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سپاس خدایى راست كه ترسیدگان را امان دهد، شایستگان را نجات دهد، مستضعفان را برترى 

دهد، مستكبران را فرونشانَد، شاهانى را نابود سازد، و دیگرانى را بر جایگاه آنان نشانَد. و سپاس 

نده از ركوبندۀ جبّاران، نابودكنندۀ ستمگران، دریابندۀ گریزندگان، انتقام گیخدایى را كه درهم

 .سركشان و فریادرس دادخواهان است

براى انسان گرد آمده ایم، انسانی كه ادیان براى او آمده اند، ادیانى كه یكى بوده اند و هركدام 

آنان را از اختالفاتِ ویرانگر خداوند، به واسطۀ این ادیان، ظهور دیگرى را بشارت مى داده است

 .المت آموختنجات داد و پیمودن راه صلح و مس

ادیان یكى بودند، زیرا در خدمِت هدفى واحد بودند: دعوت به سوى خدا و خدمتِ انسان. و این 

دو نمودهاى حقیقتى یگانه اند. و آنگاه كه ادیان در پى خدمت به خویشتن برآمدند، میانشان 

هدفِ اصلى اختالف بروز كرد. توجه هر دینى به خود آن قدر شد كه تقریباً به فراموشىِ 

 .های انسان فزونى یافتانجامید. اختالفات شدت گرفت و رنج

ادیان یكى بودند و هدفى مشترك را پى مى گرفتند: جنگیدن در برابر خدایان زمینى و 

ها و یارى مستضعفان و رنج دیدگان. و این دو نیز نمودهاى حقیقتى یگانه اند. و چون طاغوت

ها چهره عوض كردند و ها مستضعفان نیز پیروز شدند، طاغوتآن ادیان پیروز شدند و همراه با

براى دستیابى به غنائم پیشى گرفتند و در پى حكم راندن به نام ادیان برآمدند و سالح دین را 

به دست گرفتند، و این گونه بود كه رنج و محنت مظلومان مضاعف گشت و ادیان دچار 

 .مگر براى منافع سودجویانمصیبت و اختالف شدند. هیچ نزاعى نیست 

. چون هدف را فراموش كردیم و از خدمت انسان دور شدیم، خدا هم ما را به حال خود گذاشت

اینك به راه درست و  .معبودهاى دیگر، غیر خدا، را برگزیدیم و انسان را به نابودى كشاندیم

ا بازآید و از عذابِ الهى نجات یابیم. براى خدمت به انسانِ رنجدیده بازگردیم، تا خدا نیز به م

این حضرت مسیح است كه فریاد  .پاره شده و رو به نابودى گرِد هم آییمانسانِ مستضعفِ پاره

 .«هرگز هرگز! محبت خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمى شود»مى زند: 



، خلیفۀ خدا بر روى زمین، انسان، مخلوقى كه در صفات بر صورت خالقش آفریده شده است

غایت هستى، آغاز و هدف جامعه و حركت آفرین تاریخ. این انسان برابر است با مجموع نیروها 

های گوناگون هایش در زمینه ها و افقها و پرتوافكنیارزش انسان به شعاع هایش؛و توانایی

ها حفاظت كنیم، به همان های انسان را محترم بداریم و از آناست. از این رو، هر قدر توانایی

 .بدون التزام به خدمِت انسان ایمان نیست ایمان .اندازه او را تكریم و جاودانه كرده ایم

ادیان سرقت را   .ها را حفظ كرد و توسعه دادۀ نیروهاى انسان و نیروى همۀ انسانباید هم

 .حرام دانسته اند، زیرا سرقت غصب كردن نیروهای انسان و دستاوردهای این نیروهاست

ها نیست، بلكه، به یارى تبلیغاِت وابسته به ابزارها و امروزه، نیازها برخاسته از ذات انسان

ود شگونه است كه هر روز نیازی نو بر انسان تحمیل میلیدى خلق شده اند. و اینهای توقدرت

شود كه انسان كند. این نیازهای ساختگی مانع از آن میو نیرو و توان او را به خود مشغول می

گونه مى بینیم نیروهاى مختلفى خواهد صرف كند. و اینها را در راهی كه خود میاین توانایی

 .ها را نابود یا پراكنده مى گردانند، تحولى عمیق یافته اندهای انسان اند و آنواناییكه مانع ت

