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 افتتاحیة

  
تناول الذین (Christifideles laїci)ِ بالمسیح المؤمنین العلمانیین إن -1         
دعوتهم موضوع العامة، جلسته في ،1987 سنة في المنعقد األساقفة            مجمع
الفاتیكاني المجمع على عامًا عشرین مرور بعد والعالم، الكنیسة في            ورسالتهم
متى: إنجیل في ذكرهم الوارد الَكْرم، َفَعلة في المتمّثل اهللا، شعب من هم               الثاني،
لَكْرمه. َفَعلًة یستأجر بالغداة خرج بیت، ربَّ رجًال السماوات ملكوت            "یشبه

 فشاَرط الَفَعلة على دینار في الیوم وأرسلهم إلى كرمه" (متى20: 1و2).

رجال من الَفَعلة، وجمهور الواسع، السید َكْرَم أعیننا أمام یضع اإلنجیل المثل              إن
(متى بأجمعه العالم هو الكْرم إن فیه. للعمل ویرسلهم یدعوهم الذین            ونساء،
اهللا ملكوت لمجيء ویمّهد اإللهي، للتدبیر ِطْبقًا یتبّدل، أن یجب الذي (13:38            

 النهائي.

  
 اذهبوا أنتم أیضًا إلى كرمي

فقال بّطالین، السوق في واقفین آخرین فرأى الثالثة، الساعة في خرج "ثم -2             
 لهم: "إذهبوا أنتم أیضًا إلى كرمي" (متى 20: 3و4).

وهو البشر، تاریخ من البعید الیوم ذلك منذ یتردد المسیح السید نداء یزال               ال
 یتوّجه إلى كل إنسان جاء إلى هذا العالم.

الفاتیكاني المجمع أثر على العنصرة، روح َدْفُق فیه تجّدد إذ الكنیسة،             وإن
النضوج. في أخذ الرسولي بطابعها أقوى شعورًا بأن داخلها في ْت أحسَّ             الثاني،



إلى یرسلها وهو الرب، صوت جدید من سمَعت السخي، انقیادها من             وانطالقًا
 العالم "َكِسٍر للخالص شامل" (1).

والرهبان والكهنة الرعاة إلى هًا موجَّ لیس النداء هذا إن أیضًا! أنتم             اذهبوا
هم العلمانیین المؤمنین یدعو الرب فإن الجمیع. یشمل بل وحدهم،            والراهبات
القدیس یذّكرنا بهذا والعالم. الكنیسة إلى رسالًة ویحّملهم شخصیًا،           أیضًا
فیها یفّسر والتي المسیحي، الشعب إلى هة الموجَّ عظته في الكبیر،            غریغوریوس
الحقیقة في أنتم هل وانظروا حیاتكم، َنَمط في إخوتي، قلیًال، "تأملوا الكْرم:              َمَثل
كرم في حقًا یعمل هل وْلَیبّین یعمل، ما في واحد كل فلیتبّصر الرب.               َفَعلة

 الرب" (2).

بطبیعة یتعّلق ما في حقًا رائعة صفحات سّطر قد الثاني الفاتیكاني المجمع              إن
في معتمدًا ومسؤولیتهم، ورسالتهم وروحانیتهم وكرامتهم العلمانیین         المؤمنین
آباء دعوة تكن ولم جدًا. النفیس والرعوي والروحي العقائدي تراثه على             ذلك
المسیح، َكْرم في العمل إلى ونساًء، رجاًال العلمانیین، المؤمنین لجمیع            المجمع
بقوة المؤمنین، جمیع یناشد المقدس المجمع "إن المجد: له لندائه، صدًى             إّال
یدعوهم، الذي المسیح لنداء وسخاء، وحماس بسرور یستجیبوا أن الرب،            وباسم
وْلیفهم القدس. الروح والستنفارات اإللحاح، من بمزید بالذات، الوقت هذا            في
وبقلب بفرح له وْلیستجیبوا إلیهم، خاصة بصفٍة ه موجَّ النداء هذا أن جیدًا              الشباب
المجمع عبر العلمانیین، جمیع جدید من یستحّث، نفسه الرب إنه            منفتح.
اهتمامًا یهتموا وأن وثیقًا، اتحادًا فأكثر أكثر به یّتحدوا ألن الثاني،             الفاتیكاني
رسالته في یشاركوا وأن (5 :2 (فیلبي الخاص شأُنهم كأنها بمصالحه،             خاصًا
یرید األرض، من بقعة وكل مدینة كل إلى بدورهم یرسلهم إنه             الخالصّیة.

 التوّجه إلیها بنفسه (لوقا 10: 1) (3).

مجمع في روحیًا، الكلمات هذه صدى تردَّد لقد كرمي!": إلى أیضًا أنتم              "اذهبوا
1987 سنة األول تشرین أول من روما، في انعقاده فترة طوال أیضًا،              األساقفة
في ورسالتهم العلمانیین "دعوة العمق في بحثوا اآلباء إن منه. الثالثین             إلى
مقتفین الثاني" الفاتیكاني المجمع على عامًا عشرین انقضاء بعد والعالم،            الكنیسة
بأسرها، للكنیسة والجماعیة الشخصیة بالخبرات ومسترشدین المجمع هذا          آثار

 ومستفیدین من حصیلة مجامعهم السابقة.



ونساٍء، رجاٍل من العلمانیین، المؤمنین عن مؤهلین ممّثلین المجمع هذا ضمَّ             وقد
جاء إذ بصراحة، الختامي اإلرشاد به اعترف فعاال، إسهامًا أعماله في             أسهموا
بفرح المجمع، هذا غضون في حظینا، ألننا فقط لیس الرب، نشكر "إّنا              فیه:
سیاق في لنا، أتیَح ألنه بل ومراقبات) مراقبین (من فیه، العلمانیین             مشاركة
أنحاء كل من والوافدین للعلمانیین، الممّثلین المدعوین، إلى االستماع           المناقشات،
خبراتهم من اإلفادة فرصة لنا أتاح ما وهذا البلدان. مختلف ومن             العالم،

 ونصائحهم واقتراحاته، التي أمالها علیهم حّبهم للقضیة المشتركة" (4).

الفاتیكاني، المجمع بعد ما فترة إلى النظر یصّوبون وهم تمّكنوا، المجمع آباء              إن
طاقات فیها مستحدثًا الكنیسة، تجدید في الروح استمر كیف یتحققوا أن             من
نمط لذلك یشهد ومما العلمانیین. المؤمنین من الكثیرین بمساهمة جدیدة،            قداسة
الفاعلة بالمشاركة العلمانیین، والمؤمنین والرهبان الكهنة بین المستجّد          التعاون
الكثیرة، والخدمات الدیني، والتعلیم اهللا، بكلمة التبشیر وفي اللیتورجیا،           في
فیما بها، القیام أجادوا والتي العلمانیین، المؤمنین إلى الموكولة           والمهّمات
مشاركة عن فضًال ملتزمة، روحیة وحركات وجمعیات تجّمعات بقوٍة           انتشرت

 للنساء، أوسع وأْفَعل، في حیاة الكنیسة وتنمیة المجتمع.

المؤمنین مسیرة اعترض بما التنویه الوقت، ذات في األساقفة، مجمع َیٌفْت             ولم
وأخطار. صعوبات من الثاني، الفاتیكاني للمجمع التابعة الفترة في           العلمانیین،
أن أوالهما تالفیهما: دائمًا یستطیعوا لم بتجربتین الواقع، في التذكیر،            ویمكننا
على بعضهم حمل مّتقدة، بغیرة الكنسّیة والمهّمات للخدمات ذواتهم           تكریس
واالجتماعي المهني الصعید على بهم، الخاصة المسؤولیات عن الفعلي           التخّلي
نقیض على األخرى، التجربة ضْتهم عرَّ فیما والسیاسي، والثقافي          واالقتصادي
الخیار وبین والحیاة، اإلیمان بین لها، مبرر ال التي التفرقة، یستبیحوا ألن              ذلك،

 اإلنجیلي وممارسة النشاط الفعلي، في مختلف المجاالت الزمنّیة واألرضّیة.

الثاني، الفاتیكاني المجمع إلى الرجوع على أعماله في األساقفة، مجمع دأب             وقد
من وبالرغم الكنیسة، نشاطات في العلمانیین مشاركة بشأن تعلیمه، َیْفتْأ لم             الذي
ویقترن فیه، نحن الذي الزمن لواقع المطابقة كل مطابقًا عامًا، عشرین             مرور
بها ٌنجاِبَه أن یجب التي الحلول ٌیْلهمنا بأن جدیر التعلیم هذا إّن نبوّي. بٌبعٍد                أحیانًا
اضطلع الذي التحدي، وإّن أضواَءه. علیها ٌیلقي وأن قضایا، من استجدَّ ما              الیوم
یجب التي الدقیقة، الٌسٌبل تحدید على الحقیقة، في یقوم األساقفة، مجمع آباء              به



المجمع علیها نصَّ التي الرائعة، العلمانیین مشاركة "نظرّیة" ِلٌتصبح بها            التقّید
بعض نرى أخرى، جهة ومن صحیحة. كنسّیة "ممارسة" الثاني           الفاتیكاني
وصفها معه یمكن حدٍّ إلى "الِجّدة" طابع من تحمله بما ذاتها، َتْفرض              القضایا
مجمع آباء أصاب وقد الزمني. الترتیب حیث من أّقّله المجمع، بعد نشأت              بأنها
مناقشاتهم خالل في جدًا، خاصًا اهتمامًا القضایا هذه أْوَلوا عندما            األساقفة
بالخدمات تتعلق التي تلك نذكر أن بنا یجدر القضایا، هذه بین ومن              وتأمالتهم.
حركاٍت وبتعمیم العلمانیون، المؤمنون بها َسٌیَكلَّف أو ٌكلِّف التي           الكنسیة،
فضًال العلمانیة، التجمعات من أخرى أشكاٍل جانب إلى وتنمیتها، جدیدة            رسولیة

 عن تحدید موقع المرأة ودورها في الكنیسة كما في المجتمع.

مجمع آباء أْبدى وأیحّیة، وكفاءة بغیرة أنجزوها التي أعمالهم، ختام            وفي
الوقت في الجامعة، الكنیسة إلى نقّدم أن في وأمنیتهم رغبتهم لنا             األساقفة

 المناسب، وثیقة ختامیة، حول دور المسیحیین العلمانیین. (5)

أعمال قیمة إبراز إلى یرمي األساقفة، بمجمع الملحق الرسولي، اإلرشاد هذا             إن
العمل أداة األولى  Lineamenta إلى مالمحها من إنطالقًا المجمع،        هذا
من كٍل مداخالت إلى االفتتاحي، التقریر instrumentum ومن laboris        
بین المناقشة عنه أسفرت الذي التألیفي، والتقریر والعلمانیین،          األساقفة
االقتراحات إلى وتقاریرها الفرعیة اللجان مناقشات من وكذلك          المجتمعین،
بل المجمع، هامش على تقع ال الحالیة الوثیقة فإن وعلیه، الختامیة.             والرسالة
عمل ثمرة إنها وموضوعیة. مترابطة بطریقة تعكسه ذلك، عكس على            إّنها،
األمانة مجلس فیه شارك بیان، صیاغة عن األخیرة، مرحلته في أسفر،             جماعي،

 العامة للمجمع، وأمانة السر ذاتها.

المؤمنین لجمیع المعطاة للهبة صفاٌء أكثر َوْعي إیقاظ هو هذا إرشادنا هدف              إن
فضًال ورسالتها، الكنیسة شركة في بها یضطلعون التي وللمسؤولیة           العلمانیین،

 عن تغذیة هذا الوعي.

  
 متطلبات العالم الحاضرة المِلّحة:

 لماذا أنتم هنا طوال النهار بال عمل؟

فیها والمرغوب األْثمن، َثَمَرته وبالتالي المجمع، لهذا األساسي المفهوم إن -3           
الذي المسیح، صوت سماع على العلمانیین المؤمنین َحْمل غیرها، من            أكثر



رسالة في والمسؤولة، الواعیة الحیة، وللمشاركة كرمه، في للعمل           یدعوهم
األلف على المشرفة التاریخ، من والخطیرة الرائعة الحقبة هذه في            الكنیسة،

 الثالث الوشیك.

االجتماعي الواقع وفي والعالم، الكنیسة في َبَرَزت جدیدة أوضاعٌا           إن
بصفة العلمانیین، المؤمنین على الیوم تفرض والثقافي، والسیاسي          واالقتصادي
في مقبول غیر الدور هذا إهمال كان وإذا بدورهم. االضطالع جدًا،             خاصة
كان أليٍّ یجوز وال مضى. زمٍن أّي في منه أكثر اللوم، یستوجب فإنه               الماضي،

 أن یبقى مكتوف الیدین.

فوجد الخامسة الساعة حول أیضًا "وخرج اإلنجیلّي: المثل قراءة إلى اآلن             ِلَنُعد
لهم: فقال أحد. یستأجرنا لم إنه له فقالوا بّطالین؟ كله النهار واقفین              آخرین

 امضوا أنتم أیضًا إلى َكْرمي".

كیانه. أعماق وفي مسیحّي، كل داخل في یتردد الرب صوت صدى أن شك               ال
منه وتجعل منا، كّل في المسیح ُتصّور المسیحیة، التنشئة وأسرار اإلیمان،             إن
المجمع ویذّكرنا الخالص. رسالة في عامًال وعنصرًا حیًا، الكنیسة في            عضوًا
هي تنقل والبشریة، الكنیسة تاریخ على الطارئة األحداث، بأّن الثاني            الفاتیكاني
روح أن وَیعي اإلیمان، ُیحّركه إذ اهللا، شعب "إّن الرب: صوت إلینا              أیضًا
متطلبات وفي األحداث في یمّیز، أن یحاول فیه، یعمل الكون، یمأل الذي              الرب،
لحضور الحقیقیة العالمات البشر، سائر فیها یشارك التي وطموحاته،           عصرنا
لنا وُیظهر جدیدًا، ضوءًا كلها األشیاء على ُیضفي اإلیمان ألن ِلَقْصده، أو              اهللا
في غایة حلول إلى عقلنا ُمرشدًا الشاملة، اإلنسان دعوة بشأن اإللهّیو             اإلرادة

 اإلنسانیة. (6)

ِقَیٍم من علیه ینطوي بما عالمنا، هو الذي العالم، هذا نواجه أن إذن علینا ب                یتوجَّ
أوضاعه، تطرح الذي العالم هذا وإخفاقات، ومكاسب وآمال وهموم           وقضایا
من خطورة أكثر ومشكالت قضایا والثقافیة، والسیاسیة واالجتماعیة          االقتصادیة
"فرح الرعوي الدستور في الثاني، الفاتیكاني المجمع وصفها على أتى التي             تلك
ُدِعَي اللتان األرض، هي وتلك الكرمة، هي تلك ، كلٍّ وعلى .(7)             ورجاء"
من كما منهم، یرید یسوع إن فیهما. رسالتهم ممارسة إلى العلمانیون             المؤمنون
ولكن 13و14) (متى5: العالم". ونور األرض "ملح یكونوا أن تالمیذه،            جمیع



ووجه ِمْلَحُه، المسیحیون یكون أن یجب الذي "األرض" وجُه الیوم هو             ما
 "العالم" الذي یجب أن یكونوا نوره؟

الیوم، عالم في جدًا كبیر القضایا، َطْرح أسالیب وفي األوضاع، في التباین              إن
نتحاشى أن إذن الواجب فمن سریعة. ٍل َتَحوُّ ِبحَركة ذلك، عن فضًال یتمّیز،              الذي
ُتحّدد خطوط بعض نتبّین أن یمكننا أنه إّال والتبسیط. التعمیم في             اإلفراط
حقل في معًا ینموان الطیبة والبذرة الزؤان أن وكما المعاصر. مجتمعنا             توّجهات
إلى جنبًا تتواجد واألمل، والكآبة والعدالة والظلم والشر، الخیر كذلك            اإلنجیل،
الیومي المسرح هو الذي التاریخ، في وثیقًا تعانقًا أحیانًا وتتعانق            جنب،

 لممارسات الحریة البشریة.

  
 العلمانیة والحاجة إلى الدین

على اإللحاد، وكذلك مستمرة، بصفة الدینیة، الالمباالة شیوع عن نتغافل هل -4            
قد والتي – الَدْنَیَوة – العلمانّیة في تتمّثل التي تلك سّیما ال ُصَوِره،               اختالف
بفضل أحرزها، التي االنتصارات بنشوة المأخوذ فاإلنسان انتشارًا؟ األكثر           تكون
أال وأحدثها، تجربة بأقدم خصوصًا والُمْفِتن یحّده، شيء ال ِتَقنّي – علمّي              تطّور
جذوره أعمق عن انقطع اإلنسان هذا (5 :3 (تكوین باهللا، نفسه مساواة              وهي
وجوده، في هللا مكان ال أن واعتبر اهللا، نسَي قد إنه العنان، لحریته ُمطِلقًا                الدینیة،

 ونبَذه، لیخرَّ ساجدًا لمختلف "األصنام".

تتناول ال ألنها جدًا، خطیرة ظاهرة الحقیقة في هي المعاصرة العلمانیة هذه              إّن
ال ما وهذا بكاملها. جماعات ما، وجٍه على كذلك، تتناول بل فحسب،              األفراد
عملیًا تبتعد كثافة، یوم كل تزداد جماهیر، "إن الثاني: الفاتیكاني المجمع             َحَظه
استأثرت العلمانیة ظاهرة أن مرارًا نفسي أنا ذكرُت وقد .(8) الدین"             عن
ال جدیدًا، باإلنجیل تبشیرًا تفرض وهي المسیحیة، في عراقًة األكثر            بالشعوب

 مجال للمماطلة فیه.

إن بالكّلیة. تزوال أن یمكن ال إلیه، والحاجة دین، إلى النزعة فإن هذا،               ومع
التساؤالت مواجهة على الجرأة له توّفرت متى إنسان، كل اإلنسان،            ضمیر
بمفهوم تتعّلق التي تلك سّیما ال اإلنسانّي، بالكیان والخاصة خطورة،            األكثر
القدیس أعلنها التي الحق، كلمة َتَبّني في التردد یملك ال والموت، واأللم              الحیاة
فیك" یسترح لم ما الراحة، قلبنا یجد ولن رب، یا لك، خلقتنا "لقد               أغوسطینوس:



وِحّدة، شموًال یوم كل تزداد أسالیب َعْبَر المعاصر، العالم یشهد وهكذا .(9)            
الدیني، البحث في لیقظٍة یشهد كما للحیاة، وسامیة روحیة رؤیة على             لإلنفتاح
باسم الُدعاء بحرّیة المطالبة عن فضًال الصالة، وإلى الُقدسّي، الُبعد إلى             وِلعْوَدٍة

 الرب.

  
 الشخص البشري: بین َدْوس كرامته وتمجیدها

كرامة على الیوم المفروضة االنتهاكات شّتى في كذلك نفّكر أن بنا یجدر -5             
اهللا صورة ِبِصفِته بكرامته، ُیْعَتَرف لم إذا البشري، الكائن إن البشري.             الشخص
یتعرَّض الكرامة، هذه تستوجبه الذي بالحب َیْحَظ ولم (26 :1 (تكوین             الحیة،
مما واالنحراف، اإلذالل من هذا یتبع ما أقسى مع أداة، مجّرد إلى یتحّول               ألن
شّتى وراء یتسّتر "األقوى" وهذا منه. أقوى هو لمن شقیًا عبدًا منه              یجعل
إنسانیة، غیر سیاسیة وأنظمة اقتصادیة وقدرة إیدیولوجیة من          األقنعة،
أمام هنا أنفسنا َلَنجد وإننا اإلعالم. لوسائل اجتیاح ومن علمّیة،            وتقنوقراطّیة
األساسیة، حقوقهم ُسِلَبت وقد وأخواتنا، إخوتنا هم الذین األشخاص، من            العدید
صریح. ظلم من علیه تنطوي ما أو الُمفِرط، المدنیة القوانین بعض تساهل              نتیجة
العمل، وفي الَمْسِكن في والحق الجسد، سالمة وفي الحیاة، في الحق تنتهك              فهي
العامة الحیاة في المشاركة وحق المسؤول، اإلنجاب وفي األسرة في            والحق

 والحیاة السیاسیة، والحق في حریة الضمیر والمجاهرة بالعقیدة الدینیة.

بطون في ُقِتلوا ألنهم النور، یروا لم الذین األطفال إحصاء یستطیع             ومن
معاملتهم، أنفسهم أهلهم یسيء الذین وأولئك المهَملین، واألطفال          أمهاتهم،
بعض في نرى وإّنا والتربیة. العطف من ُحِرموا وقد یشّبون الذین             واألطفال
العیش، وسائل تملك وال والعمل، المسكن من محرومة بأسرها، شعوبًا            البلدان
في استقّرت وقد رهیبة، تجّمعات من وكم البشریة. الكائنات بكرامة            الالئق
فیها وُیقَضى معًا، والنفسي الجسدي والبؤس الفقر تعاني وهي العواصم،            محیط

 على جماعات بشریة بأسرها.

غالب في كان، وإن تمامًا، إلغاؤه یمكن ال للشخص القدسي الطابع أن              على
وسَیفرض واآلب. الخالق اهللا، في راسخ أساسه ألن وُمنتهكًا، محتقرًا            األحیان،

 هذا الطابع القدسي ذاته على الدوام.



لكل المالزمة الشخصیة، الكرامة ألبعاد فأكثر أكثر العالم، َتَفهُّم لنا یفّسر ما              وهذا
كل إلى َینُفذ بدأ خیرا تیارا إن متزایدة. بقوة تأكیدها في والُمضّي بشرّي،               كائن
حال بأّي یمكن فال اإلنسان، لكرامة وعیًا ویزیدها ویجتاحها، األرض،            شعوب
لة مجمَّ "ذاٌت" دائمًا إّنه غیره. تصّرف في "متاعًا" أو "شیئًا" اإلنسان یكون              أن
یعیش الذي المجتمع في بالمسؤولیة لإلضطالع مدعّو وهو والحریة،           بالوعي

 فیه، وفي التاریخ، كما أنه ُمهیَّأ للتزّود بالقیم الروحیة والدینیة.

من اتخذت التي المذاهب (أي "األَنسّیات" عصر هو العصر هذا إن             یقولون
أسفرت ألنها ذاتها، ُتناقض بعضها أن والواقع الهتماماتها)، موضوعًا           اإلنسان
بالغ فیما والدنیویة، اإللحادیة بنزعتها متأثرًة وتدمیره، اإلنسان تقلیص           عن
وبمختلف الواقع في منه، جعلت حتى تمجیده، في ذلك، عكس على             غیرها
وعجزه بعظمته اعترفت إذ للحقیقة، أخیرًا غیرها امتثلت بینما معبودًا،            األشكال،

َزتها.  معًا، فأبرزت كرامته الكاملة ودعمتها وعزَّ

أسفرت أو واقٍع على دّلت إن توّجهاتها، اختالف على األَنسّیة، التیارات هذه              إن
أیامنا، في هي تلك "المشاركة". إلى المتزایدة الحاجة هو الواقع فهذا             عنه،
التي األزمنة" "عالمة الحقیقة، في إنها، للبشریة. الممّیزة السمات من            واحدة
ِبِصلٍة یمتُّ ما في سّیما ال االتجاهات: ومختلف المجاالت شّتى في تنضج              أخذت
عالم في كما والمدرسیة، العائلیة الحیاة اّتجاه في الشباب، وعالم النساء،             إلى
وعلى معّین، بدوٍر االضطالع أصبح لقد والسیاسة. واالجتماع واالقتصاد           الثقافة

 وجٍه ما، خلق ثقافة أَنسیَّة جدیدة، من متطلبات الجماعات واألفراد(10).

  
 التصارع والسالم

هذه إن المعاصرة: البشریة بها تتسم أخرى، ظاهرة أخیرًا ُنغِفل ال وإننا -6             
هذه وتختلف ومزعزعة. مضى، یوم أّي في منها أكثر بالتصارع، الیوم             ُمصابة
الذهنیات تعّددیة أي الشرعیة التعّددیة عن األشكال، المتعّددة          الظاهرة،
األشخاص بین یفّرق الذي المشؤوم التناقض في وتتجّلى          والمبادرات،
واإلرهاب بالعنف التناقض هذا ویّتسم وتكّتالتها. واألمم والفئات          والجماعات
(تكوین بابل" "برج بناء محاولة البشریة الفئات بعض الیوم وُتجّدد            والحرب.
قدرتها َعْرض في منها رغبًة الضخامة، في غایٍة بحجٍم الطائشة، (9-1 :11            



آل ما وهذا والطغیان. والتفّتت والقتال، البلبلة المحاولة هذه وُتّولد            الكلیة.
 باألسرة البشریة إلى حالة مأسوّیة من االضطراب والتمّزق.

إلى ُتقَهر، ال قوّیة نزعة الشعوب، ولدى إنسان، كل لدى تجّلت ذلك، ُمقابل               وفي
كلمات َوَجَدت وقد ُیَثّمن. ال الذي الخیر باعتباره العدالة، َعْبَر السالم             تحقیق
صدًى (9 (متى5: السالم" لصانعي الجبل:"طوبى على عظته في المسیح،            السید
وتتألم، تعیش بكاملها، أجیاًال الیوم َنرى نحن وها معاصرینا. لدى وبلیغًا             جدیدًا
والجماعات األشخاص مشاركة وإن والعدالة. األمن استتباب سبیل في           وتسعى
أكثر الیوم، یسلكونه الذي السبیل هي االزدیاد، في اآلخذة المجتمع، حیاة             في
عددًا نلتقي السبیل هذا وعلى ملموسًا. واقعًا السالم في الرغبة لُتصبح             فأكثر،
المجتمع َحْقَلي في للعمل بسخاء أنفسهم َجنَّدوا قد العلمانیین، المؤمنین من             كبیرًا
متطّوعین، كمعاونین أو المؤسسات، إطار في سواء األسالیب، بشّتى           والسیاسة

 في خدمة أكثر الناس ِضَعًة.

  
 یسوع المسیح رجاء البشریة

یرسلهم من نظر تحت البیت" "رّب یضعه الذي الفسیح، الحقل هو هذا -7             
 للعمل في َكْرِمه.

الرعاة جمیعًا، نحن هي والكنیسة الحقل. هذا في وفاعلة حاضرة الكنیسة             إن
على تؤّثر ذكرناها التي والوقائع والعلمانیون. والرهبان والكهنة          والمؤمنون،
َتْصَرعها، ال وباألحرى عزیمتها، تثبط ال لكّنها ما، حّد إلى بها، وتتحّكم              الكنیسة

 ألن الروح القدس، الذي یحّركها، یدعم رسالتها.

والمشاركة، الشركة تأمین سبیل في تبذلها، التي الجهود أن الكنیسة یخفى             وال
والعالم، اإلنسان فادي المسیح، یسوع ل َتَدخُّ خالل من أهدافها، تمامًا            ُتحّقق
عن الناجمة المتنّوعة والمعارضات التباطؤ، ومن الصعوبات، من          بالرغم

 الضعف البشري، وعن الخطیئة والشریر.

"عالمة الوقت ذات في لتكون أرسلها الرب أّن كامًال إدراكًا الكنیسة             وُتدرك
 وأداًة التحاد القلب باهللا ولوحدة الجنس البشري بأجمعه" (11).

تتمّسك أن علیها ب یتوجَّ بل الكنیسة، ُیمكن هذا، كل من فبالرغم             وعلیه،
هو والشخصّي الحّي اإلنجیل هو الذي نفسه، المسیح یسوع فإن            بالرجاء.



تشهد والتي یوم، كّل لنا الكنیسة ُتعلنها التي الفرح، وحاملة الجدیدة             "البشرى"
 لها أمام البشر أجمعین.

البشرى، هذه نقل في بدیل، من له لیس فریدًا، دورًا العلمانیون المؤمنون              ویلعب
قطاعات في عالمیًا، حاضرة الكنیسة تصبح ِخاللهم فمن الشهادة. هذه            وَحْمل

 الحیاة المتنوعة، َكَعالمٍة ومنبٍع للرجاء والمحبة.           

  
  

 الفصل األول

  
 أنا الكرمة وأنتم األغصان

 كرامة المؤمنین العلمانیین في الكنیسة - السّر

  
 سر الكرمة

أنها إّال المعاني. ومختلف الطرق، بشتى الكرمة، بصورة التوراة تستعین -8           
العلمانیون، والمؤمنون اهللا. شعب سر على للداللة خاصة، بصفٍة بها،            تستعین
كذلك إنهم بل الكرم، في یعملون َفَعلة فقط لیسوا باطنّیة، األكثر المنظور هذا               من
:15 (یوحنا األغصان" وأنتم الكرمة "أنا یسوع: قول حّد على الكرمة، من              جزء

.(5 

أرادوا عندما الكرمة، صورة إلى ولجأوا القدیم، العهد في األنبیاء، سبق             وقد
قلبه: وفرُح الرب، وُصْنُع اهللا، كرمة فإسرائیل المختار. الشعب عن            التحّدث
ُغِرَست دمك، في كرمٍة مثل ُأنُّك، " .(2/21 (إرمیا كرمٍة" أفضل َغَرسُتك              "إّني
19/10 (حزقیال المیاه" غزارة من واألفنان الثمار كثیرة فصارت المیاه،           على
ذات رابیة في َكْرٌم لحبیبي كان َكْرِمه. في محبوبي نشیَد لحبیبي ُأنشد "إّني .(              

َطه وحّصاه، وغرس فیه أفضل كرمة" (أشعیا5/ 1و2).  خصب، وقد حوَّ

جوانب بعض َكْشَف خالله من وأراد الكرمة، رمز استخدام یسوع واصَل             وقد
ُبرجًا، وبنى معصرًة، وحفر بسیاج، وحوَّطه كْرمًا، غرس "رجٌل اهللا:            ملكوت

 وسّلمه إلى َعَملٍة وسافر" (مرقس 12/1، متى 21/28).

سر الكتشاف المجال لنا وُیفسح التعُمق، من مزید إلى یوحنا اإلنجیلّي             ویدعونا
فیسوع نفسه. لیسوع بل اهللا، لشعب فقط لیس وصورة، رمزًا بصفتها             الكرمة،



تثبت أن یجب التي الحقیقّیة" "الكرمة هو أغصانها. التالمیذ ونحن الكرمة،             هو
 فیها األغصان لتحیا (یوحنا 15/1وما یتبع).

التي الكتابّیة، الصور مختلف استخدام إلى الثاني الفاتیكاني المجمع عاد            وحین
واألغصان: الكرمة صورة جدید من عرض الكنیسة، سر على الضوء            ُتسّلط
للفروع. والِخْصَب الحیاة َیَهب الذي هو المسیح. هي الحقیقّیة الكرمة            "إن
نستطیع ال الذي المسیح، في الكنیسة، خالل من َنْثُبت، إننا نحن. هي              والفروع
الَكْرم إذن هي فالكنیسة .(5-1 /15 (یوحنا (12) شیئًا" نفعل أن             بدونه
الهبة هي وحیاتهم، القدس، والروح واالبن اآلب محبة ألن سر، إنها             اإلنجیلّي.
(یوحنا3/5) والروح، الماء من ُوِلدوا الذین لجمیع المقدَّمة تمامًا،           المجانّیة
التاریخ ُصلب في وُیدخلوها ولُیعلنوها، ذاتها، اهللا شركة في لیعیشوا            المدعّوین
وأّنكم اآلب في أّني ستعرفون الیوم ذلك "في یسوع: قال وقد الرسالة). هي               (تلك
سر بصفته فقط، الكنیسة سر صمیم وفي هنا، (یوحنا14/20) فیكم" وأنا             فيَّ
من وانطالقًا األصلّیة. وكرامتهم العلمانیین، المؤمنین "هوّیة" تنكشف          الشركة،

 هذه الكرامة وحدها، یمكننا تحدید دعوتهم ورسالتهم في الكنیسة والعالم.

  
 َمن هم المؤمنون العلمانیون؟

لدعوة إیجابّي وصٍف تحدید ضرورة إلى بحّق األساقفة مجمع آباء َلَفت لقد -9             
المجمع لعقیدة عمیقة دراسٍة َعْبَر وَعْرِضِه، ورسالتهم، العلمانیین          المؤمنین
الكنسّیة، السلطة عن الصادرة الوثائق أحدث ضوء وفي الثاني،           الفاتیكاني

 والخبرة الحیاتّیة التي اكتسبتها الكنیسة، بإرشاد الروح القدس (13).

سلبّي تحدید عبر ط، المبسَّ والحّل السهولة اعتماد الثاني الفاتیكاني المجمع یشأ             لم
عن أعرَب فقد واضحة. إیجابّیة رؤیة على انفتح بل العلمانیین. المؤمنین             لهویة
الكنیسة إلى الكامل العلمانیین المؤمنین انتماء أّكد حین األساسیة، النّیة            هذه
ملكوت "طلب على خاصة، بصفٍة القائمة، لدعوتهم، الخاص والطابع           وسّرها،
اهللا" لمشیئة طبقًا یتعاطونها التي الزمنیة، للشؤون إدارتهم خالل من بالذات،             اهللا

.(14) 

"نور الدستوریة الوثیقة تعبیر حّد على – العلمانیین بالمؤمنین هنا            "والمقصود
أو الكهنوت، رجال َمَصف في أعضاء لیسوا الذین المسیحیین، عامة –             األمم"
الذین المسیحیین أخرى، وبعبارة الكنیسة. من المعتمدة الرهبانیة، الحالة           في



اهللا، شعب في واندمجوا المسیح، جسد في أعضاء العماد، سّر بفضل             أصبحوا،
والنبویة الكهنوتیة المسیح وظائف في بهم، الخاص النحو على           وشاركوا،
المنوطة الرسالة والعالم، الكنیسة في ِجهِتهم من یمارسون، ثمَّ ومن            والملوكیة.

 بكل الشعب المسیحي" (15).

العلمانیین سّیما وال المؤمنین، "أّن عشر الثاني بیوس البابا أكّد أن سبق              وقد
هي، والكنیسة الكنیسة. حیاة من األمامي الخط في غیرهم، من أكثر هم،              منهم،
قبل علیهم، یتوّجب ولهذا البشري. المجتمع ُبنیة في الحیوّي العنصر            َعْبَرهم،
هم بل الكنیسة، إلى فقط ینتسبون ال أّنهم متزاید، بوضوح َیعوا أن              غیرهم،
بابا یرعاهم والذین األرض، وجه على المقیمین المؤمنین جماعة أعني            الكنیسة،
) الكنیسة" هم وبكلمة، معه. شركة على هم الذین األساقفة، مع باالشتراك             رومة

.(16 

الكرمة، صورة وبموجب الكنیسة، أعضاء كسائر هم، العلمانیون          فالمؤمنون
والذي الحقیقیة، الكرمة هو الذي بالمسیح، مرتبطة أغصان الكتاب، في            الواردة

 به یحیون وُیعطون الحیاة.

بدایة هو المسیحیة، التنشئة وأسرار اإلیمان طریق عن بالمسیح االرتباط            إّن
ُیولیه وهو الكنیسة، بسّر المرتبط الجدید، وضعه في المسیحي           تجذیر
وأساس جمیعًا، الدعوات ركیزة هي الشخصیة وهذه عمقًا. األكثر           "شخصّیته"
المسیح، یسوع ففي العلمانیین. المؤمنین في الكامنة المسیحیة، الحیاة           دینامّیة
(5/17 و2كو 6/15 (غالطیة جدیدة" "خلیقة المعمَّد یصبح وقام، مات            الذي

رة من الخطیئة، ومنتعشة بالنعمة.  أي خلیقًة ُمَبرَّ

استثمار طریق عن إّال العلمانّي المؤمن "صورة نرسم أن یمكن ال             وعلیه،
 المواهب العجیبة، التي َیَمنُّ بها اهللا على المسیحیین، في سر المعمودیة.

  
 المعمودیة والِجّدة المسیحیة

على َحْمُلٌه هو بكاملها العلمانّي المؤمن حیاة من الهدف إن قلنا إن نبالغ ال -10               
أساسي، مسیحي تجدید من اإلیمان، سر هو الذي العماد، فیه أْحَدَثه ما              استیعاب
أن شئنا وإذا اهللا، له حددها التي الدعوة إطار في بالتزاماته، القیام من               لیتمّكن
ما في وصریحة، مباشرة بطریقة فلنفحص، العلمانّي، المؤمن "صورة"           نرسم
بیسوع نّتحد وبه اهللا، أبناء لحیاة نولد بالعماد التالیة: األساسیة الجوانب             نفحص،



المسحة علینا ُیضفي العماد أن عن فضًال الكنیسة، هو الذي وبجسده             المسیح،
 بالروح القدس، جاعًال مّنا هیاكل روحّیة.

  
 أبناء اهللا في االبن الوحید

أحد ُیوَلد لم إن لك: أقول الحق "الحق لنیقودیموس: یسوع قاله ما ِلَنذكر -11              
إذن فالعماد (یوحنا3/5). اهللا" ملكوت یدخل أن یقدر فال والروح، الماء             من

 میالد جدید. إنه تجدید.

هذا أطلق حین الزاویة، هذه من العماد ِبِهبة یفكر الرسول بطرس كان              ولقد
الكثیرة، رحمته َحَسب على الذي المسیح، یسوع ربنا أبو اهللا "مبارك             النشید:
یبلى، ال لمیراٍث األموات، بین من المسیح یسوع بقیامة حّي، لرجاٍء ثانیًة              َوَلدنا
الذین جمیع بالمسیحیین یلقِّب وهو 1/3و4). (1بط یضمحّل" وال یفسد            وال
(1بط1/23 الباقي" الحي اهللا بكلمة فاسد، غیر من بل فاسد، زرٍع من "ال              ُولدوا

.( 

وكل المسیح. یسوع الوحید ابنه في وبناته، اهللا أبناء ُنصبح المسیحي بالعماد              إننا
الذي الصوت جدید من یسمع المعمودیة، ُجرن میاه من خروجه لدى             مسیحّي،
3/22 (لو سررت" به الذي الحبیب، ابني "أنت األردن: ضفاف على یومًا             ُسِمع
(غال بالتبني ابنًا صار حین الحبیب، لالبن مشاركًا أصبح أنه بالتالي وُیدرك .(            
"إن األزلي: اهللا تدبیُر إنساٍن كل حیاة في یتحقق وهكذا للمسیح وأخًا (7-4 /4              
ِبْكرًا یكون حتى ابنه، لصورة مشابهین یكونوا أن فحدد سبق فعرفهم، َسَبق              الذین

 بین إخوٍة كثیرین" (رو8/29).

أعضاء الوقت، ذات وفي وبناته، اهللا أبناء المعمدین من یجعل القدس، الروح              إنه
جمیعًا "إننا كورنتوس: مسیحي بولس القدیس به ذكَّر ما هذا المسیح.             جسد
أن للرسول أتاح ما وهذا (1كو12/13). واحد" لجسٍد واحد، بروٍح            اعتمدنا
(1كو ُعضو" من وأعضاء المسیح، جسد "أنتم العلمانیین: للمؤمنین          یقول
هو اهللا، أرسله الذي ابنه روح وأن أبناء، أنكم على الدلیل هو و"هذا (12/27              

 في قلوبكم" (غال4/6 ورو8/15و16).

  
 جسد واحد في المسیح



وأعضاء المسیح "أعضاء هم االبن" في "كأبناء تجدَّدوا إذ المعمَّدین، إن -12            
 جسد الكنیسة" ولیس شيء یفصل بینهم، كما یعّلمنا مجمع فلورنسا (17).

یسوع جسد عضوّیة في وحقًا، سریا المعمَّد، اندراج معًا ویحقق یعني العماد              إّن
قیامته، في أیضًا لیشركه موته، في المعمَّد یسوع وُیشرك والممّجد.            المصلوب
المسیح أي الجدید" "اإلنسان لُیلِبَسه العتیق" "اإلنسان عنه ویخلع (5-3            (روم6/
قد المسیح اعتمدتم، بالمسیح الذین "أنتم بولس: الرسول یقول هذا وفي             نفَسه.
"نحن فإننا وعلیه، .(10 -3/9 وكول 24 وأف4/22- (غال3/27           لبستم"

 الكثیرین، جسد واحد في المسیح" (روم12/5).

