األسدقفة حول إطدة السينورس. وهكذ
كالم ، بدا منطقّيد أن نركِّز االنتاده على ٢٠٠٥تشرين األوَّل سنة  ٢٣حىت  ٢ منالذي انعقد  ،ورسالتها

ذا املوضوع يعكس املذبح الواحد للخاز والكلمة. وهمعىن مد بعد  ، فنعمِّق يفهللا يف حياة الكنيسة ورسالتها
د األسدقفة. فدختيدة موضوع اللقدء السينورسّي  الرغاة األوىل لدى الكندئس اخلدصَّة، كمد عربَّ عنهد ةعدتل

أمدنة السّر رس عشر دالسس و ، كلَّف قداسة الادب بنديكت املختربَ سسب املمدةسة . و دمجدعيّ  القريب قد حلدِّر
 يف هذا الدل مجي  األسدقفة يف الكنيسة الكدثوليكيَّة. وصلت األجوبة العدمَّة لسينورس األسدقفة بن تستشري

األسقفيَّة، ومن مؤسَّسدت الكوة� الدلس من الكندئس الشرقيَّة الكدثوليكيَّة ذات احلّق اخلدّص، ومن 
در الرؤسدء العدّمني، فدتَّضح أنَّ املوضوع املفضَّل هو كالم هللا، م   وتنوُّع كاري  ،خمتلفةويهدت تنالرومدنيَّة، واحتِّ

العدريَّة لألمدنة العدمَّة لسينورس  رية عشر داحلخالل اجللسة   ري فالو من الوجهدت. وقد حللِّلت املواّر 
عضًوا بواسطة زمالئهم اثند عشر األسدقفة، الذي ميثِّل اجلمدعة كلَّهد يف شكل من األشكدل. فقد اختري 

 ب مد يلحظ ترتيب سينورس األسدقفة،العدريَّة لسينورس األسدقفة. وسس العدمَّةرية عشره داحلخالل اجللسة 
اللس نتدئج املندقشة اخلصاة يف  عتمجل ثالثة أعضدء من اللس.  رس عشردالسس و ّمسى قداسة الادب بنديكت
 مد بعد لقراة احلرب األعظم. أخضعتهد األمدنة العدمَّة يف دتعالعدرّي يف ثالثة موضو 

. ٢٠٠٦تشرين األوَّل سنة  ٦ذي اختدةه األب األقدس، ةئيس سينورس األسدقفة، نلشر يف واملوضوع ال
، وهي وثيقة اخلطوط العريضةالعدرّي لألمدنة العدمَّة على العمل من أجل تيئة  لسالبعد ذلك، انكبَّ 

وأن تانيِّ  لكالم هللا،حول الطرح اهلدّم  )Status quaestionis ( لة"املسأ  َ ضْ "وَ  تتوّخى أن تقدِّم بجيدز
رون إخفدء بعض الوجهدت اليت تكوِّن مشكلة، أو أقلَّه حتتدج  ،الوجهدت اإلجيدبيَّة يف حيد  الكنيسة وةسدلتهد

مراةًا إىل الدستوة  اخلطوط العريضةمَّق من أجل خري الكنيسة وحيدتد يف العدمل. من أجل هذا تعور عَ أن تـل 
، وتتا  بشكل خدّص املقدةبة اليت اختدةهد ابء الم ، واليت تقوم يف م هللاكال  ،الوحي اإلهليّ يف العقدئدّي 

)، وإعدر  قراء   ١، كالم هللاد بعد، أن تعلنه جبرأ  (م موقف اإلصغدء الديّين لكالم هللا، لكي تستطي ، يف
فسري يسة، اليت تتّم بتكالم هللا يف إطدة ةعدئّي، ترافقه إعال�ت متتدلية من قال السلطة التعليميَّة يف الكن

 ، تفسريًا صحيًحد.والكتدب املقدس التقليد د يتضمَّنهوريعة اإلميدن املقدَّسة، اليت
 أسئلة وإذ أةارت الوثيقة أن تسهِّل التفكري يف املوضوع ومندقشته على مستوى الكنيسة، أةفقته جبملة

فجمي  املؤسَّسدت المعيَّة اليت مسلِّيت سدبًقد، اليت تعدجلهد الفصولل املختلفة.  دتمفصَّلة وعدئد  إىل الطروح
ويستعني اللس . ٢٠٠٧قبل شهر تشرين الثاين سنة  تودع أجوبتها على هذه األسئلةقد طللب منهد أن 



 ٥ 

، تـلتَّخذ  ورقة عملويرتِّب املواضي  يف وثيقة ثنية تدعى  ،العدرّي ربرباء أخّصدئّيني عديدين، فيدةس الوثئق
ىل إ ٥من لسينورس األسدقفة، اليت تنعقد، إن شدء هللا،  الثدنية عشر  جلمعيَّة العدمَّة العدريَةا ألعمدلكجدول 

 .٢٠٠٨تشرين األوَّل  ٢٦
د بفعل الروح القدس،  ،ففي املسيح ؛كالم هللاعاشت الكنيسة من  منذ الادا�ت،  الكلمة املتجسِّ

در احلميم م  هللامثل سّر أو، إذا شئند، عالمة ووسيلة لتحق"الكنيسة هي  اجلنس الاشرّي    ووحد ،يق االحتِّ
سة لدى القرياني كمد لدى يّرِك الذي ال ينفد لرسدلة الكن). وكالم هللا هو أيًضد احمل١، نور األمم( "كّله

الاعيدين. وإذ ختض  الكنيسة لتفويض الربِّ يسوع، وجتعل ثقتهد يف قوَّ  الروح القدس، تكون يف وض  من 
 ).١٩: ٢٨اصل (مت الرسدلة متو 

، خدرمة الرّب الوضيعة، يسعى ملسدعدتند على مثال الطوبويَّة مرمي العذراءوإذ يتا  السينورس 
ويف ليتوةجيَّتهد  ،الذي هو حّي وأمضى من السيف وفدعل، يف قلب الكنيسة ،اكتشدف إعجدّيب لكالم هللا

اجلمدعيَّة، كمد يف ثقدفدت الاشر اليت و  يد  الفرريَّةهوت، يف احلوالصال ، يف األجنلة والفقدهة، يف التأويل والال
ينّقيهد اإلجنيل ويغنيهد. وحني يتيح املسيحّيون لكالم هللا بن يوقظهم، يستطيعون أن جيياوا كّل من يسأهلم 

: ٣يو ١ال بلكالم واللسدن، بل بلعمل واحلّق" (" ،فيحّاون القريب ،)١٥: ٣بط ١حجَّة عن ةجدئهم (
ون ّاحومجيعهم يس ،هو انعكدس جمد هللا أمدم الندس، نوةٌ هم يضيء نوة األعمدل الصدحلة  يتّم الاشرل ). وإذ ١٨

فيادو حضوةهد يف  ،وهكذا تش ُّ كلمة هللا على كلِّ حيد  الكنيسة .)١٦: ٥أب� الذي يف السمدوات (مت 
 ، عدمل منفتح على بندء حضدة  احملاَّة.التم  مخري  عدمل أكثر عدالة وأمدً�، حيث ال يسور أيُّ نوع من العنف

 صدة). وهكذا ٢٥: ١بط ١الكالم الذي محله اإلجنيل إليكم" ( هو هذا ."كالم الرّب يثات إىل األبد
اإلنسدن يف  طريقَ  أفضل  ً التفكري يف السينورس صال  متواضعة لكي ينري االكتشدف اجلديد لكالم هللا إ�ة 

"مسدوات جديد  وأةًضد  واثًقد وهو ينتظر ،سري  التدةيخ مبد فيهد من التواءمالكنيسة ويف التم ، على مدِّ 
 ).١٣: ٣بط ٢يسكن فيهد الّرب" ( ]...[ جديد 

 
 نيكوال ِإِتريلوِفيْتش

 ةئيس أسدقفة ِسيسدك
 األمني العدم

 ٢٠٠٧اذاة  ٢٥ ،حدضر  الفدتيكدن

 
 

 
 

 املقدِّمة



 ٦ 

 
 ملاذا سينودس حول كالم هللا 

 
وملسته أيديند من كلمة احليد ،  ،وةأينده بعيونند، الذي تمَّلنده ،بذانند الادء، الذي مسعنده"الذي كدن من 

ر بحليد  األبديَّة اليت كدنت عند ااب وجتلَّت لند، الذي ةأينده  واحليد  جتلَّت فرأيندهد، واان نشهد هلد وناشِّ
ركم به لتكونوا أنتم أيًضد شركدء�، كمد حنن شركدء ااب وابنه يسوع املسيح. نكتب إليكم بذا  ومسعنده ناشِّ

 ).٤-١: ١يو ١ليكون فرحند كدمًال" (
 
). فكالم هللا يفتتح ٨: ٤٠ألبد" (أش ا). "كلمة هللا تثات إىل ١: ١يف الادء كدن الكلمة (يو  -١

ن يسوع ه م  جتسُّد االبجوهر ويلعلن  ي)،٦، ٣: ١نسدن: "قدل هللا" (تك التدةيخ م  خلق الكون واإل
له م  وعد أكيد بللقدء معه يف حيد  ال )،١٤: ١"والكلمة صدة بشرًا" (يو  املسيح. �دية هلد. "أجل،  ويكمِّ

 ).٢٠: ٢٢أ� أعور قريًاد" (ةؤ 
ذاك هو اليقني السدمي الذي يريد هللا ذاته، يف حاِّه الالحمدور، أن يعطيه لإلنسدن يف كلِّ األزمنة، 

د موهاة هللا السدمية اليت يريد السينورس أن فيجعل من شعاه شدهًدا ل ه. ذاك هو السّر العظيم للكلمة على أ�َّ
 يعادهد ويشكرهد ويتأمَّلهد ويعلنهد للكنيسة وللاشر مجيًعد.

 
لتكلُّم معه. إىل اإلصغدء إىل هللا و إىل اق متعدِّر ، أنَّه حيتدج احتيدًجد كاريًا رل وبطل  ،رلَّ اإلنسدن املعدصر -٢
 ونعمة لقدء اإلنسدن بلرّب. ،املسيحّيون اليوم توقًد حدةّا للمضي إىل كالم هللا على أنَّه يناوع حيد  وحيسُّ 

يتوجَّه إىل "فدل الالمنظوة، والذي  لى مثل هذا االنفتدح لدى اإلنسدن؛هلذا ال ندهش حني جييب هللا ع
0Fويتقاَّلهم يف هذه الشركة ،شركة معهالاشر كمد إىل أحّادء، ويتحدَّث معهم ليدعوهم إىل الدخول يف 

هذا  ،١
 الوحي السخّي من لدن هللا هو حدث مستمّر للنعمة.

أن جيّرِر حيد  الكنيسة وةسدلتهد،  إىل بلكلمة، يسعى ،، الذيعمل الروح القدسوحنن نرى يف كلِّ هذا 
: ١٠يد  وتكون وافر " (يو ويرسلهد تعلن اإلجنيل جلمي  الاشر "لتكون هلم احل ،فيدعوهد إىل اهتداء متواصل

١٠.( 
 
 نيثبتَ وتفكريًا خربة لكنيسة من سرِّ الكلمة يرتكَّز كالمل هللا يف شخص املسيح الرّب، وقد جعلت ا -٣

د عديد  ا ؟على مدِّ األجيدل. "مدذا تظنُّون أن يكون الكتدب إالّ كالم هللا ألقوال اليت كتاتهد يدل ال شكَّ يف أ�َّ
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الفريد قد  (يسوع) الكتدب املقدَّس كلَّه. فهذا الكلمة لمِ جيل  هو الذيو لمة هللا فهو فريد، األنايدء، أّمد ك
هم الشرعّي، بفم خصٍب حني ولدوه وسلَّموه إىل إشدةات، هي حروف زةَع هللا وعريسَ  ونتصّوةه املؤمن

1Fالكتدبة، لكي يوصلوه إليند"

٢. 
، أوجز الم  الفدتيكدّين الثدين التعليم الرمسّي للكنيسة كلمة هللا، الوحي اإلهليّ يف م  الدستوة العقدئدّي 

 طريًقا طويًال من النضوج والتعمُّقفدلكلمة تدفعند لنحقِّق  ؛الم هللا، فعرض العقيد  وبنيَّ ممدةستهدحول ك
، شراخلدمس عس و انديكتلِ  ، الروح البارقليطالثدلث عشرالوون لِ  عناية هللاعلى إيقدع ثالث ةسدئل ةعدئيَّة: 

2Fّيوس الثدين عشراِ لِ بفيض من الروح القدس و

املؤمنني رب  ن، ربَريمتجدِّ والهوت اغتىن بتأويل  ًقدطري ،٣
١٩٨٥3Fسنة  األساقفة سينودسُ بشكل مندسب  قد ذّكر بهو  ،الروحيَّة

. بعد الكنيسة الكاثوليكيَّة تعليمُ و ٤
وهي مقتنعة بنَّ  ،بحلدح، اللقدء م  الكلمةنيسة يف الكشجَّعت السلطة التعليميَّة العدمَّة واخلدصَّة  ،الم 

4Fةبيًعد ةوحّيد جديًدا". ]...[ هذه الكلمة "حتمل للكنيسة

٥ 
ههد هللا إىل شعاه، يف ةبط وثيق النفحة اليف  اجلمعيَّة السينودسيَّةإًذا، حتدَّر موق   كاري  للكلمة اليت يوجِّ

أن جتعل  ، وتتوّخى يف زمدنندسدس اإلميدن عينهب تذكِّرإذ  )،٢٠٠٦-١٩٦٥دقفة (م  سينوروسدت األس
) وعلى مدِّ تةيخ ٢؛ أع ٨؛ نح ٢٤اللقدء م  الكلمة اليت جندهد يف عدمل الاياليد (يش  ملموسًة شهدراتل 

 الكنيسة.
 
ربز العالقة يف تواصل م  السينورس السدبق، أن يل و ، يسعى هذا السينورس، أخصّ ويف شكل  - ٤
من مدئد  كالم هللا كمد  ]الواحد[ال تين تخذ خاز احليد  "إذ إنَّ الكنيسة  ،ةستّيد وكالم هللاإلفخدبني الادطنة 

5Fمن مدئد  جسد املسيح"

اهلدف األوَّل للسينورس: ملء لقدء  ،ذاك هو الادعث العميق، ويف الوقت عينه .٦
: إيرونيموسقد أكَّد القّديس كالم هللا يف الربِّ يسوع، احلدضر يف الكتدب املقدَّس ويف اإلفخدةستّيد. و 

 قّي الذي حلفظ لند يف هذه الدنيد:"جسد الرّب طعدم حقيقّي، ورمه شراب حقيقّي: ذاك هو اخلري احلقي

                                                 
2 Rupertus Abbas Tuitiensis, De operibus Spiritus Sancti, I,6: SC 131,72-74. 

: )١٥/٩/١٩٢٠( لروح البارقليطابنديكتوس اخلدمس عشر،  ؛DS 1952 (3293) :)١٨/١١/١٨٩٣( عناية هللا الوون الثدلث عشر،  ۳

AAS 12 (1920) 385-422 ٣٠/٩/١٩٤٣( بفيض من الروح القدسبِّيوس الثدين عشر، ؛(: AAS 35(1943) 297-325 
4 Cf. Synodus Episcoporum, Relatio finalis Synodi Episcoporum Exeunte cœtu secundo: Ecclesia sub 
Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (07.12.1985): Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, 1, 
EDB, Bologna 2005, 2733-2736.  
5 Benedictus XVI, Ad Conventum internationalem. La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (16.09.2005): 
AAS 97 (2005) 957. Cf. Paulus VI, Ep. Ap. Summi Dei Verbum (04.11.1963): AAS 55 (1963) 979-995; 
Ioannes Paulus II, Audience générale (22.05.1985): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (28.05.1985) n°22, p. 
12; Discours sur l'interprétation de la Bible dans l'Église (23.04.1993): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. 
(04.05.1993) n°18, p. 6; Benedictus XVI, Angelus (06.11.2005): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. 
(06.11.2005) n°45, p. 1. 
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رمه، ال يف اإلفخدةستّيد فحسب، بل يف قراء  الكتب املقدَّسة أيًضد. فكالم هللا  بل شرْ التغّذي من جسده و 
6Fهو طعدم حقيقّي وشراب حقيقّي". معرفة الكتب املقدَّسةمن الذي نستقيه 

٧ 
 أيَّ مثار ة على الم  الفدتيكدّين الثدين:د أةبعني سنوبع ،، يناغي أن نتسدءلولكن قال الشروع يف ذلك

بلنساة إىل كالم هللا، ال شكَّ يف أّن  حّقد؟ ديف مجدعدتند، وكيف قالنده كالم هللا أعطى الدستوة العقدئدي
 ،والالهوت ،حتقَّقت يف شعب هللا. ذاك وض  التجديد الايالّي يف إطدة الليتوةجّيد دق عديد  نتدئج إجيدبيَّة

والفقدهة، أو أيًضد يف إطدة نشر الكتب املقدَّسة واستعمدهلد يف الرسدلة الاياليَّة واندفدع اجلمدعدت واحلركدت 
طَّرِر لوسدئل اال الكنسيَّة، وأخريًا يف إطدة

ل
. ولكن بقيت بعدل وجهدت أخرى أرواتهو  املعدصر تصدل التوّفر امل

مسيحّيني   وانفصدل ن؛أمران خطريا الوحي وكالم هللاعقيد  يف  نيقِ يَ والالَّ ل فظواهر اجله .مفتوحة وممشكلة
مة تصاح نسايَّة قيقة الكلفادون ح ؛خدطىء هلذه األخري  استعمدلٍ  خطرل كثريين عن الاياليد ياقى كاريًا، كمد 

فنحّس بضروة  ملحَّة أن نعرف كدمل املعرفة إميدن الكنيسة حول كالم هللا، وأن نوسِّ ،  الفكر واحليد  غدرة .
وج موافقة، اللقدء م  الكتدب املقدَّس بلنساة إىل مجي  املسيحّيني، وأن �خذ بطرق جديد  حيرِّكهد الروح هل بنـل 

َم ويلعدش يف الكنيسة، سيث يصاح كال مَّقعَ ويـل لكي يلعَرف كالم هللا يف خمتلف جتلِّيدته، ويلسَم  وحيلَّب  ،اليوم
 وقداسة من أجل مجي  الاشر. حقٍّ 

 
ونتيح هلد أن تنري�، نسعى إىل  ،حني نعمِّق األموة العقدئديَّةف ز؛ةعدئّي بمتيد هذا السينودس هدف -٥

د يناوع حيد  يف خمتلف أوسدط االختادة، فنطرح من أجل هذا على  توسي  اللقدء م  الكلمة وتثايته، على أ�َّ
 املسيحّيني وعلى ذوي اإلةار  الصدحلة، طرقًد صحيحة وعمليَّة لإلصغدء إىل هللا والتحدُّث معه.

