السادة الكرادلة
اإلخوة األساقفة والكهنة،
األساتذة والطلبة األعزاء!
يسرين أن ألتقيكم اليوم وأن أُشارك يف هذا املؤمتر حول موضوع "الالهوت بعد الرسالة "فرح احلقيقة"
يف سياق البحر األبيض املتوسط".
كان البحر األبيض املتوسط دائما مكان للمرور والتبادل ،بل وأحيان أيضا للصراع .هذا املكان اليوم
يطرح عددا من األسئلة الصعبة .ميكن إمجاهلا يف بعض األسئلة اليت طرحناها على أنفسنا يف االجتماع املشرتك
بني األداين يف أبو ظيب :كيف حنمي بعضنا بعضا يف األسرة البشرية الواحدة؟ كيف ميكننا أن نُعِد لعيش

مشرتك فيه سالم وقبول لآلخر ِ
يؤدي إىل أُخوة صادقة؟ كيف هنيئ جمتمعاتِنا ال ِ
ستقبال اآلخرين والذين خيتلفون
ُ

لألخوة بدال من أن تكون جدران فاصلة؟ هذه األسئلة
عنا ابلدين والثقافة؟ كيف ميكن أن تكون األداين طرقا ُ
ب الكثري من السخاء واالستماع لآلخر والدراسة واملقارنة
وغريها جيب مناقشتها على عدة مستوايت ،وتتطل ُ

