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 مقدمـة

 وصّیة السید المسیح األخیرة
منها اعتبارًا بها، االضطالع في دائمًا الكنیسة دأبت مهمة المسیحي التعلیم تلقین -1             
بین من القائم المسیح السّید أّن ذلك عاتقها. على الملقاة الجسام المهام إحدى               أنها
كّل یتلمذوا أن وهي أخیرة وصیة أبیه، إلى عودته قبل الرسل، أوصى              األموات

  الشعوب ویعّلموهم أن یحفظوا كل ما أوصاهم به (1).
ما الناس على یعلنوا أن وهو به للقیام القوة وآتاهم بواجب الرسل هؤالء ألزم                وقد
الوقت في وخّولهم .(2) الحیاة كلمة من بأیدیهم ولمسوا وتأّملوا بأعینهم ورأوا              سمعوا
ما بسلطان، یشرحوا، أن به، للقیام القوة وآتاهم الواجب بهذا ألزمهم عندما              عینه،
أعطاهم الرسالة بهذه یقوموا ولكي ووصایاه، وإشاراته وأعماله كالمه أعني            عّلمهم،

 الروح القدس.
تالمیذ إلیجاد الكنیسة في بذل الذي المجهود هذا مسیحیًا تعلیمًا سّمي أن لبث               وما
لهم كانت به آمنوا إذا حتى اهللا ابن هو یسوع بأّن یؤمنوا لكي الناس ولمساعدة                 وتعلیمهم
وما المسیح. جسد هكذا فیبنى الحیاة هذه في ویتثّقفوا یترّبوا ولكي .(3) الحیاة               باسمه

 فتئت الكنیسة تبذل كل ما أوتیت من قوى في هذا السبیل.
 

 اهتمام بولس السادس
التعلیم األخیرة السنوات هذه في تعاقبوا الذین الرومانّیون األحبار خّص وقد -2            
هذا في السادس بولس المبّجل سلفنا فأّدى الرعوّي. اهتمامهم من كبیر بجانب              المسیحي
شروح من وأعطى مواعظ من وألقى رائعة أعمال من به قام بما جّلى خدمة                المجال
عصرنا. في مسیحي تعلیم أكبر عّده الذي الثاني الفاتیكاني المجمع تعلیم إلى              أسندها
مجمع أعّده الذي المسیحي" للتعلیم العاّم "الدلیل على 1971 سنة آذار 18 في               وصّدق
في المسیحي التعلیم تجدید على العمل غایتها أساسّیة وثیقة یبقى والذي             اإلكلیروس
هذا دور وحّدد المسیحّي للتعلیم الدولیة اللجنة 1975 سنة وأنشأ وتوجیهه.             الكنیسة
سنة أیلول 25 في تحّدث لّما واضحًا، تحدیدًا ورسالتها الكنیسة حیاة في ومدلوله               التعلیم
مجددًا وعاد المسیحي، للتعلیم األول الدولّي المؤتمر في المشتركین إلى (4) 1971            
) باإلنجیل" التبشیر "بواجب المعروف الرسولي اإلرشاد في الموضوع هذا إلى            وبجالء
موضوع والشّبان األوالد تعلیم األخّص وعلى المسیحي التعلیم یكون أن وشاء (5            
وقد 1977 سنة األول تشرین في انعقدت التي (6) األساقفة لمجمع الرابعة              الدورة

 سعدنا بأن تأّتى لنا أن نشترك فیها.
 

  مجمع مثمر



الوثائق من ضخمة مجموعة األعظم الحبر إلى األساقفة رفع المجمع نهایة وفي -3             
التي واالستنتاجات االجتماعات في ألقوها التي الخطب مختلف على تحتوي            التي
والسّیما (7) اهللا شعب إلى بموافقته، وجّهوها، التي والرسالة العمل فئات إلیها              توّصلت
في الوجوه المتعّدد المسیحي التعلیم في آراءهم ضمّنوها التي الطویلة االقتراحات             الئحة

 عصرنا.
باألمل. مشبع جّو في هللا الشكر آیات رافعًا ناشطًا، دائبًا عمًال المجمع هذا عمل                وقد
القدوس روحه بواسطة اهللا بها جاد عطیة خیر هو المسیحي التعلیم تجدید أن               ورأى
والنزعات الطبقات كل من المسیحیة الجماعات قابلتها عطیة وهي عصرنا، كنیسة             على
باإلمكان ذاك إذ فكان اإلعجاب. أثارا خصیب أكید وعزم كبیر بسخاء أجمع العالم               في
الشعب بأّن الثقة على وباالعتماد حّیة مادة إلى باالستناد الالزمة االنتقاء بعملیة              القیام
بتوجیهات الطاعة بروح وسیعمل اهللا، ونعمة وتصمیم إرادة عن سیتجاوب            المسیحّي

 السلطة الكنسیة التعلیمیة.
  

 غایة هذا اإلرشاد
اإلخوة أّیها الیوم، إلیكم نوّجه أن والرجاء باإلیمان المشبع الجّو هذا في رأینا وقد -4               
بعض على فیه البحث سنقصر وإنا الرسولي. اإلرشاد هذا األحّباء، واألبناء             األجّالء
أهمّیة ذات وُتعتبر الراهنة والحالة تتالءم جوانب وهي الواسع الموضوع هذا             جوانب
اإلرشاد هذا في استعدنا وقد یانعة. ثمار من المجمع به أتى لما تأكیدًا وذلك                كبرى،
التي الوثائق إلى كبیر، حدٍّ إلى مستندًا، السادس بولس البابا أعّدها التي المواضیع               معظم
من علیه ُفطر بما الجمیع إعجاب أثار الذي األول بولس یوحنا وكان المجمع.               تركها
تفاجئه بالمنیة وإذا بالطبع، بنشرها وهّم جمعها قد المسیحي، التعلیم إلقاء في              دأب
التعلیم إلقاء كیفّیة في مثًال أعطانا وقد علیه، عزم ما تنفیذ في رغبته دون                فتحول
وعبارات إشارات له استعمل وقد الجوهریة. األمور على المرّكز الشعبّي            المسیحي
الحبران، هذان لنا خّلفه الذي اإلرث إلى بعودنا وإّنا القلوب. بمجامع أخذت              بسیطة
به ورّحب العاّمة، الرابعة المجمع دورة ختام في األساقفة عنه أعرب لمطلب              نستجیب
إذ وإّنا، .(8) اإلجتماع ذاك في ألقاه الذي الختامّي الخطاب في السادس بولس               البابا
التعلیم دائمًا أولینا من ونحن الرسولیة مهمتنا علینا تملیه خطیر بواجب نقوم ذلك،               نفعل

 المسیحي كل اهتمامنا یوم كّنا نمارس وظیفتنا الكهنوتیة واألسقفیة.
صالبة في جمعاء الكنیسة إلى نوّجهه الذي الرسولي اإلرشاد هذا یزید أن لنتمنّى               وإّنا
الستنباط العزائم ویشحذ جدید، بدفع القائمة المبادرات ویمّد المسیحّیة، والحیاة            اإلیمان
هذا إشاعة في ویسهم یقظة، من ینبغي ما مراعاة مع المجال، هذا في حدیثة                أسالیب

 الفرح في الجماعات المسیحیة الذي یمّكنها من إشراك العالم في سّر المسیح.
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 لیس لنا إال مَعّلم واحد

 هو یسوع المسیح
  

 إشراك في شخص المسیح
مسیحّي تعلیم كل أن على األساقفة لمجمع العامة الرابعة الجمعّیة شّددت ما غالبًا -5              
هذه مدلولي على نتوقف أن یمكننا ولهذا المسیح". "محوره إنما االسم، بهذا              جدیر

 اللفظة الّلذین ال یتعارضان وال یتنافیان، بل باألحرى یتداعیان ویتكامالن.
شخص هو باألحرى شخصًا المسیحّي التعلیم صمیم في نجد أننا التأكید یجب بدء               بداءة
من ومات تأّلم الذي (9) وحقًا" نعمًة المملوء الوحید اآلب "ابن الناصرّي المسیح               یسوع
وتقوم ،(10) والحیاة" والحق "الطریق وهو األبد. إلى معنا حّي وهو اآلن وقام               أجلنا

 الحیاة المسیحیة على اللحاق به، أي على السیر على "طریق المسیح".
على عزیزة كلمة نستعمل لكي – واألوّلي األساسّي المسیحي التعلیم موضوع             إّن
المسیحي التعلیم وتلقین المسیح". "سّر هو إّنما – عصرنا والهوتّیي بولس             القدیس
هو ما "تبیان أي وجوهه: جمیع من السّر هذا تفّحص على ما، نوعًا الناس، حمل                 معناه
وهذا .(11) سعة" من اهللا عند ما لكل القّدیسین جمیع ومع للجمیع... السّر هذا                تدبیر
واإلكباب فیه تّم الذي األزلّي الشامل اهللا قصد عن المسیح شخص في الكشف               معناه
سّره على تحتوي أنها بما بها قام التي واإلشارات وكالمه المسیح حركات تفّهم               على
الناس وصل ال األخیرة غایته كانت الوجه، هذا على المسیحي التعلیم ُقبل فإذا               وتظهره.
هو أنه ذلك تامة. الفة وبینه بینهم تقوم بحیث معه إشراكهم بل وحسب المسیح                بیسوع
 وحده یمكنه أن یقودهم إلى محّبة اآلب بالروح وإلى إشراكهم في حیاة الثالوث األقدس.

  
 نقل عقیدة المسیح

یلّقن من نقل هو إّنما المسیح شخص على المسیحّي التعلیم في التركیز من القصد -6               
أي المسیح، یسوع عقیدة بل المعّلمین، من بسواه أو به خاّصة عقیدة ال التعلیم                هذا
یجب لذلك .(12) هو هي التي الحقیقة أدّق، بعبارة أو المسیح إیاها یبّلغنا التي                الحقیقة
ُیَعلَّم، من هو اهللا وابن المتأّنس، الكلمة المسیح، إّنما المسیحي التعلیم في أن على                التأكید
كل وإّن ُیّعلِّم من وحده هو المسیح وأّن بصلة، إلیه یمّت ما بقدر إال ُیَعلَّم فال عداه ما                    أما
المسیح یتكّلم ما وبقدر له، ومترجمًا باسمه ناطقًا یكون ما بقدر ُیَعلِّم إّنما سواه عّلم                 من
أن من له بّد ال الكنیسة في وظیفته كانت أیا المسیحّي، للتعلیم معّلم وكل ولسانه.                 بفمه
یسترعي أّال وعلیه وحیاته. المسیح وتصّرفه، تعلیمه بطریقة ینقل، لكي جاهدًا             یسعى
له ما إلى یوّجههما أو وقلبه عقله إلیه یجذب وأّال المسیحّي التعلیم یعّلمه من انتباه                 إلیه



اآلراء هذه یفرض أال األخّص على وعلیه تفكیر، وطریقة واختیارات آراٍء             من
وعظات. عبر من حیاته في وما المسیح عقیدة عن تعرب كانت لو كما               واالختیارات
بالمعاني: المثقل المسیح السّید كالم المسیحّي التعلیم عّلم من كّل على ینطبق أن               ویجب
بولس القدیس فعله ما وهذا .(13) أرسلني" الذي عند من بل عندي من تعلیمي                "لیس
.(14) إلیكم" بّلغته ما الرب من تلقّیت "إني فقال: األهمّیة بهذه موضوعًا عالج               عندما
السلطة إلیه نقلته الذي اهللا كالم درس على یكّب أّن المسیحي التعلیم لمعّلم ینبغي                فكم
یواظب أن علیه وكم وأبیه، المسیح مع له یكون أن یجب ألفة وأّیة التعلیمیة،                الكنسّیة

 على الصالة وكم علیه أن یتجّرد عن ذاته لیمكنه أن یقول: "لیس تعلیمي من عندي".
  

  المسیح المعّلم
ذلك اهللا. سرُّ هو حّي سّر إبالغ لكنها مجرّدة، حقائق مجموعة العقیدة هذه ولیست -7               
لدى ما كبیر حدٍّ إلى یفوق ما السمّو من بالذات طبیعتها وفي یعّلمها من لدى                 أن
تجمع ممیّزة رابطة من هناك لما سمّو، من عقیدتهم طبیعة وفي إسرائیل في               "المعّلمین"
یسوع أن اإلنجیل من وبوضوح أحیانًا ویتبّین ویعمل. یقول ما وبین المعّلم المسیح               بین
أعمال كتاب بهما یبدأ الّلتین :(15) وعّلم" عمل یسوع "إّن الّلفظتین: وبهاتین              "عّلم".

 الرسل، جمع القدیس لوقا في آن ومیّز واقعین برزا في رسالة السّید المسیح.
الهیكل في یوم كل "كنت فقال: لنفسه به شهد ما وهذا عّلم، یسوع أن فیه الشّك                  ومّما
كل في یعّلم إّیاه لرؤیتهم فدهشوا بإعجاب ذلك اإلنجیلیون الحظ وقد .(16) أعّلم"               جالسًا
وكعادته الجموع إلیه أیضًا "واحتشدت قبل: ذي من یعرف لم وبسلطان ومكان              زمان
.(18) سلطان" كذي یعّلم كان ألّنه تعلیمه: من "ودهشوا .(17) یعّلمهم" أیضًا              أخذ
الشعب یثیر "ألّنه علیه: ویحكموا لیشكوه حّجة منه فاتخذوا أعداؤه فهمه ما              وهذا

 بتعلیمه في الیهودیة كّلها ومن الجلیل إلى هنا" (19).
  

 المعّلم األوحد
التسمّیة هذه علیه أطلقت مّرة وكم "معّلم". لقب وحده استحّق التعلیم هذا عّلم ومن -8               
التالمیذ وباقي عشر االثنا ناداه وقد .(20) اإلنجیل في األخّص وعلى الجدید العهد               في
وإّن الرقیقة. والمحّبة والثقة اإلعجاب ملؤه بصوت (21) "المعّلم" المستمعین            وجماهیر
هذا علیه ینكروا لم اإلجمال وجه على والیهود الشریعة ومعّلمي أنفسهم             الصّدوقّیین
ألرث أصنع ماذا معّلم، "یا ،(22) آیة" ُترینا أن منك نرید معّلم، "یا له: فقالوا                 االسم
على معلما نفسه سّمى عینه المسیح یسوع إن ذلك عن وفضًال (23)؟ األبدّیة"               الحیاة
"معلما" تدعوني "أنتم فقال: خاص مدلول لها احتفالیة مناسبات بعض في             األخّص
المعّلم صفة به تتمّیز بما جاهر وقد .(24) تقولون" ما ألني تقولون، وحسنًا               و"ربا"،
كیف ندرك أنا ولهذا .(25) المسیح" وهو واحد معّلمكم "إن فقال: فرید طابع من                لدیه



مستعملین االسم بهذا باحترام دعوه قد والجنسّیات واألنواع الطبقات جمیع من أناسًا              أن
قول طریقته، على منهم كل مرّددین، سنة، األلفي یقارب ما مدى على اللغات               جمیع

 نیقودیموس: "نحن نعلم أّنك جئت من قبل اهللا معلما" (26).
أن المسیحّي التعلیم تلقین واجب حول نبدیها التي الخواطر هذه مستهّل في لنا               ویطیب
جالل من هالة بها تحیط صورة وهي یعّلم، وهو المسیح، السّید صورة بالذاكرة               نستعید
أن بعد كبیرًا اهتمامًا وتثیر معًا، وقت في وتهّدئها المشاعر وتحّرك معًا، وقت في                وداّلة
المسیحیة عصور منذ األیقونات صنع فن مّثلها ما وغالبًا اإلنجیلّیون: خطوطها             رسم

 األولى (27).
  

 عّلم من خالل حیاته بمجملها
وتماسك المعّلم المسیح عظمة أن المسألة، هذه على مكّبون ونحن ننسى، ال وإّنا -9              
ومجادالته وأمثاله كالمه بین الفصل استحالة عن ناشئ إقناع قّوة من فیها وما               عقیدته
المسیح حیاة له ظهرت النظرة، هذه المسألة هذه إلى نظر فمن وشخصه. حیاته               وبین
على حدبه للناس، حبه صالته، عجائبه، سكوته، متواصل: تعلیم وكأنها            بمجملها
هذا كل قیامته، وأخیرًا للناس افتداًء الصلیب ذبیحة التاّم ارتضاؤه والفقراء،             الوضعاء
صورة أجمل للمسیحّیین الصلیب یبدو ولهذا للنبؤات. وإتمام لكالمه تجسید هو             إّنما

 للمسیح المعّلم وأشهرها على اإلطالق.
لإلقبال حماسًا تزیدنا الكنیسة في التقالید صمیم من هي التي االعتبارات هذه جمیع               وإن
ویحفظ یخّلص والذي لإلنسان اإلنسان وكشف للناس اهللا كشف الذي المعّلم المسیح              على
ویحكم ویحاكم اإلعوجاج ویقّوم ویؤثر ویستحث یتكلم حّي هو والذي ویدّبر             ویقّدس

 ویغفر ویسیر كل یوم معنا على طریق التاریخ. إنه المعّلم الذي أتى وسیأتي بالمجد.
لدیه وجدوا وثیقًا، اتحادا به واتحدوا إلیه انضموا إذا المسیحّي، التعلیم معلّمي فإّن               ولهذا

 النور ونهلوا من معینه القّوة لیعملوا على تجدید التعلیم المسیحّي تجدیدًا أصیًال مرتقبًا.
  

-2- 
 اختبار قدیم ِقَدم الكنیسة

  
 رسالة الرسل

األّولین، والتالمیذ عشر اإلثني الرسل أذهان في المعّلم المسیح صورة وانطبعت -10            
وهذا كّلها. حیاتهم (28) الشعوب" كل وتلمذوا "امضوا لهم: قال یوم إلیهم أمُره               ووّجه
عبیدًا، بعد أدعوكم "ال فقال: یسوع كالم أورد عندما إنجیله في یوحنا القدیس به شهد                 ما
سمعته ما كل على أطلعتكم ألني أحّبائي، أدعوكم بل سّیده، یعمل ما یعلم ال العبد                 ألن



هو ولكنه یسوع، اّتباع على العزم عقدوا من هم لیسوا الواقع وفي .(29) اآلب"                من
) ثمارهم" وتدوم بثمار ویأتوا لیذهبوا الفصح، قبل وأقامهم، واستصحبهم اختارهم            من
الشعوب. جمیع من تالمیذ لهم لیجعلوا القیامة بعد علنًا أرسلهم السبب ولهذا .(30             
الّلتین وللرسالة للدعوى أمناء كانوا أّنهم على بكامله الرسل أعمال كتاب             ویشهد
والحیاة الرسل، تعلیم "یتابعون األولى المسیحیة الجماعة أعضاء وكان           قبلوهما.
عن ثابتة صورة هنا نتبّین أّننا في شّك من وما .(31) والصالة" الخبز وكسر                المشتركة
انقطاع، دونما منه وتتغّذى الرب كالم من فتولد الرسل عّلم ما معین من تنهل                كنیسة

 وهكذا تحتفل به في ذبیحة اإلفخارستیا وتشهد له في العالم بما تأتیه من أعمال محّبة.
أّنهم من هؤالء اشتكى نشاط، من أبدوه بما خصومهم شكوك الرسل أثار              وعندما
لنعرف وأنا .(33) یسوع باسم والّتعلیم الكالم من ومنعوهم ،(32) الشعب"             "یعّلمون
یطیعوا أن من اهللا یطیعوا أن بهم أولى أّنه اعتبروا هذا، الّتعلیم حقل في الرسل،                 أن

 الناس (34).
 التعلیم المسیحّي في العهد الرسولّي

خلفائهم إلى بعدئذ فنقلوا .(35) الرسالة خدمة وسواهم تقاسموا أن الرسل لبث وما -11              
"الممتلئ اسطفانوس انفك وما إّیاهم: إقامتهم فور الشمامسة إلى فوكلوها التعلیم             مهّمة
"كثیرین تالمذة الرسل (37) واّتخذ .(36) الروح حكمة تقوده فیما یعّلم وقدرة"              نعمة
شرّدهم قد كان عادّیین مسیحّیین حّتى واّتخذوا الّتعلیم مهمة في بهم "استعانوا              سواهم"
بولس القدیس وكان .(38) بالكلمة" مبّشرین آخر إلى مكان من "فساروا             االضطهاد
متمكثا الرسل أعمال كتاب مّثله وقد روما إلى إنطاكیة من البشارة بهذه المنادین               أبرز
یسوع الرب إلى یعود الذي العلم الجأش، رابط ویعّلم اهللا بملكوت "یبّشر وهو روما،                في
رسائل كانت وما بوضوح. وتعرضه تعلیمه الكثیرة رسائله وتواصل .(39)            المسیح"
في المسیحّي الّتعلیم علیه كان ما على شواهد سوى ویهوذا ویعقوب ویوحنا              بطرس

 العهد الرسولي.
المسیحّیة، الجماعات إلى انتقلت عقائد مجموعة تكتب، أن قبل كانت، التي             واألناجیل
ما لیس أو المسیحي. الّتعلیم بنیة الوضوح، من متفاوت قدر على ذاتها، بحّد               تظهر
إنجیل مرقس القدیس أورده وما المسیحّي التعلیم معّلم إنجیل دعي قد متى القدیس               أورده

 الموعوظ؟
  

 لدى آباء الكنیسة
األولون. ومعاونوهم الرسل بها اضطلع التي التعلیم بمهّمة القیام الكنیسة وتواصل -12            
ترك وقد ،(40) ومعلمة" ا أم" بحق دعیت فقد الرّب، على فیومًا یومًا تتتلمذ كانت                وكما
مؤّلفات (41) أوریجانوس إلى الروماني اكلیمنضوس من مباشرًة الرسل بعد ما             عهد
ورعاة أساقفة مشهد وهو أال المشاعر هّز ما ذلك بعد وجاء المجال. هذا في                قّیمة



المسیحّي التعلیم تلقین بواجب یقومون والرابع، الثالث القرنین في األخّص على             أعالم،
مهمتهم من هامًا جانبًا یشّكل ذلك أن منهم اعتبارًا مؤّلفات فیه ویضعون              الشفهّي
وامبروسیوس الذهب فم ویوحنا األورشلیمّي كیرلّلوس آنذاك برز وقد           األسقفیة.
أمثلة فیها نرى نزال ال كتابات اآلباء من كثیٍر قلم األیام تلك في ودّبج                واغسطینوس،

 رائعة.
انتشار على ساعد المسیحّي الّتعلیم أن كیف نظهر لكي قلیًال ولو هنا التوّقف               ویستحیل
االجتماعیة واألحوال األقطار جمیع وفي العهود مختلف في وازدهارها           الكنیسة
عبر سیره، اهللا كالم تابع الصعوبات، وبرغم الشعوب. أنواع جمیع ولدى             والثقافیة

 العصور، وانتشر محاطًا باإلكرام، على ما یقول بولس الرسول (42).
 
