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 ة نعمة املسكوني  
   ل  خ  آن   د. ميجيل   الفاضلبقلم: األب 

 
 و  ف

 رهبنة الكلمة املتجسد  س  ت  ين 

 
 

 . ..هللا هي ي  ن  ي  همية في ع  ألكثر أ اإن الذبيحة 

 حدة املوجودة بينحدته انعكاًسا للو  شعب تكون و  

 اآلب واالبن والروح القدس

 ريانوس(ب  )القديس ك  

 

  هااااكون  مااان حيااا   (1) «؟املساااكونية املسااا لة»ماااا هاااي 
 
ل فاااي املواجااااة الذاااي ت  اااذ  اااا   ظااااهرة فاااكن اململاااكلة املساااكونية تتم ااا

 
  
 الصااراب بااين وا عاااين همااا: ر بااة املساااي  امل

 
 عل

 
والوا اا  التاااريلي للمسااايحية  ،(17/21ق بكنيسااته )راجاا  ياااو نااة فيمااا يتعلااا

 املسيحية.األ راف  يات  م  س  م  انقسام وكتعارض بين مختلف  الذي يظار كخبرة  
 

 
 
 إن الكنيسااااة الكاكوليكيااااة لااااد ها الت كاااا

 
 ذاتاااا     ابااااة أمااااان  بم   اًد د التااااام )هااااو ولاااايس ت كاااا

 
حقيقااااة الد يسااااتند ع اااا  ولكنااااه ت كاااا

 ي. ولكاان  امل
ر   
فهااي  بالضااب  ماان أجاال ذلاا  وضااوعية( ب نهااا كنيسااة املسااي  الحقيقيااة، وأنهااا العااروس وجسااد املسااي  الساا 

التاريخيااة املةملاااة والذاااي ت حظاااا مااان حولااااا. ماان هناااا ت ملااا  نقساااام ال اد  بااارة وجااو  مااانه إليهاااا تملااعر  عماااق بالنااادا  املوجاا  

حاادة الذااي مااا هااو جااوهر الو   ؟التساااتالت الرسيسااية الذااي ساا تعر ض لاااا فااي هااذا املقاااض: ماااذا كاناا  بالضااب  إرادة املسااي 

  اية املسكونية؟ يه  ؟ مااالنقسام املسيحي؟ ما هي رسالة الكنيسةب وع  تهاحدة  ير بها املسي ؟ كيف نملرح الو  
 

 إرادة املسيح فيما يتعلق بكنيسته: -1
 

  بال سبةإن إرادة املسي   
 
و د كان  الكنيسة نفساا ع اا  و ااي مهااا منااذ  ،نة بوضوح في منا   العاد الجديدبكنيسته معل

 
 
  )أو ال صولاا اإلنجيلية: إن كنيسة املسي  هي واحدة، مقدسة، جامعة ورسااولية. وماان بااين هااذت املمياا اتأ

الذااي  (ماتساا 

راجاا   :سااه بدمااهو د  ، 9 و 2/10اكتسبه لنفسه: راج  اب   تنفرد مها الكنيسة الذي أسساا املسي  )أي شعب هللا الذي 

 .(2)  «حدةبالو  »(، فكن ما يتعلق باململكلة املسكونية إنما يختص  13/12عب  
 

حاادة بااين الرملاار فااي املسااي ، وبالحاادة الرملاار ماا  يسااوب املسااي إن الكنيسة هي سر مقاادس وأداة لو   . لقااد أراد (3) تااا ي للو 

 لحااادة املساااي  الو  
 
م  كنيساااته ك جوهرهاااا  ة  سااا   فالو  »داض حولااااا. ال جااا  ل 

 
لكنيساااة الحقيقياااة، هاااي  ماااة ل  مة رائعاااة سااا  حااادة، ك

ةوهااي  ة،حباا باملته األ ياارة ص ة يسوب الكانوتية في العملا  األ ياار، وهااي وصااي   إن » ؛(4) «الذااي تركاااا لنااا  باال آالمااه الوصااي 

  للنقاشد  حدة الكنيسة هي من صميم جوهرها بما ال ي  و  
ً
 .(5) «ب مجاال

 

 إن الو  
 
 17/21: يااو ليكونااوا واحااًدا نااة للمسااي  )حدة هي ر بة معل

 
 (. إن ر بااة هللا فااي ات

 
 باال  حاااد شااعبه كاناا  موجااودة ماان  

ا الو  : اآلن يسوب املسي  املزيدالعاد الجديد يضيف  في العاد القديم، ولكن   حاادة )يفعاال هااذا ماارتين نفسااه يصاا ي  البااً

-51/ 11ر إنجيل يوحنااا عاان ذلاا  )راجاا  يعب   م لماحدة ، وهو ال يص ي فق  بل يموت من أجل الو  (6)في العملا  األ ير(  

 .(7) (16-1/ 2وكذل  الرسالة إ   أهل أفسس )راج    ،(52
 



 2 

ا إرادتاااه فاااي أن تكاااون هاااذت الو    حااادة ع مااا و اااد أعلااان املساااي  أيضاااً
ً
صااادا ية أماااام  ة  العاااالم )للم 

 
ا واحاااًدا ف ليكوناااوا هااام أيضاااً

 فينا  
 
 .(8) (أرسلتني  أن      ليةمن العالم ب ن

 

