
 

 
 

 اإلرشاُد الرَّسويلُّ ما بعَد الّسينوُدس
 الكنيسُة يف الشَّرِق األوسط

Ecclesia in Medio Oriente 
  لبااب بندكُتس الّسادس عشر
  إىل البطاركِة واألساقفةِ 

 واإلكلريوسِ 
  واألشخاِص املكرَّسني
  واملؤمنني الَعلمانيِّني

 حول الكنيسة يف الشَّرق األوسط،
 َشرِكة وَشهادة

  

 مةمقدّ 

فجر اإلميان املسيحّي، تواصل اليوَم  ، والَّيت َحتّج على هذه األرِض املباركة منذالكنيسُة يف الشَّرِق األوسط .١
! كانت هذه يف الواقِع القناعة الَّيت َشَكّلت َشرِكٌة وَشهادة بشجاعٍة َشهادَتا، مثرَة حياِة َشرَِكٍة مع هللا ومع القريب.

 ١٠من حمَوَر اجلمعّية اخلاصَّة لسينودِس األساقفِة من أجِل الشَّرِق األوسِط الَّيت اجتمعت، حوَل خليفة بطرس 
الكنيسة الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط، َشرِكة  ، حوَل موضوع:٢٠١٠من تشرين األّول/أكتوبر  ٢٤وحّىت 
ؤمنَني قَلًبا واحًدا وُروًحا واِحَدًة" (أع وَشهادة

ُ
 ).٣٢، ٤. "وكاَن َمجاعُة امل

وََّتا من يسوَع املسيح، إىل العنايِة الرََّعويِّة . أودُّ يف مطلِع األلِف الثّالِث أن أستودَع هذه القناعة، الَّيت تستمدُّ ق٢
َُقدَّسِة واجلامعِة والرَّسولّية، وبنوٍع خاصٍّ إىل األخوِة البطاركِة ورؤساِء األساقفِة 

لكافِة رعاِة الكنيسِة الواحدِة وامل
كاثوليكّيِة يف الشَّرِق األوسط. واألساقفِة املوّقرين الَّذين يسهرون َمَعاً، بّحتاٍد مع أسقِف روما، على الكنيسِة ال
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:  ذات اَحلّق اخلاصّ  يَعيُش يف هذه املنطقِة مؤمنون، من أبناِء البالد، ينتمون إىل الكنائِس الشَّرقّيِة الكاثوليكّيةِ 
ة؛ كنيسة كنيسة اإلسكندريّة البطريركّية لألقباط؛ كنائس أنطاكيا البطريركّية الّثالث: الّروم امللكيِّني، الّسر�ن واملوارن

ببل البطريركّية للَكلدان وكنيسة قيليقيا لألرمن. كما يعيش يف املنطقة أساقفٌة وكهنٌة ومؤمنون ينتمون إىل الكنيسة 
الالتينّية. وهنا  أيااً كهنٌة ومؤمنون َقِدموا من اننِد، من األبرشيَِّتني الكييِّني: إيرككوام أناامايل للّسر�ن املاابر 

للّسر�ن املاانكار، ومن كنائَس شرقّيٍة واتينّيٍة ُأخريف يف يسيا وأوروب الشَّرقّية، بإلضافة إىل مؤمنني   وتريفاندروم
كثريين جاؤوا من أثيوبيا وإرتر�. يشهد هؤاء َمَعًا لوحدة اإلميان ضمن تـَنـْوّع تقاليدهم. أريد أن أستودَع هذه 

والرّاهباِت واملؤمنني الَعلمانيِّني الشَّرق أوسطيِّني، واثقًا بّ�ا ستكون دافعاً القناعَة أياًا إىل مجيع الكهنِة والّرهباِن 
 خلدمِة ولرسالِة كّل شخص داخَل كنيسته، ووفقاً للمواهب الَّيت منحه إ�ها الّروح، من أجل استنارة اجلميع.

ذ  يُعطيها لنا بلّروح القدس بواسطة يسوع . إنَّ الشَّرِكة، من منظار اإلميان املسيحّي، هي "حياُة هللا نفُسها الَّ ٣
ا هبٌة ِمن عنِد هللا الَّذ  َخيتي حُ ]١[املسيح" رِّيـََّتنا وينتظر منَّا جوابً. إنَّ الشَّرِكَة هي بطبيعِتها جامعة، لكوِن . إ�َّ

ِِمًة بلّنسبة للمسيحيِّني، بدافع إمياِ�م الّرسوّيل املشرت ، فهي أياًا منفتحٌة على  أصوِنا إنّية. وإذا كانْت مل
اً، وبطرٍق خمتلفة، إىل شعبِّ هللا. الكنيسة أشقَّائِنا اليهوِد واملسلمني وعلى مجيع األشخاص الَّذين ينتمون هم أيا

ا لن تـََتمّكَن من أن تُعّي تعبريًا كامًال عن هذه الشَّرِكة، على الّصعيِد  الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط تعلم أ�َّ
وعلى مستويف كّل  املسكوّينِ ويف جماِل احلواِر بني األد�ن، إن مل تعمْل أّوًا على جتديِد هذه الشَّرِكِة يف داخلها، 

كناِئسها، مثَّ لديف مجيِع أعااِئها: من بطاركٍة وأساقفٍة وكهنٍة ورهباٍن وُمَكرَّسني وَعلمانيِّني. إنَّ الّتعّمق يف حياِة 
اإلمياِن الفرديِِّة والّتجّدِد الّروحّي داخَل الكنيسِة الكاثوليكيِِّة سيسمحاِن ببلوِغ ملِء حياِة النِّعمِة 

ُب الشَّهادة مصداقّية.]٢[ألُّه)(التَّ  الثّيوسيسو  . هكذا َتْكَتسِّ

 أورشليَم منوذجًا لتجديِد اجلماعِة املسيحيِِّة احلاليِِّة كي تتحوََّل إىل . ميكُن أن ُيشكَِّل مثاُل اجلماعِة األوىل يف٤
ُُ أعماِل الرُّسِل، يف الواقع، َوْصَفًا أوَّلّيًا بسيطًا وجديراً باهتماٍم نَ  ذه مكاٍن للشَّرِكِة من أجِل الشَّهادة. يُقدِّم كتا

ؤمنَني قَلًبا واحًدا وُروًحا واِحَدًة" (راجع أع  اجلماعِة الَّيت أْبَصَرِت النوَر يوَم العنصرة: "وكانَ 
ُ
). ٣٢، ٤َمجاعُة امل

يُوجُد منُذ البدِء ربٌط أساسي  بَني اإلمياِن بيسوَع والشَّرِكِة الكنسيِِّة، تشري إليه العبارتِن املنسجمتان: "قلب واحد 
كلِّ شيء وليدُة الّروِح القدس الَّذ  َخيلُق ونفس واحدة". فليست الشَّرِكة من صنِع البشِر على اإلطالق. هي قبَل  

 ).٦، ٥فينا اإلمياَن العاِمَل بواسطِة احملّبة (راجع غل 

م "كانوا يُداِوموَن على ااسِتماِع إىل َتعليِم ٥ ُِ أعماِل الرُّسِل، بفعِل أ�َّ . ظهرت وحدُة املؤمنني، حبسِب كتا
شَرتَكِة وَكْسِر اخلُ 

ُ
ِِ والصَّالِة" (أع الرُُّسِل وعلى احلياِة امل ). ومن مثَّ فوحدة املؤمنني تتاذَّيف إذًا من تعاليِم ٤٢، ٢ب

الرُّسل (إعالن كلمة هللا) الَّيت كانوا يتجاوبون معها بمياٍن مشرت ، ومن الشَّرِكِة األخويِّة (خدمة احملّبة)، ومن َكْسِر 
ِت الشَّرِكُة اخلبِ (اإلفخارستيَّا ومجيع األّسرَّار)، ومن الصَّالِة الفر  ديِّة واجلماعّية. على هذه األعمدِة األربعِة ارتك
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والشَّهادة وسَط مجاعِة املؤمنني األوىل. فلتتمكِن الكنيسُة، يف الشَّرق األوسط، بدون انقطاع منذ زمن الّرسل وحّىت 
األسالف وديناميكيِّتهم  يومنا هذا، من أن جتد يف مثاِل هذه اجلماعِة القوَت الالزم، لَتستمّر حّيًة لديها ذكريف

 الّرسولّية!

. اختي املشاركون، يف مجعّيِة الّسينودس، الوحدَة داخَل الكنيسِة الكاثوليكّيِة ضمَن الّتنوِع الكبِري للسياقاِت ٦
َن تنوِّع تعابريِه الّسياسّية. يُعاُش اإلمياُن املشرتُ  ويُنَشر بشكٍل رائٍع ضم-اجلارافّيِة والّدينّيِة والثّقافّيِة وااجتماعّية

الالهوتّيِة والّروحّية والّليتورجّية والقانونّية. وكما فعل أساليف على كرسّي بطرس، فإّينِ أجّدد هنا رغبيت يف "أّن 
طقوَس الكنائِس الشَّرقيِِّة بُب حفظُها ودعُمها بورٍع، لكو�ا تراَث كنيسِة املسيح بسرها، يشعُّ فيه الّتقليُد 

لالتني . وأعُر ألخويت ا]٣[رُّسِل عن طريق اابء، ويؤّكُد بتنّوعه وحدُة اإلمياِن الكاثوليكّي اإلنّية"املنحدُر من ال
 .عن حمبِّيت املتنبهِة احتياجاتم وَضُرَوراِتم، متاشيا مع وصّيِة احملبِّة، الَّيت تفوق كّل األشياء، ووفقا للقواعِد القانونّية

  

  

 الفصل األّول

 "َنشُكُر َهللا داِئًما يف َأْمرِكِم َمجيًعا وَنذُكرُكم يف َصَبواتِنا"

 )٢، ١تس  ١(

  

ها، أودُّ أن أحيِّي املسيحيِّني املقيمني يف الشَّرِق اَألوسِط مؤكِّدا نم صلوايت احلارَّة ٧ . بكلماِت القدِّيِس بولَس نفسِّ
واملتواصلة. الكنيسُة الكاثوليكيُِّة، ومعها اجلماعُة املسيحيُِّة كلُّها، ا تَنَساهم وَتعرتُف بمتناٍن بسهامهم النَّبيِل 

 شّييِد جَسِد املسيح. وَتشُكُرهم على أمانِتهم وتُؤكد حمبـََّتها نم.والعريِق يف ت

 الّسياق

. أََتذكَُّر بتأثٍِّر ز�رايت إىل الشَّرق األوسط. األرض الَّيت اختارها هللا، بطريقٍة فريدة، وسار عليها البطاركُة واألنبياء.  ٨
َخلِِّص، وكانت شاهدًة على قيامِته من املوِت وعلى 

ُ
كانت املكاَن الَّذ  َجتَسََّد فيه املسيُح ورأت ارتفاَع صليب امل

س. مرَّ عليها الّرسُل والقديسون ويبء الكنيسة العديُدون فصارت بوتقًة للصياغاِت العقائديِّة حلوِل الّروِح القدّ 
تُي ااضطرابِت البشريَّة بشكٍل  ََ َُ الَّيت تسكنها  األوىل. على الّرغم من ذل،، فإنَّ هذه األرَض املباركَة والشَّعو
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. عدٌد كبٌري من القتلى، ومن األرواح الَّيت دمَّرها العمى البشرّ ، كهي، عن اخلوف واملذلّة! يبدو أنَّ ا  مأسو ٍّ
) بني أبناء يدم وحوَّاء، املخلوقني على ١٥-٨، ٣يو  ١و ١٠-٦، ٤شيء يكبُح مجاَح ُجرَم قايني (راجع ت، 

ِال تـَُولِّد شوكًا وحسك٢٧، ١صورِة هللا (راجع ت،  ، ٣ًا (راجع ت، ). فخطيئُة يدَم الَّيت عَِّزتا خطيئُة قايني ما ت
ِِن رؤيُّة هذه األرض املباركة تـََتأملَّ ببناِئها الَّذين يتقاتلون فيما بينهم بال هوادة، ١٨ نا هذا. إنَّه َلِمن احمل ) حّىت يومِّ

وميوتون! يعرف املسيحيُّون أنَّ يسوَع وحدَّه، الَّذ  اختَي احملَن واملوَت ليقوم من بني األموات، قادٌر على محِل 
). إنَّه وحده، ٣٣-٣٢، ٢٤-٢٣، ٢الص والسَّالم إىل مجيع سكان تل، املنطقة من العامل (راجع أع اخل

املسيح، ابن هللا، الَّذ  نعرتف به! دعوك نرجع إذا ونتُو "فُتوبوا واَرِجعوا تُاَفْر َخطا�ُكم. فَتجيُء أّ�ُم الفرَِج ِمْن 
" (أع  ُِّ  أ).٢٠-١٩، ٣ِعنِد الرَّ

َُقدَّس، ليس جمرََّد اتّفاٍق أو معاهدٍة تسمح بعيش حياٍة هادئٍة مطمئنٍة، وا  . إنَّ مفهومَ ٩
السَّالم، وفقًا للكتاُ امل

: أن نكون كاملني،  ُِ وحسب. السَّالم يعين، وفقاً ألصل الكلمِة العي ِّ ُِ احلر ميكن أن يقتصر حتديُده على غيا
مأنينة الّتامَّة. السَّالم هو حالة اإلنسان الَّذ  يعيش بتناغم مع حمميِّني من األذيف، يعين حتقيق شيء ما لبلوغ الطُّ 

ً. إنَّه نِْعَمة. إنَّه َتوٌق إىل واقع ما.  هللا، ومع ذاته، ومع قريبه ومع الطَّبيعة. السَّالم بطينِّ قبل أن يكون ظاهر�َّ
). ١٤، ٥بط  ١؛ ١٩، ٢٠حتيِّة (راجع يو  السَّالم أمر منشود كثريا لدرجة أنَّه َحتَوَّل، يف الشَّرق األوسط، إىل

َِرُعُه يف َسالِم ١٧، ٣٢السَّالم هو عدالة (راجع أش  ) ويايف القدِّيس يعقُو يف رسالته: "والِيُّ هَو َمثََرُة ما َي
من  ). َلَقد كان الكفاُح النَّبو ُّ والّتفكُري احلكيُم نااا وضرورةً ١٧، ٢٣؛ راجع أش ١٨، ٣صانِعو السَّالِم" (يع

اه هذا السَّالم األصيل مع هللا. إنَّه ببه الوحيد  أجل البحِث عن السَّالم اإلسكاتولوجّي. املسيُح يقودك بجتِّ
 ). واملسيحيُّون يتطلَّعون إىل عبور من خالل هذا الباُ األوحد.٩، ١٠(يو

عّي، يصبُح اإلنساُن الصَّاحلُ قادراً على . من خالِل َبدِء التَّوبة إىل هللا، وعيش الافران يف حميطه القريب واجلما١٠
 ٣٧). املتواضع وحده يـََتلذَّذ يف كثرِة السَّالم (راجع م٩ِ، ٥ااستجابِة لدعوِة املسيِح ليصري "ابنا ل" (راجع مت 

َُشوَّهَة ). بعَد أن فتَح لنا طريَق الشَّرِكِة مع هللا، خلق يسوُع األخوََّة احلقيقيِّة، ا تل، ا٢، ٣، أم ١١]، ٣٦[
مل

سيُح هَو َسالُمنا، جَعَل الَيهوَد وَغَري الَيهوِد َشعًبا وا]٤[بفعل اخلطيئة
َ
حًدا وهَدَم احلاِجَِ الَّذ  يَفِصُل بَينَـُهما، . "فامل
أ). املسيحيُّ يَعلُم أنَّ سياسَة السَّالِم األرضيَِّة لن تكوَن ممكنًة إن مل ترتكِْ إىل ١٥-١٤، ٢أِ  الَعداَوَة" (أف 

نذا الّسبب، ترغُب  العدالِة يف هللا والعدالِة بني البشر، وإن مل تقْف هذه العدالُة يف وجِه اخلطيئة أساِس اانقسام.
طِّي كّل متييِ على أساِس العرِق واجلنِس والطّبقِة ااجتماعيِِّة (راجع غل  ََ )، ١١، ٣وقول  ٢٨، ٣الكنيسُة يف 

مدركًة أن الكلَّ بتوا واحداً يف املسيِح الَّذ  هو الكّل يف الكّل. لذا َتدعم الكنيسُة وُتشّجع كلَّ جهٍد يبحُث عن 
من أجِل  -بشىتَّ الوسائل -امل، ويف الشَّرق األوسِط على وجه الّتحديد. وهي ا َتّدِخر َجهداً السَّالِم يف الع

مساعدِة البشِر على العيِش بَسالِم وتؤيّد أياًا جمموعَة االياِت القانونّية الّدولّية الَّيت تعِّز السَّالم. إنَّ مواقَف 
َقدَّسِة معروفٌة الكرسّي الّرسوّيل جتاَه خمتلِف الّصراعاِت الَّ 

ُ
يت تدمي املنطقَة، وجتاه وضِع أورشليم واألماكِن امل
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) ينباي طلبه من ٢٢، ٥الكنيسُة أنَّ السَّالم هو قبَل كّل شيء مثرُة الّروح (راجع غل . مع ذل، ا تنسى ]٥[متاماً 
 ).٨-٧، ٧هللا على الّدوام (راجع مت 

 احلياة املسيحّية واملسكونّية

ِدهر.١١ َُقيِّد، غِري املستقّر، والَّذ  مييل حالّيًا إَىل الُعنِف، حح ُهللا لكنيسِته بن ت
وتعيَش يف  . يف هذا الّسياق امل

بيئاٍت متعدِّدة األشكال. فإىل جانب الكنيسة الكاثوليكّيِة، توجد يف الشَّرق األوسط من الكنائِس العديدِة 
َُوقَّرة، ُأضيفت إليها مجاعات كنسيِّة أبصرت النُّور يف فرتات َحديثة. هذه الفسيفساُء تتطلَّب َجهَدًا هامَّاً 

امل
ِيِ الوحدة،  يف إطاِر احرتاِم غىن كّل مجاعة، بايِّة توطيِد مصداقيِِّة إعالِن اإلجنيل والشَّهادة وُمتواصًال من أجل تع