حول حلقيقيَّة ا، أحد أغراض السينورس هو العمل على توضيح الوجهدت األسدسيَّة ويف شكل ملموس
مقاول وفدعل وتكفله،  إميدنٍ  اليت تعلِّل طريقَ  السلطة التعليميَّة،و الاياليد، و التقليد، و الوحي، مثل كالم هللا، 

مفتوًحد واسًعد  ]...[سيث يكون "االقرتاب منهد  ،وحتّرِك االحرتام واحلّب العميق للكتب املقدَّسة
7Fللمسيحّيني"

القراءة  وجتدِّر اإلصغدء إىل كالم هللا يف الوقت الليتوةجّي والفقدهّي، ويف شكل خدّص م  ،٨
 وتقدِّم لعدمل املسدكني كالم تعزية وةجدء. ة بشكل صحيح م  خمتلف الظروف،يَّفاملكالربيَّة 

أن يدف  ممدةسة  ًذاإ يتوّخى  هو ا؛أن يعطي لشعب هللا كلمة تكون خازً  رُّ وهكذا فهذا السينورس يو 
ًهد توجيًهد صحيًحد  ،سدةيَّة صدئاة للكتدب املقدَّسفِ  ويورُّ أن يستهّل  ؛ثدقفةِ لمل ول ةِ لَ جنَْ لألَ الضروةيَّة سري  املموجِّ

8Fاملواجهة واحلواة بني اليهور واملسيحّيني

فدلسينورس  ويف شكل أوس ، احلواة بني الد��ت وبني الثقدفدت. ،٩
 :فصولثالثة  يف ،راض، وغريهد أيًضديتوّخى حتقيق هذه األغ

                                                 
 CCL 72,278 : ٣١٣، تفسري سفر اجلامعةالقديس إيرونيموس،   ۷
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 الكنيسة (الفصل األوَّل)و كالم هللا، و الوحي،  -
 ل الثدين)كالم هللا يف حيد  الكنيسة (الفص -
 الفصل الثدلث)(كالم هللا يف ةسدلة الكنيسة  -
 زمن الذي يعمل فيه كالم هللا يف الكنيسة.هذا على توحيد الزمن املؤسَّس وال يسدعدس

دت اللقدء م  كالم هللا، بل أن ث وتطايقأن تقدِّم جمموع الاواع اخلطوط العريضةإًذا، ال تتوّخى هذه 
واالختادة  ز يف الوقت عينه املعطى العقدئديفترب  ، الثدين، إىل اجلوهريَّة منهدري، على ضوء الم  الفدتيكدينّ تش

 م  إةفدرات خدصَّة. ًقدم الحداإلسه، وتدعو إىل العمليّ 
 

 أسئلة حول املقدِّمة
 يف بلدكم، اليت جتعل هذا السينورس حول كالم هللا أمرًا ملّحد؟ "عالمات األزمنة"مد هي  -١
 ؟كالم هللاوهذا السينورس حول  اإلفخارستياسينورس السدبق حول أّي عالقة جند بني ال -٢
 بياليَّة؟ من أيِّ منط هي؟ ِفَرقٌ يف كنيستكم احمللِّيَّة؟ مد هي؟ هل هندك  بيبليَّة خربةٍ تقدليد هندك هل  -٣

                                                                                                                                                 
Enchiridion Vaticanum 20, EDB, Bologna 2004, pp.507-835.                                          
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 الفصل األوَّل
 الكنيسةو كالم هللا، و الوحي، 

 
ختلف الوسدئل، ويف األّ�م األخري  كلَّمند ات كثري  ومب"كلَّم هللا ابء� من قدمي الزمدن بلسدن األنايدء مرّ 

 ).٢-١: ١وبه خلق العدمل" (عب  ،ببنه الذي جعله واةًث لكلِّ شيء
 
 هلّي يتجّلى على أنَّه كالم هللاإلوحي الو  ،من هللا تيتبادرة امل
9Fوأن يعرِّف سرَّ مشيئته" ،"سلرَّ هللا يف لطفه وحكمته أن يكشف عن نفسه -٦

جتده خطر به نسجن  .١٠
 الدستوة العقدئدي يف ،ويف عالقة بةر  وكيفيَّة، قدَّم الم  الفدتيكدّين الثدين ،حمض بشريَّة بـلًىن  سرَّ هللا يف

. اخلطوط الرئيسيَّة لتفكري صحيح دةضً دعة، وهو إميدن عمره أجيدل عديد ، جممل إميدن الكنيس ،هللا كالم
شخصيَّة من احلقيقة واحلبِّ م  اإلنسدن والكون يْ ه من أجل إقدمة عالقة بَـ هللا بشكل ّجمدّين وموجَّ تجّلى ي

مد بينهد  مرتاطة يف ]...[ أعمدلواق  املنظوة للكون والتدةيخ "بقوال و اليف كشف عن ذاته ي وهاللذين خلق. 
10Fاةتادطًد وثيًقد"

اخلليقة كّلهد. اإلنسدن ومعه  أي مشروًعد يتوّخى خالصَ  ،الوحي" "تدبريَ هكذا بنيَّ و  ،١١
حول اإلله الواحد والثدلوث، واحلقيقة حول اإلنسدن  واحد ، احلقيقةل  رفعةً  ،وهكذا تنكشف أمدم عيونند

يسوع املسيح الذي "هو  منويتوّخى أن جيعله سعيًدا، واحلقيقة اليت تستقي عظم بدئهد  ،الذي حياُّه هللا
11Fوسيط الوحي كلِّه وملؤه"

١٢. 
دّين هذه، اليت تفرتض مشدةكة عميقة، قيدًسد م  االتِّصدل على مستوى الاشر، وعالقة االتِّصدل الّ 

د فعل شخصّي من اإلله  يدعوهد هللا ذاته، كالَمه، "كالم هللا". هلذا يناغي أن تلفهم فهًمد جذةّ� على أ�َّ
هذا احلّب  خريذا األيتكلَّم م  اإلنسدن لكي يعرف هوالذي وبلتديل يتكلَّم،  ،الذي حيبّ  ،الواحد والثدلوث
12Fويتجدوب معه

من سفر التكوين إىل سفر الرؤ�. وحني يلقرأ كالم هللا،  ،هذا مد تثاته قراء  متناِّهة للاياليد .١٣
13Fالذي هو السّر السّر""وربدصَّة يلعَلن، كمد هو األمر بلنساة إىل اإلفخدةستّيد، 

ويف سدئر األسراة، يدعو�  ،١٤
فكالم هللا  ؛شخصّيد، فريًدا وعميًقد، من التشدةك بينه وبينند، وبينند مجيًعديْ دًث بَـ الربُّ ذاته لكي "حنقِّق" ح

 ).١٢: ٤فدعل، وحيقِّق مد يقول (عب 
 

                                                 
 .٢، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين  ۱۰
 املرج  ذاته.  ۱۱
 املرج  ذاته.  ۱۲
 املرج  ذاته.  ۱۳

14 Missale Romanum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis, Città del Vaticano 2002, Institutio generalis, n. 
368. 
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 اجة إىل الوحيحباإلنسان 
خصوًصد عدمل  ،)٢٠: ١أن يعرف هللا انطالقًد من وسدئل منحه هللا إّ�هد (ةوم  إلنسانايستطي   -٧

اخلطيئة، صدةت هذه املعرفة  بفعل ،فيهد. وم  ذلك، ويف الظروف اليت جيد نفسه )كتاب الطبيعةاخلليقة (
فيلدخل فيهد، وإن مل يلعَرف ذلك  ،ن خليقتهعغدمضة والأكيد ، وينكرهد العديدون. غري أنَّ هللا ال يتخّلى 

يف العدمل كلِّه، إعالن اإلجنيل . وهذه الرغاة مد زالت حدضر  عرب يف النور واخلالص والسالم رغبةً روًمد، 
 مسري  الاحث عن إله يسوع املسيح.ا من الندس على نتج قيًمد رينيَّة وثقدفيَّة تسدعد عدًرا كاريً تل ف

زع حجدب اجلهل ـإىل تذوُّق إميدن نقّي ومجيل، فنن ةحدجو  عينهد، ندةك توقًد حدّرا شعب هللاحيد  ويف 
ث منيِّز ونقّوي انتصدةات التقدُّم الكثري  يف حقيقة هللا. إًذا، إلنسدن، سيبل و يتعّلق ب يف مدوالللاس واحلذة 

فتفتح بشكل وجورّي على حقيقة الوحي  ،نستطي  أن نتكلَّم عن حدجة عميقة ومنتشر  تفعل فعل نداء
ل أسدس أغراض شكّ يالذي حقَّقه هللا ذاته من أجل خري الاشريَّة، أي اإلصغدء إىل كلمته. فدالهتمدم بد 

عهد، ويتيح لند يف يف العمل الرعدئّي، إذ يل  اتررّ ر تس من أجل السينور ربز صحَّة مسري  األجنلة اجلديد  ويشجِّ
 الوقت نفسه أن ندةك تعليمدت مثينة من أجل احلواة املسكوّين بني الد��ت وبني الثقدفدت.

 
ه طريقه  كالم هللا يتناس  م  تريخ اإلنسان ويوجِّ

وبلتديل سيِّده، فيستصعب أن يقال  ،اإلنسدن املعدصر أنَّه صدن  تةيخ يف بعض الثقدفدت، حيسُّ  -٨
بتدخُّل أحد يف عدمله، رون حواة معه وإعطدء أسادب حضوةه. وقد يلوَجد مثلل هذا املوقف جتده هللا، يف 

 طمئن، يكالمهحقيقة  ت غري أنَّ هللا الذي ال يقدة أن يلسك. ميَّز يف كلِّ حدل بلشكد، فيتغدلاً شكل خمطئ 
ولكنَّه يطلب منه يف الوقت عينه أن  ،إلنسدن أنَّه روًمد أمدم كالم صديق، من أجل خريه، يف احرتام حرِّيَّتها

. فيناغي على كالم هللا أن "يظهر مثل انفتدح على تسدؤالت ، وأن يتأمَّلهبصدق مالكالهذا يصغي إىل 
14Fالوقت عينه، إةضدء ألعمق توق فيه"ويف  ،وتوسيًعد لقيمه ،وجواًب على أسئلته، ]اإلنسدن[

 وعلى ضوء .١٥
ني، تتوّخى تساق كلَّ مادرة  وكالم بشريَّ  ،اليت تفوَّه بد هللا ،أيًضد نعرف أنَّ كلمته هللا كالمالعقدئديالدستوة 

ي؛ ١؛ ١؛ يو ١نصوص تك على ذلك أن تفتح لإلنسدن افدقًد المنتظر  من احلقيقة واملدلول، كمد تشهد 
 تندزلغريغواة الكاري: "حني تالقديس . وأكَّد ١٧-١٥: ١؛ كو ٤: ٤؛ غل ٢٠-١٩: ١و ؛ ة ١: ١عب 

، رةجًة رةجة، ممّد نراه قريًاد مّند إىل لطفالكتب املقدَّسة وتستعمل كلمدتند الضعيفة، فلكي تصعد� ب
15Fتسدميه"

١٦. 

                                                 
15 Paulus VI, Lettre au IVème Congrès national français de l'enseignement religieux (01-03.04.1964): La 
Documentation Catholique n° 1422 (19.04.1964), p. 503. 
16 S. Gregorius Magnus, Moralia, 20,63: CCL 143A, 1050. 



 ۱۲ 

16Fمنذ الادا�ت، أةار هللا أن "يفتح طريق اخلالص األبدّي"

عطَي لند أن ملقدَّس، أل وعلى ضوء الكتدب ا .١٧
يف النهدية منتصًرا، م  لكّنه نتعلَّم كيف بدأت كلمتله القدير  حواةًا حّيد، رةامدتيكّيد يف بعض األحيدن، و 

الاشريَّة منذ بدا�تد،  َّ يف تةيخ شعاه، إسرائيل، وصوًال إىل الوحي السدمي يف تةيخ يسوع املسيح، كلمته 
د  (ي  ئرلصخر السدب). وقد أنشد أفرام: "عند ذاك شدهدتل الكلمة اخلدلق وقدبلته ١٤: ١و األبديَّة املتجسِّ

 ، وم  ذلك صّب على الشعب سيوًال عجياة. الخّزنم  الشعب يف وسط الربّيَّة. مد مج  يف ذاته ميدًهد وال 
ن يستحّق أن يرث طوىب مل .هصندئعَ  رت حميطدت الاحدة. فمن ال شيء خلق الكلمةل جّ تفميده فيه، ولكن منه 

الطايعة  ؛فرروسك! صوَّة موسى يف كتدبه خلق الطايعة كلِّهد لكي تشهد للخدلق الطايعةل والكتدب
ويلوَجدان يف كلِّ زمدن، وحيضران  ،بالستعمدل، والكتدب بلقراء : هذان مهد شدهدان ينتشران يف كلِّ مكدن

17Fفيايِّندن للكدفر نكرانه جلهل خدلقه ،يف كلِّ سدعة

١٨. 
 دعل نفسهةخيه وتةيخ الاشر، وجتج تندسِ تل  ي؛ فهالعمل الرعائيّ  يف قويٌّ  وق ٌ ذه النظر  إىل كالم هللا هلو 

حيَّة ربز اثةًا ي تل ه .بشريَّة شرّي ال يتألَّف فقط من أفكدة وأقوال ومادرةاتاتةيَخ الاشر، سيث إنَّ تةخيند ال
سدعد أيًضد بواسطة هذه العلوم أن ، وتأخذ قيمتهد الصحيحةلتنري علوم اإلنسدن يف الطايعة ويف الثقدفة، وت

كلمة هي  يف شكل أخّص، شّ . و د تل هاليت هي إنسدنيـَّتل  األصيلةَ  عل اإلنسدنيَّةَ جتاخلدصَّة، وأن  دوضح هويَّتهت
" عمدنوئيل" يكونأن الصدبر : جدِّيَّة هللا الثدبتة و  زإذ ترب  ،شعًاد لتقدمسه طريق احلرّيَّة واخلالصلنفسهد اختدةت 

كيف أنَّ هذا يتيح لند أن نفهم   ،)٣: ٢١؛ ةؤ ٣١: ٨ و؛ ةج ة ١٠: ٨" (أش إهلند معند" ،)١٤: ٧(أش 
بريه على مدِّ األجيدل، وبعض املرّات دفضل شهدر  الاياليد، وجدت صدى يف أفكدة اإلنسدن وتعالكلمة، وب
ل. الاِ تخرج نتدئج خدةقة تتجّلى عرب القّديسني بشكل مل ف ،، يف أصوات التدةيخ املعتَّمةعد� ومل  اءٍ لتو ايف شكل 

اإلمكد�ت اهلدئلة واألصيلة  انو من الروح القدس، بيّ ش هؤالء القّديسون كدةيسمدتم اخلدصَّة كموهاة عدفحني 
 جبدِّيَّة. تلؤَخذيف كالم هللا حني 

العلّين الذي يشكِّل قدنون  ويهمُّند اليوم بشكل خدّص أن نسدعد على فهم العالقة الصحيحة بني الوحي
 .صيلة لإلميدن األالئماإلميدن املسيحّي، واإلحيدءات اخلدصَّة، فنميِّز كيف تكون هذه احلقدئق م

 
د، ملءُ   هو يسوع املسيح  الوحي كلمة هللا املتجسِّ

ّ�م ختلف الوسدئل، ويف هذه األمدن بلسدن األنايدء مرّات كثري  مب"كلَّم هللا ابء� من قدمي الز  -٩
 أن يلدةكوا الطدب  املركزّي لشخصإىل  دمتوصَّل املسيحّيون يف شكل عيي). ١: ١األخري  كلَّمند ببنه" (عب 
. ولكنَّهم ال يعرفون روًمد أسادب هذه األمهِّيَّة، وال يفهمون كيف أنَّ يسوع هو يف يسوع املسيح يف وحي هللا

 مسيحّي. من منظدةون صعوبت يف قراء  هذا الوحي صدرفي أيًضد هلذا، ففي قراء  الاياليد ؛قلب كالم هللا
                                                 

 .٣،ة هللا، كلميف الوحي اإلهلي عقدئديرستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين  ۱۷
 SC 137,71-72: ٢-١: ٥، أ�شيد الفردوسالقديس أفرام،   ۱۸



 ۱۳ 

أن نتذكَّر أنَّ هللا أةار مادرة  المتوقَّعة كلِّّيد، وم  ، هللا كالمالعقدئديالدستوة  فيناغي روًمد على ضوء
اة ويشرح هلم أسر  ،الذي ينري كلَّ الاشر، لكي يقيم يف وسطهم ،ذلك حمقَّقة: "أةسل ابنه، أي الكلمة األزيلّ 

د، اإلنسدن الذي أةسل وسط الاشر، "ن إ، سيث )١٨-١: ١هللا" (يو  يقول يسوع املسيح الكلمة املتجسِّ
ففي  .18F١٩)٤: ١٧؛ ٣٦: ٥ه ااب (يو إلي ق كلَّ عمل اخلالص الذي أوكلهوحيقِّ  ،)٣٤: ٣" (يو أقوال هللا

 ،والتدةيخ ،قِّقه، م  املعىنحيدته على األةض، واان يف حيدته يف السمدء، �خذ يسوع اهلدف كلَّه وحي
ه: "حني أتى املسيح بينند جعل كلَّ شيء يينكالم هللا، كمد قدل القّديس إيرِ الذي يتضّمنه  شروع املو 

19Fجديًدا"

٢٠. 
، أن نعرف عن طريق القيدس، أن نقطف وعلى املستوى الرعائيّ ويهمُّند على ضوء يسوع املسيح، 

 يف إميدن الكنيسة سسب شهدر  الاياليد عينهد. فهو يتجّلى ككلمة هللا املتعدِّر  اليت حيملهد كالم هللا ةالقيم
األبديَّة، ويشّ  يف احلق ويتَّخذ منحى تةخيّيد عند األنايدء، ويتجّلى يف شخص يسوع، ويتواصل يف صوت 

روح القدس. املسيح الكلمة، بقوَّ  الهو  همفتدح تفسري  ،كلالّ   شّكلويلعَلن اليوم يف الكنيسة. هو ي ،الرسل
: هو ال يتكوَّن من أقوال كثري ، بل متعدِّر ً  يف ملئه، كلمدتٍ  ،"فكالم هللا الذي كدن يف الادء لدى هللا، ليس

. ]...[من الكلمة كلِّهد هي جزءهو الكالم الوحيد، الذي يضمُّ عدًرا كاريًا من الفكرات، حيث كلُّ فكر  

له، فقد اعترب أسفدة الكتب املقدَّسة مثل لفيفة  يت تشهدك الكتل  ،وإن أعدر� املسيح إىل الكتب املقدَّسة
20Fواحد ، ألنَّ كلَّ مد كلتب عنه هو موَجز يف هذا الكلِّ الواحد"

 . نرى هند تواصًال يف االختالف.٢١
وللدت وجتدَّرت بكالم  دفدجلمدعة املسيحيَّة حتسُّ أ�َّ  ؛وتؤمِّن الكنيسة إعالً� جوهرّ� لغىن هذه الكلمة

أنَّ كالم يسوع، أي هي ، إذا عرفت أن تفهمهد يف يسوع املسيح. تلك حقيقة. وهندك حقيقة أخرى هللا
)، أي يف تةيخ شعب هللا يف العهد ٤٩-٤٤: ٢٤" (لو سسب الكتبيسوع نفسه، يناغي أن يلفَهم "

تأّمل فيه م  يحدنيَّة، و يف تةيخ اجلمدعة املسيم  الكراز ،  ،دملسيح، والذي يعلنه اانالقدمي، الذي انتظره ك
ح هو . وقد أكَّد القّديس بر�ة على مستوى جتسُّد الكلمة، أنَّ املسيالوجورالاياليد، وخيترب صداقته وقيدرته يف 

21Fفكالم هللا الذي كدن يلسَم  يف العهد القدمي، صدة منظوةًا يف املسيح"" مركز الكتدب املقدَّس كلِّه؛

٢٢. 
 