فعًال لنا أعلَن الذي نفسه، یسوع لتعلیم أمینًا صدًى هذا بولس قول في نجد                إننا
أعلنها التي الوحدة تلك بینهم، القائمة والوحدة معه، السریة تالمیذه            وحدة
برباط باآلب، واالبن باالبن اآلب تربط التي الخفیة للشركة وامتداٍد            كصورٍة
مستخدمًا یسوع، عنها تحّدث التي الوحدة هي تلك (یو17/21). الروح            محبة
وهذه (یو15/5). األغصان" وأنتم الكرمة "أنا واألغصان: الكرمة          صورة
بین القائمة الحیاة شركة بل بیسوع، التالمیذ اتحاد فقط لیس ُتبرز             الصورة

 التالمیذ أنفسهم، لكونهم جمیعًا أغصانًا في الكرمة الواحدة.

  
 هیاكل حّیة للروح القدس

ولقَّب بیٍت، صورة هي أخرى، بصورة الرسول بطرس استعان لقد -13           
ُمعدُّون وهم الزاویة" "حجر المسیح على المؤسسة الحیة" "بالحجارة           المعمَّدین
مظهر إلى تستدرجنا الصورة وهذه یتبع). وما 2/5 (1بط روحانّي" بیٍت             "لبناء
الثاني الفاتیكاني المجمع یحدده والذي بالعماد، المنوط التجدید مظاهر من            آخر
القدس، الروح ومسحة التجدید عبر مكّرسون، المعمَّدین "إن الكلمات:           بهذه

 لیكونوا بیتًا روحانیًا" (18).

1/21و22) (2كو ُیمحى ال بختٍم ویختمه المعّمد، "یمسح" القدس الروح            إن
اتحاده بفضل المقدس، اهللا حضور من یمأله أّنه أي روحیًا، هیكًال منه              ویجعل

 بیسوع المسیح، وانقیاده له.

یسوع قول یتبّنى أن استطاع الروحیة، "المسحة" بهذه المسیحي استقوى            ومتى
وأشفي المساكین، ألبشر وأرسلني مسحني ذلك وألجل ، عليَّ الرب روح            :"إن
وأطلق بالبصر، وللعمیان بالتخلیة، للمأسورین وأنادي القلوب،         منكسري



وأش 18و19 (لو4/ المقبولة" الرب بَسَنة وأكرز الخالص، إلى           المهّشمین
المسّیا رسالة ذاتها، یسوع المسیح رسالة في المعّمد یشارك وهكذا و2). 61/1            

 المخّلص.

  
 مشاركون في وظائف یسوع المسیح، الكهنوتیة والنبویة والملوكیة

"باألطفال إیاهم واصفًا المعمَّدین، إلى كالمه الرسول بطرس ه وجَّ -14          
اهللا، من المختار الناس، من المرذول الحي، الحجر هذا إلى :إْدنوا             الرّضع"
وكهنوتًا روحیًا بیتًا الحیة كالحجارة مبنیین، أیضًا أنتم وكونوا لدیه.            الكریم
فجیل أنتم وأما المسیح.... بیسوع اهللا لدى مقبولة روحیة، ذبائح إلصعاد             مقدسًا،
الذي بفضائل لتخبروا ُمقتنى، وشعب مقدسة، وأمة ملوكي، وكهنوت           مختار،

 دعاكم من الظلمة إلى نوره العجیب" (1بط 2/4و5و9).

العلمانیین المؤمنین فإن وكرامته. العماد نعمة جوانب من آخر جانب هذا             إن
والنبویة الكهنوتیة المثلثة: المسیح یسوع وظیفة في جهتهم، من           یشاركون،
في مثًال جاء فقد الجانب. هذا قط ُیهمل لم الحي الكنیسة تقلید إن               والملوكیة.
المسحة تقبَّل "داود أنَّ والعشرین، السادس للمزمور أغوسطینوس القدیس           تفسیر
یمثّالن كانا وهذان والكاهن. للملك إّال زمنه في ُتعطى تكن لم التي              الملوكیة،
مشتقة "مسیح" (وكلمة المسیح. أي یأتي، أن المزمع الوحید، الكاهن –             الملك
المسحة، وحده یتقبَّل لم المسیح رأسنا وإّن المسحة). كلمةChrisma  أي           من
المسیحیین، لجمیع المسحة ُتعطى ولهذا جسده... ألننا معه، تقبَّلناها أیضًا            فنحن
جسد كنا وإذا وحدهما. والكاهن للملك القدیم، العهد في ُتعطى، كانت             فیما
المسیح، في وأصبحنا، المسحة، تقّبلنا قد كوننا عن بوضوح ناجم فهذا             المسیح،
الكامل" المسیح ما، وجٍه على یؤلفان، والجسد الرأس ألن وُمسحاء،            ممسوحین

.(19) 

خدمتنا بدایة منذ َدَرجنا، قد ،(20) الثاني الفاتیكاني المجمع مع یا تمش             وإننا،
ملوكیة. أو نبویة أم كانت كهنوتیة اهللا، شعب كل بكرامة اإلشادة على              الرعویة،
یعتقدون، معاصروه كان كما النجار، ابن العذراء، مریم من ُوِلد الذي "إن              وقلنا
وقد كهنة". "مملكة جمعًا منا لیؤّلف أتى قد بطرس، أعلنه كما الحي، اهللا               وابن
الكاهن المسیح، رسالة وِبكْون السلطة، هذه بسّر الثاني الفاتیكاني المجمع            ذكَّرنا



اهللا شعب أعني الجمیع، إن الكنیسة. في مستمرة والملك، المعلم –             والنبي
 بأسره، یشاركون في هذه الرسالة المثلثة" (21).

لُیعیدوا العلمانیین المؤمنین دعوة نكرر أن هذا، إرشادنا َعْبَر نتوّخى،            وإننا
في بمشاركتهم المتعّلق والنفیس، المثمر الثاني، الفاتیكاني المجمع تعلیم           قراءة
تحلیًال وإلیكم ومحبة. بذكاٍء التعلیم هذا ولیتأملوا المثلثة(22)، المسیح           وظیفة

 مقتضبًا لعناصر هذا التعلیم األساسیة:

من ذاته یسوع قّدم التي الكهنوتیة، الخدمة في العلمانیون المؤمنون            یشارك
االفخارستیا، بسر االحتفال خالل من التقدمة هذه ویواصل الصلیب، على            خاللها
في أعضاء بصفتهم والمعمَّدون، البشریة. ولخالص اآلب اهللا لمجد ُیقام            الذي
(روم12/1و2). وأعمالهم ذواتهم بتقدمة وبذبیحته به یتَّحدون المسیح،          جسد
وصلواتهم أعمالهم "كّل أن العلمانیین، المؤمنین بشأن المجمع،          وُیْعلن
وخلودهم الیومیة، وأشغالهم والعائلیة، الزوجیة وحیاتهم الرسولیة،         ونشاطاتهم
روحیة، قرابین أصبحت اهللا، بروح مارسوها إذا والجسد، النفس راحة            إلى
الحیاة مشّقات على ینطبق وهذا .(2/5 بط 1) المسیح بیسوع اهللا لدى              مستحّبة
عند الرب جسد تقدمة إلى تنضمُّ القرابین وهذه بصبر. احتملناها إذا             ذاتها،
المؤمنون یكّرس وهكذا تقوى. بكل اآلب إلى ِلُترَفع باإلفخارستیا،           االحتفال
هللا" عبادٍة شعائر حیاته، بقداسة مكان، كل في مقدِّمین ذاته، العالم هللا              العلمانیون

.(23) 

.(24) اآلب" ملكوت ُیعلن "الذي للمسیح النبوّیة الخدمة في المشاركة            أما
لقبول وتجّندهم العلمانیین المؤمنین تؤّهل فإنه كلمته وفعالیة حیاته           بشهادة
بالشر التندید في التردد دون واألعمال، بالكلمة به والتبشیر باإلیمان            اإلنجیل،
(16 (لو7/ العظیم" "النبي بالمسیح العلمانیون المؤمنون یّتحد وإذ           بجرأة.
في تخطئ "ال التي – للكنیسة مشاركین ُیصبحون لقیامته، بالروح            ویشهدون
في الَقْدر بذات ومشاركین الطبیعة، فائق لإلیمان وعیها في (25)            اإلیمان"-
لتجسید مدعوون أنهم عن فضًال (19/10 ورؤ 2/17و18 (أع الكلمة،            نعمة
واالجتماعیة، العائلیة الیومیة، حیاتهم في یتألق تجسیدًا وفعالیته اإلنجیل           ِجَدة
المجد في رجائهم عن الحاضر، الزمن مشقات وسط في وجرأة، بِحْلٍم             وللتعبیر

 "حتى من خالل ُبنیات الحیاة الزمنیة" (26),



وَمِلكه، الكون رّب المسیح، إلى بانتمائهم یشاركون، العلمانیین المؤمنین إن            ثّم
إّنهم التاریخ. عبر ولنشره اهللا، ملكوت لخدمة یدعوهم وهو الملوكیة. وظیفته             في
یمارسونه، الذي الروحي، الصراع طریق عن أوًال المسیحیة، الملوكیة           یعیشون
لیخدموا، ذواتهم تكریس خالل من ثّم (6/12 (روم فیهم الخطیئة سلطان             لتدمیر
أصغرهم سّیما ال إخوته، جمیع في الحاضر نفسه، یسوع والعدالة، المحبة             في

 (متى25/40).

قیمتها الخلیقة إلى ُیعیدوا ألن خاصة بصفة مدعوون، العلمانیین المؤمنین إن             ثم
عن الحقیقي، اإلنسان لخیر الخلیقة ُیخضعون إذ وإنهم منتقصة. غیر            األصلیة،
یمارسه الذي السلطان ممارسة في یشاركون النعمة، بحیاة مدعوم نشاٍط            طریق
إیاها وُمخِضعًا إلیه، إیاها مجتذبًا األشیاء، كل على القبر، من الناهض             یسوع
في كال اهللا ُیصبح بحیث له، نفسه هو فیه یخضع الذي الوقت ذات في                لآلب،

 الكل (یو 12/32 و1كو 15/28).

في تتأصل وملك، ونبي ككاهن المثلثة، یسوع وظیفة في العلمانیین مشاركة             إن
یؤّمن الذي اإلفخارستیا، سر في وتكتمل التثبیت، سر في وتنمو العماد،             مسحة
جمیعًا المؤمنین فألن علمانّي، مؤمن لكل المشاركة هذه توفَّرت وإذا            استمرارها.
ألن بمواهبه، ذاتها كنیسته فعًال ُیْغني یسوع إن الواحد. المسیح جسد             یؤلفون
وظیفة في یشارك أفرادها من فرد كل فإن وبالتالي وعروسه. جسده هي              الكنیسة
بطرس بوضوح إیاه یعّلمنا ما وهذا الكنیسة. في عضوًا بصفته المثّلثة،             المسیح
مقدسة وأمة ملوكّي وكهنوت مختار "جیٌل بأنهم المعمَّدین یصف الذي            الرسول،
في العلمانیین المؤمنین مشاركة كانت ولما .((/2 (1بط اهللا" اصطفاه            وشعب
وأن ُتعاش أن المحتَّم من فإنه الكنسّیة، الشركة من ُمستَمدَّة المثلثة المسیح              وظیفة
القدیس هذا في قال وقد نفسها. الشركة هذه نمو وألجل الشركة، في              تتحقق
كذلك السرّیة، المسحة بسبب مسیحیین، جمیعًا ُندعى أننا "كما           أغوسطینوس:

 ُندعى جمیعًا كهنة، ألننا جمیعًا أعضاء في جسد الكاهن األوحد" (27).

  
 المؤمنون العلمانیون والطابع العلمانّي

في اعتمدوا الذین جمیع بین المساواة أساس هي المسیحیة الِجّدة إن -15            
كرامة "إن المساواة: هذه عنوان أّنها كما اهللا، شعب أفراد وجمیع             المسیح،
التبني، نعمة كذلك ومشتركة المسیح، في تجّددهم بفعل مشتركة           األعضاء



ولیست واحدة، والمحبة واحد والرجاء واحد الخالص فإن الكمال. إلى            والدعوة
المؤمن ُیصبح هذه، المشتركة العماد كرامة وبفضل .(28) تجزئة"           هناك
الحاصلین الهیكل، خدام لجمیع الكنسّیة، الرسالة مسؤولیة في مشاركًا،           العلماني

 على الُرَتب الكهنوتیة، وللرهبان والراهبات.

الذي الخاص، َنَمُطها العلمانّي المؤمن لدى لها هذه المشَتَركة العماد كرامة             لكّن
المجمع أسند وقد عنهم. یفصله أن بدون والراهبة، والراهب الكاهن عن             یمّیزه
طابع هو العلمانّي الطابع "إّن العلماني: الطابع إلى النمط هذا الثاني             الفاتیكاني

 العلمانیین الخاص بهم، والممّیز لهم" (29).

كاملة بطریقٍة العلماني، بالمؤمن الخاص الكنسّي، الوضع نتفهَّم أن شئنا            وإذا
الالهوتي الُبعد العمق، في نبحث، أن علینا ب تَوجَّ وممیزة، للواقع            ومطابقة

 للطابع العلماني، في ضوء تدبیر اهللا الخالصي وسر الكنیسة.

وُمالزمًا صحیحًا، علمانیًا ُبعدًا السادس، بولس البابا قول حّد على للكنیسة،             إن
والتي المتجسد، الكلمة سّر في جذورها تمتد التي ولرسالتها، الخاصة،            لطبیعتها

 تحققت في أعضائها بأشكال مختلفة" (30).

وقد (یو17/16) العالم هذا من تكن لم وإن العالم، هذا في تعیش الكنیسة               إن
أساسًا یتعّلق "الذي العمل وهذا الفدائي. المسیح یسوع عمل لتواصل            ُأرِسَلت

 بخالص البشر، یشمل كذلك تجدید النظام الزمني بكامله"(31).

هذا ولكّن العلمانّي ُبعدها في یشاركون الكنیسة أعضاء كل أن المؤكد َلِمَن              وإنه
في أسلوبها خاص، بنوع العلمانیین، المؤمنین ولمشاركة مختلفة. بطرق           یتم
الثاني. الفاتیكاني المجمع یقول كما لها" والممّیز بها "الخاص والخدمة            العمل

 وهذا األسلوب هو الذي ُیْطَلق علیه اسم "الطابع العلماني" (32).

إلیهم ه ُتَوجَّ الذي الموقع أوًال، إنه بقوله العلمانیین المؤمنین واقع المجمع             ویحدد
بألفاظ عنه معبَّر و"الموقع" .(33) مدعوون" هناك "إنهم اهللا: دعوة            فیه
ملتزمون أنهم أي العالم، وسط في یعیشون العلمانیین المؤمنین "إّن            دینامیكیة:
العائلیة الحیاة ظروف في اختالفها، على وأشغاله، العالم متوجبات           بجمیع
حیاًة العالم یعیشون إنهم .(34) حیاتهم" منها ُنِسَجت التي العادیة،            واالجتماعیة
وثقافیة. ومهنّیة واجتماعیة وّدیة عالقات ویقیمون ویشتغلون، ویدرسون          طبیعیة
وبیئة، خارجي إطار مجّرد هذا وضعهم في الثاني الفاتیكاني المجمع یرى             وال
ویذهب .(35) الكامل" ُبعَده المسیح، یسوع في یحقق، ألن "ُمَعدا واقعًا             بل



في یشارك أن شخصیًا أراد المتجسد الكلمة "أن فیؤكد ذلك، من أبعد إلى               المجمع
التي العائلیة، العالقات سیما ال البشریة، العالقات قّدس لقد التضامن...            هذا
یعیش أن وشاء وطنه، لشرائع مختارًا وخضع االجتماعیة، الحیاة منها            تنبثق

 كأّي صانع من أبناء زمنه ومنطقته" (36).

العلمانیین المؤمنین دعوة عبرهما تتّم اللذان والوسیلة الموقع هو إذن            "فالعالم"
من إنطالقًا المسیح. في اآلب اهللا لتمجید ُمَعّد نفسه، هو العالم، ألن              المسیحیة،
یوجهها التي للدعوة والخاص الحقیقي المعنى یحدد أن من المجمع تمّكن             هذا،
یشغلونه الذي الموقع عن التخّلي إلى یدعوهم ال إنه العلمانیین. المؤمنین إلى              اهللا
حین الرسول، بولس یشیر هذا إلى العالم. من ُیخرجهم ال فالعماد العالم.              في
حین فیها كان التي الحال على اهللا، لدى اإلخوة، أیها واحد، كل "َفْلَیْبَق               یقول:
بالذات وضعهم من إنطالقًا الدعوة لهم یحدد العماد إن بل .(7/24             ُدِعَي"(1كو
على الداخل من للعمل اهللا من فعًال "مدعوون العلمانیون فالمؤمنون العالم.             في
بهم، الخاصة مهّماتهم ممارسین العجین، في الخمیرة تعمل كما العالم،            تقدیس
حیاتهم، شهادة َعْبَر أوًال لآلخرین، المسیح لیتجلى اإلنجیلیة، الروح من            بتوجیٍه
المؤمنین وجود یكون وهكذا .(37) والمحبة" والرجاء باإلیمان ذاك إذ تشعُّ             التي
بل واجتماعیًا، انتروبولوجیا واقعًا فقط لیس العالم، قلب في وعملهم            العلمانیین،
اهللا ُیظهر العالم، وسط في وضعهم خالل ومن خاص. بنوع وكنسیا             الهوتیا
خالل من اهللا، ملكوت "طلب على القائمة الخاصة، دعوتهم لهم وُیعلن             َقْصده،

 تسییر الشؤون الزمنیة في االتجاه الذي یریده اهللا" (38).

للمؤمن العلماني الطابع "أن األساقفة مجمع أعلن بالذات المنظور هذا            من
كذلك، یشمل أن یجب بل وحده، االجتماعي معناه في حصره ُیمكن ال              العلماني
اللذین الفداء، وعمل الخلق ِفعل ضوء في ُیْفَهم وأن الالهوتي، معناه             وباألخص،
الَخلق، عمل في لیشاركوا العالم هذا والنساء الرجال بموجبهما اهللا            استودع
أو الزواج إطار في ویتقدَّسوا الخطیئة، سطوة من ذاتها الخلیقة            ویحرروا

 العزوبة، وفي نطاق األسرة والمهنة، ومختلف النشاطات االجتماعیة" (39).

المسیحي، التجدید من انطالقًا جذریًا ُیحدَّد الكنسي العلمانیین المؤمنین واقع            إن
 والمتمیز بطابعه العلماني (40).

العلمانیین، المؤمنین على خاص بنوع تنطبق والخمیرة والنور الملح رموز            إن
داللة ذات رموز إنها تمییز. بدون یسوع، تالمیذ جمیع إلى موجهة كانت              وإن



في الكاملة ومشاركتهم العلمانیین، المؤمنین اندماج فقط ُتترجم ال ألنها            عجیبة،
جدیدین ومشاركة اندماجًا باألخص تترجم بل البشریة، األسرة وفي           العالم،

 وفریدین، یهدفان إلى نشر اإلنجیل الذي یحقق الخالص.

  
 مدعوون إلى القداسة

األولى الدعوة فحصنا إذا بكاملها لنا تنكشف العلمانیین المؤمنین كرامة إن -16            
إلى الدعوة إنها الروح: بواسطة المسیح، في بها اآلب یحبوهم التي             واألساسیة،
لتلمیذ المعطاة للكرامة األروع الشاهد هو فالقدیس المحبة. كمال إلى أي             القداسة

 المسیح.

جلیا. تعبیرًا القداسة إلى العامة الدعوة عن الثاني الفاتیكاني المجمع عّبر             وقد
اإلنجیلي التجدید مجمع یكون أن له ُأرید الذي المجمع، هذا أن التأكید              ویمكن
الكنیسة ألبناء األساسي التوجیه هذا على اهتمامه صبَّ (41) المسیحیة،            للحیاة
الكنیسة، سر متوجبات من إنه أخالقي. إرشاد مجّرد التوجیه هذا ولیس             وبناتها.
الكامنة ذاتها، والمقدِّسة المقدَّسة الكرمة هي الكنیسة ألن تجاوزها، یمكن ال             التي
هي التي الرأس، أعضاؤه یشارك الذي السري، الجسد هي فالكنیسة المسیح.             في
الذي یسوع، للرب المحبوبة العروس إنها القداسة. حیاة الحیاة، ذات في             المسیح،
الروح ذات هو (1/35 (لو العذراء مریم بطن في البشریة یسوع طبیعة              قدَّس

 الذي ُیقیم ویعمل في الكنیسة، ناقًال إلیها قداسة ابن اهللا المتجسد.

طریق ویسلكوا یعودوا أن إلى ة ماسَّ حاجة في الیوم هم جمیعًا المسیحیین              إن
تصرفهم في "قدیسین یكونوا ألن الرسول دعوة بسخاء متقّبلین اإلنجیلي،            التجدید
بع ،1985 عام في المنعقد العادي، غیر األساقفة مجمع إن .(1/15 (1بط              كّله"
كبیر جانب على كان الثاني، الفاتیكاني المجمع اختتام على عامًا عشرین             مرور
كانت "لّما الصدد: بهذا عاجل بعمل القیام ضرورة على ركَّز حین الصواب،              من
كان لقد لها. وأداة للقداسة عالمة اعتبارها یجب ا، سر المسیح في             الكنیسة
من األوقات أحرج في له، ومصدرًا للتجدید، منبعًا دائمًا القدیسات            القدیسون
أن وعلینا وقدیسات قدیسین إلى الحاجة أمّس في الیوم ونحن الكنیسة.             تاریخ

 نسأل الرب بإلحاح أن ُینعم علینا بهم" (42).

یشاركون وبالتالي القداسة، إلى المشتركة الدعوة یتلّقون الكنیسة في الجمیع            إن
القداسة إلى مدعوون العلمانیون والمؤمنون الكنیسة. في أعضاء لكونهم           فیها،



ِملء إلى الدعوة "إن الكنیسة: أعضاء سائر وبین بینهم تفرقة أیة بدون              حتمًا،
أیا بالمسیح، المؤمنین جمیع إلى موّجهة المحبة، كمال وإلى المسیحیة،            الحیاة
إلى للسعي مدعوون بالمسیح المؤمنین "كل .(43) مستواهم" أو وضعهم            كان

 القداسة وإلى الكمال، بل هم ُمْلَزمون بذلك، في إطار حالتهم الراهنة" (44).

بواسطة َتْنَشط الدعوة وهذه العماد. في تتأصل القداسة إلى الدعوة جذور             إن
المسیح یسوع یلبسون إذ فالمسیحیون، االفخارستیا. سر سیما ال           األسرار،
قداسة یبرزوا ألن مؤهلین الفعل، وبذات قدیسین، ُیصبحون روحه من            ویرثون
الرسول یكفُّ وال بذلك. ملتزمون إنهم بل سیرتهم، قداسة خالل من             كیانهم
5/3 (أف بالقدیسین" "تلیق بحیاٍة االلتزام إلى المسیحیین جمیع جعوة عن            بولس

.( 

(5/22 وغال (روم6/22 التقدیس إلى ُتفضي التي الروح. بحسب الحیاة            إن
یسوع باّتباع االلتزام بل الرغبة منهم واحد كل وفي المعمَّدین، جمیع في              توقظ
وسماع الجبل، على الِعظة بتطویبات االلتزام طریق عن به، واالقتداء            المسیح،
وفي اللیتورجّیة الكنیسة حیاة في والفاعلة الواعیة والمشاركة وتأمُّلها، اهللا            كلمة
على واالنفتاح والجماعیة، والعائلیة الفردیة الصالة على والعكوف          أسرارها،
وفي الحیاة، ظروف كل في المحبة، وصیة وممارسة البّر، إلى والعطش             الجوع

 خدمة اإلخوة، وال سیما الوضعاء منهم والفقراء والمتألمین.

  
 تقدیس الذات في وسط العالم

تقودهم بأن خاص، بنوٍع تقضي، القداسة إلى العلمانیین المؤمنین دعوة إن -17            
في المشاركة وإلى الزمنیة، بالشؤون االضطالع إلى الروح بحسب           حیاتهم
"وكلُّ یقول: حین بذلك، االلتزام إلى یدعونا نفسه والرسول األرضیة.            النشاطات
(كو3/17 اآلب" هللا به شاكرین المسیح، یسوع الرب باسم َفْلیكن فعلتم أو قلتم              ما
حین العلمانیین، المؤمنین على الرسول قول الثاني الفاتیكاني المجمع ویطّبق .(           
یجوز الزمنیة، بالشؤون االهتمام وال بأسرتهم، العنایة "ال أنه حزم، في             یؤّكد،
بما األساقفة مجمع آباء ح صرَّ وقد .(45) الروحیة" حیاتهم عن بمعزٍل یبقیا              أن
وعلیهم األهمیة. باِلغُة حیاتهم وحدة على العلمانیین المؤمنین محافظة "إن            یلي:
ویتوجب واالجتماعیة. المهنیة العادیة، حیاتهم خالل من قداستهم یحققوا           أن
سانحًة فرصًة الیومیة حیاتهم یعتبروا أن لدعوتهم، االستجابة شاؤوا إذا            علیهم،



الشركة تحقیق على ِبَحْمِلهم البشر، سائر ولخدمة مشیئته، وُصْنع باهللا،            لالتحاد
 مع اهللا في المسیح" (46).

كعالمٍة یعیشوها وأن القداسة، إلى دعوتهم یتفّهموا أن العلمانیین المؤمنین            وعلى
القداسة حیاة فیهم بعث الذي اآلب، حّب المتناهي، غیر اإللهي للحب             وّضاءة
وبهذا كهذه، دعوة إن منه. مفرَّ ال ُملِزمًا واجبًا منها أكثر حیاته، هي               التي
التي الجدیدة، للحیاة ومالزم أساسي، عنصر أنها على تحدیدها یجب            المفهوم،
ثم العلمانیین. المؤمنین كرامة علیه تقوم أساسي، عنصر وبالتالي العماد،            ُیْحِدثها
بالرسالة وثیقًا ارتباطًا الوقت، ذات في مرتبطة، القداسة إلى الدعوة            إن
وإن والعالم. الكنیسة في العلمانیون المؤمنون علیهما أؤُتِمَن اللتین           والمسؤولیة،
القداسة، حیاة في للكنیسة مشاركتهم ثمرة كونها عن فضًال الُمعاشة،            القداسة
"شركة ِبصفتها الكنیسة، بناء في وأساسیًا لیا أو إسهامًا ذاتها في كذلك،             ُتمّثل
مشهد هو باإلیمان، المستنیرة العیون أمام َیْمُثل عجیب، مشهد وهناك            القدیسین".
یعملون َفَعلة، إلى تحّولوا وقد ونساًء، رجاًال العلمانیین، المؤمنین من            الكثیرین
نعمة بقدرة – كباٍر الوقت ذات وفي ُوَضعاء، وصناع الرب، َكْرم في هوادة               بال
ونشاطاتهم حیاتهم خالل من التاریخ، عبر اهللا ملكوت لتنمیة یسَعون طبعًا-             اهللا،
یتجاهلهم كما یفهمونهم، ال وأحیانًا الناس، بهم یشعر ال ما وغالبًا ذاتها.              الیومیة

 عظماء األرض، فیما یرعاهم اآلب بعین محبته.

قطعیا، عنه بدیل ال وشرط أساسیة، قاعدة القداسة بأن اإلقرار یتوجب إنه              ثم
لنشاطها الخفي المصدر هي الكنیسة فقداسة الخالصیة. الكنیسة رسالة           لتحقیق
الكنیسة، ُتصبح وال الدقیق. مقیاسهما أنها كما اإلرسالي، والندفاعها           الرسولي،

 عروس المسیح، ُأما مخصبة بالروح، إّال بقدر ما تنفتح ِلُحبِّه، وتحّبه بدورها.

في باندراجها َرْهٌن وامتدادها األغصان نشأة إن الكتابي: المثل إلى اآلن             ِلَنُعد
في یثبت لم إن عنده، من بثمٍر یأتي أن یستطیع ال الغصن أن "كما                الكرمة:
یثبت َمن األغصان. وأنتم الكرمة أنا . فيَّ تثبتوا لم إن ایضًا أنتم كذلك               الكرمة،
(یو شیئًا" تعملوا أن تستطیعون ال بدوني ألنكم كثیر، بثمر یأتي فیه وأنا              فيَّ

 15/4و5).

أعلّنا الذین ونساء، رجال من العلمانیین، بالمؤمنین هنا نذّكر أن إّال َیَسعنا              وال
األساقفة مجمع انعقاد أثناء والقدیسین، الطوباویین َمَصّف إلى ضمَّهم           رسمیاًَ
یجدوا أن العلمانیین، المؤمنین سیما وال بأسره، اهللا شعب استطاعة وفي             األخیر.



في مارسوها التي البطولّیة، للفضائل جددًا وشهودًا للقداسة، جدیدة نماذج            فیهم
المحلیة، "الكنائس أن األساقفة مجمع آباء أّكد وقد وعادیة. عامة حیاتیة             ظروف
الرجال أولئك إلى تتنبه أن یجب الحدیثة، الكنائس یسمونها التي تلك سیما              ال
نطاق في الیومیة، الحیاة ظروف في قداستهم، أثبتوا الذي أبنائها، من             والنساء
متى حون، َفُیَرشَّ لآلخرین، ُقدوًة یكونوا أن یمكن والذین الزوجیة، والحیاة            العالم

 سنحت الفرصة، ألن ُیْعَلنوا طوباویین وقدیسین" (47).

العلماني، للمؤمن الكنسي الوضع تحدید إلى الرامیة التأمالت، هذه ختام            وفي
"أیها الكبیر: الون القدیس أطلقه الذي الشهیر الهتاف نذكر أن بنا             یجدر
أسقف مكسیم، القدیس ردده ما وهذا كرامتك!"(48) على َتَعرَّف           المسیحي،
الذي الشرف في "َتبَّصروا العماد: سر نالوا الذین إلى كالمه ها موج             تورینو،
جدید من یسمعوا ألن المعمدین جمیع َلَندعو وإّنا السر!"(49) هذا إیاه             أوالكم
مسیحیین، فقط لیس ِصْرنا، فقد وِلنشكر، "ِلَنفرح أغوسطینوس: القدیس           كلمات

 بل المسیح بالذات.... ِلَیْعَتِركم الذهول والفرح، فإننا ِصرنا مسحاء" (50).

أعضاء جمیع بین المساواة أساس هي التي كمسیحي، اإلنسان كرامة            إن
المحّرك الوقت، ذات في وهي، واإلخاء، الشركة روح وتنمي تكفل            الكنیسة،
كرامة إنها واإلرسالیة. الرسولیة العلمانیین، المؤمنین لدینامیة والفاعل          الخفي
أعمال في ورد وقد َكْرمه. في لیعملوا الرب، من المدعوین الَفَعلة كرامة              ُمْلِزمة،
أي الشریفة، المهمة بهذه ملتزمون العلمانیین جمیع "أن الثاني الفاتیكاني            المجمع
جمیع في الناس، جمیع إلى فأكثر، أكثر الخالصي اهللا قصد إلیصال             العمل

 األزمنة، وعلى وجه األرض كّلها" (51).

  
  

 الفصل الثاني
 
 

 كّلنا أغصان في الكرمة الواحدة

 مشاركة المؤمنین العلمانیین

 في حیاة الكنیسة- الشركة

  
 سر الكنیسة – الشركة



الحارث... وأبي الحقیقیة الكرمة "أنا یسوع: كلمات إلى جدید من ِلُنصِغ -18            
 أثبتوا فيَّ وأنا فیكم" (یو 15/1و4).

ُمْعَلَنة والمعمَّدین، المسیح وبین وتالمیذه الرب بین تربط التي السرّیة الشركة             إن
المسیحیون معها ُیصبح ومحییة، حیة شركة إنها البسیطة. الكلمات هذه في             لنا

 ِمْلكًا للمسیح، شأُنهم شأن األغصان المتحدة بالكرمة، ولیسوا ِملكًا ألنفسهم.

االبن شركة في وغایتها ومصدرها مثالها نجد یسوع مع المسیحیین شركة             إن
خالل من باآلب، متحدون فالمسیحیون القدس: الروح هبة عبر اآلب، مع             بالذات

 اتحادهم بالمسیح، برباط محبة الروح.

شركة َفَعْن (15/5 (یو األغصان" وأنتم الكرمة "أنا قائًال: یسوع            وُیردف
أغصان جمیعًا ألنهم بینهم، ما في المسیحیین شركة تنجم المسیح مع             المسیحیین

 الكرمة الواحدة، التي هي المسیح.

للحیاة عجیب انعكاس أنها على األخویة الشركة هذه لنا یقدم یسوع الرب              إن
ومشاركة القدس، والروح واالبن اآلب بین القائم الحب حیاة الخاصة،            اإللهیة
كلهم "لیكونوا الشركة: هذه لقیام یسوع صّلى وقد الحیاة. هذه في للمؤمنین              سریة
لكي فینا، واحدًا أیضًا هم لیكونوا فیك. وأنا فيَّ اآلب أیها أنت أنك كما                واحدًا،

 یؤمن العالم أّنك أنت أرسلتني: (یو17/21).

الفاتیكاني المجمع به ُیذّكرنا ما هذا بالذات: الكنیسة سر هي الشركة هذه              إن
وكأنها تبدو الجامعة الكنیسة "إن كبریانوس: للقدیس الشائع القول َعْبر            الثاني،
وحین .(52) القدس" والروح واالبن اآلب وحدة من وحدته یستمد            شعب
الرسول: بولس سالم مرددًا باإلفخارستیا، االحتفال بدایة في الكاهن،           یستقبلنا
مع القدس الروح وشركة اآلب، اهللا ومحبة المسیح، یسوع الرب نعمة             "ِلَتكن

 جمیعكم!" (2كو 13/13) ُیذّكرنا بسر الكنیسة- الشركة هذا.

علینا بكرامتهم، اإلشادة خالل من العلمانیین، المؤمنین "صورة" رسمنا أن            بعد
الكنیسة في بهما یضطلعون اللتین والمسؤولیة، الرسالة في نتأمل أن            اآلن
للكنیسة الحي المضمون إطار في إّال فهُمه یستقیم ال األمر هذا أن على               والعالم.

 – الشركة.

  
 المجمع الفاتیكاني الثاني وإْكِلْسیولوجیا الشركة



المجمع في الكنیسة أوضحتها التي الرئیسة الفكرة الواقع، في هي تلك -19            
الذي العادي، غیر األساقفة مجمع بهذا یّذكرنا هویتها. لتحّدد الثاني،            الفاتیكاني
"إن المجمع: ذلك اختتام على عامًا عشرین مرور بعد ،1985 عام             انعقد
المجمع وثائق في الواردة واألساسیة، الرئیسة الفكرة هي الشركة،           إكلسیولوجیا
الكتاب على koinonid المؤسسة communionالشركة إن الثاني.        الفاتیكاني
على الشرقیة الكنائس حافظت وقد كبرى. أهمیة األولى الكنیسة َأْولتها            المقدس،
إلبراز جهوده الثاني الفاتیكاني المجمع كثََّف ولهذا هذا. یومنا إلى التقلید             هذا
كلمة معنى هو فما الحیاة. واقع في المفهوم هذا وإدراج كشركة، الكنیسة              مفهوم
اهللا، مع الشركة هو األساس، في منها، المقصود إن الجوانب؟ المتعددة             "شركة"
اهللا كلمة َعْبر یتم الشركة بهذه والفوز القدس. الروح في المسیح، یسوع              بواسطة
وأساسها. الشركة هذه إلى المدخل الكنیسة، في هو، والعماد اإللهیة.            واألسرار
(11 األمم، نور (راجع وقمتها. كلها المسیحیة الحیاة مصدر هي            واإلفخارستیا
جمع بین القائمة الخاصة، الشركة یعني اإلفخارستي الرب جسد           فتناُول
ُینشئ كما (10/16 (1كو (53) الكنیسة هو الذي المسیح، جسد في             المؤمنین،

 هذه الشركة، وبعبارة أخرى، یبنیها.

المؤمنین إلى السادس بولس البابا توّجه الثاني الفاتیكاني المجمع أثر            وعلى
إلى ُأِحیُلكم إّني هنا؟ الشركة معنى فما شركة. الكنیسة "إن فیها: جاء              بخطبة
هي الكنیسة إن القدیسین. "شركة عن یتحدث المسیحي، التعلیم كتاب من             َمقطع
إندماج مزدوجة: حیة مشاركة تعني القدیسین وشركة القدیسین.          شركة
في كلها، المؤمنین جماعة في المحبة ذات وَسَریان المسیح، حیاة في             المسیحیین
ِضْمن المسیحیین، بین واتحاد المسیح وفي بالمسیح اتحاد اآلخر: وفي العالم             هذا

 كنیسة المسیح" (54).

تأمُّل إلى َعْبَرها یقودنا أن الثاني الفاتیكاني المجمع أراد التي الكتابیة، الصور              إن
أعني المتالزمین: ُبعَدْیها في الشركة – الكنیسة واقع توضح الكنیسة،            سر
المسیحیین بین تربط التي والشركة بالمسیح، المسیحیین تربط التي           الشركة
والمدینة الروحي والبناء والكرمة والقطیع الحظیرة ُصَور هي تلك           أنفسهم.
الرسول، بولس رسائل في الواردة الجسد، صورة سیما وال ، (55)             المقدسة
الفاتیكاني المجمع أعمال من عدیدة صفحات في الحیاة تعالیمه تبعث            الذي
اهللا" "بشعب أیضًا الكنیسة المجمع وُیلّقب .(56) وجذابة حیة َفِتَئت وما             الثاني،



تقدیسهم البشر یحقق أن اهللا یشأ "لم بكامله. الخالص تاریخ ذلك في              مستلهمًا
یجعل أن ذلك، عكس على ارتضى، بل یجمعهم. رباط بال منفردین،             وخالصهم
الدستور ویوجز (57) القداسة" في وخدمته بالحق اهللا معرفة َیْنُشد شعبًا،             منهم
"إن رائع: نحٍو على األولى، سطوره في العقیدة هذه األمم" "نور             العقادي
االتحاد عالمة فقط لیست أنها أي سر، ما، وجٍه وعلى المسیح، في هي،               الكنیسة
التي الوسیلة الوقت ذات في هي، بل بأسره، البشري الجنس ووحدة باهللا              الوثیق

 یتم من خاللها تحقیق هذا االتحاد وهذه الوحدة" (58).

الرئیسي، "السر" لمضمون مكمِّل جزء هو الشركة – الكنیسة واقع فإن             وعلیه،
المضمون. هذا یحتوي باألحرى هو بل البشر، خالص في اإللهي القصد             أي
واقٍع د مجرَّ اعتبرناها إذا وافیًا، تحدیدًا الكنسّیة الشركة نحدد أن یمكن ال              ولهذا
الشعب "الجدید" الشعب هي الشركة – الكنیسة إن وسیكولوجي.           اجتماعي
هذا وواقع المسیح... َیْرِئُسه الذي الشعب أي ( messianique)          "الماسوي"
الجدیدة، اهللا وصیة وشریعته وحریتهم... اهللا أبناء كرامة من مسَتَمد            الشعب
وقد اهللا... ملكوت أخیرًا ومصیره نفسه... المسیح أحبَّنا كما ُنحب بأن             القاضیة
أبناء ویرتبط .(59) وحق" ومحبة حیاة شركة في الشعب هذا أبناء المسیح              جمع
اللحم ُصْنع من لیست بروابط – أوًال وبالمسیح – ببعضهم الجدید الشعب              هذا
المعمَّدین جمیع یناله الذي القدس، الروح به أعني الروح، ُصْنع من بل              والدم،

 (یوئیل 3/1).

المنقسم، وغیر الواحد األقدس، الثالوث رباط األزل، منذ هو الذي الروح،             وهذا
(غال الزمان، ِمْلُء جاء لّما األبد، إلى اهللا، وابن البشري الجسد بین د وحَّ               والذي
الكنسیة الشركة ینبوع المسیحیة، األجیال مّر على هو، بالذات الروح هذا (4/4            

 الذي ال ینقطع وال ینضب، في الكنیسة.

