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إلى األساقفة 
والكھنة والشمامسة 
والرھبان والراھبات 

وجمیع العلمانیین المؤمنین 
  

  
افتتاحیة 

  
1- إن الـعلمانـیین الـمؤمـنین بـالمسـیح (Christifideles laїciِ) الـذیـن تـناول مجـمع 
األسـاقـفة الـمنعقد فـي سـنة 1987، فـي جـلستھ الـعامـة، مـوضـوع دعـوتـھم ورسـالـتھم فـي 
الـكنیسة والـعالـم، بـعد مـرور عشـریـن عـامـاً عـلى المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، ھـم مـن شـعب 
هللا، الـمتمّثل فـي َفـَعلة الـَكْرم، الـوارد ذكـرھـم فـي إنـجیل مـتى: "یشـبھ مـلكوت الـسماوات 
رجـالً ربَّ بـیت، خـرج بـالـغداة یسـتأجـر َفـَعلًة لـَكْرمـھ. فـشاَرط الـَفَعلة عـلى دیـنار فـي الـیوم 

وأرسلھم إلى كرمھ" (متى20: 1و2). 
إن الـمثل اإلنـجیل یـضع أمـام أعـیننا َكـْرَم السـید الـواسـع، وجـمھور الـَفَعلة، مـن رجـال 
ونـساء، الـذیـن یـدعـوھـم ویـرسـلھم لـلعمل فـیھ. إن الـكْرم ھـو الـعالـم بـأجـمعھ (مـتى13:38) 

الذي یجب أن یتبّدل، ِطْبقاً للتدبیر اإللھي، ویمّھد لمجيء ملكوت هللا النھائي. 
  

اذھبوا أنتم أیضاً إلى كرمي 
2- "ثـم خـرج فـي الـساعـة الـثالـثة، فـرأى آخـریـن واقـفین فـي الـسوق بـّطالـین، فـقال لـھم: 

"إذھبوا أنتم أیضاً إلى كرمي" (متى 20: 3و4). 
ال یـزال نـداء السـید المسـیح یـتردد مـنذ ذلـك الـیوم الـبعید مـن تـاریـخ البشـر، وھـو یـتوّجـھ إلـى 

كل إنسان جاء إلى ھذا العالم. 
وإن الـكنیسة، إذ تجـّدد فـیھ َدْفـُق روح الـعنصرة، عـلى أثـر المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، 
ـْت فـي داخـلھا بـأن شـعوراً أقـوى بـطابـعھا الـرسـولـي أخـذ فـي الـنضوج. وانـطالقـاً مـن  أحسَّ
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انـقیادھـا الـسخي، سـمَعت مـن جـدیـد صـوت الـرب، وھـو یـرسـلھا إلـى الـعالـم "َكِسـٍر لـلخالص 
شامل" (1). 

ـھاً إلـى الـرعـاة والـكھنة والـرھـبان والـراھـبات  اذھـبوا أنـتم أیـضاً! إن ھـذا الـنداء لـیس مـوجَّ
وحـدھـم، بـل یـشمل الجـمیع. فـإن الـرب یـدعـو الـمؤمـنین الـعلمانـیین ھـم أیـضاً شـخصیاً، 
ویحـّملھم رسـالـًة إلـى الـكنیسة والـعالـم. بھـذا یـذّكـرنـا الـقدیـس غـریـغوریـوس الـكبیر، فـي 
ـھة إلـى الـشعب المسـیحي، والـتي یفّسـر فـیھا َمـَثل الـكْرم: "تـأمـلوا قـلیالً،  عـظتھ الـموجَّ
إخـوتـي، فـي َنـَمط حـیاتـكم، وانـظروا ھـل أنـتم فـي الـحقیقة َفـَعلة الـرب. فـلیتبّصر كـل واحـد 

في ما یعمل، وْلَیبّین ھل یعمل حقاً في كرم الرب" (2). 
إن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي قـد سـّطر صـفحات رائـعة حـقاً فـي مـا یـتعلّق بـطبیعة الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین وكـرامـتھم وروحـانـیتھم ورسـالـتھم ومـسؤولـیتھم، مـعتمداً فـي ذلـك عـلى تـراثـھ 
الـعقائـدي والـروحـي والـرعـوي الـنفیس جـداً. ولـم تـكن دعـوة آبـاء المجـمع لجـمیع الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، رجـاالً ونـساًء، إلـى الـعمل فـي َكـْرم المسـیح، إالّ صـدًى لـندائـھ، لـھ المجـد: "إن 
المجـمع الـمقدس یـناشـد جـمیع الـمؤمـنین، بـقوة وبـاسـم الـرب، أن یسـتجیبوا بسـرور وحـماس 
وسـخاء، لـنداء المسـیح الـذي یـدعـوھـم، فـي ھـذا الـوقـت بـالـذات، بـمزیـد مـن اإللـحاح، 
ـھ بـصفٍة خـاصـة  والسـتنفارات الـروح الـقدس. وْلـیفھم الشـباب جـیداً أن ھـذا الـنداء مـوجَّ
إلـیھم، وْلیسـتجیبوا لـھ بـفرح وبـقلب مـنفتح. إنـھ الـرب نـفسھ یسـتحّث، مـن جـدیـد جـمیع 
الـعلمانـیین، عـبر المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، ألن یّتحـدوا بـھ أكـثر فـأكـثر اتـحاداً وثـیقاً، وأن 
یھـتموا اھـتمامـاً خـاصـاً بـمصالـحھ، كـأنـھا شـأُنـھم الـخاص (فـیلبي 2: 5) وأن یـشاركـوا فـي 
رسـالـتھ الـخالصـّیة. إنـھ یـرسـلھم بـدورھـم إلـى كـل مـدیـنة وكـل بـقعة مـن األرض، یـریـد 

التوّجھ إلیھا بنفسھ (لوقا 10: 1) (3). 
د صـدى ھـذه الـكلمات روحـیاً، فـي مجـمع  "اذھـبوا أنـتم أیـضاً إلـى كـرمـي!": لـقد تـردَّ
األسـاقـفة أیـضاً، طـوال فـترة انـعقاده فـي رومـا، مـن أول تشـریـن األول سـنة 1987 إلـى 
الـثالثـین مـنھ. إن اآلبـاء بـحثوا فـي الـعمق "دعـوة الـعلمانـیین ورسـالـتھم فـي الـكنیسة والـعالـم، 
بـعد انـقضاء عشـریـن عـامـاً عـلى المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي" مـقتفین آثـار ھـذا المجـمع 
ومسـترشـدیـن بـالـخبرات الـشخصیة والجـماعـیة لـلكنیسة بـأسـرھـا، ومسـتفیدیـن مـن حـصیلة 

مجامعھم السابقة. 
وقـد ضـمَّ ھـذا المجـمع مـمّثلین مـؤھـلین عـن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، مـن رجـاٍل ونـساٍء، 
أسـھموا فـي أعـمالـھ إسـھامـاً فـّعاالً، اعـترف بـھ اإلرشـاد الـختامـي بـصراحـة، إذ جـاء فـیھ: 
"إّنـا نـشكر الـرب، لـیس فـقط ألنـنا حـظینا، فـي غـضون ھـذا المجـمع، بـفرح مـشاركـة 
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الـعلمانـیین فـیھ، (مـن مـراقـبین ومـراقـبات) بـل ألنـھ أتـیَح لـنا، فـي سـیاق الـمناقـشات، 
االسـتماع إلـى الـمدعـویـن، الـممّثلین لـلعلمانـیین، والـوافـدیـن مـن كـل أنـحاء الـعالـم، ومـن 
مـختلف الـبلدان. وھـذا مـا أتـاح لـنا فـرصـة اإلفـادة مـن خـبراتـھم ونـصائـحھم واقـتراحـاتـھ، 

التي أمالھا علیھم حّبھم للقضیة المشتركة" (4). 
إن آبـاء المجـمع تـمّكنوا، وھـم یـصّوبـون الـنظر إلـى فـترة مـا بـعد المجـمع الـفاتـیكانـي، مـن أن 
یـتحققوا كـیف اسـتمر الـروح فـي تجـدیـد الـكنیسة، مسـتحدثـاً فـیھا طـاقـات قـداسـة جـدیـدة، 
بـمساھـمة الـكثیریـن مـن الـمؤمـنین الـعلمانـیین. ومـما یشھـد لـذلـك نـمط الـتعاون المسـتجّد بـین 
الـكھنة والـرھـبان والـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـالـمشاركـة الـفاعـلة فـي الـلیتورجـیا، وفـي التبشـیر 
بـكلمة هللا، والـتعلیم الـدیـني، والخـدمـات الـكثیرة، والـمھّمات الـموكـولـة إلـى الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، والـتي أجـادوا الـقیام بـھا، فـیما انتشـرت بـقوٍة تجـّمعات وجـمعیات وحـركـات 
روحـیة مـلتزمـة، فـضالً عـن مـشاركـة لـلنساء، أوسـع وأْفـَعل، فـي حـیاة الـكنیسة وتـنمیة 

المجتمع. 
ولـم َیفٌْت مجـمع األسـاقـفة، فـي ذات الـوقـت، الـتنویـھ بـما اعـترض مسـیرة الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، فـي الـفترة الـتابـعة للمجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، مـن صـعوبـات وأخـطار. ویـمكننا 
الـتذكـیر، فـي الـواقـع، بتجـربـتین لـم یسـتطیعوا دائـماً تـالفـیھما: أوالھـما أن تـكریـس ذواتـھم 
للخــدمــات والــمھّمات الكنســّیة بــغیرة مــّتقدة، حــمل بــعضھم عــلى التخــلّي الــفعلي عــن 
الـمسؤولـیات الـخاصـة بـھم، عـلى الـصعید الـمھني واالجـتماعـي واالقـتصادي والـثقافـي 
والسـیاسـي، فـیما عـّرَضـْتھم التجـربـة األخـرى، عـلى نـقیض ذلـك، ألن یسـتبیحوا الـتفرقـة، 
الـتي ال مـبرر لـھا، بـین اإلیـمان والـحیاة، وبـین الـخیار اإلنـجیلي ومـمارسـة الـنشاط الـفعلي، 

في مختلف المجاالت الزمنّیة واألرضّیة. 
وقـد دأب مجـمع األسـاقـفة، فـي أعـمالـھ عـلى الـرجـوع إلـى المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، الـذي 
لـم َیـْفتأْ تـعلیمھ، بـشأن مـشاركـة الـعلمانـیین فـي نـشاطـات الـكنیسة، وبـالـرغـم مـن مـرور 
عشـریـن عـامـاً، مـطابـقاً كـل الـمطابـقة لـواقـع الـزمـن الـذي نـحن فـیھ، ویـقترن أحـیانـاً بٌبعدٍ 
نـبوّي. إّن ھـذا الـتعلیم جـدیـر بـأن ٌیْلھمنا الحـلول الـتي یـجب أن ٌنجاِبـَھ بـھا الـیوم مـا اسـتجدَّ 
مــن قــضایــا، وأن ٌیلقي عــلیھا أضــواَءه. وإّن التحــدي، الــذي اضــطلع بــھ آبــاء مجــمع 
األسـاقـفة، یـقوم فـي الـحقیقة، عـلى تحـدیـد الٌسٌبل الـدقـیقة، الـتي یـجب الـتقّید بـھا لٌِتصبح 
"نـظرّیـة" مـشاركـة الـعلمانـیین الـرائـعة، الـتي نـصَّ عـلیھا المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي 
"مـمارسـة" كنسـّیة صـحیحة. ومـن جـھة أخـرى، نـرى بـعض الـقضایـا َتـْفرض ذاتـھا، بـما 
تحـملھ مـن طـابـع "الِجـّدة" إلـى حـدٍّ یـمكن مـعھ وصـفھا بـأنـھا نـشأت بـعد المجـمع، أّقـلّھ مـن 
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 ً حـیث الـترتـیب الـزمـني. وقـد أصـاب آبـاء مجـمع األسـاقـفة عـندمـا أْوَلـوا ھـذه الـقضایـا اھـتمامـا
خـاصـاً جـداً، فـي خـالل مـناقـشاتـھم وتـأمـالتـھم. ومـن بـین ھـذه الـقضایـا، یجـدر بـنا أن نـذكـر 
تـلك الـتي تـتعلق بـالخـدمـات الكنسـیة، الـتي ٌكلِّف أو َسـٌیَكلَّف بـھا الـمؤمـنون الـعلمانـیون، 
وبـتعمیم حـركـاٍت رسـولـیة جـدیـدة وتـنمیتھا، إلـى جـانـب أشـكاٍل أخـرى مـن التجـمعات 

العلمانیة، فضالً عن تحدید موقع المرأة ودورھا في الكنیسة كما في المجتمع. 
وفـي خـتام أعـمالـھم، الـتي أنجـزوھـا بـغیرة وكـفاءة وأیـحّیة، أْبـدى آبـاء مجـمع األسـاقـفة لـنا 
رغـبتھم وأمـنیتھم فـي أن نـقّدم إلـى الـكنیسة الـجامـعة، فـي الـوقـت الـمناسـب، وثـیقة خـتامـیة، 

حول دور المسیحیین العلمانیین. (5) 
إن ھـذا اإلرشـاد الـرسـولـي، الـملحق بمجـمع األسـاقـفة، یـرمـي إلـى إبـراز قـیمة أعـمال ھـذا 
المجـــمع، إنـــطالقـــاً مـــن مـــالمـــحھا األولـــى Lineamenta إلـــى أداة الـــعمل 
instrumentum laboris ومـن الـتقریـر االفـتتاحـي، إلـى مـداخـالت كـٍل مـن األسـاقـفة 
والـعلمانـیین، والـتقریـر الـتألـیفي، الـذي أسـفرت عـنھ الـمناقـشة بـین الـمجتمعین، وكـذلـك مـن 
مـناقـشات الـلجان الـفرعـیة وتـقاریـرھـا إلـى االقـتراحـات والـرسـالـة الـختامـیة. وعـلیھ، فـإن 
الـوثـیقة الـحالـیة ال تـقع عـلى ھـامـش المجـمع، بـل إّنـھا، عـلى عـكس ذلـك، تـعكسھ بـطریـقة 
مـترابـطة ومـوضـوعـیة. إنـھا ثـمرة عـمل جـماعـي، أسـفر، فـي مـرحـلتھ األخـیرة، عـن 

صیاغة بیان، شارك فیھ مجلس األمانة العامة للمجمع، وأمانة السر ذاتھا. 
إن ھـدف إرشـادنـا ھـذا ھـو إیـقاظ َوْعـي أكـثر صـفاٌء للھـبة الـمعطاة لجـمیع الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، ولـلمسؤولـیة الـتي یـضطلعون بـھا فـي شـركـة الـكنیسة ورسـالـتھا، فـضالً عـن 

تغذیة ھذا الوعي. 
  

متطلبات العالم الحاضرة الملِّحة: 
لماذا أنتم ھنا طوال النھار بال عمل؟ 

3- إن الـمفھوم األسـاسـي لھـذا المجـمع، وبـالـتالـي َثـَمَرتـھ األْثـمن، والـمرغـوب فـیھا أكـثر مـن 
غـیرھـا، َحـْمل الـمؤمـنین الـعلمانـیین عـلى سـماع صـوت المسـیح، الـذي یـدعـوھـم لـلعمل فـي 
كـرمـھ، ولـلمشاركـة الـحیة، الـواعـیة والـمسؤولـة، فـي رسـالـة الـكنیسة، فـي ھـذه الـحقبة 

الرائعة والخطیرة من التاریخ، المشرفة على األلف الثالث الوشیك. 
إن أوضـاعـاٌ جـدیـدة َبـَرَزت فـي الـكنیسة والـعالـم، وفـي الـواقـع االجـتماعـي واالقـتصادي 
والسـیاسـي والـثقافـي، تـفرض الـیوم عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـصفة خـاصـة جـداً، 
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االضـطالع بـدورھـم. وإذا كـان إھـمال ھـذا الـدور غـیر مـقبول فـي الـماضـي، فـإنـھ یسـتوجـب 
اللوم، أكثر منھ في أّي زمٍن مضى. وال یجوز أليٍّ كان أن یبقى مكتوف الیدین. 

لِـَنُعد اآلن إلـى قـراءة الـمثل اإلنـجیلّي: "وخـرج أیـضاً حـول الـساعـة الـخامـسة فـوجـد آخـریـن 
 ً واقـفین الـنھار كـلھ بـّطالـین؟ فـقالـوا لـھ إنـھ لـم یسـتأجـرنـا أحـد. فـقال لـھم: امـضوا أنـتم أیـضا

إلى َكْرمي". 
ال شـك أن صـدى صـوت الـرب یـتردد فـي داخـل كـل مسـیحّي، وفـي أعـماق كـیانـھ. إن 
اإلیـمان، وأسـرار التنشـئة المسـیحیة، ُتـصّور المسـیح فـي كـّل مـنا، وتـجعل مـنھ عـضواً فـي 
الـكنیسة حـیاً، وعـنصراً عـامـالً فـي رسـالـة الـخالص. ویـذّكـرنـا المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي 
بـأّن األحـداث، الـطارئـة عـلى تـاریـخ الـكنیسة والبشـریـة، تـنقل ھـي أیـضاً إلـینا صـوت الـرب: 
"إّن شـعب هللا، إذ ُیحـّركـھ اإلیـمان، وَیـعي أن روح الـرب، الـذي یـمأل الـكون، یـعمل فـیھ، 
یـحاول أن یـمّیز، فـي األحـداث وفـي مـتطلبات عـصرنـا وطـموحـاتـھ، الـتي یـشارك فـیھا 
سـائـر البشـر، الـعالمـات الـحقیقیة لـحضور هللا أو لِـَقْصده، ألن اإلیـمان ُیـضفي عـلى األشـیاء 
كـلھا ضـوءاً جـدیـداً، وُیظھـر لـنا اإلرادة اإللھـّیو بـشأن دعـوة اإلنـسان الـشامـلة، ُمـرشـداً عـقلنا 

إلى حلول غایة في اإلنسانیة. (6) 
ـب عـلینا إذن أن نـواجـھ ھـذا الـعالـم، الـذي ھـو عـالـمنا، بـما یـنطوي عـلیھ مـن ِقـَیمٍ  یـتوجَّ
وقــضایــا وھــموم وآمــال ومــكاســب وإخــفاقــات، ھــذا الــعالــم الــذي تــطرح أوضــاعــھ، 
االقـتصادیـة واالجـتماعـیة والسـیاسـیة والـثقافـیة، قـضایـا ومـشكالت أكـثر خـطورة مـن تـلك 
الــتي أتــى عــلى وصــفھا المجــمع الــفاتــیكانــي الــثانــي، فــي الــدســتور الــرعــوي "فــرح 
ورجـاء" (7). وعـلى كـلٍّ، تـلك ھـي الـكرمـة، وتـلك ھـي األرض، الـلتان ُدِعـَي الـمؤمـنون 
الـعلمانـیون إلـى مـمارسـة رسـالـتھم فـیھما. إن یـسوع یـریـد مـنھم، كـما مـن جـمیع تـالمـیذه، أن 
یــكونــوا "مــلح األرض ونــور الــعالــم". (مــتى5: 13و14) ولــكن مــا ھــو الــیوم وجــھُ 
"األرض" الـذي یـجب أن یـكون المسـیحیون ِمـْلَحُھ، ووجـھ "الـعالـم" الـذي یـجب أن یـكونـوا 

نوره؟ 
إن الـتبایـن فـي األوضـاع، وفـي أسـالـیب َطـْرح الـقضایـا، كـبیر جـداً فـي عـالـم الـیوم، الـذي 
ٍل سـریـعة. فـمن الـواجـب إذن أن نـتحاشـى اإلفـراط فـي  یـتمّیز، فـضالً عـن ذلـك، ِبحـَركـة َتـَحوُّ
الــتعمیم والتبســیط. إالّ أنــھ یــمكننا أن نــتبّین بــعض خــطوط ُتحــّدد تــوّجــھات مــجتمعنا 
الـمعاصـر. وكـما أن الـزؤان والـبذرة الـطیبة یـنموان مـعاً فـي حـقل اإلنـجیل، كـذلـك الـخیر 
 ً والشـر، والـظلم والـعدالـة والـكآبـة واألمـل، تـتواجـد جـنباً إلـى جـنب، وتـتعانـق أحـیانـاً تـعانـقا

وثیقاً في التاریخ، الذي ھو المسرح الیومي لممارسات الحریة البشریة. 
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العلمانیة والحاجة إلى الدین 

4- ھـل نـتغافـل عـن شـیوع الـالمـباالة الـدیـنیة، بـصفة مسـتمرة، وكـذلـك اإللـحاد، عـلى 
اخـتالف ُصـَوِره، ال سـّیما تـلك الـتي تـتمّثل فـي الـعلمانـّیة – الـَدْنـَیَوة – والـتي قـد تـكون 
األكـثر انـتشاراً؟ فـاإلنـسان الـمأخـوذ بـنشوة االنـتصارات الـتي أحـرزھـا، بـفضل تـطّور 
عـلمّي – ِتـَقنّي ال شـيء یحـّده، والـُمْفِتن خـصوصـاً بـأقـدم تجـربـة وأحـدثـھا، أال وھـي مـساواة 
نـفسھ بـا�، (تـكویـن 3: 5) ھـذا اإلنـسان انـقطع عـن أعـمق جـذوره الـدیـنیة، ُمـطلِقاً لحـریـتھ 
الـعنان، إنـھ قـد نسـَي هللا، واعـتبر أن ال مـكان � فـي وجـوده، ونـبَذه، لیخـرَّ سـاجـداً لـمختلف 

"األصنام". 
إّن ھـذه الـعلمانـیة الـمعاصـرة ھـي فـي الـحقیقة ظـاھـرة خـطیرة جـداً، ألنـھا ال تـتناول األفـراد 
فحسـب، بـل تـتناول كـذلـك، عـلى وجـٍھ مـا، جـماعـات بـكامـلھا. وھـذا مـا ال َحـَظھ المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي: "إن جـماھـیر، تـزداد كـل یـوم كـثافـة، تـبتعد عـملیاً عـن الـدیـن" (8). وقـد 
ذكـرُت أنـا نفسـي مـراراً أن ظـاھـرة الـعلمانـیة اسـتأثـرت بـالـشعوب األكـثر عـراقـًة فـي 

المسیحیة، وھي تفرض تبشیراً باإلنجیل جدیداً، ال مجال للمماطلة فیھ. 
ومـع ھـذا، فـإن الـنزعـة إلـى دیـن، والـحاجـة إلـیھ، ال یـمكن أن تـزوال بـالـكلّیة. إن ضـمیر 
اإلنـسان، كـل إنـسان، مـتى تـوّفـرت لـھ الجـرأة عـلى مـواجـھة الـتساؤالت األكـثر خـطورة، 
، ال سیـّما تلـك التـي تتـعلّق بمـفھوم الحـیاة واأللمـ والمـوت، ال  والخـاصةـ باـلكـیان اإلنسـانيـّ
یـملك الـتردد فـي َتـَبّني كـلمة الـحق، الـتي أعـلنھا الـقدیـس أغـوسـطینوس: "لـقد خـلقتنا لـك، یـا 
رب، ولـن یجـد قـلبنا الـراحـة، مـا لـم یسـترح فـیك" (9). وھـكذا یشھـد الـعالـم الـمعاصـر، َعـْبرَ 
أسـالـیب تـزداد كـل یـوم شـموالً وِحـّدة، لـإلنـفتاح عـلى رؤیـة روحـیة وسـامـیة لـلحیاة، كـما 
یشھـد لـیقظٍة فـي الـبحث الـدیـني، ولِـعْوَدٍة إلـى الـُبعد الـقُدسـّي، وإلـى الـصالة، فـضالً عـن 

المطالبة بحرّیة الُدعاء باسم الرب. 
  

الشخص البشري: بین َدْوس كرامتھ وتمجیدھا 
5- یجـدر بـنا أن نـفّكر كـذلـك فـي شـّتى االنـتھاكـات الـمفروضـة الـیوم عـلى كـرامـة الـشخص 
البشـري. إن الـكائـن البشـري، إذا لـم ُیـْعَتَرف بـكرامـتھ، ِبـِصفِتھ صـورة هللا الـحیة، (تـكویـن 
1: 26) ولـم َیْحـَظ بـالـحب الـذي تسـتوجـبھ ھـذه الـكرامـة، یـتعرَّض ألن یـتحّول إلـى مجـّرد 
أداة، مـع أقسـى مـا یـتبع ھـذا مـن اإلذالل واالنحـراف، مـما یـجعل مـنھ عـبداً شـقیاً لـمن ھـو 
أقـوى مـنھ. وھـذا "األقـوى" یتسـّتر وراء شـّتى األقـنعة، مـن إیـدیـولـوجـیة وقـدرة اقـتصادیـة 
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وأنـظمة سـیاسـیة غـیر إنـسانـیة، وتـقنوقـراطـّیة عـلمّیة، ومـن اجـتیاح لـوسـائـل اإلعـالم. وإنـنا 
َلَنجـد أنـفسنا ھـنا أمـام الـعدیـد مـن األشـخاص، الـذیـن ھـم إخـوتـنا وأخـواتـنا، وقـد ُسـلَِبت 
حـقوقـھم األسـاسـیة، نـتیجة تـساھـل بـعض الـقوانـین الـمدنـیة الـُمفِرط، أو مـا تـنطوي عـلیھ مـن 
ظـلم صـریـح. فھـي تـنتھك الـحق فـي الـحیاة، وفـي سـالمـة الجسـد، والـحق فـي الـَمْسِكن وفـي 
الـعمل، والـحق فـي األسـرة وفـي اإلنـجاب الـمسؤول، وحـق الـمشاركـة فـي الـحیاة الـعامـة 

والحیاة السیاسیة، والحق في حریة الضمیر والمجاھرة بالعقیدة الدینیة. 
ومـن یسـتطیع إحـصاء األطـفال الـذیـن لـم یـروا الـنور، ألنـھم قُـِتلوا فـي بـطون أمـھاتـھم، 
واألطـفال الـمھَملین، وأولـئك الـذیـن یسـيء أھـلھم أنـفسھم مـعامـلتھم، واألطـفال الـذیـن یشـّبون 
وقـد ُحـِرمـوا مـن الـعطف والـتربـیة. وإّنـا نـرى فـي بـعض الـبلدان شـعوبـاً بـأسـرھـا، محـرومـة 
مـن الـمسكن والـعمل، وال تـملك وسـائـل الـعیش، الـالئـق بـكرامـة الـكائـنات البشـریـة. وكـم مـن 
تجـّمعات رھـیبة، وقـد اسـتقّرت فـي مـحیط الـعواصـم، وھـي تـعانـي الـفقر والـبؤس الجسـدي 

والنفسي معاً، وُیقَضى فیھا على جماعات بشریة بأسرھا. 
عـلى أن الـطابـع الـقدسـي لـلشخص ال یـمكن إلـغاؤه تـمامـاً، وإن كـان، فـي غـالـب األحـیان، 
مـحتقراً وُمـنتھكاً، ألن أسـاسـھ راسـخ فـي هللا، الـخالـق واآلب. وسـَیفرض ھـذا الـطابـع 

القدسي ذاتھ على الدوام. 
وھـذا مـا یفّسـر لـنا َتـَفھُّم الـعالـم، أكـثر فـأكـثر ألبـعاد الـكرامـة الـشخصیة، الـمالزمـة لـكل كـائـن 
بشـرّي، والـُمضّي فـي تـأكـیدھـا بـقوة مـتزایـدة. إن تـّیاراً خـّیراً بـدأ َیـنفُذ إلـى كـل شـعوب 
األرض، ویـجتاحـھا، ویـزیـدھـا وعـیاً لـكرامـة اإلنـسان، فـال یـمكن بـأّي حـال أن یـكون 
لة بـالـوعـي والحـریـة،  اإلنـسان "شـیئاً" أو "مـتاعـاً" فـي تـصّرف غـیره. إّنـھ دائـماً "ذاٌت" مجـمَّ
وھـو مـدعـّو لـإلضـطالع بـالـمسؤولـیة فـي الـمجتمع الـذي یـعیش فـیھ، وفـي الـتاریـخ، كـما أنـھ 

أ للتزّود بالقیم الروحیة والدینیة.  ُمھیَّ
یـقولـون إن ھـذا الـعصر ھـو عـصر "األَنسـّیات" (أي الـمذاھـب الـتي اتخـذت مـن اإلنـسان 
مـوضـوعـاً الھـتمامـاتـھا)، والـواقـع أن بـعضھا ُتـناقـض ذاتـھا، ألنـھا أسـفرت عـن تـقلیص 
اإلنـسان وتـدمـیره، مـتأثـرًة بـنزعـتھا اإللـحادیـة والـدنـیویـة، فـیما بـالـغ غـیرھـا عـلى عـكس 
ذلـك، فـي تـمجیده، حـتى جـعلت مـنھ، فـي الـواقـع وبـمختلف األشـكال، مـعبوداً، بـینما امـتثلت 
غـیرھـا أخـیراً لـلحقیقة، إذ اعـترفـت بـعظمتھ وعجـزه مـعاً، فـأبـرزت كـرامـتھ الـكامـلة 

َزتھا.  ودعمتھا وعزَّ
إن ھـذه الـتیارات األَنسـّیة، عـلى اخـتالف تـوّجـھاتـھا، إن دلّـت عـلى واقـٍع أو أسـفرت عـنھ، 
فھـذا الـواقـع ھـو الـحاجـة الـمتزایـدة إلـى "الـمشاركـة". تـلك ھـي فـي أیـامـنا، واحـدة مـن 
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الـسمات الـممّیزة للبشـریـة. إنـھا، فـي الـحقیقة، "عـالمـة األزمـنة" الـتي أخـذت تـنضج فـي 
شـّتى الـمجاالت ومـختلف االتـجاھـات: ال سـّیما فـي مـا یـمتُّ ِبـِصلٍة إلـى الـنساء، وعـالـم 
الشـباب، فـي اّتـجاه الـحیاة الـعائـلیة والـمدرسـیة، كـما فـي عـالـم الـثقافـة واالقـتصاد واالجـتماع 
والسـیاسـة. لـقد أصـبح االضـطالع بـدوٍر مـعّین، وعـلى وجـٍھ مـا، خـلق ثـقافـة أَنسـیَّة جـدیـدة، 

من متطلبات الجماعات واألفراد(10). 
  

التصارع والسالم 
6- وإنـنا ال ُنـغِفل أخـیراً ظـاھـرة أخـرى، تـتسم بـھا البشـریـة الـمعاصـرة: إن ھـذه ُمـصابـة 
الـیوم بـالـتصارع، أكـثر مـنھا فـي أّي یـوم مـضى، ومـزعـزعـة. وتـختلف ھـذه الـظاھـرة، 
الـمتعّددة األشـكال، عـن الـتعّددیـة الشـرعـیة أي تـعّددیـة الـذھـنیات والـمبادرات، وتتجـلّى فـي 
الـتناقـض الـمشؤوم الـذي یـفّرق بـین األشـخاص والجـماعـات والـفئات واألمـم وتـكّتالتـھا. 
ویـّتسم ھـذا الـتناقـض بـالـعنف واإلرھـاب والحـرب. وُتجـّدد الـیوم بـعض الـفئات البشـریـة 
مـحاولـة بـناء "بـرج بـابـل" (تـكویـن 11: 1-9) الـطائـشة، بحجـٍم غـایـٍة فـي الـضخامـة، رغـبةً 
مـنھا فـي َعـْرض قـدرتـھا الـكلیة. وُتـّولـد ھـذه الـمحاولـة الـبلبلة والـقتال، والـتفّتت والـطغیان. 

وھذا ما آل باألسرة البشریة إلى حالة مأسوّیة من االضطراب والتمّزق. 
وفـي ُمـقابـل ذلـك، تجـلّت لـدى كـل إنـسان، ولـدى الـشعوب، نـزعـة قـوّیـة ال ُتقَھـر، إلـى تـحقیق 
السـالم َعـْبَر الـعدالـة، بـاعـتباره الـخیر الـذي ال ُیـَثّمن. وقـد َوَجـَدت كـلمات السـید المسـیح، فـي 
عـظتھ عـلى الـجبل:"طـوبـى لـصانـعي السـالم" (مـتى5: 9) صـدًى جـدیـداً وبـلیغاً لـدى 
مـعاصـریـنا. وھـا نـحن َنـرى الـیوم أجـیاالً بـكامـلھا، تـعیش وتـتألـم، وتـسعى فـي سـبیل اسـتتباب 
األمـن والـعدالـة. وإن مـشاركـة األشـخاص والجـماعـات فـي حـیاة الـمجتمع، اآلخـذة فـي 
 ً االزدیـاد، ھـي السـبیل الـذي یسـلكونـھ الـیوم، أكـثر فـأكـثر، لـُتصبح الـرغـبة فـي السـالم واقـعا
مـلموسـاً. وعـلى ھـذا السـبیل نـلتقي عـدداً كـبیراً مـن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، قـد َجـنَّدوا أنـفسھم 
بـسخاء لـلعمل فـي َحـْقَلي الـمجتمع والسـیاسـة بشـّتى األسـالـیب، سـواء فـي إطـار الـمؤسـسات، 

أو كمعاونین متطّوعین، في خدمة أكثر الناس ِضَعًة. 
  

یسوع المسیح رجاء البشریة 
7- ھـذا ھـو الـحقل الفسـیح، الـذي یـضعھ "رّب الـبیت" تـحت نـظر مـن یـرسـلھم لـلعمل فـي 

َكْرِمھ. 
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إن الــكنیسة حــاضــرة وفــاعــلة فــي ھــذا الــحقل. والــكنیسة ھــي نــحن جــمیعاً، الــرعــاة 
والـمؤمـنون، والـكھنة والـرھـبان والـعلمانـیون. والـوقـائـع الـتي ذكـرنـاھـا تـؤّثـر عـلى الـكنیسة 
وتـتحّكم بـھا، إلـى حـّد مـا، لـكّنھا ال تـثبط عـزیـمتھا، وبـاألحـرى ال َتـْصَرعـھا، ألن الـروح 

القدس، الذي یحّركھا، یدعم رسالتھا. 
وال یـخفى الـكنیسة أن الـجھود الـتي تـبذلـھا، فـي سـبیل تـأمـین الشـركـة والـمشاركـة، ُتـحّقق 
ـل یـسوع المسـیح، فـادي اإلنـسان والـعالـم، بـالـرغـم مـن  تـمامـاً أھـدافـھا، مـن خـالل َتـَدخُّ
الـصعوبـات، ومـن الـتباطـؤ، والـمعارضـات الـمتنّوعـة الـناجـمة عـن الـضعف البشـري، وعـن 

الخطیئة والشریر. 
وُتـدرك الـكنیسة إدراكـاً كـامـالً أّن الـرب أرسـلھا لـتكون فـي ذات الـوقـت "عـالمـة وأداةً 

التحاد القلب با� ولوحدة الجنس البشري بأجمعھ" (11). 
ـب عـلیھا أن تـتمّسك بـالـرجـاء. فـإن  وعـلیھ، فـبالـرغـم مـن كـل ھـذا، ُیـمكن الـكنیسة، بـل یـتوجَّ
یـسوع المسـیح نـفسھ، الـذي ھـو اإلنـجیل الـحّي والـشخصّي ھـو "البشـرى" الجـدیـدة وحـامـلة 

الفرح، التي ُتعلنھا الكنیسة لنا كّل یوم، والتي تشھد لھا أمام البشر أجمعین. 
ویـلعب الـمؤمـنون الـعلمانـیون دوراً فـریـداً، لـیس لـھ مـن بـدیـل، فـي نـقل ھـذه البشـرى، وَحـْمل 
ھـذه الـشھادة. فـمن ِخـاللـھم تـصبح الـكنیسة حـاضـرة عـالـمیاً، فـي قـطاعـات الـحیاة الـمتنوعـة، 

َكَعالمٍة ومنبٍع للرجاء والمحبة.            
  

  
الفصل األول 

  
أنا الكرمة وأنتم األغصان 

كرامة المؤمنین العلمانیین في الكنیسة - السرّ 
  

سر الكرمة 
8- تسـتعین الـتوراة بـصورة الـكرمـة، بشـتى الـطرق، ومـختلف الـمعانـي. إالّ أنـھا تسـتعین 
بـھا، بـصفٍة خـاصـة، لـلداللـة عـلى سـر شـعب هللا. والـمؤمـنون الـعلمانـیون، مـن ھـذا الـمنظور 
األكـثر بـاطـنّیة، لـیسوا فـقط َفـَعلة یـعملون فـي الـكرم، بـل إنـھم كـذلـك جـزء مـن الـكرمـة، عـلى 

حّد قول یسوع: "أنا الكرمة وأنتم األغصان" (یوحنا 15: 5). 
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وقـد سـبق األنـبیاء، فـي العھـد الـقدیـم، ولـجأوا إلـى صـورة الـكرمـة، عـندمـا أرادوا التحـّدث 
عـن الـشعب الـمختار. فـإسـرائـیل كـرمـة هللا، وُصـْنُع الـرب، وفـرُح قـلبھ: "إّنـي َغـَرسـُتك 
أفـضل كـرمـٍة" (إرمـیا 2/21). " أُنُّـك، مـثل كـرمـٍة فـي دمـك، ُغـِرَسـت عـلى الـمیاه، 
فــصارت كــثیرة الــثمار واألفــنان مــن غــزارة الــمیاه" (حــزقــیال 19/10). "إّنــي أُنشــد 
َطـھ  لـحبیبي نشـیَد مـحبوبـي فـي َكـْرِمـھ. كـان لـحبیبي َكـْرٌم فـي رابـیة ذات خـصب، وقـد حـوَّ

وحّصاه، وغرس فیھ أفضل كرمة" (أشعیا5/ 1و2). 
وقـد واصـَل یـسوع اسـتخدام رمـز الـكرمـة، وأراد مـن خـاللـھ َكـْشَف بـعض جـوانـب مـلكوت 
طـھ بسـیاج، وحـفر مـعصرًة، وبـنى ُبـرجـاً، وسـلّمھ إلـى َعـَملةٍ  هللا: "رجـٌل غـرس كـْرمـاً، وحـوَّ

وسافر" (مرقس 12/1، متى 21/28). 
ویـدعـونـا اإلنـجیلّي یـوحـنا إلـى مـزیـد مـن الـتعُمق، وُیـفسح لـنا الـمجال الكـتشاف سـر الـكرمـة، 
بـصفتھا رمـزاً وصـورة، لـیس فـقط لـشعب هللا، بـل لـیسوع نـفسھ. فـیسوع ھـو الـكرمـة، 
ونـحن الـتالمـیذ أغـصانـھا. ھـو "الـكرمـة الـحقیقّیة" الـتي یـجب أن تـثبت فـیھا األغـصان لـتحیا 

(یوحنا 15/1وما یتبع). 
وحـین عـاد المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي إلـى اسـتخدام مـختلف الـصور الـكتابـّیة، الـتي ُتسـلّط 
الـضوء عـلى سـر الـكنیسة، عـرض مـن جـدیـد صـورة الـكرمـة واألغـصان: "إن الـكرمـة 
الـحقیقّیة ھـي المسـیح. ھـو الـذي َیَھـب الـحیاة والـِخْصَب لـلفروع. والـفروع ھـي نـحن. إنـنا 
َنـْثُبت، مـن خـالل الـكنیسة، فـي المسـیح، الـذي ال نسـتطیع بـدونـھ أن نـفعل شـیئاً" (12) 
(یـوحـنا 15/ 1-5). فـالـكنیسة ھـي إذن الـَكْرم اإلنـجیلّي. إنـھا سـر، ألن مـحبة اآلب واالبـن 
مـة لجـمیع الـذیـن ُولِـدوا مـن الـماء  والـروح الـقدس، وحـیاتـھم، ھـي الھـبة الـمجانـّیة تـمامـاً، الـمقدَّ
والـروح، (یـوحـنا3/5) الـمدعـّویـن لـیعیشوا فـي شـركـة هللا ذاتـھا، ولـُیعلنوھـا، وُیـدخـلوھـا فـي 
ُصـلب الـتاریـخ (تـلك ھـي الـرسـالـة). وقـد قـال یـسوع: "فـي ذلـك الـیوم سـتعرفـون أّنـي فـي 
اآلب وأّنـكم فـيَّ وأنـا فـیكم" (یـوحـنا14/20) ھـنا، وفـي صـمیم سـر الـكنیسة فـقط، بـصفتھ 
سـر الشـركـة، تـنكشف "ھـوّیـة" الـمؤمـنین الـعلمانـیین، وكـرامـتھم األصـلّیة. وانـطالقـاً مـن ھـذه 

الكرامة وحدھا، یمكننا تحدید دعوتھم ورسالتھم في الكنیسة والعالم. 
  

َمن ھم المؤمنون العلمانیون؟ 
9- لـقد َلـَفت آبـاء مجـمع األسـاقـفة بـحّق إلـى ضـرورة تحـدیـد وصـٍف إیـجابـّي لـدعـوة 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین ورسـالـتھم، وَعـْرِضـِھ، َعـْبَر دراسـٍة عـمیقة لـعقیدة المجـمع الـفاتـیكانـي 
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الـثانـي، وفـي ضـوء أحـدث الـوثـائـق الـصادرة عـن السـلطة الكنسـّیة، والـخبرة الـحیاتـّیة الـتي 
اكتسبتھا الكنیسة، بإرشاد الروح القدس (13). 

ـط، عـبر تحـدیـد سـلبّي لـھویـة  لـم یـشأ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي اعـتماد الـسھولـة والحـّل المبسَّ
الـمؤمـنین الـعلمانـیین. بـل انـفتح عـلى رؤیـة إیـجابـّیة واضـحة. فـقد أعـرَب عـن ھـذه الـنّیة 
األسـاسـیة، حـین أّكـد انـتماء الـمؤمـنین الـعلمانـیین الـكامـل إلـى الـكنیسة وسـّرھـا، والـطابـع 
الـخاص لـدعـوتـھم، الـقائـمة، بـصفٍة خـاصـة، عـلى "طـلب مـلكوت هللا بـالـذات، مـن خـالل 

إدارتھم للشؤون الزمنیة، التي یتعاطونھا طبقاً لمشیئة هللا" (14). 
"والـمقصود ھـنا بـالـمؤمـنین الـعلمانـیین – عـلى حـّد تـعبیر الـوثـیقة الـدسـتوریـة "نـور األمـم" 
– عـامـة المسـیحیین، الـذیـن لـیسوا أعـضاء فـي َمـَصف رجـال الـكھنوت، أو فـي الـحالـة 
الـرھـبانـیة، الـمعتمدة مـن الـكنیسة. وبـعبارة أخـرى، المسـیحیین الـذیـن أصـبحوا، بـفضل سـرّ 
الـعماد، أعـضاء فـي جسـد المسـیح، وانـدمـجوا فـي شـعب هللا، وشـاركـوا، عـلى الـنحو 
الـخاص بـھم، فـي وظـائـف المسـیح الـكھنوتـیة والـنبویـة والـملوكـیة. ومـن ثـمَّ یـمارسـون، مـن 

ِجھِتھم في الكنیسة والعالم، الرسالة المنوطة بكل الشعب المسیحي" (15). 
وقـد سـبق أن أكـّد الـبابـا بـیوس الـثانـي عشـر "أّن الـمؤمـنین، وال سـّیما الـعلمانـیین مـنھم، ھـم، 
أكـثر مـن غـیرھـم، فـي الخـط األمـامـي مـن حـیاة الـكنیسة. والـكنیسة ھـي، َعـْبَرھـم، الـعنصر 
الـحیوّي فـي ُبـنیة الـمجتمع البشـري. ولھـذا یـتوّجـب عـلیھم، قـبل غـیرھـم، أن َیـعوا بـوضـوح 
مـتزایـد، أّنـھم ال ینتسـبون فـقط إلـى الـكنیسة، بـل ھـم الـكنیسة، أعـني جـماعـة الـمؤمـنین 
الـمقیمین عـلى وجـھ األرض، والـذیـن یـرعـاھـم بـابـا رومـة بـاالشـتراك مـع األسـاقـفة، الـذیـن 

ھم على شركة معھ. وبكلمة، ھم الكنیسة" (16). 
فـالـمؤمـنون الـعلمانـیون ھـم، كـسائـر أعـضاء الـكنیسة، وبـموجـب صـورة الـكرمـة، الـواردة 
فـي الـكتاب، أغـصان مـرتـبطة بـالمسـیح، الـذي ھـو الـكرمـة الـحقیقیة، والـذي بـھ یـحیون 

وُیعطون الحیاة. 
إّن االرتـباط بـالمسـیح عـن طـریـق اإلیـمان وأسـرار التنشـئة المسـیحیة، ھـو بـدایـة تجـذیـر 
المسـیحي فـي وضـعھ الجـدیـد، الـمرتـبط بسـّر الـكنیسة، وھـو ُیـولـیھ "شـخصّیتھ" األكـثر 
عـمقاً. وھـذه الـشخصیة ھـي ركـیزة الـدعـوات جـمیعاً، وأسـاس دیـنامـّیة الـحیاة المسـیحیة، 
د  الـكامـنة فـي الـمؤمـنین الـعلمانـیین. فـفي یـسوع المسـیح، الـذي مـات وقـام، یـصبح الـمعمَّ
رة مـن الخـطیئة، ومـنتعشة  "خـلیقة جـدیـدة" (غـالطـیة 6/15 و2كـو 5/17) أي خـلیقًة ُمـَبرَّ

بالنعمة. 

11



وعـلیھ، ال یـمكن أن نـرسـم "صـورة الـمؤمـن الـعلمانـّي إالّ عـن طـریـق اسـتثمار الـمواھـب 
العجیبة، التي َیَمنُّ بھا هللا على المسیحیین، في سر المعمودیة. 

  
المعمودیة والِجّدة المسیحیة 

10- ال نـبالـغ إن قـلنا إن الھـدف مـن حـیاة الـمؤمـن الـعلمانـّي بـكامـلھا ھـو َحـْملٌُھ عـلى 
اسـتیعاب مـا أْحـَدَثـھ فـیھ الـعماد، الـذي ھـو سـر اإلیـمان، مـن تجـدیـد مسـیحي أسـاسـي، لـیتمّكن 
مـن الـقیام بـالـتزامـاتـھ، فـي إطـار الـدعـوة الـتي حـددھـا لـھ هللا، وإذا شـئنا أن نـرسـم "صـورة" 
الـمؤمـن الـعلمانـّي، فـلنفحص، بـطریـقة مـباشـرة وصـریـحة، فـي مـا نـفحص، الـجوانـب 
األسـاسـیة الـتالـیة: بـالـعماد نـولـد لـحیاة أبـناء هللا، وبـھ نّتحـد بـیسوع المسـیح، وبجسـده الـذي 
ھـو الـكنیسة، فـضالً عـن أن الـعماد ُیـضفي عـلینا الـمسحة بـالـروح الـقدس، جـاعـالً مـّنا 

ھیاكل روحّیة. 
  

أبناء هللا في االبن الوحید 
11- لِـَنذكـر مـا قـالـھ یـسوع لـنیقودیـموس: "الـحق الـحق أقـول لـك: إن لـم ُیـوَلـد أحـد مـن الـماء 
والـروح، فـال یـقدر أن یـدخـل مـلكوت هللا" (یـوحـنا3/5). فـالـعماد إذن مـیالد جـدیـد. إنـھ 

تجدید. 
ولـقد كـان بـطرس الـرسـول یـفكر ِبِھـبة الـعماد مـن ھـذه الـزاویـة، حـین أطـلق ھـذا النشـید: 
"مـبارك هللا أبـو ربـنا یـسوع المسـیح، الـذي عـلى َحَسـب رحـمتھ الـكثیرة، َوَلـدنـا ثـانـیًة لـرجـاءٍ 
، بقــیامةــ یســوع المسیــح منــ بیــن األموــات، لمــیراٍث ال یبــلى، وال یفسدــ وال  ـّ حيـ
یضمحـّل" (1بـط 1/3و4). وھـو یـلقِّب بـالمسـیحیین جـمیع الـذیـن ُولـدوا "ال مـن زرعٍ 

فاسد، بل من غیر فاسد، بكلمة هللا الحي الباقي" (1بط1/23). 
إنـنا بـالـعماد المسـیحي ُنـصبح أبـناء هللا وبـناتـھ، فـي ابـنھ الـوحـید یـسوع المسـیح. وكـل 
مسـیحّي، لـدى خـروجـھ مـن مـیاه ُجـرن الـمعمودیـة، یـسمع مـن جـدیـد الـصوت الـذي ُسـِمع 
یـومـاً عـلى ضـفاف األردن: "أنـت ابـني الـحبیب، الـذي بـھ سـررت" (لـو 3/22). وُیـدرك 
 ً باـلتـاليـ أنھـ أصبـح مشـاركاـً لالبن الحـبیب، حیـن صاـر ابنـاً باـلتـبني (غال4/ 4-7) وأخـا
للمسـیح وھـكذا یـتحقق فـي حـیاة كـل إنـساٍن تـدبـیُر هللا األزلـي: "إن الـذیـن َسـَبق فـعرفـھم، 
ســبق فحــدد أن یــكونــوا مــشابھــین لــصورة ابــنھ، حــتى یــكون ِبــْكراً بــین إخــوةٍ 

كثیرین" (رو8/29). 
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إنـھ الـروح الـقدس، یـجعل مـن الـمعمدیـن أبـناء هللا وبـناتـھ، وفـي ذات الـوقـت، أعـضاء جسـد 
ـر بـھ الـقدیـس بـولـس مسـیحي كـورنـتوس: "إنـنا جـمیعاً اعـتمدنـا بـروحٍ  المسـیح. ھـذا مـا ذكَّ
واحــد، لجســٍد واحــد" (1كــو12/13). وھــذا مــا أتــاح لــلرســول أن یــقول لــلمؤمــنین 
الـعلمانـیین: "أنـتم جسـد المسـیح، وأعـضاء مـن ُعـضو" (1كـو12/27) و"ھـذا ھـو الـدلـیل 
علـــى أنكـــم أبنـــاء، وأن روح ابنـــھ الذـــي أرسلـــھ هللا، ھوـــ فيـــ قلـــوبكـــم" (غال4/6 

ورو8/15و16). 
  

جسد واحد في المسیح 
دوا "كـأبـناء فـي االبـن" ھـم "أعـضاء المسـیح وأعـضاء جسـد  دیـن، إذ تجـدَّ 12- إن الـمعمَّ

الكنیسة" ولیس شيء یفصل بینھم، كما یعلّمنا مجمع فلورنسا (17). 
د، سـرّیـاً وحـقاً، فـي عـضوّیـة جسـد یـسوع  إّن الـعماد یـعني ویـحقق مـعاً انـدراج الـمعمَّ
د فـي مـوتـھ، لیشـركـھ أیـضاً فـي قـیامـتھ، (روم6/  الـمصلوب والممّجـد. وُیشـرك یـسوع الـمعمَّ
3-5) ویخـلع عـنھ "اإلنـسان الـعتیق" لـُیلِبَسھ "اإلنـسان الجـدیـد" أي المسـیح نـفَسھ. وفـي ھـذا 
یقـول الرـسوـل بوـلسـ: "أنتـم الذـینـ باـلمسیـح اعتـمدتمـ، المسیـح قدـ لبستـم" (غال3/27 
وأف4/22- 24 وكــول 3/9- 10). وعــلیھ، فــإنــنا "نــحن الــكثیریــن، جســد واحــد فــي 

المسیح" (روم12/5). 
إنـنا نجـد فـي قـول بـولـس ھـذا صـدًى أمـیناً لـتعلیم یـسوع نـفسھ، الـذي أعـلَن لـنا فـعالً وحـدة 
تـالمـیذه السـریـة مـعھ، والـوحـدة الـقائـمة بـینھم، تـلك الـوحـدة الـتي أعـلنھا كـصورٍة وامـتدادٍ 
للشـركـة الـخفیة الـتي تـربـط اآلب بـاالبـن واالبـن بـاآلب، بـربـاط مـحبة الـروح (یـو17/21). 
تـلك ھـي الـوحـدة الـتي تحـّدث عـنھا یـسوع، مسـتخدمـاً صـورة الـكرمـة واألغـصان: "أنـا 
الـكرمـة وأنـتم األغـصان" (یـو15/5). وھـذه الـصورة ُتـبرز لـیس فـقط اتـحاد الـتالمـیذ 
بـیسوع، بـل شـركـة الـحیاة الـقائـمة بـین الـتالمـیذ أنـفسھم، لـكونـھم جـمیعاً أغـصانـاً فـي الـكرمـة 

الواحدة. 
  

ھیاكل حّیة للروح القدس 
دیـن  13- لـقد اسـتعان بـطرس الـرسـول بـصورة أخـرى، ھـي صـورة بـیٍت، ولـقَّب الـمعمَّ
ون "لـبناء بـیتٍ  "بـالـحجارة الـحیة" الـمؤسـسة عـلى المسـیح "حجـر الـزاویـة" وھـم ُمـعدُّ
روحـانـّي" (1بـط 2/5 ومـا یـتبع). وھـذه الـصورة تسـتدرجـنا إلـى مظھـر آخـر مـن مـظاھـر 
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التجـدیـد الـمنوط بـالـعماد، والـذي یحـدده المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بھـذه الـكلمات: "إن 
دین مكّرسون، عبر التجدید ومسحة الروح القدس، لیكونوا بیتاً روحانیاً" (18).  المعمَّ

إن الـروح الـقدس "یـمسح" الـمعّمد، ویـختمھ بـختٍم ال ُیـمحى (2كـو 1/21و22) ویـجعل 
مـنھ ھـیكالً روحـیاً، أي أّنـھ یـمأله مـن حـضور هللا الـمقدس، بـفضل اتـحاده بـیسوع المسـیح، 

وانقیاده لھ. 
ومـتى اسـتقوى المسـیحي بھـذه "الـمسحة" الـروحـیة، اسـتطاع أن یـتبّنى قـول یـسوع :"إن 
، وألجـل ذلـك مـسحني وأرسـلني ألبشـر الـمساكـین، وأشـفي منكسـري  روح الـرب عـليَّ
الــقلوب، وأنــادي لــلمأســوریــن بــالتخــلیة، ولــلعمیان بــالــبصر، وأطــلق الــمھّشمین إلــى 
الــخالص، وأكــرز بــَسَنة الــرب الــمقبولــة" (لــو4/ 18و19 وأش 61/1 و2). وھــكذا 

یشارك المعّمد في رسالة المسیح یسوع ذاتھا، رسالة المسّیا المخلّص. 
  

