
رسالة البابا بندكتس السادس عشر 
بمناسبة الیوم العالمي للصالة من أجل الدعوات 2007 

"الدعوة في خدمة الكنیسة - الشركة" 
  

نعید في ما یلي نشر الرسالة التي وجھھا البابا بندكتس السادس عشر بمناسبة 
یوم العالمي الرابع واألربعین للصالة من أجل الدعوات حول موضوع: "الدعوة في 

خدمة الكنیسة  الشركة"، والذي احُتفل بھ ھذا االحد، 29 أبریل. 
أیھا اإلخوة األجالء في األسقفیة، 
أیھا اإلخوة واألخوات األعزاء! 

یشكل االحتفال السنوي بالیوم العالمي للصالة من أجل الدعوات فرصة لتسلیط 
الضوء على أھمیة الدعوات في حیاة الكنیسة ورسالتھا، ولتكثیف الصالة كیما تنمو 

الدعوات عدًدا ونوعیًة. 
وبمناسبة الیوم العالمي المقبل، أود أن أسلط انتباه شعب هللا بأسره على 

الموضوع التالي الشدید اآلنیة: الدعوة في خدمة الكنیسة  الشركة. 
لقد لفّت االنتباه السنة الماضیة - عندما بدأت سلسلة تعلیم في مقابالت األربعاء 
العامة حول العالقة بین یسوع والمسیح ? إلى أن الجماعة األولى تكونت في محورھا 

األساسي، عندما التقى بعض الصیادین من الجلیل بیسوع فجذبتھم نظرتھ وصوتھ، 
فقبلوا الدعوة الحثیثة: "اتبعوني، أجعلكم صیادي بشر!" (مر 1، 17؛ راجع متى 4، 

 .(19
وبالحقیقة، لطالما اختار هللا أشخاًصا لیكونوا معاونین لھ بشكل مباشر في 

تحقیق مشروعھ الخالصي. ففي العھد القدیم دعا هللا إبراھیم لیجعل منھ "شعًبا عظیًما" 
(تك 12، 2)؛ ومن ثم دعا موسى لكي یحرر إسرائیل من عبودیة مصر (راجع خر 

 .(10 ،3
وأقام بعدھا شخصیات أخرى، وخصوًصا أنبیاء یدافعون عن العھد الذي قطعھ 
هللا مع شعبھ ویحافظون على حیویتھ. في العھد الجدید، دعا یسوع، المسیح المنتظر، 

الرسَل شخصًیا التباعھ (راجع مر 3، 14) وللمشاركة في رسالتھ. 
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في العشاء األخیر، إذ أوكل إلیھم مھمة الحفاظ على استمراریة تذكار موتھ 
وقیامتھ حتى رجوعھ المجید في نھایة األزمنة، توجھ إلى اآلب بھذا الدعاء القلبي: 

ُة الَّتي أَحَببَتني ٕاِیَّاھا وأَكوَن أَنا  فُھم ِبھ لَِتكوَن فیھِم الَمحبَّ فُتھم ِباسِمَك وسأَُعرِّ "َعرَّ
فیِھم" (یو 17، 26). لذا فإن رسالة الكنیسة ترتكز على شركة حمیمیة وأمینة مع هللا. 

یصف دستور المجمع الفاتیكاني الثاني، نور األمم، الكنیسة بأنھا  
"الشعب الذي تجمعھ وحدة اآلب واالبن والروح القدس" (عدد 4)، والذي یتألق فیھ 

سر هللا نفسھ. ھذا یعني أن في ھذا الشعب ینعكس الحب الثالوثي، وبفضل عمل الروح 
القدس، یشكل جمیع األعضاء "جسًدا واحًدا وروًحا واحًدا" في المسیح. ویعیش ھذا 
الشعب، المبني عضوًیا بھدایة رعاتھ، سر الشراكة مع هللا ومع اإلخوة، خصوًصا 

عندما یجتمع لالحتفال باالفخارستیا. 
االفخارستیا ھي مصدر الوحدة الكنسیة التي صلى یسوع ألجلھا عشیة آالمھ: " 