  
 شركة عضویة: تنّوع وتكامل

شركة هي الكنسیة الشركة إّن نقول الحقیقة، تقّصي في للدقة یًا توخِّ إننا، -20             
فعًال تتمّیز إنها وفاعل. حّي جسٍد أعضاء بین تجمع التي بتلك شبیهة              ُعضویة،
من الكنیسة في ما وتكامل ِبَتَنّوع ومتكاملة، متنوعة الوقت، ذات في             بكونها،
وهذا التنوع هذا وبفضل ومسؤولیات. ومواهب وخدمات حیاة وأوضاع           دعواٍت
وُیْسهم كله، بالجسد عالقة على العلمانیین، المؤمنین من كلٌّ یصبح            التكامل،



الشركة على خاص بنوع الرسول بولس ویرّكز الجسد. هذا خدمة في             بنصیبه
الزاخر تعلیمه إلى جدید من َفْلنستمع، السّري. المسیح جسد في القائمة             الُعضویة
المجمع أعمال في ورد كما التعلیم، لهذا الشامل الَعْرض خالل من             بالمعاني،
أرسل إذ المسیح، یسوع "إن األمم": "نور العقائدي الدستور في            الفاتیكاني،
وفي السري. جسده منهم جعل األمم، كل من َجَمعهم الذین إخوته، إلى              روحه
الجسد أعضاء جمیع أن وكما المؤمنین... في المسیح حیاة تتدّفق الجسد،             هذا
جسدًا یؤلِّفون المؤمنون كذلك واحدًا، جسدًا إال تؤلف ال تعددها، على             البشري،
تنّوع المسیح جسد بناء في یتجّلى هكذا .(12/12 (1كو المسیح في             واحدًا
من الكنیسة تحتاجه ما وبقدر غناه، قدر على الكنیسة، لخیر المختلفة             مواهبه
للرسل المعطاة النعمة تحتل المواهب هذه وبین .(11-12/1 (1كو           خدمات
المواهب هذه من المستفیدین لسلطتهم ُیخضع ذاته القدس والروح           الصدراة.
والذي الجسد، وحدة مصدر هو الذي الروح، وذات .(14 فصل (1كو             أنفسهم
المؤمنین بین المحبة یبعث الداخلي، األعضاء ترابط فیه ویحقق بقدرته،            یتعهده
عضٌو یكّرم وال األعضاء، سائر معه وتتألم إّال عضٌو یتألم ال وهكذا              وینّشطها.

 إّال وتفرح معه" (1كو 12/26) (60).

وبین الكنیسة، في والوحدة التباین مصدر الواحد، الروح ذاته، الروح            إنه
من یمكننا لكي المسیح، "إن األمم": "نور العقائدي الدستور إلى ِلَنُعد             أعضائها.
هو، هو بحضوره، الذي روحه، منحنا (أف4/23) الدوام، على فیه أنفسنا             تجدید
اآلباء أن بحیث ویحركه، ویوحده كله الجسد یحیي واألعضاء، الرأس            في
61) البشري" الجسد في الحیاة، مصدر النفس، بعمل هذا عمله شّبهوا            القدیسین
بما تساعدنا أقوال وردت األمم"، "نور المجمعي الدستور من آخر مكان وفي .(             
به تمتاز الذي العضوي، الواقع استیعاب على وإبداع، تركیز من به             تمّیزت
آباء قال الكاملة. الشركة اتجاه ي المستمر نموها جهة من حتى الكنسیة،              الشركة
(1كو هیكل في كما المؤمنین قلوب وفي الكنیسة، في یسكن الروح "إن              المجمع:
اهللا أبناء هم المؤمنین بأن یشهد وفیها اآلب، إلى وتوّسل وفیها و6/19) 3/16             
الروح یرشدها التي الكنیسة وهذه .(36 و و16 ورو8/15 (غال4/6            بالتبني
والخدمة، الشركة في الوحدة لها یكفل والتي (یو16/13) الحق كل الحق،             إلى
اإلیراركیة المواهب مختلف من لها توّفر ما بفضل ویوجهها،           یبنیها
غال5/22) و 12/4 و1كو 11و12 (أف4/ بثماره یجّملها إنه           والكارزماتیة،



الكاملة الوحدة َشْطر ویوجهها باستمرار، ویجددها شبابها یجّدد اإلنجیل           وبقوة
تعال!" یسوع: الرب إلى معًا یبتهالن والعروس القدس فالروح عریسها.            مع

 (رؤ 22/17) (62).

والمؤمنون القدس. الروح من كبرى وهبة هبة، إذن هي الكنسیة            فالشركة
جدیا شعورًا حیاتهم، في یشعروا، وألن بشكر، یتقّبلوها ألن           مدعوون
ورسالتها، الكنیسة حیاة في مشاركتهم طریق عن فعًال یتحقق وهذا            بمسؤولیتهم.

 واضعین بتصّرفها خدماتهم ومواهبهم المتنوعة والمتكاملة.

عن الروحیة العزلة والتزام نفسه على االنطواء العلماني للمؤمن یحّق            "ال
وفي اآلخرین، مع متواصلة مشاركة في یعیش أن علیه یتوّجب بل             الجماعة.
أن في نیته عن فضًال الكرامة، في المساواة فرح وفي لألُخّوة، جدًا عمیق               وعي
المؤمن َیَهُب الرب روح إن الموروث. الثمین الكنز اآلخرین مع            یستثمر
بمختلف لالضطالع یدعوه وهو كثیرة. عطایا اآلخرین، َیَهب كما           العلماني،
– به عالقة على هم الذین _ اآلخرین یذّكر كما ویذّكره، والمهمات.              الخدمات
واإلضافیة الخاصة بأهلیته بل الكرامة، من بمزید فلیس غیره عن امتاز إذا              بأنه
وخدماته العلماني المؤمن مواهب الشركة، إطار في تندرج، وهكذا           للخدمة....
الحكیمة" الُرعاة بإرشادات الجمیع، لخیر ُتسَتَغل متكاملة، ثروات إنها           ومهماته.

.(63) 

  
 الخدمات والمواهب هي عطایا من الروح للكنیسة

الروح من عطایا والمواهب الخدمات یعتبر الثاني الفاتیكاني المجمع إن -21           
) العالم خالص تستهدف التي الرسالة وتأمین المسیح، جسد بناء غایتها            القدس،
مختلف یوّزع الذي القدس، الروح وُیرشدها فعًال ُیدیرها فالكنیسة .(64          
للعمل إّیاهم داعیًا جمیعًا، المعمَّدین على والكارسماتّیة اإلیراركّیة          المواهب

 والمشاركة، كال بطریقته الخاصة.

العلمانیین، بالمؤمنین عالقاتها فاحصین والمواهب، الخدمات اآلن         فلنتأّمل
 ومشاركة هؤالء في حیاة الكنیسة – الشركة.

 خدمات ومهمات ووظائف

مختلفة، بأسالیب وإن كلُّها، تشّكل الكنیسة في والفاعلة الحاضرة الخدمات            إن
سبیل في حیاته یبذل الذي الصالح، الراعي المسیح، یسوع خدمة في             مشاركة



في كاملة، تضحیًة بذاته، ضّحى الذي المتواضع، والخادم (10/11 (یو            الخراف
بالُبنیة یتعلَّق ما في للغایة صریح بولس إن (مر10/45). الجمیع خالص             سبیل
"قد الكورنتیین: إلى األولى رسالته في ورد فقد الرسولیة. للكنائس،            الكهنوتیة
كو 1) معّلمین" ثالثًا أنبیاء، ثانیًا رسًال، أوال ُأناسًا الكنیسة في اهللا              وضع
مقدار على النعمة نال مّنا كال" أن األفسسین إلى رسالته في ونقرأ .(12/28             
مبشرین وبعضًا أنبیاء وبعضًا رسًال بعضًا جعل الذي وهو .... المسیح             موهبة
جسد وبنیان الخدمة، ولعمل القدیسین، تكمیل ألجل ومعّلمین، رعاة           وبعضًا
إنسان إلى اهللا، ابن ومعرفة اإلیمان وحدة إلى جمیعنا ننتهي أن إلى              المسیح،

 كامل، إلى مقدار قامة ملء المسیح" (أف 4/ 7و 11-13 وروم12/ 8-3).

والمواهب الخدمات أن تعني الجدید، العهد كتب في وغیرها النصوص، هذه             إن
 والمهّمات الكنسّیة عدیدة ومتنّوعة.

  
 الخدمات الناشئة عن سّر الكهنوت

الكهنوت. سّر عن الناشئة أي الكهنوتیة، الخدمات أوًال الكنیسة في نجد إننا -22             
الوقت وفي الجدید، إسرائیل "َزْرَع – وأقامهم الرسل یسوع الرب اختار             فلقد
كل في له تالمیذ إیجاد وكلَّفهم (65) – المقدسة" اإلیراركّیة السلطة أصل              عینه،
ال التي الرسل، رسالة إن وإرشاده. كهنوتّي شعب وتكوین (19 (متى28/             األمم
الكتاب علیها ُیطلق حقیقیة، خدمة هي شعبه، رعاة إلى َیِكُلها یسوع ارب              یزال
من الناهض المسیح وُینعم الكهنوتیة. الخدمة یعني والذي المعبِّر، "دیاكونّیا"            اسم
بذلك نًا مَؤمِّ الكهنوت، سّر طریق عن القدس، الروح بموهبة الكهنة على             القبر
المقدسة، والصالحیات السلطة ُیخّولهم كما تنقطع، ال التي الرسل           خالفة
(66) شخصیًا" الرأس – المسیح "باسم عاملین الكنیسة، خدمة           لیواصلوا

 ولیجمعوا شعب اهللا، في الروح القدس، بواسطة اإلنجیل واألسرار.

ومواصلة كّلها الكنیسة حیاة على الحفاظ ُتَؤمِّن كبرى، نعمة الكهنوتیة            والخدمات
الكهنوتّیة الخدمات وهذه معیَّن. إلنساٍن صة مخصَّ نعمة تكون أن قبل            رسالتها،
طبیعتها، في تختلف المشاركة وهذه وُتظهرها. المسیح، كهنوت مشاركًة           تحّقق
لجمیع بالنسبة والتثبیت، العماد ا سر ُینشئها التي تلك عن َدَرَجتها، في فقط              ولیس
الفاتیكاني المجمع تعلیم وبحسب أخرى، جهٍة من الخدمة، وكهنوت           المؤمنین.

 الثاني، موقوف أساسًا لخدمة جمیع المؤمنین الملوكّي، وُمَعّد له (67).



شعب خدمة هو كهنوتهم من الهدم بأن تمامًا یقتنعوا أن الرعاة على یجب               ولهذا
في سیما ال وتنمیتها، الكنسّیة الشركة تأمین سبیل في (5/1 (عبر بأسره،              اهللا
أن بدورهم، العلمانیین المؤمنین وعلى والمتكاملة. المتنوعة بالخدمات          یتعّلق
الكنیسة في حیاتهم لتأمین للغایة ضروري الخدمة كهنوت بأن           یسّلموا

 ومشاركتهم في رسالتها (68).

  
 خدمات العلمانیین ومهّماتهم ووظائفهم

الذین الُخّدام بواسطة فقط تتحقق ال العالم، في الخالصّیة الكنیسة رسالة إن -23             
وهؤالء، أیضًا. العلمانیین المؤمنین جمیع بواسطة بل الكهنوت، سر           نالوا
كلُّ المسیح، یشاركون نوعّیة، برسالة لالضطالع ومدعّوین معمَّدین          ِبِصَفِتهم

 بحسب طاقته، في خدمته الكهنوتّیة والنبوّیة والملوكّیة.

ممارسة في العلمانیین المؤمنین بحق یسّلموا أن الرعاة على ب یتوجَّ            وعلیه،
بها، القیام على یشّجعوهم وأن إلیهم، الموكولة والمهّمات والوظائف           الخدمات
ناله الذي الزواج، سّر عن فضًال والتثبیت، العماد ي ِسرَّ من مستمَّدة             ألّنها

 الكثیرون منهم.

منفعة أو الضرورة ذلك تقتضي عندما للرعاة، یجوز هذا، إلى            وباإلضافة
إلى َیِكلوا أن العام، الحق علیها ینصُّ التي القوانین مراعاة ومع             الكنیسة،
بخدمتهم َمنوطة كان وإن التي، والمهّمات الوظائف بعض العلمانیین           المؤمنین
الحق في الشأن، بهذا ورد، ما وإلیكم الكهنوت. ِسَمة تشترط ال كرعاة،              الخاصة
للعلمانیین، یجوز الكهنة، غیاب وفي الكنیسة، حاجات ُتملیه "حیثما           القانوني:
إحدى في عنهم ینوبوا أن للهیكل، خدامًا أو اء قر سین مكرَّ یكونوا لم              وإن
وتوزیع العماد، سر وَمْنح الطقسّیة، الصلوات وَتَرؤس الكلمة، كخدمة           وظائفهم،
أو هذه ممارسة أن إلى التنبیه یحسن أّنه إّال .(69) القانون" حدود في               المناولة،
یعتمد ال الرعایة حّق ألن راعیًا، العلمانّي المؤمن من تجعل ال الوظائف من               تلك
ُیولي وحده الكهنوت سّر إن الكهنوتیة. السیامة على بل ذاتها في الممارسة              على
وفي والراعي، الرأس المسیح، وظیفة في الخاصة المشاركة حقَّ           المرتسم
صراحًة شرعّیتها تستمد بالنیابة تمارس التي الوظیفة إّن .(70) األزلّي            كهنوته
خاضعًا المنتَدب ویبقى الرعاة، عن الصادرة الرسمیة، اإلنابة من           مباشرًة

 إلشراف السلطة الكنسیة (71).



یتعّلق فیما الكنسّي، للوضع وهامة شاملة رؤیًة األخیر األساقفة مجمع قدَّم             لقد
اآلباء فأبدى المعمَّدین. إلى ُتْسَند أن یمكن التي والمهّمات والوظائف            بالخدمات
حقل في وافر، ِبِقْسٍط ونساًء، رجاًال العلمانیین، المؤمنین لمشاركة الحار            تقدیرهم
التبشیر، خدمة في وطاقاتهم مواهبهم یضعون بحیث الكنیسة، حیاة وفي            الرسالة
في اآلباء، أبدى كما فیها. المسیحیة الروح وبعث الزمنّیة، الشؤون تقدیس             وفي
الكنسیة، الجماعات نطاق في المستمر العلمانیین بتفاني إعجاَبهم الوقت،           ذات
الكنیسة حاجات ولتلبیة الحرجة، الظروف في نقص، ِلَسدِّ السخّي           وباستعدادهم

 الدائمة (72).

وعُي َتنامى الثاني، الفاتیكاني المجمع أحدثه الذي اللیتورجّي، التجدید َأَثر            وعلى
في المشاركة طریق عن سواء إلیهم، یعود الذي للدور العلمانیین            المؤمنین
السخّي استعدادهم فأبَدوا لها. التحضیر طریق عن أو اللیتورجّیة،           الحفالت
جماعّي عمل بالفعل هو الكنسّیة بالطقوس االحتفال إن الدور. بهذا            لالضطالع
یقوم أن الطبیعّي فمن وعلیه، وحدهم. الدین رجال على یقتصر ال             مقدَّس،
اإلكلیریكیین اختصاص من لیست التي الطقسیة، بالخدمات العلمانیون          المؤمنون
في الفعلیة العلمانیین المؤمنین مشاركة تحققت أن وبعد .(73)           المرتسمین
المهمات وفي اهللا بكلمة التبشیر في مشاركتهم عفویا ُقِبَلت اللیتورجّي،            النشاط

 الراعویة (74).

اإلیجابّیة اآلراء جانب إلى هذا، األساقفة مجمع عن َتِغْب لم االنتقادات أن              إّال
(Ministère) "خدمة" كلمة استعمال االنتقادات هذه تناولت وقد تخلَّلته.           التي
الخدمة، وكهنوت العام الكهنوت بین والمعادلة االلتباس تناوَلت كما تمییز،            بدون
لمعنى الكیفّي والتأویل مراعاتها، الواجب الكنسیة والقواعد القوانین تطبیق           وعدم
إحداث وخطر إكلیریكیین، إلى العلمانیین المؤمنین تحویل إلى والنزعة           اإلنابة،

سة على سر الكهنوت.  ُبْنَیة كنسّیة فعلّیة للخدمة في موازاة الخدمة المؤسَّ

َتَوّخي ضرورة على المجمع آباء ركَّز یجب، كما األخطار، هذه            وِلَتالفي
،(75) الحاجة عند دقیقة، لغوّیة اصطالحات وتحدید التعبیر، في           الوضوح
المعَّمدین، جمیع فیها یشارك التي الكنیسة، رسالة وحدة عن جهة، من             للتعبیر،
تختلف والتي الكهنوت، سّر على المبنّیة الرعویة الخدمة عن أخرى،            وجهة
على المبنیة الكنسیة، والمهمات والوظائف الخدمات سائر عن جوهریًا           اختالفًا

ي العماد والتثبیت.  ِسرَّ



بحّق اعترافهم جانب إلى األولى، الدرجة في الرعاة، على ب یتوجَّ            وعلیه،
المختلفة، والمهّمات والوظائف بالخدمات االضطالع في العلمانیین         المؤمنین
المشاركة في حقَّهم أّن بإفهامهم االهتمام غایة یهتموا أن بممارستها،            وتفویضهم
ُیْسِرفوا ال أن الرعاة على یتعّین إّنه ثم معمودّیتهم. من مستمّد النشاطات هذه               في
یبّرر ال حیث اإلنابة" "ضرورة أو الضرورة" "حاالت وجود افتراض            في
َبْرَمجٍة طریق عن االستثنائیة، الحاالت هذه تدارك یمكن حیث أو ذلك،             الواقع

 رعویة مدروسة.

مجاالت في ممارستها، العلمانیین للمؤمنین یجوز التي والمهّمات الخدمات إن            ثم
دعوتهم مع تنسجم أن یجب الرعویة، الكنیسة وُبْنیات اإلیمان وَنْقِل            اللیتورجیة
ال الصدد، وبهذا سین. المكرَّ الدین رجال دعوة عن تختلف التي النوعیة             العلمانّیة
له كان الذي باإلنجیل" التبشیر وجوب "في الرسولي باإلرشاد التنویه إّال             َیَسُعنا
حیاة في المتنوعة العلمانیین المؤمنین مشاركة إحیاء في وفّعال كبیر            تأثیر
بنشاط الخاص "الحقل بأن یذّكرنا اإلرشاد هذا إن اإلنجیلیة. ورسالتها            الكنیسة
والعالم واالقتصاد، االجتماعي والواقع السیاسة عالم هو التبشیرّي،          العلمانیین
ووسائل الدولّیة والحیاة والفنون والعلم الثقافة كذلك یتناول الذي والمعقَّد            الواسع
اإلنجیل، بشارة على خاص انفتاح ذات أخرى، مجاالت عن فضًال            اإلعالم،
وكّلما واأللم. الِمَهني والعمل والمراهقین، األوالد وتربیة واألسرة          كالحب
هذه عن المسؤولین نسبة اإلنجیل، بروح الُمْشَبعین العلمانیین، بین           ارتفعت
لواجبهم، والواعین تنمیتها، على والقادرین بصراحٍة، بها والملتزمین          النشاطات،
مستترة تكون ما غالبًا التي الطاقة تلك بكاملها، المسیحیة طاقتهم بتنمیة             القاضي
تحقیق في وبالتالي اهللا، ملكوت بناء في إسهامًا النشاطات هذه ازدادت             ومكبوتة،
كاشفًة بل البشریة، فّعالیتها من شیئًا تفقد أن بدون المسیح، في             الخالص

 باألحرى عن ُبْعٍد فائق، كثیرًا ما یكون مجهوًال" (76).

في البحث على كبرى، بعنایة األساقفة، مجمع انعقاد أثناء اآلباء، َعَكف             وقد
الكنیسة في سابقًا، تكونا لم إنهما الكنیستین. الرسائلي والشماس القارئ            ُرْتَبَتي
بولس البابا أن إّال الكهنوتیة. للسیامة تمّهدان روحیتین، مرحلتین سوى            الالتینیة،
Ministeria الصادرة quaedam  الرسولیة اإلرادة في أوالهما،       السادس
بهما اإلنعام وإمكانیة والثبات، االستقاللیة بعض ،1972 سنة آب 15            بتاریخ
نصُّ جاء وقد الرجال. في اإلنعام هذا ُیْحَصر أن على العلمانیین، المؤمنین              على



النظر "ُیعاد أن في رغبتهم اآلباء وأبدى .(77) التوّجه هذا یؤّكد الكنسي              الحق
وال المحلیة، الكنائس في الُمتَّبع الُعرف ضوء في الرسولیة، اإلرادة هذه             في
) خدمة" لكل المرشحین اختیار في اعتمادها الواجب المقاییس تحدید لجهة            سیما

.(78 

هذه، الصریحة اآلباء رغبة تلبیة على مهمَّتها تقتصر ال خاصة، لجنة ُشكَِّلت              وقد
الالهوتیة القضایا مختلف بحث في خاص، بنوٍع التعمُّق أیضًا تتناول            بل
الخدمات َوفرة الوجود إلى أبرزتها التي والرعویة، والقانونیة          والطقسیة

 الكنسیة، الموكولة الیوم إلى المؤمنین العلمانیین.

للخدمات الكنسیة الممارسة وتنظیم دراستها، من اللجنة انتهاء انتظار           وفي
الكنائس على ب یتوجَّ فعالیة، أكثر وَجْعِلها العلمانیین، المؤمنین إلى           الموكولة
یتعلق ما في سیمل ال أعاله، المذكورة الالهوتیة بالمبادئ بدقة تتقّید أن              الخاصة
الخدمات بین وبالتالي العام، والكهنوت الخدمة كهنوت بین األساسي           باالختالف

 التي ُیخّولها سر الكهنوت، وتلك التي ُیخّولها سّرا العماد والتثبیت.

  
 المواهب

مختلف تأمین مهمَّة الشركة – الكنیسة إلى َوَكل حین القدس الروح إن -24             
هذه وترتدي مواهب. نسمیها وعفویة، خاصة وحوافز بعطایا َجمَّلها           الخدمات،
التي المطلقة، الحریة عن تعبیر هي حیث من التنّوع، غایة في أشكاًال              المواهب
الكنیسة تاریخ لمتطّلبات استجابة هي حیث من أو َیَهُبها، الذي الروح             یملكها
وصٍف من المواهب، هذه على الجدید العهد كتب ُتضفیه ما وإنَّ             الكثیرة.
الروح إظهاَر واحد كّل ُیْعطى "وإنما التنوع: كثیرة أنها على یدّل             وتصنیف،
عینه، الروح بذلك الِعلم، كالم وآخر الحكمة، كالَم بالروح واحد َفُیْعطى             للمنفعة.
وآخر الواحد، بالروح الشفاء مواهَب وآخر عینه، الروح بذلك اإلیمان            وآخر
وآخر األلسنة، أنواَع وآخر األرواح، تمییز وآخر النبّوة، وآخر القّوات،            ُصْنع
و1بط 8-12/6 وروم 6 -12/4 و1كو 10-12/7 (1كو األلسن"           ترجمة

(11-4/10 

الروح یهبها "ِنَعٌم فإنها ومتواضعة، بسیطة أو خارقة المواهب هذه كانت             وسواٌء
ألنها مباشرة، غیر بطریقة أو مباشرة، الكنیسة على فوائدها تنعكس            القدس"

هة إلى بناء الكنیسة، وَنْفع البشر، وتلبیة حاجات العالم.  موجَّ



َینعمون ونساًء، رجاًال العلمانیین، المؤمنین بین أیضًا، الیوم نجد أن            ویمكننا
فیها، المشاركة من آخرین یمنع ال معین لشخٍص إعطاَءها وإنَّ مختلفة.             بمواهب
روحیة ُألفًة یوّلد ونفیس، حّي كمیراث الزمن، عبر االستمرار، یمكنها            بحیث
بشأن فعًال الثاني الفاتیكاني المجمع ویقول األشخاص. من العدید بین            خاصة
األسرار طریق عن اهللا، شعب یقّدس الذي القدس، الروح "إن العلمانیین:             رسالة
رسالتهم، ممارسة من لیمّكنهم ذلك، على عالوة العلمانیین، على ُینعم            والخدمة،
(12/11 (1كو یشاء كما منهم كّل على یوزعها (12/7 (1كو خاصة             بمواهب
بالوكالء یحُسن كما النعمة، من نال بما واحٍد كّل بعضًا، بعضهم الجمیع              لیخدم
كله الجسد بناء سبیل في 4م10) (1بط المتنوعة اهللا نعمة على             الصالحین

 بالمحبة (أف4/ 16)" (79).

تفرض فّجرتها، التي السخّیة الدینامیة مع إنسجامًا القدس، الروح مواهب            إن
تنمیة سبیل في المجمع، لتعلیم وفقًا یستثمروها، أن نالوها الذین جمیع             على

 الكنیسة بأسرها (80).

بشكر، یتقّبلوها أن الكنیسة، أعضاء جمیع على بل المواهب، هذه ینال من              وعلى
جسد وقداسة الرسولیة، الحیویة تنمیة على تساعد للغایةن نفیسة نعمة            ألنها
ُتماَرس وأن القدس، الروح عن حقًا صادرة تكون أن بشرط كله،             المسیح

 بطریقة مطابقة تمامًا لتوجیهات هذا الروح الصحیحة.

الروح عن تصدر التي المواهب بین التمییز ضرورة فأكثر أكثر تتجّلى             وهنا
الذي القدس، الروح عمل "أّن األساقفة مجمع آباء أعلن وقد وغیرها.             القدس
نعرف نحن القبول. سهل وال التمییز َسْهَل الواقع في دائمًا لیس یشاء، حیث               یهّب
هذه عن الناجم الخیر تمامًا ونعي المسیحیین، المؤمنین جمیع في یعمل اهللا              أن
الوقت، ذات في نعي، لكّنا كلها، المسیحیة للجماعة أو فرد، لكل سواٌء              المواهب،
 قدرة الخطیئة على إشاعة القلق والبلبلة، في حیاة المؤمنین والجماعات" (81).

لهم. والخضوع الكنیسة، رعاة إلى الرجوع من ُتعفي موهبة من هناك لیس              لهذا
عن للمسؤولین "إن الوضوح من كثیر في الثاني، الفاتیكاني المجمع قال             وقد
ُتماَرس هل وبالطبع، صحیحة، المواهب هذه هل یقّرروا أن الكنیسة،            رعایة
كل یختبروا أن بل الروح، ُیخمدوا أن "ال خاصة، بصفٍة ولهم، سلیمة.              بطرٍق
ُتسهم لكي 12و19و20و21) 5م (1تیمو (82) بالحسن" ویتمّسكوا          شيء،

 جمیع المواهب، على اختالفها وتكاُملها، في تحقیق النفع للجمیع" (83).



  
 مشاركة المؤمنین العلمانیین في حیاة الكنیسة:

بممارسة فقط لیس الكنیسة، حیاة في یشاركون العلمانیین المؤمنین إن -25           
 خدماتهم واستثمار مواهبهم، بل بطرق أخرى كذلك.

الخاصة الكنائس حیاة في وضروریة، أساسیة بصفٍة تتجسد، المشاركة           وهذه
الواحدة، المسیح كنیسة حقًا وتعمل توجد "حیث األبرشیات أعني           ورسالتها،

 المقدسة، الجامعة، الرسولیة" (84),

 الكنائس الخاصة في الكنیسة الجامعة:

الكنیسة، حیاة في صحیحة مشاركًة یشاركوا أن العلمانیون المؤمنون شاء ما             إذا
الخاصة الكنیسة عالقة تحّدد ودقیقة، واضحة رؤیة إلى ماّسة حاجة في             فإنهم
الكنیسة وال الجامعة، الكنیسة تجزئة ثمرة الخاصة لیست الجامعة.           بالكنیسة
ذلك، عكس على هو، بینها یجمع ما إن الخاصة. للكنائس تجّمع مجرد              الجامعة
الكنائس في وتتجّلى توجد الجامعة الكنیسة أن باعتبار ودائم، أساسي            رباط
الخاصة الكنائس أن أّكد حین الثاني، الفاتیكاني المجمع عناه ما وهذا             الخاصة.
الكنیسة نشأت منها، وانطالقًا ففیها، الجامعة، الكنیسة صورة على           "تكّونت

 الجامعة الواحدة" (85).

إلى انتماءهم بنشاط یجّسدوا أن على كذلك العلمانیین المؤمنین یحّض المجمع             إن
بروح عینه، الوقت في فأكثر، أكثر یلتزموا أن على الخاصة،            الكنیسة
جمیع العلمانیین رسالة في المجمعّي القرار ویدعو جامعة. أي           "كاثولیكّیة"
بمثابة هي فالرعیة فیهم، األبرشیة مفهوم تنمیة في االستمرار إلى            :العلمانیین
في للمشاركة استعداد على دائمًا یكونوا ألن یدعوهم كما األبرشیة، في             خلیة
المدن حاجات مع تجاوبًا إّنهم، ثم راعیهم. من بدعوٍة األبرشیة،            نشاطات
الرعیة حدود في مشاركتهم حصر عدم إلى مدعوون الریفّیة،           والمناطق
واألبرشیات للرعایا المشتركة المناطق لتشمل فیها التوسع بل          واألبرشیة،
هجرة تزاید أّن سیما ال والدولي، الوطني النطاق إلى ولتتجاوزها بل             المختلفة،
تسمح َتُعْد لم المواصالت وسهولة المتبادلة، الِصالت وَتَوفُّر المستمر،           الشعوب
والحالة العلمانیین، على فیتوّجب ذاتها. على منطویًة تبقى بأن المجتمع من             لفئٍة

 هذه، أن یهتّموا بحاجات شعب اهللا، المنتشر في كل األرض" (86).



رعویة، مجالس إنشاء بتشجیع األخیر األساقفة مجمع أوصى السیاق هذا            وفي
الواقع، في هي، وهذه الحاجة. عند إلیها الرجوع یمكن األبرشیة، صعید             على
المشترك، الحّس تنمیة عن فضًال والحوار، التعاون لتحقیق الُفضلى           الوسیلة
یمكنها المجالس هذه في العلمانیین المؤمنین مشاركة إن األبرشي. الصعید            على
أكثر بطریقة التعاون، مبدأ تطبیق ُیتاح وهكذا المشاورات. مجال ُتوّسع            أن
القرارات اتخاذ عن الحاالت، بعض في التعاون، هذا ُیسفر وقد ورسوخًا.             شموًال

.(87) 

المجامع في العلمانیین المؤمنین مشاركة على (88) الكنسي الحق           وینّص
الصعید على أو اإلقلیمي الصعید على المنعقدة الخاصة، والمجامع           األبرشیة
الكنیسة تساعد وأن الشركة، ترّسخ أن المشاركة هذه استطاعة وفي            العام.
خالل من كما الذاتیة، حدودها نطاق في الكنسیة، رسالتها تأدیة على             الخاصة
دائرة في أو الكنسي، اإلقلیم ذات في المتواجدة الخاصة، الكنائس بسائر             عالقتها

 المجلس األسقفي.

أكثر ُتسهم، بأن الجدیرة العملّیة، الوسائل في لتبحث مدعوة األسقفیة            والمجالس
ونساًء رجاًال العلمانیین، المؤمنین مع والتعاون التشاور تطویر في غیرها،            من
المشتركة، القضایا جیدًا الجمیع یعي بحیث واإلقلیمي، الوطني الصعید           على

 وتتجلى الشركة الكنسیة القائمة بین الجمیع (89).

  
 الرعیة

بطریقة الرعیة في تتجسد كونّي، ُبْعٍد ذا كانت وإن الكنسیة، الشركة إن -26             
الكنیسة. ِلَتَمْرُكز األخیر الموقع هي الرعیة ألن ُتضاهى، ال ومنظرة،            مباشرة

 وهي على وجًه ما، الكنیسة ذاتها، عائشة في ُعقر دار أبنائها وبناتها (90).

أي للرعیة، الصحیح الوجه اإلیمان، في جدید، من نكتشف أن جمیًع             وعلینا
األشخاص إلى أحیانًا الرعیة افتقرت وإذا فیها. والفاعلة الحاضرة الكنیسة            "سر"
أحیاء في علیها التعرُّف تعذَّر أو واسعة، أرجاء في عت توزَّ وإذا             واإلمكانات،
ُبْنیة أوًال لیست الرعیة، أي أنها، نذكر أن یجب بسكانها، تضّج آهلة،              عصرّیة،
روح ُتحییها أخوّیة، وجماعة اهللا "أسرة شيء، كل قبل هي، بل ومبنى،              وأرضًا
المؤمنین" "جماعة وهي (92) والحفّي" األخوي العائلة بیت إنها .(91)            واحدة"
"جماعة ألنها الهوتي، واقع على مؤسسة النهایة، في الرعیة، إن .(93)           



حیث باإلفخارستیا، تحتفل ألن مؤهلة جماعة أنها یعني وهذا .(94)            إفخارستیة"
شركة في السري، كیانها رباط یكمن وحیث الحیة، ونموها إنشائها جذور             تمتد
من مستمدة باإلفخارستیا، لالحتفال الرعیة أهلیة إّن جمعاء. الكنیسة مع            كاملة
إكلیریكیین من مؤلفة أنها أعني عضویة" وجماعة إیمان "جماعة           كونها
الذي المسؤول، الرعیة كاهن یرئسهم المسیحیین، من غیرهم ومن           مرتسمین
) األبرشیة. ألسقف ممثًال بصفته كلها، الخاصة بالكنیسة إیراركیا الرعیة           یربط

.(95 

أن الواضح ومن األهمیة. بالغ عصرنا، في الكنیسة، عمل أن فیه شك ال               ومما
ضرورة على القانوني الحق ینص ولهذا وحدها. به القیام تستطیع ال             الرعیة
األسقف ویوصي ،(96) الواحدة المنطقة رعایا بین للتعاون ِصَیغ           إقامة
الرعایة وسائل تطالهم ال الذین بأولئك حتى المؤمنین، فئات بجمیع            باالهتمام
حضوٍر وِصَیغ للقاءات، أماكن إحداث الضروري من أنه كما           العادیة(97).
التي الحیاتیة، األوضاع مختلف في ونعمته اهللا كلمة ل ِلَتَوغُّ مختلفة،            وعمٍل
والتربویة واالجتماعیة الثقافیة المجاالت شتَّى في فهناك، الیوم. البشر           یعیشها
من العدید إلى یحتاجان بالبیئة، خاصة ورسالة روحي إشعاع وغیرها،            والمهنیة
وُمنطلقًا. لها ُمرتكزًا وحدها الرعیة في تجد أن یمكن ال التي النشاطات،              أنماط
ه َتَوجَّ ولقد بالخیر. ُتبشر جدیدة، الزمن من حقبًة الیوم الرعیة تعیش هذا،              ومع
"إننا قائًال: الروماني اإلكلیروس إلى حبریته، بدایة في السادس، بولس            البابا
رسالة تحمل باإلجالل، والجدیرة القدیمة، الرعیة ُبْنیة بأن بساطة بكل            نعتقد
الجماعة ُتنشئ أن یجب التي فهي عنها. غنًى وال الحالي، واقعنا مع جدًا               تتالَءم
الحیاة ممارسة على تدّربها أن یجب التي وهي المسیحي، للشعب            األساسیة
یعود وإلیها باللیتورجّیا، االحتفال في وتوّحدها طبیعیة، ممارسة          اللیتورجیة،
المكلَّفة وهي العصر، هذا جماهیر لدى وإنعاشه، اإلیمان على الحفاظ في             الحق
بحرارة المحبة تمارس أن وعلیها الخالصیة، المسیح عقیدة إلیهم تنقل            بأن

 وتفاني، عن طریق النشاطات الخیریة واألخوّیة" (98).

الحاضر الوضع دراسة على االهتمام، من بكثیر األساقفة مجمع آباء انكبَّ             وقد
في سواٌء كثیرة، رعایا "إن لتجدیدها: حازم بعمٍل وطالبوا الرعایا، من             للعدید
كامل، بنجاح العمل عن عاجزة اإلرسالّیات، بالد في أو المتحّضرة،            المناطق
بسبب أو مرتسمین، إكلیریكیین وإلى المادیة، الوسائل إلى افتقارها           بسبب



مثال (كالمنفیین المسیحیین من الكثیرون یعیشها التي الخاصة، الحیاتیة           األوضاع
الرعایا هذه جمیع تكون أن شاءت إذا المحلیة، السلطات وعلى            والمهّجرین).
الكبرى بالمرونة الرعایا، ُبْنیات تطویر على ُتشّجع أن حقة، مسیحیة            جماعاٍت
في العلمانیین إشراك في بالتوسع سیما ال الكنیس، الحق ُیخّولها            التي
جماعات ُتنشئ أن كذلك المحلیة السلطات على أنه كما الرعویة.            المسؤولیات
أن للمؤمنین ُیتاح حیث حیاة، جماعات أعني القاعدة، من تنطلق صغیرة             كنسیة
هذه إن المحبة. خدمة بینهم ما في یجسدوا وأن اهللا، بكلمة یتعلق ما في                یتحاوروا
اإلنجیلي، اإلشعاع ومراكز الكنسیة، الشركة ذلك عن فضًال تجسد،           الجماعت
ولتأمین الرعایا لتجدید بد وال .(99) رعاتها" مع باالشتراك صحیحًا،            تجسیدًا
منطقة في المتواجدة الرعایا، مختلف بین للتعاون ِصَیغ توفي من            فعالیتها،

 واحدة، وال مانع من أن تتخذ هذه الصیغ صفة المؤسسات.

  
 االلتزام الرسولي في نطاق الرعیة:

في العلمانیین المؤمنین مشاركة وفي الشركة، في كثب عن اآلن لنتأمل -27            
ونساًء، رجاًال جمیعًا، العلمانیین المؤمنین ُنذّكر أن هنا بنا ویجدر الرعیة.             حیاة
بالمعاني، حافلة واقعیة، عبارات من الثاني الفاتیكاني المجمع في ورد            بما
الجماعات نطاق في العلمانیین، المؤمنین مشاركة "إن كبیر: حد إلى            وُمَنّشطة
یؤّدوا أن األحیان أغلب في الرعاة، على معه یصعب حد إلى ضروریة              الكنسیة،
تنطوي الكلمات هذه إن المشاركة"(100). هذه بدون وجه أكمل على            رسالتهم
أمر وهذا الشركة" "إكلسیولوجیة ضوء في فهمها ب یتوجَّ أساسیة، حقیقة            على
لتنمیة كلها ضروریة ومتكاملة، مختلفة لكونها والمواهب، الخدمات فإن           بدیهي.

 الكنیسة، وتعمل كل منها بطریقتها الخاصة.

الرسولي التزامهم بمضمون فأكثر، أكثر یقتنعوا أن العلمانیین المؤمنین           وعلى
"إن بحق: إلیه النظر الثاني الفاتیكاني المجمع َیْلِفت ما وهذا الرعیة. نطاق              في
من فیها ما كل الوحدة في تضم ألنها الجماعیة، للرسالة رائع نموذج              الرعیة
أن إذن العلمانیون َفْلَیَتعّود الكنیسة. جامعیة في وُتْدرجها متنوعة، بشریة            عناصر
الجماعة إلى یحملوا وأن وثیقًا، اتحادًا كهنتهم مع متحدین الرعیة في             یعملوا
البشر، بخالص المتعلقة والمسائل العالم، وقضایا الخاصة قضایاهم          الكنسیة
وْلُیسهموا، الجمیع. آراء االعتبار بعین آخذین الحلول، لها ویجدوا معًا،            لیبحثوها



الكنسیة" أسرتهم بها تقوم وإرسالیة، رسولیة مبادرة كل في طاقاته، بحسب             كل
.(101) 

الحلول وإیجاد الرعویة، القضایا بحث إلى الثاني الفاتیكاني المجمع إشارة            إن
خالل من ومنظمة، كاملة بصفٍة تتحقق، أن یجب الجمیع" جهود "بتضاُفر             لها،
الصدق من یمكن ما بأقصى الرعیة، نطاق في الرعویة، المجالس            تنمیة
التركیز في األساقفة مجمع آباء أصاَب التي المجالس تلك والحزم،            والسخاء

 علیها بوضوح (102).

یبذلوا أن الحالیة الظروف في علیهم، یتوّجب بل العلمانیون، المؤمنون            ویستطیع
إلیها، ینتسبون التي الرعایا داخل في صحیحة، كنسّیة شركة لتنمیة الجهد             أقصى
من أهمل من اتجاه في وكذلك المؤمنین، غیر اتجاه في إرسالیة وثبة              وإلحداث

 المؤمنین ممارسة الحیاة المسیحیة، أو تراخى في ممارستها.