ا ٩-٨، ٣بط  ١. الوحدة ِهبٌة من هللا ُتوَلد من الّروح وينباي تنميتها بصي دؤُو (راجع ]٦[املسيحّية ). نعلم أ�َّ
جتربة، جتربة االتجاء فقط إىل املعايري البشَّرِيّة عندما تعرتض اانقساماُت طريَقنا، متناسني نصائح القّديس بولس 

ُحاَفظَِة على َوحَدِة الرُّوِح ِبرِبِط السَّالِم" )، الَّذ  يُناشد قائال٨-٧، ٦كو   ١احلكيمة (راجع 
: "وَاجَتِهدوا يف امل

. وينباي أن نبدأ بلّتعمُّق فيه. تنبع الوحدة من ]٧[). اإلميان هو قلُب ومثرُة العمل املسكوّين األصيل٣، ٤(أف 
). شجَّع ١٦-١٥، ٤الصَّالة املثابرة، ومن الّتوبة الَّيت جتعل كّل شخص يعيش وفقا للحقيقة ويف احملّبة (راجع أف 

. يشكِّل الوضُع يف الشَّرِق ]٨[هي روُح املسكونّية احلقيقّيةالمُع املسكوينُّ الثّاين هذه "املسكونيَِّة الّروحيِّة" الَّيت 
قداسة احلياة. إنَّ جمموعة ِسري الشَّهداء تُثبت أنَّ قدِّيسني وشهداء، من مجيع األوسِط حبدِّ ذاته دعوًة ُملحًَّة ل
ِال بعاهم حىتَّ يومنا هذا  -اانتماءاِت الكنسية، كانوا  شهودا أحياء للوحدة يف املسيح اليد، تل،  -وا ي

. ونذا الّسبب داخل الكنيسة ]٩[الوحدة الَّيت ُتشكِّل استباقا لتذّوق طعم وحدتنا األخرية كشعب تصاحل به
 ة املسيح.الكاثوليكّية ا بّد من إرساء ُأسس الشَّرِكة، الَّيت تقّدم شهادة حملبِّ 

، ُميكن للمؤمنني الكاثولي، تنميُة املسكونيِّة الرُّوحيِّة يف الّرعا� ]١٠[الّدليل املسكوين . استنادا إىل توجيهات١٢
واألديرة، ويف املعاهد املدرسّية واجلامعّية ويف اإلكلرييكيَّات. فليهتمَّ الرُّعاُة برتبية املؤمنني على أن يكونوا شهودا 

الفوضى. فالشَّهادة األصيلُة تـََتطلَّب  للشَّرِكة يف مجيع جماات حياتم. هذه الشَّرِكة ليست بلطّبع درًب من
ااعرتاَف باخر واحرتامه واانفتاح على احلوار يف احلقيقة، والصَّي كوجه من أوجه احملّبة، والبساطة والّتواضع ِلمْن 

خصّي يُقرَّ بنَّه خاطئ أمام هللا والقريب، والقدرة على املافرة واملصاحلة وتطهري الّذاكرة، على الّصعيدين الشَّ 
 واَجلَماعّي.

ع عمل الالهوتيِّني الَّذين يسعون بال كلل لبلوغ الوحدة، كما أحيِّي نشاَط اللِّجاِن املسكونيِّة احملليِّة ١٣ . إنِّين أشجِّ
املتواجدة على كافة األصعدة ومجيَع أنشطِة اجلماعاِت املختلفة، والَّيت تصلِّي وتعمل من أجل الوحدة املنشودة من 

يِ الصَّداقة واألخّوِة. إنّه ملِن املهّم أيااً، يف إطاِر األمانِة ألصول الكنيسة وتقاليِدها احليِّة، أن نتكلََّم خالل تعِ 
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بصوٍت واحٍد بشأن القاا� األخالقّية الكبرية املتعّلقة بحلقيقة اإلنسانية، والعائلة واجلنس واألخالقيِّات 
 .البيولوجيِّة، واحلرية والعدالة والسَّالم

. فاال عن ذل، هنا  أياًا "مسكونّيُة اخلدمة" يف الال اخلريّ  والّرتبوّ  بني خمتلف مسيحيي الكنائس ١٤
وأولئ، املنتمني إىل اجلماعات الكنسيِّة. ويشكل جملس كنائس الشرق األوسط، الَّذ  يام الكنائس ذات 

 ًة حلوار يتّم يف إطار احملّبة وااحرتام املتبادل.الّتقاليد املسيحّية املختلفة املتواجدة يف املنطقة، فرصًة ساحن

ُح المُع املسكوينُّ الثّاين أنَّ املسريَة املسكونيِّة، لكي تكوَن َفاِعلة، بُب أن تتمَّ "بلصَّالة يف بدئ ١٥ . يُوضِّ
عمق، وبلّتعاون والّتقدير األخو  األمر مثَّ بسريِة احلياة، وبمانة تقويّة للتقاليد الشَّرقّية القدمية، وبتعارف متبادل أ

ه. ويسوع يوّحد . ينباي، قبل كّل شيء، أن يعوَد اجلميُع بش]١١[لألشياء والبشر" كل أقويف إىل املسيح نفسِّ
). ٢٧، ١٩و ٧، ١٦؛ ٢٦، ١٤املؤمنني به والَّذين حيّبونه من خالل منحهم روَح أبيه وأيااً مرمي، أّمه (راجع يو 

ِدوجة، على خمتلف املستو�ت، تشكِّل مصدَر دعٍم قو  وتستحق اهتمامًا أكي من جانب  هذه العطّية امل
 اجلميع.

كَر" (. تدفع احمل١٦
َ
) وكذل، ٢٢، ٢بط  ١ّبة املشرتكة للمسيح "الَّذ  ما اَرتَكَب َخطيَئًة وا َعَرَف َفُمُه امل

بني الكنائس الشَّرقيِّة غِري املتحدِة ُكلِّيًِّا مع الكنيسة الكاثوليكّية، حنو احلوار والوحدة.  ]١٢["الّروابُط الوثِيقة"
يرتبط الكاثولي،، يف حاات عديدة، بكنائَس شرقّيٍة ليست يف َشرِكة تمَّة، نتيجَة أصول دينيِّة مشرتكة. ولبلوغ 

هّم َفهم أعمق لالنفتاِح المعيِّ على " َرَعويّة مسكونّية متجّددة،
ُ
ااشرتا  يف لتقدمي شهادة مشرتكة، من امل

ا ُميكن الّتوصية به ]١٣[" ألسرار الّتوبة واإلفخارستيِّا ومسحة املرضىالقدسيِّات ، الَّذ  هو ليس ممكنا فقط وإمنَّ
. فحاات الِّواج بني مؤمنني ]١٤[يف بعض الظَّروف املؤاتية، حبسب قواعد حمّددة وبعد موافقة الّسلطات الكنسيِّة

. أشّجع األساقفَة واملطارنَة على تطبيق ]١٥[كاثولي، وأرثوذكس عديدة وتتطلَّب اهتمامًا مسكونيًَّا خاصَّاً 
ِيِ َرَعويّة مسكونّية مشرتكة  ااتّفاقات الرََّعويّة، ضمن حدود املمكن، وحيث توجد هذه ااتّفاقات، باية تع

 بشكٍل تدربّي.

ونّية ا تعين الّتطابَق بني الّتقاليد وااحتفاات. إّينِ لواثٌق، بعوِن هللا، أنَّه، كخطوة أوىل، . إن الوحدة املسك١٧
ميكننا الّتوصُّل إىل اتِّفاقاٍت حول ترمجة مشرتكة للصالة الرَّبنّية، األبك، بللُّاات الدَّارجة يف املنطقة، حيث 

لهم املشرت  ]١٦[تقتاي الاَّرورة ذل، ها، سيعرتف املسيحيُّون بتأصِّ . فمن خالل الصَّالة َمَعاً، بلكلماِت نفسِّ
ذ  يرتكِ إليه البحث عن الوحدة الكاملة. فاال عن ذل،، فإن الّتعّمق املشرت  يف يف اإلميان الرَّسويلِّ الواحد الَّ 

دراسة اابء الشَّرقيِّني والالتني وكذل، الّتقاليد الرُّوحيِّة اخلاصَّة بكلِّ طرف، سيساعد على الّتطبيق الصَّحيح 
 للقواعد القانونّية اخلاصَّة بذه املاّدة.
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ِق األوسِط إىل تدعيِم َعالقاِتم مع مؤمين خمتلف اجلماعات الكنسيِّة احلاضرة يف املنطقة. . أدعو كاثوليَ، الشَّر ١٨
َقدَّس ونشره، على سبيل املثال، قادران على 

ُ
ميكن إطالُق مبادراٍت مشرتكة خمتلفة. فالقراءة اجلماعيِّة للكتاُ امل
ق مبادرات تعاون خصبة على صعيد النَّشاطات فتح الطّريق يف هذا ااجتاه. وإىل ذل،، إمكانيُة تطوير أو تعمي

ِيِ قيم احلياة البشريِّة والعدالة والسَّالم. هذه األموُر كلُّها ستساهم يف بلوَغ معرفة متبادلة أكي، وخلِق  اخلرييِّة، وتع
 مناخ من الّتقدير، ومها شرطان أساسيَّان لَتنمية األخّوة.

 احلوار بني األد�ن

يسة ودعوَتا الكونيِّة تتطلَّبان منها إقامة حوار مع أعااء بقي الّد�كت األخريف. يرتكِ هذا . إنَّ طبيعَة الكن١٩
احلوار يف الشَّرق األوسط إىل َعالقاٍت روحيٍِّة وترخييٍِّة جتمع املسيحيِّني مع اليهود واملسلمني. هذا احلوار، الَّذ  ا 

اسّي أو اجتماعّي، بل يستند، قبل كّل شيء، إىل ُأسٍس تفرضه بألساس اعتبارات براغماتيِّا ذات طابع سي
َقدَّس، وحيّددها بوضوح دستوُر الكنيسة 

ُ
اهوتيِّة مرتبطة بإلميان. تل، األسُس الَّيت جتد مصدَرها يف الكتاُ امل

. اليهود ]١٧[يف عصرك واإلعالن بشأن َعالقات الكنيسة مع الّد�كت غري املسيحية، نور األمم العقائد ّ 
ن اكتشاف واملسيحيون واملسلمون يؤمنون بله واحد، خالق مجيع البشر. فلُيِعِد اليهود واملسيحيون واملسلمو 

إحديف الّرغبات اإلنّية، أ  الّرغبة يف وحدة وتناغم العائلة البشريِّة. ولَيكتشِف اليهوُد واملسيحّيون واملسلمون 
أخا ُحيرتم وُحيَّب كي يقّدموا، كل  على أرضّيته أوًا، شهادًة مجيلًة للصفاء واملوّدة بني أبناء  املؤمن ااخر يف

دافعًا قو�ً للسَّالم بملنطقة  -إذا متَّ َعيُشها بقلب طاهر –حد بلنِّسبة للمؤمن احلقيقيإبراهيم. فلتكن معرفة إله وا
َُتَكّررة، وغري امليَّرة.

 وللتعايش املشرت ، القائم على ااحرتام بني أبنائها، وليس أداًة ُتستاّل يف إشعال الّصراعات امل

ا ترتكِ إىل اإلرث الرُّوحّي املشرت  والّثمني. هنا  . الَعالقات بني املسيحيِّني واليهود ُمَتشّعبة و ٢٠ عميقة. إ�َّ
بلطّبع اإلميان بله واحد، اخلالق، الَّذ  كشف عن ذاته وارتبط مع اإلنسان إىل األبد، والَّذ  بدافع حمّبته يريد له 

ِء كبري منه مشرت  بني اليهود واملسيحيِّني َقدَّس، وج
ُ
. إنَّه كلمُة هللا بلنِّسبة الفداء. وهنا  أياًا الكتاُ امل

َقدَّس يُقرّبُنا من بعانا بعااً. فاال عن ذل، فإنَّ يسوع، ابَن الشَّعب 
ُ
للطرفني. إنَّ الرُّجوع املشرت  إىل الكتاُ امل

). والدته مرُمي تدعوك هي أياًا إىل إعادة اكتشاف ٥-٤، ٩املختار، ولد وعاش ومات يهود�َّ (راجع روم 
يّة للمسيحّية. هذه الّروابط الوثيقُة ُتَشكِّل إرًث واحدًا يعتِّ به مجيع املسيحيِّني وهم مدينون به اجلذور اليهود

ِم يف إميان  للشعب املختار. وإذ ححت يهوديّة "النَّاصرّ " للمسيحيِّني بن يتذوَّقوا بابطٍة عاملَ العهد وأدخلتهم حب
ادهم معه، فإنَّ  شخص يسوع نفسه وُهويَّته العميقة، مها أياًا سبب انفصانما،  الشَّعب املختار، من خالل احتِّ

َخلِّص (املسيِّا)، ابن هللا.
ُ
 ألنَّ املسيحيِّني َعرِفوا فيه امل
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. ِمَن األمهّيِّة مبكان أن يعَي املسيحيِّون، بصورة أفال، عمَق سّر الّتجّسد ليحّبوا هللا من كلِّ قلِبهم، ومن كلِّ ٢١
). إنَّ املسيح، ابن هللا، َجتَسَّد وسط شعب، وسط تقليد إمياّين، وسط ثقافة ٥، ٦م (راجع تث نفسهم وكلِّ قوَّتِ 

ا ميكن ملعرفتها إا إثراء فهم اإلميان املسيحّي. املسيحّيون أغنوا هذه املعرفَة من خالل ما فَعله املسيُح نفسُّه 
كن عليهم أن يبقوا على الّدوام ُمتيقِّظني جلذورهم ). ول٢٦، ٢٤بواسطِة موته وقيامته من بني األموات (راجع لو 

) وحيتاج إىل الُعصارة ااتية من ١٨-١٧، ١١وثبتني فيها، ألنَّ الفرع يقوم على الشَّجرة القدمية (راجع روم 
 اجلذور.

ثَّرت الَعالقات بني اجلماعتني املؤمنتني عي الّتاري  بانفعاات البشريِّة. فكانت حاات س٢٢ ََ وء الّتفاهم . 
وانعدام الثّقة عديدة ومتكّرِرة. إنَّ اضطهادات املاضي املشينة والعنيفة، ا ميكن تييُرها وَتستحق أشد اإلدانة! مع 
ِينة، فإنَّ الطّرفني قد قَاما، على مرِّ العصور، خبطواٍت مثمرٍة أّدْت إىل  ذل،، وعلى الّرغم من هذه األوضاع احل

مسيحّية". وكأنَّ َهذين العاملني، الّلذين كاك ُخمَتِلفني -ة وثقافة، ُتسمَّى عامَّة، "يهوديّةوادة وَتفّتح براعم حاار 
عن بعاهما ومتااربني ألسباُ عديدة، قد قرَّرا أن يتَّحدا ليقّدما للبشريِّة "سبيكة" نبيلة. هذا الرَّبط الَّذ  

تح يفاَقهما على مسؤولّية جديدة، مسؤولّية كّل جانب يوّحد بني اليهود واملسيحيِّني، ويفصلهما معا، ينباي أن يف
نَّ الشَّعبني كا اليكة نفَسها والوعوَد بحلياة األبديِّة الَّيت تسمح . أل]١٨[جتاه الطَّرف ااخر ومع الطَّرف ااخر

 بلّتقدم بثقة صُو اُألخّوة.

. بمانة لتعاليم المع الفاتيكاين الثّاين تنظر الكنيسة الكاثوليكّية، إىل املسلمني بعني الّتقدير، أولئ، الَّذين ٢٣
، دون اإلقرار بلوهيِّته، وُيكّرِمون مرَمي، يعبدون هللا خصوصا بواسطة الصَّالة والِّك ٍّّ اة والّصيام، يكّرُِمون يسوع كن

. وقد َشَكلَّت هذه  ذ غالبًا شكل اجلدل العقائد ِّ ََّ أمَّه العذراء. نعلم أن الّلقاء بني اإلسالم واملسيحّية ا
بسم الّدين، ممارساِت الّتعصب والّتمييِ  ااختالفاُت العقائديّة ولألسف ذريعًة لديف هذا الطَّرف أو ذا  ليـُيََِّر،

 .]١٩[والّتهميش وحىتَّ ااضطهاد

. على الّرغم من ذل،، يتقاسم املسيحيُّون مع املسلمني احلياَة اليوميَِّة نفَسها يف الشَّرق األوسط، حيث ٢٤
ِأ من الشَّرق األوسط، أقاموا على  ِءًا ا يتج وجودهم ليس عرضيًَّا أو حديثًا إمنا ترخيّي. فاملسيحيون، لكو�م ج

ل مثاًا ُحيتذيف به. وتفاعلوا مع َتدّين املسلمني وواصلوا عيَش حياتم مرِّ العصور نوعاً من الَعالقة مع حميِطهم ُيشكِّ 
ِيِ قيم اإلجنيل يف ثقافة بيئتهم، حسب إمكاكتم وضمن حدود املمكن. ونتجت عن ذل، حياة تكافليِّة  وتع

ِة. ونذا الّسبب، من املنصف أن نُقرَّ بسهام اليهود واملسيحيِّني واملسلمني يف نشأة ثقافة غنّية يف الشَّرق  ُمَتميِّ
 .]٢٠[األوسط

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftn18
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftn19
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftn20


ن سكَّان البالد األصليِّني، املشاركُة التَّاّمة يف . من واجب وَحقِّ الكاثولي، يف الشَّرق األوسط، ومعظمهم م٢٥
حياة الوطن من خالل العمل على بناء أوطا�م. ينباي أن يتمتَّعوا مبواطنة كاملة، ا أن يُعاملوا كمواطنني أو 

ِءاً  ا يـََتجَِّأ من  مؤمنني من درجة ثنية. وكما كانت احلال يف املاضي، إذ كانوا من ُروَّاِد النَّهاة العربيِّة، وكانوا ج
احلياِة الثَّقافيِّة وااقتصاديِّة والعلميِّة ملختلف حاارات املنطقة، ها هم يرغبون، اليوَم وعلى الّدوام، يف مقاحة 
خياتم مع املسلمني مقدِّمني إسهاماتم اخلاصَّة. إنَّ املسيحيِّني، بفال يسوع، هم حسَّاسون جتاه كرامة الشَّخص 

بدافع حّبهم ل والبشريّة، وممّجدين هكذا طَبيعَة املسيح  -يّة الدِّينيِّة النَّامجة عنها. فقد قام املسيحيُّونالبشرّ  واحلُرِّ 
ِدوجة، وراغبني يف احلياة األبديّة ببناء املدارس واملستشفيات وشىت أنواع املعاهد، حيث ُيستقبل اجلميع بدون  -امل

باُ بلّذات، يويل املسيحيون حقوَق الشخص البشر  األساسيََّة +). نذه األس٣١، ٢٥أّ  متييِ (راجع مت 
اهتمامًا خاصاً. إنَّ الّتأكيد على أن هذه احلقوق ليست إا حقوقا مسيحّية لننسان، هو َكيد غري صحيح. 