 مسفونيَّة تشبه كالم هللا
إنَّ التعليمدت املعطد  سدبًقد، تتيح لند اان أن نرسم املعىن الذي تعطيه الكنيسة لكالم هللا على  -١٠

رهد االت عديد  : ١حيث ينقل كالًمد بشكدل كثري  ووسدئل خمتلفة (عب  ،ضوء الوحي. هو مسفونيَّة تفسِّ

                                                 
 .٤، كلمة هللا  يف الوحي اإلهلي،عقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۹
 SC 100,847 :١، ٣٤، ٤، ضد اهلراطقةالقديس إيريندوس،  ۲۰

21 SC 120, 380-384. :٦-٥،٥ في يوحنا !!!!أوريجانوس،   
22 Cf. S. Bernardus, Super Missus est, Homilia IV,11: PL 183,86. 



 ۱٤ 

رين خمتلفني١ دلوالت والوظدئف. فمن احلقِّ أن نتكلَّم م  تراتايَّة امللكن  ،)، خالل تةيخ طويل، وعرب ماشِّ
 عن معىن تشدبّي للكلمة.

 ،، األقنوم الثدين يف الثدلوث األقدس، ابن اابكلمة هللا األزيلّ  كالم هللا هوعلى ضوء الوحي،  -أ
وأسدس املشدةكة راخل الثدلوث وخدةجه. "يف الادء كدن الكلمة، والكلمة كدن لدى هللا، والكلمة كدن هللا.  

 ).١٦: ١؛ ةج كو ٣-١: ١وبدونه مد كدن شيء" (يو  ،دن يف الادء م  هللا. كلٌّ به كدنك
يف مجي  األشيدء (سي هو ه ، وصوتل )١: ١٩يروي جمَد هللا" (مز " العامل املخلوقمن هذا القايل،  -ب

اليت يكون  ). يف بداية األزمنة، خلق هللا الكون بكلمته، فختم اخلليقة ربتم حكمته،٣٤: ٦٨؛ مز ١٧: ٦٤
رهد الطايعّي، هو املخلوق على صوة  هللا ومثدله (تك  ). ٢٠-١٩: ١؛ ةو ٢٧-٢٦: ١اإلنسدن مفسِّ

، أوَّالً ن، وهكذا جعل هللا اخلليقة واإلنسد .فدلكلمة يعطي الكالم لإلنسدن ليفتح حواةًا م  هللا وم  اخلليقة
22F"شهدر  متواصلة عنه"

٢٣. 
، يسوع املسيحهو  ،: كالم هللا يف مسّوِه، الكالم األخري والنهدئيّ )١٤: ١"الكلمة صدة بشًرا" (يو  -ج

بشخصه وةسدلته وتةخيه، املرتاطة اةتادطًد محيًمد، سسب قصد هللا الذي جيد ذةوته يف الفصح، ويتحقَّق حني 
لك لآلب (

ل
 ).١: ١). إنَّه إجنيل هللا لإلنسدن (مر ٢٤: ١٥كو ١يسلِّم يسوع امل

د، تكلَّم ااب يف األزمنة السدبقة، بواسطة األنايدء (عب من أجل الكلمة  -ر الذي هو االبن املتجسِّ
ر يف خدمة كلمة هللا )، وبقوَّ  الروح يواصل الرسل إعالن يسوع وإجنيله. وإذ صدةت كلمدت الاش١: ١

د كلمدت هللا، فرترَّر صداهد يف ذَ الوحيد  اختُِّ   .إعالن األنبياء والرسلت على أ�َّ
، شهد له يف اإلهلي يسوع يف أقوال األنايدء والرسل بقوَّ  الوحي ذ ثاَّت الكتدبل املقدَّس كالمَ وإ -هـ

23Fومبد أنَّه موحى، فهو بحلقيقة كالم هللا ،شكل صريح. والنتيجة هي أنَّه يتضمَّن كالم هللا

وموجَّه كلُّه إىل  ،٢٤
). أّمد يف مد خيصُّ موهاة اإلهلدم، ٣٩: ٥ي اليت تشهد يل" (يو ه ]الكتب[الكلمة الذي هو يسوع، "ألنَّ 

الت  مداخحتمل قوَّ  نداء مادشر وملموس، ال جنده يف نصوص أخرى وال يف  فأسفار الكتب املقدَّسة
 كنسيَّة.
فإن كدن فعل الوحي قد خلتم م  موت اخر  ؛ا يف الكتدبتجوزً ولكنَّ كالم هللا ال ياقى حم -و
24Fالرسل

عَلن ويلسَم  يف تةيخ الكنيسة، اليت تلتزم بن حتمله إىل العدمل جتدوًب م  فدلكالم املوحى ال يزال يل  ،٢٥
ويف أشكدل أخرى متعدِّر  يف خدمة األجنلة: من ، الكرازة احليَّةهد عرب الكلمة سعيَ هكذا تواصل انتظدةاته. 

يح بوسدطة الكنيسة. هذا القايل، الكراز  هي كالم هللا، الذي يهاه هللا احلّي أل�س يعيشون يف يسوع املس

                                                 
 .٣، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين  ۲۳
 .٢٤املرج  ذاته،   ۲٤
 .٤املرج  ذاته،  ۲٥



 ۱٥ 

حني يلكَرز بوحي هللا، يتحقَّق يف الكنيسة حدٌث ميكن أن يلدعى   ،وانطالقًد من هند، نستطي  أن نفهم أنَّه
 كالم هللا.

مثًال،  ،شخصّي الصحيح، كمد الوظيفة اإلعالميَّةيْ يناغي أن نقرَّ بنَّ لكالم هللا كلَّ صفدت االتِّصدل الاَـ 
هي وظيفة تعارييَّة سيث يتيح هللا لند بن نستشفَّ طريقة التفكري عنده واحلّب  ؛سيث ينقل هللا حقيقته

ه وهي وظيفة مندرية، حيث  ؛والعمل  .إميدينّ إىل جواب هللا كالمه، ويدعو إىل اإلصغدء و يوجِّ
 ة جنَّاون أشكدل فهم خدطئة، حمصو يعور إىل الرعد  أن تكون هلم هذه الرؤية املتندسقة للكلمة، سيث يت

أو ملتاسة، ويلقون الضوء على اةتادطهد الادطّين بسرِّ اإلله الواحد والثدلوث، وبوحيه، وبتجّليه يف العدمل 
بشهدرته املعصومة يف بتعاريه السدمّي يف يسوع املسيح وحضوةه كاذاة يف حيد  اإلنسدن وتةخيه، و  ،املخلوق

إىل سرِّ كالم هللا، الذي صدة لغة بشريَّة، نتناَّه إىل  الكتدب املقدَّس، وانتقدله يف التقليد احلّي. وبلنساة
 .احث العملّي حول اللغة وانتقدهلدال

 
 واإلميان يتجّلى يف اإلصغاء ،إميان اإلنسان يقابل كالم هللا

25F"يناغي أن حنمل طدعة اإلميدن إىل هللا الذي يوحي" -١١

، واإلنسدن هو يعطي ذاته حني يتكلَّم .٢٦
26Fإليه ذاته كلَّهد وسرِّيَّة" يسلِّمالذي يلصغي "

27Fهذا يتضمَّن من قال اجلمدعة ومن كلِّ مؤمن مبفرره .٢٧

جواًب  ٢٨
يف  ه، وااللتصدق مبشيئته. ويتجّلى مثل هذا املوقف من اإلميدن واملشدةكة، املشدةكة الكدملة مع تّمد على عرضِ 

الدستوة  س من قايل الصدف إن كدنكلِّ لقدء م  الكلمة، يف الكراز  احليَّة ويف قراء  الاياليد. ولي
 "هللا :يعرض، من أجل اللقدء م  الكتدب املقدَّس، مد يقول بشكل إمجدّيل عن كالم هللا كالم هللالعقدئدي

ليدعوهم إىل الدخول معه يف مشدةكة، ويستقالوه يف هذه  ]...[ يتوجَّه إىل الاشر كمد إىل أحّادء ]...[
28Fاملشدةكة"

ااب الذي يف السمدوات بشكل حمبٍّ جّدا للقدء أبندئه مبحاَّة  يتقّدم سة، "ففي الكتب املقدَّ  .٢٩
29Fاحلواة معهم" قيمكاري ، وي

غدلًاد  عنه قًد من الكتدب املقدَّس، الذي يعربَّ والوحي هو شركة حّب، انطال .٣٠
 ).٢٤: ١٤؛ مر ١٨-١: ٢٤؛ حز ١٨: ١٥؛ ٩: ٩"العهد" (تك  ةلفظب

: فدإلميدن يعين كالم هللا يف كلِّ عالمدته ولغدته. إنَّه إميدن يتقاَّل قويّ  ئيّ تثري رعاوجهة هلد  هند نالمس
إنَّه إميدن يرى يف الكلمة  ة؛العقدئديّ  صيغةاحلقيقة، عرب السرر أو ال إبالغمن الكلمة، بفعل الروح القدس، 

أسئلة عديد  يف حيد   ىعل جدبةامليز  بن تكون التشجي  األوَّل من أجل اهتداء فدعل، والنوة من أجل اإل

                                                 
 .٥املرج  ذاته،  ۲٦
 املرج  ذاته. ۲۷
 .٥؛ ٢املرج  ذاته،  ۲۸
 .٢املرج  ذاته،  ۲۹
 .٢١املرج  ذاته،  ۳۰
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ال قراءتد  ،)٢١: ٨من أجل متييز صحيح حيكم على الواق ، والداف  إىل "صن " الكلمة (لو  دليلاملؤمن، وال
للعزاء والرجدء. واملنطق املتني يف اإلميدن الذي ينا  منهد هي  دائمفقط والتلفُّظ بد، ويف النهدية، اليناوَع ال

 وتمني األوَّليَّة له يف حيد  كلِّ مؤمن، فيقاله كمد تعلنه الكنيسة وتفهمه وتشرحه مهمَّة التعرُّف إىل كالم هللا
 وحتيده.
 

 مرمي مثال املؤمن يف قبول الكلمة
 يف السايل الذي يلج سرَّ كالم هللا، تاقى مرمي بنت الندصر ، وانطالقًد من حدث الاشدة ، مربِّيةَ  -١٢

تمَّلتهد، ولقدء شخصّي ومجدعّي م  الكلمة: تقاَّلتهد يف اإلميدن،  احلّي لكلِّ  الكنيسة وأمَّهد، واملثدلَ 
الكتب املقدَّسة  تسم كدنت ). فمرمي  ١١: ١٧؛ أع ٥١، ١٩: ٢؛ ٣٨: ١عدشتهد (لو و استاطنتهد، و 

سحق النجم: "يف إأعلن  .تكتشف على مدِّ تةخيهدكدنت تربطهد بقوال يسوع وبألحداث اليت  و وتتأمَّلهد، 
، ت اليت يلهمهد هللا، مد يلقدل بشكل عدّم للكنيسة، العذةاء واألّم، ينطاق بشكل فررّي على مرميالكتدب

فدلكنيسة هي الواةثة الشدملة للرّب، ومرمي هي الواةثة بشكل أخّص، وكّل نفس مؤمنة ؛ ]...[العذةاء واألّم 
يسة، لاث حّىت �دية دن الكنلاث املسيح تسعة أشهر، ويف هيكل إمييبشكل خدّص. ففي هيكل حشد مرمي، 

30Fإىل األبد" حّاه هلدويف معرفة النفس املؤمنة العدمل يف 

٣١. 
من  احلدجدت اليوميَّة امللحَّة، وهي واعية بنَّ مد تتقاَّله عطيَّةً وأن تعيش حوهلد،  أن تنظرمرمي عرفت 

كلمة احليد ، بل أن   عن ، غربءاالبن، هو عطيَّة من أجل الاشر مجيًعد. فهي تعلِّمند بّال ناقى متفّرِجني
ن يقور�. فمرمي "عظَّمت" الربَّ واكتشفت يف حيدتد ؤمِ َمن يونرتك الروح القدس السدكن يف  ،نشدةك فيهد

د "امنتوَّبةً طَ هد "مل تةمحة هللا اليت جعل إضدفة إىل ). ٤٥: ١مبد يتمُّ فيهد ممّد قيل هلد من قال الرّب" (لو  " أل�َّ
). فمرمي ٢٩: ٢٠كلمدت يسوع: "طوىب للذين مل يروا وامنوا" (يو   تاّىن أن ي إىل مؤمن هي تدعو كلَّ ذلك، 

خدمَة حماَّة، وذكًرا  جدعًال منهدفظ كالم هللا سّب، يعرف أن حي ، الذيهي صوة  مصّلي الكلمة احلقيقيّ 
 ،وسيوس، كلُّ مسيحّي يؤمنأمرب  ففي نظر القّديس .سراج اإلميدن مشتعًال يف حيدتند اليوميَّة إلمسدكمستمرّا 

وإن مل يلوَجد سوى أمٍّ واحد  للمسيح سسب اجلسد، فاحسب اإلميدن يسوع هو  ويلده؛ ،ل بكلمة هللامحي
31Fمثر  اجلمي 

٣٢. 
 

 كالم هللا املسلَّم إىل الكنيسة، ينتقل إىل مجي  األجيال

                                                 
31 Isaac de Stella, Sermo 51: PL 194,1862-1863.1865. 

 CCL 14,39: ١٩: ٢ اإلجنيل حبسب لوقا، القديس أمربوسيوس  ۳۲
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حيدفظ عليه، على الدوام بدون مد ساق هللا وأوحده خلالص مجي  الاشر، قرَّة يف لطفه العظيم أن " .١٣
32Fتادُّل، وينقله إىل مجي  األجيدل"

فدل حمبُّ كلِّ الاشر وأبوهم، يتكلَّم اليوم أيًضد. والوحي الذي اكتمل،  ؛٣٣
بل ميكنه أيًضد أن  ،يف شكل من األشكدل، سيث إنَّ كالم هللا معدصر على الدوام واينّ  ،يلنَقل اان أيًضد
ز ـيسوع للكنيسة، سلَّم إليهد كن ، حني أعطى اابل ةوحَ ألنَّه ويوسِّ  فهمند. هذا ممكن هنوةِ  ْفدَ يكشف أكثر ةَ 

33Fالوحي

حِ هللا  كلمةِ  مقصدِ  فجعلهد أوَّلَ  ،٣٤
ٌ
 هلد. املميَّز َ  واخلالصيَّة، والشدهد َ  اَّةامل

نشر حيد ، "تل وقدة   ،بل هي "قدعد  اإلميدن السدمية" ،هلذا، ليست الكلمة مستورًعد جدمًدا يف الكنيسة
34Fبملشدهد  والدةاسة اليت يقوم بد املؤمنون" ]...[كرب وت "،يف الكنيسة بسعدف الروح القدس

عرب اخلرب   ،٣٥
كراز  األسدقفة. وهذا مد يشهد له بشكل خدّص ةجدل هللا الذين "سكنوا" بالروحيَّة يف احليد  الشخصيَّة و 

35Fالكلمة

وىل للكنيسة، هي نقل كالم هللا إىل مجي  الاشر، يف كلِّ املهمَّة األكيد  واألأّن من الواضح . و ٣٦
ذلك ). والتدةيخ يانيِّ كيف حصل ٢٠-١٨: ٢٨األزمنة ويف كلِّ األمكنة، سسب وصيَّة يسوع (مت 

 .عديد عوائق مديد  مثقلة ب قرونمروة  بلرغم من، يويَّة وخصب كاريينس أيًضدوحيصل اليوَم 
 

 مستودع واحد مقدَّس لكالم هللا التقليد والكتاب يف الكنيسة:
، خربًا طيًِّبا. إنَّه ألمر أسدسّي، يف هذا الدل أن نذكر أنَّ كالم هللا الذي صدة يف املسيح إجنيًال أو ١٤

الواحد  بألخرى اةتادطًد  َتنيواضحتني، ومرتاط َوْفَق نقطتني مرجعّيتنيلًَّمد إىل كراز  الرسل، يواصل جريَه سَ ومل 
 وبلتديل شعدئرل  ،36F٣٧"ؤمن بهيمد  وكلُّ  و يف ذاته،مد ه دُّ احليدّيت للتقليد احلّي الذي يكشفه "كلُّ وثيًقد: امل

الكتدب املقدَّس،  لل دُّ اَ تَـ الَ ، وَ الروح القدس بهلدماملقدَّس، الذي   َّ الكتدبل  ،الكنيسة حيد ل العادر  والتعليمل و 
، مهد  املقدَّس والكتدب املقدَّس يف عهَديه فدلتقليد"ليد احلّي. حيفظ سّق العندصر األصيلة اليت تكوِّن هذا التق

هد على األةض، ومنهمد تندل كلَّ شيء إىل أن تصل إىل غديتهد  مرا  فيهد تشدهد الكنيسةل ك هللا، خالل حجِّ
  . ياقى على السلطة التعليميَّة يف الكنيسة، اليت ليست أمسى من37F٣٨)٢: ٣يو ١أن تراه وجًهد لوجه كمد هو (

ر كالم هللا املكتوب واملنقول تفسريًا صحيًحد" 38Fكالم هللا "أن تفسِّ

٣٩. 

                                                 
 .٧، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۳۳
 .٢٦املرج  ذاته،  ۳٤
 .٢١؛ ةج ٨املرج  ذاته،  ۳٥
 .٨٢٥، ثوليكيَّةكتاب التعليم املسيحّي يف الكنيسة الكا ۳٦
 .٨، كلمة هللا  يف الوحي اإلهلي،عقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۳۷

 .٧املرج  ذاته،   ۳۸
 .١٠املرج  ذاته،   ۳۹
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شدَّر الم  الفدتيكدّين الثدين على الوحد  األصليَّة وعلى الربطدت العديد  بني التقليد والكتدب املقدَّس: 
دمة ال حتلُّ حملَّهد والسلطة التعليميَّة تقدِّم خ .39F٤٠"فدلكنيسة تقالهمد "بعدطفة متسدوية من التقوى واالحرتام

. وهكذا تكفل لكالم هللا التفسري 40F٤١"خدمة حني "تصغي بتقوى إىل الكلمة، وحتفظهد بوةع، وتشرحهد بمدنة
 الصحيح.