تحیا فإنها البشر، بیوت عقر في ُمْنغرسة بالذات، الكنیسة هي الرعیة كانت              وإذا
تضامنًا معه ومتضامنة البشري، المجتمع في عمیقًا اندماجًا مندمجًة           وتعمل،
العنیفة للهّزات االجتماعي الكیان یخضع ما وكثیرًا ومآسیه. طموحاته في            وثیقًا،
ینفك ال فإنه وتبلبل، اإلنسان ضلَّ وإذا والالإنسانیة. التفكك ِقوى تثیرها             التي
والبشریة األخویة الِصالت اختبار في الرغبة فأكثر، أكثر قلبه، في            یحمل
نطاق في الرغبة لهذه االستجابة اإلنسان یجد وقد رعایتها. وفي            الُفْضلى
لدعوتها وفیًَّة فیها، العلمانیین المؤمنین مشاركة بفضل هذه، بقیت إذا            الرعیة،
المؤمنین، شركة لتحقیق الصالح "المكان" العالم في كانت إذا أي            ولرسالتها،
وبكلمة، الدعوة. هذه و"أداة" الشركة إلى الجمیع دعوة "عالمة" الوقت ذات             وفي
أو الجمیع. خدمة في والموضوع للجمیع، المفتوح البیت الرعیة تكون أن             یجب
– القریة "سبیل یسمیها: أن والعشرین الثالث یوحنا للبابا یروق كان كما              هي،

 أي الینبوع – الذي یؤّمه الجمیع لالرتواء".

  
 أسالیب المشاركة في حیاة الكنیسة:

یؤّلفون والراهبات، والرهبان الكهنة مع المتحدین العلمانیین، المؤمنین إّن -28          
 شعب اهللا الوحید، وجسد المسیح األوحد.

ذاته، في یكون، أن من یمنعه ال فهذا الكنیسة، في "عضوًا" مسیحي كل كان                إذا
مضمونًا ده تفرُّ على ُیضفي ذلك، عكس على هذا، إّن بل وفریدًا"، فْردًا              "كائنًا



هذا من وانطالقًا جمعاء. للكنیسة وثراٍء تنّوع مصدر هو التفّرد هذا ألّن              أعمق،
مجاًال یترك ال الذي الخاص، باسِمه المسیح، في منا، كال اهللا یدعو              الواقع،

 ِللَّْبس.

مّنا كل إلى موّجهة كْرمي" إلى أیضًا أنتم "اذهبوا القائل: الرب دعوة              إن
 شخصیًا. وهي تعني: "تعال أنت أیضًا إلى كرمي!"

الشركة تنمیة في ِلُیسهم لالستبدال، القابل غیر تفّرده في ذاته، منا كل یقّدم               وهكذا
ویستوعبها بكاملها، الكنیسة ثروة یتلقى أنه كما وبعمله، بشخصه           الكنسیة،
"فما اإلیمان: قانون في ُنعلنها التي القدیسین" "شركة هي تلك الخاص.             بأسلوبه
وقد للجمیع". ملكًا ُیصبح الفرد یملكه وما فرد، لكل ملكًا ُیصبح الجمیع              یملكه
للجمیع، َسَنٌد الكنیسة في فرٍد "كلُّ الكبیر: غریغوریوس القدیس هذا في             قال

 والجمیع سند لكل فرد" (103).

  
 الِصَیغ الشخصیة للمشاركة

الكنیسة" في "عضو أنه عمیقًا وعیًا دائمًا َیعي أن علماني مؤمن كل على               یتحتم
وال الجمیع، لخیر یؤدیها أن علیه استبدالها، یمكن ال فریدة، مهمة على              مؤتمن
على الثاني الفاتیكاني المجمع تأكید إن بها. للقیام غیره ینتدب أن له              یجوز
هذا من مضمونه یستمد الرسالة، عمل في بدوره شخص كل اضطالع             وجوب
تنبع والتي شخصیًا، ممارستها فرد كل على یتوّجب التي الرسالة "إن             المنظور:
بها یقوم جماعیة، رسالة كل مصدر هي (یو4/14) حّقة، مسیحیة حیاة من              دائمًا
تؤتي الفردیة الرسالة وهذه محلها. یحلُّ شيء وال وجودها، وَشْرط            العلمانیون،
الوحیدة، الرسالة الظروف، بعض في هي، بل مكان. كل وفي دائمًا             ثمارها،
أیا بها، وُمْلَزمون فیها لإلسهام مدعوون العلمانیین وجمیع والممكنة.           المواِفقة
أو الرسولیة، الحركات في المشاركة فرصة لهم تتوّفر لم إذا حتى وضعهم،              كان

 إمكانیة هذه المشاركة" (104).

الدینامیة لتكثیف اكتشافها، یجب ثروات، على الشخصیة الرسالة          وتنطوي
ینتشر أن یمكن هذه، الرسالة صیغة وبفضل علماني. مؤمن كل لدى             اإلرسالیة
هي التي واألوساط، األماكن كل یطال وأن دقیقة، بطریقة اإلنجیلي            اإلشعاع
هو هنا المقصود إن ثم والملموسة. الیومیة العلمانیین، بحیاة اتصال            على
واإلیمان، الشخصیة الحیاة بین المستمر باالنسجام مرتبط ألنه الدائم،           اإلشعاع



یشاركون إذ العلمانیین، المؤمنین ألن نافذ، إشعاع عینه، الوقت في أنه،             كما
وآمالهم، وضیقاتهم عملهم وفي الحیاتیة، أوضاعهم في كاملة مشاركة           إخوتهم
على ویفتحوه وزمالئهم، وأصدقائهم جیرانهم قلب إلى َیْنَفذوا أن           یستطیعون
بین والشركة اهللا، مع الشركة أعني الكامل، الحیاة مفهوم وعلى الكّلي             األفق

 البشر.

  
 الِصَیغ الجماعیة للمشاركة

تجسیدها تجد شخص، كل نشاط في والفاعلة الحاضرة الكنسیة، الشركة إن -29            
یتم الذي المتضامن، النشاط أي المشترك، العلمانیین المؤمنین نشاط في            النوعي

 عن طریق المشاركة المسؤولة في حیاة الكنیسة ورسالتها.

أشكاًال األخیرة، األزمنة في العلمانیین، بین المشاركة ظاهرة اتخذت           وقد
بجمعیات الكنیسة تاریخ حفل وإذا كبرى. حیویة في وتجّلت بتنّوعها،            امتازت
مختلف من أیامنا، في نشاهده ما بهذا یشهد – المؤمنین تضّم             متواصلة،
tiers orders) رهباني لقانون الخاضعین العلمانیین وجماعات        الرابطات
رأینا فقد خاصة. انطالقًة عصرنا في حققت، الظاهرة هذه فإن –              واألخویات
والجماعات والرابطات كالجمعیات مختلفة، بأشكال وتنتشر تنشأ         التجمعات
العلمانیین. المؤمنین لتجّمع جدیدًا موسمًا نواجه إننا القول ویمكن           والحركات.
حراكات ذاتها، جذورها على وأحیانًا التقلیدیة، التجمعات بجوار فعًال نبتت            "لقد
الروح ثروات تكون ما وبقدر نوعیین. وهدف وجٍه ذات جدیدة،            وتجّمعات
على العلمانیین قدرة كذلك تتوفر الكنسي، النسیج في ومتنوعة متوفرة            القدس

 المبادرة، وسخاؤهم" (105).

من عدة، أوجٍه من بینها، ما في جدًا مختلفة العلمانیین تجّمعات تبدو ما               وغالبًا
المنتسبین توجیه في وأسالیبها توّجهاتها، جهة من أو مثًال، الخارجي شكلها             جهة
بالنسبة وعمیقة، عریضة تقارٍب، خطوط نتبّین أننا إّال نشاطها. حقول أو             إلیها،
الكنیسة، رسالة في المسؤولة المشاركة وهو علیه، ُتجمع الذي الهدف            إلى
وتجدید لإلنسان رجاٍء مصدر بصفته المسیح، إنجیل إعالن إلى           الرامیة

 للمجتمع.

عّدة، مصادر عن ناجم ورسولیة روحیة بدوافع العلمانیین، المؤمنین تجمع            إن
لحاجة وتلبیة االجتماعیة، الشخص لطبیعة تجسید إنه مختلفة. لدواعي           ویستجیب



كل مصدر "الثقافي" التفاعل إن ونفاذًا. شموًال أكثر فعالیة إلى تدعوه نفسه،              في
یتحقق، أن یمكن ال وعالمته، ثمرته وكذلك وحافزه، والمجتمع، البیئة في             تحّول
"ذات نشاط خالل من یتحقق ما بقدر منفردین، أشخاص نشاط َعْبر الواقع،              في
إطار في سیما ال صحیح، وهذا وحركة. ورابطٍة وتجمٍّع جماعٍة أي             اجتماعیة"
مواجهة وفي – العالم بالد من كثیر في الیوم، هو كما – ومجزأ تعددي                مجتمع
ال المختلفة، التجّمع أشكال إن ثم وصعبة. بعید حد إلى معقدة أصبحت              قضایا
لیحیوا ثمینة، مساعدة الناس من للعدید توفر أن یمكن ُمَتَعْلِمن، عالٍم في              سیما

 حیاًة مسیحیة َتفي بمتطلبات اإلنجیل، وِلَیلتزموا بالعمل الرسولي واإلرسالي.

حوافز، من ذكرنا ما یتجاوز الذي الالهوتي، الطابع ذو األعمق، الحافز             وهناك
حد على إكسیولوجي، حافر إّنه ویفرضه. بل العلمانیین، المؤمنین تجّمع            ویبرر
"عالمة الجماعیة الرسالة في رأى الذي الثاني، الفاتیكاني المجمع به صّرح             ما

 الشركة الكنسیة ووحدة الكنیسة في المسیح" (106).

الجماعات، مختلف داخل الشركة، عالقات في تتجلى أن یجب العالمة هذه             إن
 على اختالف أشكالها، كما في خارجها، ضمن إطار الجماعة المسیحیة الواسع.

"حق" جهة، من یبرر، ذكره، على أتینا الذي بالذات، اإلكلسیولوجي الحافز             إن
وجود ضرورة أخرى، جهة ومن التجمعات، إنشاء في العلمانیین           المؤمنین
تتمتع ذاك، أو الشكل هذا في التجمعات، أن من للتحقق تمییز،             "مقاییس"

 باألصالة الكنسیة.

وتعني كنسیة. تجمعات إنشاء في العلمانیین المؤمنین بحریة أوًال اإلقرار            ویجب
ِقَبل من ما تنازٍل عن لیس ناجمًا، صحیحًا، حقًا المعنى، بحصر الحریة،              هذه
إلى سرًا، بصفته العلمانیین، المؤمنین یدعو الذي العماد عن بل            السلطة،
الَتَثبُّت بعد العلمانیین، أشار وقد رسالتها. وفي الكنیسة شركة في فعالة             مشاركة
وإدارتها، الجمعیات إنشاء لهم یحق الكنسیة، بالسلطة الضروري ارتباطهم           من
للمؤمنین "أن القانوني الحق ویؤكد .(107) الموجودة" بالجمعیات          وااللتحاق
الدعوة نشر إلى ترمي التي تلك أو التقوّیة، أو الخیریة الجمعیات إنشاء في               الحق
لهم ویحق بحّریة. الجمعیات هذه إدارة في الحق لهم أن كما العالم، في               المسیحیة
) األهداف" هذه تحقیق على معًا العمل لیواصلوا االجتماعات، یعقدوا أن            كذلك
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وانطالقًا الكنسیة. السلطة من والمكفولة بها، المعتَرف الحریة هو هنا            والمقصود
بحیاة أساسًا مرتبطًا التجّمع في العلمانیین المؤمنین حق یصبح ذلك،            من

 الشركة، وبرسالة الكنیسة ذاتها.

  
 مقاییس انتساب تجمعات المؤمنین إلى الكنیسة

تجمعات لتمییز ودقیقة واضحة مقاییس وجود ضرورة نتفّهم أن علینا -30           
منظور من بل التجمع، لحریة التعرض باب من ال علیها، والتعرف             العلمانیین
إلى التجمعات انتساب "مقاییس ُتْدعى المقاییس وهذه الكنیسة. ورسالة           الشركة

 الكنیسة".

للمؤمنین تجمع أي تمییز على تساعدنا التي األساسیة، المقاییس بین            ومن
وحدًة إیاها معتبرین التالیة، عند تتوقف الكنیسة، إلى انتماؤه حیث من             العلمانیین

 ال تتجزأل:

وهذا القداسة. إلى مسیحي كل دعوة عن األولى، الدرجة في التجمع،             -  انبثاق
(109) المؤمنین" في الروح ُیْحِدُثها التي النعمة ثمار خالل "من            یتجّلى
هذه ومن .(110) المحبة وكمال المسیحیة الحیاة ملء إلى بهم ترتقي             والتي
أكثر لیكون مدعوًا .(111) والعلمانیین للمؤمنین تجمع كل یكون           الزاویة،
التجمع أعضاء تساعد وسیلًة أي الكنیسة، إطار في للتقدیس وسیلة            فأكثر

 وتحفزهم على تحقیق "اتحاٍد أوثق بین واقع حیاتهم وإیمانهم".

ما في الحقیقة، تقّبل طریق عن الكاثولیكي، باإلیمان بالمجاهرة التجمع            -  التزام
الكنیسة، لتعلیم وفقًا الحقیقة، هذه وإعالن واإلنسان، والكنیسة بالمسیح           یتعلق
للمؤمنین تجمع كل على ویتوجب صحیحًا. تفسیرًا تفسره أن تملك            التي
على الناس وتوجیه وَطْرِحه اإلیمان، إلعالن َمْوِقعًا یكون أن           العلمانیین

 أساسه، وفي كل محتواه.

بعالقة والمقترنة وقوي، راسخ یقین على المؤسسة الكنسیة، للشركة           -  الشهادة
112) والمنظور الدائم الجامعة، الكنسیة الوحدة مركز روما، بأسقف          بنویة
وأساسها" المنظور، الخاصة الكنیسة وحدة "مصدر المحلي األسقف ومع ،(          
الكنیسة"( في الرسالة أشكال لجمیع المتبادل "التقدیر عن فضًال (113)         
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الصادق االستعداد في المحلي، واألسقف روما، أسقف مع الشركة           وتتجسد
ذكرنا، ما على وعالوًة الرعویة. وتوجیهاتهما العقائدیة، تعالیمهما          لقبول
في الشرعیة العلمانیین المؤمنین بتعددیة االعتراف الكنسیة الشركة          تفرض

 الكنیسة، كما تفرض االستعداد للتعاون المتبادل.

"التبشیر وهو الهدف، هذا لتحقیق والتعاون الرسولي، الكنیسة هدف           -  تَبّني
وتأهیلهم لضمائرهم، المسیحي التثقیف وتأمین البشر، وتقدیس         باإلنجیل،

 بالتالي ِلَبّث روح اإلنجیل في مختلف الجماعات واألوساط" (115).

اختالف على العلمانیین، المؤمنین تجمعات من ُیطَلب المنظور، هذا           ومن
تجعل وّثابة، تبشیریة روحًا فیها ُتنعش أن منها، واحد كل ومن             أشكالها،

 منها أدوت تبشیر باإلنجیل جدید، تزداد فاعلیة مع األیام.

خدمة في تكون أن للتجمعات ُیتیح البشري، المجتمع في بحضور            -  االلتزام
الكنیسة عقیدة حّددته الذي مفهومها في الكاملة، اإلنسانیة          الكرامة

 االجتماعیة.

مشاركة تیارات العلمانیین المؤمنین تجمعات ُتصبح أن یجب هذا، على            بناًء
 وتعاون حیة، لُتحدث في قلب المجتمع أوضاعًا أكثر عدالة وأوفر إخاء.

تظهر التي الملموسة، الثمار َعْبر تتحقق عرضناها، التي األساسیة، المقاییس            إن
وباألخص نشاطاتها، وفي أشكالها، اختالف على الجمعیات، حیاة في           آثارها
اإللهیة، األسرار وممارسة اللیتورجّیة والحیاة والتأمل للصالة متجدٍد َتَذوٍّق           َعْبر
وإلى المسیحي، الزواج إلى الدعوة ومفهوم َوْعي على الناس مساعدة عن             فضًال
الكنیسة برامج في للمشاركة واالستعداد المكّرسة، الحیاة وإلى الخدمة،           كهنوت
وااللتزام الدولي، الصعید على أو الوطني، الصعید على سواٌء           ونشاطاتها،
الحضور تأمین على والغیرة المسیحیة، للتنشئة التربوي والتأهیل الدیني           بالتعلیم
نشاطات واستحداث بیئاتها، اختالف على االجتماعیة، الحیاة في          المسیحي
اإلنجیلي، والفقر التجّرد وروح إنعاشها، على والعمل وروحیة، وثقافیة           خیریة
وعودة المسیحیة، الحیاة إلى واالهتداء سخاًء، أكثر للجمیع محبٍة سبیل            في

 المعمَّدین "البعیدین" إلى الشركة.

  
 خدمات الرعاة في سبیل الشركة



أشكال وحاوَلت تبریرها، یمكن صعوبات التجمع أشكال بعض صادفت إن -31           
ممارسة عن یتخّلوا أن الكنیسة لرعاة یحق ال ذاتها، فرض جدیدة             أخرى
أن وعلیهم ذاتها. العلمانیین تجمعات لخیر بل الكنیسة، لخیر فقط لیس             سلطتهم،
تجمعات نمّو لتوجیه مجهودًا بها، یضطلعون التي التمییز، مهمة إلى            ُیضیفوا

 المؤمنین العلمانیین، ضمن شركة الكنیسة ورسالتها، وال سیما لتشجیعها.

وبصراحة، رسمیًا المختصة، الكنسیة السلطة ُتصادق أن جدًا المالئم َلِمَن            وإنه
الصعید على انتشرت أنها سیما ال الجدیدة، والحركات التجمعات بعض            على
المجمع أّكد االتجاه، هذا وفي الدولي. الصعید وعلى الغالب، في            الوطني
أن یمكن الكنسیة والسلطة العلمانیین رسالة بین الروابط "أن الثاني            الفاتیكاني
الكنسیة السلطة وأهدافها....إن الرسالة هذه أشكال باختالف َنَمطها، في           تختلف،
رسالة أشكال بعض على بآخر، أو بأسلوب الواقع، وفي صراحة، صادقت             قد
بصفة تعزز، وأن الكنسیة السلطة تختار أن یمكن ذلك، على وعالوًة             العلمانیین.
الخیر مباشرًة تستهدف التي الرسولیة، والمؤسسات الجمعیات بعض          خاصة،
مع تجاوبًا وذلك ممیزة، بمسؤولیة إلیها، بالنسبة تضطلع، وأن           الروحي،

 مقتضیات خیر الكنیسة العام" (116).

بالسلطة خاصة عالقة لها التي المختلفة، العلمانیین رسالة أشكال بین            ومن
"العمل حركات بعض إلى بصراحة النظر األساقفة مجمع آباء َلَفت            الكنسیة،
ُعضویة وبطریقة بحریة، العلمانیون فیها "یشارك التي وتجمعاته،          الكاثولیكي"
من لیتمكنوا والكهنة، األسقف مع شركٍة وفي القدس، الروح من بَدفع             وثابتة،
إشراك على خاصة، وبطریقة لدعوتهم، مالَءمًة األكثر باألسلوب          العمل،
القطاعات جمیع إنعاش وفي الرعویة، النشاطات في كلها المسیحیة           الجماعة

 الحیاتیة، بروح اإلنجیل، بأمانة وغیرة" (117).

تحظى التي بالجمعیات كشٍف بتحضیر الباباوي العلمانیین مجلس ُكّلف           وقد
مع باالشتراك یحدد، بأن ُكلِّف كما الرسمیة. الرسولي روما كرسي            بمصادقة
جمعیة على للمصادقة توّفرها الواجب الشروط المسیحیة، الوحدة سر           أمانة
المذكور المجلس وعلى كاثولیكیة. غیر وأقلیة كاثولیكیة، أكثریة ذات           مسكونیة،

 أن یحدد كذلك الحاالت التي ال یمكن إعطاء رأي إیجابي بشأنها(118).

وعالقات روابط إقامة باستمرار نشجع بأن ُملَزمون ومؤمنین، رعاًة           وجمیعنا،
والتعاون والموّدة بالتقدیر تّتسم العلمانیة، الجمعیات مختلف بین          أخویة،



الرب بها َیَمّن التي والمواهب، العطایا لثروة ُیتاح وحده، األسلوب بهذا             المتبادل.
نبني أن شئنا "إذا المشترك: البیت بناء في مًا ومنظَّ مثمرًا إسهامًا ُتسهم أن               علینا،
بحیث والَجَدل، الخصومة روح عن تمامًا التخّلي یجب المشترك، البیت            معًا
االهتمام یجب كما (رو12/10) المتبادل بالتقدیر باألحرى التنافس          یقترن
واالستعداد النظر، وُبعد الصبر، التزام مع التعاون، في والرغبة المحبة            بإظهار

 للتضحیة التي یستوجبها ذلك" (119).

(یو15/5 األغصان" وأنتم الكرمة "أنا یسوع: قاله ما إلى أخرى مرة اآلن             وْلَنُعد
الزمن، في انعكاس، هي التي العظمى، الكنسیة الشركة هبة على اهللا لنشكر .(             
إّن والثالوث. الواحد اهللا في القائمة الموصوفة، وغیر األزلیة المحبة            لشركة
هذه إن بالمسؤولیة: جدًا ُمْرَهف بإحساٍس یقترن أن یجب الهبة هذه عظمة              َوْعي

 الهبة، شأنها شأن الوزنة اإلنجیلیة، یجب أن تتحول إلى شركة حیاة متنامیة.

تجربة، كل على بالتغلب االلتزام أوًال تعني هذه، الشركة هبة عن المسؤولیة              إن
وإن الرسولي. وااللتزام المسیحیة بالحیاة وتهدد والتخاُصم، االنقسام إلى           تهدف
منكم كّال أن "َبَلغني الرسول: بولس أطلقها التي األمل، وخیبة األلم             صیحة
) تجزأ" قد المسیح ألعلَّ للمسیح. أنا أو لكیفا أنا أو ألُبُلس، وأنا لبولس أنا                یقول:
مواجهة في تعنیٌف وكأنها تدّوي، تزال ال الصیحة هذه إن 12و13)             1كو
األخرى: الرسول كلمات اإلقناع، یتوسل كنداٍء َتِرنُّ فیما المسیح"، جسد            "َتَمّزق
قوًال جمیعكم تقولوا أن المسیح، یسوع ربنا باسم اإلخوة، أیها منكم،             "أرجو
(1كو واحد" ورأي واحد بفكٍر ملتئمین تكونوا بل شقاق، بینكم یكون وأّال              واحدًا،

.(1/10 

اإلیمان إلى تقود جذابة، و"قوًة" للعالم "عالمًة" الكنسیة الشركة ُتصبح            هكذا
لكي فینا، واحدًا أیضًا هم لیكونوا فیك، وأنا فيَّ اآلب أیها أنك "كما               بالمسیح:
الرسالة، على الشركة تنفتح وبهذا (یو17/21). أرسلتني" أنت أنك العالم            یؤمن

 بل ُتصبح هي الرسالة.

  
  

 الفصل  الثالث

  
 أقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمار



 مشاركة المؤمنین العلمانیین في مسؤولیة

 الكنیسة – الرسالة

  
 الشركة اإلرسالیة:

بصفة یقودنا، فإنه الكتاب، في جاء كما واألغصان، الكرمة َمَثل إلى ِلَنُعد -32             
في المتأّصلة األغصان إن والحیاة. الِخْصب في التأمل إلى وطبیعیة            مباشرة
وأنتم الكرمة "أنا بثمر: تأتي ألن مدعّوة الحیاة، منها تستمد والتي             الكرمة،
من إن .(5 (یو15: كثیر" بثمر یأتي فیه، وأنا فّي، یثبت غصن كل               األغصان.
في یبقى ال بثمر یأتي ال وَمن بثمر. تأتي أن والكنسیة المسیحیة الحیاة               مقتضیات

 الشركة: "كل غصن فيَّ ال یأتي بثمر ینزعه (أبي)" (یو15: 2).

غنًى ال بینهم، ما في المسیحیین شركة عنها تنجم التي یسوع، مع الشركة               إن
شیئًا" تفعلوا أن تستطیعون ال بدوني "إنكم بثمر: یأتي أن یرید لمن مطلقًا               عنها
فهي األغصان. تعطیه أن یمكن ثمر أجمل اآلخرین مع والشركة (5             (یو15:

 هبة من المسیح ومن روحه.

یقول فیسوع إرسالیة. كشركٍة أساسًا وتتجّلى الشركة، تّولد الشركة أن            والحال
وتدوم بأثمار، لتأتوا وأطلقتكم اخترتكم، أنا بل اخترتموني، أنتم "لستم            لتالمیذه:

 أثماركم" (یو 15/16).

منهما كل وتستتبع تتدخالن، إنهما العمق. في إذن مرتبطان والرسالة            فالشركة
إرسالیة، فالشركة معًا: وثمرتها الرسالة منبع تمثل الشركة أن حد إلى             األخرى،
ویوّحدها الكنیسة یدعو دائمًا، ذاته الروح هو الشركة. إلى تهدف            والرسالة
من الكنیسة، وتعرف (1/8 (أع األرض". أقصى "إلى باإلنجیل لتبشر            ویرسلها
تشعر ولهذا جمیعًا. البشر لتشمل معّدة كهبة، تقبَّلتها التي الشركة، أن             جهتها،
القدس الروح من تسّلمتها التي الهبة بهذه إنسان، ولكل كلها، للبشریة مدینة              بأنها
قوة الوقت، ذات في هي، والتي المسیح، یسوع محبة المؤمنین قلوب في              الباعث
ذاتها، طبیعتها من مستمّدة الكنیسة ورسالة الخارج. في وانتشار داخلي            تماسٍك
بأجمعه، البشري الجنس وحدة "عالمة آٍن، في تكون، أن أي المسیح: أرادها              كما
بالشركة التبشیر هو الرسالة هذه وهدف (120) الوحدة" هذه لتحقیق            والوسیلة
البشر وَحْمُل المتجسد، اهللا ابن بواسطة العالم، تاریخ في اندرجت التي             "الجدیدة"

 جمیعًا على أن یعیشوا هذه الشركة.



رسالة إلیها ترمي التي الغایة نهائیًا، یوحنا، اإلنجیلّي شهادة ُتحدد المعنى             وبهذا
معنا" شركة أیضًا لكم لتكون نبشركم، به وسمعناه رأیناه "الذي بكاملها:             الكنیسة

 (1یو1/3).

الذین العلمانیین، المؤمنین إلى یِكل الكنیسة، رسالة إطار في الرب، أن             والحال
وقد المسؤولیة. من كبیرًا قسطًا اهللا، شعب أفراد سائر مع شركة حالة في               هم
جیدًا یدركون الرعاة "أن أّكدوا إذ الثاني، الفاتیكاني المجمع آباء األمر هذا              َوعى
أن یدركون إنهم كلها. الكنیسة على بالخیر یعود ما في العلمانیین مشاركة              أهمیة
إن إذ العالم، تجاه الكنیسة رسالة بكامل وحدهم لیضطلعوا رعاًة ُیقمهم لم              المسیح
واالعتراف المؤمنین، تجاه الرعویة رسالتهم تأدیة على تقوم العظیمة           مهمتهم
أن للجمیع ُیتاح بحیث بهم، الخاصة والِنَعم المؤمنین، بهؤالء المنوطة            بالخدمات
عّبر وقد (121) المشترك" العمل في الروح، وبوحدة بطریقته، كلٌّ            یسهموا،
أعمال عبر متجددین، وقوة بوضوح األمر، بهذا اقتناعهم عن تكرارًا            اآلباء

 المجمع كلها.

  
 التبشیر باإلنجیل

یبشروا أن الكنیسة، في أعضاء بصفتهم العلمانیین، المؤمنین على إن -33           
الروح ومواهب المسیحیة، التنشئة فأسرار ورسالتهم، دعوتهم هي تلك           باإلنجیل:

 القدس تؤهلهم لهذا العمل وُتلزمهم به.

الثاني: الفاتیكاني للمجمع ومكثفًا واضحًا نصًا یلي، ما في نورد، أن بنا              ویجدر
دورًا یلعبون وملك، ونبي ككاهٍن وظیفته، في المسیح بمشاركتهم العلمانیین،            "إن
حیاة في النشیطة بمشاركتهم یتغذون وإذ ونشاطها... الكنیسة حیاة في            فاعًال
إلى ویوّجهون الرسولیة، نشاطاتها في بغیرٍة ُیسهمون اللیتورجیة،          جماعتهم
كلمة نشر في بحرارٍة ویشاركون جدًا، عنها بعیدین كانوا ربما ُأناسًا             الكنیسة
یجعلون بكفاءاتهم، یستعینون إذ إنهم، الدیني. التعلیم طریق عن سیما ال             اهللا،

 خدمة النفوس، وإدارة أموال الكنیسة أكثر فاعلیة" (122).

هذا عبر وتنتشر باإلنجیل، التبشیر حول كلها َتَتمحور الكنیسة رسالة أن             والحال
ووصّیته المسیح یسوع نعمة من ِبَدْفٍع مسیرتها الرسالة هذه وتواصل            التبشیر.
(مر16/15) كلها" للخلیقة باإلنجیل واكرزوا أجمع، العالم إلى "اذهبوا           القائلة:
"والتبشیر .(20 (متى28/ الدهر" منتهى وإلى األیام، كل معكم أنا            "وها



للكنیسة، الموهوبة النعمة هو السادس، بولس البابا قول حد على            باإلنجیل،
 ودعوتها الخاصة، وهو یحدد هویتها في العمق" (123).

خالل من إیمانها ُتعلن كجماعٍة وتتكون ذاتها، الكنیسة تبني باإلنجیل            وبالتبشیر
التي بالمحبة، وتحیاها المقدسة أسرارها في بها تحتفل التي اهللا، بكلمة             التزامها
في توقظ أن هو "البشرى" وَهَدف األدبي. المسیحي الوجود روح بمثابة             هي
والرب. المخلص المسیح، بیسوع الشخصي والتعلق التوبة، روح اإلنسان           قلب
أن على المؤمن تصمیم عبر وتتوطد االفخارستیا، ولسر للمعمودیة ُتِعّده            إنها

 یحیا الحیاة الجدیدة بالروح، واالضطالع الفعلي بهذه الحیاة.

دائمًا تحتفظ باإلنجیل" وبشروا "اذهبوا یسوع: وصیة أن المؤكد َلِمن            وإنه
في لیس الحالي، الوضع أن إّال یضعف. ال بإلحاٍح ذاته وتفرض حیة،              بقیمتها
عاجلًة تلبیًة حتمًا یتطلب أیضًا، عدیدة كنسیة قطاعاٍت في بل فحسب،             العالم
یرفض أن ألحد یجوز وال تلمیذ. كل إلى شخصیًا ه الموجَّ المسیح، لنداء              وسخیة
 التجاوب شخصیًا مع هذا النداء: "الویل لي إن لم أبشر باإلنجیل" ( 1كو9/16).

  
 قد أزفت الساعة للشروع في تبشیٍر باإلنجیل جدید

وجدیرة مزدهرة بأسرها، وأمم بلداٍن في سابقًا، كانت المسیحیة الحیاة إن -34            
إنها بل محنة، في اآلن هي وها وفاعل. حي إیماٍن جماعا الوجود إلى ُتبرز                بأن
والَدْنَیوة ، الدینیة الالمباالة انتشار بسبب األحیان، بعض في جذریًا تبدَّلت             قد
(أي األول بالعالم الملقََّبة واألمم البلدان في وباألخص واإللحاد، العلمانیة)            (أي
إلى الناس یدفعان االستهالك، إلى والسباق االقتصادیة، الرفاهیة حیث           الراقي)
ُیحاذون فیما النزعة هذه فیهم ویغّذیان موجود" غیر اهللا "وكأن یعیشوا             أن
الدور وإلغاَء الدینیة، الالمباالة وإن والبؤس. الفقر یسودها مخیفة،           أوضاعًا
من وبالًء إقالقًا أقل لیسا الخطیرة، الحیاة مشكالت مواجهة في تمامًا             اإللهي
مظاهره بعض في حیًا یزال ال المسیحي اإلیمان كان وإذا الُمْعلن.             اإللحاد
فترات أكثر في الوجود، من انتزاعه إلى نزعًة هناك فإن والطقسیة،             التقلیدیة
واأللغاز التساؤالت مصدر وهذا والموت. واأللم الوالدة كفترات أهمیة،           الحیاة
یعّرض ما وهذا علها. ُیجیب من ولیس نفسها، تطرح أن بد ال التي               الرهیبة
تطرح التي ذاتها للحیاة حٍد بوضع ُیغریه أو الیائسة، األمل لخیبة الیوم              إنسان

 مثل هذه التساؤالت.



فیها الدیني والِحّس التقوى تزال ال أخرى، وأمم بلدان هناك ذلك، عكس              وعلى
والروحي األخالقي التراث هذا لكن جدًا. الحیة التقالید من الكثیر عبر             َمصوَنْین،
) الَدْنَیوة سیما ال عدیدة، مؤثرات ضغط تحت أیضًا، هو بالزوال،            مهدَّد
أن یستطیع متجدد باإلنجیل تبشیٌر وحده البدع. وانتشار (secularization         
التحریر على قدرة التقالید هذه إلیالء مَؤهَّل وعمیق، واضح إیمان نموَّ             یؤّمن

 الصحیح.

المجتمع إلى المسیحیة اللحمة إعادة مكان، كل في الُمِلْح، من أنه شك              ال
ذاتها، الكنسیة الجمعیات إلى المسیحیة اللحمة ُنِعد لم ما یتم لن وهذا              البشري.

 المتواجدة في هذه البالد وهذه األمم.

بصفتهم الكنسیة، المهمة بهذه تمامًا الیوم ملتزمون العلمانیین المؤمنین           إن
اإلیمان بأن یشهدوا أن خاص بنوٍع وعلیهم النبویة. المسیح مهمة في             مشاركین
وكل إنسان كل في الحیاة تثیرها التي واآلمال، للمشاكل یقّدم أن یستطیع              وحده
متفاوت. ِبَوعي إلیها ویتوقون الجمیع، یستشّفها التي الصالحة، الحلول           مجتمع،
في القائم االنشقاق على یتغّلبون كیف العلمانیون المؤمنون عرف إذا ممكن             وهذا
في الیومي، نشاطهم في یحققون، وكیف الحیاة، وواقع اإلنجیل بین            نفوسهم،
قوًة منه وتستمد اإلنجیل تستلهم حیاٍة، وحدة والمجتمع، والعمل األسرة            مجاالت

 لتحقیق ذاتها على أكمل وجه.

خدمتي به افتتحت الذي المدّوي، النداء العصر، هذا أبناء لجمیع أكرر،             إّني
لقدرته افتحوا مصراعیها! على للمسیح أبوابكم افتحوا تخافوا! "ال           الرعویة:
الثقافة وحقول والسیاسیة، االقتصادیة وأنظمتكم بالدكم، حدود         المخلِّصة
هو اإلنسان". في ما "یعرف المسیح إن تخافوا! ال الواسعة. والتنمیة             والحضارة
في داخله، في یحمله ما أیامنا، في یغرف، ال ما غالبًا واإلنسان یعرف.               وحده
هذه على وجوده معنى في یشّك ما كثیرًا ولهذا قلبه. أعماق وفي نفسه               قرارة
بكل أناشدكم، بل منك، أرجو یأس. إلى یتحّول الذي الشك ُیساوره             األرض.
كالم عنده وحده، هو اإلنسان. إلى بالتحّدث للمسیح تسمحوا أن وثقة،             تواضع

 الحیاة، َنَعم، الحیاة األبدیة" (124).

حّیز في وقبوله للمسیح، مصاریعها على األبواب َفْتح في اإلنسان یهّدد ما              لیس
الواجب الوحید، الطریق ذلك، عكس على هو، هذا بل الخاصة. البشریة             حیاتنا
 سلوكه، إذا أردنا أن نتعّرف على حقیقة اإلنسان الكاملة، ونعّزز ما فیه من ِقَیم.



وواجبات اإلنجیل بین العلمانیون المؤمنون یقیمه الذي الَحیوي، االلتحام           إن
المسیح إلى الَسْعي بأن إقناعًا واألكثر جماًال، األوفر الشهادة هو الیومیة،             الحیاة
ویكبر، یعیش اإلنسان لجعل الحاسم العامل هما منه، الخوف. ال به،             والتعّلق

 وِلَخْلق أنماط حیاة جدیدة أكثر لیاقًة بالكرامة البشریة.

یتوّجب التي معًا، والمثیرة البسیطة الُبشرى هي تلك اهللا! من محبوب             اإلنسان
من علیه، یجب بل مسیحي، كل ویستطیع اإلنسان. إلى تقّدمها أن الكنیسة              على
من یحبك! اهللا هذه: الكنیسة لرسالة بعیدًا صدًى ُیعطي أن وحیاته، كالمه              خالل

 أجلك جاء المسیح، وألجلك هو "الطریق والحق والحیاة" (یو14/6).

إلى بل بمفرده، شخص كل إلى فقط لیس هة الموجَّ اإلنجیلیة، الُبشرى هذه              إن
هي وثقافاتها، وأوساطها أوضاعها اختالف على بأسرها، الشعوب          جماعات
مضمونه ویحقق اإلیمان، فیها ینتشر ناضجة، كنسیة شركات لتكوین           ُمَعدَّة
شركٍة وإقامة بإنجیله، وااللتزام المسیح، بشخص االلتصاق على القائم           األصلي،

 سرّیة معه، والعیش في المحبة والخدمة.

عن فقط لیس الكنسیة، الجماعات هذه تكوین في "دورهم العلمانیین            وللمؤمنین
ال التي الشهادة وإعطاء الجماعة، حیاة في والمسؤولة الفاعلة المشاركة            طریق
باتجاه اإلرسالي، النشاط في أیضًا باالنطالق بل المشاركة، هذه َعْبر عنها،             بدیل
الذي اإلیمان، على حیاتهم یطّبقون ال الذین أو اإلیمان، بعد ینالوا لم الذین               جمیع

 ُأعطي لهم بالعماد.

والواجب القّیم إسهامهم الجدیدة لألجیال یقّدموا أن العلمانیین المؤمنین           وعلى
التعلیم حقل في م منظَّ جهٍد بذل طریق عن مضى، یوم أي في منه أكثر                األداء،
جهودهم، الدیني العلیم على للقّیمین األساقفة مجمع آباء شكر وقد            الدیني.
) الكنسیة" الجماعات إنعاش خالل من جدًا، قّیمة "بمهمة یقومون بأنهم            معترفین
معّلمو أوالدهم، إلى بالنسبة هم، المسیحیین الوالدین أن البدیهي ومن .(125           
للقیام أّهلهم قبلوه، الذي الزواج، سر ألن عنهم، بدیل ال الذین األولون،              الدین
أن في معمَّد كل "بحق" الوقت، ذات في نقتنع، أن جمیعًا علینا لكن المهمة.                بهذه
من جانبه إلى یجد وأن أساسهما، على ُیَرّبى وأن المسیحیة، والحیاة اإلیمان              ُیَلقَّن

 یساعده على استیعابهما.

  
 اذهبوا إلى العالم أجمع



باإلنجیل تبشیٍر إلى الملّحة الحاجة وُتعاني الیوم تالحظ التي الكنیسة، إن -35            
إلى اإلنجیل بحمل القاضیة الدائمة، رسالتها عن تتغاضى أن یمكن ال             متجدد.
من الكثیرة المالیین وهم اإلنسان، فادي المسیح بعُد یعرفون ال الذین             جمیع
إلى یسوع َوَكلها التي األخص، اإلرسالیة المهمة هي تلك والنساء.            الرجال

 كنیسته، وال یزال یِكُلها إلیها في كل یوم.

الیوم یبدو المجال، هذا في قط یتوقف لم الذي العلمانیین، المؤمنین نشاط              إن
أجمع" العالم إلى "اذهبوا الرب: أمر إن أكبر. قیمة وذات فأكر، أكثر              ضروریًا
ِلترك استعدادًا األسخیاء، العلمانیین من الكثیرین لدى یجد الواقع، في یزال،             ال
ولیعملوا اإلرسالیات بالد إلى لیتوجهوا ووطنهم، ومقاطعتهم وعملهم،          بیئتهم
وبِرسكلة أكیال حذو یحذون إذ مسیحیین، أزواجًا إن بل معینة. لفترٍة أقّله              فیها،
والكنیسة المسیح لمحبة معّزیة شهادًة یقّدمون ،(16/3 وروم 18           (أع
صحیح إرسالّي حضور وهناك البالد. تلك في الفاعل بحضورهم           المضطرمة،
بالٍد في مختلفة، لدواعي یعیشون، الذین المسیحیین، من عدد حضور هو             آخر،

 أو في أوساٍط لم ُتنشأ الكنیسة بعُد فیها، ویشهدون إلیمانهم الخاص.

الضخامة من هي أیامنا، في الكنیسة تواجهها التي اإلرسالیة، القضیة            لكّن
بمسؤولیاتها یضطلع لم ما لها، ناجع عالج إیجاد في أمل ال بحیث              والخطورة

 حقًا جمیع أعضاء الكنیسة، أفرادًا أو جماعات.