ا ببساطة حقوق تقتايها كرامة كّل كائن بشر ِّ وكّل مواطن مهما كان أصله أو قناعاته الّدينّية أو  خياراته إ�َّ
 الّسياسّية.

ا َتشمل يف الوقت ذاته، ٢٦ ا َحق  ُمَقدٌَّس وغري قابل للتفاوض. إ�َّ ت. إ�َّ . احلُرِّيّة الدِّينيِّة هي تج كّل احلُّرِ�َّ
ختيار الّصعيدين الفردّ  واجلماعّي، ُحرِّيّة اتباع الاَّمري يف املسائل الدِّينيِّة، وكذل، ُحرِّيّة العبادة. وتشمل حريّة ا

ا صحيحة والّتعبري عالنية عن هذا املعتقد ُيسمح لننسان مبمارسة . بب أن ]٢١[الّد�نة الَّيت يرتئي الشَّخص أ�َّ
د�نته والّتعبري عن رموزه حبريّة، دون أن يعرض حياته وحريته الشَّخصّية للخطر. َتسَتمدُّ احلُرِّيّة الدِّينّية ُجذوَرها من  
ا تامن احلُرِّيّة األخالقيِّة وتنّمي ااحرتام املتبادل. إنَّ اليهود الَّذين تعرضوا طويال ألع مال كرامِة الشَّخص؛ إ�َّ

عدائّية، غالبا ما كانت قاتلة، ا يسعهم أن ينسوا فوائد احلُرِّيّة الّدينّية. أما املسلمون فيتقاحون من جانِبهم مع 
املسيحيِّني القناعة بنَّ اإلكراه فيما يتعلَّق بلّدين غري مقبول، خصوصًا إذا َمتَّ بواسطِة العنف. إنَّ هذا اإلكراه، 

َتعدِّدة وخطرية على األصعدة الشَّخصّية وااجتماعّية والثّقافّية واإلداريّة والّسياسّية، الَّذ  قد يتخذ أشكاا مُ 
َُ سياسّية دينّية، أداًة للتمييِ والعنف الَّذ  قد يؤدِّ  -يتناقض مع مشيئِة هللا. وهو ُيستخدم أداًة لتحقيق مآر

، ٢٠؛ خر ٦-٥، ٩؛ ١٦-١٥، ٤ قتل القاتل (راجع ت، للموت. إنَّ َهللا يريد احلياَة ا املوت. إنَّه ُحيَّرِم حىتَّ 
١٣.( 

. الّتسامح الّديين موجود يف العديد من الّدول، لكنَّه ا يؤدِّ  إىل نتيجة ملموسة ألنَّه يبقى حمدودًا يف نطاق ٢٧
ا اانتقال لن يـََتَسبَّب يف النِّْسَبويَّة،  تطبيقه. من اَألَمهيِّة مبكان اانتقاُل من الّتسامح الدِّيينِّ إىل احلُرِّيِّة الدِّينيِّة. هذ

كما يؤكِّد بعاُّهم. فهذه اخلطوة الواجبة ليست تصدَّعاً يف املعتقد، لكنها إعادُة نظٍر يف الَعالقة األنرتوبولوجيَّة مع 
سة" للُمعتقد، ألنَّه، على الّرغم من ااختالفات ا لبشريّة والّدينّية، مثَّة الّدين وهللا. ليست تعدِّ�ً على "احلقائق املؤسِّ

ا تصبح . نعلم جيِّدًا أنَّ احلقي]٢٢[َبِصيٌص ِمَن احلقيقِة يُنري مجيع البشر قَة خارَج هللا غُري موجودٍة "حبدِّ ذاتا" أل�َّ
َصَنماً. فاحلقيقة ا ميكن نا أن تنمو إا يف الَعَالقِة مع ااخر، الَّذ  يقودك إىل ااخر (هللا). والَّذ  بدوره أن 
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ِاً التَّأكيدُ  ِيَِّتيه من خالل أخويت البشر وفيهم. لذا ليس جائ بشيء قطعي: "أك أمل، احلقيقة".  يـَُعرِّفَنا على غىن َغريِّ
ا دائمًا عطّية تدعوك ملسريِة حماكاٍة للحقيقة بشكل أعمق دائماً. ميكن معرفُة  ليست احلقيقة ملكًا ألحد، إ�َّ

ا يف لقاء احملبِّة فقط ُميكن سي أغوارِها.  احلقيقة وعيُشها فقط يف احلرية، نذا ا ميكن اإلجبار على احلقيقة، إمنَّ

أنظار العاِمل كّله موجَّهة صُو الشَّرق األوسط الَّذ  يبحث عن طريقه. فلُتظهر هذه املنطقة أن العيش َمَعاً . ٢٨
ليس أمرًا مثاليَّاً، وأنَّ انعدام الثّقة واألحكام املسبقة ليست أمرًا حتميِّاً. فباستطاعة األد�ن أن تلتقي َمَعًا خلدمة 

شخص ويف بناء التمع. يعيُش املسيحيون الشَّرق أوسطيون منذ قرون احلوار  اخلري العام وللمسامهة يف تنمية كلّ 
، إنه بلنِّسبة نم حوار عي احلياة اليوميِّة ومن خالنا. ويدركون غىن احلوار وحدوده. يعيشون –اإلسالميِّ  املسيحيِّ

نائّي أو ثالثّي األطراف بني "ُمثـَّقفني املسيحيِّ األكثر حداثة. ويوجد منذ زمن بعيد حوار ث-أياًا احلوار اليهود ِّ 
ِه. تساهم يف هذا  ِي أو اهوتيِّني" يهود ومسيحيِّني ومسلمني. إنَّه ُخمتي القاءات والبحوث املختلفة، ا بُدَّ من تع

النُّور يف والَّيت أبصرت  -املعنّية بلفلسفة والالهوت وغريمها  -الال مجيع املعاهد أو املراكِ الكاثوليكّية املختلفة
ه نم حتيًِّة وديّة وأشّجعهم على مواصلة عمل  الشَّرق األوسط منذ زمن بعيد وتعمل أحياك يف ظروف صعبة. أوجِّ
اد املفرح بني حوار احلياة  السَّالم هذا، مدركني ضرورة دعم كّل ما من شأنه التِّصدِّ  للجهل وتَنمية املعرفة. ااحتِّ

ُثـَّقفني 
-أو الالهوتيِّني" سيساهم حتما، بشكٍل تدربيٍّ ومبعونة هللا، يف حتسني الّتعايش اليهود ّ اليومّية وحوار "امل

 املسيحّي. هذه هي أمينيت والنِّّية الَّيت أصّلي من أجلها.-اإلسالمّي، واإلسالميّ -املسيحّي، واليهود ّ 

 واقعان جديدان

ربني: الَعلمانّية، بشكانا الَّيت تصل أحياك للتطّرف، . خيتي الشَّرق األوسط، كباقي أحناء العامل، واقعني متاا٢٩
واألصولّية العنيفة، الَّيت َتّدعي قيامها على أصول دينّية. وبكثري من اارتياُ، ينظر بعُض املسؤولني الّسياسيِّني 

ا تعين اإلحل اد أو الألخالقيِّة. وصحيح والّدينيِّني يف الشَّرق األوسط، من كافة اجلماعات، إىل الَعلمانّية بعتبار أ�َّ
ِلة، إىل َكيد أن الّديَن ينحصر فقط يف النُّطاق الفردّ ، وكأنه ليس إا  أنَّ الَعلمانيِّة قد تصل أحياك، وبطريقة خمت
عبادة فرديِّة وبيتيِّة بعيدة عن احلياة وعن األخالق وعن الَعالقات مع ااخرين. وهذا الشَّكل املتطّرف 

ّول الَعلمانيِّة، إىل َتعلُمن مينع املواطن من الّتعبري العام عن دينه، مدِّعّياً أن الّدولة وحَدها هي الَّيت واإليدولوجّي، حي
تستطيُع تشريع شكلها العام. هذه النَّظر�ت قدمية العهد، ومل تعد فقط غربّية وا ميكن اخللط بينها وبني 

تعين َحترير املعتقد من ثَِقَل الّسياسة، وإغناء الّسياسة بسهامات املسيحيِّة. الَعلمانيِّة اإلبابيِّة، عكس ذل،، 
املعتقد، حبفظ املسافة الالزمة، والّتمييِ الواضح، والّتعاون الَّذ  ا غىن عنه، لكليهما. ا ميكن ألّ  جمتمع أن 

الّسقوط يف الّتجربة املستمرّة  يطّور نفسه بطريقٍة صّحيٍِّة بدون َكيد ااحرتام املتبادل بني الّسياسة والّدين ورفض
ثلى تُبين، قبل كّل شيء، على طبيعة اإلنسان

ُ
. العالقة امل  –أ  على أنرتوبولوجيا صحيحة –للخلط أو للتحاُر

ثلى َيسمح بفهم وجود نوع من
ُ
طلق حلقوقه الثّابتة. إنَّ إدرا  هذه الَعالقة امل

ُ
، الوحدة والّتمايِ وعلى ااحرتام امل



ُحيّدد مالمح الَعالقة بني ما هو روحّي (الّدين)، وما هو زمّين (الّسياسة)، ألنَّ ُكال منهما مدعٌو،  الَّذ  بب أن
حّىت داخل الّتميِّيِ الواجب، إىل الّتعاون بنسجام للخري العام. إنَّ الَعلمانيِّة اإلبابيِّة هكذا ُتؤمِّن للسياسة العمل 

رّاً من إثقال نفسه بلّسياسة، الَّيت ُمتليها الفائدة، والَّيت أحياك ا تّتفق، بل بدون استاالل الّدين، وللدين أن حييا حُ 
وقد تتعارض، مع املعتقد الّديين. ونذا فإنَّ الَعلمانيِّة اإلبابيِّة (وحدة ومتايِ) وضروريِّة، بل وا غىن عنها، 

كن مواجهته بلصَّي والشَّجاعة، وعن طريق تربية لكليهما. إنَّ الّتحّد  القائم يف العالقة بني الّسياسة والّدين ميُ 
 إنسانّية ودينّية مناسبة. بب الّتذِكُري دائمًا مبكانِة هللا يف احلياِة الشَّخصيِة والعائليِِّة وااجتماعيِِّة، وأياًا بملكانِ 

 املناسِب لننساِن يف تصميِم هللا. وللوصول نذه الااية بب الصَّالُة أكثر.

الاموَض الَّذ  يكتنُف األوضاَع ااقتصاديَِّة والّسياسيَِّة، ومهارَة الّتأثِري لديف بعاهم والفهم النَّاقص  . إنَّ ٣٠
للدين، هي من بني العوامل الَّيت تشكل تُربة خصبة للتطّرف الّديّين. هذا الّتطّرف ُيصيب كّل اجلماعات الّدينيِّة 

سعى للسلطة، بواسطة العنف أحياك، على َضمري كّل فرد وعلى الّدين من ويرفض الّتعايش املدّين معاً. وغالبا ما ي
أجل دوافع سياسّية. أُطلق نداًء ملّحًا جلميع املسؤولني الّدينيِّني اليهود واملسيحيِّني واملسلمني يف املنطقة كيما 

ّتهديد الَّذ  يستهدف، يسعوا، من خالل مثاِنم وتعاليِمهم، إىل فعل كّل ما هو ممكن، بدف استئصال هذا ال
َقدَّسة أو اسم هللا لتيير 

ُ
بال متييِ وبشكل قاتل، مؤمين مجيع الّد�كت. إنَّ "استخدام كلمات الوحي، الكتابت امل

 .]٢٣[مصاحلنا أو سياساتنا، الَّيت ميكن مراعاُتا بسهولة، أو لتيير جلوئنا إىل العنف هو جرمية يف غاية اخلطورة"

 املهاجرون

. إنَّ الواقع الشَّرق أوسطّي غّين بتنّوعه، لكنَّه، يف كثري من األحيان، تقييد  وحّىت عنيف. وهو ميّس مجيع ٣١
سكَّان املنطقة ويشمل كّل أوجه حياتم. يشعر املسيحيون بنوع خاّص، ولكو�م بدون أنفسهم غالبا يف موقف 

ائج الّسلبّية لتل، الّصراعات وحلاات الاموض. دقيق، بشيء من اإلحباط وفقدان بعض األمل، بسبب النَّت
ويشعرون غالبا بملهانة. ويعلمون، بفعل خيتم، أّ�م ضحا� حمتملة ألّ  اضطرابت قد تقع. فبعد أن شاركوا 
بطريقة فاعلة، وعلى مرِّ العصور، يف بناء أوطا�م وسامهوا يف نشأة ُهويّتهم ويف ازدهارهم، بد مسيحّيون كثريون 

فسَّهم أمام ضرورة اختيار يفاق مؤاتيًة، واحات َسالم، حيث ميكنهم العيش مع أسرهم بكرامة وأمن، وفااءات أن
. إنَّه اخليار املأسوّ  ملا حيمله من نتائَج خطريًة ]٢٤[من احلُرِّيّة ليعّيوا فيها عن إميا�م بعيدا عن القيود املختلفة

على األفراد والعائالت والكنائس. ويقّلص عدد الّسّكان، ويساهم يف تنامي الفقر البشرّ  والثّقاّيف والّديّين يف 
ليس الشَّرق األوسط، ألنَّ  -أو حّىت بعدد ضئيل من املسيحيِّني -األوسط بدونالشَّرق األوسط. فالشَّرق 

املسيحيِّني يشاركون مع بقي املؤمنني يف ُصنع انُويّة اخلاصَّة للمنطقة. فاجلميع مسؤولون عن بعاهم بعاًا أمام 
ذه احلقيقة، ويعملوا على تفاد  الّسياسات هللا. من األمهّيِّة إذا أن يَفهم القادة الّسياسّيون واملسؤولون الّدينّيون ه
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وااسرتاتيجّيات الّساعية إىل تفايل مجاعة بعينها، لقيام شرق أوسط ُأحادّ  الّلون، ا يعكس ب ِّ شيء واقعه 
 اإلنساّين والّتارخيّي الاّين.

ص أعداُد مؤمنيهم يف األراضي بقلق وأمل إىل تقلّ  ذات اَحلّق اخلاصّ  . ينظر رعاُة الكنائس الشَّرقّية الكاثوليكّية٣٢
. إّينِ ]٢٥[البطريركّية، حبسب الّتقليد، وبدون أنفسهم جميين، منذ فرتة ليست ببعيدة، على تنمية َرَعويّة املهجر

م يبذلون ما يف وسعهم حلثِّ مؤمنيهم على الّرجاء، وعلى البقاء يف وطنهم، وعلى عدم بيع  لواثٌق ب�َّ
هم إلبقاء ااّتصال ]٢٦[أمالكهم . أشّجعهم على أن حيتانوا بعطف كهنتهم ومؤمنيهم يف بالد املهجر، داعني إ�َّ

نيِّة الوثيق والّدائم مع عائالتم وكنائسهم، واحلفاب، قبل كّل شيء، بمانة على إميا�م بل، بفال ُهويّتهم الّدي
م، وعلى عيش احملبِّة . فمن خالل حفاظهم على انتمائهم ل ولكنائسه]٢٧[املبنّية على الّتقاليد الّروحّية العريقة

العميقة مع إخوا�م وأخواتم الالتني، هم بذل، سيحملون ثراًء كبريًا للكنيسة الكاثوليكّية اجلامعة. إضافة إىل 
هذا، ُأحثُّ رعاَة املقاطعات الكنسّية الَّيت تستقبل الكاثولي، الشَّرقيِّني، على احتاا�م مبحّبة وتقدير كأخوة، 

ِيِ روابط الشَّ  رِكة بني املهاجرين وكنائِسهم األصلّية، وعلى إتحة الفرصة نم ليقيموا ااحتفاات حسب وعلى تع
 .]٢٨[تقاليدهم اخلاصَّة، وأن ميارسوا األنشطِة الكنسيِّة والرََّعويّة حيث تسمح الظُّروف بذل،

. إنَّ الكنيسَة الالتينّية احلاضرة يف الشَّرق األوسط، وبرغم معاكتا من هجرة مؤمنيها العديدين، َتي وضعا ٣٣
ت َرَعويِّة عديدة وجديدة. عل ى رعاتا، ا سيَّما يف الّدول ذات يخر وجتد نفسها يف مواجهة مع حتّد�ِّ

ااقتصادات القويّة يف املنطقة، إدارة الّتدفق اجلماعي للعمال القادمني من أفريقيا، والشَّرق األقصى وشبه القارة 
ِدوجة من انعدام ااستقرار. من حيث  انندية. تتون رجاا ونساء مبفردهم أو عائالت بكملها ويعانون حالة م

م غربء يف الّدول الَّيت يعملون فيها، كما يواجهون غالبا أوضاعا من الّتفرقة والظُّلم. إنَّ الاريب هو حمّط اهتمام  إ�َّ
 ٣٥، ٢٥هللا ويستحّق بلّتايل ااحرتام، واستاافته ستؤخذ يف احلسبان يوم احلساُ األخري (راجع مت 

 .]٢٩[)٤٣و

. إنَّ هؤاِء األشخاَص معّرضون لالستاالل، بدون َحّق الّدفاع عن أنفِسهم، وبعقود عمل نوعا ما مؤقّته أو ٣٤
م يعانون ضاوطًا قويّة وتقييداً قانونّية، وهم أحياك ضحا� خرق قوانني  حمّلّية واتّفاقات دولّية. زِد إىل ذل،، أ�َّ

خطرياً للُحرِّيّة الّدينّية. إنَّ مهمَّة رعاتم ضروريّة ودقيقة. أشّجع كّل املؤمنني الكاثولي، ومجيع الكهنة، ألّ  كنيسة 
احملّلي، وبدوره على تفّهم أبوّ  إزاء املؤمنني الشَّرقيِّني. انتموا، على الشَّرِكة الصَّادقة والّتعاون الرََّعوّ  مع األسقف 

فمن خالل الّتعاون سوية، وا سيَّما الّتكلُّم بصوت واحد، والَّذ ، ويف هذا الوضع اخلاّص، سيمكن اجلميع من 
اجلماعات املسيحّية  أن يعيشوا وحيتفلوا بميا�م، ماتنني بتنوّع الّتقاليد الرُّوحّية، من خالل البقاء على اّتصال مع

َُ اجلديدة احرتام حقوقها والّدفاع عنها، ومتكينها  يف املنشأ. وأدعو أياًا حكاَم البلدان الَّيت تستقبُل هذه الشَّعو
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ِيِ احلُرِّيّة الّدينّية وبناء أماكن العبادة. فاحلُرِّيّة الّدينّية "ميكن أن تصبح  من الّتعبري احلُرِّ عن إميا�ا من خالل تع
 .]٣٠[موضوع حوار بني املسيحيِّني واملسلمني، وهو حوار أّكد يبء الّسينودس على ضرورته امللّحة وفائدته"

اذ اخليار املأَسوّ  ٣٥ َّ . وبينما يُقّرر كاثولي، من أبناء الشَّرق األوسط، إمَّا بسبب احلاجة والّتعب أو اليأس، ا
برت  أرض أجدادهم وعائلتهم ومجاعتهم املؤمنة، فإنَّ يخرين، وبلعكس، ممتلئني بلّرجاء، يتمّسكون بلبقاء يف 

هذه األمانة اجلميلة والبقاء ثبتني يف اإلميان. هنا  كاثولي،  بلدهم ويف مجاعتهم. إّين أشّجعهم على ترسي 
هرب من غياُ ااستقرار واألمل  -من خالل اخليار املؤمل نفسه ملسيحيي الشَّرق األوسط الَّذين يهاجرون -يخرون

 يف بناء مستقبل أفال، خيتارون بلدان املنطقة ليعملوا فيها ويعيشوا.