األخوة والعدالة.
لتعزيز عمليات التحرير والسالم و ُ
الهوت قبول ااآلخر واحلوار

قُمتُم خالل هذا املؤمتر أوال بتحليل التناقضات والصعوابت يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،مث
تساءلتم عن أفضل احللول .وتتساءلون عن الالهوت املناسب للسياق الذي تعيشون وتعملون فيه .أود أن
أقول يف هذا الصدد إن الالهوت ،ال سيما يف هذا السياق ،مدعُ ٌّو إىل أن يكون الهوت قبول لآلخر وإىل
تطوير حوار حقيقي وصادق مع املؤسسات االجتماعية واملدنية ،واجلامعات ومراكز البحوث ،ومع القيادات
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الدينية ومع كل الناس ذوي اإلرادة الصاحلة ،من أجل بناء جمتمع أخوي ِ
يرحب جبميع أبنائه ،يف سالم ،ومن
أجل محاية اخلليقة.
ورد يف مقدمة الرسالة "فرح احلقيقة" ضرورةُ التعمق يف مفهوم البشارة واحلوار لتجديد الدراسات،
واملراد بذلك أن البشارة واحلوار إَّنا مها يف خدمة مسرية الكنيسة اليت أخذت تركِز بصورة متزايدة على البشارة
ابإلجنيل .يف احلوار مع الثقافات واألداين ،تقدم الكنيسة بشرى يسوع السارة وممارسة احملبة اإلجنيلية اليت بشر
ص الشريعة كلِها ورؤى األنبياء ومشيئة اآلب .احلوار هو أوال وقبل كل شيء طريقة للتمييز
هبا وقال إهنا ملخ ُ
وللتعريف ابلكلمة اليت هي احلب املوجه إىل كل شخص ،والذي يريد أن يقيم يف قلب كل إنسان .يف االستماع
ِ
ظهر أمهية البشارة ومناسبتها اليوم .احلوار ،املفهوم هبذا الشكل ،هو
إىل الكلمة ويف خربة احلب اليت تقدمه ت ُ
نوع من أنواع الرتحيب والقبول ،أوال وقبل كل شيء ،قبول ِ
حلب هللا اآلب ،الذي كشفه لنا يسوع املسيح،
ووِهب لنا ابلروح القدس.
ُ
أود أن ِ
أكرر أن "التمييز الروحي ال يستبعد إسهامات احلكمة اإلنسانية والوجودية والنفسية
واالجتماعية واألخالقية .لكنه يتجاوزها .كما أن املعايري احلكيمة للكنيسة ليست كافية .جيب أن نتذكر
دائما أن التمييز هو نعمة ]...[ .التمييز ،ابختصارِ ،
يؤدي إىل ينبوع احلياة نفسه الذي ال ميوت ،إىل احلياة
األبدية اليت هي "أن يعرفوك أنت اإلله احلق وحدك ويعرفوا الذي أرسلته يسوع املسيح( ".يوحنا ،)٣ :١٧
(اإلرشاد الرسويل "افرحوا وهتللوا".)١٧٠ ،
مدارس الالهوت ِ
جتدد نفسها مبمارسة التمييز وابتباع طريقة حوارية قادرة على خلق مناخ روحي
وعمل فكري مناسب .حوار يف طرح املشاكل ويف البحث معا عن سبل حللِها .حوار قادر على وضع تفسري
ِ
لسر يسوع ومسريته اليت أدت به إىل الصليب والقيامة مث إىل إرسال الروح القدس ،وعلى الدخول يف املنطق
اخلاص بيسوع ،وهو منطق فِصحي .ذلك ضروري لنفهم كيف ينطبق الوحي ِ
بسر حمبة هللا على واقع التاريخ
املخلوق ،وكيف يظهر هللا يف اتريخ يسوع نفسه ،دائما ويف كل التناقضات ،اإلله الكبري يف حبه والقادر على
إزالة الشر.
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كلتا احلركتني ضرورية ومتكاملة :حركة من األدىن إىل األعلى ميكنها أن ُجت ِري حوارا مع كل حالة
بشرية واترخيية ،وفيها املقدرة على االستماع والتمييز ،ومراعاة ِ
كل ما هو إنساين .وحركة من أعلى إىل أدىن-
حيث "األعلى" هو يسوع املرفوع على الصليب  -الذي يسمح ،يف الوقت نفسه ،بتمييز عالمات ملكوت
هللا يف التاريخ وفهم بصورة نبوية العالمات املعادية للملكوت واليت ِ
تشوه االنفس واتريخ االنسانية .إهنا طريقة
تسمح ،يف دينامية مستمرة ،مبواجهة كل واقع بشري ،وفهم اإلضاءة املسيحية والفصحية اليت تنري كل ثنااي
الواقع ،والطاقات اليت تنبثق من روح يسوع املصلوب والقائم من بني األموات ،تنبثق من روحه من وقت
آلخر ،هنا واآلن.
الطريقة احلوارية هي السبيل للوصول إىل املرحلة اليت فيها تتكون النماذج ،واألحاسيس ،والرموز،
وتصور األشخاص والشعوب .احملاورون هم مثل دارسني لروح الشعوب ،فيقومون حبوار يف العمق ،ويسامهون
أخوة موسعة وشاملة بشكل متزايد .احلوار وإعالن
يف تطويره إبعالن إجنيل ملكوت هللا ،ومثرته هي نضوج ُ
اإلجنيل ميكن أن يتِما ابلطرق اليت حددها فرنسيس األسيزي يف "القانون الصغري" يف أعقاب رحلته إىل الشرق
املتوسطي .ابلنسبة إىل فرنسيس ،هناك طريقة أوىل يعيش هبا املرء ،ببساطة ،كمسيحي" :إحدى الطرق هي
أهنم ال خياصمون وال ينازعون ،بل خيضعون لكل خملوق بشري من أجل هللا ويعرتفون أبهنم مسيحيون"