من شیئًا یفقد لم الخاصة، الكنائس إلى ه الموجَّ الثاني، الفاتیكاني المجمع نداء              إن
الكنیسة أن "بما وتصمیمًا: شموًال أكثر تجاوبًا الیوم یتطلب إنه بل             أهمیته.
بوضوح َتعي أن علیها تمثیل، أفضل الجامعة الكنیسة تمثل بأن ُملَزمة             الخاصة

 أنها ُأرِسلت كذلك إلى من ال یؤمنون بالمسیح" (126).

طریق في األمام، إلى كبرى خطوة تخطو أن الكنیسة على الیوم             ویتوّجب
إننا جدیدة. تاریخیة مرحلة في اإلرسالیة دینامیتها ُتدخل وأن باإلنجیل،            التبشیر
الجماعات على ویتحّتم حجمه، وَصُغَر المسافات، فیه ُألِغیت عالٍم في            الیوم
معًا تلتزم وأن نشاطها، ووسائل طاقاتها تتبادل وأن بینها، فیما تتحد أن              الكنسیة
بیان في جاء وقد ومشتركة. فریدة رسالة وهي وَعْیَشه. باإلنجیل التبشیر             برسالة
القدیمة، الكنائس طاقة إلى تحتاج الناشئة المدعّوة "الكنائس أن األساقفة            مجمع
أن كنیسة ولكل وانطالقتها. الناشئة الكنائس شهادة إلى األخیرة تحتاج            كما

 تغرف من ثروات الكنائس األخرى" (127).



عن فضًال المسؤولیة، بروح وُمتحّلین ناضجین، علمانیین تدریب قضیة           إن
غنًى ال أساسي كعامٍل الناشئة الكنائس في ُتْطَرح المحلي، اإلكلیروس            تدریب
ذاتها رة المبشَّ الجماعات تنطلق وهكذا .(128) الكنسي الوجود ترسیخ في            عنه،
بإنجیل التبشیر رسالة بدورها لتؤدي العالم، أنحاء في جدیدة، بالد اتجاه             في

 المسیح، والشهادة له.

یحّسنوا أن ونشاطاتهم، المثالیة حیاتهم خالل من العلمانیون، المؤمنون           ویستطیع
حین األساقفة مجمع آباء أصاَب وقد المختلفة. الدیانات أتباع بین            العالقات
بین ُوِجَدت، حیثما الیوم، تعیش الكنیسة "إن قائلین الموضوع، هذا إلى             ألمحوا
یعیشون الذین سیما ال العلمانیین، وجمیع .. الدیانات. مختلف یمارسون            أناس
بلدهم في كانوا سواء علیهم، یجب مختلفة، دیانات إلى تنتمي شعوب             بین
حضور عالمة البلد، هذا لسكان یكونوا، أن إلیه، هاجروا بلٍد في أو              األصلي،
بین الحوار إن بلٍد. كل في الحیاة ظروف یالئم الذي باألسلوب وكنیسته،              الرب
واالحترام المحبة إلى یقود ألنه األهمیة، من األولى المرتبة في هو             الدیانات
المختلفة، الدیانات أتباع یتبادلها التي الُمْسَبقة األحكام على یقضي كما            المتبادل.
) الشعوب" بین والصداقة الوحدة ُیعّزز فیما حّدتها، من األقل، على یخفف،             أو

.(129 

یتوجب السبیل، هذا وفي الُرُسل. بَتَوفُّر أوًال باإلنجیل الشعوب تبشیر            ویقضي
نشأة تشجیع عن بمسؤولیتنا الشعور المسیحیة، باألسرات بْدءًا جمیعًا،           علینا
علمانیة، أو رهبانیة أو كهنوتیة كانت سواء خاص، بنوع إرسالیة،            دعوات
لة، المفضَّ الوسیلة مهملین غیر المؤاتیة، الوسائل بكل مستعینین          وإنضاجها،
الفعلة أما كثیر، الحصاد "‘ن یسوع: الرب بها أوصانا التي الصالة بها              أعني

 فقلیلون. فاسألوا رّب الحصاد أن ُیرسل َفَعلًة لحصاده" (متى9/37و 38).

  
 ِلَنِعش اإلنجیل في خدمة األشخاص والمجتمع

رة مبشَّ جماعًة تصبح الروح، بقوة وُتعِلنه اإلنجیل، تتقبل إذ الكنیسة، إن -36            
المؤمنون یشارك داخلها ففي البشر. خادمة نفسها من تجعل وبهذا رة.            ومبشِّ
األخیرة الكنیسة غایة أن صحیُح والمجتمع. الشخص خدمة رسالة في            العلمانیون
وهي، (130) وبدایته" أصَله األرض على الكنیسة ُتشّكل "الذي اهللا ملكوت             هي
تام، تحریر مصدر هو الملكوت لكّن اآلب، لتمجید تمامًا سة مكرَّ الفعل،             بذات



في وتعیش مسیرتهم، في البشر ترافق الكنیسة فإن وعلیه للبشر. كامل             وخالٍص
 تضامٍن كامل ووثیق مع تاریخهم.

ُأنیطت قد للعالم، المسیح یسوع في المتجلي اهللا، سر إظهار مهمة كانت              ولما
له تكشف إنها نفسه. لإلنسان اإلنسان ُتعلن عینه، الوقت في هذه، فإن              بالكنیسة،
131) وبمصیره بكیانه المتعلقة الكاملة، الحقیقة على وُتَوّعیه وجوده، معنى           عن
رسالتها من انطالقًا اإلنسان، لخدمة مدعوة المنظور، هذا من إذن، فالكنیسة .(            
"أّن وهو والمذهل: العجیب الواقع هذا في أوًال متأّصلة الخدمة وهذه             التبشیریة.

 ابن اهللا، بتجّسده، قد اّتحد هو نفسه، على وجٍه ما، بكل إنسان" (132).

خالله، من الكنیسة َتْعُبَر أن یجب الذي األول، "السبیل هو اإلنسان فإن              ولهذا
المسیح، َرَسَمه الذي واألساسي، األول الكنیسة، سبیل إنه برسالتها. القیام            إلى

ي التجسد والفداء" (133).  والذي یمّر ِبِسرَّ

تكرارًا المختلفة، وثائقه في الثاني الفاتیكاني المجمع تحّدث بالذات، المعنى            وبهذا
الدستور في ورد كما المرمى، البعید النص وإلیكم باِلَغْین. وقوة            وبوضوح
ال الخالصي، َهَدفها لتحقیق تسعى عندما الكنیسة، "إن ورجاء": "فرح            المجمعي
العالم في أیضًا لتنشر تتعّداه بل اإلنسان، إلى اإللهیة الحیاة إیصال على              تقتصر
طریق عن السیما اإللهیة، الحیاة هذه ُتِشعُّه الذي النور ما، وجٍه وعلى              كله،
تالحم وتثبیت الكرامة، هذه وتعزیز البشري الشخص كرامة من تصدَّع ما             َرْأب
الكنیسة تولیه الذي الیومي، البشر نشاط على أعمق معنى وإضفاء            المجتمع،
في واسعًا إسهامًا ُتسهم أن تستطیع أنها الكنیسة تعتقد وهكذا أسمى.             مفهومًا
من عضٍو كل خالل من فأكثر، أكثر وتاریخها البشریة األسرة            "أْنَسنة"

 أعضائها، ومن خالل الجماعة كلها التي تؤّلفها"(134).

األسرة على بالخیر یعود الذي اإلسهام، هذا في خاص دور العلمانیین             وللمؤمنین
العلماني" "بالطابع یّتسمون ألنهم بمسؤولیته، الكنیسة تضطلع والذي          البشریة،
خاصة بأسالیب المسیحیة" بالقیم الزمني النظام "إنعاش بمهمة ُیلزمهم           الذي

 یستحیل استبدالها.

  
 تعزیز كرامة الشخص

ومساعدة انتهاكها، یجوز ال البشري،التي الشخص كرامة اكتشاف -37         
المهمة ما، وجٍه وعلى األساسیة، المهّمة هي تلك اكتشافها: على            اآلخرین



ف العلمانیون، المؤمنون وَعْبرها الكنیسة، بها تلتزم التي دة، والموحِّ           الرئیسة
 إطار خدمة األسرة البشریة التي ُدِعَیت إلیها.

وحّرة" واعیة وذاُت "شخُص األرضیة، المخلوقات جمیع بین وحده، اإلنسان            إن
 وهو بالتالي "محور" كل خالئق األرض و"ِقمَّتها" (135).

فوق ترفعه قیمًة یكتسب وبفضلها یملكه، ما خیر هي كشخص كرامته             إن
العالم ربح لو اإلنسان ینفع "ماذا یسوع: قال لقد بأسره. المادي العالم              مستوى
أنتروبولوجّیة، حقیقة على ینطوي هذا قوله إن (مر8/36). نفسه؟" وخسر            كّله
وإن – یملك بما ُتَقدَّر ال اإلنسان قیمة أن وهي وتنّشطه، طریقه تنیر بأن                جدیرة
الكامن الخیر الدنیا خیرات تعادل وال ذاته.. في هو، بما بل – بأسره العالم                ملك

 في اإلنسان، بصفته شخصًا، هذا الخیر الذي هو الشخص بعینه.

مصدرها في نتأمل عندما روعة، من فیها ما بكل الشخص، كرامة             وتتجّلى
المسیح بدم والمفتدى ومثاله، اهللا صورة على المخلوق فاإلنسان           ومصیرها:
شركة وغایُته للروح، حیا وهیكًال االبن" في "ابنًا یكون ألن مدعّو للغایة،              الثمین
الشخصیة، البشري الكائن لكرامة انتهاك كل فإن وعلیه، أبدیة. اهللا مع             حیاة

 ینادي أمام اهللا بالثأر، وُیصبح إهانًة لخالق اإلنسان.

وألجل ذاته، في قیمٌة الشخصیة، كرامته وبفضل دائمًا، هو البشري الكائن             إن
أن حال، أّي في یجوز، وال ومعاملته. إلیه النظر یجب المنطلق هذا ومن               ذاته.

 ُیْنَظر إلیه، وأن یعاَمل كمتاٍع ُیستخَدم، وكأنه أداٌة وشيء من األشیاء.

رفض یتحتَّم وعلیه، البشر. بین المساواة أساس هي الشخصیة اإلنسان            وكرامة
األصعدة على ُتماَرس تزال ال لألسف، وهي اختالفها، على التمییز، أشكال             كل
وهي إلخ... والجغرافیة والسیاسیة والقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة         العنصریة
على ُیطاق ال ظلٍم على ینطوي تمییز كل إن وُتِذلها. البشریة األسرة              تمّزق
االجتماعیة، الُلحمة في ُیْحِدثها التي والشقاقات التوتر بسبب فقط لیس            اإلطالق،
یقع من كرامة الشخص، بكرامة ُیلحقه الذي العار بسبب وباألحرى، كذلك،             بل

 ضحیة هذا الظلم، وباألخص كرامة من یرتكبه.

المشاركة أساس كذلك فإنها البشر بین المساواة أساس الشخص كرامة كانت             وإذا
"ما كونهم في النهایة، في كامنة، والشركة الحوار أصول ألن بینهم:             والتعاون

 ُهم" أكثر منها في "ما لهم".



أن األساسیة األمور َلِمن وإنه بشري. كائن لكل دائم ِمْلٌك الشخصیة             والكرامة
وحدانیة على تقوم التي الحقیقة، هذه في الكامنة المتفّجرة القوة إلى             نتَنبَّه
ُتقهر ال بطریقة یقاوم، الفرد أن هذا عن وینجم لها. بدیل ال التي               الشخص
والبنیة والمؤسسة الجماعة وراء َتَتَستَّر وإبادة، َسْحٍق محاولة كل           قطعیا،
وال سلسلة، في حلقًة وال األرقام، من رقمًا َفْردیته، في الشخص، ولیس              والنظام.
َصَدر بشري، كائن كل لقیمة وإثارة، فعالیة األكثر واإلعالن، جهاز. في             ِتْرسًا
عنه یحّدثنا ینفّك ال ما وهذا امرأة. أحشاء في د تجسَّ عندما بالذات، اهللا ابن                عن

 عید المیالد (136).

  
 احترام حق اإلنسان المنیع في الحیاة

حقوق احترام یفرض الشخصیة، البشري الكائن بكرامة العملي اإلقرار إن -38           
یجوز ال وشاملة، طبیعیة حقوق إنها وتعزیزها. عنها والدفاع البشري،            الشخص
یبّدلها، أن كان، أیا أحد، یملك ال نفسه، اهللا عن صادرة كانت ولما               انتهاكها.

 وباألحرى أن ُیلغیها، سواء كان فردًا أو جماعة أو سلطة أو دولة.

وأساسًا أوًال تتجسد المطلقة، اهللا لحرمة انعكاس هي التي الشخص، ُحْرمة             إن
– اإلنسان حقوق عن نتحدث أن حقًا الصواب من إنه البشریة. الحیاة حرمة               في
الضالل نشیع لكننا – والثقافة واألسرة والعمل والمسكن الصحة في            كحّقه
بأقصى ندافع، أن بدون األحیان، غالب في یفعلون كما عنها، تحّدثنا إذا              والوهم،
ومنطلق األساسي، الحق بصفته الحیاة" في "الحق عن التصّلب، من یمكن             ما

 سائر حقوق الشخص، التي ال وجود لها بدونه.

تعرَّض، التي الكثیرة االنتهاكات على األیام، من یوٍم في توافق، لم الكنیسة              إن
أو األفراد جانب من الحیاة، في بشري كائن كل حق لها، یتعّرض یزال               وال
من مرحلٍة كل في البشري، الكائن هو الحق هذا موضوع إن ذاته.              السلطات
صحیحًا حاالته: جمیع وفي الطبیعي، موته إلى به الحبل من بدءًا ُنمّوه،              مراحل
المجمع أعلن وقد ُمعدمًا. أو غنیًا ُمعاقًا، أو الجسد كامل مریضًا، أو              كان
أنواع وكل ذاتها، الحیاة مع یتعارض ما "كل صراحة: بكل ذلك الثاني              الفاتیكاني
واالنتحار المرضى، على واإلجهاز واإلجهاض، الجماعیة، واإلبادة         القتل
والتعذیب كالَبْتر البشري، الشخص لسالمة انتهاكًا یشكل ما وكل نفسه،            المتعَّمد
اإلنسان، كرامة إلى ُیسيء ما وكل النفسي، واإلكراه والمعنوي،           الجسدي



والدعارة، والرق والَسبي في، التعسُّ والسجن اإلنسانیة، غیر الحیاة          كأوضاع
مجّرد إلى العمال تحّول التي الُمِذّلة العمل وأوضاع والفتیان، بالنساء            والمتاجرة
هذه جمیع إن والمسؤولة... الحّرة شخصیتهم مراعاة بدون لإلنتاج،           أدوات
ُتلحق الحضارة، ُتفسد فیما وهي، ُمشینة. الحقیقة في هي وأمثالها،            الممارسات
إهانة تشكل أنها كما ُیعانونها، بمن ُتلحقه مما أكثر بها یقومون بالذین              العار

 جسیمة لكرامة الخالق" (137).

كائن كل بحق التسلیم ومسؤولیة برسالة یضطلع أن إنسان كل على وجب              وإذا
بین فإن الحیاة، في اإلنسان حق عن یدافع وأن الشخصیة، الكرامة في              بشري
إنهم خاصة. بصفة الواجب بهذا للقیام مدعوون هم من العلمانیین            المؤمنین
بالسلطة یضطلعون الذین وكل والممرضون، واألطباء والمرّبون،         الوالدون

 االقتصادیة والسیاسیة.

هذه كانت إذا السیما بشریة، حیاة بكل وسخاء، حب في ترّحب، إذ الكنیسة،               إن
َتْعُظم رسالتها، مراحل من أساسیة مرحلة الیوم تعیش وسقیمة، ضعیفة            الحیاة
بأن راسخًا إیمانًا فعًال تؤمن "فالكنیسة الموت". "ثقافة تنتشر ما بقدر             أهمیتها
الضعف حالة في حتى الجود، إله لدن من رائعة ِهبًة دائمًا تبقى البشریة               الحیاة
تنحاز العالم، عن النور یحجبان اللذي واألنانیة، التشاؤم مواجهة وفي            واأللم.
"الَنَعم" روعَة بشریة، حیاٍة كل في تكتشف، كیف وتعرف الحیاة، إلى             الكنیسة
"بالَنَعم" تواجه وهي .(3/14 ورؤ 1/19 (2كو المسیح یجّسدان اللذین            و"آمین"
الكنیسة تحمي وهكذا ویكّدرهما. والعالم اإلنسان یحتاج الذي "الال"،           الحي
المؤمنین وعلى .(138) منها" وینالون الحیاة یهددون ممن والعالم           اإلنسان
دعوتهم بحكم مباشرًة، الحیاة استقبال عن غیرهم من أكثر المسؤولین            العلمانیین،
وأن البشریة، الحیاة الكنیسة به تواجه الذي "الَنَعم" هذا یجّسدوا أن مهنتهم،              أو

 یجعلوه فاعًال.

جدیدة، ومسؤولیات إمكانات بوضوح َبَرزت البشریة، الحیاة هوامش          وعلى
مع َتزامَن والذي والطبیة، البیولوجیة العلوم حققته الذي الرائع، االزدهار            بفضل
على فقط لیس قادرًا، الیوم اإلنسان أصبح بحیث المذهل، التكنولوجیا            تقّدم
على بل نمّوها، من األولى المراحل وفي نشأتها، منذ البشریة الحیاة             مراقبة

 التالعب بها أیضًا.



التي الجّبارة الُخطى عن غریبًا یظّل أن یمكن ال األخالقي البشریة ضمیر              إن
بدورها القدرة هذه أحرزت وقد لها، مكترث غیر أو التكنولوجیة، القدرة             حققتها
اإلنجاب، على ُتشرف التي الدینامیات على والتعّمق، االتساع في آخذًة            سیطرًة،
أن للحكمة یسبق لم رّبما البشري. الشخص لنمو األولى المراحل            وعلى
بدور المضمار، هذا وفي الیوم، تضطلع ما بقدر األیام، من یوم في              اضطلعت
التطبیقي، والبحث العلمي البحث عبر اإلنسان، لیتمّكن الوحیدة، الخالص           مرساة
التي الشخصیة، الكرامة ُحرمة االعتبار بعین آخذًا ومحبة، بذكاء ف التصرُّ            من
باإلجالل محیطًا بل وجوده، من لحظة أول منذ بشري، كائن كل حق من               هي
بالطرق الحیاة بحمایة والتقنیة العلم یلتزم عندما یتحقق ما وهذا الكرامة.             هذه
البحث كرامة باسم رافَضْین، نشأتها، منذ األمراض وبمعالجة          المشروعة،
) البشري وللجنس للفرد التناسلي التراث ُتتلف عملیات، إجراء ذاتها،           العلمي

.(139 

اختصاصاتهم، اختالف على والتقنیة، بالعلم الملتزمین العلمانیین، المؤمنین          إن
واجتماعیة طبیة بمسؤولیات یضطلعون الذین وجمیع الُصُعد، مختلف          وعلى
قضایا عن الناشئة "التحدیات" بجرأة یواجهوا أن علیهم اقتصادیة، أو            وتشریعیة
األساقفة، مجمع آباء أعلن كما المسیحیین، على "ویتوّجب الجدیدة.           "البیوإتیك"
وفي لها... كعبید ال والتكنولوجیا، للعلوم كمعّلمین مسؤولیاتهم یمارسوا           أن
الجدیدة التكنولوجیة القدرة ستطرحها التي المعنویة، "التحدیات"         منظور
الذات بل األساسیة، البشر حقوق فقط لیس للخطر، ستعّرض والتي            والهائلة،
یضطلع أن بمكان األهمیة من ُیصبح نفسها، البشري للجنس           البیولوجیة
الثقافة َرْبط بمهمة – جمعاء الكنیسة هذا في تساعدهم – المسیحیون             العلمانیون
على عنها، والدفاع اإلنسان حقوق تنمیة تتم لكي الصحیحة، األَنِسیَّة            بمبادئ
الكرازة أعلنته الذي الجوهر هذا جوهره، ذات في وراسخ دینامّي            أساس

 اإلنجیلیة للبشر" (140).

ظاهرة لمواجهة الَتَیقُّظ، من یمكن ما أقصى إلى ملّحة حاجة في جمیعًا الیوم               إننا
إلى یرمي التركیز وهذا التكنولوجیة. الطاقة السیما الطاقة، على           التركیز
وأنماط أیضًا، البشر ضمیر بقرارِة بل البیولوجیة، بالذات فقط لیس            التالعب،
على بأسرها شعوٍب َوَوْضع البشر، بین التمییز خطر ُیضاعف وهكذا            حیاتهم،

 هامش المجتمع.



  
 أحرار في الدعاء باسم اهللا

اإلنسان، حقوق عن الدفاع یستوجب الذي الشخص، كرامة احترام إن -39           
دینّي. ُبْعٍد من لإلنسان بما االعتراف ضرورة یفرض الحقوق، هذه            وتعزیز
الدائمة جذورها تمتدُّ ضرورٍة بل غیر، ال "مذهبیة" ضرورٍة بصدد هنا             ولسنا
(17/28 (أع ونوجد". ونتحّرك "نحیا باهللا ونحن ووجوده. اإلنسان واقع            في
ُیحترم أن في الحق به المقتنعین لجمیع فإن الواقع، بهذا الجمیع یقر لم               وإذا
والجماعیة. منها الفردیة الحیاة، خیارات من اإلیمان هذا عن ینجم وما             إیمانهم،
بهذا العملّي واالعتراف الُمعتقد. وحیة الضمیر حریة في الحق مضمون هو             هذا
شاءت إذا خطورة، األكثر واجباتها ومن الشعوب، ثروات أنَبل من هو             الحق
على تقتضیها التي الدینیة، الحریة "إن والمجتمع: الشخص خیر تؤّمن أن             حقًا
وهي اإلنسان، حقوق صرح في الزاویة حجر هي إنسان، كل كرامة             الدوام
عن فضًال بأسره، المجتمع وخیر الشخص لخیر الثابتة المقّومات من            بالتالي
حریة أن هذا على ویترتب إنسان. كل على ُتضفیه الذي الشخصي             االنشراح
للعیش أساسي عنصر هي وممارسته، بدینها المجاهرة في والجماعات           األفراد
الدینیة، الحریة في واالجتماعي المدني والحق الناس... بین والسلمّي           المشترك
كمقیاٍس ما، وجه وعلى كَمْرِجٍع، یتجّلى العمق، في الروح دائرة َیطال             لكوِنه

 لسائر الحقوق األساسیة" (141).

بعُد یْنعمون ال الذین واألخوات، اإلخوة من الكثیرین األساقفة مجمع ینَس             ولم
واآلالم المجتمع، هامش على والعیش الشدائد، من الكثیر ویواجهون الحق،            بهذا
هم منهم، األكبر العدد إن إیمانهم. شهروا ألنهم أحیانًا، والموت            واالضطهادات،
بحیاة له والشهادة باإلنجیل والتبشیر العلمانیین. المؤمنین واألخوات اإلخوة           من
أن كما المسیح، تالمیذ رسالة قمة یشّكالن واالستشهاد، األلم ِخضّم في             مسیحیة،
في ُیسهم للغایة، خصیب َمْوِرد هي ألجله، الحیاة بذل حد إلى یسوع الرب               محبة
القدیس قول حد على ِلِخْصِبها، السرّیة الكرمة تشهد هكذا الكنیسة.            بناء
والرب األنبیاء فم على عنها، اإلعالن ورد كما الكرمة، هذه "إن             أغوسطینوس:
كلما قوًة وتزداد بالثمار، المثقلة أغصانها بأسره العالم على تنشر كانت             نفسه،

 ازداد ارتواؤها بدم الشهداء الغزیر" (142).



وبذلوا قدوًة، للناس كانوا الذین ألولئك العمیق بالشكر َمدینة بأسرها الكنیسة             إن
حیاة في مجددًا لتنطلق حافزًا األسخیاء المسیحیین هؤالء في تجد وهي             الذات.
خاص، بنوع یقضي الواجب أن األساقفة مجمع آباء رأى ولهذا ورسولیة.             مقدسة
في أوفیاء بقوا وقد إلیمانهم، الشهادة من یكّلون ال الذي العلمانیین یشكروا              "بأن
حریتهم، على المفروضة القیود من الرغم على الرسولي، روما بكرسي            اتحادهم
یشهد وهكذا ذاتها. بحیاتهم یجازفون إنهم الروحیین. الخدام من           وحرمانهم
النعمة ولیدة اهللا كنیسة أن وهو أال للكنیسة، ممیز أساسي لطابع             العلمانیون

 اإللهیة. ویتجّلى هذا، على الوجه األسمى، في االستشهاد" (143).

بحقوق واالعتراف الشخص، كرامة احترام بصدد اآلن، إلى قلناه ما            كل
نلفت لكّنا به. التقّید مسؤولیة إنسان وكل مسیحي كل بالطبع ُیحّمل             اإلنسان،
بشریة مجموعات فعًال تطال إنها عالمیًا. ُبعدًا القضیة لهذه أن إلى فورًا              االنتباه
شجبت وقد بعنف. األساسیة حقوقها منها انُتِزَعت بأسرها، شعوبًا بل            بكاملها،
أشكال كل بصراحٍة االجتماعي" بالشأن االهتمام "في العامة الباباویة           الرسالة

 التفاوت في التنمیة بین مختلف العوالم.

المقیاس فهو الفردیة. المسلكّیة إطار یتجاوز البشري الشخص احترام           إن
ُبنیة علیها تقوم أن یجب التي األساسیة، الركیزة بمثابة إنه َوْلَنقل             األساسي،

 المجتمع نفسه، ألن الشخص هو غایة المجتمع بأسره.

خدمة بمسؤولیة وثیقًا ارتباطًا مرتبطة المجتمع خدمة مسؤولیة فإن           وعلیه،
بث رسالة إجمالیة، بصفة نحدد، أن نستطیع الواقع، هذا من وانطالقًا             الشخص،
بها، للقیام المؤمنون ُدِعَي التي الرسالة وهي الزمني. النظام في المسیحیة             الروح

 بما یملكون من وسائل خاصة ونوعیة.

  
 األسرة هي المجال األول لاللتزام الجماعي

دعوته ألن اجتماعي، ُبْعٍد على تنطوي البشري للشخص الطبیعیة الُبْنیة إن -40            
"إن أعماقه: في تتغلغل لهم، ذاته هبة وإلى اآلخرین مع شركة في العیش               إلى
وان واحدة، أسرة الناس جمیع من یؤّلف أن شاء كأٍب، الجمیع یرعى الذي               اهللا
ثمرة هو الذي "المجتمع" فإن وعلیه، .(144) كإخوة" بعضًا بعضهم            یعامل
"َتَجمُّع" یكون حیث حقیقته كامل في یتجّلى وعالمته، االجتماعي اإلنسان            طابع

 أشخاص.



یخدم الشخص لخیر ُیْعَمل ما وكل والمجتمع: الشخص بین وتبادل ترابط             هناك
فإن ولهذا الشخص. على بالخیر تعود للمجتمع ُتْسَدى خدمة وكل            المجتمع،
وبال دائمًا، یعني الزمني، الصعید على الرسولي، العلمانیین المؤمنین           التزام
للبشر ُتَؤدى كما الفریدة، وحدانیته في الفردي، للشخص ُتَؤدى خدمًة            انفصال،

 جمیعًا.

"إن واألسرة: الزوجین في وأصًال، أوًال د، تجسَّ للشخص االجتماعي الُبْعد            إن
إن .(1/27 (تك خلقهما" وأنثى "ذكرًا وحیدًا. اإلنسان یخلق لم البدء، منذ              اهللا،
وقد .(145) األشخاص" بین للشركة األول التجسید كان والمرأة الرجل            مجتمع
(9-19/3 (متى تراُبطها األسرة وإلى كاملًة، كرامتهما الزوجین إلى یسوع            أعاد
و 5/22 (أف والكنیسة المسیح بسر العمیقة الزواج عالقة بولس أوضح            كما

 6/4 وكول 3/18- 21 و1بط 7-3/1).

الزوجین في یتمّثل االجتماعي، العلمانیین المؤمنین اللتزام األول المجال           إن
الراسخ اإلیمان عبر إّال یجب، كما به، االضطالع یمكن ال التزام وهو              واألسرة.

 بدور األسرة الفرید، والذي ال بدیل له، في تنمیة المجتمع والكنیسة ذاتها.

خلیة هي و"یكبر" اإلنسان "یولد" حیث والحب، الحیاة مهد بصفتها األسرة،             إن
السیما ممیز، باهتمام هذا األسرة مجتمع یحظى أن ویجب األساسیة.            المجتمع
اإلنجاب، ضد والحمالت البشریة، األنانیة بسبب الحیاة، ینابیع فیه تجف مرة             كل
في اإلسراف إلى والنزعة واألخالقي، والثقافي الجسدي والبؤس الفقر           وحاالت
المختلفة، واألنظمة اإلیدیولوجیات تعبث فیما االستهالك، إلى والسباق          اللذة،

 وغیاب العنایة والحب، بدور األسرة التربوي الخاص.

على یعتمد ال م، ومنظَّ وعمیق ع موسَّ بعمل القیام الحاالت، هذه في             ویتحّتم،
لكیما أیضًا، التشریعیة والمؤسسات االقتصادیة الوسائل على بل وحده،           التثقیف

 نؤّمن لألسرة مكانها، كمجاٍل أول ألْنَسنة الشخص والمجتمع.

تعي َجْعلها إلى أوًال یرمي األسرة، تجاه الرسولي العلمانیین المؤمنین التزام             إن
بحیث المجتمع، في الفرید ودورها األساسیة، المجتمع نواة بصفتها           هویتها،
ذاتها بتنمیة فتقوم والمسؤول، الفاعل األول، المحرك ِبَدور فأكثر، أكثر            تضطلع،
یتوجب بل لألسرة، یتهیأ الطریقة، وبهذه االجتماعیة. الحیاة في           والمشاركة
حقوقها. احترام أوًال، العامة السلطات وعلى الجمیع، على تفرض أن            علیها،

 وهكذا ُتنقذ ذاتها، وتنقذ بذات الفعل المجتمع نفسه.



بشأن الیوم" عالم في المسیحیة العائلة وظائف "في اإلرشاد في ورد ما              إن
الرسولي روما كرسي عنه عبَّر وما (146) المجتمع، تنمیة في األسرة             مشاركة
عام في المنعقد األساقفة، مجمع تمنّیات على بناًء األسرة" حقوق "شرعة             في
العلمانیین، المؤمنین لجمیع وُعضویًا، كامًال عمل، برنامج یشكالن ،1980         
هذا تنفیذ ویجب حاجاتها. وتلبیة األسرة ِقَیم بتنمیة موضعه، من كّل             المعنیین،
المتصاعدة، التهدیدات خطورة تقتضیهما الذین والتصمیم، بالسرعة         البرنامج
المحاوالت، تصاعد یقتضیهما كما وتكاثِرها، األسرة استقرار ضد هة          الموجَّ

 الضاغطة والمنظمة، لتحیید األسرة، وإلغاء دورها االجتماعي.

خاصة، بصفة منوطان، وترابطها الشعوب حضارة أن على الخبرة           وتدّلنا
قیمًة األسرة، تجاه الرسولي، االلتزام یستمد هنا من اإلنساني. أُسراتها            بمستوى
أن تدرك وهي األمر، بهذا االقتناع كل مقتنعة والكنیسة لها. مثیل ال              اجتماعیة

 "مستقبل البشریة یمّر عبر األسرة" (147).

  
 المحبة روح التضامن ودعامته

منها بالحّرة بدءًا مختلفة، بأسالیب وتتحقق تتجسد المجتمع خدمة إن -41           
المقدَّمة بالمعونة بدءًا أي مؤسسیًا، طابعًا ترتدي التي بتلك وانتهاًء            والالشكلیة،
مختلفة تجّمعات إلى المقدَّمة بالمعونة وانتهاًء انفراد، على أشخاص           إلى

 وجماعات أشخاص.

الكنیسة "إن المحبة: لخدمة مباشرة مدعّوة كنیسة، بصفتها جمعاء،           والكنیسة
دة موحَّ بأجمعها ظهرت قد اإلفخارستي، بالعشاء المحبة ولیمة تقرن إذ            المقدسة،
المحبة عالمة خالل من حین، كل في ُتعَرف، وهي المحبة. برباط المسیح              حول
جزءًا المحبة أعمال تعتبر المجال، هذا في اآلخرین بمبادرات تبتهج وفیما             هذه.
أعمال فإّن ولهذا عنه. التخلي لها یجوز ال وحقًا بها، الخاصة رسالتها              من
وتلك خیریة، المدعوة والمشاریع والضعفاء، الفقراء تجاه تمارسها التي           الرحمة
في تحتل المتنوعة، البشریة اآلالم من للتخفیف المتبادل، التعاون على تقوم             التي
كما الیوم، ُتماَرس التي القریب، محبة أن كما .(148) خاصة" مكانة             الكنیسة
– المضمون تمّثل والروحیة، الجسدیة الرحمة أعمال خالل من الماضي،            في
النوعي، العلمانیین المؤمنین اللتزام – حد أبعد إلى والعادي والشائع            المباَشر

 القائم على بث الروح المسیحیة في النظام الزمني.



في مشاركتهم یعیشون فإنهم القریب، محبة العلمانیون المؤمنون یمارس           وإذ
لُیخَدم ال لَیخدم جاء الذي اإلنسان، ابن سلطة في أعني الملوكیة، المسیح              وظیفة
وُیعلنونها المشاركة هذه یعیشون إّنهم المشاركة. هذه وُیعلنون          (مر10/45)
وكذلك وقت. كل في الجمیع، متناول في هو الذي بساطة، األكثر             باألسلوب
لبناء الروح یقدمها التي األسمى الِهبة هي المحبة ألن إثارة، األكثر             باألسلوب
التضامن بالفعل تنّشط المحبة إن البشریة. ولخیر (13/13 (1كو           الكنیسة،

 الفاعل وتدعمه، متنّبهة جدًا لكافة حاجات الكائن البشري.

جمعیات أیضًا تمارسها بل وحدهم، األفراد یمارسها ال التي المحبة، هذه ِمثل              إن
ولن حین، كل وفي اآلن ضروریة هي بینها، ما في متضامنة             وجماعات،
والمبادرات المؤسسات من العدید وال إنسان وال شيء محلها یحلَّ أن             یستطیع
ما غالبًا التي الشعب، حاجات لتلبیة جهود، من تبذله مما بالرغم ذاتها،              العامة
المحبة هذه إن نقول المفارقة باب ومن أیامنا. في ومتشّعبة جسیمة             تكون
والتي تنظیمها، في معقَّدة صارت التي المؤسسات ألن ضرورة، أكثر            أضحت
الالشخصیة، التوظیفّیة بسبب فاعلة، غیر تصبح حّر، مال كل إدارة في             تطمع
المستسهلة والالمباالة المفرطة، الخاصة والمصالح المتطرفة،        والدیوانّیة

 والشاملة.

المجتمعات في السیما واالنتشار، البروز في استمّرت بالذات، السیاق هذا            وفي
الخدمات من وافر عدد في تتمثل المجاني، التّطوع من مختلفة ُصور             المنّظمة،
سبیل في مجانیة كخدمٍة بمضمونه، التزم إذا التطّوع، وهذا           والمشاریع.
المؤسسات ِقْبل من إهماًال واألكثر منه، عوزًا األكثر السیما           األشخاص،
المؤمنون فیها یضطلع التي للرسالة هامًا تجسیدًا ُیعتبر ذاتها،           االجتماعیة

 العلمانیون، رجاًال ونساًء، بدوٍر ممّیز.

  
 المنتفعون من الحیاة السیاسیة والمشاركون فیها

العدالة. عن الشخص، خدمة في الموضوعة المحبة، فصل یمكن ال -42           
بحقوق والفعلي الكامل االعتراف الخاص، بأسلوبها كلُّ تفرضان،          فكلتاهما
وإذا .(149) ومؤسساته ُبْنیاته وجمیع المجتمع ُوجد أجله من الذي            الشخص،
بالمعنى الزمني، النظام في المسیحیة الروح یبّثوا أن العلمانیون المؤمنون            شاء
قطعیًا لهم یجوز ال والمجتمع، الشخص خدمة طریق عن أي أوردناه،             الذي



واالجتماعي االقتصادي النشاط عن أي "السیاسة" في المشاركة عن           التخلي
الخیر تعزیز یستهدف الذي األشكال، المتعدد والثقافي، واإلداري          والتشریعي
یحق مرارًا: األساقفة مجمع آباء أّكده ما وهذا المؤسسات. وعبر ُعضویًا             العام،
لهذه ویمكن السیاسة. في یشاركوا أن علیهم یتوّجب بل فرد، ولكل             للجمیع،
متنوعة ومسؤولیات، ومهمات ومستویات أشكال خالل من تتحقق أن           المشاركة
رجال إلى األحیان، غالب في هة الموجَّ االتهامات، أما كبیر. حد إلى             ومتكاملة
إیاهم والناعتة السیاسیة، واألحزاب المسیطرة والطبقة النیابي والمجلس          الحكومة
السیاسة بأن الشائع الرأي عن فضًال والرشوة، واألنانیة بالسلطة والهیام            بالنفعیة
على تبّرر ال االتهامات هذه كل األخالق، النهیار أربابها بالضرورة            تعّرض

 اإلطالق، التشكك وغیاب المسیحیین عن مسرح الدولة.

"إن مغزاه: له تصریح الثاني الفاتیكاني للمجمع كان ذلك، من النقیض             وعلى
لخیر أنفسهم یكّرسون الذین أولئك نشاط كبیر، حٍد إلى وُتقدَّر، ُتجلُّ             الكنیسة

 الدولة، ویضطلعون بمهماتها، خدمًة للجمیع" (150).

َسْعیها هو والمجتمع، الشخص بخیر تضطلع لسیاسة األساسي المقیاس           إن
ُتقّدمه، خیرًا إنسان، كل وخیر الناس، جمیع خیر بصفته العام، الخیر             لتحقیق
"لقد وجماعات: أفرادًا األشخاص، ِقَبل من ومسؤول، حر ترحیٌب یكفله            فیما
كامًال، تبریرًا وجودها یبّرر الذي العام، الخیر لتحقیق السیاسیة الجماعة            ُوجدت
أوضاع ُمْجَمل العام الخیر ویشمل الخاص. حقها تستمد ومنه مفهومها،            وُیبرز
بطریقة ذاتها تحقق أن والجماعات وللعائالت للبشر ُتتیح التي االجتماعیة،            الحیاة

 أكمل وأسهل" (151).

عن الدفاع صوب باستمرار تتوجه المجتمع، وخیر الشخص لخیر سیاسة            وإن
"وطاقة" علیها، الجمیع تنشئة یجب "فضیلة" بصفتها وجودها، وتعزیز           العدالة
فرد كل وحقوق جمیعًا، الناس حقوق تعزیز یحاولون الذین جهود تدعم             أدبیة،

 منه، وإیقاظ َوْعیهم لواجباتهم، انطالقًا من كرامة الكائن البشري الشخصیة.

إذا التي، الخدمة، روح على ترتكز أن یجب السیاسیة السلطة ممارسة             إن
عمل لَجْعِل ضروریة أصبحت الضروریتین، والفعالیة بالكفاءة         اقترنت
یتطلب وهذا بحق. الشعب به یطالب الذي الوجه على وشریفًا، صافیًا             السیاسیین
اللجوء اإلغراءات هذه ومن علیها. واالنتصار اإلغراءات لبعض ُمعلنًا           تصدیا
بعض لصالح الدولة، أموال واختالس الكذب وإلى خسیسة، مناورات           إلى



شرعیة، وغیر ملتویة أسالیب واستعمال األنصار، كسب بهدف أو           األشخاص،
 للوصول إلى السلطة واالحتفاظ بها والتوسع فیها بأي ثمن.