  

 انطالقًا من المجامع والنشاط اإلرسالي
المجمع بینها ومن المجامع، من جدیدًة قوى دائمًا المسیحي التعلیم خدمة وتستمّد -13             
وقراراته دساتیره في أحّل وقد المجال، هذا في رائعًا مثًال یشّكل الذي              التریدنتیني
باسمه، سّمى الذي الرومانّي" المسیحّي "التعلیم فكان الصدارة، محّل المسیحّي            التعلیم
الالهوت واختصاره المسیحیة العقیدة بإیجازه اشتهر مؤّلف وهو واألساس           الینبوع
المسیحّي التعلیم تنظیم على حّث وقد الكهنة، الستعمال السلف عن الموروث             التقلیدي
المسیحّي التعلیم تلقین واجب ممارسة على الكهنة وخّص رائعاًَ تنظیمًا الكنیسة             في
بوررومایوس كارلوس القّدیس مثل من قدیسین الهوتّیین اهتمام بفضل           وعمل،
جاءت المسیحّي التعلیم في كتب نشر على كانیزیوس، وبطرس بللرمینوس            وروبرتس
أن من الثاني الفاتیكاني المجمع یتمّكن أن فعسى الزمن. من الحقبة تلك في حقیقّیة                أمثلة

 یثیر مثل هذا الحماس في أّیامنا ویدفع إلى مثل هذا اإلنجاز.
التعلیم أعمال فیه تزدهر أن یمكن مختارًا حقًال أیضًا المقدسة اإلرسالیات             وتشكل
اإلیمان في یتثّقف سنة، األلفي یقارب ما مضي بعد اهللا، شعب انفك ما وهكذا                المسیحّي.

 وفقًا لصیغ تنسجم ومختلف حاالت المؤمنین وتتفق والظروف الكنسّیة المتعّددة.
ویتوّقف كّلها. الكنیسة بحیاة وثیقًا ارتباطًا یرتبط المسیحّي التعلیم أن الواضح             ومن
ازدهارها األخص، على بل وحسب، العددي ونمّوها الجغرافي الكنیسة انتشار ال             علیه،
أن لنا وطاب االختبار أقّرها التي القضایا بین ومن اهللا. ومقاصد وتجاوبها              الداخلّي
تسّلط أن تستحّق وسواها، الكثیر بین عبر، بعض الكنیسة، تاریخ من علیها              نتوقف

 علیها األنوار.
  

 التعلیم المسیحّي واجب الكنیسة وحّقها



واجبًا الكنیسة إلى بالنسبة دائمًا كان المسیحّي التعلیم أّن برهان إلى یحتاج ال ومّما -14               
الرب وصیة عن ناشئ واجٌب جهة من فهو عنه. تتخّلى أن یمكنها ال ثابتًا وحقًا                 مقدسًا
أن ثانیة جهة من ویمكننا الّرعاة، خدمة إلى الدعوة قبلوا الذین األخّص على               ویلزم
عماده، بحكم معّمد، لكل أن لنا تبّین الهوتّیة نظرة إلیه نظرنا فإذا كحّق، عنه                نتحدث
حقوق خّص ما في وأّما حّق. مسیحّیة حیاة بلوغ على تساعدانه وتربیة ثقافة في                الحق
یعتنقها وأن الدینیة الحقیقة عن یبحث أن في الحق بشرّي شخص لكل فإن               اإلنسان،
یوقعه ضغط كل أمام بالحصانة یتمّتعوا أن الناس "لجمیع یحّق أّنه معناه وهذا               بحرّیة،
یكره ال الدینیة، المسائل في إّنه، بحیث بشریة، سلطة أیة أو الجماعات أو األفراد                علیهم
) ضمیره" علیه یملیه لما وفقًا التصّرف من یمنع أو ضمیره ضد یتصّرف أن على                أحد

.(43 
من – مؤاتیة ظروف في یتّم أن یجب المسیحّي التعلیم تلقین بواجب القیام فإن                ولهذا
– به للقیام المالئمة الوسائل وجمیع اإلعالم وسائل واستعمال والمكان الزمان             حیث

 دونما تمییز یستهدف الوالدین أو من یتلّقون هذا الّتعلیم أو یلّقنونه.
مبادئه صعید على األقل على شك، دونما الحّق، بهذا االعتراف حالیًا تزاید              وقد
المقامة الحدود كانت أیة _ التي الدولیة واإلّتفاقات اإلعالنات به تشهد ما على               الكبرى،
ولكن .(44) عصرنا أبناء من العدید ضمیر صوت إلى خاللها من نستمع أن یمكننا –               
جرمًا تلّقیه أو المسیحّي الّتعلیم تلقین من تجعل بحیث الحّق هذا تخرق كثیرة دوًال                هناك
تمییز كل على احتجاجًا المجمع، آباء مع عالیًا، الصوت نرفع إّنا ولهذا العقاب.               یطاله
المعنّیین جمیع بإلحاح عینه الوقت في ونناشد المسیحّي الّتعلیم مجال في منصف              غیر

 اإلقالع عن جمیع الضغوط التي تكبت الحرّیة اإلنسانیة والسیما الحریة الدینّیة.
  

 أولویة هذه المهّمة
الكنیسة مشاریع في المسیحّي التعلیم یحتّله الذي المقام الثانیة األمثولة وتتناول -15            
التعلیم تولي بأنَّها والجامعة المحلّیة الكنیسة تظهر ما وبقدر ومخّططاتها.            الرعویة
الثمار، دانیة تكون قد ومشاریع أعمال من سواه ما على وتفّضله األولویة              المسیحّي
جماعة بوصفها الداخلیة حیاتها یوّطد ما المسیحي التعلیم في عینه بالقدر تجد              فإنها
المشرف العشرین القرن هذا وفي إرسالیة. بوصفها الخارجي نشاطها ویرّكز            مؤمنین،
إلى عنه، صادرة نداءات وهي األحداث، تدعوها كما الكنیسة، اهللا یدعو النهایة،              على
من هامًا جانبًا یشّكل أّنه بما المسیحّي التعلیم سبیل في المبذول بالنشاط ثقتها               تجدید
للّتعلیم وإمكانات، بشرًا قوى، من عندها ما خیر تكریس إلى مدعّوة والكنیسة              مهمتها.
أكّفاء أناس وتهیئة تنظیمه بغیة مادّیة طاقات وال جهدًا وال وسعًا مّدخرة غیر               المسیحّي
هذا اإلیمان موقف إلى وتشد إیمان، موقف لكنه بشریًا، حسابًا هذا ولیس تلقینه.               یتوّلون

 دائمًا أمانٌة هللا الذي ما تغاضى یومًا عن الجواب.



  
 مسؤولیة مشتركة، متمّیزة

أن یجب عمًال وسیبقى دائمًا كان المسیحّي التعلیم أّن وهي ثالثة، أمثولة وهناك -16              
متمیزة مهّمات ألعضائها ولكن فیه. راغبة عنه، مسؤولة بأّنها جمعاء الكنیسة             تشعر
المستویات، مختلف على وظیفتهم، بحكم یمارسون فالرعاة منهم. كل دعوة من             نابعة
حّق یعرف األعظم والحبر وتنسیقه، وتدبیره المسیحّي الّتعلیم تطویر على أعلى             سلطانًا
یشعر كان إذا وهو خطیرة، مسؤولیات من المجال، هذا في عاتقه، على یقع ما                المعرفة
في یجد فإنه المسؤولیات، بهذه قیامًا جهد، من ویبذل عنایة من یوّجه أن علیه یجب                 بما
والراهبات والرهبان ذلك، عن فضًال الكهنة، وإن واألمل. الفرح على یحمل ما              ذلك
الوالدون وأّما الرسالة. أعمال لممارسة خصیبًا حقًال المسیحّي التعلیم في            یجدون
وخدمة األساتذة فإّن وبعد المجال. هذا في فریدة مسؤولیة آخر، صعید على              فیتحملون،
قطاع في العاملین وجمیع المسیحّي الّتعلیم ومعّلمي درجاتهم اختالف على            الكنیسة
تثقیف في محّددة بمسؤولیات یضطلعون – موقعه من كل جمیعًا، هؤالء إّن –               اإلعالم
المجتمع حیاة في نقول لكیال الكنیسة، حیاة في كبیر تأثیر له وهذا المؤمن،               ضمیر
من المسیحّي التعلیم على دارت التي العاّمة المجمع جمعیة به ستأتي ما وخیر               بالذات.
على فاعلة، حّیة ضمائر قطاعاتها، من كّل وفي جمعاء، الكنیسة في ستوقظ، إنها               نتائج،

 هذا الواجب المشترك المتمّیز.
  

 تجدید متواصل متوازن
نحٍو على مفهومه توسیع یتناول مستمّر تجدید إلى أخیرًا المسیحّي التعلیم ویحتاج -17             
الوسائل واستعمال له، مالئمة لغة إلى االهتداء على والعمل تعلیمه، وطریقة             ما،
متساوي دائمًا یكن لم التجدید هذا ولكن مجدیا. مثمرًا استعماًال البشارة لنقل              الحدیثة
إلى سبیل ال تقّدم من ُأحرز عما فضًال – یقال والحّق المجمع، آباء اعترف وقد                 القیمة،
– بالخیر تبّشر التي المبادرات وفي المسیحّي بالّتعلیم الخاص الناشط العمل في              إنكاره
هذا ویصبح .(45) المجال هذا في اآلن حتى أنجز ما في "بالنقص" وحّتى               بالتقصیر
الموّجهة الرسالة بوضوح إلیه أشارت ما وهذا العقیدة. سالمة مّس إذا خطیرًا              التقصیر
تمتنع عادة یصبح الذي التكرار "إن فیها: جاء وقد المسیحّي التعلیم حول اهللا شعب                إلى
االرتجال، أو روّیة، دون المسائل معه تواجه الذي الطائش والتصّرف تجدید، كل              على
والشلل الجمود توّلد المطروقة والطرق المتأصلة العادة أن ذلك . (46) خطر"              كالهما
القلق یزرعان واالرتجال الساعة بوحي واالستهداء كبیرًا. عائقًا بالنهایة           وتشّكل
أولئك كان إذا والدیهم نفوس وفي المسیحّي التعلیم یتلّقون من نفوس في              واالضطراب
من إّنه ولهذا نهائیًا. وقطعها الوحدة وفصم األضالیل أنواع كل إلى ویؤّدیان              صغارًا،
من الغابرة العهود في فعلت كما هذه أیامنا في – الكنیسة تبرهن أن بمكان                األهمّیة



وأسالیب جدیدة طرق عن بحثها لدى إنجیلیة وأمانة وشجاعة حكمة عن –              تاریخها
 حدیثة للّتعلیم المسیحّي تضعها موضع العمل.
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 التعلیم المسیحي

 في نشاط الكنیسة الرعوي واالرسالي
  

 التعلیم المسیحّي مرحلة في نشر اإلنجیل
وهو ككّل. واإلرسالي الرعوّي الكنیسة نشاط عن المسیحي التّعلیم فصل یمكن ال -18             
إّبان األساقفة لمجمع العاّمة الرابعة الجمعیة تفّحصتها ما غالبًا بخاصة یمتاز ذلك              مع

 إعدادها وانعقادها. وتثیر هذه القضیة اهتمام الرأي العام داخل الكنیسة وخارجها.
"دلیل عرضه تحدید وهو المسیحّي للّتعلیم رسمّي دقیق تحدید إعطاء إلى هنا مجال               وال
في یتعمقوا أن واالختصاص الخبرة وألهل .(47) وافیًا عرضًا العام" المسیحي             الّتعلیم

 بحث ماهّیته وأقسامه.
وتبدیل، تغییر من الیومي، االستعمال لدى القضایا هذه على غالبًا یطرأ ما وأمام               ولهذا
في المثبتة الكبرى، العقائدیة الخطوط بساطة، بكل األذهان، إلى نعید أن هنا              نرى
إذا خطوط، وهي الصحیح. وجهه على المسیحّي التعلیم تفّهم بغیة الكنسّیة،             الوثائق

 سقطت قد یتعّذر إدراك ماهیة التعلیم المسیحي وأهمّیته.
والشّبان األوالد تربیة هو المسیحّي التعلیم أن اإلجمال وجه على التأكید             ویمكن
یكون ما غالبًا تعلیمًا المسیحیة العقیدة تعلیمهم األخص وعلى اإلیمان، في             والبالغین
هذا ویتضمن المسیحیة. الحیاة ملء مؤمنون، وهم یدركوا، أن قصد منتظمًا،             متساوقًا
المسیحي الّتعلیم الوجوه بعض من تشبه الرعویة الكنیسة رسالة من عناصر عّدة              الّتعلیم
عن األول اإلعالن هي: العناصر وهذه به. تندمج ال أنها برغم عنه، تنتج أو له                 وتوّطئ
عن والمنافحة اإلیمان، إثارة قصد التبشیر طریق عن اإلرسالي الوعظ أو             اإلنجیل
واالحتفال المسیحّیة، الحیاة واختبار علیه، تحمل التي األسباب عن البحث أو             اإلیمان

 باألسرار، ومشاركة الجماعة الكنسّیة التامة وأخیرًا شهادة حیاة رسولیة إرسالیة.
والتبشیر المسیحّي التعلیم بین والدمج التناقض أو للفصل مجال ال بأّن كل، قبل               ولنذّكر،

 باإلنجیل، بل هناك ترابط وثیق وتكامل بینهما.



من الثامن في الصادر باإلنجیل" التبشیر "واجب الرسولّي اإلرشاد بحق، أبان،             لقد
الذي – التبشیر هذا إّن باإلنجیل، التبشیر في یبحث الذي 1975 سنة األول               كانون
حیوي، مرّكب، غنّي، واقع هو – منها لیحیوا الناس جمیع إلى البشارة حمل إلى                یهدف
وجدانیة بنظرة نلّفها أن علینا اآلخر، عن أحدها یختلف أساسیة عناصر من              مؤّلف
تشّكل التي العناصر هذه من عنصر الحقیقة، في هو، المسیحّي والّتعلم .(48)              واحدة

 مسار التبشیر باإلنجیل.
  

 التعلیم المسیحّي وأول إعالن عن اإلنجیل
إلى وتؤّدي لإلنجیل إعالن أّول عن تمّیزه خاصة طبیعة من المسیحّي للّتعلم ما إّن -19               
النضج حالة إلى النفس في الناشئ باإلیمان البلوغ أمرین: یتوّخى اإلیمان، إلى              االهتداء
) وانتظامًا عمقًا أكثر معرفة رّبنا المسیح شخص بمعرفة الحقیقّي المسیح تلمیذ             وتثقیف

.(49 
لهذا الیومّي، االستعمال في حسابًا، تحسب أن یجب هذه، المثلى التعلیم طریقة              لكن
األوالد من بعضًا هناك ألن لإلنجیل، إعالن أول تّم قد یكون ال ما غالبًا أّنه وهو                  الواقع
قد یكونوا أن دون الرعوّي المسیحّي الّتعلیم یتلّقون طفولتهم، مستهل في             المعّمدین،
شخصیة رابطة أیة المسیح السید وبین بینهم تقوم أن ودون اإلیمان مبادئ على               اّطلعوا
القدس الروح وحضور العماد بفضل اإلیمان على القدرة أوتوا ولكّنهم            واضحة،
أفكار من مسیحّیتها في المتراخیة عائالتهم في تشرّبوه ما یلبث وال علیهم.              المفاض
یثیر أن الوضعّیة"، "بالفلسفة یسّمى ما بروح مشبعة تربیة من تلّقوه وما للدین،               معادیة
الغیر األوالد من غیرهم هؤالء إلى وینضاف والنفور. الممانعة الحذرة النفوس             في
كبروا، قد یكونوا أن بعد إّال المسیحّي الّتعلیم یتلّقوا بأن آباؤهم یرضى ال الذین                معّمدین
اإلعدادیة المرحلة من كبیر جانب قضاء إلى واقعّیة، ألسباب غالبًا، بهم یفضي ما               وهذا
من أو المراهقین من كبیر عدد فهناك وبعد، العادي. المسیحّي الّتعلیم في اإلیمان،               لقبول
الّتعلیم تعّلموا وقد معّمدین، أّنهم برغم – طویًال یترّددون المراهقة، سّن دون              هم
المسیح، السید على حیاتهم وقف في – األسرار ویتقّبلون مضطردة، بطریقة             المسیحي
وأخیرًا، الدینیة. التربیة من التمّلص إلى حرّیتهم على المحافظة بحّجة یسعوا لم إذا               هذا
األخّص على اإلیمان، وفقدان الشّك تجارب من مأمن في لیسوا أنفسهم البالغین              إّن
المسیحي" "الّتعلیم على یجب أنه معناه وهذا فیه. یعیشون الذي الملحد المجتمع              بسبب
بمساعدة ویبعثه، اإلیمان هذا یستثیر أن بل وحسب، وتلقینه اإلیمان بتغذیة یعني              أال
على هم من هناك كان إذا ویعمل، الهدایة ُسبل إلى ویرشد القلوب یفتح وأن                النعمة،
العنایة هذه وتشمل تحّفظ. دونما المسیح یسوع اّتباع على حملهم على اإلیمان،              عتبة

 وتوّجه، إلى حّد، التعلیم المسیحّي واللغة المستعملة له وأسلوب تلقینه.
  



 
 

 غایة التعلیم المسیحي الخاصة
إلى الناشئ اإلیمان دفع إلى اهللا، بعون السعي، هي الخاّصة المسیحّي التعلیم غایة -20              
الكمال طریق على األعمار، كل من المؤمنین، لدى المسیحیة، الحیاة وتسییر             التقّدم
المعرفة طریق عن أكان سواء العمل، قضیة هي إذن فالقضیة الیومّي. بالغذاء              وتعهّدها
لإلنجیل إعالن أول مع القدس الروح یبذرها التي اإلیمان بذار تنمیة على الممارسة،               أم

 والتي نقلها العماد بطریقة فّعالة.
التي الكلمة ضوء على المسیح، سّر فهم تعمیق إلى إذن یرمي المسیحّي              فالتعلیم
یتبع ابتدأ جدیدة، خلیقة وأصبح النعمة جلبته إذا حتى بنورها، كّله اإلنسان              یستضئ
بمقتضى ویسیر مثله ویحكم مثله یفّكر كیف یوم، بعد یومًا الكنیسة، في ویتعّلم               المسیح

 وصایاه ویأمل على نحو ما یدعونا هو إلى األمل.
باإلنجیل، الّتبشیر على العمل إطار ضمن یسعى، المسیحي التعلیم أن أدّق بعبارة              ونعلن
بعد فیها، المسیحي  یسعى الزمن من فترة أعني وإنضاج، تثقیف مرحلة یكون أن               إلى
عن صادرًا صادقًا عزمًا اّتباعه على وعزم أوحد ربا به واعترف المسیح السّید تقّبل                أن
"سّره" معرفة أي له: استسلم الذي هذا بیسوع معرفته تعمیق إلى بإخالص، اهتدى               قلب
اإلنجیلیة، بشارته علیها تنطوي التي والمواعید والمتطّلبات عنه یعلن الذي اهللا             وملكوت

 والطرق التي یرشد إلیها جمیع الذین یریدون اّتباعه.
هذا بأّن اإلقرار من بّد فال للمسیح، التسلیم معناه مسیحیًا اإلنسان یكون أن صّح                وإذا
بل وحسب، علیها واالتكال اهللا لكلمة االستسالم ال وهما: صعیدین على یتّم              التسلیم

 السعي أیضًا كل یوم إلى الغوص على ما في هذه الكلمة من معاٍن سامیة.
  

 ضرورة تلقین التعلیم المسیحّي تلقینًا مضطردًا
لمجمع العامة الرابعة الجمعیة ختام في السادس بولس البابا ألقاه الذي الخطاب في -21              
على شّددوا الجمیع أن نالحظ أن جدًا "یسّرنا بقوله: المجتمعین اآلباء هّنأ              األساقفة،
السّر على الغوص ألن مضطردًا منتظمًا تلقینًا المسیحي التعلیم تلقین إلى الملّحة              الحاجة
التبشیر أنواع سائر من سواه عما المسیحّي التعلیم أساسًا یمّیزان فیه والتأّمل              المسیحّي

 بكلمة اهللا" (50).
من بعض إلى اإلشارة فتحسن الممارسة لدى عادة تنشأ الصعوبات كانت             ولما

 الخصائص التي تمّیز هذا التعلیم دون التوّقف على ما سواها:
لمنهج وفقًا یّلقن أن أي قواعد، بعض إلى مستندًا منتظمًا تعلیمًا یكون أن یجب -               

  موضوع، فال یكون مرتجًال، بل یلقى وفقًا لنظام محّدد یمكن معه بلوغ الغایة المبتغاة.



علیها المختلف القضایا لجمیع یتعّرض أن دون والضروریة الهاّمة األمور یعالج أن -             
 ودون أن یصبح بحثًا الهوتیًا أو شرحًا علمیًا.

