
 إرَشاد رسولي

 
 للَحْبر األعَظْم

 البابا یوحّنا بولس الثاني

  
  

 إلى األساقفة والكهنة

 ومؤمني الكنیسة الكاثولیكیة جمعاء

 في

 وظائف العائلة المسیحّیة

 في عالم الیوم

Familiaris consortio 

  
 أیها اإلخوة األجّالء واألبناء األحبَّاء

الم والبركة الرسولّیة  السَّ

  
 مقـَّدمة

  
 الكنیسة في خدمة العیلة

طرأ ما أخرى، مؤسسة أّیة من ربما أكثر عصرنا، في العیلة على طرأ لقد -1               
كثیرة عائالت وهناك سریعة. عمیقة، واسعة، تغییرات من والثقافة المجتمع            على
العائلیة. المؤسسة أساس تشّكل التي للقیم أمانتها على باقیة وهي الحالة هذه              تعیش
ویساورها واجبات من علیها ما أمام والقلق الحیرة تشكو سواها عائالت هناك              لكن
وما والعائلیة الزوجیة الحیاة بحقیقة یتعّلق ما في الجهل یعتریها وربما حتى،              الشّك
األساسیة بحقوقها التمّتع عن تعوقها عائالت أخیرًا وهناك عمیق. معنى من             لها

 حاالت من الظلم مختلفة.

ترید اإلنسانیة، القیم أغلى إحدى یشكالن والعائلة الزواج أن تدرك إذ             والكنیسة،
وقدرهما والعائلة الزواج قیمة یدركون الذین أولئك فتساعد صوتها ُتسمع            أن
حیرة في یبحثون الذین وأولئك بأمانة، القیمة هذه بمقتضى یعیشوا أن إلى              ویسعون



العائلة. عیشة بحرّیة یعیشوا أن من ظلمًا ُیمنعون الذین وأولئك الحقیقة، عن              وقلق
خدمة في ذاتها تضع الباقین، وتساعد هؤالء وتنیر أولئك تساند فیما الكنیسة،              وإن

 كل إنسان یهّمه مصیر الزواج والعائلة (1).

طریق لسلوك یتأهّبون الذین والشابات الشبان إلى خاصة بصورة تتَّجه            وهي
في ما اكتشاف على وتساعدهم جدیدة آفاقًا لهم لتفتح العائلیة، والحیاة             الزواج

 دعوتهم إلى الحب وخدمة الحیاة من جمال وعظمة.

  
 مجمع 1980

 استمرار للمجامع السابقة

25 حتى أیلول 26 من روما في انعقد الذي األخیر األساقفة مجمع كان لقد -2               
واستمرارًا بالعائلة، العمیق الكنیسة اهتمام على دلیًال 1980 سنة األول            تشرین
الجماعة هي المسیحیة العائلة إن الواقع وفي .(2) السابقین للمجمعین            طبیعیًا
وإلى باإلنجیل، نمّوه طور في البشري، الشخص تبشیر إلى المدعوة            األولى
اإلنساني نضجه ملء بلوغ إلى متدّرجة، دینیة وثقافة تربیة بفضل            قیادته،

 والمسیحي.

الفكرة حیث من ما، نوعًا یرتبط األخیر المجمع إن ذلك، عن فضًال القول،               ویمكن
وفي المعاصر. العالم في والعدالة الخدمة كهنوت في بحث الذي بالمجمع             والقصد،
تبّین على اإلنسان تساعد أن یجب مرّبیة، جماعة بوصفها العائلة، إن             الواقع،
نعومة منذ فترّبیه العدالة، من المزید عن البحث في بمسؤولیته واالضطالع             دعوته

 أظفاره على إقامة عالقات شخصیة مع الناس تتصف بالعدالة والمحبة.

ثمرة ضّمنوها بمقترحات طویلة الئحة اجتماعاتهم، ختام في المجمع، آباء لنا             وقّدم
نعرب أن باالجماع وسألونا المكّثف، عملهم أیام طوال تفكیر، من لدیهم نضج              ما
من المؤاتیة التوجیهات نعطي وأن بالعائلة، البالغ الكنیسة اهتمام عن البشریة             أمام
البشریة الحیاة حقول من األساسي الحقل هذا في متجّدد رعوي مجهود بذل              أجل

 والكنسیة.

خاصة، بصورة بذلك، مؤّدین اإلرشاد، هذا بنشرنا المهّمة بهذه نقوم إذ             وإّنا
به مّدونا ما المجمع أعضاء لجمیع نشكر أن نوّد إلینا، وكلت التي الرسولیة               الخدمة
التي "المقترحات" خالل من األخص وعلى وخبرتهم، بعملهم قّیمة مساهمة            من



كل ویبرز درسه في یتعّمق أن وسألناه الحبري، العائلة مجلس إلى نّصها              دفعنا
 وجه من وجوه ما یحتویه من كنوز.

  
 ما للزواج والعائلة من قیمة غالیة

للزواج بما المتعّلقة الحقیقة كل ُیفهمها الذي باإلیمان استنارت وقد الكنیسة، إن -3             
تبّشر أن إلى المّلحة بالحاجة مجددا لتشعر عمیق، ومعنى غالیة قیمة من              والعائلة
إلى المدعّوین وخاصة تمییز، دونما الناس جمیع المفرح"، "بالخبر أي            باإلنجیل

 الزواج والذین یستعّدون له، وجمیع األزواج وجمیع الوالدین في العالم.

ال آمال من والعائلة الزواج في بحّق اإلنسان یضعه ما أن الیقین كل موقنة                وهي
) الخلق أراد عندما والعائلة، الزواج أراد إذ اهللا، وإن باإلنجیل. بالقبول إّال              یتحّقق
إلى یحتاجان الذي (4) المسیح في كمالهما لیدركا باطنیًا اعدادًا أعّدهما قد (3             
فهم إلى أي ،(6) "أصالتهما" إلى ویعودا (5) الخطیئة جرح من لیشفیا              نعمته

 قصد اهللا وتحقیقه بصورة كاملة.

تحاول عدیدة لضغوط العائلة فیها تتعّرض التي التاریخیة الفترة هذه            وفي
وخیرها المجتمع خیر أن الكنیسة تعرف تشویهها، األقل على أو            تحطیمها،
بما ا ملح متزایدًا شعورًا وتشعر العائلة بخیر عمیقًا ارتباطًا مرتبطان            الخاص
7) والعائلة الزواج من اهللا قصد عن للجمیع اإلعالن إلى تدعوها رسالة من              علیها
تجدید في هكذا وتساهم والمسیحي، البشري والتقّدم الحیویة تمام لهما تؤّمن فیما ،(             

 المجتمع وشعب اهللا.

  
 القسم األول

 أضواء وظالل

 عن عـَائلة الیوم

  
 الحاجة إلى تّفهم الحالة

وجودهما واقع في والمرأة الرجل یتناول والعائلة الزواج في اهللا قصد كان لّما -4              
الكنیسة على لزامًا بات والثقافیة، االجتماعیة الحاالت من تلك أو هذه في              الیومي
الیوم والعائلة الزواج فیها یتحّقق التي الحاالت تفّهم على لخدمتها، إتمامًا تكّب،              أن

.(8) 



تحمل أن الكنیسة على أن ذلك التبشیر، بعمل للقیام التفّهم هذا عن غنى               وال
العائالت هذه العائالت، إلى جدید، دائمًا هو والذي تغییر یعروه ال الذي              اإلنجیل
من لها تعالى اهللا رسم ما تقبل لكي والمدعّوة الحاضر العالم ظروف في               المتقّلبة
أحداث ترّددها ونداءاته الروح دعوة إن ذلك عن وفضًال بمقتضاه. وتحیا             قصد
ال الذي والعائلة الزواج سّر أعمق تفهما تتفّهم أن الكنیسة تستطیع ولهذا              التاریخ،
ظروف من الیوم والوالدون واألزواج الشبان یعیشه مّما انطالقًا معین له             ینضب

 ومشاكل وقلق وآمال (9).

ال أنه وهي الحاضر، عصرنا في خاصة أهمیة لها أخرى فكرة إضافة من بّد                وال
لما أجوبة عن وجّدیة بإخالص یبحثون الذین والنساء، الیوم الرجال یتّلقى أن              یندر
وحلوًال أفكارا خطیرة، یومیة قضایا من والعائلیة الزواجیة حیاتهم في لهم             یعرض
وتَمّس البشري الشخص حقیقة قلیل، أو كثیر في تشّوه، لكنها مغریة، تكون              قد
وفاعلة قادرة اجتماعي إعالم وسائل أجهزة األفكار هذه تساند ما وغالبًا             كرامته.

 تهّدد بدهاء تهدیدًا خطیرًا حرّیة إبداء الحكم الموضوعي والقدرة علیه.

فراحوا البشري الشخص یّهدد الذي الخطر لهذا تّنبهوا مّمن كثیرون            وهناك
ضوء في الحكم على قدرة من لها بما والكنیسة، الحقیقة. نصرة على              یعملون
والحرّیة الحقیقة خدمة في برسالتها، قیامها لدى وتؤازرهم إلیهم تنضّم            اإلنجیل،

 وكرامة كل رجل وامرأة.

  
 الحكم على ضوء اإلنجیل

یرمي توجیهًا اإلنجیل، ضوء على وحكم رأي من تبدیه بما الكنیسة، وتعرض -5             
على ویعمل وكرامة حقیقة من والعائلة بالزواج یتعلق ما كل على المحافظة              إلى

 تحقیقها.

،(11) للمؤمنین الروح هبة هو الذي (10) اإلیمان حّس بفضل الحكم إبداء              ویتم
التي الخاصة والعطایا الهبات لمختلف وفقًا جمعاء، الكنیسة عمل بالتالي            وهو
أعمق تفّهم سبیل في المؤمنین، من بكل الخاصة للمسؤولیات ووفقًا معًا،             تعمل
ضوء على الحكم هذا الكنیسة تبدي ال وهكذا العمل. موضع ووضعها اهللا              لكلمة
أیضًا بل وحسب، وسلطانه المسیح باسم یعّلمون الذین الرعاة بواسطة            اإلنجیل
ونعمة اإلیمان بروح سّلحهم "شهودًا منهم المسیح جعل الذین العلمانیین            بواسطة
في اإلنجیل قّوة لتسطع (10 ،19 رؤیا 18؛ – 17 ،2 أعمال (راجع               الكلمة



وبحكم ذلك، عن فضًال وللعلمانیین، .(12) واالجتماعیة" والعیلیة الیومیة           الحیاة
ضوء في العالم هذا تاریخ ترجمة على تقوم ممّیزة مهمة الخاصة،             دعوتهم
الخالق اهللا لقصد وفقًا وتنظیمها الدنیا شؤون إنارة إلى مدعوون ألنهم             اإلنجیل،

 والفادي.

إجماع على بالضرورة أو فقط (13) الطبیعة" الفائق اإلیمان "حّس یرتكز             وال
تكون ال التي الحقیقة عن تبحث المسیح السید خطى تقفو التي والكنیسة              المؤمنین.
وتدافع والقّوة، السلطة إلى ال الضمیر إلى وتستمع األكثریة، ورأي متوافقة             دائمًا
إذا واإلحصائي، االجتماعي البحث وتقّدر والمسحوقین، الفقراء عن الطریقة           بهذه
ما وإذا الرعوي، العمل فیه یدور أن یجب الذي التاریخي اإلطار لفهم مفیدًا بدا                ما
هو البحث هذا مثل أن نعتبر أّال یجب ولكن، الحقیقة. فهم في التعّمق على                أسعف
على تقوم الرسولیة الخدمة مهّمة كانت ولّما اإلیمان. حّس عن تعبیر ذاته              بحد
على وجب متزایدًا، ترسیخًا فیها وترسیخها المسیح السید حقیقة في الكنیسة             إبقاء
سلطان من لهم بما ویتفّحصوا المؤمنین، جمیع لدى اإلیمان حّس ینّموا أن              الرعاة
یومًا ینضج تفهما اإلنجیلیة الحقیقة تفّهم على المؤمنین ویرّبوا عنه التعبیر             صّحة

 بعد یوم (14).

فریدة مساهمة یساهموا أن واجبهم ومن المسیحیین والوالدین األزواج           وباستطاعة
التي والثقافات الحاالت مختلف في أصیل إنجیلي حكم تكوین في عنها غنى              ال
ما الدور بهذا للقیام ویؤّهلهم العیلیة؛ وحیاتهما زواجهما والمرأة الرجل فیها             یعیش

 أوتوا من هبة ممّیزة أو نعمة خاصة هي نعمة سّر  الزواج (15).

  
 وضع العائلة في عالم الیوم

فاألول سلبي: واآلخر إیجابي أحدهما وجهین: العائلة فیها تتقّلب التي للحالة إن -6             
الذي الرفض على یّدل والثاني العالم، في یعمل الذي المسیح خالص على              یدّل

 یقابل به اإلنسان محبة اهللا.

بنوعیة أكبر واهتمام الشخصیة للحرّیة أشّد وعي جهة، من هناك، الواقع             وفي
الكرامة من المزید توفیر على وبالعمل الزواج، في األشخاص بین            العالقات
إلى للحاجة وعي أیضًا وهناك األوالد. وبتربیة المسؤول، وباإلنجاب           للمرأة،
الروحي الصعیدین على المتبادلة المساعدة وإلى العائالت بین العالقات           تطویر
مجتمع بناء عن ومسؤولیتها بالعائلة الخاصة الكنسیة الرسالة والكتشاف           والمادي،



القیم بعض تدّني على ثانیة، جهٍة من الدالئل، تعوزنا ال ولكن عدالة.              أكثر
من بینهم ما في األزواج استقالل فهم سوء مثل من القلق یثیر تدنیا               األساسیة
اآلباء بین السلطة عالقة بشأن الخطیر التفاهم وسوء والعملیة، النظریة            الناحیتین
وآفة الطالق، وتزاید القیم، نقل في العائلة تلقاها التي العملیة والصعوبات             والبنین،
تقول عقلیة وظهور التعقیم، إلى انقطاع دونما المتكاثر واللجوء           اإلجهاض،

 بصراحة باستعمال وسائل منع الحمل.

صحیحة غیر وممارسة خاطئ مفهوم السلبیة الظواهر هذه أساس في غالبًا             ویقوم
الزواج من اهللا قصد تحقیق من تمكن طاقة أنها على إلیها ینظر ال التي                للحریة
اآلخرین، ضد یكون ما غالبًا تأكیدًا الذات لتأكید مستقلة قّوة أنها على بل               والعائلة،

 ومن أجل إرضاء الذات بدافع من األنانیة.

ما غالبًا الثالث العالم بلدان في العائالت أن وهو انتباهنا یستدعي آخر واقع               وهناك
والعمل كالطعام والبقاء، للعیش الضروریة الوسائل إلى جهة، من           تحتاج،
األكثر البلدان في أما األولیة. الحریات إلى ثانیة، جهة ومن واألدویة،             والمسكن
وتثیر، تصاحبها التي االستهالكیة والذهنّیة الوفیر االزدهار فإن لذلك، خالفًا            غنى،
یحتاجون ما األزواج یحرمان المستقبل، على والخوف القلق بعض النقیض،            على
ال الحیاة إلى النظر إلى غالبًا یؤدي ما وهذا لإلنجاب. وشجاعة سخاء من               إلیه

 على أنها بركة، بل خطر یجب اتقاؤه.

وهذا وأضواء. ظالل من مزیج كأنها تبدو العائلة فیها تعیش التي التاریخیة              فالحالة
وحتى حریة، إطاللة بل األفضل، نحو صاعدة مسیرة حتمًا لیس التاریخ أن              یظهر
نزاع الشهیرة، أغسطینوس القدیس لعبارة وفقًا أي، متنافرة حریات بین            صراع

 بین حبین: حب اهللا حتى احتقار الذات وحب الذات حتى احتقار اهللا (16).

أن وحدها باستطاعتها اإلیمان في المتأصلة المحبة على التربیة أن ذلك             ویستتبع
عن تاریخي تعبیر هي التي األزمنة" "عالمات شرح على القدرة إحراز إلى              تؤّدي

 هذا الحب المزدوج.

  
 أثر الظروف على ضمیر المؤمنین

على الناجم، التأثیر تحت كهذا عالم في العائشون المؤمنون دائمًا یبق ولم -7             
وال األساسیة، القیم بعض تعمیة عن منأى في اإلعالم، وسائل عن             األخص،



یكونوا أن وال العائلیة، الثقافة لهذه نقادا ضمیرًا نفوسهم من یجعلوا أن              استطاعوا
 عملة ناشطین لبناء حضارة إنسانیة عائلیة.

الظاهرة، هذه دالئل من علیه شّددوا ما في خاص، بنوع المجمع آباء شّدد               وقد
بالزواج والتسلیم جدید، قران عقد إلى أنفسهم المؤمنین ولجوء الطالق شیوع             على
واالحتفال المسیح" في "الزواج على المعّمدین ودعوة یتعارض الذي           المدني
القواعد ونبذ أخرى، أغراض أجل من إّنما حي، إیمان دونما السر –              بالزواج
وتعمل مسیحیة، إنسانیة ممارسة الزواج في الجنس ممارسة إلى تهدي التي             األدبّیة

 على ترقیتها.

  
 حاجة عصرنا إلى الحكمة

طبع إلى یؤدّي عمیقًا التزامًا وتلتزم الفكر ُتعمل أن جمعاء الكنیسة واجب من -8              
ورعایة الحقیقیة، بالقیم االعتراف وإلى اإلنجیل، بطابع الناشئة الجدیدة           الحضارة
ال الطریقة وبهذه ذاتها. المجتمع ُبنى في العدالة وتطویر والنساء، الرجال             حقوق
إلى تقودهم بل باهللا، عالقتهم عن بالناس الجدیدة" اإلنسانیة "الحضارة            تنحرف
هائلة جدیدة إمكانات التقنیة وتطبیقاته العلم ویوّفر توثیق. خیر العالقة هذه             توثیق
البحث وجهة تحّدد سیاسیة الختیارات تبعًا العلم، لكن الحضارة، هذه مثل بناء              في
ترقیة إلى الرامي األساسي هدفه عكس في األحیان، غالب في ُیستخدم،             وتطبیقاته،
أولویة مجددًا الجمیع یعي أن بمكان الضروري من بات ولذلك البشري.             الشخص
یجب التي الكبرى والمعضلة ذاته. بحد البشري الشخص قیم هي التي األدبیة              القیم
معنى اكتناه إلى العودة هي إنما المجتمع، تجدید على العمل لدى الیوم،              مواجهتها
یمّكن ما هو وحده القیم هذه أولویة وعي ألن األساسیة، وقیمتها األخیر              الحیاة
استخداما متناوله في العلم یضعها التي الهائلة اإلمكانات استخدام من            اإلنسان
وحرّیته الكاملة حقیقته في صحیحة ترقیة البشري، الشخص ترقیة إلى            یؤّدي

 وكرامته. إن العلم مدعّو إلى محالفة الحكمة.

أن وهو العائلة قضایا على الثاني المجمع  الفاتیكاني قال ما تطبیق بالتالي             ویمكن
لیجعل الحكمة، هذه مثل إلى مضى، عصر أي من أكثر یحتاج،             "عصرنا
للخطر یتعّرض العالم مستقبل وأن إنساني، طابع ذات نوعها، كان مهما             اكتشافاته،

 إذا لم یقم في عصرنا حكماء" (17).



التي التربیة وهي إهماله، یستحیل الزمًا واجبًا األدبي الضمیر تربیة            وتصبح
ذاته تحقیق من بتمكینه الكفیلة الوسائل على یحكم أن على قادرًا رجل كل               تجعل

 وفقًا لحقیقته األصیلة، وعلى أن یّمیز بین هذه الوسائل.

إبرامًا اإللهیة الحكمة مع جدید عهد إبرام على العصریة الثقافة حمل             ویجب
به قام الذي الخلق بفعل الحكمة هذه من بنصیب الناس من كل ظفر وقد                محكمًا.
عدالة أكثر عالم بناء في إیجابیًا تؤّثر أن الیوم عائالت تستطیع وال عینه.               اهللا

 وأخّوة إّال بوفائها لهذا العهد.

  
 تدّرج وارتداد

ُبنى أعماق إلى تسّربت التي – الخطیئة عن الناشئ الظلم نقاوم أن جمیعًا علینا -9               
كامًال تحقیقًا ذاتها العائلة تحقیق دون األحیان، غالب في والحائل، – الیوم              العالم
المسیح السّید واّتباع والقلب، العقل ارتداد على باالعتماد وذلك حقوقها؛            وممارسة
أن إّال ذاك إذ االرتداد هذا مثل یمكن وال مثاله: على بالذات والكفر               المصلوب،

 یكون له أثره التجدیدي المفید حتى في بنى المجتمع.

شّر كل عن باطنیًا إعراضًا یفرض مستمّر متواصل ارتداد إلى الحاجة             وتدعو
تتوّفر وهكذا األمام. إلى دائمًا تقود عملیة بخطوات ویترجم خیر كل على              وإقباًال
ومقتضیات اهللا هبات بموجبها فشیئًا شیئًا وتترّسخ تدریجیًا تتقّدم حیویة كلها             خّطة
كان ولهذا واالجتماعیة. الشخصیة اإلنسان حیاة مجمل في المطلقة النهائیة            محبته
للمدنیة، وحتى والشعوب والعائالت للمؤمنین تتیح متنامیة تربویة خّطة من بّد             ال
هذا فهم في متعّمقین األمام، إلى بتؤدة السیر المسیح، سّر من تقّبلوا مما               انطالقًا

 السّر وعاملین على إدخاله كلیًا في حیاتهم.

  
 غرس في الثقافات

ما كل الثقافات أشكال مختلف من المستمر، بتقلیدها عمًال الكنیسة، تتقّبل -10            
یمكن وال .(18) له حّد ال الذي المسیح غنى عن صحیحًا تعبیرًا للتعبیر               یصلح
وعي نحو یوم كل قدمًا تسیر أن للكنیسة وال متزاید بوضوح یتجّلى ان الغنى                هذا
بجمیع استعانت إذا إّال كاملة، الرب إّیاها أعطاها التي للحقیقة وأعمق             أكمل

 الثقافات.



مع – خاصة بصورة المعنّیة الرومانیة الكوریا ودوائر األسقفیة المجالس            وعلى
یقبل التي الثقافات مختلف اإلنجیل باستساغة القائلین بالمبدأین الشدید           التمّسك
الرعوي والعمل الدرس تواصل، أن – الجامعة الكنیسة مع وباالشتراك            علیها
إطار في حتى المسیحي، الدین في الثقافات غرس واسعًا تحقیقًا یتحّقق لكي              الناشط

 الزواج والعائلة.

هي التي اهللا حكمة مع العهد ترمیم على العمل یبدأ هذا، الثقافات" "غرس               وبفضل
وإن التي، الثقافات بجمیع أیضًا جمعاء الكنیسة وتغنى تامًا. ترمیمًا عینه             المسیح
أدبیة قیم من یحییها وبما البشریة بالحكمة غنّیة فهي التكنولوجیا، إلى             افتقرت

 أخالقیة عمیقة.

مرسومًا بالتالي إلیه الطریق یكون ولكي واضحًا المسیرة هذه هدف یكون             ولكي
من األول اهللا قصد في النظر بدء، بداءة ُینعم، أن المجمع حّق من كان                تمامًا،

 الزواج والعائلة: لقد أراد أن "یقود إلى البدء" احترامًا منه لتعلیم المسیح (19).

  
 القسم الثاني

 قْصد اهللا

 من الزواج والعائلة

  
 اإلنسان، صورة اهللا الذي هو محّبة

حبًا الوجود إلى دعاه وعندما (20) ومثاله: صورته على اإلنسان اهللا خلق -11             
سر ذاته في یعیش وهو (21) محبة، اهللا إن الحّب. إلى عینه الوقت في دعاه                 به،
ومثاله صورته على البشري الجنس خلق وعندما المحبة. في شخصیة            مشاركة
إلى الدعوة البشري والمرأة الرجل كیان في طبع الوجود، في حفظه             وواصل
إذن فالحّب (22) تجاهه. والمسؤولیة علیه القدرة وبالتالي فیه والمشاركة            الحّب

 هوالدعوة األساسیة لكل كائن بشري یولد معه عندما یولد.

تحییه وجسدًا في  جسد، ذاتها ع تعّبر نفسًا أعني دا، متجس روحًا اإلنسان كان              ولما
الذي البشري، الجسد یشمل فالحّب الموّحدة. بكلیته الحّب إلى دعي خالدة،             نفس

 ُجعل شریكًا في الحب الروحي.



بكلّیته، البشري، الشخص دعوة بتحقیق خاصتین طریقتین المسیحي الوحي           ویقّر
اإلنسان بحقیقة خاصة، بطریقة یجهر وكالهما والبتولیة، الزواج وهما الحّب،            إلى

 السامیة، حقیقة كونه "مخلوقًا على صورة اهللا".

بأعمال الذات، هبة بواسطته والمرأة الرجل یتبادل الذي الجنس بالتالي،            ولیس،
كیان أعماق یتناول لكّنه خاصًا، بیولوجیًا، شأنًا علیهم، ومقصورة باألزواج            خاّصة
إذا إّال فعًال إنسانیة بصورة یتحقق وال بشري؛ شخص أّنه بما البشري،              الشخص
أحدهما والمرأة الرجل تامًا التزامًا به یلتزم الذي الحّب من یتجزأ ال جزءًا               كان
وثمرة عالمة تكن لم إن كذبا الجسدیة الذات هبة وتكون الموت. حتى اآلخر               تجاه
بعده فیه بما البشري، الشخص معها یكون التي الكاملة الشخصیة الذات             لهبة
اّتخاذ بإمكانیة لنفسه احتفظ أو شأن أي من الشخص تحّفظ وإذا حاضرًا:              الزمني،

 قرار مغایر في المستقبل، فال یكون قد وهب ذاته هبة كاملة.

ومقتضیات أیضًا تتجاوب الزواجي الحب یقتضیها التي الكلّیة الهبة           وهذه
فهو بشرّي، كائن إیالد نحو ها موج اإلخصاب هذا كان ولما المسؤول.             اإلخصاب
لكي لها، بّد ال شخصیة قیم مجموعة ویشمل البحت البیولوجي النظام بطبعه              یفوق

 تنمو بانسجام، من مساهمة الوالدین مساهمة مستمرة موحدة.

هو إنما حقیقتها، بكامل هذه الذات هبة فیه تتّم أن یمكن الذي الوحید               و"المكان"
الرجل یرتضي الذي الحّر الواعي الخیار أو الزواجي الحّب عهد هو أي              الزواج،
(23) والحّب، العیش في حمیم اشتراك من لهما اهللا أراده ما بموجبه              والمرأة
ال تدخ الزواج مؤسسة ولیست الضوء. هذا في إّال الحقیقي معناه یتجّلى ال              والذي
بل لصیغة، الخارج من آتیًا فرضًا وال السلطة، أو المجتمع قبل من محّله غیر                في
به یتمّیز ما علنا یثبت الذي الزواجي الحب عهد یفرضه داخلي مقتضى              باألحرى
هذه كانت وما الخالق. اهللا لقصد تاّمة أمانة في یحیا أنه بحیث وفرادة وحدة                من
تأّثرات كل عن منأى في تجعله إنها العكس، على بل الشخص، حریة لتقّید               األمانة

 شخصیة ومزاجیة وتشركه في الحكمة الخّالقة.

  
 الزواج والمشاركة بین اهللا والناس

واختیار الوحي من أساسي جزٌء هي التي والناس اهللا بین المحبة شراكة إن -12              
الرجل بین المبرم الزواج عهد في معنى ذا له تعبیرًا یجد إسرائیل، لدى               إیمان

 والمرأة.



حّیة بألفاٍظ شعبه" یحب اهللا "إن أي الجوهریة: الكلمة عن ُیعبَّر السبب              ولهذا
المحبة رباط ویصبح الزوجیة. محبتهما عن والمرأة الرجل بها ُیعرب            واقعیة
الخطیئة وتصبح (24) وشعبه. اهللا بین ُیوّحد الذي للعهد ورمزًا صورًة             بینهما
) دعارة، الوثن فعبادة إلهه: الشعب لخیانة صورة الزوجي، العهد تؤذي التي             ذاتها
لكن الزوجیة. الرب محبة عن تخّل الشریعة على والخروج زنى، والخیانة (25            
اهللا محبة بالتالي، وُتعرض، األبدیة، الرب أمانة على تقضي ال إسرائیل             خیانة
 األمینة كمثال على عالقات المحبة األمنیة التي یجب أن تقوم بین األزواج (26).

  
 یسوع المسیح، عروس الكنیسة وسر الزواج

العروس المسیح یسوع في النهائي تمامها تجد والناس اهللا بین الشراكة إن -13             
 الذي یحّب ویقّدم ذاته مخلصا للبشریة بضّمها إلیه واّتحاده بها اّتحاده بجسده.

اإلنسان ویمّكن ،(27) "البدء" حقیقة األصلیة، الزواج حقیقة عن یكشف            وهو
 بتجّرده من قساوة القلب، من تحقیقها تحقیقًا كامًال.

البشریة على اهللا كلمة بها یجود التي المحبة في النهائي تمامه الكشف هذا               ویبلغ
من الصلیب على ذاته وتضحیة المسیح السید ذبیحة وفي البشر، طبیعة             باتخاذه
اهللا طبعه الذي القصُد التجلي كّل الذبیحة هذه في ویتجلى الكنیسة. عروسته،              أجل

 في طبیعة الرجل والمرأة البشریة منذ الخلق (28).

بدم المختوم األبدي الجدید للعهد واقعیًا رمزًا المعّمدین زواج یصبح            وهكذا
من والمرأة الرجل ویمّكن جدیدًا، قلبًا الرب یفیضه الذي الروح ویعطیهم             المسیح،
داخلیًا إلیه الموّجه التمام هذا الزواجي الحّب ویبلغ المسیح. أحّبنا كما             التحاب
الزوجان بفضلها یشترك التي الممّیزة الخاصة الطریق وهي رفیقًة محبًة            فیصبح
إلى مدعوان هما التي المحبة وهي الصلیب، على ذاته بذل الذي المسیح محبة               في

 أن یعیشاها معًا.

في الزوجیة الحیاة عظمة عن بحق شهیرة صفحة في ترتلیانوس أعرب             لقد
ُمرضیًا، وصفًا الزواج سعادة لوصف القوة أجد تراني "أین فقال: وجمالها             المسیح
المالئكة، وتعلنه البركة، وتختمه التقدمة، وتوّطده الكنیسة، تعقده الذي           الزواج
إلى أحدهما مؤمنین یشّد الذي هذا عجیب رباط وأّي السماوي... اآلب             وُیبرمه
وخدمة واحد، لنظاٍم وخضوٌع واحدة، ورغبٌة واحد، رجاٌء فیجمعهما           اآلخر،
في ال بینهما یفصل شيء ال واحد. لسّید وخادمان واحد، ألب ابنان كالهما               واحدة،



جسد في اثنان الواقع في إنهما ذلك، من بالعكس بل ال الروح، في وال                الجسد
 واحد. ومتى كان الجسد واحدًا كان الروح واحدًا" (29).

أن وتعّلم احتفالیة بصورة عّلمت فیها، وتتأّمل اهللا كلمة بأمانة تقبل إذ              والكنیسة،
 زواج المعّمدین هو أحد أسرار العهد الجدید السبعة (30).

عهد األبدي، الجدید العهد في بالعماد نهائیًا والمرأة الرجل یندرج الواقع             وفي
الحیاة شركة ُرفعت الثابت االندراج هذا وبسبب الكنیسة. مع الزواجي            المسیح
المسیح محبة في وُأدمجت ،(31) الخالق أّسسها التي الحمیمة الزوجي            والحب

 الزواجیة التي ُتثبتها وُتغنیها قّوته، قوة الفداء.

قابل غیر رباٌط زواجهما، سر وسم بقّوة اآلخر، إلى أحدهما الزوجین             ویشّد
خیر األسراریة، العالمة بفضل هو، إنما اآلخر أحدهما واستخصاص           لالنفصام.

 تمثیل لعالقة المسیح بالكنیسة.

إنهم الصلیب. على حدث بما مستمّر تذكیٌر الكنیسة، إلى بالنسبة إذن،             فاألزواج
فیه. شریكین السّر یجعلهما الذي الخالص على ولألوالد لآلخر أحدهم            شهود
كاستذكار "فالسّر ونبوءة. وتنفیذ الخالص لحدث استذكاٌر سّر، ككّل           فالزواج،
وكتنفیذ، أبنائهم، أمام لها والشهادة اهللا عظائم ذكر علیهم ویوجب النعمة             یولیهم
ما حاضرًا، أوالدهما، وتجاه اآلخر تجاه أحدهم وضع علیهم ویوجب النعمة             یولیهم
أن علیهم ویوجب النعمة یولیهم وكنبؤة، وتفتدي، تسامح التي المحبة            تقتضیهما

 یعیشوا رجاء لقائهم المسیح، مستقبًال، وأن یشهدوا له" (32).