مشاركون في وظائف یسوع المسیح، الكھنوتیة والنبویة والملوكیة 
دیــن، واصــفاً إیــاھــم "بــاألطــفال  ــھ بــطرس الــرســول كــالمــھ إلــى الــمعمَّ 14- وجَّ
الـرّضـع" :إْدنـوا إلـى ھـذا الحجـر الـحي، الـمرذول مـن الـناس، الـمختار مـن هللا، الـكریـم 
لـدیـھ. وكـونـوا أنـتم أیـضاً مـبنیین، كـالـحجارة الـحیة بـیتاً روحـیاً وكـھنوتـاً مـقدسـاً، إلصـعاد 
ذبـائـح روحـیة، مـقبولـة لـدى هللا بـیسوع المسـیح.... وأمـا أنـتم فـجیل مـختار، وكـھنوت 
مـلوكـي، وأمـة مـقدسـة، وشـعب ُمـقتنى، لـتخبروا بـفضائـل الـذي دعـاكـم مـن الـظلمة إلـى نـوره 

العجیب" (1بط 2/4و5و9). 
إن ھــذا جــانــب آخــر مــن جــوانــب نــعمة الــعماد وكــرامــتھ. فــإن الــمؤمــنین الــعلمانــیین 
یـشاركـون، مـن جھـتھم، فـي وظـیفة یـسوع المسـیح الـمثلثة: الـكھنوتـیة والـنبویـة والـملوكـیة. 
إن تـقلید الـكنیسة الـحي لـم ُیـھمل قـط ھـذا الـجانـب. فـقد جـاء مـثالً فـي تفسـیر الـقدیـس 
أغـوسـطینوس لـلمزمـور الـسادس والعشـریـن، أنَّ "داود تـقبَّل الـمسحة الـملوكـیة، الـتي لـم 
تـكن ُتـعطى فـي زمـنھ إالّ لـلملك والـكاھـن. وھـذان كـانـا یـمثالّن الـملك – الـكاھـن الـوحـید، 
الــمزمــع أن یــأتــي، أي المســیح. (وكــلمة "مســیح" مشــتقة مــن كــلمةChrisma  أي 
لناھـا مـعھ، ألنـنا  الـمسحة). وإّن رأسـنا المسـیح لـم یـتقبَّل وحـده الـمسحة، فـنحن أیـضاً تـقبَّ
جسـده... ولھـذا ُتـعطى الـمسحة لجـمیع المسـیحیین، فـیما كـانـت ُتـعطى، فـي العھـد الـقدیـم، 
لـلملك والـكاھـن وحـدھـما. وإذا كـنا جسـد المسـیح، فھـذا نـاجـم بـوضـوح عـن كـونـنا قـد تـقّبلنا 
الـمسحة، وأصـبحنا، فـي المسـیح، مـمسوحـین وُمـسحاء، ألن الـرأس والجسـد یـؤلـفان، عـلى 

وجٍھ ما، المسیح الكامل" (19). 
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وإنـنا، تمّشـیاً مـع المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي (20)، قـد َدَرجـنا، مـنذ بـدایـة خـدمـتنا الـرعـویـة، 
عـلى اإلشـادة بـكرامـة كـل شـعب هللا، كـھنوتـیة كـانـت أم نـبویـة أو مـلوكـیة. وقـلنا "إن الـذي 
ُولِـد مـن مـریـم الـعذراء، ابـن الـنجار، كـما كـان مـعاصـروه یـعتقدون، وابـن هللا الـحي، كـما 
ـرنـا المجـمع الـفاتـیكانـي  أعـلنھ بـطرس، قـد أتـى لـیؤلّـف مـنا جـمعاً "مـملكة كـھنة". وقـد ذكَّ
الـثانـي بسـّر ھـذه السـلطة، وِبـكْون رسـالـة المسـیح، الـكاھـن والـنبي – الـمعلم والـملك، 
مسـتمرة فـي الـكنیسة. إن الجـمیع، أعـني شـعب هللا بـأسـره، یـشاركـون فـي ھـذه الـرسـالـة 

المثلثة" (21). 
وإنـنا نـتوّخـى، َعـْبَر إرشـادنـا ھـذا، أن نـكرر دعـوة الـمؤمـنین الـعلمانـیین لـُیعیدوا قـراءة تـعلیم 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، الـمثمر والـنفیس، الـمتعلّق بـمشاركـتھم فـي وظـیفة المسـیح 
الـمثلثة(22)، ولـیتأمـلوا ھـذا الـتعلیم بـذكـاٍء ومـحبة. وإلـیكم تحـلیالً مـقتضباً لـعناصـر ھـذا 

التعلیم األساسیة: 
یـشارك الـمؤمـنون الـعلمانـیون فـي الخـدمـة الـكھنوتـیة، الـتي قـّدم یـسوع ذاتـھ مـن خـاللـھا عـلى 
الـصلیب، ویـواصـل ھـذه الـتقدمـة مـن خـالل االحـتفال بسـر االفـخارسـتیا، الـذي ُیـقام لمجـد هللا 
دون، بـصفتھم أعـضاء فـي جسـد المسـیح، یتَّحـدون بـھ  اآلب ولـخالص البشـریـة. والـمعمَّ
وبـذبـیحتھ بـتقدمـة ذواتـھم وأعـمالـھم (روم12/1و2). وُیـْعلن المجـمع، بـشأن الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، أن "كـّل أعـمالـھم وصـلواتـھم ونـشاطـاتـھم الـرسـولـیة، وحـیاتـھم الـزوجـیة 
والـعائـلیة، وأشـغالـھم الـیومـیة، وخـلودھـم إلـى راحـة الـنفس والجسـد، إذا مـارسـوھـا بـروح 
هللا، أصـبحت قـرابـین روحـیة، مسـتحّبة لـدى هللا بـیسوع المسـیح (1 بـط 2/5). وھـذا 
یـنطبق عـلى مـشّقات الـحیاة ذاتـھا، إذا احـتملناھـا بـصبر. وھـذه الـقرابـین تـنضمُّ إلـى تـقدمـة 
جسـد الـرب عـند االحـتفال بـاإلفـخارسـتیا، لِـُترَفـع إلـى اآلب بـكل تـقوى. وھـكذا یـكّرس 
مـین فـي كـل مـكان، بـقداسـة حـیاتـھ، شـعائـر عـبادةٍ  الـمؤمـنون الـعلمانـیون � الـعالـم ذاتـھ، مـقدِّ

 .(23) "�
أمـا الـمشاركـة فـي الخـدمـة الـنبوّیـة للمسـیح "الـذي ُیـعلن مـلكوت اآلب" (24). بـشھادة حـیاتـھ 
وفـعالـیة كـلمتھ فـإنـھ تـؤّھـل الـمؤمـنین الـعلمانـیین وتـجّندھـم لـقبول اإلنـجیل، بـاإلیـمان والتبشـیر 
بــھ بــالــكلمة واألعــمال، دون الــتردد فــي الــتندیــد بــالشــر بجــرأة. وإذ یّتحــد الــمؤمــنون 
الـعلمانـیون بـالمسـیح "الـنبي الـعظیم" (لـو7/ 16) ویشھـدون بـالـروح لـقیامـتھ، ُیـصبحون 
مـشاركـین لـلكنیسة – الـتي "ال تخـطئ فـي اإلیـمان"- (25) فـي وعـیھا لـإلیـمان فـائـق 
الـطبیعة، ومـشاركـین بـذات الـَقْدر فـي نـعمة الـكلمة، (أع 2/17و18 ورؤ 19/10) فـضالً 
عـن أنـھم مـدعـوون لتجسـید ِجـَدة اإلنـجیل وفـعالـیتھ تجسـیداً یـتألـق فـي حـیاتـھم الـیومـیة، 
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الـعائـلیة واالجـتماعـیة، ولـلتعبیر بِحـْلٍم وجـرأة، فـي وسـط مـشقات الـزمـن الـحاضـر، عـن 
رجائھم في المجد "حتى من خالل ُبنیات الحیاة الزمنیة" (26), 

ثـّم إن الـمؤمـنین الـعلمانـیین یـشاركـون، بـانـتمائـھم إلـى المسـیح، رّب الـكون وَمـلِكھ، فـي 
وظـیفتھ الـملوكـیة. وھـو یـدعـوھـم لخـدمـة مـلكوت هللا، ولنشـره عـبر الـتاریـخ. إّنـھم یـعیشون 
الـملوكـیة المسـیحیة، أوالً عـن طـریـق الـصراع الـروحـي، الـذي یـمارسـونـھ، لـتدمـیر سـلطان 
الخـطیئة فـیھم (روم 6/12) ثـّم مـن خـالل تـكریـس ذواتـھم لیخـدمـوا، فـي الـمحبة والـعدالـة، 

یسوع نفسھ، الحاضر في جمیع إخوتھ، ال سّیما أصغرھم (متى25/40). 
ثـم إن الـمؤمـنین الـعلمانـیین مـدعـوون، بـصفة خـاصـة ألن ُیـعیدوا إلـى الخـلیقة قـیمتھا 
األصـلیة، غـیر مـنتقصة. وإنـھم إذ ُیـخضعون الخـلیقة لـخیر اإلنـسان الـحقیقي، عـن طـریـق 
نـشاٍط مـدعـوم بـحیاة الـنعمة، یـشاركـون فـي مـمارسـة السـلطان الـذي یـمارسـھ یـسوع 
الـناھـض مـن الـقبر، عـلى كـل األشـیاء، مـجتذبـاً إیـاھـا إلـیھ، وُمـخِضعاً إیـاھـا لـآلب، فـي ذات 
الـوقـت الـذي یـخضع فـیھ ھـو نـفسھ لـھ، بـحیث ُیـصبح هللا كـالًّ فـي الـكل (یـو 12/32 و1كـو 

 .(15/28
إن مـشاركـة الـعلمانـیین فـي وظـیفة یـسوع الـمثلثة، كـكاھـن ونـبي ومـلك، تـتأصـل فـي مـسحة 
الـعماد، وتـنمو فـي سـر الـتثبیت، وتـكتمل فـي سـر اإلفـخارسـتیا، الـذي یـؤّمـن اسـتمرارھـا. 
وإذا تـوفَّـرت ھـذه الـمشاركـة لـكل مـؤمـن عـلمانـّي، فـألن الـمؤمـنین جـمیعاً یـؤلـفون جسـد 
المسـیح الـواحـد. إن یـسوع ُیـْغني فـعالً كنیسـتھ ذاتـھا بـمواھـبھ، ألن الـكنیسة ھـي جسـده 
وعـروسـھ. وبـالـتالـي فـإن كـل فـرد مـن أفـرادھـا یـشارك فـي وظـیفة المسـیح الـمثلّثة، بـصفتھ 
دیـن  عـضواً فـي الـكنیسة. وھـذا مـا یـعلّمنا إیـاه بـوضـوح بـطرس الـرسـول، الـذي یـصف الـمعمَّ
بـأنـھم "جـیٌل مـختار وكـھنوت مـلوكـّي وأمـة مـقدسـة وشـعب اصـطفاه هللا" (1بـط 2/)). ولـما 
ة مـن الشـركـة  كـانـت مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي وظـیفة المسـیح الـمثلثة ُمسـتَمدَّ
الكنسـّیة، فـإنـھ مـن الـمحتَّم أن ُتـعاش وأن تـتحقق فـي الشـركـة، وألجـل نـمو ھـذه الشـركـة 
نـفسھا. وقـد قـال فـي ھـذا الـقدیـس أغـوسـطینوس: "كـما أنـنا ُنـدعـى جـمیعاً مسـیحیین، بسـبب 
الـمسحة السـرّیـة، كـذلـك ُنـدعـى جـمیعاً كـھنة، ألنـنا جـمیعاً أعـضاء فـي جسـد الـكاھـن األوحـد" 

 .(27)
  

المؤمنون العلمانیون والطابع العلمانيّ 
15- إن الِجـّدة المسـیحیة ھـي أسـاس الـمساواة بـین جـمیع الـذیـن اعـتمدوا فـي المسـیح، 
وجـمیع أفـراد شـعب هللا، كـما أّنـھا عـنوان ھـذه الـمساواة: "إن كـرامـة األعـضاء مشـتركـة 
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بـفعل تجـّددھـم فـي المسـیح، ومشـتركـة كـذلـك نـعمة الـتبني، والـدعـوة إلـى الـكمال. فـإن 
الـخالص واحـد والـرجـاء واحـد والـمحبة واحـدة، ولیسـت ھـناك تجـزئـة" (28). وبـفضل 
كـرامـة الـعماد المشـتركـة ھـذه، ُیـصبح الـمؤمـن الـعلمانـي مـشاركـاً، فـي مـسؤولـیة الـرسـالـة 

الكنسّیة، لجمیع خدام الھیكل، الحاصلین على الُرَتب الكھنوتیة، وللرھبان والراھبات. 
لـكّن كـرامـة الـعماد المشـَتَركـة ھـذه لـھا لـدى الـمؤمـن الـعلمانـّي َنـَمُطھا الـخاص، الـذي یـمّیزه 
عـن الـكاھـن والـراھـب والـراھـبة، بـدون أن یـفصلھ عـنھم. وقـد أسـند المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي ھـذا الـنمط إلـى الـطابـع الـعلمانـي: "إّن الـطابـع الـعلمانـّي ھـو طـابـع الـعلمانـیین الـخاص 

بھم، والممّیز لھم" (29). 
وإذا شـئنا أن نـتفھَّم الـوضـع الكنسـّي، الـخاص بـالـمؤمـن الـعلمانـي، بـطریـقٍة كـامـلة ومـطابـقة 
ـب عـلینا أن نـبحث، فـي الـعمق، الـُبعد الـالھـوتـي لـلطابـع الـعلمانـي، فـي  لـلواقـع ومـمیزة، تـَوجَّ

ضوء تدبیر هللا الخالصي وسر الكنیسة. 
إن لـلكنیسة، عـلى حـّد قـول الـبابـا بـولـس الـسادس، ُبـعداً عـلمانـیاً صـحیحاً، وُمـالزمـاً لـطبیعتھا 
الـخاصـة، ولـرسـالـتھا، الـتي تـمتد جـذورھـا فـي سـّر الـكلمة المتجسـد، والـتي تـحققت فـي 

أعضائھا بأشكال مختلفة" (30). 
إن الـكنیسة تـعیش فـي ھـذا الـعالـم، وإن لـم تـكن مـن ھـذا الـعالـم (یـو17/16) وقـد أُرِسـَلت 
لـتواصـل عـمل یـسوع المسـیح الـفدائـي. وھـذا الـعمل "الـذي یـتعلّق أسـاسـاً بـخالص البشـر، 

یشمل كذلك تجدید النظام الزمني بكاملھ"(31). 
وإنـھ َلـِمَن الـمؤكـد أن كـل أعـضاء الـكنیسة یـشاركـون فـي ُبـعدھـا الـعلمانـّي ولـكّن ھـذا یـتم 
بـطرق مـختلفة. ولـمشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـنوع خـاص، أسـلوبـھا فـي الـعمل 
والخـدمـة "الـخاص بـھا والـممّیز لـھا" كـما یـقول المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي. وھـذا األسـلوب 

ھو الذي ُیْطَلق علیھ اسم "الطابع العلماني" (32). 
ـھ إلـیھم فـیھ  ویحـدد المجـمع واقـع الـمؤمـنین الـعلمانـیین بـقولـھ إنـھ أوالً، الـموقـع الـذي ُتـَوجَّ
دعـوة هللا: "إنـھم ھـناك مـدعـوون" (33). و"الـموقـع" مـعبَّر عـنھ بـألـفاظ دیـنامـیكیة: "إنّ 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین یـعیشون فـي وسـط الـعالـم، أي أنـھم مـلتزمـون بجـمیع مـتوجـبات الـعالـم 
وأشـغالـھ، عـلى اخـتالفـھا، فـي ظـروف الـحیاة الـعائـلیة واالجـتماعـیة الـعادیـة، الـتي ُنـِسَجت 
مـنھا حـیاتـھم" (34). إنـھم یـعیشون الـعالـم حـیاًة طـبیعیة ویـدرسـون ویشـتغلون، ویـقیمون 
عـالقـات وّدیـة واجـتماعـیة ومـھنّیة وثـقافـیة. وال یـرى المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي فـي وضـعھم 
ھـذا مجـّرد إطـار خـارجـي وبـیئة، بـل واقـعاً "ُمـَعّداً ألن یـحقق، فـي یـسوع المسـیح، ُبـعَده 
الـكامـل" (35). ویـذھـب المجـمع إلـى أبـعد مـن ذلـك، فـیؤكـد "أن الـكلمة المتجسـد أراد 
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شـخصیاً أن یـشارك فـي ھـذا الـتضامـن... لـقد قـّدس الـعالقـات البشـریـة، ال سـیما الـعالقـات 
الـعائـلیة، الـتي تـنبثق مـنھا الـحیاة االجـتماعـیة، وخـضع مـختاراً لشـرائـع وطـنھ، وشـاء أن 

یعیش كأّي صانع من أبناء زمنھ ومنطقتھ" (36). 
"فـالـعالـم" إذن ھـو الـموقـع والـوسـیلة الـلذان تـتّم عـبرھـما دعـوة الـمؤمـنین الـعلمانـیین 
المسـیحیة، ألن الـعالـم، ھـو نـفسھ، ُمـَعّد لـتمجید هللا اآلب فـي المسـیح. إنـطالقـاً مـن ھـذا، 
تـمّكن المجـمع مـن أن یحـدد الـمعنى الـحقیقي والـخاص لـلدعـوة الـتي یـوجـھھا هللا إلـى 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین. إنـھ ال یـدعـوھـم إلـى التخـلّي عـن الـموقـع الـذي یـشغلونـھ فـي الـعالـم. 
فـالـعماد ال ُیخـرجـھم مـن الـعالـم. إلـى ھـذا یشـیر بـولـس الـرسـول، حـین یـقول: "َفـْلَیْبَق كـل 
واحـد، أیـھا اإلخـوة، لـدى هللا، عـلى الـحال الـتي كـان فـیھا حـین ُدِعـَي"(1كـو 7/24). بـل 
إن الـعماد یحـدد لـھم الـدعـوة إنـطالقـاً مـن وضـعھم بـالـذات فـي الـعالـم. فـالـمؤمـنون الـعلمانـیون 
"مـدعـوون فـعالً مـن هللا لـلعمل مـن الـداخـل عـلى تـقدیـس الـعالـم، كـما تـعمل الخـمیرة فـي 
الـعجین، مـمارسـین مـھّماتـھم الـخاصـة بـھم، بـتوجـیٍھ مـن الـروح اإلنـجیلیة، لیتجـلى المسـیح 
لـآلخـریـن، أوالً َعـْبَر شـھادة حـیاتـھم، الـتي تـشعُّ إذ ذاك بـاإلیـمان والـرجـاء والـمحبة" (37). 
 ً وھـكذا یـكون وجـود الـمؤمـنین الـعلمانـیین، وعـملھم فـي قـلب الـعالـم، لـیس فـقط واقـعا
انـتروبـولـوجـّیاً واجـتماعـیاً، بـل الھـوتـّیاً وكنسـّیاً بـنوع خـاص. ومـن خـالل وضـعھم فـي وسـط 
الـعالـم، ُیظھـر هللا َقـْصده، وُیـعلن لـھم دعـوتـھم الـخاصـة، الـقائـمة عـلى "طـلب مـلكوت هللا، 

من خالل تسییر الشؤون الزمنیة في االتجاه الذي یریده هللا" (38). 
منـ ھذـا المـنظور باـلذـات أعلـن مجمـع األساـقفـة "أن الطـابعـ العـلمانيـ للـمؤمنـ العـلمانيـ ال 
ُیـمكن حـصره فـي مـعناه االجـتماعـي وحـده، بـل یـجب أن یـشمل كـذلـك، وبـاألخـص، مـعناه 
الـالھـوتـي، وأن ُیـْفَھم فـي ضـوء ِفـعل الخـلق وعـمل الـفداء، الـلذیـن اسـتودع هللا بـموجـبھما 
الـرجـال والـنساء ھـذا الـعالـم لـیشاركـوا فـي عـمل الَخـلق، ویحـرروا الخـلیقة ذاتـھا مـن سـطوة 
سـوا فـي إطـار الـزواج أو الـعزوبـة، وفـي نـطاق األسـرة والـمھنة، ومـختلف  الخـطیئة، ویـتقدَّ

النشاطات االجتماعیة" (39). 
د جـذریـاً انـطالقـاً مـن التجـدیـد المسـیحي،  إن واقـع الـمؤمـنین الـعلمانـیین الكنسـي ُیحـدَّ

والمتمیز بطابعھ العلماني (40). 
إن رمـوز الـملح والـنور والخـمیرة تـنطبق بـنوع خـاص عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، وإن 
كـانـت مـوجـھة إلـى جـمیع تـالمـیذ یـسوع، بـدون تـمییز. إنـھا رمـوز ذات داللـة عـجیبة، ألنـھا 
ال ُتـترجـم فـقط انـدمـاج الـمؤمـنین الـعلمانـیین، ومـشاركـتھم الـكامـلة فـي الـعالـم، وفـي األسـرة 
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البشـریـة، بـل تـترجـم بـاألخـص انـدمـاجـاً ومـشاركـة جـدیـدیـن وفـریـدیـن، یھـدفـان إلـى نشـر 
اإلنجیل الذي یحقق الخالص. 

  
مدعوون إلى القداسة 

16- إن كـرامـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین تـنكشف لـنا بـكامـلھا إذا فـحصنا الـدعـوة األولـى 
واألسـاسـیة، الـتي یـحبوھـم اآلب بـھا فـي المسـیح، بـواسـطة الـروح: إنـھا الـدعـوة إلـى الـقداسـة 

أي إلى كمال المحبة. فالقدیس ھو الشاھد األروع للكرامة المعطاة لتلمیذ المسیح. 
وقـد عـّبر المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي عـن الـدعـوة الـعامـة إلـى الـقداسـة تـعبیراً جـلّیاً. ویـمكن 
الـتأكـید أن ھـذا المجـمع، الـذي أُریـد لـھ أن یـكون مجـمع التجـدیـد اإلنـجیلي لـلحیاة المسـیحیة، 
(41) صـبَّ اھـتمامـھ عـلى ھـذا الـتوجـیھ األسـاسـي ألبـناء الـكنیسة وبـناتـھا. ولـیس ھـذا 
الـتوجـیھ مجـّرد إرشـاد أخـالقـي. إنـھ مـن مـتوجـبات سـر الـكنیسة، الـتي ال یـمكن تـجاوزھـا، 
سـة ذاتـھا، الـكامـنة فـي المسـیح. فـالـكنیسة ھـي  سـة والـمقدِّ ألن الـكنیسة ھـي الـكرمـة الـمقدَّ
الجسـد السـري، الـذي یـشارك أعـضاؤه الـرأس، الـتي ھـي المسـیح، فـي ذات الـحیاة، حـیاة 
الـقداسـة. إنـھا الـعروس الـمحبوبـة لـلرب یـسوع، الـذي قـدَّس طـبیعة یـسوع البشـریـة فـي بـطن 
مـریـم الـعذراء (لـو 1/35) ھـو ذات الـروح الـذي ُیـقیم ویـعمل فـي الـكنیسة، نـاقـالً إلـیھا 

قداسة ابن هللا المتجسد. 
ـة إلـى أن یـعودوا ویسـلكوا طـریـق التجـدیـد  إن المسـیحیین جـمیعاً ھـم الـیوم فـي حـاجـة مـاسَّ
اإلنـجیلي، مـتقّبلین بـسخاء دعـوة الـرسـول ألن یـكونـوا "قـدیسـین فـي تـصرفـھم كـلّھ" (1بـط 
1/15). إن مجـمع األسـاقـفة غـیر الـعادي، الـمنعقد فـي عـام 1985، بـع مـرور عشـریـن 
عـامـاً عـلى اخـتتام المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، كـان عـلى جـانـب كـبیر مـن الـصواب، حـین 
ـز عـلى ضـرورة الـقیام بـعمل عـاجـل بھـذا الـصدد: "لـّما كـانـت الـكنیسة فـي المسـیح سـّراً،  ركَّ
 ً یـجب اعـتبارھـا عـالمـة لـلقداسـة وأداة لـھا. لـقد كـان الـقدیـسون الـقدیـسات دائـماً مـنبعا
للتجـدیـد، ومـصدراً لـھ، فـي أحـرج األوقـات مـن تـاریـخ الـكنیسة. ونـحن الـیوم فـي أمـسّ 

الحاجة إلى قدیسین وقدیسات وعلینا أن نسأل الرب بإلحاح أن ُینعم علینا بھم" (42). 
إن الجـمیع فـي الـكنیسة یـتلّقون الـدعـوة المشـتركـة إلـى الـقداسـة، وبـالـتالـي یـشاركـون فـیھا، 
لـكونـھم أعـضاء فـي الـكنیسة. والـمؤمـنون الـعلمانـیون مـدعـوون إلـى الـقداسـة حـتماً، بـدون 
أیـة تـفرقـة بـینھم وبـین سـائـر أعـضاء الـكنیسة: "إن الـدعـوة إلـى ِمـلء الـحیاة المسـیحیة، وإلـى 
كــمال الــمحبة، مــوّجــھة إلــى جــمیع الــمؤمــنین بــالمســیح، أّیــاً كــان وضــعھم أو 
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مسـتواھـم" (43). "كـل الـمؤمـنین بـالمسـیح مـدعـوون لـلسعي إلـى الـقداسـة وإلـى الـكمال، بـل 
ھم ُمْلَزمون بذلك، في إطار حالتھم الراھنة" (44). 

إن جـذور الـدعـوة إلـى الـقداسـة تـتأصـل فـي الـعماد. وھـذه الـدعـوة َتْنَشـط بـواسـطة األسـرار، 
ال سـیما سـر االفـخارسـتیا. فـالمسـیحیون، إذ یـلبسون یـسوع المسـیح ویـرثـون مـن روحـھ 
ُیـصبحون قـدیسـین، وبـذات الـفعل، مـؤھـلین ألن یـبرزوا قـداسـة كـیانـھم مـن خـالل قـداسـة 
سـیرتـھم، بـل إنـھم مـلتزمـون بـذلـك. وال یـكفُّ الـرسـول بـولـس عـن جـعوة جـمیع المسـیحیین 

إلى االلتزام بحیاٍة "تلیق بالقدیسین" (أف 5/3). 
إن الـحیاة بحسـب الـروح. الـتي ُتـفضي إلـى الـتقدیـس (روم6/22 وغال 5/22) تـوقـظ فـي 
دیـن، وفـي كـل واحـد مـنھم الـرغـبة بـل االلـتزام بـاّتـباع یـسوع المسـیح، واالقـتداء  جـمیع الـمعمَّ
ـلھا،  بـھ، عـن طـریـق االلـتزام بـتطویـبات الـِعظة عـلى الـجبل، وسـماع كـلمة هللا وتـأمُّ
والـمشاركـة الـواعـیة والـفاعـلة فـي حـیاة الـكنیسة الـلیتورجـّیة وفـي أسـرارھـا، والـعكوف عـلى 
الــصالة الــفردیــة والــعائــلیة والجــماعــیة، واالنــفتاح عــلى الــجوع والــعطش إلــى الــبّر، 
ومـمارسـة وصـیة الـمحبة، فـي كـل ظـروف الـحیاة، وفـي خـدمـة اإلخـوة، وال سـیما الـوضـعاء 

منھم والفقراء والمتألمین. 
  

تقدیس الذات في وسط العالم 
17- إن دعـوة الـمؤمـنین الـعلمانـیین إلـى الـقداسـة تـقضي، بـنوٍع خـاص، بـأن تـقودھـم حـیاتـھم 
بحسـب الـروح إلـى االضـطالع بـالـشؤون الـزمـنیة، وإلـى الـمشاركـة فـي الـنشاطـات 
األرضـیة. والـرسـول نـفسھ یـدعـونـا إلـى االلـتزام بـذلـك، حـین یـقول: "وكـلُّ مـا قـلتم أو فـعلتم 
َفـْلیكن بـاسـم الـرب یـسوع المسـیح، شـاكـریـن بـھ � اآلب" (كـو3/17). ویـطّبق المجـمع 
الفـاتیـكانيـ الثـانيـ قوـل الرـسوـل علـى المـؤمنـین العـلمانیـین، حیـن یؤـّكدـ، فيـ حزـم، أنھـ "ال 
الـعنایـة بـأسـرتـھم، وال االھـتمام بـالـشؤون الـزمـنیة، یـجوز أن یـبقیا بـمعزٍل عـن حـیاتـھم 
ح آبـاء مجـمع األسـاقـفة بـما یـلي: "إن مـحافـظة الـمؤمـنین  الـروحـیة" (45). وقـد صـرَّ
الـعلمانـیین عـلى وحـدة حـیاتـھم بـالِـغُة األھـمیة. وعـلیھم أن یـحققوا قـداسـتھم مـن خـالل حـیاتـھم 
الـعادیـة، الـمھنیة واالجـتماعـیة. ویـتوجـب عـلیھم، إذا شـاؤوا االسـتجابـة لـدعـوتـھم، أن 
یـعتبروا حـیاتـھم الـیومـیة فـرصـًة سـانـحًة لـالتـحاد بـا�، وُصـْنع مشـیئتھ، ولخـدمـة سـائـر 

البشر، ِبَحْملِھم على تحقیق الشركة مع هللا في المسیح" (46). 
وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین أن یـتفّھموا دعـوتـھم إلـى الـقداسـة، وأن یـعیشوھـا كـعالمـةٍ 
وّضـاءة لـلحب اإللھـي غـیر الـمتناھـي، حـّب اآلب، الـذي بـعث فـیھم حـیاة الـقداسـة الـتي ھـي 
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حـیاتـھ، أكـثر مـنھا واجـباً ُمـلِزمـاً ال مـفرَّ مـنھ. إن دعـوة كھـذه، وبھـذا الـمفھوم، یـجب 
تحـدیـدھـا عـلى أنـھا عـنصر أسـاسـي، ومـالزم لـلحیاة الجـدیـدة، الـتي ُیْحـِدثـھا الـعماد، وبـالـتالـي 
عـنصر أسـاسـي، تـقوم عـلیھ كـرامـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین. ثـم إن الـدعـوة إلـى الـقداسـة 
مـرتـبطة، فـي ذات الـوقـت، ارتـباطـاً وثـیقاً بـالـرسـالـة والـمسؤولـیة، الـلتین أؤُتـِمَن عـلیھما 
الـمؤمـنون الـعلمانـیون فـي الـكنیسة والـعالـم. وإن الـقداسـة الـُمعاشـة، فـضالً عـن كـونـھا ثـمرة 
مـشاركـتھم لـلكنیسة فـي حـیاة الـقداسـة، ُتـمّثل كـذلـك، فـي ذاتـھا إسـھامـاً أّولـیاً وأسـاسـیاً فـي بـناء 
الـكنیسة، ِبـصفتھا "شـركـة الـقدیسـین". وھـناك مشھـد عـجیب، َیـْمُثل أمـام الـعیون المسـتنیرة 
بـاإلیـمان، ھـو مشھـد الـكثیریـن مـن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، رجـاالً ونـساًء، وقـد تـحّولـوا إلـى 
َفـَعلة، یـعملون بـال ھـوادة فـي َكـْرم الـرب، وصـناع ُوَضـعاء، وفـي ذات الـوقـت كـباٍر – 
بـقدرة نـعمة هللا، طـبعاً- یـسَعون لـتنمیة مـلكوت هللا عـبر الـتاریـخ، مـن خـالل حـیاتـھم 
ونـشاطـاتـھم الـیومـیة ذاتـھا. وغـالـباً مـا ال یـشعر بـھم الـناس، وأحـیانـاً ال یـفھمونـھم، كـما 

یتجاھلھم عظماء األرض، فیما یرعاھم اآلب بعین محبتھ. 
ثـم إنـھ یـتوجـب اإلقـرار بـأن الـقداسـة قـاعـدة أسـاسـیة، وشـرط ال بـدیـل عـنھ قـطعّیاً، لـتحقیق 
رسـالـة الـكنیسة الـخالصـیة. فـقداسـة الـكنیسة ھـي الـمصدر الـخفي لـنشاطـھا الـرسـولـي، 
والنـدفـاعـھا اإلرسـالـي، كـما أنـھا مـقیاسـھما الـدقـیق. وال ُتـصبح الـكنیسة، عـروس المسـیح، 

أُّماً مخصبة بالروح، إالّ بقدر ما تنفتح لُِحبِّھ، وتحّبھ بدورھا. 
لِـَنُعد اآلن إلـى الـمثل الـكتابـي: إن نـشأة األغـصان وامـتدادھـا َرْھـٌن بـانـدراجـھا فـي الـكرمـة: 
"كـما أن الـغصن ال یسـتطیع أن یـأتـي بـثمٍر مـن عـنده، إن لـم یـثبت فـي الـكرمـة، كـذلـك أنـتم 
. أنـا الـكرمـة وأنـتم األغـصان. َمـن یـثبت فـيَّ وأنـا فـیھ یـأتـي بـثمر  ایـضاً إن لـم تـثبتوا فـيَّ

كثیر، ألنكم بدوني ال تستطیعون أن تعملوا شیئاً" (یو15/4و5). 
 ًَ وال َیـَسعنا إالّ أن نـذّكـر ھـنا بـالـمؤمـنین الـعلمانـیین، مـن رجـال ونـساء، الـذیـن أعـلّنا رسـمیا
ھم إلـى َمـَصّف الـطوبـاویـین والـقدیسـین، أثـناء انـعقاد مجـمع األسـاقـفة األخـیر. وفـي  ضـمَّ
اسـتطاعـة شـعب هللا بـأسـره، وال سـیما الـمؤمـنین الـعلمانـیین، أن یجـدوا فـیھم نـماذج جـدیـدة 
لـلقداسـة، وشـھوداً جـدداً لـلفضائـل الـبطولـّیة، الـتي مـارسـوھـا فـي ظـروف حـیاتـیة عـامـة 
وعـادیـة. وقـد أّكـد آبـاء مجـمع األسـاقـفة أن "الـكنائـس المحـلیة، ال سـیما تـلك الـتي یـسمونـھا 
الـكنائـس الحـدیـثة، یـجب أن تـتنبھ إلـى أولـئك الـرجـال والـنساء مـن أبـنائـھا، الـذي أثـبتوا 
قـداسـتھم، فـي ظـروف الـحیاة الـیومـیة، فـي نـطاق الـعالـم والـحیاة الـزوجـیة، والـذیـن یـمكن أن 
یـكونـوا قُـدوًة لـآلخـریـن، َفـُیَرشَّـحون، مـتى سـنحت الـفرصـة، ألن ُیـْعَلنوا طـوبـاویـین 

وقدیسین" (47). 
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وفـي خـتام ھـذه الـتأمـالت، الـرامـیة إلـى تحـدیـد الـوضـع الكنسـي لـلمؤمـن الـعلمانـي، یجـدر بـنا 
أن نـذكـر الھـتاف الشھـیر الـذي أطـلقھ الـقدیـس الون الـكبیر: "أیـھا المسـیحي، َتـَعرَّف عـلى 
كـرامـتك!"(48) وھـذا مـا ردده الـقدیـس مكسـیم، أسـقف تـوریـنو، مـوّجـھاً كـالمـھ إلـى الـذیـن 
نـالـوا سـر الـعماد: "َتـبَّصروا فـي الشـرف الـذي أوالكـم إیـاه ھـذا السـر!"(49) وإّنـا َلـَندعـو 
جـمیع الـمعمدیـن ألن یـسمعوا مـن جـدیـد كـلمات الـقدیـس أغـوسـطینوس: "لِـَنفرح ولِـنشكر، 
فـقد ِصـْرنـا، لـیس فـقط مسـیحیین، بـل المسـیح بـالـذات.... لِـَیْعَتِركـم الـذھـول والـفرح، فـإنـنا 

ِصرنا مسحاء" (50). 
إن كـرامـة اإلنـسان كمسـیحي، الـتي ھـي أسـاس الـمساواة بـین جـمیع أعـضاء الـكنیسة، تـكفل 
وتـنمي روح الشـركـة واإلخـاء، وھـي، فـي ذات الـوقـت، المحـّرك الـخفي والـفاعـل لـدیـنامـیة 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـرسـولـیة واإلرسـالـیة. إنـھا كـرامـة ُمـْلِزمـة، كـرامـة الـَفَعلة الـمدعـویـن 
مـن الـرب، لـیعملوا فـي َكـْرمـھ. وقـد ورد فـي أعـمال المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي "أن جـمیع 
الـعلمانـیین مـلتزمـون بھـذه الـمھمة الشـریـفة، أي الـعمل إلیـصال قـصد هللا الـخالصـي أكـثر 

فأكثر، إلى جمیع الناس، في جمیع األزمنة، وعلى وجھ األرض كلّھا" (51). 
  
  

الفصل الثاني 
 
 

كّلنا أغصان في الكرمة الواحدة 
مشاركة المؤمنین العلمانیین 

في حیاة الكنیسة- الشركة 
  

سر الكنیسة – الشركة 
18- لِـُنصِغ مـن جـدیـد إلـى كـلمات یـسوع: "أنـا الـكرمـة الـحقیقیة وأبـي الـحارث... أثـبتوا فـيَّ 

وأنا فیكم" (یو 15/1و4). 
دیـن، ُمـْعَلَنة لـنا فـي  إن الشـركـة السـرّیـة الـتي تـربـط بـین الـرب وتـالمـیذه وبـین المسـیح والـمعمَّ
ھـذه الـكلمات البسـیطة. إنـھا شـركـة حـیة ومـحییة، ُیـصبح مـعھا المسـیحیون ِمـْلكاً للمسـیح، 

شأُنھم شأن األغصان المتحدة بالكرمة، ولیسوا ِملكاً ألنفسھم. 
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إن شـركـة المسـیحیین مـع یـسوع نجـد مـثالـھا ومـصدرھـا وغـایـتھا فـي شـركـة االبـن بـالـذات 
مـع اآلب، عـبر ھـبة الـروح الـقدس: فـالمسـیحیون متحـدون بـاآلب، مـن خـالل اتـحادھـم 

بالمسیح، برباط محبة الروح. 
وُیـردف یـسوع قـائـالً: "أنـا الـكرمـة وأنـتم األغـصان" (یـو 15/5) َفـَعْن شـركـة المسـیحیین 
مـع المسـیح تنجـم شـركـة المسـیحیین فـي مـا بـینھم، ألنـھم جـمیعاً أغـصان الـكرمـة الـواحـدة، 

التي ھي المسیح. 
إن الـرب یـسوع یـقدم لـنا ھـذه الشـركـة األخـویـة عـلى أنـھا انـعكاس عـجیب لـلحیاة اإللھـیة 
الـخاصـة، حـیاة الـحب الـقائـم بـین اآلب واالبـن والـروح الـقدس، ومـشاركـة سـریـة لـلمؤمـنین 
فـي ھـذه الـحیاة. وقـد صـلّى یـسوع لـقیام ھـذه الشـركـة: "لـیكونـوا كـلھم واحـداً، كـما أنـك أنـت 
أیـھا اآلب فـيَّ وأنـا فـیك. لـیكونـوا ھـم أیـضاً واحـداً فـینا، لـكي یـؤمـن الـعالـم أّنـك أنـت 

أرسلتني: (یو17/21). 
إن ھـذه الشـركـة ھـي سـر الـكنیسة بـالـذات: ھـذا مـا ُیـذّكـرنـا بـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، 
َعـْبر الـقول الـشائـع لـلقدیـس كـبریـانـوس: "إن الـكنیسة الـجامـعة تـبدو وكـأنـھا شـعب یسـتمد 
وحـدتـھ مـن وحـدة اآلب واالبـن والـروح الـقدس" (52). وحـین یسـتقبلنا الـكاھـن، فـي بـدایـة 
االحـتفال بـاإلفـخارسـتیا، مـردداً سـالم بـولـس الـرسـول: "لِـَتكن نـعمة الـرب یـسوع المسـیح، 
ومـحبة هللا اآلب، وشـركـة الـروح الـقدس مـع جـمیعكم!" (2كـو 13/13) ُیـذّكـرنـا بسـر 

الكنیسة- الشركة ھذا. 
بـعد أن رسـمنا "صـورة" الـمؤمـنین الـعلمانـیین، مـن خـالل اإلشـادة بـكرامـتھم، عـلینا اآلن أن 
نـتأمـل فـي الـرسـالـة والـمسؤولـیة، الـلتین یـضطلعون بـھما فـي الـكنیسة والـعالـم. عـلى أن ھـذا 

األمر ال یستقیم فھُمھ إالّ في إطار المضمون الحي للكنیسة – الشركة. 
  

المجمع الفاتیكاني الثاني وإْكلِْسیولوجیا الشركة 
19- تـلك ھـي فـي الـواقـع، الـفكرة الـرئـیسة الـتي أوضـحتھا الـكنیسة فـي المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي، لتحـّدد ھـویـتھا. یـّذكـرنـا بھـذا مجـمع األسـاقـفة غـیر الـعادي، الـذي انـعقد عـام 1985، 
بـعد مـرور عشـریـن عـامـاً عـلى اخـتتام ذلـك المجـمع: "إن إكلسـیولـوجـیا الشـركـة، ھـي الـفكرة 
الــرئــیسة واألســاســیة، الــواردة فــي وثــائــق المجــمع الــفاتــیكانــي الــثانــي. إن الشــركــة 
koinonid communion الـمؤسـسة عـلى الـكتاب الـمقدس، أَْولـتھا الـكنیسة األولـى 
أھـمیة كـبرى. وقـد حـافـظت الـكنائـس الشـرقـیة عـلى ھـذا الـتقلید إلـى یـومـنا ھـذا. ولھـذا كـثََّف 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي جـھوده إلبـراز مـفھوم الـكنیسة كشـركـة، وإدراج ھـذا الـمفھوم فـي 
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واقـع الـحیاة. فـما ھـو مـعنى كـلمة "شـركـة" الـمتعددة الـجوانـب؟ إن الـمقصود مـنھا، فـي 
األسـاس، ھـو الشـركـة مـع هللا، بـواسـطة یـسوع المسـیح، فـي الـروح الـقدس. والـفوز بھـذه 
الشـركـة یـتم َعـْبر كـلمة هللا واألسـرار اإللھـیة. والـعماد ھـو، فـي الـكنیسة، الـمدخـل إلـى ھـذه 
الشـركـة وأسـاسـھا. واإلفـخارسـتیا ھـي مـصدر الـحیاة المسـیحیة كـلھا وقـمتھا. (راجـع نـور 
األمـم، 11) فـتناُول جسـد الـرب اإلفـخارسـتي یـعني الشـركـة الـخاصـة، الـقائـمة بـین جـمع 
الـمؤمـنین، فـي جسـد المسـیح، الـذي ھـو الـكنیسة (53) (1كـو 10/16) كـما ُیـنشئ ھـذه 

الشركة، وبعبارة أخرى، یبنیھا. 
وعـلى أثـر المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي تـوّجـھ الـبابـا بـولـس الـسادس إلـى الـمؤمـنین بخـطبة جـاء 
فـیھا: "إن الـكنیسة شـركـة. فـما مـعنى الشـركـة ھـنا؟ إّنـي أُِحـیلُكم إلـى َمـقطع مـن كـتاب الـتعلیم 
المسـیحي، یتحـدث عـن "شـركـة الـقدیسـین. إن الـكنیسة ھـي شـركـة الـقدیسـین. وشـركـة 
الـقدیسـین تـعني مـشاركـة حـیة مـزدوجـة: إنـدمـاج المسـیحیین فـي حـیاة المسـیح، وَسـَریـان 
ذات الـمحبة فـي جـماعـة الـمؤمـنین كـلھا، فـي ھـذا الـعالـم وفـي اآلخـر: اتـحاد بـالمسـیح وفـي 

المسیح واتحاد بین المسیحیین، ِضْمن كنیسة المسیح" (54). 
ـل سـر  إن الـصور الـكتابـیة، الـتي أراد المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي أن یـقودنـا َعـْبَرھـا إلـى تـأمُّ
الـكنیسة، تـوضـح واقـع الـكنیسة – الشـركـة فـي ُبـعَدْیـھا الـمتالزمـین: أعـني الشـركـة الـتي 
تـربـط المسـیحیین بـالمسـیح، والشـركـة الـتي تـربـط بـین المسـیحیین أنـفسھم. تـلك ھـي ُصـَور 
الحـظیرة والـقطیع والـكرمـة والـبناء الـروحـي والـمدیـنة الـمقدسـة (55) ، وال سـیما صـورة 
الجسـد، الـواردة فـي رسـائـل بـولـس الـرسـول، الـذي تـبعث تـعالـیمھ الـحیاة فـي صـفحات 
عـدیـدة مـن أعـمال المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، ومـا َفـِتَئت حـیة وجـذابـة (56). وُیـلّقب 
المجـمع الـكنیسة أیـضاً "بـشعب هللا" مسـتلھماً فـي ذلـك تـاریـخ الـخالص بـكامـلھ. "لـم یـشأ هللا 
أن یـحقق البشـر تـقدیـسھم وخـالصـھم مـنفردیـن، بـال ربـاط یجـمعھم. بـل ارتـضى، عـلى 
عـكس ذلـك، أن یـجعل مـنھم شـعباً، َیْنُشـد مـعرفـة هللا بـالـحق وخـدمـتھ فـي الـقداسـة" (57) 
ویـوجـز الـدسـتور الـعقادي "نـور األمـم" ھـذه الـعقیدة فـي سـطوره األولـى، عـلى نـحٍو رائـع: 
"إن الـكنیسة ھـي، فـي المسـیح، وعـلى وجـٍھ مـا، سـر، أي أنـھا لیسـت فـقط عـالمـة االتـحاد 
الـوثـیق بـا� ووحـدة الـجنس البشـري بـأسـره، بـل ھـي، فـي ذات الـوقـت الـوسـیلة الـتي یـتم مـن 

خاللھا تحقیق ھذا االتحاد وھذه الوحدة" (58). 
وعـلیھ، فـإن واقـع الـكنیسة – الشـركـة ھـو جـزء مـكمِّل لـمضمون "السـر" الـرئیسـي، أي 
القـصد اإللھيـ فيـ خالص البشرـ، بلـ ھوـ باـألحرـى یحـتوي ھذـا المـضمون. ولھذـا ال 
د واقـٍع اجـتماعـي  یـمكن أن نحـدد الشـركـة الكنسـّیة تحـدیـداً وافـیاً، إذا اعـتبرنـاھـا مجـرَّ
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وســــیكولــــوجــــي. إن الــــكنیسة – الشــــركــــة ھــــي الــــشعب "الجــــدیــــد" الــــشعب 
"الـماسـوي" (messianique ) أي الـشعب الـذي َیـْرِئـُسھ المسـیح... وواقـع ھـذا الـشعب 
مسـَتَمد مـن كـرامـة أبـناء هللا وحـریـتھم... وشـریـعتھ وصـیة هللا الجـدیـدة، الـقاضـیة بـأن ُنـحب 
نا المسـیح نـفسھ... ومـصیره أخـیراً مـلكوت هللا... وقـد جـمع المسـیح أبـناء ھـذا  كـما أحـبَّ
الـشعب فـي شـركـة حـیاة ومـحبة وحـق" (59). ویـرتـبط أبـناء ھـذا الـشعب الجـدیـد بـبعضھم 
– وبـالمسـیح أوالً – بـروابـط لیسـت مـن ُصـْنع اللحـم والـدم، بـل مـن ُصـْنع الـروح، أعـني بـھ 

دین (یوئیل 3/1).  الروح القدس، الذي ینالھ جمیع المعمَّ
وھـذا الـروح، الـذي ھـو مـنذ األزل، ربـاط الـثالـوث األقـدس، الـواحـد وغـیر الـمنقسم، والـذي 
ُء الزـماـن، (غال 4/4) ھـذا  ا جاـء ِملـْ دـ بیـن الجسدـ البشرـي وابنـ هللا، إلىـ األبدـ، لمـّ وحَّ
الـروح بـالـذات ھـو، عـلى مـّر األجـیال المسـیحیة، یـنبوع الشـركـة الكنسـیة الـذي ال یـنقطع 

وال ینضب، في الكنیسة. 
  

شركة عضویة: تنّوع وتكامل 
ـیاً لـلدقـة فـي تـقّصي الـحقیقة، نـقول إّن الشـركـة الكنسـیة ھـي شـركـة ُعـضویـة،  20- إنـنا، تـوخِّ
شـبیھة بـتلك الـتي تجـمع بـین أعـضاء جسـٍد حـّي وفـاعـل. إنـھا تـتمّیز فـعالً بـكونـھا، فـي ذات 
الـوقـت، مـتنوعـة ومـتكامـلة، ِبـَتَنّوع وتـكامـل مـا فـي الـكنیسة مـن دعـواٍت وأوضـاع حـیاة 
وخـدمـات ومـواھـب ومـسؤولـیات. وبـفضل ھـذا الـتنوع وھـذا الـتكامـل، یـصبح كـلٌّ مـن 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین، عـلى عـالقـة بـالجسـد كـلھ، وُیـْسھم بـنصیبھ فـي خـدمـة ھـذا الجسـد. 
ویـرّكـز بـولـس الـرسـول بـنوع خـاص عـلى الشـركـة الـُعضویـة الـقائـمة فـي جسـد المسـیح 
السـّري. َفْلنسـتمع، مـن جـدیـد إلـى تـعلیمھ الـزاخـر بـالـمعانـي، مـن خـالل الـَعْرض الـشامـل لھـذا 
الـتعلیم، كـما ورد فـي أعـمال المجـمع الـفاتـیكانـي، فـي الـدسـتور الـعقائـدي "نـور األمـم": "إن 
یـسوع المسـیح، إذ أرسـل روحـھ إلـى إخـوتـھ، الـذیـن َجـَمعھم مـن كـل األمـم، جـعل مـنھم 
جسـده السـري. وفـي ھـذا الجسـد، تـتدّفـق حـیاة المسـیح فـي الـمؤمـنین... وكـما أن جـمیع 
أعـضاء الجسـد البشـري، عـلى تـعددھـا، ال تـؤلـف إال جسـداً واحـداً، كـذلـك الـمؤمـنون یـؤلِّـفون 
جسـداً واحـداً فـي المسـیح (1كـو 12/12). ھـكذا یتجـلّى فـي بـناء جسـد المسـیح تـنّوع 
مـواھـبھ الـمختلفة لـخیر الـكنیسة، عـلى قـدر غـناه، وبـقدر مـا تـحتاجـھ الـكنیسة مـن خـدمـات 
(1كـو 12/1-11). وبـین ھـذه الـمواھـب تـحتل الـنعمة الـمعطاة لـلرسـل الـصدراة. والـروح 
الـقدس ذاتـھ ُیـخضع لسـلطتھم المسـتفیدیـن مـن ھـذه الـمواھـب أنـفسھم (1كـو فـصل 14). 
وذات الـروح، الـذي ھـو مـصدر وحـدة الجسـد، والـذي یتعھـده بـقدرتـھ، ویـحقق فـیھ تـرابـط 
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األعـضاء الـداخـلي، یـبعث الـمحبة بـین الـمؤمـنین وینّشـطھا. وھـكذا ال یـتألـم عـضٌو إالّ وتـتألـم 
معھ سائر األعضاء، وال یكّرم عضٌو إالّ وتفرح معھ" (1كو 12/26) (60). 

