
"الكاهن والخدمة الرعوية في العالم الرقمي: 
 وسائل اإلعالم الجديدة في خدمة الكلمة" 

حاضرة الفاتيكان، االثنني 25 يناير 2010 
ننشر في ما يلي رسالة بندكتس السادس عشر لليوم العاملي الرابع 

واألربعني لوسائل االتصاالت االجتماعية  

الذي سيحتفل به في 16 مايو املقبل. 

  
  

أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، 

يـراد مـن شـعار الـيوم الـعاملـي لـالتـصاالت لهـذه الـسنة ? الـكاهـن والخـدمـة الـرعـويـة 

فـــي الـــعالـــم الـــرقـــمي: وســـائـــل اإلعـــالم الجـــديـــدة فـــي خـــدمـــة الـــكلمة ? الـــتطابـــق مـــع 
احــتفال الــكنيسة بــسنة الــكهنة. ويــركــز االنــتباه عــلى املــجال الــرعــوي املــهم والــدقــيق 
فــي االتــصاالت الــرقــمية، الــذي يســتطيع الــكهنة أن يــكتشفوا فــيه إمــكانــيات جــديــدة 
إلنــــجاز خــــدمــــتهم لــــكلمة اهلل ومــــن أجــــلها. لــــطاملــــا اســــتخدمــــت الجــــماعــــات الــــكنسية 
وســائــل اإلعــالم الحــديــثة لــتعزيــز االتــصال وااللــتزام مــع املــجتمع ولــتشجيع الــحوار 
عـلى نـطاق أوسـع. لـكن الـنمو السـريـع األخـير لهـذه الـوسـائـل وتـأثـيرهـا االجـتماعـي 

املتزايد يجعالن منها أكثر أهمية لخدمة كهنوتية مثمرة. 
يــــــقضي واجــــــب جــــــميع الــــــكهنة األســــــاســــــي بــــــالــــــتبشير بــــــيسوع املــــــسيح، كــــــلمة اهلل 
املتجســـد، ونـــقل نـــعمته املخـــلصة فـــي األســـرار. تـــشكل الـــكنيسة املـــجتمعة واملـــدعـــوة 
مـن قـبل الـكلمة، رمـز وأداة الـوحـدة الـتي يخـلقها اهلل مـع كـافـة الـشعوب، ويـدعـى كـل 
كـاهـن إلـى بـناء هـذه الـوحـدة فـي املـسيح ومـعه. هـذا هـو نـبل وجـمال رسـالـة الـكاهـن 

الــتي تســتجيب بــطريــقة خــاصــة للتحــدي الــذي يــطلقه الــرســول بــولــس: "ألن الــكتاب 

يــقول: كــل مــن هــو مــؤمــن بــه، ال يــخيب... كــل مــن يــدعــو بــاســم الــرب يخــلص. ولــكن، 
كـيف يـدعـون مـن لـم يـؤمـنوا بـه؟ وكـيف يـؤمـنون بـمن لـم يـسمعوا بـه؟ وكـيف يـسمعون 

بال مبشر؟ وكيف يبشر أحد إال إذا كان قد أرسل؟" (رو 10: 11، 13، 15). 
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إن االســتجابــة بــشكل مــالئــم لهــذا التحــدي وســط الــتغيرات الــثقافــية الــحالــية الــتي 
يـتأثـر بـها الشـباب بـخاصـة، تسـتلزم اسـتخدام وسـائـل االتـصاالت الجـديـدة. ويـحثنا 
عـــالـــم االتـــصاالت الـــرقـــمية بـــقدرتـــه املـــعبرة غـــير املحـــدودة تـــقريـــباً عـــلى تـــقديـــر هـــتاف 

الــقديــس بــولــس بــشكل أكــبر: "فــالــويــل لــي إن كــنت ال أبشــر بــاإلنــجيل! (1 كــور 9، 

16). ويـتطلب الـتوفـر املـتزايـد لـوسـائـل الـتكنولـوجـيا الجـديـدة مـسؤولـية أكـبر مـن قـبل 
املـــدعـــويـــني إلـــى إعـــالن الـــكلمة، ولـــكنه يســـتلزم مـــنهم أيـــضاً أن يـــكونـــوا أكـــثر تـــركـــيزاً 