  وم  ذل  فكن و  
ن   حدة الكنيسة في إرادة املسااي  ال تقااف فقاا  عنااد حااد 

 
ل أ  

 
م اا

 
صاادا ية،ع مااة الت  ن  إباال  األساسااية للم 

 .(9)  في ذاتها كصورة لل الوث وجود    لاا سرب  
 

ا  ،واضاااع مااا  إرادة املساااي ، ولجااار ع اااار للعاااالم ضيكاااون فاااي تناااا »ا نفاااام أن كااال  انقساااام هكاااذ ل عاسقاااً  
 
م ااا كثااار ألكماااا ي 

 
ً
فيمااا قساامين نم  ، ألنه عندما يكون الداعون باسم املسي  (10) «أال وهو: الترملير باإلنجيل لكل  ليقة  األسباب  داسة

رى املسي  انقسم؟»:  (11)  «كما لو كان املسي  نفسه منقسًما»بينهم فذاك 
 
 .(12) (1/13كور   1) «أت

 

 جوهر هذه الوحدة -2
 

باال هااي عارضااة  (substantiva) حاادة جوهريااةو    بحسب إرادة املسي . ماذا يعني هذا؟ الكنيسة ليساا  «واحدة»الكنيسة  

ةي إ ااااا  ةد  يااااا حااااادة جوهرياااااة والت كياااااد ب نهاااااا و   ؛(13) لوهيااااا 
 
ة األ مولي 

 
ي ناااااا وباااااين املساااااي  توجاااااد )إذا  يااااال أن ب o)msi(panteشااااا

ات االامتااااداد أو إ اااا   أساسااااية( -اسااااتمرارية جوهريااااة 
 
حاااااد الااااذ

 
 ياااال أن بي نااااا وبااااين املسااااي  توجااااد  )إذا (hipostasismo)ت

ا ا (esencia divina) اساااااتمرارية جوهرياااااة  أصاااااية(. إن أعضاااااا  الكنيساااااة ال يصااااايرون جاااااوهًرا إلايااااا  ا إلايااااا   وال  أصاااااً

(persona divina) فااي الو اا  نفسااه  ملاااب وباانفس  أصاايته. ولكاان األ ااراف ت أااا   د يسااتمر فااي جااوهرت ال. فكاال واحاا

 
ً
ة
 
ناا  
كو   وو   فيمااا بينهااا م 

 
 
 
 كاا

ً
ر عنهااا أحساان تعبياار  ااوض   حاادة  

  يعباا 
 
 »: «الجسااد»ال وهااو بااولس أ

 
 فااي الجسااد اليبيرااي ياارب  مباادأ

 ي ؛ أمااا فااي اهاذاتباا حاادة فيمااا بااين األ ااراف بحياا  تكااون محرومااة ماان البقااا  الو  
القوة الذااي فاا  ،ع اا  العكااس ،لجسااد الساار 

تاارب  فيمااا بااين األعضااا  بيريقااة تجعاال كاال فاارد يتمتاا    أصاايته  -حذااو ولااو كاناا  حميمااة  -لااة تصاان  الوحاادة املتباد  

 .(14) «الذاتية
 

 »ها  كون  
ً
 حدةو  يعني أنها فيها  «واحدة

 
 و   ماس  ، وت

 
 ي أو بيريقااة أفضاال نقااوض أنهااا ج ، ؛ وأنها جسد اجتمااا يراب  ت

سااد ساار 

دون فيمااا بياانهم حاا  دون ماا  رأسااه ومت  حاا  فين( ولكنااه فااي الو اا  ذاتااه واحااد: ف عضاااتت مت  يحتوي ع   أجزا  )أعضا  مختل  

 بمختلف الرواب .
 

ماان االنفصاااالت، وه اا  هااذت النقيااة بالااذات سااتتير    الكنيسااة عااان  ماان سلساالة  ويلااةتاااري  نعاارف كااذل  أن ونحاان 

ا تلاااا   . كيااااف تتوافاااق«اسااااتعادة للوحااادة»ة لتكااااون بم ابااا  مملاااكلة املساااكونية
ً
الذااااي لااام ير ااااب فيهاااا املسااااي   –حااادة الو  إذ

ا  فحسااب باال أعياهااا  ؟حاادةماا  وا اا  الكنيسااة التاااريلي؟ هاال يمكننااا القااوض باا ن الكنيسااة فقاادت الو   – لكنيسااتهأيضااً

 ،حااادةوجاااود تلااا  الو  يسااااوي الت كياااد ع ااا  عااادم  «حااادةاساااتعادة للو  »فك يااارون يعتقااادون أن الكااا م عااان املساااكونية كاااا 

د  ذلااا  بم اباااة (15)الوصاااوض إلياااه فقااا  فاااي املساااتقبل  تم  حااادة كاااادف ساااي  وتصااا يف هاااذت الو   عااا  حااادة تجرباااة اعتباااار و  »؛ ي 

  م اال عبااارة عاان  فقاا  أو أنهااا مالالاا   ياار  موجااودة  كنيسااة املسااي  
 
ق إلياا أع اا  جمياال ي بنااي أن نتيلاا ه، ولكنااه ساايتحق 

 كر التعليم الرسمي للكنيسة.ف    هو. ولكن ذل  ليس (16)  «ة(نأللمفق  في االسكاتولوجية )آ ر ا
 