عن قبلناه الذي المسیحّي السّر عن مبدئي أّولي بإعالن یكتفي ال بحیث وافیًا یكون أن -                
 طریق التبشیر األول باإلنجیل.

 - أن یكون تعریفًا كامًال بالدین المسیحّي یشمل جمیع عناصر الحیاة المسیحیة.
واالجتماعیة الشخصیة الحیاة في المناسبات لمختلف ما نهمل أن دون أّنا،             ولهذا
سنتحدث ما هذا و - المسیحّي، الّتعلیم لتلقین منها االستفادة یجب أهمّیة من               والكنسّیة
وفقًا منتظمًا تلقینًا المسیحّي الّتعلیم تلقین ضرورة على نشّدد – الرابع القسم في               عنه
الّتعلیم أن أصحابها یعتبر أصواتًا وهناك هنا من نسمع أّننا ذلك موضوع،              لمنهج

 المسیحّي أمر ال طائل تحته.
  

 التعلیم المسیحّي واالختبار الحیاتّي
جدوى ال محاولة السلیمة بالعقیدة السلیم التصّرف معارضة أّن فیه شّك ال ومّما -22              
هناك دامت ما وثیق، برباط بینهما ویربط األمرین كال یشمل المسیحي الدین ألن               منها
الجهد دام وما واستقامة، بجرأة العمل على تحمل الوجدان في متأصّلة راسخة              قناعات
بتسهیل یقضي المسیح، تالمذة عیش الیوم یعیشوا لكي بالمسیح المؤمنین لتربیة             المبذول

 التعّمق في معرفة "سّر المسیح".
ما منظ عمیقًا درسًا المسیح رسالة درس عن اإلعراض أیضًا فیه جدوى ال              ومّما
أن یمكنه أحد من "ما أنه الثابت ومن الحیاتي. االختبار على تترّكز بخّطة               الستبداله
لرسالة واٍف شرح دون أي خاص، بسیط اختبار مجّرد إلى باالستناد التامة الحقیقة               یبلغ

 المسیح الذي هو "الطریق والحّق والحیاة" (یو 14، 6) (51).
التعلیم مقابل في الحیاة من النابع المسیحي التعلیم وضع على إذن أحٌد یتجاسرّن               فال

 المسیحّي التقلیدي العقائدي المّلقن تلقینًا سلیمًا منتظمًا (52).
أكیدًا اطالعًا یطّلع أن معه المرء یمكن الذي ذاك دائمًا هو الحّق المسیحي التعلیم                إن
تختزنه والذي المسیح بیسوع ذاته عن فیه اهللا أعلن الذي الوحي على أسلوبیًا               منتظمًا
على الفّعال، الحّي "الّتقلید" طریق عن باستمرار، وتنشره الذاكرة أعماق في             الكنیسة
وضعًا وضعه إلى وال الحیاة عن الوحي هذا فصل إلى سبیل وال الناس.               أجیال
هذا ومعنى اإلنسان وجود من األخیرة الغایة یتناول أّنه ذلك مقابلها. في              مصطنعًا

 الوجود وینیره بكامله لكي یحفزه إلى األمام أو یناقشه الحساب، على ضوء اإلنجیل.
التي بالمعاني المثقلة العبارة هذه المسیحّي الّتعلیم معلّمي على نطّبق أن یمكننا              ولهذا
الّتعلیم عن الخصوص، وجه على كالمه، معرض في الفاتیكاني المجمع            أوردها
في اإلنسانّیة... والحیاة اإلنسان مرّبي "لیكونوا عنهم: بقوله الكهنة یلقیه الذي             المسیحّي

 اإلیمان" (53).



  
 التعلیم المسیحّي واألسرار

التي تلك والسیما الطقسّیة االحتفاالت بجمیع بطبیعته المسیحّي الّتعلیم یرتبط -23           
سّر في األخّص وعلى األسرار، في یعمل المسیح السید ألن األسرار، فیها              توّزع

 اإلفخارستیا، على أفضل وجه على تغییر الناس.
القتبال واالستعداد المسیحي الدین العتناق اإلعداد األول، الكنیسة عهد في كان،             ولهذا
خرجت، الكنیسة أن برغم الیوم، وحتى متالزمین. أمرین واإلفخارستیا، العماد            سّري
فإن قدمًا، المألوفة العادة على بالمسیحیة، العهد المتقادمة البلدان في المجال، هذا              في
یمارس ما غالبًا وهو ،(54) یزدهر أنه بل ال یلَغ، لم المسیحّي الدین العتناق                اإلعداد
یشّده بما دائمًا یحتفظ المسیحّي التعلیم إن حال، كل وعلى الحدیثة. الرساالت كنائس               في
تؤّهب التي تلك هي المسیحّي للتعلیم صیغة خیر إن جهة فمن رباط. من األسرار                إلى
جهة ومن اإلیمان، أسرار إلى حتمًا یقود مسیحّي تعلیم وكل األسرار، القتبال              النفوس
الّتعلیم من نوع یسبقها لم ما صحیحة ممارسة األسرار ممارسة إلى سبیل من ما                ثانیة
تصبح ما وسرعان تعتّل األسرار من النابعة الحیاة إن أخرى، وبعبارة             المسیحّي،
والتعلیم األسرار، لمعنى حقیقیة أكیدة معرفة إلى تستند لم ما جوفاء، فارغة              ممارسة

 المسیحّي عینه یرتدي طابعًا نظریًا لیس إّال، ما لم یتغّذ بممارسة األسرار.
  

 التعلیم المسیحّي والجماعة الكنسّیة
الكنیسة الضمیر واجب یلزم بما وثیقًا ارتباطًا أخیرًا المسیحّي الّتعلیم ویرتبط -24            
توطید إلى وسعى إیمان عن المسیح اتبع فمن عمل. من به بالقیام العالم في                والمسیحّیین
الطریق سلكوا من مخالطة إلى الحاجة ألجأته المسیحّي التعلیم إلى باالستناد اإلیمان              هذا
الجماعة تحتضن لم إن بالعقم المسیحّي التعلیم یصاب أن ویخشى ومشاركتهم.             عینه
الّتعلیم تلّقن في مرحلة قطع قد یكون الذي الموعوظ إیمانها، تحیا التي              المسیحّیة

 المسیحّي.
بالّتعلیم یتعّلق ما في تؤّدي، أن مستواها، كان أیا إذن، المسیحّیة الجماعة              فعلى
وتوفیر الدین شؤون في أعضائها تفقیه على العمل وهما: الخدمتین هاتین             المسیحّي،
على إّیاه بعیشهم تلّقنوه ما على المحافظة من معها یتمّكنون وطبیعیة إنسانیة لهم               بیئة

 أكمل وجه.
على المسیحّیون تلّقنه فإذا الرسالة، حقل في االندفاع إلى أیضًا المسیحّي التعلیم              ویسعى
أبنائهم إلى نقله وإلى إیمانهم عن الشهادة تأدیة إلى قلوبهم صمیم من تاقوا صحیح،                وجه

 والكشف عنه لسواهم من الناس وإلى خدمة المجتمع بجمیع الطرق.
  

 الحاجة إلى التعلیم المسیحّي، بمعناه الواسع من أجل إنضاج اإلیمان وتقویته



فشیئًا شیئًا باإلنجیل تبشیر أّول فهم تعمیق على إذن المسیحّي التعلیم یعمل وهكذا -25              
االستسالم على فحمله وقّوة، زخم من فیه بما اإلنسان، أعماق یومًا حّرك تبشیر وهو –               
وعلى "ضمنّیة" نتائج من عنه ینجم بما تنمیته وعلى – المسیح یسوع إلى               باإلیمان
والعالم. الكنیسة في المسیحیة الحیاة ممارسة إلى ویقود العقل على یعتمد شرحًا              شرحه
أن یظّنون من قال مهما باإلنجیل، تبشیر أول عن إنجیلیًا مضمونًا یقّل ال كّله هذا                 وإن
التبشیر في كان ما ویطفئ جافًا، عقلیًا، الطریقة، بهذه حتمًا، یضحي المسیحي              الّتعلیم
الّتعلیم في عمیقًا اكتناهًا المكتنهة فالحقائق وحرارة. وعفویة حیاة من باإلنجیل             األول
كان وما مّرة. ألول إیاها سماعه لدى اإلنسان قلب بمجامع أخذت التي هي               المسیحّي
في وتأثیرًا زخمًا یزیدها إنه بل یجّففها، أو یضعفها أو علیها لیقضي معرفتها في                التعّمق

 الحیاة.
الذي الرعوّي طابعه على مفهوم، من له عرضناه لما وفقًا المسیحّي، التعلیم              ویحافظ
التعلیم وهذا المسیحّي للّتعلیم الواسع المفهوم هذا یتنافى وال زاویته. من المجمع              رآه
العرض لدى الماضي في به یؤخذ ما غالبًا كان الذي الحصرّي بمعناه أخذناه إذا                بالذات
 الّتعلیمي: أي هذا التعلیم البسیط الذي تعّبر فیه عن اإلیمان صیٌغ تشمله بكامله وتتعّداه.

إلى المسیحیین بإیمان للبلوغ ضروري المسیحي التعلیم إن فنقول نوجز أن أردنا              وإذا
یرمي وهذا العالم. في الشهادة تأدیة من هؤالء لتمكین عینه الوقت وفي النضج،               حالة
اهللا بابن اإلیمان وحدة إلى بأجمعنا "نصل أن من المسیحّیین معشر نحن تمكیننا،               إلى
ونرّد ،(55) المسیح" سعة توافق التي القامة ونبلغ الكامل اإلنسان ونصیر             ومعرفته

 على من یطلب مّنا دلیل ما نحن علیه من الّرجاء (56).
  

 
 
 
 
 
 

-4- 
 نهل النبأ المفرح بكامل من معینه

  
 محتوى الرسالة

یكون أن یمكن فال باإلنجیل، التبشیر من وجهًا أو جزءًا المسیحّي الّتعلیم كان لّما -26               
نبأ – عینها الرسالة أي ا: تام كامًال باإلنجیل التبشیر محتوى غیر العقائدي              محتواه
وتناولها الجوانح وتقبّلتها المّرات ومئات مّرة اآلذان طرقت التي – المفرح             الخالص



لوعي وتجدیدًا منتظمًا وتمحیصًا تأمال المسیحّي الّتعلیم في انقطاع دونما            البحث
بمفرده الناس من كل حیاة إلى بالنسبة لمفاعیلها – الزامًا األیام مع یزداد –                ضمیرّي
في المسیحیة الحیاة محیط هو متآلف متماسك محیط في اندراجها البحث هذا              ویشمل

 المجتمع والعالم.
  

 الینبوع
التي اهللا كلمة ینبوع الحّي، الینبوع من ومحتواه ماّدته دائمًا المسیحّي التعلیم وینهل -27              
ودیعة یكّونان المقدس والكتاب "التقلید ألّن المقّدس، والكتاب التقلید طریق عن             انتقلت
الفاتیكاني المجمع به یذّكر ما على الكنیسة"، إلى بها المعهود اهللا كالم ودیعة هي                واحدة
والّتعلیم الرعویة الكرازة أعني الكلمة، خدمة "تغتذي أن عینه الوقت في متمنیًا              الثاني،
الكتاب كالم من المقدسة بالقّوة وتتجّدد سلیمًا غذاًء مسیحّي إرشاد وكل             المسیحّي

 المقّدس عینه" (57).
أن على التأكید یعني ال المسیحّي، التعلیم ینبوع أّنهما على والكتاب، التقلید عن               والكالم
واإلنجیلیة الكتابیة والنظرة والروح األفكار من ویتشّبع یتمّأل أن یجب التعلیم             هذا
الّتعلیم أن التذّكر أیضًا یعني بل وحسب، متواصًال استعماًال عینها النصوص             باستعمال
وروحها الكنیسة بذهنّیة الكلمات قراءة على یقبل ما بقدر وفعالیة غنًى یزداد              المسیحّي

 مستلهمًا تفكیرها وحیاتها على مدى ألفي سنة.
وعلى الرعاة برعایة إلیه وترجع الینبوع هذا من وحیاتها وطقوسها الكنیسة عقیدة              وتنبع

 األخّص السلطة الّتعلیمیة التي تعّلم العقیدة التي وكلها إلیها الرب عینه.
  

 "قانون اإلیمان" خیر تعبیر عن العقیدة
في نجده علیه، لیحافظوا الّرعاة، هؤالء تقّبله الذي الحّي اإلرث عن تعبیر خیر إن -28               
في الكنیسة، إیمان أوجزت التي اإلیمان قوانین في أوضح بعبارة أو اإلیمان"              "قانون
موجز "تسلیم أصبح وقد رائعة. مختصرة نصوص في وأفرغته األوقات،            أحرج
الصالة تسلیم وعقبه المسیحي، التعلیم من هامًا جزءًا العصور، تعاقب مع             اإلیمان"
.(58) الكثیر تعني التي الرتبة هذه إلى هذه أّیامنا في الموعوظین تعلیم عاد وقد                الربیة.
بحیث الحاضر والعصر یتالءم استعماًال الرتبة هذه استعمال في التوّسع ینبغي             أفال
عن الجدید المسیح تلمیذ فیها یتلّقن مراحل، من سواها ما جانب إلى هاّمة، مرحلة                تشّكل

 وعي تام وشجاعة كاملة محتوى ما سیكون لدیه موضوع درس وبحث جدیین؟
مرور بمناسبة أعلنه الذي اهللا" شعب إیمان "قانون في السادس بولس سلفنا جمع               وقد
اإلیمان عناصر أهم وبولس، بطرس الرسولین استشهاد على قرنًا عشر            تسعة
وما .(59) فهمها إساءة یخشى أو الصعوبة بعض فیها التي تلك والسیّما              الكاثولیكي،

  الشك فیه أن في هذا القانون عقیدة یفید منها الّتعلیم المسیحّي.



  
 عناصر ال یمكن إهمالها

"وجوب الرسولي اإلرشاد من الثالث القسم في عینه األعظم الحبر ذّكر فقد وبعد -29              
ولذلك .(60) باإلنجیل للتبشیر الحّي الجوهر أو األساسیة بالعناصر باإلنجیل"            التبشیر
ترسیخ یجب كما الذاكرة، في العناصر هذه من كل ترسیخ المسیحي التعلیم في               یجب

 المختصر الحّي الذي انسكبت فیه (61).
معرفته یمكن "ما شرح یهم كم مثالًُ الجمیع یدرك .(62) بعضها هنا نذكر أن                وحسبنا
لهم یقال أن باإلمكان لیصبح اإلیمان، في یتقّدم من ولكل والمراهق للولد (63) اهللا"                عن
تعریفهم یهّم وكم ،(64) تعرفونه" وال تعبدونه الذي بذاك أبّشركما "أنا ما: نحٍو               على
أي بفصحه، البشر خالص وأتّم إنسانًا صار الذي اهللا كلمة بسّر (65) العبارة               بوجیز
بیننا. فیما الدائم حضوره وبأسرار عجائب من أتاه وبما بكرازته وكذلك وقیامته،              بموته
المسیح السّید قصر من الحذر بوجوب طالبوا حین ملهمین حقًا المجمع آباء كان               ولقد
وجوب على وشّددوا فقطن األرضي بعدها على رسالته وقصر إنسانّیته،            على

 االعتراف به ابنًا هللا ووسیطًا یفتح لنا، بالروح القدس، الطریق حرًا إلى اهللا (66).
حضوره سر اإلیمان، ضوء على والقلب، العقل أمام ُیبَسط أن بمكان األهمیة لمن               وإنه
الذین المقّدسین عینه الوقت وفي الخطأة الناس جماعة أي الكنیسة، سّر هو الذي               هذا
حراسًا القدس "الروح جعلهم الذین أولئك برعایة الرب جمعها التي اهللا عائلة              یؤّلفون

 لیرعوا كنیسة اهللا" (67).
البشر تاریخ المسیح، یسوع بابنه عاتقه، على أخذ اهللا أن یعّلم أن كذلك المستحسن                ومن
عن ظلّیة صورة بذلك "یعطي وهو وحقارة وعظمة وخطیئة نعمة من به یتمّیز               بما

 الدهر اآلتي" (68).
– وغبطة ذات نكران من فیها بما – المقتضیات عن بوضوح الكشف أخیرًا               ویجب
) جدیدة" و"خلیقة ،(69) الحیاة" "جّدة یدعوه أن الرسول لبولس طاب ما یفرضها              التي
،(72) یسوع" المسیح في األبدیة و"الحیاة ،(71) المسیح في الحیاة أو والكینونة (70             
فتمتّد، للتطویبات وفقًا یحیاها من یحیاها حیاة ولكنها العالم هذا في الحیاة إّال هو                وما

 على ما هي معّدة له، وتتحّول في الّسماء.
المتالئمة الشخصیة األخالقیة المقتضیات أهمّیة المسیحّي، التعلیم في هنا،           ومن
بسیطة، أم بطولّیة كانت أ سواء والعالم، الحیاة في المسیحّیة التصّرف وطرق              واإلنجیل
ما في المسیحّي، الّتعلیم حرص أیضًا هنا ومن إنجیلیة. مسیحّیة فضائل ندعوها              فإنا
بسطها على بل ال قضایا، بعض إغفال عدم على اإلیمان، تربیة بغیة جهود من                یبذله
والسعي (73) التام تحریره على اإلنسان عمل مثل من – ینبغي ما على –                بوضوح

 إلى بناء مجتمع أكثر تضامنًا وتآخیًا والنضال من أجل تحقیق العدالة والسالم.



كل جدیدة هي هذه المسیحّي الّتعلیم نظرة أن ثانیة، جهة من االعتقاد، یسود أّال                ویجب
– الذهب فّم یوحنا والقدیس أمبروسیوس للقدیس الكنیسة آباء عهد في سبق وقد               الجّدة،
وفي اجتماعیة. نتائج من اإلنجیل مقتضیات عن ینجم ما أبرزا أن – سواهما نذكر                لكیال
في القدیس العاشر بیوس البابا باسم المعروف المسیحّي الّتعلیم أدرج الحدیث،             العصر
أجرهم العّمال وحرمان الفقراء على الجور اهللا، من االنتقام تستدعي التي الخطایا              الئحة
األحبار وّجه الجدیدة" "الشؤون البابویة الرسالة صدور أثر وعلى .(74)            العادل
تعلیم من به قاموا ما في االجتماعیة القضایا إلى كبیرًا اهتمامًا واألساقفة              الرومانّیون
من الكنیسة وثائق في ما باستعمال وبحّق المجمع آباء من كثیٌر بإلحاح وطالب               مسیحي.
تربیة المؤمنین تربیة في مالئمًا صحیحًا استعماًال االجتماعیة القضایا حول غني             تراث

 دینّیة عامة.
  

 سالمة المحتوى
في تستوجب نقاط ثالث هناك مواضیعه، أو المسیحّي التعلیم مادة خّص ما في -30              
لكي المسیح تلمیذ حّق من العقیدة. سالمة تتناول النقاط هذه أولى كبیرًا. اهتمامًا               أّیامنا
ها، مشو مبتورًا، (76) اإلیمان" "كالم یقبل أال كاملة، (75) إیمانه ذبیحة             تكون
من الوجوه، بعض من واالنتقاص، وقّوة. دّقة من فیه ما بكل سلیمًا كامًال، بل                منقوصًا،
إلى یؤّدي خطرًا تفریغًا مضمونه من عینه المسیحّي الّتعلیم تفریغ معناه الرسالة،              سالمة
ولیس منه. ینتظراها أن الكنسّیة والجماعة المسیح السّید حّق من التي بالثمار              المجازفة
طابع متى إنجیل في األخیرة المسیح وصّیة ترتدي أن والشك، الصدفة باب              من
أن عّلموهم األمم... جمیع عّلموا سلطان... كل "أعطیت قوله: فیها جاء وقد              الّشمول،
حّجة بأیة یمكن، ال السبب ولهذا األیام..." جمیع معكم وسأكون جمیع....             یحفظوا
طریق عن جاءت التي (77) السامیة" المسیح یسوع "معرفة إلى نفذ من حرمان               كانت،
إلى واعیة، غیر بطریقة ولو یتّشوق، هو فیما المعرفة، هذه من جزء أي               اإلیمان،
.(78) المسیح" في التي للحقیقة "وفقًا والّتعلیم الوعظ بواسطة فیها والتعّمق             التبّسط
وخطیئته، اإلنسان خلُق الالئق المكان فیه یحتّل ال الذي ذاك یكون مسیحّي تعلیم               وأي
والبتول اهللا، ابن وتجّسد وتحقیقه، بمحّبة، له الطویل واإلعداد الفداء على اهللا              وعزم
المجد إلى والنفس بالجسد صعدت التي البتولیة الدائمة اهللا أم الخطیئة من البریئة               مریم
اهللا وقّوة ،(79) حیاتنا في یعمل الذي اإلثم وسّر الخالص، سّر في ودورها               السماوّي
الطقسّیة، والرتب واألسرار التقّشف وممارسة التوبة إلى والحاجة منه، حّررتنا            التي
الموت وبعد األرض هذه على اإللهّیة الحیاة في والمشاركة القرباني، الوجود             وحقیقة
رأیه إلى باالستناد له، یجوز االسم بهذا جدیر المسیحّي للّتعلیم معّلم من وما شابه؟                وما

 الخاّص أن ینتقي من ودیعة اإلیمان ما یحسبه مهمًا وغیر مهّم فیعّلم ذاك ویهمل هذا.
  