وفـعالـية فـي جـهودهـم. إن الـكهنة يـقفون عـلى عـتبة حـقبة جـديـدة: فـيما تخـلق وسـائـل 
الـتكنولـوجـيا الجـديـدة أشـكاالً أعـمق مـن الـصداقـة عـبر مـسافـات أوسـع، يـدعـون إلـى 
االســتجابــة رعــويــاً مــن خــالل وضــع وســيلة اإلعــالم بــطريــقة أكــثر فــعالــية فــي خــدمــة 

الكلمة. 
قــد يــدفــعنا انــتشار االتــصاالت املــتعددة الــوســائــط وخــياراتــها املــتنوعــة إلــى الــتفكير 
بــأنــه يــكفي الــتواجــد عــلى شــبكة اإلنــترنــت، أو االعــتبار بــأنــها مجــرد شــبكة مــقترحــة 
لـــــتكون مـــــمتلئة. لـــــكن املـــــتوقـــــع مـــــن الـــــكهنة هـــــو أن يـــــكونـــــوا حـــــاضـــــريـــــن فـــــي عـــــالـــــم 
االتـــــصاالت الـــــرقـــــمية كـــــشهود أمـــــناء لـــــإلنـــــجيل، مـــــن خـــــالل تـــــأديـــــة دورهـــــم كـــــزعـــــماء 

جــــماعــــات تــــعبر عــــن نــــفسها بــــمختلف "األصــــوات" الــــتي تــــوفــــرهــــا الــــسوق الــــرقــــمية. 
هـــكذا يـــقف الـــكهنة أمـــام تحـــدي إعـــالن اإلنـــجيل مـــن خـــالل اســـتخدام آخـــر املـــوارد 

الـسمعية الـبصريـة (الـصور، أشـرطـة الـفيديـو، إضـافـات متحـركـة، مـدونـات، ومـواقـع 

إلــكترونــية) الــتي تــسمح إلــى جــانــب الــوســائــل الــتقليديــة بــفتح آفــاق جــديــدة لــلحوار 
والتبشير باإلنجيل والتعليم الديني. 

مـــن خـــالل اســـتخدام وســـائـــل الـــتكنولـــوجـــيا الجـــديـــدة، يســـتطيع الـــكهنة نشـــر املـــعرفـــة 
حـول حـياة الـكنيسة بـني الـناس ومـساعـدة مـعاصـريـنا عـلى اكـتشاف وجـه املـسيح. 
وسـوف يـحققون هـذا الهـدف عـلى أفـضل وجـه إن تـعلموا مـنذ فـترة تـنشئتهم كـيفية 
اسـتخدام وسـائـل الـتكنولـوجـيا هـذه بـشكل مـناسـب وقـائـم عـلى رؤى الهـوتـية سـليمة 
تـــــعكس روحـــــانـــــية كـــــهنوتـــــية قـــــويـــــة مـــــبنية عـــــلى حـــــوار دائـــــم مـــــع الـــــرب. لـــــكن الـــــكهنة 
املـــتواجـــديـــن فـــي عـــالـــم االتـــصاالت الـــرقـــمية يـــجب أن يـــكونـــوا بـــارزيـــن بســـبب قـــلبهم 
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الــكهنوتــي وقــربــهم مــن املــسيح أكــثر مــنه بســبب إملــامــهم بــوســائــل اإلعــالم. هــذا لــن 

يـــــــحيي نـــــــشاطـــــــهم الـــــــرعـــــــوي فحســـــــب، وإنـــــــما ســـــــيعطي أيـــــــضاً "الـــــــحيويـــــــة" لـــــــبنية 

االتصاالت التي تكّون "الشبكة". 
إن عـنايـة اهلل املـحبة بـكافـة الـشعوب فـي املـسيح ال بـد مـن الـتعبير عـنها فـي الـعالـم 
الـــرقـــمي لـــيس فـــقط كمجـــرد نـــتاج مـــن املـــاضـــي أو كـــنظريـــة مكتســـبة، وإنـــما كـــأمـــر 
مـلموس وحـاضـر ومـلزم. وبـالـتالـي يـجب أن يخـدم حـضورنـا الـرعـوي فـي هـذا الـعالـم 