د وج 
 
  وهي ساا   ،(constitutiva) وتكوي ية  (esencial)  حدة جوهريةو    ت

حاادة ال وهااي و   ، ة للكنيسااة الذااي أسساااا املسااي مة ممياا 

 يمكااان أن 
 
نال يمكنهاااا أن تختفااا  أباااًدا »و، (17)ضاااي  بماااا أنهاااا ال عياااب فيهاااا ت . وكماااا يعلمناااا (18) «جوهرياااة ةيمااا   بماااا فيهاااا مااا 

 .(19)  د رجا  للمستقبل بل هي بالفعل موجودةحدة الكنيسة ليس  مجر  اإليمان فكن و  
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متيلبااااات  ب  ساااا  ح  ال تظااااار بالكاماااال  -ضااااة التاريخيااااة فااااي مظاهرهااااا العار  -حاااادة الكنيسااااة و   أن   وفااااي الو اااا  ذاتااااه ال شاااا   

، وهااذا يعنااي أنهااا لاام تصاال إ اا  تمااام تحقيقاااا (20)نتملااار ل    ةساابال ليهااا وال ببالقوة الذي كان يجب أن تكااون عال  اإلنجيل،  

وأنااه ال يحاادث  ،ع اا   يي ااة ملااتملحاادة يح للو  ر  جاا   . إن تعليم الكنيسة العقاسدي يرى أن كل  (21)  الظاهر في املسيحيين

ا مااااان املمكااااان (22) بااااادون  يي اااااة مااااان جااااااة الرملااااار ع ااااا   بيريقاااااة ال م ماااااةحالاااااة االنفصااااااض هاااااذت  «وراكاااااة». ولكااااان أيضاااااً

  األ أا  فيها
 
 .(23)دون في دا ل الكنائس والجماعات املنفصلة عن روماكما يحدث ملن يول

 

ة ل   حااادة املساااكونية يتم ااال فاااي تحقياااق ومعيملاااةإن املعناااو الحقيقااا  للبحااا  عااان الو   أعياهاااا املساااي   اااد حااادة الذاااي لو  تامااا 

ساار   إليهاااا املسااكونية حااادة الذااي الو  بالتاااا ي فلاايس هناااك فااار  الهااوت  بااين  .بالفعاال لكنيسااته
 
 –ملفاوم الكااااكوليك  بااا –ت

حاادة  حاادةوبااين الو   مة جوهريااة للكنيسااة؛ ونتيجااة لااذل  يكااون ماان الضااروري رتيااة تلاا  الو  ا لاانفس الرتيااة الذااي و  كساا  فقااً

 تملرح مها الكنيسة  بيعة الو  
 
 ة الذااي تتحاادة التاماا  وذل  لكاا  نفااام هااذت الو   ،عياة من املسي حدة امل

 
  إليهااا الكنيسااة يلاا

ا مااااانحااااادة هااااذت الو  ماهيااااة ها املساااااكون . يمكننااااا أن نملااااارح عااااد  فااااي    
ً
اااااا اني  اااا ل 

 
ل املتعاااااددة )فعالااااة، نهاسياااااة،  (أساااابامها) ع 

 شكلية، ومادية(.
 

ة ال (أ
 
ل    ةالرسيسي  ةالالفع  ع 

اض إن السااارب  حااادة الك ساااية هاااو املساااي : فااااو الاااذي ي  للو   الفعااا 
 
(، وهاااو الاااذي 17/21 حااادة )راجااا  ياااوي مااان أجااال الو  صااا 

ة. املسي  هو مةسس الكنيسة وهو  (24)  (16-2/14؛ أف 52-11/51يو   ج يموت من أجلاا )را
 
 .(25) حدتهاو    عل

 

  –. هاام (26) (هحاادون معاا واملت  ع اا  بياارس  لفاتهم املتمركزون  و الرسل كذل  )
 
ة – املسااي بحاااد باالت

 
لاا  ةرسيسااي ةالاا فع   ع 

وكمااا  (27)يه املجماا حاادة« كمااا يساام  رس و ليفته هو »مبدأ وأساس داسم ومنظور للو  . فبي)ولو بيريقة تا عة(  حدةللو  

حاادة هااذت . وماا  ذلاا  فاااو يمااارس  دمااة الو  (29) حدة«، وهو »ع مة منظورة وضمان للو  (28)يه يوحنا بولس ال ان   يسم  

 .(30)  في شركة م  بقية األسا فة
 

ة الفعالة األداسية ( ب
 
ل  الع 

ة الفعالاااة األ 
 
لااا ة املعمودياااة واأل الع  ا هاااذو ، (31)فخارساااتية داسياااة هاااي األسااارار املقدساااة والعباااادة، و اصااا  األ يااار  ا صوصاااً

ا أنااااه الااااذي )لكونااااه مركااااز و مااااة ومنباااا  كاااال األساااارار(  قاااااض عنااااه داسمااااً و ي  حاااادة. ولااااذل  ةدي إ اااا  الو  ياااا ي  م  ر الو  »ساااا  حاااادة ساااا 

يجتماا  الرملاار  هااافيحاادة الك سااية الذااي مااة ع اا  الو  بال ساابة لخفخارسااتيا فهااي ع  »، كما يقوض القديس تومااا: «الكنيسة