یا أََبِت... َفْلیكونوا ُھم أَیضاً فینا لُِیؤِمَن العاَلُم ِبأَنََّك أَنَت أَرَسلَتني" (یو 17، 21). 
تساعد ھذه الشركة العمیقة ازدھاَر دعوات كریمة لخدمة الكنیسة: فقلب المؤمن المفعم 

حًبا، یشعر بزخم یدفعھ لكي یكرس نفسھ بالكلیة لخدمة ملكوت هللا. 
تعزیز الدعوات یتطلب بالضرورة راعویة حریصة على سر الكنیسة ? 

الشركة، ألن من یعیش في جماعة كنسیة منسجمة، مسؤولة، یقظة، یتعلم بكل تأكید أن 
یمیز دعوة الرب. 

لذا تتطلب رعایة الدعوات "تربیة" مستمرة على االصغاء لصوت هللا، كما 
ساعد عالي الشاب صموئیل في فھم ما یریده هللا منھ وفي وضعھ موضع التطبیق 

(راجع 1 صم 3، 9). 
فاإلصغاء الطیع واألمین، ال یمكن أن یتم إال في جو من الشركة الحمیمیة مع 

هللا. وھذا األمر یحدث بشكل خاص في الصالة. بحسب وصیة الرب الواضحة، علینا 
أن نطلب عطیة الدعوات، في المقام األول، عبر الصالة سویة ومن دون تواٍن إلى 

"رب الحصاد" (متى 9، 38). 
تتماشى دعوة الرب ھذه بشكل جید مع أسلوب صالة "األبانا" (متى 6، 9)، 
وھي الصالة التي علمنا إیاھا الرب نفسھ، والتي تشكل "خالصة اإلنجیل بأسره"، 

 De Oratione, 1,6: CCL 1, بحسب التعبیر المشھور لترتلیانوس (راجع
 .(258
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َفَق اثناِن ِمنكم في االَٔرِض  في ھذا الصدد، یقول یسوع أیًضا كلمة نیرة: "إذا اتَّ
َموات" (متى 18، 19).  على َطَلِب أَيِّ حاجٍة كانت، َحصال عَلیھا ِمن أَبي الَّذي في السَّ

یدعونا الراعي الصالح إذا، لكي نصلي إلى اآلب السماوي لكي یرسل دعوات لخدمة 
الكنیسة ? الشركة. 

یضم المجمع الفاتیكاني الثاني الخبرة الراعویة للقرون السالفة ، ویسلط الضوء 
على أھمیة تربیة كھنة المستقبل على شركة كنسیة أصیلة. نقرأ في ھذا الصدد في 

القرار المجمعي "الدرجة الكھنوتیة" (Presbyterorum ordinis): "إن الكھنة، 
وھم یمارسون مھمة المسیح الرأس والراعي بالسلطة الممنوحة لھم، َیجمعون باسم 

األسقف عائلة هللا كأخّوة تنعشھا الوحدة، ویقودونھا بالمسیح في الروح إلى هللا 
اآلب" (عدد 6). 

 Pastores) ویشكل اإلرشاد الرسولي "أعطیكم رعاة" ما بعد السینودس
dabo vobis) صدًى للقرار المجمعي، عندما یصرح بأن الكاھن "ھو خادم 

الكنیسة ? الشركة، ألنھ باتحاده مع األسقف والجسم الكھنوتي، یبني وحدة الشركة 
الكنسیة في تناغم مختلف الدعوات والمواھب والخدم" (عدد 16). 