من الوجهة الرعدئيَّة، ويف خطِّ تعليم الكنيسة، توضَّحت العالقدت بني التقليد والكتدب، على مستوى 
ى ذلك، يف األصل، ساق التقليدل الكتب املقدَّسة، وهو هلد روًمد واملثدل عل ،املضمون، وترتمجت خرب  حيد 

علهد جتو  ،سدعد على ولوجهد"تو ، ]...[فهمند "الكتدبت املقدَّسة نفسهد ت يتال العضوية احليدتية تربتهد
ّد" 41F"�شطة بشكل ال حيل

، يف شكل ةائ ، بلنساة إىل ]...[ . ومن جهة ثنية، "حتتفظ هذه األقوال بقيمتهد٤٢
على تشييد الاندء وإعطدء املؤمنني   القدرة  يهو " ،)١٢: ٤الكتدب املقدَّس: "كلمة هللا حيَّة وفدعلة" (عب 

مهد قندتن تنقالن  . فدلتقليد والكتدب كال42F٤٣)١٣: ٢تس ١؛ ةج ٣٢: ٢٠سني" (أع قدَّ املرياث م  مجي  امل
مد  ،يف هذا املنظدة ،سيث يقدالن ،الواحد يف ااخر"" ،كالم هللا، الذي يستقي ملء معنده يف خربتمد أ�َّ

 حّقد كالم هللا.
يف ذاته  "الكتاب وحده"ومبد أنَّ للنتدئج الكثري  تثريًا هدّمد على املستوى الرعدئّي، فال مكدن لوجور 

أي بذاك الذي يتقاَّل التقليد والكتدب ويف الوقت عينه يفهمهمد.  ،مرتاط بلكنيسةاملقدس فدلكتدب  ؛ولذاته
إىل الكلمة يف حقيقتهد األصليَّة، سيث تصاح املقيدس من أجل للالوغ ؤمِّن روةًا أسدسّيد دب املقدَّس يدلكتف

 فهم التقليد فهًمد صحيًحد.
ة، وهو تقليد الحق ، يف نتدئجه العمليَّ األسدسيّ  ويناغي أيًضد أن ننظر إىل التمييز بني التقليد الرسويلّ 

ر ويؤوِّ  كمد يناغي أن نقدِّة الاعد احلدسم لالعرتاف القدنوّين بألسفدة   ؛لتقدليد الكنسيَّةن، وبني سدئر ايفسِّ
43Fيف العهد اجلديد) ٢٧يف العهد القدمي،  ٤٦سفرًا:  ٧٣املقدَّسة من قال الكنيسة اليت تكفل صحَّتهد (

٤٤، 
 جتده تكدثر األسفدة الالصحيحة أو املنحولة، أمس واليوم ويف كلِّ زمدن.

ف، بني الكتدب والتقليد، فننظر و ى روًمد خلفيَّة املواجهة واحلواة الدقيق، الضروةّي واملشغوأخريًا، تاق
44Fسيَّمد م  اإلنسدن وتةخيه أيًضد إىل عالمدت كالم هللا يف العدمل املخلوق، وال

٤٥. 

                                                 
 .DS 1501 : الكتب املقدسة الواجب قبوهلا يف التقليد؛ ةج الم  املسكوين الرتيدنتيين، قراة حول ٩املرج  ذاته،  ٤۰
 .١٠املرج  ذاته،  ٤۱
 .٨املرج  ذاته،  ٤۲
 .٢١املرج  ذاته،  ٤۳

 .١٢٠، كتاب التعليم املسيحّي يف الكنيسة الكاثوليكيَّة  ٤٤
45 Cf. Joseph Ratzinger, Une tentative sur le problème du concept de tradition: K. Rahner - J. Ratzinger, 
Révélation et tradition, trad. de l'allemand par Henri Rochais et Jean Évrard, Quæstiones disputatæ, n. 7, 
Desclée de Brouwer, Paris 1972. 
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التعليم  شكلففي خطِّ التقليد احلّي، وبلتديل كخدمة صرحية لكالم هللا، جيب أن ننظر أيًضد إىل 
، منذ أوَّل قدنون إميدن، نوا  كلِّ كتدب تعليم مسيحّي، إىل خمتلف العروض على مدِّ األجيدل، املسيحيّ 

، ويف الكندئس التعليم املسيحّي يف الكنيسة الكاثوليكيَّة كتدبوالشدهد األقرب يف الكنيسة اجلدمعة هو 
 احمللِّيَّة كتب التعليم املختلفة.

 
 مللهمالكتب املقدَّسة، كالم هللا ا

45F. "الكتب املقدَّسة هي كالم هللا كمد رلوِّنت كتدبة بهلدم الروح اإلهلّي"١٥

د�د بشكل ف. امسدن يص٤٦
مد النّص  خدّص: الكتب (املقدَّسة) والاياليد، ومهد عنوا�ن هلمد مدلوهلمد يف ذاتمد منذ اان، على أ�َّ

 ، م  انتشدة يتجدوز حدور الكنيسة.بمتيدزوالكتدب 
 يف قراء  الاياليد: يف ينّ د، ال بدَّ من األخذ يف عني االعتادة بلنقدط التدلية، بلنظر إىل تثريهد العمالمادئيّ 

فريرِّران  ،اإلطدة الالهوّيت املرجعّي الذي ذلكر من قال، ينقل الكتدب والتقليد كالم هللا بشكل ال يتادَّل
46F"صوت الروح القدس"

د كالم وموهاة اإلهلدم الذي سساه يكوِّ ، ٤٧ ن الروح القدس األسفدة الاياليَّة على أ�َّ
الئحة األسفدة  أييف طدعة اإلميدن، لوحد  القدنون ( لقاَ كلمة يناغي أن تل   ،هد إىل الكنيسةِكلل هللا، ويَ 

د "احلقيقة ك مد القدنونيَّة) كمعيدة تفسري الكتدب املقدَّس. وحقيقة الاياليد جيب أن تلفَهم قال كلِّ شيء على أ�َّ
47Fمن أجل خالصند" سَتورَع يف الكتب املقدسةأةار هللا أن تل 

د كالم مالعد يف هويَّة الاياليد على أ�ّ واملدلول وال ؛٤٨
بتوجيه اإلميدن وحسب مقدييس فلسفيَّة  ،اليت سساهد يتمُّ تفسري الاياليد بشكل موحَّد ،هللا يف لغة بشريَّة

48Fتفسري البيبليا يف الكنيسةلجنة الادبويَّة الاياليَّة: وخصوًصد على ضوء مد روَّنته ال ،والهوتيَّة

٤٩. 
وندةك روًمد، واليوم أكثر من أيِّ يوم، يف شعب هللا، جوًعد وعطًشد إىل كالم هللا، كمد ساق عدموس 

). هي حدجة حيدتيَّة ال يناغي أن �ملهد، ألنَّ الربَّ نفسه هو الذي ١٢-١١: ٨وأشدة إىل ذلك (عد 
هة ثنية، جيب أن نالحظ سزن أنَّ هذه احلدجة غري موجور  يف كلِّ مكدن، ألنَّ كالم هللا حيرِّكهد. ومن ج

فهم على ينتشر قليًال، واللقدء م  الكتب املقدَّسة مل يلسهَّل بعدل مبد فيه الكفدية. فيناغي أن نسدعد املؤمنني 
كلُّ هذا متطلَّاة هدمَّة أجدبت عليهد   ،ملهدهويَّة الاياليد، وملدذا ولجدت، ومدذا حتمل إىل اإلميدن، وكيف نستع

49Fكالم هللا خدّص، يف الفصول األةبعة للدستوة العقدئدي الكنيسة روًمد، ويف عصر� بشكل

. ومجدعدتند جتد ٥٠

                                                 
 .٢٤؛ ةج ٩، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ٤٦

 .٢١املرج  ذاته،   ٤۷
 .١١املرج  ذاته،  ٤۸
 ج ر: ١، ف )١٥/٤/١٩٩٣( تفسري البيبليا يف الكنيسة، اللجنة احلربية الايالية ٤۹

 Enchiridion Vaticanum 13, EDB, Bologna 1995, pp.1555-1733. 
 .٦-٣، يف الوحي اإلهلي، كلمة هللاعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ٥۰



 ۲۰ 

نفسهد أمدم واجب ضروةّي بن تعرفهد يف شكل مالئم، وأن تستعمل ةوافد أخرى من السلطة التعليميَّة 
 والاحث الكفوء.

 
 روريَّة ودقيقة: تفسري كالم هللا يف الكنيسةمهمَّة ض

. إنَّ ةؤية املسيحّيني العديدين الذين يتفحَّصون يف العمق كالم هللا يف الكتدب املقدَّس، يف قلب ١٦
اجلمدعدت أو أفراًرا، هي بلنساة إىل الكنيسة إمكدنيَّة مثينة تتيح للمؤمنني بن يفهموه فهًمد صحيًحد وجيعلوه 

ذا أمر له قيمته اليوم أكثر من أيِّ يوم، ألنَّ مواجهة جديد  انفتحت بني كالم هللا وعلوم ملموًسد. وه
سيَّمد يف جمدل الاحث الفلسفّي والعلمّي والتدةخيّي. فنحن نعرف غىن احلقدئق والقيم املرتاطة  اإلنسدن، وال

واحلضدة ، كمد توجد مواجهة  بل، وبإلنسدن وبألشيدء، وهو غىن يصدة عن هذا االتِّصدل بني الكلمة
فدلعقل حيدوة اإلميدن الذي يتضمَّنه يف مشدةكة من أجل حقيقة وحيد    ؛مستمرَّ  حول مسدئل مستجدَّ 

 .50F٥١ةتتوافقدن م  وحي هللا وانتظدة الاشريّ 
 يف ، كمد يف األصوليَّة: من جهة، هي تظهر ةغاةتحجيميّ التفسري االعتادطّي وال خطرولكن هندك أيًضد 

وتولِّد  ،هذه النصوص نفسهد، فتتعرَّض لضالالت خطري  تتجدهل طايعةَ  ،ومن جهة أخرى ،مدنة للنصّ األ
51Fفدئد  منهد أيًضد صراعدت ال

احملضة . وهندك أخطدة أخرى تفرضهد القراءات "اإليديولوجيَّة"، أو الاشريَّة ٥٢
بني الشكل  لٍ صْ أو فَ  ضٍ دةل عَ )، إىل أشكدل تَـ ١٦: ٣؛ ٢٠-١٩: ١بط ٢اليت ال تطلب سند اإلميدن (

كمد تشهد له الاياليد بشكل ةئيسّي، والشكل احلّي لإلعالن ولالختادة يف حيد  املؤمنني. كمد   ،املكتوب
يصعب القاول مبهمَّة السلطة التعليميَّة يف خدمة كالم هللا، بلنساة إىل الاياليد كمد إىل التقليد. ونالحظ، يف 

توافق هويَّة الكلمة، ومركَّاة من قيدسدت بشريَّة  ،سدة ري رقيقة لقواعد الفِ شكل عدّم، معرفة غري كدفية أو غ
 وموحد ، يف إطدة التقليد الكنسّي واإلصغدء إىل السلطة التعليميَّة.
د حتتدج اليوم 52F٥٣هفعلى ضوء الم  الفدتيكدّين الثدين والسلطة التعليميَّة بعد ، تادو بعض الوجهدت وكأ�َّ

، لكي تلنَقل بشكل مندسب إىل املستوى الرعدئّي: فدلاياليد، كتدب هللا واإلنسدن، خدصَّني إىل تناُّه وتفكري
53Fواملعىن الالهوّيت والروحيّ  ،يناغي أن تلقرأ يف وحد  صدئاة بني املعىن التدةخيّي واحلريفّ 

. هذا يعين أنَّ النهج ٥٤
. فيجب مواجهة املسألة 54F٥٥ةمن املقدةبتغنيه أشكدل أخرى  ،التدةخيّي والنقدّي ضروةّي من أجل تويل صحيح

                                                 
 .AAS 91 (1999) 15-18 :١٥-١٣، )١٤/٩/١٩٩٨( اإلميان والعقلالادب يوحند بولس الثدين،   ٥۱
 و: ١، ف )١٥/٤/١٩٩٣( تفسري البيبليا يف الكنيسة، اياليةاللجنة احلربية ال  ٥۲

 Enchiridion Vaticanum 13, Bologna 1995, pp. 1628-1634. 
 

53 Cf. ibidem, chap. IV,A.B, pp. 1703-1715. 
 .١١٧، كتاب التعليم املسيحّي يف الكنيسة الكاثوليكيَّة   ٥٤
 : ١ف )، ١٥/٤/١٩٩٣( الكنيسةتفسري البيبليا يف ، اللجنة احلربية الايالية  ٥٥

Enchiridion Vaticanum 13, EDB, Bologna 1995, pp. 1568-1634. 



 ۲۱ 

 عرضتهدالتفسرييَّة يف الكتدب، ولكن للوصول إىل ملء مدلوله، يناغي أن نستعمل املقدييس الالهوتيَّة اليت 
ووحد  الكتدب كلِّه، م  األخذ بعني االعتادة التقليد  ]...[ : "مضمونكالم هللالدستوة العقدئديأيًضد 

من أجل . ونشعر اليوم بحلدجة إىل تفكري الهوّيت وةعدئّي معمَّق، 55F٥٦"وقيدس اإلميدناحلّي يف الكنيسة كلِّهد، 
فهم الكتدب املقدَّس فهًمد صحيًحد ومثمرًا، على أنَّه كالم هللا املفهوم يف سرِّ الصليب على مدعدت اجل تنشئة

 وقيدمة يسوع املسيح احلّي يف الكنيسة.
بكالم اخر، ّمهي الكاري أن يتعلَّم الالهوتّيون قراء  الكتدب : "و السدرس عشرس و ويعلن الادب بنديكتل 

 اليوماليت يدعمهد لريوا الوحد  الادطنيَّة  ،هللا كالمالدستوة العقدئدي  وحماَّته، سسب تعاري الم  يفاملقدس 
وهذا ال  ،ةوحيَّةقراء  تد قراء،  َّ، ليقوموا ب)خجولةبداية لذي مد زال حّىت اان يف مرحلة (ا ‛التأويل القدنوينّ ’

حضوة الكلمة. وهذا يادو يل واجًاد يف  غوص راخلييقوم يف شيء خدةجّي، ذات طدب  تقوّي، بل يف 
ّي والنقدّي، فيه ويف موازاته، مقدِّمة صرحية إىل الكتدب احلّي ل بن يتأمَّن م  التأويل التدةخيمهّمد جّدا: العم

56Fالذي هو كلمة هللا احلدضر "

٥٧. 
كتاب التعليم املسيحّي يف الكنيسة أن نتطلَّ  بنتاده إىل املشدةكة اليت قدَّمهد  ،يف هذا املنظدة ،يناغي

وإىل ةفد العلوم الالهوتيَّة  ،، وإىل خمتلف األصداء والتقدليد اليت حترِّكهد الاياليد يف حيد  شعب هللالكاثوليكيَّة
 واإلنسدنيَّة.

ن ال ننسى تفسري كالم هللا الذي يتّم كلَّ مرَّ  جتتم  الكنيسة لالحتفدل وجبدنب كلِّ هذا االلتزام، يناغي أ
 ،الذي يلعَلن يف اإلفخدةستّيد كتاب القراءات يف القداس  املقدَّمة إىلبألسراة املقدَّسة. يف هذا الدل، 

عضدء، فدلوظدئف واملهّمدت ذكِّر�: "مبد أنَّه ملنح شعب هللا اجلديد، مبشيئة املسيح ذاته، تنوًُّعد عجيًاد من األت
فدملؤمنون يسمعون هذه الكلمة ويتأمَّلو�د،  ؛اليت تعور إىل كلِّ واحد بلنساة إىل كالم هللا، هي أيًضد متنوِّعة

ويقدِّمهد فقط أولئك الذين �لوا، بلرسدمة، مهمَّة السلطة التعليميَّة، أو الذين كللِّفوا بذه اخلدمة عينهد. 
وكّل  د،تنقل بستمراة إىل كلِّ جيل، كّل مد هو يف ذات، ختّلد و ليمهد وحيدتد وشعدئر عادرتد فدلكنيسة، يف تع

نشّد على الدوام إىل ملء احلقيقة اإلهليَّة، إىل أن يتّم فيهد  مد تؤمن به: بذه الطريقة وعلى مدِّ األجيدل، هي تَ 
 .57F٥٨"كالمل هللا

 
 واحدالعهد القدمي والعهد اجلديد، تدبري خالصّي 

                                                 
-١٠٩ ،لكنيسة الكاثوليكيةيف االتعليم املسيحي  كتدب  ةج؛ ١٢، كلمة هللايف الوحي اإلهلي،   عقدئديرستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ٥٦

١١٤. 
57 L'Osservatore Romano (10.11.2006) p. 4. ):۲۰۰٦�۱۱�۷البابا بنديكتوس السادس عشر، خطاب الى أساقفة سويسرا(  
58 Missale Romanum, Ordo lectionum Missæ: Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1981: Prænotanda, n° 8. 



 ۲۲ 

. وال ميكن أن نكون ةاضني كلَّ الرضى عن املعرفة واملمدةسة اللتني ميتلك عن الكتب املقدَّسة عدٌر  ١٧
حري  أمدم بعض الصفحدت يف ض املرّات كاري من الندس. وبلنظر إىل صعوبت مل جتد هلد حالّ، نالحظ بع

عتادطّي، وللرفض. فاحسب إميدن الكنيسة، ، ولالختيدة االللتهميشالعهد القدمي اليت تادو صعاة، ومعرَّضة 
يناغي أن ننظر إىل العهد القدمي على أنَّه جزء من بياليد املسيحّيني الواحد ، فيعرتفون بقيمتهد الثدبتة، 

. لقراءة املسيحيَّة للعهد القدمياإىل ملحَّة  إىل تنشئة . تتا ل كلَّ هذا حدجة58F٥٩نوبلعالقة اليت تربط العهدي
لك، ممدةسة ليتوةجيَّة تعلن روًمد العهد القدمي على أنَّه صفحة أسدسيَّة من أجل فهم العهد يف ذ ،وتعينند

اجلديد فهًمد كدمًال، كمد يشهد يسوع نفسه على ذلك يف حدث تلميذي عّمدوس حيث قيل إنَّه "بدأ 
). فقراءات العهد ٢ :٢٤فوصل إىل كلِّ األنايدء، شدةًحد مد جدء عنه يف مجي  الكتب املقدَّسة" (لو  ،مبوسى

القدمي الليتوةجيَّة، تقدِّم أيًضد مسري  مثينة من أجل اللقدء العضوّي واملفصلّي م  النّص املقدَّس. وهو يقوم، يف 
الوقت عينه، يف استعمدل مزموة يدعو إىل الصال  والتأمُّل يف مد أعلن، ويف تقدةب موضوعّي بني القراء  

العهد اجلديد خفّي يف القدمي، إىل سرِّ املسيح. فاحسب القول القدمي،  يف نظر  شدملة ،األوىل واإلجنيل
59Fوالعهد القدمي مكشوف يف اجلديد

٦٠. 
علن يف شكل وأعلن القّديس غريغواة الكاري: "مد وعد به العهدل القدمي، بيَّنه العهد اجلديد؛ مد أل 

اجلديد. وأفضل تفسري للعهد القدمي حمجوب، يلعَلن بوضوح وكأنَّه حدضر. وهكذا يكون العهد القدمي ناوء  
60Fجنده يف اجلديد"

٦١. 
 الذي هو بحلقيقة األقرب إليند يف مد خيّص املعرفة الاياليَّة، وبفضل غىن  ،أّمد يف مد خيّص العهد اجلديد
وليتوةجيَّة السدعدت، فيناغي أن نذكِّر بلقيمة املركزيَّة لأل�جيل، سيث تلعَلن  كتاب القراءات يف القداس 

كلُّهد على مدِّ ثالث سنوات يف حلقة األعيدر الليتوةجيَّة، وكّل سنة يف أّ�م الاطدلة، هذا رون أن ننسى 
 .61F٦٢لالتعليم العظيم الذي يقدِّمه بولس وسدئر الرس

 
 
 
 

                                                 
 .١٦-١٥، كلمة هللا  ،يف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ٥۹
٦۰  Cf. S. Augustinus, Quæstiones in Heptateucum, 2,73: PL 34,623; cf. يف عقدئدي رستوة ، ؛ الم  الفدتيكدين الثدين

 .١٦، كلمة هللا  الوحي اإلهلي،
 CCL 142,76 :١٥، ٦، ١، ، يف حزقيالالقديس غريغوةيوس الكاري ٦۱

 ؛١٩-١٨، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين  ٦۲
cf. Ioannes Paulus II, Audience générale (22.05.1985): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (28.05.1985) n°22, 

p. 6. 