 -امعة، أتوّجه إىل مجيع املؤمنني الكاثولي، يف املنطقة، ألبنائها وللقادمني إليها. وبصفيت راعي الكنيسة اجل٣٦
ألن هنا  شعبا واحدا ل، وإمياك واحدا للمؤمنني! اسَعوا  -وقد تقاربت نسبتهم العددية يف الّسنوات األخرية

دلني للشهادة، بطريقة قابلة للتصديق، للعيش يف اّحتاد وَشرِكة أخويّة مع بعاكم بعاًا يف احملّبة وااحرتام املتبا
إلميانكم مبوت املسيح وقيامته! سيسمع هللا صالتكم وسيبار  سريتكم وسيهبكم روحه ملواجهة الّتعب اليومّي. 

، تكوُن احلُرِّيَُّة" ( ُِّ  ). وأَتوّجه إليكم، وبطيبة خاطر، بلكلمات ذاتا الَّيت١٧، ٣كو  ٢ألنَّه، "َحيُث يكوُن ُروُح الرَّ
كتبها القدِّيُس بطرس ملؤمنني اختيوا أوضاعا مماثلة "فَمْن ُيسيُء إلَيُكم إذا ُكنُتم َحريصَني على اَخلِري؟ (...) ا 

ً، وكونوا يف ُكلِّ حٍني ُمسَتِعدِّيَن لِ  َسيَح يف قُلوِبُكم وَكّرِموُه َربُّ
افوا ِمْن أحٍد وا َتاَطرِبوا، َبل َقدِّسوا امل لِّ لرَّدِّ على كُ ََ

 ).١٥ - ١٣، ٣بط ١َمْن َيطُلُب ِمنُكم َدليًال على الرَّجاِء الَّذ  فيُكم". (

  

   

 الفصل الثّاين

 "وكاَن َمجاعُة املُؤمنَني َقبًاا واحًدا وُروًحا واِحَدًة"

 )٣٢، ٤(أع 

ى يف الشَّرِكة . ظهرت حياُة اجلماعِة املسيحيِِّة النَّاشئِة وَكَّدت عِي صفات غري َمادِّيِّة، تـََتجلَّ ٣٧
ا انعكاس حلياٍة داخليٍِّة شخصيٍِّة واحد وروح واحدة قلب الكنسّية: ، مرتمجًة هكذا معىن الشهادة العميق. إ�َّ

، وبفعِل الّنعمِة اإلنيِّة، أن تكتشَف جمدَّداً غىن  ومجاعيِّة. فلتستِطع كلُّ كِنسٍة خاصَّة، من خالل اانصهاِر الدَّاخليِّ
، ١٣ األوىل، البولة بميان تنعشه احملبِّة، إنَّ هذا ما ميّيِ تالميذ املسيح يف أعني البشر (راجع يو مجاعِة املؤمنني
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). تعطي الشَّرِكُة الشهادَة قوًة وتناغماً وتتطلَّب توبًة دائمة. يف هذا تكمل الشَّرِكة والَّيت بدورها توطِّد الشَّهادة. ٣٥
. الشَّرِكُة عطيٌِّة على اجلميع ]٣١[الشَّهادَة الوحيدَة واحلقيقيَِّة هي حياُة الشَّرِكة" "فال ُتوجد شهادة بدون َشرِكة: إنَّ 

ا واقٌع ينباي بناؤه بال انقطاع. وبذا املعىن، أدعو مجيَع أعااِء الكنائِس املوجودة يف أن ي تقبَّلوها تقبًال كامًال، إ�َّ
الشَّرق األوسط، كلَّ واحٍد حسب دعوتِه اخلاصَّة، إلنعاش الشَّرِكة، بتواضٍع ويف الصَّالة، كي تـََتحقَّق الوحدُة الَّيت 

 ).٢١، ١٧اجع يوَصلَّى يسوُع من أجِلها (ر 

. إنَّ مفهوم الكنيسِة الـ"كاثوليكّية" يتأمَّل الشَّرِكَة بني الّعام واخلاّص. ألنه توجد َعالقٌة "داخلّية متبادلة" بني ٣٨
ِء  ِء" ياع اجل الكنيسِة اجلامعة والكنائِس اخلاصَّة، َعالقٌة ُحتّدِّد وُحتقِّق جامعيِّة الكنيسة. إنَّ وجوَد "الكّل يف اجل

ٍُ َيظهر، من جهة أوىل، يف النَّفحة الّتبشرييِّة لكلٍّ من الكنائس، ومن جهة أخريف، يف  اجنذاُ حنو العامليِّة، اجنذا
ِاء"، والَّذ  يتامَّن العمل بتناغم وتعاون معها. إنَّ الكنيسة اجلامعة هي  يف الّتقدير الصَّادِق لصالح "بقي األج

. هذه احلقيقة تعكس بمانة العقيدة ]٣٢[يف الكنيسة اجلامعة ومنها واقع سابق للكنائس اخلاصَّة الَّيت تولد
. وتقود إىل فهم البعد "انرياركي" للشَّرِكة الكنسّية، وتتيح ]٣٣[لمع الفاتيكاّين الثّاينالكاثوليكّية ا سيَّما عقيدة ا

وّع الاّين واملشروع للكنائس اخلاصَّة أن بد الّرتابط دوما يف الوحدة، حيث املكان الَّذ  تصبح فيه العطا� للتن
اخلاصَّة مصدَر ثراٍء حقيقيًا جلامعيِّة الكنيسة. فليكن إذا الوعي املتجدد واملعاش نذه النِّقاط اجلوهريّة 

ِيولوجيَّا دافعا إلعادة اكتشاف خاّصيِّة وغ  ىن انُويّة "الكاثوليكيِّة" يف أرض الشَّرق.لنكلي

 الاطاركة

، البطاركة هم العالماُت املنظورُة املرجعّية وُحرَّاس الشَّرِكة اليقظون. اَحلّق اخلاصّ  . "يبُء ورؤساء" الكنائس ذات٣٩
م رجال َشرِكة وساهرون على القطيع حبسب هللا ( -١، ٥بط ١راجع ومن خالل ُهويتهم ورسالتهم اخلاصَّتني، إ�َّ

م ميارسون خدمة، تعمل بواسطة احملّبة املعاشة َحّقاً، على كّل األصعدة: بني ٤ ام الوحدة الكنسيِّة. إ�َّ )، وخدَّ
البطاركِة أنفسهم، وبني كلِّ بطريرٍ  واألساقفة والكهنِة واألشخاِص املكرَّسني واملؤمنني الَعلمانيِّني الَّذين حتت 

 سلطته.

الَّذين تـََتأصَّل َشرِكتهم التَّاّمة مع أسقف روما يف الشَّرِكة الكنسيِّة الَّيت التَّمسوها من احلي  -كةُ . بعل البطار ٤٠
. ]٣٤[جامعّيَة الكنيسة ووحدَتا ملموستني عي هذا الّربط اخلاصّ  -األعظم وكلوها، بَعد انتخابم القانوينّ 

فليشمل اهتمامهم كّل تلميذ ليسوع املسيح يعيش يف األراضي البطريركّية. ولكو�م عالمة َشرِكة للشهادة، عليهم 
س بطاركة الشَّرق الكاثولي، وخمتلف الّسينودسات البطريركّية، من خالل أن يعِّزوا الوحدة والّتاامن داخل جمل

تفايلهم الّدائم للتشاور حول املسائل ذات األمهّية الكييف للكنيسة، من أجل عمل مجاعّي وُمّتحد. ليسع 
)، ١١، ٦تيم ١ة (راجع البطرير ، من أجل مصداقّية شهادته، إىل العدالِة والّتقويف واإلمياِن واحملّبِة والصَّي والوداع
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ِِ ٩، ٨كو  ٢من خالِل حياٍة متواضعٍة، على مثال املسيح الَّذ  افتقر لناتينَّ بفقره (راجع  ِي ) وليسهْر أيااً على تع
تاامٍن حقيقيٍّ بني املقاطعات الكنسيَّة، من خالل إدارة رشيدة للعاملني وللخريات الَكنسيِّة. وهذا من ضمن 

)، ليَـُقِم ٣٥، ٩. واقتداًء بملسيح، الَّذ  سار يف مجيع املدن والقريف إلمتام رسالته (راجع مت ]٣٥[واجبه
ا وليفعل ذل،، ا فقط ملمارسة َحّقه وواجبه يف ال ]٣٦[بلِّ�رة الرََّعويّة ملقاطعاته الكنسيِّة البطريرُ  بَاريةٍ  ّسهر، إمنَّ

لَيشهد أياًا عمليًَّا على حمّبتِه األخويِّة واألبويِّة لألساقفة والكهنة واملؤمنني الَعلمانيِّني، ا سيَّما األشخاص الفقراء 
 واملرضى واملهمَّشني والَّذين يتألَّمون روحياً.

 األساقفة

، ورَاعيًِّا جلماعة حمليٍِّة، من خالل . بفال سيامته، يُقام األسقُف يف الوقت ذاته عاوًا يف المِع األ٤١ سقفيِّ
خدمة الّتعليم والّتقديس والّتدبري. إنَّ األساقفة، مع البطاركة، هم العالماُت املنظورُة للوحدة يف تنوّع الكنيسة  

م األوائُل الَّذين متَّ اختياُرهم جمَّاًك وإرساُنم إىل١٥ - ١٢، ٤كجسد، رأسه املسيح (راجع أف  األمم كي  ). إ�َّ
 - ١٩، ٢٨يتلمذوهم، ويعلموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصاهم به القائم من بني األموات (راجع مت 

ٍِم ]٣٧[)٢٠ . إنَّه حليوّ  إذا أن يصاوا لكلمة هللا، وحيفظوها يف قلبهم. بُب عليهم إعالُ�ا بشجاعة، والّدفاُع حب
 عن كمال اإلميان ووحدته، يف األوضاع الصَّعبة، الَّيت ولألسف ا تايب عن الشَّرق األوسط.

ِيِ حياة الشَّرِكة واخلدمة، من األمهّية مبكاٍن أ٤٢ ن يعمَل األساقفُة دوما من أجل التَّجّدد الشَّخصيِّ . ولتع
ألنفِسهم. إن يقظة القلب هذه تتحّقق "َأوًَّا عَي حياٍة قواُمها الصَّالُة والّتجرُُّد والبذُل واإلصااء؛ ومن مثَّ بصفتهم 

قة والعدل واألخالق رسًال ورعاًة، يف البساطة والفقر والّتواضع، وأخريا حبرصهم املتواصل على الدفاع عن احلقي
. إىل ذل، فإنَّ التَّجّدد، الَّذ  تشتاق إليه اجلماعات كثريا، َميّر من خالل العنايّة األبويّة ]٣٨[وقاا� الاُّعفاء"

 .]٣٩[جبميع املعمدين، ا سيَّما الكهنة، معاونيهم املباشرين

. إنَّ الشَّرِكة داخَل كلِّ كنيسة حملّية هي األساُس األوَّل للشَّرِكة بني الكنائس والَّيت تتاذَّيف دائماً من كلمة هللا، ٤٣
جبميع املؤمنني املسيحيِّني  واألسرار، وكذل، من أشكال الصَّلوات األخريف. أدعو األساقفَة إذا إلظهار اهتمامهم

الَّذين حتت سلطتهم أ�ًَّ كان وضعهم، وجنسيتهم أو انتماؤهم الكنسّي. لريعوا قطيع هللا املوكول إليهم من خالل 
اً ). وليعطوا اهتمام٣، ٥بط  ١الّسهر عليه، "وا تَتَسلَّطوا على الَّذيَن ُهم يف ِعنايَِتُكم، َبل كونوا ُقدَوًة لِلَرِعيَِّة" (

وليهتمُّوا أياًا بن  .]٤٠[خاصًَّا بلَّذين ا يواظبون على املمارسات الّدينّية أو الَّذين أمهلوها ألسباُ متعّددة
ِيِ  ُحبَّ للمسيح جتاه األشخاص الَّذين ا يعلنون اإلميان املسيحّي. وليتمكنوا هكذا من تع

يكونوا احلاوَر امل
)، ألنَّ من ٢٧، ١الوحدة بني املسيحيِّني أنفِسهم والّتاامن بني مجيع البشر املخلوقني على صورة هللا (راجع ت، 

 ).٦، ٨كو  ١راجعون (راجع  ااُ كلَّ شيٍء وإليه حنن
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ِيهة وشفافة للخريات الِّمنّية للكنيسة، وفقا٤٤ لموعة قوانني الكنائس  . يعود لألساقفة َمُني إدارة رشيدة ون
. وقد اعتي يبء الّسينودس أنَّه من الاَّرورّ  اعتماُد الّتدقيق يف جمموعة اَحلّق القانوّين للكنيسة الالتينيِّة أو الشَّرقّية

يقول بولس  .]٤١[لشَّؤون املالّية واخلريات، بدف حتاشي االتباس بني األمال  الشَّخصّية وما هو مل، للكنيسةا
، ٤كو  ١الرَّسول إنَّ خادم هللا هو وكيل أسرار هللا. "وُكلُّ ما يُطَلُب ِمَن الوُكالِء أْن يكوَن ُكلُّ واحٍد ِمنُهم أميًنا" (

). إنَّ الوكيل يدير خريات ليست ملكا له، والَّيت، حبسب بولس الرَّسول، ُموجَّهة استعمال أحى، أسرار هللا ٢
 -). وهذه اإلدارة األمينة واملتجّردة الَّيت أرادها الرُّهبان املؤّسسون١٠، ٤بط ١؛ ٣٠ - ٢٨، ١٩(راجع مت

ينباي أن َدم أوًَّا البشارة واحملّبة. ليسهر األساقفة كي يامنوا  -األعمدة احلقيقّية للعديد من الكنائس الشَّرقّية
عن الِّمّين، ويتمكَّنوا من تكريس ذاَتم ل  للكهنة، معاونيهم األوائل، معيشًة كرمية، لئال يايعوا يف البحث

ورسالتهم الرََّعويّة. َأضف إىل ذل، أنَّ من يساعد فقرياً، يَرَبح الّسماء! يشدد القديس يعقُو على ااحرتام 
). ونذا فمن الاَّرورّ  ٩ـ ١، ٢؛ ١١ - ٩، ١الواجب للفقري، وعلى عظمة مكانه احلقيقّي يف اجلماعة (راجع 

َر املساكَني، أن تصبح  ُِّ عَليَّ ألنَُّه َمسحين ألَُبشِّ إدارة اخلريات مكاك إلعالن فاعل لرسالة يسوع احملّرِرة: "ُروُح الرَّ
ظلومَني وأُعِلَن الَوقَت الَّذ  في

َ
ُُّ ِه يَقَبُل الرَّ أرَسَلين ُألكدَ  ِلألسريف بحلُريَِّة، وللُعمياِن ِبَعوَدِة البَصِر إليِهم، ُألَحّرَِر امل

َُّ وحَده هو الّلؤلؤُة الّثمينُة (راجع مت ١٩ - ١٨، ٤شعَبُه" (لو  ، ١٣). إنَّ الوكيَل األمَني هو الَّذ  َفِهم أنَّ الرَّ
). فليتمكَِّن األساقفُة من إظهاِر ٤٤، ١٣؛ ٢١ - ١٩، ٦)، وهو وحده الكنُِ احلقيقيُّ (راجع مت ٤٦ - ٤٥

يكيِّني وللمؤمنني! إىل ذل، ينباي التَّصّرف خبرياِت الكنيسِة بطريقٍة بُب أن ذل، بطريقٍة مثاليٍِّة للكهنِة ولنكلري 
 تتوافَق مع القوانني الكنسّية والّرتتيبات احلييّة الّسارية املفعول.