إنـھ الـروح ذاتـھ، الـروح الـواحـد، مـصدر الـتبایـن والـوحـدة فـي الـكنیسة، وبـین أعـضائـھا. 
لِـَنُعد إلـى الـدسـتور الـعقائـدي "نـور األمـم": "إن المسـیح، لـكي یـمكننا مـن تجـدیـد أنـفسنا فـیھ 
عـلى الـدوام، (أف4/23) مـنحنا روحـھ، الـذي بـحضوره، ھـو ھـو، فـي الـرأس واألعـضاء، 
یـحیي الجسـد كـلھ ویـوحـده ویحـركـھ، بـحیث أن اآلبـاء الـقدیسـین شـّبھوا عـملھ ھـذا بـعمل 
الــنفس، مــصدر الــحیاة، فــي الجســد البشــري" (61). وفــي مــكان آخــر مــن الــدســتور 
المجـمعي "نـور األمـم"، وردت أقـوال تـساعـدنـا بـما تـمّیزت بـھ مـن تـركـیز وإبـداع، عـلى 
اسـتیعاب الـواقـع الـعضوي، الـذي تـمتاز بـھ الشـركـة الكنسـیة، حـتى مـن جـھة نـموھـا 
المسـتمر ي اتـجاه الشـركـة الـكامـلة. قـال آبـاء المجـمع: "إن الـروح یـسكن فـي الـكنیسة، وفـي 
قـلوب الـمؤمـنین كـما فـي ھـیكل (1كـو 3/16 و6/19) وفـیھا وتـوّسـل إلـى اآلب، وفـیھا 
یشھدــ بأــن المــؤمنــین ھمــ أبنــاء هللا باــلتــبني (غال4/6 ورو8/15 و16 و 36). وھــذه 
الـكنیسة الـتي یـرشـدھـا الـروح إلـى الـحق، كـل الـحق (یـو16/13) والـتي یـكفل لـھا الـوحـدة 
فـي الشـركـة والخـدمـة، یـبنیھا ویـوجـھھا، بـفضل مـا تـوّفـر لـھا مـن مـختلف الـمواھـب 
اإلیــراركــیة والــكارزمــاتــیة، إنــھ یجــّملھا بــثماره (أف4/ 11و12 و1كــو 12/4 و 
غال5/22) وبـقوة اإلنـجیل یجـّدد شـبابـھا ویجـددھـا بـاسـتمرار، ویـوجـھھا َشـْطر الـوحـدة 
الــكامــلة مــع عــریــسھا. فــالــروح الــقدس والــعروس یبتھــالن مــعاً إلــى الــرب یــسوع: 

تعال!" (رؤ 22/17) (62). 
فـالشـركـة الكنسـیة ھـي إذن ھـبة، وھـبة كـبرى مـن الـروح الـقدس. والـمؤمـنون مـدعـوون ألن 
یـتقّبلوھـا بـشكر، وألن یـشعروا، فـي حـیاتـھم، شـعوراً جـّدیـاً بـمسؤولـیتھم. وھـذا یـتحقق فـعالً 
عـن طـریـق مـشاركـتھم فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا، واضـعین بـتصّرفـھا خـدمـاتـھم 

ومواھبھم المتنوعة والمتكاملة. 
"ال یـحّق لـلمؤمـن الـعلمانـي االنـطواء عـلى نـفسھ والـتزام الـعزلـة الـروحـیة عـن الجـماعـة. بـل 
یـتوّجـب عـلیھ أن یـعیش فـي مـشاركـة مـتواصـلة مـع اآلخـریـن، وفـي وعـي عـمیق جـداً 
لـألُخـّوة، وفـي فـرح الـمساواة فـي الـكرامـة، فـضالً عـن نـیتھ فـي أن یسـتثمر مـع اآلخـریـن 
الـكنز الـثمین الـموروث. إن روح الـرب َیَھـُب الـمؤمـن الـعلمانـي، كـما َیَھـب اآلخـریـن، 
عـطایـا كـثیرة. وھـو یـدعـوه لـالضـطالع بـمختلف الخـدمـات والـمھمات. ویـذّكـره، كـما یـذّكـر 
اآلخـریـن _ الـذیـن ھـم عـلى عـالقـة بـھ – بـأنـھ إذا امـتاز عـن غـیره فـلیس بـمزیـد مـن 
الـكرامـة، بـل بـأھـلیتھ الـخاصـة واإلضـافـیة للخـدمـة.... وھـكذا تـندرج، فـي إطـار الشـركـة، 
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مـواھـب الـمؤمـن الـعلمانـي وخـدمـاتـھ ومـھماتـھ. إنـھا ثـروات مـتكامـلة، ُتسـَتَغل لـخیر الجـمیع، 
بإرشادات الُرعاة الحكیمة" (63). 

  
الخدمات والمواھب ھي عطایا من الروح للكنیسة 

21- إن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي یـعتبر الخـدمـات والـمواھـب عـطایـا مـن الـروح الـقدس، 
غـایـتھا بـناء جسـد المسـیح، وتـأمـین الـرسـالـة الـتي تسـتھدف خـالص الـعالـم (64). فـالـكنیسة 
ُیـدیـرھـا فـعالً وُیـرشـدھـا الـروح الـقدس، الـذي یـوّزع مـختلف الـمواھـب اإلیـراركـّیة 
دیـن جـمیعاً، داعـیاً إّیـاھـم لـلعمل والـمشاركـة، كـالًّ بـطریـقتھ  والـكارسـماتـّیة عـلى الـمعمَّ

الخاصة. 
فـلنتأّمـل اآلن الخـدمـات والـمواھـب، فـاحـصین عـالقـاتـھا بـالـمؤمـنین الـعلمانـیین، ومـشاركـة 

ھؤالء في حیاة الكنیسة – الشركة. 
خدمات ومھمات ووظائف 

إن الخـدمـات الـحاضـرة والـفاعـلة فـي الـكنیسة تـشّكل كـلُّھا، وإن بـأسـالـیب مـختلفة، مـشاركـة 
فـي خـدمـة یـسوع المسـیح، الـراعـي الـصالـح، الـذي یـبذل حـیاتـھ فـي سـبیل الخـراف (یـو 
10/11) والـخادم الـمتواضـع، الـذي ضـّحى بـذاتـھ، تـضحیًة كـامـلة، فـي سـبیل خـالص 
الجـمیع (مـر10/45). إن بـولـس صـریـح لـلغایـة فـي مـا یـتعلَّق بـالـُبنیة الـكھنوتـیة لـلكنائـس، 
 ً الـرسـولـیة. فـقد ورد فـي رسـالـتھ األولـى إلـى الـكورنـتیین: "قـد وضـع هللا فـي الـكنیسة أُنـاسـا
أّوالً رسـالً، ثـانـیاً أنـبیاء، ثـالـثاً مـعلّمین" (1 كـو 12/28). ونـقرأ فـي رسـالـتھ إلـى األفسسـین 
أن "كـالًّ مـّنا نـال الـنعمة عـلى مـقدار مـوھـبة المسـیح .... وھـو الـذي جـعل بـعضاً رسـالً 
وبـعضاً أنـبیاء وبـعضاً مبشـریـن وبـعضاً رعـاة ومـعلّمین، ألجـل تـكمیل الـقدیسـین، ولـعمل 
الخـدمـة، وبـنیان جسـد المسـیح، إلـى أن ننتھـي جـمیعنا إلـى وحـدة اإلیـمان ومـعرفـة ابـن هللا، 
إلى إنسان كامل، إلى مقدار قامة ملء المسیح" (أف 4/ 7و 11-13 وروم12/ 8-3). 
إن ھـذه الـنصوص، وغـیرھـا فـي كـتب العھـد الجـدیـد، تـعني أن الخـدمـات والـمواھـب 

والمھّمات الكنسّیة عدیدة ومتنّوعة. 
  

الخدمات الناشئة عن سّر الكھنوت 
22- إنـنا نجـد فـي الـكنیسة أوالً الخـدمـات الـكھنوتـیة، أي الـناشـئة عـن سـّر الـكھنوت. فـلقد 
اخـتار الـرب یـسوع الـرسـل وأقـامـھم – "َزْرَع إسـرائـیل الجـدیـد، وفـي الـوقـت عـینھ، أصـل 
السـلطة اإلیـراركـّیة الـمقدسـة" – (65) وكـلَّفھم إیـجاد تـالمـیذ لـھ فـي كـل األمـم (مـتى28/ 
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19) وتـكویـن شـعب كـھنوتـّي وإرشـاده. إن رسـالـة الـرسـل، الـتي ال یـزال ارب یـسوع َیـِكلُھا 
إلـى رعـاة شـعبھ، ھـي خـدمـة حـقیقیة، ُیـطلق عـلیھا الـكتاب اسـم "دیـاكـونـّیا" الـمعبِّر، والـذي 
یـعني الخـدمـة الـكھنوتـیة. وُیـنعم المسـیح الـناھـض مـن الـقبر عـلى الـكھنة بـموھـبة الـروح 
ـناً بـذلـك خـالفـة الـرسـل الـتي ال تـنقطع، كـما ُیـخّولـھم  مِّ الـقدس، عـن طـریـق سـّر الـكھنوت، مٔوَ
السـلطة والـصالحـیات الـمقدسـة، لـیواصـلوا خـدمـة الـكنیسة، عـامـلین "بـاسـم المسـیح – 
الــرأس شــخصیاً" (66) ولیجــمعوا شــعب هللا، فــي الــروح الــقدس، بــواســطة اإلنــجیل 

واألسرار. 
ـن الـحفاظ عـلى حـیاة الـكنیسة كـلّھا ومـواصـلة  مِّ والخـدمـات الـكھنوتـیة نـعمة كـبرى، ُتٔوَ
رسـالـتھا، قـبل أن تـكون نـعمة مـخصَّصة إلنـساٍن مـعیَّن. وھـذه الخـدمـات الـكھنوتـّیة تـحّقق 
مـشاركـًة كـھنوت المسـیح، وُتظھـرھـا. وھـذه الـمشاركـة تـختلف فـي طـبیعتھا، ولـیس فـقط فـي 
َدَرَجـتھا، عـن تـلك الـتي ُینشـئھا سـّراً الـعماد والـتثبیت، بـالنسـبة لجـمیع الـمؤمـنین. وكـھنوت 
الخـدمـة، مـن جـھٍة أخـرى، وبحسـب تـعلیم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، مـوقـوف أسـاسـاً لخـدمـة 

جمیع المؤمنین الملوكّي، وُمَعّد لھ (67). 
ولھـذا یـجب عـلى الـرعـاة أن یـقتنعوا تـمامـاً بـأن الھـدم مـن كـھنوتـھم ھـو خـدمـة شـعب هللا 
بـأسـره، (عـبر 5/1) فـي سـبیل تـأمـین الشـركـة الكنسـّیة وتـنمیتھا، ال سـیما فـي یـتعلّق 
بـالخـدمـات الـمتنوعـة والـمتكامـلة. وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین بـدورھـم، أن یسـلّموا بـأن 
كـھنوت الخـدمـة ضـروري لـلغایـة لـتأمـین حـیاتـھم فـي الـكنیسة ومـشاركـتھم فـي رسـالـتھا 

 .(68)
  

خدمات العلمانیین ومھّماتھم ووظائفھم 
23- إن رسـالـة الـكنیسة الـخالصـّیة فـي الـعالـم، ال تـتحقق فـقط بـواسـطة الُخـّدام الـذیـن نـالـوا 
دیـن  سـر الـكھنوت، بـل بـواسـطة جـمیع الـمؤمـنین الـعلمانـیین أیـضاً. وھـؤالء، ِبـِصَفِتھم مـعمَّ
ومـدعـّویـن لـالضـطالع بـرسـالـة نـوعـّیة، یـشاركـون المسـیح، كـلُّ بحسـب طـاقـتھ، فـي خـدمـتھ 

الكھنوتّیة والنبوّیة والملوكّیة. 
ـب عـلى الـرعـاة أن یسـلّموا بـحق الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي مـمارسـة الخـدمـات  وعـلیھ، یـتوجَّ
دة مـن  والـوظـائـف والـمھّمات الـموكـولـة إلـیھم، وأن یـشّجعوھـم عـلى الـقیام بـھا، ألّنـھا مسـتمَّ

ي العماد والتثبیت، فضالً عن سّر الزواج، الذي نالھ الكثیرون منھم.  ِسرَّ
وبـاإلضـافـة إلـى ھـذا، یـجوز لـلرعـاة، عـندمـا تـقتضي ذلـك الـضرورة أو مـنفعة الـكنیسة، 
ومـع مـراعـاة الـقوانـین الـتي یـنصُّ عـلیھا الـحق الـعام، أن َیـِكلوا إلـى الـمؤمـنین الـعلمانـیین 
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بـعض الـوظـائـف والـمھّمات الـتي، وإن كـان َمـنوطـة بخـدمـتھم الـخاصـة كـرعـاة، ال تشـترط 
ِسـَمة الـكھنوت. وإلـیكم مـا ورد، بھـذا الـشأن، فـي الـحق الـقانـونـي: "حـیثما ُتـملیھ حـاجـات 
 ً سـین قـّراًء أو خـدامـا الـكنیسة، وفـي غـیاب الـكھنة، یـجوز لـلعلمانـیین، وإن لـم یـكونـوا مـكرَّ
للھــیكل، أن یــنوبــوا عــنھم فــي إحــدى وظــائــفھم، كخــدمــة الــكلمة، وَتــَرؤس الــصلوات 
الطقسـّیة، وَمـْنح سـر الـعماد، وتـوزیـع الـمناولـة، فـي حـدود الـقانـون" (69). إالّ أّنـھ یـحسن 
الـتنبیھ إلـى أن مـمارسـة ھـذه أو تـلك مـن الـوظـائـف ال تـجعل مـن الـمؤمـن الـعلمانـّي راعـیاً، 
ألن حـّق الـرعـایـة ال یـعتمد عـلى الـممارسـة فـي ذاتـھا بـل عـلى السـیامـة الـكھنوتـیة. إن سـرّ 
الـكھنوت وحـده ُیـولـي الـمرتـسم حـقَّ الـمشاركـة الـخاصـة فـي وظـیفة المسـیح، الـرأس 
والـراعـي، وفـي كـھنوتـھ األزلـّي (70). إّن الـوظـیفة الـتي تـمارس بـالـنیابـة تسـتمد شـرعـّیتھا 
 ً صـراحـًة مـباشـرًة مـن اإلنـابـة الـرسـمیة، الـصادرة عـن الـرعـاة، ویـبقى الـمنتَدب خـاضـعا

إلشراف السلطة الكنسیة (71). 
م مجـمع األسـاقـفة األخـیر رؤیـًة شـامـلة وھـامـة لـلوضـع الكنسـّي، فـیما یـتعلّق بـالخـدمـات  لـقد قـدَّ
دیـن. فـأبـدى اآلبـاء تـقدیـرھـم الـحار  والـوظـائـف والـمھّمات الـتي یـمكن أن ُتـْسَند إلـى الـمعمَّ
لـمشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین، رجـاالً ونـساًء، ِبِقْسـٍط وافـر، فـي حـقل الـرسـالـة وفـي حـیاة 
الـكنیسة، بـحیث یـضعون مـواھـبھم وطـاقـاتـھم فـي خـدمـة التبشـیر، وفـي تـقدیـس الـشؤون 
الـزمـنّیة، وبـعث الـروح المسـیحیة فـیھا. كـما أبـدى اآلبـاء، فـي ذات الـوقـت، إعـجاَبـھم بـتفانـي 
الـعلمانـیین المسـتمر فـي نـطاق الجـماعـات الكنسـیة، وبـاسـتعدادھـم الـسخّي لَِسـدِّ نـقص، فـي 

الظروف الحرجة، ولتلبیة حاجات الكنیسة الدائمة (72). 
وعـلى أََثـر التجـدیـد الـلیتورجـّي، الـذي أحـدثـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، َتـنامـى وعـيُ 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین لـلدور الـذي یـعود إلـیھم، سـواء عـن طـریـق الـمشاركـة فـي الـحفالت 
الـلیتورجـّیة، أو عـن طـریـق الـتحضیر لـھا. فـأبـَدوا اسـتعدادھـم الـسخّي لـالضـطالع بھـذا 
س، ال یـقتصر عـلى  الـدور. إن االحـتفال بـالـطقوس الكنسـّیة ھـو بـالـفعل عـمل جـماعـّي مـقدَّ
رجـال الـدیـن وحـدھـم. وعـلیھ، فـمن الـطبیعّي أن یـقوم الـمؤمـنون الـعلمانـیون بـالخـدمـات 
الطقسـیة، الـتي لیسـت مـن اخـتصاص اإلكـلیریـكیین الـمرتـسمین (73). وبـعد أن تـحققت 
مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین الـفعلیة فـي الـنشاط الـلیتورجـّي، قُـِبَلت عـفوّیـاً مـشاركـتھم فـي 

التبشیر بكلمة هللا وفي المھمات الراعویة (74). 
إالّ أن االنـتقادات لـم َتـِغْب عـن مجـمع األسـاقـفة ھـذا، إلـى جـانـب اآلراء اإلیـجابـّیة الـتي 
تخـلَّلتھ. وقـد تـناولـت ھـذه االنـتقادات اسـتعمال كـلمة "خـدمـة" (Ministère) بـدون تـمییز، 
كـما تـناوَلـت االلـتباس والـمعادلـة بـین الـكھنوت الـعام وكـھنوت الخـدمـة، وعـدم تـطبیق 
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الـقوانـین والـقواعـد الكنسـیة الـواجـب مـراعـاتـھا، والـتأویـل الـكیفّي لـمعنى اإلنـابـة، والـنزعـة 
إلـى تـحویـل الـمؤمـنین الـعلمانـیین إلـى إكـلیریـكیین، وخـطر إحـداث ُبـْنَیة كنسـّیة فـعلّیة للخـدمـة 

سة على سر الكھنوت.  في موازاة الخدمة المؤسَّ
ـز آبـاء المجـمع عـلى ضـرورة َتـَوّخـي الـوضـوح فـي  ولِـَتالفـي ھـذه األخـطار، كـما یـجب، ركَّ
الـتعبیر، وتحـدیـد اصـطالحـات لـغوّیـة دقـیقة، عـند الـحاجـة (75)، لـلتعبیر، مـن جـھة، عـن 
مدیـن، وجـھة أخـرى، عـن الخـدمـة  وحـدة رسـالـة الـكنیسة، الـتي یـشارك فـیھا جـمیع الـمعَّ
الـرعـویـة الـمبنّیة عـلى سـّر الـكھنوت، والـتي تـختلف اخـتالفـاً جـوھـریـاً عـن سـائـر الخـدمـات 

ي العماد والتثبیت.  والوظائف والمھمات الكنسیة، المبنیة على ِسرَّ
ـب عـلى الـرعـاة، فـي الـدرجـة األولـى، إلـى جـانـب اعـترافـھم بـحّق الـمؤمـنین  وعـلیھ، یـتوجَّ
الـعلمانـیین فـي االضـطالع بـالخـدمـات والـوظـائـف والـمھّمات الـمختلفة، وتـفویـضھم 
بـممارسـتھا، أن یھـتموا غـایـة االھـتمام بـإفـھامـھم أّن حـقَّھم فـي الـمشاركـة فـي ھـذه الـنشاطـات 
مسـتمّد مـن مـعمودّیـتھم. ثـم إّنـھ یـتعّین عـلى الـرعـاة أن ال ُیْسـِرفـوا فـي افـتراض وجـود 
"حـاالت الـضرورة" أو "ضـرورة اإلنـابـة" حـیث ال یـبّرر الـواقـع ذلـك، أو حـیث یـمكن 

تدارك ھذه الحاالت االستثنائیة، عن طریق َبْرَمجٍة رعویة مدروسة. 
ثـم إن الخـدمـات والـمھّمات الـتي یـجوز لـلمؤمـنین الـعلمانـیین مـمارسـتھا، فـي مـجاالت 
الـلیتورجـیة وَنـْقِل اإلیـمان وُبـْنیات الـكنیسة الـرعـویـة، یـجب أن تنسجـم مـع دعـوتـھم الـعلمانـّیة 
سـین. وبھـذا الـصدد، ال َیـَسُعنا إالّ  الـنوعـیة الـتي تـختلف عـن دعـوة رجـال الـدیـن الـمكرَّ
الـتنویـھ بـاإلرشـاد الـرسـولـي "فـي وجـوب التبشـیر بـاإلنـجیل" الـذي كـان لـھ تـأثـیر كـبیر وفـّعال 
فـي إحـیاء مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین الـمتنوعـة فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا اإلنـجیلیة. 
إن ھـذا اإلرشـاد یـذّكـرنـا بـأن "الـحقل الـخاص بـنشاط الـعلمانـیین التبشـیرّي، ھـو عـالـم 
السـیاسـة والـواقـع االجـتماعـي واالقـتصاد، والـعالـم الـواسـع والـمعقَّد الـذي یـتناول كـذلـك 
الـثقافـة والـعلم والـفنون والـحیاة الـدولـّیة ووسـائـل اإلعـالم، فـضالً عـن مـجاالت أخـرى، ذات 
انـفتاح خـاص عـلى بـشارة اإلنـجیل، كـالـحب واألسـرة وتـربـیة األوالد والـمراھـقین، والـعمل 
الـِمَھني واأللـم. وكـلّما ارتـفعت بـین الـعلمانـیین، الُمْشـَبعین بـروح اإلنـجیل، نسـبة الـمسؤولـین 
عـن ھـذه الـنشاطـات، والـملتزمـین بـھا بـصراحـٍة، والـقادریـن عـلى تـنمیتھا، والـواعـین 
لـواجـبھم، الـقاضـي بـتنمیة طـاقـتھم المسـیحیة بـكامـلھا، تـلك الـطاقـة الـتي غـالـباً مـا تـكون 
مسـتترة ومـكبوتـة، ازدادت ھـذه الـنشاطـات إسـھامـاً فـي بـناء مـلكوت هللا، وبـالـتالـي فـي 
تـحقیق الـخالص فـي المسـیح، بـدون أن تـفقد شـیئاً مـن فـّعالـیتھا البشـریـة، بـل كـاشـفةً 

باألحرى عن ُبْعٍد فائق، كثیراً ما یكون مجھوالً" (76). 
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وقـد َعـَكف اآلبـاء، أثـناء انـعقاد مجـمع األسـاقـفة، بـعنایـة كـبرى، عـلى الـبحث فـي ُرْتـَبَتي 
الـقارئ والـشماس الـرسـائـلي الكنیسـتین. إنـھما لـم تـكونـا سـابـقاً، فـي الـكنیسة الـالتـینیة، سـوى 
مـرحـلتین روحـیتین، تمّھـدان للسـیامـة الـكھنوتـیة. إالّ أن الـبابـا بـولـس الـسادس أوالھـما، فـي 
اإلرادة الـرسـولـیة Ministeria quaedam الـصادرة بـتاریـخ 15 آب سـنة 1972، 
بـعض االسـتقاللـیة والـثبات، وإمـكانـیة اإلنـعام بـھما عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، عـلى أن 
ُیـْحَصر ھـذا اإلنـعام فـي الـرجـال. وقـد جـاء نـصُّ الـحق الكنسـي یـؤّكـد ھـذا الـتوّجـھ (77). 
وأبـدى اآلبـاء رغـبتھم فـي أن "ُیـعاد الـنظر فـي ھـذه اإلرادة الـرسـولـیة، فـي ضـوء الـُعرف 
الـُمتَّبع فـي الـكنائـس المحـلیة، وال سـیما لـجھة تحـدیـد الـمقایـیس الـواجـب اعـتمادھـا فـي اخـتیار 

المرشحین لكل خدمة" (78). 
تھا عـلى تـلبیة رغـبة اآلبـاء الـصریـحة ھـذه، بـل  وقـد ُشـكَِّلت لـجنة خـاصـة، ال تـقتصر مـھمَّ
تـتناول أیـضاً الـتعمُّق بـنوٍع خـاص، فـي بـحث مـختلف الـقضایـا الـالھـوتـیة والطقسـیة 
والـقانـونـیة والـرعـویـة، الـتي أبـرزتـھا إلـى الـوجـود َوفـرة الخـدمـات الكنسـیة، الـموكـولـة الـیوم 

إلى المؤمنین العلمانیین. 
وفـي انـتظار انـتھاء الـلجنة مـن دراسـتھا، وتـنظیم الـممارسـة الكنسـیة للخـدمـات الـموكـولـة 
ـب عـلى الـكنائـس الـخاصـة أن تـتقّید  إلـى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، وَجـْعلِھا أكـثر فـعالـیة، یـتوجَّ
بـدقـة بـالـمبادئ الـالھـوتـیة الـمذكـورة أعـاله، ال سـیمل فـي مـا یـتعلق بـاالخـتالف األسـاسـي بـین 
كـھنوت الخـدمـة والـكھنوت الـعام، وبـالـتالـي بـین الخـدمـات الـتي ُیـخّولـھا سـر الـكھنوت، وتـلك 

التي ُیخّولھا سّرا العماد والتثبیت. 
  

المواھب 
ة تـأمـین مـختلف الخـدمـات،  24- إن الـروح الـقدس حـین َوَكـل إلـى الـكنیسة – الشـركـة مـھمَّ
لھا بـعطایـا وحـوافـز خـاصـة وعـفویـة، نـسمیھا مـواھـب. وتـرتـدي ھـذه الـمواھـب أشـكاالً  َجـمَّ
فـي غـایـة الـتنّوع، مـن حـیث ھـي تـعبیر عـن الحـریـة الـمطلقة، الـتي یـملكھا الـروح الـذي 
َیَھـُبھا، أو مـن حـیث ھـي اسـتجابـة لـمتطلّبات تـاریـخ الـكنیسة الـكثیرة. وإنَّ مـا ُتـضفیھ كـتب 
العھـد الجـدیـد عـلى ھـذه الـمواھـب، مـن وصـٍف وتـصنیف، یـدّل عـلى أنـھا كـثیرة الـتنوع: 
"وإنـما ُیـْعطى كـّل واحـد إظـھاَر الـروح لـلمنفعة. َفـُیْعطى واحـد بـالـروح كـالَم الـحكمة، وآخـر 
كـالم الـِعلم، بـذلـك الـروح عـینھ، وآخـر اإلیـمان بـذلـك الـروح عـینھ، وآخـر مـواھـَب الـشفاء 
بـالـروح الـواحـد، وآخـر ُصـْنع الـقّوات، وآخـر الـنبّوة، وآخـر تـمییز األرواح، وآخـر أنـواعَ 
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األلـسنة، وآخـر تـرجـمة األلـسن" (1كـو 12/7-10 و1كـو 12/4- 6 وروم 8-12/6 
و1بط 11-4/10) 

وسـواٌء كـانـت ھـذه الـمواھـب خـارقـة أو بسـیطة ومـتواضـعة، فـإنـھا "ِنـَعٌم یھـبھا الـروح 
ـھة  الـقدس" تـنعكس فـوائـدھـا عـلى الـكنیسة مـباشـرة، أو بـطریـقة غـیر مـباشـرة، ألنـھا مـوجَّ

إلى بناء الكنیسة، وَنْفع البشر، وتلبیة حاجات العالم. 
ویـمكننا أن نجـد الـیوم أیـضاً، بـین الـمؤمـنین الـعلمانـیین، رجـاالً ونـساًء، َیـنعمون بـمواھـب 
مـختلفة. وإنَّ إعـطاَءھـا لـشخٍص مـعین ال یـمنع آخـریـن مـن الـمشاركـة فـیھا، بـحیث یـمكنھا 
االسـتمرار، عـبر الـزمـن، كـمیراث حـّي ونـفیس، یـولّـد أُلـفًة روحـیة خـاصـة بـین الـعدیـد مـن 
األشـخاص. ویـقول المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي فـعالً بـشأن رسـالـة الـعلمانـیین: "إن الـروح 
الـقدس، الـذي یـقّدس شـعب هللا، عـن طـریـق األسـرار والخـدمـة، ُیـنعم عـلى الـعلمانـیین، 
عـالوة عـلى ذلـك، لـیمّكنھم مـن مـمارسـة رسـالـتھم، بـمواھـب خـاصـة (1كـو 12/7) یـوزعـھا 
عـلى كـّل مـنھم كـما یـشاء (1كـو 12/11) لیخـدم الجـمیع بـعضھم بـعضاً، كـّل واحـٍد بـما نـال 
مـن الـنعمة، كـما یـحُسن بـالـوكـالء الـصالـحین عـلى نـعمة هللا الـمتنوعـة (1بـط 4م10) فـي 

سبیل بناء الجسد كلھ بالمحبة (أف4/ 16)" (79). 
إن مـواھـب الـروح الـقدس، إنـسجامـاً مـع الـدیـنامـیة الـسخّیة الـتي فّجـرتـھا، تـفرض عـلى 
جـمیع الـذیـن نـالـوھـا أن یسـتثمروھـا، وفـقاً لـتعلیم المجـمع، فـي سـبیل تـنمیة الـكنیسة بـأسـرھـا 

 .(80)
وعـلى مـن یـنال ھـذه الـمواھـب، بـل عـلى جـمیع أعـضاء الـكنیسة، أن یـتقّبلوھـا بـشكر، ألنـھا 
نـعمة نـفیسة لـلغایـةن تـساعـد عـلى تـنمیة الـحیویـة الـرسـولـیة، وقـداسـة جسـد المسـیح كـلھ، 
 ً بشـرط أن تـكون صـادرة حـقاً عـن الـروح الـقدس، وأن ُتـماَرس بـطریـقة مـطابـقة تـمامـا

لتوجیھات ھذا الروح الصحیحة. 
وھـنا تتجـلّى أكـثر فـأكـثر ضـرورة الـتمییز بـین الـمواھـب الـتي تـصدر عـن الـروح الـقدس 
وغـیرھـا. وقـد أعـلن آبـاء مجـمع األسـاقـفة "أّن عـمل الـروح الـقدس، الـذي یھـّب حـیث یـشاء، 
لـیس دائـماً فـي الـواقـع َسْھـَل الـتمییز وال سھـل الـقبول. نـحن نـعرف أن هللا یـعمل فـي جـمیع 
الـمؤمـنین المسـیحیین، ونـعي تـمامـاً الـخیر الـناجـم عـن ھـذه الـمواھـب، سـواٌء لـكل فـرد، أو 
للجـماعـة المسـیحیة كـلھا، لـكّنا نـعي، فـي ذات الـوقـت، قـدرة الخـطیئة عـلى إشـاعـة الـقلق 

والبلبلة، في حیاة المؤمنین والجماعات" (81). 
لھـذا لـیس ھـناك مـن مـوھـبة ُتـعفي مـن الـرجـوع إلـى رعـاة الـكنیسة، والـخضوع لـھم. وقـد 
قـال المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، فـي كـثیر مـن الـوضـوح "إن لـلمسؤولـین عـن رعـایـة 
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الـكنیسة، أن یـقّرروا ھـل ھـذه الـمواھـب صـحیحة، وبـالـطبع، ھـل ُتـماَرس بـطرٍق سـلیمة. 
ولـھم، بـصفٍة خـاصـة، "ال أن ُیخـمدوا الـروح، بـل أن یـختبروا كـل شـيء، ویـتمّسكوا 
بــالــحسن" (82) (1تــیمو 5م 12و19و20و21) لــكي ُتــسھم جــمیع الــمواھــب، عــلى 

اختالفھا وتكاُملھا، في تحقیق النفع للجمیع" (83). 
  

مشاركة المؤمنین العلمانیین في حیاة الكنیسة: 
25- إن الـمؤمـنین الـعلمانـیین یـشاركـون فـي حـیاة الـكنیسة، لـیس فـقط بـممارسـة خـدمـاتـھم 

واستثمار مواھبھم، بل بطرق أخرى كذلك. 
وھـذه الـمشاركـة تتجسـد، بـصفٍة أسـاسـیة وضـروریـة، فـي حـیاة الـكنائـس الـخاصـة ورسـالـتھا، 
أعـني األبـرشـیات "حـیث تـوجـد وتـعمل حـقاً كـنیسة المسـیح الـواحـدة، الـمقدسـة، الـجامـعة، 

الرسولیة" (84), 
الكنائس الخاصة في الكنیسة الجامعة: 

إذا مـا شـاء الـمؤمـنون الـعلمانـیون أن یـشاركـوا مـشاركـًة صـحیحة فـي حـیاة الـكنیسة، فـإنـھم 
فـي حـاجـة مـاّسـة إلـى رؤیـة واضـحة ودقـیقة، تحـّدد عـالقـة الـكنیسة الـخاصـة بـالـكنیسة 
الـجامـعة. لیسـت الـخاصـة ثـمرة تجـزئـة الـكنیسة الـجامـعة، وال الـكنیسة الـجامـعة مجـرد 
تجـّمع لـلكنائـس الـخاصـة. إن مـا یجـمع بـینھا ھـو، عـلى عـكس ذلـك، ربـاط أسـاسـي ودائـم، 
بـاعـتبار أن الـكنیسة الـجامـعة تـوجـد وتتجـلّى فـي الـكنائـس الـخاصـة. وھـذا مـا عـناه المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي، حـین أّكـد أن الـكنائـس الـخاصـة "تـكّونـت عـلى صـورة الـكنیسة الـجامـعة، 

ففیھا، وانطالقاً منھا، نشأت الكنیسة الجامعة الواحدة" (85). 
إن المجـمع یـحّض الـمؤمـنین الـعلمانـیین كـذلـك عـلى أن یجّسـدوا بـنشاط انـتماءھـم إلـى 
الـكنیسة الـخاصـة، عـلى أن یـلتزمـوا أكـثر فـأكـثر، فـي الـوقـت عـینھ، بـروح "كـاثـولـیكّیة" أي 
جـامـعة. ویـدعـو الـقرار المجـمعّي فـي رسـالـة الـعلمانـیین جـمیع :الـعلمانـیین إلـى االسـتمرار 
فـي تـنمیة مـفھوم األبـرشـیة فـیھم، فـالـرعـیة ھـي بـمثابـة خـلیة فـي األبـرشـیة، كـما یـدعـوھـم ألن 
یـكونـوا دائـماً عـلى اسـتعداد لـلمشاركـة فـي نـشاطـات األبـرشـیة، بـدعـوٍة مـن راعـیھم. ثـم إّنـھم، 
تـجاوبـاً مـع حـاجـات الـمدن والـمناطـق الـریـفّیة، مـدعـوون إلـى عـدم حـصر مـشاركـتھم فـي 
حـدود الـرعـیة واألبـرشـیة، بـل الـتوسـع فـیھا لـتشمل الـمناطـق المشـتركـة لـلرعـایـا واألبـرشـیات 
الـمختلفة، بـل ولـتتجاوزھـا إلـى الـنطاق الـوطـني والـدولـي، ال سـیما أّن تـزایـد ھجـرة 
الـشعوب المسـتمر، وَتـَوفُّـر الـِصالت الـمتبادلـة، وسـھولـة الـمواصـالت لـم َتـُعْد تـسمح لـفئٍة مـن 
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الـمجتمع بـأن تـبقى مـنطویـًة عـلى ذاتـھا. فـیتوّجـب عـلى الـعلمانـیین، والـحالـة ھـذه، أن یھـتّموا 
بحاجات شعب هللا، المنتشر في كل األرض" (86). 

وفـي ھـذا السـیاق أوصـى مجـمع األسـاقـفة األخـیر بـتشجیع إنـشاء مـجالـس رعـویـة، عـلى 
صـعید األبـرشـیة، یـمكن الـرجـوع إلـیھا عـند الـحاجـة. وھـذه ھـي، فـي الـواقـع، الـوسـیلة 
الـفُضلى لـتحقیق الـتعاون والـحوار، فـضالً عـن تـنمیة الـحّس المشـترك، عـلى الـصعید 
األبـرشـي. إن مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي ھـذه الـمجالـس یـمكنھا أن ُتـوّسـع مـجال 
الـمشاورات. وھـكذا ُیـتاح تـطبیق مـبدأ الـتعاون، بـطریـقة أكـثر شـموالً ورسـوخـاً. وقـد ُیـسفر 

ھذا التعاون، في بعض الحاالت، عن اتخاذ القرارات (87). 
ویـنّص الـحق الكنسـي (88) عـلى مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي الـمجامـع األبـرشـیة 
والــمجامــع الــخاصــة، الــمنعقدة عــلى الــصعید اإلقــلیمي أو عــلى الــصعید الــعام. وفــي 
اسـتطاعـة ھـذه الـمشاركـة أن تـرّسـخ الشـركـة، وأن تـساعـد الـكنیسة الـخاصـة عـلى تـأدیـة 
رسـالـتھا الكنسـیة، فـي نـطاق حـدودھـا الـذاتـیة، كـما مـن خـالل عـالقـتھا بـسائـر الـكنائـس 

الخاصة، المتواجدة في ذات اإلقلیم الكنسي، أو في دائرة المجلس األسقفي. 
والـمجالـس األسـقفیة مـدعـوة لـتبحث فـي الـوسـائـل الـعملّیة، الجـدیـرة بـأن ُتـسھم، أكـثر مـن 
غـیرھـا، فـي تـطویـر الـتشاور والـتعاون مـع الـمؤمـنین الـعلمانـیین، رجـاالً ونـساًء عـلى 
الـصعید الـوطـني واإلقـلیمي، بـحیث یـعي الجـمیع جـیداً الـقضایـا المشـتركـة، وتتجـلى الشـركـة 

الكنسیة القائمة بین الجمیع (89). 
  

الرعیة 
26- إن الشـركـة الكنسـیة، وإن كـانـت ذا ُبـْعٍد كـونـّي، تتجسـد فـي الـرعـیة بـطریـقة مـباشـرة 
ومـنظرة، ال ُتـضاھـى، ألن الـرعـیة ھـي الـموقـع األخـیر لِـَتَمْرُكـز الـكنیسة. وھـي عـلى وجـھً 

ما، الكنیسة ذاتھا، عائشة في ُعقر دار أبنائھا وبناتھا (90). 
وعـلینا جـمیًع أن نـكتشف مـن جـدیـد، فـي اإلیـمان، الـوجـھ الـصحیح لـلرعـیة، أي "سـر" 
الـكنیسة الـحاضـرة والـفاعـلة فـیھا. وإذا افـتقرت الـرعـیة أحـیانـاً إلـى األشـخاص واإلمـكانـات، 
ر الـتعرُّف عـلیھا فـي أحـیاء عـصرّیـة، آھـلة، تـضجّ  عـت فـي أرجـاء واسـعة، أو تـعذَّ وإذا تـوزَّ
بـسكانـھا، یـجب أن نـذكـر أنـھا، أي الـرعـیة، لیسـت أوالً ُبـْنیة وأرضـاً ومـبنى، بـل ھـي، قـبل 
كـل شـيء، "أسـرة هللا وجـماعـة أخـوّیـة، ُتـحییھا روح واحـدة" (91). إنـھا بـیت الـعائـلة 
األخـوي والـحفّي" (92) وھـي "جـماعـة الـمؤمـنین" (93). إن الـرعـیة، فـي الـنھایـة، 
مـؤسـسة عـلى واقـع الھـوتـي، ألنـھا "جـماعـة إفـخارسـتیة" (94). وھـذا یـعني أنـھا جـماعـة 
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مـؤھـلة ألن تـحتفل بـاإلفـخارسـتیا، حـیث تـمتد جـذور إنـشائـھا ونـموھـا الـحیة، وحـیث یـكمن 
ربـاط كـیانـھا السـري، فـي شـركـة كـامـلة مـع الـكنیسة جـمعاء. إّن أھـلیة الـرعـیة لـالحـتفال 
بـاإلفـخارسـتیا، مسـتمدة مـن كـونـھا "جـماعـة إیـمان وجـماعـة عـضویـة" أعـني أنـھا مـؤلـفة مـن 
إكـلیریـكیین مـرتـسمین ومـن غـیرھـم مـن المسـیحیین، یـرئـسھم كـاھـن الـرعـیة الـمسؤول، 
الـذي یـربـط الـرعـیة إیـراركـیا بـالـكنیسة الـخاصـة كـلھا، بـصفتھ مـمثالً ألسـقف األبـرشـیة. 

 .(95)
ومـما ال شـك فـیھ أن عـمل الـكنیسة، فـي عـصرنـا، بـالـغ األھـمیة. ومـن الـواضـح أن الـرعـیة 
ال تسـتطیع الـقیام بـھ وحـدھـا. ولھـذا یـنص الـحق الـقانـونـي عـلى ضـرورة إقـامـة ِصـَیغ 
لـلتعاون بـین رعـایـا الـمنطقة الـواحـدة (96)، ویـوصـي األسـقف بـاالھـتمام بجـمیع فـئات 
الـمؤمـنین، حـتى بـأولـئك الـذیـن ال تـطالـھم وسـائـل الـرعـایـة الـعادیـة(97). كـما أنـھ مـن 
ـل كـلمة هللا  الـضروري إحـداث أمـاكـن لـلقاءات، وِصـَیغ حـضوٍر وعـمٍل مـختلفة، لِـَتَوغُّ
ونـعمتھ فـي مـختلف األوضـاع الـحیاتـیة، الـتي یـعیشھا البشـر الـیوم. فـھناك، فـي شـتَّى 
الـمجاالت الـثقافـیة واالجـتماعـیة والـتربـویـة والـمھنیة وغـیرھـا، إشـعاع روحـي ورسـالـة 
خـاصـة بـالـبیئة، یـحتاجـان إلـى الـعدیـد مـن أنـماط الـنشاطـات، الـتي ال یـمكن أن تجـد فـي 
الـرعـیة وحـدھـا ُمـرتـكزاً لـھا وُمـنطلقاً. ومـع ھـذا، تـعیش الـرعـیة الـیوم حـقبًة مـن الـزمـن 
ـھ الـبابـا بـولـس الـسادس، فـي بـدایـة حـبریـتھ، إلـى اإلكـلیروس  جـدیـدة، ُتبشـر بـالـخیر. ولـقد َتـَوجَّ
الـرومـانـي قـائـالً: "إنـنا نـعتقد بـكل بـساطـة بـأن ُبـْنیة الـرعـیة الـقدیـمة، والجـدیـرة بـاإلجـالل، 
تحـمل رسـالـة تـتالَءم جـداً مـع واقـعنا الـحالـي، وال غـنًى عـنھا. فھـي الـتي یـجب أن ُتـنشئ 
الجـماعـة األسـاسـیة لـلشعب المسـیحي، وھـي الـتي یـجب أن تـدّربـھا عـلى مـمارسـة الـحیاة 
الـلیتورجـیة، مـمارسـة طـبیعیة، وتـوّحـدھـا فـي االحـتفال بـالـلیتورجـّیا، وإلـیھا یـعود الـحق فـي 
الـحفاظ عـلى اإلیـمان وإنـعاشـھ، لـدى جـماھـیر ھـذا الـعصر، وھـي الـمكلَّفة بـأن تـنقل إلـیھم 
عـقیدة المسـیح الـخالصـیة، وعـلیھا أن تـمارس الـمحبة بحـرارة وتـفانـي، عـن طـریـق 

النشاطات الخیریة واألخوّیة" (98). 
وقـد انـكبَّ آبـاء مجـمع األسـاقـفة بـكثیر مـن االھـتمام، عـلى دراسـة الـوضـع الـحاضـر لـلعدیـد 
مـن الـرعـایـا، وطـالـبوا بـعمٍل حـازم لتجـدیـدھـا: "إن رعـایـا كـثیرة، سـواٌء فـي الـمناطـق 
الـمتحّضرة، أو فـي بـالد اإلرسـالـّیات، عـاجـزة عـن الـعمل بـنجاح كـامـل، بسـبب افـتقارھـا 
إلـى الـوسـائـل الـمادیـة، وإلـى إكـلیریـكیین مـرتـسمین، أو بسـبب األوضـاع الـحیاتـیة الـخاصـة، 
الـتي یـعیشھا الـكثیرون مـن المسـیحیین (كـالـمنفیین مـثال والمھّجـریـن). وعـلى السـلطات 
المحـلیة، إذا شـاءت أن تـكون جـمیع ھـذه الـرعـایـا جـماعـاٍت مسـیحیة حـقة، أن ُتـشّجع عـلى 
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تـطویـر ُبـْنیات الـرعـایـا، بـالـمرونـة الـكبرى الـتي ُیـخّولـھا الـحق الـكنیس، ال سـیما بـالـتوسـع فـي 
إشـراك الـعلمانـیین فـي الـمسؤولـیات الـرعـویـة. كـما أنـھ عـلى السـلطات المحـلیة كـذلـك أن 
ُتـنشئ جـماعـات كنسـیة صـغیرة تـنطلق مـن الـقاعـدة، أعـني جـماعـات حـیاة، حـیث ُیـتاح 
لـلمؤمـنین أن یـتحاوروا فـي مـا یـتعلق بـكلمة هللا، وأن یجسـدوا فـي مـا بـینھم خـدمـة الـمحبة. 
إن ھـذه الجـماعـت تجسـد، فـضالً عـن ذلـك الشـركـة الكنسـیة، ومـراكـز اإلشـعاع اإلنـجیلي، 
تجسـیداً صـحیحاً، بـاالشـتراك مـع رعـاتـھا" (99). وال بـد لتجـدیـد الـرعـایـا ولـتأمـین فـعالـیتھا، 
مـن تـوفـي ِصـَیغ لـلتعاون بـین مـختلف الـرعـایـا، الـمتواجـدة فـي مـنطقة واحـدة، وال مـانـع مـن 

أن تتخذ ھذه الصیغ صفة المؤسسات. 
  

االلتزام الرسولي في نطاق الرعیة: 
27- لـنتأمـل اآلن عـن كـثب فـي الشـركـة، وفـي مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي حـیاة 
الـرعـیة. ویجـدر بـنا ھـنا أن ُنـذّكـر الـمؤمـنین الـعلمانـیین جـمیعاً، رجـاالً ونـساًء، بـما ورد فـي 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي مـن عـبارات واقـعیة، حـافـلة بـالـمعانـي، وُمَنّشـطة إلـى حـد كـبیر: 
"إن مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین، فـي نـطاق الجـماعـات الكنسـیة، ضـروریـة إلـى حـد 
یـصعب مـعھ عـلى الـرعـاة، فـي أغـلب األحـیان أن یـؤّدوا رسـالـتھم عـلى أكـمل وجـھ بـدون 
ـب فـھمھا فـي  ھـذه الـمشاركـة"(100). إن ھـذه الـكلمات تـنطوي عـلى حـقیقة أسـاسـیة، یـتوجَّ
ضـوء "إكلسـیولـوجـیة الشـركـة" وھـذا أمـر بـدیھـي. فـإن الخـدمـات والـمواھـب، لـكونـھا مـختلفة 

ومتكاملة، ضروریة كلھا لتنمیة الكنیسة، وتعمل كل منھا بطریقتھا الخاصة. 
وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین أن یـقتنعوا أكـثر فـأكـثر، بـمضمون الـتزامـھم الـرسـولـي فـي 
نـطاق الـرعـیة. وھـذا مـا َیـْلِفت المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي الـنظر إلـیھ بـحق: "إن الـرعـیة 
نـموذج رائـع لـلرسـالـة الجـماعـیة، ألنـھا تـضم فـي الـوحـدة كـل مـا فـیھا مـن عـناصـر بشـریـة 
مـتنوعـة، وُتـْدرجـھا فـي جـامـعیة الـكنیسة. َفـْلَیَتعّود الـعلمانـیون إذن أن یـعملوا فـي الـرعـیة 
متحـدیـن مـع كـھنتھم اتـحاداً وثـیقاً، وأن یحـملوا إلـى الجـماعـة الكنسـیة قـضایـاھـم الـخاصـة 
وقـضایـا الـعالـم، والـمسائـل الـمتعلقة بـخالص البشـر، لـیبحثوھـا مـعاً، ویجـدوا لـھا الحـلول، 
آخـذیـن بـعین االعـتبار آراء الجـمیع. وْلـُیسھموا، كـل بحسـب طـاقـاتـھ، فـي كـل مـبادرة 

رسولیة وإرسالیة، تقوم بھا أسرتھم الكنسیة" (101). 
إن إشـارة المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي إلـى بـحث الـقضایـا الـرعـویـة، وإیـجاد الحـلول لـھا، 
"بـتضافُـر جـھود الجـمیع" یـجب أن تـتحقق، بـصفٍة كـامـلة ومـنظمة، مـن خـالل تـنمیة 
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الـمجالـس الـرعـویـة، فـي نـطاق الـرعـیة، بـأقـصى مـا یـمكن مـن الـصدق والـسخاء والحـزم، 
تلك المجالس التي أصاَب آباء مجمع األساقفة في التركیز علیھا بوضوح (102). 

ویسـتطیع الـمؤمـنون الـعلمانـیون، بـل یـتوّجـب عـلیھم، فـي الـظروف الـحالـیة أن یـبذلـوا 
أقـصى الجھـد لـتنمیة شـركـة كنسـّیة صـحیحة، فـي داخـل الـرعـایـا الـتي ینتسـبون إلـیھا، 
وإلحـداث وثـبة إرسـالـیة فـي اتـجاه غـیر الـمؤمـنین، وكـذلـك فـي اتـجاه مـن أھـمل مـن 

المؤمنین ممارسة الحیاة المسیحیة، أو تراخى في ممارستھا. 
وإذا كـانـت الـرعـیة ھـي الـكنیسة بـالـذات، ُمـْنغرسـة فـي عـقر بـیوت البشـر، فـإنـھا تـحیا 
وتـعمل، مـندمـجًة انـدمـاجـاً عـمیقاً فـي الـمجتمع البشـري، ومـتضامـنة مـعھ تـضامـناً وثـیقاً، فـي 
طـموحـاتـھ ومـآسـیھ. وكـثیراً مـا یـخضع الـكیان االجـتماعـي للھـّزات الـعنیفة الـتي تـثیرھـا ِقـوى 
الـتفكك والـالإنـسانـیة. وإذا ضـلَّ اإلنـسان وتـبلبل، فـإنـھ ال یـنفك یحـمل فـي قـلبھ، أكـثر فـأكـثر، 
الـرغـبة فـي اخـتبار الـِصالت األخـویـة والبشـریـة الـفُْضلى وفـي رعـایـتھا. وقـد یجـد اإلنـسان 
االسـتجابـة لھـذه الـرغـبة فـي نـطاق الـرعـیة، إذا بـقیت ھـذه، بـفضل مـشاركـة الـمؤمـنین 
ًة لـدعـوتـھا ولـرسـالـتھا، أي إذا كـانـت فـي الـعالـم "الـمكان" الـصالـح  الـعلمانـیین فـیھا، وفـیَّ
لـتحقیق شـركـة الـمؤمـنین، وفـي ذات الـوقـت "عـالمـة" دعـوة الجـمیع إلـى الشـركـة و"أداة" 
ھـذه الـدعـوة. وبـكلمة، یـجب أن تـكون الـرعـیة الـبیت الـمفتوح للجـمیع، والـموضـوع فـي 
خـدمـة الجـمیع. أو ھـي، كـما كـان یـروق لـلبابـا یـوحـنا الـثالـث والعشـریـن أن یـسمیھا: "سـبیل 

القریة – أي الینبوع – الذي یؤّمھ الجمیع لالرتواء". 
  

أسالیب المشاركة في حیاة الكنیسة: 
28- إّن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، المتحـدیـن مـع الـكھنة والـرھـبان والـراھـبات، یـؤلّـفون شـعب 

هللا الوحید، وجسد المسیح األوحد. 
 ً إذا كـان كـل مسـیحي "عـضواً" فـي الـكنیسة، فھـذا ال یـمنعھ مـن أن یـكون، فـي ذاتـھ، "كـائـنا
ده مـضمونـاً أعـمق، ألّن ھـذا  فـْرداً وفـریـداً"، بـل إّن ھـذا، عـلى عـكس ذلـك، ُیـضفي عـلى تـفرُّ
الـتفّرد ھـو مـصدر تـنّوع وثـراٍء لـلكنیسة جـمعاء. وانـطالقـاً مـن ھـذا الـواقـع، یـدعـو هللا كـالًّ 

منا، في المسیح، باسِمھ الخاص، الذي ال یترك مجاالً لِلَّْبس. 
إن دعـوة الـرب الـقائـل: "اذھـبوا أنـتم أیـضاً إلـى كـْرمـي" مـوّجـھة إلـى كـل مـّنا شـخصیاً. 

وھي تعني: "تعال أنت أیضاً إلى كرمي!" 
وھـكذا یـقّدم كـل مـنا ذاتـھ، فـي تـفّرده غـیر الـقابـل لـالسـتبدال، لِـُیسھم فـي تـنمیة الشـركـة 
الكنسـیة، بـشخصھ وبـعملھ، كـما أنـھ یـتلقى ثـروة الـكنیسة بـكامـلھا، ویسـتوعـبھا بـأسـلوبـھ 

37



الـخاص. تـلك ھـي "شـركـة الـقدیسـین" الـتي ُنـعلنھا فـي قـانـون اإلیـمان: "فـما یـملكھ الجـمیع 
ُیـصبح مـلكاً لـكل فـرد، ومـا یـملكھ الـفرد ُیـصبح مـلكاً للجـمیع". وقـد قـال فـي ھـذا الـقدیـس 
غــریــغوریــوس الــكبیر: "كــلُّ فــرٍد فــي الــكنیسة َســَنٌد للجــمیع، والجــمیع ســند لــكل 

فرد" (103). 
  

الِصَیغ الشخصیة للمشاركة 
یـتحتم عـلى كـل مـؤمـن عـلمانـي أن َیـعي دائـماً وعـیاً عـمیقاً أنـھ "عـضو فـي الـكنیسة" مـؤتـمن 
عـلى مـھمة فـریـدة، ال یـمكن اسـتبدالـھا، عـلیھ أن یـؤدیـھا لـخیر الجـمیع، وال یـجوز لـھ أن 
یـنتدب غـیره لـلقیام بـھا. إن تـأكـید المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي عـلى وجـوب اضـطالع كـل 
شـخص بـدوره فـي عـمل الـرسـالـة، یسـتمد مـضمونـھ مـن ھـذا الـمنظور: "إن الـرسـالـة الـتي 
یـتوّجـب عـلى كـل فـرد مـمارسـتھا شـخصیاً، والـتي تـنبع دائـماً مـن حـیاة مسـیحیة حـّقة، 
ط وجوـدھاـ، وال  (یـو4/14) ھيـ مصـدر كلـ رساـلةـ جمـاعیـة، یقـوم بھـا العـلمانیـون، وَشرـْ
شـيء یحـلُّ محـلھا. وھـذه الـرسـالـة الـفردیـة تـؤتـي ثـمارھـا، دائـماً وفـي كـل مـكان. بـل ھـي، 
فـي بـعض الـظروف، الـرسـالـة الـوحـیدة، الـمواِفـقة والـممكنة. وجـمیع الـعلمانـیین مـدعـوون 
لـإلسـھام فـیھا وُمـْلَزمـون بـھا، أّیـاً كـان وضـعھم، حـتى إذا لـم تـتوّفـر لـھم فـرصـة الـمشاركـة 

في الحركات الرسولیة، أو إمكانیة ھذه المشاركة" (104). 
وتـنطوي الـرسـالـة الـشخصیة عـلى ثـروات، یـجب اكـتشافـھا، لـتكثیف الـدیـنامـیة اإلرسـالـیة 
لـدى كـل مـؤمـن عـلمانـي. وبـفضل صـیغة الـرسـالـة ھـذه، یـمكن أن ینتشـر اإلشـعاع اإلنـجیلي 
بــطریــقة دقــیقة، وأن یــطال كــل األمــاكــن واألوســاط، الــتي ھــي عــلى اتــصال بــحیاة 
الـعلمانـیین، الـیومـیة والـملموسـة. ثـم إن الـمقصود ھـنا ھـو اإلشـعاع الـدائـم، ألنـھ مـرتـبط 
بـاالنـسجام المسـتمر بـین الـحیاة الـشخصیة واإلیـمان، كـما أنـھ، فـي الـوقـت عـینھ، إشـعاع 
نـافـذ، ألن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، إذ یـشاركـون إخـوتـھم مـشاركـة كـامـلة فـي أوضـاعـھم 
الـحیاتـیة، وفـي عـملھم وضـیقاتـھم وآمـالـھم، یسـتطیعون أن َیـْنَفذوا إلـى قـلب جـیرانـھم 
وأصـدقـائـھم وزمـالئـھم، ویـفتحوه عـلى األفـق الـكلّي وعـلى مـفھوم الـحیاة الـكامـل، أعـني 

الشركة مع هللا، والشركة بین البشر. 
  