(السادس عشر .)FF43:مث هناك طريقة اثنية ،وهي مع الطاعة هلل ولعمل املسيح القائم من بني األموا ،ولروحه
القدوس روح السالم ،إعالن اإلميان املسيحي على أنه ظهور حمبة هللا جلميع الناس يف يسوع املسيح.
هذه الطاعة للروح تعين أسلوب حياة ،وإعالن ليس فيه روح الغزو ،وال إرادة "االقتناص" أو اجتذاب
األتباع ،وال روح عدوانية تريد دحض عقيدة اآلخر .هو أسلوب يتوجه إىل روح اإلنسان والشعوب "من
الداخل" ،هو حوار مع ثقافاهتم ،واترخيهم ،وتقاليدهم الدينية املختلفة .وهو أسلوب يتفق مع اإلجنيل ،فتسري
الشهادة حىت التضحية ابحلياة ،كما ظهر ذلك يف األمثلة الساطعة التالية :شارل دي فوكو ،ورهبان تيربين،
وأسقف وهران بيري كالفريي ،والعديد من اإلخوة واألخوات الذين ،بنعمة املسيح ،كانوا ُخملِصني ابلوداعة
والتواضع ،وماتوا واسم يسوع على ِ
شفاههم والرمحةُ يف قلوهبم .وهنا أفكر يف الالعنف كأفق ومعرفة للعامل،
ُ
واليت جيب أن ينظر إليها الالهوت ك ِ
مكون رئيسي هلا .يف هذا الصدد ،جند ما يساعدن يف كتاابت وممارسات
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مارتن لوثر كينغ والنزا ديل فاستو( )Martin Luther King e Lanza del Vastoوغريمها من صانعي
السالم .جند عون وتشجيعا أيضا يف ذكرى الطوابوي جوستينو روسوليلو )Giustino Russolillo (،الذي
كان طالبا يف هذه اجلامعة ،ودون بيبينو داين Don Peppino Diana ،الكاهن الشاب الذي قتلته عصاابت
"الكامورا" ،والذي درس أيضا هنا.
أمثلة على احلوار من أجل الهوت قبول اآلخر
"احلوار" ليس صيغة سحرية ،ولكن ابلتأكيد جيد الالهوت فيه عون ،عندما يتجدد ،وعندما يُؤخذ
على حممل اجلد ،وعندما يتم نشره وتشجيعه بني املعلِمني والطالب ،وكذلك احلوار مع أشكال أخرى من
طالب الالهوت على احلوار مع
املعرفة ومع األداين األخرى ،وخاصة اليهودية واإلسالم .جيب أن يُنشأ
ُ
اليهودية واإلسالم ،من أجل فهم اجلذور املشرتكة واالختالفات يف هوايتنا الدينية ،فيسهمون بفعالية أكرب يف
بناء جمتمع ِ
يقدر التنوع و ِ
األخوة والعيش معا يف سالم .مع املسلمني حنن مدعُوون إىل احلوار
يعزز االحرتام و ُ
لبناء مستقبل جمتمعاتنا ومدننا؛ إننا مدعُوون إىل النظر إليهم كشركاء من أجل بناء العيش معا يف سالم ،حىت
مروعة على أيدي مجاعات ِ
عندما تقع حوادث ِ
متعصبة معادية للحوار ،مثل مأساة عيد الفصح املاضي يف
سري النكا .تدريب الطالب يف احلوار مع اليهود يعين معرفة ثقافتهم ،وطريقة تفكريهم ،ولغتهم ،من أجل
فهم وعيش عالقتنا على الصعيد الديين بشكل أفضل .يف الكليات الالهوتية واجلامعات الكنسية جيب تشجيع
تعلم اللغة والثقافة العربية واليهودية ،وكذلك املعرفة املتبادلة بني الطالب املسيحيني واليهود واملسلمني.
أود أن أقدم مثال ْني عملي ْني على كيفية تطبيق احلوار على الدراسات الكنسية ،والذي مييز الهوت
قبول اآلخر .،أوال وقبل كل شيء ،ميكن للحوار أن يكون أسلوب دراسة ،ابإلضافة إىل كونه موضوع دراسة.
عندما نقرأ نصا ،نتحاور معه ومع "العامل" الذي هو تعبري عنه .ينطبق هذا أيضا على النصوص املقدسة ،مثل
الكتاب املقدس والتلمود والقرآن .وكثريا ما نقوم بتفسري نص معني يف حوار أي يف مقارنة مع نصوص أخرى
من نفس احلقبة أو من عصور خمتلفة .نصوص التقاليد التوحيدية الكربى يف بعض احلاالت هي نتيجة حوار
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بينها .ميكننا ذكر أمثلة على نصوص متت كتابتها لإلجابة على األسئلة حول قضااي حياتية هامة طرحتها
النصوص اليت سبقتها .وهذا أيضا شكل من أشكال احلوار.
املثال الثاين هو أن احلوار ميكن أن يكون مرجعية الهوتية ،يف زمان أو مكان حمدد .مثال ،يف حالتنا:
البحر األبيض املتوسط يف بداية األلفية الثالثة .ليس من املمكن فهم هذا احليِز اجلغرايف بطريقة واقعية إال
ابعتباره مكان حوار أو جسر  -اترخيي وجغرايف وبشري  -بني أورواب وأفريقيا وآسيا .إنه جمال أدى فيه غياب
السالم إىل اختالالت ِ
متعددة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي .وميكن إقرار السالم فيه ،من خالل ممارسة
احلوار ،فيسهم ،إسهاما كبريا يف بدء عمليات املصاحلة والسالم .قد يقول لنا جورجيو البريا