 الكهنة والشَّمامسة واإلكبرييكّيون

للبطريرِ  واألسقِف ومشاركاً  . إنَّ الّسيامَة الَكهنوتيَِّة جتعُل الكاهَن شبيهًا بملسيح ومعاوًك قريباً ٤٥
ائمَة مع املسيح، وَغريَته . إنَّه بذل، خادُم الشَّرِكة؛ وإمتاُم هذه ]٤٢[الّثالث الوظائف يف ُهّمة يـََتطلَّب َعالقَته الدَّ

امل
يف احملبِّة، وأعماَل الرَّمحة جتاه اجلميع. فيتمكَّن هكذا من أن يشّع القداسَة املدعَو إلّيها مجيُع املعمَّدين. وليـَُعلَِّم 

َة املؤمنني، من خالل النَّقل احلكيم لكلمة شعَب هللا بناَء حاارة احملّبة اإلجنيليِّة والوحدة. وبذا فليجّدد ويقوِّ حيا
قاليد الشَّرقيِّة حدُس الّتوجيه الرُّوحّي. فليتمكن الكهنُة . كان للت]٤٣[هللا وللتقليد ولعقيدة الكنيسة واألسرار

 واملكرسون من أن ميارسوا هذا احلدَس بنفِسهم ويفتحوا، من خالله، للمؤمنني درُو األبديِّة.

ِم تنشئَة اهوتّيًة وروحانيًِّة متينًة تقتاياِن جتّددا فكرً� وروحيًا ٤٦ دائماً. . إىل ذل،، فإنَّ شهادة الشَّرِكة تستل
وينباي على األساقفة توفُري الوسائل الاَّروريّة للكهنة من أجل تعميق حياتم اإلميانّية خلري املؤمنني، فيتمكَّنوا من 

). ومن كحية أخريف، ينتظر املؤمنون منهم مثال سرية بال ١٥]، ١٤٤[ ١٤٥إعطائهم "طعامهم يف أوانه" (مِ 
 ).١٦ - ١٤، ٢لوم (راجع فل 
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ِّائي الكهنة لتكتشفوا يوميًِّا املعىن األنتولوجّي (الوجودّ ) لسرِّ الدَّرجة الَّذ  يسمح بعيش ٤٧ . أدعوكم أع
الكهنوت كينبوع تقديس للمعّمدين، ولرقّي كّل إنسان. "أْن يَرَعوا َرِعيََّة هللا الَّيت يف ِعنايَِتِهم (...) ا َرغَبًة يف 

عوا أياًا احلياة يف فريق٢، ٥بط  ١" (َمكَسٍب َخسيٍس، َبل ِحبَماَسةٍ  على الرُّغم من  -حيث هي ممكنة -). شجِّ
ا تساعدُكم أياًا على فهٍم وعيٍش أفال للشَّرِكة ١٠ - ٨، ٤بط ١الّصعوبت املرتبطة با (راجع  )، أل�َّ

اد مع أسقفكم ومع الكهنة، اخدموا الكهنوتّية والرََّعويّة على الّصعيدين احمللِّيِّ والشَّامل. أعَِّائي الشَّمامسة، بحتِّ 
 شعب هللا حبسب درجتكم اخلاصَّة يف املهام احملدَّدة الَّيت سُتعهد إليكم.

ا متثل ٤٨ ، أل�َّ . إنَّ التَّبتُّل الكهنوّيتِ عطيٌِّة من هللا لكنيسته، ا تُقّدر بثمن، ينباي قبوُنا بمتناٍن يف الشَّرق والاُر
ِوجني الَّذين هم مكّون قدمي يف الّتقاليد الشَّرقية. أودُّ عالمًة نبويًِّة ينّية ع لى الّدوام. ونذكر أياًا خدمة الكهنة املت

ع أياًا هؤاِء الكهنَة الَّذين، ومع عائالِتم، هم مدعوون إىل القداسة يف عيش خدمتهم بمانة يف  أن أشجِّ
يعا إنَّ مجاَل حياِتكم الكهنوتيِّة سيحّر  بال شّ، أوضاِعهم احلياتيِّة الّصعبة، يف بعض األحيان. أقوُل لكم مج

 .]٤٤[دعواٍت جديدًة، يقع على عاتقكم تنميُتها

ُّ (راجع ٤٩ ) تعّلم أنَّ البشّر حيتاجون ملرشدين يقظني، ملساعدِتم ١٩ - ١، ٣صم ١. إنَّ دعوَة صموئيل الشَّا
ُِّ واإلجابة بسخاء على دعوته. وبذا املعىن، فإنَّ منّو الّدعواِت ينباي أن تـَُعِّزه َرَعويٌّة خاصَّة.  ِِ مشيئة الرَّ يف متيي

العائلة، والرَّعّية، وداخل احلركات الكنسّية، والُبىن الّرتبويّة. وحيتاج األشخاص الَّذين  يُؤاَزُر من خالِل الصَّالة يف
ُِّ للنموِّ يف أماكن تنشئة خاصَّة، وملرافقتهم من قبل مربيِّني صاحلني مثاليِّني. ليعلِّموا هؤاء  بيبون على دعوة الرَّ

. ولتعاْجل برامُج مالئمٌة أوجَه احلياِة اإلنسانّية والرُّوحّية والفكريّة والرََّعويّة، الصَّالَة والشَّرِكَة والشَّهادَة والوعَي الرَّسويلّ 
 .]٤٥[وَتِدر حبكمة تنوَّع األماكن، واألصول، واانتماءات الثّقافيِّة والكنسيِّة

)، هكذا أنتم أياًا لن ١١، ٨. أعَِّائي اإلكلرييكيِّني، كما أنَّ احلَْلَفاء ا تَنبْت حيث ا مياه (راجع أ  ٥٠
صُّ  ل عميق يف يسوع املسيح، وبدون توبة تكونوا ُصنَّاع الشَّرِكة احلقيقيِّني أو شهود اإلميان احلقيقيِّني بدون ََ

ِها من  ِي مستمرَّة حنو كلمته، وبدون حّب لكنيسِته، وحمّبة متجردة للقريب. إنكم اليوم مدعوون لعيش الشَّرِكة وتع
أجل شهادة شجاعة بال عيب. إنَّ تثبيت إميان شعب هللا يعتمد كذل، على نوعّية شهادتكم. أدعوكم لالنفتاح 

لّتنوّع الثَّقايفِّ لكنائِسكم، من خالل تعلُّم لاات وثقافات أخريف، على سبيل املثال، من أجل أكثر فأكثر على ا
، واحلوار بني األد�ن. إنَّ دراسًة متعمقًة  رسالتكم املستقبلّية. وكونوا منفتحني أيااً على التَّنوّع الكنسيِّ واملسكوّينِ

ُوجَّهة لنكلرييكيِّني، سيعود عليكم ب
 .]٤٦[لنَّفع الكبريلرساليت امل

 احلياة املكرسة
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الشَّرق األوسط وهي يف أصِل بعض الكنائس املوجودة  . إنَّ احلياة الرُّهبانّية، بشكاِنا املتنّوعة، ولدت يف٥١
ذين يكّرِسون حياَتم للصالِة وتقديِس ساعات النَّهار والّليل، حاملني يف . فليكِن الرُّهباُن والرّاهباُت، الَّ ]٤٧[فيه

صلواِتم مهوَم وحاجاِت الكنيسِة والبشريّة، ُمذكِّرين اجلميَع دائماً بمهّيِّة الصَّالِة يف حياة الكنيسة وحياة كّل مؤمن. 
 تعّلم الصَّالة!ولتكِن األديرة أيااً أماكَن يتمكَّن فيها املؤمنون من ااهتداء يف 

. احلياُة املكرَّسة، الّتأملّيُة والرَّسوليُِّة، هي تعّمق يف التَّكريس، الَّذ  ُمنح يف املعموديّة. ليجتهِد الرُّهبان ٥٢
والرّاهبات يسعون بلفعل يف اِتباع املسيح بطريقة جذريّة أعمق، من خالل اعتناق املشورات اإلجنيلّية: الطَّاعة 

ُِّ وحمّبتهم املتجّرِدة لكلِّ إنسان تشهداِن ل، ومها عالمتان ]٤٨[والعفة والفقر . فعطّية ذاتم بال َحتّفظ للر
حقيقّيتان حملبِّته للعامل. تشّكل احلياُة املكّرسة، من خالل عيِشها كعطيٍِّة مثينة من الّروح القدس، عادًا ا بديَل 

. وبذا املعىن، ستكون اجلماعات الرُّهبانيِّة عالماٍت نبويًّة للشَّرِكة يف  ]٤٩[عنه حلياِة الكنيسة ولعملها الرََّعو ِّ 
ِت َحّقًا على ). ٤٢، ٢(راجع أع  شهادة اخلدمةو الشَّرِكِة واألخويّةو كلمة هللا كنائسها وللعامل أمجع، إذا ارتك

اد مع هللا والوحدِة مع القريب. إنّه املكاُن  تصبح اجلماعة أو الّدير، يف احلياة الرُّهبانّية، املكاَن املميَِِّ لعيش ااحتِّ
، ليكوَن أمينًا لرسالِته يف الصَّالِة والتَّأمُّل، وليكون ]٥٠[حيث يتعّلم الشَّخُص املكّرس اانطالَق دائمًا من املسيح

 ).٧، ٤بط ١عالمًة للحياِة األبديّة الَّيت بدأت على األرض جلميع املؤمنني (راجع 

يف احلياة الرُّهبانّية يف الشَّرق األوسط إىل أن جتذبكم دوما   اتِّباع املسيح � مجيع املدعوين . أكشدكم أنتم٥٣
ّّ، وأن حتافظوا عليها يف قلبكم ا عّلة الوجود، ٩ـ ٧، ٢٠(راجع إر كنار حمرقة كلمُة هللا، على غرار إرميا النَّ ). إ�َّ

هللا َحق . ومن خالل الطَّاعة نا، تقّدسون نفوسكم، لتحّبوا واألساس واملرجع األخري وهدف تكريسكم. إنَّ كلمَة 
). ومهما كان الوضع القانوّين ملؤسسِتكم الرُّهبانيِّة، ٢٢، ١بط١بعاكم بعاا بصدق كأخوة وأخوات (راجع 

ريس هي انتماء أظهروا استعدادكم للتعاون، بروح الشَّرِكة، مع األسقف يف العمل الرََّعوّ  والرَّسوّيل. إنَّ حياة الّتك
)، وتعكس الّربَط غَري القابل لالحنالل بني ١٥، ٤؛ أف ١٨، ١شخصّي للمسيح، رأس اجلسد (راجع قول

عوا الرَّعا� على اانفتاح على خمتلف  املسيح وكنيسته. وبذا املعىن، ساعدوا العائالِت يف دعوتا املسيحّية وشجِّ
ل، يساهم يف ترسي  حياة الشَّرِكة من أجل الشَّهادة داخل الكنيسة الّدعوات الكهنوتّية والرُّهبانّية. فإنَّ ذ

هم إىل الطَّريق واملعىن العميق . ا متّلوا أبدا ]٥١[احملّلّية من اإلجابة على نداءات رجال ونساء عصرك، مرشدين إ�َّ
 للوجود البشر .

ا موّجٌه لكلِّ أعااِء الكنائس الكاثوليكّية ٥٤ . أودُّ أن أضيَف اعتبارا يخر، غَري حمصوٍر بملكرَّسني فقط، إمنَّ
يت متّيِ بنوع خاّص احلياَة النُّسكّية، علما بن هذه احلياة الرُّهبانيِّة نفَسها  الشَّرقّية. إنَّه يتعلُق بملشورات اإلجنيلّية، الَّ 
ِال حاضرة هكذا يف حياتا املعاصرة. ويبدو يل أنَّه اَحلّق اخلاصّ  كانت حاحة يف نشأة كنائس عديدة ذات ، وا ت

طَّاعة والعفة والفقر، إلعادة اكتشاف مجانا اليوم، من املستحسن التَّعّمُق مليًِّا وبعنايٍة يف املشوراِت اإلجنيليِِّة: ال
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. ا ميكن بلوُغ جتدِّد داخلّي للمؤمن وللجماعة املؤمنة، وللكنيسة بسرها إا من  وقوَّة شهادتا وبعدها الرََّعو ِّ
يش خالل توبة حاحة و�ائية، كل حسب دعوته، للبحث عن هللا، هذا البحث الَّذ  يساعد على التَّعّرف والع

وبلكنيسة  اَحلّق اخلاصّ  يف احلقيقة، للعالقة مع هللا والقريب ومع ذاتنا. إنَّ هذا يتعلق بلطبع بلكنائس ذات
 الالتينّية أيااً.

 الَعبمانيِّون

. إنِّ املؤمنني الَعلمانيِّني هم بلعمودية أعااء بلكامل يف جسد املسيح، ومشاركون يف رسالة الكنيسة ٥٥
 . إنَّ مشاركتهم يف حياِة الكنيسِة ونشاِطها الّداخليِّ هي الينبوع الرُّوحي الّدائم الَّذ  يتيح نم]٥٢[اجلامعة

م وكرسل يف العامل، يرتمجون بعماٍل ملموسة اإلجنيَل والعقيدَة وتعليَم  الّذهاُ أبعد من حدود البىن الكنسيِّة. إ�َّ
. بلفعل، "يستطيع املسيحيِّون، لكو�م مواطنني كاملي احلقوق، ا بل يتعنيَّ عليهم، ]٥٣[الكنيسة ااجتماعيِّ 

 .]٥٤[أن يقدَّموا، بروح الّتطويبات، إسهامهم فيصبحوا بذل، بناَة َسالم ورسَل مصاحلٍة خلِري التمع بسره"

ِائي املؤمنني الَعلمانيِّني، على ]٥٥[. ومبا أنَّ ااهتمام بألمور الِّمنّية هو جماُل عملكم اخلاصّ ٥٦ ، أشّجعكم، أع
ِيِ َعالقات أخّوِة وتعاون مع األشخاص ذو  اإلرادة الطَّيِّبة، للبحث عن اخلري العام، واإلدارة الّرشيدة  للخريات تع

العاّمة، واحلُرِّيِّة الّدينّية، واحرتام كرامة كّل شخص. وحّىت عندما أصبحت رسالة الكنيسة صعبة يف األماكن حيث 
اإلعالن الواضح لنجنيل يالقي عراقيل أو غَري ممكن، "لتُكْن سريَُتُكم َبَني األَُمِم ِسريًَة حَسَنًة (...) ليَنظروا إىل 

). وكونوا مستعدين لتقدمي دليل ما أنتم عليه من ١٢، ٢بط ١فَمجَّدوا هللا يوَم يتفقَُّدُهم" ( أعماِلُكُم الصَّاِحلَةِ 
. وكي حتمل شهادتكم بحلقيقة مثارا ]٥٦[) من خالل تناغم حياتكم وعملكم اليوميّ ١٥، ٣بط ١اإلميان (راجع 
)، أحّثكم على َطِّي اانقسامات وكّل تفسري ذايت للحياة املسيحّية. واسهروا على عدم ٢٠. ٧،١٦(راجع مت 

ة يف العائلة أو يف التمع، ويف العمل والّسياسة عن احليا -مع ِقَيِمها ومتطّلباتا  -فصل هذه احلياة املسيحّية 
. أدعوكم للتحلِّي بلشَّجاعة من أجل ]٥٧[والّثقافة، ألنَّ كلَّ الاات املتعددة حلياة الَعلماّينِ تدخل يف تدبري هللا

 ).٣٥، ٨املسيح، واثقني بنَّ ا شّدة وا ضيق وا اضطهاد يفصلنا عنه (راجع روم

. إنَّ الَعلمانيِّني معتادون يف الشَّرق األوسط على عيش َعالقات أخويِّة ومتواصلة مع املؤمنني الكاثولي، من ٥٧
تلف الكنائس البطريركّية أو الالتني، والّرتّدد على أماكن عبادتم خصوصًا يف حال عدم وجود أيّة إمكانّية خم

أخريف. يااف إىل هذا الواقع الرّائع، الَّذ  يُظهر َشرِكة معاشة بحلقيقة، أنَّ خمتلف املقاطعات الكنسيِّة متداخلٌة 
احية بلّذات، فإنَّ كنيسَة الشَّرق األوسط قدوٌة لباقي الكنائس بطريقة مثمرة على الّرقعة نفسها. ومن هذه النَّ 

احملّليِّة يف العامل. الشَّرق األوسط هو هكذا، إن صحَّ القول، خمتٌي ُحيَّقق مستقبَل الوضع الكنسّي. إنَّ هذه املثالّية، 
 لِّيِّاً يف الال املسكوّين.الَّيت تتطّلب الكماَل والّتنقية املتواصلة، تتعّلق أيااً بخلية املكتسبة حم
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 العائبة

)، فإنَّ العائلَة ٥، ١٩؛ مت ٢٤-١٨، ٢. ُمَؤسَّسٌة إنيِّة مبنّية على الِّواج كما أراده اخلالق نفُسه (راجع ت،٥٨
معرضٌة اليوم ملخاطر عديدة. والعائلُة املسيحيُِّة على وجه اخلصوص تواجه، أكثر من أّ  وقت ماى، مسألَة 

َقدَّسُهويّتها 
ُ
ِواج امل الوحدة وعدم ااحنالل (الّدميومة) (راجع  -العميقة. وبلفعل فإنَّ اخلاصَّيِّتني األساسيِّتني لل

والنَّموذج املسيحّي للعائلة واحلياة اجلنسّية واحلّب، هي يف يومنا احلاضر موضُع جدل أو عدُم فهم  -)٦، ١٩مت
ذج متعارضة مع اإلجنيل، تقودها ثقافٌة معاصرٌة منتشرة يف خمتلف من قبل بعض املؤمنني. هنا  حماولة لَتبّين منا

أحناء العامل. إنَّ احلبَّ الِّوجّي يدخل يف العهد الّنهائّي بني هللا وشعبه، املختوم كامًال بذبيحة الصَّليب. طابعه يف 
قبل كلُّ واحد من عطاء الّذات املتبادل لآلخر حّىت ااستشهاد، كما يظهر يف بعض كنائس الشَّرق، حيث ي

اخلطيبني ااخَر "كإكليل" خالل رتبة الِّواج املسماة أياًا "رتبة اإلكليل". ليس احلبُّ الِّوجّي عمل حلظة وقتيِّة 
بل املشروع الصَّبور حلياة بكملها. إنَّ العائلة املسيحّية، من خالل دعوتا لعيش احلّب يف املسيح يومّياً، فهي أداة 

، واملساندة يف ]٥٨[نيسة ورسالتها يف العامل. وبذا املعىن، فهي حتتاج إىل املرافقة الرََّعويّةمفّالة حلاور الك
 .]٥٩[مشاكلها وصعوبتا، ا سيَّما حيثما متيل املعايري ااجتماعّية والعائلّية والّدينّية إىل الاَّعف أو الاَّياع