الِصَیغ الجماعیة للمشاركة 
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29- إن الشـركـة الكنسـیة، الـحاضـرة والـفاعـلة فـي نـشاط كـل شـخص، تجـد تجسـیدھـا 
الـنوعـي فـي نـشاط الـمؤمـنین الـعلمانـیین المشـترك، أي الـنشاط الـمتضامـن، الـذي یـتم عـن 

طریق المشاركة المسؤولة في حیاة الكنیسة ورسالتھا. 
وقـد اتخـذت ظـاھـرة الـمشاركـة بـین الـعلمانـیین، فـي األزمـنة األخـیرة، أشـكاالً امـتازت 
بـتنّوعـھا، وتجـلّت فـي حـیویـة كـبرى. وإذا حـفل تـاریـخ الـكنیسة بجـمعیات مـتواصـلة، تـضمّ 
الـمؤمـنین – یشھـد بھـذا مـا نـشاھـده فـي أیـامـنا، مـن مـختلف الـرابـطات وجـماعـات الـعلمانـیین 
الـخاضـعین لـقانـون رھـبانـي (tiers orders واألخـویـات – فـإن ھـذه الـظاھـرة حـققت، 
فــي عــصرنــا انــطالقــًة خــاصــة. فــقد رأیــنا التجــمعات تــنشأ وتنتشــر بــأشــكال مــختلفة، 
كـالجـمعیات والـرابـطات والجـماعـات والحـركـات. ویـمكن الـقول إنـنا نـواجـھ مـوسـماً جـدیـداً 
لتجـّمع الـمؤمـنین الـعلمانـیین. "لـقد نـبتت فـعالً بـجوار التجـمعات الـتقلیدیـة، وأحـیانـاً عـلى 
جـذورھـا ذاتـھا، حـراكـات وتجـّمعات جـدیـدة، ذات وجـٍھ وھـدف نـوعـیین. وبـقدر مـا تـكون 
ثـروات الـروح الـقدس مـتوفـرة ومـتنوعـة فـي النسـیج الكنسـي، تـتوفـر كـذلـك قـدرة الـعلمانـیین 

على المبادرة، وسخاؤھم" (105). 
وغـالـباً مـا تـبدو تجـّمعات الـعلمانـیین مـختلفة جـداً فـي مـا بـینھا، مـن أوجـٍھ عـدة، مـن جـھة 
شـكلھا الـخارجـي مـثالً، أو مـن جـھة تـوّجـھاتـھا، وأسـالـیبھا فـي تـوجـیھ المنتسـبین إلـیھا، أو 
حـقول نـشاطـھا. إالّ أنـنا نـتبّین خـطوط تـقارٍب، عـریـضة وعـمیقة، بـالنسـبة إلـى الھـدف الـذي 
ُتجـمع عـلیھ، وھـو الـمشاركـة الـمسؤولـة فـي رسـالـة الـكنیسة، الـرامـیة إلـى إعـالن إنـجیل 

المسیح، بصفتھ مصدر رجاٍء لإلنسان وتجدید للمجتمع. 
إن تجـمع الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـدوافـع روحـیة ورسـولـیة نـاجـم عـن مـصادر عـّدة، 
ویسـتجیب لـدواعـي مـختلفة. إنـھ تجسـید لـطبیعة الـشخص االجـتماعـیة، وتـلبیة لـحاجـة فـي 
نـفسھ، تـدعـوه إلـى فـعالـیة أكـثر شـموالً ونـفاذاً. إن الـتفاعـل "الـثقافـي" مـصدر كـل تـحّول فـي 
الـبیئة والـمجتمع، وحـافـزه، وكـذلـك ثـمرتـھ وعـالمـتھ، ال یـمكن أن یـتحقق، فـي الـواقـع، َعـْبر 
نـشاط أشـخاص مـنفردیـن، بـقدر مـا یـتحقق مـن خـالل نـشاط "ذات اجـتماعـیة" أي جـماعـةٍ 
وتجـّمٍع ورابـطٍة وحـركـة. وھـذا صـحیح، ال سـیما فـي إطـار مـجتمع تـعددي ومجـزأ – كـما 
ھـو الـیوم، فـي كـثیر مـن بـالد الـعالـم – وفـي مـواجـھة قـضایـا أصـبحت مـعقدة إلـى حـد بـعید 
وصـعبة. ثـم إن أشـكال التجـّمع الـمختلفة، ال سـیما فـي عـالـٍم ُمـَتَعْلِمن، یـمكن أن تـوفـر لـلعدیـد 
مـن الـناس مـساعـدة ثـمینة، لـیحیوا حـیاًة مسـیحیة َتـفي بـمتطلبات اإلنـجیل، ولِـَیلتزمـوا بـالـعمل 

الرسولي واإلرسالي. 
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وھـناك الـحافـز األعـمق، ذو الـطابـع الـالھـوتـي، الـذي یـتجاوز مـا ذكـرنـا مـن حـوافـز، ویـبرر 
تجـّمع الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـل ویـفرضـھ. إّنـھ حـافـر إكسـیولـوجـي، عـلى حـد مـا صـّرح بـھ 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، الـذي رأى فـي الـرسـالـة الجـماعـیة "عـالمـة الشـركـة الكنسـیة 

ووحدة الكنیسة في المسیح" (106). 
إن ھـذه الـعالمـة یـجب أن تتجـلى فـي عـالقـات الشـركـة، داخـل مـختلف الجـماعـات، عـلى 

اختالف أشكالھا، كما في خارجھا، ضمن إطار الجماعة المسیحیة الواسع. 
إن الـحافـز اإلكلسـیولـوجـي بـالـذات، الـذي أتـینا عـلى ذكـره، یـبرر، مـن جـھة، "حـق" 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي إنـشاء التجـمعات، ومـن جـھة أخـرى، ضـرورة وجـود "مـقایـیس" 

تمییز، للتحقق من أن التجمعات، في ھذا الشكل أو ذاك، تتمتع باألصالة الكنسیة. 
ویـجب اإلقـرار أوالً بحـریـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي إنـشاء تجـمعات كنسـیة. وتـعني ھـذه 
الحـریـة، بـحصر الـمعنى، حـقاً صـحیحاً، نـاجـماً، لـیس عـن تـنازٍل مـا مـن ِقـَبل السـلطة، بـل 
عـن الـعماد الـذي یـدعـو الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـصفتھ سـراً، إلـى مـشاركـة فـعالـة فـي شـركـة 
الـكنیسة وفـي رسـالـتھا. وقـد أشـار الـعلمانـیین، بـعد الـَتَثبُّت مـن ارتـباطـھم الـضروري 
بــالســلطة الكنســیة، یــحق لــھم إنــشاء الجــمعیات وإدارتــھا، وااللــتحاق بــالجــمعیات 
الـموجـودة" (107). ویـؤكـد الـحق الـقانـونـي "أن لـلمؤمـنین الـحق فـي إنـشاء الجـمعیات 
الـخیریـة أو الـتقوّیـة، أو تـلك الـتي تـرمـي إلـى نشـر الـدعـوة المسـیحیة فـي الـعالـم، كـما أن لـھم 
الــحق فــي إدارة ھــذه الجــمعیات بحــّریــة. ویــحق لــھم كــذلــك أن یــعقدوا االجــتماعــات، 

لیواصلوا العمل معاً على تحقیق ھذه األھداف" (108). 
والـمقصود ھـنا ھـو الحـریـة الـمعتَرف بـھا، والـمكفولـة مـن السـلطة الكنسـیة. وانـطالقـاً مـن 
ذلـك، یـصبح حـق الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي التجـّمع مـرتـبطاً أسـاسـاً بـحیاة الشـركـة، وبـرسـالـة 

الكنیسة ذاتھا. 
  

مقاییس انتساب تجمعات المؤمنین إلى الكنیسة 
30- عـلینا أن نـتفّھم ضـرورة وجـود مـقایـیس واضـحة ودقـیقة لـتمییز تجـمعات الـعلمانـیین 
والـتعرف عـلیھا، ال مـن بـاب الـتعرض لحـریـة التجـمع، بـل مـن مـنظور الشـركـة ورسـالـة 

الكنیسة. وھذه المقاییس ُتْدعى "مقاییس انتساب التجمعات إلى الكنیسة". 
ومـن بـین الـمقایـیس األسـاسـیة، الـتي تـساعـدنـا عـلى تـمییز أي تجـمع لـلمؤمـنین الـعلمانـیین مـن 

حیث انتماؤه إلى الكنیسة، تتوقف عند التالیة، معتبرین إیاھا وحدًة ال تتجزأل: 
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-  انبثاق التجمع، في الدرجة األولى، عن دعوة كل مسیحي إلى القداسة. وھذا یتجلّى 
"من خالل ثمار النعمة التي ُیْحِدُثھا الروح في المؤمنین" (109) والتي ترتقي بھم إلى 

ملء الحیاة المسیحیة وكمال المحبة (110). ومن ھذه الزاویة، یكون كل تجمع 
للمؤمنین والعلمانیین (111). مدعواً لیكون أكثر فأكثر وسیلة للتقدیس في إطار 

الكنیسة، أي وسیلًة تساعد أعضاء التجمع وتحفزھم على تحقیق "اتحاٍد أوثق بین واقع 
حیاتھم وإیمانھم". 

-  التزام التجمع بالمجاھرة باإلیمان الكاثولیكي، عن طریق تقّبل الحقیقة، في ما یتعلق 
بالمسیح والكنیسة واإلنسان، وإعالن ھذه الحقیقة، وفقاً لتعلیم الكنیسة، التي تملك أن 
تفسره تفسیراً صحیحاً. ویتوجب على كل تجمع للمؤمنین العلمانیین أن یكون َمْوِقعاً 

إلعالن اإلیمان، وَطْرِحھ وتوجیھ الناس على أساسھ، وفي كل محتواه. 
-  الشھادة للشركة الكنسیة، المؤسسة على یقین راسخ وقوي، والمقترنة بعالقة بنویة 
بأسقف روما، مركز الوحدة الكنسیة الجامعة، الدائم والمنظور (112)، ومع األسقف 

المحلي "مصدر وحدة الكنیسة الخاصة المنظور، وأساسھا" (113) فضالً عن "التقدیر 
المتبادل لجمیع أشكال الرسالة في الكنیسة"(114) 

وتتجسـد الشـركـة مـع أسـقف رومـا، واألسـقف المحـلي، فـي االسـتعداد 
الـصادق لـقبول تـعالـیمھما الـعقائـدیـة، وتـوجـیھاتـھما الـرعـویـة. وعـالوةً 
عـلى مـا ذكـرنـا، تـفرض الشـركـة الكنسـیة االعـتراف بـتعددیـة الـمؤمـنین 
الــعلمانــیین الشــرعــیة فــي الــكنیسة، كــما تــفرض االســتعداد لــلتعاون 

المتبادل. 

-  تَبّني ھدف الكنیسة الرسولي، والتعاون لتحقیق ھذا الھدف، وھو "التبشیر باإلنجیل، 
وتقدیس البشر، وتأمین التثقیف المسیحي لضمائرھم، وتأھیلھم بالتالي لَِبّث روح 

اإلنجیل في مختلف الجماعات واألوساط" (115). 
ومـن ھـذا الـمنظور، ُیـطَلب مـن تجـمعات الـمؤمـنین الـعلمانـیین، عـلى 
اخـتالف أشـكالـھا، ومـن كـل واحـد مـنھا، أن ُتـنعش فـیھا روحـاً تبشـیریـة 
وّثـابـة، تـجعل مـنھا أدوت تبشـیر بـاإلنـجیل جـدیـد، تـزداد فـاعـلیة مـع 

األیام. 
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-  االلتزام بحضور في المجتمع البشري، ُیتیح للتجمعات أن تكون في خدمة الكرامة 
اإلنسانیة الكاملة، في مفھومھا الذي حّددتھ عقیدة الكنیسة االجتماعیة. 
بـناًء عـلى ھـذا، یـجب أن ُتـصبح تجـمعات الـمؤمـنین الـعلمانـیین تـیارات 
مـشاركـة وتـعاون حـیة، لُتحـدث فـي قـلب الـمجتمع أوضـاعـاً أكـثر عـدالـة 

وأوفر إخاء. 

إن الـمقایـیس األسـاسـیة، الـتي عـرضـناھـا، تـتحقق َعـْبر الـثمار الـملموسـة، الـتي تظھـر آثـارھـا 
فـي حـیاة الجـمعیات، عـلى اخـتالف أشـكالـھا، وفـي نـشاطـاتـھا، وبـاألخـص َعـْبر َتـَذّوٍق متجـددٍ 
لـلصالة والـتأمـل والـحیاة الـلیتورجـّیة ومـمارسـة األسـرار اإللھـیة، فـضالً عـن مـساعـدة 
الـناس عـلى َوْعـي ومـفھوم الـدعـوة إلـى الـزواج المسـیحي، وإلـى كـھنوت الخـدمـة، وإلـى 
الـحیاة الـمكّرسـة، واالسـتعداد لـلمشاركـة فـي بـرامـج الـكنیسة ونـشاطـاتـھا، سـواٌء عـلى 
الـصعید الـوطـني، أو عـلى الـصعید الـدولـي، وااللـتزام بـالـتعلیم الـدیـني والـتأھـیل الـتربـوي 
للتنشـئة المسـیحیة، والـغیرة عـلى تـأمـین الـحضور المسـیحي فـي الـحیاة االجـتماعـیة، عـلى 
اخـتالف بـیئاتـھا، واسـتحداث نـشاطـات خـیریـة وثـقافـیة وروحـیة، والـعمل عـلى إنـعاشـھا، 
وروح التجـّرد والـفقر اإلنـجیلي، فـي سـبیل مـحبٍة للجـمیع أكـثر سـخاًء، واالھـتداء إلـى 

دین "البعیدین" إلى الشركة.  الحیاة المسیحیة، وعودة المعمَّ
  

خدمات الرعاة في سبیل الشركة 
31- إن صـادفـت بـعض أشـكال التجـمع صـعوبـات یـمكن تـبریـرھـا، وحـاوَلـت أشـكال أخـرى 
جـدیـدة فـرض ذاتـھا، ال یـحق لـرعـاة الـكنیسة أن یتخـلّوا عـن مـمارسـة سـلطتھم، لـیس فـقط 
لـخیر الـكنیسة، بـل لـخیر تجـمعات الـعلمانـیین ذاتـھا. وعـلیھم أن ُیـضیفوا إلـى مـھمة الـتمییز، 
الـتي یـضطلعون بـھا، مـجھوداً لـتوجـیھ نـمّو تجـمعات الـمؤمـنین الـعلمانـیین، ضـمن شـركـة 

الكنیسة ورسالتھا، وال سیما لتشجیعھا. 
وإنـھ َلـِمَن الـمالئـم جـداً أن ُتـصادق السـلطة الكنسـیة الـمختصة، رسـمیاً وبـصراحـة، عـلى 
بـعض التجـمعات والحـركـات الجـدیـدة، ال سـیما أنـھا انتشـرت عـلى الـصعید الـوطـني فـي 
الـغالـب، وعـلى الـصعید الـدولـي. وفـي ھـذا االتـجاه، أّكـد المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي "أن 
الـروابـط بـین رسـالـة الـعلمانـیین والسـلطة الكنسـیة یـمكن أن تـختلف، فـي َنـَمطھا، بـاخـتالف 
أشـكال ھـذه الـرسـالـة وأھـدافـھا....إن السـلطة الكنسـیة قـد صـادقـت صـراحـة، وفـي الـواقـع، 
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بـأسـلوب أو بـآخـر، عـلى بـعض أشـكال رسـالـة الـعلمانـیین. وعـالوًة عـلى ذلـك، یـمكن أن 
تــختار الســلطة الكنســیة وأن تــعزز، بــصفة خــاصــة، بــعض الجــمعیات والــمؤســسات 
الـرسـولـیة، الـتي تسـتھدف مـباشـرًة الـخیر الـروحـي، وأن تـضطلع، بـالنسـبة إلـیھا، بـمسؤولـیة 

ممیزة، وذلك تجاوباً مع مقتضیات خیر الكنیسة العام" (116). 
ومـن بـین أشـكال رسـالـة الـعلمانـیین الـمختلفة، الـتي لـھا عـالقـة خـاصـة بـالسـلطة الكنسـیة، 
َلـَفت آبـاء مجـمع األسـاقـفة الـنظر بـصراحـة إلـى بـعض حـركـات "الـعمل الـكاثـولـیكي" 
وتجـمعاتـھ، الـتي "یـشارك فـیھا الـعلمانـیون بحـریـة، وبـطریـقة ُعـضویـة وثـابـتة، بـَدفـع مـن 
الـروح الـقدس، وفـي شـركـٍة مـع األسـقف والـكھنة، لـیتمكنوا مـن الـعمل، بـاألسـلوب األكـثر 
مـالَءمـًة لـدعـوتـھم، وبـطریـقة خـاصـة، عـلى إشـراك الجـماعـة المسـیحیة كـلھا فـي الـنشاطـات 
الــرعــویــة، وفــي إنــعاش جــمیع الــقطاعــات الــحیاتــیة، بــروح اإلنــجیل، بــأمــانــة 

وغیرة" (117). 
وقـد ُكـلّف مجـلس الـعلمانـیین الـبابـاوي بـتحضیر كـشٍف بـالجـمعیات الـتي تحـظى بـمصادقـة 
كـرسـي رومـا الـرسـولـي الـرسـمیة. كـما ُكـلِّف بـأن یحـدد، بـاالشـتراك مـع أمـانـة سـر الـوحـدة 
المسـیحیة، الشـروط الـواجـب تـوّفـرھـا لـلمصادقـة عـلى جـمعیة مـسكونـیة، ذات أكـثریـة 
كـاثـولـیكیة، وأقـلیة غـیر كـاثـولـیكیة. وعـلى المجـلس الـمذكـور أن یحـدد كـذلـك الـحاالت الـتي 

ال یمكن إعطاء رأي إیجابي بشأنھا(118). 
وجـمیعنا، رعـاًة ومـؤمـنین، ُمـلَزمـون بـأن نـشجع بـاسـتمرار إقـامـة روابـط وعـالقـات أخـویـة، 
بـین مـختلف الجـمعیات الـعلمانـیة، تـّتسم بـالـتقدیـر والـموّدة والـتعاون الـمتبادل. بھـذا األسـلوب 
وحـده، ُیـتاح لـثروة الـعطایـا والـمواھـب، الـتي َیـَمّن بـھا الـرب عـلینا، أن ُتـسھم إسـھامـاً مـثمراً 
ماً فـي بـناء الـبیت المشـترك: "إذا شـئنا أن نـبني مـعاً الـبیت المشـترك، یـجب التخـلّي  ومـنظَّ
تـمامـاً عـن روح الـخصومـة والَجـَدل، بـحیث یـقترن الـتنافـس بـاألحـرى بـالـتقدیـر الـمتبادل 
(رو12/10) كـما یـجب االھـتمام بـإظـھار الـمحبة والـرغـبة فـي الـتعاون، مـع الـتزام 

الصبر، وُبعد النظر، واالستعداد للتضحیة التي یستوجبھا ذلك" (119). 
وْلـَنُعد اآلن مـرة أخـرى إلـى مـا قـالـھ یـسوع: "أنـا الـكرمـة وأنـتم األغـصان" (یـو15/5). 
لـنشكر هللا عـلى ھـبة الشـركـة الكنسـیة الـعظمى، الـتي ھـي انـعكاس، فـي الـزمـن، لشـركـة 
الـمحبة األزلـیة وغـیر الـموصـوفـة، الـقائـمة فـي هللا الـواحـد والـثالـوث. إّن َوْعـي عـظمة ھـذه 
الھـبة یـجب أن یـقترن بـإحـساٍس ُمـْرَھـف جـداً بـالـمسؤولـیة: إن ھـذه الھـبة، شـأنـھا شـأن 

الوزنة اإلنجیلیة، یجب أن تتحول إلى شركة حیاة متنامیة. 
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إن الـمسؤولـیة عـن ھـبة الشـركـة ھـذه، تـعني أوالً االلـتزام بـالـتغلب عـلى كـل تجـربـة، تھـدف 
إلـى االنـقسام والـتخاُصـم، وتھـدد بـالـحیاة المسـیحیة وااللـتزام الـرسـولـي. وإن صـیحة األلـم 
وخـیبة األمـل، الـتي أطـلقھا بـولـس الـرسـول: "َبـَلغني أن كـالّ مـنكم یـقول: أنـا لـبولـس وأنـا 
ألُبـلُس، أو أنـا لـكیفا أو أنـا للمسـیح. ألـعلَّ المسـیح قـد تجـزأ" (1كـو 12و13) إن ھـذه 
الـصیحة ال تـزال تـدّوي، وكـأنـھا تـعنیٌف فـي مـواجـھة "َتـَمّزق جسـد المسـیح"، فـیما َتـِرنُّ 
كـنداٍء یـتوسـل اإلقـناع، كـلمات الـرسـول األخـرى: "أرجـو مـنكم، أیـھا اإلخـوة، بـاسـم ربـنا 
یـسوع المسـیح، أن تـقولـوا جـمیعكم قـوالً واحـداً، وأالّ یـكون بـینكم شـقاق، بـل تـكونـوا 

ملتئمین بفكٍر واحد ورأي واحد" (1كو 1/10). 
ھـكذا ُتـصبح الشـركـة الكنسـیة "عـالمـًة" لـلعالـم و"قـوًة" جـذابـة، تـقود إلـى اإلیـمان بـالمسـیح: 
"كـما أنـك أیـھا اآلب فـيَّ وأنـا فـیك، لـیكونـوا ھـم أیـضاً واحـداً فـینا، لـكي یـؤمـن الـعالـم أنـك 
أنت أرسلتني" (یو17/21). وبھذا تنفتح الشركة على الرسالة، بل ُتصبح ھي الرسالة. 

  
  

الفصل الثالث 
  

أقمتكم لتذھبوا وتأتوا بثمار 
مشاركة المؤمنین العلمانیین في مسؤولیة 

الكنیسة – الرسالة 
  

الشركة اإلرسالیة: 
32- لِـَنُعد إلـى َمـَثل الـكرمـة واألغـصان، كـما جـاء فـي الـكتاب، فـإنـھ یـقودنـا، بـصفة مـباشـرة 
وطـبیعیة إلـى الـتأمـل فـي الـِخْصب والـحیاة. إن األغـصان الـمتأّصـلة فـي الـكرمـة، والـتي 
تسـتمد مـنھا الـحیاة، مـدعـّوة ألن تـأتـي بـثمر: "أنـا الـكرمـة وأنـتم األغـصان. كـل غـصن یـثبت 
فـّي، وأنـا فـیھ، یـأتـي بـثمر كـثیر" (یـو15: 5). إن مـن مـقتضیات الـحیاة المسـیحیة والكنسـیة 
أن تـأتـي بـثمر. وَمـن ال یـأتـي بـثمر ال یـبقى فـي الشـركـة: "كـل غـصن فـيَّ ال یـأتـي بـثمر 

ینزعھ (أبي)" (یو15: 2). 
إن الشـركـة مـع یـسوع، الـتي تنجـم عـنھا شـركـة المسـیحیین فـي مـا بـینھم، ال غـنًى عـنھا 
مـطلقاً لـمن یـریـد أن یـأتـي بـثمر: "إنـكم بـدونـي ال تسـتطیعون أن تـفعلوا شـیئاً" (یـو15: 5) 
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والشـركـة مـع اآلخـریـن أجـمل ثـمر یـمكن أن تـعطیھ األغـصان. فھـي ھـبة مـن المسـیح ومـن 
روحھ. 

والـحال أن الشـركـة تـّولـد الشـركـة، وتتجـلّى أسـاسـاً كشـركـٍة إرسـالـیة. فـیسوع یـقول لـتالمـیذه: 
"لسـتم أنـتم اخـترتـمونـي، بـل أنـا اخـترتـكم، وأطـلقتكم لـتأتـوا بـأثـمار، وتـدوم أثـماركـم" (یـو 

 .(15/16
فـالشـركـة والـرسـالـة مـرتـبطان إذن فـي الـعمق. إنـھما تـتدخـالن، وتسـتتبع كـل مـنھما 
األخـرى، إلـى حـد أن الشـركـة تـمثل مـنبع الـرسـالـة وثـمرتـھا مـعاً: فـالشـركـة إرسـالـیة، 
والـرسـالـة تھـدف إلـى الشـركـة. ھـو الـروح ذاتـھ دائـماً، یـدعـو الـكنیسة ویـوّحـدھـا ویـرسـلھا 
لتبشـر بـاإلنـجیل "إلـى أقـصى األرض". (أع 1/8) وتـعرف الـكنیسة، مـن جھـتھا، أن 
لتھا كھـبة، مـعّدة لـتشمل البشـر جـمیعاً. ولھـذا تـشعر بـأنـھا مـدیـنة للبشـریـة  الشـركـة، الـتي تـقبَّ
كـلھا، ولـكل إنـسان، بھـذه الھـبة الـتي تسـلّمتھا مـن الـروح الـقدس الـباعـث فـي قـلوب 
الـمؤمـنین مـحبة یـسوع المسـیح، والـتي ھـي، فـي ذات الـوقـت، قـوة تـماسـٍك داخـلي وانـتشار 
فـي الـخارج. ورسـالـة الـكنیسة مسـتمّدة مـن طـبیعتھا ذاتـھا، كـما أرادھـا المسـیح: أي أن 
تــكون، فــي آٍن، "عــالمــة وحــدة الــجنس البشــري بــأجــمعھ، والــوســیلة لــتحقیق ھــذه 
الـوحـدة" (120) وھـدف ھـذه الـرسـالـة ھـو التبشـیر بـالشـركـة "الجـدیـدة" الـتي انـدرجـت فـي 
تـاریـخ الـعالـم، بـواسـطة ابـن هللا المتجسـد، وَحـْمُل البشـر جـمیعاً عـلى أن یـعیشوا ھـذه 

الشركة. 
وبھـذا الـمعنى ُتحـدد شـھادة اإلنـجیلّي یـوحـنا، نـھائـیاً، الـغایـة الـتي تـرمـي إلـیھا رسـالـة الـكنیسة 

بكاملھا: "الذي رأیناه وسمعناه بھ نبشركم، لتكون لكم أیضاً شركة معنا" (1یو1/3). 
والـحال أن الـرب، فـي إطـار رسـالـة الـكنیسة، یـِكل إلـى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـذیـن ھـم فـي 
حـالـة شـركـة مـع سـائـر أفـراد شـعب هللا، قسـطاً كـبیراً مـن الـمسؤولـیة. وقـد َوعـى ھـذا األمـر 
آبـاء المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، إذ أّكـدوا "أن الـرعـاة یـدركـون جـیداً أھـمیة مـشاركـة 
الـعلمانـیین فـي مـا یـعود بـالـخیر عـلى الـكنیسة كـلھا. إنـھم یـدركـون أن المسـیح لـم ُیـقمھم 
رعـاًة لـیضطلعوا وحـدھـم بـكامـل رسـالـة الـكنیسة تـجاه الـعالـم، إذ إن مـھمتھم الـعظیمة تـقوم 
عـلى تـأدیـة رسـالـتھم الـرعـویـة تـجاه الـمؤمـنین، واالعـتراف بـالخـدمـات الـمنوطـة بـھؤالء 
الـمؤمـنین، والـِنَعم الـخاصـة بـھم، بـحیث ُیـتاح للجـمیع أن یـسھموا، كـلٌّ بـطریـقتھ، وبـوحـدة 
الـروح، فـي الـعمل المشـترك" (121) وقـد عـّبر اآلبـاء تـكراراً عـن اقـتناعـھم بھـذا األمـر، 

بوضوح وقوة متجددین، عبر أعمال المجمع كلھا. 
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التبشیر باإلنجیل 
33- إن عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـصفتھم أعـضاء فـي الـكنیسة، أن یبشـروا بـاإلنـجیل: 
تـلك ھـي دعـوتـھم ورسـالـتھم، فـأسـرار التنشـئة المسـیحیة، ومـواھـب الـروح الـقدس تـؤھـلھم 

لھذا العمل وُتلزمھم بھ. 
ویجـدر بـنا أن نـورد، فـي مـا یـلي، نـصاً واضـحاً ومـكثفاً للمجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "إن 
الـعلمانـیین، بـمشاركـتھم المسـیح فـي وظـیفتھ، كـكاھـٍن ونـبي ومـلك، یـلعبون دوراً فـاعـالً فـي 
حــیاة الــكنیسة ونــشاطــھا... وإذ یــتغذون بــمشاركــتھم النشــیطة فــي حــیاة جــماعــتھم 
الـلیتورجـیة، ُیـسھمون بـغیرٍة فـي نـشاطـاتـھا الـرسـولـیة، ویـوّجـھون إلـى الـكنیسة أُنـاسـاً ربـما 
كـانـوا بـعیدیـن عـنھا جـداً، ویـشاركـون بحـرارٍة فـي نشـر كـلمة هللا، ال سـیما عـن طـریـق 
الـتعلیم الـدیـني. إنـھم، إذ یسـتعینون بـكفاءاتـھم، یـجعلون خـدمـة الـنفوس، وإدارة أمـوال 

الكنیسة أكثر فاعلیة" (122). 
والـحال أن رسـالـة الـكنیسة َتـَتمحور كـلھا حـول التبشـیر بـاإلنـجیل، وتنتشـر عـبر ھـذا 
التبشـیر. وتـواصـل ھـذه الـرسـالـة مسـیرتـھا ِبـَدْفـٍع مـن نـعمة یـسوع المسـیح ووصـّیتھ الـقائـلة: 
"اذھـبوا إلـى الـعالـم أجـمع، واكـرزوا بـاإلنـجیل للخـلیقة كـلھا" (مـر16/15) "وھـا أنـا مـعكم 
كـل األیـام، وإلـى منتھـى الـدھـر" (مـتى28/ 20). "والتبشـیر بـاإلنـجیل، عـلى حـد قـول الـبابـا 
بـولـس الـسادس، ھـو الـنعمة الـموھـوبـة لـلكنیسة، ودعـوتـھا الـخاصـة، وھـو یحـدد ھـویـتھا فـي 

العمق" (123). 
وبـالتبشـیر بـاإلنـجیل تـبني الـكنیسة ذاتـھا، وتـتكون كجـماعـٍة ُتـعلن إیـمانـھا مـن خـالل الـتزامـھا 
بـكلمة هللا، الـتي تـحتفل بـھا فـي أسـرارھـا الـمقدسـة وتـحیاھـا بـالـمحبة، الـتي ھـي بـمثابـة روح 
الـوجـود المسـیحي األدبـي. وَھـَدف "البشـرى" ھـو أن تـوقـظ فـي قـلب اإلنـسان روح الـتوبـة، 
والــتعلق الــشخصي بــیسوع المســیح، المخــلص والــرب. إنــھا ُتــِعّده لــلمعمودیــة ولســر 
االفـخارسـتیا، وتـتوطـد عـبر تـصمیم الـمؤمـن عـلى أن یـحیا الـحیاة الجـدیـدة بـالـروح، 

واالضطالع الفعلي بھذه الحیاة. 
وإنـھ َلـِمن الـمؤكـد أن وصـیة یـسوع: "اذھـبوا وبشـروا بـاإلنـجیل" تـحتفظ دائـماً بـقیمتھا حـیة، 
وتـفرض ذاتـھ بـإلـحاٍح ال یـضعف. إالّ أن الـوضـع الـحالـي، لـیس فـي الـعالـم فحسـب، بـل فـي 
ـھ  قـطاعـاٍت كنسـیة عـدیـدة أیـضاً، یـتطلب حـتماً تـلبیًة عـاجـلًة وسـخیة لـنداء المسـیح، الـموجَّ
شـخصیاً إلـى كـل تـلمیذ. وال یـجوز ألحـد أن یـرفـض الـتجاوب شـخصیاً مـع ھـذا الـنداء: 

"الویل لي إن لم أبشر باإلنجیل" ( 1كو9/16). 
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قد أزفت الساعة للشروع في تبشیٍر باإلنجیل جدید 
34- إن الـحیاة المسـیحیة كـانـت سـابـقاً، فـي بـلداٍن وأمـم بـأسـرھـا، مـزدھـرة وجـدیـرة بـأن 
لـت  ُتـبرز إلـى الـوجـود جـماعـا إیـماٍن حـي وفـاعـل. وھـا ھـي اآلن فـي مـحنة، بـل إنـھا قـد تـبدَّ
جـذریـاً فـي بـعض األحـیان، بسـبب انـتشار الـالمـباالة الـدیـنیة ، والـَدْنـَیوة (أي الـعلمانـیة) 
واإللـحاد، وبـاألخـص فـي الـبلدان واألمـم الـملقََّبة بـالـعالـم األول (أي الـراقـي) حـیث الـرفـاھـیة 
االقـتصادیـة، والسـباق إلـى االسـتھالك، یـدفـعان الـناس إلـى أن یـعیشوا "وكـأن هللا غـیر 
مـوجـود" ویـغّذیـان فـیھم ھـذه الـنزعـة فـیما ُیـحاذون أوضـاعـاً مـخیفة، یـسودھـا الـفقر والـبؤس. 
وإن الـالمـباالة الـدیـنیة، وإلـغاَء الـدور اإللھـي تـمامـاً فـي مـواجـھة مـشكالت الـحیاة الخـطیرة، 
لـیسا أقـل إقـالقـاً وبـالًء مـن اإللـحاد الـُمْعلن. وإذا كـان اإلیـمان المسـیحي ال یـزال حـیاً فـي 
بـعض مـظاھـره الـتقلیدیـة والطقسـیة، فـإن ھـناك نـزعـًة إلـى انـتزاعـھ مـن الـوجـود، فـي أكـثر 
فـترات الـحیاة أھـمیة، كـفترات الـوالدة واأللـم والـموت. وھـذا مـصدر الـتساؤالت واأللـغاز 
الـرھـیبة الـتي ال بـد أن تـطرح نـفسھا، ولـیس مـن ُیـجیب عـلھا. وھـذا مـا یـعّرض إنـسان 
الـیوم لـخیبة األمـل الـیائـسة، أو ُیـغریـھ بـوضـع حـٍد لـلحیاة ذاتـھا الـتي تـطرح مـثل ھـذه 

التساؤالت. 
وعــلى عــكس ذلــك، ھــناك بــلدان وأمــم أخــرى، ال تــزال الــتقوى والــِحّس الــدیــني فــیھا 
د  َمـصوَنـْین، عـبر الـكثیر مـن الـتقالـید الـحیة جـداً. لـكن ھـذا الـتراث األخـالقـي والـروحـي مھـدَّ
 (secularization) بـالـزوال، ھـو أیـضاً، تـحت ضـغط مـؤثـرات عـدیـدة، ال سـیما الـَدْنـَیوة
وانـتشار الـبدع. وحـده تبشـیٌر بـاإلنـجیل متجـدد یسـتطیع أن یـؤّمـن نـموَّ إیـمان واضـح 

ھَّل إلیالء ھذه التقالید قدرة على التحریر الصحیح.  وعمیق، مٔوَ
ال شـك أنـھ مـن الـُملِْح، فـي كـل مـكان، إعـادة اللحـمة المسـیحیة إلـى الـمجتمع البشـري. وھـذا 
لـن یـتم مـا لـم ُنـِعد اللحـمة المسـیحیة إلـى الجـمعیات الكنسـیة ذاتـھا، الـمتواجـدة فـي ھـذه الـبالد 

وھذه األمم. 
إن الـمؤمـنین الـعلمانـیین مـلتزمـون الـیوم تـمامـاً بھـذه الـمھمة الكنسـیة، بـصفتھم مـشاركـین فـي 
مـھمة المسـیح الـنبویـة. وعـلیھم بـنوٍع خـاص أن یشھـدوا بـأن اإلیـمان وحـده یسـتطیع أن 
یـقّدم لـلمشاكـل واآلمـال، الـتي تـثیرھـا الـحیاة فـي كـل إنـسان وكـل مـجتمع، الحـلول الـصالـحة، 
الـتي یسـتشّفھا الجـمیع، ویـتوقـون إلـیھا ِبـَوعـي مـتفاوت. وھـذا مـمكن إذا عـرف الـمؤمـنون 
الـعلمانـیون كـیف یـتغلّبون عـلى االنـشقاق الـقائـم فـي نـفوسـھم، بـین اإلنـجیل وواقـع الـحیاة، 
وكـیف یـحققون، فـي نـشاطـھم الـیومـي، فـي مـجاالت األسـرة والـعمل والـمجتمع، وحـدة 

حیاٍة، تستلھم اإلنجیل وتستمد منھ قوًة لتحقیق ذاتھا على أكمل وجھ. 
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إّنـي أكـرر، لجـمیع أبـناء ھـذا الـعصر، الـنداء الـمدّوي، الـذي افـتتحت بـھ خـدمـتي الـرعـویـة: 
"ال تـخافـوا! افـتحوا أبـوابـكم للمسـیح عـلى مـصراعـیھا! افـتحوا لـقدرتـھ المخـلِّصة حـدود 
بـالدكـم، وأنـظمتكم االقـتصادیـة والسـیاسـیة، وحـقول الـثقافـة والـحضارة والـتنمیة الـواسـعة. 
ال تخـافوـا! إن المسیـح "یعـرف ماـ فيـ اإلنسـان". ھوـ وحدـه یعـرف. واإلنسـان غاـلبـاً ماـ ال 
یـغرف، فـي أیـامـنا، مـا یحـملھ فـي داخـلھ، فـي قـرارة نـفسھ وفـي أعـماق قـلبھ. ولھـذا كـثیراً مـا 
یـشّك فـي مـعنى وجـوده عـلى ھـذه األرض. ُیـساوره الـشك الـذي یـتحّول إلـى یـأس. أرجـو 
مـنك، بـل أنـاشـدكـم، بـكل تـواضـع وثـقة، أن تـسمحوا للمسـیح بـالتحـّدث إلـى اإلنـسان. ھـو 

وحده، عنده كالم الحیاة، َنَعم، الحیاة األبدیة" (124). 
لـیس مـا یھـّدد اإلنـسان فـي َفـْتح األبـواب عـلى مـصاریـعھا للمسـیح، وقـبولـھ فـي حـّیز حـیاتـنا 
البشـریـة الـخاصـة. بـل ھـذا ھـو، عـلى عـكس ذلـك، الـطریـق الـوحـید، الـواجـب سـلوكـھ، إذا 

أردنا أن نتعّرف على حقیقة اإلنسان الكاملة، ونعّزز ما فیھ من ِقَیم. 
إن االلـتحام الـَحیوي، الـذي یـقیمھ الـمؤمـنون الـعلمانـیون بـین اإلنـجیل وواجـبات الـحیاة 
الـیومـیة، ھـو الـشھادة األوفـر جـماالً، واألكـثر إقـناعـاً بـأن الـَسْعي إلـى المسـیح والـتعلّق بـھ، 
ال الـخوف. مـنھ، ھـما الـعامـل الـحاسـم لـجعل اإلنـسان یـعیش ویـكبر، ولَِخـْلق أنـماط حـیاة 

جدیدة أكثر لیاقًة بالكرامة البشریة. 
اإلنـسان مـحبوب مـن هللا! تـلك ھـي الُبشـرى البسـیطة والـمثیرة مـعاً، الـتي یـتوّجـب عـلى 
الـكنیسة أن تـقّدمـھا إلـى اإلنـسان. ویسـتطیع كـل مسـیحي، بـل یـجب عـلیھ، مـن خـالل كـالمـھ 
وحـیاتـھ، أن ُیـعطي صـدًى بـعیداً لـرسـالـة الـكنیسة ھـذه: هللا یـحبك! مـن أجـلك جـاء المسـیح، 

وألجلك ھو "الطریق والحق والحیاة" (یو14/6). 
ـھة لـیس فـقط إلـى كـل شـخص بـمفرده، بـل إلـى جـماعـات  إن ھـذه الُبشـرى اإلنـجیلیة، الـموجَّ
ة لـتكویـن  الـشعوب بـأسـرھـا، عـلى اخـتالف أوضـاعـھا وأوسـاطـھا وثـقافـاتـھا، ھـي ُمـَعدَّ
شـركـات كنسـیة نـاضـجة، ینتشـر فـیھا اإلیـمان، ویـحقق مـضمونـھ األصـلي، الـقائـم عـلى 
االلـتصاق بـشخص المسـیح، وااللـتزام بـإنـجیلھ، وإقـامـة شـركـٍة سـرّیـة مـعھ، والـعیش فـي 

المحبة والخدمة. 
ولـلمؤمـنین الـعلمانـیین "دورھـم فـي تـكویـن ھـذه الجـماعـات الكنسـیة، لـیس فـقط عـن طـریـق 
الـمشاركـة الـفاعـلة والـمسؤولـة فـي حـیاة الجـماعـة، وإعـطاء الـشھادة الـتي ال بـدیـل عـنھا، 
َعـْبر ھـذه الـمشاركـة، بـل بـاالنـطالق أیـضاً فـي الـنشاط اإلرسـالـي، بـاتـجاه جـمیع الـذیـن لـم 

ینالوا بعد اإلیمان، أو الذین ال یطّبقون حیاتھم على اإلیمان، الذي أُعطي لھم بالعماد. 
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وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین أن یـقّدمـوا لـألجـیال الجـدیـدة إسـھامـھم الـقّیم والـواجـب األداء، 
م فـي حـقل الـتعلیم الـدیـني. وقـد  أكـثر مـنھ فـي أي یـوم مـضى، عـن طـریـق بـذل جھـٍد مـنظَّ
شـكر آبـاء مجـمع األسـاقـفة لـلقّیمین عـلى الـعلیم الـدیـني جـھودھـم، مـعترفـین بـأنـھم یـقومـون 
"بـمھمة قـّیمة جـداً، مـن خـالل إنـعاش الجـماعـات الكنسـیة" (125). ومـن الـبدیھـي أن 
الـوالـدیـن المسـیحیین ھـم، بـالنسـبة إلـى أوالدھـم، مـعلّمو الـدیـن األولـون، الـذیـن ال بـدیـل 
عـنھم، ألن سـر الـزواج، الـذي قـبلوه، أّھـلھم لـلقیام بھـذه الـمھمة. لـكن عـلینا جـمیعاً أن 
د فـي أن ُیـَلقَّن اإلیـمان والـحیاة المسـیحیة، وأن  نـقتنع، فـي ذات الـوقـت، "بـحق" كـل مـعمَّ

ُیَرّبى على أساسھما، وأن یجد إلى جانبھ من یساعده على استیعابھما. 
  

اذھبوا إلى العالم أجمع 
35- إن الـكنیسة، الـتي تـالحـظ الـیوم وُتـعانـي الـحاجـة الـملّحة إلـى تبشـیٍر بـاإلنـجیل متجـدد. 
ال یمـكن أن تتـغاضىـ عنـ رساـلتـھا الدـائمـة، القـاضیـة بحمـل اإلنجـیل إلىـ جمـیع الذـینـ ال 
یـعرفـون بـعُد المسـیح فـادي اإلنـسان، وھـم الـمالیـین الـكثیرة مـن الـرجـال والـنساء. تـلك ھـي 
الـمھمة اإلرسـالـیة األخـص، الـتي َوَكـلھا یـسوع إلـى كنیسـتھ، وال یـزال یـِكلُھا إلـیھا فـي كـل 

یوم. 
 ً إن نـشاط الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـذي لـم یـتوقـف قـط فـي ھـذا الـمجال، یـبدو الـیوم ضـروریـا
أكـثر فـأكـر، وذات قـیمة أكـبر. إن أمـر الـرب: "اذھـبوا إلـى الـعالـم أجـمع" ال یـزال، فـي 
الـواقـع، یجـد لـدى الـكثیریـن مـن الـعلمانـیین األسـخیاء، اسـتعداداً لِـترك بـیئتھم وعـملھم، 
ومـقاطـعتھم ووطـنھم، لـیتوجـھوا إلـى بـالد اإلرسـالـیات ولـیعملوا فـیھا، أقـلّھ لـفترٍة مـعینة. بـل 
إن أزواجـاً مسـیحیین، إذ یحـذون حـذو أكـیال وبـِرسـكلة (أع 18 وروم 16/3)، یـقّدمـون 
شـھادًة مـعّزیـة لـمحبة المسـیح والـكنیسة الـمضطرمـة، بـحضورھـم الـفاعـل فـي تـلك الـبالد. 
وھـناك حـضور إرسـالـّي صـحیح آخـر، ھـو حـضور عـدد مـن المسـیحیین، الـذیـن یـعیشون، 
لـدواعـي مـختلفة، فـي بـالٍد أو فـي أوسـاٍط لـم ُتـنشأ الـكنیسة بـعُد فـیھا، ویشھـدون إلیـمانـھم 

الخاص. 
لـكّن الـقضیة اإلرسـالـیة، الـتي تـواجـھھا الـكنیسة فـي أیـامـنا، ھـي مـن الـضخامـة والخـطورة 
بـحیث ال أمـل فـي إیـجاد عـالج نـاجـع لـھا، مـا لـم یـضطلع بـمسؤولـیاتـھا حـقاً جـمیع أعـضاء 

الكنیسة، أفراداً أو جماعات. 
ـھ إلـى الـكنائـس الـخاصـة، لـم یـفقد شـیئاً مـن  إن نـداء المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، الـموجَّ
أھـمیتھ. بـل إنـھ یـتطلب الـیوم تـجاوبـاً أكـثر شـموالً وتـصمیماً: "بـما أن الـكنیسة الـخاصـة 
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ُمـلَزمـة بـأن تـمثل الـكنیسة الـجامـعة أفـضل تـمثیل، عـلیھا أن َتـعي بـوضـوح أنـھا أُرِسـلت 
كذلك إلى من ال یؤمنون بالمسیح" (126). 

ویـتوّجـب الـیوم عـلى الـكنیسة أن تخـطو خـطوة كـبرى إلـى األمـام، فـي طـریـق التبشـیر 
بـاإلنـجیل، وأن ُتـدخـل دیـنامـیتھا اإلرسـالـیة فـي مـرحـلة تـاریـخیة جـدیـدة. إنـنا الـیوم فـي عـالـمٍ 
أُلـِغیت فـیھ الـمسافـات، وَصـُغَر حجـمھ، ویـتحّتم عـلى الجـماعـات الكنسـیة أن تتحـد فـیما 
بـینھا، وأن تـتبادل طـاقـاتـھا ووسـائـل نـشاطـھا، وأن تـلتزم مـعاً بـرسـالـة التبشـیر بـاإلنـجیل 
وَعـْیَشھ. وھـي رسـالـة فـریـدة ومشـتركـة. وقـد جـاء فـي بـیان مجـمع األسـاقـفة أن "الـكنائـس 
الـمدعـّوة الـناشـئة تـحتاج إلـى طـاقـة الـكنائـس الـقدیـمة، كـما تـحتاج األخـیرة إلـى شـھادة 
الــكنائــس الــناشــئة وانــطالقــتھا. ولــكل كــنیسة أن تــغرف مــن ثــروات الــكنائــس 

األخرى" (127). 
إن قـضیة تـدریـب عـلمانـیین نـاضـجین، وُمتحـلّین بـروح الـمسؤولـیة، فـضالً عـن تـدریـب 
اإلكـلیروس المحـلي، ُتـْطَرح فـي الـكنائـس الـناشـئة كـعامـٍل أسـاسـي ال غـنًى عـنھ، فـي تـرسـیخ 
ـرة ذاتـھا فـي اتـجاه بـالد جـدیـدة،  الـوجـود الكنسـي (128). وھـكذا تـنطلق الجـماعـات المبشَّ

في أنحاء العالم، لتؤدي بدورھا رسالة التبشیر بإنجیل المسیح، والشھادة لھ. 
ویسـتطیع الـمؤمـنون الـعلمانـیون، مـن خـالل حـیاتـھم الـمثالـیة ونـشاطـاتـھم، أن یـحّسنوا 
الـعالقـات بـین أتـباع الـدیـانـات الـمختلفة. وقـد أصـاَب آبـاء مجـمع األسـاقـفة حـین ألـمحوا إلـى 
ھـذا الـموضـوع، قـائـلین "إن الـكنیسة تـعیش الـیوم، حـیثما ُوِجـَدت، بـین أنـاس یـمارسـون 
مـختلف الـدیـانـات. .. وجـمیع الـعلمانـیین، ال سـیما الـذیـن یـعیشون بـین شـعوب تـنتمي إلـى 
دیـانـات مـختلفة، یـجب عـلیھم، سـواء كـانـوا فـي بـلدھـم األصـلي، أو فـي بـلٍد ھـاجـروا إلـیھ، أن 
یـكونـوا، لـسكان ھـذا الـبلد، عـالمـة حـضور الـرب وكنیسـتھ، بـاألسـلوب الـذي یـالئـم ظـروف 
الـحیاة فـي كـل بـلٍد. إن الـحوار بـین الـدیـانـات ھـو فـي الـمرتـبة األولـى مـن األھـمیة، ألنـھ یـقود 
إلـى الـمحبة واالحـترام الـمتبادل. كـما یـقضي عـلى األحـكام الُمْسـَبقة الـتي یـتبادلـھا أتـباع 
الـدیـانـات الـمختلفة، أو یـخفف، عـلى األقـل، مـن حـّدتـھا، فـیما ُیـعّزز الـوحـدة والـصداقـة بـین 

الشعوب" (129). 
ویـقضي تبشـیر الـشعوب بـاإلنـجیل أوالً بـَتَوفُّـر الـُرُسـل. وفـي ھـذا السـبیل، یـتوجـب عـلینا 
جـمیعاً، بـْدءاً بـاألسـرات المسـیحیة، الـشعور بـمسؤولـیتنا عـن تـشجیع نـشأة دعـوات إرسـالـیة، 
بـنوع خـاص، سـواء كـانـت كـھنوتـیة أو رھـبانـیة أو عـلمانـیة، وإنـضاجـھا، مسـتعینین بـكل 
لة، أعـني بـھا الـصالة الـتي أوصـانـا بـھا  الـوسـائـل الـمؤاتـیة، غـیر مـھملین الـوسـیلة الـمفضَّ
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الـرب یـسوع: "‘ن الـحصاد كـثیر، أمـا الـفعلة فـقلیلون. فـاسـألـوا رّب الـحصاد أن ُیـرسـل َفـَعلةً 
لحصاده" (متى9/37و 38). 

  
لَِنِعش اإلنجیل في خدمة األشخاص والمجتمع 

ـرة.  ـرة ومبشِّ 36- إن الـكنیسة، إذ تـتقبل اإلنـجیل، وُتـعلِنھ بـقوة الـروح، تـصبح جـماعـًة مبشَّ
وبھـذا تـجعل مـن نـفسھا خـادمـة البشـر. فـفي داخـلھا یـشارك الـمؤمـنون الـعلمانـیون فـي رسـالـة 
خـدمـة الـشخص والـمجتمع. صـحیُح أن غـایـة الـكنیسة األخـیرة ھـي مـلكوت هللا "الـذي 
 ً سـة تـمامـا ُتـشّكل الـكنیسة عـلى األرض أصـَلھ وبـدایـتھ" (130) وھـي، بـذات الـفعل، مـكرَّ
لـتمجید اآلب، لـكّن الـملكوت ھـو مـصدر تحـریـر تـام، وخـالٍص كـامـل للبشـر. وعـلیھ فـإن 

الكنیسة ترافق البشر في مسیرتھم، وتعیش في تضامٍن كامل ووثیق مع تاریخھم. 
ولـما كـانـت مـھمة إظـھار سـر هللا، المتجـلي فـي یـسوع المسـیح لـلعالـم، قـد أُنـیطت بـالـكنیسة، 
فـإن ھـذه، فـي الـوقـت عـینھ، ُتـعلن اإلنـسان لـإلنـسان نـفسھ. إنـھا تـكشف لـھ عـن مـعنى 
وجـوده، وُتـَوّعـیھ عـلى الـحقیقة الـكامـلة، الـمتعلقة بـكیانـھ وبـمصیره (131). فـالـكنیسة إذن، 
مـن ھـذا الـمنظور، مـدعـوة لخـدمـة اإلنـسان، انـطالقـاً مـن رسـالـتھا التبشـیریـة. وھـذه الخـدمـة 
مـتأّصـلة أوالً فـي ھـذا الـواقـع الـعجیب والـمذھـل: وھـو "أّن ابـن هللا، بتجّسـده، قـد اّتحـد ھـو 

نفسھ، على وجٍھ ما، بكل إنسان" (132). 
ولھـذا فـإن اإلنـسان ھـو "السـبیل األول، الـذي یـجب أن َتـْعُبَر الـكنیسة مـن خـاللـھ، إلـى الـقیام 
ي  بـرسـالـتھا. إنـھ سـبیل الـكنیسة، األول واألسـاسـي، الـذي َرَسـَمھ المسـیح، والـذي یـمّر ِبِسـرَّ

التجسد والفداء" (133). 
وبھـذا الـمعنى بـالـذات، تحـّدث المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي فـي وثـائـقھ الـمختلفة، تـكراراً 
وبـوضـوح وقـوة بـالِـَغْین. وإلـیكم الـنص الـبعید الـمرمـى، كـما ورد فـي الـدسـتور المجـمعي 
"فـرح ورجـاء": "إن الـكنیسة، عـندمـا تـسعى لـتحقیق َھـَدفـھا الـخالصـي، ال تـقتصر عـلى 
إیـصال الـحیاة اإللھـیة إلـى اإلنـسان، بـل تـتعّداه لتنشـر أیـضاً فـي الـعالـم كـلھ، وعـلى وجـٍھ مـا، 
ع مـن كـرامـة  ھ ھـذه الـحیاة اإللھـیة، السـیما عـن طـریـق َرأْب مـا تـصدَّ الـنور الـذي ُتـِشعُّ
الـشخص البشـري وتـعزیـز ھـذه الـكرامـة، وتـثبیت تـالحـم الـمجتمع، وإضـفاء مـعنى أعـمق 
عـلى نـشاط البشـر الـیومـي، الـذي تـولـیھ الـكنیسة مـفھومـاً أسـمى. وھـكذا تـعتقد الـكنیسة أنـھا 
تسـتطیع أن ُتـسھم إسـھامـاً واسـعاً فـي "أْنـَسنة" األسـرة البشـریـة وتـاریـخھا أكـثر فـأكـثر، مـن 

خالل كل عضٍو من أعضائھا، ومن خالل الجماعة كلھا التي تؤلّفھا"(134). 
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ولـلمؤمـنین الـعلمانـیین دور خـاص فـي ھـذا اإلسـھام، الـذي یـعود بـالـخیر عـلى األسـرة 
البشـریـة، والـذي تـضطلع الـكنیسة بـمسؤولـیتھ، ألنـھم یـّتسمون "بـالـطابـع الـعلمانـي" الـذي 
ُیـلزمـھم بـمھمة "إنـعاش الـنظام الـزمـني بـالـقیم المسـیحیة" بـأسـالـیب خـاصـة یسـتحیل 

استبدالھا. 
  