 اعتماد أسالیب تعلیمّیة مالئمة
بالّتعلیم المتعّلقة الراهنة الظروف تنصح قد أنه ثانیًا المالحظة تجب ثم ومن -31             
العقیدة كنوز لنقل تلك على الطریقة هذه بتفضیل وأسلوبه تلقینه وطریقة             المسیحّي
من وال التوازن اعتماد واجب من البتة تعفي ال الّتعلیم سالمة فإن وبعد               المسیحّیة.
یولي أن لكل یتاح بحیث األولوّیات سّلم في وإدراجها مالئمًا تنسیقًا األمور              تنسیق
اإلشارة الواجبة المسیحّیة الحیاة ونمط نقلها الواجب والقواعد تلقینها الواجب            الحقائق
هذه لنقل الكالم من النوع هذا استعمال یكون أن یتّفق وقد أهمّیة. من یستأهل ما                 إلیه
ویسمح الفئات. بعض أو الناس لبعض مالءمة أكثر المسیحي التعلیم عقائد من              العقیدة
تحمل مسبقة ذاتیة وأحكام شخصیة آراء عن ذلك یكون ال ما بقدر للعقائد االنتقاء                بهذا
التي الحقیقة بإدراك تواضع، عن االهتمام، إلیه الدافع یكون بل النظریات، بعض              طابع
على والكالم الّتعلیم أسلوب اعتماد بالتالي ویجب أعمق، إدراكًا سالمة تبقى أن              یجب

 أدوات تنقل ال جزءًا بل كامل "كالم حیاة األبد" (80) أو "طرق الحیاة" (81).
  

 البعد المسكونّي للتعلیم المسیحّي
عّدة منذ دفع، الذي یسوع، روح شّك، دونما أثارها، التي الواسعة الحركة هذه إن -32               
إلى المسیحّیة والمذاهب الكنائس من سواها مع السعي إلى الكاثولیكیة الكنیسة             سنوات،
المسكونّي الطابع عن التحدث إلى بنا تهیب الرب، أرادها التي الكاملة الوحدة              استعادة
،(82) الثاني الفاتیكاني المجمع معین من قوتها الحركة هذه نهلت وقد المسیحّي.              للّتعلیم
التي والمبادرات الشهیرة الوقائع من عدد جّسده جدیدًا انتشارًا المجمع بعد             وعرفت

 أصبحت معروفة لدى الجمیع.
المسكوني، البعد هذا عن غریبًا یكون أن یمكنه ال المسیحّي التعلیم أّن فیه ریب ال                 ومّما
نحو الحركة هذه في االشتراك إلى وحالته، طاقته حسب كٌل المؤمنین، جمیع ُیدعى               فیما

 الوحدة (83).
ملء أن یعّلم یفتأ ال وهو كان، إذا الواقع في المسكونّي بعده المسیحي التعلیم                ویّتخذ
الكنیسة في موجودة هي المسیح وضعها التي اإلخالص ووسائل الموحاة            الحقائق
للجماعات وفعًال، قوًال الخالص، االحترام من یجب بما ذلك یفعل ،(84)             الكاثولیكیة

 الكنسّیة التي ال تعیش بعد في مشاركة تامة مع هذه الكنیسة بالذات.
الكنائس باقي عن صادقة صحیحة صورة تعطى أن المجال هذا في جدًا المهّم لمن                وإّنه
بواسطتها. الخالص لحمل استخدامها المسیح روح تأبى ال التي الكنسّیة            والجماعات
بل ال بعضًا المنظور الكاثولیكیة الكنیسة نطاق خارج نجد أن یمكننا ذلك، عن               "وفضًال
) ویحییها" الكنیسة مجموعها یبني التي الخّیرة المقّومات أو العناصر من الممتاز             الكثیر
تساعد ذلك، سوى عّما النظر بقطع الكنائس، هذه صورة إن یقال والحّق .(85             
األخوة معرفة على ثانیة جهة ومن الخاص، إیمانها في التعّمق على جهة من               الكاثولیك



عن معًا البحث علیهم یسهل ما وهذا تقدیرهم، على وبالتالي معرفة، أفضل              المسیحیین
أیضًا یسعف التعارف هذا أن فیه شّك ال ومّما الكاملة. الحقیقة وحدة إلى یقود                طریق
السبب وتقدیر تقدیرها وعلى تفّهم خیر الكاثولیكیة الكنیسة تفّهم على الكاثولیك             غیر

 الذي من أجله قد رسخ في یقینها أنها هي وسیلة "اإلسعاف العام للخالص".
في صادقة رغبة أثار إذا مسكونیًا، بعدًا ذلك، عن عالوة المسیحّي، التعلیم              ویّتخذ
كل العمل، بینها ومن – جدّیة حثیثة جهود بذل إلى دعا إذا بل ال وغّذاها،                 الوحدة
ال – الوحدة إلى الطریق شّق بغیة الروح وحرارة بالتواضع الذات تطهیر على               بمفرده،
العقائدي، الصعید على وتنازالت إهماالت على القائمة السهلة المسألة من نوع أجل              من

 بل من أجل هذه الوحدة الكاملة، متى وكیفما یریدها الرب.
وحتى والشّبان األوالد إعداد على عمل إذا مسكونیًا، أخیرًا المسیحّي التعلیم             ویكون
عینه، الوقت في یثبتوا أن على الكاثولیك، غیر مع العیش على الكاثولیك من               البالغین

 هویتهم الكاثولیكیة واحترامهم إلیمان اآلخرین.
  

 التعاون المسكونّي في حقل التعلیم المسیحّي
باألحرى أو المستحسن من أّنه األساقفة یرى قد تتعایش، أدیان عدة هناك كان لّما -33               
تلقین مجال في المسیحّیین وباقي الكاثولیك بین الجهود تتضافر أن الضروري             من
حال، كّل في للكاثولیك، البّد الذي المألوف للّتعلیم اتمامًا یكون وهذا المسیحّي،              الّتعلیم

 أن یتلقنوه من باب الضرورة.
(86) المسیحّیین جمیع بین المشتركة العناصر في الهوتّي أساس االختبارات            ولهذه
ال لما وكاملة، تامة غیر المسیحیین وباقي الكاثولیك بین المشاركة هذه كانت لّما               ولكن،
هو عنه تحّدثنا الذي التعاون فإّن القضایا، بعض حول كبیرة خالفات من بینهم               یزال
مشتركة. قلیلة عناصر بعض إلى مثًال رّده البتة یمكن وال طبعه، من محدود               بالنتیجة
إلى الدفع على بل العقیدة، نقل على یقوم ال المسیحّي التعلیم إن ذلك، عن                وفضًال
ولذلك الكنیسة. أسرار في اشتراك من یرافقها وما الشاملة المسیحّیة بالحیاة             االلتزام
تثقیف تأمین على المسیحّي، التعلیم مجال في التعاون یقوم حیثما السهر،             ینبغي
وقد المسیحیة. والحیاة بالعقیدة یتعّلق ما كل في الكنیسة، في وجه أفضل على               الكاثولیك
أعلنوا، ما على تتكاثر، تزال ال حاالت إلى المجمع، انعقاد إّبان األساقفة، بعض               أشار
بعض مدارس في المسیحّي الّتعلیم تلقین أخرى ظروف أو المدنیة السلطة فیها              توجب
بین أمور، من شابه وما والتوقیت المستعملة الكتب حیث من مشتركًا، تلقینًا              البلدان
بالّتعلیم لیس التعلیم هذا أن القول إلى حاجة من وما الكاثولیك. وغیر              الكاثولیك

  المسیحّي الصحیح.
الكاثولیكیة العقیدة عرض إذا مسكونّیة، أهمّیة یّتخذ أن بإمكانه التعلیم هذا مثل              ولكّن
الّتعلیم تأمین على العمل من البّد النظامن هذا مثل الظروف تفرض وحیثما              بأمانة.



بهذا جدیرًا كاثولیكیًا تعلیمًا لیكون العنایة من المزید وإیالئه أخرى بطریقة             المسیحّي
 االسم.

  
 مشكلة الكتب المتعّلقة بمختلف األدیان

تقّدم أن یحدث قد مختلفة. زاویة من ولو مماثلة، مالحظة إضافة تجب ذلك وإلى -34               
بغیة وذلك الكاثولیكي، الدین فیها بما األدیان مختلف تعرض كتبًا للتالمذة             المدارس
أن في شّك من وما واألدبیة. واألخالقیة التاریخیة الشؤون في إنسانیة لهم ثقافة               توفیر
عرضًا المتنوعة المسیحیة والمذاهب المختلفة واألدیان التاریخیة القضایا          عرض
الجهد قصارى وبذل السهر یجب لكما أفضل، تعارف إلى یؤدي أن یمكنه              موضوعیًا
أضرار من أو والسیاسیة العقائدیة األسلوبیة النظم من خالیًا موضوعیًا العرض             لیكون

 العقائد المزّیفة التي تعوّدت أن تشّوه معناه الحقیقي.
المسیحّي الّتعلیم في مؤّلفات اعتبارها یمكن ال الكتب هذه إن أمر، من یكن               ومهما
تفّهم من ولخلّوها المؤمنین، من سواهم اإلیمان یعّلمون مؤمنین شهادة إلى             الفتقارها

 األسرار المسیحّیة ومّما یمّیز الدین الكاثولیكي من طابع نابع من داخل اإلیمان.
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 الجمیع یحتاجون إلى تلقُّن التعلیم المسیحي

  
 أهمّیة األوالد والُشّبان

لمجمع العامة للجمعیة السادس بولس سلفنا حّدده الذي الموضوع عنوان كان -35            
والشّبان". لألوالد األخص على عصرنا في المسیحّي التعلیم تلقین واجب "في             األساقفة
یتسّبب عینه، الوقت في لكّنه كبیرًا، أمًال ریب وال معه یحمل الشبان تزاید أن في                 الشّك
بالعالم یسمى ما بلدان بعض في السّكان نصف إن المعاصر. عالمنا من كبیر قسم                بقلق
هناك أن یعني وهذا الثالثین. أو عشرة الثامنة سن دون هم األخّص، على               الثالث،
هو وهذا والمستقبل. النضج حیاة لیحیوا یستعّدون باتوا والشّبان األوالد من             مالیین
الیومیة واألنباء األخیرة األحداث ذلك، عن فضًال هناك، لكن وحسب، العددي             التقدیر
وهناك هنا یساورها ما برغم – الشّبان من تحصى ال التي الكثرة هذه أن على تدّل                  التي
وتعاطي والالمباالة الرخّیة الحیاة إلى هروب من یغریها ما وبرغم وخوف شّك              من
في تشّكل – وعنف مدّمرة فوضویة نزعة من إلیه تنساق ما برغم وحتى               المخدّرات،



یعقدون كثیرة، مخاطر من ذلك في ما على الذین، الناس من األعظم السواد               غالّبیتها
 العزم على بناء مدنّیة المستقبل.

عن اإلعالن إلى السبیل كیف لنتساءل: رعویة، مسؤولیة من كاهلنا یثقل ما أمام               وإّنا
تلبّیة ال عنه واإلعالن والشّبان، األوالد من الحشود لهذه المتأّنس، اإلله یسوع،              المسیح
یوم بعد یومًا تتعّمق معرفة طریق عن بل عابر، لقاء أول عن ناجمة جانحة                لنزوة
كل إلى یوّجهه الذي والنداء عنه أعلن الذي وقصده اهللا ورسالة المسیح شخص               وتنیر
) الصغیر" "القطیع لدى العالم هذا في یقیمه أن شاء الذي ملكوته أخیرًا وتنیر الناس                من

 87) من المؤمنین والذي لن یتّم إّال في األبدیة؟
وفقًا المسیحّي التعلیم بها یتمّیز التي الخصائص حول منها بّد ال مالحظات              وهناك

 لمختلف أطوار الحیاة.
  

 األطفال
ومحیطه والدیه من الطفل فیها یتلّقى التي تلك األحیان، غالب في مهّمة، لفترة إّنها -36               
اآلب على بسیط انفتاح سوى تكون ال قد التي المسیحّي الّتعلیم مبادئ أولى               العائلي
القصیرة الصلوات وإن قلبه. إلیه یوّجه أن الطفل یتعّلم الذي العطوف الصالح              السماوي
كالمه. سماع بعد فیما یتّعود الذي المحجوب اهللا مع وّدي حوار بدء تشّكل یتمتمها                التي
ألنَّه المسیحّي التعلیم في أوالدهم باكرًا یفّقهوا لكي الوالدین على نلّح أن إال یسعنا                وال
وترتبط الطفل قوى فیه تنتظم الذي المجال یشّكل المسیحیین الوالدین إلى             بالنسبة
للطفل عمیقًا واحترامًا سخّیة محّبة یتطّلب عظیم عمل هو وهذا باهللا. حیویًا              ارتباطًا

 الذي له الحّق في عرض بسیط صادق لإلیمان المسیحّي.
  

  األوالد
والكنیسة، المدرسة في المسیحي التعلیم لتلقین ذلك، بعد الوقت، یحین ما وسرعان -37             
الرسمیة. المدرسة أو الكاثولیكي المعهد في الروحّیین المرشدین لدى أو الرعیة             في
مرتّبة منتظمة بطریقة المسیحي الّتعلیم ُیدخله وتّتسع، االجتماعیة الولد بیئة تنفتح             وفیما
قریب التعلیم هذا ویكون إبطاء، دونما باألسرار لالحتفال ویؤهّبه الكنیسة حیاة             في
ذلك مجّزأ، غیر ولكن أولیًا، ویكون لإلیمان، الشهادة تأدیة صوب موّجه لكنه              المتناول،
على أثرها ویبّین المهمة اإلیمان أسرار جمیع – بدائیة بطریقة ولو – یفتح أن یجب                 أنه
عینها، األسرار على معنى الّتعلیم هذا أیضًا ویضفي والدینیة. األخالقیة الولد             حیاة
عقیدة بقائه دون یحول حیویًا زخمًا المعاشة األسرار من عینه الوقت في یتلّقى               ولكنه
محیط في للمسیح شاهدًا معه یصبح الذي الفرح هذا الولد إلى ویحمل وحسب               نظریة

 حیاته.
  



  المراِهقون
وهو وخطیرة. كبیرة قضایا من معها تجّره وما والمراهقة البلوغ سّن بعدئذ وتأتي -38              
الكبرى المقاصد فیه ویأخذ الداخلي وعالمه نفسه اإلنسان فیه یكتشف الذي             الزمن
الرغبة فیه تتّقد الذي الزمن إنه الطبیعیة. الجنس ونزوات الحب مشاعر وتظهر              السخیة
یرافقه وما الحیاة باكتشاف یرتبط عظیم بفرح المرء فیه ویشعر االجتماعیة اللقاءات              في
المقلقة واألبحاث الدقیقة التساؤالت سّن تكون ما غالبًا هي السن وهذه خارقة. نشوة               من
أحیانًا األولى االخفاقات سّن الذات، على الخطر واالنكفاء الحذر وسّن المخّیبة،             وحتى
في التقّلب السریعة الحاالت هذه یهمل أن المسیحّي التعلیم یمكن وال المّرة.              والخیبات
حاسم بدور یقوم أن أیضًا المسیحّي التعلیم وباستطاعة العمر. من الصعبة الفترة              هذه
األسئلة یتجاهل ال حوار وإقامة الخاصة حیاته في النظر إعادة إلى المراهق              یقود
أي بالمشاركة، ونقله الحب الثقة، الذات، بذل وهي: نفسه على یطرحها التي              الخطیرة
قابًال ذلك ومع باإلعجاب جدیرًا ومثًال وهادیًا صدیقًا المسیح یسوع وإظهار             الجنس،
األساسیة التساؤالت هذه عن جوابًا تعطي التي رسالته عن واإلعراب به،             لالقتداء
الذي الصادق الوحید الحب عن یعرب حبًا مفعم قصد من المخّلص للمسیح ما               وتبیان
في صحیحة لتربیة أساسًا یكون أن یصلح كله هذا وإن الناس بین یجمع أن                یمكنه
بولس القدیس إلیها عزا التي األخّص، على وموته، المسیح آالم أسرار ویمكن              اإلیمان.
آالمه على ضوءًا وتلقي وقلبه المراهق ضمیر كثیرًا تحّدث أن المجیدة قیامته              فضل

 األولى وآالم العالم الذي یكتشفه.
  

 الشّبان
الشاب على فینبغي المهّمة. األولى القرارات زمن الشباب، سّن مع بعدئذ، ویأتي -39             
بمعاونة رّبما وذلك الحاسم، الضمیرّي القرار بشأنه ویّتخذ مصیره في غالبًا یبحث              أن
وحده. به خال الذي ضمیره، إلى وباالستناد نفسه على باالعتماد ولكن وأصدقائه              ذویه
والموت الحیاة والخطیئة، النعمة والشّر، الخیر بین داخله في دائمًا الصراع             ویشتّد
أساسیة كاختیارات األخّص وعلى أیضًا ولكن – واضح هو ما على – أدبّیة               كمبادئ
التعلیم أن الواضح ومن بالمسؤولیة. وشعور تاّم وعي عن یرفضها أو یقبلها أن               علیه
العمل على یضفي والذي األخالق مكارم یلّقن هو فیما األنانّیة یقّبح الذي              المسیحّي
الشعور وینّمي الّشعوب بین السالم ویعّلم معنى من لها ما والمحّبة والعدالة العام               والخیر
،(88) األخیرة الكنسّیة الوثائق في ورد ما على التحّرر، وروح اإلنسانیة             بالكرامة
من المسیحّي التعلیم إّیاه تلقینهم أحسن ما الشباب أذهان في وجه أحسن على               یكّمل
أهمیة المسیحّي التعلیم یتخذ وهكذا البتة. إهمالها یمكن ال المعنى بحصر دینّیة              شؤون
الحیاة یعطي بحیث واقتباله وتفّهمه اإلنجیل عرض فیه یتیسر الذي الزمن ألنه              كبرى،
الذات بذل مثل: من شرحه بدونه یستحیل ما والمواقف المشاعر من ویلهم              معناها



شابه. وما المنظور وغیر المطلق ومعنى والمصالحة وااللتزام والعدالة والحلم            والتجّرد
 وهذه كّلها خصائص تتیح لهذا الشاب أن یتمّیز عن أقرانه بوصفه تلمیذ یسوع المسیح.

وإذا البلوغ. سّن في الخطیرة المسیحیة بالواجبات للقیام أیضًا المسیحّي التعلیم             ویعّد
منها الكثیر أن نرى أّنا فیه شّك ال فمّما والرهبانیة، الكهنوتیة الدعوات إلى مثًال                نظرنا

 قد نشأ بوحي من الّتعلیم المسیحّي الملّقن في سّن الطفولة والمراهقة.
مدرسة البلوغ، عتبة حتى الطفولة سّن من یصبح، المسیحّي التعلیم أّن نرى              وهكذا

 دائمة، فیتابع مراحل الحیاة كمصباح ینیر طریق الطفل والمراهق والشاب.
  

 تكییف التعلیم المسیحّي وفقًا للشّبان
للمجمع العمومیة الجمعیة انعقاد إبان الحظنا عندما اغتبطنا قد الواقع في وإّنا -40             
الهّم هذا حمل في عمیقة واسعة مشاطرة شاطرت الكنیسة أن تلته التي السنوات               وخالل
في طویًال اهللا رّسخ المسیحّي؟ التعلیم والشّبان األوالد تلقین على العمل كیف              هو:
الطریقة، بهذه الكنیسة، المجمع أفاد لقد فیه. استیقظت التي العنایة هذه الكنیسة              ضمیر
رسمًا غموض، من فیه ما على الیوم، شبیبة وجه رسم إلى سعى عندما كبرى،                إفادة
والتحّلي بالصبر االعتصام یجب لغة تستعمل الشبیبة هذه أن أظهر وعندما             دقیقًا،
خالفًا أبان، وعندما تشویه، دونما بها المسیح یسوع بشارة نقل لمعرفة             بالحكمة
بطریقة ولو – وحسب الذهن وانفتاح اإلرادة استعداد من للشّبان لیس أن              للظواهر،
هذا "یسوع هو من معرفة إلى یدفعهم ما أیضًا الصادقة الرغبة من بل –                غامضة
من هناك كان إذا المسیحّي، التعلیم أّن إلى أخیرًا أشار وعندما ،(89) المسیح"               المدعّو
وأصعب أشّق الیوم أصبح عمل هو إنما دینیة، وبروح جدیًا قیامًا به القیام في                یرغب
في ولكّنه نوع. كل من صعوبات من ویعتوره عراقیل من یعترضه لما قبل ذي                من
ما على عمیقة أجوبة من والشّبان األوالد یعطیه لما متزایدة تعزیة ینبوع عینه               الوقت
في علیه تعتمد أن علیها ویجب الكنیسة یمكن كنز هو وهذا أسئلة. من علیهم                یطرحه

 السنین المقبلة.
إلى یحتاجون المسیحّي التعلیم یتلّقون مّمن الشّبان من فئات هناك إن ذلك عن               وفضًال

 عنایة بهم خاصة، لما هم فیه من حالة معّینة.
  

 الُمعاقون
في حقاًَ أمثالهم من سواهم مثل لهؤالء إن وعقًال. جسمًا بالمعاقین أوال نفّكر وإنَّا -41               
لهم ما لیزید إال متزایدة صعوبات من یعترضهم ما كان وما اإلیمان". "سر               معرفة
مؤسسات هناك أن نعرف أن سّرنا ولقد جهود. من یبذلون ما في فضل من                ولمعّلمیهم
المجال هذا في جنت بما المجمع مّدت قد المعاقین بالشباب األخّص على تعنى               كاثولیكیة



بطریقة المشكلة هذه مواجهة على جدیدًا تصمیمًا المجمع من وأخذت اختبار ثمرة              من
 أجدى. وإّنا نرید أن نشّجع هذه المؤسسات ونثّبتها في هذا القصد.

  
 شّبان دون مساعدة دینّیة

ولدوا الذین – عددهم تكاثر وقد – والشّبان األوالد إلى عندئذ أفكارنا وتتّجه -42              
في یرغبون وهم فیه، دینیة ممارسة ال األقّل على أو مسیحّي غیر بیت في                وترّبوا
من لیتمكّنوا وحالتهم یتّفق مسیحّي تعلیم لهؤالء یعّد أن فیجب المسیحّي. اإلیمان              معرفة
مقاومة القوا ولو وحتى مساعدة إلى حاجتهم برغم اإلیمان في ویكبروا یترعرعوا              أن

 في بیئتهم.
 