Giorgio La Pira

اليوم إن مهمة الالهوت هي اإلسهام يف بناء "خيمة سالم كبرية" على حوض البحر األبيض املتوسط أبكمله،
حيث ميكن أن يعيش معا كل أبناء إبراهيم املختلفني ،يف احرتام متبادل.

الهوت قبول اآلخر هو الهوت االستماع إىل اآلخر
احلوار كطريقة الهوتية يفرتض ويتطلب االستماع الواعي إىل اآلخر .هذا يعين أيضا االستماع إىل
اتريخ وحياة الشعوب اليت تتقابل حول البحر املتوسط ،لكي نتمكن من فك رموز األحداث اليت تربط املاضي
ابحلاضر ،ونكون قادرين على فهم اجلراح واإلمكانت ،وبصورة خاصة فهم الطريقة اليت متكنت هبا اجلماعات
املسيحية واألفراد بصورة نبوية  -حىت يف اآلونة األخرية  -من جتسيد اإلميان املسيحي يف سياقات الصراع
والعيش كأقليات مع تعدد التقاليد الدينية األخرى.
وجيب أن يكون هذا االستماع عميقا يف داخل الثقافات والشعوب ،لسبب آخر وهو أن البحر
األبيض املتوسط هو ابلضبط حبر ال تالقي واالختالط .وهو حبر مغلق جغرافيا على احمليطات ،ولكنه ظل دائما
منفتحا ثقافيا للقاء واحلوار والتثاقف املتبادل .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل رواايت ِ
متجددة ومشرتكة ،مبنية
على االستماع إىل اجلذور وإىل احلاضر ،قادرة على الدخول يف قلوب الناس ،وعلى أن تكون رواايت ميكن
لكل واحد أن يرى نفسه فيها بطريقة بناءة ِ
وسلمية ومولِدة لألمل.
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إن الواقع ِ
املتعدد الثقافات واألداين يف منطقة البحر األبيض املتوسط اجلديد يتكون من الرواايت اليت
تنشأ من احلوار ،الذي هو استماع إىل الناس وإىل نصوص األداين التوحيدية الكربى ،وقبل كل شيء االستماع
إىل الشبابِ .
أفكر يف طالب كليات الالهوت لدينا ،واجلامعات "العلمانية" أو غريها من اجلامعات الدينية.
"عندما تتخلى الكنيسة ،والالهوت أيضا ،عن أَّناط جامدة وتنفتح وتكون مستعدة لالستماع واإلصغاء إىل
الشباب ،هذا التعاطف يزيدها ثراء ،ألنه "يسمح للشباب بتقدمي مسامهتهم للمجتمع ،ويساعده على إدراك
أفضل وطرح أسئلة جديدة " (إرشاد رسويل بعد السينودس .)٦٥ Christus vivit
يتِم تعميق "البشارة" من خالل احلوار الذي ينشأ من االستماع ويولِد الشركة .يسوع نفسه بشر
مبلكوت هللا عن طريق احلوار مع كل نوع وفئة من الناس يف اليهودية يف عصره :مع الكتبة ،والفريسيني ،وعلماء
الشريعة ،وعامة الناس ،واملتعلِمني ،والبسطاء .للمرأة السامرية ،كشف هلا ،من خالل اإلصغاء إليها واحلوار