تعزیز كرامة الشخص 
37- اكـتشاف كـرامـة الـشخص البشـري،الـتي ال یـجوز انـتھاكـھا، ومـساعـدة اآلخـریـن عـلى 
ـدة، الـتي  اكـتشافـھا: تـلك ھـي الـمھّمة األسـاسـیة، وعـلى وجـٍھ مـا، الـمھمة الـرئـیسة والـموحِّ
تـلتزم بـھا الـكنیسة، وَعـْبرھـا الـمؤمـنون الـعلمانـیون، ف إطـار خـدمـة األسـرة البشـریـة الـتي 

ُدِعَیت إلیھا. 
إن اإلنـسان وحـده، بـین جـمیع المخـلوقـات األرضـیة، "شـخُص وذاُت واعـیة وحـّرة" وھـو 

تھا" (135).  بالتالي "محور" كل خالئق األرض و"ِقمَّ
إن كـرامـتھ كـشخص ھـي خـیر مـا یـملكھ، وبـفضلھا یكتسـب قـیمًة تـرفـعھ فـوق مسـتوى الـعالـم 
الــمادي بــأســره. لــقد قــال یــسوع: "مــاذا یــنفع اإلنــسان لــو ربــح الــعالــم كــلّھ وخســر 
نـفسھ؟" (مـر8/36). إن قـولـھ ھـذا یـنطوي عـلى حـقیقة أنـتروبـولـوجـّیة، جـدیـرة بـأن تـنیر 
ر بـما یـملك – وإن مـلك الـعالـم بـأسـره – بـل  طـریـقھ وتنّشـطھ، وھـي أن قـیمة اإلنـسان ال ُتـَقدَّ
بـما ھـو، فـي ذاتـھ.. وال تـعادل خـیرات الـدنـیا الـخیر الـكامـن فـي اإلنـسان، بـصفتھ شـخصاً، 

ھذا الخیر الذي ھو الشخص بعینھ. 
وتتجـلّى كـرامـة الـشخص، بـكل مـا فـیھا مـن روعـة، عـندمـا نـتأمـل فـي مـصدرھـا ومـصیرھـا: 
فـاإلنـسان المخـلوق عـلى صـورة هللا ومـثالـھ، والـمفتدى بـدم المسـیح الـثمین لـلغایـة، مـدعـوّ 
ألن یـكون "ابـناً فـي االبـن" وھـیكالً حـّیاً لـلروح، وغـایـُتھ شـركـة حـیاة مـع هللا أبـدیـة. وعـلیھ، 
فـإن كـل انـتھاك لـكرامـة الـكائـن البشـري الـشخصیة، یـنادي أمـام هللا بـالـثأر، وُیـصبح إھـانـةً 

لخالق اإلنسان. 
إن الـكائـن البشـري ھـو دائـماً، وبـفضل كـرامـتھ الـشخصیة، قـیمٌة فـي ذاتـھ، وألجـل ذاتـھ. 
ومـن ھـذا الـمنطلق یـجب الـنظر إلـیھ ومـعامـلتھ. وال یـجوز، فـي أّي حـال، أن ُیـْنَظر إلـیھ، 

وأن یعاَمل كمتاٍع ُیستخَدم، وكأنھ أداةٌ وشيء من األشیاء. 
وكـرامـة اإلنـسان الـشخصیة ھـي أسـاس الـمساواة بـین البشـر. وعـلیھ، یـتحتَّم رفـض كـل 
أشـكال الـتمییز، عـلى اخـتالفـھا، وھـي لـألسـف، ال تـزال ُتـماَرس عـلى األصـعدة الـعنصریـة 
واالقـتصادیـة واالجـتماعـیة والـقافـیة والسـیاسـیة والـجغرافـیة إلـخ... وھـي تـمّزق األسـرة 
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البشـریـة وُتـِذلـھا. إن كـل تـمییز یـنطوي عـلى ظـلٍم ال ُیـطاق عـلى اإلطـالق، لـیس فـقط بسـبب 
الـتوتـر والـشقاقـات الـتي ُیْحـِدثـھا فـي اللُحـمة االجـتماعـیة، بـل كـذلـك، وبـاألحـرى، بسـبب 
الـعار الـذي ُیـلحقھ بـكرامـة الـشخص، كـرامـة مـن یـقع ضـحیة ھـذا الـظلم، وبـاألخـص كـرامـة 

من یرتكبھ. 
وإذا كـانـت كـرامـة الـشخص أسـاس الـمساواة بـین البشـر فـإنـھا كـذلـك أسـاس الـمشاركـة 
والـتعاون بـینھم: ألن أصـول الـحوار والشـركـة كـامـنة، فـي الـنھایـة، فـي كـونـھم "مـا ُھـم" 

أكثر منھا في "ما لھم". 
والـكرامـة الـشخصیة ِمـْلٌك دائـم لـكل كـائـن بشـري. وإنـھ َلـِمن األمـور األسـاسـیة أن نـتَنبَّھ إلـى 
الـقوة المتفّجـرة الـكامـنة فـي ھـذه الـحقیقة، الـتي تـقوم عـلى وحـدانـیة الـشخص الـتي ال بـدیـل 
لـھا. وینجـم عـن ھـذا أن الـفرد یـقاوم، بـطریـقة ال ُتقھـر قـطعّیاً، كـل مـحاولـة َسـْحٍق وإبـادة، 
َتَتَسـتَّر وراء الجـماعـة والـمؤسـسة والـبنیة والـنظام. ولـیس الـشخص، فـي َفـْردیـتھ، رقـماً مـن 
األرقـام، وال حـلقًة فـي سـلسلة، وال ِتـْرسـاً فـي جـھاز. واإلعـالن، األكـثر فـعالـیة وإثـارة، 
ـد فـي أحـشاء امـرأة. وھـذا  لـقیمة كـل كـائـن بشـري، َصـَدر عـن ابـن هللا بـالـذات، عـندمـا تجسَّ

ما ال ینفّك یحّدثنا عنھ عید المیالد (136). 
  

احترام حق اإلنسان المنیع في الحیاة 
38- إن اإلقـرار الـعملي بـكرامـة الـكائـن البشـري الـشخصیة، یـفرض احـترام حـقوق 
الـشخص البشـري، والـدفـاع عـنھا وتـعزیـزھـا. إنـھا حـقوق طـبیعیة وشـامـلة، ال یـجوز 
انـتھاكـھا. ولـما كـانـت صـادرة عـن هللا نـفسھ، ال یـملك أحـد، أّیـاً كـان، أن یـبّدلـھا، وبـاألحـرى 

أن ُیلغیھا، سواء كان فرداً أو جماعة أو سلطة أو دولة. 
إن ُحـْرمـة الـشخص، الـتي ھـي انـعكاس لحـرمـة هللا الـمطلقة، تتجسـد أوالً وأسـاسـاً فـي 
حـرمـة الـحیاة البشـریـة. إنـھ مـن الـصواب حـقاً أن نتحـدث عـن حـقوق اإلنـسان – كـحّقھ فـي 
الـصحة والـمسكن والـعمل واألسـرة والـثقافـة – لـكننا نشـیع الـضالل والـوھـم، إذا تحـّدثـنا 
عـنھا، كـما یـفعلون فـي غـالـب األحـیان، بـدون أن نـدافـع، بـأقـصى مـا یـمكن مـن الـتصلّب، 
عنـ "الحـق فيـ الحـیاة" بصـفتھ الحـق األساـسيـ، ومنـطلق ساـئرـ حقـوق الشـخص، التـي ال 

وجود لھا بدونھ. 
ض، وال  إن الكـنیسة لمـ توـافقـ، فيـ یوـٍم منـ األیاـم، علـى االنتـھاكاـت الكـثیرة التـي تعـرَّ
یـزال یـتعّرض لـھا، حـق كـل كـائـن بشـري فـي الـحیاة، مـن جـانـب األفـراد أو السـلطات ذاتـھ. 
إن مـوضـوع ھـذا الـحق ھـو الـكائـن البشـري، فـي كـل مـرحـلٍة مـن مـراحـل ُنـمّوه، بـدءاً مـن 
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الـحبل بـھ إلـى مـوتـھ الـطبیعي، وفـي جـمیع حـاالتـھ: صـحیحاً كـان أو مـریـضاً، كـامـل الجسـد 
أو ُمـعاقـاً، غـنیاً أو ُمـعدمـاً. وقـد أعـلن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي ذلـك بـكل صـراحـة: "كـل مـا 
یـتعارض مـع الـحیاة ذاتـھا، وكـل أنـواع الـقتل واإلبـادة الجـماعـیة، واإلجـھاض، واإلجـھاز 
مد نـفسھ، وكـل مـا یـشكل انـتھاكـاً لسـالمـة الـشخص  عـلى الـمرضـى، واالنـتحار الـمتعَّ
البشـري، كـالـَبْتر والـتعذیـب الجسـدي والـمعنوي، واإلكـراه النفسـي، وكـل مـا ُیسـيء إلـى 
في، والَسـبي والـرق  كـرامـة اإلنـسان، كـأوضـاع الـحیاة غـیر اإلنـسانـیة، والـسجن الـتعسُّ
والـدعـارة، والـمتاجـرة بـالـنساء والـفتیان، وأوضـاع الـعمل الـُمِذلّـة الـتي تـحّول الـعمال إلـى 
مجـّرد أدوات لـإلنـتاج، بـدون مـراعـاة شـخصیتھم الحـّرة والـمسؤولـة... إن جـمیع ھـذه 
الـممارسـات وأمـثالـھا، ھـي فـي الـحقیقة ُمشـینة. وھـي، فـیما ُتفسـد الـحضارة، ُتـلحق الـعار 
بـالـذیـن یـقومـون بـھا أكـثر مـما ُتـلحقھ بـمن ُیـعانـونـھا، كـما أنـھا تـشكل إھـانـة جسـیمة لـكرامـة 

الخالق" (137). 
وإذا وجـب عـلى كـل إنـسان أن یـضطلع بـرسـالـة ومـسؤولـیة التسـلیم بـحق كـل كـائـن بشـري 
فـي الـكرامـة الـشخصیة، وأن یـدافـع عـن حـق اإلنـسان فـي الـحیاة، فـإن بـین الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین مـن ھـم مـدعـوون لـلقیام بھـذا الـواجـب بـصفة خـاصـة. إنـھم الـوالـدون والـمرّبـون، 

واألطباء والممرضون، وكل الذین یضطلعون بالسلطة االقتصادیة والسیاسیة. 
إن الـكنیسة، إذ تـرّحـب، فـي حـب وسـخاء، بـكل حـیاة بشـریـة، السـیما إذا كـانـت ھـذه الـحیاة 
ضـعیفة وسـقیمة، تـعیش الـیوم مـرحـلة أسـاسـیة مـن مـراحـل رسـالـتھا، َتـْعُظم أھـمیتھا بـقدر مـا 
 ً تنتشـر "ثـقافـة الـموت". "فـالـكنیسة تـؤمـن فـعالً إیـمانـاً راسـخاً بـأن الـحیاة البشـریـة تـبقى دائـما
ِھـبًة رائـعة مـن لـدن إلـھ الـجود، حـتى فـي حـالـة الـضعف واأللـم. وفـي مـواجـھة الـتشاؤم 
واألنـانـیة، الـلذي یـحجبان الـنور عـن الـعالـم، تـنحاز الـكنیسة إلـى الـحیاة، وتـعرف كـیف 
تـكتشف، فـي كـل حـیاٍة بشـریـة، روعـَة "الـَنَعم" و"آمـین" الـلذیـن یجّسـدان المسـیح (2كـو 
1/19 ورؤ 3/14). وھـي تـواجـھ "بـالـَنَعم" الـحي "الـال"، الـذي یـحتاج اإلنـسان والـعالـم 
ویــكّدرھــما. وھــكذا تحــمي الــكنیسة اإلنــسان والــعالــم مــمن یھــددون الــحیاة ویــنالــون 
مـنھا" (138). وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـمسؤولـین أكـثر مـن غـیرھـم عـن اسـتقبال 
الـحیاة مـباشـرًة، بـحكم دعـوتـھم أو مـھنتھم، أن یجّسـدوا ھـذا "الـَنَعم" الـذي تـواجـھ بـھ الـكنیسة 

الحیاة البشریة، وأن یجعلوه فاعالً. 
وعـلى ھـوامـش الـحیاة البشـریـة، َبـَرزت بـوضـوح إمـكانـات ومـسؤولـیات جـدیـدة، بـفضل 
االزدھـار الـرائـع، الـذي حـققتھ الـعلوم الـبیولـوجـیة والـطبیة، والـذي َتـزامـَن مـع تـقّدم 

54



الـتكنولـوجـیا الـمذھـل، بـحیث أصـبح اإلنـسان الـیوم قـادراً، لـیس فـقط عـلى مـراقـبة الـحیاة 
البشریة منذ نشأتھا، وفي المراحل األولى من نمّوھا، بل على التالعب بھا أیضاً. 

إن ضـمیر البشـریـة األخـالقـي ال یـمكن أن یـظّل غـریـباً عـن الُخـطى الـجّبارة الـتي حـققتھا 
الـقدرة الـتكنولـوجـیة، أو غـیر مـكترث لـھا، وقـد أحـرزت ھـذه الـقدرة بـدورھـا سـیطرًة، آخـذةً 
فـي االتـساع والـتعّمق، عـلى الـدیـنامـیات الـتي ُتشـرف عـلى اإلنـجاب، وعـلى الـمراحـل 
األولـى لـنمو الـشخص البشـري. رّبـما لـم یسـبق لـلحكمة أن اضـطلعت فـي یـوم مـن األیـام، 
بـقدر مـا تـضطلع الـیوم، وفـي ھـذا الـمضمار، بـدور مـرسـاة الـخالص الـوحـیدة، لـیتمّكن 
اإلنـسان، عـبر الـبحث الـعلمي والـبحث الـتطبیقي، مـن الـتصرُّف بـذكـاء ومـحبة، آخـذاً بـعین 
االعـتبار ُحـرمـة الـكرامـة الـشخصیة، الـتي ھـي مـن حـق كـل كـائـن بشـري، مـنذ أول لحـظة 
مـن وجـوده، بـل مـحیطاً بـاإلجـالل ھـذه الـكرامـة. وھـذا مـا یـتحقق عـندمـا یـلتزم الـعلم والـتقنیة 
بحـمایـة الـحیاة بـالـطرق المشـروعـة، وبـمعالـجة األمـراض مـنذ نـشأتـھا، رافـَضْین، بـاسـم 
كـرامـة الـبحث الـعلمي ذاتـھا، إجـراء عـملیات، ُتـتلف الـتراث الـتناسـلي لـلفرد ولـلجنس 

البشري (139). 
إن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـملتزمـین بـالـعلم والـتقنیة، عـلى اخـتالف اخـتصاصـاتـھم، وعـلى 
مـختلف الـُصُعد، وجـمیع الـذیـن یـضطلعون بـمسؤولـیات طـبیة واجـتماعـیة وتشـریـعیة أو 
اقـتصادیـة، عـلیھم أن یـواجـھوا بجـرأة "التحـدیـات" الـناشـئة عـن قـضایـا "الـبیوإتـیك" الجـدیـدة. 
"ویـتوّجـب عـلى المسـیحیین، كـما أعـلن آبـاء مجـمع األسـاقـفة، أن یـمارسـوا مـسؤولـیاتـھم 
كـمعلّمین لـلعلوم والـتكنولـوجـیا، ال كـعبید لـھا... وفـي مـنظور "التحـدیـات" الـمعنویـة، الـتي 
سـتطرحـھا الـقدرة الـتكنولـوجـیة الجـدیـدة والـھائـلة، والـتي سـتعّرض للخـطر، لـیس فـقط 
حـقوق البشـر األسـاسـیة، بـل الـذات الـبیولـوجـیة لـلجنس البشـري نـفسھا، ُیـصبح مـن األھـمیة 
بـمكان أن یـضطلع الـعلمانـیون المسـیحیون – تـساعـدھـم فـي ھـذا الـكنیسة جـمعاء – بـمھمة 
َرْبـط الـثقافـة بـمبادئ األَنِسـیَّة الـصحیحة، لـكي تـتم تـنمیة حـقوق اإلنـسان والـدفـاع عـنھا، 
عـلى أسـاس دیـنامـّي وراسـخ فـي ذات جـوھـره، ھـذا الـجوھـر الـذي أعـلنتھ الـكرازة اإلنـجیلیة 

للبشر" (140). 
إنـنا الـیوم جـمیعاً فـي حـاجـة مـلّحة إلـى أقـصى مـا یـمكن مـن الـَتَیقُّظ، لـمواجـھة ظـاھـرة 
الـتركـیز عـلى الـطاقـة، السـیما الـطاقـة الـتكنولـوجـیة. وھـذا الـتركـیز یـرمـي إلـى الـتالعـب، 
لـیس فـقط بـالـذات الـبیولـوجـیة، بـل بـقرارِة ضـمیر البشـر أیـضاً، وأنـماط حـیاتـھم، وھـكذا 

ُیضاعف خطر التمییز بین البشر، َوَوْضع شعوٍب بأسرھا على ھامش المجتمع. 
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أحرار في الدعاء باسم هللا 
39- إن احـترام كـرامـة الـشخص، الـذي یسـتوجـب الـدفـاع عـن حـقوق اإلنـسان، وتـعزیـز 
ھـذه الـحقوق، یـفرض ضـرورة االعـتراف بـما لـإلنـسان مـن ُبـْعٍد دیـنّي. ولـسنا ھـنا بـصدد 
ضـرورٍة "مـذھـبیة" ال غـیر، بـل ضـرورٍة تـمتدُّ جـذورھـا الـدائـمة فـي واقـع اإلنـسان 
ووجـوده. ونـحن بـا� "نـحیا ونتحـّرك ونـوجـد". (أع 17/28) وإذا لـم یـقر الجـمیع بھـذا 
الـواقـع، فـإن لجـمیع الـمقتنعین بـھ الـحق فـي أن ُیـحترم إیـمانـھم، ومـا ینجـم عـن ھـذا اإلیـمان 
مـن خـیارات الـحیاة، الـفردیـة مـنھا والجـماعـیة. ھـذا ھـو مـضمون الـحق فـي حـریـة الـضمیر 
وحـیة الـُمعتقد. واالعـتراف الـعملّي بھـذا الـحق ھـو مـن أنـَبل ثـروات الـشعوب، ومـن 
واجـباتـھا األكـثر خـطورة، إذا شـاءت حـقاً أن تـؤّمـن خـیر الـشخص والـمجتمع: "إن الحـریـة 
الـدیـنیة، الـتي تـقتضیھا عـلى الـدوام كـرامـة كـل إنـسان، ھـي حجـر الـزاویـة فـي صـرح حـقوق 
اإلنـسان، وھـي بـالـتالـي مـن الـمقّومـات الـثابـتة لـخیر الـشخص وخـیر الـمجتمع بـأسـره، فـضالً 
عـن االنشـراح الـشخصي الـذي ُتـضفیھ عـلى كـل إنـسان. ویـترتـب عـلى ھـذا أن حـریـة 
األفـراد والجـماعـات فـي الـمجاھـرة بـدیـنھا ومـمارسـتھ، ھـي عـنصر أسـاسـي لـلعیش 
المشـترك والسـلمّي بـین الـناس... والـحق الـمدنـي واالجـتماعـي فـي الحـریـة الـدیـنیة، لـكوِنـھ 
َیـطال دائـرة الـروح فـي الـعمق، یتجـلّى كـَمْرِجـٍع، وعـلى وجـھ مـا، كـمقیاٍس لـسائـر الـحقوق 

األساسیة" (141). 
ولـم یـنَس مجـمع األسـاقـفة الـكثیریـن مـن اإلخـوة واألخـوات، الـذیـن ال یـْنعمون بـعُد بھـذا 
الــحق، ویــواجــھون الــكثیر مــن الشــدائــد، والــعیش عــلى ھــامــش الــمجتمع، واآلالم 
واالضـطھادات، والـموت أحـیانـاً، ألنـھم شھـروا إیـمانـھم. إن الـعدد األكـبر مـنھم، ھـم مـن 
اإلخـوة واألخـوات الـمؤمـنین الـعلمانـیین. والتبشـیر بـاإلنـجیل والـشھادة لـھ بـحیاة مسـیحیة، 
فـي ِخـضّم األلـم واالسـتشھاد، یـشّكالن قـمة رسـالـة تـالمـیذ المسـیح، كـما أن مـحبة الـرب 
یـسوع إلـى حـد بـذل الـحیاة ألجـلھ، ھـي َمـْوِرد خـصیب لـلغایـة، ُیـسھم فـي بـناء الـكنیسة. ھـكذا 
تشھـد الـكرمـة السـرّیـة لِـِخْصِبھا، عـلى حـد قـول الـقدیـس أغـوسـطینوس: "إن ھـذه الـكرمـة، 
كـما ورد اإلعـالن عـنھا، عـلى فـم األنـبیاء والـرب نـفسھ، كـانـت تنشـر عـلى الـعالـم بـأسـره 
أغصانھا المثقلة بالثمار، وتزداد قوًة كلما ازداد ارتواؤھا بدم الشھداء الغزیر" (142). 
إن الـكنیسة بـأسـرھـا َمـدیـنة بـالـشكر الـعمیق ألولـئك الـذیـن كـانـوا لـلناس قـدوًة، وبـذلـوا الـذات. 
وھــي تجــد فــي ھــؤالء المســیحیین األســخیاء حــافــزاً لــتنطلق مجــدداً فــي حــیاة مــقدســة 
ورسـولـیة. ولھـذا رأى آبـاء مجـمع األسـاقـفة أن الـواجـب یـقضي بـنوع خـاص، "بـأن 
یـشكروا الـعلمانـیین الـذي ال یـكلّون مـن الـشھادة إلیـمانـھم، وقـد بـقوا أوفـیاء فـي اتـحادھـم 
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بـكرسـي رومـا الـرسـولـي، عـلى الـرغـم مـن الـقیود الـمفروضـة عـلى حـریـتھم، وحـرمـانـھم مـن 
الخـدام الـروحـیین. إنـھم یـجازفـون بـحیاتـھم ذاتـھا. وھـكذا یشھـد الـعلمانـیون لـطابـع أسـاسـي 
مـمیز لـلكنیسة، أال وھـو أن كـنیسة هللا ولـیدة الـنعمة اإللھـیة. ویتجـلّى ھـذا، عـلى الـوجـھ 

األسمى، في االستشھاد" (143). 
كـل مـا قـلناه إلـى اآلن، بـصدد احـترام كـرامـة الـشخص، واالعـتراف بـحقوق اإلنـسان، 
ُیحـّمل بـالـطبع كـل مسـیحي وكـل إنـسان مـسؤولـیة الـتقّید بـھ. لـكّنا نـلفت االنـتباه فـوراً إلـى أن 
لھـذه الـقضیة ُبـعداً عـالـمیاً. إنـھا تـطال فـعالً مجـموعـات بشـریـة بـكامـلھا، بـل شـعوبـاً بـأسـرھـا، 
انـُتِزَعـت مـنھا حـقوقـھا األسـاسـیة بـعنف. وقـد شـجبت الـرسـالـة الـبابـاویـة الـعامـة "فـي االھـتمام 

بالشأن االجتماعي" بصراحٍة كل أشكال التفاوت في التنمیة بین مختلف العوالم. 
إن احـترام الـشخص البشـري یـتجاوز إطـار المسـلكّیة الـفردیـة. فـھو الـمقیاس األسـاسـي، 
َوْلـَنقل إنـھ بـمثابـة الـركـیزة األسـاسـیة، الـتي یـجب أن تـقوم عـلیھا ُبـنیة الـمجتمع نـفسھ، ألن 

الشخص ھو غایة المجتمع بأسره. 
وعـلیھ، فـإن مـسؤولـیة خـدمـة الـمجتمع مـرتـبطة ارتـباطـاً وثـیقاً بـمسؤولـیة خـدمـة الـشخص، 
وانـطالقـاً مـن ھـذا الـواقـع، نسـتطیع أن نحـدد، بـصفة إجـمالـیة، رسـالـة بـث الـروح المسـیحیة 
فـي الـنظام الـزمـني. وھـي الـرسـالـة الـتي ُدِعـَي الـمؤمـنون لـلقیام بـھا، بـما یـملكون مـن وسـائـل 

خاصة ونوعیة. 
  

األسرة ھي المجال األول لاللتزام الجماعي 
40- إن الـُبْنیة الـطبیعیة لـلشخص البشـري تـنطوي عـلى ُبـْعٍد اجـتماعـي، ألن دعـوتـھ إلـى 
الـعیش فـي شـركـة مـع اآلخـریـن وإلـى ھـبة ذاتـھ لـھم، تـتغلغل فـي أعـماقـھ: "إن هللا الـذي 
یـرعـى الجـمیع كـأٍب، شـاء أن یـؤلّـف مـن جـمیع الـناس أسـرة واحـدة، وان یـعامـل بـعضھم 
بـعضاً كـإخـوة" (144). وعـلیھ، فـإن "الـمجتمع" الـذي ھـو ثـمرة طـابـع اإلنـسان االجـتماعـي 

وعالمتھ، یتجلّى في كامل حقیقتھ حیث یكون "َتَجمُّع" أشخاص. 
ھــناك تــرابــط وتــبادل بــین الــشخص والــمجتمع: وكــل مــا ُیــْعَمل لــخیر الــشخص یخــدم 
الـمجتمع، وكـل خـدمـة ُتْسـَدى لـلمجتمع تـعود بـالـخیر عـلى الـشخص. ولھـذا فـإن الـتزام 
الـمؤمـنین الـعلمانـیین الـرسـولـي، عـلى الـصعید الـزمـني، یـعني دائـماً، وبـال انـفصال، خـدمـةً 

دى للبشر جمیعاً.  دى للشخص الفردي، في وحدانیتھ الفریدة، كما ُتٔوَ ُتٔوَ
ـد، أوالً وأصـالً، فـي الـزوجـین واألسـرة: "إن هللا، مـنذ  إن الـُبْعد االجـتماعـي لـلشخص تجسَّ
الـبدء، لـم یخـلق اإلنـسان وحـیداً. "ذكـراً وأنـثى خـلقھما" (تـك 1/27). إن مـجتمع الـرجـل 
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والـمرأة كـان التجسـید األول للشـركـة بـین األشـخاص" (145). وقـد أعـاد یـسوع إلـى 
الـزوجـین كـرامـتھما كـامـلًة، وإلـى األسـرة تـراُبـطھا (مـتى 19/3-9) كـما أوضـح بـولـس 
عـالقـة الـزواج الـعمیقة بسـر المسـیح والـكنیسة (أف 5/22 و6/4 وكـول 3/18- 21 

و1بط 7-3/1). 
إن الـمجال األول اللـتزام الـمؤمـنین الـعلمانـیین االجـتماعـي، یـتمّثل فـي الـزوجـین واألسـرة. 
وھـو الـتزام ال یـمكن االضـطالع بـھ، كـما یـجب، إالّ عـبر اإلیـمان الـراسـخ بـدور األسـرة 

الفرید، والذي ال بدیل لھ، في تنمیة المجتمع والكنیسة ذاتھا. 
إن األســرة، بــصفتھا مھــد الــحیاة والــحب، حــیث "یــولــد" اإلنــسان و"یــكبر" ھــي خــلیة 
الـمجتمع األسـاسـیة. ویـجب أن یحـظى مـجتمع األسـرة ھـذا بـاھـتمام مـمیز، السـیما كـل مـرة 
تـجف فـیھ یـنابـیع الـحیاة، بسـبب األنـانـیة البشـریـة، والحـمالت ضـد اإلنـجاب، وحـاالت الـفقر 
والـبؤس الجسـدي والـثقافـي واألخـالقـي، والـنزعـة إلـى اإلسـراف فـي الـلذة، والسـباق إلـى 
االسـتھالك، فـیما تـعبث اإلیـدیـولـوجـیات واألنـظمة الـمختلفة، وغـیاب الـعنایـة والـحب، بـدور 

األسرة التربوي الخاص. 
م، ال یـعتمد عـلى الـتثقیف  ـع وعـمیق ومـنظَّ ویـتحّتم، فـي ھـذه الـحاالت، الـقیام بـعمل مـوسَّ
وحـده، بـل عـلى الـوسـائـل االقـتصادیـة والـمؤسـسات التشـریـعیة أیـضاً، لـكیما نـؤّمـن لـألسـرة 

مكانھا، كمجاٍل أول ألْنَسنة الشخص والمجتمع. 
إن الـتزام الـمؤمـنین الـعلمانـیین الـرسـولـي تـجاه األسـرة، یـرمـي أوالً إلـى َجـْعلھا تـعي 
ھـویـتھا، بـصفتھا نـواة الـمجتمع األسـاسـیة، ودورھـا الـفریـد فـي الـمجتمع، بـحیث تـضطلع، 
أكـثر فـأكـثر، ِبـَدور المحـرك األول، الـفاعـل والـمسؤول، فـتقوم بـتنمیة ذاتـھا والـمشاركـة فـي 
الـحیاة االجـتماعـیة. وبھـذه الـطریـقة، یتھـیأ لـألسـرة، بـل یـتوجـب عـلیھا، أن تـفرض عـلى 
الجـمیع، وعـلى السـلطات الـعامـة أوالً، احـترام حـقوقـھا. وھـكذا ُتـنقذ ذاتـھا، وتـنقذ بـذات 

الفعل المجتمع نفسھ. 
إن مـا ورد فـي اإلرشـاد "فـي وظـائـف الـعائـلة المسـیحیة فـي عـالـم الـیوم" بـشأن مـشاركـة 
األسـرة فـي تـنمیة الـمجتمع، (146) ومـا عـبَّر عـنھ كـرسـي رومـا الـرسـولـي فـي "شـرعـة 
حـقوق األسـرة" بـناًء عـلى تـمنّیات مجـمع األسـاقـفة، الـمنعقد فـي عـام 1980، یـشكالن 
بـرنـامـج عـمل، كـامـالً وُعـضویـاً، لجـمیع الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـمعنیین، كـّل مـن مـوضـعھ، 
بـتنمیة ِقـَیم األسـرة وتـلبیة حـاجـاتـھا. ویـجب تـنفیذ ھـذا الـبرنـامـج بـالسـرعـة والـتصمیم، الـذیـن 
ـھة ضـد اسـتقرار األسـرة وتـكاثـِرھـا، كـما  تـقتضیھما خـطورة التھـدیـدات الـمتصاعـدة، الـموجَّ
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یـقتضیھما تـصاعـد الـمحاوالت، الـضاغـطة والـمنظمة، لـتحیید األسـرة، وإلـغاء دورھـا 
االجتماعي. 

وتـدلّـنا الـخبرة عـلى أن حـضارة الـشعوب وتـرابـطھا مـنوطـان، بـصفة خـاصـة، بمسـتوى 
أُسرـاتھـا اإلنسـانيـ. منـ ھنـا یستـمد االلتـزام الرـسوـليـ، تجـاه األسرـة، قیـمًة اجتـماعیـة ال 
مـثیل لـھا. والـكنیسة مـقتنعة كـل االقـتناع بھـذا األمـر، وھـي تـدرك أن "مسـتقبل البشـریـة 

یمّر عبر األسرة" (147). 
  

المحبة روح التضامن ودعامتھ 
41- إن خـدمـة الـمجتمع تتجسـد وتـتحقق بـأسـالـیب مـختلفة، بـدءاً بـالحـّرة مـنھا والـالشـكلیة، 
مـة إلـى أشـخاص عـلى  وانـتھاًء بـتلك الـتي تـرتـدي طـابـعاً مـؤسسـیاً، أي بـدءاً بـالـمعونـة الـمقدَّ

مة إلى تجّمعات مختلفة وجماعات أشخاص.  انفراد، وانتھاًء بالمعونة المقدَّ
والـكنیسة جـمعاء، بـصفتھا كـنیسة، مـدعـّوة مـباشـرة لخـدمـة الـمحبة: "إن الـكنیسة الـمقدسـة، 
ـدة حـول المسـیح  إذ تـقرن ولـیمة الـمحبة بـالـعشاء اإلفـخارسـتي، قـد ظھـرت بـأجـمعھا مـوحَّ
بـربـاط الـمحبة. وھـي ُتـعَرف، فـي كـل حـین، مـن خـالل عـالمـة الـمحبة ھـذه. وفـیما تـبتھج 
بـمبادرات اآلخـریـن فـي ھـذا الـمجال، تـعتبر أعـمال الـمحبة جـزءاً مـن رسـالـتھا الـخاصـة 
بـھا، وحـقاً ال یـجوز لـھا التخـلي عـنھ. ولھـذا فـإّن أعـمال الـرحـمة الـتي تـمارسـھا تـجاه الـفقراء 
والـضعفاء، والـمشاریـع الـمدعـوة خـیریـة، وتـلك الـتي تـقوم عـلى الـتعاون الـمتبادل، لـلتخفیف 
مـن اآلالم البشـریـة الـمتنوعـة، تـحتل فـي الـكنیسة مـكانـة خـاصـة" (148). كـما أن مـحبة 
الـقریـب، الـتي ُتـماَرس الـیوم، كـما فـي الـماضـي، مـن خـالل أعـمال الـرحـمة الجسـدیـة 
والــروحــیة، تــمّثل الــمضمون – الــمباَشــر والــشائــع والــعادي إلــى أبــعد حــد – اللــتزام 

المؤمنین العلمانیین النوعي، القائم على بث الروح المسیحیة في النظام الزمني. 
وإذ یـمارس الـمؤمـنون الـعلمانـیون مـحبة الـقریـب، فـإنـھم یـعیشون مـشاركـتھم فـي وظـیفة 
المسـیح الـملوكـیة، أعـني فـي سـلطة ابـن اإلنـسان، الـذي جـاء لَیخـدم ال لُیخـَدم (مـر10/45) 
وُیـعلنون ھـذه الـمشاركـة. إّنـھم یـعیشون ھـذه الـمشاركـة وُیـعلنونـھا بـاألسـلوب األكـثر بـساطـة، 
الـذي ھـو فـي مـتناول الجـمیع، فـي كـل وقـت. وكـذلـك بـاألسـلوب األكـثر إثـارة، ألن الـمحبة 
ھـي الِھـبة األسـمى الـتي یـقدمـھا الـروح لـبناء الـكنیسة، (1كـو 13/13) ولـخیر البشـریـة. إن 
المحبة تنّشط بالفعل التضامن الفاعل وتدعمھ، متنّبھة جداً لكافة حاجات الكائن البشري. 
إن ِمـثل ھـذه الـمحبة، الـتي ال یـمارسـھا األفـراد وحـدھـم، بـل تـمارسـھا أیـضاً جـمعیات 
وجـماعـات، مـتضامـنة فـي مـا بـینھا، ھـي ضـروریـة اآلن وفـي كـل حـین، ولـن یسـتطیع أن 
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یحـلَّ محـلھا شـيء وال إنـسان وال الـعدیـد مـن الـمؤسـسات والـمبادرات الـعامـة ذاتـھا، بـالـرغـم 
مـما تـبذلـھ مـن جـھود، لـتلبیة حـاجـات الـشعب، الـتي غـالـباً مـا تـكون جسـیمة ومـتشّعبة فـي 
أیـامـنا. ومـن بـاب الـمفارقـة نـقول إن ھـذه الـمحبة أضـحت أكـثر ضـرورة، ألن الـمؤسـسات 
الـتي صـارت مـعقَّدة فـي تـنظیمھا، والـتي تـطمع فـي إدارة كـل مـال حـّر، تـصبح غـیر فـاعـلة، 
بسـبب الـتوظـیفّیة الـالشـخصیة، والـدیـوانـّیة الـمتطرفـة، والـمصالـح الـخاصـة الـمفرطـة، 

والالمباالة المستسھلة والشاملة. 
وفــي ھــذا الســیاق بــالــذات، اســتمّرت فــي الــبروز واالنــتشار، الســیما فــي الــمجتمعات 
الـمنّظمة، ُصـور مـختلفة مـن الـتّطوع الـمجانـي، تـتمثل فـي عـدد وافـر مـن الخـدمـات 
والـمشاریـع. وھـذا الـتطّوع، إذا الـتزم بـمضمونـھ، كخـدمـٍة مـجانـیة فـي سـبیل األشـخاص، 
السـیما األكـثر عـوزاً مـنھ، واألكـثر إھـماالً مـن ِقـْبل الـمؤسـسات االجـتماعـیة ذاتـھا، ُیـعتبر 
تجسـیداً ھـامـاً لـلرسـالـة الـتي یـضطلع فـیھا الـمؤمـنون الـعلمانـیون، رجـاالً ونـساًء، بـدورٍ 

ممّیز. 
  

المنتفعون من الحیاة السیاسیة والمشاركون فیھا 
42- ال یـمكن فـصل الـمحبة، الـموضـوعـة فـي خـدمـة الـشخص، عـن الـعدالـة. فـكلتاھـما 
تـفرضـان، كـلُّ بـأسـلوبـھا الـخاص، االعـتراف الـكامـل والـفعلي بـحقوق الـشخص، الـذي مـن 
أجـلھ ُوجـد الـمجتمع وجـمیع ُبـْنیاتـھ ومـؤسـساتـھ (149). وإذا شـاء الـمؤمـنون الـعلمانـیون أن 
یـبّثوا الـروح المسـیحیة فـي الـنظام الـزمـني، بـالـمعنى الـذي أوردنـاه، أي عـن طـریـق خـدمـة 
الـشخص والـمجتمع، ال یـجوز لـھم قـطعیاً التخـلي عـن الـمشاركـة فـي "السـیاسـة" أي عـن 
الـنشاط االقـتصادي واالجـتماعـي والتشـریـعي واإلداري والـثقافـي، الـمتعدد األشـكال، الـذي 
یسـتھدف تـعزیـز الـخیر الـعام، ُعـضویـاً وعـبر الـمؤسـسات. وھـذا مـا أّكـده آبـاء مجـمع 
األسـاقـفة مـراراً: یـحق للجـمیع، ولـكل فـرد، بـل یـتوّجـب عـلیھم أن یـشاركـوا فـي السـیاسـة. 
ویـمكن لھـذه الـمشاركـة أن تـتحقق مـن خـالل أشـكال ومسـتویـات ومـھمات ومـسؤولـیات، 
ـھة فـي غـالـب األحـیان، إلـى رجـال  مـتنوعـة ومـتكامـلة إلـى حـد كـبیر. أمـا االتـھامـات، الـموجَّ
الـحكومـة والمجـلس الـنیابـي والـطبقة المسـیطرة واألحـزاب السـیاسـیة، والـناعـتة إیـاھـم 
بـالـنفعیة والھـیام بـالسـلطة واألنـانـیة والـرشـوة، فـضالً عـن الـرأي الـشائـع بـأن السـیاسـة 
تـعّرض بـالـضرورة أربـابـھا النھـیار األخـالق، كـل ھـذه االتـھامـات ال تـبّرر عـلى اإلطـالق، 

التشكك وغیاب المسیحیین عن مسرح الدولة. 
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وعـلى الـنقیض مـن ذلـك، كـان للمجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي تـصریـح لـھ مـغزاه: "إن الـكنیسة 
ر، إلــى حــٍد كــبیر، نــشاط أولــئك الــذیــن یــكّرســون أنــفسھم لــخیر الــدولــة،  ُتجــلُّ وُتــقدَّ

ویضطلعون بمھماتھا، خدمًة للجمیع" (150). 
إن الـمقیاس األسـاسـي لسـیاسـة تـضطلع بـخیر الـشخص والـمجتمع، ھـو َسـْعیھا لـتحقیق 
الـخیر الـعام، بـصفتھ خـیر جـمیع الـناس، وخـیر كـل إنـسان، خـیراً ُتـقّدمـھ، فـیما یـكفلھ تـرحـیبٌ 
حـر ومـسؤول، مـن ِقـَبل األشـخاص، أفـراداً وجـماعـات: "لـقد ُوجـدت الجـماعـة السـیاسـیة 
لـتحقیق الـخیر الـعام، الـذي یـبّرر وجـودھـا تـبریـراً كـامـالً، وُیـبرز مـفھومـھا، ومـنھ تسـتمد 
حـقھا الـخاص. ویـشمل الـخیر الـعام ُمْجـَمل أوضـاع الـحیاة االجـتماعـیة، الـتي ُتـتیح للبشـر 

وللعائالت والجماعات أن تحقق ذاتھا بطریقة أكمل وأسھل" (151). 
وإن سـیاسـة لـخیر الـشخص وخـیر الـمجتمع، تـتوجـھ بـاسـتمرار صـوب الـدفـاع عـن الـعدالـة 
وتـعزیـز وجـودھـا، بـصفتھا "فـضیلة" یـجب تنشـئة الجـمیع عـلیھا، "وطـاقـة" أدبـیة، تـدعـم 
جـھود الـذیـن یـحاولـون تـعزیـز حـقوق الـناس جـمیعاً، وحـقوق كـل فـرد مـنھ، وإیـقاظ َوْعـیھم 

لواجباتھم، انطالقاً من كرامة الكائن البشري الشخصیة. 
إن مـمارسـة السـلطة السـیاسـیة یـجب أن تـرتـكز عـلى روح الخـدمـة، الـتي، إذا اقـترنـت 
 ً بـالـكفاءة والـفعالـیة الـضروریـتین، أصـبحت ضـروریـة لـَجْعِل عـمل السـیاسـیین صـافـیا
وشـریـفاً، عـلى الـوجـھ الـذي یـطالـب بـھ الـشعب بـحق. وھـذا یـتطلب تـصّدیـاً ُمـعلناً لـبعض 
اإلغـراءات واالنـتصار عـلیھا. ومـن ھـذه اإلغـراءات الـلجوء إلـى مـناورات خسـیسة، وإلـى 
الـكذب واخـتالس أمـوال الـدولـة، لـصالـح بـعض األشـخاص، أو بھـدف كسـب األنـصار، 
واسـتعمال أسـالـیب مـلتویـة وغـیر شـرعـیة، لـلوصـول إلـى السـلطة واالحـتفاظ بـھا والـتوسـع 

فیھا بأي ثمن. 
ومـما ال شـك فـي الـبّتة، أنـھ یـتوجـب عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـملتزمـین بـالـعمل 
السـیاسـي، أن یـراعـوا اسـتقاللـیة الـشؤون األرضـیة، بـالـمفھوم الـذي یحـدده الـدسـتور 
المجـمعي "فـرح ورجـاء" : "إنـھ َلـِمَن الـمھم لـلغایـة أن َنـعي وعـیاً صـحیحاً الـعالقـات 
الـواجـب قـیامـھا بـین الجـماعـة السـیاسـیة والـكنیسة، وأن نـمّیز بـوضـوح بـین األعـمال الـتي 
یــقوم بــھا الــمؤمــنون، أفــراداً أو جــماعــات، بــاســمھم الــخاص كــمواطــنین، مســتلھمین 
ضـمیرھـم المسـیحي، وتـلك الـتي یـقومـون بـھا بـاسـم الـكنیسة، مـتضامـنین مـع رعـاتـھ. وإذ 
تـعي الـكنیسة حـدود مـھمتھا وصـالحـیاتـھا، وال تخـلط، بـأي حـال، بـینھا وبـین الجـماعـة 
السـیاسـیة، وال تـرتـبط بـأي نـظام سـیاسـي، فـإنـھا تـبقى عـالمـًة لـما یـتمّیز بـھ الـشخص 
البشـري مـن سـمو الـطابـع، وصـائـنًة لھـذا الـطابـع" (152). ویـتوجـب عـلى الـمؤمـنین 
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الـعلمانـیین، فـي ذات الـوقـت – ومـن بـاب الـحاجـة الـماسـة والـمسؤولـیة – أن یشھـدوا لـلقیم 
اإلنـسانـیة واإلنـجیلیة، الـمرتـبطة ارتـباطـاً وثـیقاً بـالـنشاط السـیاسـي ذاتـھ، كـالحـریـة والـعدالـة، 
والـتضامـن والـتفانـي الـصادق، وغـیر الـُمغِرض، فـي سـبیل الـخیر الـعام، وبـساطـة نـمط 
الـحیاة، والـحب الـتفضیلي لـلفقراء ولـلطبقة األدنـى مـن البشـر. وھـذا یـتطلّب مـن الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین أن یسـتمدوا مـن مـشاركـتھم الـفعلیة فـي حـیاة الـكنیسة، انـطالقـًة روحـیة مـتزایـدة، 
وأن یسـتنیروا بـعقیدتـھا االجـتماعـیة. وعـلى الجـماعـات المسـیحیة أن تـقف إلـى جـانـبھم، 

وتساعدھم في ھذه المھمة، باالشتراك مع رعاتھا (153). 
إن الـتضامـن ھـو الـنھج والـوسـیلة الـواجـب اعـتمادھـما لـتحقیق سـیاسـٍة، تھـدف إلـى تـنمیة 
بشـریـة صـحیحة. ویـتطلب ھـذا الـتضامـن مـشاركـة فـاعـلة ومـسؤولـة، فـي الـحیاة السـیاسـیة، 
مـن ِقـَبل كـل مـواطـن، ومـن التجـمعات الـمتنوعـة، بـدءاً مـن الـنقابـات، وانـتھاًء بـاألحـزاب. 
فـكلنا مـعاً، وكـل فـرد مـنا، مـنتفعون مـن ھـذه الـحیاة السـیاسـیة، ومـشاركـون فـاعـلون فـیھا فـي 
ذات الـوقـت. وانـطالقـاً مـن ھـذا التنسـیق، لـیس الـتضامـن، كـما أعـلّنا فـي رسـالـتنا الـعامـة 
"االھـتمام بـالـشأن االجـتماعـي" "مجـرد عـاطـفة شـفقة ُمـْبَھمة، وحـناٍن سـطحي، نـشعر بـھا، 
أمـام الشـرور الـتي تـحیق بـالـكثیریـن مـن البشـر، قـریـبین وبـعیدیـن. إن الـتضامـن، عـلى 
عـكس ذلـك، عـزٌم ثـابـث ودائـب عـلى االلـتزام بـالـخیر الـعام، وبـعبارة ٍ أخـرى، بـخیر الجـمیع 

وخیر كل فرٍد لنكون جمیعاً مسؤولین حقاً عن الجمیع" (154). 
ویـجب أن یـتحقق السـیاسـي الـیوم عـلى مسـتوى خـط أفـٍق یـتجاوز حـدود كـل أمـة، أو كـل 

مجموعة أمم، ویتخذ أبعاداً قاریة أو عالمیة. 
إن ثـمرة الـنشاط السـیاسـي الـمتضامـن، الـتي یـرغـب فـیھا الجـمیع، والـتي ال تـزال بـعیدة عـن 
الـنضوج، ھـي السـالم وال یـجوز لـلمؤمـنین الـعلمانـیین أن یـكونـوا غـیر مـبالـین، مـتجاھـلین 
أو مـتكاسـلین، إزاء كـل مـا یـشكل رفـضاً للسـالم أو یـعرضـھ للخـطر، كـالـعنف والحـرب 
والـتعذیـب واإلرھـاب والـمعتقالت وِعـْسَكرة السـیاسـة، وسـباق التسـلُّح والتھـدیـد الـنووي. بـل 
یـجب عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، عـلى الـنقیض مـن ذلـك وبـصفتھم تـالمـیذ یـسوع المسـیح 
"مـلك السـالم" (مـتى5/9) عـن طـریـق تـوبـة الـقلب، والـعمل عـلى تـعزیـز الـحق والحـریـة 

والعدالة والمحبة، وھي أسس السالم، التي ال تتبدل (155). 
وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـالـتعاون مـع جـمیع الـذي یـطلبون السـالم ُمْخـلِصین، وَعـْبر 
الـمنظمات الـمختصة والـمؤسـسات الـوطـنیة والـدولـیة، أن یـشجعوا الـعمل الـتربـوي الـدقـیق، 
الـذي مـن شـأنـھ أن یـتغلب عـلى ثـقافـة التسـلط، الـمعتِمدة عـلى األنـانـیة والـبغضاء، واألخـذ 
بـالـثأر والـعداوة، وأن یـنّمي ثـقافـة الـتضامـن، عـلى جـمیع المسـتویـات. إن ھـذا الـتضامـن ھـو 
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فـعالً "السـبیل إلـى السـالم والـتنمیة" (156). وانـطالقـاً مـن ھـذا الـمنظور، دعـا آبـاء مجـمع 
ـھ نـحو  األسـاقـفة المسـیحیین إلـى َنـْبذ كـل أشـكال الـعنف الـمرفـوضـة، وإلـى تـعزیـز الـتوجُّ

الحوار والسالم، وااللتزام بإقامة نظاٍم اجتماعي ودولي عادل (157). 
  

تحدید موقع اإلنسان في قلب الحیاة االقتصادیة – االجتماعیة 
43- إن الخـدمـة الـتي یـقّدمـھا الـمؤمـنون الـعلمانـیون فـي سـبیل الـمجتمع، تـرّكـز عـملھا 
األســاســي عــلى الــقضیة االقــتصادیــة – االجــتماعــیة، الــتي نجــد مــفتاحــھا فــي مــنّظمة 

"العمل". 
وقـد ذّكـرتـنا أخـیراً الـرسـالـة الـبابـویـة الـعامـة "االھـتمام بـالـشأن االجـتماعـي" بخـطورة ھـذه 
الـقضایـا، فـي الـوقـت الـحاضـر، إذا تـناولـناھـا فـي إطـار الـنظرة الـشامـلة إلـى الـتنمیة، وفـي 
ضـوء الحـل الـذي تـقدمـھ عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة. وإنـا نـرغـب رغـبًة حـارة فـي أن 

ُنحیَلكم جمیعاً، السیما المؤمنین العلمانیین، إلى ھذه الرسالة العامة. 
ة لجـمیع الـناس. وفـي ھـذا الـمبدأ تـكمن إحـدى الـنقاط األسـاسـیة،  إن خـیرات األرض ُمـَعدَّ
الـتي تـتمحور حـولـھا عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة. لـقد شـاء الـتدبـیر اإللھـي أن تـكون خـیرات 
األرض فـي خـدمـة جـمیع الـناس، وكـل مـنھم، كـوسـیلة لـتنمیة حـیاة بشـریـة حـقیقیة. ولـلملكیة 
الـخاصـة دور اجـتماعـي جـوھـري فـي تـحقیق ھـذه الـغایـة. والـعمل الـذي یـقوم بـھ الـرجـل 
والـمرأة، والـذي ھـو مـن حـقوق كـل شـخص بشـري، ومـن واجـباتـھ، یـمّثل، فـي الـواقـع، 

وبالدرجة األولى، األداة العادیة والمباشرة لتنمیة الحیاة االقتصادیة. 
إن ھـذا كـلھ یـندرج، بـنوٍع خـاص، فـي رسـالـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین. ویحـدد المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي، بـصفة إجـمالـیة، غـایـة حـضورھـم ونـشاطـھم، وعـالمـة ھـذا الـحضور 
وھـذا الـنشاط: "یـجب أن ُنِجـل ونـعزز، فـي إطـار الـحیاة االقـتصادیـة، واالجـتماعـیة أیـضاً، 
كـرامـة الـشخص البشـري ودعـوتـھ بـكامـلھا، وخـیر الـمجتمع بـأسـره، ألن اإلنـسان ھـو، فـي 

الواقع، صانع الحیاة االقتصادیة – االجتماعیة كلھا ومحورھا وغایتھا" (158). 
ولـیكن الـمؤمـنون الـعلمانـیون، فـي إطـار الـَتغّیرات الـتي تسـتجد فـي دنـیا الـعمل واالقـتصاد، 
وُتـبلبلھا، فـي مـقدمـة الـمتطوعـین إلیـجاد الحـلول لـلمشاكـل الخـطیرة، الـناجـمة عـن الـبطالـة 
الـمتزایـدة. َوْلـُیكافـحوا لـلتغلب عـلى الـمظالـم، الـتي ُتسـببھا مـنظمات الـعمل المنحـرفـة، 
َوْلـَیسعوا لـتحویـل مـكان الـعمل إلـى مـقٍر تـتعایـش فـیھ جـماعـة مـن األشـخاص، ُیـراعـي كـلُّ 
مـنھم خـصائـص اآلخـریـن، ویـعترف بـحقھم فـي الـمشاركـة، َوْلـیحاولـوا تـحقیق الـمزیـد مـن 
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الـتضامـن بـین الـذي ُیـْسھمون فـي الـعمل المشـترك، وإحـداث تـعدیـل فـي أنـظمة الـعمل 
التجاري والمالي، وفي تبادل الخبرات التكنولوجیة. 