. أدعو  أيتها العائالت املسيحّية يف الشَّرق األوسط لتتجّدد  دوما بقّوِِة كلمة هللا واألسرار، لتكوين أكثَر ٥٩
القيم الَّيت تُريبِّ على اإلميان والصَّالة، ومشتَل الّدعوات، واملدرسَة الطَّبيعيَِّة للفاائِل و  الكنيسَة البيتّية، فأكثر

الَّيت كان نا فرح استقبال احلياة  ]٦٠[األخالقّية، واخلليَِّة احليَِّة واألوىل للمجتمع. َّملي على الّدوام عائلة النَّاصرة
). انظر  ٤١. ٢٤ - ٢٢، ٢والّتعبري عن تقواها من خالل حفظ الشَّريعة والعبادات الّدينّية يف وقتها (راجع لو

الطّفل، وأمل ااضطهاد، وانجرة وقسوة الّتعب اليومّي (راجع  -إىل هذه العائلة الَّيت عاشت أيااً حمنة ضياع يسوع
+). ساعد  أبناَء  على النُّمو يف احلكمة والقامة والنِّعمة حتت نظر هللا والبشر (راجع ٤١، ٢و+؛ ل١٣، ٢مت
 )؛ عّلميهم الثّقَة يف ااُ وااقتداَء بملسيح وااستسالَم إلرشاد الّروح القدس.٥٢، ٢لو

رأة يف الِّواج، يّتجه تفكري  . وبعد هذه الّتأمُّالِت املختصرة حوَل الكرامِة والدَّعوِة املشرتكتني للرجل وامل٦٠
بهتمام خاّص حنو نساء الشَّرق األوسط. إنَّ قصَّة اخللق األوىل ُتظهر املساواة األنتولوجيِّا بني الرجل واملرأة (راجع 

). إنَّ َطِّي هذا ٤، ١٩؛ مت١٦، ٣). هي مساواة جمروحة بتبعات اخلطيئة (راجع ت، ٢٩ - ٢٧، ١ت،
. أريد أن أؤّكد لكّل النِّساء بنَّ ]٦١[اجٌب يقع على كّل كائن بشرّ ، رجل أو امرأةاإلرث، مثرة اخلطيئة، و 

ِيِ الكرامة الشَّخصّية للمرأة ومساواتا بلرجل، يف الكنيسة الكا ثوليكّية، ويف أمانِتها للتدبري اإلنّي، تعمل على تع
. ممارسات مماثلة جترح حياة الشَّرِكة ]٦٢[مواجهة أشكال متعّددة من الّتمييِ الَّيت َاع له، لَّرد كو�ا امرأة

ا أيااً هللا، اخلالق. ومن خالل تقدير إحساسهّن الفطرّ  يف حمّبة احلياة  والشَّهادة، وهي ا تني بقّوة املرأَة فقط إمنَّ
قديرهّن على إسهامهّن اخلاّص يف الّرتبّية والّصّحة والعمل اإلنساّين واحلياة الّرسولّية، أعتقد أنّه البشريّة ومحايتها، وت
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ِام واملشاركة أكثر فأكثر يف احلياة العاّمة والكنسيِّة ، وليقّدمَن هكذا إسهامهّن اخلاّص يف ]٦٣[على النِّساء االت
 بناء جمتمع أكثر أخوَّة، وكنيسة، جتعلها الشَّرِكة احلقيقّية بني املعمَّدين، أكثَر مجاًا.

ة الَّيت، ولألسف، قد تاع الرجل واملرأة يف مواجهة، ا . يااف إىل ذل، أنَّه من خالل الّتباينات القانونيّ ٦١
سيَّما يف املسائل املرتبطة بلِّواج، ينباي اإلصااُء لصوت املرأة وتقديُره بحرتام على قدم املساواة بصوت الرجل، 

سة. ينباي بدف وضع حّد لبعض املظامل. وبذا املعىن، ا بّد من تشجيع تطبيق أكثر صّحًة وعدًا لقانون الكني
أن تكون عدالُة الكنيسة مثالّية، على مجيع األصعدة، ويف كّل الاات الَّيت َّصها. وا بدَّ حتمًا من الّسهر لئال 
تقوَد الّتباينات القانونّية املرتبطة بلقاا� الِّوجّية إىل جحد اإلميان. إىل ذل،، ينباي أن يتمكَّن مسيحّيو بلدان 

 ينهم اخلاّصة يف جمال الِّواج وبقي الاات وبدون تقييد.املنطقة من تطبيق قوان

 الشَّااب واألطفال

. أحيِّي بعطف أبو ِّ مجيع أطفال وشباُ الكنيسة يف الشَّرق األوسط. أفكِّر، بشكل خاّص، بلشَّباُ ٦٢
املرحلة الشَّبابيِّة  الباحثني عن معَىن إنساّين ومسيحّي دائم حلياِتم، بدون نسيان أولئ، الَّذين تقرتن عندهم

 بابتعاد الّتدربّي عن الكنيسة، وترتَجم بلتَّخّلي عن املمارسة الّدينّية.

) بقوَّة ١٥ - ١٣، ١٥. أدعوكم أعَِّائي الشَّباُ لتنّموا على الّدوام صداقة حقيقيِّة مع يسوع (راجع يو٦٣
 ٢٥كمنارة ومحتكم من ضالل املرحلة الشَّبابيِّة (راجع مِالصَّالة. تل، الصَّداقة الَّيت ُكلَّما كانت متينة، ساعدتكم  

). إن الصَّالة الشَّخصّية تصبح أكثر قوُّة يف املواظبة الّدائمة على األسرار الَّيت تتيح لقاًء حقيقيًِّا مع هللا ٧]، ٢٤[
عائلّية والعاّمة. افعلوا ومع األخوة يف الكنيسة. ا َافوا أو َجلوا من أن تشهدوا للصداقة مع يسوع يف البيئة ال

ذل، مع احرتام بقي املؤمنني، اليهود واملسلمني، الَّذين تقاحو�م ااعتقاد بل، خالق الّسماء واألرض، وكذل، 
ثل اإلنسانيِّة والّروحّية الكبرية. ا َافوا أو َجلوا من أن تكونوا مسيحيِّني. إنَّ الَعالقة مع يسوع ستجعلكم 

ُ
امل

، من أجل بناء مستقبل بالدكم على مستعّدين ل لتعاون، بال حتّفظ، مع مواطنيكم، مهما كان انتماؤهم الّديينِّ
الكرامة البشريّة، ينبوِع وأساِس احلُرِّيّة، واملساواِة والسَّالِم يف العدالة. فمن خالل حمّبة املسيح وكنيسته، تستطيعون 

ِوا حبكمة يف احلداثة بني القيم املفيدة ل تحقيق ذاتكم بلكامل، وبني الشُّرور الَّيت تسّمم ببطء حياتكم. أن متّي
اسعوا لئال تستعبدَكم املاّديُِّة وبعُض الشَّبكات ااجتماعيِّة، الَّذ  قد يشّوه استخداُمها العشوائيِّ الطَّبيعَة احلقيقيِّة 

التكم، وعلى فرِحكم، وعلى إبداِعكم، للَعالقات اإلنسانّية. إنَّ الكنيسَة يف الشَّرِق األوسط تعتمد كثريا على ص
ِاِمكم الكامل خبدمة املسيح والكنيسة والتمع، وا سيَّما بقي الشَّباُ أقرانكم . ا ترتّددوا يف ]٦٤[ومهارِتكم والّت

 ُّ اانامام إىل كّل مبادرة ستساعدكم يف تقوية إميانكم، واإلجابة بسخاء على الّدعوة اخلاصَّة الَّيت يوجهها الّر
 أو الّتبشرييّة. لكم. وا ترتّددوا أيااً يف اتِّباع نداء املسيح من خالل اختيار احلياة الكهنوتّية والّرهبانّية
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٦٤ ، ُِّ . هل أحتاج أن أذّكركم، أعَِّائي األطفال، الَّذين أتوجَّه إليهم اان، بنَّه، ومن خالل مسريتكم مع الّر
)؟ فهم مربّوكم على اإلميان. عهدكم هللاُ ١٦، ٥؛ تث١٢، ٢٠ينباي تقدُمي إكرام خاّص لوالديكم (راجع خر

صّحتكم، وبرتبيتكم اإلنسانّية واملسيحّية وبتنشئتكم الفكريّة. ومن واجب األهل إليهم عطّيًة رائعة للعامل ليعتنوا ب
ِّائي ]٦٥[واملرّبني واملنّشئني، واملؤسَّسات العاّمة احرتاُم َحّق األطفال منذ حلظة احلبل بم . أّما بلنِّسبة لكم أع

). تعّلموا أن ٥١، ٢األطفال، فتعلَّموا منذ اان طاعَة هللا من خالل طاعة أهلكم، مثل الطّفل يسوع (راجع لو
ُّ لن ينساكم أبدًا (راجع أش تعيشوا بطريقة مسيحيِّة يف العائلة واملدرسة ويف أّ  مكان. ف ). إنَّه ١٥، ٤٩الّر

َُّ يف كّل ٢، ٦يسري دوما إىل جانبكم ويرغب بن تسريوا معه، برصانة وشجاعة ولطف (راجع طو ). بركوا الّر
حني، واسألوه أن يقود حياتكم ومينَحكم الّتوفيق يف طرقكم ويف مقاصدكم، واذكروا دائمًا وصا�ه وا تدعوها 

 ).١٩، ٤لبكم (راجع طوتايب عن ق

. أرغب بن أشّدد جمّددًا على تنشئة األطفال والشَّباُ ملا تكتسبه من أمهّيٍَّة خاصَّة. فالعائلة املسيحّية هي ٦٥
، يف  ُّ املكان الطَّبيعّي لنمو إميان األطفال والشَّباُ، ومدرستهم األوىل للتعليم املسيحّي. إنَّ تربية طفل أو شا

بة، مسألة صعبة. وقد أمست هذه املهّمة، الَّيت ا ميكن استبداُنا، أكثَر تعقيدًا أياًا بسبب هذه األوقات العصي
الظُّروف اجليوسياسيِّة والّدينّية الَّيت َتعيشها هذه املنطقة خاصَّة. ولذا أودُّ أن أؤّكد لألهل دعمي وصاليت. فمن 

ش إمياَ�ا بتواضع واقتناع. ومن املهّم أياًا أن يريف الطّفل أو األمهِّيَّة مبكان أن يكي الطّفل يف عائلة متَّحدة، تعي
الشَّاُ والديه يصليان. ومن انام أن يرافقهما إىل الكنيسة ويريف ويفهم أن والديه حيّباِن هللا ويرغبان الّتعمُّق 

َحّقاً. فيفهم هكذا كم هو مجيل  مبعرفته. ومن األمهّيِِّة مبكان أن يريف الطّفل والشَّاُ حمّبة والديه إزاء َمْن هو ُحمتاج
أن حنّب هللا، وسيحّب هكذا أن يكون يف الكنيسة وسيصبح فخورا بذل،، لكونه فهم واختي من هو الصَّخر 

). ولألطفال والشَّباُ الَّذين ليس ٤٨، ٦؛ لو ٢٧ - ٢٤، ٧احلقيقّي الَّذ  سيبين عليه حياته (راجع مت 
 يف طريقهم شهودا حقيقيِّني فيساعدوهم يف لقاء املسيح واكتشاف فرح اتبَّاعه. لديهم هذه الفرصة، أمتىنَّ أن بدوا

  

  

 الفصل الثّالث

ِِ َمصُبوًب... ُقدرَُة هللا وِحكَمُة هللا "  "ََنحُ  نُنادا ِبملسي

 )٢٤-٢٣، ١كو   ١(
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ِء من دعوة الكنيسة األصلّية، والَّيت تتحّقق يف األمانة ٦٦ . الشَّهادة املسيحّية، أُوىل أشكال الّرسالة، هي ج
ُُّ يسوُع: "تكونوَن يل ُشهوًدا يف أُوُرشليَم والَيهوِديَِّة ُكلِّها والّساِمَرِة، حّىت أقاصي  ه الّر للتفويض الَّذ  منحنا إ�َّ

 -٢٣، ٢لكنيسة، عندما تناد  بملسيح املصلُو والقائم من املوت (راجع أع ). تصبح ا٨، ١األرِض" (أع 
. إذا ُتشكِّل الشَّرِكة ]٦٦[)، مطابقًة أكثر فأكثر لطبيعتها ودعوتا: سّر َشرِكة ومصاحلة مع هللا وبني البشر٢٤

ِان إىل األسس  ما ترتو�ن من الّنبع نفسه، الثّالوث األقدس، وترتك والشَّهادة للمسيح وجهني لواقع واحد، أل�َّ
 ذاتا: كلمة هللا واألسرار.

وتثبتان أصالة األعمال األخريف للعبادة اإلنّية وممارسات الّتقويف يف الّتدّين . تـَُاذَّ  الشَّرِكة والشَّهادة للمسيح ٦٧
الشَّعّ. الّرسوخ يف احلياة الّروحّية ينمِّى احملّبة ويدفع بّجتاه الشَّهادة. املسيحي قبَل كّل شيء شاهد. والشَّهادة ا 

اًا حياة متوافقة مع هذا اإلميان نفسه للرّد تتطّلب فقط تنشئة مسيحّية مالئمة لفهم حقائق اإلميان، بل تنشد أي
 على متطّلبات أكس زمننا.

 كبمة هللا، روح ومصدر الشَّرِكة والشَّهادة

). من خالل هذا الّتأكيد، جعل القديس لوقا ٤٢، ٢. "وكانوا يُداِوموَن على ااسِتماِع إىل َتعليِم الرُُّسِل" (أع ٦٨
ّرسولّية، أ  أّ�ا ترتكِ على الّرسل الَّذين اختارهم املسيح وعلى تعاليمهم. من اجلماعة األوىل منوذجا للكنيسة ال

يت  ١رسالة الكنيسة األساسّية، الَّيت كلتها من املسيح نفِسه، تكمن يف احلفاب على وديعة اإلميان الّرسوّيل (راجع 
ِة وحدتا، معلنًة هذا اإلميان إىل العامل بسره. َلقد َأظهرت ت٢٠، ٦ عاليُم الّرسل بوضوح عالقَة الكنيسة مع )، ركي

َُقدَّس للعهد األوَّل، الَّيت جتد اكتمانا يف شخص يسوع املسيح (راجع لو 
 ).٥٣-٤٤، ٢٤الكتاُ امل

َقدَّس، "٦٩
ُ
" العظيم بني هللا وشعبه كتاُ العهد. الّتأمُّل يف سرِّ الكنيسة كَشرِكة وَشهادة، يف ضوء الكتاُ امل

ِِّل" ١٠٥]، ١١٨[ ١١٩قود بّجتاه معرفة هللا، "نور الّسبيل" (مِ)، ي٧، ٢٤(راجع خر ) الَّذ  "ا َيدَُع رِْجَلَ، َت
. فليتمكِن املؤمنون، ورثُة هذا العهد، من البحث الّدائم عن احلقيقة يف كّل الِكتاُ ]٦٧[)٣]، ١٢٠[ ١٢١(مِ

َقدَّس املوحى به من هللا (راجع 
ُ
). إنه ليس موضوَع فاول ترخيّي، بل هو "عمل الّروح ١٧-١٦، ٣يت  ٢امل

 ، يف ترخينا البشَّرّ .]٦٨[وره يف الّتاري "القدس، الَّذ  به نستطيع أن نسمع صوت الّرُ بلّذات ونعرف حا

. لقد سامهت مدارُس النَّقد الّتفسرييُّة يف اإلسكندريّة وأنطاكيا والّرها أو يف نصيبني بقّوِة يف منّو الفهم ٧٠
. وتقرُّ الكنيسُة بكمِلها بذا الفال. إنَّ ]٦٩[والّصياغة العقائديّة للسّر املسيحّي يف القرنني الرّابع واخلامس

 . أنصار خمتلف تيَّارات تفسري النُّصوص يتَّفقون على مبادئ تقليديّة يف جمال الّتأويل تقّر با كنائس الشَّرق والاُر
ّن يسوَع املسيح بّسد الوحدة اجلوهريّة للعهدين، وبلّتايل بّسد وحدة خمّطط هللا اخلالصّي يف من أبرزها اإلميان ب
). مل يبدأ الّتالميُذ يف فهم هذه الوحدة إا انطالقا من القيامة، عندما متّجد يسوع ١٧، ٥الّتاري  (راجع مت 
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َقدَّس، الَّيت تبّني أن بعض أحداث العهد ). تال ذل، األمانُة للقراءة الّتصنيفّية ل١٦، ١٢(راجع يوحنا 
ُ
لكتاُ امل

َقدَّس كّله 
ُ
القدمي هي تصوير مسبق (نوعاً وشكًال) لوقائع العهد اجلديد يف يسوع املسيح، املفتاح لقراءة الكتاُ امل

مة ). تشهد النُّصوص الكنيسيِّة، الّليتورجّية والّروحّية، على دميو ٧-٦، ٨؛ عب ٤٧-٤٥. ٢٢، ١٥كو  ١(راجع 
مبدَأ  الّتفسري هذين الّلذين حيّددان هيكليِّة ااحتفال الكنسّي بكلمة هللا ويشكالن مصدَر وحي للشهادة 
َقدَّسة 

ُ
املسيحّية. ذكر المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين بذا اخلصوص أنّه من الاَّرورّ ، توضيح معىن النصوص امل

ون األسفار الكتابّية كلَّها ووحدتا، مع مراعاة الّتقليد احلّي للكنيسة الّصحيح، يُنظَر باهتمام نفِسه إىل مام
َقدَّس، فإنَّ القراءة الفرديّة ]٧٠[مجعاء، ومراعاة املقايسة يف اإلميان

ُ
. وبدف خلق تُلف كنسّي مع الكتاُ امل

 "، ستساهم إسهاما كبريا يف هذا الال.كلمة هللا واجلماعّية لنرشاد الّرسوّيل "ما بعد الّسينودس

اانتماء السوسيولوجّي أو لّرد . إنَّ احلاور املسيحّي يف البلدان "الكتابّية" الشَّرق أوسطّية يتخّطى كثريًا ٧١
ااجنازات ااقتصاديّة والثّقافّية. فمن خالل إعادة اكتشاف حيويِّة األصول، وبعَد الّتالميذ األوائل الَّذين اختارهم 

)، عرف احلاور املسيحّي انطالقة جديدة. كي ُتصبَح  ١٤، ٣يسوع ليكونوا رفاقًا له ولُريسلهم ليبشروا (راجع مر
َقدَّس وسط العائالت ألنَّ ذل، سيشّجع كلمُة هللا

ُ
َِة احلياة املسيحّية، حيبِّذ العمل على نشَِّر الكتاُ امل  روَح وركي

 على القراءة والّتأمُّل يومّياً يف كلمة هللا. ا بّد من تطبيق َرَعويّة كتابّية حقيقية بلطُّرق املالئمة.