معها ،عن هبة هللا وعن هويتِه :بني هلا سر شركته مع اآلب واالمتالء الوفري الذي يتدفق من هذه الشركة .إن
استماعه اإلهلي إىل القلب البشري فتح هذا القلب للرتحيب هو أيضا ِمبِ ِ
لء احلب وفرح احلقيقة.

الهوت ِ
متعدد التخصصات
الهوت "قبول اآلخر" ،كأسلوب لتفسري الواقع ،والذي يتبّن التمييز بني املعارف واحلوار الصادق،
يتطلب الهوتيني يعرفون أن يعملوا معا مع تعدد ختصصاهتم  ،متجاوزين الفردية يف العمل الفكري .حنن حباجة
إىل علماء الهوت  -رجاال ونساء ،وكهنة ،وعلمانيني ومؤمنني – ِ
متجذرين يف التاريخ والكنيسة ،ويف الوقت
نفسه ،منفتحني على مستجدات الروح اليت ال تنضب ،فيعرفون كيف يهربون من املرجعية الذاتية ،ومن
النزعات التنافسية اليت تُ ِ
عمي صاحبها ،واليت غالبا ما توجد أيضا يف مؤسساتنا األكادميية.
يف هذه الرحلة املستمرة للخروج من الذات ولقاء اآلخرين ،من امل ِهم أن يكون الالهوتيون أهل رمحة،
يتأثرون حبياة الظلم املفروض على كثريين ،وعبودايت العصر ،واألوبئة االجتماعية ،والعنف ،واحلروب ،واملظامل
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اهلائلة اليت يعاين منها عدد كبري من الفقراء الذين يعيشون على شواطئ هذا "البحر املشرتك" .بدون التواصل
والرمحة ،اليت تغ ِذيها الصالة ابستمرار ،ال يفقد الالهوت روحه فحسب ،بل يفقد الذكاء والقدرة على تفسري
الواقع تفسريا مسيحيا .بدون الرمحة ،املستمدة من قلب املسيح ،يوشك الالهوتيون أن جيعلوا من أنفسهم فئة
مفضلة ،فيضعون أنفسهم حبكمتهم البشرية خارج هذا العامل ،وال يشاركون يف املخاطر اليت تتعرض هلا غالبية
البشرية.
أود أن أعطي مثاال على كيف ميكن أن تكون املعرفة النامجة عن تعدد التخصصات واليت ت ِ
فسر
التاريخ تعميقا للبشارة ،وميكن أن تنفتح على مجيع التخصصات إن رافقتها الرمحة .أشري على وجه اخلصوص
إىل كل املواقف العدوانية واحلربية اليت سارت فيها الشعوب اليت سكنت حوض البحر املتوسط ،واليت تقول
إهنا مسيحية .وهنا جيب أن نذكر كل املواقف واملمارسات االستعمارية اليت مألت خيال هذه الشعوب
وسياساهتا ،وتربير مجيع أنواع احلروب ،واالضطهادات اليت متت ابسم الدين أو ابسم نقاء ِعرقي أو مذهيب