على الخالص، حدث إلى واقعًا یرمز السبعة، األسرار من ككّل أیضًا،             والزواج
نتیجة تكون بحیث كاثنین معًا كأزواج، فیه یشاركون "فاألزواج الخاصة.            طریقته
بل ذاتها، الطبیعة الفائقة النعمة ال والسر) (الشيء والمباشرة األولى            الزواج
تجّسد سر یمثل ألنه نوعیا، مسیحیا اتحادًا شخصین واتحاد الزواجي            الوثاق
في فریدة أیضًا هي المسیح حیاة في المشاركة وعناصر عهده. وسّر             المسیح
– الشخص عناصر كل فیها تدخل مجموعة یتضمن الزواجي فالحب            نوعیتها:
ویرمي – واإلرادة الروح توق والمشاعر، اإلحساس قّوة والغریزة، الجسد            نداء
جسد في االتحاد من أبعد إلى تقود التي الوحدة تلك عمیقة، شخصیة وحدة               إلى
هبة في واألمانة الدیمومة یتطّلب وهو واحدة، ونفس واحد قلب تكوین إلى              واحد،
.(9 البشریة، الحیاة (راجع اإلخصاب على وینفتح النهائیة، المتبادلة           الذات
من له ما مع لكن طبیعي، زواجي حب بكل خاصة میزات مسألة فالمسألة               وبكلمة،



تعبیرًا منه یجعل أنه حّد إلى به یسمو بل وحسب، ویوطده یطهره ال جدید                مفهوم
 عن قیٍم مسیحیة أصیلة" (33).

  
 البنون أثمن هبات الزواج

ألن العائلة هي التي األوسع الجماعة أساس هو اهللا، لقصد وفقًا الزواج، إن -14              
یجدان الذین البنین وتربیة اإلنجاب إلى یهدفان الزواجي والحّب الزواج،            تأسیس

 فیهم تتویجهما (34).

باألزواج ُیفضي فیما الزواجي، والحّب هبة. وجوهره األعمق واقعه في            والحّب
حّد عند ینتهي ال ،(35) واحدًا" "جسدًا منهم تجعل التي المتبادلة "المعرفة"              إلى
معها یصبحون ممكنة هبة بأكبر القیام على قادرین األزواج یجعل ألنه             الزوجین،
الزوجان، یهب وهكذا آخر. بشرّي شخص على الحیاة إضفائهم في اهللا             معاونین
دائم ورمز لحبهما، حّیة صورة هو الذي للولد الوجود الذات، هبة یتبادالن              فیما

 لوحدتهما الزوجیة، واكتناه حّي قائم أبدًا لحالتهما التي یصبحان معها أبًا وأمًا.

ال ألنه جدید، ضمیري واجب هبة اهللا من یتقّبالن أبوین، الزوجان یصبح              وعندما
اهللا لمحبة منظورة عالمة أوالدهما، إلى بالنسبة یصبح، أن من الوالدي لحّبهما              بّد

 ذاتها الذي "منه كل أبّوة في السماء واألرض" (36).

تجربة إلى السبب، لهذا مجال، ال اإلنجاب، تعّذر ولو أنه البال، عن یغیبّن               ال
سانحةًَ الواقع، في الطبیعي، العقم یكون وقد وسمّوها. فضلها من الزواجیة             الحیاة
ومختلف كالتبنّي، البشري الشخص لحیاة هامة أخرى ِخدما لیؤّدیا           للزوجین

 األعمال التربویة، ومساعدة عائالت أخرى، وأوالد فقراء أو معاقین.

  
 العائلة اتحاد أشخاص

الحیاة – األشخاص بین عالقات مجموعة والعائلة الزواج في وتنشأ -15           
في شخص كل بواسطتها یندمج – واألخوة البنّوة واألمومة، األبّوة            الزوجیة،

 "العائلة البشریة" وفي "عائلة اهللا" التي هي الكنیسة.

یولد ال البشري الشخص ألن الكنیسة: یبنیان المسیحیة والعائلة المسیحي            والزواج
بل وحسب، البشریة الجماعة في التربیة، بفضل فشیئًا، شیئًا ویندمج العائلة             في
اهللا عائلة في اإلیمان، على والتنشئة العماد في الجدید المیالد بفضل أیضًا،              یندمج

 التي هي الكنیسة.



وقیامته المسیح لموت ما وحدتها بناء یعید الخطیئة، فّككتها التي البشریة             والعائلة
فعالّیة من الحدث لهذا ما في یشترك الذي المسیحي والزواج .(37) فداء قّوة               من
عائلة في البشري الشخص اندماج یتم فیه الذي الطبیعي المكان یشّكل             خالصّیة،

 الكنیسة الكبرى.

الطریقة، بهذه والتكاثر، بالنمّو والمرأة للرجل البدء، منذ المعطاة، الوصیة            وتدرك
المولودة العائلة في الكنیسة تجد وهكذا وجه. أكمل على وتتحقق الكاملة             حقیقتها
البشریة، األجیال في االندماج فیه باستطاعتها الذي والمكان مهدها السر            من

 وباستطاعة هذه األجیال االندماج بدورها في الكنیسة.

  
 الزواج والبتولیة

الزواج، وكرامة لتتعارض اهللا ملكوت أجل من والعزوبة البتولیة كانت ما -16            
والبتولیة والزواج وتؤّكدانه. الزواج وجود تفترضان إنهما ذلك، من العكس            بل
به، الحیاة وعن وشعبه، اهللا بین المبرم الوحید العهد سر عن للتعبیر              طریقتان
یعتبر ال الجنس كان وكّلما هللا. مكّرسة بتولیة وجود تعّذر الزواج، امُتهن              وكّلما
السماء، ملكوت أجل من به، الكفر فقد اإلنسان، على الخالق به جاد سامیًا               خیرًا
مجد من انتقص الزواج، احتقر "من بحق: الذهب فم یوحنا مار ویقول              معناه.
خیرًا یبدو ما ألن بها، واإلعجاب البتولیة شأن في زاد امتدحه ومن              البتولیة،
من أحسن الجمیع، رأي في هو، ما لكن بخیر، فلیس منه، أسوأ هو بما                بالمقارنة

 الخیور، فهو الخیر األسمى" (38).

في الكنیسة من المسیح زواج الجسد، في حتى عینها، البتولیة في اإلنسان              وینتظر
للكنیسة ذاته المسیح یهب أن أمًال للكنیسة، كلیًا ذاته یهب عندما األخیر،              الیوم
مسبقًا جسده في المتبّتل الشخص یدرك وهكذا األبدیة. الحیاة حقیقة ملء في              أیضًا

 العالم الجدید، عالم القیامة المقبلة (39).

الزواج لسر تام بوعي الكنیسة في البتولیة تحتفظ هذه، الزواج شهادة             وبفضل
 وتذود عنه في وجه كل ما ینتقص من قدره ویحّط من شأنه.

اهللا بمحبة اضطرامًا "لیزداد ،(40) فریدًا تحریرًا اإلنسان قلب تحّرر إذ             والبتولیة،
التي الكریمة الجوهرة تلك هما وبّره اهللا ملكوت أن تشهد ،(41) الناس"              وجمیع
الخیر بوصفها اقتناؤها یجب والتي غال، مهما سواها، خیر كل على تفضیلها              یجب



فضل عن تدافع تاریخها، مّر على الكنیسة، انفّكت ما ولهذا الباقي. األكید              األوحد
 البتولیة على الزواج، بسبب هذا الوثاق الفرید الذي یشّدها إلى ملكوت اهللا (42).

للكثیرین، وأما وأبا روحیًا، خصیبًا یصبح الطبیعیة، بالخصوبة كفر ولو            والبتول،
 ویساعد هكذا على تحقیق العائلة وفقًا لقصد اهللا.

وشهادة الطّیب المثل المتبّتلین من ینتظروا أن إذن المسیحیین األزواج حّق             فمن
على شاّقة أحیانًا تصبح قد األمانة أن كما الموت، حتى لدعوتهم             األمانة
أیضًا یتأّتى قد ما وهذا ذات. ونكران وأمانة تضحیة فتقتضیهم            المتزوجین،
أمانة بأمانتهم، یساندوا أن محن، من یلقون ما في حتما، علیهم الذین              للمتبّتلین

 األزواج (43).

یتمكّنوا، لم الذین أولئك وتساعد تنیر أن البتولیة في الخواطر هذه             وباستطاعة
 ألسباب خارجیة عن إرادتهم، من الزواج وارتضوا حالتهم بروح الخدمة.

  
 القسم الثالث

 َدور العـائلة المسیحّیة

  
 أیتها العائلة، علیك أن تصبحي ما أنت!

و"ماهیتها" "هویتها" والفادي الخالق اهللا مخّطط في العائلة تكتشف ال -17           
یدعو الذي الدور إن "تفعل". أن واجبها ومن بإمكانها وما "رسالتها"، بل              وحسب،
تطّورها عن ویعرب الخاص كیانها من ینبع التاریخ، في به القیام إلى العائلة               اهللا
وهو تتجاهله، أن یمكنها ال ا ملح نداًء ذاتها في عائلة كل وتجد الحیوي.               الكیاني
ما تصبحي أن "علیك العائلة، أیتها ومسؤولیتها: كرامتها، معًا، وقت في لها،              یحّدد

 أنت".

ترید كانت إذا اهللا، به قام الذي الخالق فعل "بدء" إلى تعود أن بالتالي العائلة                 فعلى
في لعملها بل وحسب، الباطنیة كیانها لحقیقة ال وفقًا وتحققها ذاتها تعرف              أن
(44) عمیقة" وحب حیاة "شركة العائلة جعل قد اهللا مخّطط دام وما أیضًا.               التاریخ
حیاة شركة أعني هي، ما فأكثر أكثر تصبح أن قوامها رسالًة العائلة لهذه               فإن
ملكوت في – ومفتدى مخلوق كائن كل شأن – كماله یجد جهد طریق عن                وحب
أن القول من جذورها، إلى بنا تذهب نظرة العائلة إلى نظرنا ما إذا لنا، بّد وال                  اهللا.
للعائلة كان ولهذا ودورها. العائلة جوهر المطاف، آخر في یحّدد، الذي هو              الحب



اهللا لمحبة حّي انعكاس أنه على ونقله وكشفه الحب صیانة على تقوم              رسالٌة
 لإلنسانیة ومحبة المسیح الرب للكنیسة عروسه، واشتراك حق في هاتین المحبتین.

الرسالة هذه حقیقة عن الواقع في تعبیر هو إنما بالعائلة، خاص دور كل               وإن
نغوص أن هذه، والحالة علینا، لزامًا فبات لها، محّددة أكیدة ومواصلة             األساسیة،
معًا، وقت في هي، التي عناصرها ونبرز فرید غنى من العائلة لرسالة ما               على

 متعّددة وواحدة.

أربعة على إلیه، المستمّرة وبالعودة الحب، من انطالقًا األخیر، المجمع شّدد             ولهذا
 أدوار تضطلع بها العائلة وهي:

 1- إنشاء شركة أشخاص.

 2- خدمة الحیاة.

 3- المساهمة في تطویر المجتمع.

 4- المشاركة في حیاة الكنیسة ورسالتها.

  
 أوًال- إنشاء شركة أشخاص

  
 الحب مبدأ الشركة وقّوتها

وامرأة رجل أشخاص: شركة هي بها، وتحیا المحبة على تقوم التي العائلة -18             
تحیا أن على العائلة مهّمة وتقوم قربى؛ وذوي وأوالد، والدین زواج،             یقّیدهما

 بأمانة واقع الشراكة وحقیقتها في جهد متواصل لتطویر شركة أشخاص أصیلة.

وكما المحبة: هي إنما األخیر وهدفها الدائمة وقّوتها المهمة لهذه الباطني             والمبدأ
أن محبة دون العائلة یمكن ال هكذا أشخاص، شركة لیست محبة دون العائلة               أن
العامة: الرسالة في كتبناه ما وإن أشخاص. شركة بوصفها وتتكامل وتنمو             تحیا
"ال كعائلة: العائلة على األخص، وعلى ینطبق ما أول ینطبق اإلنسان،             فادي
معنى وال نفسه، عین في یفهم ال لغزًا ویبقى محبة دون یعیش أن اإلنسان                یستطیع
فیها ویشارك بنفسه ویختبرها یجدها، لم إن المحبة، له تتوفر لم إن              لحیاته،

 مشاركة صحیحة" (45).

بین أوسع، نطاق وعلى وبالتالي الزواج، في والمرأة الرجل بین المحبة             وتحیا
بین واألخوات، اإلخوة بین واألوالد، الوالدین بین – الواحدة العائلة            أعضاء
إلى بالعائلة تفضي مستمرة باطنیة حمیمة بقّوة وتنتعش – واألنسباء            األقارب



األساس العائلیة الزواجیة الشراكة من فتكون یوم بعد یومًا وتتأّصل تتوّطد             شراكة
 والمحّرك.

  
 وحدة الشراكة الزواجیة التي ال تنقسم

وبقّوة والمرأة: الرجل بین وتتطّور تقوم التي تلك هي األولى الشراكة إن -19             
وهما ،(46) واحد" جسد بل "اثنین، والمرأة الرجل یعد لم الزواجي الحّب              عهد
الزوجي لوعدهما الیومیة أمانتهما عبر شراكتهما في باستمرار لینموا           مدعوان

 بهبة الذات المتبادلة التامة.

طبیعي، تكامل من والمرأة الرجل بین ما في جذورها الزوجیة الشراكة هذه              وتمّد
لهما ما أعني كاملة، الحیاة أثقال تقاسم على وبعزمهما الزوجین بإرادة             وتتغّذى
لكن عمیق. إنساني لمطلب وعالمة ثمرة هي الشراكة هذه مثل إن ولهذا هما:               وما
سر بواسطة ویكّمله ویرفعه وینقّیه ویثبّته المطلب هذا الرب المسیح في یأخذ              اهللا
شراكة للزوجین یقّدم بالسر االحتفال أثناء في المفاض القدس الروح إن             الزواج:
الكنیسة من تجعل التي الفریدة للوحدة واقعیة حّیة صورة هي محبة شراكة              جدیدة،
حیاة  للزوجین قاعدة هي الروح وهبة ینقسم. ال الذي السري الرب المسیح             جسد
أكثر وحدة نحو یوم كل التقّدم على یحفزها دافع عینه الوقت في وهي               المسیحیین،
والعقل والقلب واألخالق الجسد صعید أي – األصعدة كل على بینهما             غنى
عن وللعالم الطریقة، بهذه للكنیسة، اإلعراب وعلى – (47) والروح            واإلرادة

 شراكة المحبة الجدیدة المعطاة بنعمة المسیح.

اهللا ومخّطط مباشرًة یتنافى الذي الزوجات تعّدد الشراكة هذه مثل كلیا             ویعارض
بین الشخصیة الكرامة في والمساواة یتنافى ألنه البدء، منذ لنا یتجّلى ما              على
فرید، وبالتالي تاّم، حّب عن الزواج في الذات هبة یتبادالن اللذین والمرأة              الرجل
الشخصیة الكرامة في المساواة "إن الثاني: الفاتیكاني المجمع في جاء وقد             مانع.
به یخّص الذي الكامل الحّب ممارسة في والمرأة للرجل بها االعتراف یجب              التي

 أحدهما اآلخر، تظهر بجالء وحدة الزواج التي ثّبتها الرب" (48).

  
 شراكة دائمة ال تنحّل



هذا إن أیضًا: اإلنحالل بعدم بل وحسب، بالوحدة الزوجیة الشراكة تتمیز ال -20             
یقتضي كما یقتضي، شخصین بین المتبادلة الذات هبة على القائم الوثیق             االتحاد

 خیر األوالد، الزوجین، األمانة الكاملة وعدم انحالل وحدتهما (49).

وتشّدد الزواج انحالل بعدم القائلة العقیدة مجددا تثّبت أن الكنیسة واجب             ومن
من أنه أیامنا في یعتقدون الذین أولئك جمیع وجه في المجمع، آباء فعل كما                علیها،
وأولئك واحد، بشخص الحیاة، مدى االقتران المستحیل، من یكن لم إن             الصعب،
واجب من علنا ویسخر الزواج انحالل عدم یرفض ثقافي تیار في ینساقون              الذین
بطبیعة خاطر، وبطیبة مجددا اإلشادة من بّد وال األمانة. على األزواج             محافظة
 الحّب الزواجي الجائم الذي یستند إلى المسیح الرب كأساس له ویتقوى به (50).

كاملة، شخصیة هبة ذاتهم األزواج هبة في المتأصل الزواج انحالل عدم             ویجد
في اهللا عنه كشف الذي المخّطط في األخیرة حقیقته األوالد، خیر به              والقاضي
تفرضه ومطلبًا وعالمة ثمرًة ویقّدمه الزواج انحالل عدم یرید من هو إنه              الوحي:
 المحبة البالغة األمانة التي یحیط بها اهللا اإلنسان ویخّص بها المسیح الرب كنیسته.

والمرأة، الرجل قلب في الخالق اهللا طبعه الذي األول المخّطط المسیح             ویجّدد
التغلب ال األزواج یستطیع وهكذا جدیدًا": "قلبًا الزواج بسر االحتفال لدى             ویعطي
المسیح محبة في األخّص، على المشاركة بل ،(51) وحسب القلب" "قساوة             على
الرب أن وكما جسدًا. صار الذي األبدي الجدید العهد المسیح، الدائمة،             الكاملة
التحقیق وبالتالي ،(53) اهللا لمواعید و"النعم" ،(52) األمین" "الشاهد هو            یسوع
المسیحیون األزواج یدعى هكذا شعبه، معها اهللا یحّب التي السامیة لألمانة             النهائي
إلى المسیح یشّد والذي عنه، عودة ال الذي االنحالل عدم في حقًا المشاركة               إلى

 الكنیسة عروسته التي یحّبها حتى النهایة (54).

ما في لیحافظوا المسیحیین لألزواج وصیة عینه، الوقت وفي دعوة، السر هبة              إن
خاطر، بطیبة ثابتین، والمحن، المصاعب بهم عصفت ولو األمانة، على            بینهم

 على الطاعة إلرادة الرب: "ما جمعه اهللا، ال یفّرقه إنسان" (55).

لعدم لما الشهادة أیامنا في إلحاحًا وأشّدها المسیحیین األزواج واجبات أهّم             ومن
الذین إخواننا وجمیع إّنا ولهذا، كبیر. وقدر أهمیة من الزواجیة واألمانة             االنحالل
برغم یحافظون، الذین الكثر األزواج أولئك ونشّجع نمتدح المجمع، في            اشتركوا
وفائدة، خیر من االنحالل عدم في ما على كبرى، مصاعب من یعترضهم              ما
إلیهم، الموكولة بالمهمة وشجاعة، بتواضع یقومون، هكذا، إنهم، الرعایة:           ویولونه



أحیانًا مّعرضة فاعلة، ولكن وضیعة – "عالمة" العالم في یكونوا أن             وهي
والسید اهللا یحّب التي المتزعزعة غیر األمانة على تّدل – مجّددة ولكن              للتجربة،
أولئك یؤّدیها التي الشهادة قیمة تقدیر یجب ولهذا منا. وكّال الناس كل بها               المسیح
لدیهم ما بقّوة جدیدًا، زواجًا یعقدوا لم عنهم، قرینهم تخّلي برغم الذین،              األزواج
إلیها یحتاج أصیلة شهادة لألمانة أیضًا یؤدون إنهم مسیحیین؛ ورجاء إیمان             من
یثّبتوهم أن ومؤمنیها الكنیسة رعاة على یجب ولهذا الحاجة. أشّد الیوم             العالم

 ویساندوهم.

  
 شراكة العائلة الموّسعة

هي أوسع، شراكة علیه تنهض الذي األساس هي الزواجیة الشراكة إن -21            
ذوي بینهم، ما في واألخوات اإلخوة واألوالد، الوالدین تشمل التي العائلة،             شراكة
والدم اللحم روابط في الشراكة هذه وتتغّذى العائلة. أعضاء وسائر            القربى
وأعمق، أغنى روحیة روابط بإنشاء إنسانیًا تكامًال وتتكامل وتتوّطد           الطبیعیة،
بین تقوم التي الشخصیة العالقات تغّذي التي والمحبة إنضاجها: على            وبالعمل
والمجتمع العائلیة الشراكة تحقق التي الداخلیة القّوة هي العائلة، أعضاء            مختلف

 وتبعث فیها الحیاة.

وتكّمل تّثبت فریدة، جدیدة، شراكة من نوعًا لتختبر أیضًا مدعّوة المسیحیة             والعائلة
"بكر هو الذي المسیح یسوع نعمة إن الواقع وفي اإلنسانیة. الطبیعیة             الشراكة
یدعوها ما على أخّوة"، "نعمة الداخلیة وحیوتها بطبیعتها هي (56) كثیرین"             إخوة
هو باألسرار االحتفال لدى المفاض القدس والروح .(57) األكویني توما            مار
المسیح، إلى المؤمنین تشّد التي الطبیعة الفائقة للشراكة دائم وغذاء حّي             ینبوع
الشراكة المسیحیة العائلة وتظهر اهللا. كنیسة وحدة في بعض، إلى            وبعضهم

 الكنسیة وتحققها، ولهذا یمكن ویجب أن تدعى "كنیسة منزلیة" (58).

وفرض النعمة، الخاصة، مواهبه حسب كل العائلة، أعضاء جمیع أعطي            وقد
مدرسة "العائلة تكون بحیث یوم، بعد یومًا األشخاص شراكة بناء واجب             علیهم

 أوفر إنسانیة" (59).

أم والمحبة، بالعنایة والشیوخ والمرضى األوالد بإحاطة أكان سواء یتّم،            وهذا
 بتبادل الخدمات الیومیة، أم بالمشاركة في الخیور واألفراح واالتراح.



الوالدین بین تربوي تبادل قیام من بّد ال األساسیة، الشراكة هذه مثل              ولبناء
على وبإخالص، فعًال األبناء ویعمل .(60) ویأخذ منهم كل فیه یعطي             واألبناء،
لوالدیهم، وطاعة واحترام محبة من یبدون بما أصیلة، مسیحیة، إنسانیة عائلة             بناء
بطیبة ذلك لیعملون وإنهم .(61) فیه مقامهم القیام سواهم على یستحیل عمل              وهذا
أنهم على عنها، التخّلي لهم یجوز ال التي سلطتهم الوالدون مارس إذا              خاطر،
والمسیحي، اإلنساني أبنائهم خیر إلى ترمي بخدمة أي خاصة، "بوظیفة"            یقومون
واجب من یستتبعها وبما بالحرّیة التمّتع على األخص، على           وتساعدهم،
یأتیهم التي "الهبة" تماما واعین عینه الوقت في الوالدون ظّل إذا هذا              ومسؤولیة،

 بها أبناؤهم باستمرار.

التضحیة على وتصمیم عزم صاحبها إذا إّال وتتكامل العائلیة الشراكة تستمّر             وال
مصمّمة، إرادة منهم، كل ومن الجمیع من الواقع، في یتطّلب وهذا             والتفاني.
عائلة من وما والمصالحة. واالتفاق والغفران والسماح الرفق إلى مّیالة            سمحاء،
تمّزق والخصومات والمشاحنات والخالفات العمیاء األنانیة أن كیف          تجهل
أسباب العائلة، حضن في تنشأ، هنا من علیها: أحیانًا وتقضي العائلیة             الشراكة
كل عینه، الوقت في دائمًا، یدعو السالم، صانع اهللا، لكن مختلفة. كثیرة              خصام
المستعادة الشراكة ورعایة یجّدد، بفرح والختبارها "المصالحة"، إلجراء          عائلة
ولیمة وفي المصالحة، سر في األخص، على واالشتراك، المسترجعة.           والوحدة
یقّیدها وما نعمة من إلیه تحتاج ما المسیحیة العائلة یعطي األوحد، المسیح              جسد
في حارة رغبة یرغب الذي الرب أرضت ذلك فعلت وإذا اهللا، یریدها حقیقیة               من

 "أن یكونوا واحدًا" (62).

  
 حقوق المرأة ودورها

أشخاص، وشركة شراكة – دائمًا تصبح أن ویجب – أنها بما العائلة، إن -22              
لما وتطویره واحترامه أعضائها من كل تقّبل على یجفزها سببًا المحبة في              تجد
الحّیة. اهللا صور هم الذین األشخاص كرامة هي سامیة، كرامة من به              یتمّیز
والعائلیة الزواجیة العالقات المجمع، آباء بحق أكّد ما على األدبي،            والمقیاس
یتحقق ال وهذا دعوته، وتطویر الناس من كل كرامة تنمیة على یقوم              األصیلة،

 تمامًا إال بهبة الذات هبة خالصة (63).



من لها ما مع خاصة عنایة األخص، على المرأة، یولي أن المجمع شاء               ولهذا
الردل، إیالء عینه، للسبب ویجب والمجتمع. العائلة في واجبات من وعلیها             حقوق

 سواء أكان زوجًا وأبا، واألوالد واألطفال والشیوخ ما یستحّقون من التقدیر.

الحقوق بذات تنعم كالرجل بأنها المجاهرة كل، قبل فتهّم، المرأة، خّص ما في               أما
الذات هبة في فریدة، بطریقة المساواة هذه وتتحقق الواجبات: بذات            وتتقّید
خصائص من الهبتین وكلتا ألبنائهما. ذاتیهما كلیهما وهبة الزوجین، بین            المتبادلة
إعالنًا اهللا بكلمة أعلن ویعرضه، البشري العقل یدركه ما وإن والعائلة.             الزواج
كرامة على صریحة، ثابتة، شهادة الواقع، في الخالص، تاریخ ویشهد            تاما:

 المرأة.

كرامة والمرأة الرجل على خلع ،(64) وامرأة" "رجًال الناس اهللا خلق             عندما
خاصة مسؤولیات وحّملهما انتزاعها، یستحیل بحقوق ومّتعهما متساویة،          شخصیة،
جسدا عینه هو باتخاذه فائقة كرامة من للمرأة ما اهللا أظهر وقد البشري.               بالشخص
الجدیدة، حواء فتدعوها هللا، أما الكنیسة تكّرمها التي مریم العذراء من             بشریا
ودعوته باحترام النساء المسیح السید أحاطة وإن المفتداة. للمرأة مثاًال            وتنصبها
ظهوره قبیل المرأة القیامة یوم صباح وظهوره ومصادقته، اّتباعه إلى            إیاهن
قیامته خبر إذاعة مهمة النسوة إلى وإیكاله الموت، من قیامته بعد التالمیذ              لسائر
من المرأة یسوع الرب به خص ما تثبت أدّلة هذه كل إن التالمیذ، على                المفرح
وال یسوع... بالمسیح باإلیمان اهللا أبناء كّلكم "فأنتم الرسول: بولس ویقول             تقدیر.
كّلكم فأنتم وامرأة، رجل بین وحّر، عبد بین یهودي، وغیر یهودي بین اآلن               فرق

 واحد في المسیح یسوع" (65).

  
 المرأة والمجتمع

من لها وما بالمجتمع المرأة عالقات قضیة معالجة إلى هنا مجال ال أنه برغم -23               
التوّقف یجدر نقاط بعض على اآلن یقتصر الحدیث وأن وتعقیدات،            تشعّبات
تقلید الخاص، العائلي اإلطار في یزال ال أنه نالحظ أن إّال یمكننا ال               عندها،
واألم الزوجة بدور فقط المرأة تضطلع بأن یقضي االنتشار واسع وثقافي             اجتماعي

 وإّال تسند إلیها، بطریقة خاصة، وظائف عامة ُتحفظ عادة للرجال.

ما وهذا والمسؤولیة، الكرامة في متساویان والمرأة الرجل أن في شك من              وما
الصحیح المرأة تقّدم أن غیر التبریر، كل العامة، بالوظائف المرأة اضطالع             یبّرر



ما إذا به، تضطلع الذي والعائلي الوالدي الدور بأهمیة بوضوح االعتراف             یوجب
أن الواجب من أنه ویبقى الحیاة. في المهّمات وباقي العامة الوظائف بسائر              قورن
اجتماعي تطویر إلى ترمي كانت إذا بینها، ما في والمهّمات الوظائف هذه              تتكامل

 وثقافي یكون حقًا إنسانیًا.

مفهوم مجدٌّد عمل" "الهوت المجمع تمّنى ما على أوضح، إذا بسهولة، ذلك              ویتّم
العمل، إلى العائلة یشّد الذي األساسي الرباط وحّدد المسیحیة الحیاة في             العمل
.(66) عنه یستغنى ال أصیل معنى من األوالد ولتربیة المنزلي للعمل ما              وأبان
لكي الطاقة، جهد مفرغة المعاصر، المجتمع تساعد أن وحقها الكنیسة واجب             ومن
من له یجب ما وبإیالئه البیت في المرأة بعمل بحق، الجمیع، باعتراف              تطالب
ممارسة في كبیر شأن له وهذا عنها. بدیل ال خاصة قیمة من له لما وتقدیر                 احترام
في والوظائف األعمال مختلف بین أساسها من الفوارق ذاك إذ وتزول التربیة:              فن
العمل على القطاعات، كل في یكّبون، الجمیع أن عینه الوقت في ویتضح              الحیاة،
ومثاله اهللا صورة تزداد وهكذا متساویة. واجبات من وعلیهم حقوق من لهم              بما

 سطوعًا في الرجل والمرأة.

بمختلف االضطالع بحق الرجال، مثل للنساء، االعتراف الضروري من كان            وإذ
في الزوجات یجبر ال تنظیمًا یتنّظم أن المجتمع واجب فمن العامة،             الوظائف
وتزدهر تعیش أن لعائالتهن یتیح بل البیت، خارج العمل على واألمهات             الواقع
فضال بّد، وال الخاصة. بعائلتها العنایة إلى منهن، كل تنصرف فیما كرامة،              في
الذي العمل عن ینجم المرأة شرف أن تعتقد التي الذهنیة على التغّلب من ذلك،                عن
المرأة بتوقیر الرجال على جهة من یقضي وهذا داخله. ال البیت خارج به               تقوم
ما كل مع كشخص، كرامة من لها ما على والمحافظة حقا، بالمحبة              وإحاطتها
ظروف بتهیئة المجتمع على ثانیة جهة من ویقضي احترام، من للشخص             یجب

 مؤاتیة تشّجع على العمل في البیت.

والمرأة، الرجل لدى الدعوة اختالف ینبغي، ما على تحترم، التي الكنیسة             وعلى
متساویة حقوق من الحیاة في لهما ما تطویر على المستطاع، قدر تعمل،              أن

 وكرامة: وذلك لمصلحة الجمیع العامة، أعني العائلة والمجتمع والكنیسة.

عن التخّلي على المرأة حمل إلى ال یهدف كّله هذا إن كّل، بعد لواضح                وإنه
طبیعة من للمرأة بما المجاهرة إلى بل الرجل، بأطباع التمّثل أو األنثویة،              طبیعتها



إهمال دون وخارجه، البیت في التصّرف في تتجّلى أن یجب حق، أنثویة              إنسانیة
 مختلف العادات والثقافات في هذا المجال.

  
 امتهان كرامة المرأة

لكرامة المسیحي المفهوم عن المتأّصلة الذهنیة هذه لألسف ویا وتبتعد -24           
وتستخدم وتشترى تباع سلعة أو شیئًا بل شخصا ال اإلنسان تعتبر وهي              المرأة،

 للمصالح الخاصة وتوفیر اللذة لیس إّال: والمرأة هي أولى ضحایا هذه الذهنیة.

الرجل احتقار مثل: من جدا مّرة ثمارًا تثمر الذهن في الراسخة الفكرة              وهذه
الخالعیة، والصور والكتابات بالضعفاء، واالستبداد واالستعباد،        والمرأة،
على التفرقة، أشكال وجمیع – منّظمة كانت إذا األخص وعلى –             والدعارة

 اختالفها، التي تتجّلى في قطاع التربیة والمهنة واألجور وما شابه.

للتفرقة أشكال عّدة مجتمعنا، من كبیر قسم في ذلك، إلى باإلضافة هناك، یزال               وال
أوالد ال اللواتي الزوجات مثل النساء، من خاصة بفئات كبیرًا أذى توقع              المخزیة
غیر واألمهات والمطّلقات أزواجهن، عن والمنفصالت واألرامل،         لهن،

 المتزوجات.

نسأل إّنا ولذلك الفوارق. هذه من قوة، من لدیهم ما بكل المجمع، آباء شكا                وقد
وفّعال جاد خاص، رعوي، بعمل لیقوموا الجهد قصارى یبذلوا أن            الجمیع
الساطعة اهللا صورة تقدیر إلى الوصول بغیة إلیها، المشار الفوارق هذه             الستئصال

 في جمیع الناس، دونما استثناء، حق قدرها.