ولـبلوغ ھـذا الھـدف، یـتوجـب عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین أن یـقومـوا بـالـمھمة الـموكـولـة إلـیھم 
بـكفاءة مـھنیة ونـزاھـة وروح مسـیحیة، متخـذیـن مـن ذلـك وسـیلًة لـتقدیـس ذواتـھم (159)، 
ـھ إلـیھم: "إن اإلنـسان یـؤّمـن عـادة، مـن خـالل  وُمـلبین نـداء المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، الـموجَّ
ُشـغلھ، معیشـتھ ومـعیشة أسـرتـھ، ویشـترك مـع إخـوانـھ ویخـدمـھم، وُتـتاح لـھ فُـَرص مـمارسـة 
مـحبة حـقیقیة، ومـشاركـة فـي إتـمام الخـلق اإللھـي. وإنـنا نـعتقد، بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، أن 
اإلنـسان، إذ یـقّدم � شـغلھ، یـشارك فـي عـمل المسـیح الـفدائـي، ألن یـسوع أضـفى عـلى 

العمل كرامة سامیة، حین عمل بیدیھ في الناصرة" (160). 
أمـا فـي مـا یـخص الـحیاة االقـتصادیـة – االجـتماعـیة، فـإن مـسألـة "عـلم الـبیئة" تـطرح ذاتـھا، 
وبـطریـقة تـتفاقـم حـّدتـھا یـومـاً بـعد یـوم. ال شـك أن هللا أَْولـى اإلنـسان مـھمة "إخـضاع" 
الـكائـنات المخـلوقـة "واسـتثمار بسـتان الـعالـم"، لـكن یـتوجـب عـلى اإلنـسان أن یـراعـي، فـي 
قـیامـھ بھـذه الـمھمة، الـصورة اإللھـیة، الـتي ُخـلِق عـلى مـثالـھا، فـیعمل بـذكـاء ومـحبة. وعـلیھ 
أن یـشعر بـمسؤولـیتھ عـن الـمواھـب الـتي أغـدقـھا هللا، وال یـزال ُیـغدقـھا عـلیھ بـاسـتمرار، 
 ً لًة إن أمـكن – إلـى األجـیال الـالحـقة، الـتي شـاء الـرب أن تـنتفع ھـي أیـضا وأن یـنقلھا _ُمجـمَّ
بـمواھـبھ: "إن السـلطان، الـذي یـمنحھ الـخالـق لـإلنـسان، لـیس مـطلقاً، وال یـخّولـھ حـریـة 
"اسـتعمال األشـیاء وسـوء اسـتعمالـھا"، أو الـتصّرف بـھا عـلى ھـواه. فـالحـدود الـتي فـرضـھا 
هللا رمـزیـاً، بحـرمـانـھ أبـویـنا األّولـین مـن "األكـل مـن ثـمر الشجـرة" (تـك2/16 و 17) تـدلّـنا 
بـوضـوح كـاٍف عـلى أنـنا خـاضـعون، فـي إطـار الـطبیعة الـمنظورة، لشـرائـع، لیسـت فـقط 
 ً بـیولـوجـیة، بـل أخـالقـیة أیـضاً، ال یـمكن أن نـتجاوزھـا بـدون عـقاب. إن فـھماً صـحیحا
لـلتنمیة ال یـتغاضـى عـن ھـذه االعـتبارات، الـمتعلّقة بـاسـتعمال عـناصـر الـطبیعة، وبتجـدیـد 
الـموارد، وبـعواقـب تـصنیٍع فـوضـوي. إنـھا اعـتبارات تـضع أمـام ضـمیرنـا، مـرة أخـرى 

البعد األخالقي، الذي یجب أن تتم التنمیة على أساسھ" (161). 
  

إضفاء الطبع اإلنجیلي على الثقافة والثقافات البشریة 
44- إن خـدمـة الـشخص والـمجتمع البشـري تـتحقق عـبر خـلق الـثقافـة ونـقلھا، تـلك الـثقافـة 
الـتي تـشّكل، السـیما فـي أیـامـنا، واحـدًة مـن أخـطر مـھمات الـتعایـش البشـري والـتطور 
االجـتماعـي. وإنـنا فـي ضـوء المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، نـعني "بـالـثقافـة" "كـل مـا یـساعـد 
اإلنـسان عـلى َصـْقل طـاقـات عـقلھ وجسـده الـمتعددة، وتـنمیتھا، بـاذالً جھـده إلخـضاع 
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الـكون، عـن طـریـق الـمعرفـة والـعمل، وأَْنـَسنة الـحیاة االجـتماعـیة، أي الـحیاة الـعیلیة 
وُمجـمل الـحیاة الـمدنـیة، مـن خـالل تـطویـر األخـالق والـمؤسـسات، وتـرجـمة خـبرات 
اإلنـسان الـروحـیة الـواسـعة، وطـموحـاتـھ الـكبرى، ونـقلھا إلـى اآلخـریـن والـحفاظ عـلیھا، 
عـبر مـؤلّـفاتـھ، عـلى مـّر الـزمـن، لـكي ُتسـتخدم فـي تـقّدم الـعدیـد مـن البشـر، بـل الـجنس 
البشـري بـأجـمعھ" (162). وعـلیھ، فـإن الـثقافـة یـجب أن ُتـعتبر ِمـْلكاً مشـتركـاً لـكل شـعب، 
وتـعبیراً عـن كـرامـتھ وحـریـتھ وقـدرتـھ الـخالقـة، وشـاھـدًة لمسـیرتـھ الـتاریـخیة. وإنـنا نـذّكـر، 
بـنوع خـاص، بـأن اإلیـمان المسـیحي ال یـندرج فـي الـتاریـخ وال یـصنع الـتاریـخ إالّ ِضـْمن 

الثقافة، ومن خاللھا. 
وفـي مـواجـھة ثـقافـة تـبدو وكـأنـھا مـنفصلة، لـیس فـقط عـن اإلیـمان المسـیحي، بـل عـن الـِقَیم 
اإلنـسانـیة ذاتـھا (163)، وإزاء ثـقافـٍة عـلمیة وتـقنیة، عـاجـزة عـن اإلجـابـة عـلى مـا یـشغل 
 ً قـلب البشـر مـن تـساؤالت حـول مـضمون الـحق والـخیر، ال َیـَسُع الـكنیسة إالّ أن تـعي وعـیا

كامالً الحاجة الملّحة، من الناحیة الرعویة، إلى إیالء الثقافة عنایة خاصة جداً. 
ولھـذا تـطالـب الـكنیسة الـمؤمـنین الـعلمانـیین بـأن یـشاركـوا، بـما أُوتـوا مـن جـرأٍة وقـدرٍة عـقلیة 
خـالّقـة، فـي الـمناصـب الـثقافـیة الـممتازة، الـمتمّثلة فـي دنـیا الـمدرسـة والـجامـعة، ومـراكـز 
الـبحث الـعلمي والـتقني واإلبـداع الـفني، والـتفكیر االَّٔنِسـّي. إن حـضورھـم ھـذا ال یـرمـي 
فـقط إلـى الـتعّرف عـلى مـضمون الـثقافـة الـحاضـرة، وتـنقیتھ مـن شـوائـبھ، عـند االقـتضاء، 
بـإخـضاعـھ لـنقٍد رزیـن، بـل یـرمـي كـذلـك إلـى إغـنائـھ، بـما فـي اإلنـجیل وفـي اإلیـمان 
المسـیحي، مـن فـریـد الـثروات. وإن مـا ورد فـي المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، بـشأن الـعالقـة 
بـین اإلنـجیل والـثقافـة، یـتوافـق مـع واقـع تـاریـخي ثـابـت، ویـشّكل، فـي الـوقـت عـینھ، مـثالً 
أعـلى لـلعمل، منسجـماً مـع واقـع الـزمـن الـذي نـعیشھ وُمـلِّحاً إلـى حـد بـعید. إنـھ مـنھج ھـام، 
مـطروح عـلى الـمسؤولـیة الـرعـویـة، الـتي تـضطلع بـھا الـكنیسة جـمعاء، وبـالـتالـي عـلى 
الـمسؤولـیة الـمختصة بـالـمؤمـنین الـعلمانـیین: "إن بـشارة المسـیح ُتجـّدد بـاسـتمرار حـیاة 
اإلنـسان الـساقـط وثـقافـتھ، وتـكافـح األضـالـیل والشـرور، الـناشـئة عـن إغـراءات الخـطیئة 
الـدائـمة. إنـھا ال تـنفّك ُتـنّقي أخـالق الـشعوب، وتـرفـع مسـتواھـا، وُتـخصب مـن الـداخـل، 
بـثروات الـسماء، الـمزایـا الـروحـیة والـمواھـب الـخاصـة بـكل شـعٍب وبـكل جـیل، وتـعززھـا 
وتـكّملھا وتجـددھـا فـي المسـیح. وھـكذا إذ تـؤّدي الـكنیسة رسـالـتھا الـخاصـة، ُتـسھم، بـذات 
الـفعل، فـي عـملیة تـمدیـن الـشعوب، وتـدفـعھا إلـى األمـام. وھـي تـشارك بـنشاطـھا، حـتى 

اللیتورجي ذاتھ، في تكوین حریة اإلنسان الداخلیة" (164). 
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إنـھ َلـِمَن الـمفید أن نسـتمع مـن جـدیـد، فـي ھـذا الـصدد، إلـى بـعض مـا ورد فـي إرشـاد الـبابـا 
بـولـس الـسادس فـي "وجـوب التبشـیر بـاإلنـجیل" مـن أقـوال غـنّیة بـمضمونـھا: "إن الـكنیسة 
تبّشـر بـاإلنـجیل، حـین تـسعى – بـالـقوة اإللھـیة وحـدھـا، الـكامـنة فـي الـرسـالـة الـتي تـعلنھا 
(روم1/16 و1كـو 1/18 و2/4) – لھـدایـة الـفرد والجـماعـة مـعاً، وتـوجـیھ الـنشاط الـذي 
یـلتزمـون بـھ، وتـغییر حـیاتـھم وواقـع الـوسـط الـذي یـعیشون فـیھ. إن مـناطـق بـأسـرھـا تـتبّدل. 
 ً ولـیس الـُمراد فـقط أن تـكرز الـكنیسة بـاإلنـجیل فـي قـطاعـات جـغرافـیة، تـتسع مـساحـتھا یـومـا
بـعد یـوم، أو أن تبشـر شـعوبـاً تـزداد عـلى الـدوام كـثافـًة، بـل الـُمراد أیـضاً أن تـطال الـكنیسة، 
وتـبّدل، بـقوة اإلنـجیل، مـقایـیس الـحكم عـلى األشـیاء والـِقَیم الـفاعـلة، ومـراكـز الـتأثـیر 
وأسـالـیب الـتفكیر ومـنابـع الـوحـي ونـماذج الـحیاة البشـریـة، الـتي تـتناقـض وكـلمة هللا وتـدبـیره 
الـخالصـي. ویـمكننا إیـجاز كـل ھـذا بـالـقول إنـھ یـنبغي أن نـطبع بـطابـع اإلنـجیل ثـقافـة 
اإلنـسان وثـقافـاتـھ، لـیس بـطریـق زخـرفـیة، كـما لـو َطـَلیناھـا مـن الـخارج، بـل بـطریـقة حـیة، 
فـي الـعمق وحـتى الجـذور... إن الـَفْصل بـین اإلنـجیل والـثقافـة، ھـو بـال شـك، مـأسـاة 
عـصرنـا، كـما كـان فـي غـیره مـن الـعصور. ولھـذا یـجب بـذل الـجھود إلضـفاء الـطابـع 

اإلنجیلي على الثقافة، أو باألحرى على الثقافات" (165). 
إن الـوسـیلة األكـثر مـالَءمـة، فـي الـوقـت الـحاضـر، إلنـشاء ثـقافـة وَنـْقلھا إلـى اآلخـریـن، ھـي 
ر االخـتراعـات  أدوات اإلعـالم االجـتماعـي (166). فـوسـائـل اإلعـالم، عـلى أثـر تـطوُّ
السـریـع، وتـأثـیرھـا الـشامـل والـدقـیق مـعاً عـلى تـكویـن الـعقلیة واألخـالق، تـعطي أبـعاداً 
جـدیـدة لـرسـالـة الـكنیسة. ومـسؤولـیة الـمؤمـنین الـعلمانـیین الـِمَھنیة، فـي ھـذا الـمجال، سـواء 
ُمـوِرَسـت عـلى الـصعید الـفردي، أو عـبر الـمبادرات والـمؤسـسات الجـماعـیة، یـجب أن 
ُیـعَتَرف بـقیمتھا عـلى الـوجـھ األكـمل، وأن ُتـدَعـم بـالـوسـائـل الـمالـیة والـعقلیة والـرعـویـة، 

األكثر مالَءمة. 
أمـا فـي مـا یـتعلق بـاسـتعمال أدوات اإلعـالم، مـن حـیث إنـتاج الـبرامـج أو َتـَلّقیھا واإلفـادة 
مـنھا، فـإنـھ مـن الـُملِّح أن نـمارس مـن جـھٍة، نـشاطـاً تـربـویـاً فـي اتـجاه تـنمیة الـحس الـنقدي، 
الـذي یحـركـھ الـَوَلـع بـالـحقیقة، ومـن جـھٍة أخـرى، نـشاطـاً یھـدف إلـى حـمایـة حـریـة الـشخص، 
واحـترام كـرامـتھ، وإلـى تـعزیـز ثـقافـة الـشعوب الـحقیقیة، بـرفـض كـل أشـكال االحـتكار 

والتالعب، رفضاً حازماً وجریئاً. 
وال تـقتصر مـسؤولـیة الـعلمانـیین الـرسـولـیة عـلى الـنشاط الـدفـاعـي وحـده. فـإن اإلنـجیل، 
ـر بـھ مـن خـالل جـمیع الـوسـائـل الـعالـمیة، والـوسـائـل الـكبرى  الـذي فـیھ خـصنا، یـجب أن یبشَّ

ذاتھا، المتمثلة في الصحافة والسینما واإلذاعة والتلفزة والمسرح. 
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الفصل الرابع 
  

َفَعلة َكْرم الرب 
موّزعون ممتازون لنعمة هللا المتعددة األشكال 

  
تنوع الدعوات 

45- إن "رّب الـَكْرم" كـما ورد فـي الـَمَثل اإلنـجیلي، یـدعـو الـَفَعلة لـلعمل فـي كـْرمـھ، فـي 
سـاعـات مـختلفة مـن الـنھار، بـعضھم فـي مـطلع الـنھار، وبـعضھم فـي الـتاسـعة صـباحـاً، 
وبـعضھم حـواَلـي الظھـر، وبـعضھم فـي الـساعـة الـثالـثة، واألخـیرون حـوالـي الـساعـة 
الـخامـسة (مـتى 20/1 ومـا یـتبع). وفـي تفسـیره لھـذه الـصفحة مـن اإلنـجیل، یـقارن الـقدیـس 
غـریـغوریـوس الـكبیر بـین سـاعـات الـدعـوة الـمختلفة وأعـمار الـحیاة: "یـمكن تـطبیق اخـتالف 
الـساعـات عـلى مـختلف أعـمار اإلنـسان. فـالـصباح یـمكن أن یـمّثل الـطفولـة، بحسـب 
تفسـیرنـا، والـساعـة الـثالـثة سـن الـمراھـقة، ألن تحـّرك الـشمس فـي كـبد الـسماء یـرمـز إلـى 
ازدیـاد حـمّیة الـحیاة. والـساعـة الـسادسـة تـمثل الشـباب، ألن الـشمس إذ تـبدو وكـأنـھا فـي 
وسـط الـسماء، تـرمـز إلـى الـعمر الـذي تـكتمل فـي الحـمّیة. أمـا الـكھولـة، فھـي تـتمّثل فـي 
الـساعـة الـتاسـعة، ألن اإلنـسان، فـي ھـذه الـسن، یـبدأ بـفقدان حـمّیة الشـباب، كـما أن الـشمس 
تـمیل إلـى الھـبوط مـن مسـتواھـا األعـلى. أمـا الـساعـة الـحادیـة عشـرة، فـتمّثل الـمتقدمـین فـي 
الـسن... َفـَكْون الـَفَعلة مـدعـّویـن لـلعمل فـي الـكْرم فـي سـاعـات مـختلفة، یـمكن أن یـعني أن 
الـواحـد مـدعـّو إلـى الـقداسـة فـي زمـن الـطفولـة، واآلخـر فـي فـترة الشـباب، واآلخـر فـي سـنّ 

النضوج، واآلخر في سّن أكثر تقّدماً" (167). 
ویـمكننا الـرجـوع إلـى تفسـیر الـقدیـس غـریـغوریـوس الـكبیر، والـتوّسـع فـیھ، بـحیث یـمتد إلـى 
الـتنّوع الـعجیب، الـقائـم بـین األشـخاص، الـذیـن تـضّمھم الـكنیسة، والـذیـن ھـم مـدعـّوون 
جـمیعاً وكـل فـرٍد مـنھم، لـلعمل فـي سـبیل مـجيء مـلكوت هللا، عـبَر اخـتالف الـدعـوات 
واألوضـاع والـمواھـب والخـدمـات. إن ھـذا الـتنوع مـرتـبط، لـیس فـقط بـالـسّن، بـل بـالـجنس 
أیـضاً والـمزایـا والـدعـوات وأوضـاع الـحیاة الـمختلفة. إنـھ تـنّوع یـزیـد ثـروة الـكنیسة َحـَیوّیـةً 

وكثافًة. 
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شباب وأوالد وأشخاص ُمِسّنون 
الشباب أمل الكنیسة 

46- لـقد شـاء آبـاء وجـمع األسـاقـفة أن ُیـولـوا الشـباب اھـتمامـاً خـاصـاً. وھـم عـلى صـواب، 
ألن الشـباب یـمّثلون، فـي كـثیر مـن الـبلدان، نـصف عـدد الـسكان، وغـالـباً نـصف عـدد شـعب 
هللا، الـمقیم فـي تـلك الـبلدان. ومـن ھـذه الـناحـیة، یـشّكل الشـباب قـوًة اسـتثنائـیة وتحـّدیـاً كـبیراً 
لمسـتقبل الـكنیسة. فھـذه تسـتشف فـعالً مـن خـالل الشـباب، الـطریـق الـواجـب سـلوكـھا فـي 
ة الـَفِرحـة، الـتي ُتـضفیھا روح هللا  اتـجاه المسـتقبل الـذي یـنتظرھـا، وتـرى فـیھم صـورة الـفُُتوَّ
عـلى الـكنیسة بـال انـقطاع. وانـطالقـاً مـن ذلـك، رأى آبـاء المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي فـي 

الشباب "أمل الكنیسة" (168). 
وقـد جـاء فـي رسـالـتنا إلـى شـبان الـعالـم وشـابـاتـھ، الـصادرة فـي 31 آذار، مـن عـام 1985، 
مـا یـأتـي: "إن الـكنیسة تـوّجـھ أنـظارھـا إلـى الشـباب، بـل ھـي تـتطلّع إلـى ذاتـھا، بـصفة 
خـاصـة، عـبر الشـباب، أي َعـْبَركـم جـمیعاً، وعـبر كـل واحـٍد وواحـدٍة مـنكم. ھـكذا فـعلت مـنذ 
الـبدء، أي مـنذ عھـد الـرسـل. تـدلّـنا عـلى ذلـك كـلمات الـقدیـس یـوحـنا، فـي رسـالـتھ األولـى: 
"إّنـي أكـتب إلـیكم، أیـھا الشـباب، ألنـكم قـد غـلبتم الشـریـر. قـد كـتبُت لـكم أیـھا األوالد، ألنـكم 
قـد عـرفـتم اآلب.... قـد كـتبُت لـكم أیـھا الشـباب، ألنـكم أقـویـاء، وكـلمة هللا ثـابـتة فـیكم" (1یـو 
2/13و14). إن الكـنیسة، فيـ جیـلنا ھذـا، وفيـ ختـام األلفـ الثـانيـ لمـجيء المسیـح، ال 

تزال تتطلّع إلى ذاتھا َعْبر الشباب" (169). 
وعـلینا أن ال نـنظر إلـى الشـباب كـإلـى مـوضـوع اھـتمام الـكنیسة الـرعـوي فحسـب، بـل إّنـا 
نــشّجعھم أیــضاً، وعــلینا أن نــشجّعھم "لــیصیروا عــناصــر فــاعــلة، تــشارك فــي تبشــیر 
الـمجتمع بـاإلنـجیل، وفـي تجـدیـده" (170). إن زمـن الشـباب ھـو زمـن اكـتشاٍف مـكّثف 
"لِـالَٔنـا" الـخاص و"لمشـروع حـیاٍة" خـاص. إنـھ زمـن الـنمّو، الـذي یـجب أن یـتّم "فـي 
الـحكمة والـسّن والـنعمة أمـام هللا والـناس" (لـو2/52). "إن ِحـّس الشـباب، كـما قـال آبـاء 
مجـمع األسـاقـفة، ُیـدرك فـي الـعمق ِقـَیم الـعدالـة والـالعـنف والسـالم، وقـلبھم مـنفتح عـلى 
ة والـصداقـة والـتضامـن. وھـم یـجّندون أنـفسھم، إلـى أقـصى حـّد، فـي خـدمـة الـقضایـا  االُٔخـوَّ
الـمتعلّقة بـنوعـیة الـحیاة والـحفاظ عـلى الـطبیعة. إالّ أنـھم ُمـَثقَّلون أیـضاً بـالـھموم، وخـیبة 

اآلمال، والقلق، ومخاوف العالم، فضالً عن التجارب المالزمة لحالتھم" (171). 
وعــلى الــكنیسة أن تــواصــل الــحب الــذي خــصَّ بــھ یــسوع الــشاب: "نــظر إلــیھ یــسوع 
وأحـّبھ" (مـر10/21). ولھـذا ُتـعلن الـكنیسة یـسوع المسـیح للشـباب بـال كـلل، وتـنادي 
بـاإلنـجیل عـلى أّنـھ الجـدیـر وحـده بـأن یسـتجیب، وبـما فـیھ الـكفایـة، لـطموحـات الشـباب 
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األســـاســـیة، وأن یســـتحّثھم، بـــأســـلوب مـــثیر، عـــلى االلـــتزام الـــشخصّي: "تـــعال 
اتـبعني!" (مـر10/21). وھـذا یـنطوي عـلى مـشاركـة یـسوع فـي حـّبھ الـبنوّي لـآلب، وفـي 

رسالتھ الخالصیة تجاه البشریة. 
إن لـلكنیسة أشـیاء كـثیرة تـقولـھا للشـباب، كـما أن لـھؤالء أشـیاء كـثیرة یـقولـونـھا لـلكنیسة. 
ومـن شـأن ھـذا الـحوار الـمتبادل، الـذي یـجب أن یجـري بـمَوّدة كـبرى وصـراحـة وجـرأة، 
أن یـعزز الـلقاء والـعالقـات الـمتبادلـة بـین األجـیال، وأن یـصبح مـصدر ثـروة وفـتّوة لـلكنیسة 
ولـلمجتمع الـمدنـي مـعاً. وقـد جـاء فـي رسـالـة المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي إلـى الشـباب: "إن 
الـكنیسة تـنظر إلـیكم بـثقٍة ومـحبة... إنـھا بـالـذات فـتّوة الـعالـم الـحقیقیة... أنـظروا إلـیھا، 

تجدوا فیھا وجھ المسیح" (172). 
  

األطفال وملكوت السماوات 
ھم  47- إن الـرب یـسوع خـصَّ األطـفال، بـال شـّك، بـمحبتھ الـرقـیقة والـَسْمحة، كـما خـصَّ
بـبركـتھ، وأّمـن لـھم فـوق ھـذا، مـلكوت الـسماوات، (مـتى19/13- 15، ومـر10/14). 
وقـد أشـاد خـصوصـاً بـالـدور الـفاعـل، الـذي یـضطلعون بـھ فـي مـلكوت هللا: إنـھم الـرمـز 
الـبلیغ والـصورة المشـرقـة لـلمزایـا األدبـیة والـروحـیة، الـتي یـجب تـوّفـرھـا لـدخـول مـلكوت 
هللا، وللَحـْظوة بـحیاٍة مـلؤھـا الـثقة بـالـرب: "فـي الـحقیقة أقـول لـكم، إن لـم تـرجـعوا وتـصیروا 
مـثل الـصبیان، لـن تـدخـلوا مـلكوت الـسماوات. فـمن وضـَع نـفسھ مـثل ھـذا الـصبي، فـذاك 
ھـو الـعظیم فـي مـلكوت الـسماوات. وَمـن َقـِبل صـبیاً مـثل ھـذا بـاسـمي، فـإیـاي َیـقبل" (مـتى 

18/3-5 ولو9/48). 
إن األطـفال یـذكـرونـنا بـأن نـشاط الـكنیسة اإلرسـالـي المسـتمر یسـتمدُّ حـیویـتھ، ال مـن 
الـوسـائـل واالسـتحقاقـات البشـریـة فحسـب، بـل مـن ِھـبٍة مـن هللا مـجانـیة عـلى اإلطـالق. إن 
حـیاة الـبراءة والـنعمة، الـتي یـعیشھا األطـفال، وكـذلـك اآلالم الـتي كـثیراًً مـا ُتـْلَحق بـھم 
ظـلماً، ُتـصبح، بـفعل صـلیب المسـیح، مـصدر إثـراٍء روحـي لـھم ولـلكنیسة جـمعاء. كـل ھـذا 

یجب أن نعَیھ جمیعاً وعیاً ُمْرَھفاً وحافالً بالشكر. 
وعـالوة عـلى ذلـك، یـجب اإلقـرار بـأن سـن الـطفولـة تـنفتح عـلى إمـكانـات عـمٍل قـّیمة، سـواء 
لـبناء الـكنیسة أو الَْٔنـَسنة الـمجتمع. ومـا یـؤكـده المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـشأن حـضور 
الـخّیر فـي حـضن األسـرة، أي "الـكنیسة الـبیتیة" – "حـیث ُیـسھم األطـفال، بـطریـقتھم 
الـخاصـة، وبـصفتھم أعـضاء حـیة فـي األسـرة، فـي تـقدیـس األبـویـن" (173) – یـمكن أن 
ُیـطبَّق أیـضاً عـلى حـضور األطـفال فـي الـكنیسة الـخاصـة والـجامـعة. وقـد َسـَبق الـالھـوتـي 
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والـمربـّي جـان ِجـْرُسـن، فـي الـقرن الـخامـس عشـر فـألـمح إلـى ھـذا، إذ قـال: "إن األطـفال 
والشباب لیسوا جزءاً من الكنیسة یمكن إھمالھ" (174). 

  
 الُمِسّنون وموھبة الحكمة 

48- أّمـا الـمسّنون الـذیـن غـالـباً مـا ُیـعتبرون، عـلى غـیر حـق، أشـخاصـاً ال فـائـدة ُتـرَجـى 
مـنھم، الـلھمَّ إن لـم ُیـعتبروا عـبئاً ال ُیـطاق، فـإّنـا نـذّكـر بـأن الـكنیسة تـطالـبھم، وتـتوقـع مـنھم، 
أن یـتابـعوا رسـالـتھم، الـرسـولـیة واإلرسـالـیة، الـتي لیسـت فـقط مـھمة مـمكنة وواجـبة، حـتى 

في سّنھم المتقّدمة، بل تتخذ أیضاً، وفي ھذه السن بالذات، نمطاً نوعیاً فریداً. 
وُتـصّور الـتوراة اإلنـسان الـُمِسن كـرمـٍز لـلشخص الـغني بـالـحكمة ومـخافـة هللا (سـیر 
25/4-6). ومـن ھـذه الـوجـھة، یـمكن تحـدیـد "مـوھـبة" اإلنـسان الـُمِسن بـأنـھا عـطیة، تـجعل 
مـنھ، فـي الـكنیسة والـمجتمع، الـشاھـد لـتقلید اإلیـمان (مـز44/2 وخـر 12/26،27) ومـعلّم 

حیاة (سیر6/34 و8/11و 12) وصانع محبة. 
وإن ازدیـاد عـدد الـمسنین فـي أیـامـنا، فـي مـختلف بـلدان الـعالـم، واإلحـالـة الـمبكرة عـلى 
الـتقاعـد، یـفتحان، أمـام ھـؤالء الـمسنین، مـجاالت جـدیـدة لـلعمل الـرسـولـي. إنـھا مـھمة 
یـتوجـب عـلیھم االضـطالع بـھا بـشجاعـة، والـتغلب بـعزٍم عـلى تجـربـة االنـطواء عـلى 
الـماضـي، فـي حـنین إلـیھ، مـع الـعلم بـأن الـماضـي لـن یـعود أبـداً وَرْفـض االلـتزام، فـي 
الـحاضـر، بسـبب الـصعوبـات الـتي یـصادفـونـھا، فـي عـالـٍم یتجـدد بـاسـتمرار، فـي حـین 
یـتوجـب عـلیھم، عـلى عـكس ذلـك، أن َیـعوا بـال انـقطاع، وعـیاً واضـحاً، دورھـم الـشخصي 
فـي الـكنیسة والـمجتمع، ألن ھـذا الـدور ال یـتوقـف، بسـبب الـسنن بـل یتخـذ أوجـھاً جـدیـدة. 
وقـد تـغنَّى صـاحـب الـمزامـیر بھـذا الـدور حـین قـال: "فـي المشـیب نـفسھ یـثمرون، ویـكونـون 
ة، فـیخبرون بـأن الـرب مسـتقیم" (مـز 91/15و16). وإّنـا نـكرر مـا قـلناه  ِسـمانـاً أِغـضَّ
بـمناسـبة االحـتفال بـیوبـیل األشـخاص الـُمِسنین: "یـجب اعـتبار الـدخـول فـي سـن الـكھولـة 
 ً امـتیازاً، لـیس فـقط ألنـھ لـم ُیـْعَط لجـمیع الـناس حـظُّ بـلوغ ھـذه الـمرحـلة مـن الـعمر، بـل أیـضا
وخـصوصـاً، ألن اإلنـسان یسـتطیع ِفـعالً فـي ھـذه الـمرحـلة أكـثر مـنھ فـي أي زمـٍن آخـر، أن 
یـتفحَّص الـماضـي، وأن ُیـدرك مـفھوم السـر الـفصحي ویـتعّمق فـي عـیشھ وأن ُیـصبح فـي 
دة، الـتي تـواجـھونـھا، وھـبوط  الـكنیسة قـدوًة لـشعب هللا كـلھ... وبـالـرغـم مـن الـقضایـا الـمقعَّ
الـقوى الـتدریـجي، وعـدم ِكـفایـة الـمؤسـسات االجـتماعـیة وبـطء التشـریـع الـرسـمي وعـدم 
الـَتفَّھم لـدى الـمجتمع األنـانـي، بـالـرغـم مـن كـل ھـذا، لسـتم أیـھا الـمسنون عـلى ھـامـش حـیاة 
الـكنیسة، ولسـتم عـناصـر سـلبیة فـي عـالـم یـتطّور بسـرعـة، وال یـجوز لـكم أن تـعتقدوا أّنـكم 
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كـذلـك. إّنـكم عـناصـر فـاعـلة، فـي حـقبة مـن الـوجـود اإلنـسانـي، تـمتاز بـخصبھا البشـري 
والـروحـي. إن لـكم رسـالـًة یـجب أن تـؤدوھـا وعـلیكم واجـب مـشاركـة یـجب أن تـقومـوا بـھ. 
إن كـل كـائـٍن بشـري ھـو بحسـب الـتدبـیر اإللھـي، حـیاة تـنمو. وھـذا الـُنمو یـبدأ مـع انـبثاق 

أول شرارة من وجوده وال ینتھي إالّ في الرَمق الخیر من حیاتھ" (175). 
  

رجالٌ ونساء 
49- لـقد حـظَي وضـع الـمرأة ودورھـا بـاھـتمام خـاص مـن ِقـَبل آبـاء مجـمع األسـاقـفة. وكـان 
ھـدفـھم مـزدوجـاً. فـمن جـھة أقـّروا بـضرورة مـشاركـة الـمرأة فـي بـناء الـكنیسة، وتـنمیة 
الـمجتمع وكـّرروا دعـوة كـل فـرٍد إلـى ھـذا اإلقـرار. ومـن جـھة أخـرى أْجـروا تحـلیالً أكـثر 

نوعیة لمشاركة المرأة في حیاة الكنیسة ورسالتھا. 
واسـتناداً إلـى الـبابـا یـوحـنا الـثالـث والعشـریـن الـذي كـان یـرى فـي َوْعـي الـمرأة لـكرامـتھا 
الـخاصـة، واشـتراكـھا فـي الـحیاة الـعامـة، عـالمـة األزمـنة (176)، أّكـد آبـاء مجـمع 
األسـاقـفة، مـراراً وبـقوة، أن ھـناك ضـرورة ُمـلّحة لـلدفـاع عـن كـرامـة الـمرأة الـشخصیة، 
وبـالـتالـي عـن مـساواتـھا بـالـرجـل، وتـعزیـز ھـذه الـكرامـة وھـذه الـمساواة، فـي مـواجـھة 

التمییز الذي ُتْخَضع لھ المرأة، لمجّرد كونھا امرأة، ووضعھا على ھامش المجتمع. 
وإذا كـانـت ھـذه الـمھمة مـنوطـة بـالجـمیع، فـي الـكنیسة والـمجتمع، فـإنـھا بـصفٍة خـاصـة مـھّمة 
الـنساء أنـفسھن. وعـلیھن أن یـشعرن بـالـتزامـھن بـھا وبـان تحـریـكھا یـقع عـلى عـاتـقھن فـي 
الـدرجـة األولـى. یـجب أن ُتـبَذل جـھود كـثیرة، فـي أمـاكـن عـدیـدة مـن الـعالـم، وفـي أوسـاط 
مـختلفة، لـلقضاء عـلى الـعقلیة الـجائـرة والـمؤذیـة، الـتي تـنظر إلـى الـكائـن البشـري وكـأنـھ 
شـيء، ال شـخص، وكـأنـھ سـلعة وأداة ُوضـعت فـي خـدمـة مـصلحٍة أنـانـیة أو إلشـباع شـھوة 
الســیما أن الــمرأة ھــي الــضحیة األولــى لــمثل ھــذه الــعقلیة. إن االعــتراف الــصریــح 
والـواضـح بـكرامـة الـمرأة الـشخصیة، یـشّكل الخـطوة األولـى لـتعزیـز مـشاركـتھا الـكامـلة، 

سواء في حیاة الكنیسة، أو في الحیاة االجتماعیة والعامة. 
إن الـسؤال الـذي طـرحـھ اإلرشـاد الـرسـولـي فـي "وظـائـف الـعائـلة المسـیحیة فـي عـالـم الـیوم" 
بـشأن أوُجـھ الـتمییز الـكثیرة، الـتي تـدفـع الـمرأة ثـمنھا، یسـتدعـي إجـابـًة أكـثر تـصمیماً: "إنـنا 
نـطالـب الجـمیع بـأن یـلتزمـوا بـنشاط رعـوي نـوعـي، أوفـر جـرأة وحـسماً، یـرمـي إلـى وضـع 
حـد نـھائـي لھـذا الـتمییز، عـلى اخـتالف وجـوھـھ، وُیـسفر عـن تـقدیـر كـامـل لـصورة هللا 
الـمتألـقة فـي كـل كـائـن بشـري وبـدون اسـتثناء" (177). وقـد أّكـد آبـاء مجـمع األسـاقـفة فـي 
ھـذا السـیاق أنـھ "یـتوّجـب عـلى الـكنیسة حـین تحـدد رسـالـتھا أن تـكافـح بحـزٍم كـل أشـكال 
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الـتمییز والـتعّسف الـلذیـن ُیـلحقان الـضرر بـالـنساء" (178). كـما أّكـد اآلبـاء "أن كـرامـة 
الـمرأة الـتي ُیسـيء إلـیھا الـرأي الـعام إسـاءًة كـبرى یـجب أن ُیـَردَّ إلـیھا االعـتبار عـن طـریـق 
تأمین احترام حقیقي لحقوق الشخص البشري والعمل بمقتضى عقیدة الكنیسة" (179). 
أمـا فـي مـا یـتعلّق بـالـمشاركـة الـفاعـلة والـمسؤولـة فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا بـنوع خـاص 
فیجـدر بـنا أن نشـیر إلـى أن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي كـان صـریـحاً فـي الـدعـوة إلـى ھـذه 
الـمشاركـة: "لـّما كـانـت الـنساء فـي أیـامـنا یـشاركـن مـشاركـة فـاعـلة فـي حـیاة الـمجتمع بـكامـلھا 

یتحّتم أن یشاركن أیضاً مشاركًة أكبر في مختلف قطاعات الرسالة الكنسیة" (180). 
وفـي ھـذه الـحقبة الـتالـیة للمجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، نـما وتـعّمق وعـي الـمواھـب الـتي تتحـلّى 
بـھا الـمرأة، ووعـي مـسؤولـیاتـھا ودعـوتـھا الـخاصـة. وھـذا الـوعـي مسـتوحـى، بـطریـقة 
فـریـدة، مـن اإلنـجیل، ومـن تـاریـخ الـكنیسة. واإلنـجیل، أي تـعلیم المسـیح ومسـلكھ، یـبقى فـي 
نـظر الـمؤمـن، وفـي الـفترة الـتاریـخیة الـتي نـعیشھا، الـمرجـع الـضروري والـقاطـع، 

والخصیب والمجّدد. 
صـحیح أن الـنساء لـم ُیـدَعـْیَن لـالضـطالع بـالـرسـالـة الـخاصـة بـالـرسـل، وبـالـتالـي لـم یـشاركـن 
فـي كـھنوت الخـدمـة، لـكّن عـدداً كـبیراً مـنھن رافـقن یـسوع فـي جـوالتـھ الـرسـولـیة، وقـمن 
بـمساعـدة الـرسـل، (لـو8/2و3) وكـنَّ عـلى مـقربـة مـن الـصلیب (لـو23/49) وحـضرن 
دفـن یـسوع (لـو23/5) وتـقبَّلن بشـرى الـقیامـة فـي فجـر یـوم الـفصح، وَنـَقلنھا إلـى الـرسـل 

(لو24/1-10) وصلَّین مع ھؤالء في العلّیة، في انتظار العنصرة (أع1/14). 
وتمشـیاً مـع روح اإلنـجیل، خـالـفت الـكنیسة األولـى تـقالـید ذلـك الـزمـن، ودعـت الـمرأة لـلقیام 
بـمھّمات مـرتـبطة بـالتبشـیر. وقـد ذكـر بـولـس الـرسـول عـدداً مـن أولـئك الـنساء بـأسـمائـھن، 
نـظراً لـلمھمات الـمختلفة الـتي أُنـیطت بـھن، فـي وسـط الجـماعـات الكنسـیة األولـى وفـي 
خـدمـتھا (روم 16/1-15 وفـیل 4/2و3 وكـول 4/15 و1كـو 11/5 و1تـیمو 5/16). 
وفـي ھـذا قـال بـولـس الـسادس: "إذا قـامـت الـكنیسة عـلى شـھادة الـرسـل، فـإن شـھادة الـنساء 

أسھمت كثیراً في تغذیة إیمان الجماعات المسیحیة" (181). 
لـقد ُوجـد فـي الـكنیسة دائـماً، كـما فـي األجـیال األولـى، كـذلـك عـلى مـّر أزمـنة الـنمو الـتي 
تــلتھا، نــساٌء لــعبن – عــلى اخــتالف الــوجــوه والــلغات – دوراً، كــان أحــیانــاً حــاســماً، 
واضـطلعن بـمھمات كـان لـھا أثـرھـا الـبالـغ فـي الـكنیسة نـفسھا. إنـھ تـاریـخ حـافـل بـنشاط 
 ً واسـع، كـان فـي أغـلب األحـیان مـتواضـعاً وَحـِذراً. ولـكن ھـذا لـم یـمنعھ مـن أن یـكون حـاسـما
بـالنسـبة إلـى نـمو الـكنیسة وقـداسـتھا، إن ھـذا الـنشاط یـجب أن یسـتمر بـطریـقة أفـضل، وأن 
ـع والـشامـل لـكرامـة الـمرأة  یـتوسـع ویـتعّمق، مـترافـقاً، مـن جـھة، مـع الـوعـي الـموسَّ
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الـشخصیة ودعـوتـھا، ومـن جـھة أخـرى، مـع الـحاجـة الـملّحة إلـى "تبشـیر بـاإلنـجیل جـدیـد" 
وإلى "أنسنة" أشمل للعالقات االجتماعیة. 

وإذ رجـع آبـاء مجـمع األسـاقـفة إلـى تـوجـیھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، الـذي یـعكس رسـالـة 
اإلنـجیل وتـاریـخ الـكنیسة، صـاغـوا ھـذه "الـتوصـیة" الـواضـحة: "عـلى الـكنیسة أن تـعترف، 
مـن خـالل حـیاتـھا ورسـالـتھا، بجـمیع الـمواھـب الـمنعم بـھا عـلى الـنساء والـرجـال، وأن 
تـترجـمھا فـي الـواقـع" (182). وقـالـوا أیـضاً: "ُیـعلن ھـذا المجـمع أن الـكنیسة تـفرض 
االعـتراف بجـمیع ھـذه الـمواھـب والـُخُبرات والـمؤھـالت الـتي لـدى الـرجـال والـنساء، 
واالسـتعانـة بـھا، لـتصبح رسـالـتھا أكـثر فـعالـیة (انـظر مجـمع عـقیدة اإلیـمان: تـعلیم بـشأن 

الحریة المسیحیة والتحریر، عدد 72) " (183) 
  

األسس األنتروبولوجیة والالھوتیة 
50- إذا شـئنا أن نـؤّمـن لـلنساء الـمكان الـذي یـحق لـھن فـي الـكنیسة والـمجتمع، وجـب عـلینا 
أن نـقوم بـدراسـة، جـدّیـة وعـمیقة، لـألسـس األنـتروبـولـوجـیة، الـتي یـقوم عـلیھا َوْضـع الـذكـور 
واإلنـاث، عـلى أن تـكون الـغایـة مـن ھـذه الـدراسـة تحـدیـد ھـویـة الـمرأة الـشخصیة والـخاصـة، 
فـي عـالقـتھا بـالـرجـل، الـتي تـتسم بـاالخـتالف والـتكامـل الـمتبادل، لـیس فـقط فـي مـا یـتعلق 
بـاألدوار الـواجـب االضـطالع بـھا، والخـدمـات الـواجـب تـأمـینھا، بـل أیـضاً وبـطریـقة أعـمق، 
فـي مـا یـتعلق بـالـُبنیة الـشخصیة ومـفھومـھا. وقـد شـعر آبـاء مجـمع األسـاقـفة بـوجـوب الـقیام 
بھـذه الـدراسـة، فـأّكـدوا أن "األسـس األنـتروبـولـوجـیة والـالھـوتـیة فـي حـاجـة إلـى دراسـات 
عــمیقة، تســتھدف إیــجاد حــلول لــلقضایــا، الــتي تــتصل بــمفھوم الجنســین الــحقیقي، 

وكرامتھما" (184). 
وإذ تـمضي الـكنیسة قُـُدمـاً فـي الـتفكیر فـي األسـس األنـتروبـولـوجـیة والـالھـوتـیة لـلوضـع 
األنـثوي، تـؤّمـن حـضورھـا فـي الـَمْدرج الـتاریـخي لـمختلف الحـركـات الـعامـلة فـي سـبیل 
كـرامـة الـمرأة. وإذ ھـي َتـنَفُذ إلـى جـذور الـكیان الـشخصي األنـثوي، ُتـسھم فـي ھـذا السـبیل 
إسـھامـاً قـّیماً، إلـى أقـصى حـد. والـكنیسة تـبغي مـن وراء ذلـك، وبـعزٍم أشـد إطـاعـة هللا، 
الـذي، حـین خـلق اإلنـسان "عـلى صـورتـھ" "خـلقھ ذكـراً وأنـثى" (تـك1/27) كـما تـبغي 
االسـتجابـة لـدعـوة هللا للبشـر إلـى الـَتعرُّف عـلى تـدبـیره كـخالـق، وإلـى اإلعـجاب بھـذا 
الـتدبـیر، والـعیش بـوحـيٍ مـنھ. إنـھ تـدبـیر "مـنذ الـبدء" بـطابـع ال ُیـْمحى، كـیان الـشخص 
البشـري – رجـالً وامـرأة _ وبـالـتالـي، ُبـْنیاتـھ، بـما تحـمل مـن مـعانـي، ودیـنامـّیتھ الـعمیقة. 
وھـذا الـتدبـیر بـالـذات، الـمتَّسم بـالـحكمة والـمحبة، یـنبغي اسـتكشافـھ بـكل مـا یـنطوي عـلیھ مـن 
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ثـروة، تجـلَّت تـدریـجیاً "مـنذ الـبدء" وتـحققت عـبر تـاریـخ الـخالص، وبـلغت ذروتـھا فـي 
"ملـء الزـماـن" عنـدماـ "أرسلـ هللا ابنـھ موـلوـداً منـ امرـأة" (غال4/4). وھـذا "الـملء" 
یـتواصـل فـي الـتاریـخ. فـقراءة تـدبـیر هللا مسـتمرة، ویـجب أن تسـتمر بـال انـقطاع، فـي إطـار 
إیـمان الـكنیسة، ومـن خـالل حـیاة الـعدیـد مـن الـنساء المسـیحیات. وال یـجوز إھـمال مـا 
ُتـتحفنا بـھ الـعلوم البشـریـة الـمختلفة، والـثقافـات عـلى تـنّوعـھا. وھـذا اإلسـھام یـمكن أن 
یـساعـد عـلى َتـَقبُّل الـِقَیم وَتـفھُّم الـمتطلبات الـكامـنة فـي جـوھـر الـمرأة الـثابـت، وعـلى 
تحـدیـدھـا، بـفضل بـصیرٍة نـّیرة. ھـذا فـضالً عـن الـقیم والـمتطلبات، الـمرتـبطة بـتطور 
الـثقافـات عـبر الـتاریـخ. وھـذا مـا یـذّكـرنـا بـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "تـؤّكـد الـكنیسة أن 
وراء كـل الـتغیُّرات أشـیاء تـبقى ثـابـتة، ألن أسـاسـھا الـنھائـي فـي المسـیح، الـذي ھـو ھـو، 

أمس والیوم وإلى األبد" (عبر13/8) (185). 
لـقد جـاءت الـرسـالـة الـرسـولـیة، الـخاصـة بـكرامـة الـمرأة ودعـوتـھا، عـلى ذكـر األسـس 
األنـتروبـولـوجـیة والـالھـوتـیة لـكرامـة الـمرأة الـشخصیة. وھـذه الـوثـیقة، الـتي تـتناول، مـن 
جـدیـد، الـتأمـالت الـواردة فـي لـقاءات یـوم األربـعاء، والـتي ُخـّصصت، لـفترة طـویـلة 
لـموضـوع "الھـوت الجسـد" وتـتوسـع فـي ھـذه الـتأمـالت وُتحـددھـا، إنـما تـرمـي إلـى الـوفـاء 
بـوعـدنـا الـذي تـضّمنتھ الـرسـالـة الـعامـة "أم الـفادي" (186)، وفـي ذات الـوقـت، إلـى 

استجابة طلب مجمع األساقفة. 
ولـما كـانـت الـرسـالـة الـرسـولـیة "كـرامـة الـمرأة" تـرتـدي طـابـع الـتأمـل الـكتابـي – الـالھـوتـي، 
یــمكنھا أن ُتــلھم الجــمیع رجــاالً ونــساًء وأن تــحث مــمثلي الــعلوم البشــریــة واألنــظمة 
الـالھـوتـیة بـنوع خـاص عـلى مـواصـلة بـحثھم الـنقدي، لـلتعّمق أكـثر فـأكـثر فـي دراسـة الـِقیم 
والــمواھــب الــنوعــیة الــتي یتحــلّى بــھا اإلنــاث والــذكــور، لــیس فــقط فــي مــجال الــحیاة 
 ً االجـتماعـیة بـل كـذلـك وخـصوصـاً فـي مـجال الـوجـود المسـیحي والكنسـي، وذلـك انـطالقـا

من كرامة الرجل والمرأة الشخصیة وعالقاتھما المتبادلة. 
وال بـد لـلمتأمـل فـي األسـس األنـتروبـولـوجـیة والـالھـوتـیة، الـتي تـقوم عـلیھا األنـوثـة، مـن أن 
یسـتثیر ویسـترشـد بـھا فـي الـرد المسـیحي عـلى الـسؤال الـذي كـثیراً مـا ُیـطرح، وبـأسـلوب 
قـاطـع أحـیانـاً، حـول "الـمجال" الـذي یـمكن بـل یـجب أن تـشغلھ الـمرأة، فـي الـكنیسة 

والمجتمع. 
ویـتبّین بـوضـوح، مـن خـالل كـالم یـسوع ومـواقـفھ – وھـي الـمقایـیس الـتي تـعتمدھـا الـكنیسة 
– أنـھ ال یـوجـد أي تـمییز بـین الـمرأة والـرجـل، عـلى صـعید عـالقـتھما بـالمسـیح، إذ "لـیس 
ھـناك رجـل وامـرأة. فـأنـتم جـمیعاً واحـد فـي المسـیح یـسوع" 0غال 3/28)، وال عـلى 
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صـعید الـمشاركـة فـي حـیاة الـكنیسة وقـداسـتھا. وھـذا یـتفق مـع تـصریـح یـوئـیل الـنبي الـرائـع، 
الــذي تــحقق فــي یــوم الــعنصرة: "أفــیض روحــي عــلى كــل بشــر، فــیتنبأ بــنوكــم 
وبـناتـكم" (یـوئـیل2/28، أع2/ 17 ومـا یـتبع). وقـد ورد فـي الـرسـالـة الـرسـولـیة، الـخاصـة 
بـكرامـة الـمرأة ودعـوتـھا: "كـالھـما – الـمرأة والـرجـل – ُمـنفتحان عـلى الـحقیقة اإللھـیة 
وعـلى الـمحبة فـي الـروح الـقدس وجـدیـران بـاسـتثمارھـما. وكـالھـما یسـتوعـبان حـضور 

الروح القدس، الخالصي والمبّرر" (187). 
  