  
و ر  بواسااااية هااااذا الساااا  م  ساااا 

 
 . وبحسااااب ذلاااا  ت

 
 ر  شاااا

ً
ا أو كة

ً
ك ر 
 
 مملاااا 

ً
   ألن،  (synaxis)فعاااا 

 إملااااق  يقااااوض م  الد 
 
و شاااا ساااام 

 
 كةر  نهااااا ت

لااااة( ناو  حااااد  باملسااااي  ) )م 
 ؛ ألننااااا ماااان ناحيااااة نملاااا رك فااااي (نتناولااااه – نتملااااارك املسااااي ألننااااا بواساااايتها نت 

 
 ،لوهيتااااهجساااادت وأ

 
 
ا (32) «ر مااان   لاااااوكاااذل  نتملاااارك ونتحاااد الواحاااد بااااآل  تتمااايم الحيااااة الروحياااة ». ولاااذل  يساااميها القاااديس توماااا أيضاااً

ناحيتهاااا  مااانبااادأ الحيااااة الروحياااة وبااااب األسااارار املقدساااة. أماااا اإلفخارساااتيا فهاااي إن العمااااد هاااو م  »: «و اياااة كااال األسااارار

  أو لتكاار س داد لتلقاا  عاا األسرار... : إذ أن التقديس الااذي تمنحااه كاال األساارار يكااون لخ  تتميم الحياة الروحية و اية كل

 
 
 اإلفخارستيا. وبالتا ي فكن ت
 
  ل
ا ق  ناااوض اإلفخارسااتية   املعموديااة يكااون ضااروري 

 
ق الحياااة الروحيااة ، بينمااا يكااون ت لاا 

 
ي ن 

 
لكاا  ت

ا  امت كاااا بيريقااة ميلقااة ولكاان يكفاا  امت كاااا  بااد  ماان اللتتماايم هااذت الحياااة الروحيااة: ولكاان لاايس بمعنااو أنااه ضااروري 

ا نحااااو اإلفخارسااااتيام  لمااااا تكااااون الرايااااة حاضاااارة فااااي الر بااااة وفااااي النياااا   ،بالر بااااة اااااً ج  و 
 
 ،ة... وباملعموديااااة يتخااااذ اإلنسااااان ت
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 ماان األفخارساااتيا األ فااااض الاااذين يعتمااادون ويكااون ذلااا  
 
نااااوض الكنيساااة

 
ا يةمناااون . وهكاااذا كمااا بااانفس اليريقاااة الذاااي مهاااا ت

ة الكنيسة ي   .(33) «وبالتا ي يتلقون وا   الكنيسة بدا لامفي ذل ،   بكيمان الكنيسة فكنهم ير بون في اإلفخارستيا ب   
 

 »يعبااار القاااديس باااولس عااان ذلااا  بقولاااه: 
 
 أ
 
الذاااي نباركااااا مملااااركة فاااي دم املساااي ؟ ألااايس الأبااا  الاااذي    كااا س البركاااةيسااا  ل

كان هناك   ب  واحد، فنحن ع   كثرتنا جسد واحد، ألننا نملاا رك كلنااا فااي هااذا  نكسرت مملاركة في جسد املسي ؟ فلما

 (.17-10/16كور   1) «الأب  الواحد
 

 اااات   الملااااركة(Unus panis, unum corpus) « باااا  واحااااد، جسااااد واحااااد»
 
ية  . الملااااركة اإلفخارسااااتيا ت . (mística)الساااار 

حاااادة األو اااا  هااااي باااادورها كمااااا أن الو   ،حاااادة الكنيسااااةلو  لوهااااي سااارب  ،تحاااااد املساااايحي باملسااااي الفاإلفخارساااتيا هااااي ساااارب 

ةل انية كما تقوض القاعدة  ل  أساس   لمي  ة الع  م م  : أي كميتين الرياضي  ساويتين ل ال ة تكونان متساويتين فيمااا بينهمااا. فااد 

ًبا للو    املسي   
 .(34)  حدةيكون هكذا مسر 

 

 إن اإلفخارساااتيا كمنبااا  للو  
 
  واضحااادة الك ساااية مملااااود لااااا  ااا

 
ًدا فاااي نصاااو  كتااااب تقلياااد الكنيساااة، وهاااو ماااا نااارات مةكااا

والقاااااديس كيااااارلس  (37)والقاااااديس اكناسااااايوس  (36)، وعناااااد القاااااديس أ ناااااا يوس األنيااااااك  (35) (Didaché)تعلااااايم الرسااااال 

 .رينك يرين آ وشاود   ،(41)ويوحنا بولس ال ان     (40)واملجم  الفاتيكان  ال ان     (39)وبيوس ال ان  عملر   (38)السكندري  
 

ا تقاايم الكنيسااة»ولذل  فقد  يل بحق  عنها:  . وهااذا يملاارح لنااا (42) «الكنيسة تقاايم اإلفخارسااتيا ولكاان اإلفخاسااتيا أيضااً

ا  – حااادة كيفماااا تكاااون )أي عا فياااة أو ناشاااية، إلااا ( بااال فاااي فاااي و  ال ملااااذا تر اااب املساااكونية بوضاااوح  –كماااا ساااقرى الحقاااً

.و    حدة  إفخارستية 
 

ة ال (ج
 
ل  حدة الك سيةو  لل –ية  نموذجالأو   –ة رجيالأا  ةالملكليع 

 ي إن جسااد املسااي  هااو ن»يمكننا أيًضا تحديد نموذجي للوحدة الك سية في وحاادة جسااد املسااي : 
ر   
 «مااوذج لسجسااد الساا 