تكون أداًة مالئمًة إلعالن الكلمة، وتسهيل قراءتا والتأّمل  . لتكن وسائل ااّتصاات احلديثة قادرًة على أن٧٢
َقدَّس بطريقة مبسطة وسهلة ااستيعاُ تساهم يف تبديد األحكام املسبقة 

ُ
فيها. من خالل تفسري الكتاُ امل

ِية وعدمية الفائدة َقدَّس، والَّيت تؤد  إىل خالفات خم
ُ
. يف هذا الّسياق، ]٧١[واألفكار اخلاطئة حول الكتاُ امل

ين املفهومني، لديف ألن االتباس بني هذ اإلنام والوحي من احلكمة أن يتاّمن هذا الّتفسُري الفصَل الالزم بني
َقدَّسة، مع ما يرتتَّب على هذا األمر من تبعات على مستقبل احلوار بني 

ُ
الكثريين، ياّر بفهم النُّصوص امل

 األد�ن. هذه الوسائل قادرة أيااً على اإلسهام يف نشَِّر تعاليم الكنيسة.

وجودة حاليِّاً أو نؤيِّد منو أنظمة جديدة . باية حتقيق هذه األهداف، من املناسب أن ندعم وسائل ااتِّصال امل٧٣
مالئمة. إن تنشئة موظفني متخصصني يف هذا القطاع احليو ، ا من وجهة النَّظر الّتقنّية وحسب إمنا من 

ِال ضرورة ملّحة ا سيَّما يف ضوء الكرازة بإلجنيل.  النَّاحيتني العقائديّة واخللقّية أيااً، ا ت

املكانة اناّمة الَّيت حتتلها وسائل الّتواصل ااجتماعّية، فهي ا يسعها أن حتّل مكان . لكن باّض النَّظر عن ٧٤
الّتأّمل يف كلمة هللا، واستيعابا وتطبيقها باية اإلجابة عن تساؤات املؤمنني. بذا الشَّكل يولد لديهم َُلف مع 

ِام يف الّرسا َقدَّس وحبث وتعمق يف الّروحانيات والّت
ُ
. وفقا للظروف الرََّعويّة اخلاصَّة بكلِّ بلد يف ]٧٢[لةالكتاُ امل
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أسبوٌع سنوٌ  للكتاُ  على أن يتبعها، إذا اقتاِت الاَّرورة ذل،، ،سنٍة كتابّيةٍ  املنطقة، ميكن اإلعالُن عن
َقدَّس

ُ
 .]٧٣[امل

 وحياة األسرارالّبيتورجيِّا 

. كانِت الّليتورجيِّا، على مرِّ الّتاري ، بلّنسبة ملؤمين الشَّرق األوسط، عنصرًا أساسيًِّا للوحدة الرُّوحّية والشَّرِكة. ٧٥
ِة، على تقليد الّرسل املستمّر واملتنامي يف الّتقاليد اخلاصَّة بكنائس الشَّر  ق يف الواقع، تشهد الّليتورجيًِّا وبطريقة مميِّ

. إن جتديد النُّصوص وااحتفاات الّليتورجّية، حيث تقتاي الاَّرورة ذل،، قد يسمح للمؤمنني بن  والاُر
يفهموا متاما الّتقليد، بإلضافة إىل الاىن الكتاّيب واابئّي والالهوّيت والّروحّي لليتورجيِّا، ضمن خية الّسرِّ الَّذ  

. ينباي أن ينفذ هذا املشروع، ضمن حدود املمكن، بلّتعاون مع الكنائس الَّيت ليست يف َشرِكة ]٧٤[تقود إليه
على الّتقاليد الّليتورجّيا نفسها. بب أن يرتكِ التَّجّدد الّليتورجّي املرجّو على كلمة  تمة، لكنَّها مؤمتنة هي أيااً 

هللا، على الّتقليد اخلاّص بكل كنيسة، وعلى املعطيات الالهوتّية واألنرتوبولوجيِّا املسيحيِّة اجلديدة. وسيحمل مثاره 
، ٦م بعمق داخل احلياة اجلديدة يف املسيح (راجع روم إذا اكتسب املسيحيُّون القناعة بنَّ حياة األسرار ُتدخله

 )، نبع الشَّرِكة والشَّهادة.١٧، ٥كو  ٢؛ ٦-١

سة لوحدة األسقفّية والكنيسة  -. مثَّة رابٌط حيوّ  بني الّليتورجّيا٧٦ مصدر حياة الكنيسة وذروتا، واملؤسِّ
يتورجيَّا عن هذا الواقع، خصوصا خالل ااحتفال وخدمة بطرس الَّذ  حيافظ على هذه الوحدة. تعيِّ اللّ  -اجلامعة

اإلفخارسّيت الَّذ  يتم بحتاد، ا مع األسقف وحسب، بل، وقبل كّل شيء، مع الباب ومع كّل هيئة األساقفة 
 وكّل اإلكلريوس والشَّعب بسره.

ااُ واابن والّروح  . من خالل سّر املعموديّة، الَّذ  ُمينح بسم الثّالوث األقدس، ندخل يف َشرِكة مع٧٧
)، حياة إميان ١٢، ٢؛ كو ١٤-١١، ٦القدس، ونصبح مشابني للمسيح، لنعيش حياة جديدة (راجع روم 

). املعموديّة جتعلنا عاّوًا يف جسد املسيح، الكنيسة، بكورة وتطّلع ٣٨، ٢؛ أع ١٦-١٥، ١٦وتوبة (راجع مر
فاملعمدون، ولكو�م دخلوا يف َشرِكة مع هللا، هم مدعوون ). ١٩، ٥كو   ٢البشريّة املتصاحلة مع املسيح (راجع 

ألن يعيشوا هنا واان بَشرِكة أخويَّة بني بعاهم بعاا، مع تنمية تاامن حقيقّي مع بقي أعااء العائلة البشريّة، 
اد الّشُبان بدون أّ  متييِ يقوم على العرق أو الّدين، على سبيل املثال. يف هذا الّسياق، ينباي الّسهُر على إعد

 والبالاني لنيل األسرار بشكل معّمق وعلى مديف ليس بقصري.

. تعتي الكنيسة الكاثوليكّية أنَّ املعموديّة، الَّيت ُمنحت وفق األصول، هي "ربط الوحدة الّسر  القائم بني ٧٨
. فليبصِر النُّوَر، بدون َخري، اّتفاق مسكوّين حول ااعرتاف املتبادل بملعموديّة بني ]٧٥[الَّذين جتّددوا به"
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الّتوّصل احقا إىل الوحدة الّتاّمة يف اإلميان الكنيسة الكاثوليكّية والكنائس الَّيت تقيم معها حوارا مسكونّيًا بدف 
ِئّياً على هذا األمر.  الّرسوّيل! إنَّ مصداقّية الّرسالة والشَّهادة املسيحّيتني يف الشَّرق األوسط تعتمد ج

س اإلفخارستيِّا، الَّيت حتتفل فيها الكنيسة بسرِّ موت وقيامة يسوع املسيح العظيم من أجل خالص ٧٩ . تؤسِّ
ِيولوجّيًا من خالل هذه الكثري  ين، الشَّرِكة الكنسّية وتقودها حنو متامها. وقد جعل منها القديس بولس مبدأ إكلي

ِِ الواحِد" ( ًِا واحًدا، وَحنُن ُكلُّنا َنشَرتُِ  يف هذا اخلُب كو   ١العبارات: "فَنحُن على َكثَرتِنا َجَسٌد واِحٌد ألنَّ هناَ  ُخب
تتأّمل يف رسالتها جرَّاء اانقسامات واانشقاق، وا ترغب يف أن يؤول اجتماُع ). تل، الكنيسة الَّيت ١٧، ١٠

)، كنيسُة املسيح ترجو بشاف اقرتاُ اليوم الَّذ  يتناول فيه مجيُع ٣٤-١٧، ١١كو   ١أعاائها إىل الشَِّر (راجع 
 املسيحيِّني اخلبِ نفَسه يف اّحتاد اجلسد الواحد.

تّيا، تعيش الكنيسة اخلية اليومّية لشَّرِكة أعاائها من أجل الشَّهادة اليومّية . بواسطة ااحتفال بإلفخارس٨٠
داخل التمع، الَّذ  هو بُعد أساسّي للرجاء املسيحّي. بذا تدرُ  الكنيسُة الوحدَة اجلوهريَّة للرجاء اإلسكاتولوجّي 

ِام يف العامل، عندما حتيي ذكريف تدبري اخلالص: من الّتجّسد إىل  اليء الثّاين للمسيح. ميكن الّتعّمُق بشكل ولاللت
أفاَل يف هذا املفهوم يف زمٍن َضُعَف فيه البعُد اإلسكاتولوجّي لنميان، وحيث املعىن املسيحّي للتاري ، كمسرية 
جتد كمانا يف هللا، يتالشى على حساُ مشاريع تنحصر بافاق البشريّة وحسب. على خطى عدد ا حيصى 

والّرهبان، بحثني عن املطلق، سيعرف املسيحّيون املقيمون يف الشَّرق األوسط، كحّجاج سائرين حنو من النُّسا  
هللا، كيف بدون يف اإلفخارستيا القّوة والنُّور الالزمني للشهادة لنجنيل، سائرين غالبًا عكس الّتيار وعلى الّرغم 

ِون إىل شفاعة األبرار والقديسني  والشَّهداء واملعّرفني ومجيع األشخاص الَّذين أرضوا هللا،  من القيود اجلّمة. سريتك
 كما ترمن ليتورجّياتنا الشَّرقّية والاربّية.

الَّذ  أمتىن مع مجيع يبء الّسينوُدس أن يتجّدد بلفهم واملمارسة وسط  -. يشكل سّر الّتوبة واملصاحلة ٨١
ذَبِح ... ]٧٦[دعوة لتوبة القلب -املؤمنني

َ
ُم قُربَنَ، إىل امل . يف الواقع يقول املسيح بوضوح: "وإذا ُكنَت تـَُقدَّ

). إنَّ سّر الّتوبة هو هبة ينباي أن يتمَّ تقبّـُلها وتطبيُقها بفال ما ٢٤-٢٣، ٥اَذَهْب أوًَّا وصالِـْح أخاَ " (مت 
أيااً. إن ممارسته املتكّررة ا يسعها إا أن تعِّز ُميكن. فسّر الّتوبة واملصاحلة ميحو بلطّبع اخلطا� لكنه يشفي 

تنشئَة الاَّمري واملصاحلة، وتساعَد على َّطي املخاوف املتعددة والّتصد  للعنف. ألنَّ هللا وحده يهب السَّالَم 
لّذاكرة الفرديّة ). يف هذا الّسياق أحثُّ الّرعاَة واملؤمنني، الَّذين يف عهدِتم، إىل تنقية ا٢٧، ١٤احلقيقّي (راجع يو

واجلماعّية بستمرار عن طريق نبذ األحكام املسبقة والقبول املتبادل والّتعاون مع األشخاص ذو  اإلرادة الصَّاحلة. 
ِيِ كّل مبادرة من أجل السَّالم واملصاحلة، حّىت وسط ااضطهادات، ليصريوا تالميذاً  أحّثهم أياًا على تع

). من املالئم أن تصبح "الّسرية الصَّاحلة" ١٢-٣، ٥طويبات (راجع مت حقيقيِّني للمسيح، وفقا لروح التّ 
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) ألّ�ا ترتكِ إىل ٢١-٢٠، ١٣) مبثالّيتها، مخرية العجينة البشريّة (راجع لو ١٦، ٣بط  ١للمسيحيِّني (راجع 
 ).١٦، ١بط  ١؛ ٤، ١؛ يع ٤٨، ٥املسيح الَّذ  يدعو إىل الكمال (راجع مت 

 الصَّالة واحلج

كَّدِت اجلمعيُِّة اخلاصَّة لسينودس األساقفة من أجل الشَّرق األوسط بشدة على ضرورة الصَّالة يف حياة . أ٨٢
ا يبّدنا، ويدَع كلُّ مؤمن املسيَح يعيش يف داخله (راجع غل  ). إنَّ ٢٠، ٢الكنيسة، كي ترت  هذه األخريُة ربَّ

الة مصدرها، كما أظهر يسوُع نفُسه عندما اختلى بذاته فعالّية رسالة الكرازة بإلجنيل والشَّهادة جتد يف الصَّ 
للصالة خالل األوقات املصرييّة من حياته. فبواسطة اانفتاح على عمل روح هللا، ومن خالل الصَّالة الشَّخصّية 

لتنمُّ الّرغبُة يف ). ف٥، ٥واجلماعّية، يُدِخل املؤمُن إىل العامل غَىن احملّبِة ونوَر الّرجاء الّلذين بداخله (راجع روم 
الصَّالة لديف رعاة شعب هللا ولديف املؤمنني، كي يبقى َُملهم بوجه املسيح مصدَر وحي على الّدوام لشهادتم 

). إنَّ األوضاع البشَّرِيّة ١، ١٨وأعمانم! أوصى املسيح تالميذه بملثابرة على الصَّالة من غري ملل (راجع لو
ِمية. مع ذل، يوصي  -والقلق والّرغبة اجلاحمة يف الّسلطة النَّامجة عن األكنّية -املؤملة قد تُلد اإلحباط وفقدان الع

ا "خيمة ااجتماع" احلقيقّية (راجع خر )، املكان املمّيِ للشَّرِكة مع هللا ٣٤، ٤٠املسيح بملداومة على الصَّالة. إ�َّ
عن وادته والَّذ  حيمل لنا اخلالص: عمانوئيل،  ومع البشَِّر. دعوك ا ننسى معىن اسم الطّفل الَّذ  أعلن إشعيا

 ). يسوع هو عمانوئيلنا، "هللا احلقيقّي معنا". فلنتوسل إليه حبرارة!.٢٣، ١؛ مت  ١٤، ٧"هللا معنا" (راجع أش

. أصبح الشَّرق األوسط، أرَض الوحي الكتاّيب، منذ القدم غاية مفّالة للحّج بلّنسبة للمسيحيِّني العديدين ٨٣
ذين تتون من خمتلف أحناء العامل، ليقووا إميا�م ويعيشوا خية روحية عميقة. حيث َعّي هذا احلج عن مسرية الَّ 

توبة، تعكس عطشًا حقيقّيًا إىل هللا. ا بّد أن يعود احلّج الكتاّيب احلاّيل إىل هذا احلدس األّويل. إّن احلّج صُو 
َقدَّسة والّرسولّية 

ُ
اندرج يف إطار الّتوبة من أجل اارتداد والبحث عن هللا من خالل الّسري وإذا ما  -األماكن امل

، إذ متَّ عيشه بميان وعمق. اتّباٍع للمسيح قادر على أن يتحّول بحلقيقة إىل -على اخلطى الِّمنّية للمسيح والّرسل 
تاري  الكتاّيب، الَّذ  يرسم يتيح هذا احلّج للمؤمنني، يف مرحلة احقة، الاوص أكثر فأكثر يف الاىن املرئّي لل

ِارات الشَّهداء والقدِّيسني،  أمامهم أهم مراحل تدبري اخلالص. من املناسب أيااً أن يرافق احلجَّ الكتاّيب حج  إىل م
 الَّذين من خالنم َتعبد الكنيسُة املسيَح، مصدر استشهادهم وقداستهم.