  
 الرجل زوج وأب

القیام إلى الرجل یدعى والزواجیة العائلیة والشركة الشراكة هذه داخل وفي -25            
إتماما زوجته في یرى وهو ذاته. هبة یعیش فیما فیعیشها وأبًا زوجًا              بوظیفته
بإزائه"، عونًا له فأصنع وحده، اإلنسان یكون أن یحسن "ال قال: الذي اهللا               لقصد
ولحم عظامي من عظم المّرة هذه "ها فقال: الكالم هذا األول، الزوج آدم تبّنى                وقد

 من لحمي" (68).

لها لما المرأة، بإحاطة الرجل على الحق الزواجي الحب یقضي أن المفترض              ومن
في امبروسیوس القدیس قال سّیدا، "لست كبیر: باحترام متساویة، كرامة            من



الحب وقابل العنایة بادلها زوجة... بل خادمة، تتخذ لم زوجا: بل كتاباته،              إحدى
 باالمتنان" (69).

.(70) خاصة شخصیة... صداقة من "نوعا قرینته مع یعیش أن الرجل             وعلى
لها ویظهر امرأته به یخّص جدید حب مشاعر یرعى أن بالتالي المسیحي              وعلى

 ما یظهره المسیح للكنیسة من محبة خالصة شدیدة (71).

التي الطبیعیة الطریق هي األوالد، محبة وكذلك أّما، أصبحت التي القرینة             ومحبة
والثقافیة االجتماعیة الظروف تدفع وحیثما تحقیقها. أبوّته تفهم إلى الزوج            تقود
القیام في التراخي إلى األقل على أو العائلة عن أحیانًا التغّیب إلى بسهولة               الوالد
ومن العائلة في لآلب بما مجددا المجتمع اقناع على العمل یجب التربیة،              بواجب
االختبار ویعّلم .(72) عنه یمكن  االستغناء ال األهمیة، بالغ فرید، دور من             أجلها
العالقات في خطیرة ومصاعب وأدبیة نفسیة اضطرابات یحدث األب غیاب            أن
ال حیثما مستّبد أب وجود عن مخالفة، بطریقة ولو أیضا، القول وكذلك              العائلیة،
حیثما أو "مازوشیة" یدعى ما وهذا طاغیا، الرجال سلطان األخص، على             یزال،
دون وتحول المرأة تحتقر التي الرجولة صفات استخدام الوالدیة السلطة            تسيء

 تطّور عالقات عائلیة سلیمة.

تأمین إلى (73) ویعیشها األرض على اهللا أبّوة مجددًا یظهر فیما الرجل،              ویندفع
لما عمیق وعي طریق عن یتحقق وهذا العائلة: أعضاء لجمیع منسجم             تطّور
جاّدة تربیة طریق وعن مسؤولیة، من األم قلب جانب إلى الناشئة الحیاة              تفرضه
بل العائلة یفّرق ال وعمل ،(74) زوجته مع باالشتراك الزوج بها یقوم              رصینة
تدخل ناضجة مسیحیة حیاة شهادة وأداء واستقرارها، توطیدها على           یساعد

 األوالد، بطریقة فاعلة، في اختبار حّي مع المسیح والكنیسة.

  
 حقوق الولد

خاصة عنایة أشخاص، شركة هي التي العائلة، في توّجه أن الضروري من -26             
باحترام حقوقه وتحظى خاص بتقدیر الشخصیة كرامته تحاط بحیث الولد            إلى
كان إذا األخص وعلى ولد كل في قوله یجب ما وهذا سمحاء. أكیدة ورعایة                كبیر

 قاصرًا ومعوزا أو مریضا، متألما، أو معاقا.

وإذ شدیدة، رفیقة عنایة النور، یبصر ولد بكل العنایة بوجوب تنادي إذ              والكنیسة،
لكي مدعّوة الواقع في وهي واجباتها، بأوجب تقوم إنما العنایة، هذه بمثل              تخّصه



أن أراد الذین األطفال بشأن ووصیته المسیح السید مثل التاریخ في وتجّدد              تثبت
ألن تمنعوهم، وال إلّي یأتون األطفال "دعوا قال: یوم اهللا ملكوت وسط في               یجعلهم

 أمثال هؤالء ملكوت اهللا" (75).

تشرین من الثاني في المتحدة لألمم العامة الجمعیة أمام قلناه ما هنا نكرر               وإّنا
األوالد منا كل إلى یحملها التي الفرحة عن نعرب أن "بوّدنا :1979 سنة               األول
من وما األرضیة. األوطان من لكّل اآلتي للتاریخ واستباق الحیاة ربیع هم              الذین
صورة خالل من إال بمستقبله یفكر أن یمكنه سیاسي نظام من وما العالم، في                بلد
األشكال المتعدد التراث اآلباء، خطى تتأثر وهي تتّلقى، التي الطالعة األجیال             هذه
من ولها واجبات من علیها ما وعلى إلیها، ینتمون التي األمة قیم على               القائم
والعنایة جمعاء. البشریة العائلة تراث عینه، الوقت في تتّلقى، وهي            تطّلعات،
الطفولة فترة طوال وبعدئذ به، الحبل من األولى اللحظة ومنذ مولده، قبل              بالطفل
عالقة من یقیم ما اإلنسان لمعرفة واألساسي األولي المقیاس هي إنما             والمراهقة،
أوالد ولكل جمعاء، وللبشریة شعب، لكل نتمّنى أن یمكننا ماذا وبعد، الناس.              مع
في ملموسًا واقعًا اإلنسان حقوق احترام فیه یصبح أفضل مستقبل غیر             العالم،

 إطار سنة األلفین التي تقترب" (76).

تمییزًا المسیحیة العائالت األخص وعلى المسیحیین، دائما یمّیز أن یجب ما             وإن
عنایة به والعنایة وتقدیره ومحبته النور یبصر ولد كل قبولهم هو إنما              جوهریًا،
األوالد، یسهم وهكذا وروحیة. وتربویة وعاطفیة مادیة األشكال: ومتعّددة           موّحدة
في قیما إسهامًا ،(77) والناس" اهللا عند والنعمة والحكمة القامة "في ینمون              فیما

 بناء الشركة العائلیة وفي تقدیس والدیهم (78).

  
 الشیوخ في العائلة

كبیرة: ومحبة فرید باحترام السن في الطاعنین الشیوخ تحیط ثقافات هناك -27            
فائدة ال بعبء تسلیمها بوجوده تسّلم أن أو العائلة عن الشیخ تسلخ أن من بدًال                 فهي
مسؤول ناشط بدور فیها القیام لیواصل العائلیة الحیاة في مندمجًا تبقیه فإنها              منه،
األخص على ویقوم – الجدیدة العائلة استقاللیة یسمّونه ما باحترام یلتزم فیما –             
اآلتیة واألجیال الشبان ومّد الماضي الزمان على الشهادة مهمة سامیة،            بمهمة

 بالحكمة.



اآللي الصناعي التقّدم تأثیر تحت وتؤّدي، أّدت سواها ثقافات هناك أن             غیر
غیر نبذًا الشیوخ نبذ إلى منتظمة، غیر بطریقة بالسكان، المكتظة المدن             وتطّور
بفقر كثیرة، لعائالت عینه الوقت وفي مبّرحة، بآالم أنفسهم لهم یتسّبب             مقبول

 روحي.

دور اكتشاف على الناس جمیع یستحّث أن الرعوي الكنیسة عمل واجب             فمن
هذا تقییم وعلى العائلة، في األخص وعلى والكنسّیة المدنّیة الشركة في             الشیوخ
وتثبت البشریة القیم سّلم توضیح على تساعد الشیوخ حیاة "إن الواقع وفي              الدور.
یؤتى ما غالبًا اهللا. شعب في رائع ترابط من یقوم ما وتظهر األجیال               تسلسل
تحفر: أن قبل األجیال بین تفصل التي الهوة ردم من تمّكنهم خاصة نعمة               الشیوخ
وأقوالهم الشیوخ عیون في والمحبة التفّهم وجدوا قد الذین األوالد من             وكم
سفر من اآلیة هذه بصّحة خاطر بطیبة سّلموا الذین الشیوخ من وكم              ومداعباتهم.

 األمثال: "إكلیل الشیوخ بنو البنین" (أمثال 17، 16)!" (79).

  
 ثانیًا – خدمة الحیاة

  
 1) نقل الحیاة

 معاونون في محبة اهللا الخالق

یدیه عمل انجز ومثاله، صورته على والمرأة الرجل اهللا خلق عندما -28            
أیضًا سلطانه وفي محبته، في خاصة بصورة المشاركة إلى دعاهما بأن             وتّوجه
البشریة الحیاة هبة نقل في المسؤولة الحّرة بمعاونتهما وذلك وأبا، خالقًا             بوصفه

 "وباركهم اهللا وقال لهم: انموا أكثروا وامألوا األرض وأخضعوها" (80).

عبر األولى، الخالق بركة وتحقیق الحیاة، خدمة إذن هي األولى العائلة             فوظیفة
) اإلیالد بواسطة إنسان إلى إنسان من اإللهیة الصورة نقل طریق عن             األجیال،

.(81 

الذات هبة تبادل على حّیة وشهادة وعالمتها الزوجیة المحبة ثمرة            والخصوبة
وتكوین حقیقته، على المفهوم الصحیح الزوجي الحّب "إن الزوجین: بین            التامة
في بشجاعة للمشاركة الزوجین إعداد إلى یرمیان إنما منه، النابعة العائلیة             الحیاة
الذاتیة أسرته إنماء انقطاع وبدون بواسطتهما، یرید الذي والمخلص الخالق            حب
 وتعزیزها، على أن ال یغفل ما تستحّقه سائر أهداف الزواج من اعتبار" (82).



بمعناه اإلیالد فهم ولو البنین، إیالد على تقتصر ال الزواجي الحب             وخصوبة
الطبیعة والفائقة والروحیة األبدیة الحیاة ثمار جمیع تشمل ألنها الخاص:            البشري
وبواسطة أبنائها إلى لدعوتهما، وفقًا واألم، األب ینقلها الثمار وهذه بها،             وتغتني

 هؤالء إلى الكنیسة والعالم.

  
 عقیدة الكنیسة وقاعدتها القدیمتان والجدیدتان أبدًا

فإن عینه، اهللا ومحبة الحیاة سر في فریدة مشاركة األزواج حب كان ولما -29              
كرامة على المحافظة على تقوم خاصة وظیفة إلیها أسندت قد أن تعرف              الكنیسة
الحیاة نقل واجب هو خطیر بواجب القیام وعلى ورعایتها، السامیة            الزواج

 البشریة.

إلى نقل التاریخ، مّر على الحّي الكنسیة الجماعة تقلید على وجریا             ولهذا،
بولس سلفنا أعلنه الذي والتعلیم األخیر الثاني المجمع  الفاتیكاني          عصرنا
یثبت حقًا نبویًا خبرا البشریة، الحیاة العامة: رسالته في األخص على             السادس
– قاعدة من علیه وتتمّشى عقیدة من الكنیسة تعّلم ما بوضوح ویعرض              مجددا

 وهما عقیدة وقاعدة قدیمتان، جدیدتان أبدًا – بشان الزواج ونقل الحیاة.

المجمع هذا "إن حرفیته: ما األخیر، اجتماعهم في المجمع، آباء أعلن             ولهذا
ورد بما شدیدًا كا تمس یتمّسك بطرس خلیفة مع اإلیمان وحدة في الملتئم              المقدس
في ورد بما وبعده (50 عدد وأمل، فرح (راجع الثاني الفاتیكاني المجمع              في
الذي الزوجي بالحب یتعّلق بما األخص، وعلى البشریة، الحیاة العامة:            الرسالة
جدیدة حیاة على ومنفتحًا ذاته على ومقصورًا تمامًا إنسانیًا یكون أن             یجب

 (الحیاة البشریة، عدد 11 وراجع 9 و 12)" (83).

  
 الكنیسة تقف إلى جانب الحیاة

الفهم صعبة بجعلها وثقافي اجتماعي إطار في الیوم الكنیسة عقیدة وتندرج -30            
الرجل لتمكین إلیها الملّحة الحاجة عینه، الوقت في ویظهر، العقول،            على

 والمرأة من إحراز تقّدم حقیقي.

الیوم إنسان سلطان في باستمرار یزید الذي والتقني العلمي التقّدم إن الواقع              وفي
أیضًا یوّلد بل وحسب، أفضل جدیدة بشریة بخلق األمل یغّذي ال الطبیعةن              على
لإلنسان الخیر من كان إذا عّما یتساءلون من وهناك المستقبل. على عمیقًا              قلقًا



لهم یجوز كان إذا ما في یشّكون وهم ولد، قد یكون أّال له الخیر من أم یحیا                   أن
ال قاس عالم في سیحیونها حیاة یلعنون قد أناسًا الوجود إلى یستدعوا              أن
تقّدمه ما أن یعتقدون من وهناك أهوال. من لهم یخّبئ ما معرفة فیه               یستطیعون
علیهم ویفرضون سواهم فیحرمونها علیهم مقصور هو إنما فوائد، من            التقنیة
االستهالك، عقلیة أسرى آخرون وهناك منها. شّر هو ما أو الحبل منع              وسائل
یفهمون، ال باستمرار، وتكدیسها المادیة الخیور من االستكثار سوى لهم هّم             وال
األخیر والسبب روحیة، خیور من جدیدة إنسانیة حیاة به تأتي ما یرفضون بل               ال
تقوى أن ال وحدها، محبته بإمكان الذي اهللا من الناس قلوب خّلو العقلیة               لهذه

 على كل ما یمكن أن یكون في العالم من مخاوف، بل أن تتغلب علیها أیضًا.

الحالیة القضایا من كثیر في اتضح ما على الحیاة، تقاوم عقلیة نشأت              وهكذا
وعلماء البیئة علماء بها یقوم التي الدروس عن الناشئ الخوف هذا مثًال              ولنأخذ
یهّدد عّما الحدیث في أحیانًا ویبالغون السكاني، الضغط بشأن المستقبلي            التخطیط

 نوعیة الحیاة من خطر من جراء تكاثر الوالدات.

هي ومتألمة، هزیلة ولو البشریة، الحیاة أن االعتقاد راسخ فتعتقد الكنیسة             أما
ما وجه في الحیاة جانب إلى تقف وهي وجوده. اهللا كرم من رائعة عطیة                دائمًا
حیاة كل في وتكتشف ظالم، من العالم، العمیاء، واألنانیة األسود التشاؤم به              یّلف
التي السلبیة مقابل في وتضع .(84) المسیح هو الذي "األمین" روعة             بشریة
الذین ضد والعالم، اإلنسان عن وتدافع الحّیة، اإلیجابیة وترهقه، العالم            تجتاح

 ینصبون اإلشراك للحیاة لإلیقاع بها.

– ثابت راسخ لها اعتقاد من انطالقًا – للجمیع مجددا لإلعراب مدعّوة              والكنیسة
من وصیانتها قوة من لدیها ما بكل األمام إلى البشریة الحیاة دفع في إرادتها                عن
التي التطّور مرحلة فیها توجد التي الحالة یكن أیا إشراك من لها ینصب ما                كل

 بلغتها.

جمیع والعدالة، اإلنسانیة للكرامة خطیر المتهان رذلها الكنیسة، ترذل           ولهذا
حریة من للحّد العامة السلطات من وغیرها الحكومات بها تقوم التي             النشاطات
كل رفض یجب ولهذا البنین. بشأن یتخذونه الذي بالقرار یتعّلق ما في              األزواج
بالتعقیم یسّمى ما ونبذ الحبل لمنع الحكومات هذه أمثال إلیه تلجأ             عنف
العالقات في یقّید، ما تقبیح أیضًا ویجب الشدة. بمنتهى المفتعل،            واإلجهاض



الحمل منع بنّیة للشعوب الممنوحة االقتصادیة المساعدات األمم، بین           العامة
 والتشجیع على التعقیم واإلجهاض المفتعل، كما یقّبح ظلم كبیر (85).

  
 لكي یتحقق دائمًا قصد اهللا أكثر فأكثر

كثیر في الیوم، األزواج، یواجه ما أیضًا تدرك الكنیسة أن في شك من وما -31               
لما وفقًا الحیاة، بنقل الخاصة بوظیفتهم تتعّلق معّقدة عدیدة قضایا من البلدان،              من
التزاید مشكلة بخطورة كذلك تعترف وهي والضمیر. الحالة واجب علیهم            یملیه
موجبات من عنها ینجم ما مع العالم، أنحاء مختلف في تطرح ما على               السّكاني،

 أدبیة.

مجددا یؤكد وجوهه، جمیع من األمر هذا في النظر إنعام أن تعتقد ذلك مع                وهي
مرة عرضها التي الوالدات بتنظیم الخاصة األصیلة العقیدة أهمّیة التأكید            كل

 جدیدة المجمع الفاتیكاني الثاني والرسالة الباباویة العامة في "الحیاة البشریة".

علیهم ونلّح الالهوتیین نستحّث أن واجبنا من أن المجمع آباء مع نشعر              ولهذا
األدبیة  واألسباب والدوافع الكتابیة األسس الستجالء جهودهم یضافروا         لكي
إطار في یمكن، وهكذا العقیدة. هذه وراء الكامنة البشري، بالشخص            المتعلقة
متناول في الهام، المجال هذا في الكنیسة، عقیدة وضع مستساغ، متناسق             عرض
بعد یوما وتعمیقه مفهومها وتوضیح الصالحة، اإلرادة ذوي من الناس            جمیع
أجل من فأكثر أكثر دائمًا اهللا قصد یتحقق أن الطریقة، بهذه ویمكن،              یوم:

 خالص اإلنسان ومجد اهللا.

رسخ ما مستلهمین الجهود ینّسقوا أن المجال، هذا في خاصة، الالهوتیین             وعلى
بطریقة ترشد أن وحدها لها التي التعلیمیة الكنسیة للسلطة طاعة من نفوسهم              في
الكاثولیكیة العقیدة بین لما وذلك طریق، من سلوكه یجب ما إلى اهللا شعب               أكیدة
فالشك وثیق: رباط من اإلنسان، عن الكنیسة تعرضها التي والنظرة الشأن             بهذا
على خطیر الظالم من ستار إسدال إلى یفضي والعائلة الزواج بشأن الضالل              أو
اإلبهام یلّفها بات ثقافیة حالة في األخص على باإلنسان، المتعلقة الشاملة             الحقیقة
الخاصة بوظیفتهم یقومون فیما الالهوتیین، إن األحیان. غالب في           والتناقض
ال قیمة له عمل وهذا فیها، والتعمق القضیة هذه توضیح إلى مدعوون              بهم،

 تضاهى وخدمة فریدة للعائلة والبشریة، لها أجر كبیر.

  



 نظرة شاملة عن اإلنسان ودعوته

یذهب خطیرًا تشویها الجنس معنى تشّوه ثقافة إطار في الكنیسة، وتشعر -32            
شعورًا البشري، بالشخص جوهریة عالقة من له عّما بفصله إضاعته حّد             إلى
قیمة أنه على الجنس إظهار في عنه بدیل ال واجب من علیها بما ملحًا                متزایدًا

 ومهّمة تتناول مجمل الشخص المخلوق، رجًال وامرأة، على صورة اهللا.

یحاول "عندما أنه: المجال هذا في بوضوح، الثاني، الفاتیكاني المجمع أكثر             وقد
من تصّرفه قیمة فإن الواعي، والتناسل الزوجي الحب بین التوفیق            اإلنسان
بل للبواعث، سلیم تقدیر وعلى النّیة صدق على فقط تعتمد ال الخلقیة،              الناحیة
وأفعاله. اإلنسان طبیعة من المتخذة الموضوعیة للمقاییس وفقًا تحّدد أن            یجب
الذات لهبة الكامل المعنى الصحیح، الحب إطار في تراعي، مقاییس            وهي
لم ما یتحقق ال وهذا اإلنسان. مستوى على ولإلنجاب الزوجین بین             المتبادلة

 تمارس فضیلة الطهارة الزوجیة بقلب صادق" (86).

لإلنسان شاملة رؤیة "من انطالقًا األعظم، الحبر السادس، بولس أكّد            وقد
87) أیضًا" واألبدیة الطبیعة الفائقة بل وحسب، واألرضیة الطبیعیة ال           ودعوته
وكالهما – اإلیالد ومفهوم االتحاد مفهوم بین ما إلى "یستند الكنیسة تعلیم إن ،(              
یجوز وال اهللا وضعها لالنفصام قابلة غیر رابطة من – الزوجي الفعل في               كامن
كل "ومرذول طبعه من قبیح أنه بالقول أخیرًا وختم .(88) یفّكها أن              لإلنسان
ویرمي، الطبیعیة نتائجها إلى یفضي أو یرافقها أو الزوجیة العالقة یسبق             فعل

 غایة كان أو وسیلة، إلى منع االیالد" (89).

اللذین المفهومین هذین الحمل، منع وسائل إلى بلجوئهم األزواج، فصل            وكلَّما
فعل من بینهما یوّحد ما وفي والمرأة، الرجل طبیعة في الخالق اهللا              طبعهما
الجنس، "ویزّورون" اهللا، قصد تجاه "كحكم" یتصرفون ناشط،          جنسي
"الكاملة". الذات هبة قیمة معه تفسد درك إلى وبالزوج وبنفوسهم به             وینحدرون
المتبادلة األزواج هبة عن تعرب التي الطبیعیة اللغة الحبل منع یعارض             وهكذا
ذلك، عن وینجم لآلخر. كاملة الذات هبة تنفي موضوعیًا مناقضة بلغة             الكاملة،
الحب لحقیقة تزییف بل وحسب، الحیاة على لالنفتاح أكید ثابت رفض             ال

 الزوجي الباطنیة الموّجه إلى هبة الذات هبة شخصیة تامة.

غیر الفترات إلى بلجوئهم األزواج، یحترم عندما ذلك، من العكس            وعلى
الجنس، في المطبوعین واالیالد االتحاد مفهومي بین القائمة الرابطة           الخصیبة،



هبة في ما یقتضیه لما وفقًا الجنس و"یستعملون" اهللا، لقصد "كخّدام"             یتصّرفون
 الذات األصیلة "الكاملة" من حیویة، دونما تزویر أو تزییف (90).

األزواج، من للكثیر اختبار من توّفر ما ضوء على الالهوتي، البحث             وبإمكان
االكتناه في یتعمق أن وعلیه – یكتنه أن اإلنسانیة، العلوم لمختلف معطیات              ومن
الحبل منع بین الكائن معًا، واألدبي (االنتروبولوجي) الشامل اإلنساني الفرق –           
عادة، یظن مّما وأعمق أكبر فرق مسألة فالمسألة الزمنیة: الفترات إلى             واللجوء
فاستعمال والجنس. للشخص یتوافقان ال مفهومین المطاف آخر في یتناول            وهو
أیضًا والقبول المرأة، أي الشخص بفترة القبول یعني الطبیعیة الدوریة            الفترات
الذات. على والسیطرة المشتركة، والمسؤولیة المتبادل، واالحترام         بالحوار،
طبیعة من الزوجي لالتحاد بما االعتراف معناه وبالحوار بالفترات القبول            ولكن
ما مع الشخصي الحب حیاة على المحافظة أیضًا ومعناه معا، وجسدیة             روحیة
قائم غنى من الزوجي االتحاد في ما األزواج یختبر وهكذا أمانة. من              یفرضه
بعده في حتى الحمیمة الجنس طبیعة تشكل التي والموّدة الحنان قیم             على
وتماما حقا طبیعة من له لما وفقًا ویسمو الجنس ُیحترم الطریقة وبهذه              الجسدي.
وحدة على تقضي عندما تنال، "كسلعة" االطالق على "یستخدم" وال            بشریة،
رباط من الشخص إلى الطبیعة یشّد ما في عینها اهللا خلیقة من والجسد،               الروح

 حمیم وثیق.

  
 الكنیسة معّلمة وأم

 لألزواج الذین یواجهون صعوبات

بهذه تتصّرف وهي الزواجیة اآلداب حقل في وأم معلمة كذلك والكنیسة -33            
االسترشاد یجب التي الزواجیة اآلداب قاعدة تعلن انفّكت ما كمعّلمة فهي             الصفة.
هي وال القاعدة أوجد من هي لیست أنها بید مسؤوال، نقًال الحیاة نقل في                بها
في صورته تنعكس الذي المسیح هي التي للحقیقة منها إذعانًا لكنها، فیها.              حكم
جمیع على وتعرضها األدبیة القاعدة تشرح وكرامته، البشري الشخص           طبیعة
انصاف تأتي القاعدة هذه أن تخفي أن دون الصالحة اإلرادة ذوي من              الناس

 الحلول وتتطّلب الكمال.

ما في صعوبات یواجهون الذین األزواج من الكثیرین جانب إلى تبقى كأم              وهي
غالبًا الذي وضعهم جیدًا تعرف وهي األدبیة: الحیاة من الخطیر الشأن هذا              خص



أو فردیة نوع، كل من صعوبات أحیانًا وتعتوره الحرج غایة في یكون              ما
هذه مثل سبیلهم تعترض عدیدین أزواجًا هناك أن أیضًا تعرف وهي             اجتماعیة.
تفّهم حیث من بل األدبیة، بالقاعدة الواقع في االلتزام حیث من فقط لیس               العوائق

 ما فیها من خیر لهم.

تفتأ لم فهي ولهذا وأّم. معّلمة معًا وقت في هي عینها الواحدة الكنیسة               وهذه
تشویه دونما زواجیة مشاكل من ینشأ قد ما لحّل والدعوات النداءات             ترسل
حقیقي تناقض هناك یكون أن یمكن ال أنه موقنة وهي منها: انتقاص أو               للحقیقة
تعزیز بواجب الخاصة والشریعة الحیاة، بنقل الخاصة اإللهیة الشریعة           بین
الكنیسة تعلیم طریقة دائمًا تنسجم أن یجب ولهذا .(91) األصیل الزوجي             الحب
ما الیقین بنفس نكّرر أّنا ولذلك بینهما. الفصل یجوز وال وعقیدتها،             الواقعیة
نوع هو الخالصیة المسیح عقیدة من االنتقاص "رفض بقوله: سلفنا عنه             أعرب

 سام من أنواع المحبة للنفوس" (92).

واقعیة من فیها ما تظهر ال الحقیقیة الكنیسة تعلیم طریقة إن ثانیة جهة               ومن
– اإلنسانیة الشروط جمیع إلیجاد سخّیة متواصلة، جهود ببذل إّال            وحكمة
الخیر لتفّهم منها بّد ال شروط وهي ورعایتها، – والروحیة واألخالقیة             النفسیة

 األدبي والقاعدة األدبیة والعیش بمقتضاهما.

والتواضع والصبر الثبات ذكر الشروط، هذه بین من یجب، أنه في شك من               وما
وسّري الصالة إلى المتواتر واللجوء وبنعمته، باهللا البنویة والثقة المراس            وشدة
الوسائل بهذه المسیحیون األزواج تقّوى ما فإذا .(93) والمصالحة           اإلفخارستیا
الحیاة على فرید تأثیر من الزواج سّر لنعمة بما حّي بشعور االحفتاظ              استطاعوا
التي القدس الروح ونعمة الجنس: على وبالتالي وجوهها، جمیع من            الزوجیة
لقصد وفقًا الجنس استعمال على تساعدهم علیها، ویحافظون األزواج،           یتقبّلها

 اهللا، وكعالمة للحّب الموّحد الخصیب الذي یشّد المسیح إلى الكنیسة.

من به تتمّیز وما الجسدیة الطبیعة معرفة أیضًا الشروط هذه في تدخل              ولكن
هذه مثل وضع على المجال، هذا في العمل، ویجب خصیبة. زمنّیة             فترات
الشبان، من البالغین متناول في كل، وقبل األزواج، جمیع متناول في             المعرفة
في وخبراء، وأطباء أزواج رصینة، وتربیة واضحة معلومات من به یمّدهم             بما

 الوقت المناسب وبطریقة جّدیة.



الذات مراقبة على التربیة إلى تفضي أن المعرفة هذه شأن من فإّن              وبعد،
التربیة وإلى الطهارة، فضیلة إلى الماسة الحاجة هنا ومن علیها:            والسیطرة
الجنس رفض البّتة تعني ال المسیحیة، للنظرة وفقًا والطهارة، علیها.            المستمرة
أخطار الحّب تقي أن بإمكانها روحیة مناعة باألحرى تعني هي بل احتقاره،              أو

 األنانیة والشهوة الهجومیة وتؤّدي به إلى تحقیقه كامًال.

من للكثیرین الكالم والمحبة، بالحكمة غنّي منه بحدس السادس، بولس ترك             وقد
من "ما یقول: العامة رسالته في كتب عندما اختباراتهم: عن لیعربوا             األزواج
حتما یفرض الحّرة، واإلرادة العقل بفعل الطبیعة، جماح كبح أن في             شك
نظامًا الزوجیة بالحیاة الخاص الحّب عن التعبیر یتبع لكي الذات وقهر             التقّشف
الزمنیة الفترات في العّفة، على المحافظة األخص، على تتطّلبه، ما وهذا             قویما،
الحّب یمنع ال األزواج طهارة معه تتجّلى الذي االنضباط هذا ولكن             المحّددة.
االنضباط هذا كان وإذا أسمى. إنسانیًا معنى علیه یضفي بل یعوقه، وال              الزوجي
ذواتهم به یصقلون مفید، أثر من له لما األزواج، فإن متواصًال، جهدًا              یفرض
الطمأنینة من وفیرة بثمار العائلیة الحیاة یمّد وهو الروحیة: الفوائد منه             ویجنون
اآلخر تعّهد على الزوجین من كال ویستحث أخرى، مشاكل حّل ویسّهل             والسالم
تأباه الذي المفرط الذات حّب نبذ على األزواج ویساعد واالحترام،            بالعنایة
یولي أخیرًا وهو بها. والقیام مسؤولیاتهم وعي على ویحفزهم االصیلة            المحبة

 الوالدین سلطة أعمق وأفعل لتربیة البنین" (94).

  
 مسیرة األزواج األدبیة

معرفة وقواعده وقیمه األدبي النظام معرفة دائمًا األهمیة بالغ من -34           
واجب مجال في وتكاثرها الصعوبات بتعاظم األهمیة هذه وتتعاظم           صحیحة،

 احترام هذا النظام.

بالتالي یمكنه فال ویبسطه، الخالق اهللا قصد عن یكشف األدبي النظام كان              ولّما
من العكس على بل الشخص، كرامة یمتهن أن أو اإلنسان یؤذي أمرًا یكون               أن
اهللا خلقه الذي اإلنسان أعماق في وما جهة، من یتجاوب، األدبي النظام إن               ذلك،
ملزمة رفیقة بمحّبة كاملة، خدمة إنسانیته ثانیة، جهة من ویخدم، متطّلبات،             من

 یحّرك اهللا بها كل خلیقة ویعضدها ویقودها إلى سعادته.



هو واعیة، بطریقة المحب الحكیم اهللا لقصد وفقًا یعیش لكي المدعو اإلنسان              لكن
ویحّب یدرك إذن فهو العدیدة: باختیاراته فیومًا یومًا ذاته یبني تاریخي             كائن

 ویفعل الخیر األدبي وفقًا لدرجات نمّوه.

تعضدهم مستمّرة لمسیرة األدبیة، حیاتهم نطاق في أیضًا، معّدون           واألزواج
وتطّورها علیها تحافظ التي الخیور معرفة من المزید في فاعلة خالصة             رغبة
الخیور هذه تجسید في سمحاء مستقیمة إرادة إلى باإلضافة اإللهیة،            الشریعة
مثل إل نظرتهم الشریعة إلى ینظروا أن بالتالي یجوز فال الواقعیة.             باختیاراتهم
وصیة أنها على إلیها ینظروا أن علیهم بل األیام، من اآلتي في إدراكه یتّم                أعلى
ما فإن "ولهذا الصعاب. تذلیل على جاهدین العمل إلى تدعوهم المسیح             السید
"تدرج عینه هو یكون أن یمكن ال المتدّرج الطریق أو التدّرج"، "بشریعة              یدعى
تختلف وصایا صیغ أو درجات اإللهیة الشریعة في كان لو كما             الشریعة"،
في القداسة إلى مدعوون هم األزواج جمیع والظروف. األشخاص           باختالف
یستطیع ما قدر على السامیة الدعوة هذه وتتحّقق اهللا. قصد بحسب             الزواج
من واثق النفس، طیّب وهو اإللهیة، والوصیة یتجاوب أن البشري            الشخص

 نعمة اهللا ومن إرادته الذاتیة" (95).

على األزواج اطالع على أیضًا یعمل أن الكنیسة في التعلیمي األسلوب             وعلى
لهم قاعدة اتخاذها وعلى البشریة" "الحیاة باسم المعروفة الباباویة الرسالة            عقیدة
على للمحافظة الالزمة الشروط لوضع الطاقة جهد باذلین الجنس، ممارسة            في

 هذه القاعدة.