  و   وهااذا يعنااي أن  
  حاادة أعضااا  الجسااد الساا 

ي يجااب أن تقتاادي، بقاادر املسااتياب بوحاادة وتااراب  أعضااا  جسااد املسااي  ر 

  
 
 .(43)  حدةالو  و اال ت ف فيما بين ق بيريقة كاملة  الرملري الذي يوف

 

ةال (د
 
 حدة الك سيةللو  ة  الملكلي عل

ةال
 
ظااااار ماااان  اااا ض ع  ااااة  اصااااة ت امااااا، وهااااذا يعنااااي أنهااا  تم ااال فااااي ترتيااااب  تألي مجتماااا  ة )أو شاااابه الملااااكلية( الملااااكلي علااا

كة. وهكاااذا فاااكن املبااادأ الملاااك ي هاااو القاااادر ع ااا  إرساااا  روابااا  باااة نحاااو  اياااة مملااا ر  ت رسااا  فيماااا باااين أعضااااسه وتكاااون مرت  

حدة وال رتيب املتبادض بين األعضا . بيريقة أ رى يمكننا أن نقااوض أنااه يتعااين علينااا هنااا الحاادي  عاان ال اا ي  الااذي الو  

 ي. مهااااذا املعنااااو يمكننااااا التنويااااه عاااان 
ر   
ا بم ابااااة الاااانفس دا اااال جسااااد املسااااي  الساااا   «ملألو ااااةالاااانفس  ياااار ا»يكااااون أحيانااااً

 للكنيسة. «النفس املألو ة»و
 

 الروح القدس بم ابة النفس  ير املألو ة للكنيسة -1

القااادس تحدياااًدا،  ملااار  أن أي الاااروح  ،للكنيساااة هاااي هللا الواحاااد وال اااالوث «الااانفس  يااار املألو اااة»يمكنناااا القاااوض أن 

إذ أن ذلاا   ،اوم الضاايق ملعنااو الكلمااةباااملف «شااكل»بمفاوم أوس . ف  يمكننا أن نفام النفس ع   أنها   «النفس»نفام  

د اآللاة  ي: فهاا «الااوظيف » املعنوب نفس  إنها . (especie de panteísmo) يقودنا إ   ما يملبه الت كيد ع   وجود نوب من تعد 

 
 
  « االم  »ر عتباا  ت

ً
قارنااة والذااي تختلااف عاان وظيفااة إرشاااادت بالوظاااسف األ اارى الذااي تمارساااا الاانفس تجااات الجسااد  الاانفس م 
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ل فااي إحيااا  الجسااد وتوحياادت )وهااو إنهااا .  ابلااة للتيبيااق( ) ياار
 
 ه      ماااتلاا  الذااي تتم اا

نااا هنااا( وتحريكااه. إن اعتبااار الااروح م 

حاادتها، مملااااود لااه باستفاضااة فاااي تقليااد الكنيساااة، وهااو ماااا يمكاان تجميعاااه للكنيساااة، وبالتااا ي سااارب و   س  ف  القاادس كاان  

لقااادس فاااي الكنيساااة ماااا تفعلاااه الااانفس فاااي كااال أعضاااا  الجساااد فعااال الاااروح اي»فاااي عباااارة القاااديس أ سااايينوس:  لبكيجاااا

دت القااديس تومااا بقولااه: (44)  «الواحد  
 
ا مااا يةكاا توجااد اسااتمرارية فااي الكنيسااة بفضاال الااروح القاادس الااذي بكونااه »؛ وأيضااً

 
 
ا    – د  ح  و  أ تيابًقا عددي  د كل  الكنيسة  –وم   

 .(45)  «يمأل ويوح 
 

 ةبم ابة النفس املألو ة للكنيس النعمة  -2

 ي ناساااااًبا إياااااات لعيياااااة  «الملاااااكل»إن التقلياااااد ال هاااااوت  العظااااايم اساااااتخدم مفااااااوم 
ر   
بال سااااابة للكنيساااااة أو لسجساااااد السااااا 

 «مخلو ة»
 
 ، حي  أنااه فااي هااذت الحالااة ال يساارب الصااعوبة الذااي ت
 
 ت   اا

 
 (Pighio) يجيااوپه للااروح القاادس بال ساابة لب  ساا    عاان ن

ل في  ضوب املةمنين للبابا، بال  ل كان ذ
 
سبة للقديس روبرتااو بي رمينااو فااي شاااادة اإليمااان )أو االع ااراف الأااارجي يتم 

ل فاااي اإليماااان )الااادا  ي(؛ وبال سااابة لوار  باإليماااان(؛ وبال سااابة لسااا  
 
ورنياااه فاااي املحباااة )ع ااا  الااار م مااان أناااه ياااذكر چس يتم ااا

ل
 
ا أناااه يتم ااا ا أحياناااً هاااذت األ يااارة تبااادو لناااا األكثااار  .(46) راس فاااي النعماااة املسااايحيةسااااو  فاااي نعماااة املساااي (؛ وبال سااابة ل أيضاااً

 
 
 ألنها ت

ً
 اكتماال

 
 ل بيريقة ما كل ما يسبقاا.م  مل

 