 
  

 البالغون
أن یمكننا ال المسیحّي، التعلیم یلّقنوا أن یجب الذین فئات نستعرض فیما وإّنا -43              
في وأصبح االختبار عن نشأ هّم وهو المجمع، آباء هموم أكبر من هو هما                نتجاهل
هذا وصیغة المسیحّي. التعلیم البالغین تلقین مشكلة به عنینا ا، ملح مقلقًا أجمع              العالم
أن وبمقدورهم كبیرة بمسؤولیات ینهضون أشخاصًا تتناول ألنها الصیغ أهّم هي             التعلیم
أن المسیحّیة الجماعة تستطیع وال .(90) بملئها یعیشوا وأن المسیحّیة البشارة             یعیشوا
من لهم وبما بالبالغین مباشرة استعانة تستعن لم ما باستمرار المسیحّي التعلیم              تعّلم
على ینبغي الذي العالم أن ذلك تنشیطه. على عمل من أو منهم تلقّنه من سواء                 خبرة،
إّنما ویوّطده، المسیحّي التعلیم فیه یتعّمق الذي لإلیمان ویشهدوا فیه یعیشوا أن              الشّبان
هؤالء إیمان یستنیر أن أیضًا وجب لذلك البالغین. سیطرة تحت معظمه في یقع عالم                هو
یتوّلى التي األعمال خالل من الزمنیة الشؤون إلى لینفذ ویتجّدد ویستمّر انقطاع              دونما
وقف وإذا فاعًال، یكون لكي المسیحي التعلیم یستمّر أن یجب ولهذا البالغون.              إدارتها
كان، ولو للبالغین منه بّد ال أنه اّتضح وقد الفائدة، عدیم كان البلوغ، سّن عتبة                 على

 طبعًا، في صیغة مغایرة.
  

 أشباه موعوظین
الّتعلیم إلى یحتاجون البالغین ِمن َمن بین اإلرسالیة، الرعویة عنایتنا وتتجه -44            
یتمكّنوا فلم بعد، المسیحي بالدین تتأثر لم أصقاع في وترّبوا ولدوا الذین إلى               المسیحّي،
وتّتجه اكتشافها، على یومًا الحیاة ظروف حملتهم التي المسیحیة العقیدة في التعّمق              من
بعد، فیما ابتعدوا، لكنهم لعمرهم، وفقًا الطفولة سّن في المسیحي التعلیم تلّقوا الذین               إلى
بدائیة، دینیة معلومات إّال یملكون ال وهم البلوغ سّن في فبدوا دینّیة ممارسة كل                عن



فهمه، شرحه أسيء تعلیم ولكنه والشّك، باكرًا المسیحي التعلیم تلّقوا الذین إلى              وتتجه
من مسیحّي محیط في وحتى مسیحّي بلد في النور أبصروا وإن الذین، إلى               وتتجه
بالغون، وهم فظّلوا، المعنى بحصر اإلیمان في یترّبوا لم لكنهم االجتماعیة،             الناحیة

 موعوظین.
  

 صیغ تعلیم مسیحّي منوّعة ومتكاملة
عنایة إلیهم توّجه أن یجب الذین أنفسهم والشیوخ عمرهم، كان أیا البالغین، إن -45              
المسیحّي التعلیم یتلّقون مشاكل، من یواجهون ولما خبرة من لهم ما إلى نظرًا               خاصة،
والنازحین الجّوالین نذكر أن ذلك، عن فضًال ویجب، والشّبان. واألوالد            كاألطفال
وال الكبرى المدن أحیاء في یعیشون والذین هامشّیین العصري التطّور جعلهم             والذین

 كنائس فیها وال أمكنة وال ترتیبات مؤاتیة...
ثقافة تثقیفهم إلى ترمي التي المبادرات جمیعًا، هؤالء أجل من تتكاثر، أن              نتمّنى
والكتّیبات البصریة السمعّیة األدوات مثل (من المؤاتیة الوسائل على باالعتماد            مسیحیة
ثقافتهم یتّموا أن إما البالغین، من الكثیرون یستطیع لكي والمحاضرات)            واللقاءات
التي تلك أرفع، ومستوى الئق وجه على یستكملوا، أن وإّما الناقصة، أو العرجاء               الدینیة
یساعدوا أن من یتمكنون بحیث الثقافة هذه من یستزیدوا أن أیضًا وإما أوالدًا،               تلّقوها

 سواهم مساعدة أجدى وأفید.
المسیحي والّتعلیم والشّبان، لألوالد المسیحي التعلیم یكّون أّال بمكان األهمیة            ومن
المهّم من لكّنه بینها. اتصال ال منفصلة قطاعات للبالغین، المسیحّي والّتعلیم             المستمر،
البالغین أن ذلك بینها، ما في تتكامل أن یجب بل ال اآلخر، عن أحدها ینقطع                 أال
بإمكانهم مثلما المسیحي، التعلیم ماّدة في الكثیر... واألوالد الشّبان یعطوا أن             بإمكانهم

 أن یتلّقوا الكثیر منهم مّما یساعدهم على تنمیة حیاتهم المسیحیة.
أن باستطاعته المسیح یسوع كنیسة في أحد من ما إنَّ أخیرًا القول على لنجرؤ                وإّنا
بالّطالب أیضًا هنا ونفّكر المسیحّي. التعلیم تلّقن واجب من معفى نفسه             یعتبر
للقیام إعدادهم یجري الذین وبجمیع الشّبان الرهبانیات وأعضاء الشّبان           اإلكلیریكیین
ما قدر على الوظیفة بهذه القیام لیحسنوا وإّنهم المسیحي. التعلیم ومعّلمي رعاة              بوظیفة
وتعّلم عّلم من خیر معًا، وقت في هي، التي الكنیسة مدرسة في بتواضع أنفسهم                یضعون

 التعلیم المسیحّي.
  

-6- 
 بعض طرق ووسائل للتعلیم المسیحي

  
 وسائل اإلعالم



حتى الكنائس، في تتلى الرسائل وكانت شفهیًا، تعلیمًا یعّلمون الرسل كان أن منذ -46              
یبحث المسیحّي الّتعلیم فتئ ما الحدیثة، الوسائل أنواع جمیع فیها ُتستخدم التي هذه               أّیامنا
الجماعات بمشاركة وذلك المالءمة، كل ورسالته تتالءم التي واألدوات الطرق            عن

 مشاركة دائبة وبتشجیع الرعاة. وتجب مواصلة هذه الجهود.
االجتماعي، اإلعالم وسائل أكان سواء تقّدمها التي الكبیرة اإلمكانات الذهن إلى             وتتبادر
واالسطوانات والصحافة والرادیو التلفزیون أي بالمجموعات، االّتصال وسائل          أم
الجهود هذه شأن ومن البصریة. السمعّیة األدوات وجمیع المسّجلة واألشرطة            الصوتیة
ما على مثًال االختبارات دّلت وقد اآلمال، أكبر فینا تبعث أن المجال هذا في                المبذولة
الفنّي العمل بین یجمع أن شرط فّعال، أثر من والتلفزیون الرادیو طریق عن               للّتعلیم
الكنیسة وتجد الكنسّیة. السلطة لتعلیم التامة األمانة وبین المستوى الرفیع            الجمالي
لالحتفال المحدّدة األیام فیهم بما – األمور هذه لتعالج األّیام هذه في كثیرة               مناسبات
من لها ما برغم هنا، فیها التبّسط إلى حاجة من ما ولهذا ،- االجتماعي اإلعالم                 بوسائل

 أهمیة كبرى.
  

  استخدام مختلف األمكنة والُمناسبات واللقاءات
المسیحّي التعلیم فیها یجد التي الكبرى الفریدة المناسبات الذهن إلى أیضًا وتتبادر -47             
أو منطقة أو أبرشیة بها تقوم التي الجماعیة التقویة الزیارات مثل الخاص،              مكانه
مهّم واحد موضوع على ترّكزت لو فیما كبرى، روحیة بفائدة تأتي وهي              شعب،
والقدیسین، العذراء مریم والطوباویة المسیح السّید حیاة األخص على           یستعرض
لیس والتي الغالب، على ُأهملت ما سرعان التي التقلیدیة الرساالت الذهن إلى              وتتبادر
إلیها العودة تجدر والتي دوریة، بصورة المسیحیة، الحیاة لتجدید مكانها یقوم             ما
لتحیي النّص شرح تتخّطى أن یجب التي المقّدس الكتاب حلقات هناك ثّم              وتجدیدها.
والقواعد تتّفق ما قدر على القاعدة عن الناشئة الكنسّیة الجماعات ولقاءات اهللا،              بكالم
ذلك عن فضًال ولنذكر .(91) اإلنجیل نشر واجب الرسولي: اإلرشاد وضعها             التي
بأسماء المناطق بعض في ربیع، في وكأّنها وتزدهر تتكاثر التي الشّبان             جمعّیات
بالمسیح التعریف على العمل وهي واحدة دائمًا هي غایتها لكن – مختلفة              وأشكال
العمل جمعّیات وهي – الكنیسة إلى كبیرة تعزیة یحمل ما وهذا لإلنجیل، وفقًا               والحیاة
وما المسیحّي التأّمل وجمعیات الصالة، وجمعّیات الخیرّیة، والجمعّیات          الكاثولیكّي،
یسوع، باسم لنستحلف، وإّنا الغد. لكنیسة كبیر أمل مبعث هي الجمعّیات وهذه              شاكل.
من األكبر القسم لهم یكّرسون الذین والكهنة عنهم والمسؤولین یؤلّفونها الذین             الشّبان
مناسبات تشّكل وهي – الجمعیات هذه تفتقر بأن البتة تسمحوا ال لهم: قائلین               خدمتهم،
والفرح الشّبان، بین والتضامن الصداقة بكنوز زاخرة مناسبات لالجتماع،           ممتازة
جدیًا درسًا المسیحیة العقیدة درس إلى – الحیاة وشؤون الوقائع في والتفكیر              والحماس



بالخیبة تمني لكي – لألسف ویا غالبًا حدث ما وهذا – خطر هناك كان وإّال                 عمیقًا.
 المنضوین إلیها والكنیسة بالذات.

یصادف المسیحّي، التعلیم سبیل في سواها وفي الظروف هذه في جهد، من یبذل ما                وأّن
طابع من الظروف هذه یمّیز ما على یحافظ ما بقدر وفیر، بثمر ویأتي باهرًا                نجاحًا
اللقاءات مبدأ حّقق الظروف هذه في فطنة، بصورة الجهد، هذا اندرج إذا ولهذا               خاص.
التعلیم معنى في ما لشرح الفرصة وأتاح وتكامل، تّنوع من فیه ما على               واالرتباطات
أي والشهادة والذاكرة الكلمة وهي: ثالث بفضل وتقدمه ولتطویره غنى من             المسیحّي
الرسالة بوضوح أبانته ما وهذا الحیاة. في بالواجب والقیام التقوّي واالحتفال             العقیدة

 التي وّجهها المجمع إلى شعب اهللا (92).
  

 العظة
في یصیر الذي المسیحي التعلیم في تصّح ما أكثر المالحظة هذه وتصّح -48             
في روعي وإذا باإلفخارستیا. تحتفل التي االجتماعات في والسّیما الطقسیة            االحتفاالت
العظة فإن النوع، هذا من رتب في مّتبع ونظام خاص طابع من لها ما االجتماعات                 هذه
حّده إلى به وتصل المسیحي التعلیم رسمه الذي اإلیمان طریق على السیر              تعاود
على یوم، كل الروحي، سیرهم معاودة على الرب تالمیذ كذلك تحمل وهي              الطبیعي.
التأكید یمكن الوجه، هذا على األمر ُفهم وإذا الشكر. آیات ورفع والعبادة الحقیقة               طریق
السنة دورة في ومنتهاه مبتداه أیضًا هو یجد التربوي المسیحّي التعلیم أسلوب              أن

 الطقسیة الكاملة.
للمؤمنین، الفرصة یتیح أنه المقدس الكتاب نصوص على المرّكز الوعظ مفاعیل             ومن
وقواعد اإلیمان أسرار جمیع على وأعمق أوفى اطالعًا یطّلعوا لكي طریقته،             على
وال طویلة تكون أّال على والسهر انتباه كل العظة إعارة ویجب المسیحیة.              الحیاة
مالئمة بالمعاني، مثقلة تكون أن وعلى عنایة، بكل دائمًا إعدادها وعلى             قصیرة،
احتفال كل في مكانها تحتّل أن ویجب األقداس. َخَدمة على ومقصورة             للسامعین
والزواج التوبة وبرتبة بالعماد االحتفال ولدى الواجبة واألعیاد اآلحاد أّیام            باإلفخارستیا

 والدفن. وهذه إحدى فوائد التجدید الطقسي.
  

 كتب التعلیم المسیحّي
الحقیقة في یحمل الكنیسة به تقوم نشاط كل إّن – والوسائل الطرق مجموعة بین -49               
أهمیة من لها ما المسیحّي الّتعلیم في المنشورة الكتب تفقد لم – المسیحّي الّتعلیم                هّم
المسیحّي التعلیم تجدید عالمات أبرز ومن جدیدًا. زخمًا باألحرى اكتسبت بل             وحسب،
في مكان كل في تقریبًا حدث ما على منها، واإلكثار التعلیم هذا كتب تألیف إعادة                 الیوم
موضوعًا حقیقیًا كنزًا تشّكل وهي النوع، هذا من عدیدة مؤّلفات ظهرت وقد              الكنیسة.



وتواضع ببساطة االعتراف من عینه الوقت في لنا بّد ال أنه غیر الّتعلیم، هذا خدمة                 في
بالشّبان مضّرة وبكتب مبهمة بشروح جاءت ووفرتها، رواجها وعلى التآلیف، هذه             بأّن
من األحیان، غالب في وهناك، هنا الكتب هذه بعض أّدى وقد الكنیسة. بحیاة               وحتى
حیث من جدیدة طرق اتباع إلى أو التعابیر أفضل إلى االهتداء إلى بها السعي                جّراء
أهملت، ألنها إّما البالغین، وحتى الشّبان نفوس في القلق بعث إلى التربویة،              األسالیب
بعض أعارت ألّنها وإّما الكنیسة، إیمان من أساسیة قضایا وعي، غیر أو وعي               عن
تعلیم عن ابتعدت األخّص، على ألنها، وإّما سواها، حساب على كبرى أهمّیة              المسائل
المسائل هذه عن یقال، ما على أفقیة، أو شاملة نظرة بإعطائها الكنسّیة              السلطة

 والقضایا.
الكتب هذه تنسجم لكي البّد، لكن المسیحّي، الّتعلیم كتب من اإلكثار یكفي ال               لذلك

 وغایتها الخاصة، من عدة شروط وهي:
قلق من یساورهم بما كثب عن فتستهدي إلیهم توّجه من حیاة بواقع ترتبط أن                أ-

 ویواجههم من تساؤالت ویعصف بهم من نزاعات ویحدوهم من أمل.
 ب- أن تحرص على استعمال لغة یفهمها أناس هذا العصر.

أن وال شیئًا منها تسقط أن دون بكاملها وكنیسته المسیح بشارة إعالن على تسهر أن                 ج-
 تشّوه شیئًا، وأن تعرضها تامة وفقًا لطریقة أو صیغة تبرز المسائل الجوهریة.

صحیح اهتداء عنها ینجم أوفى معرفة المسیح أسرار معرفة على قّراءها تحفز أن               د-
 وحیاة تكون ، فیما بعد، أكثر تلبیة إلرادة اهللا.

  
 نصوص التعلیم المسیحّي

إعداد على القائمة الخطیرة المهمة عاتقهم على یأخذون الذین جمیع یمكن ال -50             
الرعاة موافقة دون ذلك یفعلوا أن نصوصه، األخّص وعلى المسیحّي التعلیم             أدوات
بتوجیهات والضبط، الدقة وجه من یتقّیدوا، أن ودون إعطائهم، حق إلیهم یعود              الذین
93) ثابتة قاعدة إلى رجوعهم إلیه یرجعوا أن یجب الذي العام" المسیحي التعلیم              "دلیل

.( 
على العالم، كل في األسقفیة المجالس التشجیع كل نشّجع، أن المجال هذا في لنا                ویطیب
البّد الذي الخطیر العمل هذا بإنجاز الرسولي، الكرسي مع باالتفاق وثبات، بصبر              القیام
محتویات بصراحة تتضّمن المسیحّي التعلیم في قّیمة كتب بتألیف أي إنجازه.             من
أن معه تستطیع بإخراج وتمتاز العصر بحاجات یفي بأسلوب وتتمّیز األساسیة.             الوحي

 ترّبي األجیال المسیحیة الطالعة في إیمان راسخ.
جمیع العصریة وطرقه المسیحّي التعلیم ألدوات السریع الوصف هذا یستنفذ            وال
الرضى دواعي لمن وإنه المجمع. في اآلباء عنها أعرب التي كثیرة، وهي              االقتراحات،
صیغ إلیجاد العالم، بلدان من بلد كل في رائعة، نهضة نعرف، ما على الیوم تقوم                 أن



التي العقیدة جوانب مختلف بالتأكید وتتناول تنسیقًا أوفى تكون المسیحّي للّتعلیم             جدیدة
المؤاتیة، والوسائل الخبراء اهللا، بعون تجد، الكنیسة أّن في شّك من وما تلقینها.               یجب

 بغیة سّد الحاجات العدیدة التي یفرضها االتصال بأناس العصر.
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 كیفیة تلیقین التعلیم المسیحي

  
 اختالف األسالیب

یّتخذ أن یجب اإلیمان، في التربیة أي الخاصة غایته المسیحي التعلیم یدرك لكي -51              
وباقي والروحّي الكنسّي ونضجهم العقلي وتطّورهم الموعوظین لسّن تبعًا مختلفة            طرقًا
شاملة، نظرة األمر إلى نظرنا إذا هذا، الطرق واختالف منهم. بكل الخاصة              الظروف

 تقضي به البیئة االجتماعیة الثقافیة التي تقوم الكنیسة فیها بتلقین التعلیم المسیحي.
أدركه ما وهذا وغنى. حیاة لیل إال اّتباعها الواجب الطرق في االختالف هذا كان                وما
ال شروط إلى نّبهوا وقد األساقفة، لمجمع العامة الجمعیة في اشتركوا الذین اآلباء               أیضًا
معها ینتقل أن یجب التي بالوحدة مضّر غیر مفیدًا، الطرق اختالف لیكون منها               بّد

 اإلیمان الواحد.
  

 في خدمة الوحي واالهتداء
إلى وتهّور، هوس عن االنسیاق، عدم هي معالجتها تجب التي األولى المسألة -52             
مستترة، أم كانت ظاهرة العقائدیة، بالقضایا حّق، وجه دون المسیحي، التعلیم             خلط
خیارًا لها اتخذت التي بالقضایا أو اجتماعیًا، سیاسیًا طابعًا منها یحمل ما              والسیّما
األساسیة البشارة في النوع هذا من قضایا تؤّثر وعندما السیاسي. الحقل في              شخصیًا
علیها ویقضي الثانیة المرتبة إلى بها وینحدر غامضة یجعلها تأثیرًا نقلها، یجب              التي
في وتشّوه تعّطل قد ذاك، إذ یكون، المسیحي التعلیم فإن القضایا، هذه بخدمة               حتى
مقامه في المسیحّي الّتعلیم إبقاء ضرورة إلى وصواب، بحّق المجمع، نّبه وقد              أساسه.
أن أي – الفئات من تلك أو بهذه الخاصة المتضاربة اآلراء على یتسامى بحیث                الرفیع
تشرح التي الالهوتیة بالتفاسیر األمر یتعّلق عندما حتى – المناصفة" "مبدأ             یجانب
الوحي، ونقول الوحي، جانب المسیحّي التعلیم یراعي أن یجب ولهذا مشابهة.             مسائل
بطریقة أم احتفالیة بطریقة أكان سواء العام، التعلیمي الكنیسة سلطان ینقله ما              على
فأخذ الناس إلى ابنه جاء الذي والفادي الخالق اهللا عن یكشف الوحي وهذا               عادیة.
المحور. منه أصبح الذي البشري التاریخ بل وحسب، منهم كل تاریخ دخل وما               جسدهم
الوجود یؤّلف ما تبدیل وإلى عمیقًا، تغییرًا والكون الناس تغییر إلى الوحي هذا               ویهدف
یتعالى الوجه هذا على ُیقبل مسیحیًا تعلیمًا وأّن المسیح. یسوع إنجیل برعایة              البشري



مبادئ تضّمن ولو الخارجیة، بالفرائض شكلیًا التقّید في تبالغ التي األدبیة القواعد              على
سیاسیة، أو واجتماعیة زمنّیة "مسیحانیة" كل األخص على یتجاوز وهو سلیمة.             أدبیة

 لیبحث في عمق أعماق اإلنسان.
  

 تجسید الّرسالة في الثقافات
جدیدة، و"لو الثقافي"، "التأقلم لفظة إن معالجتها: اآلن تجب ثانیة مسألة وهناك -53             
التجسد سر عناصر من عنصرًا جلیًا توضح المقّدس، الكتاب لجنة ألعضاء قلنا ما               على
عام، بوجه باإلنجیل، كالتبشیر المسیحي، التعلیم أن نؤّكد أن ویمكننا .(94)             الكبیر"
الثقافة هذه أشكال صمیم وفي البشریة الثقافة صمیم في اإلنجیل قوة إدخال إلى               مدعو
األساسیة وعناصرها الثقافات على المسیحّي التعلیم یطّلع أن یجب لذلك، وإدراكًا             عینها.
أن یمكنه وهكذا وغنى. قیم من عندها ما ویحترم تعبیر خیر عنها یعّبر ما إلى ینفذ                  وأن
وأن (95) الخفّي السر معرفة إلى البشریة الثقافة أنواع مختلف من بأناس              یؤدي
الحیاة عن تعرب مبتكرة صیغًا بهم الخاص الحي التقلید من یستخرجوا لكي              یساعدهم
االعتبار، بعین أمرین أخذ یجب ولهذا التفكیر. وطریقة باألقداس واالحتفال            المسیحیة

 في هذا المجال:
أساسًا بها اندمجت التي الثقافة عن بسهولة اإلنجیلیة البشارة فصل جهة من یمكن               ال
فیها عاش التي اإلنسانیة الثقافیة البیئة التحدید وجه وعلى المقدس الكتاب عالم              ((أي
مر على فیها نقلت التي الثقافة صیغ عن فادحة، خسارة دون وال الناصري،               یسوع
حوار طریق عن دائمًا تنتقل ولكّنها الثقافة، تربة من عفوًا تنبت ال وهي               العصور.