بالعمل الملتزمین العلمانیین، المؤمنین على یتوجب أنه البّتة، في شك ال             ومما
الدستور یحدده الذي بالمفهوم األرضیة، الشؤون استقاللیة یراعوا أن           السیاسي،
العالقات صحیحًا وعیًا َنعي أن للغایة المهم َلِمَن "إنه : ورجاء" "فرح              المجمعي
األعمال بین بوضوح نمّیز وأن والكنیسة، السیاسیة الجماعة بین قیامها            الواجب
كمواطنین، الخاص باسمهم جماعات، أو أفرادًا المؤمنون، بها یقوم           التي
متضامنین الكنیسة، باسم بها یقومون التي وتلك المسیحي، ضمیرهم           مستلهمین
حال، بأي تخلط، وال وصالحیاتها، مهمتها حدود الكنیسة تعي وإذ رعاته.             مع
لما عالمًة تبقى فإنها سیاسي، نظام بأي ترتبط وال السیاسیة، الجماعة وبین              بینها
.(152) الطابع" لهذا وصائنًة الطابع، سمو من البشري الشخص به            یتمّیز
الماسة الحاجة باب ومن – الوقت ذات في العلمانیین، المؤمنین على             ویتوجب
وثیقًا ارتباطًا المرتبطة واإلنجیلیة، اإلنسانیة للقیم یشهدوا أن –           والمسؤولیة
وغیر الصادق، والتفاني والتضامن والعدالة، كالحریة ذاته، السیاسي          بالنشاط
للفقراء التفضیلي والحب الحیاة، نمط وبساطة العام، الخیر سبیل في            الُمغِرض،
من یستمدوا أن العلمانیین المؤمنین من یتطّلب وهذا البشر. من األدنى             وللطبقة
یستنیروا وأن متزایدة، روحیة انطالقًة الكنیسة، حیاة في الفعلیة           مشاركتهم
وتساعدهم جانبهم، إلى تقف أن المسیحیة الجماعات وعلى االجتماعیة.           بعقیدتها

 في هذه المهمة، باالشتراك مع رعاتها (153).

إلى تهدف سیاسٍة، لتحقیق اعتمادهما الواجب والوسیلة النهج هو التضامن            إن
الحیاة في ومسؤولة، فاعلة مشاركة التضامن هذا ویتطلب صحیحة. بشریة            تنمیة
النقابات، من بدءًا المتنوعة، التجمعات ومن مواطن، كل ِقَبل من            السیاسیة،
السیاسیة، الحیاة هذه من منتفعون منا، فرد وكل معًا، فكلنا باألحزاب.             وانتهاًء
لیس التنسیق، هذا من وانطالقًا الوقت. ذات في فیها فاعلون            ومشاركون
"مجرد االجتماعي" بالشأن "االهتمام العامة رسالتنا في أعلّنا كما           التضامن،
تحیق التي الشرور أمام بها، نشعر سطحي، وحناٍن ُمْبَهمة، شفقة            عاطفة
ثابث عزٌم ذلك، عكس على التضامن، إن وبعیدین. قریبین البشر، من             بالكثیرین
فرٍد كل وخیر الجمیع بخیر أخرى، ٍ وبعبارة العام، بالخیر االلتزام على              ودائب

 لنكون جمیعًا مسؤولین حقًا عن الجمیع" (154).



أو أمة، كل حدود یتجاوز أفٍق خط مستوى على الیوم السیاسي یتحقق أن               ویجب
 كل مجموعة أمم، ویتخذ أبعادًا قاریة أو عالمیة.

تزال ال والتي الجمیع، فیها یرغب التي المتضامن، السیاسي النشاط ثمرة             إن
غیر یكونوا أن العلمانیین للمؤمنین یجوز وال السالم هي النضوج، عن             بعیدة
یعرضه أو للسالم رفضًا یشكل ما كل إزاء متكاسلین، أو متجاهلین             مبالین،
السیاسة، وِعْسَكرة والمعتقالت واإلرهاب والتعذیب والحرب كالعنف         للخطر،
النقیض على العلمانیین، المؤمنین على یجب بل النووي. والتهدید التسلُّح            وسباق
طریق عن (متى5/9) السالم" "ملك المسیح یسوع تالمیذ وبصفتهم ذلك            من
أسس وهي والمحبة، والعدالة والحریة الحق تعزیز على والعمل القلب،            توبة

 السالم، التي ال تتبدل (155).

ُمْخِلصین، السالم یطلبون الذي جمیع مع بالتعاون العلمانیین، المؤمنین           وعلى
العمل یشجعوا أن والدولیة، الوطنیة والمؤسسات المختصة المنظمات          وَعْبر
على المعتِمدة التسلط، ثقافة على یتغلب أن شأنه من الذي الدقیق،             التربوي
جمیع على التضامن، ثقافة ینّمي وأن والعداوة، بالثأر واألخذ والبغضاء،            األنانیة
.(156) والتنمیة" السالم إلى "السبیل فعًال هو التضامن هذا إن            المستویات.
كل َنْبذ إلى المسیحیین األساقفة مجمع آباء دعا المنظور، هذا من             وانطالقًا
وااللتزام والسالم، الحوار نحو ه التوجُّ تعزیز وإلى المرفوضة، العنف           أشكال

 بإقامة نظاٍم اجتماعي ودولي عادل (157).

  
 تحدید موقع اإلنسان في قلب الحیاة االقتصادیة – االجتماعیة

ترّكز المجتمع، سبیل في العلمانیون المؤمنون یقّدمها التي الخدمة إن -43           
في مفتاحها نجد التي االجتماعیة، – االقتصادیة القضیة على األساسي            عملها

 منّظمة "العمل".

بخطورة االجتماعي" بالشأن "االهتمام العامة البابویة الرسالة أخیرًا ذّكرتنا           وقد
إلى الشاملة النظرة إطار في تناولناها إذا الحاضر، الوقت في القضایا،             هذه
نرغب وإنا االجتماعیة. الكنیسة عقیدة تقدمه الذي الحل ضوء وفي            التنمیة،
الرسالة هذه إلى العلمانیین، المؤمنین السیما جمیعًا، ُنحیَلكم أن في حارة             رغبًة

 العامة.



النقاط إحدى تكمن المبدأ هذا وفي الناس. لجمیع ُمَعدَّة األرض خیرات             إن
اإللهي التدبیر شاء لقد االجتماعیة. الكنیسة عقیدة حولها تتمحور التي            األساسیة،
حیاة لتنمیة كوسیلة منهم، وكل الناس، جمیع خدمة في األرض خیرات تكون              أن
الغایة. هذه تحقیق في جوهري اجتماعي دور الخاصة وللملكیة حقیقیة.            بشریة
بشري، شخص كل حقوق من هو والذي والمرأة، الرجل به یقوم الذي              والعمل
والمباشرة العادیة األداة األولى، وبالدرجة الواقع، في یمّثل، واجباته،           ومن

 لتنمیة الحیاة االقتصادیة.

المجمع ویحدد العلمانیین. المؤمنین رسالة في خاص، بنوٍع یندرج، كله هذا             إن
هذا وعالمة ونشاطهم، حضورهم غایة إجمالیة، بصفة الثاني،          الفاتیكاني
االقتصادیة، الحیاة إطار في ونعزز، ُنِجل أن "یجب النشاط: وهذا            الحضور
المجتمع وخیر بكاملها، ودعوته البشري الشخص كرامة أیضًا،          واالجتماعیة
كلها االجتماعیة – االقتصادیة الحیاة صانع الواقع، في هو، اإلنسان ألن             بأسره،

 ومحورها وغایتها" (158).

العمل دنیا في تستجد التي الَتغّیرات إطار في العلمانیون، المؤمنون            ولیكن
الخطیرة، للمشاكل الحلول إلیجاد المتطوعین مقدمة في وُتبلبلها،          واالقتصاد،
ُتسببها التي المظالم، على للتغلب َوْلُیكافحوا المتزایدة. البطالة عن           الناجمة
فیه تتعایش مقٍر إلى العمل مكان لتحویل َوْلَیسعوا المنحرفة، العمل            منظمات
في بحقهم ویعترف اآلخرین، خصائص منهم كلُّ ُیراعي األشخاص، من            جماعة
العمل في ُیْسهمون الذي بین التضامن من المزید تحقیق َوْلیحاولوا            المشاركة،
تبادل وفي والمالي، التجاري العمل أنظمة في تعدیل وإحداث           المشترك،

 الخبرات التكنولوجیة.

الموكولة بالمهمة یقوموا أن العلمانیین المؤمنین على یتوجب الهدف، هذا            ولبلوغ
لتقدیس وسیلًة ذلك من متخذین مسیحیة، وروح ونزاهة مهنیة بكفاءة            إلیهم
"إن إلیهم: ه الموجَّ الثاني، الفاتیكاني المجمع نداء وُملبین ،(159)           ذواتهم
مع ویشترك أسرته، ومعیشة معیشته ُشغله، خالل من عادة، یؤّمن            اإلنسان
إتمام في ومشاركة حقیقیة، محبة ممارسة ُفَرص له وُتتاح ویخدمهم،            إخوانه
شغله، هللا یقّدم إذ اإلنسان، أن ذلك، إلى باإلضافة نعتقد، وإننا اإللهي.              الخلق
سامیة، كرامة العمل على أضفى یسوع ألن الفدائي، المسیح عمل في             یشارك

 حین عمل بیدیه في الناصرة" (160).



تطرح البیئة" "علم مسألة فإن االجتماعیة، – االقتصادیة الحیاة یخص ما في              أما
مهمة اإلنسان َأْولى اهللا أن شك ال یوم. بعد یومًا حّدتها تتفاقم وبطریقة               ذاتها،
اإلنسان على یتوجب لكن العالم"، بستان "واستثمار المخلوقة الكائنات           "إخضاع"
مثالها، على ُخِلق التي اإللهیة، الصورة المهمة، بهذه قیامه في یراعي،             أن
اهللا، أغدقها التي المواهب عن بمسؤولیته یشعر أن وعلیه ومحبة. بذكاء             فیعمل
األجیال إلى – أمكن إن لًة _ُمجمَّ ینقلها وأن باستمرار، علیه ُیغدقها یزال              وال
یمنحه الذي السلطان، "إن بمواهبه: أیضًا هي تنتفع أن الرب شاء التي              الالحقة،
وسوء األشیاء "استعمال حریة یخّوله وال مطلقًا، لیس لإلنسان،           الخالق
رمزیًا، اهللا فرضها التي فالحدود هواه. على بها التصّرف أو            استعمالها"،
تدّلنا (17 و (تك2/16 الشجرة" ثمر من "األكل من األّولین أبوینا             بحرمانه
لیست لشرائع، المنظورة، الطبیعة إطار في خاضعون، أننا على كاٍف            بوضوح
فهمًا إن عقاب. بدون نتجاوزها أن یمكن ال أیضًا، أخالقیة بل بیولوجیة،              فقط
عناصر باستعمال المتعّلقة االعتبارات، هذه عن یتغاضى ال للتنمیة           صحیحًا
أمام تضع اعتبارات إنها فوضوي. تصنیٍع وبعواقب الموارد، وبتجدید           الطبیعة،
) أساسه" على التنمیة تتم أن یجب الذي األخالقي، البعد أخرى مرة             ضمیرنا،

.(161 

  
 إضفاء الطبع اإلنجیلي على الثقافة والثقافات البشریة

تلك ونقلها، الثقافة خلق عبر تتحقق البشري والمجتمع الشخص خدمة إن -44            
البشري التعایش مهمات أخطر من واحدًة أیامنا، في السیما تشّكل، التي             الثقافة
"بالثقافة" نعني الثاني، الفاتیكاني المجمع ضوء في وإننا االجتماعي.           والتطور
باذًال وتنمیتها، المتعددة، وجسده عقله طاقات َصْقل على اإلنسان یساعد ما             "كل
االجتماعیة، الحیاة وَأْنَسنة والعمل، المعرفة طریق عن الكون، إلخضاع           جهده
والمؤسسات، األخالق تطویر خالل من المدنیة، الحیاة وُمجمل العیلیة الحیاة            أي
إلى ونقلها الكبرى، وطموحاته الواسعة، الروحیة اإلنسان خبرات          وترجمة
تقّدم في ُتستخدم لكي الزمن، مّر على مؤّلفاته، عبر علیها، والحفاظ             اآلخرین
یجب الثقافة فإن وعلیه، .(162) بأجمعه" البشري الجنس بل البشر، من             العدید
الخالقة، وقدرته وحریته كرامته عن وتعبیرًا شعب، لكل مشتركًا ِمْلكًا ُتعتبر             أن



ال المسیحي اإلیمان بأن خاص، بنوع نذّكر، وإننا التاریخیة. لمسیرته            وشاهدًة
 یندرج في التاریخ وال یصنع التاریخ إّال ِضْمن الثقافة، ومن خاللها.

عن بل المسیحي، اإلیمان عن فقط لیس منفصلة، وكأنها تبدو ثقافة مواجهة              وفي
على اإلجابة عن عاجزة وتقنیة، علمیة ثقافٍة وإزاء ،(163) ذاتها اإلنسانیة             الِقَیم
الكنیسة َیَسُع ال والخیر، الحق مضمون حول تساؤالت من البشر قلب یشغل              ما
الثقافة إیالء إلى الرعویة، الناحیة من الملّحة، الحاجة كامًال وعیًا تعي أن              إّال

 عنایة خاصة جدًا.

جرأٍة من ُأوتوا بما یشاركوا، بأن العلمانیین المؤمنین الكنیسة تطالب            ولهذا
المدرسة دنیا في المتمّثلة الممتازة، الثقافیة المناصب في خّالقة، عقلیة            وقدرٍة
إن األَّنِسّي. والتفكیر الفني، واإلبداع والتقني العلمي البحث ومراكز           والجامعة،
وتنقیته الحاضرة، الثقافة مضمون على التعّرف إلى فقط یرمي ال هذا             حضورهم
إغنائه، إلى كذلك یرمي بل رزین، لنقٍد بإخضاعه االقتضاء، عند شوائبه،             من
في ورد ما وإن الثروات. فرید من المسیحي، اإلیمان وفي اإلنجیل في              بما
واقع مع یتوافق والثقافة، اإلنجیل بین العالقة بشأن الثاني، الفاتیكاني            المجمع
واقع مع منسجمًا للعمل، أعلى مثًال عینه، الوقت في ویشّكل، ثابت،             تاریخي
المسؤولیة على مطروح هام، منهج إنه بعید. حد إلى ا وُمِلح نعیشه الذي              الزمن
المختصة المسؤولیة على وبالتالي جمعاء، الكنیسة بها تضطلع التي           الرعویة،
الساقط اإلنسان حیاة باستمرار ُتجّدد المسیح بشارة "إن العلمانیین:           بالمؤمنین
إنها الدائمة. الخطیئة إغراءات عن الناشئة والشرور، األضالیل وتكافح           وثقافته،
بثروات الداخل، من وُتخصب مستواها، وترفع الشعوب، أخالق ُتنّقي تنفّك            ال
وتعززها جیل، وبكل شعٍب بكل الخاصة والمواهب الروحیة المزایا           السماء،
ُتسهم، الخاصة، رسالتها الكنیسة تؤّدي إذ وهكذا المسیح. في وتجددها            وتكّملها
تشارك وهي األمام. إلى وتدفعها الشعوب، تمدین عملیة في الفعل،            بذات

 بنشاطها، حتى اللیتورجي ذاته، في تكوین حریة اإلنسان الداخلیة" (164).

إرشاد في ورد ما بعض إلى الصدد، هذا في جدید، من نستمع أن المفید َلِمَن                 إنه
بمضمونها: غنّیة أقوال من باإلنجیل" التبشیر "وجوب في السادس بولس            البابا
في الكامنة وحدها، اإللهیة بالقوة – تسعى حین باإلنجیل، تبّشر الكنیسة             "إن
والجماعة الفرد لهدایة – و2/4) 1/18 و1كو (روم1/16 تعلنها التي            الرسالة
الذي الوسط وواقع حیاتهم وتغییر به، یلتزمون الذي النشاط وتوجیه            معًا،



الكنیسة تكرز أن فقط الُمراد ولیس تتبّدل. بأسرها مناطق إن فیه.             یعیشون
شعوبًا تبشر أن أو یوم، بعد یومًا مساحتها تتسع جغرافیة، قطاعات في              باإلنجیل
اإلنجیل، بقوة وتبّدل، الكنیسة، تطال أن أیضًا الُمراد بل كثافًة، الدوام على              تزداد
التفكیر وأسالیب التأثیر ومراكز الفاعلة، والِقَیم األشیاء على الحكم           مقاییس
وتدبیره اهللا وكلمة تتناقض التي البشریة، الحیاة ونماذج الوحي           ومنابع
ثقافة اإلنجیل بطابع نطبع أن ینبغي إنه بالقول هذا كل إیجاز ویمكننا              الخالصي.
بطریقة بل الخارج، من َطَلیناها لو كما زخرفیة، بطریق لیس وثقافاته،             اإلنسان
شك، بال هو والثقافة، اإلنجیل بین الَفْصل إن الجذور... وحتى العمق في              حیة،
إلضفاء الجهود بذل یجب ولهذا العصور. من غیره في كان كما عصرنا،              مأساة

 الطابع اإلنجیلي على الثقافة، أو باألحرى على الثقافات" (165).

إلى وَنْقلها ثقافة إلنشاء الحاضر، الوقت في مالَءمة، األكثر الوسیلة            إن
أثر على اإلعالم، فوسائل .(166) االجتماعي اإلعالم أدوات هي           اآلخرین،
العقلیة تكوین على معًا والدقیق الشامل وتأثیرها السریع، االختراعات           تطوُّر
العلمانیین المؤمنین ومسؤولیة الكنیسة. لرسالة جدیدة أبعادًا تعطي          واألخالق،
عبر أو الفردي، الصعید على ُموِرَست سواء المجال، هذا في            الِمَهنیة،
األكمل، الوجه على بقیمتها ُیعَتَرف أن یجب الجماعیة، والمؤسسات           المبادرات

 وأن ُتدَعم بالوسائل المالیة والعقلیة والرعویة، األكثر مالَءمة.

َتَلّقیها أو البرامج إنتاج حیث من اإلعالم، أدوات باستعمال یتعلق ما في              أما
تنمیة اتجاه في تربویًا نشاطًا جهٍة، من نمارس أن الُمِلّح من فإنه منها،               واإلفادة
إلى یهدف نشاطًا أخرى، جهٍة ومن بالحقیقة، الَوَلع یحركه الذي النقدي،             الحس
الحقیقیة، الشعوب ثقافة تعزیز وإلى كرامته، واحترام الشخص، حریة           حمایة

 برفض كل أشكال االحتكار والتالعب، رفضًا حازمًا وجریئًا.

فإن وحده. الدفاعي النشاط على الرسولیة العلمانیین مسؤولیة تقتصر           وال
العالمیة، الوسائل جمیع خالل من به ر یبشَّ أن یجب خصنا، فیه الذي              اإلنجیل،
والتلفزة واإلذاعة والسینما الصحافة في المتمثلة ذاتها، الكبرى          والوسائل

 والمسرح.

  
  

 الفصل الرابع



  
 َفَعلة َكْرم الرب

 موّزعون ممتازون لنعمة اهللا المتعددة األشكال

  
 تنوع الدعوات

كْرمه، في للعمل الَفَعلة یدعو اإلنجیلي، الَمَثل في ورد كما الَكْرم" "رّب إن -45              
التاسعة في وبعضهم النهار، مطلع في بعضهم النهار، من مختلفة ساعات             في
حوالي واألخیرون الثالثة، الساعة في وبعضهم الظهر، حواَلي وبعضهم           صباحًا،
اإلنجیل، من الصفحة لهذه تفسیره وفي یتبع). وما 20/1 (متى الخامسة             الساعة
الحیاة: وأعمار المختلفة الدعوة ساعات بین الكبیر غریغوریوس القدیس           یقارن
أن یمكن فالصباح اإلنسان. أعمار مختلف على الساعات اختالف تطبیق            "یمكن
الشمس تحّرك ألن المراهقة، سن الثالثة والساعة تفسیرنا، بحسب الطفولة،            یمّثل
الشباب، تمثل السادسة والساعة الحیاة. حمّیة ازدیاد إلى یرمز السماء كبد             في
في تكتمل الذي العمر إلى ترمز السماء، وسط في وكأنها تبدو إذ الشمس               ألن
السن، هذه في اإلنسان، ألن التاسعة، الساعة في تتمّثل فهي الكهولة، أما              الحمّیة.
األعلى. مستواها من الهبوط إلى تمیل الشمس أن كما الشباب، حمّیة بفقدان              یبدأ
مدعّوین الَفَعلة َفَكْون السن... في المتقدمین فتمّثل عشرة، الحادیة الساعة            أما
القداسة إلى مدعّو الواحد أن یعني أن یمكن مختلفة، ساعات في الكْرم في               للعمل
واآلخر النضوج، سّن في واآلخر الشباب، فترة في واآلخر الطفولة، زمن             في

 في سّن أكثر تقدما" (167).

بحیث فیه، والتوّسع الكبیر، غریغوریوس القدیس تفسیر إلى الرجوع           ویمكننا
هم والذین الكنیسة، تضّمهم الذین األشخاص، بین القائم العجیب، التنّوع إلى             یمتد
عبَر اهللا، ملكوت مجيء سبیل في للعمل منهم، فرٍد وكل جمیعًا             مدعّوون
لیس مرتبط، التنوع هذا إن والخدمات. والمواهب واألوضاع الدعوات           اختالف
إنه المختلفة. الحیاة وأوضاع والدعوات والمزایا أیضًا بالجنس بل بالسّن،            فقط

 تنّوع یزید ثروة الكنیسة َحَیویة وكثافًة.

  
 شباب وأوالد وأشخاص ُمِسّنون

 الشباب أمل الكنیسة



على وهم خاصًا. اهتمامًا الشباب ُیولوا أن األساقفة وجمع آباء شاء لقد -46             
وغالبًا السكان، عدد نصف البلدان، من كثیر في یمّثلون، الشباب ألن             صواب،
الشباب یشّكل الناحیة، هذه ومن البلدان. تلك في المقیم اهللا، شعب عدد              نصف
خالل من فعًال تستشف فهذه الكنیسة. لمستقبل كبیرًا وتحدیا استثنائیة            قوًة
فیهم وترى ینتظرها، الذي المستقبل اتجاه في سلوكها الواجب الطریق            الشباب،
وانطالقًا انقطاع. بال الكنیسة على اهللا روح ُتضفیها التي الَفِرحة، ة الُفُتوَّ             صورة
 من ذلك، رأى آباء المجمع الفاتیكاني الثاني في الشباب "أمل الكنیسة" (168).

عام من آذار، 31 في الصادرة وشاباته، العالم شبان إلى رسالتنا في جاء               وقد
إلى تتطّلع هي بل الشباب، إلى أنظارها توّجه الكنیسة "إن یأتي: ما ،1985             
وواحدٍة واحٍد كل وعبر جمیعًا، َعْبَركم أي الشباب، عبر خاصة، بصفة             ذاتها،
القدیس كلمات ذلك على تدّلنا الرسل. عهد منذ أي البدء، منذ فعلت هكذا               منكم.
غلبتم قد ألنكم الشباب، أیها إلیكم، أكتب "إّني األولى: رسالته في             یوحنا،
أیها لكم كتبُت قد اآلب.... عرفتم قد ألنكم األوالد، أیها لكم كتبُت قد               الشریر.
في الكنیسة، إن 2/13و14). (1یو فیكم" ثابتة اهللا وكلمة أقویاء، ألنكم             الشباب،
َعْبر ذاتها إلى تتطّلع تزال ال المسیح، لمجيء الثاني األلف ختام وفي هذا،               جیلنا

 الشباب" (169).

فحسب، الرعوي الكنیسة اهتمام موضوع كإلى الشباب إلى ننظر ال أن             وعلینا
في تشارك فاعلة، عناصر "لیصیروا نشجّعهم أن وعلینا أیضًا، نشّجعهم إّنا             بل
زمن هو الشباب زمن إن .(170) تجدیده" وفي باإلنجیل، المجتمع            تبشیر
الذي النمّو، زمن إنه خاص. حیاٍة" و"لمشروع الخاص "ِلَألنا" مكّثف            اكتشاٍف
ِحّس "إن (لو2/52). والناس" اهللا أمام والنعمة والسّن الحكمة "في یتّم أن              یجب
والالعنف العدالة ِقَیم العمق في ُیدرك األساقفة، مجمع آباء قال كما             الشباب،
أنفسهم، یجّندون وهم والتضامن. والصداقة ة اُألخوَّ على منفتح وقلبهم           والسالم،
الطبیعة. على والحفاظ الحیاة بنوعیة المتعّلقة القضایا خدمة في حّد، أقصى             إلى
فضًال العالم، ومخاوف والقلق، اآلمال، وخیبة بالهموم، أیضًا ُمَثقَّلون أنهم            إّال

 عن التجارب المالزمة لحالتهم" (171).

یسوع إلیه "نظر الشاب: یسوع به خصَّ الذي الحب تواصل أن الكنیسة              وعلى
كلل، بال للشباب المسیح یسوع الكنیسة ُتعلن ولهذا (مر10/21).           وأحّبه"
الكفایة، فیه وبما یستجیب، بأن وحده الجدیر أّنه على باإلنجیل            وتنادي



االلتزام على مثیر، بأسلوب یستحّثهم، وأن األساسیة، الشباب          لطموحات
في یسوع مشاركة على ینطوي وهذا (مر10/21). اتبعني!" "تعال           الشخصّي:

 حّبه البنوّي لآلب، وفي رسالته الخالصیة تجاه البشریة.

یقولونها كثیرة أشیاء لهؤالء أن كما للشباب، تقولها كثیرة أشیاء للكنیسة             إن
كبرى بمَوّدة یجري أن یجب الذي المتبادل، الحوار هذا شأن ومن             للكنیسة.
یصبح وأن األجیال، بین المتبادلة والعالقات اللقاء یعزز أن وجرأة،            وصراحة
المجمع رسالة في جاء وقد معًا. المدني وللمجتمع للكنیسة وفتّوة ثروة             مصدر
بالذات إنها ومحبة... بثقٍة إلیكم تنظر الكنیسة "إن الشباب: إلى الثاني             الفاتیكاني

 فتّوة العالم الحقیقیة... أنظروا إلیها، تجدوا فیها وجه المسیح" (172).

  
 األطفال وملكوت السماوات

كما والَسْمحة، الرقیقة بمحبته شّك، بال األطفال، خصَّ یسوع الرب إن -47            
،15 (متى19/13- السماوات، ملكوت هذا، فوق لهم وأّمن ببركته، هم           خصَّ
في به یضطلعون الذي الفاعل، بالدور خصوصًا أشاد وقد           ومر10/14).
التي والروحیة، األدبیة للمزایا المشرقة والصورة البلیغ الرمز إنهم اهللا:            ملكوت
الحقیقة "في بالرب: الثقة ملؤها بحیاٍة وللَحْظوة اهللا، ملكوت لدخول توّفرها             یجب
السماوات. ملكوت تدخلوا لن الصبیان، مثل وتصیروا ترجعوا لم إن لكم،             أقول
وَمن السماوات. ملكوت في العظیم هو فذاك الصبي، هذا مثل نفسه وضَع              فمن

 َقِبل صبیًا مثل هذا باسمي، فإیاي َیقبل" (متى 18/3-5 ولو9/48).

من ال حیویته، یستمدُّ المستمر اإلرسالي الكنیسة نشاط بأن یذكروننا األطفال             إن
على مجانیة اهللا من ِهبٍة من بل فحسب، البشریة واالستحقاقات            الوسائل
التي اآلالم وكذلك األطفال، یعیشها التي والنعمة، البراءة حیاة إن            اإلطالق.
لهم روحي إثراٍء مصدر المسیح، صلیب بفعل ُتصبح، ظلمًا، بهم ُتْلَحق ما              كثیراًً

 وللكنیسة جمعاء. كل هذا یجب أن نعَیه جمیعًا وعیًا ُمْرَهفًا وحافًال بالشكر.

قّیمة، عمٍل إمكانات على تنفتح الطفولة سن بأن اإلقرار یجب ذلك، على              وعالوة
بشأن الثاني الفاتیكاني المجمع یؤكده وما المجتمع. َألْنَسنة أو الكنیسة لبناء             سواء
األطفال، ُیسهم "حیث – البیتیة" "الكنیسة أي األسرة، حضن في الخّیر             حضور
) األبوین" تقدیس في األسرة، في حیة أعضاء وبصفتهم الخاصة،           بطریقتهم
الخاصة الكنیسة في األطفال حضور على أیضًا ُیطبَّق أن یمكن – (173            



عشر الخامس القرن في ِجْرُسن، جان والمربّي الالهوتي َسَبق وقد            والجامعة.
یمكن الكنیسة من جزءًا لیسوا والشباب األطفال "إن قال: إذ هذا، إلى              فألمح

 إهماله" (174).

  
  الُمِسّنون وموهبة الحكمة

فائدة ال أشخاصًا حق، غیر على ُیعتبرون، ما غالبًا الذین المسّنون أّما -48             
تطالبهم، الكنیسة بأن نذّكر فإّنا ُیطاق، ال عبئًا ُیعتبروا لم إن اللهمَّ منهم،               ُترَجى
مهمة فقط لیست التي واإلرسالیة، الرسولیة رسالتهم، یتابعوا أن منهم،            وتتوقع
بالذات، السن هذه وفي أیضًا، تتخذ بل المتقّدمة، سّنهم في حتى وواجبة،              ممكنة

 نمطًا نوعیًا فریدًا.

(سیر اهللا ومخافة بالحكمة الغني للشخص كرمٍز الُمِسن اإلنسان التوراة            وُتصّور
عطیة، بأنها الُمِسن اإلنسان "موهبة" تحدید یمكن الوجهة، هذه ومن .(6-25/4           
وخر (مز44/2 اإلیمان لتقلید الشاهد والمجتمع، الكنیسة في منه،           تجعل

 12/26،27) ومعّلم حیاة (سیر6/34 و8/11و 12) وصانع محبة.

المبكرة واإلحالة العالم، بلدان مختلف في أیامنا، في المسنین عدد ازدیاد             وإن
إنها الرسولي. للعمل جدیدة مجاالت المسنین، هؤالء أمام یفتحان، التقاعد،            على
تجربة على بعزٍم والتغلب بشجاعة، بها االضطالع علیهم یتوجب           مهمة
أبدًا یعود لن الماضي بأن العلم مع إلیه، حنین في الماضي، على              االنطواء
عالٍم في یصادفونها، التي الصعوبات بسبب الحاضر، في االلتزام،           وَرْفض
انقطاع، بال َیعوا أن ذلك، عكس على علیهم، یتوجب حین في باستمرار،              یتجدد
ال الدور هذا ألن والمجتمع، الكنیسة في الشخصي دورهم واضحًا،            وعیًا
بهذا المزامیر صاحب تغنَّى وقد جدیدة. أوجهًا یتخذ بل السنن بسبب             یتوقف،
فیخبرون ة، أِغضَّ ِسمانًا ویكونون یثمرون، نفسه المشیب "في قال: حین            الدور
االحتفال بمناسبة قلناه ما نكرر وإّنا 91/15و16). (مز مستقیم" الرب            بأن
لیس امتیازًا، الكهولة سن في الدخول اعتبار "یجب الُمِسنین: األشخاص            بیوبیل
أیضًا بل العمر، من المرحلة هذه بلوغ حظُّ الناس لجمیع ُیْعَط لم ألنه               فقط
زمٍن أي في منه أكثر المرحلة هذه في ِفعًال یستطیع اإلنسان ألن              وخصوصًا،
عیشه في ویتعّمق الفصحي السر مفهوم ُیدرك وأن الماضي، ص یتفحَّ أن             آخر،
التي المقعَّدة، القضایا من وبالرغم كله... اهللا لشعب قدوًة الكنیسة في ُیصبح              وأن



وبطء االجتماعیة المؤسسات ِكفایة وعدم التدریجي، القوى وهبوط          تواجهونها،
لستم هذا، كل من بالرغم األناني، المجتمع لدى الَتفَّهم وعدم الرسمي             التشریع
یتطّور عالم في سلبیة عناصر ولستم الكنیسة، حیاة هامش على المسنون             أیها
من حقبة في فاعلة، عناصر إّنكم كذلك. أّنكم تعتقدوا أن لكم یجوز وال               بسرعة،
أن یجب رسالًة لكم إن والروحي. البشري بخصبها تمتاز اإلنساني،            الوجود
هو بشري كائٍن كل إن به. تقوموا أن یجب مشاركة واجب وعلیكم              تؤدوها
من شرارة أول انبثاق مع یبدأ الُنمو وهذا تنمو. حیاة اإللهي، التدبیر              بحسب

 وجوده وال ینتهي إّال في الرَمق الخیر من حیاته" (175).

  
 رجاٌل ونساء

األساقفة. مجمع آباء ِقَبل من خاص باهتمام ودورها المرأة وضع حظَي لقد -49             
الكنیسة، بناء في المرأة مشاركة بضرورة أقّروا جهة فمن مزدوجًا. هدفهم             وكان
أْجروا أخرى جهة ومن اإلقرار. هذا إلى فرٍد كل دعوة وكّرروا المجتمع              وتنمیة

 تحلیًال أكثر نوعیة لمشاركة المرأة في حیاة الكنیسة ورسالتها.

المرأة َوْعي في یرى كان الذي والعشرین الثالث یوحنا البابا إلى             واستنادًا
آباء أّكد ،(176) األزمنة عالمة العامة، الحیاة في واشتراكها الخاصة،            لكرامتها
المرأة كرامة عن للدفاع ُملّحة ضرورة هناك أن وبقوة، مرارًا األساقفة،             مجمع
المساواة، وهذه الكرامة هذه وتعزیز بالرجل، مساواتها عن وبالتالي           الشخصیة،
على ووضعها امرأة، كونها لمجّرد المرأة، له ُتْخَضع الذي التمییز مواجهة             في

 هامش المجتمع.

بصفٍة فإنها والمجتمع، الكنیسة في بالجمیع، منوطة المهمة هذه كانت            وإذا
تحریكها وبان بها بالتزامهن یشعرن أن وعلیهن أنفسهن. النساء مهّمة            خاصة
أماكن في كثیرة، جهود ُتبَذل أن یجب األولى. الدرجة في عاتقهن على              یقع
والمؤذیة، الجائرة العقلیة على للقضاء مختلفة، أوساط وفي العالم، من            عدیدة
وأداة سلعة وكأنه شخص، ال شيء، وكأنه البشري الكائن إلى تنظر             التي
الضحیة هي المرأة أن السیما شهوة إلشباع أو أنانیة مصلحٍة خدمة في              ُوضعت
المرأة بكرامة والواضح الصریح االعتراف إن العقلیة. هذه لمثل           األولى
حیاة في سواء الكاملة، مشاركتها لتعزیز األولى الخطوة یشّكل           الشخصیة،

 الكنیسة، أو في الحیاة االجتماعیة والعامة.



عالم في المسیحیة العائلة "وظائف في الرسولي اإلرشاد طرحه الذي السؤال             إن
أكثر إجابًة یستدعي ثمنها، المرأة تدفع التي الكثیرة، التمییز أوُجه بشأن             الیوم"
جرأة أوفر نوعي، رعوي بنشاط یلتزموا بأن الجمیع نطالب "إننا            تصمیمًا:
وُیسفر وجوهه، اختالف على التمییز، لهذا نهائي حد وضع إلى یرمي             وحسمًا،
177) استثناء" وبدون بشري كائن كل في المتألقة اهللا لصورة كامل تقدیر             عن
حین الكنیسة على "یتوّجب أنه السیاق هذا في األساقفة مجمع آباء أّكد وقد .(              
الضرر ُیلحقان اللذین والتعّسف التمییز أشكال كل بحزٍم تكافح أن رسالتها             تحدد
العام الرأي إلیها ُیسيء التي المرأة كرامة "أن اآلباء أّكد كما .(178)              بالنساء"
لحقوق حقیقي احترام تأمین طریق عن االعتبار إلیها ُیَردَّ أن یجب كبرى              إساءًة

 الشخص البشري والعمل بمقتضى عقیدة الكنیسة" (179).

بنوع ورسالتها الكنیسة حیاة في والمسؤولة الفاعلة بالمشاركة یتعّلق ما في             أما
في صریحًا كان الثاني الفاتیكاني المجمع أن إلى نشیر أن بنا فیجدر              خاص
فاعلة مشاركة یشاركن أیامنا في النساء كانت "لّما المشاركة: هذه إلى             الدعوة
مختلف في أكبر مشاركًة أیضًا یشاركن أن یتحّتم بكاملها المجتمع حیاة             في

 قطاعات الرسالة الكنسیة" (180).

التي المواهب وعي وتعّمق نما الثاني، الفاتیكاني للمجمع التالیة الحقبة هذه             وفي
مستوحى، الوعي وهذا الخاصة. ودعوتها مسؤولیاتها ووعي المرأة، بها           تتحّلى
المسیح تعلیم أي واإلنجیل، الكنیسة. تاریخ ومن اإلنجیل، من فریدة،            بطریقة
المرجع نعیشها، التي التاریخیة الفترة وفي المؤمن، نظر في یبقى            ومسلكه،

 الضروري والقاطع، والخصیب والمجّدد.

لم وبالتالي بالرسل، الخاصة بالرسالة لالضطالع ُیدَعْیَن لم النساء أن            صحیح
جوالته في یسوع رافقن منهن كبیرًا عددًا لكّن الخدمة، كهنوت في             یشاركن
(لو الصلیب من مقربة على وكنَّ (لو8/2و3) الرسل، بمساعدة وقمن           الرسولیة،
یوم فجر في القیامة بشرى وتقبَّلن (لو23/5) یسوع دفن وحضرن (23/49           
في العلّیة، في هؤالء مع وصلَّین (لو10-24/1) الرسل إلى وَنَقلنها            الفصح،

 انتظار العنصرة (أع1/14).

ودعت الزمن، ذلك تقالید األولى الكنیسة خالفت اإلنجیل، روح مع            وتمشیًا
أولئك من عددًا الرسول بولس ذكر وقد بالتبشیر. مرتبطة بمهّمات للقیام             المرأة
الجماعات وسط في بهن، ُأنیطت التي المختلفة للمهمات نظرًا بأسمائهن،            النساء



و1كو 4/15 وكول 4/2و3 وفیل 15-16/1 (روم خدمتها وفي األولى            الكنسیة
على الكنیسة قامت "إذا السادس: بولس قال هذا وفي .(5/16 و1تیمو 11/5            
الجماعات إیمان تغذیة في كثیرًا أسهمت النساء شهادة فإن الرسل،            شهادة

 المسیحیة" (181).

النمو أزمنة مّر على كذلك األولى، األجیال في كما دائمًا، الكنیسة في ُوجد               لقد
أحیانًا كان دورًا، – واللغات الوجوه اختالف على – لعبن نساٌء تلتها،              التي
تاریخ إنه نفسها. الكنیسة في البالغ أثرها لها كان بمهمات واضطلعن             حاسمًا،
یمنعه لم هذا ولكن وَحِذرًا. متواضعًا األحیان أغلب في كان واسع، بنشاط              حافل
أن یجب النشاط هذا إن وقداستها، الكنیسة نمو إلى بالنسبة حاسمًا یكون أن               من
الوعي مع جهة، من مترافقًا، ویتعّمق، یتوسع وأن أفضل، بطریقة            یستمر
مع أخرى، جهة ومن ودعوتها، الشخصیة المرأة لكرامة والشامل ع           الموسَّ
للعالقات أشمل "أنسنة" وإلى جدید" باإلنجیل "تبشیر إلى الملّحة           الحاجة

 االجتماعیة.

یعكس الذي الثاني، الفاتیكاني المجمع توجیه إلى األساقفة مجمع آباء رجع             وإذ
"على الواضحة: "التوصیة" هذه صاغوا الكنیسة، وتاریخ اإلنجیل          رسالة
على بها المنعم المواهب بجمیع ورسالتها، حیاتها خالل من تعترف، أن             الكنیسة
هذا "ُیعلن أیضًا: وقالوا .(182) الواقع" في تترجمها وأن والرجال،            النساء
والمؤهالت والُخُبرات المواهب هذه بجمیع االعتراف تفرض الكنیسة أن           المجمع
(انظر فعالیة أكثر رسالتها لتصبح بها، واالستعانة والنساء، الرجال لدى            التي
) " (72 عدد والتحریر، المسیحیة الحریة بشأن تعلیم اإلیمان: عقیدة            مجمع

(183 

  
 األسس األنتروبولوجیة والالهوتیة

والمجتمع، الكنیسة في لهن یحق الذي المكان للنساء نؤّمن أن شئنا إذا -50             
یقوم التي األنتروبولوجیة، لألسس وعمیقة، جدّیة بدراسة، نقوم أن علینا            وجب
هویة تحدید الدراسة هذه من الغایة تكون أن على واإلناث، الذكور َوْضع              علیها
والتكامل باالختالف تتسم التي بالرجل، عالقتها في والخاصة، الشخصیة           المرأة
والخدمات بها، االضطالع الواجب باألدوار یتعلق ما في فقط لیس            المتبادل،
الشخصیة بالُبنیة یتعلق ما في أعمق، وبطریقة أیضًا بل تأمینها،            الواجب



أن فأّكدوا الدراسة، بهذه القیام بوجوب األساقفة مجمع آباء شعر وقد             ومفهومها.
تستهدف عمیقة، دراسات إلى حاجة في والالهوتیة األنتروبولوجیة          "األسس
 إیجاد حلول للقضایا، التي تتصل بمفهوم الجنسین الحقیقي، وكرامتهما" (184).