مجمع إلیه أشار ما على الزوجیة، الحیاة مجمل التعلیمي، األسلوب هذا             ویتناول
المسیحیة الحیاة مهّمة في  إطار الحیاة نقل مهّمة تدخل أن یجب فلذلك             األساقفة.
ال أنه أیضًا المفهوم ومن الصلیب. دون القیامة تبلغ أن یمكنها ال التي               الشاملة
على بل والتضحیة، التقشف واجب عن العائلیة الحیاة في االستغناء            یمكن
ویصبح الزوجي الحب لیتعمق طیّبة بنفس به التسلیم یجب ذلك، من             العكس

 ینبوع فرح حمیم.

الكهنة من مؤاتیة وتربیة واالّطالع التبّصر العامة المسیرة هذه           وتتطّلب
هؤالء "إن العائلة: أجل من الرسالة حقل في العاملین والعلمانیین            والرهبان
تحمل التي والروحیة اإلنسانیة مسیرتهم في األزواج مساعدة باستطاعتهم           جمیعًا
وخدمة األدبیة بالشریعة التقّید على صادقًا وعزمًا بالخطیئة شعورًا           معها



األزواج عالقة في ارادتین، بوجود االعتراف من كذلك بّد وال            المصالحة.
ما بین التوفیق إلى ذلك، مع مدعوین، شخصین إرادتا هما تتداخالن،             الحمیمة،
والرفق الصبر من الكثیر له یقتضي ما وهذا وعادات: عقلیة من             لكلیهما
خّص ما في والرأي النظرة توحید المجال، هذا في جدًا، المهّم ومن              والوقت.
جاد سعي هناك یكون أن الضرورة ومن الكهنة: لدى والرعویة، األدبیة             الشؤون
تعب من المؤمنون یعاني لكیال علیه واإلبقاء الرأي في اإلنسجام هذا توفیر              إلى

 الضمیر (96).

الحقیقي الحّب في ما واختبروا اكتشفوا لو فیما األزواج، على المسیرة             وتسهل
األمام، إلى وتدفع تحّرر طاقة من الرب وصّیة وتعرضه اإلنجیل یقّدمه             الذي
واعتمدوا المسیح بنعمة ووثقوا قدرها حق الكنیسة عقیدة قّدروا قد یكونوا أن              بعد
 على ما یمّدهم به رعاة النفوس والجماعة الكنسیة بمجملها من مساعدة ورعایة.

  
 ترسیخ قناعات وتقدیم مساعدات عملیة

الجماعة على مشروعًا، تنظیمًا الوالدات تنظیم صعوبة خّص ما في -35           
عملیة مساعدات وتقدیم قناعات ترسیخ بواجب األیام، هذه في تقوم، أن             الكنسیة
حقًا بطریقة واألمومة، األبّوة الحیاة في یرعوا أن في یرغبون الذین             لجمیع

 مسؤولة.

في تقّدم من العلمي البحث أحرز بما المجال، هذا في تفرح، إذ الكنیسة،               وإن
هذه مثل تعمیق على وتشّجع أدق، معرفة المرأة لدى الخصبة األوقات             معرفة
أطباء – الذین جمیع وبقوة مجددا تحّض أن إّال یمكنها ال وتوسیعها،              الدروس
باستطاعتهم – والمتزّوجین مرّبین أم زواجیین، مستشارین أم خبراء أم            كانوا
للفعل بما عینه الوقت في متقیدین الحیاة في حبهم تعزیز على األزواج،              مساعدة
بذل على العزم معناه وهذا وغایات. بنیة من الحّب هذا عن یعرب الذي               الزوجي
لتنیظم الطبیعیة بالطریقة للتعریف األسالیب خیر واعتماد الجهد من           المزید

 اإلخصاب وتقدیرها وتطبیقها (97).

الذین األزواج هؤالء یؤّدیها أن ویجب یمكن التي الشهادة جدًا لغالیة             وإنها
والحیاة الحّب عن لهم فكّونوا محّددة، أوقات في العّفة التزام مشتركین             اعتزموا
وكل لقد " فقال: السادس، بولس المعنى بهذا كتبه ما وهذا راجحًا. ناضجًا               رأیا



وهي وعذوبة، قداسة من الشریعة هذه في ما للناس إظهارهم مهمة إلیهم              اهللا
 شریعة تشّد حّبهم إلى مساندتهم حّب اهللا صانع الحیاة البشریة" (98).

  
 2) التربیة

 واجب الوالدین وحقهم في ما خّص التربیة

االشتراك إلى األساسیة األزواج دعوة في جذورها التربیة مهّمة وتغرس -36           
إنسانًا الحّب ومن الحّب في بایالدهم الوالدین، أن ذلك الخالق: اهللا عمل              في
مهّمة عاتقهم على یأخذون والتطّور، النمّو إلى دعوة ذاته في یحمل             جدیدًا
المجمع به ذّكر ما وهذا كاملة. إنسانیة حیاة یحیا أن على فّعالة مساعدة               مساعدته
على فیقع الحیاة، أوالدهم أعطوا قد الوالدین، أن "بما بقوله: الثاني             الفاتیكاني
بأنهم االعتراف الصفة، بهذه ویجب، یرّبوهم، بأن جدًا الخطیر الواجب            عاتقهم
من هي التربویة الوالدین ومهمة ألوالدهم. والرئیسیون األولون          المرّبون
فمن بها. القیام عن هم تقاعسوا ما إذا عنها، االستعاضة یعسر بحیث              األهمیة
والناس اهللا تجاه واالحترام المحّبة تسوده الذي العائلي الجو خلق الوالدین             واجب
فاألسرة واجتماعیة. شخصیة كاملة، تربیة أوالدهم تربیة على یساعدهم           والذي

 إذن هي المدرسة األولى للفضائل االجتماعیة الضروریة لكل مجتمع" (99).

الحیاة بنقل لعالقته جوهري بأنه التربیة في وواجبهم األزواج حق            ویتحّدد
والرتباط التربوي اآلخرین واجب إلى بالنسبة وأولي أساسي وبأنه           البشریة،
ألنه عنه، غنى وال بدیل ال وبأنه نوعه، من فرید محبة برباط واألبناء               الوالدین

 ال یجوز تكلیف اآلخرین القیام به بكامله وال انتزاع اآلخرین هذا الواجب.

یحّدد الذي األساسي العنصر أن ننسى أن یمكن ال المیزات، هذه عن              وفضال
بالعمل یكتمل الذي الوالدي واألم األب حب هو إنما التربوي الوالدین             دور
ینبوعًا كان الذي الوالدین حب إن ویكّملها: الحیاة بخدمة یقوم فیما             التربوي
القیم بهذه وتغنیه عملي تربوي نشاط كل وتسّیر تحّرك وقاعدة روحًا             یصبح
أثمن هي التي التضحیة وروح والتجّرد والخدمة والطیبة والثبات الرقة            وهي

 ثمار الحب.

  
 التربیة على ما في الحیاة اإلنسانیة من قیم جوهریة



یوم، كل متزایدة صعوبات التربوي عملهم في یواجهون الوالدین أن برغم -37            
قیم من اإلنسانیة الحیاة في ما على وشجاعة، بثقة أبناءهم، ینشئوا أن              فعلیهم
استخدام في الحریة من بقدر ینعمون وهم األبناء یكبر أن من بّد وال               ضروریة.
قیمة "أن موقنین حیاة، نمط والقناعة البساطة من یتخذوا وأن الدنیویة،             الخیور

 اإلنسان بما هو أكثر مّما هي بما له" (100).

ما بسبب النزاعات، وتمّزقه التوترات به تعصف مجتمع وفي ذلك، عن             وفضًال
األوالد یتّفهم أن ینبغي واألنانیة، الفردیة إلى مختلفة نزعات من الناس             بین
كرامة من منهم لكل ما احترام على وحدها الناس تحمل التي الحق العدالة               معنى
العنایة على یقوم الذي الصحیح الحب معنى األخص على یتفهموا وأن             شخصیة،
هي، والعائلة وحاجة. فقرًا أشدهم والسیما لآلخرین، المجّردة والخدمة           الخالصة
شراكة بوصفها إنها االجتماعیة: الفضائل ومنبع األولى المدرسة الحقیقة،           في
التي الذات، هبة وتبدو نمّوها. على وتعمل تقودها قاعدة الذات هبة في تجد               حب
أن یجب التي الذات لهبة والقاعدة المثل وكأنها بینهم، فیما المحبة األزواج              تلهم
معًا تعیش التي األجیال مختلف وبین واألخوات، اإلخوة بین العالقات في             تتحقق
أیام العائلة، في یوم كل یمارسان اللذان والمشاركة االتحاد ویشّكل العائلة.             في
فاعلة بطریقة األبناء معه یدخل وأنجعه، تعلیمي أسلوب أثبت والشّدة،            الفرح

 واعیة، مثمرة، في عالم المجتمع األوسع.

المدعوین للوالدین منه بّد ال شرط أیضًا هي ذات، كهبة الحب، على              والتنشئة
انحدارًا تنحدر حضارة وأمام ألبنائهم. فطنة واضحة جنسیة تربیة توفیر            إلى
ضیقة بطریقة وتمارسه تقبله دامت ما "السوقة"، مستوى إلى بالجنس            كبیرًا
خدمة تعتمد أن یجب أنانیة، فیها لذة من توّفره وبما بالجسد، تربطه              مخزیة
فالجنس شخصیة: وفعًال حقًا تكون جنسیة بثقافة یسّمى ما على التربویة             الوالدین
عندما العمیق معناه ویتجّلى – ونفسًا جسدًا – بكامله لإلنسان كنز الواقع              في

 یحمل اإلنسان على هبة ذاته في الحب.

تحت وواجب، أولي حق للوالدین هي التي الجنسّیة التربیة تتحّقق أن             ویجب
التربویة المراكز في أم البیت في أكان سواء وبسهرهم، الوالدین هؤالء             رعایة
بقاعدة المجال، هذا في مجددا، الكنیسة وتذكر علیها. ویسهرون یختارونها            التي
التربیة على بالمساعدة تقوم عندما بها، تتقید أن للمدرسة ینبغي التي             االستطراد

 الجنسیة مستلهمة الروح عینها التي تلهم الوالدین.



كفضیلة الطهارة على التربیة إهمال المجال، هذا في اإلطالق، على یجوز             وال
من للجسد ما الحترام وتؤهله الشخص لدى األصیل النضج تطویر على             تعمل
ذلك، على عالوة المسیحیین، الوالدین وعلى به. وللتسامي زواجي"           "معنى
وافیة، وعنایة خاصًا انتباها یولوا أن اإللهیة، الدعوة عالمات یالحظون            عندما
للجنس تجعل التي هذه الذات لهبة صیغة أسمى أنها على البتولیة، على              التربیة

 معناه.

األدبیة، والقیم الشخص جنس مفهوم بین القائمة الوثقى الروابط إلى            ونظرًا
كضمانة واحترامها األدبیة القواعد تفّهم إلى باألوالد التربیة تؤدي أن            وجب

 ثمینة ال غنى عنها لنمّو شخصي مسؤول في شؤون الجنس.

التربیة من االنتشار كثیر نوعًا المعارضة أشّد الكنیسة تعارض السبب            ولهذا
– یقود وحافز اللذة الختبار إعداد إّال هو وإن األدبیة، المبادئ یتجاهل              الجنسیة
االثم طریق وفتح الصفاء فقدان إلى – البراءة سّن في یزالون ال من               حتى

 أمامهم.

  
 الرسالة التربویة وسر الزواج

آنفًا، إلیه أشرنا ما على المتأصلة، التربویة المسیحیین الوالدین مهّمة إن -38            
الزواج سر في خاصًا جدیدًا ینبوعًا لها تجد الخّالق، اهللا عمل في مشاركتهم               في
المهّمة هذه أن یعني وهذا فریدة، مسیحیة تربیة أبنائهم لتربیة یكّرسهم             الذي
ومشاطرة والمحبة، السلطة الراعي والمسیح اآلب اهللا مشاطرة إلى           تدعوهم
وسائر والقّوة والمشورة، بالحكمة، یغنیهم سّر وهذا الوالدیة، محبتها األم            الكنیسة
 هبات الروح القدس، لیساعدوا أبناءهم على إدراك نضجهم اإلنساني والمسیحي.

إلى دعوة وكونه كرامة من له ما الزواج سّر معین من التربیة واجب               وینهل
الكنیسة، هذه أعضاء بنیان على تعمل خاصة حقیقیة خدمة الكنیسة،            "خدمة"
بحیث والجمال السمّو من هي المسیحیون الوالدین بها یقوم التي الخدمة هذه              وأن
"إن فقال: الكهنوتیة، بالخدمة مقابلتها في یتردد لم توما القدیس            أن
فقط، الروحیة الخدمة بحسب علیها ویحافظ الروحیة الحیاة ینشر           بعض    الناس
والروحیة الجسدیة الخدمة بحسب وبعضهم الدرجة، سّر اختصاص من           وهذا
ایالد على والمرأة الرجل فیه یتّفق الذي الزواج سر بواسطة یتم وهذا              معًا،

 البنین وتربیتهم على عبادة اهللا" (101).



عندما المسیحیون الوالدون یتسّلمها التي بالرسالة الیقظ الحّي الشعور           وإن
إلى كبیرة وثقة بال بطمأنینة االنصراف على یساعدهم الزواج، سر            یقتبلون
من علیهم بما شاعرون عینه، الوقت في وهم أبنائهم، تربیة بخدمة             القیام
وهكذا أبنائهم. في الكنیسة یبنوا لكي ویرسلهم یدعوهم الذي اهللا تجاه             مسؤولیة
وأمًا، معّلمة والسر، الكلمة تجمعها منزلیة كنیسة كأنها المعمودین، عائلة            تصبح

 في وقت معًا، على مثال الكنیسة الكبرى.

  
 اختبار الكنیسة األول

بجمیع أبنائهم بمّد المسیحیین الوالدین على تقضي التربویة المهمة إن -39           
من أكان سواء تدریجیا، شخصیاتهم تنضج لكي عنها غنى ال التي             العناصر
التي التربویة العناصر إلى یعودوا أن إذن فعلیهم الكنسیة. أم المسیحیة             الناحیة
یمكن سامیة مفاهیم أیة إلى ألبنائهم یظهروا أن على ویحرصوا ذكرها             سبق
الوالدین إدراك إن ذلك، عن وفضًال یقوداهم. أن المسیح ومحبة            اإلیمان
للمسیح وأخ اهللا، ابن نمّو على السهر في إلیهم اهللا وكلها التي المهّمة               المسیحیین
هبة ترسیخ بواجب القیام في یساندهم للكنیسة، وعضو القدس، للروح            وهیكل

 النعمة اإللهیة في نفوس أبنائهم.

"ال العبارات: بهذه المسیحیة التربیة مفهوم الثاني الفاتیكاني المجمع وصف            وقد
إلى األخص، على بل البشري... الشخص نضج تأمین إلى فقط التربیة             تهدف
یوم كل یزدادون الخالص، سر معرفة في تدریجیًا یدخلون الذین المعّمدین             جعل
(راجع والحق بالروح اآلب اهللا ویعبدون نالوها، التي هذه اإلیمان لعطیة             وعیًا
من یمّكنهم نحو على ویتطّورون الطقسي، العمل في سیّما وال ،(23 ،4              یو
4 (أفسس الحق وقداسة البّر في الجدید، اإلنسان بحسب الشخصیة حیاتهم            توجیه
قامة ملء إلى الكامل، اإلنسان مستوى إلى بلغوا ما إذا وهكذا، ،(24 – 22 ،               
ذلك، عن فضًال وهم، السّري. الجسد نمو في ساهموا ،(13 ،4 (أفسس              المسیح
،3 بطرس 1 (راجع فیهم الذي للرجاء الشهادة أداء یتعّودون دعوتهم،             بوعیهم

 15)، والمساهمة في تطویر العالم تطویرًا مسیحیًا" (102).

بها، وتوّسع الفاتیكاني المجمع عقیدة مبادئ أخذ وقد أیضًا، األساقفة            ومجمع
بواسطتها اإلنجیل ینتقل حقًا خدمة التربویة، المسیحیة العائلة رسالة           أعلن
للمبادئ أولیا تلقینا ما، ونوعا إیمان، مسیرة العائلیة الحیاة تصبح بحیث             وینتشر



السادس: بولس كتب ما حّد وعلى المسیح. خطى في للسیر ومدرسة             المسیحیة،
) باإلنجیل" رون ویبشَّ رون یبشِّ أعضائها جمیع المهّمة، هذه تعي التي العائلة            "إن

.(103 

أول عینها، الحیاة شهادة وبفضل التربویة، الخدمة هذه بسبب الوالدون،            ویكون
ذلك، فوق أبنائهم، مع الصلوات رفعوا ما وإذا باإلنجیل. أبناءهم رون یبشِّ             من
المسیح جسد صمیم في وأدخلوهم اهللا، كالم قراءة إلى معهم            وانصرفوا
حقا، والدین كانوا األولیة، المسیحیة المبادئ بتلقینهم والكنسي،          اإلفخارستي
التي الحیاة تلك أیضًا بل وحسب، الجسدیة الحیاة ولدوا قد یكونون ال              أعني

 تجري، بواسطة التجّدد بالروح، من صلیب المسیح وقیامته.

آباء تمّنى وجه، أحسن على مهمتهم إتمام من المسیحیون الوالدون یتمّكن             ولكي
واضحًا، مالئما، یكون العائلة، الستعمال مسیحي تعلیم كتاب وضع           المجمع
أن األسقفیة المجالس إلى بإلحاح ویرغب الجمیع. على المتناول وسهل            مختصرًا

 تكّب جاهدة على إعداد هذا التعلیم.

  
 العالقات بسائر المؤسسات التربویة

وال الوحیدة الجماعة لیست لكنها األولى، التربویة الجماعة هي العائلة -40           
عینها والكنسیة والمدنیة المجتمعیة اإلنسان میزة أن ذلك سواها: وجود            تنفي
مختلف به یقوم منّظم تعاون نتیجة یكون تنظیما وأدق أوسع بعمل بالقیام              تقضي
وواجبه منهم كل حق من كان ولو جمیعًا، هؤالء عن غنى وال المّربین،               أنواع

 أن یعمل وفق ما له من صالحیة ویساعد على قدر طاقته (104).

الرعویة الرسالة في خطیرة خاصة أهمیة التربویة المسیحیة العائلة           ولمهّمة
األهل بین جهة من تقوم، جدیدة تعاون صیغة بإیجاد یقضي وهذا             المنظمة:
بالشؤون المعنیة الفئات مختلف بین ثانیة، جهة ومن المسیحیة،           والجماعات
خاصة عنایة الكاثولیكیة المدرسة تجدید یولي أن یجب ولهذا والرعاة.            التربویة

 أولیاء الطلبة، ومن جهة ثانیة، إنشاء جماعة تربویة ممتازة.

ومعتقدهم تتالءم التي التربیة اختیار في األهل حق ضمان كل، قبل             ویجب
الممكنة، المساعدات بجمیع العائالت تمّدا أن إذن والكنیسة الدولة فعلى            الدیني.
الكنیسة، على كما الدولة على ولهذا التربوي. بواجبها ینبغي، ما على تقوم،              لكي
مشروع، بوجه تتطلّبها، التي والنشاطات المؤسسات تلك وتطّور تنشئ           أن



إذن ینسیّن فال العائالت. وحاجات المساعدات هذه تتوافق أن ویجب            العائالت:
أّول األهل جعل اهللا أن مدارس مسؤولیة المجمع في یتوّلون الذین جمیع              البّتة
الحق هذا انتزاع اإلطالق، على یمكن، وال شأنا، وأهّمهم ألوالدهم            المرّبین

 منهم.

خطیر، واجب األهل عاتق على یقع له، وكتتّمة الحق هذا مقابل في أنه               غیر
المدارس معلمي مع بّناءة وّدیة، عالقات إلقامة باستطاعتهم ما یبذلوا أن             وهو
عقائد المدارس في الواقع، في تعّلم، كانت وإذا عنها.           والمسؤولین
سائر مع باالتفاق نفسها، العائلة واجب فمن المسیحي،          تناهض     اإلیمان
الجهد، قصارى تبذل أن أمكن، إذا العائالت، اتحاد طریق وعن            العائالت،
في العائلة، وتحتاج اإلیمان. عن یبتعدوا لكیال األحداث لمساعدة حكیمة            وبطریقة
یجوز ال الذین النفوس رعاة بها یقوم أن یجب خاّصة مساعدة إلى الحالة،               هذه

 لهم أن یتناسوا أن لألهل حقا ال ینتزع في إیكال أوالدهم إلى الجماعة الكنسیة.

  
 

 خدمة الحیاة المتعّددة األشكال

الطرق، اختالف على الحیاة، بخدمة الخصیب الزوجي الحّب یتجّلى -41          
وفي مقامها. یقوم أن یمكنه شيء من وما والتربیة، اإلیالد وأخّصها             وأقربها
العائلة خصب على یشهد اإلنسان إلى یوّجه صحیح حب فعل كل إن              الواقع،
لآلخرین  من الذات هبة هو الذي الحّب، في لما ینصاع ألنه ویكّمله،             الروحي

 باطنیة حّیة.

والسّیما األزواج على للجمیع، والملزمة األهمیة البالغة النظرة هذه           وبوحي
 الذین اختبروا العقرة الجسدیة، أن یتصّرفوا ویعملوا.

لألب أبناء الناس، جمیع في اإلیمان، بعین ترى، التي المسیحیة العائالت             وعلى
أخرى، عائالت أوالد مساعدة إلى خاطر بطیبة تسارع أن الواحد،            السماوي
وهكذا الواحدة. اهللا أبناء عائلة كأعضاء بل كغرباء، ال بالمحبة            وتخّصهم
روابط حدود وراء ما إلى محبتهم دائرة توسیع المسیحیون الوالدون            یستطیع
الواقع في عنها تعرب والتي النفس في المتأصلة الوشائج برعایتهم والدم،             اللحم
إلى الحاجة أمّس في یكونون ما غالبًا أخرى، عائالت ألبناء المؤداة             الخدمة

 ضروریات العیش.



أوالد لتبّني استعدادًا أكثر أنها حیاتها في تظهر أن المسیحیة العائالت             وعلى
في ما مجددًا هؤالء اكتشف ما إذا بحیث ولتعّهدهم، أهلهم، تركهم أو أهلهم               فقدوا
ما مسیحیون أهل لهم یظهر ما یختبروا أن استطاعوا ومحبة، دفء من              العائلة
وتغتني بالحیاة، وثقة بطمأنینة یشّبون وهكذا وعنایة، محبة من اهللا أّبوة             في

 العائلة، في الوقت عینه، بما في هذه اإلخّوة الموّسعة، من فوائد روحیة.

روح ثمرة أعني المستمرة، الخّالقة" "طاقته العائالت لخصب یكون أن            ویجب
من مجتمعنا في ما لترى القلوب عیون یفتح كأنه الذي الروح هذا العجیبة،               اهللا
ما وفي ومواجهتها. تحّملها على العزائم یشّدد والذي ومشّقات، جدیدة            حاجات
ذلك نشاطها: فیه تمارس جدًا واسع مجال العائالت أمام ینفسح األمر، هذا              خّص
هذا الیوم هو إنما باألوالد، العنایة إهمال من أكثر الواقع، في البال یقلق ما                أن
والمعاقین، والمرضى، العجزة بقسوة یصیب الذي والثقافي االجتماعي          التمییز

 والمدمنین، والمساجین سابقًا وسواهم من أمثالهم.

حاجات أن ذلك المسیحیة: العائالت لدى واألمومة األبّوة حدود كثیرًا یوّسع             وهذا
الرب إن الخصیبة. لمحبتها روحیا تحّدیا یشكل سواها والكثیر هذه            عصرنا

 یسوع، ال یزال، مع العائالت وبواسطتها، یوالي رحمته على الجماهیر.

  
 ثالثًا- المشاركة في تطویر المجتمع

  
 العائلة، خلیة المجتمع األولى، الحّیة

البشري المجتمع أصل الزوجیة الشركة من جعل قد الخالق كان "لما -42            
 وأساسه... كانت األسرة.... الخلّیة األولى الحّیة للمجتمع" (105).

تغذیه وهي أساسه لكونها عضویًا، حیاًُ ارتباطًا بالمجتمع العائلة           وترتبط
وفي المواطنون، یولد العائلة ففي الحیاة. خدمة في بوظیفتها بقیامها            باستمرار
المجتمع حیاة تنعش التي االجتماعیة الفضائل لتلك مدرسة أول یجدون            العائلة

 وتعمل على تطویره.

على تنفتح لكنها ذاتها، على تنطوي ال ودعوتها بطبیعتها العائلة فإن             وهكذا
 غیرها من العائالت وعلى المجتمع، فیما تقوم بوظیفتها االجتماعیة الخاصة.

  
 الحیاة العائلیة اختبار اتحاد ومشاركة



العائلة حیاة یطبع أن یجب الذي عینه، والمشاركة االتحاد اختبار إن -43            
 الیومیة، یشكل أول مساهمة أساسیة تقوم بها العائلة في سبیل خیر المجتمع.

العطاء" "مجانیة قاعدة وتسّیرها العائلیة الجماعة أعضاء بین العالقات           وتطّور
المصلحة على تتعالى ومحبة وحوارا، ولقاء، سمحاء، ضیافة تتجّسد           التي
كرامة على القاعدة هذه تحافظ فیما وثیقا، وتضامنا سخّیة وخدمة            الخاصة،

 الجمیع وكّل منهم وترعاها بوصفها األساس الوحید للقیم.

العائلة، في ناضجًا أصیًال تطویرًا األشخاص اتحاد تطویر یصبح           وهكذا
عالقات إقامة على یحفز ومثًال االجتماعیة، للحیاة األساسیة األولى           المدرسة

 موّسعة تتمّیز باالحترام والعدالة والحوار والمحبة.

الفّعالة والوسیلة المهد هي المجمع، آباء إلیه أشار ما على العائلة، إن هنا               من
تسهم وهي علیه: شخصّیة شبه سمة والضفاء إنسانیة أكثر المجتمع            لجعل
بطریقة تعاش حیاة من التمّكن على بالعمل العالم، بناء في عمیقًا فریدًا              إسهامًا
الَخَلف. إلى ونقلها "والقیم" الفضائل على خاصة، المحافظة، وعلى حقا            إنسانیة
وتتبادل أجیال عّدة "تلتقي الثاني الفاتیكاني المجمع في ورد ما على العائلة              وفي
مقتضیات وسائر األفراد حقوق بین وللتوفیق أوسع حكمة الكتساب           التعاون

 الحیاة االجتماعیة" (106).

جماعة لیضحي الشخصي، الطابع المتزاید فقدانه خطر یهّدده مجتمع           وأمام
عواقب من علیهم یجّره لما إنسانیتهم، من الناس وتجّرد إنسانیة ال             نكرات
المخدرات، تعاطي وعادة كالعنف، – الضیاع أشكال من شكل غیر            وخیمة
ما الهائلة الطاقات من وتنشر تملك الیوم العائلة تزال ال – اإلرهاب              واستخدام
باستمرار وتوعیته واإلغفال، التجهیل ظالم یشبه مّما اإلنسان انتشال من            یمّكنها
حّیة بطریقة وادخاله، عمیقة، بإنسانیة وإغنائه شخصیة، كرامة من له ما             على
في خاص، طبع من به ویتمّیز وحدها، نسج هي طبیعة من به یتفّرد بما                فاعلة،

 إطار المجتمع.

  
 دور العائلة االجتماعي والسیاسي

اإلیالد عمل على االجتماعي العائلة دور یقتصر أن اإلطالق على یجوز ال -44             
 والتربیة، وأن كان یجد فیها صیغته األولیة التي ال غنى عنها للتعبیر عن ذاته.



من بالكثیر تهتم أن واجبها من بل ال ومجتمعة، منفردة العائالت             وباستطاعة
حال، كل وعلى الفقراء، جانب في األخص وعلى االجتماعیة، الخدمة            أعمال
التابعة واالسعاف الرعایة مؤسسات تتمكن ال التي والحاالت الناس           بجمیع

 للسلطات العامة من أن تنفذ إلیها.

أن یجب التي الخاصة میزته له المجتمع سبیل في العائلة به تقوم الذي               والعمل
یكبرون األوالد یأخذ عندما والسّیما األكید، والتشجیع التعریف من المزید            تلقى
المستطاع، قدر على به، القیام إلى یندفع أن یجب عمل وهو فشیئًا شیئًا               ویشّبون

 جمیع أفراد العائلة (107).

جمیع في مجتمعنا في للضیافة ما على التشدید من المجال، هذا في              والبّد،
لمن قلبنا األخص، وعلى بیتنا، أبواب فتح من متعاظمة: أهمیة من             أشكالها،
تستخدمه لها بیت من عائلة كل تمكین بمسؤولیة االلتزام إلى إخواننا، من              یطرقه
على مدعوة، المسیحیة والعائلة وتزدهر. فیه وتنمو إلیه تأوي طبیعي            كمنزل
) الغرباء" ضیافة على "داوموا بقوله: الرسول إلیه ینّبه ما تقّبل إلى             األخص،
على وعاملین محّبته، في ومشاركین المسیح، السید بمثل بالتالي مقتدین ،(108           
ماء كأس الصغار هؤالء أحد سقى "ومن بالعنایة: المعوز الفقیر األخ             إحاطة

 بارد ألنه تلمیذي، فأجره، الحق أقول لكم: لن یضیع" (109).

فمن السیاسي: التدّخل حیث من اجتماعي بدور تقوم أن كذلك العائلة             وعلى
شرائع تمّس لكیال فقط لیس كل، قبل الجهد، طاقة تبذل أن العائالت              واجب
الحقوق هذه تساند لكي بل وواجباتها، العائلة بحقوق ومؤسساتها           الدولة
وعیًا العائالت تعي أن یجب ولذلك جازمة. بطریقة عنها وتدافع            والواجبات
وأن العائلیة" "بالسیاسة یسّمى ما في األول" بالدور "تقوم أن علیها أن              متزایدًا
هذه الضحایا أولى العائالت كانت وإّال المجتمع، تطویر بمسؤولیة           تضطلع
إلیه نّبه ما وأن بها. تعبأ أن دون إلیها بالنظر اكتفت قد تكون التي                األضرار
أیضًا یشمل الفردي، الُخُلق قاعدة تخّطي واجب بشأن الثاني الفاتیكاني            المجمع

 العائلة بما هي عائلة" (110).

  
 المجتمع في خدمة العائلة



على العائلة بانفتاح تقضي والمجتمع العائلة بین الوثقى العالقات أن وكما -45            
أال المجتمع على كذلك تفرض فهي وتقّدمه، تطّوره في واشتراكها            المجتمع

 یتخّلى عن أول واجب له وهو احترام العائلة ومساعدتها.

جمیع مصالح رعایة في تتكامل والمجتمع العائلة وظائف أن في شك من              وما
أن الدولة، والسّیما المجتمع، واجب من لكن تطویرها، وفي منهم، وكّل             الناس،
،(111) أساسي" ذاتي، بحق یتمتع "مجتمعا بوصفها بالعائلة بالتالي           تعترف
 وأن تلتزم التزامًا خطیرًا بالعمل، نظرا إلى ارتباطها بالعائلة، بمبدأ االستطراد.

العائالت من تنتزع أن لها یجوز وال الدولة تستطیع ال المبدأ، هذا من               وانطالقًا
علیها لكن مجتمعة، أم كانت منفردة السواء، على بها القیام یمكنها التي              األدوار
وتشجعها مسؤولة مبادرات من العائالت به تقوم ما اإلمكان، قدر ترعى،             أن
عنها غنى ال أكیدة فائدة العائلة في أن منها یقینا العامة، السلطات وعلى               علیها.
االقتصادیة المساعدات الطاقة، قدر على للعائالت، تقدم أن المدنیة،           للجماعة
علیها بما لتنهض إلیها تحتاج التي والثقافیة والسیاسیة والتربویة           واالجتماعیة

 من مسؤولیات.

  
 شرعة حقوق العائلة

التعاضد مجال في والمجتمع العائلة بین المتبادل للعمل مثال أفضل إن -46            
 والتطویر، غالبًا ما ینقضه نقضًا خطیرًا ما بینهما من تباعد ونزاع.

المجمع أكده ما على البلدان، من كثیر في العائالت حالة إن الواقع              وفي
دونما تهمل، والشرائع فالمؤسسات سیئة: وحتى صعبة حالة هي إنما            باستمرار،
تنتهك، ال حقوق من البشري وللشخص للعائلة بما االعتراف حق،            وجه
ومتطّلباتها قیمها في بعنف یهاجمها لكنه العائلة، یخدم بأّال یكتفي ال             والمجتمع
األساسیة المجتمع خلّیة اهللا، لقصد وفقًا هي، التي العائلة إن هنا من              األساسیة.
ذاتها ترى كانت، جماعة وأیة الدولة قبل بها خاصة وواجبات حقوق             وذات
وحتى المساعدة بواجب القیام في ومماطلته وتسویفه المجتمع ضحیة           وكأنها

 ضحیة ظلمه الفاضح.