رسالة في الكنیسة والعالم 
ي  51- أمـا فـي مـا یـتعلّق بـرسـالـة الـكنیسة الـرسـولـیة، فـإنـھ مـن الـمؤّكـد أن الـمرأة، لـفعل سـرَّ
 ً الـمعمودیـة والـتثبیت، تـشارك كـالـرجـل فـي وظـیفة یـسوع المسـیح الـمثلثة، بـصفتھ كـاھـنا
ونـبیاً ومـلكاً.وھـي بـالـتالـي مـؤھـلة لـلمشاركـة فـي رسـالـة الـكنیسة األسـاسـیة، أي التبشـیر 
بـاإلنـجیل، ومـلتزمـة بـھا. والـمرأة مـن جـھة أخـرى مـدعـوة حـین تـضطلع بھـذه الـرسـالـة 
بـالـذات، لـالسـتعانـة بـمواھـبھا الـخاصـة السـیما مـوھـبة الـكرامـة الـشخصیة ذاتـھا، الـتي َمـنَّ 
الـخالـق بـھا عـلیھا، ومـوھـبة الـكلمة وشـھادة الـحیاة وسـائـر الـمواھـب الـمرتـبطة بـدعـوتـھا 

األنثویة. 
وال تسـتطیع الـمرأة فـي مـشاركـتھا فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا أن تـنال سـر الـكھنوت، 
وبـالـتالـي ال تسـتطیع االضـطالع بـالـمھمات الـخاصـة بـكھنوت الخـدمـة. إنـھ تـرتـیب أسـندتـھ 
الـكنیسة دائـماً إلـى إرادة یـسوع المسـیح الـواضـحة، والحـرة تـمامـاً والـسامـیة الـتي تجـلَّت فـي 
دعـوتـھ الـرجـال وحـدھـم لـیكونـوا رسـلھ (188). ویـمكن فـھم ھـذا الـترتـیب فـي ضـوء 
الـعالقـة الـقائـمة بـین المسـیح الـعریـس والـكنیسة عـروسـھ (189). وھـذه الـرؤیـة تـتعلق 
بـالـوظـیفة وال عـالقـة لـھا بـالـكرامـة والـقداسـة. ویـجب الـتأكـید أنـھ "وإن كـانـت الـكنیسة ذات 
ُبـْنیٍة إیـراركـیة فـإن ھـذه الـُبنیة تسـتھدف بـكامـلھا تـقدیـس أعـضاء المسـیح" (190). "ولـكن 
إذا كـنا عـلى حـد قـول بـولـس الـسادس ال نسـتطیع تـغییر مـوقـف المسـیح، ودعـوتـھ الـموّجـھة 
إلـى الـرجـال، نسـتطیع مـع ذلـك أن ُنـقّر بـدور الـمرأة فـي الـرسـالـة التبشـیریـة، وفـي حـیاة 

الجماعة المسیحیة، وأن نعزز ھذا الدور" (191). 
ومـن الـضروري جـداً أن نـتجاوز اإلقـرار الـنظري بـحضور الـمرأة الـفاعـل والـمسؤول فـي 
الـكنیسة، ونـحققھ عـملیاً. وفـي ضـوء ھـذا الـمفھوم الـواضـح جـداً، یـجب أن نـقرأ اإلرشـاد 
ـھ إلـى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـذیـن خـصصناھـم عـمداً وتـكراراً  الـذي نـحن بـصدده والـموجَّ
بـعبارة "رجـال ونـساء". ویـتضّمن الـحق الـقانـونـي، فـضالً عـن ذلـك تـدابـیر عـدیـدة بـشأن 
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مـشاركـة الـمرأة فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا. إنـھا تـدابـیر یـجب أن نـتوسـع فـي مـعرفـتھا، 
وأن نـتجاوب مـعھا بـأكـثر واقـعیة ووضـوحـاً مـع مـراعـاة الـفوارق الـمتمّثلة فـي الـحساسـیات 

الثقافیة واالحتیاجات الرعویة. 
لـنفّكر مـثالً فـي إشـراك الـنساء فـي الـمجالـس الـرعـویـة، عـلى مسـتوى األبـرشـیة والـرعـیة، 
وفـي مـجامـع األبـرشـیات والـمجامـع الـخاصـة. وھـذا مـا حـمل آبـاء مجـمع األسـاقـفة عـلى 
الـقول: "لـتشارك الـنساء فـي حـیاة الـكنیسة بـدون تـمییز عـلى اإلطـالق حـتى فـي الـمشاورات 
 ً وإعـداد الـقرارات" (192). وقـالـوا أیـضاً: "یجـدر أیـضاً بـالـنساء الـلواتـي یـلعبن دوراً ھـامـا
فـي نـقل اإلیـمان، وفـي تـأمـین مـختلف الخـدمـات فـي حـیاة الـكنیسة، أن یـشاركـن فـي إعـداد 
الـوثـائـق الـرعـویـة، والـمبادرات اإلرسـالـیة، كـما یـجب أن ُیـعترف بـھن كـمشاركـات فـي 

رسالة الكنیسة، على صعید األسرة والمھنة والمجتمع المدني" (193). 
وفـي مـجال التبشـیر والـتعلیم الـدیـني، األكـثر دقـة، یـجب بـذل نـشاط أكـبر فـي تـعزیـز دور 
الـمرأة الـتكامـلي، فـي نـقل اإلیـمان ذلـك الـدور الـذي یـتوجـب عـلى الـمرأة أن تـقوم بـھ لـیس 
فـقط ضـمن األسـرة بـل فـي مـختلف أمـاكـن الـتربـیة، وبـوجـٍھ أعـّم، فـي كـل مـكان مـخصص 
لِـتَلّقي كـلمة هللا وفـھمھا وإیـصالـھا بـمختلف الـوسـائـل ومـن بـینھا الـدرس والـبحث وتـعلیم 

الالھوت. 
وكـلما نـما الـتزام الـمرأة بـعمل التبشـیر بـاإلنـجیل، ازدادت شـعوراً بـحاجـتھا إلـى أن ُتَبّشـر. 
 ً وھـكذا تسـتطیع، بـعینھا المسـتنیرتـین بـاإلیـمان (أف 1/18) أن تـمّیز بـین مـا ینسجـم حـقا
مـع كـرامـتھا الـشخصیة ودعـوتـھا مـن جـھة ومـا یـتعارض مـعھما مـن جـھة أخـرى، بـحیث 
ال ُتحجـم عـن تـعزیـز الـوسـائـل الـكفیلة بـتنمیة الـِقیم الـحقیقیة، بـحجة "الـكرامـة" وبـاسـم 
"الحـریـة" والـتقدم، فتتحـمل مـسؤولـیة الـتدھـور األخـالقـي، عـلى مسـتوى األشـخاص 
واألوسـاط والـمجتمع. إن الـقیام بھـذا "الـتمییز" ضـرورة تـاریـخیة ُمـلّحة، ال یـجوز إغـفالـھا 
كـما أنـھ فـي ذات الـوقـت أمـٌر مـمكن بـل واجـب ُمـلِّح تـفرضـھ مـشاركـة الـمرأة المسـیحیة فـي 
وظـیفة المسـیح والـكنیسة الـنبویـة. إن "الـتمییز" الـذي یتحـدث عـنھ بـولـس الـرسـول تـكراراً، 
 ً ال یـكتفي بـتقویـم األمـور واألحـداث فـي ضـوء اإلیـمان بـل یـشمل كـذلـك تـصمیماً فـعلیا

والتزاماً فاعالً، سواء في نطاق الكنیسة أو في نطاق المجتمع البشري. 
ویـمكننا الـتأكـید أن جـمیع قـضایـا الـعصر، الـتي ورد ذكـرھـا فـي الـقسم الـثانـي مـن الـدسـتور 
المجـمعي "فـرح ورجـاء – والـتي لـم تجـد لـھا قـط حـالًّ، وال خـفَّت حـّدتـھا فـي الـفترة الـتي 
تـفصلنا عـن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي – تـقتضي حـضوراً فـاعـالً لـلنساء، وإسـھامـاً مـنھن 

مثالیاً في حلّھا، لیس لھ من بدیل. 
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وإن بـین الـمھمات الـموكـولـة إلـى الـمرأة مـھمتین ُكـبریـین، بـنوع خـاص تسـتحقان أن نـلفت 
إلیھما نظر الجمیع: 

األولـى تـوفـي كـامـل الـكرامـة لـحیاة الـمرأة كـزوجـة وأم. إن لـلمرأة الـیوم إمـكانـات جـدیـدة 
لـَتَفھُّم الـِقَیم البشـریـة والمسـیحیة، الـتي تـنطوي عـلیھا الـحیاة الـزوجـیة، وخـبرة األمـومـة، 
ـل  ولـتحقیق ھـذه الـِقَیم تـحقیقاً أفـضل. ویسـتطیع الـرجـل نـفسھ، كـزوج وأب أن ُیـفید مـن َتـَدخُّ
الـمرأة الـذكـي والـمحب والـحازم، للتخـلّص مـن عـادة الـغیاب أو الـحضور الـَعَرضـي أو 

غیر الكافي، والسیما إلقامة عالقات شركة بین األشخاص جدیدة وھامة. 
أمـا مـھمة الـمرأة الـثانـیة فھـي تـأمـین الـُبعد األخـالقـي لـلثقافـة، أعـني ُبـعداً بشـریـاً حـّقاً، یـلیق 
بـكرامـة الـكائـن البشـري فـي حـیاتـھ الـشخصیة واالجـتماعـیة. ویـبدو أن المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي یـربـط بـین الـُبعد األخـالقـي لـلثقافـة ومـشاركـة الـعلمانـیین فـي رسـالـة المسـیح الـملوكـیة: 
"لِـُیوّحـد الـعلمانـیون جـھودھـم فـي سـبیل تـأمـین اإلصـالحـات الـمالئـمة لـلمؤسـسات، وأوضـاع 
الـحیاة الـتي تـدفـع الـناس إلـى الخـطیئة لـكي تـتقّید كـلھا بـقواعـد الـعدالـة، وتـساعـد عـلى 
مـمارسـة الـفضائـل بـدالً مـن أن تـعرقـلھا. ومـتى فـعل الـعلمانـیون ھـذا، فـإنـھم سـُیشبعون 

الثقافة واألعمال البشریة من القیمة األخالقیة" (194). 
وبـقدر مـا تـشارك الـمرأة، مـشاركـة فـاعـلة ومـسؤولـة فـي نـشاط الـمؤسـسات الـمنوط بـھا 
الـحفاظ عـلى أفـضلیة الـِقَیم اإلنـسانـیة فـي حـیاة الجـماعـات السـیاسـیة، بـقدر ذلـك تـكون أقـوال 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي قـد حـددت حـقالً ھـامـاً لـرسـالـة الـمرأة. إن احـترام كـرامـة الـمرأة 
الـشخصیة ودعـوتـھا الـنوعـیة یـجب أن یـمتد إلـى كـل أبـعاد حـیاة ھـذه الجـماعـات، بـدءاً مـن 
الـبعد االجـتماعـي – االقـتصادي وانـتھاًء بـالـبعد االجـتماعـي – السـیاسـي: لـیس فـقط فـي 
الـمجال الـشخصي بـل فـي الـمجال الجـماعـي أیـضاً، ولـیس فـقط فـي أشـكال الـنشاط، 
الـمتروكـة لحـریـة األشـخاص الـمسؤولـة بـل كـذلـك فـي تـلك الـتي تـكفلھا الشـرائـع الـمدنـیة 

العادلة. 
"لـیس حـسناً أن یـكون اإلنـسان وحـده. فـأصـنع لـھ عـونـاً بـإزائـھ" (تـك2/18). إن هللا الـخالـق 
اسـتودع الـمرأة الـرجـل. صـحیح أنـھ اسـتودع كـل إنـسان أخـاه اإلنـسان، لـكنھ بـصفة خـاصـة 
اسـتودع الـمرأة الـرجـل، ألن الـمرأة بـفضل اخـتبارھـا الـخاص لـألمـومـة، َتـنعم بـشعور 
نـوعـي تـجاه الـرجـل وتـجاه مـقّومـات خـیره الـحقیقي، ابـتداًء مـن قـیمة الـحیاة األسـاسـیة. ومـا 
أعـظم إمـكانـات الـمرأة ومـسؤولـیاتـھا فـي ھـذا الـمجال، فـي عـصر ال ُیْسـَتْوحـى فـیھ تـطور 
الـعلم والـتقنیة دائـماً مـن الـحكمة الـحقیقیة وال ُیـقاس بـمقیاسـھا، مـما ُیـعّرض لخـطٍر أكـید، 
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خـطر انـتزاع صـفة اإلنـسانـیة مـن الـحیاة البشـریـة السـیما حـین تـتطلّب ھـذه الـحیاة حـباً أوفـر 
وحفاوًة أكثر سخاء. 

إن الـمرأة حـین تـضع مـواھـبھا فـي خـدمـة الـكنیسة والـمجتمع، تـشعر بـانشـراح شـخصي 
حـقیقي – یـرّكـزون عـلیھ كـثیراً فـي أیـامـنا – وتـسھم فـي الـوقـت عـینھ إسـھامـاً فـریـداً فـي 

تحقیق الشركة الكنسیة، ودینامیة شعب هللا الرسولیة. 
ومن ھذا المنظور، یجب التحدث أیضاً عن الرجل، ال عن المرأة وحدھا. 

  
الحضور المشترك والتعاون بین الرجال والنساء 

52- إن أكـثر مـن صـوٍت قـد ارتـفع، فـي اجـتماعـات مجـمع األسـاقـفة، ُمـعربـاُ عـن الـخوف 
مـن أن یـقود اإللـحاح الـمفرط، بـشأن وضـع الـنساء ودورھـّن، إلـى نسـیان الـرجـل، وھـو 
نسـیان مـرفـوض. إنـنا نـأسـف فـي الـواقـع وفـي ظـروف كنسـیة مـختلفة لـغیاب الـرجـال أو 
لـحضورھـم غـیر الـكافـي. فـإن عـدداً مـنھم یـتملّصون مـن مـسؤولـیاتـھم الكنسـیة الـخاصـة، 
بـحیث ال یـتفّرغ سـوى الـنساء لـمواجـھة ھـذه الـمسؤولـیات الـتي نـذكـر مـنھا، عـلى سـبیل 
الـمثال، الـمشاركـة فـي الـصالة الطقسـیة فـي الـكنیسة، وتـربـیة األوالد والسـیما الـتعلیم 
الـدیـني، وحـضور الـلقاءات الـدیـنیة والـثقافـیة واإلسـھام فـي الـمبادرات الـخیرّیـة والـمشاریـع 

اإلرسالیة. 
ال بـّد إذن مـن الـقیام بـمجھود راعـوي، یـرمـي إلـى تـحقیق حـضور مشـترك لـلرجـال 
والـنساء، لـتصبح مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي رسـالـة الـكنیسة الـخالصـیة، أكـثر 

اكتماالً وانسجاماً وإثماراً. 
ق لـلرجـال والـنساء وتـعاونـھم، ویـبّرر  إن الـباعـث األسـاسـي الـذي یـفرض الـحضور الـمنسَّ
ھـذا الـحضور وھـذا الـتعاون، ال یـكمن فـقط كـما قـلنا فـي تـأمـین الـمزیـد مـن الـتعبیر والـفعالـیة 
لـنشاط الـكنیسة الـرعـوي، وال بـاألحـرى، فـي مـجاراة الـجانـب االجـتماعـي لـلتعایـش 
البشـري، الـذي یجـمع بـالـطبع بـین الـرجـال والـنساء، بـل إن ھـذا الـباعـث یـكمن فـي كـون ھـذا 
الـحضور وھـذا الـتعاون یـتجاوبـان مـع قـصد هللا، الـذي شـاء "مـنذ الـبدء" أن یـكون الـكائـن 
البشـري "وحـدة بـین اثـنین" والـنذي خـلق الـرجـل والـمرأة كجـماعـة أشـخاص أُولـى، تـكون 
مـصدراً لـكل جـماعـة أخـرى، وفـي الـوقـت عـینھ، "عـالمـة" لجـماعـة الـحب الـمتبادل بـین 

األشخاص، التي یقوم علیھا سر حیاة هللا الواحد والثالوث الداخلیة. 
لھـذا السـبب، بـنوع خـاص، تـصبح الـطریـقة األعـم واألدق واألسـاسـیة فـي ذات الـوقـت، 
ق والـمتناغـم، فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا، أن  لـتأمـین حـضور الـرجـال والـنساء الـمنسَّ
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یـقومـوا أوالً بـمھمات الـزوجـین واألسـرة المسـیحیة، ویـضطلعوا مـعاً بـمسؤولـیاتـھم. ومـن 
ع أشـكال الـحب والـحیاة الـمختلفة: الـزوجـیة واألبـویـة  خـالل ذلـك، ُیسـتشفُّ وُیـعَلن تـنوُّ
واألمـومـیة والـبنویـة واألخـویـة. وكـما جـاء فـي إرشـادنـا فـي "وظـائـف الـعائـلة المسـیحیة فـي 
عـالـم الـیوم": "إذا كـانـت األسـرة المسـیحیة جـماعـة یجـدد المسـیح روابـطھا مـن خـالل 
اإلیـمان واألسـرار فـإن مـشاركـتھا فـي رسـالـة الـكنیسة جـب أن تـتم بـطریـقة جـماعـیة. 
وعـلیھ، فـإن عـلى الـعروسـین أن یـعیشا خـدمـتھما لـلكنیسة والـعالـم كـزوجـین، وعـلى األبـویـن 
وأوالدھـما أن یـعیشوا ھـذه الخـدمـة كـأسـرة... واألسـرة المسـیحیة، فـضالً عـن ذلـك، تـبني 
مـلكوت هللا فـي الـتاریـخ عـبر الـشؤون الـیومـیة، الـخاصـة بـوضـعھا الـحیوي، والـممیِّزة لـھ. 
حـینئٍذ تتجسـد مـشاركـة األسـرة المسـیحیة فـي رسـالـة یـسوع المسـیح وكنیسـتھ – الـنبویـة 
والـكھنوتـیة والـملوكـیة – وتـتحقق فـي إطـار الـحب الـزوجـي والـعائـل الـُمعاش فـي ثـروة 

ِقَیمھ العجیبة، وفي ما یقتضیھ من عطاٍء كلّي وأمانة وِخْصب" (195). 
إن آبـاء مجـمع األسـاقـفة انـطالقـاً مـن ھـذا الـمنظور قـد ذّكـروا بـالـمفھوم الـذي یـجب أن 
یـضطلع بـھ سـر الـزواج، فـي الـكنیسة والـمجتمع لیتھـیأ لـھ أن یـنیر وُیـلھم الـرجـل والـمراة 
فـي عـالقـاتـھما الـمتبادلـة. وبھـذا الـمعنى رّكـز اآلبـاء عـلى "أنـھ مـن الـضروري والـُملّح، أن 
یـعیش كـل مسـیحي رسـالـة الـرجـاء الـتي تـنطوي عـلیھا الـعالقـة بـین الـرجـل والـمرأة، وأن 
ُیـعلن ھـذه الـرسـالـة. إن سـر الـزواج الـذي یـكّرس ھـذه الـعالقـة فـي صـورتـھا الـزواجـّیة، 
وُیـعلنھا "عـالمـًة" لـعالقـة المسـیح بكنیسـتھ، یـتضّمن تـعلیماً ھـامـاً جـداً بـالنسـبة لـحیاة الـكنیسة. 
وعـلى الـكنیسة أن تـنقل إلـى عـالـم الـیوم ھـذا الـتعلیم، الـذي یـجب أن ُیـلھم الـرجـل والـمرأة 
فــي جــمیع عــالقــاتــھما الــمتبادلــة. وعــلیھا أیــضاً أن تــتوســع فــي اســتثمار ھــذه 
الـثروات" (196). وكـان اآلبـاء عـلى حـق، حـین الحـظوا أنـھ "مـن الـضروري الـتركـیز 
مـن جـدیـد عـلى وجـوب تـقدیـر الـُبُتولـة واحـترام األمـومـة" (197)، لـتعزیـز ازدھـار 
الـدعـوات الـمختلفة والـمتكامـلة، فـي إطـار الشـركـة الكنسـیة الـحي، وفـي سـبیل نـموھـا 

المتواصل. 
  

مرضى ومتألمون 
53- إن اإلنــسان مــدعــّو إلــى الــفرح، لــكنھ یــختبر كــل یــوم أشــكاالً عــدیــدة مــن اآلالم 
واألوجــاع. وقــد خــتم األســاقــفة مجــمعھم بھــذا الــنداء الــموّجــھ إلــى الــرجــال والــنساء، 
الــمصابــین بــاآلالم واألوجــاع الــمتنّوعــة: "أیــھا الــُمْھَملون والــمنبوذون مــن مــجتمع 
ـرون والـسجناء والـبّطالـون  االسـتھالك والـمرضـى والـُمعاقـون والـفقراء والـجائـعون والمھجَّ
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والـُمسّنون واألوالد الـلقطاء واألشـخاص الـعائـشون فـي الـعزلـة وأنـتم یـا ضـحایـا الحـرب 
وكـل ضـروب الـعنف، الـناجـمة عـن مـجتمعنا اإلبـاحـي، إن الـكنیسة تـشاركـكم فـي آالمـكم 
الـتي تـقودكـم إلـى الـرب وُتشـركـكم فـي آالمـھ الـفدائـیة، وتـجعلكم تـعیشون فـي نـور الـفداء. 
إنـنا نـعتمد عـلیكم لـتعلّموا الـعالـم بـأسـره كـیف یـكون الـحب. وسـنبذل كـل مـا فـي وسـعنا 

لتشغلوا في المجتمع وفي الكنیسة، المكان الذي یحق لكم أن تشغلوه" (198). 
وفـي إطـار عـالـم اآلالم البشـریـة، الـذي ال حـدود لـھ لِـتَّتجھ أنـظارنـا إلـى جـمیع الـمصابـین 
بـاألمـراض، عـلى اخـتالف أشـكالـھا، ألن الـمرضـى یجّسـدون اإلنـسان الـمتألـم، تجسـیداً أكـثر 

تواتراً وشیوعاً. 
ونـداء الـرب مـوّجـھ إلـى الجـمیع، وإلـى كـل فـرد: إن الـمرضـى ھـم أیـضاً مـرَسـلون كـَفَعلة 
إلـى كـرمـھ، وال ُیـْثنیھم الـعبء، الـذي ُیـضني أعـضاء الجسـد، ویـزعـزع صـفاء الـنفس عـن 
الـذھـاب إلـى الـكْرم والـعمل فـیھ، بـل یـحّثھم عـلى أن یـعیشوا دعـوتـھم اإلنـسانـیة والمسـیحیة، 
ویـشاركـوا فـي تـنمیة مـلكوت هللا بـوسـائـل جـدیـدة بـل أكـثر فـعالـیة. وعـلیھم أن یسـتوحـوا 
مـنھجھم مـن كـالم بـولـس الـرسـول، فـھو أوالً نـوٌر یـفتح أعـینھم عـلى مـعنى الـنعمة الـخاصـة 
بـحالـھم ذاتـھا: "أُتـمُّ مـا یـنقص مـن شـدائـد المسـیح فـي جـسمي ألجـل جسـده الـذي ھـو 
الـكنیسة" (كـول 1/24). وكـان ھـذا االكـتشاف مـصدر فـرٍح لـلرسـول: "إّنـي أفـرح اآلن فـي 

اآلالم التي احتملھا من أجلكم" (كول1/24). 
ویسـتطیع كـثیرون مـن الـمرضـى أن یحـملوا فـي قـلوبـھم ھـم أیـضاً فـرح الـروح الـقدس، مـع 
كـونـھم فـي ضـیٍق شـدیـد" (1تـسا1/6) وأن یـكونـوا شـھوداً لـقیامـة یـسوع. وقـد قـال ُمـعاق، 
فـي خـطاب ألـقاه فـي إحـدى جـلسات مجـمع األسـاقـفة: "إنـھ لـمن األھـمیة بـمكان أن نـوضـح 
أن هللا یـدعـو المسـیحیین، الـذیـن ُیـعانـون فـي حـیاتـھم حـاالت الـمرض واأللـم والشـیخوخـة، 
 ً لـیس فـقط ألن یـضّموا أوجـاعـھم الـخاصـة إلـى آالم المسـیح، بـل ألن یـفتحوا قـلوبـھم أیـضا
مـنذ اآلن لـطاقـات التجـدیـد، ولـفرح المسـیح الـناھـض، وأن یـنقلوا إلـى اآلخـریـن ھـذه 
الطاقات وھذا الفرح" (2كو4/10و11 و1بط4/13 وروم 8/18 وما یتبع) (199). 

وقـد ورد فـي الـرسـالـة الـرسـولـیة "األلـم الـخالصـي" أن الـكنیسة مـن جھـتھا "الـتي انـبثقت مـن 
سـر الـفداء بـواسـطة صـلیب المسـیح، یـتوّجـب عـلیھا أن تـسعى لـلقاء اإلنـسان عـلى طـریـق 
األلـم بـنوع خـاص، وفـي ھـذا الـلقاء، یـصبح "اإلنـسان ھـو نـفسھ طـریـق الـكنیسة" وھـذا مـن 
أھـم الـطرق" (200). إن اإلنـسان الـمتألـم ھـو طـریـق الـكنیسة، ألنـھ أوالً طـریـق المسـیح 
نـفسھ، الـسامـري الـصالـح "الـذي لـم َیـْمِض فـي طـریـقھ" "بـل تـحنن عـلیھ ودنـا إلـیھ وضـمد 
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جـراحـاتـھ، وصـبَّ عـلیھا زیـتاً وخـمراً، وحـملھ عـلى دابـتھ وأتـى بـھ إلـى فـندق واعـتنى 
بأمره: (لو34-10/32). 

لـقد نـقلت الجـماعـة المسـیحیة، عـلى مـّر الـقرون، مـثل الـسامـري الـصالـح إلـى جـمھور 
الـمرضـى والـمتألـمین الـغفیر، مـعلنًة حـب المسـیح الـشافـي والـمعّزي، ونـاشـرًة إیـاه. وقـد تـمَّ 
سـة لخـدمـة الـمرضـى، وعـبَر الـتزام جـمیع  ھـذا مـن خـالل شـھادة الـحیاة الـرھـبانـیة، الـمكرَّ
األشـخاص، المھـتّمین بـالخـدمـات الـصحیة، الـتزامـاً ال یـكّل. ونـرى الـیوم فـي المسـتشفیات 
ودور الـعالج الـكاثـولـیكیة ذاتـھا، حـضوراً لـلمؤمـنین الـعلمانـیین، رجـاالً ونـساء، یـتكّثف إلـى 
حـدٍّ أصـبح مـعھ ھـذا الـحضور كـامـالً أحـیانـاً وقـاصـراً عـلیھم وحـدھـم. إن ھـؤالء بـالـذات، 
 ً أطــباء كــانــوا أو مــمرضــین ومــمرضــات، فــضالً عــن المســتخدمــین الــصحیین جــمیعا
والـمعاونـین الـمتطوعـین ھـم الـمدعـوون لـیكونـوا صـورًة حـیة للمسـیح وكنیسـتھ فـي مـحبتھم 

للمرضى والمتألمین. 
  

عمل رعوي متجدد 
54- یـجب أن ال یـتقلّص ھـذا اإلرث الـثمین، الـذي تسـلَّمتھ الـكنیسة مـن یـسوع المسـیح 
"طـبیب الجسـد والـنفس" (201) بـل یـجب اسـتثماره وتـنمیتھ، أكـثر فـأكـثر، عـن طـریـق 
اسـتئناف الـعمل الـرعـوي، وإعـطائـھ دفـعاً جـدیـداً فـي سـبیل الـمرضـى والـمتألـمین وبـالـتعاون 
مـعھم. ویـجب أن یـكون ھـذا الـعمل جـدیـراً بـدعـم وتـعزیـز مـا نـقدمـھ مـن اھـتمام وحـضور 
وإصـغاء وحـوار ومـشاركـة ومـساعـدة فـعلیة لـلشخص، حـینما ُتـمتحن امـتحانـاً قـاسـیاً، بسـبب 
الـمرض واأللـم، لـیس فـقط ثـقبھ بـالـحیاة، بـل كـذلـك إیـمانـھ بـا� وبـحبھ األبـوي. ویجـد ھـذا 
التجـدد الـرعـوي أبـلغ تجسـیٍد لـھ فـي االحـتفال بـاألسـرار الـمقدسـة مـع الـمرضـى وعـلى 
نـیَّتھم، فـیعّزز ھـذا صـمودھـم فـي حـالـة الـوجـع والـوھـن، وكـذلـك رجـاءھـم فـي حـالـة الـیأس، 

ویفتح مجاالً للقاء الفرح. 
وإن أحـد األھـداف األسـاسـیة لھـذا الـعمل الـرعـوي والمتجـدد والـمكثف الـذي یـجب أن یـشمل 
قة جـمیع عـناصـر الجـماعـة الكنسـیة، ھـو إشـعار الـمریـض والـُمعاق والـمتألـم  بـطریـقة مـنسَّ
بـأنـھ لـیس فـقط مسـتفیداً مـن مـحبة الـكنیسة وخـدمـاتـھا، بـل عـنصراً فـاعـالً أیـضاً ومـسؤوالً 
فـي مـجال التبشـیر والـخالص، ومـن ھـذا الـمنظور یـجب عـلى الـكنیسة أن ُتـعلن ُبشـرى 
الـخالص فـي صـمیم الـمجتمع، وأن ُتـدرجـھا فـي الـثقافـات الـتي فـقدت مـعنى الـعذاب 
البشـري، والـتي تـتناول بـالـنقد كـل األحـادیـث الـتي تـصبُّ فـي ھـذا الـواقـع الـحیاتـي. إن 
ُبشـرى الـخالص ُتـعلِن لـلمأل أن اإلنـسان والـمجتمع نـفسھ، یـمكن أن یجـدا فـي األلـم مـعنى 
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إیـجابـیاً، بـاعـتبار أنـھ یـنطوي، فـي تـوجـھھ عـلى شـكل مـن أشـكال الـمشاركـة فـي آالم المسـیح 
المخلِّصة وفي فرح قیامتھ، كما ینطوي بالتالي على طاقٍة لتقدیس النفس وبناء الكنیسة. 
إن إعـالن بشـرى الـخالص ھـذه ُیـصبح قـابـالً لـلتصدیـق، إذا لـم یـصدر فـقط عـن الـشفتین، 
بـل مـرَّ عـبر شـھادة الـحیاة سـواء كـانـت شـھادة الـذیـن یـعتنون بـصحة الـمرضـى وبـالـُمعاقـین 
والـمتألـمین، أو شـھادة الـمرضـى أنـفسھم، إذا ازدادوا وعـیاً لـمكانـتھم ولـرسـالـتھم فـي 

الكنیسة، وفي سبیل الكنیسة، واضطلعوا بمسؤولیاتھم. 
وإذا شـئنا أن تـزدھـر "حـضارة الـمحبة" وأن تـمر فـي عـالـم الـعذاب البشـري الـواسـع، یجـدر 
بـنا أن نـقرأ، وأن نـتأمـل مـن جـدیـد، الـرسـالـة الـرسـولـیة "األلـم الـخالصـي" الـتي نـذّكـركـم ھـنا 
بـخاتـمتھا: "إنـھ لـضروري أن یتجـمَّع بـالـروح عـلى قـدم صـلیب الجـلجلة كـل الـمتألـمین 
الـمؤمـنین بـالمسـیح، السـیما أولـئك الـذي یـتعّذبـون ال لشـيء إالّ ألنـھم یـؤمـنون بـالمسـیح 
الـمصلوب، والـناھـض مـن الـقبر حـتى إذا مـا قـّدمـوا الـرب نـفسھ ألجـل وحـدة الجـمیع. 
َوْلیتجـمَّع أیـضاً عـلى قـدم الـصلیب كـل ذوي الـنوایـا الـصالـحة، ألن الـمعلَّق عـلى الـصلیب 
ھـو "فـادي اإلنـسان" ورجـل اآلالم، الـذي اضـطلع بـاآلالم الجسـدیـة والنفسـیة، الـتي یـعانـیھا 
البشـر فـي كـل األزمـنة، وھـكذا یسـتطیعون أن یـكتشفوا فـي الـمحبة ُبـْعَد آالمـھم الـخالصـي، 
واألجـوبـة الـصحیحة عـلى جـمیع تـساؤالتـھم. وإنـنا مـع مـریـم أم المسـیح الـتي كـانـت واقـفة 
عـلى قـدم الـصلیب، نـتوقـف عـلى مـقربـة مـن ُصـلبان إنـسان الـیوم، ونبتھـل إلـى جـمیع 
الـقدیسـین، الـذیـن شـاركـوا المسـیح فـي آالمـھ، عـلى مـر الـقرون، مـشاركـة خـاصـة ونـطلب 
إلـیھم أن ُیـسانـدونـا كـما نـطلب مـساعـدتـكم یـا جـمیع الـمعّذبـین. وأنـتم أنـفسكم أیـھا الـضعفاء 
نـطلب مـنكم أن تـصبحوا مـصدر قـوة لـلكنیسة والبشـریـة. َوْلـتكن آالمـكم، المتحـدة بـصلیب 
المسـیح، ھـي الـمنتصرة فـي الـصراع الـعنیف، الـدائـر بـین الـخیر والشـر عـلى مسـرح 

عالمنا المعاصر" (202). 
  

حاالت الحیاة والدعوة 
55- إن كـل َفـَعلة الـَكْرم أعـضاء فـي شـعب هللا: الـكھنة والـرھـبان والـراھـبات والـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، وجـمیع الـذیـن ھـم فـي ذات الـوقـت مـوضـوع الشـركـة الكنسـیة، والـمشاركـة فـي 
رسـالـة الـخالص ومـادتـھما. إنـنا جـمیعاً وكـل فـرج مـنا نـعمل فـي كـْرم الـرب الـوحـید 

والمشترك بیننا، من خالل مواھب وخدمات مختلفة ومتكاملة. 
والمسـیحیون عـلى صـعید الـوجـود قـبل صـعید الـعمل، ھـم أغـصان الـكرمـة الـوحـیدة 
الـمخصبة، الـتي المسـیح. إّنـھم األعـضاء الـحیة فـي جسـد الـرب الـواحـد، الـمبني بـقوة 
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الـروح. وإذ نـقول عـلى صـعید الـوجـود، قـبل صـعید الـعمل ھـم أغـصان الـكرمـة الـوحـیدة 
الـمخصبة، الـتي ھـي المسـیح. إنـھم األعـضاء الـحیة فـي جسـد الـرب الـواحـد، الـمبنّي بـقوة 
الـروح. وإذ نـقول عـلى صـعید الـوجـود، ال نـعني فـقط حـیاة الـنعمة والـقداسـة، الـتي ھـي 
الـمصدر األول واألغـنى لِـِخصب أّمـنا الـكنیسة الـمقدسـة الـرسـولـّي واإلرسـالـّي، بـل نـعني 
أیـضاً قـداسـة الـحیاة، الـتي یـّتصف بـھا الـكھنة والـشمامـسة والـرھـبان والـراھـبات، وأعـضاء 

الجمعیات العلمانیة، والمؤمنون العلمانیون. 
إن حـاالت الـحیاة الـمختلفة فـي الـكنیسة – الشـركـة، مّتحـدة فـي مـا بـینھا إلـى حـد أن كـل 
ـھة إلـى األخـرى. إنـھا واحـدة فـي مـعناھـا الـعمیق المشـترك بـینھا. إنـھا أنـماط  حـالـٍة مـنھا مـوجَّ
حـیاة ُتـعاش فـي إطـارھـا الـكرامـة المسـیحیة، الـمتساویـة لـدى الجـمیع، والـدعـوة الـشامـلة إلـى 
الـقداسـة، فـي كـمال الـمحبة. وھـذه األنـماط مـختلفة ومـتكامـلة مـعاً، بـحث أن لـكل مـنھا وجـھھ 
الـفریـد، الـذي ال یـمكن الخـلط بـینھ وبـین غـیره، فـیما كـل مـنھا فـي ذات الـوقـت عـلى عـالقـةٍ 

بجمیعھا وفي خدمتھا. 
فـحالـُة حـیاة الـمؤمـن الـعلمانـي تـتسم، بـنوع خـاص، بـالـطابـع الـعلمانـي. وھـي تـؤدي خـدمـة 
كنسـیة، إذ تشھـد بـطریـقتھا أمـام الـكھنة والـرھـبان والـراھـبات، لـما تـنطوي عـلیھا لـشؤون 
األرضـیة والـزمـنیة مـن مـعنى، بـالنسـبة إلـى تـدبـیر هللا الـخالصـي، كـما أنـھا تـذّكـرھـم بـذلـك. 
أمـا كـھنوت الخـدمـة فـإنـھ بـدوره یـكفل بـصفة مسـتمرة الـحضور السـري للمسـیح الـفادي، فـي 
مــختلف األزمــنة واألمــكنة. أمــا الــحیاة الــرھــبانــیة، فــإنــھا تشھــد لــطابــع الــكنیسة 
االسـكاتـولـوجـي، أو بـعبارة أخـرى، لِـُنزوع الـكنیسة إلـى مـلكوت هللا الـذي تـرمـز إلـیھ 

وُتظھره قبل أوانھ، وتتذّوقھ عبر نذور العفة والفقر والطاعة. 
إن كـل حـاالت الـحیاة، سـواء فـي ُمْجـَملِھا أو كـل حـالـة مـنھا، فـي عـالقـتھا بـغیرھـا ھـي فـي 
خـدمـة تـنمیة الـكنیسة. إنـھا أنـماط حـیاة مـختلفة، تـتوّحـد فـي الـعمق، فـي "سـر الشـركـة" 

الكنسیة، وُتَنسِّق في ما بینھا بدینامیة عمیقة، ِضْمن رسالة الكنیسة الواحدة. 
وھـكذا یـكشف سـر الـكنیسة، الـوحـید والـمتجانـس، عـن غـنى سـر المسـیح ویـعیشھ فـي 
مـختلف حـاالت الـحیاة وتـنّوع الـدعـوات. والـكنیسة، كـما راق لـآلبـاء أن یـرددوا، تشـبھ 
حـقالً، تـنبت فـیھ أعـشاب ونـباتـات وزھـور وثـمار عـجیبة وأّخـاذة فـي تـنّوعـھا وقـد قـال فـي 
ھـذا الـقدیـس أمـبروسـیوس: "ھـناك حـق ُیـنتج ثـماراً كـثیرة، ولـكّن أفـضل الـحقول ھـو الـذي 
ُیـنتج ثـماراًُ وزھـوراً مـعاً. والـحال أن حـقل الـكنیسة ُیـنتج ھـذه وتـلك. فـھنا یـمكنك أن تـرى 
ـل یشـبھ فـي تـقشُّفھ الـغابـات فـي السھـل، وھـنالـك األعـراس الـتي  الـُبتولـة تـزھـر، وھـناك الـتَرمُّ
تـباركـھا الـكنیسة والـتي تـمأل أھـراءات الـعالـم الفسـیحة مـن وافـر الـحصاد. فـیما تـفیض 
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مـعاِصـر الـرب یـسوع، وكـأنـھا ثـمار كـرمـة مـزدھـرة، تـلك الـثمار الـتي تـمّثل ثـروة األعـراس 
المسیحیة" (203). 

  
الدعوات العلمانیة المختلفة 

56- إن الـتنّوع فـي كـثرتـھ یتجـلّى أخـیراً فـي داخـل كـل حـالـة مـن حـاالت الـحیاة. فـفي نـطاق 
الــحیاة الــعلمانــیة نــرى دعــوات مــختلفة، وبــعبارة أخــرى مــختلف الــدروب الــروحــیة 
والـرسـولـیة، الـتي یـمكن أن یسـلكھا الـمؤمـن الـعلمانـي. فـھناك دعـوات عـلمانـیة "خـاصـة" 
تـنبت فـي إطـار دعـوة عـلمانـیة "عـامـة". ویجـدر بـنا فـي ھـذا الـصدد، أن نـذكـر الـخبرة 
الـروحـیة، الـتي نـضجت حـدیـثاً فـي الـكنیسة، وأسـفرت عـن ظـھور الـعدیـد مـن الجـمعیات 
الـعلمانـیة الـمختلفة األشـكال. وقـد انـفتح الـمؤمـنین الـعلمانـیین والـكھنة أنـفسھم مـجال مـمارسـة 
الـمشورات اإلنـجیلیة، الـمتعلّقة بـالـفقر والـعفة والـطاعـة، عـن طـریـق إبـراز الـنذور أو قـطع 
الـوعـود، مـع الـمحافـظة الـكلیة عـلى الـوضـع الـخاص بـالـعلمانـیین واإلكـلیریـكیین (204). 
وقـد الحـظ آبـاء مجـمع األسـاقـفة "أن الـروح ُیحـدث أیـضاً أشـكاالً أخـرى مـن تـكریـس 
الذات، یتطّوع َعْبَرھا أشخاص، بدون أن یتخلَّوا قطعیاً عن حیاتھم العلمانیة" (205). 

وإّنـا لـنختم مـا قـلناه، بـتالوة صـفحة جـمیلة لـلقدیـس فـرنسـیس األسـیزي، الـذي َبـَرع فـي تـنمیة 
الـحیاة الـروحـیة لـدى الـعلمانـیین (206). إنـھ فـي سـیاق حـدیـثھ عـن "الـتقوى" أي الـكمال 
ق بـأسـلوب بسـیط ورائـع، إلـى دعـوة جـمیع  المسـیحي، أو "الـحیاة بحسـب الـروح" تـطرَّ
ق فـي ذات الـوقـت إلـى الـشكل الـنوعـّي، الـذي یسـتطیع  المسـیحیین إلـى الـقداسـة، كـما تـطرَّ
كـل مسـیحي، مـن خـاللـھ، تـحقیق ھـذه الـدعـوة. قـال: "كـما أن هللا، عـندمـا خـلق الـكون 
أوصـى الـنباتـات بـأن تـثمر، كـالًّ بحسـب جـنسھ (تـك1/11) كـذلـك یـوصـي المسـیحیین، وھـم 
نـباتـات كنیسـتھ الـحیة، أن یـأتـوا بـثمار الـتقوى، كـل واحـد بحسـب واقـعھ ودعـوتـھ. عـلى 
الـنبیل والِحـَرفـّي، وعـلى الـخادم واألمـیر وعـلى األرمـلة والـمتزوجـة، أن یـمارسـوا الـتقوى 
بـطرق مـختلفة. وفـضالً عـن ذلـك، یـجب أن تـتالءم مـمارسـة الـتقوى مـع طـاقـات كـل فـرد، 
وطـبیعة عـملھ، وواجـبات حـالـھ... وإنـھ لخـطأ بـل بـدعـة أن نـحاول إقـصاء الـتقوى عـن 
ـة الـجنود ودّكـان الِحـَرفـیین وبـالط األمـراء، وبـیت الـمتزوجـین. صـحیٌح أن مـن كـانـت  َسـِریَّ
ھـذه دعـواتـھم ال یسـتطیعون أن یـمارسـوا الـتقوى، كـما یـمارسـھا مـن انـقطعوا لـلتصّوف 
وحـیاة الـدیـر والـرھـبنة، ولـكن ھـناك أشـكال أخـرى لـلتقوى، غـیر الـثالثـة الـمذكـورة، جـدیـرة 
بـان تـقود إلـى الـكمال الـملتزمـین بـالـحیاة الـعلمانـیة.. إنـنا نسـتطیع، أیـنما كـّنا، بـل یـتوجـب 

علینا أن نصبو إلى الكمال" (207). 
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وانـطالقـاً مـن ذات الـنظرة، أعـلن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "یـجب أن تـّتسم روحـانـیة 
الـعلمانـیین بـمیزات خـاصـة، تـختلف بـاخـتالف أوضـاع حـیاة كـل فـرد. فـھناك الـحیاة 
الـزوجـیة والـعائـلیة وحـیاة الـعزوبـة والـترّمـل، وھـناك حـالـة الـمرض ونـوع الـعمل الـِمَھني 
واالجـتماعـي. وعـلى كـل فـرد إذن أن ُیـنمي، بـال انـقطاع، الـمزایـا والـمواھـب الـمعطاة لـھ، 
السـیما تـلك الـتي تـتالءم مـع أوضـاع حـیاتـھ، وأن یسـتثمر الـمواھـب الـتي خـّصھ الـروح 

القدس بھا". (208). 
ومـا یـصح بـالنسـبة إلـى الـدعـوات الـروحـیة، یـصح أیـضاً عـلى وجـھ مـا وبـاألحـرى بـالنسـبة 
إلـى األسـالـیب، غـیر الـمتناھـیة فـي تـنّوعـھا، الـتي یتھـیأ َعـْبرھـا لجـمیع أعـضاء الـكنیسة، 
ولـكل واحـد مـنھم، أن یـكونـوا َفـَعلة فـي َكـْرم الـرب ویـعملوا فـیھ لـبناء جسـد المسـیح السـري. 
إن كــل فــرٍد مــدعــو، فــي الــحقیقة شــخصیاً وفــي نــطاق تــاریــخھ الــشخصي الــفریــد، 
لـالضـطالع بـدوره الـخاص فـي سـبیل مـجيء مـلكوت هللا. وال یـجوز أن تـبقى أیـة وزنـٍة، 

أة وغیر مستثمرة. (متى25/24- 27).  وإن كانت أصغر الوزنات، ُمَخبَّ
ویـوّجـھ إلـینا بـطرس الـرسـول ھـذا التحـذیـر: "لیخـدم كـل واحـٍد اآلخـریـن بـما نـال مـن 

المواھب، كما یلیق بالوكالء الصالحین على نعمة هللا المتنّوعة" (1بط4/10). 
  
  

الفصل الخامس 
  

لتأتوا بثمار 
تثقیف المؤمنین العلمانیین 

  
تنمیة مستمرة للنضوج 

57- إن مـثل الـكرمـة واألغـصان، الـوارد فـي اإلنـجیل، یـكشف لـنا عـن وجـٍھ أسـاسـي آخـر 
لـحیاة الـمؤمـنین الـعلمانـیین ورسـالـتھم. إنـھ دعـوة إلـى الـنمو، واالسـتمرار فـي الـنضوج، 
والـمزیـد مـن اإلثـمار... فـا� اآلب یـعتني بـكرمـھ كـالـكّرام النشـیط، وإسـرائـیل یسـتعجل 
بحـرارٍة حـضور هللا، بھـذا االبـتھال: "ارجـع یـا إلـھ الـجنود. تـطلّع مـن الـسماء وانـظر، 
وتعھـد ھـذه الـكرمـة، واْحـِم غـرس یـمینك! (مـزمـور 80/15و 16) ویتحـدَّث یـسوع بـدوره 
عـن عـمل اآلب: "أنـا الـكرمـة الـحقیقیة، وأبـي الـحارث. كـلُّ غـصن فـيَّ ال یـأتـي بـثمر 

ینزعھ، وكل ما یأتي بثمر ُینّقیھ لیأتي بثمر أكثر" (یو15/ 1و2). 
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إن حـیوّیـة األغـصان مـنوطـة بـانـدراجـھا فـي الـكرمـة، الـتي ھـي یـسوع المسـیح: "َمـن یـثبت 
فــيَّ وأنــا فــیھ، فــھو یــأتــي بــثمر كــثیر، ألنــكم بــدونــي ال تســتطیعون أن تــعملوا 

شیئاً" (یو15/5). 
ـھ إلـى اإلنـسان الحـر، داعـیاً إیـاه إلـى الـنمو والـنضج واإلثـمار، وال یـمكن  إن هللا یـتوجَّ
اإلنـسان إالّ أن یـضطلع بـمسؤولـیتھ. ویشـیر یـسوع إلـى ھـذه الـمسؤولـیة الـرھـیبة والـمثیرة 
، ُیـطَرح خـارجـاً كـالـغصن فـیجف، فیجـمعونـھ فـي  مـعاً بـقولـھ: "إن كـان أحـد ال یـثبت فـيَّ

النار فیحترق" (یو15/6). 
فـي إطـار ھـذا الـحوار بـین هللا الـداعـي والـشخص الـمدعـو، بـصفتھ مـسؤوالً، تـندرج 
إمـكانـیة، بـل ضـرورة تـثقیف الـمؤمـنین الـعلمانـیین، تـثقیفاً كـامـالً ومـتواصـالً، كـّرَس لـھ آبـاء 
مجـمع األسـاقـفة، وبـحق قسـطاً كـبیراً مـن اھـتمامـھم. فـإنـھم بـاألخـص بـعد أن وصـفوا 
الـتثقیف المسـیحي بـأنـھ "عـملیة شـخصیة مـتواصـلة تـرمـي إلـى تـحقیق الـُنضج فـي اإلیـمان، 
والـتشابـھ مـع المسـیح، طـبقاً لمشـیئة اآلب، وبـإرشـاد مـن الـروح الـقدس" أّكـدوا بـوضـوح أن 
"تـثقیف الـمؤمـنین الـعلمانـیین یـجب أن یـكون مـن أولـویـات الـعمل األبـرشـي، وأن ُیـدّرج فـي 
بـرامـج الـنشاط الـرعـوي، بـحیث َتـُصبُّ فـي ھـذا الھـدف جـھود الجـماعـة، مـن كـھنة 

وعلمانیین ورھبان" (209). 
  

اكتشاف دعوة الشخص ورسالتھ وَعْیُشُھما 
58- إن الھــدف األســاســي مــن تــثقیف الــمؤمــنین الــعلمانــیین ھــو اكــتشاف لــدعــوتــھم 
الـشخصیة، یـزداد كـل یـوم وضـوحـاً، واسـتعداد یـتعمق یـومـاً بـعد یـوم، لِـَعْیش ھـذه الـدعـوة، 

عن طریق االضطالع برسالتھم الخاصة. 
إن هللا یـدعـونـي ویـرسـلني كـفاعـل إلـى َكـْرمـھ. إنـھ یـدعـونـي ویـرسـلني ألعـمل فـي سـبیل 
مـجيء مـلكوتـھ فـي الـتاریـخ. إن ھـذه الـدعـوة وھـذه الـرسـالـة الـشخصیتین تحـددان كـرامـة كـل 
مـؤمـن عـلمانـي ورسـالـتھ، وُتـشّكالن الـقوة الـدافـعة لـكل عـملیة الـتثقیف، الـتي تھـدف إلـى 
مـساعـدة الـمؤمـن الـعلمانـي عـلى َوْعـي ھـذه الـكرامـة بـفرح وشـكر، وعـلى مـواجـھة ھـذه 

المسؤولیة بأمانة وسخاء. 
إن هللا افـتكر فـینا مـنذ األزل، وأحـّبنا كـأشـخاص فـریـدیـن، غـیر قـابـلین لـالسـتبدال، داعـیاً كـل 
واحـد مـنا بـاسـمھ الـخاص، كـالـراعـي الـصالـح الـذي "یـسمي خـرافـھ بـأسـمائـھا" (یـو10/3). 
لـكن قـصد هللا األزلـي ال یـنكشف لـكٍل مـنا إالّ مـن خـالل تـطور حـیاتـھ، وتـعاقُـب ُصـروفـھا 

في الزمن. فھو بذات الفعل ال ینكشف إالّ تدریجیاً وعلى وجٍھ ما یوماً بعد یوم. 
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والـحال أن ھـناك شـروطـاً ال غـنًى عـنھا، إذا شـئنا أن نـكتشف حـقیقة مـا یـریـده الـرب مـّنا، 
فـي واقـع حـیاتـنا. وھـذه الشـروط ھـي اإلصـغاء الـَیِقظ والـطّیع إلـى كـلمة هللا، والـصالة 
الـصادقـة والمسـتمرة، واالتـصال بـمرشـد روحـي حـكیم ومـحب، والـتبصر فـي الـمواھـب 
والـوزنـات، الـتي ائـتمننا هللا عـلیھا، وفـي مـختلف األوضـاع االجـتماعـیة والـتاریـخیة 

المحیطة بنا. 
وإن فـي حـیاة الـمؤمـن الـعلمانـي، فـضالً عـن ذلـك، فـترات ھـامـة وحـاسـمة إلـى حـد كـبیر، 
ومـؤاتـیة لـتمییز دعـوة هللا لـھ، ولـتقبُّل الـرسـالـة الـتي یـأتـمنھ عـلیھا. ومـن بـین ھـذه الـفترات، 
سـن الـمراھـقة والشـباب. ولـكن ال یـنَس أحـٌد أن الـرب، كـرّب الـكْرم الـذي جـاء ذكـره فـي 
الـمثل اإلنـجیلي، یـدعـو اإلنـسان بـمعنى أنـھ ُیـْطلِعھ عـلى إرادتـھ الـمقدسـة بـطریـقة مـلموسـة 
ودقـیقة، فـي كـل سـاعـة مـن سـاعـات الـعمر. ولھـذا فـإن الـتیقظ، أي الـتنّصت الـمتلھف إلـى 

صوت هللا، ھو الحالة األساسیة والمستمرة، التي تالزم تلمیذ المسیح. 
وفـي أیـة حـال، لـیس الـمراد ھـنا مجـرد مـعرفـة مـا یـریـده هللا مـنا فـي شـتى ظـروف الـحیاة، 
بـل تـلبیة مشـیئة هللا أیـضاً. وھـذا مـا تـذّكـرنـا بـھ كـلمات مـریـم أم هللا، الـموّجـھة إلـى الخـدام 

في عرس قانا الجلیل: "افعلوا كل ما یأمركم بھ!" (یو2/5). 
وإذا شـئنا أن نـصنع مشـیئة هللا، یـجب أن نـكون قـادریـن عـلى ذلـك، وأن ُنـنّمي فـینا عـلى 
الـدوام ھـذه الـقدرة، بـنعمة هللا طـبعاً. وھـذه الـنعمة لـن تتخـلّى عـنا أبـداً، عـلى حـد قـول 
الـقدیـس الون الـكبیر: "إن الـذي أعـطاكـم الـكرامـة، سـیعطیكم الـقوة" (210). إالّ أن ھـذا 

یتطلب من كل مّنا تعاوناً حراً ومسؤوالً. 
تـلك ھـي الـمھمة الـعجیبة والـشاغـلة الـتي تـنتظر جـمیع الـمؤمـنین الـعلمانـیین، وجـمیع 
المســیحیین، بــال انــقطاع: أن َیــُعوا أكــثر فــأكــثر الــثروات الــتي أُعــطیت لــھم بــاإلیــمان 
والـعماد، وأن یـعیشوھـا بـكمال مـتزایـد. وھـذا مـا یـحّثنا عـلیھ بـطرس الـرسـول، حـین یتحـّدث 
عـن الـمیالد والـنمّو، مـعتبراً إیـاھـما مـرحـلَتي الـحیاة المسـیحیة: "وكـأطـفال ُولـدوا حـدیـثاً، 

ُتوقُوا إلى اللبن العقلي، الذي ال غش فیھ، لتنموا بھ للخالص" (1بط 2/2). 
  

تثقیف كامل للعیش في وحدة الحیاة 
59- إن اكـتشاف دعـوة الـمؤمـنین الـعلمانـیین ورسـالـتھم الـخاصـتین، وتـحقیق ھـذه الـدعـوة 
وھـذه الـرسـالـة، یـنطویـان عـلى وجـوب تھـیئتھم لـلحیاة فـي الـوحـدة، تـلك الـوحـدة الـتي 

یحملون ِسَمَتھا في كیانھم بالذات، كأعضاء في الكنیسة وفي المجتمع البشري. 
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وال یـمكن أن َیجـمع وجـوُدھـم بـین حـیاتـین مـتوازیـتین: إحـداھـما الـحیاة الـمسّماة "روحـیة" 
وھـي كـذلـك ِبـِقَیِمھا ومـقتضیاتـھا، واألخـرى الـتي ُیـقال لـھا "عـلمانـیة" تـتمثل فـي حـیاة 
األسـرة والـعمل والـعالقـات االجـتماعـیة، وااللـتزام السـیاسـي، والـنشاطـات الـثقافـیة. إن 
م والـثابـت فـي الـكرمـة الـتي ھـي المسـیح، ُیـثمر فـي كـل قـطاعـات الـنشاط  الـغصن الـمطّعً
والـوجـود، ألن جـمیع قـطاعـات الـحیاة الـعلمانـیة تـندرج فـي تـدبـیر هللا، الـذي یـریـدھـا "مـجاالً 
تـاریـخیاً" لـلوحـي، ولـتحقیق مـحبة یـسوع المسـیح، لمجـد هللا اآلب، ولخـدمـة اإلخـوة. إن كـل 
نـشاط وكـل حـالـة وكـل الـتزام ِفـعلي – كـالـكفاءة والـتضامـن فـي الـعمل، والـحب والـتفانـي فـي 
إطـار األسـرة وتـربـیة األوالد، والخـدمـة االجـتماعـیة والسـیاسـیة، وإدارج الـحقیقة فـي عـالـم 
الـثقافـة – كـل ھـذا یـشكل فـرصـة مـؤاتـیة "لـممارسـة اإلیـمان والـرجـاء والـمحبة، بـصفةٍ 

مستمرة" (211). 
إلـى وحـدة الـحیاة ھـذه دعـا المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي جـمیع الـمؤمـنین الـعلمانـیین، ُمشـیراً 
بـقوٍة إلـى خـطورة الـفصل بـین اإلیـمان والـحیاة، وبـین اإلنـجیل والـثقافـة: "إن المجـمع یـحثّ 
المسـیحیین، مـواطـني الـمدیـنتین، عـلى أن یـقومـوا بـمھماتـھم الـزمـنیة بحـمّیة وأمـانـة، 
ُمسـتلھمین روح اإلنـجیل. ویخـطأ الـذي یـظّنون أنـھ یـحق لـھم إھـمال شـؤونـھم البشـریـة، 
بـحجة أنـھ لـیس لـنا ھـنا مـدیـنٌة بـاقـیة، وأنـنا فـي طـریـقنا إلـى اآلتـیة. لـقد نُـسوا أن اإلیـمان نـفسھ 
یـجعل مـن االھـتمام بـالـشؤون البشـریـة واجـباً ُمـلّحاً، آخـذاً بـعین االعـتبار الـدعـوة الـمالزمـة 
لـكلٍّ مـنھم. وال یـقّل فـداحـًة الخـطأ الـذي یـرتـكبھ أولـئك الـذیـن، عـلى عـكس ذلـك، یـظّنون أن 
لـھم الـحق فـي االنـصراف كـلّیاً إلـى الـنشاطـات األرضـیة، وكـأنـھا غـریـبة تـمامـاً عـن حـیاتـھم 
الـدیـنیة، الـتي تـقتصر فـي ُعـرفـھم عـلى مـمارسـة شـعائـر الـعبادة، والـقیام بـبعض الـتزامـات 
أدبـیة مـعّینة. إن الـفصل بـین اإلیـمان الـذي ینتسـبون إلـیھ، والـتصّرف الـیومـي لـلعدیـدیـن 
مـنھم، ھـو مـن أكـثر أخـطاء عـصرنـا والـتصّرف الـیومـي لـلعدیـدیـن مـنھم، ھـو مـن أكـثر 
أخـطاء عـصرنـا خـطورة" (212). ولھـذا نـؤّكـد أن اإلیـمان، الـذي ال یـصبح ثـقافـة ھـو 

إیمان "لم یكتمل استیعابھ، ولم یتّم التمّعن فیھ، ولم ُیَعْش عیشاً صحیحاً" (213). 
  

