
 سيٌر وكلمةٌ رعويّة حول التوضيح الخاص بسيّدة جميع الشعوب

 

 إّن تكريم مريم كسيّدة وأّم جميع الشعوب  هو أمر جيّد ومهّم.

ولكن يجب أن يبقى منفصالً عن الرسائل والظهورات ذلك أن مجمع العقيدة واإليمان لم يوافق عليها. هذا هو 

 إثر صدور عدةّ تقارير وطنيّة ودوليّة تتعلق بهذا التكريم.أساس التوضيح الذي جاء وفقاً لقرار المجمع 

 

إّن التوضيح هذا هو ثمرة المحادثات التي أجريتها مع مجمع العقيدة واإليمان إثر التقارير والتحقيقات التي 

صدرت في  الصحافة. يجوز استعمال الصورة والصالة وفقاً للطريقة التي وافق عليها مجمع العقيدة واإليمان 

. كما ويجوز إقامة أيّام صالة إكراماً لسيّدة جميع الشعوب ولكن ال يسمح باإلشارة إلى الظهورات 2005عام 

 والرسائل بسبب عدم الموافقة عليها.

يجب تفادي أيُّ أمر قد يُفهم على أنّه اعتراف ضمني بالرسائل والظهورت ذلك أّن المجمع أصدر حكماً سلبيا ً بها 

عندما اتخذ ، 2002السادس وهذا الواقع سيكون أمرا جديدا بالنسبة إلى الكثير من الناس. عام أّكده البابا بولس 

لذلك خالل  1974المطران بونت موقفا حول صحة الظهورات، لم يكن أحد على علم إال بـإبالغ صادر عام 

 .   1996قراراً بذلك عام  الثمانينيّات، ظّن َسلًفي أنّه قد يجوز السماح بهذا التكريم فاتّخذ المطران بومرز

الخبر السار بالنسبة إلى كل شخص يمارس التكريم لسيّدة جميع الشعوب هو التوضيح الذي وافق عليه مجمع 

 العقيدة وااليمان ومفاده ان تكريم مريم تحت هذا العنوان مسموح ال بل هو موضع عبارات التقدير.

ول الظهورات مصدر ألم للكثير من المؤمنين. أَتوّجه إليهم قائالً يبقى أن الحكم السلبي لمجمع العقيدة واإليمان ح

إنني أتفّهم خيبة أملهم ذلك أن الظهورات والرسائل ألهمت الكثير من الناس كما وأن تكريم مريم العذراء تحت 

م أم خالل عنوان      "سيّدة جميع الشعوب" ال يزال قائما سواء كان ذلك في الكنيسة الواقعة في مدينة أمستردا

 أيّام الصالة التي شاركت فيها شخصياً.

إنه حكم الكنيسة وواجب علينا الطاعة لها واثقين بأن الرب هو الذي يقود كنيسته وال يتخلّى عنها.  كما وال يجب 

 على ذلك أن يخفّف من حدّة حبّنا لمريم سيّدة وأّم جميع الشعوب.

في حبّه ألّمنا الّسماويّة التي أوكلنا هللا إليها من على صليبه قائال: " أعرب عن أملي العميق بأن ينمو كّل واحد منّا 

 يا امرأة، هوذا ابنك " 
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