والالهوتیة األنتروبولوجیة األسس في التفكیر في ُقُدمًا الكنیسة تمضي           وإذ
الحركات لمختلف التاریخي الَمْدرج في حضورها تؤّمن األنثوي،          للوضع
الشخصي الكیان جذور إلى َتنَفُذ هي وإذ المرأة. كرامة سبیل في             العاملة
من تبغي والكنیسة حد. أقصى إلى قیما، إسهامًا السبیل هذا في ُتسهم              األنثوي،
صورته" "على اإلنسان خلق حین الذي، اهللا، إطاعة أشد وبعزٍم ذلك،             وراء
إلى للبشر اهللا لدعوة االستجابة تبغي كما (تك1/27) وأنثى" ذكرًا            "خلقه
إنه منه. بوحٍي والعیش التدبیر، بهذا اإلعجاب وإلى كخالق، تدبیره على             الَتعرُّف
_ وامرأة رجًال – البشري الشخص كیان ُیْمحى، ال بطابع البدء" "منذ              تدبیر
بالذات، التدبیر وهذا العمیقة. ودینامّیته معاني، من تحمل بما ُبْنیاته،            وبالتالي،
تجلَّت ثروة، من علیه ینطوي ما بكل استكشافه ینبغي والمحبة، بالحكمة             المتَّسم
"ملء في ذروتها وبلغت الخالص، تاریخ عبر وتحققت البدء" "منذ            تدریجیًا
"الملء" وهذا (غال4/4). امرأة" من مولودًا ابنه اهللا "أرسل عندما            الزمان"
في انقطاع، بال تستمر أن ویجب مستمرة، اهللا تدبیر فقراءة التاریخ. في              یتواصل
یجوز وال المسیحیات. النساء من العدید حیاة خالل ومن الكنیسة، إیمان             إطار
وهذا تنّوعها. على والثقافات المختلفة، البشریة العلوم به ُتتحفنا ما            إهمال
جوهر في الكامنة المتطلبات وَتفهُّم الِقَیم َتَقبُّل على یساعد أن یمكن             اإلسهام
القیم عن فضًال هذا نّیرة. بصیرٍة بفضل تحدیدها، وعلى الثابت،            المرأة
المجمع به یذّكرنا ما وهذا التاریخ. عبر الثقافات بتطور المرتبطة            والمتطلبات،
ألن ثابتة، تبقى أشیاء التغیُّرات كل وراء أن الكنیسة "تؤّكد الثاني:             الفاتیكاني
(عبر13/8) األبد" وإلى والیوم أمس هو، هو الذي المسیح، في النهائي             أساسها

.(185) 

األسس ذكر على ودعوتها، المرأة بكرامة الخاصة الرسولیة، الرسالة جاءت            لقد
تتناول، التي الوثیقة، وهذه الشخصیة. المرأة لكرامة والالهوتیة          األنتروبولوجیة
لفترة ُخّصصت، والتي األربعاء، یوم لقاءات في الواردة التأمالت جدید،            من
ترمي إنما وُتحددها، التأمالت هذه في وتتوسع الجسد" "الهوت لموضوع            طویلة



ذات وفي ،(186) الفادي" "أم العامة الرسالة تضّمنته الذي بوعدنا الوفاء             إلى
 الوقت، إلى استجابة طلب مجمع األساقفة.

– الكتابي التأمل طابع ترتدي المرأة" "كرامة الرسولیة الرسالة كانت            ولما
البشریة العلوم ممثلي تحث وأن ونساًء رجاًال الجمیع ُتلهم أن یمكنها             الالهوتي،
فأكثر أكثر للتعّمق النقدي، بحثهم مواصلة على خاص بنوع الالهوتیة            واألنظمة
في فقط لیس والذكور، اإلناث بها یتحّلى التي النوعیة والمواهب الِقیم دراسة              في
المسیحي الوجود مجال في وخصوصًا كذلك بل االجتماعیة الحیاة           مجال
وعالقاتهما الشخصیة والمرأة الرجل كرامة من انطالقًا وذلك          والكنسي،

 المتبادلة.

األنوثة، علیها تقوم التي والالهوتیة، األنتروبولوجیة األسس في للمتأمل بد            وال
ما كثیرًا الذي السؤال على المسیحي الرد في بها ویسترشد یستثیر أن              من
تشغله أن یجب بل یمكن الذي "المجال" حول أحیانًا، قاطع وبأسلوب             ُیطرح،

 المرأة، في الكنیسة والمجتمع.

تعتمدها التي المقاییس وهي – ومواقفه یسوع كالم خالل من بوضوح،             ویتبّین
عالقتهما صعید على والرجل، المرأة بین تمییز أي یوجد ال أنه –              الكنیسة
0 یسوع" المسیح في واحد جمیعًا فأنتم وامرأة. رجل هناك "لیس إذ             بالمسیح،
یتفق وهذا وقداستها. الكنیسة حیاة في المشاركة صعید على وال ،(3/28             غال
روحي "أفیض العنصرة: یوم في تحقق الذي الرائع، النبي یوئیل تصریح             مع
وقد یتبع). وما 17 أع2/ (یوئیل2/28، وبناتكم" بنوكم فیتنبأ بشر، كل             على
المرأة – "كالهما ودعوتها: المرأة بكرامة الخاصة الرسولیة، الرسالة في            ورد
القدس الروح في المحبة وعلى اإللهیة الحقیقة على ُمنفتحان –            والرجل
الخالصي القدس، الروح حضور یستوعبان وكالهما باستثمارهما.         وجدیران

 والمبّرر" (187).

  
 رسالة في الكنیسة والعالم

لفعل المرأة، أن المؤّكد من فإنه الرسولیة، الكنیسة برسالة یتعّلق ما في أما -51              
المثلثة، المسیح یسوع وظیفة في كالرجل تشارك والتثبیت، المعمودیة ي           سرَّ
الكنیسة رسالة في للمشاركة مؤهلة بالتالي وملكًا.وهي ونبیًا كاهنًا           بصفته
مدعوة أخرى جهة من والمرأة بها. وملتزمة باإلنجیل، التبشیر أي            األساسیة،



موهبة السیما الخاصة بمواهبها لالستعانة بالذات، الرسالة بهذه تضطلع           حین
وشهادة الكلمة وموهبة علیها، بها الخالق َمنَّ التي ذاتها، الشخصیة            الكرامة

 الحیاة وسائر المواهب المرتبطة بدعوتها األنثویة.

سر تنال أن ورسالتها الكنیسة حیاة في مشاركتها في المرأة تستطیع             وال
إنه الخدمة. بكهنوت الخاصة بالمهمات االضطالع تستطیع ال وبالتالي           الكهنوت،
تمامًا والحرة الواضحة، المسیح یسوع إرادة إلى دائمًا الكنیسة أسندته            ترتیب
ویمكن .(188) رسله لیكونوا وحدهم الرجال دعوته في تجلَّت التي            والسامیة
عروسه والكنیسة العریس المسیح بین القائمة العالقة ضوء في الترتیب هذا             فهم
ویجب والقداسة. بالكرامة لها عالقة وال بالوظیفة تتعلق الرؤیة وهذه .(189)           
بكاملها تستهدف الُبنیة هذه فإن إیراركیة ُبْنیٍة ذات الكنیسة كانت "وإن أنه              التأكید
ال السادس بولس قول حد على كنا إذا "ولكن .(190) المسیح" أعضاء              تقدیس
أن ذلك مع نستطیع الرجال، إلى الموّجهة ودعوته المسیح، موقف تغییر             نستطیع
نعزز وأن المسیحیة، الجماعة حیاة وفي التبشیریة، الرسالة في المرأة بدور             ُنقّر

 هذا الدور" (191).

الفاعل المرأة بحضور النظري اإلقرار نتجاوز أن جدًا الضروري           ومن
جدًا، الواضح المفهوم هذا ضوء وفي عملیًا. ونحققه الكنیسة، في            والمسؤول
الذین العلمانیین، المؤمنین إلى ه والموجَّ بصدده نحن الذي اإلرشاد نقرأ أن             یجب
القانوني، الحق ویتضّمن ونساء". "رجال بعبارة وتكرارًا عمدًا          خصصناهم
ورسالتها. الكنیسة حیاة في المرأة مشاركة بشأن عدیدة تدابیر ذلك عن             فضًال
واقعیة بأكثر معها نتجاوب وأن معرفتها، في نتوسع أن یجب تدابیر             إنها
واالحتیاجات الثقافیة الحساسیات في المتمّثلة الفوارق مراعاة مع          ووضوحًا

 الرعویة.

األبرشیة مستوى على الرعویة، المجالس في النساء إشراك في مثًال            لنفّكر
مجمع آباء حمل ما وهذا الخاصة. والمجامع األبرشیات مجامع وفي            والرعیة،
اإلطالق على تمییز بدون الكنیسة حیاة في النساء "لتشارك القول: على             األساقفة
أیضًا "یجدر أیضًا: وقالوا .(192) القرارات" وإعداد المشاورات في           حتى
الخدمات مختلف تأمین وفي اإلیمان، نقل في هامًا دورًا یلعبن اللواتي             بالنساء
اإلرسالیة، والمبادرات الرعویة، الوثائق إعداد في یشاركن أن الكنیسة، حیاة            في



األسرة صعید على الكنیسة، رسالة في كمشاركات بهن ُیعترف أن یجب             كما
 والمهنة والمجتمع المدني" (193).

تعزیز في أكبر نشاط بذل یجب دقة، األكثر الدیني، والتعلیم التبشیر مجال              وفي
أن المرأة على یتوجب الذي الدور ذلك اإلیمان نقل في التكاملي، المرأة              دور
في أعّم، وبوجٍه التربیة، أماكن مختلف في بل األسرة ضمن فقط لیس به               تقوم
بینها ومن الوسائل بمختلف وإیصالها وفهمها اهللا كلمة ِلتَلّقي مخصص مكان             كل

 الدرس والبحث وتعلیم الالهوت.

أن إلى بحاجتها شعورًا ازدادت باإلنجیل، التبشیر بعمل المرأة التزام نما             وكلما
ما بین تمّیز أن (1/18 (أف باإلیمان المستنیرتین بعینها تستطیع، وهكذا             ُتَبّشر.
من معهما یتعارض وما جهة من ودعوتها الشخصیة كرامتها مع حقًا             ینسجم
الحقیقیة، الِقیم بتنمیة الكفیلة الوسائل تعزیز عن ُتحجم ال بحیث أخرى،             جهة
األخالقي، التدهور مسؤولیة فتتحمل والتقدم، "الحریة" وباسم "الكرامة"          بحجة
ضرورة "التمییز" بهذا القیام إن والمجتمع. واألوساط األشخاص مستوى           على
ُمِلّح واجب بل ممكن أمٌر الوقت ذات في أنه كما إغفالها یجوز ال ُملّحة،                تاریخیة
إن النبویة. والكنیسة المسیح وظیفة في المسیحیة المرأة مشاركة           تفرضه
األمور بتقویم یكتفي ال تكرارًا، الرسول بولس عنه یتحدث الذي            "التمییز"
سواء فاعًال، والتزامًا فعلیًا تصمیمًا كذلك یشمل بل اإلیمان ضوء في             واألحداث

 في نطاق الكنیسة أو في نطاق المجتمع البشري.

من الثاني القسم في ذكرها ورد التي العصر، قضایا جمیع أن التأكید              ویمكننا
حّدتها خفَّت وال ،حال قط لها تجد لم والتي – ورجاء "فرح المجمعي               الدستور
فاعًال حضورًا تقتضي – الثاني الفاتیكاني المجمع عن تفصلنا التي الفترة             في

 للنساء، وإسهامًا منهن مثالیًا في حّلها، لیس له من بدیل.

أن تستحقان خاص بنوع ُكبریین، مهمتین المرأة إلى الموكولة المهمات بین             وإن
 نلفت إلیهما نظر الجمیع:

إمكانات الیوم للمرأة إن وأم. كزوجة المرأة لحیاة الكرامة كامل توفي             األولى
وخبرة الزوجیة، الحیاة علیها تنطوي التي والمسیحیة، البشریة الِقَیم م لَتَفهُّ            جدیدة
وأب كزوج نفسه، الرجل ویستطیع أفضل. تحقیقًا الِقَیم هذه ولتحقیق            األمومة،
أو الغیاب عادة من للتخّلص والحازم، والمحب الذكي المرأة ل َتَدخُّ من ُیفید              أن



بین شركة عالقات إلقامة والسیما الكافي، غیر أو الَعَرضي           الحضور
 األشخاص جدیدة وهامة.

حقا، بشریًا ُبعدًا أعني للثقافة، األخالقي الُبعد تأمین فهي الثانیة المرأة مهمة              أما
المجمع أن ویبدو واالجتماعیة. الشخصیة حیاته في البشري الكائن بكرامة            یلیق
رسالة في العلمانیین ومشاركة للثقافة األخالقي الُبعد بین یربط الثاني            الفاتیكاني
اإلصالحات تأمین سبیل في جهودهم العلمانیون "ِلُیوّحد الملوكیة:          المسیح
تتقّید لكي الخطیئة إلى الناس تدفع التي الحیاة وأوضاع للمؤسسات،            المالئمة
ومتى تعرقلها. أن من بدًال الفضائل ممارسة على وتساعد العدالة، بقواعد             كلها
القیمة من البشریة واألعمال الثقافة سُیشبعون فإنهم هذا، العلمانیون           فعل

 األخالقیة" (194).

المنوط المؤسسات نشاط في ومسؤولة فاعلة مشاركة المرأة، تشارك ما            وبقدر
ذلك بقدر السیاسیة، الجماعات حیاة في اإلنسانیة الِقَیم أفضلیة على الحفاظ             بها
إن المرأة. لرسالة هامًا حقًال حددت قد الثاني الفاتیكاني المجمع أقوال             تكون
أبعاد كل إلى یمتد أن یجب النوعیة ودعوتها الشخصیة المرأة كرامة             احترام
بالبعد وانتهاًء االقتصادي – االجتماعي البعد من بدءًا الجماعات، هذه            حیاة
الجماعي المجال في بل الشخصي المجال في فقط لیس السیاسي: –             االجتماعي
بل المسؤولة األشخاص لحریة المتروكة النشاط، أشكال في فقط ولیس            أیضًا،

 كذلك في تلك التي تكفلها الشرائع المدنیة العادلة.

اهللا إن (تك2/18). بإزائه" عونًا له فأصنع وحده. اإلنسان یكون أن حسنًا              "لیس
لكنه اإلنسان، أخاه إنسان كل استودع أنه صحیح الرجل. المرأة استودع             الخالق
الخاص اختبارها بفضل المرأة ألن الرجل، المرأة استودع خاصة           بصفة
ابتداًء الحقیقي، خیره مقّومات وتجاه الرجل تجاه نوعي بشعور َتنعم            لألمومة،
هذا في ومسؤولیاتها المرأة إمكانات أعظم وما األساسیة. الحیاة قیمة            من
الحقیقیة الحكمة من دائمًا والتقنیة العلم تطور فیه ُیْسَتْوحى ال عصر في              المجال،
من اإلنسانیة صفة انتزاع خطر أكید، لخطٍر ُیعّرض مما بمقیاسها، ُیقاس             وال

 الحیاة البشریة السیما حین تتطّلب هذه الحیاة حبًا أوفر وحفاوًة أكثر سخاء.

بانشراح تشعر والمجتمع، الكنیسة خدمة في مواهبها تضع حین المرأة            إن
عینه الوقت في وتسهم – أیامنا في كثیرًا علیه یرّكزون – حقیقي              شخصي

 إسهامًا فریدًا في تحقیق الشركة الكنسیة، ودینامیة شعب اهللا الرسولیة.



 ومن هذا المنظور، یجب التحدث أیضًا عن الرجل، ال عن المرأة وحدها.

  
 الحضور المشترك والتعاون بین الرجال والنساء

عن ُمعربُا األساقفة، مجمع اجتماعات في ارتفع، قد صوٍت من أكثر إن -52             
نسیان إلى ودورهّن، النساء وضع بشأن المفرط، اإللحاح یقود أن من             الخوف
مختلفة كنسیة ظروف وفي الواقع في نأسف إننا مرفوض. نسیان وهو             الرجل،
من یتمّلصون منهم عددًا فإن الكافي. غیر لحضورهم أو الرجال            لغیاب
هذه لمواجهة النساء سوى یتفّرغ ال بحیث الخاصة، الكنسیة           مسؤولیاتهم
الطقسیة الصالة في المشاركة المثال، سبیل على منها، نذكر التي            المسؤولیات
الدینیة اللقاءات وحضور الدیني، التعلیم والسیما األوالد وتربیة الكنیسة،           في

 والثقافیة واإلسهام في المبادرات الخیرّیة والمشاریع اإلرسالیة.

للرجال مشترك حضور تحقیق إلى یرمي راعوي، بمجهود القیام من إذن بّد              ال
أكثر الخالصیة، الكنیسة رسالة في العلمانیین المؤمنین مشاركة لتصبح           والنساء،

 اكتماًال وانسجامًا وإثمارًا.

وتعاونهم، والنساء للرجال ق المنسَّ الحضور یفرض الذي األساسي الباعث           إن
من المزید تأمین في قلنا كما فقط یكمن ال التعاون، وهذا الحضور هذا               ویبّرر
الجانب مجاراة في باألحرى، وال الرعوي، الكنیسة لنشاط والفعالیة           التعبیر
هذا إن بل والنساء، الرجال بین بالطبع یجمع الذي البشري، للتعایش             االجتماعي
الذي اهللا، قصد مع یتجاوبان التعاون وهذا الحضور هذا كون في یكمن              الباعث
الرجل خلق والنذي اثنین" بین "وحدة البشري الكائن یكون أن البدء" "منذ              شاء
الوقت وفي أخرى، جماعة لكل مصدرًا تكون ُأولى، أشخاص كجماعة            والمرأة
حیاة سر علیها یقوم التي األشخاص، بین المتبادل الحب لجماعة "عالمة"             عینه،

 اهللا الواحد والثالوث الداخلیة.

ذات في واألساسیة واألدق األعم الطریقة تصبح خاص، بنوع السبب،            لهذا
الكنیسة حیاة في والمتناغم، ق المنسَّ والنساء الرجال حضور لتأمین           الوقت،
معًا ویضطلعوا المسیحیة، واألسرة الزوجین بمهمات أوًال یقوموا أن           ورسالتها،
والحیاة الحب أشكال تنوُّع وُیعَلن ُیستشفُّ ذلك، خالل ومن           بمسؤولیاتهم.
إرشادنا في جاء وكما واألخویة. والبنویة واألمومیة واألبویة الزوجیة           المختلفة:
المسیحیة األسرة كانت "إذا الیوم": عالم في المسیحیة العائلة "وظائف            في



في مشاركتها فإن واألسرار اإلیمان خالل من روابطها المسیح یجدد            جماعة
أن العروسین على فإن وعلیه، جماعیة. بطریقة تتم أن جب الكنیسة             رسالة
یعیشوا أن وأوالدهما األبوین وعلى كزوجین، والعالم للكنیسة خدمتهما           یعیشا
في اهللا ملكوت تبني ذلك، عن فضًال المسیحیة، واألسرة كأسرة... الخدمة             هذه
حینئٍذ له. والممیِّزة الحیوي، بوضعها الخاصة الیومیة، الشؤون عبر           التاریخ
النبویة – وكنیسته المسیح یسوع رسالة في المسیحیة األسرة مشاركة            تتجسد
في الُمعاش والعائل الزوجي الحب إطار في وتتحقق – والملوكیة            والكهنوتیة

 ثروة ِقَیمه العجیبة، وفي ما یقتضیه من عطاٍء كّلي وأمانة وِخْصب" (195).

یجب الذي بالمفهوم ذّكروا قد المنظور هذا من انطالقًا األساقفة مجمع آباء              إن
الرجل وُیلهم ینیر أن له لیتهیأ والمجتمع الكنیسة في الزواج، سر به یضطلع               أن
من "أنه على اآلباء رّكز المعنى وبهذا المتبادلة. عالقاتهما في            والمراة
علیها تنطوي التي الرجاء رسالة مسیحي كل یعیش أن والُملّح،            الضروري
یكّرس الذي الزواج سر إن الرسالة. هذه ُیعلن وأن والمرأة، الرجل بین              العالقة
بكنیسته، المسیح لعالقة "عالمًة" وُیعلنها الزواجّیة، صورتها في العالقة           هذه
عالم إلى تنقل أن الكنیسة وعلى الكنیسة. لحیاة بالنسبة جدًا هامًا تعلیمًا              یتضّمن
عالقاتهما جمیع في والمرأة الرجل ُیلهم أن یجب الذي التعلیم، هذا             الیوم
وكان .(196) الثروات" هذه استثمار في تتوسع أن أیضًا وعلیها            المتبادلة.
على جدید من التركیز الضروري "من أنه الحظوا حین حق، على             اآلباء
الدعوات ازدهار لتعزیز ،(197) األمومة" واحترام الُبُتولة تقدیر          وجوب
نموها سبیل وفي الحي، الكنسیة الشركة إطار في والمتكاملة،           المختلفة

 المتواصل.

  
 مرضى ومتألمون

اآلالم من عدیدة أشكاًال یوم كل یختبر لكنه الفرح، إلى مدعّو اإلنسان إن -53              
والنساء، الرجال إلى الموّجه النداء بهذا مجمعهم األساقفة ختم وقد            واألوجاع.
مجتمع من والمنبوذون الُمْهَملون "أیها المتنّوعة: واألوجاع باآلالم          المصابین
والسجناء رون والمهجَّ والجائعون والفقراء والُمعاقون والمرضى        االستهالك
یا وأنتم العزلة في العائشون واألشخاص اللقطاء واألوالد والُمسّنون           والبّطالون
الكنیسة إن اإلباحي، مجتمعنا عن الناجمة العنف، ضروب وكل الحرب            ضحایا



وتجعلكم الفدائیة، آالمه في وُتشرككم الرب إلى تقودكم التي آالمكم في             تشارككم
الحب. یكون كیف بأسره العالم لتعّلموا علیكم نعتمد إننا الفداء. نور في              تعیشون
یحق الذي المكان الكنیسة، وفي المجتمع في لتشغلوا وسعنا في ما كل              وسنبذل

 لكم أن تشغلوه" (198).

جمیع إلى أنظارنا ِلتَّتجه له حدود ال الذي البشریة، اآلالم عالم إطار              وفي
اإلنسان یجّسدون المرضى ألن أشكالها، اختالف على باألمراض،          المصابین

 المتألم، تجسیدًا أكثر تواترًا وشیوعًا.

مرَسلون أیضًا هم المرضى إن فرد: كل وإلى الجمیع، إلى موّجه الرب              ونداء
صفاء ویزعزع الجسد، أعضاء ُیضني الذي العبء، ُیْثنیهم وال كرمه، إلى             كَفَعلة
دعوتهم یعیشوا أن على یحّثهم بل فیه، والعمل الكْرم إلى الذهاب عن              النفس
أكثر بل جدیدة بوسائل اهللا ملكوت تنمیة في ویشاركوا والمسیحیة،            اإلنسانیة
یفتح نوٌر أوًال فهو الرسول، بولس كالم من منهجهم یستوحوا أن وعلیهم              فعالیة.
المسیح شدائد من ینقص ما "ُأتمُّ ذاتها: بحالهم الخاصة النعمة معنى على              أعینهم
االكتشاف هذا وكان .(1/24 (كول الكنیسة" هو الذي جسده ألجل جسمي             في
(كول أجلكم" من احتملها التي اآلالم في اآلن أفرح "إّني للرسول: فرٍح             مصدر

.(1/24 

الروح فرح أیضًا هم قلوبهم في یحملوا أن المرضى من كثیرون             ویستطیع
یسوع. لقیامة شهودًا یكونوا وأن (1تسا1/6) شدید" ضیٍق في كونهم مع             القدس،
لمن "إنه األساقفة: مجمع جلسات إحدى في ألقاه خطاب في ُمعاق، قال              وقد
حیاتهم في ُیعانون الذین المسیحیین، یدعو اهللا أن نوضح أن بمكان             األهمیة
إلى الخاصة أوجاعهم یضّموا ألن فقط لیس والشیخوخة، واأللم المرض            حاالت
ولفرح التجدید، لطاقات اآلن منذ أیضًا قلوبهم یفتحوا ألن بل المسیح،             آالم
(2كو4/10 الفرح" وهذا الطاقات هذه اآلخرین إلى ینقلوا وأن الناهض،           المسیح

 و11 و1بط4/13 وروم 8/18 وما یتبع) (199).

"التي جهتها من الكنیسة أن الخالصي" "األلم الرسولیة الرسالة في ورد             وقد
للقاء تسعى أن علیها یتوّجب المسیح، صلیب بواسطة الفداء سر من             انبثقت
نفسه هو "اإلنسان یصبح اللقاء، هذا وفي خاص، بنوع األلم طریق على              اإلنسان
طریق هو المتألم اإلنسان إن .(200) الطرق" أهم من وهذا الكنیسة"             طریق
في َیْمِض لم "الذي الصالح السامري نفسه، المسیح طریق أوًال ألنه             الكنیسة،



وخمرًا، زیتًا علیها وصبَّ جراحاته، وضمد إلیه ودنا علیه تحنن "بل             طریقه"
 وحمله على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى بأمره: (لو34-10/32).

إلى الصالح السامري مثل القرون، مّر على المسیحیة، الجماعة نقلت            لقد
والمعّزي، الشافي المسیح حب معلنًة الغفیر، والمتألمین المرضى          جمهور
لخدمة سة المكرَّ الرهبانیة، الحیاة شهادة خالل من هذا تمَّ وقد إیاه.             وناشرًة
التزامًا الصحیة، بالخدمات المهتّمین األشخاص، جمیع التزام وعبَر          المرضى،
حضورًا ذاتها، الكاثولیكیة العالج ودور المستشفیات في الیوم ونرى یكّل.            ال
الحضور هذا معه أصبح حدٍّ إلى یتكّثف ونساء، رجاًال العلمانیین،            للمؤمنین
ممرضین أو كانوا أطباء بالذات، هؤالء إن وحدهم. علیهم وقاصرًا أحیانًا             كامًال
هم المتطوعین والمعاونین جمیعًا الصحیین المستخدمین عن فضًال          وممرضات،
 المدعوون لیكونوا صورًة حیة للمسیح وكنیسته في محبتهم للمرضى والمتألمین.

  
 عمل رعوي متجدد

یسوع من الكنیسة تسلَّمته الذي الثمین، اإلرث هذا یتقّلص ال أن یجب -54             
فأكثر، أكثر وتنمیته، استثماره یجب بل (201) والنفس" الجسد "طبیب            المسیح
المرضى سبیل في جدیدًا دفعًا وإعطائه الرعوي، العمل استئناف طریق            عن
ما وتعزیز بدعم جدیرًا العمل هذا یكون أن ویجب معهم. وبالتعاون             والمتألمین
للشخص، فعلیة ومساعدة ومشاركة وحوار وإصغاء وحضور اهتمام من           نقدمه
بل بالحیاة، ثقبه فقط لیس واأللم، المرض بسبب قاسیًا، امتحانًا ُتمتحن             حینما
في له تجسیٍد أبلغ الرعوي التجدد هذا ویجد األبوي. وبحبه باهللا إیمانه              كذلك
في صمودهم هذا فیعّزز نیَّتهم، وعلى المرضى مع المقدسة باألسرار            االحتفال

 حالة الوجع والوهن، وكذلك رجاءهم في حالة الیأس، ویفتح مجاًال للقاء الفرح.

یجب الذي والمكثف والمتجدد الرعوي العمل لهذا األساسیة األهداف أحد            وإن
المریض إشعار هو الكنسیة، الجماعة عناصر جمیع قة منسَّ بطریقة یشمل            أن
عنصرًا بل وخدماتها، الكنیسة محبة من مستفیدًا فقط لیس بأنه والمتألم             والُمعاق
یجب المنظور هذا ومن والخالص، التبشیر مجال في ومسؤوًال أیضًا            فاعًال
في ُتدرجها وأن المجتمع، صمیم في الخالص ُبشرى ُتعلن أن الكنیسة             على
التي األحادیث كل بالنقد تتناول والتي البشري، العذاب معنى فقدت التي             الثقافات
اإلنسان أن للمأل ُتعِلن الخالص ُبشرى إن الحیاتي. الواقع هذا في             تصبُّ



في ینطوي، أنه باعتبار إیجابیًا، معنى األلم في یجدا أن یمكن نفسه،              والمجتمع
فرح وفي المخلِّصة المسیح آالم في المشاركة أشكال من شكل على             توجهه

 قیامته، كما ینطوي بالتالي على طاقٍة لتقدیس النفس وبناء الكنیسة.

عن فقط یصدر لم إذا للتصدیق، قابًال ُیصبح هذه الخالص بشرى إعالن              إن
بصحة یعتنون الذین شهادة كانت سواء الحیاة شهادة عبر مرَّ بل             الشفتین،
وعیًا ازدادوا إذا أنفسهم، المرضى شهادة أو والمتألمین، وبالُمعاقین           المرضى

 لمكانتهم ولرسالتهم في الكنیسة، وفي سبیل الكنیسة، واضطلعوا بمسؤولیاتهم.

الواسع، البشري العذاب عالم في تمر وأن المحبة" "حضارة تزدهر أن شئنا              وإذا
التي الخالصي" "األلم الرسولیة الرسالة جدید، من نتأمل وأن نقرأ، أن بنا              یجدر
الجلجلة صلیب قدم على بالروح یتجمَّع أن لضروري "إنه بخاتمتها: هنا             نذّكركم
ألنهم إّال لشيء ال یتعّذبون الذي أولئك السیما بالمسیح، المؤمنین المتألمین             كل
نفسه الرب قّدموا ما إذا حتى القبر من والناهض المصلوب، بالمسیح             یؤمنون
الصالحة، النوایا ذوي كل الصلیب قدم على أیضًا َوْلیتجمَّع الجمیع. وحدة             ألجل
باآلالم اضطلع الذي اآلالم، ورجل اإلنسان" "فادي هو الصلیب على المعلَّق             ألن
أن یستطیعون وهكذا األزمنة، كل في البشر یعانیها التي والنفسیة،            الجسدیة
جمیع على الصحیحة واألجوبة الخالصي، آالمهم ُبْعَد المحبة في           یكتشفوا
نتوقف الصلیب، قدم على واقفة كانت التي المسیح أم مریم مع وإننا              تساؤالتهم.
شاركوا الذین القدیسین، جمیع إلى ونبتهل الیوم، إنسان ُصلبان من مقربة             على
ُیساندونا أن إلیهم ونطلب خاصة مشاركة القرون، مر على آالمه، في             المسیح
منكم نطلب الضعفاء أیها أنفسكم وأنتم المعّذبین. جمیع یا مساعدتكم نطلب             كما
بصلیب المتحدة آالمكم، َوْلتكن والبشریة. للكنیسة قوة مصدر تصبحوا           أن
مسرح على والشر الخیر بین الدائر العنیف، الصراع في المنتصرة هي             المسیح،

 عالمنا المعاصر" (202).

  
 حاالت الحیاة والدعوة

والراهبات والرهبان الكهنة اهللا: شعب في أعضاء الَكْرم َفَعلة كل إن -55            
الكنسیة، الشركة موضوع الوقت ذات في هم الذین وجمیع العلمانیین،            والمؤمنین
كْرم في نعمل منا فرج وكل جمیعًا إننا ومادتهما. الخالص رسالة في              والمشاركة

 الرب الوحید والمشترك بیننا، من خالل مواهب وخدمات مختلفة ومتكاملة.



الوحیدة الكرمة أغصان هم العمل، صعید قبل الوجود صعید على            والمسیحیون
بقوة المبني الواحد، الرب جسد في الحیة األعضاء إّنهم المسیح. التي             المخصبة،
الكرمة أغصان هم العمل صعید قبل الوجود، صعید على نقول وإذ             الروح.
الواحد، الرب جسد في الحیة األعضاء إنهم المسیح. هي التي المخصبة،             الوحیدة
النعمة حیاة فقط نعني ال الوجود، صعید على نقول وإذ الروح. بقوة              المبنّي
المقدسة الكنیسة أّمنا ِلِخصب واألغنى األول المصدر هي التي           والقداسة،
الكهنة بها یّتصف التي الحیاة، قداسة أیضًا نعني بل واإلرسالّي،            الرسولّي
والمؤمنون العلمانیة، الجمعیات وأعضاء والراهبات، والرهبان        والشمامسة

 العلمانیون.

أن حد إلى بینها ما في مّتحدة الشركة، – الكنیسة في المختلفة الحیاة حاالت                إن
بینها. المشترك العمیق معناها في واحدة إنها األخرى. إلى هة موجَّ منها حالٍة              كل
الجمیع، لدى المتساویة المسیحیة، الكرامة إطارها في ُتعاش حیاة أنماط            إنها
ومتكاملة مختلفة األنماط وهذه المحبة. كمال في القداسة، إلى الشاملة            والدعوة
فیما غیره، وبین بینه الخلط یمكن ال الذي الفرید، وجهه منها لكل أن بحث                معًا،

 كل منها في ذات الوقت على عالقٍة بجمیعها وفي خدمتها.

تؤدي وهي العلماني. بالطابع خاص، بنوع تتسم، العلماني المؤمن حیاة            فحالُة
تنطوي لما والراهبات، والرهبان الكهنة أمام بطریقتها تشهد إذ كنسیة،            خدمة
كما الخالصي، اهللا تدبیر إلى بالنسبة معنى، من والزمنیة األرضیة لشؤون             علیها
الحضور مستمرة بصفة یكفل بدوره فإنه الخدمة كهنوت أما بذلك. تذّكرهم             أنها
فإنها الرهبانیة، الحیاة أما واألمكنة. األزمنة مختلف في الفادي، للمسیح            السري
إلى الكنیسة ِلُنزوع أخرى، بعبارة أو االسكاتولوجي، الكنیسة لطابع           تشهد
والفقر العفة نذور عبر وتتذّوقه أوانه، قبل وُتظهره إلیه ترمز الذي اهللا              ملكوت

 والطاعة.

بغیرها عالقتها في منها، حالة كل أو ُمْجَمِلها في سواء الحیاة، حاالت كل               إن
"سر في العمق، في تتوّحد مختلفة، حیاة أنماط إنها الكنیسة. تنمیة خدمة في               هي
الكنیسة رسالة ِضْمن عمیقة، بدینامیة بینها ما في ق وُتَنسِّ الكنسیة،            الشركة"

 الواحدة.

في ویعیشه المسیح سر غنى عن والمتجانس، الوحید الكنیسة، سر یكشف             وهكذا
یرددوا، أن لآلباء راق كما والكنیسة، الدعوات. وتنّوع الحیاة حاالت            مختلف



تنّوعها في وأّخاذة عجیبة وثمار وزهور ونباتات أعشاب فیه تنبت حقًال،             تشبه
أفضل ولكّن كثیرة، ثمارًا ُینتج حق "هناك أمبروسیوس: القدیس هذا في قال              وقد
هذه ُینتج الكنیسة حقل أن والحال معًا. وزهورًا ثماراًُ ُینتج الذي هو              الحقول
الغابات فه تقشُّ في یشبه التَرمُّل وهناك تزهر، الُبتولة ترى أن یمكنك فهنا              وتلك.
العالم أهراءات تمأل والتي الكنیسة تباركها التي األعراس وهنالك السهل،            في
كرمة ثمار وكأنها یسوع، الرب معاِصر تفیض فیما الحصاد. وافر من             الفسیحة

 مزدهرة، تلك الثمار التي تمّثل ثروة األعراس المسیحیة" (203).

  
 الدعوات العلمانیة المختلفة

ففي الحیاة. حاالت من حالة كل داخل في أخیرًا یتجّلى كثرته في التنّوع إن -56               
الدروب مختلف أخرى وبعبارة مختلفة، دعوات نرى العلمانیة الحیاة           نطاق
دعوات فهناك العلماني. المؤمن یسلكها أن یمكن التي والرسولیة،           الروحیة
هذا في بنا ویجدر "عامة". علمانیة دعوة إطار في تنبت "خاصة"             علمانیة
عن وأسفرت الكنیسة، في حدیثًا نضجت التي الروحیة، الخبرة نذكر أن             الصدد،
المؤمنین انفتح وقد األشكال. المختلفة العلمانیة الجمعیات من العدید           ظهور
بالفقر المتعّلقة اإلنجیلیة، المشورات ممارسة مجال أنفسهم والكهنة          العلمانیین
الكلیة المحافظة مع الوعود، قطع أو النذور إبراز طریق عن والطاعة،             والعفة
مجمع آباء الحظ وقد .(204) واإلكلیریكیین بالعلمانیین الخاص الوضع           على
َعْبَرها یتطّوع الذات، تكریس من أخرى أشكاًال أیضًا ُیحدث الروح "أن             األساقفة

 أشخاص، بدون أن یتخلَّوا قطعیًا عن حیاتهم العلمانیة" (205).

َبَرع الذي األسیزي، فرنسیس للقدیس جمیلة صفحة بتالوة قلناه، ما لنختم             وإّنا
عن حدیثه سیاق في إنه .(206) العلمانیین لدى الروحیة الحیاة تنمیة             في
بسیط بأسلوب ق تطرَّ الروح" بحسب "الحیاة أو المسیحي، الكمال أي            "التقوى"
إلى الوقت ذات في ق تطرَّ كما القداسة، إلى المسیحیین جمیع دعوة إلى              ورائع،
قال: الدعوة. هذه تحقیق خالله، من مسیحي، كل یستطیع الذي النوعّي،             الشكل
(تك جنسه بحسب كال تثمر، بأن النباتات أوصى الكون خلق عندما اهللا، أن              "كما
بثمار یأتوا أن الحیة، كنیسته نباتات وهم المسیحیین، یوصي كذلك (1/11           
الخادم وعلى والِحَرفّي، النبیل على ودعوته. واقعه بحسب واحد كل            التقوى،
وفضًال مختلفة. بطرق التقوى یمارسوا أن والمتزوجة، األرملة وعلى           واألمیر



عمله، وطبیعة فرد، كل طاقات مع التقوى ممارسة تتالءم أن یجب ذلك،              عن
الجنود َسِریَّة عن التقوى إقصاء نحاول أن بدعة بل لخطأ وإنه حاله...              وواجبات
هذه كانت من أن صحیٌح المتزوجین. وبیت األمراء، وبالط الِحَرفیین            ودّكان
للتصّوف انقطعوا من یمارسها كما التقوى، یمارسوا أن یستطیعون ال            دعواتهم
المذكورة، الثالثة غیر للتقوى، أخرى أشكال هناك ولكن والرهبنة، الدیر            وحیاة
كّنا، أینما نستطیع، إننا العلمانیة.. بالحیاة الملتزمین الكمال إلى تقود بان             جدیرة

 بل یتوجب علینا أن نصبو إلى الكمال" (207).

تّتسم أن "یجب الثاني: الفاتیكاني المجمع أعلن النظرة، ذات من            وانطالقًا
فرد. كل حیاة أوضاع باختالف تختلف خاصة، بمیزات العلمانیین           روحانیة
المرض حالة وهناك والترّمل، العزوبة وحیاة والعائلیة الزوجیة الحیاة           فهناك
انقطاع، بال ُینمي، أن إذن فرد كل وعلى واالجتماعي. الِمَهني العمل             ونوع
وأن حیاته، أوضاع مع تتالءم التي تلك السیما له، المعطاة والمواهب             المزایا

 یستثمر المواهب التي خّصه الروح القدس بها". (208).

وباألحرى ما وجه على أیضًا یصح الروحیة، الدعوات إلى بالنسبة یصح             وما
لجمیع َعْبرها یتهیأ التي تنّوعها، في المتناهیة غیر األسالیب، إلى            بالنسبة
فیه ویعملوا الرب َكْرم في َفَعلة یكونوا أن منهم، واحد ولكل الكنیسة،              أعضاء
نطاق وفي شخصیًا الحقیقة في مدعو، فرٍد كل إن السري. المسیح جسد              لبناء
ملكوت مجيء سبیل في الخاص بدوره لالضطالع الفرید، الشخصي           تاریخه
وغیر ُمَخبَّأة الوزنات، أصغر كانت وإن وزنٍة، أیة تبقى أن یجوز وال              اهللا.