 ۲۳ 

 
 
 

 أسئلة حول الفصل األوَّل
 

 معرفة كالم هللا يف تريخ اخلالص -١
 ،وكالم هللا ،عدت الدينيَّة، احلركدت الرسوليَّة) عن الوحيأيَّ فكر  ميتلكهد املؤمنون (الرعد�، اجلمد

والسلطة التعليميَّة؟ هل يدةكون خمتلف مستو�ت مدلول كالم هللا؟ وهل يفهمون أنَّ يسوع  ،والتقليد ،الاياليدو 
 ثريًا؟ ملدذا؟ك  تلفَهماملسيح هو مركز كالم هللا؟ مد هي العالقة بني كالم هللا والاياليد؟ مد هي الوجهدت اليت ال 

 
 كالم هللا والكنيسة  -٢

من  وتقوم بلتعائةبيِّ قدة تنمِّي املقدةبة إىل كالم هللا الوعَي احليَّ بالنتمدء إىل الكنيسة، جسد املسيح، 
أجل الرسدلة الكنسيَّة الصحيحة؟ كيف تلفَهم العالقة بني كالم هللا والكنيسة؟ والعالقة الصحيحة بني الاياليد 

 تنقدر، هل بقيت حدضر  يف الدةاسة التأويليَّة والالهوتيَّة، ويف اللقدءات م  الكتب املقدَّسة؟ وهل والتقليد
قدةهد؟ كيف ندةك أمهّيَّة السلطة التعليميَّة ومسؤوليَّتهد يف  حقَّ  املقدَّسةَ  الكتبَ تقدِّة و هللا  كالمل الفقدهةل 
 لكالم هللا؟ مد هي الوجهدت الواجب توضيحهد وتقويتهد؟ كالم هللا؟ هل هندك إصغدء إميدّين حقيقيّ ب املندرا 
 
 تعليمات الكنيسة اإلميانيَّة حول كالم هللا  -٣

؟ مد هو روة التعليم املسيحّي يف الكنيسة الكاثوليكيَّةكتاب و هللا كالم كيف قلال الدستوة العقدئدي
ة اخلّدام املرسومني، من كهنة ومشدمسة، يف ؟ مد هي مهمَّ هللا كالمسلطة األسدقفة التعليميَّة اخلدصَّة يف ةسدلة 

كيف يكون   كالم هللا واحليد  املكرَّسة؟  )؟ أيَّة عالقة جيب أن تكون بني٢٨: ٢٥ األمم نورإعالن الكلمة (
كالمل هللا جزًءا من تكوين كهنة املستقال؟ إىل أيِّ توجُّهدت حيتدج اليوم شعبل هللا بلنظر إىل كالم هللا، 

 لكهنة والشمدمسة واألشخدص املكرَّسون والعوام؟وبشكل خدّص ا
 
 البيبليا كالم هللا -٤

مد هي األسادب اليت جتعل املسيحّيني يطلاون الاياليد اليوم؟ مدذا حتمل إىل حيد  اإلميدن؟ كيف يستقالهد 
؟ مد سةإىل الكتب املقدَّ روًمد صحيحة العدمل الالمسيحّي؟ وأهل الثقدفدت؟ هل نستطي  الكالم عن مقدةبة 

ذ بعني االعتادة خَ ؤ ؟ كيف تلفَهم موهاة اإلهلدم وحقيقة الكتب املقدَّسة؟ هل يل األكثر شيوًعدهي النقدئص 
كدنت املعىن الروحّي للكتدب على أنَّه املعىن الروحّي األخري الذي أةاره هللا؟ كيف يلقَال العهد القدمي؟ إذا  
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اليوم كدفيتدن؟ مد هي   دوقراءت دالقول إنَّ معرفته إىل األ�جيل، هل نستطي  هندك عور  أكثر فأكثر
د "األصعب" سيث جيب معدجلتهد؟  الصفحدت الاياليَّة اليت تلعترب أ�َّ

 
 اإلميان بكالم هللا -٥

ًيد والر  اإلميدن؟ مد هي  مد هي مواقف املؤمنني جتده كالم هللا؟ وهل يلسَم  الكالم بميدن صدة متوخِّ
 قراء  الاياليد؟ هل ميكن أن نشري إىل مقدييس التمييز بلنساة إىل التقاُّل املؤمن لكالم األسادب اليت تقور إىل

 هللا؟
 
 مرمي وكالم هللا -٦

ملدذا مرمي هي املربِّية واألمُّ يف اإلصغدء إىل كالم هللا؟ كيف تقاَّلته وعدشته؟ كيف ميكن أن تكون مرمي 
 يعيشه؟و يتأمَّله، و مثدًال للمسيحّي الذي يصغي إىل كالم هللا، 



 ۲٥ 

 الفصل الثاين
 كالم هللا يف حياة الكنيسة

 
"كذلك تكون كلميت، تلك اليت خترج من فمي. ال ترج  فدةغة إّيل، بل تفعل مد شئتل أن تعمله وتنجح 

 ).١١: ٥٥يف مد أةسلتهد له" (أش 
 

 من كالم هللا وحتيا الكنيسة تولد 
د مدعوَّ  وتلوَلد ١٨  62F٦٣"لإلصغدء بوةعتكون األوىل " لذا ؛بستمراة بفعل كالم هللا. تعرتف الكنيسة أ�َّ

وذلك بشكل متواصل، فترتك الكلمة جتتدحهد وتالمسهد يف العمق،  ،لكي تعلن هذا الكالم بقوَّ  وحماَّة
هلذا جعلهد  ،)٣٨: ١اليت أصغت إىل الكلمة وعملت بد (لو  ،فتتقاَّلهد بميدن متواض  وواثق، مقتدية مبرمي

 مثدًال للكنيسة. الربُّ 
يف هذا املنظدة من االلتصدق بلكلمة، تالقي اجلمدعة املسيحيَّة الكتدبت املقدَّسة. "ففي الكتب 

63Fااب الذي يف السمدوات بشكل حمّب، إىل لقدء أبندئه، ويادأ حواةًا معهم" تقّدماملقدَّسة، ي

. وهكذا ٦٤
، كتدب حيد ، موضوع 64F٦٥"بد هللا إىل الاشر كتب هي يف قلب الكنيسة وبني يديهد بشكل "ةسدلة ياعثال

من أجل  ،وهي تكتشف فيهد خمطَّط هللا من أجلهد ،65F٦٦هعميق، كمد بلنساة إىل جسد املسيح نفس إجالل
فتعلنهد بقوَّ ، واللقدء مثل  ،تعتربهد هي والتقليد، قدعدَ  اإلميدن السدمية""عدمل الاشر وعدمل األشيدء. هلذا 

66Fع النقّي الذي ال ينضب للحيد  الروحيَّة"واليناو  ،"غذاء النفس

٦٧. 
ويقدسم ةوحهد وأغراضهد، وهو ةاغب يف أن  ،وم  الكنيسة يقرأهد ،املسيحّي الاياليدمن الكنيسة يتقاَّل 

 ،والرجدء ،يدةك اهلدف الرفي  لكلِّ لقدء م  الكلمة، كمد علَّمند يسوع: حتقيق مشيئة هللا يف حيد  من اإلميدن
 ).٢١-١٩: ٨(لو  اتِّباع املسيحيف  ،واحملاَّة
 

 كالم هللا يساند الكنيسة على مدِّ ترخيها
منذ تكلَّم النّيب إىل شعاه، ويسوع  ،. استقدء القوَّ  من الكلمة هي معطية ثبتة يف حيد  شعب هللا١٩

نتاده كيف أنَّ إىل تالميذه، والرسل إىل اجلمدعة األوىل، وحّىت أّ�مند. إًذا يناغي أن ندةس بو إىل اجلموع، 

                                                 
 .١، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليالم  الفدتيكدين الثدين، رستوة عقدئدي  ٦۳
 .٢١املرج  ذاته،  ٦٤

65 S. Gregorius Magnus, Registrum Epistolarum V,46, 35: CCL CXL, 339. 
 .٢١، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ٦٦
 املرج  ذاته. ٦۷
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حضوة الكلمة، والسيَّمد يف شهدر  الاياليد، تطا  بطدبعهد خمتلف احلقادت يف العدمل الايالّي ويف تةيخ 
 الكنيسة.

ففي زمن اابء، كدنت الكتب املقدَّسة يف الصداة  كيناوع يستقون منه الالهوت والروحدنيَّة واحليد  
وهي حني تكون صحيحة، ليست  ،الرعدئيَّة. فدابء معلِّمون ال يلضدَهون يف قراء  الكتدب قراء  "ةوحيَّة"

قراء  احلرف يف الروح. يف العصر الوسيط،  أي املعىن التدةخيّي املوثوق، بل أيًضد إمكدنيَّة ،تدمري "احلرف"
 دينوإذا أةاروا مقدةبته كمد يناغي، صدغوا تعليم املع ؛شكَّلت الصفحدت املقدَّسة أسدس التفكري الالهويتّ 

وسسب اإلةث القدمي، شكَّلت القراء  ؛ 67F٦٨)واالةتقدئي التفسرييّ و األرّيب، و االستعدةّي، و األةبعة (احلرّيف، 
وتنتقل إىل الشعب يف عدَّ  أشكدل من الكراز   ؛يناوع اإلهلدم يف الفنّ  إ�د ؛الرهادّين للصال  الربـّيَّة الشكل

68Fوالتقوى الشعايَّة

تزام لواالنقسدم بني املسيحّيني واال ،. ويف أّ�مند، والر  الروح النقديَّة، والتقدُّم العلميّ ٦٩
املقدومدت، على منهجيَّة من التقدةب صدئاة، املسكوّين الذي ينتج عنه، كلُّ هذا يشجِّ ، م  الصعوبت و 

ة كالم هللا الذي  أمدمند مشروع جتديد مؤسَّس على مركزيَّ  ،م أفضل لسرِّ الكتدب يف قلب التقليد. واليومهْ وفَـ 
 .ه فيريكاالعدمل ال الم  الفدتيكدّين الثدينكدن 

؛ فافضل اتصدل رائم ة اجلغرافيةالتعدديإضدفة إىل التعدرية التدةخيية للصيغ، عليند أن نتكلم على 
بلاياليد بشكل خدص، ينتشر كالم هللا، ويؤِجنل الكندئَس اخلدصة يف القدةات اخلمس؛ هو يتثدقف فيهد 

لشراكة يف الكنيسة، والشهدر  على لتدةجيّيد، فيصاح الروَح احمليَي إلميدن شعوب عديد ، والعدمَل األسدسيَّ 
 ع الدائم للوحي وحتّول الثقدفدت والتمعدت.غىن ِلِسّرِه ال ينضب، واليناو 

 
 بقوَّة الروح القدس، يل  كالُم هللا كلَّ حياة الكنيسة وينعشها

ه الكنيسة إىل ملء احلّق (يو  ،. إنَّ الروح القدس٢٠ احلقيقّي لكالم  املعىن ، يلفِهم)١٣: ١٦الذي يوجِّ
ابن هللا، يسوع الندصرّي، موحي ااب. فدلروح هو  يف النهدية إىل لقدء الوحي م  الكلمة ذاته، هللا، فيقور

هد، وهذه الكتب هي كالم هللا الذي كلتب بهلدمه. من هذا القايل، يناغي أن فّسر حيد  الكتب املقدَّسة وم
69Fيلقرأ الكتدب املقدَّس "ويفسَّر بلروح ذاته الذي كتاه"

. فاقيدر  الكنيسة، تسعى الكنيسة "للتوصُّل إىل ٧٠
70Fاملقدَّسة تتعمَّق يوًمد بعد يوم" معرفة للكتب

، لكي تغّذي أبندءهد، فتستعمل بشكل خدّص رةاسة اابء ٧١
 حيد  الشهور والقّديسني.كمد أيًضد القّديسني يف الشرق والغرب، والاحث التأويلّي والالهوّيت،  

                                                 
 .١١٩-١١٥، التعليم املسيحّي يف الكنيسة الكاثوليكيَّة كتاب  ٦۸

69 Cf. Guigus II Prior Carthusiæ, Scala claustralium sive tractatus de modo orandi: PL 184,475-484. 
 .١٢، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليالم  الفدتيكدين الثدين، رستوة عقدئدي  ۷۰
 .٢٣املرج  ذاته،  ۷۱
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يث يلقدل: "إذا حكتاب القراءات يف القداس يف هذا اإلطدة، مثٌني هو التوجيه الذي تشري إليه مقدِّمة 
أةر� أن يعطي كالم هللا حّقد يف القلوب مد يرترَّر يف ااذان، فعمل الروح القدس ضروةّي: فاإهلدمه ومبسدعدته 

هد. فال يقوم عمل الروح فقط بتهيئة احليد  كلِّهد وسندَ  العمل الليتوةجّي، وقدعد َ  يصاح كالمل هللا أسدسَ 
: ١٥؛ ٢٦-٢٥، ١٧-١٥: ١٤بل حيّرِك يف قلب كلِّ واحد (يو  ،تِّادعهالعمل الليتوةجّي كلِّه ومرافقته وا

ينعش  ،) مد يلقدل يف إعالن كالم هللا من أجل مجدعة املؤمنني كلِّهم. وإذ يقّوي وحد  اجلمي ١٥: ١٦-٢٦
 .71F٧٢"أيًضد تنوُّع املواهب، ويدف  إىل العمل بشكدل متعدِّر 

ههد بفعل الروح القدس  ةً ةكفدجلمدعة املسيحيَّة تلاىن كلَّ يوم ت فتستقال عطيَّة االستندة   ،كالم هللا يوجِّ
د كلتب لتعليمند سيث إنَّ الصرب  ،واالهتداء والعزاء اليت مينحهد الروح عرب الكلمة: "فمد كلتب يف املدضي إمنَّ

 ).٤: ١٥والعزاء اللذين تعطي الكتب مينحدنند الرجدء" (ةو 
مسدعد  املؤمنني على فهم مدلول اللقدء م  كالم هللا بقيدر  الروح.  منذ الاداية، هو  ،فواجب الكنيسة

د الروح من الداخل، الاياليد  ؛كيف يتمُّ ذلك؟ بشكل خدّص يف قراء  الاياليد قراء  ةوحيَّة يف أيِّ معىن يوحِّ
 املعموريَّة والتقليد والتعليم الرمسّي؟ أيُّ موقف يكون موقف املؤمن الذي يقوره الروح القدس الذي �له يف

وخمتلف األسراة؟ وقد أعلن بطرس الدمشقّي: "من اخترب املعىن الروحّي للكتب املقدَّسة، عرف أنَّ معىن 
واخلدةقة، معىن واحد، وهو يتوّخى خالص  دعلمً كثر ومعىن الكلمة األ ،أبسط كلمة يف الكتب املقدَّسة

72Fاإلنسدن"

٧٣. 
 

 الكنيسة تغتذي بلكلمة يف أشكال عديدة
على كراز  الكنيسة كلِّهد والد�نة املسيحيَّة نفسهد، أن يغذِّيهمد الكتدب املقدَّس  ]يناغي[". ٢١

ههمد" 73Fويوجِّ

جَّد" هد ومتل يَ رْ "لكي تلتمَّ كلمةل الرّب جَ  ،وهذا التمّين الذي تسنده الصال ، كمد يقول بولس .٧٤
. وتعدبريهد حيد  الكنيسةأوسدط  خمتلفيف  ،سسب أشكدل متنوِّعة ،)، هو يف طريق التحقيق١: ٣تس ٢(

املتواصلة، يف تعليم و  ،واخلالّقة ،وهي مسري  تفرض التناُّه اإلميدّين، والتفدين الرسوّيل، والعند�ت الرعدئيَّة الفدمهة
 الرعدية اليت تستلهم روًمد الاياليد، هي مد يعرض اليوم، أو بألحرى ينطلق من خرب  يتقدمسو�د. فدلرعدية الاياليَّة

 على كلِّ مجدعة كنسيَّة.
س لقدء� م   بف ملء االعرتاف رَ عتَـ يل يف هذا اإلطدة من الوحد  والتفدعل، جيب أن  لديندميَّة اليت تؤسِّ

تطلب  ، وهي ريندميَّة متثِّل قدعد  كلِّ عمل ةعدئّي يف الكنيسة: فدلكلمة اليت تلعَلن وتلسم هوتسدِند كالم هللا

                                                 
72 Missale Romanum, Ordo Lectionum Missæ, Editio typica altera: Prænotanda, 9. 
73 Petrus Damascenus, Liber II, vol. III, 159: Filocalia, vol. 3, Torino 1985, 253. 

 .٢١، ، كلمة هللالم  الفدتيكدين الثدين، رستوة عقدئدي يف الوحي اإلهلي  ۷٤
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 الليتوةجّيد واحليد  األسراةيَّة يف الكنيسة، لكي تلعَرف بعثًد على احليد  سسب أن تكون كلمة احتفدليَّة عرب
74Fوالرسدلة ،واحملاَّة ،عرب خرب  املشدةكة ،الكلمة

٧٥. 
 
 يف الليتورجّيا ويف الصالة -أ

در احلميم بني الطقس والكلمة يف الليتوةجّيد".٢٢ 75F"ولكي يظهر بوضوح االحتِّ

، تعلَّمت الكنيسة أن ٧٦
وتقاله يف الصال  الشخصيَّة كمد يف الصال  اجلمدعيَّة، ولكن بشكل خدّص يف  ،اإلله الذي يتكلَّم تكتشف

واق  ليتوةجّي وناوّي: هي أكثر من سفر مكتوب، هي إعالن الروح هي الصال  الليتوةجيَّة. فدلكتب املقدَّسة 
لكتب املقدَّسة واحلّب هلد، ولكنَّ القدس وشهدرته بلنساة إىل حدث املسيح. هذا مد أتح انتشدة معرفة ا

ه حول استعمدل الكلمة يف نصّ الثدين و  فدتيكدينالم  الهندك على الدوام طريًقد نتاعه لكي حنّقق ةوح 
الليتوةجّيد. يلفَرض جمهور من التجديد النوعّي والكّمّي، م  تذكري املؤمنني باعض التعليمدت اليت يقرتحهد 

 م.والتفكري فيهد معه ،الم 
هو الذي يتكلَّم حني  هيف هذا الدل، نذكر املعطية األسدسيَّة أنَّ املسيح هو "هند حدضر يف الكلمة، ألنَّ 

76Fتلقرأ الكتب املقدَّسة يف الكنيسة"

77F. وهكذا يكون للكتدب املقدَّس أمهِّيَّة قصوى يف االحتفدل الليتوةجّي"٧٧

٧٨ .
  الكلمة خالل العمل الليتوةجّي: يف اإلفخدةستّيد (يوم األحد)، هذا يقور إىل تناُّه مميَّز لكلِّ أشكدل اللقدء م

يف الرتب، ويف و يف ليتوةجيَّة السدعدت، و خالل السنة الليتوةجيَّة، و يف الكراز  من خالل العظة، و يف األسراة، و 
 خمتلف أشكدل التقوى الشعايَّة ويف الفقدهة األسراةيَّة.