ةن الإيمكنناااا القاااوض 
 
لااا ب  ( للو  ةملاااكليالشااابه  :)أو بيريقاااة أفضااال ةالملاااكلي ع  سااا 

 
ها إ ااا  حااادة املساااكونية يمكااان بيريقاااة ماااا ن

نت بااااا   – هم كاااااذل كاااااون  ل   – النعماااااة، ألن كااااال الع  اااااات فيماااااا باااااين املسااااايحيين . ااوكاااااذل  تف رضااااا  النعماااااة املألو اااااة مااااا 

   اإلنضاااااامام األ 
ساااااا  ر 
 
بمااااااا أن هااااااذا االنضاااااامام هااااااو اشاااااا راك فااااااي اليبيعااااااة اإللايااااااة )راجاااااا   ،ساااااا ي هسافالنعمااااااة هااااااي الذااااااي ت

ق  مااااان مااااال  نعماااااة املساااااي 1/4بااااا 2 ت 
 

ملااااا
 
إن أسااااااس الملااااار عة »كماااااا يقاااااوض القاااااديس توماااااا:  ،(. فالنعماااااة لااااادى املسااااايحي ت

ن  فاايالجديدة   م 
 
ك عمااة الااروح القاادس الااذي يظااار فااي اإليمااان العاماال باملحبااة. ولااذل  فااكن الرملاار يحصاالون ع اا  هااذت ن  ي 

 
 
  ملااري  ماا  النعمة بفضل اباان هللا الااذي صااار  ملااًرا والااذي  

ً
ا فتفاايض (replivit gratia)ه ت  رت النعمااة أوال ق  الحقااً ملاات 

 
، لكاا  ت

ا:  عد ذل  ضيف: الكلمة صار  ملًرا؛ وي1/14يوفي  يوحنا  علينا. ولذل  يقوض  ( يقااوض: 16، وفي )اآليااة مملوً ا نعمة وحق 

 
 
ل ه كل تيأن النعمة والحق بيسوب املسي   ( 17. ويضيف في )اآلية  نا أ ذنا نعمة فو  نعمةومن م 

 
 .(47)  «ا د أ

 

ة من نعمة االبن ملتق  ي؛ وبالت  وهي تجعلنا أبنا ً  ،فنعمة املسيحي م   
ةاخي الرملر فيمابالتبن 

 
 بينهم.  ا ي فهي ت

 

اساا  ر حاادة األ اارى الذااي ت وماان النعمااة تنر ااق رواباا  الو       أساسااً
ً
د(48) التاليااة ماان الفضاااسل ااني  اا  

 : اإليمااان الااذي يوحاا 

د  
وحااا  ناااة، والرجاااا  الاااذي ي 

 
السااااسرين انتظااااًرا لناااواض نفاااس الأيااارات الفاسقاااة  املاااةمنين فاااي االع اااراف بااانفس الحقيقاااة املعل

   ،لليبيعااة
ا ك ياارة واملحبااة الذااي توحاا     القااديس تومااا أحيانااً

ةد باليريقااة األكثاار امتياااًلا. ولااذل  ي  راا 
 
لاا حاادة الكنيسااة الو   ع 

ا  ،فاااااي الفضااااااسل ا فاااااي املحباااااة  ،الفضااااااسل ال هوتياااااةفاااااي  صوصاااااً )»صاااااميم املحباااااة هاااااو أنهاااااا  (49)ومااااان باااااين هاااااذت  صوصاااااً

د«  
يها القديس بولس »ر  (50)توح   

سم   .(51)  با  الكماض«(؛ ولذل  ي 
 

د املساايحيين كذل  
   فكن النعمة هي الذي توحاا 

ً
فيمااا بياانهم؛ وبمااا أن الااروح القاادس هااو الااذي يصاان  عماال النعمااة حقيقااة

   روابااا  ساار  
رسااا    ي  فكنااه هاااو الااذي ي 

 
نفاااي الاا  –ة تتخيااا م  األ عااااد املرسيااة للكنيساااة: إنهاااا الاارواب  الذاااي ت تماااي  – اضااارالح ز 

 بيريقة  ير مرسية للكنيسة املرسية.
 

 يقااوض ي
 
 عتباار أن و  وحنااا بااولس ال ااان : »إن الكنيسااة الكاكوليكيااة ت

 
عاان النعمااة  ماانهم رياا عبحاادة املساايحيين ليساا  سااوى ت

 .(52)  في شركته الذاتية الذي هي الحياة األبدية«  الذي يجعلام هللا بواسيتها شركا   
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  إن النعمااة 
  –س جماعااة حقيقياااة بااين الااذين يملاا ركون فيهاااا، إذ أنهااا تةساا 

 
ر باال ع اا  العكااسلاايس فقاا  ال تااا  

  – دم 
 
 رفااا ت

ا أن نتحاادث عاان نااوب ماان  ااااي إ اا  كمالوتااةد   اليبيعااة عيااة جتم  م»حذااو فااي مظارهااا االجتمااا ي؛ ولااذل  ماان املمكاان أيضااً

مة دا ل  يع 
 
 .(53)  «عية اليبيعةجتم  مالنعمة امل

 

  إن النعمة هي الذي تةسس رواب  االلتصا  باملسي  والتصااا  املساايحيين فيمااا بياانهم. ماان
 
  قااوم  أجاال ذلاا  ت

 
 ياار  رواباا 

هم الروح القدس  ارج الجسد املرئ  للكنيسة  –ولكنها حقيقية   –مرسية   ئ   .(54)  م  القديسين الذين ي  مل 
 

ةال (ه
 
ل  حدةللو    ةالنهاسي ع 

ةإن ال
 
لااا حااادة  ةالنهاسيااا  ع   للو 

 
 :ي(: وهااا 17/21وهاااي الذاااي ذكرناهاااا عااادة مااارات مااان  بااال )ياااو  ،د فاااي كلماااات املساااي  نفساااااوجااا  ت

حدة تل شاادة عن  تقديم  و  ،لوحدة ال الوث  انعكاس   وهعيااا  املجااد لااه  ،واالتحاااد فااي هللا وبااه هااو األحااد وال ااالوث ،الو 

 .(55)  ...(ليكونوا واحًدا كما أن  أ ها اآلب في  وأنا في ، هكذا ليكونوا هم أيًضا فينا)... 
 