 رسولي یندرج حتمًا في نوع من حوار الثقافات.
وهل مجددًا. وتوّلد تبّدل كانت، حیثما اإلنجیل، قّوة أن ثانیة، جهة من التأكید،               وینبغي
اإلنجیل یكون وال عناصرها؟ من الكثیر وحّولت الثقافات إحدى دخلت إذا عجب،              من

 اإلنجیل إذا تبّدل لدى احتكاكه بالثقافات.
التعبیر كل معّبرة بعبارة بولس القدیس یسمّیه ما حدث الواقع، هذا النسیان طوى               وإذا
عن ُتستخدم، عندما الحقیقة، في یختلف األمر ولكن .(96) المسیح" صلیب             "إبطال
أو بجماعة خاص ثقافي تراث من جزءًا تشّكل سواها، أو دینّیة عناصر وفطنة،               حكمة
ویعرف أفضل. تفهما بكامله المسیحّي السّر تفّهم على مساعدتهم بغیة الناس، من              فئة
أشكال مختلف في یندرج التعلیم هذا أن المعرفة، حق األصالء، المسیحي التعلیم              معّلموا
من بینها ما على بالشعوب، نفكر أن ویكفي األوساط: مختلف في أو البشریة               الثقافة
هذا أناس فیها یعیش التي واألمكنة األحوال وبمختلف الیوم وشّبان وباألوالد             فوارق،
التي البشارة یصیب بحیث المسیحي التعلیم بأضعاف جمیعهم یرضون ال الذین             العصر
إلى یفضي تكیفا والّتعبیر، اللغة حیث من حتى یتكّیف، بحیث أو جمود أو تخاذل                یحملها
واألخالق. اإلیمان مجال في كثیرًا یتساهل أو ،(97) اإلیمان" "ودیعة سالمة             تهدید



تجاوز على إّیاها بمساعدته الثقافات، یغني الصحیح المسیحي التعلیم أن لمقتنعون             وإنهم
قیم من فیها ما على ، وبإضفائه إنسانّي، غیر هو مّما فیها ما وحتى نواقص من فیها                   ما

 مشروعة، ملء المسیح (98).
  

 مساهمة العبادات الشعبّیة
على السلیمة، الشعبّیة التقوى عناصر استخدام بطریقة تتعّلق أخرى مسألة وهناك -54            
المؤمن، الشعب یمارسها عبادات ببعض هنا ونفّكر المسیحي. التعلیم في وجه،             أفضل
تنقیة یجب أنه برغم النفوس، في وتؤّثر نّیة، وصفاء قلب بحرارة المناطق، بعض               في
بعض الذهن إلى وتتبادر جوانب. عّدة من تصحیحه وحتى یساندها الذي اإلیمان              هذا
أیضًا إلیه ویتبادر البسطاء. الناس من كثیر خاطر، بطیبة یرّددها، الفهم سهلة              صلوات
بمرضاة الظفر وبغیة بالتوبة القیام في خالصة رغبة عن تمارس تقوّیة أعمال              بعض
یجب التي تلك باستثناء – عناصر واألعمال الصلوات هذه من األكبر القسم وفي               اهللا.
اهللا محّبة وهي: المسیح سّر فهم في التعّمق على ساعدت ، استعمالها أحسن إذا –                 رذلها
وفي المسیحّیین من كل في الروح عمل وقیامته، الفادي صلیبه المسیح، تجّسد              ورأفته،
المسیحیّین وجود ممارستها، تجب التي اإلنجیلیة الفضائل الموت، بعد ما عالم             الكنیسة،
للمسیحیة معادیة وحتى مسیحیة غیر عناصر إذن نستخدم ولماذا شابه. وما العالم              في
في – وتشذیبها فیها النظر إعادة وجبت وإن – عناصر على االعتماد              وُنعرض

 جذورها ما هو مسیحّي؟
  

  االستذكار
وقد – توضیحها األقل على یجب والتي بالطریقة تتعّلق التي األخیرة والمسألة -55             
كانت عندما المسیحّي، الّتعلیم بدء في االستذكار. مسألة هي – مرارًا المجمع              ناقشها
طویًال، ذاك، إذ جرت الصوت، بواسطة األخّص على تلّقن والمدنّیة البشریة             الثقافة
ولیس المساوئ من تخلو ال الطریقة هذه أن لنعرف وإّنا الكبرى. الحقائق استذكار               عادة
المعرفة فتقتصر تقریبًا، الفهم استحالة إلى وأحیانًا ناقص، فهم إلى المجال أتاحتها              أقّلها
على األحیان غالب في المعرفة فتقتصر تقریبًا، الفهم استحالة إلى األحیان غالب              في
مختلف إلى باإلضافة المساوئ، هذه نتائج من وكان فهمها. في ُیتعّمق لم صیغ               ترداد
– تقریبًا كامًال استغناًء االستغناء إلى وهناك هنا أّدت أنها المدنّیة، ثقافتنا              خصائص
المسیحّي. الّتعلیم في الذاكرة استعمال عن – األبد إلى لألسف، ویا یقولون، من               ومنهم
إقامة وجوب إلى للمجمع، الرابعة العمومّیة الجمعیة في السّلطة، أولیاء كبار نّبه              ولهذا
وبعد والذاكرة. الكتابي العمل والصمت، الحوار والعفوّیة، التفكیر دور بین فطن             توازن

 فإّن االعتماد على الذاكرة، في بعض الثقافات ال یزال معموًال به إلى حدٍّ كبیر.



بعض في الدینّي، غیر الّتعلیم قطاع في یوم، بعد یومًا وتتكاثر، الشكاوى تتعالى               وفیما
نعمل ال لماذا الذاكرة، هي التي الوظیفة هذه إهمال عن الناجمة األضرار حول               البلدان،
المسیحّي، الّتعلیم في فّذة، وحتى فطنة بطریقة أهمّیة، من لها ما مجددا إیالئها على                بجّد
تقضي الوقائع هذه "ذكرى" أو الخالص وقائع بأبرز االحتفال ألّن األخص             وعلى
أقوال تستظهر عندما الذاكرة، به تقوم الذي التمرین هذا أن دقیقة؟ معرفًة              بمعرفتها
اإلیمان، وقوانین العشر، والوصایا المقّدس، الكتاب مقاطع وأهّم المسیح،           یسوع
كرامة من ینال ال المسیحّیة، العقیدة ومختصر الصلوات وأهّم الطقسّیة،            والنصوص
منه البّد أمر لكّنه اهللا، مع الخاّص الحوار دون یحول وال وحسب، المسیحّیین               الشّبان
التقوى، وهذه اإلیمان هذا زاهیر أ إن األمور. واقع في النظر ویجب عنه. مندوحة                وال
فیها تعمل ال التي المسیحّي التعلیم صحراء في تنبت ال الوجه، هذا على التعبیر جاز                 إذا
في ویعقلها الذاكرة حفظتها التي النصوص هذه المتعّلم یعي أن فهو المهّم أما               الذاكرة.
لألفراد حیاة ینبوع تصبح لكي أعماقها، إلى وینفذ ویستوعبها فشیئًا شیئًا عینه              الوقت

 والجماعات.
عالمة یكون قد فهذا أیامنا، في المسیحّي التعلیم لتلقین متعّددة طرق هناك یكون               وأن
القاعدة إلى اختیرت التي بالطریقة حال، كل على العودة، وتجب ابتكار. ودلیل              نشاط
موقف عنها ینّم ولإلنسان هللا األمانة قاعدة وهي الكنیسة، حیاة تربط التي              األساسّیة

 واحد، هو موقف المحّبة.
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 فرح اإلیمان في عالم مضطرب

  
 تثبیت الهوّیة المسیحّیة

اإلنسان اختراعات أروع تفّلت عن الناشئ القلق فیه یوّلد صعب عالم في نعیش إّنا -56               
المسیحّي الّتعلیم على فینبغي .(99) االستقرار عدم من حالًة علیه، وارتدادها یده              من
فیعّدوا (100) و"ملحًا" "نوراًَ" یكونوا أن على المسیحیین یسعف أن العالم هذا              في
الّتعلیم من یتطّلب فیه، شّك ال مّما وهذا الناس. من غیرهم ویخدموا الفرح               لنفوسهم
التفاهة و واإلبهام الترّدد عن منأى في هو وبقاءه هوّیتهم في المسیحیین تثبیت               المسیحّي
إّنا لإلیمان، تحّدیات تشّكل التي الصعوبات بین ومن وهناك. هنا حوله ما تكتنف               التي

 نشیر إلى بعٍض منها، بغیة مساعدة الّتعلیم المسیحّي على التغّلب علیها.
  
 

 في عالم غیر ُمبال



بعد "ما عهد عن "علماني"، عالم عن الحدیث كثر مضت، سنوات لبضع -57             
على یجب لذلك عمیق. أكید واقع بقي أنه غیر النزعة، هذه وسقطت              المسیحیة".
معظمه، في اهللا یجهل عالم في یعیشوا أن معها یعرفون تنشئة ُینّشأوا أن الیوم                مسیحي
الهمم، جمیع یستثیر أخویًا جدیا حوارًا الدینیة، بالشؤون یتعّلق ما في یقیم، ال أنه                أو
األشیاء، جمیع بین تساوي یقال، ما على التي، الالمباالة هّوة إلى غالبًا ینزلق               لكنه
نبقى ولكي تقّدم. من حّققته ما علمیة" "بشروح فتعلن واتهام ازدراء فیها بعقلیة               وتعتصم
) خالصي" "بحوار للقیام الجمیع، أمام المجال، في نفسح ولكي العالم، هذا في              ثابتین
تعلیم إلى بحاجة إّنا اهللا، عن باحث كرامة األساسیة، كرامته على كل فیه یحافظ (101               
اإلیمان، في والثبات الوعي جماعاتنا، من والبالغون الشّبان معه یتعّلم            مسیحّي
102) المرئي" غیر و"رؤیة والكاثولیكیة، المسیحّیة بهوّیتهم بال، بطمأنینة          والمجاهرة،
تنكر مادیة مدنّیة في له یشهدوا أن لیستطیعوا مطلق هو الذي باهللا هكذا ویعتصمون ،(               

 وجوده.
  

 مع علم تربیة اإلیمان ومیزته الخاّصة
عنها ویتفرغ الوهن، یدركها أن یجوز ال التي الممّیزة، المسیحیة الهوّیة ویستتبع -58             
التربیة علم ویعتبر فرید. مّمیز علم وهو اإلیمان تربیة علم منه، بّد ال كشرط                بالمقابل
ویستفید كبیرًا. تقدما أیامنا في أحرزت التي الرائعة العدیدة البشریة العلوم أهم              والشّك
وعلم النفس وعلم الحّیة الكائنات كعلم علوم من غیره اكتسبه مّما عظیمة              استفادة
على یعمل دائم نقاش موضوع إال الّتعلیم وفن التربوّي األسلوب كان وما              االجتماع.

 تكییفهما وجعلهما أكثر فعالّیة، غیر أن نتائج هذه الجهود جاءت متباینة.
بها یمّد التي الفوائد عن كفایة التحدث یمكن وال اإلیمان، تربیة علم أیضًا فهناك                وبعد،
كبیرًا تطورًا تطّورت التي الّتعلیم، فنون تطّبق أن وطبیعي المسیحّي. الّتعلیم             استخدامه
به یتمّیز ما دائمًا یراعى أن على اإلیمان، في التربیة طریقة على مجرّبة،               وأصبحت
یجب ما فإّن اإلیمان. تربیة علم قضّیة القضیة تكون وعندما أساسیة. خاصة من               اإلیمان
ولقد الكامل. ووحیه اهللا وحي بل المعارف، أسمى كانت ولو بشریة، معرفة لیس               تلقینه
التربیة علم اإلنجیل، في األخّص وعلى بكامله، المقدس التاریخ عبر ذاته، اهللا              استخدم
مفیدة صالحة تكون وسیلة وكل اإلیمان. في التربیة فن في مثًال ُیتّخذ أن یجب                الذي
حدث وإذا وتربیته. تلقینه یجب الذي اإلیمان إلى تؤدي ما قدر على المسیحّي،               للّتعلیم

 عكس ذلك، فال فائدة فیها.
  
 
 

 اللغة المناسبة في خدمة "قانون اإلیمان"



فیها ما یجهل أحٍد من ما مسألة وهي باللغة، تتعّلق للسابقة مماثلة مسألة وهناك -59               
العصریة الدروس تعیرها فیما اللغة، أن بذهول نالحظ أفال األیام. هذه في صعوبة               من
استعمالها یساء بالغة، أهمّیة الرموز، وعلم األلفاظ، معاني وعلم اإلعالم، حقل             في
الناس، لدى التفكیر وتوحید العقول وقولبة خّداعة، عقائدیة أغراض خدمة على             فُتحمل

 واالنحدار باإلنسان إلى مستوى شيء؟
تناسب، لغة إلى یهتدى أن یجب الذي المسیحّي، الّتعلیم على شدید تأثیر له كّله هذا                 إن
بالطّالب خاّصة لغة ونقول الناس: فئات وجمیع الیوم وشّبان األوالد عام،             بوجه
عقلیًا المتخّلفین أو بالمعاقین البسیطة، الثقافة ذوي أو واألمیّین بالعلماء            والمالفنة،
المشكلة بهذه بعید، زمن منذ شعر، أن أغوسطینوس للقدیس سبق وقد             وأشباههم.
أسماه الذي بشأنها الشهیر مؤّلفه فوضع زمانه في لها حل إیجاد في یساهم أن                وحاول
التعلیم في اللغة مسألة أن ذلك المسیحي" التعلیم والمغّفلین الجّهال تلقین واجب              "في
هنا الّتذكیر النافل من ولیس أساسیة. مسألة شّك، وال هي، الالهوت، في كما               المسیحّي،
تشویه إلى تؤدي علمیًا، ولو السبب، كان أیًا لغة، یستعمل أال المسیحّي التعلیم على                بأن
الكبرى القاعدة وأما وإغراء. خداع فیها لغة استعمال یلیق وال اإلیمان. قانون              محتوى
و حقًا لیتمكن، المسیحّي التعلیم خدمة في عظیم تقّدم من اللغة أحرزته ما وضع                فهي
عقیدة عن العصر هذا في والبالغین والشّبان واألوالد األطفال "یحّدث" أن من              فعًال،

 اإلیمان "وینقلها" إلیهم دونما تزییف.
  

 البحث عن اإلیمان ویقینه
بعض أن وهو اإلیمان، وعي طریقة عن أحیانًا ینشأ وأدهى أشّد خطر وهناك -60              
الالهوتیة المعاهد بعض على كبیرًا تأثیرًا لها أن یبدو التي المعاصرة الفلسفیة              المدارس
نزعة أن خاطر، بطیبة تؤّكد، الرعوي، العمل على وبالتالي، الفكریة،            والمجاري
غایته یدرك ال البحث هذا وأن ینتهي، ال بحث إلى تهدف األساسیة العقلیة               اإلنسان
ال شّك، دونما اإلیمان، یصبح الالهوت، في بها المسّلم النظرة هذه من وانطالقًا               البتة.

 یقینًا بل تساؤًال، ال نیرا، بل ظالمًا یسّلم إلیه المرء نفسه.
بأن – محّله في تذكیر وهو – التأكید وجه على تذّكر النوع هذا من تفكیر طرق                  إن
رؤیة "مرآة خالل من إال ُترى وال مرجّوة، ألنّها بعد، تتّم لم أمورًا یتناول                اإلیمان
أّال على تسعفنا وهي ،(104) منه ُیقترب ال نورًا دائمًا یسكن اهللا وإن ،(103)                متلّبسة"
مثال على األمام إلى سیرًا باألحرى بل دا، متجم موقفًا المسیحّي اإلیمان من              نجعل

 إبراهیم. ولذلك یجب، بأولى حّجة، الحذر من عرض أمور غیر راهنة كأّنها راهنة.
اإلیمان، إن غالبًا. یحدث ما وهذا المناقض، الخطأ في الوقوع تحاشي یجب أنه               غیر
وبرهان ُترجى، التي الخیرات ضمان "هو العبرانیّین، إلى الرسالة في ورد لما              وفقًا
وبرهانًا. ضمانًا لنا فإّن بعد، تمامًا نملك ال أّنا وبرغم .(105) ترى" ال التي                الحقائق



ینسخه مفهومًا اإلیمان، عن لهم، نقّدمن فال والشّبان، والفتیان األوالد إذن نرّبي              وعندما
بل الظالم، یلفه وعالم العمى، من ونوع مطبق، جهل األمر في كان لو كما                وینفیه،
ال من ینطلق ال المؤمن، به یقوم الذي الواثق المتواضع البحث أّن لهم نظهر أن                 یجب
في وترجرج ترّدد من وال فاسدة، آراء من وال لألشیاء، خاطئ تصّور من وال                شيء،
على باستمرار یبني وهو ُیغّش، وال یغّش ال الذي اهللا كالم إلى االستناد من بل                 الرأي،
وعن (106) هادیهم والنجم المجوس، بحث هكذا تتزعزع. ال التي الكلمة هذه              صخرة
القدیس عبارة مرددا – عمق فیه قول وهو – یقول باسكال بالز كتب البحث                هذا

 أغوسطینوس: "لو لم تجدني، لما كنت تبحث عّني" (107).
– البسیطة األكیدة المبادئ هذه الموعوظین اشراب أیضًا، المسیحي التعلیم أهداف             ومن

 ولكنها راهنة – التي تساعدهم على االستزادة من معرفة الرب.
  

 التعلیم المسیحي والّالهوت
بین القائمة الرابطة ُتفهم أن المجال، هذا في بمكان، األهمّیة من لنا ویبدو -61              
لمن حّیة، عمیقة، بوضوح، الرابطة هذه وتظهر الفهم. حق المسیحّي، والتعلیم             الالهوت
ما إذا عجب فال اإلیمان. خدمة في هي إنما منها بّد ال التي الالهوت وظیفة أن                  یدرك
وقد المسیحي. التعلیم حقل في انعكاسه الالهوت، حقل في یحدث اضطراب لكّل              كان
محفوف لكّنه كبرى، أهمیة له الهوتّي بحث المجمع بعد ما فترة في الكنیسة، في                نشأ،
نصوصه شرح إلى بالنسبة المقدس الكتاب تفسیر علم عن عینه القول ویجب              بالمخاطر.

 وألفاظه.
المسألة هذه إلى العالم أقطار جمیع من المتوافدین المجمع آباء بعض تطّرق              وقد
التعلیم إلى الالهوت من ینتقل قد مستقّر" غیر "توازن عن فتحدثوا واضحة،              بعبارات
بولس البابا األعظم الحبر عالج وقد الداء. هذا مداواة وجوب على وشّددوا              المسیحي،
) باإلیمان االحتفالي اعترافه مقّدمة في وضوحًا، تقّل ال بعبارات المسألة هذه             السادس
انتهاء على سنوات خمس مضّي بعد أصدره، الذي الرسولي اإلرشاد وفي ،(108            

 المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني (109).
هم و المقدس، الكتاب وشّراح الالهوتّیین على مجددا. األمر هذا إلى التنبیه              ویجب
من الحذر كل یحذروا أن المسیحي، التعلیم على تأثیر من وإثباتاتهم ألبحاثهم ما               یعون
على لیست، التي بتلك ثابتة، حقائق وكأّنها التسلیم، على یحمل فا تصر یتصرّفوا              أن
أن المسیحي التعلیم معّلمي وعلى خبراء. بین جدٍل أو آراء سوى ذلك، من               العكس
وتعلیمهم، تفكیرهم ینیر أن یمكنه ما الالهوتي البحث، حقل من فطنة، بكل              یجمعوا،
أال وعلیهم التعلیمیة. الكنسیة السلطة بتوجیه الحقیقیة، الینابیع من كالالهوتّیین،            فینهلوا،
المسیحّي، التعلیم من المرحلة هذه بلغوا الذین والشّبان األوالد نفوس في القلق              یزرعوا



في بولس القدیس رذلها ما غالبًا فارغة، ومجادالت باطلة، ومسائل غریبة،             بآراء
 رسائله (110).

فیه تثّقف أن هي المضطرب، التائه، الیوم لعالم تقّدمها أن الكنیسة یمكن هدّیة أثمن                إن
التعلیم ویعّلمهم باإلیمان. تواضع، في سعداء، جوهري، هو ما في راسخین             مسیحیین
ال نفسه، أغوار معرفة إلى یتوق الذي اإلنسان "إن أوًال: به هو وینتفع هذا،                المسیحي
لقواعد وفقًا أو ظاهریة، وحتى خارجیة األحیان غالب وفي ناقصة عابرة لمقاییس              وفقًا
وموته. حیاته وخبثه، ضعفه وشّكه، قلقه إلیه حامًال بالمسیح یلوذ أن علیه فقط،               حیاته
) نفسه" فیجد یعود لكي بكاملها، والفداء التجّسد حقیقة لذاته ویّتخذ "یمتلك" أن              علیه

.(111 
  

-9- 
 المهمة تعنینـا جمیعًا

  
 تشجیع جمیع المسؤولین

العبارات هذه قلوبكم تلهب أن األعّزاء، واألبناء اإلخوة أّیها اآلن، لنرغب وإّنا -62             
راعي بوصفنا بخدمتنا نقوم فیما – حاّر خطیر، إرشاد بمثابة إلیكم، نوّجهها              التي
التبشیر في رفیقیه إلى الموّجهة بولس القدیس رسائل مثال على – جمعاء              الكنیسة
القدیس وضعها التي القّیمة المقالة مثال على أو وثیموتاوس، تیطس            باإلنجیل،
ثبّطت الذي اهللا شكر الشّماس إلى وأرسلها المسیحي التعلیم تلقین فرح في              أغوسطینوس
أن نرید إنا أجل، .(112) التعلیم هذا تلقین بمهمة یقوم كان عندما الصعوبات،               عزیمته
على یكّبون – متنوّعة كثرة وهم – الذین جمیع قلوب إلى والحمّیة والرجاء القّوة                ُندخل

 تلقین العقیدة الدینیة ، وعلى ترویض النفوس على العیش وفقًا لإلنجیل.
  