إلظـهار "قـرب اهلل، وانـتمائـنا إلـى بـعضنا الـبعض فـي املـسيح" (بـندكـتس الـسادس 
عشــر، الــكلمة إلــى الــكوريــا الــرومــانــية، 21 ديــسمبر 2009) ملــعاصــريــنا، وبــخاصــة 

للكثيرين الذين يعانون من الريبة واالرتباك. 
مـن أفـضل مـن الـكاهـن، رجـل اهلل، لـلقيام مـن خـالل كـفاءتـه فـي وسـائـل الـتكنولـوجـيا 
الــرقــمية الــحالــية، بــتنمية وتــطبيق نــشاط رعــوي قــادر عــلى جــعل اهلل حــاضــراً بــشكل 
مـــلموس فـــي عـــالـــم الـــيوم وعـــلى تـــقديـــم حـــكمة املـــاضـــي الـــديـــنية كـــكنز يـــلهم جـــهودنـــا 
لـلعيش فـي الـحاضـر بـكرامـة خـالل بـناء مسـتقبل أفـضل؟ لـلرجـال والـنساء املـكرسـني 
الـعامـلني فـي وسـائـل اإلعـالم مـسؤولـية خـاصـة لـفتح املـجال أمـام أشـكال جـديـدة مـن 
الـــــــلقاء بـــــــالـــــــحفاظ عـــــــلى نـــــــوعـــــــية الـــــــتفاعـــــــل البشـــــــري وإظـــــــهار االهـــــــتمام بـــــــاألفـــــــراد 
وبـاحـتياجـاتـهم الـروحـية الـحقيقية. هـكذا يسـتطيعون مـساعـدة رجـال ونـساء عـصرنـا 
الـرقـمي عـلى الـشعور بـحضور الـرب والـنمو فـي الـرجـاء والـتقرب مـن كـلمة اهلل الـتي 
تـمنح الـخالص وتـعزز تـنمية بشـريـة شـامـلة. بهـذا الـشكل، تـتمكن الـكلمة مـن اجـتياز 

الـــطرق املـــتقاطـــعة الـــعديـــدة الـــتي يحـــدثـــها تـــقاطـــع مـــختلف "الـــطرق الـــعامـــة" الـــتي 
تــكّون الــفضاء االفــتراضــي، ومــن إظــهار وجــود اهلل الشــرعــي فــي كــل األزمــنة وفــي 
زمـانـنا الـحالـي. بـفضل وسـائـل االتـصاالت الجـديـدة، يـتمكن الـرب مـن جـوب شـوارع 

مـدنـنا ويـقول مجـدداً لـدى الـوقـوف أمـام عـتبة مـنازلـنا وقـلوبـنا: "هـا أنـا واقـف خـارج 
الـــباب أقـــرعـــه. إن ســـمع أحـــد صـــوتـــي وفـــتح الـــباب، أدخـــل إلـــيه فـــأتـــعشى مـــعه وهـــو 

معي (رؤ 3، 20). 
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فــي رســالــتي فــي الــسنة الــفائــتة، شــجعت الــقادة فــي عــالــم االتــصاالت عــلى تــعزيــز 
ثــــقافــــة احــــترام كــــرامــــة اإلنــــسان وقــــدره. هــــذا هــــو أحــــد الســــبل الــــتي تــــدعــــى فــــيها 