ِ
مسرتشدة ابلرمحة اإلجنيلية ،ميكن أن تثري
مزعوم .أمام هذا التاريخ املعقد واملؤمل ،فإن طريقة احلوار واالستماع،
املعرفة عرب التخصصات املتعددة وتساعد على قراءة جديدة للواقع .وميكن أن تربز ،على النقيض من ذلك،
نبوءات السالم اليت مل ينقطع الروح عن املناداة هبا.
لتكون املعرفة عرب التخصصات ِ
املتعددة مقياسا لتجديد الالهوت والدراسات الكنسية ال بد من
مراجعة التقليد وإعادة النظر فيه ابستمرار .يف الواقع" ،االستماع" والبحث لدى الالهوتيني ال يرتكز على
فراغ ،ولكنه مرتبط برتاث الهوت ،نشأ وَّنا يف منطقة البحر األبيض ِ
املتوسط ،وله جذوره يف جمتمعات العهد
اجلديد ،يف فكر اآلابء وأجيال عديدة من ِ
املفكرين والشهود .وهذا التقليد احلي الذي وصل إلينا هو الذي
ميكن أن يساعدن يف تسليط الضوء على العديد من القضااي املعاصرة ِ
وفك رموزها .ولكن على شرط أن تتِم

إعادة القراءة بنية صادقة لتنقية الذاكرة ،فتميِز بني ما كان ِ
معربا إلرادة هللا األصلية ،اليت عرفنا هبا روح يسوع
املسيح ،وبني ما مل يكن أمينا خلطة هللا الرحيمة خلالص الشرية.
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الهوت "شب ِكي"
مبين على التواصل ،يف سياق البحر
الالهوت بعد الرسالة "فرح احلقيقة" هو الهوت "شبكي" أي ٌّ

األبيض املتوسط .هو الهوت متضامن مع مجيع "غرقى" التاريخ .يف املهمة الالهوتية اليت تنتظرن نتذكر

القديس بولس ومسرية املسيحية يف القرون األوىل اليت تربط بني الشرق والغرب .حنن هنا ،قريبون من املكان
الذي رسا فيه القديس بولس ،فال يسعنا إال أن نتذكر رحالت الرسول وتعرضه ألخطار البحر ،كما حدث
عند حتطم السفينة يف وسط البحر األبيض ِ
املتوسط (أعمال الر سل ٩ :٢٧ ،واتبع) .وحيملنا هذا الغرق على
يفكر أن روما هي له مثل نينوى .وقد ِ
أن نذكر غرق يونن النيب .لكن بولس ال يهرب .قد ِ
يفكر يف تصحيح

موقف يونن االهنزامي ِ
ت املسيحية من العديد من األخطاء واألخطار املاضية
فيعوض عن هربه .اآلن وقد تعلم ْ

ميكنها أن تعود إىل أصوهلا ،على أمل أن تشهد للبُشرى السارة أمام شعوب الشرق والغرب والشمال واجلنوب.
الالهوت ،إن أبقى العقل والقلب راسخ ْني يف "هللا الرحيم والرؤوف" (يونن  ،)٢ :٤ميكن أن يساعد الكنيسة
واجملتمع املدين على العودة إىل الطريق بصحبة العديد من الغرقى ،وميكنه أن يشجع شعوب البحر األبيض