المجتمع وجه في العائلة حقوق عن وبقوة علنًا الكنیسة تدافع السبب             ولهذا
المجمع آباء األخص على ذّكر وقد تطاق. ال تجاوزات من یرتكبانه وما              والدولة

 في ما ذّكروا به، بحقوق العائلة التالیة:



عائلة تأسیس في الفقراء والسیّما إنسان، كل حق أعني والتطور، الوجود             -  حق
 وإعالتها بالوسائل المناسبة.

 - حق ممارسة وظیفتها في نقل الحیاة وتربیة البنین.

 - حق الحیاة الزوجیة والعائلیة الحمیمة.

 - الحق في ثبات الوثاق الزوجي والمؤسسة الزواجیة.

األدوات باعتماد والثقافیة، الدینیة والقیم الخاصة للتقالید وفقًا البنین تربیة حق -            
 والوسائل والمؤسسات الالزمة.

وعلى واالقتصادي والسیاسي، واالجتماعي، الطبیعي، باألمن التمتع حق -         
 األخص للفقراء والمرضى.

 - الحق في مسكن یتالءم وحیاة عائلیة الئقة.

والثقافیة واالجتماعیة، االقتصادیة، العامة، السلطات أمام والتمثیل التعبیر حق -          
 وأمام السلطات الخاضعة لها، سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة اتحادات.

بوظیفتها العائلة قیام بغیة أخرى ومؤسسات عائالت مع اتحادات إنشاء حق -            
 على أنسب وجه وأفضله.

العقاقیر من مؤاتیة، وتشریعات مؤسسات بواسطة القاصرین، حمایة حق -          
 المضّرة، والخالعة، والكحول، الخ.

 - حق التسلیة السلیمة التي ترعى في الوقت عینه قیم العائلة.

 - حق العجزة في حیاة الئقة ومیتة الئقة.

 - حق الهجرة كعائلة بحثا عن حیاة فضلى (112).

بتفّحص الصریح المجمع مطلب إلى استجاب الذي الرسولي، الكرسي           وسیعنى
المراجع على لتعرض العائلة" حقوق "شرعة وبوضع بإمعان، االقتراحات           هذه

 والسلطات العامة المختّصة.

  
 ما للعائلة المسیحیة من نعمة وما علیها من مسؤولیة

أصیلة جدیدة بصورة تتناول عائلة بكل الخاصة االجتماعیة الوظیفة إن -47           
الزواج، في ما یشمل إذ فالسر، وبعد الزواج. على المؤسسة المسیحیة             العائلة
ویستحثهم المسیحیین والوالدین األزواج یؤهل بشریة، حقیقة من أبعاده،           بكل
یتعاطون فیما اهللا، ملكوت "یطلبوا أن من ویتمكنوا كعلمانیین دعوتهم یحیوا             لكي

 األمور الزمنیة وینّظمونها وفقًا لشریعة اهللا" (113).



التي الرسالة أي الملوكیة، بالرسالة فتتعّلق والسیاسیة االجتماعیة الوظیفة           أما
عینه، الوقت في یتلّقون، فیما الزواج، سّر بقّوة المسیحیون األزواج فیها             یشترك

 وصّیة ال یجوز لهم أن یتجاهلوها، ونعمة تساندهم وتستحثهم.

رضّیة، طیّبة بنفس الجمیع، أمام الشهادة لتأدیة المسیحیة العائلة تدعى            وهكذا
الفقراء باألولویة" "مفّضلة االجتماعیة، بالقضایا االهتمام إلى         منصرفة
بالمحبة تخّص أن المسیح، السید خطى في تسیر وهي ، یجب ولهذا              والهامشین.
السن، في والطاعنین والبائسین، جوعًا، یتضّورون من والسّیما الفقراء،           جمیع

 والمرضى، والمدمنین تعاطي المخّدرات، ومن ال عائلة لهم.

  
 من أجل نظام دولي جدید

عالمیة، أبعاد من االجتماعیة، القضایا مختلف أیامنا، في تأخذه لما نظرًا -48            
أن فعلیها جدیدًا: اتساعًا تتسع المجتمع بتطویر المتعلقة وظیفتها العائلة            ترى
تضامن طریق عن إّال مجال، ال دام ما جدید، دولي نظام تحقیق في               تساهم
العالم، في بالعدالة المتعلقة الخطیرة الكبیرة القضایا مواجهة إلى وثیق،            عالمي
بین الروحي واالتحاد حّلها. على وبالعمل البشریة، وسالم الشعوب           وحریة
تحییها والتي المشتركین والرجاء اإلیمان في الراسخة المسیحیة          العائالت
الناس بین والسالم واإلخوة والمصالحة العدالة توّلد داخلیة طاقة یشكل            المحبة،
فهي الصغرى"، "الكنیسة هي المسیحیة العائلة أن وبما وتنمیها. القیم هذه             وتنشر
بهذه ولتمارس للعالم، وحدة عالمة لتكون الكبرى" "الكنیسة مثال على            مدعّوة،
إلیهما یسعى اللذین المسیح ولسالم للملكوت فتشهد النبویة، وظیفتها           الصفة،

 العالم بأسره.

خدمة من تقّدم بما تحقیقه إلى تسعى أن المسیحیة العائالت بإمكان ما              وهذا
والمحّبة والعدالة والحرّیة الحقیقة تعتمد حیاة َمَثل األوالد بإعطاء أي            تربویة،
ومؤسساته، المجتمع تنمیة مسؤوًال ناشطًا التزامًا بالتزامها سواء لها،           قاعدة
بقضایا خاصة المعنّیة المنظمات الطرق، بشتى بمساعدتها، أم إنسانیة،           بطریقة

 النظام الدولي.

  
 رابعًا- المشاركة في حیاة الكنیسة ورسالتها

  



 العائلة في سر الكنیسة

تضعها التي تلك أعني الكنسیة: وظیفتها المسیحیة، العائلة وظائف أهم من -49            
الكنیسة حیاة في بمشاركتها العصور، مّر على اهللا، ملكوت بناء خدمة             في

 ورسالتها.

في التعّمق من البّد وخصائصها، وماهیتها المشاركة هذه أساس فهم            والحسان
من تجعل حمیمة عدیدة روابط من المسیحیة العائلة إلى الكنیسة یشّد ما              بحث
العائلة هذه تكون بحیث ،(114) منزلیة) (كنیسة مصغرة" "كنیسة شبه            العائلة
توّلد األم الكنیسة إن كّل، وقبل الكنیسة. لسر تاریخیًا وتمثیًال حّیة صورة              بدورها
تلقتها التي الخالصیة بالرسالة نحوها بقیامها وتبنیها وتنشئها المسیحیة           العائلة
ما أي الحقیقیة، هویتها للعائلة اهللا، كلمة بإعالنها الكنیسة، وتكشف سّیدها.             من
تحتفل عندما التي، هي والكنیسة الرب، قصد بحسب تكون، أن یجب وما              هي
مجد في لتتقدس المسیح السید بنعمة وتقّویها المسیحیة العائلة تغني            باألسرار،
العائلة تدفع الجدیدة، المحبة وصیة إعالن بتجدیدها التي، هي والكنیسة            اهللا.
الحیاة في وتجّدد الخدمة، بهذه تقتدي لكي المحبة خدمة إلى وتقودها             المسیحیة

 محبة هبة الذات والتضحیة التي خّص بها یسوع المسیح البشریة جمعاء.

في طریقتها، على لتشارك، الكنیسة سر في بدورها، المسیحیة، العائلة            وتدخل
بقّوة المسیحیین والوالدین فلألزواج بالكنیسة: الخاصة الخالص برسالة          القیام

 السر، "في حالتهم ووضعهم، هبة خاصة بهم في شعب اهللا" (115).

لُیدعوا بل وحسب "مخلَّصة" جماعة لیصبحوا المسیح محبة یتقبلون ال فهم             ولهذا
"مخلِّصة". جماعة أیضًا لیصبحوا إخوانهم، إلى هذه المسیح محبة "نقل"            إلى
الطبیعة الفائق الكنیسة خصب ثمرة هي التي – المسیحیة العائلة تكون             وهكذا

 وبرهانه – رمزًا وشهادة ومشاركة في أمومة الكنیسة (116).

  
 وظیفة كنسّیة خاصة وفریدة

وبطریقة الكنیسة، رسالة في فّعال واع بدور تقوم أن المسیحیة العائلة على -50             
حیاتها في والمجتمع، الكنیسة خدمة في ذاتها بوضعها وذلك فریدة،            خاصة

 وعملها، بوصفها "جماعة حیاة ومحبة متماسكة".

واألسرار باإلیمان روابطها المسیح جّدد جماعة المسیحیة العائلة كانت           وإذا
الزوجین فعلى جماعي": "صعید على الكنیسة رسالة في اشتراكها یتّم أن             فیجب



یقوموا أن "كعائلة" واألوالد الوالدین وعلى "وكزوجین"، معًا وقت في            إذن
) واحدة" ونفسًا واحدًا "قلبا باإلیمان یكونوا أن ویجب وللعالم. للكنیسة            بخدمتهم
الذي بتعاونهم أم تنقصهم، التي المشتركة الرسولیة بالروح أكان سواء ،(117           

 یحفزهم على القیام بأعمال الخدمة من أجل الجماعة الكنسّیة والمدنّیة.

الوقائع بهذه التاریخ في اهللا ملكوت تبني المسیحیة العائلة إن ذلك، عن              وفضًال
الزوجیة المحبة "في وهكذا وتحّدده: حیاتها" "وضع تتناول التي           الیومیة
مثل من والموجبات بالقیم حافل غنى من فیها بما تتجسد التي –              والعائلیة
المسیحیة العائلة اشتراك یتّم – (118) والخصب واألمانة والفرادة           الشمول
إذن فالمحبة والملوكیة: والنبویة، الكهنوتیة، المسیح یسوع رسالة في           ویتحقق
الكنیسة في الخالصیة المسیحیة العائلة رسالة من الدائرة نقطة تشّكالن            والحیاة

 ومن أجل الكنیسة.

أن األسر "على أن: یورد عندما الثاني، الفاتیكاني المجمع به یذّكر ما              وهذا
من المنبثقة المسیحیة لألسرة یتاح وحینئذ الروحیة. ثرواتها بسخاء           تتبادل
في واشتراك والكنیسة، المسیح بین القائم المحبة لعهد صورة هو الذي             الزواج
تظهر كما العالم، هذا في حیًا المخّلص وجود جمیعًا للبشر تظهر أن العهد،               هذا
وسخائهما الزوجین بین المتبادل الحب طریق عن سواء الحقیقیة، الكنیسة            طبیعة
الوّدي التعاون طریق عن أو الزوجیة، وأمانتهما ووحدتهما النسل إنجاب            في

 بین كل أعضاء األسرة" (119).

الوقت حان الكنیسة، رسالة في المسیحیة العائلة مشاركة قواعد أرسیت أن             وبعد
في واألوحد المثلث ارتباطها، ضوء على المشاركة هذه عناصر لتوضیح            اآلن

 الواقع، بیسوع المسیح النبي والكاهن والملك، وإظهار العائلة بالتالي بمظهر:

 1- جماعة تؤمن وتنشر اإلنجیل.

 2- جماعة تقیم حوارًا مع اهللا.

 3- جماعة تخدم الناس.

  
 1)  العائلة المسیحیة، جماعة تؤمن وتنشر اإلنجیل واإلیمان

 اكتشاف لقصد اهللا حیال العائلة وإعجاب به

التي الكنیسة هذه – ورسالتها الكنیسة حیاة في المشتركة المسیحیة العائلة إن -51             
النبویة بوظیفتها تقوم – (120) أكیدة بثقة وتعلنها اهللا كلمة إلى بخشوع              تصغي



وتنشر تؤمن جماعة یوم، بعد یومًا تضحي، وهكذا إیاها: وإعالنها اهللا كلمة              بقبولها
(121) اإلیمان" "طاعة المسیحیین والوالدین األزواج من أیضًا ویطلب           اإلنجیل.
المفرح الخبر – عجیبة جّدة لهم تكشف التي الرب كلمة قبول إلى مدعوون فهم :               
غیر ومقدِّسه. مقدَّسة المسیح السید جعلها التي والعائلیة الزوجیة حیاتهم جّدة أي –             
السامي المقام وإعحاب، وفرح طیبة بنفس یكتشفوا أن یمكنهم فقط باإلیمان             أنه
اهللا بین المحبة لعهد وملتقى عالمة فجعلهما والعائلة، الزواج إلیه اهللا رفع              الذي
المسیحي للزواج واالستعداد الكنیسة. وعروسته المسیح یسوع وبین          والناس،
المجال في للخطیبین تفسح ثمینة فرصة ألنه إیمان، مسیرة ذاته بحد             یعتبر
المسیحیة. التربیة وغّذته بالعماد قباله الذي اإلیمان عمیقًا تفهما ویتفّهما            لیستجلیا
السید آثار اقتفاء إلى دعوة وهي بحریة، ویتقبالنها بدعوتهما یعترفان            وهكذا

 المسیح وخدمة ملكوت اهللا عن طریق العیش في حالة الزواج.

الزواج بسّر االحتفال هي إنما إیمانهما، الخطیبان فیها یظهر زمنیة فترة أهّم              إن
الزوجي: الحّب عن الكنیسة في المفرح الخبر إعالن وجوهره بطبیعته هو             الذي
الذین األزواج حیال المحب، الحكیم اهللا قصد و"تحقق" "تعلن" التي اهللا كلمة              فهو
كان وإذا واقعیة. عجیبة حقًا محبة وهي للناس، اهللا محبة شراكة في              أدخلهم
لجمیع یتضح أن فیجب اهللا، لكلمة إعالن ذاته بحّد هو بالزواج السّري              االحتفال
باإلیمان" "اعتراف إنه األدوار، اختالف على به، ویحتفلون السر یصنعون            الذین

 یتّم في الكنیسة ومع الكنیسة التي هي جماعة المؤمنین.

الذي فاهللا والعائلة: األزواج حیاة مدى على باإلیمان، االعتراف هذا إبراز             ویجب
یأتي وهو .(122) الزواج "في" یدعوهما یزال ال الزواج، "إلى" الخطیبین             دعا
الحیاة وظروف والمصاعب والمشاكل األحداث وبواسطة األحداث في          إلیهما
محبة في اشتراكهما عملیا "یتطّلبه" ما علیهما ویقترح لهما ویظهر            الیومیة،
التي – والكنسیة واالجتماعیة، العائلیة، – الخاصة الحالة في للكنیسة            المسیح

 یتقّلبون فیها.

اهللا، قصد إلى والعائلیة الزوجیة الجماعة تهتدي أن یجب معًا"، الوقت             و"في
بین المسیح بروح یمارس الذي للحّب البشري اختبارها خالل من له             وتخضع

 األزواج، وبین الوالدین والبنین.



الكنیسة غرار على المنزلیة، الصغرى الكنیسة باإلنجیل ر ُتبشِّ أن یجب            ولهذا
بالتربیة المتواصل االهتمام في واجبها هنا من واستمرار: بعنایة وذلك            الكبرى

 على اإلیمان.

  
 خدمة العائلة المسیحیة في نشر اإلنجیل

تصبح اإلیمان، في وتنضج اإلنجیل المسیحیة العائلة تعتنق ما قدر على -52            
العائلة، تكون أن "یجب السادس: بولس إلى مجددا ولنستمع اإلنجیل. تنشر             جماعة
تعي التي العائلة وفي اإلنجیل. منه ویشع اإلنجیل إلیه ینقل الذي المكان              كالكنیسة،
اإلنجیل الوالدون ینقل وال باإلنجیل. رون ویبشَّ أعضائها جمیع ر ُیبشِّ الوظیفة،            هذه
في عنه معبرًا اإلنجیل هذا منهم یتلقوا أن باستطاعتهم لكن وحسب، أبنائهم              إلى
العائالت من سواها باإلنجیل تبّشر العائلة هذه فتضحي عمیقًا، تعبیرًا            الحیاة

 الكثیرة والوسط الذي تندرج فیه" (123).

أعلناه ما إلى باالستناد مجّددا، المجمع أورد ما على باإلنجیل، التبشیر مستقبل              إن
.(124) المنزلیة الكنیسة على كبیر حّد إلى یتوّقف بوابال، مدینة في خطابنا              في
جدیدًا دفعا الزواج سّر نعمة من العماد، في المتأصلة الرسولیة المهّمة هذه              وتتخذ

 لنقل اإلیمان وتقدیس المجتمع وتغییره وفقًا لقصد اهللا.

المسیح لعهد الشهادة األیام، هذه في خاصة المسیحیة، العائلة واجبات أهّم             ومن
عنه تؤدي أن یجب الذي الوطید والرجاء المحبة فرح المستمّر بنشرها             الفصحي
اهللا ملكوت فضائل جهة من الصوت، بأعلى تعلن، المسیحیة العائلة "إن             الحساب:

 الحاضرة، ومن جهة ثانیة رجاء الحیاة الطوباویة" (125).

الظروف بعض في العائلي المسیحي التعلیم إلى القصوى الحاجة بقّوة،            وتظهر،
القوانین، تمنع "حیثما األماكن: بعض في الكنیسة فیها تمّر لألسف، ویا             التي،
بسبب الدین، في الحقیقي النمّو یتعّذر وحیثما اإلیمان، في التربیة للدین،             المناوئة
المكان بیتیا" "معبدا تشبه التي (العائلة) هذه تبقى العلمنة، وطغیان اإللحاد             انتشار
126) األصیل" المسیحي التعلیم تّلقي من والشّبان فیه األوالد یتمّكن الذي            الوحید

.( 

  
 خدمة كنسیة



سواها: بما المسیحیین بالوالدین الخاصة اإلنجیل نشر خدمة استبدال یمكن ال -53            
تكون، أن یجب ما على لكأنها حتى الممّیزة، العائلیة الحیاة معاني ترتدي              فهي

 نسج حب وبساطة وفعالیة وشهادة یومیة (127).

خیر بمهمته القیام منهم لكل تتیح تنشئة الحیاة على األوالد تنشئ أن العائلة               وعلى
السامیة القیم على تنفتح التي العائلة أن ذلك اهللا. من تقبّلها التي للدعوة وفقًا                قیام،
في الیومي باشتراكها وتشعر وسخاء، بأمانة واجباتها وتؤدي بفرح، اإلخوة            وتخدم
المكّرسة الحیاة إلى للدعوة وأفضله منبت أول تصبح المجید، المسیح صلیب             سّر

 لملكوت اهللا.

األبناء حیاة المسیحي، والتعلیم باإلنجیل التبشیر الوالدین خدمة ترافق أن            ویجب
أو – غالبًا یحدث ما على – یتحّدون عندما والشباب، المراهقة سّني في               حتى
مهمة أن وكما األولى. حیاتهم سنّي في تقّبلوه الذي المسیحي اإلیمان             یرفضون
على هكذا آالم، من الرسول یقاسیه عّما أبدًا تنفصل ال الكنیسة في اإلنجیل               نشر
سبیل أحیانًا تعترض التي المصاعب أناة، وطول جأش برباطة یقابلوا، أن             الوالدین

 رسالتهم في نقل اإلنجیل إلى أبنائهم.

لإلنجیل المسیحیون والوالدون األزواج یؤدیها التي الخدمة أن ننسى أن یجوز             وال
بوصفها جمعاء الكنیسة إطار في تدخل إنها أي كنسیة، خدمة طبیعتها، في              هي،
المسیحي والتعلیم باإلنجیل التبشیر خدمة كانت ولّما باإلنجیل. ر وُتبشَّ ر ُتبشِّ            جماعة
وتهدف وتالزمها الواحدة الكنیسة رسالة من تنبع المنزلیة، الكنیسة بها تقوم             التي
الخدم بسائر وثیقًا ارتباطا ترتبط أن وجب ،(128) الواحد المسیح جسد بناء              إلى
والتعلیم اإلنجیل نشر إلى تهدف خدم وهي مسؤوًال، واعیًا ائتالفًا معها             وتأتلف

 المسیحي وتتّم في الجماعة الكنسیة سواء أكان على صعید األبرشیة أم الرعیة.

  
 تبشیر كل خلیقة باإلنجیل

من تحییه الذي اإلنجیل بنشر الخاص المفتوح الحق هو الالمحدود الشمول -54            
الصریح المسیح السید أمر على الجواب هو وهذا الهبة. رسولیة غیرة             الداخل

 الواضح: "اذهبوا إلى العالم، ونادوا باإلنجیل في الخلیقة كّلها" (129).

على أیضًا ینطویان بها الملتزمة باإلنجیل التبشیر ومهّمة المسیحیة العائلة            فإیمان
اإلیمان عن الدفاع واجب یجّدد الزواج سر إن الكاثولیكي. الرسولي الدفع             هذا
ویجعل – (130) والتثبیت العماد في راسخ واجب وهو – علیه ویستحث              ونشره



،(131) األرض" أقاصي "حتى للمسیح شهودًا المسیحیین والوالدین األزواج           من
 و"رسًال" حقیقیین للحب والحیاة.

عندما یتأتى وهذا العائلة. داخل في به القیام یمكن الرسولي النشاط من نوع               وهناك
الحالة هذه ففي بمقتضاه. یتصّرف ال عندما أو اإلیمان، العائلة أعضاء أحد              یفقد
بحیث حیاتهم، بواقع مؤیدة إیمانهم شهادة العائلة أعضاء سائر له یظهر أن              یجب
كلیا أمره یسّلم حتى سلوكها إلى یسعى التي الطریق في عزیمته وتشدد              تدفعه

 للمسیح المخّلص (132).

لحضور نّیرة عالمة تكون لكي باطني رسولي بروح المنزلیة الكنیسة            وتندفع
وللعائالت بعد، تؤمن ال التي وللعائالت "لألبعدین"، حتى ولمحبته المسیح            السید
لكي مدعوة وهي تقّبلته: الذي اإلیمان بمقتضى العیش عن تنّكف التي             المسیحیة

 تنیر "بمثلها وشهادتها" الذین "یبحثون عن الحقیقة" (133).

زوجان أنهما نفسیهما عن المسیحیة، بدء في أظهرا، وبریسكلة، أكویال أن             وكما
وازدهارها المستمرة جّدتها على الیوم الكنیسة تشهد هكذا ،(134)           رسولیان
للعمل األقل، على الوقت، لبعض تذهب، التي المسیحیة والعائالت األزواج            بوجود

 في بلدان الرساالت للتبشیر باإلنجیل وخدمة الناس بمحبة المسیح یسوع.

تتعهدها التي اإلرسالیة القضیة في خاصًا اسهامًا المسیحیة العائالت           وتسهم
عام، وبوجه وبناتها، أبنائها بین (135) اإلرسالیة الدعوة برعایتها           الكنیسة
حداثتهم، منذ أبناءها یعّد "أن بأمكانه الذي التربوي العمل على            بتشدیدها

 لالعتراف بمحبة اهللا لجمیع الناس" (136).

  
 2) العائلة المسیحیة، جماعة في حوار مع اهللا

 مخدع الكنیسة المنزلي

فالكنیسة باألسرار. االحتفال في ملئهما بإیمان واقتباله باإلنجیل التبشیر یبلغ -55           
مزدان أي كهنوتي، شعب كذلك وهي باإلنجیل، تبّشر مؤمنة جماعة هي             التي
هذا مفاعیل في ومشارك األبدي، للعهد األسمى الكاهن المسیح، سلطان            بكرامة

 السلطان (137).

الزواج سّر ففي الكهنوتي: الشعب الكنیسة، في أیضًا المسیحیة العائلة            وتندرج
الحوار على یستحثها الذي یسوع بالرب دائمًا تحیا منه، وتغتذي فیه تتأّصل              الذي



تقدمة وبواسطة األسرار، فیها تمارس حیاة طریق عن وذلك به، ویأمرها اهللا              مع
 الذات والصالة.

به تقوم أن واجبها ومن المسیحیة العائلة بإمكان الذي الكهنوتي الدور هو              هذا
على تطرأ التي الیومیة األحداث جمیع في الجامعة الكنیسة مع الوثیق             باإلتحاد
وتقدیس ذاتها تقدیس إلى المسیحیة العائلة تدعى وهكذا والعائلیة. الزوجیة            الحیاة

 الجماعة الكنسیة والعالم.

  
 الزواج سّر تقدیس متبادل

 وفعل عبادة

ینبوع هو ویستكملها، المبّررة، العماد نعمة یستعید الذي الزواج، سّر إن -56            
السید موت سّر وبفضل المسیحیة. والعائلة األزواج لتقدیس فریدة وأداة            خاص
الزوجي الحب یتطّهر مجدد، الناس فیه الزواج ُیدخل الذي وقیامته            المسیح
خاص بجود ورفعه وكّمله شوائبه من الحب هذا فّطهر الرب تنازل "لقد              ویتقّدس.

 من نعمته ومحبته" (138).

تعضد لكنها الزواج، بسّر االحتفال في كّلها یسوع المسیح هبة تنحصر             وال
أن یعّلم عندما الثاني، الفاتیكاني المجمع به یذّكر ما وهذا الحیاة. مدى              األزواج
المتبادلة ذاتهم بهبة یستطیعوا لكي (األزواج)، مع البقاء في "یستمر المسیح:             السید
ولهذا ألجلها... ذاته وبذل الكنیسة نفسه هو أحب كما دائمة أمانة في یتحابوا               أن
لیقوموا، خاص، مقدس سّر من تكریس وشبه قّوة یتخذون المسیحیین األزواج             فإن
برسالتهم اضطلعوا ما فإذا الزوجیة. حالتهم على المترتبة بالواجبات ینبغي،            كما
یمأل الذي المسیح روح من متشّبعین المقدس، السّر هذا بقّوة والعائلیة             الزوجیة
كمالهم یحققوا أن فأكثر أكثر لهم یتاح حینئذ ومحبة، ورجاء إیمانًا كلها              حیاتهم

 الشخصي وتقدیسهم المتبادل، وهكذا یساهمون معا في تمجید اهللا" (139).

الوالدین إلى تتوّجه كما األزواج إلى تتوّجه القداسة إلى الشاملة            والدعوة
الشؤون إلى عملیًا وتنتقل بالسّر االحتفال إلیهم بالنسبة یحّددها فهي            المسیحیین:
إلى والحاجة النعمة تولد هنا ومن .(140) والعائلیة الزوجیة بالحیاة            الخاصة
والعهد، الخلق، مواضیع تستوحي التي السامیة الحق والعائلیة الزوجیة           الروحانیة

 والصلیب، والقیامة، والعالمة السّریة التي توّقف علیها الجمیع مرارًا عدیدة.



جسد وبنیان الناس، لتقدیس "جعلت التي األسرار كسائر المسیحي           فالزواج
في اهللا یمّجد ذاته بحد طقسي عمل هو ،(141) اهللا" لعبادة وأخیرًا              المسیح،
بنفس المسیحیون، األزواج یعترف به، االحتفال ولدى الكنیسة: وفي یسوع            المسیح
في مجددًا یعیشوا أن من معها یتمكنون فائقة هبة من علیهم أفاض بما هللا                طیّبة،
للكنیسة، یسوع الرب ومحبة الناس، لجمیع اهللا محبة من والعائلیة الزوجیة             حیاتهم

 عروسته.

حیاتهم في لیختبروا بواجب ویلزمهم هبة األزواج على یفیض السّر هذا أن              وكما
أدبي بواجب ویلزمهم نعمة علیهم أیضًا یجري فهو اقتبلوه، الذي التقدیس             الیومیة
األزواج على تنطبق وكذلك .(142) دائمة حّیة" قرابین "إلى حیاتهم معه             یحّولون
بها، یتمّیزون التي والزمنیة الدنیویة الشؤون في خاصة المسیحیین،           والوالدین
عبدة هم بما عینه العالم هللا العلمانیون یقّدم المنوال هذا "وعلى المجمع:              كلمات

 یعملون في كل مكان عمًال مقدسًا" (143).

  
 الزواج واإلفخارستیا

العماد في األولى جذوره المسیحیة، العائلة به الملزمة التقدیس، لواجب -57           
وثیقًا. ارتباطًا المسیحي الزواج به یرتبط الذي اإلفخارستیا في األسمى            وتعبیره
بین القائمة الخاصة الرابطة إلى االنتباه الثاني الفاتیكاني المجمع استرعى            وقد
:(144) القداس" أثناء في بالزواج عادة ُیحتفل "أن فطلب والزواج            اإلفخارستیا
من علیهما وما المسیحیة والعائلة الزواج نعم تفّهم في یرغب كان من على               لذلك
ویتعمق الرابطة هذه مجددا یكتشف أن الحیاة واقع في ذلك عن ویعّبر              واجبات

 فیها.

إلى ترجع الواقع، في اإلفخارستیا، وذبیحة المسیحي. الزواج ینبوع           فاإلفخارستیا
العهد ذبیحة وفي (145) الصلیب بدم ختم الذي الكنیسة مع المسیح محبة              عهد
عهدهم منه یتفّرعن الذي األصل المسیحیون األزواج یجد هذه، األبدي            الجدید
لذبیحة تمثیل أنها بما واإلفخارستیا، باستمرار. ویحیا باطنیًا، به ویتكّیف            الزواجي
تجد اإلفخارستیا من النابعة المحبة وفي محبة. ینبوع هي الكنیسة في المسیح              محبة
اإلفخارستیا فخبز و"رسالتها": "اتحادها" روح یشبه وما أساسها المسحیة           العائلة
الكنیسة وحدة فیه تتجّلى واحدًا جسدًا العائلیة الجماعة أعضاء مختلف من             یجعل



"المهراق" والدم "المسّلم" الجسد تناول بالتالي ویصبح فیها. األوسع           واالشتراك
 ینبوعًا ال ینضب لنشاط العائلة المسیحیة اإلرسالي والرسولي.

  
 سّر االرتداد والمصالحة

الذین المسیحیین جمیع إلى الموّجهة االرتداد، إلى اإلنجیلیة الدعوة قبول إن -58            
جزء هو إنما قدیسین، فیه أصبحوا الذي عمادهم "لجّدة" أمناء دائمًا یكونون              ال
للنعمة وما دائمًا المسحیة العائلة تنسجم وال التقدیس. وظیفة من عنه، غنى ال               مهم،

 وقداسة العماد من شریعة معلن عنها مجددا في سّر الزواج.

تجدان الیومیة، الحیاة في تمارسان ما غالبًا اللتین المتبادلة والمغفرة الندامة             وإن
كتب وقد المسیحیة. التوبة في الخاص األسراري زمنهما المسیحیة العائلة            في
كانت "إذا یلي: ما البشریة" "الحیاة العامة رسالته في األزواج عن السادس              بولس
إلى بتواضع دائمًا فلیضرعوا بل یتخاذلوا، أّال فیجب تكّبلهم، تزال ال             الخطیئة

 رحمة اهللا التي یفیضها سر التوبة بغزارة" (146).

یدرك ففیما العائلیة. الحیاة إلى بالنسبة خاصة قّوة السر بهذا االحتفال             ویكتسب
المبرم العهد ال تضاد الخطیئة أن كیف باإلیمان العائالت أعضاء وجمیع             األزواج
اهللا مالقاة إلى ینقادون فإنهم العائلة، واتحاد األزواج عهد أیضًا بل وحسب، اهللا               مع
یعید ،(148) الخطیئة من األقوى حبه بافاضته الذي، (147) بالرحمة"            "الغني

 بناء العهد الزوجي واالتحاد العائلي ویكّملهما.

  
 الصالة العائلیة

من قبلته بما القیام على وتنشئها المسیحیة العائلة أجل من تصّلي الكنیسة إن -59              
في العیش وعلى كهنوتیین، وواجب هبة من األسمى، الكاهن المسیح،            السید
"العماد عن الناشيء المؤمنین كهنوت أن الواقع وفي معهما. سخّي            انسجام
الدعوة أساس وللعائلة لألزواج یشّكل كسّر، بالزواج الحیاة في عنه            والمعّبر
اهللا، لدى مقبولة روحیة "قرابین الیومیة حیاتهم عبرهما تتحول اللتین            والرسالة
األسرار وسائر باإلفخارستیا باالحتفال لیس یتّم وهذا :(149) المسیح"           بیسوع
المشفوع والحوار الصالة على بالمواظبة أیضًا بل وحسب، اهللا لمجد الذات             وتقدمة

 بمناجاة اآلب بواسطة یسوع المسیح في الروح القدس.



واألهل معًا، الزوجان بها یقوم جماعیة صالة فهي خصائصها. العائلیة            وللصالة
الذي االتحاد هذا ثمرة عینه، الوقت في هو، الصالة في واالتحاد معا.              واألبناء
تطبیق وباإلمكان األخیر، االتحاد هذا یقتضیه ما وهو والزواج، العماد سرا             یوّفره
العائلة أعضاء على وجوده، عن یسوع الرب بها أعرب التي العبارات،             هذه
یطلبا أن األرض في منكم اثنان اتفق إذا لكم: "وأقول قال: وقد خاصة.               المسیحیة
ثالثة أو اثنان اجتمع فأینما السماوات. في الذي أبي من علیها حصال              حاجة،

 باسمي، كنت هناك بینهم" (150).