أوجھ الثقافة 
قة، جـوانـب الـثقافـة الـكامـلة الـتي  60- فـي ھـذا الـعرض الـشامـل لـلحیاة تـندرج، عـدیـدًة وُمـَنسَّ

یجب أن یتحلّى بھا المؤمنون العلمانیون. 
ال شـك فـي أن الـثقافـة الـروحـیة یـجب أن تـحتّل مـكانـاً مـمتازاً فـي حـیاة كـل فـرد، مـدعـو ألن 
ُیـنمي بـاسـتمرار اتـحاده الـوثـیق بـیسوع المسـیح، عـبَر امـتثالـھ إلرادة اآلب، وتـفانـیھ فـي 
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خـدمـة إخـوتـھ، بـالـمحبة والـعدالـة. وقـد ورد فـي أعـمال المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي مـا یـأتـي: 
"إن حـیاة االتـحاد الـوثـیق بـالمسـیح، ِضـْمن الـكنیسة، تـتغذى مـن اإلمـدادات الـروحـیة، 
المشـركـة بـین جـمیع الـمؤمـنین، السـیما عـن طـریـق الـمشاركـة الـفاعـلة فـي الـلیتورجـیا 
الـمقدسـة. وعـلى الـعلمانـیین أن یسـتعینوا بھـذه اإلمـدادات، لـلقیام بـواجـباتـھم الـزمـنیة، فـي 
ظـروف وجـودھـم الـعادیـة، دون أن یـفصلوا االتـحاد بـالمسـیح عـن حـیاتـھم، بـل عـامـلین عـلى 

تنمیة ھذا االتحاد، من خالل القیام بأعمالھم طبقاً لمشیئة هللا" (214). 
إن تـثقیف الـمؤمـنین الـعقائـدي یـبدو كـل یـوم أكـثر إلـحاحـاً، فـي ھـذا الـعصر، لـیس فـقط ألنّ 
الـتعّمق فـي اإلیـمان یـولـیھم بـطبیعتھ دیـنامـیًة، كـذلـك لـضرورة "الـرد عـلى مـن یـطلب مـنھم 
دلـیالً عـلى الـرجـاء الـذي فـیھم" (1بـط3/15) فـي مـواجـھة الـعالـم وقـضایـاه الخـطیرة 
والـمعّقدة. وینجـم عـن ھـذا أّن ھـناك ضـرورة قُـصوى لـلقیام بـعمل مـنّظم فـي مـجال الـتعلیم 
الـدیـني، یـراعـي الـسنَّ وأوضـاع الـحیاة الـمختلفة، فـضالً عـن الـسعي بـعزٍم لـتغذیـة الـثقافـة 
بـالـِقَیم المسـیحیة، لـكي تـتمّكن مـن مـواجـھة الـقضایـا األبـدیـة والـمشاكـل الجـدیـدة الـتي تھـزُّ 

الیوم اإلنسان والمجتمع. 
ویـتحّتم بـنوٍع خـاص عـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، السـیما أولـئك الـملتزمـین، بشـتى الـطرق 
بـالـقضایـا االجـتماعـیة والسـیاسـیة، أن یـعرفـوا مـعرفـة أدّق عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة. وھـذا 
مـا طـالـَب بـھ آبـاء مجـمع األسـاقـفة عـدة مـرات فـي ُخـَطِبھم. وقـد قـال ھـذا المجـمع، فـي سـیاق 
حـدیـثھ عـن مـشاركـة الـمؤمـنین الـعلمانـیین فـي الـعمل السـیاسـي: "ال یـكفي حـّث الـعلمانـیین 
عـلى أن یـحققوا عـلى الـصعید السـیاسـي، وبـطریـقة فـاعـلة، ھـذا المشـروع الـنبیل، أي َحـْمل 
اآلخـریـن عـلى االعـتراف بـالـِقَیم اإلنـسانـیة والمسـیحیة وتـقدیـرھـا. إنـھم لـن یسـتطیعوا تـحقیق 
ھـذا الھـدف، مـا لـم نـقّدم لـھم الـوسـائـل الـكفیلة بـتثقیف َوْعـیھم االجـتماعـي، السـیما بـالنسـبة 
إلـى عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة، الـتي تـنطوي عـلى مـبادئ الـتفكیر ومـقایـیس الـُحكم، 
والـتوجـیھات الـعملیة" (انـظر مجـمع عـقیدة اإلیـمان: "مـذكـرة فـي الحـریـة المسـیحیة 
والتحــرر"، عــدد 72). إن ھــذه الــعقیدة یــجب أن ُتــدَرج فــي الــمنھج األســاســي لــلتعلیم 
ـح فـي دورات مـتخصصة، كـما فـي الـمدارس والـجامـعات، ویجـدر بـنا  الـدیـني، وأن ُتـوضَّ
أن نشـیر إلـى أن عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة ھـي دیـنامـیكیة، أي أنـھا تـتالءم وظـروف 
الـزمـان والـمكان. ویـحّق لـلرعـاة، بـل یـتوّجـب عـلیھم أن یـعرضـوا مـبادئ مسـلكّیة، فـي 
مـجال الـنظام االجـتماعـي، وغـیره مـن الـمجاالت، وعـلى جـمیع المسـیحیین أن یجتھـدوا فـي 
الـدفـاع عـن حـقوق اإلنـسان، عـلى أن تـبقى الـعضویـة الـفاعـلة، فـي األحـزاب السـیاسـیة، 

قاصرة على العلمانیین" (215). 
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وإن االھـتمام بـتنمیة الـِقَیم اإلنـسانـیة یـجب أن یجـد لـھ مـكانـاً فـي ُمْجـَمل ثـقافـة الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین، الـكامـلة واالتـحادیـة. وإن لھـذا االھـتمام أھـمّیتھ بـالنسـبة إلـى الـعمل اإلرسـالـي 
والـرسـولـي. وفـي ھـذا بـالـضبط قـال المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "عـلى الـعلمانـیین أن یـقّدروا 
تـقدیـراً كـبیراً الـكفاءة الـمھنّیة، والـِحّس الـعائـلي والـمدنـي، والـصفات الـمّتصلة بـالـحیاة 
االجـتماعـیة، كـاإلسـتقامـة وروح الـعدالـة واإلخـالص والـرقـة والـمروءة الـتي ال تسـتقیم حـیاة 

مسیحیة بدونھا"(216). 
  

معاونو هللا المربي 
61- فـي أي األمـاكـن وبـأي الـوسـائـل یـتثّقف الـمؤمـنون؟ َمـن ھـم األشـخاص، ومـا ھـي 

الجماعات المدعّوة للقیام بواجب تثقیف العلمانیین تثقیفاً كامالً واتحادیاً؟ 
كـما أن مـھّمة تـربـیة اإلنـسان مـرتـبطة ارتـباطـاً وثـیقاً بـاألبـّوة واألمـومـة، كـذلـك تسـتمد الـثقافـة 
المسـیحیة أصـلھا وقـّوتـھا مـن هللا، ألنـھ اآلب الـذي یـحّب أوالده ویـرّبـیھم. نـعم، إن هللا ھـو 
الـمربـي األول واألكـبر لـشعبھ، كـما ورد فـي فـقرٍة مـذھـلة مـن نشـید مـوسـى: "ألن نـصیب 
الـرب شـعُبھ، یـعقوب َحـْبُل مـیراثـھ، َلـِقَیُھ فـي أرٍض بـّریـة، وفـي خـالٍء َبـْلَقٍع خـرٍب أَطـافـھ، 
وأرشـده وصـانـھ كـإنـساِن عـیِنھ، كـالنسـر الـذي ُیـثیر فـراخـھ، وعـلى فـراِخـھ، یـرّف ویبسـط 
جـناَحـْیھ، فـیأخـذھـا ویحـملھا عـلى ریـِشھ. الـرب وحـده اقـتاده، ولـیس مـعھ إلـٌھ غـریـب" (تـث 

32/ 10-12 و8/5). 
إن عـمل هللا الـتربـوي یظھـر ویـكتمل فـي یـسوع الـمعلّم، ویـمّس فـي الـصمیم قـلب كـل 
إنـسان، لـفضل حـضور الـروح الـقدس الـدیـنامـیكي. والـكنیسة – األم مـدعـّوة سـواء بـذاتـھا أو 
بـمختلف تـنظیماتـھا وتجسـیداتـھا، لـلمشاركـة فـي ھـذا الـعمل الـتربـوي اإللھـي. وھـكذا یـتثقف 
الـمؤمـنون الـعلمانـیون عـلى یـد الـكنیسة وفـي الـكنیسة، فـي شـركـٍة وَتـعاوٍن مـتبادل بـین جـمیع 
أعـضائـھا، مـن كـھنة ورھـبان ومـؤمـنین عـلمانـیین. وھـكذا تسـتمّد الجـماعـة الكنسـیة بـكامـلھا، 
عـلى تـنّوع أعـضائـھا، الـِخْصب مـن الـروح الـقدس، وُتـسھم فـیھ. وبھـذا الـمفھوم كـتب 
Methode d'Olympe مـا یـلي: "إن الـناقـصین... ُیحـَملون وُیـَربَّـون عـلى یـد َمـن ھـم 
أقـرب إلـى الـكمال مـنھم، وكـأنـھم فـي حـضن أّم، لـتحبل بـھم وَتـلِدھـم عـظمُة الـفضیلة 
بـون (فـي  وجـمالـھا" (217). وھـذا مـا حـصل لـلقدیـس بـولـس، الـذي َحـَملھ المسـیحیون الـُمَدرَّ
 ً شـخص حـنانـیا) وأدخـلوه إلـى الـكنیسة، فـأصـبح بـدوره، فـي مـا بـعد، كـامـالً وأّبـاً روحـیا

ألبناَء كثیرین. 
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إن الـعمل الـتربـوّي ھـو أوالً عـمل الـكنیسة الـجامـعة، الـتي یـضطلع فـیھا بـابـا رومـا بـدوره 
ة "تـثبیت إخـوتـھ  كـُمَربٍّ أول لـلمؤمـنین الـعلمانـیین. وإلـیھ، ِبـِصفتھ خـلیفة بـطرس، تـعود مـھمَّ
فـي اإلیـمان" إذ ُیـعلّم جـمیع الـمؤمـنین الـمقّومـات األسـاسـیة لـدعـوتـھم ولـرسـالـتھم المسـیحیتین 
والَكنسـیتین. وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین أن ُیـصغوا فـي طـاعـٍة ُمـِحبَّة، لـیس فـقط إلـى الـتعلیم 
الـصادر عـنھ مـباشـرًة، بـل كـذلـك إلـى مـا تـنقلھ إلـیھم الـوثـائـق الـصادرة عـن مـجامـع الـكرسـي 

الرسولي. 
ثـم إن الـكنیسة الـواحـدة والـجامـعة حـاضـرة فـي كـل أرجـاء الـعالـم، عـبر الـكنائـس الـخاصـة. 
واألسـقف المحـلّي مـسؤول شـخصیاً عـن الـمؤمـنین الـعلمانـیین، فـي كـّل واحـدة مـنھا. فـعلیھ 
أن یـثّقفھم عـن طـریـق التبشـیر بـالـكلمة، واالحـتفال بسـر االفـخارسـتیا وسـائـر األسـرار، 

وتنشیط حیاتھم المسیحیة وتوجیھھا. 
وفـي نـطاق الـكنیسة الـخاصـة، أي األبـرشـیة، تـوجـد الـرعـیة وتـعمل. فـتقوم بـدورھـا 
األسـاسـي فـي تـثقیف الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـطریـقٍة مـباشـرة وشـخصیة أفـضل. وإذ تجـد 
الـرعـیة سـھولـة أكـبر فـي االتـصال بـكل شـخص بـمفرده، وبـكل جـماعـة، فـإنـھا مـدعـّوة 
لـتدریـب أعـضائـھا عـلى اإلنـصات لـكلمة هللا، وعـلى الـحوار الـلیتورجـي والـشخصي مـع 
هللا، وعـلى حـیاة مـحّبة لـإلخـوة، وَحـْمل اآلخـریـن عـلى إدراك مـفھوم الشـركـة الكنسـّیة، 

والمسؤولیة اإلرسالیة، بطریقٍة جّد مباشرة وعملیة. 
وفـي نـطاق بـعض الـرعـایـا، السـیما الـكبیرة مـنھا والمشـتتة، تـوجـد جـماعـات كنسـیة صـغیرة 
یـمكن أن تـساعـد كـثیراً عـلى تـثقیف المسـیحیین، إن ھـي أَْضـَفت عـلى َوْعـي الشـركـة 
والـرسـالـة الكنسـیة واخـتبارھـما، مـزیـداً مـن الـدقـة والـتعمق. وقـد أعـلن آبـاء مجـمع األسـاقـفة 
أن "ھـناك نـمطاً آخـر مـن الـمساعـدة، یـقوم عـلى تـعلیم دیـنّي یـتبع الـعماد، ویـكون بـمثابـة 
نـظام الـموعـوظـین، ویـعرض مـن جـدیـد بـعض مـحتویـات كـتاب "رتـبة تنشـئة الـبالـغین 
المسـیحیة" بـحیث ُیـصار إلـى االنـفتاح عـلى الـثروات الـطائـلة والـعجیبة، الـكامـنة فـي سـر 
الـعماد الـسابـق قـبولـھ، والـمسؤولـیات الـناجـمة عـنھ، وإلـى َعـْیش ھـذه الـثروات وھـذه 

المسؤولیات (218). 
إن تـكاُتـف مـختلف أعـضاء الـكنیسة یـرتـدي أھـمیة خـاصـة، بـالنسـبة إلـى الـثقافـة الـتي یـحصل 
عـلیھا الـمؤمـنون الـعلمانـیون، سـواء فـي أبـرشـیتھم أو فـي رعـیتھم، السـیما فـي مـا یـتعلّق 
بـمضمون الشـركـة والـرسـالـة. إنـھ تـكاُتـٌف ُیظھـر سـر الـكنیسة، األم والـمربـیة ویـحققھ. فـعلى 
الـكھنة والـرھـبان أن یـساعـدوا الـمؤمـنین الـعلمانـیین، ویـضطلعوا بـتثقیفھم. ولھـذا دعـا آبـاء 
مجـمع األسـاقـفة الـكھنة والـمرشَّـحین لـلكھنوت "ألن ُیـِعّدوا أنـفسھم بـعنایـة لـكي یـكونـوا 
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جـدیـریـن بـتعزیـز دعـوة الـعلمانـیین ورسـالـتھم" (219). أمـا الـمؤمـنون الـعلمانـیون أنـفسھم، 
فـإنـھ یسـتطیعون، بـل یـتوّجـب عـلیھم، أن یـساعـدوا الـكھنة والـرھـبان فـي مسـیرتـھم الـروحـیة 

والرعویة. 
  

مجاالت أخرى للتربیة 
62- إن األسـرة المسـیحیة أیـضاً، بـصفتھا "كـنیسة بـیتیة" ھـي مـدرسـة طـبیعیة وأسـاسـیة 
لـلتثقیف اإلیـمانـي. فـاألب واألم یـناالن فـي سـر الـزواج الـنعمة لـلقیام بـتربـیة أوالدھـما تـربـیة 
مسـیحیة، وتـوَكـل إلـیھم ھـذه الخـدمـة. فـھما یـؤّدیـان الـشھادة أمـام أوالھـما، ویـنقالن إلـیھم 
الـِقیم اإلنـسانـیة والـدیـنیة مـعاً. وحـین یـتعلّم األطـفال أن یـنطقوا بـالـكلمات األولـى، یـتعلّمون 
فـي الـوقـت عـینھ أن یسـّبحوا هللا، ویـشعرون بـأنـھ قـریـب مـنھم كـاألب الـُمفعم حـباً ولـطفاً. 
ومـتى أصـبح فـي إمـكانـھم أن یـعّبروا بـاإلشـارة عـن حـبھم، فـإنـھم یـتمّكنون أیـضاً مـن 
االنـفتاح عـلى اآلخـریـن والـشعور بـأنـھم، إذ یھـبون ذواتـھم، یـحققون مـعنى الـحیاة البشـریـة. 
وإذا كـانـت األسـرة مسـیحیة حـقاً أصـبحت حـیاتـھا الـیومـیة "االخـتبار األول لـلكنیسة"، عـلى 
أن یـتأكـد ھـذا االخـتبار ویـنمو َعـْبر انـدمـاج األوالد الـفاعـل والـمسؤول، مـع جـماعـٍة كنسـیة 
أوسـع، وفـي الـمجتمع الـمدنـي. وكـلّما ازداد الـزوجـان واألھـل المسـیحیون إدراكـاً بـأن 
"كنیسـتھم الـبیتیة تـشارك فـي حـیاة الـكنیسة الـجامـعة وفـي رسـالـتھا، أصـبح أوالدھـم أكـثر 
اسـتعداداً لـلتأثـر "بـالـحس الكنسـّي"، ولـتفھُّم الجـمال الـكامـن فـي تـكریـس طـاقـاتـھم لخـدمـة 

ملكوت هللا. 
ثـم إن الـمدارس والـجامـعات تـوّفـر ھـي أیـضاً مـجاالت ھـاّمـة لـلتربـیة، وكـذلـك مـراكـز 
التجـدیـد الـروحـي، اآلخـذة الـیوم فـي االنـتشار. وكـما جـاء فـي بـیان مجـمع األسـاقـفة إن 
مـشاركـة األھـلین المسـیحیین فـي حـیاة الـمدرسـة بـعیدة عـن أن تـكفي فـي ُمجـَمل وضـعنا 
الـحالـي االجـتماعـي والـتاریـخي، الـمّتسم بـتطوٍر ثـقافـي عـمیق. لھـذا یـجب تـأھـیل مـؤمـنین 
عـلمانـیین یـكّرسـون ذواتـھم لـلعمل الـتربـوي ولـرسـالـٍة كنسـّیة، بـحصر الـمعنى. كـما یـجب 
إنـشاء "جـماعـات تـربـویـة" وتـنمیتھا، عـلى أن تـكون مـؤلـفة مـن أھـالـي ومـعلمین وكـھنة 
ورھــبان وراھــبات ومــمثلین عــن الشــباب. وعــلى الــمؤمــنین الــعلمانــیین إذا شــاؤوا أن 
تـمارس الـمدرسـة مـھمتھا الـتربـویـة أن یـدركـوا أنـھم مـلتزمـون بـمطالـبة الجـمیع بحـریـة 

التربیة الصحیحة المكفولة بتشریع مدني مناسب (220). 
ـھ آبـاء مجـمع األسـاقـفة عـبارات الـتقدیـر والـتشجیع إلـى جـمیع الـمؤمـنین الـعلمانـیین،  وقـد وجَّ
مـن رجـال ونـساء، الـذیـن یـضطلعون بـمھمة تـربـویـة فـي الـمدرسـة وفـي مـعاھـد الـتربـیة، 
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ة ألن یشھـد حـقاً لـإلنـجیل  ـل اآلبـاء الـحاجـة الـُملحَّ بـروح وطـنیة ومسـیحیة عـمیقة. كـما سجَّ
الـمؤمـنون الـعلمانـیون، الـقائـمون بـمھمة الـتربـیة والـتعلیم فـي مـختلف الـمدارس، كـاثـولـیكیة 
كـانـت أو غـیر كـاثـولـیكیة، وذلـك بـقُدوة حـیاتـھم وكـفاءتـھم وضـمیرھـم الـمھنّي، واسـتلھام 
الـروح المسـیحیة فـي تـعلیمھم، عـلى أن ُیـراعـوا دائـماً، وبـالـطبع اسـتقاللـیة الـعلوم واألنـظمة 
الــمختلفة. وإنــھ َلــِمن األھــمیة بــمكان أن یتخــذ الــبحث الــعلمي والــتقني، الــذي یــقوم بــھ 
الـمؤمـنون الـعلمانـیون، مـن خـدمـة اإلنـسان بـكامـل ِقـَیِمھ ومـتطلباتـھ، مـقیاسـاً لـھ. وَتـِكلُ 
الـكنیسة إلـى الـمؤمـنین الـعلمانـیین مـھمة َجـْعل الـربـاط الـوثـیق، الـقائـم بـین اإلیـمان والـعلم 

وبین اإلنجیل والثقافة البشریة أقرب إلى الفھم لدى الجمیع (221). 
وإّنـا َلـنقرأ فـي إحـدى فـقرات الـبیان الـصادر عـن مجـمع األسـاقـفة، أن ھـذا المجـمع "یسـتحثّ 
الـمدارس والـجامـعات الـكاثـولـیكیة عـلى الـقیام بـدورھـا الـنبوّي"، وُیشـید بـتفانـي الـمربـین 
والـمدّرسـین، وبـینھم اآلن عـدد غـفیر مـن الـعلمانـیین. ویـدعـو المجـمع إلعـداد رجـال ونـساء 
فـي ُدور الـتربـیة الـكاثـولـیكیة، ُیجّسـدون "الـوصـیة الجـدیـدة". إن حـضور كـھنٍة وعـلمانـیین 
مـعاً وكـذلـك رھـبان وراھـبات، فـي الـمدرس والـجامـعات یـضع الـطلبة أمـام صـورٍة حـیة 
لـلكنیسة، وُیسّھـل لـھم اإلطـالع عـلى ثـرواتـھا. (انـظر مجـمع الـتربـیة الـكاثـولـیكیة: "الـعلمانـي 

المربي شاھد لإلیمان في المدارس" (222). 
وللجـماعـات والجـمعیات والحـركـات أیـضاً دورھـا فـي تـثقیف الـمؤمـنین الـعلمانـیین. إن كـل 
واحـدة مـنھا تسـتطیع ضـمن أسـالـیبھا الـخاصـة بـھا أن تـؤّمـن ثـقافـة عـمیقة، راسـخة فـي 
اخـتبارھـا لـلحیاة الـرسـولـیة. والـفرصـة ُمـتاحـة لـھا إلكـمال الـثقافـة الـتي یـوّفـرھـا ألعـضائـھا 

معلّمون آخرون وجماعات أخرى، ولتجسید ھذه الثقافة وتحدید نوعھا. 
  

الثقافة التي یتبادلھا الجمیع أخذاً وعطاء 
63- لیسـت الـثقافـة حـكراً لـلبعض. إنـھا حـق للجـمیع وواجـب عـلى الجـمیع. وقـد طـالـب آبـاء 
مجـمع األسـاقـفة بھـذا الـصدد، "بـأن تـتوّفـر إمـكانـیة الـحصول عـلى الـثقافـة للجـمیع، السـیما 
لـلفقراء، الـذیـن ال یسـتطیعون بـدورھـم أن یـوّفـروا، ھـم أنـفسھم، ھـذه الـثقافـة لـغیرھـم". 
وأردف اآلبـاء قـائـلین: "لَِنْسـَتِعن، فـي الـتثقیف بـوسـائـل مـالئـمة تـمّكن المسـیحیین مـن تـحقیق 

دعوتھم اإلنسانیة والمسیحیة كاملة" (223). 
إذا شـئنا أن نـقوم بـعمٍل رعـوي مـثمر، ال بـّد مـن تـعزیـز ثـقافـة الـمزمـعین أن یـثّقفوا اآلخـریـن 
بــما فــي ذلــك، تــنظیم دروس وإنــشاء مــدارس مــتخصصة. إن إعــداد الــذیــن ســیتّولــون 
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بـدورھـم تـثقیف اآلخـریـن، ھـو الـمطلب األول لـتأمـین ثـقافـة عـامـة ودقـیقة لـشعب هللا كـلّھ، 
ولجمیع المؤمنین العلمانیین. 

وال بـّد، فـي عـملیة الـتثقیف مـن إیـالء الـثقافـة المحـلیة عـنایـة خـاصـة. إلـى ھـذا دعـا مجـمع 
األسـاقـفة بـوضـوح: "إن تـثقیف المسـیحیین یـقتضي أن ُنـراعـي، إلـى أقـصى حـد الـثقافـة 
البشـریـة المحـلیة، الـتي ُتـسھم فـي الـثقافـة فـي حـد ذاتـھا، والـتي تـرشـدنـا ُحـكمنا عـلى الـِقَیم 
الـتي تـنطوي عـلیھا الـثقافـة الـتقلیدیـة، وتـلك الـتي تـتضّمنھا الـثقافـة الـعصریـة. ویـجب 
االلـتفات كـذلـك إلـى مـختلف الـثقافـات الـتي یـمكن أن تـتعایـش فـي إطـار الـشعب الـواحـد 
واألمـة الـواحـدة. وعـلى الـكنیسة أم الـشعوب ومـعلّمتھا، أن تـسعى عـند االقـتضاء لـلمحافـظة 

على ثقافة األقلّیات، التي تعیش في وسط األمم الكبرى" (224). 
وقـد بـرزت فـي مـجال الـتثقیف ثـوابـت ضـروریـة ومـخصبة إلـى حـد كـبیر. أّولـھا أن ال ثـقافـة 
حـقیقیة ومـثمرة، إن لـم یـضطلع كـل إنـساٍن بـمسؤولـیة تـثقیفھ الـشخصي، ولـم ُیـْنِم ھـذه 

المسؤولیة بنفسھ، ألن كل ثقافة ھي في األساس ثقافة ذاتیة. 
ثـم االعـتقاد بـأن كـالًّ مـنا ھـو، فـي الـوقـت عـینھ، غـایـة الـثقافـة ومـصدرھـا، وكـلما ازددنـا 

ثقافًة، ازددنا قدرًة على تثقیف اآلخرین. 
 ً ومـن الـمھم جـداً أن َنـعي أن الـعمل الـثقافـي، الـذي نـحن بـصدده، والـذي ال یسـتغني قـطعّیا
عـن الـلجوء بـذكـاء إلـى الـوسـائـل واألسـالـیب الـمتَّبعة فـي نـطاق الـعلوم البشـریـة، ال یـؤتـي 
ثـماره إالّ بـمقدار انـفتاحـنا عـلى عـمل هللا. َفـَمن كـان كـالـغصن، الـذي یسـتسلم لـلكّرام الـذي 

یقلِّمھ، أتى بثمٍر كثیر لنفسھ ولآلخرین. 
  

نداء ودعاء 
64- ال یـَسُعنا فـي خـتام ھـذه الـوثـیقة، الـتي تـأتـي فـي أعـقاب مجـمع األسـاقـفة، إالّ أن نـردد 
مـرة أخـرى، دعـوة رّب الـَكْرم الـتي وردت فـي اإلنـجیل: "اذھـبوا أنـتم أیـضاً إلـى َكـْرمـي!" 
ویـمكن الـقول إّن مـضمون مجـمع األسـاقـفة، بـشأن دعـوة الـعلمانـیین ورسـالـتھم، یـكمن 
بـالـضبط فـي نـداء الـرب ھـذا، الـموّجـھ للجـمیع، والسـیما إلـى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، مـن 

رجال ونساء. 
لـقد كـانـت أعـمال مجـمع األسـاقـفة، لجـمیع الـمشاركـین فـیھ، فـرصـة اخـتباٍر روحـي عـظیم، 
اخـتبار كـنیسة تحـرص، بـعوٍن مـن نـور الـروح الـقدس وقـّوتـھ، عـلى تـمییز نـداء الـرب 
الـمتكرر، واالسـتجابـة لـھ، ودیـنامـیة رسـالـتھا الـخالصـیة، واعـیًة وعـیاً جـیداً مـكانـة الـمؤمـنین 
الـعلمانـیین ودورھـم الـنوعـیین. إن ثـمرة مجـمع األسـاقـفة، الـتي تـوّخـینا عـبر ھـذا اإلرشـاد أن 
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نـعممھا عـلى قـدر اإلمـكان، فـي جـمیع الـكنائـس المنتشـرة فـي الـعالـم، مـنوطـة بـاالسـتجابـة 
الفعلیة لھذا النداء، من ِقَِبل شعب هللا بأسره، وبمن فیھ من المؤمنین العلمانیین. 

ولھـذا نـوّجـھ إلـى الجـمیع، وإلـى كـل فـرد، ھـذا اإلرشـاد الـحار، مسـتحثین إیـاھـم عـلى أن 
یـحفظوا، بـال مـلل، وفـي قـلوبـھم، وفـي حـیاتـھم، الـوعـي الكنسـي الـیقظ، نـعني بـھ وعـي 
انـتمائـھم إلـى كـنیسة یـسوع المسـیح، وعـلى أن یـشاركـوا فـي سـر شـركـتھا، وفـي طـاقـتھا 

الرسولیة  واإلرسالیة. 
وعـلى جـمیع المسـیحیین أن یـعوا الـكرامـة الـفائـقة الـتي أعـطیت لـھم بـالـعماد وھـذا أمـر مـھم 
لـلغایـة. إنـنا بـالـنعمة مـدعـوون ألن نـكون أبـناء اآلب الـمحبوبـین، وأعـضاء فـي جسـد یـسوع 
المسـیح وكنیسـتھ، وھـیاكـل حـیة ومـقدسـة لـلروح الـقدس. فلنسـتمع مـرة أخـرى، بـشعور 
ُمـرَھـف وعـرفـاٍن للجـمیل، إلـى كـلمات اإلنـجیلي یـوحـنا: "انـظروا أّیـة مـحّبة مـنحنا اآلب، 

حتى ُندعى ونكون أبناء هللا" (1یو 3/1). 
إن ھــذه "الِجــّدة المســیحیة" الــموھــوبــة ألعــضاء الــكنیسة، والــتي ھــي للجــمیع أســاس 
الـمشاركـة فـي وظـیفة المسـیح الـكھنوتـیة والـنبویـة والـملوكـیة، وأسـاس الـدعـوة إلـى الـقداسـة 
فـي الـمحبة، ھـذه "الِجـّدة المسـیحیة" تتجسـد وتـتحقق فـي الـمؤمـنین الـعلمانـیین بـالـطریـقة الـتي 

تتفق مع "الطابع العلماني" الذي ُیمّیزھم والخاص بھم". 
إن الــوعــي الكنســي یــشمل، فــضالً عــن الــشعور بــكرامــة الجــمیع المســیحیة، الــشعور 
بـاالنـتماء إلـى سـر الـكنیسة- الشـركـة. وھـذا وجـٌھ أسـاسـي وحـاسـم، بـالنسـبة إلـى حـیاة الـكنیسة 
ورسـالـتھا. إن دعـاء یـسوع الـحار، فـي خـالل الـعشاء السـري "لـیكونـوا واحـداً!" یـجب أن 

یصبح، كل یوم للجمیع ولكل فرد منھاج حیاة وعمل، ُموِجباً ومحتَّماً. 
إن الـشعور الـحي بـالشـركـة الكنسـیة، الـموھـوبـة مـن الـروح الـقدس، والـتي یـطالـبنا الـروح 
ق، فـي الـكنیسة  بـالـتجاوب مـعھا بحـریـة، ال بـد أن ُیـسفر عـن نـتیجة ھـامـة، ھـي اسـتثمار مـنسَّ
"الــواحــدة والــجامــعة" لــلتنّوع الــَقّیم، الــقائــم بــین مــختلف الــدعــوات وأوضــاع الــحیاة، 
والــمواھــب والخــدمــات والــمھمات والــمسؤولــیات، وكــذلــك تــعاوٌن بــین الجــماعــات 
والجـمعیات والحـركـات الـعلمانـیة، مـبني عـلى مـزیـد مـن االقـتناع والـعزم، یـرمـي إلـى 
تـضامـنھا فـي االضـطالع بـرسـالـة الـخالص الكنسـیة المشـتركـة ذاتـھا. إن ھـذه الشـركـة، فـي 
ذاتـھا، ھـي الـعالمـة األولـى والـكبرى لـحضور المسـیح المخـلّص فـي الـعالـم. وھـي تـعّزز، 

في ذات الوقت، عمل الكنیسة الرسولي المباشر واإلرسالي وتنّشطھ. 
ثـم إنـھ یـتوّجـب عـلى الـكنیسة كـلّھا، بـرعـاتـھا ومـؤمـنیھا وھـي عـلى عـتبة األلـف الـثالـث، أن 
تـزداد شـعوراً بـمسؤولـیتھا عـن االسـتجابـة لـوصـیة المسـیح: "اذھـبوا إلـى الـعالـم أجـمع، 
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وبّشـروا بـاإلنـجیل الخـلیقة كـلھا" (مـر16/15) وعـن الـقیام ِبـَوْثـبة إرسـالـیة متجـددة. فـإلـى 
الـكنیسة قـد ُوِكـلت مـھمة، ذات نـطاق واسـع، مـوجـبة ورائـعة أال وھـي تبشـیر بـاإلنـجیل 
جـدیـد، أصـبح عـالـم الـیوم فـي حـاجـة مـاّسـة إلـیھ. وعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین أن یـشعروا 
بـأنـھم طـرف فـاعـل فـي ھـذه الـمھمة، ألنـھم مـدعـوون للتبشـیر بـاإلنـجیل وعـیشھ، عـن طـریـق 

خدمة الشخص البشري والمجتمع، في كل ما ُیمثالن من ِقَیم ومتطلبات. 
إن مجـمع األسـاقـفة، الـذي انـعقد فـي شھـر تشـریـن األول مـن الـسنة الـمریـمیة، وكـل أعـمالـھ 
بـصفة خـاصـة إلـى شـفاعـة الـعذراء مـریـم، أّم الـفادي. وإلـى ھـذه الـشفاعـة ذاتـھا َیـِكل اآلن مـا 
سـتؤدي إلـیھ نـتائـج المجـمع مـن نـجاح روحـي. وفـي خـتام الـوثـیقة، الـتي تـعقب المجـمع، 
وبـاالشـتراك مـع اآلبـاء، والـمؤمـنین الـعلمانـیین الـمشاركـین فـیھ، ومـع سـائـر أعـضاء شـعب 

هللا جمیعاً، نتوّجھ إلى العذراء بندائنا ھذا، الذي تحّول إلى دعاء: 
أیـتھا الـعذراء الـفائـقة الـقداسـة أّم المسـیح وأّم الـكنیسة، إنـنا، بـفرح وإعـجاب، مـعِك ُنـرّنـم 

ترنیمة الحب المقرون بالشرك: 
"ُتعّظم نفسي الرب!" 

مـعِك نـشكر هللا، الـذي یـمتد حـّبھ عـبر األجـیال، الـدعـوة الـرائـعة والـرسـالـة الـعدیـدة األشـكال 
الـموھـوبـَتْین لـلمؤمـنین، الـمؤمـنین الـعلمانـیین، الـمدعـویـن مـن هللا، شـخصیاً لـیعیشوا وإّیـاه 

في شركة حب وقداسة، ولیتَّحدوا كإخوة 
فـي أسـرة أوالد هللا الـكبرى، والـُمرَسـلین لینشـروا نـوَر المسـیح وُیـضرمـوا بـنار الـروح 

عبر حیاتھم اإلنجیلیة 
كل قطاعات الحیاة الدنیویة. 

یـا عـذراء یـا مـن "تـعظم نـفسھا الـرب" امـألي مـن الـعلمانـیین الـقلب شـكراً وَحـمیَّة لـھاتـین 
الـدعـوة والـرسـالـة. یـا مـن كـانـت بـتواضـٍع وأریـحّیة "أمـة الـرب" ھـبینا نـحن أبـناءك أن نـكون 
عـلى مـثالـك عـلى تـمام االسـتعداد لخـدمـة هللا وخـالص الـعالـم. افـتحي قـلوبـنا لـعظائـم األمـور، 
لـملكوت هللا والتبشـیر، تبشـیر كـل الـخالئـق بـاإلنـجیل. إن قـلبك، قـلب األم یـقلق بـاسـتمرار، 

بسبب شتى األخطار وشرور تفوق الَحْصر َتْسحق على السواء الرجال والنساء، 
في ھذا العصر. 

لـكّن قـلبك مـتنّبٌھ فـي ذات الـوقـت، لـلمبادرات الـُكثرالـموّجـھة لـلخیر ولـلطموحـات الـكبرى 
إلى الِقَیم وللتقدم الذي تحقق وما نتج عن ھذا من ثمار للخالص ِغزار. 
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أیـتھا الـعذراء الـباسـلة ألـِھمینا الـعزم والـثقة بـا�  لـنقوى عـلى تـذلـیل كـل مـا یـعترضـنا، فـي 
أداء رســالــتنا، مــن عــراقــیل.عــلّمینا أن نــتعاطــى شــؤون عــالــمنا ھــذا ِبــحّس ُمــْرَھــف 

بالمسؤولیة، مسؤولیتنا المسیحیة، راجین بسعادة 
مـجيء مـلكوت هللا وسـماواٍت جـدیـدة وأرضـاً جـدیـدة. أنـِت الـتي كـنِت فـي الـعلّیة تـنتظریـن 

مع الرسل المصلّین 
مـجيء روح الـعنصرة، َسـلیِھ أن یـفیض مـن جـدیـدعـلى الـمؤمـنین الـعلمانـیین، بـال اسـتثناء، 

من رجال ونساء 
لـیضطلعوا تـمامـاً بـدعـوتـھم ورسـالـتھم، بـوْصـِفھم أغـصانـاً فـي الـكرمـة الـحقیقیة، ومـدعـویـن 

لیأتوا بوافر الثمار 
ـدیـنا بـإرشـادك وَعـْونـك لـنعیش كـأبـناء وبـنات  مـن أجـل حـیاة الـعالـم. أیـتھا الـعذراء األم، تعھَّ

حقیقیین لكنیسة ابنك 
عـلى الـدوام، ولنسـتطیع اإلسـھام فـي إقـامـة حـضارة الـحق والـحب عـلى األرض، حسـب 

رغبة الرب ولمجِده. 
آمین. 

  
إرشـاد أُعـطي فـي رومـا، فـي جـوار الـقدیـس بـطرس، فـي الـثالثـین مـن كـانـون األول، یـوم 

عید عائلة یسوع ومریم ویوسف المقّدسة، عام 1988، الحادي عشر لحبرّیتنا. 
  

یوحنا بولس الثاني  
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107) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین Apostolicam actuositatem""، عدد 19 وعدد 15. وكذلك 

دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم"، عدد 37. 
108) الحق القانوني الغربي، قانون 215. 

109) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم"، عدد 39. 
110) راجع ذات المرجع، عدد 40. 

111) راجع المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین Apostolicam actuositatem""، عدد 19. 
112) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور عقائدي في الكنیسة "نور األمم"، عدد 23. 

113) راجع ذات المرجع. 
114) راجع المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین Apostolicam actuositatem""، عدد 23. 

115) راجع ذات المرجع، عدد 20. 
116) راجع ذات المرجع، عدد 24. 

117) الفقرة 13. 
118) راجع الفقرة 15. 

 AAS.77 (1985) :(1985 10 نیسان) 119) یوحنا بولس الثاني: خطاب في المؤتمر الوطني للكنیسة اإلیطالیة، في لوریت
 .964

120) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور عقائدي في الكنیسة، "نور األمم"، عدد1. 
121) ذات المرجع، عدد 30. 

122) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین. Apostolicam,actuositatem""،عدد10. 
 .AAS.68 (1976),13 :14 عدد ،Evangelii nuntiandi 123) بولس السادس: إرشاد رسولي

 .AAS.70 (1978) 947 :(1978 22 تشرین األول) 124) یوحنا بولس الثاني: عظة في بدایة خدمتھ كراع أعلى للكنیسة
125) الفقرة 10. 

126) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في نشاط الكنیسة اإلرسالي، "إلى األمم"، عدد 20 –راجع ذات المرجع، عدد 37. 
127) الفقرة 29. 

128) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في نشاط الكنیسة اإلرسالي، "إلى األمم"، عدد 21. 
129) الفقرة 30 ب. 

130) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور عقائدي في الكنیسة، "نور األمم"، عدد5. 
131) راجع المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 22. 

132) ذات المرجع. 
 .AAS.71(1979) 284,285 :14 133) یوحنا بولس الثاني: الرسالة العامة "فادي اإلنسان"، عدد
134) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 40. 

135) راجع ذات المرجع، عدد 12. 
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136) "إن كنا نحتفل بمولد یسوع بھذه األّبھة فلكي نشھد بأن كل إنسان ھو فرید وال یمكن استبدالھ. وإذا كانت إحصاءاتنا 
البشریة وتصنیفاتنا البشریة، واألنظمة البشریة، السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، واإلمكانات البشریة وحدھا، عاجزة عن أن 
تؤّمن لإلنسان أن ُیوَلد ویكون ویعمل ككائن فرید وغیر قابل لالستبدال، فإن هللا ھو الذي یؤّمن لھ كل ھذا. فاإلنسان، في نظر هللا 

وأمام هللا، ھو دائماً فرید ویستحیل استبدالھ. إنھ كائن كان موضع تفكیر منذ األزل، ومنذ األزل أُختیر وُدعي باسمھ 
 .AAS. 71 (1976) 66 :الخاص" (یوحنا بولس الثاني: رسالة المیالد األولى إلى العالم

137) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 27. 
 . AAS. 74 (1982) 116:30 عدد ،"Familiaris consortio" :138) یوحنا بولس الثاني: إرشاد رسولي

139) راجع مجمع عقیدة اإلیمان: إرشاد Donum vitae بشأن احترام الحیاة البشریة في الوالدة وكرامة اإلنجاب – جواب 
 ..AAS. 80 (1988) 70-102: (1987 22 شباط) على بعض أسئلة الساعة

140) الفقرة 36. 
 AAS.80 (1988) :(1987 8 كانون األول) 141) یوحنا بولس الثاني: رسالة في یوم السالم العالمي الحادي والعشرین

 .278 et 280
 . De Cathech. Rud. XXIV, 44:CCL. 46,168 :142) القدیس أغوسطینوس

143) الفقرة 32. 
144) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 24. 

145) ذات المرجع، عدد 12. 
 . Familiaris consortio"، 42- 48:AAS. 74 (1982) 134-140 146) راجع یوحنا بولس الثاني: إرشاد رسولي

 . AAS. 74 (1982) 188:85 147) ذات المرجع، ، عدد
148) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین "Apostolicam actuositatem"، عدد 8. 

 AAS. 72 (1980) :12 عدد ، "Divers in misericordia" 149) العالقة بین العدالة والرحمة. راجع الرسالة العامة
 .1215 – 1217

150) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 75. 
151) ذات المرجع، عدد 74. 
152) ذات المرجع، عدد 76. 

153) راجع الفقرة 28. 
 .AAS. 80 (1988) 565, 566 :38 عدد ، "Sollicitudo reisocialis" 154) یوحنا بولس الثاني: البراءة
 .Pacem in terries": AAS. 55 (1963) 256, 266" 155) راجع یوحنا الثالث والعشرین: الرسالة العامة
 .AAS. 80 (1988),568 :39 عدد "Sollicitudo rei socialis" 156) یوحنا بولس الثانیك الرسالة العامة

157) راجع الفقرة 26. 
158) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 75. 

159) راجع الفقرة 24. 
160) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 67 – راجع كذلك یوحنا بولس 

 .Laborem exercens"، 24- 27: AAS. 73 (1981) 637- 647" الثاني: الرسالة العامة
 .AAS. 80 (1988),560 :34 عدد "Sollicitudo rei socialis" 161) یوحنا بولس الثانیك الرسالة العامة

162) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 53. 
163) راجع الفقرة 35. 

164) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة، في عالم الیوم "فرح ورجاء"، عدد 58. 
 .AAS.68 (1976),18- 19 :18 عدد ،Evangelii nuntiandi 165) بولس السادس: إرشاد رسولي

166) راجع الفقرة 37. 
 I, XIX, 2: PL.66, 1155 :167) القدیس غریغوریوس الكبیر: عظة في اإلنجیل

168) المجمع الفاتیكاني الثاني: بیان في التربیة المسیحیة "Gravissium edicationis"، عدد 2. 
 AAS. 77 :15 169) یوحنا بولس الثاني: رسالة رسولیة إلى جمیع شباب العالم، بمناسبة "سنة الشباب الدولیة"، عدد

 (1985) 620, 621
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170) الفقرة 52. 
171) الفقرة 51. 

 .Nuntii "Aux jeunes" (8 decembre 1965): AAS. 58 (1966), 18 :172) المجمع الفاتیكاني الثاني
173) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار راعوي حول الكنیسة في عالم الیوم، "فرح ورجاء"، عدد 48. 

 Jean Gerson, De parvulis ad Christum tradendis: Œuvres completes. Desclee, paris (174
 .1973, IX, 669

175) یوحنا بولس الثاني: خطاب في جماعات في سن الكھولة، من األبرشیات اإلیطالیة (23 آذار 1984): 
 Insegnamenti, VII, 1 (1984), 744

 pacem in terries": AAS. 55 (1963) 267m 268" 176) راجع یوحنا الثالث والعشرین: الرسالة العامة
 AAS.74 (1982) 109, 110 :24 عدد ،"Familiari consortio" 177) یوحنا بولس الثاني: إرشاد رسولي

178) الفقرة 46. 
179) الفقرة 47. 

180) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین "Apostolicam actuositatem"، عدد 9. 
 .AAS. 67 (1975), 266 :(1975 18 نیسان) 181) بولس السادس: خطاب أمام لجنة سنة المرأة الدولیة

182) الفقرة 46. 
183) الفقرة 47. 

184) ذات المرجع. 
185) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار راعوي حول الكنیسة في عالم الیوم، "فرح ورجاء"، عدد 10. 

186) إن الرسالة العامة "أم الفادي" بعد أن ذّكرت بأن البعد المریمي للحیاة المسیحیة یبرز بصفة خاصة في ما یتعلق بالمرأة 
وبوضعھا، تقول: "إن األنوثة ترتبط بأم الفادي ارتباطاً خاصاً. وھذا موضوع یمكننا أن نتعمق فیھ في مناسبة أخرى. على أننا 

نشیر ھنا إلى أن وجھ مریم التي من الناصرة یسلّط الضوء على المرأة، بوصفھا امرأة، لكون هللا قد لجأ إلى امرأة، وإلى خدمتھا 
الحرة والفاعلة، لیكّمل َحَدث تجسد ابنھ السامي. ویمكننا إذن التأكید أن المرأة، إن تطلّعت إلى مریم، وجدت فیھا المدخل الذي 
َتْعُبر منھ المرأة لتعیش أنوثتھا بكرامة، ولُِتنجز تنمیتھا الحقیقیة. وفي ضوء مریم، تكتشف الكنیسة، على وجھ المرأة انعكاساً 

لجماٍل، ھو بمثابة المرآة لما یستطیع القلب البشري أن ینطوي علیھ من أسمى العواطف: أي كما ِھبة الذات، بدافع الحب، والقدرة 
على الصمود في وجھ أفدح اآلالم، واألمانة غیر المحدودة، والنشاط الذي ال یكّل، والقدرة على التوفیق بین الحدس النافذ إلى 

 AAS. 79 (1987) 424, :46 األعماق، والكلمة التي تدعم وتشّجع" (یوحنا بولس الثاني: الرسالة العامة "أم الفادي"، عدد
 ..425

187) یوحنا بولس الثاني: رسالة رسولیة في "كرامة المرأة"، عدد 16. 
 Inter insigniores (15 Octobre 1978): .188) راجع مجمع عقیدة اإلیمان: بیان بشأن قبول النساء في كھنوت الخدمة

 .AAS. 69 (1988) 98-116
189) راجع یوحنا بولس الثاني: رسالة رسولیة "كرامة المرأة" عدد 26. 

190) ذات المرجع، عدد 27. "إن الكنیسة، جسد ذو فوارق، ولكل فرد فیھا وظیفتھ. إن المھمات مختلفة ویجب أن ال تختلط. 
وھي ال تبرر أي تقدم للبعض على البعض اآلخر، كما أنھا ال توّفر أیة حدة للحسد (1كو12/13). إن األكبر في ملكوت 

السماوات، لیسوا القائمین بالخدمة الكھنوتیة، بل القدیسین" (مجمع عقیدة اإلیمان: البیان الخاص بمسألة قبول النساء في خدمة 
 .AAS. 69 (1977) 115 :(1976 15 تشرین األول ) "Inter insigniores" الكھنوت

 .AAS. 67 (1975) 266 :(1975 18 نیسان) 191) بولس السادس: خطاب أمام لجنة سنة المرأة الدولیة
192) الفقرة 47. 

193) ذات المرجع. 
164) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور عقائدي في الكنیسة، "نور األمم"، عدد 36. 

 .AAS. 74 (1982) 141, 142 :50 عدد "Familiaris consortio" 195) یوحنا بولس الثاني: إرشاد رسولي
196) الفقرة 46. 
197) الفقرة 47. 

 .Per concilii semitas ad Populum Dei Nuntius, 12 (1987) 198) الجمعیة العمومیة العادیة لمجمع األساقفة
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199) الفقرة 53. 
 .AAS. 76 (1984) 203:3 عدد ،"Salvifici doloris" 200) یوحنا بولس الثاني: رسالة رسولیة

 .Ad Ephesios, VII, 2: S.Ch. 10, 64 :201) القدیس أغناطیوس األنطاكي
 .AAS. 76 (1984) 249,250 :31 عدد ،"Salvifici doloris" 202) یوحنا بولس الثاني: رسالة رسولیة

 De virginat VI, 34: PL 16, 288. Cf. S. Augustin Sermo CCCIV, III, 2: :203) القدیس أمبروسیوس
 .PL. 38, 1396

 AAS. 39 (1947), 114- 124, :(1947 2 شباط) "Provida Mater" 204) راجع بیوس الثاني عشر: رسالة رسولیة
 .C.I.C. can 573

205) الفقرة 6. 
 AAS. 59 (1967), :(1967 29 كانون الثاني) "Sabaudiae gemma" 206) راجع بولس السادس: رسالة رسولیة

 .113- 123
 Introvuction a la vie devote". Œuvres completes. Monastere de la":207) القدیس فرنسیس السالزي

 .Visitation, Annecy 1893, III, 19- 21
208) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین. "Apostolicam actuositatem"، عدد 4. 

  
209) الفقرة 40 

 .Dabit virtutem, qui contulit dignitatem (S.Leon le Grand. Serm,II,1: S.Ch. 200,248 (210
211) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین "Apostolicam acutositatem"، عدد 4. 

212) المجمع الفاتیكاني الثاني: دستور رعوي حول الكنیسة في عالم الیوم، "فرح ورجاء"، عدد 43. راجع كذلك المجمع 
 AAS. 68 (1976) الفاتیكاني الثاني: قرار في نشاط الكنیسة اإلرسالي، "إلى األمم"، عدد 21 وبولس السادس: إرشاد رسولي

 ."19:"Evangelii nuntiandi
 Discours aux participants au Congres du Mouvement ecclesial :213) یوحنا بولس الثاني

 d'engagement culturel (M.E.I.C), (16 Janvier 1982),2: Insegnamenti V,1. (1982),131. Cf.
 egalement Lettre au Cardinal Agostino Casaroli, Secretaite d'Etat, par laquelle est institute

 le Conseil Pontifical pour la Culture (20 mai 1982):AAS.74 (1982) : 685, Discours a la
 .communaute universitaire de Louvain (20 mai 1985) : Insegnamenti, VII,1 (1985),1591

214) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین "Apostolicam acutositatem"، عدد 4. 
 AAS.80 :41 عدد ،"Sollicitudo rei socialis" 215) الفقرة 22- راجع كذلك یوحنا بولس الثاني: الرسالة العامة

 .(1988) 570- 572
216) المجمع الفاتیكاني الثاني: قرار في رسالة العلمانیین "Apostolicam actuositatem"، عدد 4 

 Symposium III,8:S. Ch. 95, 110 :217) القدیس متودیوس األولبمي
218) راجع الفقرة 11. 

219) الفقرة 40. 
220) راجع الفقرة 44. 

221) الفقرة 45. 
222) الفقرة 44. 
223) الفقرة 41. 
224) الفقرة 42. 
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