املتوسط على رفض إغراء فتوحات جديدة أو االنغالق على الذات.
يساهم عمل الكليات الالهوتية واجلامعات الكنسية يف بناء جمتمع عادل وأخوي ،حيث تكون رعاية
اخللق وبناء السالم نتيجة للتعاون بني املؤسسات األهلية والكنسية واحلوار ما بني االداين .هو أوال عمل يف
"الشبكة اإلجنيلية" ،أي يف شركة مع روح يسوع ،روح السالم ،وروح احملبة الذي يعمل يف اخلليقة ويف قلوب
الرجال والنساء ذوي اإلرادة احلسنة من كل عرق وثقافة ودين .كما تكلم يسوع عن ملكوت هللا ،ابلطريقة
نفسها جيب أن يتكلم اليوم الالهوت املبين على تعدد التخصصات وعلى التواصل "الشبكي" ،إلظهار حضور
الروح يف الواقع ،روح يسوع القائم من بني األموات .انطالقا من فهم كلمة هللا يف سياقها األصلي املتوسطي
من املمكن أن نقرأ عالمات األزمة يف ظروف جديدة.
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الالهوت بعد الرسالة "فرح احلقيقة" يف سياق البحر املتوسط
ما هي مهمة الالهوت بعد الرسالة "فرح احلقيقة" يف سياق البحر املتوسط؟ جيب أن يتفق الالهوت
مع روح يسوع القائم من املوت ،ومع حريته يف الذهاب إىل العامل والوصول إىل األطراف املنسية ،حىت على
صعيد الفكر .من واجب الالهوتيني أن يعملوا دائما وبطرق جديدة على لقاء الثقافات مع مصادر الوحي
والتقليد .روائع الفكر القدمية ،والعروض الالهوتية املاضية ،هي مصادر حكمة الهوتية ،ولكن ال ميكن تطبيقها
بصورة آلية على القضااي الراهنة .جيب حتويلها إىل كنوز للبحث عن طرق جديدة .واملصادر األولية لالهوت،
واحلمد هلل ،أي كلمة هللا والروح القدس ،إَّنا هي ينابيع دائمة التدفق واخلصوبة .لذلك ميكننا وجيب علينا أن
نعمل يف اجتاه "عنصرة الهوتية" ،تسمح لنساء ورجال عصرن أن يسمع كل واحد "يف لغته اخلاصة" فكرا
مسيحيا يستجيب لبحثهم عن معّن احلياة وعن احلياة الكاملة .ليتم ذلك ال بد من بعض املقدمات.
أوال ،جيب أن نبدأ من إجنيل الرمحة ،ومن البشارة اليت ندى هبا يسوع نفسه ومن السياقات األصلية
للتبشري .الالهوت يولد بني أنس أحياء ،استقر عليهم نظر هللا ورِمحهم قلب هللا ،الذي يبحث عن اجلميع
بقلبه الرحيم .الالهوت هو أيضا عمل رمحة .أود أن ِ
أكرر هنا ،من هذه املدينة حيث ال توجد فقط حوادث
عنف ،بل حتافظ أيضا على العديد من التقاليد وأمثلة القداسة - ،ابإلضافة إىل التحفة الفن ية للفنان كارافاجيو
كتب تُه إىل كلية الالهوت يف
عن أعمال الرمحة ،وشهادة الطبيب القديس جوزييب موسكات -أود أن أكرر ما ْ
اجلامعة الكاثوليكية يف األرجنتني" :حىت الالهوتيون اجليدون ،مثل الرعاة الصاحلني ،حيملون رائحة الناس
صبون الزيت واخلمر على جراح الناس .الالهوت هو عبارة عن "مستشفى ميداين" ،حيمل
والشارع ،وبفكرهم ي ُ
رسالته رسالة شفاء وخالص يف العامل! الرمحة ليست جمرد موقف رعوي ،بل هي جوهر إجنيل يسوع املسيح.

إين أدعوكم إىل النظر يف كيف ميكن أن تظهر مركزية الرمحة يف خمتلف التخصصات – يف الالهوت العقائدي
واألخالقي والروحانيات والقانون وما إىل ذلك .بدون رمحة ،فإن الهوتنا ،والقانون وراعوايتنا توشك أن ختتنق
يف البريوقراطية أو يف اإليديولوجيات ،اليت تريد بطبيعتها ترويض "السر"(.)١

\
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اثنيا ،ال بد من قبول التاريخ بصورة جدية واعتباره مساحة مفتوحة للقاء مع هللا" .إن القدرة على
ِ
صنا من جتربة اهلروب إىل املاضي
رؤية املسيح حاضرا يف التاريخ ،ورحلة الكنيسة فيه ،حتملنا على التواضع وختل ُ
لتجنب احلاضر .كانت هذه جتربة الكثريين من العلماء ،الذين بدأوا ،ال أقول م ِ
لحدين ،ولكن الأدريِني ،مث
ُ
1

القوا املسيح .ألن التاريخ ال ميكن فهمه بدون هذه القوة".