د "مدئد  كالم هللا ومدئد  جسد املسيح"وتعور املكدنة األوىل إىل اإلفخدةستيّ  78Fد على أ�َّ

املرتاطتدن اةتادطًد  ٧٩
79F"إ�د املوض  املمّيز حيث الشراكة تلعَلن على الدوام وتلصدن"وبشكل خدّص يف "يوم الرّب".  ،محيًمد

٨٠ .
رئيسّي للقدء الذي هو الوقت ال ،و�خذ يف عني االعتادة، بلنساة إىل الكثري من املؤمنني، بنَّ قّداس األحد

م  كالم هللا، ياقى حّىت اليوم نقطة اللقدء الوحيد  م  كالم هللا. انطالقًد من هند يناغي أن يلوَلد شغف 
 ولعيش اللقدء م  الكلمة يف إفخدةستيَّة األحد. ،حقيقّي ةعدئّي لالحتفدل بصدق وفرح

اإلفخدةستّيد قال كلِّ شيء، ويف  ويف شكل ملموس، يناغي أن نعتين قدة اإلمكدن بليتوةجيَّة الكلمة، يف
سدئر األسراة، ويف إعالن النصوص بشكل واضح ومفهوم يف الكراز  الوعظيَّة اليت هي صدى الكلمة 

                                                 
  :٤٧)، ١٥/٨/١٩٩٧( دليل عام للتعليم املسيحي، جمم  اإلكلريوس  ۷٥

Enchiridion Vaticanum 16, EDB, Bologna 1999, pp. 663-665. 
 .٣٥، الم  املقدس، يف الليتورجيا املقدسةعقدئدي رستوة ، ين الثدينالم  الفدتيكد ۷٦
 .٧املرج  ذاته،  ۷۷
 .٢٤املرج  ذاته،  ۷۸
 .٢١، ، كلمة هللايف الوحي اإلهلي عقدئديرستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۷۹
 AAS 93 (2001) 291 :٣٦)، ٦/١/٢٠٠١( إطاللة األلف الثالثالادب يوحند بولس الثدين،  ۸۰



 ۲۹ 

الشّفدف واملشجِّ ، فنسدعد على تفسري أحداث احليد  والتدةيخ على ضوء اإلميدن، يف صال  املؤمنني اليت 
80Fترتيب قراءات القّداسلذي كلَّمند. وإىل هللا ا دوطلاً  ،تكون جواب مديح ونعمة

، شأنه شأن الصال  يف ٨١
الفرض اإلهلّي، يفرتض تناـًُّهد خدّصد جّدا. فال بدَّ من أن نفكِّر اليوم يف طريقة جعل هذه القنوات اهلدمَّة 

 لكالم هللا أكثر مالءمة على املستوى الرعدئّي، ويف متندول املؤمنني.
 

 يف األجنلة ويف الفقاهة -ب
وكّل التعدليم املسيحّية،  ،والفقدهة ،. "فمن كلمة الكتدب تتغّذى خدمةل الكلمة، أي الكراز  الرعدئّية٢٣

وقد أكَّد . 81F٨٢"وجتد عزمهد املقدَّس ،يّ صالحيث يكون للعظة الليتوةجيَّة املكدنة املميَّز ، تتغّذى بشكل خ
. 82F٨٣"سيَّمد وقَت التناُّه إىل كالم هللا وال ،زًمد جديًدايتَّخذان ع ]...[ يوحّند بولس الثدين أنَّ "األجنلة والفقدهة

د إحدى الثمدة املنظوة  يف  يَّأ عرب جتدُّر هَ ومتتّد وتـل  ،الثدين. ويناغي أن تتواصل الطريق فدتيكدينالم  الإ�َّ
د سدعة تتقاَّل موهاة كالم هللا ككن خذ على عدتقهد زهد األمثن، تـاليقيندت وتقدمة اخلدمة. فدلكنيسة تعرف أ�َّ

83Fاملهمَّة األةف  اليت هي مهمَّتهد: إعطدؤهد من جديد للاشر مجيًعد

، على سايل أن نذكِّر وحيسن بند هند .٨٤
باعض وجهدت خدمة الكلمة، الملة يف التاشري األوَّل والفقدهة، على مدِّ السنة الليتوةجيَّة كمد يف  املثدل،

84Fتمرّ املسمسري  التنشئة املسيحيَّة والتكوين 

٨٥. 
واملتطلِّادت اجلديد  روًمد لدى مؤمنني من  ،يف هذا اهلدف �خذ يف عني االعتادة أشكدل نقل الكلمة

 لتعليم املسيحيّ لالدليل العاّم ، سسب مد يشري إليه خمتلفة أعمدة وظروف ةوحيَّة وثقدفيَّة واجتمدعيَّة
85Fيف خمتلف الكندئس احملّليَّة توجيهات التعليم املسيحيّ و

 هذا السيدق اخلدّص، يناغي التناُّه إىل نوة . يف٨٦
صدرق وتنقية العدطفة الدينيَّة الشعايَّة وتقييمهد بواسطة كالم هللا الذي تستقي منه مراةًا. ويناغي بشكل 
خدّص أن تلربَز وسدطدت الكلمة احلدضر  يف الكنيسة، وقد ذكر�هد من قال: كتب القراءات، ليتوةجّية 

 ، اخل.ملسيحّي، االحتفدل بلكلمةالسدعدت، التعليم ا
يناغي أن تكون "والدوة املهّم يف األجنلة هو روة اللقدء املادشر م  الكتب املقدَّسة. إنَّه غرض أوَّل: 

 ‛سسب الروح’، لقراء  الكتدب املقدَّس اليت تتمُّ الربـّيَّة راءةقـلل الفقدهة، يف شكل ملموس، مقدِّمة أصيلة

                                                 
81 Cf. Missale Romanum, Ordo Lectionum Missæ, Editio typica altera, Prænotanda. 

 .٢٤، كلمة هللا  يف الوحي اإلهلي،عقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۸۲
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 ۳۰ 

 الفقدهة من الفكر والروح واملواقفوتتشّا  يناغي أن تتشرَّب "م  مضمون مركزّي: ، 86F٨٧"السدكن يف الكنيسة
 .87F٨٨"م  النصوص عينهد متواصل، عرب اتِّصدل ّيةواإلجنيل ةالاياليّ 

 ،وبشكل خدّص على املستوى الثقدّيف، يناغي أن يلقيَّم تعليم الاياليد يف املدةسة ،وبلنظر إىل هذه املهمَّة
الذي يلعب روةًا خدّصد على أنَّه  لكنيسة الكاثوليكيَّةاملسيحي ل تعليمال كتابف عليم الديّين.والسيَّمد يف الت

88F"أرا  مقاولة ومسموح بد يف خدمة اجلمدعة الكنسيَّة، ومثل قدعد  أكيد  من أجل تعليم اإلميدن"

، ال يعلن ٨٩
لهد يف نظر   مستوفية إىل الكنيسة. أبًدا أنَّه حيلُّ حمّل الفقدهة الاياليَّة، بل هو يكمِّ

ويناغي أن يصل كالم هللا إىل اجلمي ، مبن فيهم األمّيون، ويناغي بشكل خدّص أن ينعم بإلمكد�ت 
 العديد  اليت هي اليوم يف متندول وسدئل االتِّصدل. هلذا، ومن أجل خدمة كالم هللا خدمة فدعلة، يناغي تقييم

 د وخالّقًد.تقييًمد انيّ  االتِّصال االجتماعيَّة وسائل
وبلنظر إىل التحوُّالت الثقدفيَّة واالجتمدعيَّة اهلدمَّة احلدصلة، من الضروةّي أن منيِّز فقدهة تسدعد على 
شرح "الصفحدت الصعاة" يف الاياليد، يف نظدم التدةيخ والعمل واملسألة اخللقيَّة، وأن نشري إىل وسدئل احلّل 

  ، والعمل اخللقّي بشكل خدّص يف العهد القدمي.باعض أشكدل متثِّل هللا، والرجل واملرأ
 
 يف التأويل ويف الالهوت -ج
89F. "هلذا يناغي أن تكون رةاسة الكتدبت املقدَّسة ةوح الالهوت املقدَّس"٢٤

ومن األكيد أنَّ الثمدة  .٩٠
أجل نعمة ةوح الثدين، تدفعند إىل مديح هللا من  فدتيكدينال الم  املقطوفة يف هذا الدل على التوايل من

فتأكَّد أنَّ هذا الروح عينه يدفعند إىل  )،١٤: ١هللا خيمته بينند (يو  ةل الماحلّق. ومن جهة ثنية، نصب ك
التأمُّل يف مسريات جديد  ميكن حتقيقهد وسط أ�س عصر�، فيدعو� إىل تقومي االنتظدةات والتحدِّ�ت اليت 

 هللا. ةمتطلقهد الاشريَّة املعدصر  على كل
 املقدسة لني والالهوتّيني يف رةاسة الكتبوِّ ؤَ قد علربِّ عنه بوضوح: التزام امليربز اليوم سؤال هدّم، و و 

يف تقييم  ،وعكس ذلك ،، يف تفسري كالم هللا وعرضه يف إطدة التقليد احليّ الكنيسةمفهوم حبسب وشرحهد 
 .90F٩١دصدق وفهم يف املهمَّة اليت هي مهمَّتهيف توافق م  تعليمدت السلطة التعليميَّة ومسدعدتد وب ،إةث اابء
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 Optatam( تنشئة الكهنة وثيقة يادو مفيًدا أن نناِّه إىل النظر  اليت ةمستهد الرسدلة ،يف هذا اإلطدة

totius( رعد  على املستوى الوبلتديل إىل املنهجيَّة املنظَّمة لتكوين  ،يف عصرهد بلنساة إىل تعليم الالهوت
 ،تنتظر أن يتحقَّق منهد اجلزء الكاري. وم  ذلك، فدخلّط املعروض مد زالت رات املرسومة هندفدلنظ الالهوّيت؛

يف مسري  الاحث والتعليم، مشيلة للكهنة ولشعب هللا.  ،يقدِّم طريًقد تكفل ،انطالقًد من املواضي  الاياليَّة
وسة يف النظرات التعليميَّة لدى خمتلف النظم لكلمة هللا امللم فدلعور  إىل هذه التعليمدت المعيَّة تشكِّل إغندءً 

91Fسام  الثقافةيف جدليَّة متواصلة م  و  ،الالهوتيَّة

٩٢. 
ويلفَرض تناُّه خدّص إىل العالقة بني وحي هللا وفكر اإلنسدن املعدصر وحيدته. يف هذا املنظدة، تلفَرض 

ة احلدليَّة، حول العالقة بني اإلميدن مهمَّة التفكري، على ضوء كالم هللا، يف االّتّ◌ِ◌جدهدت األنرتوبولوجيَّ 
، مهد وسيطدن 92F٩٣"والعقل "اللذين مهد مثل جندحني يتيحدن للفكر الاشرّي أن يرتف  إىل مشدهد  احلقيقة

وحول احلواة م  الد��ت الكربى من أجل حتقيق عدمل أكثر عدالة  قيقة الواحد  ااتية من عند هللا،للح
 وسالًمد، بسم هللا.

كالم هللا لكي   ، خّدامَ "مواّد موافقة"وبفضل  ،وا بغري ينل عِ مدعة املسيحيَّة من األخّصدئّيني أن يل وتنتظر اجل
93Fيقدِّموا لشعب هللا "طعدم الكتب الذي ينري الفكر ويقّوي اإلةار  وحيثُّ قلوب الاشر على حماَّة هللا"

٩٤. 
 
 يف حياة املؤمن -د

94Fاملسيح" يسوعَ  لَ هِ جَ  الكتب املقدسة، لَ هِ "من جَ .٢٥

. "هلذا، فمن الضروةّي أن يتعلَّق اإلكلريوس ٩٥
 .95F٩٦"قراء  جدرَّ  ورةاسة متقنةمن خالل والعوام بلكتب 

ل التقّدم الروحّي إحدى أمجل الوجهدت الواعد  يف جري كالم هللا يف شعاه. فم  التقدُّم الفقدهّي، يشكّ 
رعوته السميد. "إليهد يلجأ املؤمنون  أن يلتقي املسيحّي بلكلمة، أن يصّليهد، أن يعيشهد، تلك هي

 كمد قدل يوحّند بولس الثدين. ولكن جيب أن يكثر العدر، وتوافق صفةل  ،96F٩٧"واجلمدعدت يف مدى واس 
ر "بنَّه نذكّ  ،الكلمة يف اتِّفدق م  خدمة الكنيسة. ولكي تكون ةوحدنيَّة الكلمة موثوقًد بد التقدةب أهدافَ 

راء  الكتدب املقدَّس لكي يقوم حواة بني هللا واإلنسدن، ألنَّند إىل هللا نتوجَّه يناغي على الصال  أن ترافق ق
وس: "صالتك هي  . وهذا مد أثاته أوغسطين97F٩٨"وهو الذي يسمعند حني نقرأ األقوال اإلهليَّة ،حني نصّلي
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 ۳۲ 

ههد إىل هللا. فحني تقرأ الاياليد، هللا هو الذي يكلِّمككلمة ت 98Fلِّم هللا"وحني تصّلي، فأنت تك ،وجِّ

وهذا مد ، ٩٩
 مفضَّلة.فنعتربهد أوَّليَّة أو  ،اعض الوجهدتبيقور� إىل األخذ بعني االعتادة 

 ،، بطًند وخدةًجد، وهذا مد يوافق ملء املوافقة كلمة هللاس املساكنيفْ بنَـ يف رةجة أوىل، نقدةب كالم هللا 
هي طريقة  ،)٩: ٨كو ٢يغنيكم بفقره" ( وهو الغّين، لكي ،"ةبّند يسوع املسيح الذي صدة ألجلكم فقريًا

حيد  مؤسَّسة على طريقة بد يسم  يسوع كالم ااب ويعلنه لند، يف جترُّر تّم عن األشيدء، واستعدار رائم 
). "هي مندساة فرح أن نرى الاياليد يف أيدي أ�س وضعدء، مسدكني، ١٨: ٤حلمل الاشدة  إىل املسدكني (لو 

على املستوى الروحّي كمد على مستوى علم أكيد من  ،تفسريهد وتويلهد نوةًا واجلًديستطيعون أن حيملوا إىل 
 .99F١٠٠"نفسه

املسيحيَّة واليت ةافقت  لو صيف رةجة أوىل يناغي أن نشجِّ  سراة  ممدةسة الاياليد، اليت تعور إىل األ
، دعاءو، تمُّلو ،قراءة( هد، م  خمتلف مراحلالقراء  الربـّيَّةالكنيسة على مدِّ تةخيهد. يدعوهد التقليد 

101Fواليوم يقدِّمهد الروح، عرب السلطة التعليميَّة، إىل الكهنة ،اخلرب  الرهادنيَّةهو يف موضعلهد  .100F١٠١)دةمشاهو

١٠٢ ،
102Fوإىل الشّادن ،إىل األسرو إىل احلركدت الكنسيَّة، و إىل اجلمدعدت يف الرعد�، و 

. وقد كتب يوحّند بولس ١٠٣
وةّي أن يصاح اإلصغدء إىل الكلمة لقدء حيد ، سسب تقليد قدمي واين على الثدين: "بشكل خدّص، من الضر 

تيح لند أن نستقي من النّص الاياليِّ الكلمة احليَّة اليت تكلِّم حيدتند تاليت ، القراءة الربيَّةالدوام، تقليد 
ههد وتكوِّ�د 104Fزمنند"، وتوافق بعمق  التفكري بد؛ بفضل استعمدل أسدليب جديد  َمتَّ 103F١٠٤"وتوجِّ

. وبشكل ١٠٥
ة م  الاياليد، سيث تكون يف السدرس عشر الشادب "إىل اقتندء إلفس و رعد األب األقدس بنديكتل  ،خدصّ 

قراء  مثدبر  للكتدب ـ". وذكَّر اجلمي  ب105F١٠٦"عهدداتّ يناغي اعلى الطريق اليت  اليد مثل بوصلة تدلُّ متندول 
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n° 38, p. 3. 
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 L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (28.02.2006) n° 9, p. 3. 



 ۳۳ 

نصغي إىل هللا الذي يتكلَّم، وحني نصّلي  ،حني نقرأ فنصغي ،فتحقِّق احلواة احلميم ،املقدَّس، ترافقهد الصال 
106Fنتجدوب معه يف انفتدح القلب الدافق"

١٠٧. 
والرهادن  ،يف شعب هللا يفرض تكويًند مستنريًا، صاوةًا، متواصًال، لدى الكهنةالقراءة الربـّيَّة واجلديد يف 

107Fيهد الكالم املسموعوالعوام، سيث يتحقَّق تقدسم خربات إهليَّة يدف  إل ،املكرَّسني

. فكالم هللا يناغي أن ١٠٨
ممدةسدتد، مثل التمدةين الروحيَّة،  الروحيَّة يف اجلمدعة، يف خمتلف يكون اليناوع األوَّل الذي يلهم احليد 

ده   جمعيدة الصدقيَّة) هو أن ينضربات الدينيَّة. الغرض اهلدّم (و اخلو العادرات، و الر�ضدت، و  كلُّ واحد يف اجتِّ
 إعطدء جواب عن الرجدءومن أجل متييز مسيحّي للواق ، وإمكدنيَّة  ،شخصيَّة للكلمة يف نظر  فدمهة قراء 

نكبَّ بستمراة فيهد م  اابء: "إ كَ شدةَ س بفكر  تَ و وشهدر  قداسة. ذكَّر� القّديس قرب�ن ،)١٥: ٣بط ١(
 .108F١٠٩"قرأ يكلِّمك هللاوحني ت ،هللا لِّمل كَ فحني تصّلي تل  ؛القراءة الربـّيَّةعلى الصال  و

). فدلربُّ الذي حيبُّ احليد ، يورُّ أن ينري بكلمته كلَّ ١٠٥: ١١٩ونوة لسايلي" (مز  ،"سراج خلطدي
ههد وجيعلهد أو  ،أو االمهم ،أو تسليدتم ،، سواء يف عملهممعزّيًة هلم حيد  املؤمنني يف كلِّ الظروف، ويوجِّ

ز كلُّ شيء رح، سيث يستطي  كلُّ إنسدن أن مييّ يف كلِّ صوت حزين أو مف التزامدتم العدئليَّة واالجتمدعيَّة، أو
 ).٢١: ٧يتعرَّف إىل مشيئة هللا ويضعهد موض  العمل (مت وهكذا  ،)٢١: ٥تس ١وحيتفظ مبد هو حسن (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة حول الفصل الثاين
 كالم هللا يف حياة الكنيسة  -١
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 ۳٤ 

َنح لكالم هللا يف  حيد  مجدعدتند ويف حيد  املؤمنني؟ كيف يصاح كالمل هللا غذاء للمسيحّيني؟ أيَّةل أمهِّيَّة متل
هل هندك خطر حتجيم املسيحيَّة إىل ر�نة الكتدب؟ كيف يلكرَّم كالم هللا وأيَّة قرابة لند معه يف حيدتند 

 وةجيَّة؟تة من السنة الليالشخصيَّة ويف حيد  املؤمنني اجلمدعيَّة يوم األحد؟ وأّ�م الاطدلة؟ ويف األزمنة القويَّ 
 
 كالم هللا يف تكوين شعب هللا  -٢

مد هي املادرةات اليت سساهد يلنقل التعليم الكدمل واإلمجدّيل عن كالم هللا إىل مجدعدتند وإىل كلِّ مؤمن؟ 
، عدت (معلِّمو التعليم املسيحيّ وكهنة املستقال واألشخدص املكرَّسون واملسؤولون عن اخلدم يف قلب اجلمد