ع  اانفسااا    املساااي   كلماااات إن 
 
  ت

 intramundada e)التااااري    دا ااال  وفاااي  العاااالم  دا ااال  فاااي ، ةمتوساااي   اياااة  عااان  ربااا 

intrahistoria)،  ؛ »لكاا   هتاادي العااالم ليااةمن العااالم أناا  أناا  أرساالتنيلعااالم: مصاادا ية أمااام اوهااي ليساا  سااوى ساارب

قضااية ال. بينما، ع   العكس من ذل ، يةدي »االنقسااام إ اا  اإلضاارار ب(56) إ   اإلنجيل ويصل هكذا لسأ   ملجد هللا«

 .(57) إع ن اإلنجيل لكل  ليقة«الذي هي   ةاملقدس
 

ة ال (و
 
ل  حدةللو    ةياملاد  ع 

ةإن ال
 
ل   تحدة للو    ةياملاد   ع 

ل في أعضا  الكنيسة املأتلفين. وعلينا أن نوض 
 
 دد:ع  عض اال ت فات في هذا الص  تم 

ن لااد هم   ش ي  أعضا     هناك  بل كل -1 . ويااتم (58) كاماال بالكنيسااة الكاكوليكيااةاالناادماج الكاااملون. وهااةال  هاام ماا 

وال ااان   ،(59) األوض هااو اإليمااان الرسااو ي :الحكاام ع اا  ذلاا  ماان  اا ض عنصاارين يحااددان االنتمااا  إ اا  الكنيسااة

الحيااااة فاسقاااة اليبيعاااة الذاااي يصااانعاا الاااروح القااادس  ساااكنات فاااي  لاااوب مةمنياااه. هاااذان العنصاااران فاااي يتم ااال 

  ن بالضااب  رجاال الملاار عة الج
 
 »ن هااذت األ ياارة هااي عبااارة عاان إحياا   ،دياادةيماا 

 
ياااة ع  نعمااة الااروح القاادس امل

   بااين ماان يمتلكاااون العنصاارين اململااار إليهماااا ةال  ن بااين هااا . ماا  (60) لنااا باإليمااان باملساااي «
األعضااا  يجااب أن نميااا 

ن ينقصام العنصر ال ان   :وبين م 

ة . إن الرسااااالة(61) نعمااااةاألباااارار، أي الااااذين يحااااافظون ع اااا  كاااال الاااارواب  وكااااذل  ع اااا  حياااااة ال -أ  العاماااا 

ةتملااااير إ اااا  شاااا ي  بااااالو األهميااااة ماااان حياااا  وجاااااة النظاااار الأاصااااة  ليكونااااوا واحااااًدا«»  الكنيسااااة بماهياااا 

(punto di vista de la eclesiología)  ل األعضاااا  القديساااين: االنتماااا  الكامااال للكنيساااة مااا بااا   – ن   

 الذين ي    –  و صوًصا الملادا 
 
 مل   

 .(62)  الجسد املرئ  للكنيسةهم الروح القدس  ارج  ئ 
 

رون  وبالتاااا يحيااادوا عااان اإليماااان، الكاكوليااا  الاااذين يعيملاااون فاااي حالاااة  يي اااة ولكااانهم لااام ي    -ب بااا  عت  فاااام ي 

كل  أعضا ً   .informes(miembros  (63)(  نا ص ي المل 
 

ذا هناك أعضا  آ رون  ير كاملين: وهاام كاال ماان ينقصااام اإليمااان الرسااو ي، سااوا   ساارب عاادم اماات كام لااا  -2

 ي، أو  سااااارب عااااادم اتحاااااادهم بالسااااالية أي الملاااااركة
ر   
 متدرجاااااة   اإليماااااان بالكامااااال فاااااي مظاااااارت العقاسااااادي والسااااا 

  
 .(64) ساسة م  بيرس الذي هو ضامن اإليمانالر 
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   ،من حي  الكم ،من الواضع أن درجة الكماض
 تعتمااد ع اا  ماا   ،ملموسااة كنيسااة في كل 

 
 ع  ل  اإليمااان امل

 
ن وع اا  لاا

ة بيااااارس. ال تتسااااااوى حالاااااة املسااااايحيين امل ملاااااقين فقااااا  عااااان الكنيساااااة مااااا  هاااااةال  الاااااذين يااااا  ل  أو  املفااااااوم حاااااوض 

 .(65)  ة وعميقةتختلف معام الكنيسة في مساسل عقاسدية جاد  
 

رة(  األعضا  بالقوة -3
د  ل النعمة اإللايااة إ اا  :  )بالق  ب  ن    وهم الذين لم يتلقوا  عد املعمودية، ولكنهم مدعوون م 