 المطارنة
الفاتیكاني للمجمع سبق لقد األسقفیة: في اإلخوة أّیها كل، قبل إلیكم، لنتوّجه وإّنا -63              
أثبتها واضحة، بعبارات ،(113) المسیحي الّتعلیم حقل في واجبكم إلى نّبهكم أن              الثاني

 آباء الجمعیة العمومیة لمجمع األساقفة وشّددوا علیها.
التي كنائسكم في خاصة رسالة األحّباء، اإلخوة أیها المجال، هذا في إلیكم، ُوكلت               لقد
وبعد التعلیم. هذا یعّلم من وخیر المسیحي، التعلیم تلقین بواجب یلتزم من أول فیها                أنتم
تضطلعوا أن یجب من أنتم األساقفة، مشاركة لمبدأ وفقًا األعظم، الحبر مع              فإنكم،

 بمهّمة إلقاء التعلیم المسیحي في الكنیسة جمعاء. فدعونا إذن نخاطبكم بقلب مفتوح.
یوم، بعد یومًا أصبحت، بها، تنهضوا أن علیكم التي األسقفیة الخدمة أن جیدًا نعرف                إّنا
الكهنة تنشئة واجب من نشاطكم، تتوّزع التي الواجبات آالف وهناك مرهقة.             معّقدة



بالشعائر االحتفال إلى المؤمنین، جماعات بین الفّعال حضوركم واجب إلى            الجدد،
اإلنساني التطّور على بالعمل االهتمام إلى وجالل، حیاة فیه احتفاًال وباألسرار             الدینیة
فاعًال تلقینًا المسیحي، التعلیم بتلقین االهتمام واجب أّما اإلنسان. حقوق عن             والدفاع
عقیدة نقل على االهتمام هذا ولیحفزكم كان. أیًا آخر، اهتمام أي یفوق أن فیجب                ناجعًا،
المجلس یرسم ما مع انسجامًا أیضًا، ولیحملكم المؤمنین، أبنائكم إلى بذواتكم             الحیاة
أبرشّیاتكم، في العلیا، المسیحي التعلیم إدارة توّلي على فیه، أعضاء أنتم الذي              األسقفي

 مّتخذین لكم، في عملكم، معاونین مجّربین، جدیرین بالثقة.
ما في أبرشّیاتكم، في مشتعلة وإبقائها الحمیة نار إذكاء على عملكم مهاّمكم،              وأبرز
األشخاص وتشمل فّعال، مؤاٍت، بتنظیم تتمّثل حمیة وهي المسیحي، التعلیم            خّص
وكونوا كّله. هذا تطویر على وتعمل الالزمة، األموال وكذلك واألدوات            والوسائل
الكنائس في یجب، كما المسیحي، التعلیم تلقین تّم إذا تتسهل، األمور سائر بأن               مقتنعین
علیكم، توجب غیرتكم كانت إذا – نقولها أن إلى حاجة من وهل – وبعد                المحلیة.
فإنكم الضالین، وإصالح بالمتجاوزین التندید في مزعجة بمهمة االّضطالع           أحیانًا،
التعلیم تلقین بفضل مزدهرة كنائسكم ترون عندما بالفرح، األحیان، غالب في             تشعرون،

 المسیحّي فیها، وفقًا إلرادة اهللا.
  

 الَكَهنة
لقد ألساقفتكم. المعاونین أقرب فیه أنتم حقل، أمامكم فهوذا الكهنة، أیها أنتم، أّما -64              
بذلتم إذا وجه، أفضل على تكونونهم، أفال .(114) اإلیمان" "مرّبي المجمع             دعاكم
تّدخروا أّال في لترغب الكنیسة إّن اإلیمان؟ في جماعاتكم تنمیة على للعمل الجهد               أقصى
أكنتم سواء توجیه، أحسن وتوجیهه تنظیم أحسن المسیحّي التعلیم تنظیم سبیل في              وسعًا
أم الجامعات، أو المعاهد، أو المدارس، في روحّیین مرشدین كنتم أم رعّیة،              تخدمون
جماعات عن مسؤولین كنتم أم كان، مستوى أي على الرعویة، بالشؤون تعنون              كنتم
الَخَدمة، من سواهم من أو الشمامسة وإّن منها. الشّبان فئات والسیّما كبیرة، أو               صغیرة
ذلك المجال. هذا في معاونوكم الحال، بطبیعة هم، منهم، عندكم یكون أن لكم تأّتى                إذا
تأمینه واجب الرعاة جمیع وعلى المسیحي، التعلیم تلّقن في الحق المؤمنین لجمیع              أن
أنتم، وأّما المسیحي. التعلیم تلقین حرّیة یحترموا أن دائمًا المدنّیین الحّكام نسأل وإنا               لهم.
أو الغیرة ونقص الهّمة لتقاعس تسمحوا، بأّال قوانا، بكل فنستحلفكم، المسیح، َخَدمة              یا
یقالّن: فال المسیحّي. التعلیم المؤمنون ُیحرم بأن المضّرة، المسبقة اآلراء بعض             بسبب

 "األطفال طلبوا خبزًا، ولم یكن من یكسره لهم" (115).
  

 الُرهبان والراهبات



، والشّبان األوالد تلقین وغایتها والنساء للرجال كثیرة رهبانیات نشأت لقد -65            
من كثیر التاریخ، مّر على تطّوع، وقد المسیحّي. التعلیم منهم، المهملین             والسّیما
المجال، هذا في فقاموا الكنیسة، في المسیحي التعلیم حقل في للعمل والراهبات،              الرهبان
الرهبان بین العالقة تتوّطد راحت وقد اآلن أما فّعال. مؤات، یقال، والحّق              بعمل،
الكنائس به تقوم ما في وأعضائها الرهبانّیات حضور في بالتالي، وُیرغب،             والّرعاة،
التكریس یحملكم الذین أنتم – القلب صمیم من نحّثكم، أّنا رعویة، مشاریع من               المحلیة
على تتأهّبوا، أن على – الكنیسة لخدمة االستعداد كل مستعّدین تكونوا أن على               الرهباني
ووفقًا المختلفة، رهبانیاتكم لدعوات وفقًا المسیحي، التعلیم بمهّمة للقیام وجه،            أحسن
ما الجمعّیات تحشد أن لنتمنّى وإّنا ذلك. منكم یطلب حیثما إلیكم، الموكولة              للمهّمات

 عندها من طاقات فكرّیة ووسائل لهذا العمل الخاّص بالتعلیم المسیحّي.
  

 العلمانّیون، معّلمو التعلیم المسیحّي
العلمانیّین، المسیحي، التعلیم معّلمي أنتم، نشكركم، جمعاء، الكنیسة باسم إّنا، -66           
تأمین سبیل في أجمع، العالم في تتفانون الذین – عددًا أكثر والنساء – ونساًء                رجاًال
ولكنكم خفیًا، وضیعًا، یكون ما غالبًا الذي عملكم، أن عدیدة. ألجیال الدیني              التعلیم
أهمیة وله العلمانّیین، رسالة أنواع أبرز هو إنما خاطر، وطیبة مّتقدمة بغیرة              تنجزونه
الئقة. دینیة ثقافة عائالتهم، في والشّبان األوالد األسباب، لمختلف یلقى، ال حیثما              خاصة
وتأهّبوا مثلكم، أناس ید على المسیحي، التعلیم مبادئ تشّربوا بیننا الذین أكثر              وما
لمجمع الرابعة العمومیة الجمعیة إن والتثبیت. األولى والمناولة التوبة سّر            القتبال

 األساقفة لم تنسكم وإّنا معها نحّضكم على مواصلة المساهمة في حیاة الكنیسة.
یقیمون الذین أولئك المسیحي، التعلیم معّلمي المعنى، وبحصر خاص بنوع            وُیدعى،
اعتنقوا، أو مسیحیة عائالت في ولدوا أن بعد إنهم، الرساالت. مناطق في              ویعملون
یقفون المسیحي، التعلیم آخر معّلم أو المرسلین ید على وتعّلموا المسیحي اإلیمان              قدیمًا،
أن في شك من وما وشبابها. بلدانهم أوالد على طویلة، سنوات مدى على               حیاتهم،
المقدس المجمع یكون أن سّرنا وقد لوالهم. لتبنى كانت ما الیوم، المزدهرة              الكنائس
لهؤالء یوّفر لكي الطاقة جهد ویبذل بذل قد اإلیمان نشر أو باإلنجیل األمم               لتبشیر
عرفان بعاطفة لنذكر وإّنا األیام. مع تتطّور ثقافة المسیحي التعلیم یّلقنون الذین              المعّلمین
أوالهم الذین أولئك شفاعة ونسأل الدنیا، غربة من إلیه اهللا نقلهم الذین أولئك               الجمیل
جمیع القلب صمیم من نشّجع وإّنا وقّدیسین. طوباوّیین مقام إلى االرتفاع شرف              أسالفنا
عددهم یزداد وأن غیرهم الكثیرون یخلفهم أن ونتمّنى الحقل، هذا في اآلن یعملون               الذین

 للقیام بعمل ال غنى عنه للرساالت.
  

 في الَرعیَّة



جمیع عادة فیه یعمل الذي الواقعي الحسّي النطاق عن نتحّدث أن اآلن ونوّد -67              
في بعضها ذكرنا التي المسیحي التعلیم "أمكنة" عن وباختصار المسیحي، التعلیم             معّلمي

 الفصل الرابع وهي الرعّیة والعائلة والمدرسة والمنطقة.
– نّنبه أن ذلك مع فیجب مكان، كل في المسیحي التعلیم تلقین باإلمكان أنه صّح                 إذا
أنها بما الرعویة، الجماعة أن – رغبة من األساقفة من الكثیر عنه أعرب لما                تأییدًا
الهمم وتستحث التعلیم هذا على تشّجع التي هي تبقى أن یجب واحد، مكان في                موجودة
البنیان مزعزعة وكأّنها عدیدة مناطق في بدت قد الرعیة أن في ریب وال تلقینه.                على
وبأنها باد قد رّبما عهدها بأن فحكم بعضهم تسّرع وقد المتفاقم. المدن تضّخم جّراء                من
أوفى وتكون مقامها تقوم صغیرة جماعات إنشاء یجب وبأّنه الزوال، إلى حتى              صائرة
بأوثق إلیه، یشّد الذي المكان تبقى أبوا، أم شاؤوا الرعیة، ولكن فعالیة. وأكثر               بالمقصود
السدید الرأي ویقضي الدینیة. الفرائض یمارسون ال من وحتى المسیحي الشعب             رباط،
لدى الرعیة، هذه مّد على العزم بعقد الحكمة تقضي كما والواقع، الحقیقة إلى               المستند
ادخال طریق عن جدیدًا دفعًا إعطائها على وباألخّص، مالءمة، أكثر بهیكلّیات             الحاجة،
الكریمة باألخالق وبتحّلیهم الواجبات وبوعیهم والخبرة بالفهم یمتازون إلیها           مؤمنین
وهو – اختالفها على األمكنة، أخذ وبعد قلناه، ما قلنا أن وبعد متزایدة. بأعداد                وذلك
جمیع تّتجه أن یجب االعتبار، بعین المسیحي، التعلیم فیها یلّقن التي – منه البّد                اختالف
التي العائالت في أم عینها الرعیة في أكان سواء – المسیحي بالتعلیم الخاصة               الطرق
في أم الرسمیة، المدارس في الرعویة بالشؤون المعنّیة المراكز أم والشّبان األوالد              تضّم
للتعلیم وقتًا تفرد التي للرسالة المخصّصة المنظّمات في أم الكاثولیكیة التربویة             المعاهد
األسبوع نهایة رحالت في أم الشّبان، لجمیع أبوابها تفتح التي النوادي في أم               المسیحي،
واحدة وبطاعة واحد، بإیمان االعتراف نحو – سواها أم الروحیة للثقافة             المخصصة
واحد، عماد واحد، إیمان واحد، "رب واحد: إنجیلي بروح المجتمع في وبالعمل              للكنیسة
جمیع وعلى العدد، كثیرة رعیة كل على یجب ولهذا .(116) للجمیع" وأب واحد               إله
بتثقیف خطیر، التزام وهو تلتزم، أن واحدة، مجموعة تؤّلف التي الصغیرة             الرعایا
استثارة على قواهم، بكّل یكّبون، – وعلمانیّین وراهبات ورهبانًا كهنة – الذین              أولئك
الوجوه، جمیع من له، یلزم ما إعداد على تعمل وأن المسیحي، التعلیم لتلقین               الهمم
وأن فائدة، من ذلك في ما قدر وعلى المستطاع قدر على وتهیئتها، التعلیم أمكنة                وتكثیر

 تحرص على تنشئة مختلف الفئات تنشئة دینیة ممتازة ودمجها في الجسم الكنسّي.
ُیراد أن أو واحدة، إرادة تفرضه واحد نمط إلى األمور كل ُترد أن ودون –                 وباختصار
المفّضل المكان الرعّیة تبقى أن سابقًا، إلیه أشرنا ما على یجب، – موّحدة صیغة                لها
بیت فتكون مجددا دورها الرعیة تستعید أن ویجب المسیحي. التعلیم فیه یلّقن              الذي
اهللا. شعب بأنهم والمثبتون المعّمدون یشعر حیث المضیاف، األخوي، العائلي            التجمع
إلهّیة عبادة عمل في بسخاء اإلفخارستیا وخبز السلیمة العقیدة خبز لهم یكسر              وهناك



مكان كل إلى الرسولیة بمهامهم للقیام یوم، كل ینطلقون، هناك ومن .(117)              واحد
 ینبض فیه العالم بالحیاة.

  
 في العائلة

ما، نوعًا یمكنه، شيء من ما خاص، طابع العائلة، في ُیلّقن الذي المسیحي للّتعلیم -68               
الفاتیكاني المجمع األخّص وعلى بحّق، الكنیسة علیه شّددت طابع وهو مقامه، یقوم              أن
منذ تبدأ أن ویجب – الوالدان بها یقوم التي اإلیمان في التربیة هذه وتتوفر .(18                 الثاني
في التنامي على بینهم، فیما العائلة أفراد تعاون إذا (119) – األوالد حداثة               سني
متواصلة، ولكّنها صامتة، تكون ما غالبًا مسیحیة، حیاة شهادة من یؤّدون بما              اإلیمان،
حرص، هناك كان إذا التربیة، هذه وتتوّطد لإلنجیل. وفقًا الیومیة تصرّفاتهم خالل              من
ووالدة الطقسّیة باألعیاد واالحتفال األسرار اقتبال مثل من العائلیة، األحداث            بمناسبة
القیام یجب ولكن دینیًا. أو مسیحیًا شرحًا األحداث هذه معنى شرح على حداد، أو                ولد
التثقیف هذا بمتابعة ُیعنوا أن المسیحّیین الوالدین على أّن وهو ذلك من أعظم هو                بما
نفوس وتتأثر أخرى. بطریقة تلّقوه قد یكونوا أن بعد العائلیة، الحیاة نطاق في               وتكراره
مجددا تعالج عندما الحیاة، مدى وعلى حاسمة، تكون ما غالبًا بطریقة والفتیات              الفتیان
یتمّیز عائلي نطاق ضمن المسیحیة والحیاة اإلیمان قضایا بأبرز تتعّلق التي الحقائق              هذه
علیهم، یفرض الذین أنفسهم الوالدین على بالفائدة الجهد هذا ویعود واالحترام             بالمحّبة
من لكل بد ال المسیحّي، التعلیم حول یقام الذي الحوار هذا مثل في ألنه، ذلك، جّراء                  من

 القائمین به أن یأخذ ویعطي.
التعلیم، هذا صیغ من كانت، أیًا أخرى، صیغة كل العائلي المسیحي التعلیم یتقّدم               وهكذا
،(120) بیتیًا" "معبداًَ تشبه التي العائلة هذه تبقى ذلك، عن وفضًال ویوّسعها.              ویتبعها
حیثما األصیل، المسیحي التعلیم تلّقي من والشّبان فیه األوالد یتمّكن الذي الوحید              المكان
الدین في الحقیقي النمّو یتعّذر وحیثما اإلیمان، في التربیة للّدین، المناوئة القوانین،              تمنع
ینبغي ما أبدًا یبذلوا لن إذن المسیحیون فالوالدون العلمنة. وطغیان اإللحاد انتشار              بسبب
المهمة بهذه وللقیام المسیحي التعلیم أبنائهم تلقین لمهمة ذواتهم یعّدوا لكي الجهد              من
الوالدین یساعدون – ومعاهد أناسًا – الذین عزیمة تشدید ویجب الكلل. تعرف ال               بغیرة
واالجتماعات باللقاءات أم مباشرة، بهم باالتصال أكان سواء الواجب، بهذا القیام             على

 أم بكّل أنواع الوسائل التربویة: إنهم في الواقع یخدمون التعلیم المسیحّي أجّل خدمة.
  

 في المدرسة
ال إمكانات المسیحي، للتعلیم المدرسة، تقّدم معها، وباالرتباط العائلة، جانب إلى -69            
التربیة تأمین فیها یمكن التي – بالتضاؤل آخذة لألسف وهي – الدول ففي بها.                یستهان
قیام. خیر الواجب بهذا تقوم أن الكنیسة على بالذات، المدرسة نطاق ضمن اإلیمان               في



هذا، اسمها بعد یستأهل وهل الكاثولیكیة: بالمدرسة شيء، كل وقبل طبعًا، یتعّلق              وهذا
ما له لسبب علیها، وعیب الدینیة، غیر المواد في عال تعلیمي بمستوى امتازت               إذا
مؤّمن أّنه أحد یقولّن وال إّیاه. تحریفها أو المعنى بحصر الدینّي التعلیم إهمالها               یّبرره،
یبّرر وما الكاثولیكیة المدرسة به تمتاز ما إن مباشرة. غیر بطریقة أو ضمنًا               دائمًا
هو إنما سواها، على یفّضلوها أن الكاثولیك الوالدین على ینبغي أجله من وما               وجودها،

 نوعّیة التربیة الدینیة التي تدخلها في إعداد الطّالب إعدادًا شامًال.
ضغط كل رفض أعني – الضمائر حرّیة احترام من الكاثولیكیة للمعاهد البّد كان               إذا
یتعّلق ما في األخص وعلى ،- معنویًا أم مادیًا أكان سواء الخارج من علیها                یقع
ثقافة بتوفیر خطیرًا إلزامًا ملزمة فإّنها – الدینیة الواجبات والشّبان األوالد             بممارسة
الداعي اهللا صوت إن إّیاها: وبإشرابهم اختالفها، على الطّالب وحاالت تتالءم لهم              دینیة
یلزمه لكّنه اإلنسان، یرغم ال الكنیسة، ورسوم لوصایاه وفقًا والحّق، بالروح خدمته              إلى

 إلزامًا ضمیریًا.
الرسمیة، العامة المدرسة أو یقولون، كما الطائفیة، غیر بالمدرسة كذلك نفكر             وإّنا
حق من والعائالت البشري للشخص بما إقرارًا ُیسمح، أن القلب صمیم من              ونتمنّى،
أن الكاثولیك الطّالب لجمیع دینیة، حریة من للجمیع ما احترام على وتأكیدًا              صریح،
یمكن، والتي الكنیسة، إلى تعود التي الدینیة التربیة بفضل الروحیة ثقافتهم في              یتقدموا
تّم إذا كذلك أو المدرسة، نطاق ضمن تتوفر أن أو المدرسة توّفرها أن البلدان،                حسب
مع یعقد الّتفاق وفقًا آخر، رعوّي مركز في أو فقط الرعیة في المسیحي التعلیم                تلقین
صعوبات تقوم حیث حتى الواقع، في ویجدر، الدراسة. أوقات على العامة             السلطات
الدروس أوقات تنّظم أن – مختلفة مذاهب من الطّالب یكون عندما مثًال –               موضوعیة
أكّفاء، أساتذة بمعاونة الدینیة، وخبرتهم إیمانهم في یتعّمقوا أن الكاثولیك یستطیع             بحیث

 كهنة وعلمانّیین.
على شّك، دونما تعمل، حیة أخرى عناصر عدَّة هناك ذاتها، المدرسة عن              وفضًال
العمل. وأوساط االجتماعیة، والبیئة التسلیة، أنواع مثل من الشّبان، عقول في             التأثیر
األخذ على وُیحملون الدروس، بهذه حتمًا یتأّثرون فإّنهم الدروس، یحّصلون الذین             وأّما
ممارسة ویحاولون فیه، یترّبون الذي المعهد یرعاها التي واألخالقیة الثقافیة            بالقیم
یحسب أن المسیحي التعلیم من یتطّلب وهذا المدرسة. في تلّقوها التي العدیدة              المبادئ
إدخال بغیة والتربیة المعرفة عناصر باقي بین یجمع وأن المدرسي"، "الجّو لهذا              حسابًا
عناصر بین االنسجام توفیر وقصد الثقافة، حقل في التالمذة، أذهان في اإلنجیل              مبادئ
والعلمانیین والراهبات والرهبان الكهنة إذن نشّجع وإنا اإلیمان. ضوء على الثقافة،             هذه
لنؤّكد، فرصًة وننتهزها اإلیمان، في وتثبیتهم تالمذتهم مساندة على یعملون            الذین
یسّهل ما وتوفیر الكاثولیكي، الشّبان إیمان احترام بأن االقتناع كل مقتنعون أنا              مجددا،
لّما وممارسته، به، واالعتراف وتوطیده، فیه، والتعّمق اإلیمان في التربیة            علیهم



العقیدة أو إلیهما یستند اللذین والمبدأ الحكم نوع كان أیا نظام، كل ریب، وال                یشّرف،
 التي تسّیره.