في تبدو التي نفسها العائلة حیاة هو إنما العائلة، هذه لصالة الخاص              والموضوع
ندائه: على بنوي كجواب وتأتي اهللا من دعوة كأنها اختالفها، على ظروفها،              جمیع
زواج یوبیل السنویة، وذكراها الوالدات واألحزان، اآلمال واألتراح،          فاألفراح
وأمثال األحباء، وفاة الحاسمة، الخطیرة االختبارات والعودات، الغیابات          الوالدین،
كذلك ویجب العائلة، أحوال مجرى في تتدّخل التي اهللا محبة تظهر الحوادث              هذه
ذاتها العائلة وتسلیم واالبتهال الشكر أفعال لتأدیة المناسب الوقت إلى تشیر             أن
المسیحیة العائلة كرامة عن التعبیر یمكن وال السماء. في الذي المشترك             لآلب
وال بها، یجود التي المستمرة اهللا بمساعدة إّال منزلیة، كنیسة بوصفها             وواجبها،

 شك، إذا سئلت بتواضع وثقة في الصالة.

  
 معّلمو صالة

الرسالة ومن كرامتهم من النابعة المسیحیین األهلین واجبات أخّص من -60           
اكتشاف إلى فشیئًا شیئًا واستدراجهم الصالة على أبنائهم تربیة بالمعّمدین،            الخاصة
وهي خاصة، بصفة المسیحیة، األسرة "وفي معه: الشخصي الحوار وإلى اهللا             سّر
أظفارهم، نعومة منذ األوالد، یتعّلم أن یجب ومقتضیاته، الزواج سّر بنعم             الغنیة
وكیف ویكرمونه اهللا یكتشفون كیف العماد، في قبلوه الذي اإلیمان مع             وتجاوبًا

 یحّبون القریب" (151).

الواقعي األهل مثل هو إنما التربیة، في عنه غنى ال الذي األهم العنصر               إن
فیما أبنائهما، مع یصّلیان اللذین واألم األب إن حیاتهم: تؤّیدها التي             والشهادة
ال آثارًا ویتركان أبنائهما قلوب أعماق إلى ینفذان الملوكي، كهنوتهما            یمارسان
السادس بولس إلى مجددا ولنستمع المتعاقبة. الحیاة أحداث إزالتها على            تقوى
هل المسیحي؟ صالة أوالدكن تعّلمن هل األمهات، "أیتها بقوله: الوالدین            یحّض



عّودتّنهم، هل واإلفخارستیا؟ التوبة الصبا: عهد ألسرار الكهنة مع أبناءكن            تعددن
هل والقدیسین؟ مریم بالعذراء واالستعانة المتألم؟ بالمسیح التفكیر مرضوا،           إذا
أن تعرفون هل اآلباء، أیها وأنتم المریمیة؟ الوردیة صالة العائلة في             تتلون
صاحبته إذا مثلكم، إن البیتیة؟ جماعتكم وكل أبنائكم مع األقل، على أحیانًا              تصّلوا،
للحیاة المفیدة للمدرسة ما له مشتركة، صالة وساندته مستقیم، وعمل سلیم             تفكیر
بیوتكم: إلى السالم تدخلون هكذا عظیم. استحقاق من العبادة لفعل وما قیمة،              من

 "السالم لهذا البیت". تذّكروا: هكذا أنكم تبنون الكنیسة" (152).

  
 صالة طقسیة وخاصة

على حیویة، عمیقة عالقة المؤمنین أفراد وصلوات الكنیسة تضّرعات بین -61           
في الصالة من األولى والغایة .(153) الثاني الفاتیكاني المجمع بوضوح أكّد             ما
تمارسها التي الطقسیة الصالة في طبیعیة، بطریقة األبناء إدخال المنزلیة            الكنیسة
واالجتماعیة. والعائلیة الشخصیة، حیاتهم محیط ولتشمل لیألفوها         الكنیسة  جمعاء،
في فشیئًا، شیئًا المسیحیة، العائلة أعضاء جمیع اشتراك إلى الحاجة هنا             من
سّیما وال األسرار، سائر وفي واألعیاد، اآلحاد أیام األخص، وعلى            اإلفخارستیا،
القواعد وتوّفر المسیحیة. للمبادئ وفقًا حیاتهم األوالد بمباشرة منها یتعلق            ما
في أحصیت التي المسیحیة للعائلة جدیدة فرصة المجمع أعطاها التي            التوجیهیة
وعلى .(154) جمهوریة تالوة اإللهي الفرض بتالوة لها ینصح التي الفئات             عداد
أعضاءها، تناسب وبطریقة البیت، في باالحتفال أیضًا تهتّم أن المسیحیة            العائلة

 بأزمنة السنة الطقسیة وبأیام األعیاد فیها.

تلجأ البیت، في العبادة هذه ومواصلة الكنیسة في بالعبادة لالحتفال            واستعدادًا
وهذا متنّوعة: كثیرة صیغ منه یتوّفر التي الخاصة الصلوات إلى المسیحیة             العائلة
المسیحیة، الصالة بحسبه القدس الروح یوّجه عظیم غنى على یّدل            التنّوع
لها وما ظروف من الرب إلى بعقله یّتجه من بحیاة یحیط وما التنّوع هذا                ویتجاوب
بواضح المجمع آباء ینصح والمساء، الصبح صلوات عن وفضًال مقتضیات.            من
لألسرار، واالستعداد فیها، والتأمل اهللا كلمة بقراءة إلیه: نّبهوا ما على             العبارة،
بالطوباویة الخاصة التكریم وأنواع له، الذات وتكریس األقدس، یسوع قلب            وعبادة

 مریم البتول، ومباركة المائدة، والممارسات التقویة الشعبیة.



بعنایة تعرض، فتئت ما تامًا، احترامًا اهللا أبناء لحّریة احترامها مع             والكنیسة،
تالوة منها نذكر أن من بّد ال تقویة صیغ بعض المؤمنین، على وبإلحاح،               خاصة
أن نّیات، من أسالفنا عنه أعرب ما نتابع ونحن اآلن، "ویسّرنا المریمیة:              الوردیة
أن في شك من وما البیت... داخل المریمیة الوردیة بتالوة بحرارة،             نوصي،
وأفعلها الجمهوریة" الصلوات " أسمى بین تعّد العذراء مریم الطوباویة            سبحة
رغبتنا هي وهذه – نعتقد أن حقًا لنا ویطیب تالوتها. إلى المسیحیة العائلة               وتدعى
الوقت، ذلك في سیتلون، للصالة، یجتمعون عندما العائلة أعضاء إن –             الشدیدة

 الوردیة بتواتر وطیبة خاطر (155).

بالعذراء الوثیق ارتباطها عنها یعّبر التي األصیلة، المریمیة التقوى تكون            وهكذا
العائلة، في المحبة اتحاد لتغذیة أداة الروحیة، بمشاعرها السخي واالقتداء            القدیسة،
في هي والكنیسة، المسیح أم هي التي وتلك والعائلیة. الزوجیة الروحانیة             وتطویر

 الواقع، وبطریقة خاصة، أم العائالت المسیحیة، أعني الكنائس المنزلیة.

  
 الصالة والحیاة

المسیحیة الحیاة من یتجزأ ال جزء الصالة أن ننسى أن االنصاف غیر ومن -62              
عن تعبیر "أول فهي "بإنسانیتنا": حتمًا تتعلق فهي البحت. التام الطبیعي             بمفهومها

 حقیقة اإلنسان الباطنیة، وأول شرط من شروط حریة الروح الحق" (156).

بل الیومیة، واجباته عن اإلنسان یصرف الهروب من نوعًا الصالة تعني ال              ولهذا
بوصفها بها وتقوم كاملة مسؤولیاتها تحمل لكي بشّدة المسیحیة العائلة تحفز             إنها
الكنیسة بحیاة الفعلي فاالشتراك ثم ومن األساسیة. البشري المجتمع خالیا            أولى
التي الصالة على األمینة المواظبة على جواب هو إنما العالم، في             ومسؤولیاتها
 تّتحد العائلة المسیحیة بواسطتها بالكرمة الخصیبة التي هي المسیح الرب (157).

یسهم الذي البشري التطور إلى الرامیة خدمتها في المسیحیة العائلة خصب             وینبع
الطقوس من یغتذي الذي بالمسیح الحیوي االتحاد من العالم، تغییر في ذاته              بحّد

 المقدسة ومن تقدمة الذات والصالة (158).

  
 3) العائلة المسیحیة، جماعة في خدمة اإلنسان

 وصیة المحبة الجدیدة



تقود أن الملوكي، – الكهنوتي – النبوي الشعب أي الكنیسة، واجب من -63             
في عنها واإلعالن بها واالحتفال اهللا، كلمة اقتبال إلى باإلیمان الناس             جمیع
هبة بحسب الواقعیة الحیاة شؤون في عنها بالبرهنة وأخیرًا والصلوات،            األسرار

 المحبة، ووصیة المحبة الجدیدة.

القدس الروح عمل في بل قانون، كتاب في ال شریعتها المسیحیة العائلة              وتجد
في الحیاة روح "شرعة وهذه ویقوده؛ المسیحي همة یستنهض الذي            الشخصي
) لنا" وهبه الذي القدس بالروح قلوبنا في محبته یكسب اهللا "إن :(159)              یسوع"

.(160 

إنما وقاعدتهم دلیلهم إن المسیحیة: والعائلة األزواج في أیضًا قوله یجب ما              وهذا
الذي الزواج وهذا الزواج. بسّر االحتفال لدى القلوب في المفاض یسوع روح              هو
ویحفرها اإلنجیلیة المحبة شریعة مجددا یعرض والروح، بالماء العماد بعد            یأتي
والمفتدى المّطهر فحبهم المسیحیین: األزواج نفوس في الروح، بهبة عمیقًا،            حفرًا
إنه عینه، الوقت في ذاته، ویظهر المؤمنین نفوس في یعمل الذي الروح ثمرة               هو

 هو الوصیة األساسیة، في الحیاة األدبیة، المفروضة على حریتهم المسؤولة.

باالتحاد – ودعوتها الجدیدة، الروح شریعة ودلیلها المسیحیة، العائلة تحیا            وهكذا
اهللا تجاه حیاتها في المحبة خدمة ممارسة – الملوكي الشعب الكنیسة، مع              الحمیم
161) الناس خدمة في ویتفانى الملوكي سلطانه یمارس المسیح أن وكما            واإلخوة.
من بسّیده، الخاصة الملوكیة الكرامة في لمشاركته ما المسیحي یدرك هكذا ،(            
"وقد الناس: خدمة في طریقته، وعلى بروحه، یشترك هو فیما صحیح،             معنى
بكفرهم ویكسروا الملوكّیة، بالحرّیة یتمتعوا لكي السلطان هذا تالمیذه           خّول
ولیقودوا ،(12 ،6 روم (راجع فیهم الخطیئة شوكة سیرتهم وقداسة            بذواتهم
من الذي ذلك إلى إخوتهم غیرهم، في المسیح یخدمون فیما وصبرهم،             بتواضعهم
ملكوت والحیاة، الحق ملكوت أي ملكوته، یوّسع أن یرید الرب أن ملك. له               دان
وفي المؤمنین. العلمانیین ید على والسالم، والمحبة العدل ملكوت والنعمة،            القداسة
روم (راجع اهللا أبناء مجد حریة إلى الفساد عبودیة من الخلیقة ستعتق الملكوت               هذا

.(162) (21 ،8 

  
 اكتشاف صورة اهللا في كل أخ



وبمساندتها، الجدیدة المحبة وصیة من بدافع تقوم، المسیحیة العائلة إن -64           
كرامة من له ما أجل من دائمًا وتقبله وتخدمه وتحترمه إنسان كل              باستضافة
األزواج بین األخص، على ذلك، یتّم أن الضرورة ومن هللا. وابنًا شخصًا              بوصفه
صحیحة أشخاص جماعة تطویر على الیومي بالعمل أي كلیهما، لخیر            والعائلة،

 تستند إلى ما یوّحدها من محبة داخلیة تسهم في تنمیتها.

تندرج التي األوسع الكنسیة الجماعة دائرة ضمن بإطراد یتحقق أن یجب ما              وهذا
أن العائلة، محبة بفضل واجبها ومن الكنیسة وبإمكان المسیحیة: العائلة            فیها
یكون العالقات من نوعًا بالتزامها عائلیًا، أي بیتیًا، فأكثر أكثر یكون طابعًا              ترتدي

 أكثر إنسانیة وأخّوة.

أخ هو إنما إنسان "كل ألن اإلیمان، في اإلخّوة نطاق الحقیقة، في المحبة،               وتتعدى
والمظلوم، والمتألم والفقیر المعوز والسّیما إنسان كل في المحبة وتكتشف            لي"،

 وجه المسیح واألخ الذي یجب أن یحاط بالمحبة والخدمة.

تعمل أن من لها البّد اإلنجیلیة، الطریقة على اإلنسان، بخدمة العائلة تقوم              ولكي
المحبة ممارسة تكون أن شئنا "وإذا الثاني: الفاتیكاني المجمع یعّلم بما ناشطًا              عمًال
في اهللا صورة نرى أن ینبغي كذلك، تبدو وأن انتقاد، كل عن بمنأى الدوام                على
الحقیقة في نقّدم الذي ربنا، المسیح السید وصورة مثاله، على خلق الذي              القریب

 لشخصه كل ما تقّدمه للفقیر" (163).

والعالم اإلنسان خدمة في ذاتها تضع بالمحبة، الكنیسة تبني إذ المسیحیة،             والعائلة
إلى المجمع رسالة أوجزت الذي اإلنساني" التطویر "هذا تحقیق على حقًا،             عاملة،
على تقوم للعائلة أخرى وظیفة "هناك الكلمات: بهذه طبیعته، وصف            العائالت
بینهم، ما تربط التي العالقات جمیع في أیضًا وإشاعتها المحبة على الناس              تنشئة
الشعور من بدافع الجماعة على تنفتح بل ذاتها، على العائلة تنغلق ال              بحیث
البشري المجتمع تجاه واجب من علیها لما وبوعیها اآلخرین، واحترام            بالعدالة

 بكامله" (164).

  
 القسم الرابع

 العنایة الرَعوّیة بالعائلة

 َمراحلها، بَناها، المسؤولون عنها

 وحاالتها



  
 أوًال- مراحل العنایة الرعویة بالعائلة

  
 الكنیسة ترافق العائلة المسیحیة في مسیرتها

واالحتفال الخطبة أعداد فبعد وتنمو. تتطور أن من حّي، كّكل للعائلة، البّد -65             
من فشیئًا شیئًا تمكینهم إلى الهادفة الیومیة مسیرتهم األزواج یبدأ الزواج             بسّر

 اإلفادة من خیور الزواج والنهوض بمسؤولیاته.

وتقّوت باإلیمان استنارت قد تكون أن بعد – أیضًا المسیحیة العائلة             وتشترك
تبتغي التي األرضیة الحّجة اختبار في – الكنیسة مع باالتحاد الرجاء،             بفضیلة

 استجالء ملكوت اهللا استجالء تاما، وظهوره كامًال.

لمساندة الرعوي الكنیسة تدخل استعجال على أیضًا التشدید من بّد ال كان              ولهذا
بالعائلة الرعوي االهتمام لتأمین الجهود أقصى بذل الضروري ومن           العائلة.
في شك من ما ألنه سواه، ما على الواقع، في تقدیمه یجب عمل وهذا                وتطویره.

 أن نشر اإلنجیل في مستقبل األیام سیتوّقف على الكنیسة المنزلیة (165).

سعة حدوده یوسع لكنه العائالت، أقرب على الرعوي الكنیسة اهتمام یقتصر             وال
العموم، وجه على العائالت جمیع تجاه النشاط من المزید ویبدي المسیح،             قلب
أن الكنیسة وعلى الخصوص. وجه على شاّذة، حالة أو صعوبة تعاني التي              وتجاه
واألمل، والطیبة والرفق الحقیقة ملؤها كلمات العائالت جمیع إلى           توّجه
وعلیها الخناق. علیها أحیانًا تضّیق التي الشدیدة الصعوبات في العمیقة            والمشاركة
االقتراب من العائالت تتمكن لكي ومصالحها، ذاتها متناسیة جمیعًا تساعدها            أن
بنعمته المسیح السید جّدده والذي "البدء"، منذ اهللا أراده الذي العائلة مثل              من

 الفادیة.

خطوة ویتابعها العائلة یرافق بحیث تدریجیا الرعوي الكنیسة عمل یتّم أن             ویجب
 خطوة في مختلف مراحل تنشئتها وتقّدمها.

  
 اإلعداد

الشبان أعداد إلى آخر، وقت أي من أكثر األیام، هذه في الحاجة تدعو -66              
القدیمة، بالعادة عمًال البلدان، بعض في العائالت تزال وال العائلیة. والحیاة             للزواج
وتلقین التربیة طریق عن والعائلة، الزوجیة بالحیاة الخاصة القیم الشّبان إلى             تنقل



في تقریبًا، الجماعات، جمیع داخل تغییرات من طرأ ما لكن تدریجیًا.             المعرفة
ببذل والكنیسة، البشري المجتمع على بل وحدها، العائلة على ال یقضي،             أیامنا،
عقبات وهناك المقبلة. بمسؤولیاتهم لیقوموا الئقًا إعدادًا الشبان إلعداد الجهد            طاقة
ال المستجّدة، األحوال في ناشئة وهي الیوم، العائلیة الحیاة سبیل تعترض             كثیرة
مواجهة كیفیة جهلهم عن بل الصحیح، القیم سّلم وحسب، الشبان تناسي             عن
لكن بموجبها. یتصرّفون ثابتة قواعد إلى الفتقارهم وحّلها، الجدیدة           الصعوبات
على یتقّدمون العائلیة، للحیاة جید إعداد لهم توّفر الذین الشبان أن یعّلم              االختبار

 وجه العموم، أكثر من سواهم.

من العدیدین قداسة على یؤثر الذي المسیحي الزواج على خاصة ینطبق             وهذا
إعدادیة برامج وضع على تعمل أن الكنیسة على لزامًا بات ولهذا والنساء.              الرجال
– المستطاع قدر على – الصعوبات تذلیل أجل من بالمقصود أوفى تكون              للزواج
یعقد ما رعایة أجل من األخص وعلى األزواج، من الكثیرین سبیل تعترض              التي

 من زواجات، رعایة أكیدة تضمن لها النضج والنجاح.

تدریجیًا تتّم عملیة العمل موضع ووضعه للزواج اإلعداد اعتبار           وینبغي
والقریب، البعید، اإلعداد مراحل: ثالث الواقع في له یقتضي وهذا            وباستمرار.

 والمباشر.

یهدف الذي الحكیم العائلي التعلیمي النهج وفق الطفولة عهد منذ البعید اإلعداد              یبدأ
غنیة، بنفسیة یتمتعون أناسًا بوصفهم ذواتهم معرفة إلى األوالد استدراج            إلى
ونواقص. خاصة طاقات من یصاحبها ما مع فریدة، شخصیة، وبمیزة            مركّبة،
یقوم ما في حق، إنسانیة قیمة كل تقدیر فیها تلقینهم یجب التي المرحلة هي                وهذه
أهمیة من لذلك ما إلى باإلضافة اجتماعیة، أو شخصیة عالقات من األشخاص              بین
المیول، استخدام وسالمة األهواء، جماح وكبح األخالق تهذیب إلى           بالنسبة
من شابه وما بهم، واالجتماع اآلخر، الجنس من األشخاص على الحكم             وطریقة
روحیة، تنشئة من للمسیحیین، األخص على البّد ذلك، عن وفضًال            األمور.
دون وذلك ورسالة، حقیقیة دعوة الزواج أن تظهر أن بإمكانها متینة،             مسیحیة،

 انتفاء القدرة على نذر الذات هللا في الدعوة الكهنوتیة أو الرهبانیة.

بحثًا تستوجب التي القریب اإلعداد مرحلة بعد، فیما تأتي، األساس، هذا             وعلى
المسیحیة المبادئ تلقین ومع المناسبة السن من ابتداء – تفضي وهي مسهبًا.              عمیقًا
خاصًا نوعیًا إعدادًا المعنیین بإعداد – الموعوظین تعلیم طریقة على            المؤاتیة،



تلقین الضرورة ومن مجددا. یكتشفونها كأنهم یكونون بحیث األسرار،           لقبول
لكي المجّدد، المسیحي التعلیم هذا المسیحي للزواج یستعدون الذین وكل            الشبان
لكي وبالتالي وروحیة، أدبیة استعدادات من له یقتضي بما بالسّر االحتفال             یصیر
ووفقًا المناسب، الوقت في الدیني، الشبان تثقیف یكتمل أن ویجب الزوجان.             یعیشه
اإلعداد وهذا الزوجین. بین المشتركة للحیاة باإلعداد العملیة، الحاجات           لمختلف
یجب عالقة وهي والمرأة، الرجل بین شخصیة عالقة أنه على الزواج             یظهر
الجنسیة القضایا تفهم على المعنیین اإلعداد هذا ویحمل باستمرار.           تطویرها
األساسیة المبادئ إلى باإلضافة هذا عمیقًا، تفهما المسؤولة، واألبوة           الزواجیة،
العناصر بتوفیر والعنایة البنین لتربیة المؤاتیة الطرق استعمال إلى           الطبیعیة
المستقر، العمل مثل: من ینبغي ما على العائلة تدبیر على تسعف التي              األساسیة
 وتوفیر المال الكافي، واإلدارة الفطنة، ومعرفة مبادئ االقتصاد المنزلي وما شابه.

العائالت مع األخوي والتعاون العائلیة للرسالة اإلعداد یهمل أّال أخیرًا            ویجب
التي والمبادرات والحركات والمنظمات الجمعیات في الناشط واالشتراك          األخرى،

 تعود بالخیر على العائلة من الناحیتین اإلنسانیة والمسیحیة.

األسابیع أو األشهر في الزواج بسّر لالحتفال المباشر اإلعداد یتّم أن             ویحسن
الحق یفرضه الذي بالتحقیق یسّمى ما یتخذ لكي العرس، حفلة تسبق التي              األخیرة
الذي اإلعداد وهذا جدیدة. وصیغة جدیدًا، مفهومًا بالزواج، االحتفال قبل            القانوني
الذین الزواج على المتعاهدون األخص، على إلیه، یحتاج حال، كل في منه بّد               ال
والمسلك المسیحیة العقیدة حیال صعوبات أو نقص من یعانون یزالون            ال

 المسیحي.

المماثلة هذه، اإلیمان مسیرة یشبه ما في تلقینها یجب التي المبادئ             وبین
النعمة، ومعنى والكنیسة، المسیح سّر بحث في التعمق یجب           للموعوظیة،
العرس رتبة في الواعي، الناشط، لالشتراك واإلعداد المسیحي، الزواج           وواجبات

 الطقسیة.

مختلف في معنّیة بأنها تشعر أن بأجمعها الكنسیة والجماعة المسیحیة العائلة             وعلى
من ویؤمل فقط، الكبرى بخطوطها وصفناها التي للزواج اإلعدادیة           المراحل
بصفتها بالعائلة" الرعویة العنایة في "دلیل إصدار على تعمل أن األسقفیة             المجالس
وعیًا یعوا لكي المستقبل، أزواج بمساعدة الكفیلة المبادرات اتخاذ بشأن            معنّیة
استعداد حسن من یتحققوا لكي النفوس، رعاة وبمساعدة اختیارهم، أهمیة            متزایدًا



الدروس مواد من األدنى الحّد الدلیل هذا یتضمن أن كل قبل ویجب              هؤالء.
ما سواء – بینها فیما األجزاء مختلف تتوازن بحیث وطرقها ومواقیتها             اإلعدادیة
وتنتظم – الطبیعیة الناحیة أم القانونیة الناحیة أم التربیة فن أم العقیدة منها               تناول
على العقلیة، المعرفة في التعمق عن فضًال للزواج، یتأهبون من یحمل             تنظیمًا

 االندماج في الجماعة الكنسیة.

وال بالزواج الخاص القریب اإلعداد واجب أهمیة من التقلیل یجوز ال أنه              وبرغم
اإلعداد هذا فإن – بسهولة منه فّسح لو فیما یحدث قد ما وهذا – ضرورته                 من
مانعًا حدث، لو فیما إهماله، یشّكل ال بحیث العمل موضع ویوضع ینّسق أن               یجب

 من االحتفال بالعرس.

  
 االحتفال

احتفاًال به االحتفال یتطّلب الطقسیة، القاعدة بحسب المسیحي، الزواج إن -67           
طبیعة من المعمدین بین الزواج لعهد ما والجماعیة االجتماعیة الناحیتین من             یظهر

 هي جوهریًا كنسیة، أسراریة.

قمة هو الذي بالطقس المرتبط – السّر بواسطة تقدیس كعمل – بالزواج              فاالحتفال
ذاته بحّد یكون أن یجب ،(166) لدیها التقدیس قّوة وینبوع الكنیسة،             عمل
إتمام یصیر لكي الرعویة للعنایة واسعًا المجال ینفسح وهنا مثمرًا. الئقًا،             صحیحًا،
في والتّقید سّر، مقام إلى رفع الذي الزواجي العهد طبیعة عن الناشئة              المقتضیات
الحّر، الرضى خّص ما في الكنیسة، بقوانین الضبط، وجه من عینه،             الوقت
الرتبة هذه تكون أن ویجب عینها. االحتفال ورتبة القانونیة، والصیغة            والموانع،
التي المختّصة الكنسیة السلطات وضعتها التي للقواعد وفقًا شیقة، الئقة،            بسیطة،
باإلنسجام وذلك المحّددة، الراهنة والمكان الزمان ظروف بحسب – إلیها            یعود
إدخال أمر الحال، دعت ما إذا (167) – الرسولي الكرسي وضعها التي              والقواعد
عناصر وهي الطقسي، االحتفال هذا على حضارة بكل الخاصة العناصر            بعض
ودیني إنساني مفهوم من الزواجي للعهد عّما أوضح تعبیرًا تعّبر أن شأنها              من

 عمیق، شرط أّال یكون فیها ما ال یتوافق واإلیمان واآلداب المسیحیة.

حقیقته خّص ما في حتى یكون، بحیث یتّم أن یجب كعالمة الطقسي،              واالحتفال
ویتجّلى المؤمنین. جماعة تبرزه باإلیمان واعترافًا اهللا لكلمة إعالنًا           الخارجیة،



الكلمة" "بلیتورجیا الناشطة، الفطنة، بالعنایة المجال، هذا في الرعوي،           الواجب
 وبتلقین اإلیمان أولئك الذین یحضرون االحتفال، وخاصة العروسین.

الجماعة یجمع أن یجب كنسي، أسراري كعمل بالزواج، الطقسي           واالحتفال
مقامه حسب كل واعیة، فاعلة، كاملة، مشاركة الحضور جمیع بمشاركة            المسیحیة
المؤمنین وسائر واألصدقاء، واألنسباء، والشهود، والكاهن، العروسین،         وواجبه:
بعیشه عنه ویعّبر وكنیسته المسیح سّر یظهر الذي الحفل في كّلهم یندمجون              الذین

 إیاه.

و حضاریة بصیغ تتمیز أماكن في المسیحي بالزواج باالحتفال یتعلق ما في              أما
 تقالید موروثة، فیجب التقید بالمبادئ المشار إلیها آنفًا.

  
 االحتفال بالزواج

 وتبشیر المعّمدین غیر المؤمنین باإلنجیل

األدبیة العروسین استعدادات إعارة بالسّر، االحتفال في ینبغي، أنه وبما -68           
غالبًا صعوبة معالجة هنا تجب خاصًا، اهتمامًا إیمانهما، األخص وعلى            والروحیة،
طابعًا یرتدي الذي هذا مجتمعنا في مواجهتها النفوس لرعاة یتأّتى وقد تحدث              ما
یكون قد زواجه، مباركة الكنیسة من یطلب من إیمان إن الواقع، وفي              علمانیًا.
اإلیمان هذا اكتشاف إلى یسعوا أن الرعاة واجبات أهم فمن متفاوتة. درجات              على
التي األسباب الرعاة هؤالء یفهم أن أیضًا ینبغي لكن وإنضاجه. وتغذیته             مجددا

 تحمل الكنیسة على قبول من قد ال یكون مستعدًا استعداداًَ كامًال لالحتفال.

كان لشيء سّر إن التالیة: بالخصائص األسرار سائر عن الزواج سّر             ویتمّیز
البدء". "منذ الخالق أنشأه الذي الزواجي العهد إنه ونظامه، الخلق تدبیر من              جزءًا
تقیید لقصد وفقًا أي هذا، اهللا لقصد وفقًا الزواج عقد على والمرأة الرجل               وعزم
وباألمانة المنفصم، غیر وبالحب عنه، رجعة ال الذي الزواجي بالرضى            حیاتهما
التامة الطاعة نّیة واعیة، غیر بطریقة ولو الحقیقة، في یتطلب، المشروطة،             غیر
واقعًا بدأا، قد فهذان تعالى، نعمته دون تتوّفر أن یمكن ال نّیة وهي اهللا،                إلرادة
یكّمالها أن له القریب واإلعداد بالسّر االحتفال یقدر التي الخالص مسیرة             وحقًا،

 ویصال بها إلى نهایتها، شرط أن تكون نّیتهما.

اجتماعیة أسبابًا المناطق، بعض في هناك، أن ثانیة، جهة من لصحیح،             إن
الكنیسة في بالزواج االحتفال طلب إلى الخطیبین تدفع دینیة، الواقع، في             أكثرمنها،



طبیعته، من فهو، یتزّوجون، بالذین فقط یتعّلق ال حدث الزواج ألن عجب،              وال
زمن، كل في به االحتفال وكان المجتمع. إلى بالنظر الزوجین یلزم اجتماعي              شأن
أن إذن فواضح بینهم. فیما واألصدقاء العائالت فیه تجتمع عید یوم یزال              وال
في الزواج عقد طلب في الخاصة األسباب مع تتضافر االجتماعیة            األسباب

 الكنیسة.

بقّوة ارتبطوا فقد الوجه، هذا على زواجًا، یعقدون من أن ننسى أّال              ویجب
سلیمة، بنّیة وقبلوا، الكنیسة، مع الزواجي المسیح بعهد حقیقیًا ارتباطا            عمادهم،
الكنیسة تقصد بما األقل، على ضمنًا بالتالي، یرضون وهم الزواج، من اهللا              بقصد
مثل في أیضًا اجتماعیة أسباب وجود مجّرد إن ولهذا بالزواج. تحتفل عندما              فعله
على األسرار، وإن هذا بالزواج. االحتفال الرعاة رفض یبّرر ال لعّله الطلب،              هذا
والعناصر بالكالم وتقّویه (168) اإلیمان تغّذي الثاني، الفاتیكاني المجمع عّلم            ما
نّیتهم بقّوة إلیه یسعون الزواج على العازمون بات الذي اإلیمان نعني             الطقسیة:

 الطّیبة التي ترعاها، والشك، نعمة المسیح وتثبتها.

بالزواج، الكنسي االحتفال قبول بشأن أخرى قواعد وضعت إذا ذلك، عن             وفضًال
كبیرة: أخطار ذلك عن ینشأ فقد الزواج، في یرغبون من إیمان درجة عن               بحثًا
الشكوك إثارة خطر ثم الناس، بین تفّرق لها، أساس ال أحكام إصدار خطر               أوًال
أضرار من ذلك عن ینجم ما مع بها، االحتفال تّم التي الزواجات صحة               حول
مناقشة وخطر إثباته، یمكن ال لألزواج جدید ضمیر تعب ومن المسیحیة،             للجماعة
الكنیسة مع التام االشتراك عن منفصلون إخوة عقدها كثیرة لزواجات            ما
ال ما وهذا الشك، موضع الطابع هذا وضع أو أسراري، طابع من              الكاثولیكیة،

 یتوافق والتقلید الكنسي.

یجاهر، عندما بالفشل، المساعي جمیع تبوء أن وبعد ذلك، من العكس على              لكن،
من الكنیسة تقصده ما یرفضون بأنهم الزواج، عقد في الراغبون وصراحة،             علنا
بمباركة یقبل أن النفوس لراعي ذاك إذ یجوز ال المعّمدین، بزواج             االحتفال
علمًا یأخذ أن منه، كره على ولو صعوبة من ذلك في ما برغم وعلیه،                زواجهم.
تمنع التي هي لیست الحالة، هذه في الكنیسة، بأن به المعنیین ویقنع األمر،               بهذا

 االحتفال الذي یطلبونه، بل هم عینهم.

وتأمین باإلنجیل التبشیر على العمل إلى الحاجة ملّحة، وبطریقة أیضًا، هنا             وتظهر
الجماعة تسّدها أن یجب حاجة وهي وبعده، الزواج قبل المسیحي،            التعلیم



الزواج، بسّر زواجًا، یعقدان وامرأة رجل كل یحتفل أن بغیة بأجمعها،             المسیحیة
 ال بطریقة صحیحة وحسب، بل أیضًا بطریقة مثمرة.