 مستثمرة. (متى25/24- 27).

من نال بما اآلخرین واحٍد كل "لیخدم التحذیر: هذا الرسول بطرس إلینا              ویوّجه
 المواهب، كما یلیق بالوكالء الصالحین على نعمة اهللا المتنّوعة" (1بط4/10).

  
  

 الفصل الخامس

  
 لتأتوا بثمار

 تثقیف المؤمنین العلمانیین

  



 تنمیة مستمرة للنضوج

وجٍه عن لنا یكشف اإلنجیل، في الوارد واألغصان، الكرمة مثل إن -57            
النمو، إلى دعوة إنه ورسالتهم. العلمانیین المؤمنین لحیاة آخر           أساسي
كالكّرام بكرمه یعتني اآلب فاهللا اإلثمار... من والمزید النضوج، في            واالستمرار
إله یا "ارجع االبتهال: بهذا اهللا، حضور بحرارٍة یستعجل وإسرائیل            النشیط،
یمینك! غرس واْحِم الكرمة، هذه وتعهد وانظر، السماء من تطّلع            الجنود.
الكرمة "أنا اآلب: عمل عن بدوره یسوع ویتحدَّث (16 80/15و            (مزمور
بثمر یأتي ما وكل ینزعه، بثمر یأتي ال فيَّ غصن كلُّ الحارث. وأبي               الحقیقیة،

 ُینّقیه لیأتي بثمر أكثر" (یو15/ 1و2).

"َمن المسیح: یسوع هي التي الكرمة، في باندراجها منوطة األغصان حیوّیة             إن
تعملوا أن تستطیعون ال بدوني ألنكم كثیر، بثمر یأتي فهو فیه، وأنا فيَّ               یثبت

 شیئًا" (یو15/5).

وال واإلثمار، والنضج النمو إلى إیاه داعیًا الحر، اإلنسان إلى ه یتوجَّ اهللا              إن
المسؤولیة هذه إلى یسوع ویشیر بمسؤولیته. یضطلع أن إّال اإلنسان            یمكن
كالغصن خارجًا ُیطَرح ، فيَّ یثبت ال أحد كان "إن بقوله: معًا والمثیرة              الرهیبة

 فیجف، فیجمعونه في النار فیحترق" (یو15/6).

تندرج مسؤوًال، بصفته المدعو، والشخص الداعي اهللا بین الحوار هذا إطار             في
س كرَّ ومتواصًال، كامًال تثقیفًا العلمانیین، المؤمنین تثقیف ضرورة بل           إمكانیة،
أن بعد باألخص فإنهم اهتمامهم. من كبیرًا قسطًا وبحق األساقفة، مجمع آباء              له
تحقیق إلى ترمي متواصلة شخصیة "عملیة بأنه المسیحي التثقیف           وصفوا
الروح من وبإرشاد اآلب، لمشیئة طبقًا المسیح، مع والتشابه اإلیمان، في             الُنضج
من یكون أن یجب العلمانیین المؤمنین "تثقیف أن بوضوح أّكدوا            القدس"
َتُصبُّ بحیث الرعوي، النشاط برامج في ُیدّرج وأن األبرشي، العمل            أولویات

 في هذا الهدف جهود الجماعة، من كهنة وعلمانیین ورهبان" (209).

  
 اكتشاف دعوة الشخص ورسالته وَعْیُشُهما

لدعوتهم اكتشاف هو العلمانیین المؤمنین تثقیف من األساسي الهدف إن -58           
هذه ِلَعْیش یوم، بعد یومًا یتعمق واستعداد وضوحًا، یوم كل یزداد             الشخصیة،

 الدعوة، عن طریق االضطالع برسالتهم الخاصة.



في ألعمل ویرسلني یدعوني إنه َكْرمه. إلى كفاعل ویرسلني یدعوني اهللا             إن
الشخصیتین الرسالة وهذه الدعوة هذه إن التاریخ. في ملكوته مجيء            سبیل
عملیة لكل الدافعة القوة وُتشّكالن ورسالته، علماني مؤمن كل كرامة            تحددان
بفرح الكرامة هذه َوْعي على العلماني المؤمن مساعدة إلى تهدف التي             التثقیف،

 وشكر، وعلى مواجهة هذه المسؤولیة بأمانة وسخاء.

لالستبدال، قابلین غیر فریدین، كأشخاص وأحّبنا األزل، منذ فینا افتكر اهللا             إن
خرافه "یسمي الذي الصالح كالراعي الخاص، باسمه منا واحد كل            داعیًا
خالل من إّال منا لكٍل ینكشف ال األزلي اهللا قصد لكن (یو10/3).              بأسمائها"
إّال ینكشف ال الفعل بذات فهو الزمن. في ُصروفها وتعاُقب حیاته،             تطور

 تدریجیًا وعلى وجٍه ما یومًا بعد یوم.

الرب یریده ما حقیقة نكتشف أن شئنا إذا عنها، غنًى ال شروطًا هناك أن                والحال
اهللا، كلمة إلى والطّیع الَیِقظ اإلصغاء هي الشروط وهذه حیاتنا. واقع في              مّنا،
والتبصر ومحب، حكیم روحي بمرشد واالتصال والمستمرة، الصادقة          والصالة
األوضاع مختلف وفي علیها، اهللا ائتمننا التي والوزنات، المواهب           في

 االجتماعیة والتاریخیة المحیطة بنا.

حد إلى وحاسمة هامة فترات ذلك، عن فضًال العلماني، المؤمن حیاة في              وإن
بین ومن علیها. یأتمنه التي الرسالة ولتقبُّل له، اهللا دعوة لتمییز ومؤاتیة              كبیر،
الكْرم كرّب الرب، أن أحٌد ینَس ال ولكن والشباب. المراهقة سن الفترات،              هذه
إرادته على ُیْطِلعه أنه بمعنى اإلنسان یدعو اإلنجیلي، المثل في ذكره جاء              الذي
فإن ولهذا العمر. ساعات من ساعة كل في ودقیقة، ملموسة بطریقة             المقدسة
والمستمرة، األساسیة الحالة هو اهللا، صوت إلى المتلهف التنّصت أي            التیقظ،

 التي تالزم تلمیذ المسیح.

ظروف شتى في منا اهللا یریده ما معرفة مجرد هنا المراد لیس حال، أیة                وفي
الموّجهة اهللا، أم مریم كلمات به تذّكرنا ما وهذا أیضًا. اهللا مشیئة تلبیة بل                الحیاة،

 إلى الخدام في عرس قانا الجلیل: "افعلوا كل ما یأمركم به!" (یو2/5).

فینا ُننّمي وأن ذلك، على قادرین نكون أن یجب اهللا، مشیئة نصنع أن شئنا                وإذا
حد على أبدًا، عنا تتخّلى لن النعمة وهذه طبعًا. اهللا بنعمة القدرة، هذه الدوام                على
.(210) القوة" سیعطیكم الكرامة، أعطاكم الذي "إن الكبیر: الون القدیس            قول

 إّال أن هذا یتطلب من كل مّنا تعاونًا حرًا ومسؤوًال.



وجمیع العلمانیین، المؤمنین جمیع تنتظر التي والشاغلة العجیبة المهمة هي            تلك
باإلیمان لهم ُأعطیت التي الثروات فأكثر أكثر َیُعوا أن انقطاع: بال             المسیحیین،
حین الرسول، بطرس علیه یحّثنا ما وهذا متزاید. بكمال یعیشوها وأن             والعماد،
"وكأطفال المسیحیة: الحیاة مرحلَتي إیاهما معتبرًا والنمّو، المیالد عن           یتحّدث
1) للخالص" به لتنموا فیه، غش ال الذي العقلي، اللبن إلى ُتوُقوا حدیثًا،              ُولدوا

 بط 2/2).

  
 تثقیف كامل للعیش في وحدة الحیاة

هذه وتحقیق الخاصتین، ورسالتهم العلمانیین المؤمنین دعوة اكتشاف إن -59          
تلك الوحدة، في للحیاة تهیئتهم وجوب على ینطویان الرسالة، وهذه            الدعوة
وفي الكنیسة في كأعضاء بالذات، كیانهم في ِسَمَتها یحملون التي            الوحدة

 المجتمع البشري.

المسّماة الحیاة إحداهما متوازیتین: حیاتین بین وجوُدهم َیجمع أن یمكن            وال
"علمانیة" لها ُیقال التي واألخرى ومقتضیاتها، ِبِقَیِمها كذلك وهي           "روحیة"
السیاسي، وااللتزام االجتماعیة، والعالقات والعمل األسرة حیاة في          تتمثل
المسیح، هي التي الكرمة في والثابت المطعم الغصن إن الثقافیة.            والنشاطات
العلمانیة الحیاة قطاعات جمیع ألن والوجود، النشاط قطاعات كل في            ُیثمر
یسوع محبة ولتحقیق للوحي، تاریخیًا" "مجاًال یریدها الذي اهللا، تدبیر في             تندرج
التزام وكل حالة وكل نشاط كل إن اإلخوة. ولخدمة اآلب، اهللا لمجد              المسیح،
وتربیة األسرة إطار في والتفاني والحب العمل، في والتضامن كالكفاءة –             ِفعلي
كل – الثقافة عالم في الحقیقة وإدارج والسیاسیة، االجتماعیة والخدمة            األوالد،
) مستمرة" بصفٍة والمحبة، والرجاء اإلیمان "لممارسة مؤاتیة فرصة یشكل           هذا

.(211 

العلمانیین، المؤمنین جمیع الثاني الفاتیكاني المجمع دعا هذه الحیاة وحدة            إلى
"إن والثقافة: اإلنجیل وبین والحیاة، اإلیمان بین الفصل خطورة إلى بقوٍة             ُمشیرًا
الزمنیة بمهماتهم یقوموا أن على المدینتین، مواطني المسیحیین، یحّث           المجمع
إهمال لهم یحق أنه یظّنون الذي ویخطأ اإلنجیل. روح ُمستلهمین وأمانة،             بحمّیة
اآلتیة. إلى طریقنا في وأننا باقیة، مدینٌة هنا لنا لیس أنه بحجة البشریة،               شؤونهم
آخذًا ا، ُملح واجبًا البشریة بالشؤون االهتمام من یجعل نفسه اإلیمان أن نُسوا              لقد



یرتكبه الذي الخطأ فداحًة یقّل وال منهم. لكلٍّ المالزمة الدعوة االعتبار             بعین
إلى كلیا االنصراف في الحق لهم أن یظّنون ذلك، عكس على الذین،              أولئك
في تقتصر التي الدینیة، حیاتهم عن تمامًا غریبة وكأنها األرضیة،            النشاطات
إن معّینة. أدبیة التزامات ببعض والقیام العبادة، شعائر ممارسة على            ُعرفهم
من هو منهم، للعدیدین الیومي والتصّرف إلیه، ینتسبون الذي اإلیمان بین             الفصل
أخطاء أكثر من هو منهم، للعدیدین الیومي والتصّرف عصرنا أخطاء            أكثر
هو ثقافة یصبح ال الذي اإلیمان، أن نؤّكد ولهذا .(212) خطورة"             عصرنا
 إیمان "لم یكتمل استیعابه، ولم یتّم التمّعن فیه، ولم ُیَعْش عیشًا صحیحًا" (213).

  
 أوجه الثقافة

الثقافة جوانب قة، وُمَنسَّ عدیدًة تندرج، للحیاة الشامل العرض هذا في -60           
 الكاملة التي یجب أن یتحّلى بها المؤمنون العلمانیون.

فرد، كل حیاة في ممتازًا مكانًا تحتّل أن یجب الروحیة الثقافة أن في شك                ال
إلرادة امتثاله عبَر المسیح، بیسوع الوثیق اتحاده باستمرار ُینمي ألن            مدعو
المجمع أعمال في ورد وقد والعدالة. بالمحبة إخوته، خدمة في وتفانیه             اآلب،
الكنیسة، ِضْمن بالمسیح، الوثیق االتحاد حیاة "إن یأتي: ما الثاني            الفاتیكاني
طریق عن السیما المؤمنین، جمیع بین المشركة الروحیة، اإلمدادات من            تتغذى
بهذه یستعینوا أن العلمانیین وعلى المقدسة. اللیتورجیا في الفاعلة           المشاركة
أن دون العادیة، وجودهم ظروف في الزمنیة، بواجباتهم للقیام           اإلمدادات،
من االتحاد، هذا تنمیة على عاملین بل حیاتهم، عن بالمسیح االتحاد             یفصلوا

 خالل القیام بأعمالهم طبقًا لمشیئة اهللا" (214).

لیس العصر، هذا في إلحاحًا، أكثر یوم كل یبدو العقائدي المؤمنین تثقیف              إن
على "الرد لضرورة كذلك دینامیًة، بطبیعته یولیهم اإلیمان في التعّمق ألّن             فقط
العالم مواجهة في (1بط3/15) فیهم" الذي الرجاء على دلیًال منهم یطلب             من
للقیام ُقصوى ضرورة هناك أّن هذا عن وینجم والمعّقدة. الخطیرة            وقضایاه
المختلفة، الحیاة وأوضاع السنَّ یراعي الدیني، التعلیم مجال في منّظم            بعمل
مواجهة من تتمّكن لكي المسیحیة، بالِقَیم الثقافة لتغذیة بعزٍم السعي عن             فضًال

 القضایا األبدیة والمشاكل الجدیدة التي تهزُّ الیوم اإلنسان والمجتمع.



بشتى الملتزمین، أولئك السیما العلمانیین، المؤمنین على خاص بنوٍع           ویتحّتم
الكنیسة عقیدة أدّق معرفة یعرفوا أن والسیاسیة، االجتماعیة بالقضایا           الطرق
وقد ُخَطِبهم. في مرات عدة األساقفة مجمع آباء به طالَب ما وهذا              االجتماعیة.
العمل في العلمانیین المؤمنین مشاركة عن حدیثه سیاق في المجمع، هذا             قال
السیاسي، الصعید على یحققوا أن على العلمانیین حّث یكفي "ال            السیاسي:
بالِقَیم االعتراف على اآلخرین َحْمل أي النبیل، المشروع هذا فاعلة،            وبطریقة
نقّدم لم ما الهدف، هذا تحقیق یستطیعوا لن إنهم وتقدیرها. والمسیحیة             اإلنسانیة
الكنیسة عقیدة إلى بالنسبة السیما االجتماعي، َوْعیهم بتثقیف الكفیلة الوسائل            لهم
والتوجیهات الُحكم، ومقاییس التفكیر مبادئ على تنطوي التي          االجتماعیة،
والتحرر"، المسیحیة الحریة في "مذكرة اإلیمان: عقیدة مجمع (انظر           العملیة"
وأن الدیني، للتعلیم األساسي المنهج في ُتدَرج أن یجب العقیدة هذه إن .(72               عدد
أن بنا ویجدر والجامعات، المدارس في كما متخصصة، دورات في ح            ُتوضَّ
وظروف تتالءم أنها أي دینامیكیة، هي االجتماعیة الكنیسة عقیدة أن إلى             نشیر
مسلكّیة، مبادئ یعرضوا أن علیهم یتوّجب بل للرعاة، ویحّق والمكان.            الزمان
أن المسیحیین جمیع وعلى المجاالت، من وغیره االجتماعي، النظام مجال            في
في الفاعلة، العضویة تبقى أن على اإلنسان، حقوق عن الدفاع في             یجتهدوا

 األحزاب السیاسیة، قاصرة على العلمانیین" (215).

ثقافة ُمْجَمل في مكانًا له یجد أن یجب اإلنسانیة الِقَیم بتنمیة االهتمام              وإن
إلى بالنسبة أهمّیته االهتمام لهذا وإن واالتحادیة. الكاملة العلمانیین،           المؤمنین
الثاني: الفاتیكاني المجمع قال بالضبط هذا وفي والرسولي. اإلرسالي           العمل
العائلي والِحّس المهنّیة، الكفاءة كبیرًا تقدیرًا یقّدروا أن العلمانیین           "على
العدالة وروح كاإلستقامة االجتماعیة، بالحیاة المّتصلة والصفات         والمدني،

 واإلخالص والرقة والمروءة التي ال تستقیم حیاة مسیحیة بدونها"(216).

  
 معاونو اهللا المربي

وما األشخاص، هم َمن المؤمنون؟ یتثّقف الوسائل وبأي األماكن أي في -61            
 هي الجماعات المدعّوة للقیام بواجب تثقیف العلمانیین تثقیفًا كامًال واتحادیًا؟

تستمد كذلك واألمومة، باألبّوة وثیقًا ارتباطًا مرتبطة اإلنسان تربیة مهّمة أن             كما
ویرّبیهم. أوالده یحّب الذي اآلب ألنه اهللا، من وقّوتها أصلها المسیحیة             الثقافة



نشید من مذهلة فقرٍة في ورد كما لشعبه، واألكبر األول المربي هو اهللا إن                نعم،
بّریة، أرٍض في َلِقَیُه میراثه، َحْبُل یعقوب شعُبه، الرب نصیب "ألن             موسى:
ُیثیر الذي كالنسر عیِنه، كإنساِن وصانه وأرشده أَطافه، خرٍب َبْلَقٍع خالٍء             وفي
الرب ریِشه. على ویحملها فیأخذها جناَحْیه، ویبسط یرّف فراِخه، وعلى            فراخه،

 وحده اقتاده، ولیس معه إلٌه غریب" (تث 32/ 10-12 و8/5).

كل قلب الصمیم في ویمّس المعّلم، یسوع في ویكتمل یظهر التربوي اهللا عمل               إن
سواء مدعّوة األم – والكنیسة الدینامیكي. القدس الروح حضور لفضل            إنسان،
التربوي العمل هذا في للمشاركة وتجسیداتها، تنظیماتها بمختلف أو           بذاتها
في الكنیسة، وفي الكنیسة ید على العلمانیون المؤمنون یتثقف وهكذا            اإللهي.
علمانیین. ومؤمنین ورهبان كهنة من أعضائها، جمیع بین متبادل وَتعاوٍن            شركٍة
الروح من الِخْصب أعضائها، تنّوع على بكاملها، الكنسیة الجماعة تستمّد            وهكذا
"إن یلي: Methode ما d'Olympeكتب المفهوم وبهذا فیه. وُتسهم          القدس،
في وكأنهم منهم، الكمال إلى أقرب هم َمن ید على وُیَربَّون ُیحَملون              الناقصین...
حصل ما وهذا .(217) وجمالها" الفضیلة عظمُة وَتِلدهم بهم لتحبل أّم،             حضن
وأدخلوه حنانیا) شخص (في بون الُمَدرَّ المسیحیون َحَمله الذي بولس،           للقدیس

 إلى الكنیسة، فأصبح بدوره، في ما بعد، كامًال وأبا روحیًا ألبناَء كثیرین.

روما بابا فیها یضطلع التي الجامعة، الكنیسة عمل أوًال هو التربوّي العمل              إن
مهمَّة تعود بطرس، خلیفة ِبِصفته وإلیه، العلمانیین. للمؤمنین أول كُمَربٍّ            بدوره
لدعوتهم األساسیة المقّومات المؤمنین جمیع ُیعّلم إذ اإلیمان" في إخوته            "تثبیت
في ُیصغوا أن العلمانیین المؤمنین وعلى والَكنسیتین. المسیحیتین          ولرسالتهم
تنقله ما إلى كذلك بل مباشرًة، عنه الصادر التعلیم إلى فقط لیس ُمِحبَّة،               طاعٍة

 إلیهم الوثائق الصادرة عن مجامع الكرسي الرسولي.

الكنائس عبر العالم، أرجاء كل في حاضرة والجامعة الواحدة الكنیسة إن             ثم
كّل في العلمانیین، المؤمنین عن شخصیًا مسؤول المحّلي واألسقف           الخاصة.
بسر واالحتفال بالكلمة، التبشیر طریق عن یثّقفهم أن فعلیه منها.            واحدة

 االفخارستیا وسائر األسرار، وتنشیط حیاتهم المسیحیة وتوجیهها.

بدورها فتقوم وتعمل. الرعیة توجد األبرشیة، أي الخاصة، الكنیسة نطاق            وفي
وإذ أفضل. وشخصیة مباشرة بطریقٍة العلمانیین، المؤمنین تثقیف في           األساسي
فإنها جماعة، وبكل بمفرده، شخص بكل االتصال في أكبر سهولة الرعیة             تجد



اللیتورجي الحوار وعلى اهللا، لكلمة اإلنصات على أعضائها لتدریب           مدعّوة
مفهوم إدراك على اآلخرین وَحْمل لإلخوة، محّبة حیاة وعلى اهللا، مع             والشخصي

 الشركة الكنسّیة، والمسؤولیة اإلرسالیة، بطریقٍة جّد مباشرة وعملیة.

كنسیة جماعات توجد والمشتتة، منها الكبیرة السیما الرعایا، بعض نطاق            وفي
َوْعي على َأْضَفت هي إن المسیحیین، تثقیف على كثیرًا تساعد أن یمكن              صغیرة
آباء أعلن وقد والتعمق. الدقة من مزیدًا واختبارهما، الكنسیة والرسالة            الشركة
یتبع دینّي تعلیم على یقوم المساعدة، من آخر نمطًا "هناك أن األساقفة              مجمع
محتویات بعض جدید من ویعرض الموعوظین، نظام بمثابة ویكون           العماد،
الثروات على االنفتاح إلى ُیصار بحیث المسیحیة" البالغین تنشئة "رتبة            كتاب
الناجمة والمسؤولیات قبوله، السابق العماد سر في الكامنة والعجیبة،           الطائلة

 عنه، وإلى َعْیش هذه الثروات وهذه المسؤولیات (218).

التي الثقافة إلى بالنسبة خاصة، أهمیة یرتدي الكنیسة أعضاء مختلف تكاُتف             إن
السیما رعیتهم، في أو أبرشیتهم في سواء العلمانیون، المؤمنون علیها            یحصل
األم الكنیسة، سر ُیظهر تكاُتٌف إنه والرسالة. الشركة بمضمون یتعّلق ما             في
العلمانیین، المؤمنین یساعدوا أن والرهبان الكهنة فعلى ویحققه.          والمربیة
للكهنوت حین والمرشَّ الكهنة األساقفة مجمع آباء دعا ولهذا بتثقیفهم.           ویضطلعوا
العلمانیین دعوة بتعزیز جدیرین یكونوا لكي بعنایة أنفسهم ُیِعّدوا           "ألن
بل یستطیعون، فإنه أنفسهم، العلمانیون المؤمنون أما .(219)          ورسالتهم"

 یتوّجب علیهم، أن یساعدوا الكهنة والرهبان في مسیرتهم الروحیة والرعویة.

  
 مجاالت أخرى للتربیة

طبیعیة مدرسة هي بیتیة" "كنیسة بصفتها أیضًا، المسیحیة األسرة إن -62           
بتربیة للقیام النعمة الزواج سر في یناالن واألم فاألب اإلیماني. للتثقیف             وأساسیة
أمام الشهادة یؤّدیان فهما الخدمة. هذه إلیهم وتوَكل مسیحیة، تربیة            أوالدهما
أن األطفال یتعّلم وحین معًا. والدینیة اإلنسانیة الِقیم إلیهم وینقالن            أوالهما،
بأنه ویشعرون اهللا، یسّبحوا أن عینه الوقت في یتعّلمون األولى، بالكلمات             ینطقوا
یعّبروا أن إمكانهم في أصبح ومتى ولطفًا. حبًا الُمفعم كاألب منهم             قریب
والشعور اآلخرین على االنفتاح من أیضًا یتمّكنون فإنهم حبهم، عن            باإلشارة
األسرة كانت وإذا البشریة. الحیاة معنى یحققون ذواتهم، یهبون إذ            بأنهم،



یتأكد أن على للكنیسة"، األول "االختبار الیومیة حیاتها أصبحت حقًا            مسیحیة
كنسیة جماعٍة مع والمسؤول، الفاعل األوالد اندماج َعْبر وینمو االختبار            هذا
إدراكًا المسیحیون واألهل الزوجان ازداد وكّلما المدني. المجتمع وفي           أوسع،
أصبح رسالتها، وفي الجامعة الكنیسة حیاة في تشارك البیتیة "كنیستهم            بأن
تكریس في الكامن الجمال ولتفهُّم الكنسّي"، "بالحس للتأثر استعدادًا أكثر            أوالدهم

 طاقاتهم لخدمة ملكوت اهللا.

مراكز وكذلك للتربیة، هاّمة مجاالت أیضًا هي توّفر والجامعات المدارس إن             ثم
األساقفة مجمع بیان في جاء وكما االنتشار. في الیوم اآلخذة الروحي،             التجدید
ُمجَمل في تكفي أن عن بعیدة المدرسة حیاة في المسیحیین األهلین مشاركة              إن
یجب لهذا عمیق. ثقافي بتطوٍر المّتسم والتاریخي، االجتماعي الحالي           وضعنا
بحصر كنسّیة، ولرسالٍة التربوي للعمل ذواتهم یكّرسون علمانیین مؤمنین           تأهیل
من مؤلفة تكون أن على وتنمیتها، تربویة" "جماعات إنشاء یجب كما             المعنى.
المؤمنین وعلى الشباب. عن وممثلین وراهبات ورهبان وكهنة ومعلمین           أهالي
أنهم یدركوا أن التربویة مهمتها المدرسة تمارس أن شاؤوا إذا            العلمانیین
مناسب مدني بتشریع المكفولة الصحیحة التربیة بحریة الجمیع بمطالبة           ملتزمون

.(220) 

المؤمنین جمیع إلى والتشجیع التقدیر عبارات األساقفة مجمع آباء ه وجَّ            وقد
وفي المدرسة في تربویة بمهمة یضطلعون الذین ونساء، رجال من            العلمانیین،
ة الُملحَّ الحاجة اآلباء ل سجَّ كما عمیقة. ومسیحیة وطنیة بروح التربیة،            معاهد
في والتعلیم التربیة بمهمة القائمون العلمانیون، المؤمنون لإلنجیل حقًا یشهد            ألن
حیاتهم بُقدوة وذلك كاثولیكیة، غیر أو كانت كاثولیكیة المدارس،           مختلف
أن على تعلیمهم، في المسیحیة الروح واستلهام المهنّي، وضمیرهم           وكفاءتهم
األهمیة َلِمن وإنه المختلفة. واألنظمة العلوم استقاللیة وبالطبع دائمًا،           ُیراعوا
من العلمانیون، المؤمنون به یقوم الذي والتقني، العلمي البحث یتخذ أن             بمكان
المؤمنین إلى الكنیسة وَتِكُل له. مقیاسًا ومتطلباته، ِقَیِمه بكامل اإلنسان            خدمة
اإلنجیل وبین والعلم اإلیمان بین القائم الوثیق، الرباط َجْعل مهمة            العلمانیین

 والثقافة البشریة أقرب إلى الفهم لدى الجمیع (221).

المجمع هذا أن األساقفة، مجمع عن الصادر البیان فقرات إحدى في َلنقرأ              وإّنا
وُیشید النبوّي"، بدورها القیام على الكاثولیكیة والجامعات المدارس          "یستحّث



المجمع ویدعو العلمانیین. من غفیر عدد اآلن وبینهم والمدّرسین، المربین            بتفاني
إن الجدیدة". "الوصیة ُیجّسدون الكاثولیكیة، التربیة ُدور في ونساء رجال            إلعداد
والجامعات المدرس في وراهبات، رهبان وكذلك معًا وعلمانیین كهنٍة           حضور
(انظر ثرواتها. على اإلطالع لهم وُیسّهل للكنیسة، حیة صورٍة أمام الطلبة             یضع
222) المدارس" في لإلیمان شاهد المربي "العلماني الكاثولیكیة: التربیة          مجمع

.( 

العلمانیین. المؤمنین تثقیف في دورها أیضًا والحركات والجمعیات          وللجماعات
عمیقة، ثقافة تؤّمن أن بها الخاصة أسالیبها ضمن تستطیع منها واحدة كل              إن
التي الثقافة إلكمال لها ُمتاحة والفرصة الرسولیة. للحیاة اختبارها في            راسخة
الثقافة هذه ولتجسید أخرى، وجماعات آخرون معّلمون ألعضائها          یوّفرها

 وتحدید نوعها.

  
 الثقافة التي یتبادلها الجمیع أخذًا وعطاء

وقد الجمیع. على وواجب للجمیع حق إنها للبعض. حكرًا الثقافة لیست -63            
الثقافة على الحصول إمكانیة تتوّفر "بأن الصدد، بهذا األساقفة مجمع آباء             طالب
هذه أنفسهم، هم یوّفروا، أن بدورهم یستطیعون ال الذین للفقراء، السیما             للجمیع،
مالئمة بوسائل التثقیف في "ِلَنْسَتِعن، قائلین: اآلباء وأردف لغیرهم".           الثقافة

 تمّكن المسیحیین من تحقیق دعوتهم اإلنسانیة والمسیحیة كاملة" (223).

یثّقفوا أن المزمعین ثقافة تعزیز من بّد ال مثمر، رعوي بعمٍل نقوم أن شئنا                إذا
الذین إعداد إن متخصصة. مدارس وإنشاء دروس تنظیم ذلك، في بما             اآلخرین
ودقیقة عامة ثقافة لتأمین األول المطلب هو اآلخرین، تثقیف بدورهم            سیتّولون

 لشعب اهللا كّله، ولجمیع المؤمنین العلمانیین.

دعا هذا إلى خاصة. عنایة المحلیة الثقافة إیالء من التثقیف عملیة في بّد،               وال
أقصى إلى ُنراعي، أن یقتضي المسیحیین تثقیف "إن بوضوح: األساقفة            مجمع
ترشدنا والتي ذاتها، حد في الثقافة في ُتسهم التي المحلیة، البشریة الثقافة              حد
الثقافة تتضّمنها التي وتلك التقلیدیة، الثقافة علیها تنطوي التي الِقَیم على             ُحكمنا
في تتعایش أن یمكن التي الثقافات مختلف إلى كذلك االلتفات ویجب             العصریة.
أن ومعّلمتها، الشعوب أم الكنیسة وعلى الواحدة. واألمة الواحد الشعب            إطار



األمم وسط في تعیش التي األقلّیات، ثقافة على للمحافظة االقتضاء عند             تسعى
 الكبرى" (224).

أن أّولها كبیر. حد إلى ومخصبة ضروریة ثوابت التثقیف مجال في برزت              وقد
ولم الشخصي، تثقیفه بمسؤولیة إنساٍن كل یضطلع لم إن ومثمرة، حقیقیة ثقافة              ال

 ُیْنِم هذه المسؤولیة بنفسه، ألن كل ثقافة هي في األساس ثقافة ذاتیة.

وكلما ومصدرها، الثقافة غایة عینه، الوقت في هو، منا كال بأن االعتقاد              ثم
 ازددنا ثقافًة، ازددنا قدرًة على تثقیف اآلخرین.

یستغني ال والذي بصدده، نحن الذي الثقافي، العمل أن َنعي أن جدًا المهم               ومن
العلوم نطاق في المتَّبعة واألسالیب الوسائل إلى بذكاء اللجوء عن            قطعیا
كالغصن، كان َفَمن اهللا. عمل على انفتاحنا بمقدار إّال ثماره یؤتي ال              البشریة،

 الذي یستسلم للكّرام الذي یقلِّمه، أتى بثمٍر كثیر لنفسه ولآلخرین.

  
 نداء ودعاء

أن إّال األساقفة، مجمع أعقاب في تأتي التي الوثیقة، هذه ختام في یَسُعنا ال -64               
أیضًا أنتم "اذهبوا اإلنجیل: في وردت التي الَكْرم رّب دعوة أخرى، مرة              نردد
العلمانیین دعوة بشأن األساقفة، مجمع مضمون إّن القول ویمكن َكْرمي!"            إلى
إلى والسیما للجمیع، الموّجه هذا، الرب نداء في بالضبط یكمن            ورسالتهم،

 المؤمنین العلمانیین، من رجال ونساء.

روحي اختباٍر فرصة فیه، المشاركین لجمیع األساقفة، مجمع أعمال كانت            لقد
تمییز على وقّوته، القدس الروح نور من بعوٍن تحرص، كنیسة اختبار             عظیم،
وعیًا واعیًة الخالصیة، رسالتها ودینامیة له، واالستجابة المتكرر، الرب           نداء
التي األساقفة، مجمع ثمرة إن النوعیین. ودورهم العلمانیین المؤمنین مكانة            جیدًا
الكنائس جمیع في اإلمكان، قدر على نعممها أن اإلرشاد هذا عبر             توّخینا
اهللا شعب قَِِبل من النداء، لهذا الفعلیة باالستجابة منوطة العالم، في             المنتشرة

 بأسره، وبمن فیه من المؤمنین العلمانیین.

على إیاهم مستحثین الحار، اإلرشاد هذا فرد، كل وإلى الجمیع، إلى نوّجه              ولهذا
به نعني الیقظ، الكنسي الوعي حیاتهم، وفي قلوبهم، وفي ملل، بال یحفظوا،              أن
شركتها، سر في یشاركوا أن وعلى المسیح، یسوع كنیسة إلى انتمائهم             وعي

 وفي طاقتها الرسولیة   واإلرسالیة.



وهذا بالعماد لهم أعطیت التي الفائقة الكرامة یعوا أن المسیحیین جمیع             وعلى
وأعضاء المحبوبین، اآلب أبناء نكون ألن مدعوون بالنعمة إننا للغایة. مهم             أمر
فلنستمع القدس. للروح ومقدسة حیة وهیاكل وكنیسته، المسیح یسوع جسد            في
یوحنا: اإلنجیلي كلمات إلى للجمیل، وعرفاٍن ُمرَهف بشعور أخرى،           مرة

 "انظروا أّیة محّبة منحنا اآلب، حتى ُندعى ونكون أبناء اهللا" (1یو 3/1).

أساس للجمیع هي والتي الكنیسة، ألعضاء الموهوبة المسیحیة" "الِجّدة هذه            إن
إلى الدعوة وأساس والملوكیة، والنبویة الكهنوتیة المسیح وظیفة في           المشاركة
العلمانیین المؤمنین في وتتحقق تتجسد المسیحیة" "الِجّدة هذه المحبة، في            القداسة

 بالطریقة التي تتفق مع "الطابع العلماني" الذي ُیمّیزهم والخاص بهم".

الشعور المسیحیة، الجمیع بكرامة الشعور عن فضًال یشمل، الكنسي الوعي            إن
حیاة إلى بالنسبة وحاسم، أساسي وجٌه وهذا الشركة. الكنیسة- سر إلى             باالنتماء
"لیكونوا السري العشاء خالل في الحار، یسوع دعاء إن ورسالتها.            الكنیسة
ُموِجبًا وعمل، حیاة منهاج فرد ولكل للجمیع یوم كل یصبح، أن یجب              واحدًا!"

 ومحتَّمًا.

یطالبنا والتي القدس، الروح من الموهوبة الكنسیة، بالشركة الحي الشعور            إن
استثمار هي هامة، نتیجة عن ُیسفر أن بد ال بحریة، معها بالتجاوب              الروح
الدعوات مختلف بین القائم الَقّیم، للتنّوع والجامعة" "الواحدة الكنیسة في ق،            منسَّ
تعاوٌن وكذلك والمسؤولیات، والمهمات والخدمات والمواهب الحیاة،         وأوضاع
االقتناع من مزید على مبني العلمانیة، والحركات والجمعیات الجماعات           بین
المشتركة الكنسیة الخالص برسالة االضطالع في تضامنها إلى یرمي           والعزم،
المسیح لحضور والكبرى األولى العالمة هي ذاتها، في الشركة، هذه إن             ذاتها.
المباشر الرسولي الكنیسة عمل الوقت، ذات في تعّزز، وهي العالم. في             المخّلص

 واإلرسالي وتنّشطه.

األلف عتبة على وهي ومؤمنیها برعاتها كّلها، الكنیسة على یتوّجب إنه             ثم
إلى "اذهبوا المسیح: لوصیة االستجابة عن بمسؤولیتها شعورًا تزداد أن            الثالث،
ِبَوْثبة القیام وعن (مر16/15) كلها" الخلیقة باإلنجیل وبّشروا أجمع،           العالم
ورائعة موجبة واسع، نطاق ذات مهمة، ُوِكلت قد الكنیسة فإلى متجددة.             إرسالیة
وعلى إلیه. ماّسة حاجة في الیوم عالم أصبح جدید، باإلنجیل تبشیر وهي              أال
ألنهم المهمة، هذه في فاعل طرف بأنهم یشعروا أن العلمانیین            المؤمنین



البشري الشخص خدمة طریق عن وعیشه، باإلنجیل للتبشیر          مدعوون
 والمجتمع، في كل ما ُیمثالن من ِقَیم ومتطلبات.

وكل المریمیة، السنة من األول تشرین شهر في انعقد الذي األساقفة، مجمع              إن
الشفاعة هذه وإلى الفادي. أّم مریم، العذراء شفاعة إلى خاصة بصفة             أعماله
الوثیقة، ختام وفي روحي. نجاح من المجمع نتائج إلیه ستؤدي ما اآلن َیِكل               ذاتها
فیه، المشاركین العلمانیین والمؤمنین اآلباء، مع وباالشتراك المجمع، تعقب           التي
تحّول الذي هذا، بندائنا العذراء إلى نتوّجه جمیعًا، اهللا شعب أعضاء سائر              ومع

 إلى دعاء:

معِك وإعجاب، بفرح إننا، الكنیسة، وأّم المسیح أّم القداسة الفائقة العذراء             أیتها
 ُنرّنم ترنیمة الحب المقرون بالشرك:

 "ُتعّظم نفسي الرب!"

العدیدة والرسالة الرائعة الدعوة األجیال، عبر حّبه یمتد الذي اهللا، نشكر             معِك
شخصیًا اهللا، من المدعوین العلمانیین، المؤمنین للمؤمنین، الموهوبَتْین          األشكال

 لیعیشوا وإّیاه في شركة حب وقداسة، ولیتَّحدوا كإخوة

بنار وُیضرموا المسیح نوَر لینشروا الكبرى،  والُمرَسلین اهللا أوالد أسرة           في
 الروح عبر حیاتهم اإلنجیلیة

 كل قطاعات الحیاة الدنیویة.

وَحمیَّة شكرًا القلب العلمانیین من امألي الرب" نفسها "تعظم من یا عذراء              یا
نحن هبینا الرب" "أمة وأریحّیة بتواضٍع كانت من یا والرسالة. الدعوة             لهاتین
العالم. وخالص اهللا لخدمة االستعداد تمام على مثالك على نكون أن             أبناءك
باإلنجیل. الخالئق كل تبشیر والتبشیر، اهللا لملكوت األمور، لعظائم قلوبنا            افتحي
الَحْصر تفوق وشرور األخطار شتى بسبب باستمرار، یقلق األم قلب قلبك،             إن

 َتْسحق على السواء الرجال والنساء،

 في هذا العصر.

وللطموحات للخیر الُكثرالموّجهة للمبادرات الوقت، ذات في متنبٌّه قلبك           لكّن
 الكبرى إلى الِقَیم وللتقدم الذي تحقق وما نتج عن هذا من ثمار للخالص ِغزار.

یعترضنا، ما كل تذلیل على باهللا   لنقوى والثقة العزم ألِهمینا الباسلة العذراء             أیتها
ُمْرَهف ِبحّس هذا عالمنا شؤون نتعاطى أن عراقیل.عّلمینا من رسالتنا، أداء             في

 بالمسؤولیة، مسؤولیتنا المسیحیة، راجین بسعادة



العّلیة في كنِت التي أنِت جدیدة. وأرضًا جدیدة وسماواٍت اهللا ملكوت             مجيء
 تنتظرین مع الرسل المصّلین

بال العلمانیین، المؤمنین جدیدعلى من یفیض أن َسلیِه العنصرة، روح            مجيء
 استثناء، من رجال ونساء

الحقیقیة، الكرمة في أغصانًا بوْصِفهم ورسالتهم، بدعوتهم تمامًا          لیضطلعوا
 ومدعوین لیأتوا بوافر الثمار

كأبناء لنعیش وَعْونك بإرشادك تعهَّدینا األم، العذراء أیتها العالم. حیاة أجل             من
 وبنات حقیقیین لكنیسة ابنك

األرض، على والحب الحق حضارة إقامة في اإلسهام ولنستطیع الدوام،            على
 حسب رغبة الرب ولمجِده.

 آمین.

  
األول، كانون من الثالثین في بطرس، القدیس جوار في روما، في ُأعطي              إرشاد
عشر الحادي ،1988 عام المقّدسة، ویوسف ومریم یسوع عائلة عید            یوم

 لحبرّیتنا.

  
 یوحنا بولس الثاني 
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