من الضرورة بمكان أن یتم توجیھ كل خدمة وموھبة في الشعب المسیحي إلى 
الوحدة الكاملة، وھو واجب األساقفة والكھنة أن ُینموھا بالتناغم مع الدعوات والخدمات 

الكنسیة األخرى. 
فعلى سبیل المثال، تشكل الحیاة المكرسة في خاصیتھا خدمة لھذه الشركة، كما 

 Vita) "یوضح ذلك اإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس "الحیاة المكرسة
consecrata) لسلفي المكرم یوحنا بولس الثاني: "یعود للحیاة المكرسة الفضل بأنھا 

ساھمت بشكل فعال في الحفاظ على متطلبات الحیاة األخویة كاعتراف بالثالوث حیة 
في صلب الكنیسة. فمن خالل تعزیز الحب األخوي، عبر أشكال الحیاة المشتركة، 

كشفت كیف أن المشاركة في الشركة الثالوثیة تستطیع أن تغیر العالقات البشریة، وأن 
تخلق نوًعا جدیًدا من التعاضد" (عدد 41). 

في صلب كل جماعة مسیحیة ھناك االفخارستیا، التي ھي مصدر وغایة حیاة 
الكنیسة. ومن یضع نفسھ في خدمة اإلنجیل، إذا ما عاش من االفخارستیا، تقدم في 

الحب نحو هللا ونحو القریب وساھم بالتالي في بناء الكنیسة كشركة. 
یمكننا أن نصرح بأن "الحب االفخارستي" یحرك ویؤسس النشاط المختص 

بالدعوات في الكنیسة، ألنھ، كما كتبت في الرسالة العامة "هللا محبة"، إن الدعوات إلى 
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الكھنوت والخدمات األخرى تزدھر في شعب هللا حیثما یوجد بشر ینضح من خاللھم 
المسیح، عبر كلمتھ واألسرار، وبالخصوص عبر سر االفخارستیا. 

وھذا ألنھ "في لیتورجیة الكنیسة، في الصالة وفي جماعة المؤمنین الحیة، 
نختبر محبة هللا، ونتلّمس حضوره ونتعلم بھذا الشكل أن نتعرف علیھ في الحیاة 

الیومیة. فھو قد أحبنا أوالً ومازال؛ لھذا نستطیع نحن أیًضا أن نجیب على 
الحب" (عدد 17). 

فلنلتفت أخیًرا إلى مریم التي ساندت الجماعة األولى بحیث "كانوا ُیواِظبوَن 
الِة ِبَقْلٍب واِحد" (راجع رسل 1، 14)، لكي تساعد الكنیسة فتكون في  َجمیًعا على الصَّ

عالم الیوم أیقونًة للثالوث، وعالمًة بلیغة للحب اإللھي لجمیع البشر. 
فلتشفع لنا العذراء التي أجابت دون تردد على دعوة اآلب قائلًة: "ھاأنذا أمة 

الرب" (لو 1، 38)، لكي ال ینقص في عداد شعب هللا خدام الفرح اإللھي، كھنة 
یعیشون الشراكة مع األسقف ویعلنون اإلنجیل بأمانة ویحتفلون باألسرار ویھتمون 

بشعب هللا، ویكونوا حاضرین لتبشیر البشریة بأسرھا. 
فلتجعل مریم أن یزداد في عصرنا عدد المكرسین الذین یسیرون عكس التیار 
ویعیشون المشورات اإلنجیلیة من فقر وعفة وطاعة، ویشھدون بشكل نبوي للمسیح 

ولرسالة خالصھ المحّررة. 
أیھا اإلخوة واألخوات األعزاء، إن الرب یدعو إلى دعوات خاصة في الكنیسة، 
وأود أن أوكلكم بشكل خاص لمریم، ألنھا فھمت أكثر من أي شخص آخر معنى كلمات 

یسوع: "ٕاِنَّ أُمِّي وإخَوتي ُھُم الَّذیَن َیسَمعوَن َكلَِمَة ِهللا وَیعملوَن ِبھا" (لو 8، 21)؛ 
فلتعلمكم ھي األصغاء البنھا اإللھي. فلتساعدكم لكي تقولوا "نعم" عبر حیاتكم: "ھاأنذا 

آٍت ألعمل بمشیئتك یا هللا" (راجع عبر 10، 7). 
مع ھذه التمنیات أؤكد لكل منكم الذكر في الصالة وأبارككم جمیًعا من كل قلبي. 

أعطي في الفاتیكان، في 10 فبرایر 2007. 
البابا بندكتس السادس عشر
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