احلرية الالهوتية أمر ضروري .بدون إمكانية اختبار مسارات جديدة ،ال يولد شيء جديد ،وال يُرتك
جمال لعمل الروح ِ
اجملدد ،روح يسوع املسيح القائم من املوت" .ابلنسبة إىل أولئك الذين حيلمون بتعليم
متجانس يدافع عنه اجلميع دون أية فروق فيه ،قد يبدو هذا نقضا للمعرفة .الواقع هو أن التنوع يساعد على
إظهار وتطوير اجلوانب املختلفة لغِّن اإلجنيل الذي ال ينضب" (اإلرشاد الرسويل "فرح اإلجنيل" .)٤٠ ،هذا
يعين أيضا ضرورة مراجعة خطة الدراسة يف الكليات.
وأخريا ،من الضروري أن تكون هناك هيكليات خفيفة ومرنة ِ
تبني أولوية قبول اآلخر واحلوار ،وتعدد
التخصصات والعالقات "الشبكية" أي التواصل .القوانني ،والتنظيم الداخلي ،وطريقة التدريس ،وترتيب
الدراسات ،كل ذلك جيب أن يُظ ِهر وجه الكنيسة "اخلارجة من ذاهتا" .وجيب أن يكون كل شيء موجها يف
اجلداول الزمنية واملناهج إىل تشجيع املشاركة ملن يرغبون يف دراسة الالهوت :ابإلضافة إىل اإلكلرييكيني

والرهبان ،يفسح يف اجملال أيضا للعلمانيني ،وللنساء علمانيات أو راهبات .وبصفة خاصة ،فإن املسامهة اليت
تقدمها املرأة وميكنها أن ِ
ِ
تقدمها لالهوت أمر ال غّن عنه ،ولذلك جيب دعم مشاركتها ،كما تعملون يف هذه
الكلية ،حيث توجد مشاركة جيدة للنساء ،كمعلمات وطالبات.
هذا املكان اجلميل ،مقر كلية الالهوت على اسم القديس لويس - ،يتفق أن اليوم هو عيده ،-ليكن
هذا اجلمال رمزا للمشاركة ،مفتوحا للجميع .أحلم ابلكليات الالهوتية حيث تعيش االختالفات ،حيث متارس
الهوت احلوار وقبول اآلخر ،حيث ختترب َّنوذج تعدد العلوم ،بدال من معرفة متجمدة وغري مت ِ
جسدة ،حيث
تعزز عملية تثاقف صعبة ولكنها ِ
البحوث الالهوتية ِ
تقرب بني الناس.
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اخلتام
أخلِص وأختم :املعايري يف مقدمة الرسالة "فرح احلقيقة" هي معايري إجنيلية .البشارة واحلوار والتمييز،
والتعاون ،والتواصل ،كلها عناصر ومعايري ِ
تعرب عن الطريقة اليت هبا عاش يسوع املسيح وبشر ابإلجنيل ،وهي
الطريقة نفسها اليت ميكن أن نعيش اإلجنيل ِ
ونبشر به.
الالهوت بعد الرسالة "فرح احلقيقة" هو الهوت "البشارة" ،الهوت التمييز والرمحة وقبول اآلخر،
الذي يدخل يف حوار مع اجملتمع ،والثقافات والداينت ،من أجل أن ينبين لألفراد والشعوب مكان للعيش
معا يف سالم .البحر األبيض املتوسط هو بيئة مولِدة اترخيية وجغرافية ،مولِدة للثقافة وقبول اآلخر والبشارة
عن طريق احلوار والرمحة .نبويل هي صورة هلذا البحث الالهوت ومثال وخمترب متميز .ابرك هللا جهودكم.