نعدش الايالّي الرعدئّي، وبشكل مندسب وحسب جتدُّر مستمّر؟ هل هندك مشدةي  وا من أجل اإلاخل)، هل كلّوِنل 
 مثمر  من أجل العوام؟

 
 الليتورجّيا والصالةو كالم هللا،   -٣

كيف يقدةب املؤمنون كالم هللا يف الصال  الليتوةجيَّة ويف حيدتم الشخصيَّة؟ أيَّ ةبط يدةكون بني 
توةجيَّة الكلمة والليتوةجّيد اإلفخدةستيَّة؟ بني الكلمة اليت حنتفل بد يف اإلفخدةستّيد وحيد  املسيحّيني اليوميَّة؟ لي

صدحلة؟ وهل ؟ هل يرافق اإلصغدء إىل كالم هللا سرَّ املد كالم هللا؟ أيَّة حدجدت تظهرهل تعكس العظة حقّ 
تفل بفرض السدعدت إصغدء إىل كالم هللا وحواة معه؟ هل متتدُّ هذه املمدةسة على أنَّه  (صال  الفرض) حيل

 أيًضد إىل شعب هللا؟ هل نستطي  القول إنَّ هندك إمكدنّيدت كدفية من اتِّصدل شعب هللا م  الاياليد؟
 
 كالم هللا، األجنلة والفقاهة  -٤

هدت اإلجيدبيَّة واملسدئل الثدين والسلطة التعليميَّة يف الكنيسة، مد هي الوج فدتيكدينالم  العلى ضوء 
اليت نشعر بد يف عالقة كالم هللا بلفقدهة؟ كيف يلعدَجل كالم هللا يف خمتلف أشكدل الفقدهة (التنشئة والتكوين 
املستمّر)؟ هل حيظى كالم هللا املكتوب بالنتاده الكديف وبلدةاسة الكدفية يف اجلمدعدت؟ إذا كدن اجلواب 

)؟ ندضجونالشّادن، ال أ على الاياليد خمتلف فئدت األشخدص (األوالر، املراهقون،؟ كيف يلنشَّ بية طلرلقنعم، 
 لكتب املقدَّسة؟لتقدِّم  هل هندك رةوس

 
 
 التأويل والالهوتو الكتاب املقدَّس،  -٥

هل ؟ و الكلمة املوحد  طايعةل  مالئمبشكل م رَ تَـ هل يشكِّل كالم هللا ةوح االلتزام التأويلّي والالهوّيت؟ هل حتل 
أي روة يلعب العلمّي ويسدنده فهٌم مساق لإلميدن؟ مد هي املنهجيَّة املتَّاعة عدر  ملقدةبة النّص؟  ينعش الاحثَ 

عَطى الايالي يف اإلعدار الالهويت؟ 
ل
 ية الاياليَّة؟و هل نالحظ يف اجلمدعة اهتمدًمد بلرعامل



 ۳٥ 

 
 كالم هللا وحياة املؤمن  -٦

احليد  الروحيَّة يف شعب هللا؟ على الكهنة؟ على األشخدص املكرَّسني؟ مد هو تثري الكتب املقدَّسة على 
؟ ملدذا يعيق نشيد التعظيمعلى املؤمنني العوام؟ هل نالحظ موقف الفقر والثقة الذي كدن موقف مرمي يف 

ت ويف سدئر االحتفدالل كالمل هللا يف اإلفخدةستّيد الاحث عن خيوة األةض اإلصغدء إىل كالم هللا؟ هل شكّ 
؟ ملدذا حيسُّ مسيحّيون عديدون بلربور  والالمادال  جتده دضعيفً د وقتً  يف نقل اإلميدن، أو قو�ّ  دوقتً الليتوةجيَّة 

 ؟ بيِّ شكل؟ مد هي العوامل املؤاتية هلد، وتلك املعدةضة؟اء  الربـّيَّةالقر الاياليد؟ هل متدَةس 



 ۳٦ 

 الفصل الثالث
 كالم هللا يف رسالة الكنيسة

 
على عدرته، وقدم ليقرأ. فندولوه كتدب  ،يسوع إىل الندصر ، حيث نشأ، ورخل الم  يوم السات "وجدء

ر املسدكني،  ،ةوح الربِّ عليَّ ’النّيب أشعيد. فلّمد فتح الكتدب وجد املكدن الذي وةر فيه: ألنَّه مسحين ألبشِّ
وأعلن الوقت الذي فيه يقال  ،املظلومنيأةسلين أل�ري لألسرى بحلرّيَّة، وللعميدن بعور  الاصر، ألحّرِة و 

. وأغلق يسوع الكتدب وأعدره إىل اخلدرم وجلس. وكلُّهم يف الم  كدنت عيو�م شدخصة إليه. ‛الربُّ شعاه
د على مسدمعكم’فأخذ يقول هلم:   ).٢١-١٦: ٤(لو  ‛اليوم متَّت هذه الكلمدت اليت تلوتل

 
دهللا كلمةِ   املسيحِ  رسالة الكنيسة هي إعالنُ    املتجسِّ

يف ةسدلتند يف محل اإلجنيل، هو بلتأكيد  ‛خّدام الكلمة’. "أن نتغّذى من الكلمة لكي نكون ٢٦
. هذا يفرتض الذهدب إىل مدةسة املعلِّم، فنالحظ 109F١١٠"أولويَّة بلنساة إىل الكنيسة يف بداية األلفيَّة اجلديد 

عرب األقوال واألعمدل، وشهدر  احليد  والتعليم.  )١٥-١٤: ١يف قلب كالمه، إعالَن ملكوت هللا (مر  ،أنَّ 
إىل مجي  الاشر. وإذ  املقدَّمل  ،هو ملكوت احلّق والعدالة، واحلّب والسالم ،الذي يناته كالم هللا ،فملكوت هللا

لكلمة، تشدةك يف بندء ملكوت هللا، وتلقي الضوء على ريندميَّته، وتقدِّمه على أنَّه خالص ب الكنيسةل  كرزت
 )؛١٥: ١٦؛ مر ١٩: ٢٨األةض (مت عدمل. إعالن امللكوت ذاك هو اإلجنيل الذي تكرز به إىل أقدصي ال

 ففي هذا اإلعالن ويف هذا اإلصغدء يتانيَّ صدقل اإلميدن.
ر" ( ) يرنُّ صداه اليوم بشكل خدّص، فيصاح جلمي  ١٦: ٩كو ١وكالم بولس: "الويل يل إن مل أبشِّ

ل رعو  إىل خدمة اإلجنيل من أجل العدمل. فكمد يقول يسوع: "احلصدر كثري" (مت ال جمرَّر معلومة، ب ،الاشر
سيويَّة واإلفريقيَّة؛ د، وبألخّص يف القدةَّتني اا) ومتنوِّع. وعديدون هم الذين مل يسمعوا اإلجنيل يومً ٣٧: ٩

 اإلعالن.وعديدون أيًضد هم الذين نسوا اإلجنيل، ولكن عديدون أيًضد هم الذين ينتظرون هذا 
اليت تعيق سايل شعب هللا لإلصغدء إىل الرّب، مل تغب وال هي غدئاة.  الصعوبتيناغي أن نقّر أنَّ 

فألسادب اقتصدريَّة، تتأملَّ مندطق عديد  من نقص مدّرّي للنصوص املقّدسة، من ترمجته وانتشدةه.  َّ هندك 
م  مهمَّة تتضمَّن الشعوة العميق واليقيّين " هوا إذً ة كلمال لل محَْ عوائق الادع اليت متن  التفسري الصدئب. 

 ".الكنيسة
تلج حّىت  ]...[ وأوَّل املتطلِّادت هي الثقة بقدة  الكلمة على حتويل قلب السدمعني: "حّية هي كلمة هللا

اليوم أن تكون موض  شعوة ). واملتطلِّاة الثدنية املفروضة واليت ميكن ١٢: ٤مفرق النفس والروح" (عب 

                                                 
 AAS 93 (2001) 294: ٤٠)، ٦/١/٢٠٠١( إطاللة األلف الثالثالادب يوحند بولس الثدين،  ۱۱۰



 ۳۷ 

واملتطلِّاة الثدلثة هي  .موسالوالشهدر  له كيناوع اهتداء وبّر وةجدء وأخوَّ   ،، هي إعالن كالم هللاديقوتص
 والقلب الكاري من قال الذي خيدم الكلمة. ،والتمدسك ،والتواض  ،وةوح الفقر ،والشجدعة صراحة،ال

ةسدلة  بينمد ،ل تربية على التاشريلاولس السدرس، حيتفظ بنيَّته من أج إعالن اإلجنيلواإلةشدر الرسوّيل 
تربز كيف أنَّ احملاَّة ترتاط اةتادطًد وثيًقد بعالن كالم هللا ، هللا حمبَّةس السدرس عشر و األب األقدس بنديكت

"فحني نتقاَّل كالم هللا الذي هو حّب، يلي ذلك أنَّه ال ميكن إعالن الكلمة حّقد  .110F١١١ةواالحتفدل بألسرا
ر ، جند يف صوة  ، والعمل بلعدالة واإلحسدنةرون ممدةسة احملاَّ  . يف هذا املنظدة من مهمَّة كالم هللا املاشِّ

 .111F١١٢"عتَرب مهمَّة يف شكل خدصّ إمجدليَّة بعض األغراض وبعض املهّمدت اليت تقوم بد واليت تل 
ضوع الذي حماَّة املو  هد علىهدفهلية و : "يقوم ملء الشريعة وكّل الكتب اإلوسكتب القّديس أوغسطين

اإلنسدن بن  توصيةألنَّه مل يكن من الضروةّي  ،أن ننعم به، وحماَّة اخلليقة اليت يناغي أن تنعم به معند ناغيي
 استعمدل األشيدء يف احليد  احلدضر ، لكي تعطيند معرفة شريعة طريقةَ  اإلهليَّةل  العنديةل حيّب نفسه. ةمست لند 

، وحنن خنطئ إن اعترب� أنَّند نفهم الكتب املقدَّسة  ]...[ جل خالصندمن أ احلّب هذه والسايل إىل تتمَّتهد،
كلَّهد أو بعًضد منهد، إذا كدنت هذه املعرفة ال تض  فيند حماَّة هللا وحماَّة القريب: هذا يعين أنّند مل نفهمهد ولو 

112Fقليًال"

١١٣. 
 

 يف متناول اجلمي  ويف كلِّ زمانأن يكون كالم هللا على  
)، وتعترب يف الوقت ٣١: ٢٨؛ ١٣: ٤ة الرسل (أع صراحنيسة حرّيَّتهد بعالن كالم هللا ب. تؤكِّد الك٢٧

113Fعينه أّن "االقرتاب من الكتدب املقدَّس، يكون مفتوًحد للمؤمنني واسًعد"

هي متطلِّاة من أجل الرسدلة،  .١١٤
قول بنَّ معظم املسيحّيني فادلرغم من إحلدحدت عديد ، يناغي ال ؛بل هي اليوم أيًضد أحد مضدمينه األسدسيَّة

يندت الهوتيَّة قِ ال ميلكون اتِّصدًال فدعًال وشخصّيد م  الكتب املقدَّسة. والذين ميلكون، يعيشون يف اليَ 
ومنهجيَّة هدمَّة بلنظر إىل االتِّصدل. فقد ال يكون اللقدء بلاياليد أمرًا كنسّيد من املشدةكة، بل يعين تعريضهد 

دطيَّة أو حتجيمهد يف موضوع عادر  خدصَّة، كمد أموة أخرى عديد  يف الكنيسة. هلذا يصاح للذاتيَّة واالعتا
 العمل الرعدئّي، املتني واملصدَّق، للكلمة. تنميةضروةّ� 

هلذا يناغي اللجوء إىل مادرةات خدصَّة، مثل تقدير الاياليد ملء قدةهد يف املشدةي  الرعدئيَّة، م  مشروع 
وهكذا جنعل الاياليد أمًرا ملموًسد يف األعمدل  ؛بتوجيه األسقفيف كل أبرشية،  الوقت عينه، ةعدئّي بيالّي، يف

 ألجل الربـّيَّة القراءةسيَّمد بفضل مسري   الكنيسة، ونقدِّم أشكدًال مندساة من اللقدء املادشر، وال يفالكربى 

                                                 
 AAS 98 (2006) 217-252): ٢٥/١٢/٢٠٠٥( هللا حمبةالادب بنديكتوس السدرس عشر،   ۱۱۱
 AAS 98 (2006) 233-237 : ٢٥-٢٠املرج  ذاته،   ۱۱۲
 PL 34,34  :٤٠، ٣٦ – ٣٩، ٣٥، ١ يف العقيدة املسيحيةالقديس أوغسطينوس،  ۱۱۳
 CIC can. 825; CCEO can. 654 et 662 § 1؛ ٢٢، كلمة هللا  يف الوحي اإلهلي،عقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۱٤



 ۳۸ 

وبلتديل بني  ،دةكة بني الكهنة والعوامأن تكون املشإىل نتناَّه جيب أن . وإذ نفعل هذا راشدينالشادب وال
 على كالم هللا، وتتجّلى فيه. مؤسَّسةً  ،ومجدعدت احليد  املكرَّسة، واحلركدت الكنسيَّة ،الرعد�

كما  ،ةرتوبوليتيَ وامل ،خدمة خاصَّة بلرسالة البيبليَّة على مستوى األبرشيَّةنظَّم فيكون من املفيد أن تل 
بني العوام،  114F١١٥ةمني نشر املمدةسة الاياليَّة بفضل مواّر موافقة، ولدف  احلركة الاياليَّ لتأ على املستوى الوطّين،

طني لموعدت إصغدء لإلجنيل، م  انتاده خدّص إىل الشاياة فتقدِّم هلم طرق إميدن م   ،ولالعتندء بتكوين منشِّ
 إىل املهدجرين، وإىل الذين "ياحثون" عن طريق.كمد أيًضد كالم هللا،  
أسَّسهد  اليت ،الرابطة الكتابيَّة الكاثوليكيَّة العامليَّةولجدت  ،١٩٦٨منذ سنة  ،ة بند أن نذكِّر أنَّهوجيد

دهدت تعمل يف ل ،بولس السدرس األسقفيَّة  دلس. ومجي  الكالم هللالثدين حول  فدتيكدينالم  الخدمة اجتِّ
  القدةّات. وهدفهد هو نشر نّص الاياليد يف خمتلف تقريًاد هي أعضدء يف هذه الرابطة، اليت هلد فروع يف مجي

اللغدت، وإرخدل الندس الوضعدء إىل معرفة تعدليمهد وعيشهد، بواسطة ترمجدت صدحلة ميكن أن تستعمل يف 
يكون مقدبل َمثٍَن الليتوةجّيد بفضل تناُّه ةعدئّي لدى األسدقفة. ويكون واجبل اجلمدعة أيًضد أن تنشر الاياليد 

 ل اجلمي .يف متندو 
يف النهوج واألشكال اللغويَّة اجلديدة ووسائل االتِّصال وتلعطى مسدحة واسعة سسب تواٍز عدةف إىل 

واأل�شيد، وصوًال إىل وسدئل أخرى  ،واملوسيقى ،والسينمد ،واملسرح ،والتلفزيون ،نقل كالم هللا، مثل الراريو
115F، اخلمثل األقراص املدجمة واألنرتنيت

١١٦. 
. على ذلك أصحاب احلياة املكرَّسةبـ ريق، طريق كالم هللا إىل الشعب، ياقى روة خدصّ وعلى هذا الط

الثدين: "كلَّ يوم يكون الكتدب املقدَّس بني أيديهم ليستقوا من قراءته والتأمُّل فيه  فدتيكدينالم  الشدَّر 
ًرا للقيدم مبه116F١١٧)٨: ٣(فل  ‛معرفة سامية ليسوع املسيح’ مَّة الرتبية واألجنلة، وبألخّص ، وجيدوا رفًعد جمدَّ

يناغي أن يصاح النصُّ الايالّي موضوع "اجرتاة"  ،م  الفقراء والصغدة واخر القوم. ففي نظر ابء الكنيسة
يومّي. قدل القّديس أمربوسيوس: حني يادأ اإلنسدن يف قراء  الكتدب اإلهلّي، يعور هللا وميشي قربه يف 

117Fالفرروس األةضّي"

؛ فهو د بولس الثدين: "إنَّ كالم هللا هو اليناوع األوَّل لكلِّ حيد  ةوحيَّة. وأكَّد يوحنّ ١١٨
كدنت منذ والر    القراءة الربـّيَّةـخدصَّة م  اإلله احلّي وم  مشيئته اخلالصيَّة واملقدِّسة. هلذا، فيغّذي عالقة 

فافضلهد يدخل كالمل هللا يف  األمسى؛ احلدلة الرهادنيَّة، موضوع التقديرمؤسَّسدت احليد  املكرَّسة، وربدصَّة يف 
118Fاحلكمة اليت هي موهاة الروح" سقط نوةَ يل احليد  اليت عليهد 

١١٩. 

                                                 
 .٢٥املرج  ذاته، الرقم  ۱۱٥
  :١٦٢-١٦٠)، ١٥/٨/١٩٩٧( دليل عام للتعليم املسيحي، جمم  اإلكلريوس ۱۱٦

Enchiridion Vaticanum 16, EDB, Bologna 1999, pp. 845-847. 
 .٦ احملبة الكاملةقراة جممعي يف جتديد احليد  الرهادنية ومالئمتهد، ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۱۷

118 Cf. S. Ambrosius, Epist. 49,3: PL 16,1154B. 
 AAS 88 (1996) 469  :٩٤)، ٢٥/٣/١٩٩٦( يف احلياة املكّرسةإةشدر ةسوّيل،   الادب يوحند بولس الثدين، ۱۱۹



 ۳۹ 

 
 مشاركة بني املسيحّينيكالم هللا، نعمة 

. ويناغي أن تلرى هذه الوجهة كأحد األهداف الرئيسيَّة يف العمل الرعدئّي يف الكنيسة. فدلوجهتدن ٢٨
هدن  مجي  املؤمنني يف املسيح، يكوِّ�مد كالم هللا واملعموريَّة. وانطالقًد من هذه األسدسّيتدن اللتدن توجِّ

املعطيدت، تتواصل الطريق املسكونيَّة عرب حتدِّ�ت يناغي أن نواجههد من أجل هذه الوحد  التدمَّة، اليت تكفل 
119Fء التقليد الكنسيّ لقدء تّمد م  املسيح وم  اإلخو ، يف عور  إىل يندبي  الكلمة املفسَّر  على ضو 

اة . وخط١٢٠
تشدِّر على أنَّ هذه الوحد  تكمن يف شهدر  مشرتكة لكلمة ااب اليت أعطدهد الرّب  يسوع الوراعيَّة يف العّليَّة

 ).٨: ١٧(يو 
فدإلصغدء إىل كالم هللا يلقدِّم بلعًدا مسكونّيد ناقى متيقِّظني بستمراة له. ونالحظ مبلء الرضى أنَّ الاياليد 

تعليمدت  وعند تـََلقِّيليوم أهّم نقطة التقدء من أجل الصال  واحلواة بني الكندئس واجلمدعدت الكنسيَّة. هي ا
120Fالثدين، نشدةك يف نشر النصوص املقدَّسة عرب الرتمجدت املسكونيَّة فدتيكدينالم  ال

. وبعد الم ، قدَّمت ١٢١
 همدوالتواجه م  األوضدع الفرريَّة، ميكنلكالم هللا،  املتنّاهة فدلقراء  ؛121F١٢٢ةالسلطة التعليميَّة إسهدمدت ملحوظ

س و الوحد . وأكَّد األب األقدس بنديكتحنو طريق اليف  التقّدمواضحة من أجل وتعليمدت  د الدف عطيَ يأن 
للاياليد، أي القراء  املرتاطة بلصال ،  القراءة الربـّيَّةالسدرس عشر: "أن نستم  مًعد إىل كالم هللا، أن مندةس 

ند جتده أقوال ال تتوافق م  مَ مَ أن نتجدوز صَ  ،جيتدحند  الذي ال يعتق أبًدا وال ينفدأن نرتك جديد كالم هللا
أفكدة� املساقة واةائند، أن نسم  وندةس يف مشدةكة م  املؤمنني يف كلِّ زمدن، كّل هذا يشكِّل طريًقد نسري 

 .122F١٢٣"إىل الكلمةفيهد لكي نالغ الوحد  يف اإلميدن، كجواب على اإلصغدء 
 

 كالم هللا نور من أجل احلوار بني الد��ت
إمجدّيل، كدن حدضرًا يف الكنيسة على مدِّ تةخيهد، ويقدِّم اليوم نفسه م  متطلِّادت  حقلٌ . هو ٢٩

جديد  ومهّمدت مل تلعَرف من قال. فيناغى على الاحث الالهوّيت أن يعمِّق الربط الدقيق احلدضر، 
123Fيَّة. فدنطالقًد من جممل تعليم الكنيسةدئرعدئج الالنت ويستخلص منه

جيدة بند أن نذكِّر بلنقدط التدلية اليت  ١٢٤
 :ختض  للتفكري وللتقدير

                                                 
 .٢١، استعادة الوحدةقراة جممعي يف احلركة املسكونية، ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۲۰
 .٢٢، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليئدي عقدرستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۲۱
 :٩٤)، ٢٥/٥/١٩٩٥( ليكونوا واحًدا الادب يوحند بولس الثدين، ۱۲۲

AAS 87 (1995) 921-982. Videas etiam: Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam, 
Directorium œcumenicum noviter compositum: AAS 85 (1993) 1039-1119. 