  
 العنایة الرعویة بعد الزواج

من جمیع قیام الواقع، في تعني، شرعًا المؤسسة بالعائلة الرعویة العنایة -69            
دعوتهم یتفهموا لكي لألزواج، المساعدة بتقدیم المحلیة الكنسیة الجماعة           یؤلفون
محبة جماعة یوم، بعد یومًا العائلة، تصبح ولكي ویعیشوهما. الجدیدتین            ورسالتهم
یعترض ما إلى بالنسبة واجباتهم وإفهامها أعضائها جمیع مساعدة تجب            حقًا
مشاركة وواجب متبادلة، خدمة من به یلتزمون وما جدیدة، صعوبات من             سبیلهم
في تعیش وهي التي الجدیدة بالعائالت خاصة یتعلق وهذا العائلیة. الحیاة في              فعالة
على الزواج سنوات أولى في تتعرض قد الجدیدة، والمسؤولیات القیم من جدید              جّو
ووالدة المشتركة الحیاة مع التكیف عن تنشأ التي كتلك للصعوبات            األخص،
اإلنسانیة، الفطنة، المساعدة خاطر، بطیبة یتقبلوا أن الجدد األزواج وعلى            البنین.
الحیاة بعید، زمن منذ اختبروا الذین األزواج من غیرهم لهم یقدمها التي              السخیة
یقوم وهكذا المساعدة. هذه من یستفیدون كیف یعرفوا وأن والعائلیة،            الزوجیة
تبادل – المسیحیة العائالت من المؤلفة الكبرى العائلة – الكنسیة الجماعة             ضمن
العائالت خدمة في منها كل تضع فیما العائالت، جمیع بین ومساعدة             حضور
بین المساندة وهذه نعمة. و إیمان من أیضًا وهبت وما اإلنسانیة خبرتها              األخرى
الطرق أبسط إحدى كانت صحیحة، رسولیة روح أنعشتها ما إذا            العائالت،
هي التي السامیة المسیحیة القیم هذه لنشر الجمیع، على مناًال وأقربها             وأسلمها
الجدیدة العائالت تتلقى ال األساس، هذا وعلى رعویة. خدمة لكّل والنهایة             البدایة
لغیرها غنى ینبوع المساعدة تتلقى أن بعد بدورها، تصبح لكنها وحسب،             المساعدة

 من العائالت التي تأسست منذ زمن، بما تقدمه من شهادة حیاة وتتقنه من أعمال.

الجدیدة للعائالت تقدم ما في الطاقة، جهد تبذل أن الكنیسة على ذلك، على               وعالوة
زواجي حب في العیش على خاصة العائالت هذه تربي لكي رعویة، خدمة              من
تعلمها أن وعلیها الحیاة. وخدمة المشاركة تفرضها التي للمسؤولیة بوعي            معروف
بناء سبیل في المشترك والعمل الحمیمة المنزلیة الحیاة عادة بین توفق كیف              أیضًا
عائلة البنین، والدة بعد الزوجان، یصبح وعندما البشري. والمجتمع           الكنیسة
أن على منها حرصًا الوالدین جانب إلى ذاك إذ الكنیسة تكون المعنى،              بحصر



یلقون ما بفرح یتحملوا وأن الحیاة، رب من تلّقوها كعطیة ویحّبوهم أبناءهم              یتقبلوا
 من مشقة في مساعدتهم على التقدم على الصعیدین اإلنساني والمسیحي.

  
 ثانیًا- بنى العنایة الرعویة بالعائلة

تلتزم التي الحّق الكنیسة طبیعة ناشطة، حیة بطریقة دائمًا، الرسولي العمل             یظهر
أنواع أخص إحدى وهي – بالعائلة الرعویة العنایة وتجد الخالصیة            رسالتها
فیها بما عینها الكنیسة في األهم وعاملها الفاعل مبدأها – وأهمها الرعویة              الخدمة

 من بنى، وبمن یعمل فیها.

  
 الجماعة الكنسیة وعلى األخص الرعیة

معًا، وقت في والمخلِّصة، المخلَّصة الجماعة الكنیسة، إلى هنا النظر یجب -70            
بمفعوله ویأتي ذاته عن یعرب األخیر الوجه وهذا الخاص: العام وجهیها             من
بینها من تبرز صغیرة، جماعات إلى رعویًا، المقسمة، األبرشیة نطاق            ضمن

 الرعیة لما لها من وزن كبیر.

ومن المحلیة الكنائس مختلف استقرار من الجامعة الكنیسة مع االشتراك ینال             وال
والمیزة االستقرار هذین لها یضمن أنه ذلك، من العكس على بل الخاصة،              میزتها
بالعائلة، الرعویة العنایة وضع على یعمل من خیر الكنائس هذه وتبقى             ویطّورها.
تزداد أن یجب وهكذا السبیل. هذا في عمل أنجع یعمل من وأقرب العمل،               موضع
بالنعمة شعورًا رعویة، جماعة كل خاصة، وبطریقة محلیة، كنیسة           كل
بأیة ویحسن الرعویة. بالعنایة تضطلع لكي الرب من تلقتهما اللتین            والمسؤولیة
جمیع على النظر، تهمل أّال الرعویة، للعنایة مؤاتیة بطریقة موضوعة،            خطة

 المستویات، في العنایة الرعویة بالعائلة.

أخص، بطریقة یلتزمون من تثقیف أهمیة أیضًا تدرك المسؤولیة، هذه ضوء             وفي
والراهبات، والرهبان الكهنة توجیه ویجب مناسبًا، تثقیفًا الرسالة من النوع            هذا
بوظیفته. كّل لیضطلعوا دراستهم، سني منذ المناسبة، بالطریقة تدریجیًان           وتثقیفهم
لدى الجدید، العالي المعهد بإنشاء المبادرات، مختلف بین من ننّوه، أن لنا              ویطیب
وهناك العائلة. قضایا لدرس المخصص روما، في الحبریة، الالتران           الجامعة
بأن یعنوا أ، األساقفة فعلى األبرشیات. بعض في أنشئت قد مماثلة معاهد              أیضًا
في وظائفهم تقّلدهم قبل الخصوصیة، الدروس هذه الكهنة من عدد أكبر             یتابع



الدروس معاهد في دوریة، تثقیفیة، دروس تلقى أمكنة، غیر وفي            الرعیة.
وتكثیرها ومساندتها المبادرات هذه تشجیع فیجب العلیا، والرعویة          الالهوتیة
العائلة فائدة فیه ما على العمل في یساهمون الذین للعلمانیین حتى طبعا،              وفتحها،

 في حقل اختصاصهم (الطبي،  والقانوني، والنفساني، واالجتماعي، والتربوي).

  
 العائلة

تحتل المجال، هذا في الخاصة، المسیحیة والعائالت األزواج رسالة ولكن -71           
من الرسالة بهذه القیام الضرورة ومن السر. في المقتبلة النعمة بقوة األول،              المكان
عفویة طاعة كفعل مطلوب وهذا التاریخ. في اهللا وملكوت الكنیسة بنیان             أجل
مقام إلى رفع الذي المعمدین زواج بقوة یولي الذي هو فالمسیح الرب،              للمسیح
كرمه في كعملة بموجبها یرسلهم من وهو رسل. مهمة المسیحیین األزواج             سّر،

 وعلى األخص، إلى حقل العائلة.

أعضاء سائر مع باالشتراك یعملون النشاط بهذا یقومون إذ المسیحیون،            واألزواج
الوقت في مستثمرین، العائلة خیر سبیل في ویتفانون یعاونونهم الذین            الكنیسة
عائلتهم داخل كل، قبل الرسالة، هذه یمارسون وهم وخدماتهم. هباتهم            عینه،
وجوهها، جمیع من اهللا لشریعة وفقًا یحیونها حیاة شهادة بتأدیتهم            الخاصة،
النضج مرحلة بإیمانهم البلوغ على ومساعدتهم مسیحیة، ثقافة أبناءهم           وبتثقیفهم
العقائدیة األخطار لتجنیبهم علیهم والسهر للحیاة وإعدادهم الطهارة، على           وتربیتهم
معها یعون وبطریقة تدریجیا، وإدخالهم لها، یتعّرضون ما غالبًا التي            واألدبیة
إختیارهم في وإرشادهم ومساعدتهم والمدنیة الكنسیة الجماعة في          مسؤولیتهم،
اإلنساني المشترك نموهم أجل من المساعدة العائلة أعضاء وبتبادل           دعوتهم،
تصطنعه بما العائلة رسالة نطاق ویتسع شؤون. من ذلك سوى وما             والمسیحي،
إلى حاجة أشد هي التي تلك والسیما أخرى، عائالت إلى وجسدي روحي خیر               من
واألیتام، والمعاقین، والشیوخ والمرضى، الفقراء، وإلى والمساعدة         العون
في تساورهن واللواتي المتزوجات غیر واألمهات المهملین، واألزواج          واألرامل،

 الحاالت الصعبة، تجربة افتعال اإلجهاض وما شابه.

  
 اتحادات العائالت في خدمة العائالت



عن المسؤولة هي التي الكنیسة في التنویه، من البّد تقدم، ما على وعالوة -72              
كنیسة سّر فیها یتجلى التي المؤمنین تجمعات بمختلف بالعائلة، الرعویة            العنایة
الجماعات بمختلف اإلقرار من إذن بّد فال منه. ما، نوعًا تحیا، والتي              المسیح
والدرجات، األسماء اختالف على المهتّمة، المتعددة، والحركات والفئات          الكنسیة
من منها لكّل ما مراعاة مع أعمالها، من االستفادة ومن بالعائلة الرسولیة              بالعنایة

 خصائص، وغایات، وفعالیة وطرائق عمل.

هذه مثل مثمر نشاط من به تقوم بما صراحة المجمع، اعترف السبب              ولهذا
تبعث أن واجبها ومن والرسولیة. والتربویة، الروحیة، بالشؤون المعنیة           الرابطات
متینة روابط من الناس من سواهم إلى یشّدهم بما صادقًا شعورًا المؤمنین              لدى
وفقًا الضمائر وتهّذب الكنیسة، وإیمان اإلنجیل یستلهم حیاة نمط على            وتشّجع
تبادل على وتحض ومقاییسه، العام الرأي ألحكام وفقًا ولیس المسیحیة،            للفضائل
العائالت من تجعل منفتحة بروح اآلخرین، إلى واصطناعها الرحمة           أعمال

 المسیحیة ینبوع نور حقًا وخمیرة صالحة لباقي العائالت.

المشتركة، للفائدة منها وعیًا المسیحیة، العائالت تعمل أن أیضًا فیه المرغوب             ومن
بینها من وهناك كنسیة. غیر أخرى جمعیات في المستویات، جمیع على             بنشاط،
أخالقیة قیم من أمرها یهمها التي للشعوب ما على المحافظة هدفها             جمعیات
األم وحمایة البشري، الشخص وتقدم ورعایتها، القیم هذه ونقل           وحضاریة،
ومكافحة العادل، المرأة وترقي واالجتماعیة، والقانونیة الطبّیة الناحیة من           والطفل
المرتبطة القضایا على واالطّالع المتبادلة، الروابط وتوطید بكرامتها، یمّس ما            كل
والكرامة تتفق التي الطبیعیة لألسالیب وفقًا مسؤوًال، واعیًا تنظیمًا الوالدات            بتنظیم
أكثر مجتمع بناء إلى تسعى سواها جمعیات وهناك الكنیسة. وعقیدة            اإلنسانیة
مع السلیم، االجتماعي النظام ترعى عادلة شرائع تطویر وإلى وإنسانیة،            عدالة
سواء مشروعة، وحرّیة كرامة من وعائلة إنسان لكل لما تام احترام من              ما  یجب
التي المعاهد وباقي المدرسة مع والتعاون الدولي، أم الوطني الصعید على             أكان

 تكمل تربیة األوالد، وإلى ما سوى ذلك من هذا النوع عینه.

  
 ثالثًا- المسؤولون عن العنایة الرعویة بالعائلة

– ومنطلقها األخص، على العائلیة الرعویة العنایة موضوع أي – العائلة عدا              ما
 یجب التنویه بأبرز من یعملون في هذا الحقل الخاص.



  
 األساقفة والكهنة

فمن األسقف. هو إنما األبرشیة، في العائلي الرعوي بالشأن یهتم من أبرز -73             
الرعویة خدمته من القطاع هذا خاصًا اهتمامًا یولي أن وراعیًا، أبًا بصفته              واجبه،
العنایة ذلك على یقف أن وعلیه سواه. ما سائر شك، دونما قدرًا یفوق               الذي
بمساعدته كل، قبل یخّص، وأن واألموال، واألشخاص، والوقت،          والرعایة،
في ودوائرها، األبرشیة قطاعات مختلف في یعانونه، الذین وجمیع           العائالت
بعد یومًا أبرشیته، من یجعل بأن خاصة عنایة ولُیعَن بالعائلة. الرعویة             العنایة
وإنشاء إلیها. المنتمیة العائالت من للعدید رجاء وینبوع ومثًال حقیقیة "عائلة"             یوم،
األهمّیة على دلیًال یكون أن وهي الغایة، هذه إلى یرمي للعائلة الحبري              المجلس
عینه، الوقت في یكون، وأن العالم، في بالعائلة الرعویة العنایة على نعّلقها              التي

 أداة فعالة لتطویر هذه العنایة على جمیع المستویات.

على – وظیفتهم من األهم القسم یشّكل الذین بالكهنة خصوصًا األساقفة             ویستعین
القول ویصح والعائلة. الزواج فائدة فیه لما الكنیسة خدمة – المجمع أوضح              ما

 عینه في أولئك الشمامسة الذین قد تسند إلیهم العنایة بهذا القطاع الرعوي.

القضایا أیضًا بل وحسب، والطقسیة األدبیة القضایا ال مسؤولیتهم           وتشمل
صعوبات من تواجهه في العائلة یساندوا أن فعلیهم واالجتماعیة.           الشخصیة
ضوء على حیاتهم یروا لكي ویساعدوهم أعضائها، مع متضامین           وضیقات
إذا الرسالة، هذه من یّتخذ الكنیسة خادم أن نالحظ أن النافل من              اإلنجیل.ولیس
حتى روحیة وقوى جدیدًا، دفعًا الرسولیة، والروح الفطنة من ینبغي بما             مارسها

 لممارسة دعوته وأیضًا خدمته.

استعدادًا المناسب، الوقت في استعدوا، قد یكونوا أن بعد والشمامسة، الكهنة             وعلى
وإخوة آباء تصّرف العائالت تجاه باستمرار یتصرفوا أن الرسالة، لهذه            جدیًا،
أن بالتالي ویجب الحقیقة. بنور وینیروها النعمة بعون فیمّدوها ومعّلمین،            ورعاة
األصیل الكنیسة وتعلیم متوافقة یسدونها التي والنصائح یوّفرونه الذي التعلیم            یكون
الحقًا ویطبقه الصحیح اإلیمان معنى لیدرك بالمساعدة اهللا شعب یمّدون            بحیث
بذل على الكهنة تحمل أن الكنیسة لتعلیم األمانة هذه شأن ومن عینها. الحیاة               على

 الجهد للتوفیق بین آرائهم لیتمّكنوا من تجنیب المؤمنین قلق الضمیر.



شهادة بتأدیة العلمانیون النبویة: المسیح رسالة في والعلمانیون الرعاة           ویشارك
هو ما بین الشهادة هذه في بتمییزهم والرعاة المسیحیة، والحیاة باألقوال             اإلیمان
كجماعة والعائلة، اإلیمان، ونور یتوافق ال وما الصحیح، اإلیمان عن            ناشئ
الرعاة بین الحوار یبدأ وهكذا والشهادة. اإلیمان في الخاصة بمشاركتها            مسیحیة،
كثیرًا یساعدوا أن العائلیة الشؤون في والخبراء الالهوتیین وباستطاعة           والعائالت
من العائلیة الحیاة واختبار الكنیسة لتعلیم لما الدقیق بشرحهم الحوار هذا             في
لیتنامى أمامه الطریق وینفتح صحیحًا فهمًا الكنیسة تعلیم یفهم وهكذا            مفاهیم.
عقیدة خص ما في الملزمة األقرب، القاعدة أن إلى التنبیه ذلك مع ویجدر               تدریجیًا.
ما وأن الكنسیة. السلطة تعّلمه ما إلى تعود – العائلة قضایا في وحتى -                اإلیمان،
من الكنیسة في التعلیم وسلطة العائلیة القضایا في والخبراء الالهوتیین بین             یقوم
ما تطویر وعلى صحیحًا، فهمًا اإلیمان فهم على كثیرًا یساعد واضحة،             عالقات

 یسمى بالتعددیة ضمن حدود اإلیمان.

  
 الرهبان والراهبات

هللا، المكرسون والمؤمنون والراهبات، الرهبان، یستطیع التي المساهمة إن -74          
األخّص على تتجّلى، العائلة برسالة یتعلق ما في بها، القیام العموم، وجه              على
یوحون كأنهم یجعلهم الذي التكریس هذا هللا، تكریسهم في فریدة، إنسانیة             وبطریقة
والذي اهللا، عقده الذي العجیب "القران بذلك... بالمسیح المؤمنین جمیع            إلى
169) أوحد" لها عروسًا المسیح به الكنیسة اتخذت وقد اآلتي، الدهر في             سیظهر

.( 

بفضل وتجعلهم الناس جمیع تشمل التي للمحبة شهودًا أیضًا التكریس هذا             ویجعلهم
ذواتهم لنذر استعدادًا أكثر السماوات ملكوت أجل من طهارة من یرتضون             ما

 بسخاء للخدمة اإللهیة وأعمال الرسالة.

العلمانیة المؤسسات وأعضاء والراهبات، الرهبان یستطیع ما على دلیل           وهذا
بالخیر تعود مجتمعین، أو منفردین خدمة، من یؤدوا أن الكمال مؤسسات             وسائر
وغیر المهملین، والسیما باألطفال، الدائبة العنایة إلى منصرفین العائالت،           على
العائالت یزوروا أن وباستطاعتهم والمعاقین. والفقراء، واألیتام، فیهم،          المرغوب
بأحد فجعت التي العائالت مع ومحبة احترام عالقات ویقیموا بالمرضى،            ویعنوا
یوفروا أن أیضًا وباستطاعتهم التفكك. أصابها أو صعوبات وتواجه           الوالدین،



یساعدوا وأن للزواج، یعدهم ما والنصائح التثقیف من للشبان الخاص            بنشاطهم
للضیافة أدیرتهم ویفتحوا حقًا، المسؤولة األبوة قضایا خّص ما في            األزواج
طعم وتتذّوق اهللا، معنى فیها لتختبر المجال للعائلة تتیح التي السمحاء،             البسیطة
اإلنسان یعیشها التي الحیاة عن مثل خیر وترى باهللا، واالختالء الروحي             الصالة

 في المحبة والفرح األخوي، على ما یلیق بأعضاء، عائلة اهللا الكبرى.

المكرسة الحیاة مؤسسات عن المسؤولین بإلحاح، بخّضنا، قلناه ما نشفع أن             وبودنا
دائمًا محافظتهم مع – العائلة جانب في بها یقومون التي الرسالة اعتبار على               هللا،
إحدى – فریدة وهبة خاصة میزة من مؤسساتهم من مؤسسة لكل ما جوهر               على

 الخدمات، وأشّدها إلحاحًا، في األحوال الحاضرة.

  
 العلمانیون األخصائیون

النفس، علماء القانون، رجال (األطباء، األخصائیون العلمانیون یستطیع -75         
للعائالت، خدمة أجل یقّدموا أن وأمثالهم) المستشارون االجتماعیون،          المساعدون
وذلك مبادرات، أو اتحادات إلى منضوین بوصفهم أم إفرادیًا أكان            سواء
علیهم وتنطبق ومساندتها. وتوجیهها، لها، النصح وإسداء تنویرها، في           بمساهمتهم
العائالت مستشاري اتحاد إلى نوجهها لكي الفرصة لنا أتیحت التي العبارات             هذه
لسمّو رسالة، تسمى أن وظیفتكم "تستحق المسیحیة: الروح بوحي یعملون            الذین
والجماعة المجتمع لخیر عنها الناجمة النتائج وألهمیة تتوّخاها التي           األهداف
وجه على له، یكون العائلة، لدعم عمله تستطیعون ما كل وأن عینها...              المسیحیة
في ویؤثر آخرین أناسًا لیشمل الخاص، نطاقه یتجاوز الذي الفّعال أثره             التأكید،

 المجتمعات. إن مستقبل العالم والكنیسة یمّر بالعائلة" (170).

  
 المنتفعون بوسائل اإلعالم والعاملون فیها

لما فیه، ویعملون االجتماعي باإلعالم ینتفعون من في كلمة نقول أن من البّد -76              
في "تؤثر، االجتماعي اإلعالم وسائل أن فمعلوم الیوم. عالم حیاة في أهمیة من               له
الناحیة من أكان سواء بها، ینتفعوب من بنفوس عمیقًا تأثیرًا األحیان،             غالب
المراهقین لدى األخص "وعلى والدینیة، األخالقیة الناحیة من أم الفكریة،            العاطفیة
وحتى وعاداتها العائلة حیاة على المفید تأثیرها لها یكون أن یمكن ولهذا .(171)             
.(172) بها" یستهان ال ومخاطر إشراكًا تخفي أن یمكن كما األوالد، تربیة              على



في لألسف ویا یحدث، ما على مدبّرة، فنّیة خبیثة، بطریقة – تصبح أن               ویمكنها
وأفكار الناس، بین الخالف تحّل هّدامة عقائد لنقل أدوات – العالم بلدان              مختلف
ما تحترم ال لكونها واألخالق الدین وعن والعائلة الحیاة عن مشوهة             وآراء

 لإلنسان من كرامة حق ومصیر.

األمم لدى األخص على الیوم، حیاة "نمط ألن الواقع، في محدق، خطر              وهذا
مسؤولیتها عن تتخلى أن على العائالت األحیان، أغلب في یحمل،            المصّنعة،
البیت في خاصة لها یتیحها (التي السهلة الهروب فرص في وتكتشف             التربویة،
وأوالدها أطفالها وقت فیه تشغل سبیًال المبتذلة) النشرات وبعض التلفزة            جهاز
على واألوالد، األطفال حمایة ... "واجب ینشأ هنا ومن .(173)            ونشاطهم"
هذه"، اإلعالم وسائل جراء من لها یتعّرضون التي "الغزوات" من            األخص،
على وهكذا جدًا. دقیقًا تنظیمًا الوسائل هذه استعمال تنظیم على السهر             وواجب
تربویًا وأفید وأنفع أسلم تكون ألبنائها أخرى تسلیات توفیر على تعمل أن              العائلة
أفضل بطریقة أوالدهم لدى الفراغ وقت یصرف "لكي والروح، والخلق            للجسد

 ویحظى بتقدیر أوفر، ولكي توّجه قواهم خیر توجیه" (174).

تؤثر – الحیاتیة والبیئة المدرسة وبالتالي – االجتماعي اإلعالم وسائل أن             وبما
ینتفعون داموا ما الوالدین، واجب فمن أیضًا، األوالد تربیة في كبیرًا تأثیرًا              غالبًا
ناقدًا، معتدًال، استعماًال استعمالها في ناشط بدور یضطلعوا أن الوسائل،            بهذه
توجیهًا استعمالها وبتوجه أبنائهم على أثر من لها ما باكتشاف وذلك فطنًا،              یقظًا،
ویرشدهم والواقع، یّتفق صافیًا رأیًا فیها یبدوا لكي أبنائهم ضمیر "تهذیب شأنه              من

 إلى ما یجب أن یختاروه أو ینبذوه من المشاهد المعروضة" (175).

یجب ما اختیار على عینه، الواجب هذا من بدافع یعملوا، أن الوالدین              وعلى
ما طریق عن – عالقات بإقامتهم المشاهد، من إعداده، یجب ما وإعداد              اختیاره،
والنقل واإلذاعة اإلنتاج مراحل بمختلف المعنیین مع – المبادرات من            یناسب
األساسیة اإلنسانیة للقیم مقصود رفض وال طائش تجاهل هناك لیس أن لهم              لیتأكد
هناك أن العكس، على بل، للمجتمع، المشترك األكید الخیر فیه ما تتضمن              التي
وافیًا عرضًا صحیحة، حلول من لها وما العائلة قضایا بعرض كفیلة مشاهد              بث
"على فقال: الشأن، بهذا السادس بولس البابا الذكر السعید سلفنا كتب وقد              الئقًا.
أحیانًا لدیهم، یفترض وهذا ویحترموها، العائالت مطالب إلى یتعرّفوا أن            المنتجین
أن بالتالي فعلیهم واجبات. من علیهم بما حارًا شعورًا ودائمًا كبرى،             شجاعة



كل ألن وسعادتها، واتزانها، واستقرارها، حیاتها، في العائلة یؤذي ما كل             یجتنبوا
عن الدفاع أم العنف، أو اإلباحیة تناول سواء – أساسیة قیم من للعائلة لما                انتهاك
مّس الحقیقة في هو إنما – المجتمع تضاّد عادات من الشبان یّتخذه ما أو                الطالق

 بخیر اإلنسان الصحیح (176).

من العائالت تتمّكن أن الضرورة "من الكلمة: هذه ألقینا قد مماثلة مناسبة في               وإّنا
الواعیة وأمانتهم ونزاهتهم اإلعالم وسائل محترفي نیة بحسن الثقة كل تثق             أن
والمسرحیین والمدیرین، والمخرجین، والمؤلفین، الناشرین، أعني:        لواجبهم،
توالي أن الكنیسة واجب من أن (177).  ولهذا والممّثلین" والمعلقین،           والمذیعین
عینه الوقت في وتستحث الفنانین، من الفئات هذه العنایة بالغ من به تحیط               ما
الحّساس الدقیق القطاع هذا في العمل إلى مدعوون بأنهم یشعرون الذین             الكاثولیك
الجّدي العمل إلى ینصرفوا لكي وتساعدهم مواهب، من له یقتضي ما لهم              ویتوّفر

 فیه.

  
 رابعًا- العنایة الرعویة بالعائلة في الحاالت الصعبة

  
 الظروف الخاصة

مثال على والفطنة، والحكمة السخاء من بالمزید تتمّیز عنایة توجیه من بّد ال -77              
ذاتها، بحّد صعبة ظروف مواجهة إلى تضّطر التي العائالت إلى الصالح،             الراعي
ضغوط من له تتعّرض ما بسبب أو األحیان، غالب في منها كره على               وذلك
بعض االنتباه إعارة األخص، على یجب، المجال هذا وفي نوع. كل من              أخرى
في أفعل أثر له یكون عمل إلى بل وحسب، مساعدات إلى ال تحتاج، خاصة                فئات
األسباب إلزالة والقانونیة واالقتصادیة، الثقافیة، البنى في وخاصة، العام،           الرأي

 البعیدة، في أقرب وقت، لما تعاني منه.

یضّطرون من وعائالت عمل، عن بحثًا المهاجرین عائالت مثًال: الفئات هذه             ومن
وعائالت نوع، كل من والمسافرین والبّحارة، كالجنود، طویلة، مّدة التغیب            إلى
في معزولة تعیش التي والعائالت والمنفیین، والالجئین، والمساجین،          األسرى
إلى أو أعضائها إلى أو مسكن، إلى المفتقرة والعائالت الكبرى، المدن في              الواقع،
وعائالت مخّدرات، مدمنو أو معاقون أوالد لها التي والعائالت الوالدین،            أحد
بفقدانه، والمهددة واالجتماعي الثقافي محیطها من المقتلعة والعائالت          السكیرین،



المنقسمة والعائالت سواها، أو سیاسیة ألسباب التفرقة من تعاني التي            والعائالت
والعائالت الرعیة، مع عالقة إقامة علیها یسهل ال التي والعائالت            عقائدیًا
ال أزواج من المؤّلفة والعائالت إیمانها، بسبب الظالمة وللمعاملة للعنف            المستهدفة
أن دون وحدهم، اإلقامة إلى یضّطرون ما غالبًا الذین والعجزة قاصرین،             یزالون

 تتوفر لهم أسباب العیش الالئق.

فمن والمزارعین، بالعّمال األمر یتعّلق عندما وخاصة، المهاجرین،          وعائالت
وظیفة وهذه لهم. وطنًا الكنیسة في كانوا، حیثما یجدوا، أن من یتمكنوا أن               الواجب
أمر یوكل أن ویجب التنوع. في الوحدة عالمة هي التي الكنیسة، جوهر من               نابعة
ولغتهم. وحضارتهم، طقسهم، من كهنة إلى المستطاع، قدر على بشأنهم،            االهتمام
األمر وأولیاء العام الضمیر تهّز أن أیضًا الكنیسة واجب من أن ذلك، عن               وفضًال
في العمال یجد لكي والسیاسیة، واالقتصادیة، االجتماعیة، الحیاة في           والسلطان
شمل مجددًا فیلتئم العادل، األجر لهم ویتأمن العمل، أسباب ووطنهم            مناطقهم
وتعامل االعتبار، بعین الحضاریة هویتها وتؤخذ ممكن، وقت أسرع في            العائالت
مهنة لیتعلموا ألبنائها أخیرًا الفرصة وتتاح العائالت، من سواها           معاملة

 ویمارسوها، ولیتملكوا أیضًا قطعة أرض ال بّد منها لعملهم ومعاشهم وحیاتهم.

الحاالت، بعض في تتطلب، وهي عقائدیًا، المنقسمة العائالت مشكلة لصعبة            وإنها
العالقة على الفطنة، من ینبغي بما اإلبقاء، یجب كل فقبل خاصة. رعویة              عنایة
اإلیمان في أفرادها من المؤمنین تثبیت ویجب العائالت. هذه بمثل            الشخصیة
المخلص للفریق یجوز ال أنه من وبالرغم المسیحیة. الحیاة في أقدامهم             وترسیخ
الفریق مع حوار في دائمًا یبقى أني به فیجدر یتراخى، أن الكاثولیكي              لمذهبة
هناك دام ما واالحترام، المحبة بمجالي إحاطته في یدأب أن من له بد وال                اآلخر.
العالقات على بعید، حّد إلى یتوقف، وهذا الوحدة. على اإلبقاء بإمكانیة وطید              أمل
تحفز أن اإلیمان عن الغریبة العقائد فباستطاعة وبعد أبنائهم. إلى اآلباء تشّد              التي

 أعضاء العائلة المؤمنین على تنمیة إیمانهم والشهادة للمحبة.

الكنسیة الجماعة مساعدة إلى العائلة فیها تحتاج صعبة أخرى أوقات            وهناك
لدى الصاخبة وأحیانًا الرافضة، القلقة، المراهقة سن هذه: مثل من            ورعایتها
والمحبة العطف قّلة األصلیة، عائلتهم عن زواجهم یبعدهم الذین زواج            األوالد،
التي وفاته أو اآلخر، أحدهما الزوجین هجر وأحبهم، الناس أقرب عن             الصادرة



یشبه ما یفسد الذي األدنین األقارب أحد فقد أو القاسي، الترمل اختیار              یصاحبها
 نواة العائلة أكثر، ویحدث فیها تغییرًا عمیقًا.

سوء من یرافقه ما كل مع الشیخوخة طور تهمل أن كذلك، الكنیسة، یمكن               وال
ونبًال صفاء دائمًا یزداد الذي الزوجي الحب تعمیق مثل: من أحوال وحسن              أحوال
طیبة من السنون أكسبت ما تكریس على والعزم منقطعة، غیر طویلة أمانة              بفضل
شكًال الخدمة هذه اتخذت ولو الغیر، لخدمة قوى، من األیام أبقت وما              وحكمة
غالب في أكثر والعاطفیة، النفسیة الناحیة من الوطأة، الشدیدة والعزلة            جدیدًا،
أو واألنسباء، األبناء أعراض عن ربما الناشئة الجسدیة، الناحیة من منها             األحیان،
عن أو تدریجیًا، القوى تضاؤل عن الناجمة واألمراض واألوجاع العنایة،            إهمال
الشعور عن أو اآلخرین، على االعتماد إلى االضطرار عن الحاصل            اإلذالل
األخیرة األیام اقتراب وعن أحبائه، على ربما، عالة، نفسه اإلنسان لرؤیة             بالمرارة
أن یمكن – المجمع آباء إلیه أشار ما على – التي الظروف هي هذه العمر.                 من
یجب روحیة مفاهیم من وللعائلة للزواج ما السهولة، من بالمزید فیها             یتوضح
والقیامة الصلیب فعالیة من نابعة مفاهیم وهي الحیاة، بطریقة عملیًا عنها             اإلعراب
للحیاة ما ضوء في الیومیة، الحیاة في الكبرى والفرحة القداسة ینبوع من              أي

 األبدیة من حقائق كبرى أخرویة.

الصالة إهمال اإلطالق، على یجوز ال اختالفها، على الشؤون، هذه جمیع             وفي
 التي هي مصدر تعزیة وقوة، وغذاء الرجاء المسیحي.