  
 في المنظمَّات

إلیها ینضوي التي والنوادي والحركات الجمعّیات تنشیط أخیرًا، المهّم، ومن -70           
البّر أعمال أم المباشرة الرسالة أم التقویة، الممارسة غایتها أكانت سواء             المؤمنون،
جمیعًا، غایتها تتّم وهي الزمنیة. العالم هذا شؤون في المسیحّي الحضور أم              واإلحسان،
وفي الداخلّي تنظیمها في فسحت إذا خدمة، أجل الكنیسة وتخدم وجه، أحسن              على
من جمعّیة كل فعلى جدیًا. دینیًا تثقیفًا أعضائها لتثقیف واسعًا مجاًال عملها،              طریقة
في معّلمة ذاتها، بحّد أخیرًا، الطریقة، بهذه تكون أن الكنیسة، في المؤمنین،              جمعّیات

 اإلیمان.
أساقفتهم، بإشراف العصر، هذا في المسیحّي التعلیم في العلماّنیین دور یتضح             وهكذا

 على ما شّددت علیه، مرارًا، االقتراحات التي أعلن عنها مجمع األساقفة.
  

 معاهد الثَّقافة
آیات نرفع أن علینا یوجب المجال، هذا في مساهمة من العلمانّیون یقّدمه ما إن -71               
مسؤولیات. من علینا بما القیام على كرعاة، عینه، الوقت في ویحفزنا عنه، هللا               الشكر
لیقوموا المسیحي التعلیم یعّلمون الذین العلمانّیین هؤالء تثقیف على السهر یجب             لذلك
كبیرًا. قدرًا األقّل، على الكنیسة، في لها فإن رسمیًا، أنشئت خدمة تكن لم إن                بمهمة،
بعنایة األساقفة علیها یسهر مالئمة ومعاهد مراكز إنشاء منا تتطّلب التربیة هذه              ولكّن
األخرى األبرشیات وبین األبرشّیة داخل التعاون فیه یظهر قطاع وهذا فائقین.             وانتباه
الغنیة الكنائس تقّدمه ما ُیثبت كذلك وهنا خصیبًا. مثمرًا الوطني الصعید على              وحتى
بإمكان وماذا كبیرة. فعالیة من له ما مالیة، مساعدات من الفقیرة الكنائس              ألخواتها
قائمة ككنیسة تنمو أن هذه معها تستطیع مساعدة من أثمن ألخرى تقدمه أن               كنیسة

 بذاتها.
والذین اإلنجیل، لخدمة بسخاء نفوسهم نذروا الذین من كّال أخیرًا نذّكر أن نود               إّنا
المبّجل سلفنا على عزیزة وصّیة أو بنصیحة تشجیعنا، عن بحرارة هنا لهم              أعربنا
بالمسیح... للمؤمنین نقدم أن باإلنجیل، نّبشر أّننا بما "علینا، أنه وهي السادس،              بولس
على متعالین یلتقوا، أن معًا وقت في یعرفون اإلیمان، على ثابتین أناس              صورة
عن الهادئ، الخالص، المشترك، البحث على وهناك، هنا من تنجم التي             المشاحنات
التي الوحدة بشهادة االرتباط كل مرتبط باإلنجیل التبشیر مصیر إّن أجل،             الحقیقة.
) أیضًا" تعزیة منبع ولكّنه خطیرة، جسیمة، مسؤولیات منبع وهذا الكنیسة.            تظهرها

.(121 



  
 خاتمـة

  
 الروح القدس، المعّلم الباطني

كل صانع أساسًا هو الذي ذاك إلى والقلب، بالروح نّتجه اإلرشاد، هذا نختم إذ إّنا، -72                
الروح واالبن، اآلب روح أي العمل: بهذا یقومون الذین ومعّلم مسیحي، تعلیمي              عمل

 القدس.
في بها یقوم أن الروح هذا على كان التي المهّمة وصف عندما المسیح، السید                إن
شيء"، كل یعّلمكم "هو فقال: التعبیر، كل المعّبرة العبارات هذه استخدم             الكنیسة،
یقودكم الحق، روح ذاك، یجيء "فحین وأضاف: .(122) لكم" قلته ما بكل              ویذّكركم

 إلى كل الحق... ویطلعكم على كل ما سیكون" (123).
في یعمل باطني، معّلم شأن الذي، الروح بهذا ُوعدوا قد المؤمنین من وكّال الكنیسة                إن
القدیس عنه قال ما وهذا فهمه. وتعّذر ُسمع قد ما تفهیم على والقلب الضمیر                قرارة
یستطیع ما قدر على المؤمنین، اآلن منذ یعّلم الذي القدس الروح "هو...              أغوسطینوس:
في منهم كل یتقّدم كان إذا أشّد، برغبة قلوبهم ویلهب الروحیات، یستوعب أن منهم                كل
 هذه المحّبة التي یحّب معها ما یعرف ویرغب في معرفة ما یجب أن یعرف" (124).

"فهو للمسیح: شهود إلى التالمیذ تحویل على تقوم الروح مهمة إن ذلك عن               وفضًال
بحسب ذلك. من أكثر هو ما هناك ولكن .(125) ستشهدون" أیضًا وأنتم لي،               یشهد
كل في الخفّي الالهوت من نوعًا األمر، بهذا یتعّلق فیما یوجز، الذي بولس               القدیس
حیاة مسیحیة، كّلها الحیاة تكون أن معناه بكامله المسیحي" "الكیان أن الجدید،              العهد
نقول: بأن لنا یسمح وحده الروح .(126) الروح وفق الحیاة وهي الجدیدة، اهللا               أبناء
.(128) یسوع" "الرب نقول: أن یمكننا ال الروح وبدون .(127) األب" أیها              "أّبا،
جماعة أي الكنیسة، تبني التي الهبات أي النعم جمیع أخیرًا تفیض الروح              ومن
هذه المسیح تالمیذ جمیع بولس القدیس أوصى المعنى وبهذا .(129)            المسیحیین

 الوصیة: "دعوا الروح یمألكم" (130).
وأن نؤمن أن (أي األمرین "كال فقال: بوضوح، ذلك عن أغوسطینوس القدیس تكّلم               وقد
روح من عطیة ذلك، مع وكالهما، اإلرادة من حّر اختیار في عّنا صادران               نعمل)

 اإلیمان والمحّبة" (131).
ملئها، نحو النضج في آخذة مسیحیة وحیاة اإلیمان في نمو هو إذن المسیحّي               فالتعلیم
العمل هذا على یحفز أن وحده باستطاعته الذي القدس الروح عمل بالتالي              وهو
سابقًا إلیها أشرنا التي النصوص هذه قراءتنا لدى تفّهمناه ما جمیع فإن ولهذا               ویسانده.

 وسواها الكثیر من العهد الجدید، یقنعنا بأمرین:



المسیحي التعلیم تلّقن كمعلمة بمهمّتها تقوم عندما الكنیسة، أن بدء، بداءة الواضح،              من
علیها أن تعي أن یجب – الكنیسة وباسم الكنیسة في جاهدًا یعمل مسیحي ككل وبعد –                
هي المعّلمة، الكنیسة تسعى أن ویجب القدس، للروح طّیعة حّیة كأداة تتصّرف              أن
دائمًا، معه االشتراك وإلى باستمرار، الروح دعوة إلى المسیحي التعلیم معّلمي             وجمیع

 وإلى بذل ما بالوسع من جهد لتفهم إلهاماته الحقیقیة.
استسالمًا له االستسالم وإلى أعمق تفهما القدس الروح عمل تفّهم إلى الكبیر التوق               وهذا
التبشیر "واجب الرسولي إرشاده في السادس بولس سلفنا أكّد ما على ألننا، –               مطلقًا
أن ویجب – القدس الروح عهد هو الكنیسة، في فریدًا عهدًا نالحظ ،(132)               باإلنجیل"
الروح" في "التجدید أن ذلك المسیحي. التعلیم حقل في جدیدة نهضة على بعدئذ               یبعث
وعطایا، هبات یستثیر ما بقدر ال أكیدًا، خصبًا الكنیسة في ویحدث حقیقیًا،              یكون
جهد بذل إلى الیومیة الحیاة دروب على المؤمنین من الكثیر یقود ما بقدر بل                خارقة،
هنا إذن نستمطر إّنا له. والشهادة المسیح سّر معرفة من لالستزادة ثابت وضیع،               جلود،
یجّدد أن إلیه ضارعین هذا، واالبن اآلب روح المسیحي، التعلیم معّلمة الكنیسة،              على

 فیها القّوة الحیة التي تحملها على القیام بواجب التعلیم المسیحي.
  
 

 مریم، ُأّم التلمیذ ومثاله
فرید، اختیار بفضل كانت، لقد بصلواتها. هذا الناصرة عذراء لنا تنال أن عسى -73              
ثم ركبتیها على وضعته لقد .(133) والنعمة" والقامة بالحكمة ینمو "یسوع ابنها              ترى
اآلب، وحید كان الذي االبن هذا الناصرة، في أمضتها التي الخفّیة الحیاة طوال               عّلمت،
قصد تاریخ وفي بشریة، معرفًة المقدسة الكتب معرفة في وفّقهته وحقًا، نعمًة              المملوء
تالمیذه: أولى كانت لقد وبعد، .(134) اآلب... عبادة في المختار، الشعب بشأن              اهللا،
أمثوالت منه تلّقت الهیكل، في الصبّي ابنها وجدت عندما ألنها، الزمن، في              األولى
"قابًال ُجِعَل أحد من ما ألنه األخّص، على األولى، ولكّنها .(135) قلبها في               حفظتها
بشأنها أّكد ما على وتلمیذة"، "أم وهي .(136) العمق هذا مثل وفي مثلها اهللا"                لفهم
للمسیح تلمیذة كانت مریم "إن قائًال: وجرأة بصراحة وأضاف أغوسطینوس،            القدیس
"تعلیمًا سبب، دونما المجمع، قاعة في مریم دعیت وما .(137) للمسیح" ا أم منها               أكثر

 مسیحیًا حیًا" و"أّم معّلمي التعلیم المسیحي ومثالهم".
على مریم، صلوات بفضل یمّن، أن الحاضر، القدس الروح على إذن نتمّنى              وإّنا
وإذ عنه. لها غنى ال الذي المسیحي التعلیم عمل في مثیل، لها یسبق لم بنهضة                 الكنیسة،
رسالة من معّلمها إلیها وكل ما هذا، النعمة زمن في فعالة، بطریقة الكنیسة تتّم                ذاك

 شاملة ال عودة عنها، عندما قال: "اذهبوا إذن وعّلموا جمیع األمم" (138).
 ونمنحكم أخیرًا بركتنا الرسولیة.



  
 أعطي في روما، قرب مار بطرس، في 16 تشرین األول 1979، الثانیة لحبرّیتنا.

  البابا یوحنا بولس الثاني
 الحواشي:

 1) راجع متى 28، 19 وما یتبع.
 2) راجع 1 یو 1، 1

 3) راجع یو 20، 31
 4) راجع مجلة الكرسي الرسولي 63 (1971) ص. 758 – 764

) 68 الرسولي الكرسي مجلة :54 و 48 – 45 األعداد وكذلك 44؛ عدد راجع (5               
 1976) ص. 34 – 35؛ 35 – 38؛ 43

في الصادرة الرسولي" "االهتمام بالعبارة المبدوءة الرسولیة لإلرادة وفقًا أنه معلوم (6            
(780 – 775 ص. 1965 ،57 الرسولي الكرسي (مجلة 1965 سنة أیلول 15             
خاصة. جمعیة أو العادة خارقة جمعیة أو عامة جمعیة یعقد أن األساقفة لمجمع               یمكن
ما – المجمع" "قاعة أو المجمع" "آباء أو "المجمع" األلفاظ دائمًا تشیر اإلرشاد هذا                في
في روما في المنعقدة األساقفة لمجمع الرابعة العامة الجمعیة إلى – ذلك خالف یعلن                لم

 تشرین األول سنة 1977 بشأن الّتعلیم المسیحّي.
األخّص على عصرنا في المسیحّي التعلیم تلقین وجوب "في األساقفة مجمع راجع (7             
سنة األول تشرین 28 الفاتیكان حاضرة اهللا" شعب إلى ورسالة والشّبان،             لألوالد

 1977، وراجع "صحیفة الرقیب الروماني" (30 ت1 سنة 1977) ص. 3 – 4
 8) راجع مجلة الكرسي الرسولي 69 (1977) ص. 633

 9) راجع یوحنا 1، 14
 10) یو 14، 6

 11) أفسس 3، 9 – 18 وما یتبع.
 12) راجع یو 14، 6

28؛ ،8 34؛ ،3 یو راجع اإلنجیل: في یعود ما غالبًا الموضوع هذا .16 ،7 یو (13                 
 12، 4 وما یتبع؛ 14، 24؛ 17، 8 . 14

غالبًا رّددها هنا الرسول بولس استعملها التي "بّلغ" لفظة إن 23؛ ،11 كور 1 (14               
اإلنجیل نشر في الكنیسة عمل عن للتعبیر باإلنجیل" التبشیر "واجب الرسولي             اإلرشاد

 كما في األعداد 4، 15، 78، 79
 15) أعمال 1، 1

 16) متى 26، 55؛ راجع یو 18، 20
 17) مر 10، 1



13؛ ،2 مر 16؛ ،22 54؛ ،13 1؛ ،11 2؛ ،5 متى أیضًا راجع 22؛ مر1، (18                 
 4، 1؛ 6، 2 . 6؛ لو 5، 3 . 17؛ یو 7، 14 یو 7، 14؛ 8، 2 الخ.

 19) لو 23، 5
یسوع على فیها یطلق األربعة األناجیل في موضعًا الخمسین یقارب ما هناك (20             
ما غالبًا جدیدًا معنى هنا یّتخذ وهو الشامل الیهودي التقلید أقّره الذي االسم هذا                المسیح

 وضعه السّید المسیح عینه موضع الصدارة.
یو 1؛ ،13 35؛ ،10 38؛ ،9 38؛ ،4 مر 19؛ ،8 متى تراجع ما في راجع (21                  

28 ،11 
 22) متى 12، 38

 23) لو 10، 25؛ راجع متى 22، 16
 24) یو 13، 13 وما یتبع؛ راجع أیضًا متى 10، 25، 26، 18 ومواضع مشابهه.

الوجه على وشرحها العبارة هذه األنطاكي اغناطیوس القدیس استعاد 8 ،23 متى (25             
لنكون علیه ثابتون نحن ولهذا اإلیمان تلقینا المسیح) موت سر (أي السر "بهذا               التالي:
ص. ،1 فونك :1 ،9 مغنیزیا، أهل إلى (رسالة األوحد" معلمنا المسیح، یسوع               تالمیذ

.(239 
 26) یو 3، 2

الرومانیة. الدیامیس في یعّلم، وهو مثّلته وقد المعّلمن المسیح صورة ظهرت (27            
القرنین في فسیفساء أعمال من أنجز ما في البیزنطي الروماني الفن أوردها ما               وكثیرًا
في نحته الوسطى األجیال في للنّحاتین طاب تمثاال بعدئذ أصبحت وقد والرابع.              الثالث

 كبریات الكاتدرائیات المعروفة بأنها بنیت وفقًا للفن الروماني أو الغوطي.
 28) متى 28، 19
 29) یو 15، 15

 30) راجع یو 15، 16
 31) أعمال 2، 42

2 ،4 (32 
 33) راجع 4، 18؛ 5، 28

 34) راجع 4، 19
 35) راجع أعمال 1، 25

أحد المسیحي التعلیم عّلم الذي فیلیبوس وقصة یتبع؛ وما 8 ،6 أعمال راجع (36              
 موظفّي ملكة الحبشة: أعمال 8، 26 وما یتبع.

 37) راجع أعمال 15، 35
 38) أعمال 8، 4

 39) راجع أعمال 28، 31



سنة ،53 الرسولي الكرسي (مجلة ومعلمة" "أم 23 یوحنا البابا رسالة راجع (40             
على وتعمل جددًا بنین بالعماد انقطاع دونما تلد ألنها "أّم" الكنیسة :(401 ص. 1961              
وهي العماد بنعمة ینمون أبنائها رؤیة إلى تسعى ألنها "معلمة" وهي اهللا، عیال               تنمیة

 تغّذي "حس اإلیمان" عندهم بتعلیمهم حقائق اإلیمان.
الرسل، تعلیم كورنثیا، أهل إلى الروماني اكلیمنضوس القدیس رسالة مثًال: راجع (41            
ضد الرسولي التبشیر (بیان لیون أسقف ایریناوس القدیس كتابات الرسل،            رسالة
قبریانوس القدیس المعّلم)، االسكندري اكلیمنضوس العماد)، (في ترتلیانوس          الهرطقة)،

 (شهادات إلى كورینیوس)، اوریجانوس (ضد شلسوم) الخ.
 42) راجع 2 تسا 3، 1

عدد2: اإلنسانیة، الكرامة الدینیة، الحریة في إعالن الثاني: الفاتیكاني المجمع (43           
 مجلة الكرسي الرسولي 58 (1966)، ص. 930

1948 سنة األول كانون 10 المتحدة) األمم (منظمة اإلنسان حقوق إعالن راجع (44             
16 المتحدة) األمم (منظمة والسیاسیة المدنیة الدینیة الحقوق بشأن دولي میثاق :18              بند
مقطع أوروبا في والتعاون األمن بشأن العام المؤتمر 4؛ بند 1966 سنة األول               كانون

8 
األخّص على عصرنا في المسیحي التعلیم تلقین وجوب "في األساقفة، مجمع (45            
6 و 4 – 3 ص. عینه، الموضع 4 و 1 عدد اهللا"، شعب إلى ورسالة والشّبان،                   لألوالد

 – 7؛ راجع صحیفة "الرقیب الروماني" (30 تشرین األول 1977)، ص. 3
 46) الموضع عینه، عدد 6 الموضع المشار إلیه ص. 7 – 8

مجلة 35؛ – 17 عدد العام، المسیحي التعلیم دلیل المقدس، اإلكلیروس مجلة (47             
 الكرسي الرسولي 64 (1972)، ص. 110 – 118

 48) راجع عدد 17 – 24: مجلة الكرسي الرسولي 68 (1976) ص. 17 – 22
األخص على عصرنا في المسیحي التعلیم تلقین وجوب "في األساقفة مجمع راجع (49             
راجع یتبع؛ وما 3 ص عینه الوضع :1 عدد اهللا" لشعب ورسالة والشّبان،               لألوالد

 صحیفة "الرقیب الروماني" (30 تشرین األول 1977) ص 3
الكرسي مجلة :1977 سنة األول تشرین 29 المجمع اختتام بمناسبة خطاب (50            

 الرسولي 69 (1977) ص. 634
 51) الموضع عینه.

1972) 64 الرسولي الكرسي مجلة :46 و 40 عدد العام، المسیحي التعلیم دلیل (52             
 )، ص. 121 و 124 وما یتبع.

الرسولي الكرسي مجلة :6 عدد الكهنوت"، "درجة وحیاتهم الكهنة خدمة في قرار (53             
 58 (1966) ص. 999

 54) راجع كتاب اطالع البالغین على أصول الدین المسیحي.



 55) أفسس 4، 13
 56) راجع 1 بطرس 3، 15

مجلة :24 و 10 عدد اهللا"، "كلمة اإللهي الوحي في عقائدي دستور راجع (57              
مجمع أیضًا راجع یلي؛ وما 828 و 822 ص. ،(1966) 58 الرسولي              الكرسي
الرسولي الكرسي مجلة :45 عدد العام"، المسیحي التعلیم "دلیل المقدس،            اإلكلیروس
الرئیسیة المسیحي التعلیم مصادر بجالء تظهر حیث 124 ص. ،(1972) 64           

 والتكمیلیة.
183 ،26 – 25 عدد المسیحي، الدین أصول على البالغین اطالع كتاب راجع (58              

187 – 
فضال ،445 – 436 ص. ص. (1968) 60 الرسولي الكرسي مجلة راجع (59             
ورسخت السلف عن انتقلت شعبیة اعترافات هناك هذه، الهامة باإلیمان االعترافات             عن
1979 حزیران 4 في قلناه ما راجع البلدان، بعض في التقلیدیة المسیحیة الحضارة               في
أنشودة هذه "لیست "بوغوردودزیغا": المسماة الرسالة – األنشودة عن غنیازنو            لشّبان
مسیحي تعلیم إنها البولوني"، اإلیمان "لقانون رمز باإلیمان، اعتراف ولكنها            وحسب،
األخالق، ومبادئ األساسیة اإلیمان حقائق على تشتمل إنها مسیحیة. تربویة            ووثیقة
أیضًا األنشودة هذه ُدعیت (وقد حیاة وثیقة بل وحسب، تاریخیًا موضوعاًُ             ولیست

 "التعلیم المسیحّي البولوني". راجع مجلة الكرسي الرسولي 71 (1979) ص. 754
 60) عدد 25 مجلة الكرسي الرسولي 68 (1976)، ص. 23

23 ص. إلیه، المشار المكان :39 – 26 األعداد األخص وعلى عینه، الموضع (61              
العام "الدلیل في منتظمة بطریقة المسیحیة للرسالة الجوهریة" العناصر "شرح ،25 –            
ص. ،(1972) 64 الرسولي الكرسي مجلة :69 – 47 أعداد المسیحي"،             للتعلیم
التعلیم علیها یشتمل التي الجوهریة العقائدیة القاعدة توجد حیث ،141 – 125            

 المسیحي.
للتعلیم العام "الدلیل من النقطة هذه في یبحث الذي الفصل مراجعة تجب (62             
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