دروغ حقایق و نیروهای آمادۀ  .مثالً دین با دروغ و دورویى و نیز غرور و تكبر درافتاده است

ها و گرداند، نیروهایی كه رشد انسان منوط به بخشش آنها را دروغین میتبادل میان انسان

ها واژگونه و ناشناخته مى گرداند، پس تبادل پذیرش نیروهای دیگران است. دروغ این نیروها را

كبر و غرور توانایىِ انسان را متوقف و منجمد مى كند،  .ها مشوه و معطل مى مانندو توانایی

زیرا آدمِ مغرور حس مى كند كه به مرتبۀ خودكفایى رسیده است، لذا از داد و ستد بازمى 

واسطۀ او دست مى یستد و از تكامل بازمى ماند و مردم نیز از اقتباس از او و كامل شدن بها

 كشند

سلب . آزادى فضا و حال و هواى مناسب برای رشد نیروها و ظهور استعدادهای انسان است

شده از جانب غاصبان آزادى مى های اعمالآزادى از انسان، فرد و جامعه را به بندِ محدودیت

  .ها دچار مى شوندها و جامعه به محدودیت و نقص در تواناییشد و، در نتیجه، انسانك

هر نیازى در انسان انگیزه ساز و حركت آفرین و عامل حركت انسان است، ولى اگر به قیمت 

هنگامى كه تاریخ تمدن را مدّ  .مغفول ماندن دیگر نیازها رشد یابد، فاجعه آفرین خواهد بود

 .جانبه و یك بُعدی انسان در تمدن امروزی روبه رو مى شویمنظر قرار مى دهیم، با رشد یك



حّب ذات یا خویشتن خواهى كه مایه و پایۀ كمال خواهى انسان است، آنگاه كه به خودپرستى 

یگران و نزاع شدید در ها و تبعیض نژادى و تحقیر دجنگ .تبدیل شود، مشكل آفرین مى شود

هایی هستند كه علتشان مختلف جامعۀ، از خانواده تا جامعۀ بین الملل، همه نزاع هسته هاى

ها كه جزءِ بنیادین خلقت تلقى شده است، یكى و چند و چونشان متفاوت است. این نزاع

هى از خودخواهى فردى تا خودخوا  .حاصل تبدیل خویشتن خواهى به خویشتن پرستى است

سرانجام، به ملى گرایى ،اى و مذهبى خانوادگى و خودخواهى قبیله اى تا خودخواهى فرقه

وطن دوستى نیز، كه از شریف ترین نیازهای انسانى است، به نژادپرستى  .خودخواهانه مى رسد

ها، در اصل، احساساتى سازنده بودند، اما به مرور و به دلیل رشد این خودخواهی .شودبدل می

 .ناهماهنگ، ویرانگر شدند

هر نیازى كه به هزینۀ نادیده انگاشتن دیگر نیازها تأمین و تقویت شود، وِزر و وَبال خواهد شد.  

وبال خواهد شد. هر هر فردی كه به بهاى نادیده انگاشتن حقوق دیگر افراد رشد كند، وزر و 

 .ها رشد كند، مصیبت خواهد آفریدگروهى كه به بهاى نادیده انگاشتن حقوق دیگر گروه

شود كه انسان درد دیگران را درد خود اعتدال حاصل درك وضعیت دیگران است و باعث می

 .هنِگ فرد است و ضامنِ رشِد هماهنگِ جوامع استاین اعتدال ضامنِ صحتِ رشِد همابداند. 

 شتباه در اندیشه وا لبنان، سرزمینِ ما؛ سرزمینى كه انسانِ آن اولین و آخرین سرمایۀ آن است؛

اشتباه در عمل هر كدام دو خیانت در امانت در پی دارند: خیانتِ ارتكاب مستقیم فساد، و 

لبنان كشور انسان و  .ه هدر دادن اموال و حقوق عمومىخیانتِ پایمال كردن فرصت دیگران و ب

بنابراین، وطنمان را، نه تنها به خاطر خدا و انسانِ آن، كه براى تمامِى بشریت و  .انسانیت است

 .براى نمایاندن چهرۀ مبارزه گرِ حق، در برابر آن چهرۀ دیگر، باید حفظ كنیم