  
 الزواجات المختلطة

غیر معّمدین ومسیحیین الكاثولیك بین المختلطة الزواجات عدد تكاثر إن -78           
وفقًا خاصة، رعویة عنایة یتطلب المعّمدین، وغیر الكاثولیك بین وكذلك            كاثولیك،
الرسولي الكرسي عن مؤخراًَ الصادرة الوثائق في المتضّمنة والقواعد           للتوجیهات

 والمجالس األسقفیة، لیمكن تطبیقها كما یجب في مختلف الظروف واألحوال.

إلى ردها یمكن أمور ثالثة إلى مختلطة زواجات عقدوا الذین األزواج             یحتاج
 ثالث فئات مهّمة:

واجبات من علیه ما الكاثولیكي الفریق عیني نصب یوضع أن كل، قبل              یجب،
ینجم وما حّرة، ممارسة الواجبات هذه ممارسة خّص ما في اإلیمان، عن              ناشئة



األوالد عماد بأمر الجهد، من یستطاع ما قدر على اهتمام، واجب من ذلك               عن
 وتربیتهم في اإلیمان الكاثولیكي (178).

القرین بین القائمة للعالقة المالزمة الخاصة الصعوبات ذكر من أیضًا            والبّد
ما جراء من أّما تنتهك، قد التي الدینیة كلیهما حریة خّص ما في               وقرینته،
الدیني معتقده تغییر على لحمله ظالمة ضغوط من القرینة) (أو القرین له              یستهدف
طریق عن المعتقد بهذا المجاهرة من تمنعه عراقیل وضع جّراء من وأما              الخاص،

 الممارسة الدینیة.

ما یستعملوا، أن فلألساقفة والقانونیة، الطقسّیة الزواج بصیغة یتعّلق ما في             أما
 طاب لهم ذلك، صالحیاتهم الخاصة، تلبیة لمختلف الحاجات.

 ویجب، لدى معالجة هذه الحاالت، أن یؤخذ بعین االعتبار اآلتي:

إلفهام معقول جهد كل بذل یجب الزیجات، من النوع هذا مثل إعداد لدى -              
یحصل، قد ما والجتنان ومقتضیاته، الزواج خصائص بشأن الكاثولیكیة           العقیدة

 مستقبًال، من ضغوط وعوائق سبقت اإلشارة إلیها.

معاونة بفضل باإلیمان، الكاثولیكي الفریق قدم ترسخ أن بمكان األهمیة من -            
ولیمارسه، ناضجًا، تفهما اإلیمان هذا لیتفهم المساعدة یلقى وأن           جماعته،
ونوعیة حیاته خالل من بالتصدیق جدیرًا شاهدًا العائلة، حضن في            لیصبح،

 الحّب الذي یبدیه نحو القرین واألوالد.

أن برغم المعّمدین، من وغیرهم الكاثولیك بین المعقودة المختلطة الزواجات            إن
فائدة وتطویرها رعایتها في عناصر، عّدة تتضّمن فهي الخاصة، طبیعتها            لها
الحركة في مساهمة من تستطیعه لما أم ذاتیة، أهمیة من لها لما أكان               سواء
لواجباتهما أمینین الزوجین كال یكون عندما خاصة یتضح، وهذا           المسكونیة.
هذه في للزوجین، توفر وحیویتها، النعمة وقوة المشترك، فالعماد وبعد            الدینیة.
القیم مجال في اتحاد من عنه یعربا أن یجب لما والسبب المبدأ              الزیجات،
المختلط الزواج هذا لمثل ما ولتبیان الغایة، لهذه وادراكًا والروحیة.            األخالقیة
بملء المسیحیین الزوجین كال یعیشه زواج وهو أیضًا، مسكونیة أهمیة            من
عن – السهل باألمر الواقع، في دائمًا، ذلك، یكن لم وإن – البحث یجب                اإلیمان،
باإلعداد المباشرة منذ الكاثولیكي وغیر الكاثولیكي الخادم بین مخلص           تعاون

 للزواج وللعرس.



المقدس، القربان تناول في الكاثولیكي غیر الزوج بمشاركة یتعّلق ما في             أما
 فیجب التقّید بالقواعد التي أصدرتها أمانة سّر وحدة المسیحیین (179).

في تكاثر قد المعّمدین وغیر الكاثولیك بین المعقودة الزیجات عدد أن             ویالحظ
المعّمد غیر الزوج معها یدین كثیرة زیجات بینها ومن العالم، أنحاء             مختلف
باالحترام محاط دینه بأن الزوج هذا یشعر أن یجب الحالة، هذه ففي آخر.               بدین
الفاتیكاني المسكوني المجمع عن الصادر "عصرنا" عنوانه الذي باإلعالن           عمًال

 الثاني بشأن عالقة الكنیسة باألدیان غیر المسیحیة.

المعروفة المجتمعات في وخاصة النوع، هذا من كثیرة زواجات أیضًا            وهناك
یتعّلق ما ففي دین. بأي المعّمد غیر الزوج فیها یعترف ال العلماني،              بطابعها
تدابیر اتخاذ من األساقفة من ولكل األسقفیة للمجالس بّد ال الزیجات،             بهذه
وضمان الكاثولیكي، الزوج إیمان عن الدفاع أمر في النظر بغیة مالئمة،             رعویة
ما بذل في بواجبه القیام بغیة األخّص، على حّرة، ممارسة إیمانه             ممارسة

 بوسعه لتعمید األوالد وتربیتهم في الدین الكاثولیكي.

یقوم، لكي حال، كل في الكاثولیكي، الزوج مساعدة تجب ذلك، على             وعالوة
 ضمن إطار العائلة، بتأدیة شهادة صادقة عن إیمانه وعن الحیاة الكاثولیكیة.

  
 العمل الرعوي في بعض الحاالت الشاّذة

جمیع من العائلة حمایة أمر في ملیًا بحث عندما األساقفة، مجمع إن -79             
بعض في انتباه، بكل التدقیق، أغفل ما الدینیة، الناحیة من فقط ولیس              الوجوه،
وهذه المدنیة. الناحیة من أیضًا وغالبًا الدینیة، الناحیة من الشاّذة            الحاالت
– الیوم حضارة على سریعة تغییرات من یطرأ ما إلى نظرًا –              الحاالت
في فادحًا ضررًا ینزل ما وهذا الكاثولیك، بین حتى لألسف، ویا             تكاثرت،

 المؤسسة العائلیة والمجتمع الذي تشكل العائلة أولى خالیاه.

  
 أ) زواج التجربة

الكثیرون یرید الذي التجربة" "بزواج یسّمى عما تنشأ شاّذة حالة أول إن -80             
أنه یظهر عینه البشري العقل لكن القیمة. بعض بإعطائه عنه یدافعوا أن              الیوم
موضوع یصبح أن یلیق ال أنه إلى یشیر عندما به، التسلیم یمكن ال               زواج
وحدهم، دائمًا یكونوا، بأن كرامتهم باألحرى تقضي الذین األشخاص           "تجربة"



زمنیة حدود دونما الذات، هبة على القائم المتبادل الحب إلیها یهدف التي              الغایة
 أو ما عدا ذلك.

أخرى ألسباب الزیجات من النوع بهذا تسّلم أن یمكنها ال جهتها من              والكنیسة
هي الجنسیة العالقة في الجسد هبة إن أولى، جهة فمن اإلیمان. من نابعة               فریدة
القائم، الخالصي للتدبیر وفقًا هذه، الذات وهبة بكاملها. الذات لهبة واقعیة             عالمة
السید بها یجود التي المحبة تعضدها لم ما حقیقتها، بملء تتحقق، أن یمكن               ال
لوحدة واقعي رمز هو معّمدین شخصین زواج إن ثانیة، جهة ومن             المسیح.
األبد. إلى أمینة ثابتة، لكنها "للتجربة" وال موقتة لیست التي والكنیسة             المسیح
قابل أو "دائم"، غیر زواج معّمدین شخصین بین یقوم أن یمكن ال              لذلك

 لالنضمام.

الشخص یتربَّ لم ما األحیان، غالب في الحالة، هذه على التغلب یمكن              وال
كبح على وجل، ودونما المسیح نعمة بمعونة أظفاره، منذ  نعومة           البشري،
یتوّفر ال وهذا اآلخرین. مع أصیل حب عالقة وإقامة الناشئة، الشهوة             جماح
من تربیة وهي الجنس، ممارسة وحسن الصادق الحب على صحیحة تربیة             دون
بجسده، یتعلق ما بكل وبالتالي أبعاده، بكل البشري الشخص تستدرج أن             شأنها

 إلى ملء سّر المسیح.

الناحیة من حتى الظاهرة هذه أسباب في البحث یصیر أن بمكان الفائدة              ومن
 النفسیة واالجتماعیة إلیجاد دواء لها ناجع.

  
 ب) المساكنة الحّرة

مؤسسة به علنًا تعترف رباط بأي تتقّید ال حّرة مساكنات أیضًا وهناك -81             
یسترعي أن إّال یمكنه ال بحیث الشیوع من أصبح أمر وهذا مدنّیة. أو               دینّیة
أنعم ما إذا مختلفة، أسباب من یخفي قد لما األخص على النفوس، رعاة               انتباه

 النظر فیها، أمكن ربما تدارك نتائجها.

ودینیة وحضاریة، اقتصادیة، صعبة ظروفًا بأن یعتقدون من الواقع، في            فهناك،
للشرع، وفقًا زواجًا عقدوا لو فیما أنهم أساس على الحالة، هذه إلى عادة               تلجئهم
بحقهم. ظالمة إلجراءات واستهدفوا اقتصادیة، فوائد ولفقدان لألذى،          لتعرضوا
حیال ورفض واحتجاج احتقار مشاعر عن تنم مواقف یتخذون تراهم من             وهناك
تّیار في ینجرفون أو السیاسي، االجتماعي والنظام العائلیة، والمؤسسة           المجتمع،



الجهل بسبب ذلك إلى ینساقون من أخیرًا وهناك والملذات. والشهوات            األهواء
عدم أو ظالمة حقا ظروف إلیه جّرتهم ما بسبب وأحیانًا المدقع، والفقر              المطبق
ثابت برباط التقّید من والخوف الحیرة لدیهم وّلدت حالة من النفساني،             النضج
بمفهومه الزواج بعقد تقضي متوارثة تقالید البلدان بعض في وهناك نهائي.             دائم

 الصحیح الخاص، بعد انقضاء فترة على المساكنة ووالدة أول ولد.

نتائج عنها ینجم شائكة رعویة قضایا الكنیسة على الحاالت هذه من كل              ویطرح
الدیني الحس فقدان مثل (من األخالقیة أو الدینیة الناحیة من أكان سواء              خطیرة،
شعبه، مع اهللا أبرمه الذي العهد ضوء في إلیه نظر ما إذا الزواج، خّص ما                 في
انتفاء (مثل االجتماعیة الناحیة من أم الخطیر) العثار السّر: نعمة            وحرمان
واالضطراب المجتمع، تجاه حتى باألمانة الشعور وتضاؤل العائلة،          مفهوم

 النفساني المحتمل لدى األوالد، وطغیان األنانیة وحب الذات).

بمفردها الحاالت هذه من كل إلى یتعرّفوا أن الكنسّیة والجماعة الرعاة             وعلى
الذین بهؤالء واالحترام، الفطنة من ینبغي بما لیجتمعوا، الحقیقیة،           وأسبابها
وإصالحهم أناة، بطول تنویرهم على لیعملوا الحالة، هذه في معًا            یعیشون
لهم تفتح أن شأنها من مسیحیة عائلیة حیاة شهادة من لهم یؤّدون وبما               بمحبة،
وسائل من علیه یعتمد ما خیر لكن وضعهم. تشریع إلى یقودهم الذي              الطریق
تربیة طریق عن األمانة مفهوم تنمیة كّل، قبل هو، إنما الحالة، هذه              لتدارك
تساعد التي والبنى الشروط في وتفقیههم شاملة، دینیة أخالقیة، تربیة            الشبان
ینضجوا لكي وبمعاونتهم صحیحة، حریة ال بدونها التي األمانة هذه            على

 روحیًا، فیما ینكشف لهم ما في سّر الزواج من غنى إنساني وروحي حق.

لتقف العامة، السلطات لدى الجهد قصارى یبذل أن أیضًا اهللا شعب واجب              ومن
من كل كرامة من والنیل المجتمع، تفكیك على تعمل التي النزعات هذه وجه               في
إلى اإلنزالق العام الرأي تجنیب إلى وتسعى وسعادته وسالمته           المواطنین،
كثیر في الشبان أن وبما والعائلة. الزواج المؤسستین: هاتین قدر من             االنتقاص
ما جراء من ینبغي، ما على زواجًا، یعقدوا أن یستطیعون ال المناطق،              من
فقر من كافیة، غیر وإما ظالمة، إما واقتصادیة، اجتماعیة أوضاع به             تتسبب
الشرعي الزواج ترعى أن العامة والسلطات المجتمع على لزامًا فبات            مدقع،
وخلق العائلیة، بالحیاة الئق ومسكن عائلي، أجر بتأمین الكفیلة التدابیر            باتخاذها

 فرص وظروف للعمل والحیاة.



  
 ج) كاثولیك متزّوجون مدنیًا

الزواج إرجاء أو فقط، مدني زواج عقد كاثولیك یفّضل أن یتأّتى ما غالبًا -82              
فال عملیة. أو عقائدیة أسباب من بدافع وذلك األقل، على بعد، ما إلى               الدیني،
ذلك زواجي، وثاق أي دون یتساكنون من بوضع وضعهم مساواة إذن             یمكن
األرجح، على ومستقر، محّدد، حیاة نمط اتباع في قصدًا األقل، على لدیهم              ألن،
من یطلبان الزوجین أن وبما محتمل. لطالق مجال الغالب، على لدیهم، بقي              ولو
وقت في للقبول، استعدادهما یظهران فإنهما الوثاق، بهذا علنًا االعتراف            الدولة
بهذا تسّلم أن یمكنها ال الكنیسة لكن والزامات. فوائد من الزواج هذا في بما                معًا،

 الوضع.

واجب الزوجین إفهام إلى یسعى أن الحالة، هذه في الرسولي، العمل             فعلى
الطاقة في ما یبذل وأن إیمان، من به ویعترفان حیاة من ما  اختاراه بین               التوفیق
المسیحیة. للمبادئ وفقًا وضعهم تصحیح على األزواج هؤالء أمثال           لیعمل
ویحّثوهم بالغة محبة من به یعاملوهم أن الكنیسة رعاة على یجب ما على               وبرغم
یسمحوا أن لألسف، ویا یجوز، فال الخاصة، جماعتهم حیاة في االشتراك             على

 لهم باقتبال األسرار.

  
 د) أزواج مهجورون، ومطّلقون لم یعقدوا زواجًا جدیدًا

شخصیة عالقات إقامة واستحالة التفاهم سوء مثل من مختلفة أسباب هناك -83            
مجال ال تفكیكًا صحیح زواج تفكیك إلى تؤّدي قد شابه، وما متبادلة،              صحیحة
تكون أن بعد دواء، آخر الهجر یكون أن الحالة، هذه في فواضح، إصالحه.               إلى
من وغیرها العزلة، تكون ما وغالبًا المصالحة. محاوالت جمیع بالفشل باءت             قد
الجماعة فعلى بریئًا. كان إذا وخاصة المهجور، الزوج نصیب           الصعوبات،
بالتقدیر، وتحیطه الزوج هذا المساندة كل تساند أن الحالة، هذه في             الكنسیة،
من فیه یتخّبط ما وسط لیتمكن عملیًا، وتساعده وتتفهمه، معه            وتتضامن
هذا تساعد أن ذلك، على عالوة وعلیها األمانة. على المحافظة من             صعوبات،
وعلى المسیحي، الحب یفرضها التي المسامحة فضیلة ممارسة على           الزوج

 االستعداد الستئناف محتمل للحیاة الزوجیة السابقة.



تمام یدرك لكنه الطالق، على أجبر الذي الزوج حالة الحالة، بهذه             وشبیهة
عقد ویأبى لالنفصام، قابل وغیر دائم هو الصحیح الزواج وثاق أن             اإلدراك
واجبات ممارسة وإلى العائلة في بمسؤولیة القیام إلى ینصرف لكنه جدید،             زواج
قیمة له المسیحي والثبات األمانة في مثل من یعطیه ما فإن المسیحیة،              الحیاة
نحوه واجبًا الكنیسة على یفرض ما وهذا والكنیسة. العالم أمام خاصة             شهادة
من یمنعه عائق كل أمامه من وتزیل والمساعدة، بالمحبة باستمرار تمّده أن              وهو

 التقرب من األسرار.

  
 هـ) المطّلقون الذین تزّوجوا ثانیة

زواج عقد ینوي ما غالبًا یطّلق، من أن لألسف، ویا الیومي، االختبار یعّلم -84              
هذه أن وبما الكاثولیكي. الدیني الطقس إلى یبدو، ما على یلجأ، أن دون               جدید،
یجب لذلك عینها، الكاثولیكیة األوساط حتى فتصیب تنتشر اآلفات، كسائر            آفة،
آباء بحثها وقد إبطاء. ودونما االهتمام، من ینبغي بما المشكلة لهذه             التصّدي
والسیما الناس، جمیع لتقود المنشأة الكنیسة أن ذلك وافیًا. بحثًا            المجمع
جدید، زواج عقد إلى سعوا الذین تترك، أن یمكنها ال الخالص، إلى              المعّمدین،
أن الكنیسة واجب فمن سّري. زواج بوثاق سابقًا تقّیدوا قد كانوا أن بعد               وشأنهم،

 ال تألو جهدًا لتضع في متناول هؤالء وسائل الخالص.

مختلف بین یمّیزوا أن واجبهم من أن بالحقیقة، حبًا یعرفوا، أن الرعاة              وعلى
على المحافظة إلى مخلصین سعوا الذین بین فرقًا الواقع، في هناك إن              الحاالت.
لذنب قضوا، الذین وبین حق، وجه دونما ظلمًا، هجروا أن بعد األول،              زواجهم
عقدوا الذین أخیرًا وهناك القانونیة. الناحیة من صحیح زواج على خطیر،             منهم
أن ضمیرهم، قرارة في متأّكدون، هم فیما أبنائهم، تربیة أجل من جدیدًا،              زواجًا

 زواجهم السابق الذي فسخ بصورة نهائیة، ما كان یومًا صحیحًا.

یساعدوا أن على المؤمنین، جماعة وكل الرعاة بشّدة نحّض، المجمع، مع             فإّنا
عن منفصلین نفوسهم یحسبوا لكیال والمحبة، بالعنایة ویحوطوهم          المطّلقین،
في كمعّمدین، یشتركوا، أن واجبهم من بل ال باستطاعتهم، أن إذ             الكنیسة،
القداس ذبیحة وحضور اهللا، كالم سماع على حّثهم بالتالي فینبغي            حیاتها.
الجماعة ومشاریع الرحمة أعمال في والمساهمة الصالة، رفع على           والمواظبة
التوبة بروح والتحّلي المسیحي، اإلیمان في أبنائهم وتربیة العدالة، سبیل            في



الكنیسة وعلى اهللا. لنعمة یوم، كل الطریقة، بهذه استمطارًا، أعمالها،            وممارسة
هكذا وتساندهم حنون، لهم أم إنها ذاتها وتظهر وتثّبتهم، أجلهم، من تصّلي              أن

 باإلیمان والرجاء.

ال أنها وهي المقدّسة، الكتب على مبنّیة عادة، من ألفته ما تؤّكد الكنیسة أن                بید
زواجًا عقدوا طّلقوا، أن بعد الذین، المؤمنون اإلفخارستیا في یشترك بأن             تسمح
االشتراك، بهذا لهم السماح من الواقع، في منعوا، من نفوسهم، هم ألنهم              جدیدًا،
المحبة اتحاد وبین موضوعیًا، حیاتهم، وحالة وضعهم بین تعارض من هناك             لما
ویحققه. اإلفخارستیا سّر عنه یعّبر الذي االتحاد هذا والكنیسة، المسیح بین             القائم
سمح لو أنه وهو خاص، آخر، رعوي سبب ذلك، عن فضًال هناك،              ویبقى
وألساؤا الضالل في المؤمنون لوقع اإلفخارستیا، في باالشتراك الناس           لهؤالء

 فهم عقیدة الكنیسة بشأن دوام الزواج وعدم انفصامه.

لسّر الطریق تفتح التي – التوبة سّر في المصالحة منح یمكن أنه              غیر
للمسیح، واألمانة العهد عالمة انتهاكهم على ناموا الذین ألولئك –            اإلفخارستیا
وهذا الزواج. ودیمومة بعد یتناقض لن حیاة نمط التباع بإخالص مستعدون             وهم
خطیرة، ألسباب علیهما، تعّذر كلما – والمرأة الرجل على الحقیقة، في             یقضي
التعفف عیش یعیشا بأن "بالتعّهد – االنفصال داعي تلبیة مثًال، األوالد             كتربیة

 أعني االمتناع عن األعمال الخاصة باألزواج" (180).

ولجماعة وألنسبائهم، عینهم، ولألزواج الزواج، لسّر االحترام واجب          إن
إقامة رعویا، ولو أو  داع كان سبب ألي راع، أي على یمنع             المؤمنین،
أن ذلك جدیدًا. زواجًا عقدوا الذین للمطّلقین نوعها، یكن أیا طقسیة،             احتفاالت
وتوقع صحیح، جدید سّري بزواج احتفل قد أن تظهر قد االحتفاالت هذه              مثل

 بالتالي الناس في الضالل بشأن دیمومة الزواج األول المعقود صحیحًا.

عینه، الوقت في وهي وحقیقته. للمسیح بأمانتها تجاهر ذلك، تفعل إذ             والكنیسة،
دونما بینهم، من الذین تجاه وخاصة أبنائها، تجاه حنون أم تصّرف             تتصّرف

 ذنب منهم، قد هجرهم قرینهم الشرعي.

یعیشون یزالون ال الذین أن االعتقاد راسخ تعتقد الكنیسة إن ذلك، عن              وفضًال
تعالى منه ینالوا أن یمكنهم اهللا، وصیة عن ابتعدوا قد كانوا ولو الحالة، هذه                في

 نعمة االرتداد والخالص، إذا ثابروا على الصالة والتوبة والمحبة.

  



 الذین ال عائلة لهم

ما بسبب – أنهم نعتقد الناس من فئة عن كلمة أخیرًا نضیف أن بوّدنا -85               
كل قریبون – إرادة أو منهم قصد دونما وغالبًا – ظروف من عملیًا فیه                یعیشون
فهناك الناشطة. ولعنایتهم ورعاتها الكنیسة المحبة وأهل المسیح، قلب من            القرب
لألسف، ویا إطالقًا، یستطیعون ال األرض، وجه على الناس، من            كثیرون
كبیرة أعدادًا وهناك عائلة. الصحیح، بالمعنى نسمّیه، بما االرتباط إلى            العودة
الرجال بین العالقة اختالط فیها یترك ال مدقع فقر حالة في یعیشون الناس               من
في الكبیر والنقص المستقرة، غیر الشاذة والعالقات المساكن، وقلة           والنساء،
أخیرًا وهناك الصحیحة. العائلة عن للحدیث الواقع، في مجاًال، والثقافة،            التربیة
"یطیب أیضًا، فلهؤالء، مختلفة. ألسباب الناس، بین وحدهم ظّلوا من            غیرهم

 الحدیث عن العائلة".

الدائب العمل وجوب وأّكدنا الشدید، الفقر من یعانون الذین عن تحدثنا             وقد
هذه على التغّلب على تساعدهم السیاسي، الصعید على حتى حلول،            إلیجاد
المجمع على بالتضامن، المهمة، هذه وتقع فیها. یتخّبطون التي المخزیة            الحالة
ذلك عن ینجم وما الزامات من علیها لما العامة السلطات على وخاصة              بكامله،
عمیقة إنسانیة مشاعر عن تبرهن أن یجب التي العائالت وعلى مسؤولیات،             من

 ورغبة في المساعدة.

واسعة، أمامهم، تنفتح أن فیجب طبیعّیة، عائلة إلى أخیرًا، یفتقرون، الذین             أّما
وعائلة األبرشیة، في تتجّسد والتي الكنیسة، هي التي الكبرى العائلة            أبواب
فما الرسولیة. الحركات في أو "أساسیة"، المدعوة الكنسّیة والجماعات           الرعیة،
على وهي الجمیع، بیت هي الكنیسة إن عائلة: دون الدنیا في إنسان              من

 األخص، عائلة "المتعبین والمثقلین" (181).

  
 ختام

  
أیها المحبة، بعاطفة إلیكم، نّتجه الرسولي، اإلرشاد هذا نختم إذ إّنا، -86            
الجنسین، كال من الشبان أیها أنتم، إلیكم وأّمهاتها، العائالت آباء ویا             األزواج،
الذین أنتم أملهما، علیكم ویعقد والعالم الكنیسة مصیر علیكم یتوقف            الذین



مشارف على والنشاط، بالحیاة النابضة األساسیة النواة العائلة من           ستكونون
 األلف الثالث.

األبناء وأیها والكهنوت، األسقفیة في األحباء، األجّالء، اإلخوة أیها أنتم،            إلیكم
لحقیقة األزواج، أمام تشهدون الذین هللا، المكّرسین والراهبات الرهبان           األعزاء،
السلیمة، النیة ذوي من جمیعًا الناس أیها أنتم إلیكم اهللا. موضوعها التي              المحبة

 الذین تهتمون، أیا یكن الدافع، بمصیر العائلة.

  
 إن مستقبل البشریة یتوّقف على العائلة!

بواجب صالحة إرادة ذي إنسان كل یلتزم أن ملّحة، وبصورة إذن، الالزم              فمن
 المحافظة على ما للعائلة من قیم سامیة ومتطلّبات، ویعمل على تطویرها.

هذا في خاصًا جهدًا یبذلوا أن الكنیسة أبناء من نطلب أن علینا واجبًا لنراه                وإّنا
دافعًا بالتالي یجدون العجیب، اهللا قصد باإلیمان، یكتشفون، فیما فهم،            المجال.
هذه في االهتمام من ینبغي ما واقعها، في العائلة، إعارة على یحملهم              أكبر
العائلة. محبة إلى األخّص، على یندفعوا، أن فعلیهم والنعمة. الشّدة أّیام             األیام،

 وهذه وصیة أكیدة علیهم االلتزام بها عملیًا.

تطویرها. على الدائم والعمل سامیة قیم من لها ما تقدیر معناها العائلة              فمحبة
التغّلب بغیة ، وشرور أخطار من یتهّددها ما اكتشاف معناها العائلة             ومحبة
تساعد التي واألجواء الظروف لخلق الطاقة جهد بذل هي العائلة ومحبة             علیها.
أن المحبة أنواع من جدًا سام لنوع ذلك، عن فضًال وإنه، وتقّدمها. تنمیتها               على
الیأس ریاح بها تعصف ما غالبًا التي المسیحیة، الیوم عائالت مجددًا             تعطى
وبما بالنفس، فیها یبعث ما األسباب من المصاعب، تكاثر جّراء من             والقلق
من "أجل، إلیها. اهللا وكلها التي وبالرسالة وسائل، من والنعمة الطبیعة             حبتها
في تسیر أن الواجب من عهدها! سابق إلى عصرنا عائالت تعود أن              الواجب

 خطى المسیح" (182).

العائلة عن المفرح" "الخبر ویقین بفرح یحملوا أن المسیحیین عاتق على             ویقع
الذي الصحیح الكالم إلى انقطاع، ودونما مجددا، تصغي أن علیها یتوّجب             التي
اهللا، ومدینة الناس، مدینة في رسالتها وأهمیة الباطنیة، وقواها هویتها، لها             یظهر

 وأن تتفّهم هذا الكالم تفهما عمیقًا.



تتعّلم وهي العمیقة. حقیقتها صمیم إلى منها تنفذ التي الطریق الكنیسة             وتعرف
عنها یعطیه ما ضوء على التاریخ، مدرسة وفي المسیح مدرسة في الحقیقة              هذه
إلى كلل، دونما مدفوعة، تجدها لكنها تفرضها، وال شروحات، من            الروح
أن مؤمنة وطید برجاء إظهارها إلى بل ال خوف، دونما الجمیع، على              عرضها
الصلیب عبر تستطیع العائلة لكن الصلیب. لغة أیضًا المفرح" "الخبر            في

 الوصول إلى ملئها، أي إلى جوهرها وكمال محبتها.

جمیع مع وشجاعة بإخالص یتعاونوا أن المسیحیین جمیع نسأل أن أخیرًا             وبوّدنا
في یتفانون بمسؤولیتهم، منهم شعورًا الذین، الصالحة اإلرادة ذوي من            الناس،
وبتوجیهها، وباسمها الكنیسة، حضن في لخیرها یعملون فالذین العائلة.           خدمة
جانبهم إلى یجدون ما غالبًا اتحادات، أم حركات جماعات، أم أفرادًا أكانوا              سواء
أن التعاون هذا وبإمكان عینها. الغایة إلى یهدفون مختلفة مؤسسات أو             أناسًا
للقیم باألمانة التقّید شرط وأكمل، أسرع تطویرًا العائلة تطویر على            یساعد

 اإلنجیلیة واإلنسانیة، ولما یسّمى بتعّددیة المبادرات.

إلى الجمیع انتباه لفت تبتغي التي الرعویة الرسالة هذه اآلن نختم إذ              وإّنا،
رائعة ولكنها خطیرة، قضایا وهي المسیحیة، العائلة قضایا معالجة           وجوب
المقدسة. الناصرة عائلة حمایة نطلب أن نرید االهتمام، من ینبغي بما             جذابة،
عدة طوال الخفاء في اهللا ابن عاش قد عجیب، اهللا من بقصد العائلة، هذه                ففي
العائلة وهي لها. نوع وأول المسیحیة العائالت جمیع مثال إذن فهي             سنوات.
من صغیرة قریة في صامتة مغمورة عیشة عاشت التي العالم في             الوحیدة
تمجیدًا اهللا مّجدت أنها غیر وأسر، واضطهاد فقر من عانت التي وهي              فلسطین.
تساعد أن إّال بالتالي، العائلة، هذه یمكن فال له. قیاس ال خالصًا،              سامیًا،
الیومیة بمسؤولیاتها لتقوم العالم، عائالت جمیع بل ال المسیحیة،           العائالت
وتتّم اآلخرین، بحاجات بسخاء وتهتم ومشقاتها، الحیاة متاعب وتتحّمل           بأمانة،

 بفرح مقاصد اهللا بشأنها.

وحفظ الكلل، عرف ما الذي العامل، الصّدیق"، "الرجل یوسف القدیس            ولیحِم
 بمنتهى األمانة ما عهد به إلیه، هذه العائالت، ویدافع عنها، وینیرها دائمًا.

لتصبح، أیضًا، المنزلیة" "للكنیسة ا أم الكنیسة أّم هي التي مریم، العذراء             ولتكن
سّر فیها یسطع صغیرة" "كنیسة مسیحیة عائلة كل الوالدیة، بمعونتها الواقع،             في

 كنیسة المسیح، وتعّبر عنه بطریقة الحیاة.



یریده ما وسخاء، بتواضع ترتضي، التي للنفس مثاًال الرب، خادمة هي،             ولتكن
من لتخّفف الصلیب، إقدام على تألمت التي آالم وهي هناك، ولتكن الرب.              لها

 آالم جمیع الذین یعانون من مشقات عائالتهم، ولتمسح دموعهم.

كل في قانا، في مثله حاضرًا العائالت، وملك الكون، ملك الرب، المسیح              ولیكن
 منزل مسیحي، لیجود علیه بالنور والفرح، بالطمأنینة والقوة.

كل تعرف أن الملوكیة، لعظمته المكّرس االحتفالي الیوم هذا في نسأله،             وإّنا
"ملكوت الناس، بین ملكوته إتیان على العمل في تساهم أن یجب كیف              عائلة
183) والسالم" والمحبة العدالة ملكوت والنعمة، القداسة ملكوت والحیاة،          الحق

 ) الذي یسعى إلیه كل البشر.

قلبهم وفي أیدیهم بین ونضع عائلة. بكل یوسف وإلى مریم، وإلى إلیه، نعهد               وإّنا
ویفتحوا األعزاء، واألبناء األجالء، اإلخوة أیها إلیكم، فلینقلوه اإلرشاد:           هذا

 قلوبكم على هذا النور الذي یفیضه اإلنجیل على كل عائلة.

منفردین القلب، صمیم من نمنحكم المتواصلة، صلواتنا لكم نؤّكد إذ            وإّنا،
 ومجتمعین، بركتنا الرسولیة، باسم اآلب، واالبن، والروح القدس.

  
 أعطي في روما قرب مار بطرس، في الیوم الثاني والعشرین من شهر تشرین

 الثاني،
 یوم االحتفال بعید المسیح ربنا یسوع، ملك الكون، 1981، وهي الرابعة

 لحبریتنا

  
 البابا یوحنا بولس الثاني
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