 
 
 ت
 
. وبيااوس ال ااان  عملاار نفسااه كااان يااتكلم عاان ترتيااب أول اا  فااي جسااد الكنيسااة (67) أي  ياار املااةمنين ؛(66) ه  لاا  ب  ق

 ي : »إنهم م  
ر   
 ي ل  ت  ر  الس 

ر   
 بون في جسد الفادي الس 

 
 .(68)  ما«  ة وشو   عوري  ر بة الش

 

 الكنيسة والخالص -3
 

 لم ي   إن الكنيسة والتعليم الرسمي املجمري وما  عد املجم 
 
رار  
» ااارج الكنيسااة ال يوجااد  اا  « الصاايرة التقليديااة  ياا 

(Extra Ecclesia nulla salus) الحقيقاا : »فقاا  ماان  اا ض كنيسااة املسااي  الكاكوليكيااة، والذااي هااي  ا، ولكنهااا شاارح  معناهاا

وساااسل الأاا  . نحاان نااةمن أن الاار ب ل إ اا  املاا  صاا  تو معاون عااام لسأاا  ، يمكاان ال  ال  الكاماال ل 
ً
  سااتمن مجموعااة

ً
 واحاادة

 لو رساا 
ً
يرأساااا بيااارس ع اا  كااال  ياارات العااااد الجديااد، وذلاا  لكااا  يةسااس جساااًدا واحااًدا للمساااي  ع اا  األرض، وهلياااه  ية

 .(69) يجب أن ينضم بالكامل كل من ي تمون بالفعل بيريقة ما إ   شعب هللا«
 

ل     ي ت  من املسي   الكاكوليكية يملرح هذت الفكرة بقوله أن املعنو اإليجاب  لاا يعني أن ك   الكنيسة  كتاب تعليم

ن   م  لكنيسته.  وبالتا ي  للمسي ،  امليلقة  الضرورة  يعني  وهذا  الكنيسة.  هو  الذي  أمام  من   ض جسدت  ا 
ً
إذ ينرلق 

املسي .   بواسية  اا  س  أس  أن هللا  يعلمون  دا لاا وهم  امل ابرة  أو  الكنيسة  في  الد وض  يريدون  ن ال  م  الأ  ؟ هم 

وس بالتا ي،  ي،  قص   ي  ال  يعرفون  وهذا  ال  الذين  تجات  الأ صية  الكنيسة     –ا ة 
 
ذ  دون 
 
املسي     –منهم    ب  ن إنجيل 

 . (70) وكنيسته 
 

: ففق  فيها  (Extra Ecclesia nulla salus)  « ارج الكنيسة ال يوجد    »  تل  هي العقيدة الأاصة باملبدأ التقليدي 

بامل   الأ    وساسل  كل  التوجد  ئ      
ي  أجلاا  ومن  فبواسيتها  هم  ل ،  ن  م  في  لوب  صة   

 
أل
 
امل النعمة  القدس  روح 

في و  ظاهر   ا ليسوا  الكنيسة بمعنو »بيريقة ي  التفسير ال يتكلم عن الأ    ارج  حدة معاا بيريقة كاملة. إن هذا 

 مب  ،الكنيسة  من   ضفاو داسًما    .مستقلة عنها«
 
  رات ي  ا أنه بقدر ما تكون الكنائس والجماعات املنفصلة عنها لد ها  

 ر    –حقيقية  
 
ج  كون    م    القدر    –ة  زسي  ها  في  فبهذا  الوحيدة  املسي   لكنيسة  عامل   هناك حضور  الكنائس    تل يكون 

 . (71) والجماعات 
 

ت   وذل  ش ي    ر 
 
ك
 
ق  أن ذ ب  آبا  الكنيسة أنفسام. فعندما كان القديس  ر روريوس الناليانزي يداف  عن أبيه، الذي  س 

وفضاسله كان بالفعل واحد منا حذو من   ته، كان يقوض عنه: »إنه بفضل استعداداتهاهتدي إ   املسيحية في شيخو 

املعمودية نواله  يتضم  (72)  «  بل  هذا  الحسن  االستعداد  أن  الواضع  ومن  في .  الد وض  بوجوب  امليلق  الجال  ن 

ت من        االستعداد سليًما. ولذل  فكن القديس امبروليوس هو أيًضا يتكلمكان ذل   الكنيسة. وهال ملا   د 
 
عن ت ك

بر سنو انيتين  فال   كان    الحادي عملر. كما أن پيوس  (73)  ري، الذي مات بدون نواض املعمودية، وذل  بفضل ر بته في الت 

 . (74) «  ارج الكنيسة ال يوجد    » )Extra Ecclesia nulla salus(يقوض نفس ال  ي  عند تفسيرت لنفس هذا املبدأ 
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 أن يروا أن تل  التعبيرات تنف  املبدأ التقليدي يتعين عليهم أن ي    إن أول   الذين يريدون 
 
 ر   

 
  ي  ر  م  توا أ

 و بل كل 
ً
ن: أوال

  الش ي   أن  
ملير إ   املفاوم السليم يللكنيسة ليس لديه سلية لك     وكانًيا أن التعليم الرسمي الحي    ،و متنا ضةي  ص 

و التعليم الرسمي السابق ي  فام ص 
 
 .(75) له  الذي به يجب أن ت