الـكنيسة إلـى تـأديـة "خـدمـة الـثقافـة" فـي "الـقارة الـرقـمية" الـحالـية. مـع األنـاجـيل فـي 
أيــاديــنا وقــلوبــنا، يــنبغي عــلينا أن نــعيد الــتأكــيد عــلى الــحاجــة إلــى االســتمرار فــي 
إعـــداد الســـبل املـــؤديـــة إلـــى كـــلمة اهلل، وأن نـــنتبه فـــي الـــوقـــت عـــينه إلـــى األشـــخاص 
املســـــتمريـــــن فـــــي الـــــبحث؛ يـــــجب عـــــلينا أن نـــــشجع بـــــحثهم كخـــــطوة أولـــــى لـــــلتبشير 
بـاإلنـجيل. إن الـحضور الـرعـوي فـي عـالـم االتـصاالت الـرقـمية، ونـظراً إلـى أنـه يخـلق 
اتــصاالً مــع أتــباع الــديــانــات األخــرى وغــير املــؤمــنني وأفــراد مــن مــختلف الــثقافــات، 
يسـتلزم قـدرة عـلى فـهم غـير املـؤمـنني واملـحبطني واألشـخاص الـذيـن يـشعرون بـتوق 
عـــميق وغـــير واضـــح لتحـــمل الـــحقيقة واملـــطلق. وكـــما رأى الـــنبي أشـــعيا بـــيت صـــالة 

لجـــــميع الـــــشعوب (أش 56، 7)، أال يـــــمكننا أن نـــــرى فـــــي الشـــــبكة مـــــجاالً ? مـــــثل 

ساحة األمم في هيكل أورشليم ? للذين لم يتعرفوا بعد على اهلل؟ 
يــعتبر تــطور وســائــل الــتكنولــوجــيا الجــديــدة والــعالــم الــرقــمي الــكبير مــصدراً عــظيماً 
للبشــريــة كــكل ولــكل فــرد، ويــمكنه أن يــكون حــافــزاً لــلقاء والــحوار. لــكن هــذا الــتطور 
يـــشكل أيـــضاً فـــرصـــة عـــظيمة لـــلمؤمـــنني. يـــجب أال تـــكون أي طـــريـــق مســـدودة بـــوجـــه 
الــذيــن يــلتزمــون بــاســم املــسيح الــقائــم مــن بــني األمــوات بــالــتقرب مــن الــغير.كــما أن 
وســـائـــل اإلعـــالم الجـــديـــدة تـــقدم لـــلكهنة بـــخاصـــة إمـــكانـــيات رعـــويـــة جـــديـــدة وواســـعة 
الــنطاق مــشجعة إيــاهــم عــلى تــجسيد الــطابــع الــجامــع لــرســالــة الــكنيسة، وبــناء ألــفة 
حــــقيقية، والــــشهادة فــــي الــــعالــــم املــــعاصــــر لــــلحياة الجــــديــــدة املــــنبثقة عــــن اإلصــــغاء 
إلنـجيل يـسوع، االبـن األزلـي الـذي تجسـد بـيننا لـخالصـنا. فـي الـوقـت عـينه، يـدعـى 
الــكهنة دومــاً إلــى األخــذ فــي االعــتبار بــأن إثــمار خــدمــتهم مــنبثق عــن املــسيح الــذي 
يـحصل الـلقاء مـعه واإلصـغاء إلـيه فـي الـصالة، ويـتم إعـالنـه فـي الـتبشير والـشهادة 
الـــــــحية، والـــــــتعرف إلـــــــيه ومـــــــحبته واالحـــــــتفال بـــــــه فـــــــي األســـــــرار بـــــــخاصـــــــة فـــــــي ســـــــر 

االفخارستيا املقدس وسر املصالحة. 
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إلـــى إخـــوتـــي الـــكهنة األعـــزاء، أجـــدد الـــدعـــوة إلـــى االســـتخدام الـــذكـــي لـــإلمـــكانـــيات 
الـــفريـــدة مـــن نـــوعـــها الـــتي تـــقدمـــها وســـائـــل االتـــصاالت الجـــديـــدة. فـــليساعـــدكـــم اهلل 
جــميعاً عــلى الــتبشير بحــماســة بــاإلنــجيل فــي املــجال الجــديــد الــذي تــقدمــه وســائــل 

اإلعالم الجديدة. 
بهـذا اإليـمان، أبتهـل لـكم جـميعاً حـمايـة والـدة اهلل وخـوري آرس الـقديـس، وأمـنحكم 

بمودة بركتي الرسولية. 

من الفاتيكان، 24 يناير 2010، عيد القديس فرنسوا دي سال. 
البابا بندكتس السادس عشر
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