123 Benedictus XVI, Allocutio Le monde attend le témoignage commun des chrétiens (25.01.2007): L'Osservatore 

Romano, E.H.L.F. (30.01.2007) n° 5, p. 3.!!!! 
 ؛٢٢ إىل األممقراة جممعي يف نشدط الكنيسة اإلةسديل، الم  الفدتيكدين املسكوين الثديت،  ۱۲٤



 ٤۰ 

 
 م  الشعب اليهوديّ  -أ

تناُّه خدّص إىل الشعب اليهورّي. فدملسيحّيون واليهور هم مجيًعد أبندء هندك يناغي أن يكون . ٣٠
)، وأكَّد يوحّند ١١-٩فدل األمني ملواعيده مل يللِغ العهد األوَّل (ةو  ؛احدإبراهيم، متجذِّةون يف العهد الو 

، خدلق السمدء واألةض. فوجوره ليس جمرَّر واق  طايعّي أو الربيقوره و ه يدعو هذا الشعب "بولس الثدين: 
ن كلِّ شيء ألنَّه ثقدّيف، حيث ثقدفة اإلنسدن تنشر إمكدنّيدت طايعته اخلدصَّة. فهذا الشعب استمرَّ بلرغم م

124Fبلرغم من خيد�ت الاشر" هشعب العهد، وألنَّ الربَّ هو األمني لعهد

. هم يقدمسون القسم األكرب من ١٢٥
، الذي يدعوه املسيحّيون العهد القدمي. يف هذا الدل، هندك اليوم وثيقة (الئحة األسفدة) القدنون الاياليّ 

125Fالشعب اليهودّي وكتبه املقدَّسة يف البيبليا املسيحيَّة�د: هدمَّة من اللجنة احلربيَّة الادبويَّة عنوا

اليت ، ١٢٦
126Fوأشدة إليه كالم هللا الدستور العقائديي ساق  يف الربط اإلميدّين الوثيق الذتدعو� إىل التفكري

. وهندك ١٢٧
كل ممكن لاياليد، وجتدوز كلِّ شلاليهور فهم وجهتدن يناغي األخذ بمد بشكل خدّص: املشدةكة األصيلة م  

 من العداء للسدميَّة أو اليهوريَّة.
 

 أخرى م  د��ت -ب
). هلذا، فهي تالقي عدًرا كاريًا ١٥: ١٦لت الكنيسة لكي حتمل اإلجنيل إىل اخلليقة كلِّهد (مر ألةس. ٣١

 وهي تتَّصل بشخدص يتاعون ؛وطريق فهمهم لكالم هللا ،م  كتاهم املقدَّسة ،من املنضوين إىل ر��ت أخرى
يًند بن طريًقد بحثًد، أو ينتظرون بكلِّ بسدطة "اخلرب الطيِّب". فتجدههم كلِّهم تشعر الكنيسة بنَّ عليهد رَ 

   ).١٤: ١حتمل إليهم كلمة اخلالص (ةو 
د يف الربِّ التذكريويناغي قال كلِّ شيء   بنَّ املسيحيَّة ليست ر�نة الكتدب، بل ر�نة كلمة هللا املتجسِّ

 ،، نتناَّه لئّال نسقط يف التلفيقدتاألخرى نواجه الاياليد م  النصوص املقدَّسة يف الد��ت يسوع. وإذ
نقدو  كلمة هللا، املفسَّر  أيًضد جتده  هو ضروةيّ دت احلقيقة. وتناُّه أكرب تشويهأو  ،والتقدةبت السطحيَّة

 تستعمل الاياليد لغد�ت أخرى الادع العديد  اليتبشكل أصيل من ِقَال السلطدت التعليمية يف مواجهة 
 وسسب مندهج غرياة عن الكنيسة.

                                                                                                                                                 
.Decl. de Ecclesiæ habitudine ad Religiones non-Christianas Nostra ætate, 2-4; Congregatio pro Doctrina 

Fidei, Declaratio de Iesu Christi atque Ecclesiæ unicitate et universalitate salvifica, Dominus Iesus 
(06.08.2000), 20-22: AAS 92 (2000) 761-764. 

125 Ioannes Paulus II, Aux participants à la rencontre d'étude sur Les racines de l'antijudaïsme dans le 

milieu chrétien (31.10.1997): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (04.11.1997) n° 44, p.4.!!! 
  ): ٢٤/٥/٢٠٠١( ليهودي وكتبه املقدسة يف البيبليا املسيحيةب االشعاللجنة احلربية الايالية،  ۱۲٦

Enchiridion Vaticanum 20, EDB, Bologna 2004, pp. 506-835. 
 .١٦-١٤، ، كلمة هللايف الوحي اإلهليعقدئدي رستوة ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۲۷



 ٤۱ 

، فنميِّز بذوة اخلدصة بكل منهدويف منظدة إجيدّيب، يناغي أن �تمَّ مبعرفة الد��ت الالمسيحيَّة والثقدفدت 
جدوز كلَّ أشكدل الكلمة املوجور  فيهد. ومن األمهَّيَّة مبكدن أن نذكِّر أنَّ اإلصغدء إىل كالم هللا يناغي أن يت

127Fالعنف، ألنَّه يلصاح فدعًال يف القلب ويف األعمدل من أجل رف  العدالة والسالم

١٢٨. 
 

 كالم هللا مخرية الثقافات املعاصرة
) يتّم مراةًا ، اخل. إنَّ اللقدء بني كالم هللا وخمتلف الثقدفدت (�وج فكريَّة، نظدم خلقّي، فلسفة حيد ٣٢

دهدت رنيويَّة ويتقّوى بسند هدّم تقدِّمه وسدئل اإلعالم، حتت تثريات اقتصدريَّة وتك نولوجيَّة، فيستلهم اجتِّ
سيث يدعى "الاياليدت العلمدنيَّة". فقد صدة احلواة أكثر إحلدًحد وبعض املرّات صعًاد، ولكنَّه غّين بإلمكدنيَّة 

 من أجل الاشدة ، ألنَّه غّين بطلب معدٍن جتد طرًحد حمّرِةًا يف الرّب.
 ن، لكي يكون له مخري  يف "السدحدت احلديثة"مَ لْ عَ هذا يعين أنَّ كالم هللا يطلب الولوج يف عدمل متعدِّر ومل 

، سدحدت الفّن والعلم والسيدسة ووسدئل االتِّصدل، فيحمل "قوَّ  اإلجنيل يف )٢٢: ١٧(كمد يف أثيند، أع 
128Fقلب الثقدفة والثقدفدت"

 روات ملكوت هللا.لكي ينّقيهد ويرفعهد وجيعل منهد أ ١٢٩
هي ضروةيَّة، وال تتحقَّق بشكل  ،)٦: ١٤"الطريق واحلّق واحليد " (يو  ،من أجل هذا، ففقدهة يسوع

سطحّي، بل م  استعدار مندسب من أجل املواجهة م  مواقف ااخرين، وهكذا تربز بوضوح هويَّةل السرِّ 
تريخ تين اعتندء خدّصد باحث م  مد يلدعى "املسيحّي وعمله اخلريِّ م  كلِّ إنسدن. يف هذا السيدق، نع

د " ،املشرتكة قيَّةلُ اخلُ " الاياليد يف احلضدة  ويف مفاعيل "، الشرعة األساسيَّةوهكذا تلدعى سّق وتقدَّة على أ�َّ
 سيَّمد يف الغرب. وال

 
 كالم هللا وتريخ البشر

هد حنو الرّب، واعية أيًضد أنَّ كال ،. إنَّ الكنيسة٣٣ م هللا يناغي أن يلقرأ يف األحداث ويف يف حجِّ
الثدين أنَّ "واجب الكنيسة، يف كلِّ  فدتيكدينالم  العالمدت األزمنة اليت فيهد يتجّلى هللا يف التدةيخ. وحدَّر 

رهد على ضوء اإلجنيل سيث جتيب بشكل يندسب كلَّ جيل، عن  زمدن، أن تتحّرى عالمدت األزمنة وتفسِّ
129Fة حول معىن احليد  احلدضر  واحليد  ااتية وعالقتهمد املتقدبلة"أسئلة الندس الدائم

يف تةيخ  غوص. هي ت١٣٠

                                                 
128 Cf. Benedictus XVI, Message pour la Journée Mondiale de la Paix: «Dans la vérité, la paix » 
(08.12.2005): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (13.12.2005) nº50, p. 4-5 et Message pour la Journée 
Mondiale de la Paix: « La personne humaine, cœur de la paix » (08.12.2006): L'Osservatore Romano, 
E.H.L.F. (19-26.12.2006) nº51-52, p. 2-3. 
129 Ioannes Paulus II, Adhort. Ap. Catechesi tradendæ (16.10.1979), 53: AAS 71 (1979) 1320. 

 .٤، فرح ورجاء،  يرستوة ةاعو ، الم  الفدتيكدين الثدين ۱۳۰



 ٤۲ 

هي العالمدت احلقيقيَّة حلضوة  مد ]...[ وااللتمدسدتالاشر، فيناغي عليهد "أن متيِّز يف األحداث واملتطلِّادت 
130Fهللا أو قصده"

 ، وأن تسدعد الاشريَّة على اللقدء بربِّ التدةيخ واحليد .١٣١
). وحني ١: ٣تس ٢وهكذا، فدلكالم الذي زةعه يسوع كحاَّة امللكوت، يواصل جريه يف تةيخ الاشر (

: ٢٥يعور املسيح يف الد، يصدح هذا الكالم مثل نداء للمشدةكة ملء املشدةكة يف فرح امللكوت (مت 
)، "تعدل أيَّهد الربُّ ٢٢: ١٦كو ١). فتجيب الكنيسة على هذا الوعد األكيد بصال  حدةَّ : مدةا�ت" (٢٤

 ).٢٠: ٢٢يسوع " (ةؤ 
 
 

 أسئلة حول الفصل الثالث
 
 إعالن كالم هللا اليوم -١

انطالقًد من اخلرب  الرعدئيَّة، مد الذي يسدعد أو مين  اإلصغدء إىل كالم هللا؟ احلدجة إىل جتديد اإلميدن، 
دعد على هذا اإلصغدء؟ فدلعلمنة بعض القلق الداخلّي أو تشجي  سدئر املسيحّيني، هل تستطي  أن تس

وتكدثر الاالغدت وأسدليب احليد  اليت تتندوب الرؤية املسيحيَّة، هل تعيقهد؟ أيَّ حتدِّ�ت يناغي على الاشدة  
 بكالم هللا أن تواجههد؟

 
 اقرتاب واس  من الكتب املقدَّسة -٢
لكتدب املقدَّس مفتوًحد واسًعد االالوغ إىل : "يناغي أن يكون ٢٢ ،هللا كالمالدستوة العقدئدي  قدل

يف هذا املوضوع؟ هل نالحظ  ،ولو تقريايَّة ،كيف يتوافق ذلك م  الوقدئ ؟ هل هندك إحصدءات  ؛للمسيحّي"
 ز�ر  يف اإلصغدء الشخصّي واجلمدعّي إىل الاياليد؟

 
 نشر كالم هللا -٣

طون مهيَّأون؟  كيف تنتظم الرسدلة الاياليَّة يف مجدعة األبرشيَّة؟ هل هندك بر�مج أبرشّي؟ هل هندك منشِّ
إصغدء،  ِفَرقبياليَّة أو  ِفَرقلقدء م  كالم هللا تلعَرض (دثوليكيَّة معروفة؟ أيُّ أشكدل هل الرابطة الكتدبيَّة الك

وأيَّهد ميدةس املسيحّيون بتواتر؟ هل هندك ترمجدت كدملة أو جزئيَّة  ،)ربـّيَّةقراءة وس بياليَّة، يوم بيالّي، رة 
ر؟ هل هندك طرق بياليَّة معروفة على خمتلف األعمدة (األوالر، سَ للاياليد؟ هل للاياليد اعتادةلهد يف األل 

 )؟ كيف تستعمل وسدئل االتِّصدالت االجتمدعيَّة؟ أيُّ العندصر تادو بةز ؟راشدوناملراهقون، الشّادن، ال
 

                                                 
 .١١املرج  ذاته،  ۱۳۱



 ٤۳ 

 كالم هللا يف احلوار املسكوينّ   -٤
هل ميكن أن نتعرَّف إليه لدى  يتطلَّب شهدر  ملتصقة بحليد ؛  العدمل املعدصرإنَّ إعالن كالم هللا يف 

يَ املسيحّيني اليوم؟ كيف ميكن أن ن ه؟ يف احلواة املسكوّين، كيف تتقاَّل الكندئس اخلدصَّة املضدمني الرئيسيَّة نمِّ
إىل الكتب دت بلنساة يّ ك تادرل مسكوّين بني الكندئس األلخَ ؟ هل هندكالم هللا الدستوة العقدئدي يف

إىل كالم هللا؟ يف أيِّ شكل يتمُّ اللقدء م  هذا الكالم؟ هل املشدةكة  هذه الكندئسل ب نساملقدَّسة؟ أيُّ روة تَ 
 ؟ هل استعمدل الاياليد يساِّب الصراعدت؟مجعّيات الكتاب املقدَّسممكنة م  

 
 كالم هللا يف احلوار م  الشعب اليهوديّ   -٥

؟ هل يؤخذ هي مستحّاة اة م  العدمل اليهورّي األفضليَّة؟ أّي أشكدل حواة حول الاياليدهل يتَّخذ احلو 
 النصُّ الايالّي أرا  من أجل تكوين مواقف تعدري السدميَّة؟

 
 كالم هللا يف احلوار بني الد��ت وبني الثقافات  -٦

م كتدبم اخلدّص؟ كيف هل هندك خربات حواة مؤسَّسة على الكتدب املقدَّس املسيحّي م  الذين هل
يؤمنون يلتقي م  كالم هللا أولئك الذين ال يؤمنون بهلدم الكتب املقدَّسة؟ هل هندك أيًضد كلمة هللا للذين ال 

؟ هل هندك خربات حواة اكاريً  ّيدكون  غًىن د بصفتهد "شرعة أسدسيَّة" حتمل ب من الاياليرّ بل؟ هل هندك تق
 اليد؟ مد هي اإلجراءات املتَّخذ  ملسدند  اجلمدعة املسيحيَّة يف وجه الادع؟بني الثقدفدت، عدئد  إىل الاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
 



 ٤٤ 

"لتحلَّ يف قلوبكم كلمة املسيح بكلِّ غندهد، لتعلِّموا وتناِّهوا بعضكم بعًضد بكلِّ حكمة. ةتِّلوا املزامري 
م من قول أو فعل، فليكن بسم الربِّ واأل�شيد الروحيَّة شدكرين ل من أعمدق قلوبكم. مهمد يكن لك

 ).١٧-١٦: ٣دمدين به هللا  ااب" (كو حيسوع، 
 

 اإلصغاء إىل كالم هللا: حياة املؤمن
. فدحليد  نعيشهد سسب اإلصغدء الديّين إىل الكلمة. هندك عنصر أسدسّي للقدء اإلنسدن بل، هو ٣٤

كالم هللا يف قلب اإلنسدن. فليس اإلنسدن من يقدة أن الروح بنساة إمكدنيَّة إعطدء مكدنة للكلمة، وإيالر  
وجيعله يكتشف غنده وأسراةه، ويفتح له افدقًد من  ،يلج كالم هللا، بل كالم هللا هو من جيتدحه ويهديه

). إنَّ معرفة الكتب املقدَّسة هي عمل موهاة  ١٣: ٤وملَء النضوج الاشرّي (أف  ،وطروح حرّيَّة ،املدلوالت
 ني على الروح.ت بني يدي املؤمنني املنفتحجلعل كنسيَّة

د ال تنعكس  القديس مكسيم املعرتف: "إنْ يف نظر  تفوَّهند بقوال هللا يف شكل بسيط، فال تلسَم ، أل�َّ
أّمد إذا تفوَّهند بد سدعة مندةس الوصد�، فلهد السلطة م  هذا الصوت، بن  ؛يف ممدةسة الذين يتفوَّهون بد

131Fلقلب بفضل النمّو يف أعمدل الّرب"لاإلهلّي زمن التدف  الاشر إىل بندء و  ،تزيل األبلسة

. فيناغي أن نستسلم ١٣٢
د ، مثل مرمي، عذةاء اإلصغدء، ألنَّ مجي  عدبيف مندخ من الاسدطة والصال  اللقلب لالصدمت  التسايحإىل 

 ،املؤمن "تلميًذا" ). وإذ يصاح٣٥-٣٤: ١٣؛ يو ٥: ٦أقوال هللا تتلخَّص يف احلّب وتلعدش فيه (تث 
فيحيدهد يف اجلمدعة الكنسيَّة، ويعلنهد للقرياني وللاعيدين،  ،)٥: ٦ب عيستطي  أن يلج "كلمة هللا احلسنة" (

د: "اقرتب ملكوت هللا ،نداء يسوع وِّ�ً ؤَ م  ).١٥: ١توبوا وامنوا بإلجنيل" (مر  ؛الكلمة املتجسِّ
 

****** 
 

 ٢٠٠٧حدضر  الفدتيكدن 
 مة لسينورس األسدقفةاألمدنة العد

                                                 
132 S. Maximus Confessor, Capitum theologicorum et œconomicorum duæ centuriæ IV, 39: MG 90, 1084. 