 - ١، ٢٥والواثق للمجيء الّنهائّي للعريس (راجع مت  . بلطّبع، فإنَّ الكنيسة تعيش يف اانتظار اليقظ٨٤
، وا تنحصر مبكان ُمَقّدس، مهما كانت ١٣ ). وتَتذّكر، اتِّباعًا ملعلِمها، أنَّ العبادَة احلقيقيَِّة هي بلّروِح واَحلقِّ

ِيّة أو الّدينّية يف وعي املؤمنني (راجع يو كلُّ معّمد، تشعر بحلاجة   ). إنَّ الكنيسَة، وفيها٢٣. ٢١، ٤أمهّّيته الّرم
ِام مبسرية توبة  املشروعة للرجوع إىل الينابيع. يف األماكن الَّيت شهدت أحداث اخلالص، ليتمكن كّل حاجٍّ من االت



لربّه، وإباد دفعة جديدة. أَمتىنَّ أن يتمكََّن مؤمنو الشَّرق األوسط أن يصبحوا هم أنفسهم حجاجا يف هذه 
َقدَّسة. إىل ذل،، فلتساعد األماكن الَّيت قدَّسه

ُ
ُُّ نفّسه، ويستطيعوا الوصول ُحبرِّيّة وبدون تقيِّيد إىل األماكن امل ا الّر

ز�رات احلجِّ يف هذه األماكن املسيحيِّني غري الشَّرقيِّني على اكتشاف غىن الكنائس الشَّرقّية، الّليتورجّي والّروحّي. 
 املسيحّية على البقاء بمانة وإقدام يف هذه األراضي املباركة.ولتساعد أيااً يف مؤازرة وتشجيع اجلماعات 

 الاشارة واحملّاة: رسالة الكنيسة

. إنَّ نقل اإلميان املسيحّي هو رسالة جوهريّة للكنيسة. َلقد دعوُت كلَّ مؤمين الكنيسة لتجديد البشارة، ٨٥
لنجابة بشكل أفال على حتّدّ�ت عامل اليوم. وكي تعطي مثارها، ينباي أن تبقى يف األمانة لنميان بيسوع 

ُر!" (راجع  )، هكذا هتَف القّديُس بولس. ترغب هذه البشارة ١٦، ٩كو ١املسيح. "الَويُل يل إْن ُكنُت ا أُبشِّ
ة، بتوعية املؤمن بنَّ شهادَة حياتِه تُعطي كلمَته قوةً  ، عندما َبرؤ ]٧٧[املتجّددة، ا سيَّما يف هذه األوضاع املتاريِّ

على الكالم عن هللا عالنية وبشجاعة، ُمعلنًا بشريف اخلالص السَّارّة. كما أن الكنيسَة الكاثوليكيَِّة مجعاء يف 
ِام بلبشارة ذاتا، مع األخذ يف ااعتبار بتمييِ الوضع الثّقاّيف  الشَّرق األوسط مدعوَّة، مع الكنيسة اجلامعة، لاللت

ا قبل كّل شيء دعوٌة لتبشري نفِسها جمّددا من  وااجتماعّي احلاّيل، مدركة تطّلعات هذا الوضع وحمدوديّتها. إ�َّ
خالل الّلقاء مع املسيح، دعوٌة موجَّهة لكلِّ مجاعة كنسّية، ولكلِّ فرٍد من أعااِئها. هكذا ذّكر الباب بولس 

ر. هذا هو برهاُن احلقيقِة وحجُر زاوية البشارة: فال يعقل أنَّ إنساكً  الّسادس: "إنَّ َمْن تلقَّى البشارَة عليه أن يُبشِّ
 .]٧٨[قد قبل الكلمة وأعطى نفسه للملكوت بدون أن ُيصبَح شخصاً بدوره يشهد ويبّشر"

. إنَّ الّتعّمق بملعىن الالهوّيتِ والّرَعو ِّ نذه البشارة عمل هاّم "ملقاحة العطيِّة الَّيت ا ُتوصف، والَّيت أرادها هللا ٨٦
َك أن نشاركه حيا . إنَّ َمًال كهذا ينباي أن يكون منفتحا على البعدين، املسكوين ]٧٩[َته نفَسها"لنا، ماحنًا إ�َّ

 ملرتبطني بلّدعوة والّرسالة اخلاّصتني بلكنيسة الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط.وبني األد�ن، وا

ا عطّيٌة من الّروح ٨٧ . منذ سنني عديدة تتواجد احلركاُت الكنسّيُة واجلماعاُت اجلديدة يف الشَّرق األوسط. إ�َّ
لِّ مجاعة، وضُع موهبتة اخلاصَّة يف )، ينباي على كلِّ واحد وك١٩، ٥يت ١لعصرك. ولكي ا ينطفئ الّروُح (راجع 

). إنَّ الكنيسَة الكاثوليكيَِّة يف الشَّرِق األوسط ُتسُر بشهادة اإلميان والشَّرِكة ٧، ١٢كو  ١خدمة اخلري العام (راجع 
األخويّة نذه اجلماعات، حيث بتمع مسيحّيون من كنائَس عديدٍة، بنسجاٍم وبدوِن الّسعي لاّم ااخرين. 

ُع  أعااَء هذه احلركات واجلماعات على أن يكونوا صنَّاع َشرِكة وشهوَد السَّالم اايت من هللا، بّحتاد مع أشجِّ
األسقف احملّلّي وحبسب توجيهاته الّرَعويّة، مع األخذ يف ااعتبار تري  وليتورجّيا وروحانّية وثقافة الكنيسة 

. وليظهروا هكذا تعلَّقهم الّسخّي، ورغبَتهم يف خدمة الكنيسة احملّلّية والكنيسة اجلامعة. وأخريا ليعّي ]٨٠[احملّلّية
 يف الّتنوّع وليساعد يف البشارة املتجّددة. انسجامهم الصَّحيح عن الشَّرِكة
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. إنَّ كال من الكنائس الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط هي وريثة اانطالق الّرسوّيل، الَّذ  محل البشريف الّسارّة ٨٨
�م ألراٍض بعيدة، وهي مدعّوٌة أيااً لتجديد روحها الّتبشرييّة، من خالل تنشئة وإرسال رجال ونساء فخورين بميا

بملسيح املائت والقائم من املوت، وقادرين على إعالن اإلجنيل بشجاعة، سواء يف املنطقة أو يف أراضي املهجر، 
الَّيت تدخل يف إطار البشارة املتجددة، ستكون حال  سنة اإلميان . إنَّ ]٨١[أو حّىت يف بلدان أخريف من العامل

ِيِ بشارة داخلّية لكنائس املنطقة، ولرتسي  الشَّهادة املسيحّية. أن نُعلن ابن  ِا رائعا لتع عيشها بيقني عميق، حاف
ِِمة هللا املائت والقائم من املوت، ا ملخّلص الواحد واألوحد للجميع، نو واجٌب جوهر   للكنيسة ومسؤولّية مل

) " ). تنعم الكنيسة، أمام هذه ٤، ٢يت  ١لكلِّ معّمد. "فإن هللا يُريُد أْن َخيُلَص مجيُع النَّاِس ويَبُلاوا إىل َمعرَِفِة اَحلقِّ
ُّ القائم، الَّذ  املهّمة امللّحة واملتطّلبة، وداخل إطار متعدد الثّقافات وا ألد�ن، مبعونة الّروح القدس، عطّية الّر

ُع املقاطعات  يواصل مساعدة خاصَّته، وبكنِ الّتقاليد الّروحّية الكييف الَّيت تساعد يف البحث عن هللا. أشجِّ
د روحّي. ويف هذه الكنسّية واجلمعّيات الّرهبانّية واحلركات على تنمية روح البشارة احلقيقّية، فتكون نم شهادة َجتَدّ 
 املهمة، تستطيع الكنيسة الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط ااعتماد على دعم الكنيسة اجلامعة.

. منذ زمن بعيد، تعمل الكنيسة الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط بفال شبكة مؤّسسات تربويّة واجتماعّية ٨٩
ا تعانق دعوة يسوع "ُكَل َمرٍَّة َعِملْ  ، ٢٥ُتم هذا لواحٍد من إخويت َهؤاِء الصَّااِر، فلي َعِملُتموُه!" (مت وخرييّة. إ�َّ

). وترافق إعالن اإلجنيل بعمال احملّبة، وفقا لطبيعة احملّبة املسيحّية نفِسها، وتلبية للحاجات املباشرة للجميع، ٤٠
ِاُ واإليديولوجيِّات، وذل، فقط بدف أن  ِل عن األح حتيا على األرض حمّبة هللا أ�ًَّ كانت د�نتهم، ومبع

التمع، معّيًة عن رغبته يف بناء السَّالم  . تقدِّم الكنيسُة، من خالل شهادة احملّبة، إسهامها حلياة]٨٢[للبشَّرِ 
 الَّذ  حتتاجه املنطقة.

. إنَّ يسوع املسيح جعل نفسه قريبا من األشد ضعفا. وبتّباع مثله، تعمل الكنيسة يف خدمة استقبال ٩٠
لَّ األطفال يف دور احلاانة واأليتام، ويف خدمة الفقراء واألشخاص ذو  ااحتياجات اخلاصَّة، واملرضى وك

شخٍص حمتاٍج، كي تكون على الّدوام أكثر تفاعًال يف التمع اإلنساين. تؤمن الكنيسة بلكرامة، غِري القابلة 
 ً للجدل، لكلِّ شخٍص بشر  وتعبد هللا، اخلالق وااُ، من خالل خدمة خليقته احملتاجة عي مساعدتا ماّد�ِّ

ِيّة، والَّيت ا تسعى إاّ وروحيِّاً. ومن أجل يسوع، اإلله اَحلّق واإلنسان ا َحلّق، تقوم الكنيسة خبدمتها يف تقدمي الّتع
للتعبري عن حمّبة هللا للبشَّرِيّة. أودُّ هنا أن أعّي عن إعجايب وتقدير  لكلِّ األشخاص الَّذين يكّرِسون حياَتم نذا 

 اندف النَّبيل، أمنحهم بركة هللا.

واملعاهد العليا واجلامعات الكاثوليكّية يف الشَّرق األوسط. ويقوم الّرهبان  . كثرية هي مراكِ الّرتبّية واملدارس٩١
والرّاهبات والَعلمانّيون العاملون فيها بعمل رائع أحيِّيه وأشّجعه. إنِّ هذه املؤسَّسات الّرتبويَِّة الكاثوليكيَِّة تستقبل 

. ]٨٣[البعد عن الّرغبة يف ضّم ااخرين تالميذًا أو طالًب من كنائَس أخريف ود�كت أخريف، وهي بعيدة كلَّ 
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ا ُتظهر بطريقٍة جليٍَّة اإلمكانّية القائمة يف  ولكو�ا أدواِت ثقافٍة ا تقدر بثمن لتنشئة الشَّباُ على املعرفة، فإ�َّ
ِا�  الشَّرق األوسط للعيش َمَعًا يف ااحرتام والّتعاون، من خالل الّرتبّية على الّتسامح والبحث املتواصل عن امل

ِها من خال ِي ا متنّبهة أياًا للثقافاِت احملّليِِّة الَّيت ترَغُب يف تع ل تقوية العناصر اإلبابّية فيها. إنَّ اإلنسانية. إ�َّ
تاامنًا كبريًا بني األهل والّطالُ واجلامعات واألبرشيات، مؤيَّدًا بصناديق املساعدة، سيسمح بتوفري إمكانيِّة 
الّتعليم للجميع، ا سيَّما أولئ، احملرومني من املوارد الاَّروريّة. وتطلب الكنيسة أياًا من خمتلف املسؤولني 

سيِّني دعم هذه املؤسَّسات الَّيت، ومن خالل نشاطها، تتعاون َحّقا وبفعالّية من أجل اخلري العام، وبناء الّسيا
 .]٨٤[مستقبل خمتلف لألمم

 الّتعبيم املسيحّي والّتنشئة املسيحّية

. يذّكر القدِّيُس بطرس يف رسالته األوىل "وكونوا يف ُكلِّ حٍني ُمسَتِعدِّيَن لِلرَّدِّ على ُكلِّ َمْن َيطُلُب ِمنُكم َدليًال ٩٢
أ). لقد كل املعمدون عطية اإلميان، وهي ١٦ – ١٥، ٣" (على الرَّجاِء الَّذ  فيُكم. وليُكْن ذِلَ، ِبَوداَعٍة وَاحرتامِ 

ا أياًا بصراحة وربطة جأش (راجع أع ، ٤تُلِهم حياَتم كلَّها وتقودهم للتعبري عنها بلطف واحرتام لألشخاص، إمنَّ
َقدَّسة، والّدخول يف معرفة العقيدة٢٩

ُ
املوحاة، وتناغم  +). وعليهم أن يتعلَّموا بطريقة مالئمة ااحتفال بألسرار امل

. إنَّ تنشئَة املؤمنني هكذا، هي متوّفرة، قبل كّل شيء، يف الّتعليم املسيحّي، وقدر املستطاع،  احلياة والعمل اليوميِّ
 يف الّتعاون األخوّ  بني خمتلف الكنائس.

هادة. فكلمة هللا املعلنة . إن الّليتورجيِّا، وبلّدرجة األوىل ااحتفال بافخارستّيا، مدرسة إميان تقود إىل الشَّ ٩٣
بطريقة مالئمة ينباي أن تقود املؤمنني إلعادة اكتشاف حاورها وفعاليتها يف حياتم وحياة أكس اليوم. إنَّ الّتعليَم 
ِة أساسّية، وكما أشرت سابقا، ا بدَّ ِمن تشجيع قراءته وتعليمه، وكذل،  املسيحيَّ للكنيسة الكاثوليكّية ركي

، ويف ملخص العقيدة ااجتماعّية للكنيسة س للعقيدة ااجتماعّية للكنيسة، املشروح خصوصًا يفالّتعليم امللمو 
. وليساعد واقُع احلياة الكنسية الشَّرق األوسطّية، والّتعاون يف خدمة احملّبة، يف ]٨٥[وثئق التعليم البابو  الكييف

 إعطاء هذه الّتنشئة بُعداً مسكونّياً، حبسب خصوصّية كّل مكان وبّتفاق مع الّسلطات الكنسّية املختّصة.

ِام املسيحيِّني داخل الكني٩٤ ً . إىل ذل،، سيتقّويف الّت سة واملؤّسسات املدينة بتنشئة روحّية متينة. ويبدو ضرور�َّ
إىل كنوز يبء  -ا سيَّما الَّذين يعيشون يف الّتقاليد الشَّرقيِّة ونظرا لتاري  كنائسهم -تسهيُل وصول املؤمنني

يف حتقيق هذه األمنّية الكنيسة واملعلِّمني الّروحيِّني. أدعو الّسينوُدسات وبقي انيئات األسقفّية للتفكري جدّ� 
بشكل تدربّي، والّتفعيل الالزم لدراسة علم اابء الَّذ  سُيكّمل الّتنشئة الكتابيِّة. ويعين ذل،، قبل كّل شيء، 
أن يَارف الكهنة واملكّرسون واإلكلرييكّيون أو املبتدئون، من هذه الكنوز، لتعميق حياتم اإلميانّية، كي يتمكَّنوا 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftn84
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftn85


، وتعاليم القدِّيسني والقدِّيسات، ستساعد  احقا من مقاحت ها بثقة. إنَّ تعاليم املعلِّمني الّروحيِّني للشَّرق والاُر
 كلَّ َمن يبحث َحّقاً عن هللا.

  

  

 اخلامتة

َََْف أَيُّها الَقطيُع الصَّاري" (لو ٩٥ )، بكلمات املسيح هذه أرغُب يف تشجيِع كّل الّرعاة واملؤمنني ٣٢، ١٢. "ا 
املسيحيِّني يف الشَّرق األوسط على إبقاء شعلة احلّب اإلنّي، وبشجاعة، حّية يف الكنيسة وأماكن حياتم 

كاملتني كما أرادمها املسيح. وهكذا أيااً، سُتاين   وعملهم. فهكذا، سيحتفظون حبقيقة وبرسالة الكنيسة
الّتنوعات، املشروعة والّتارخيّية، الشَّرِكة بني املعمَّدين، ومع ااُ وابنه يسوع املسيح الَّذ  بدمه يُطّهر من كّل 

األوىل  ). يف فجر املسيحّية، كتب القدِّيُس بطرس، تلميُذ يسوع املسيح، يف رسالته٧ - ٦، ٣يو ١خطيئة (راجع 
إىل اجلماعات املؤمنة يف يسيا الّصاريف والَّيت كانت تعاين املصاعب. ومع مطلع هذه األلفيِِّة اجلديدة، كان من 
اجليِِّد أن بتمع يف سينودس، حول خليفة بطرس، رعاٌة ومؤمنون من الشَّرق األوسط ومن أماكن أخريف، للصالة 

احلرج حيثّان على الصَّالة والنَّشاط الّرَعوّ . إن الظُّروَف احلاليَِّة امللّحة،  والّتفكري َمَعاً. فاحلاجة الّرسولّية والوضع
من  -على ضوء إعادة قراءة الّرسالة األوىل للقديس بطرس -وظلم األوضاع املأَسويّة الكثرية، يدعواِن إىل ااحتاد

والشَّرِكة الَّيت أرادها ربُّنا وإننا مها اان أجل الشَّهادة َمَعًا للمسيح املائت والقائم من املوت. أن نكون َمَعاً، 
كي   -حّىت وإن كان مشروعا –ضروريّتان أكثر من أ  وقت ماى. لناع جانبا كّل ما يبدو سبب عدم رضى

نرّكِ اهتمامنا بقلب واحد على الشَّيء الوحيد الاَّرور : أن َجنمع يف اابن الوحيد مجيَع البشِر والعامل كّله (راجع 
 ).١٠. ٥، ١و أف  ٢٩، ٨رو 

)، وعليه بىن كنيسَته ١٧ - ١٥، ٢١. َلقد أوكَل املسيُح لبطرس الّرسالَة اخلاصَّة بن يرعى خرافه (راجع يو ٩٦
). ونذا فإنَّ خليفة بطرس ا ينسى حمن ويام املؤمنني بملسيح، وا سيَّما العائشني يف ١٨، ١٦(راجع مت 

معهم روحّياً. ونذا، وبسم هللا، أدعو القادة الّسياسيِّني والدينيِّني للمجتمعات  الشَّرق األوسط. إنَّ الباب يّتحدُ 
ا استئصال أسباُ وجودها. أطلب إليهم أن يعملوا كّل شيء   للعمل، ا فقط من أجل َفيف هذه ااام، إمنَّ

 كي يعّم السَّالم أخريا.

َقدَّسَة وأورشليَم الّسماويّةَ املدين -. أيااً، لن ينسى الباب أبداً أنَّ الكنيسة٩٧
ُ
ِّاوية  -َة امل حيث املسيح هو حجر ال

)، والَّذ  كَل بنفِسه رسالة ااعتناء با على األرض، هي مبنّية على أسس مرّصعة جبواهر ٧. ٤، ٢بط١(راجع 



رة والكنيسة الالتينّية ). متثِّل الكنائس الشَّرقّية املوقَّ ٢٠ - ١٩. ١٤، ٢١من مجيع األنواع، ملّونة ومثينة (راجع رؤ 
، ٢٢هذه اجلواهر الالمعة الَّيت تتواريف يف سجود أمام "َ�َر احلياِة الصاِيف َكالبلَّوِر يَنَبُع ِمْن َعرِش هللا واَحلَمِل" (رؤ

١.( 

)، أدعو مجيع ٤، ٢٢. وكي يتمكَّن البشُر ِمن مشاهدة وجه هللا واحه املكتُو على جباههم (راجع رؤ٩٨
الكاثولي، لالستسالم إلرشاد روح هللا، وتوطيد الشَّرِكة أكثر فأكثر فيما بينهم، وعيشها يف أخّوِة متواضعة املؤمنني 

وفرحة. أعرف أن بعض الظُّروف قد تقود أحياك إىل امليل حنو مالءمات تّدد بقطع الشَّرِكة اإلنسانّية واملسيحّية. 
). إنَّ نوَر املسيح (راجع ١٩ - ١٥، ٣ا يرضي هللا (راجع رؤ إنَّ هذا حيدث ولألسف كثريا، ولكنَّ هذا الفتور

)، فلكي نصبح سراجاً ٩، ٢بط ١) يريد أن يبلغ زوا� األرض واإلنسان، حّىت األكثر ظالماً (راجع ٤٦، ١٢يو 
 - ١٥، ١٦)، ولنتمكَّن من الشَّهادة يف أ ِّ مكاٍن (راجع مر ٣٦ - ٣٣، ١١حيمل النُّوَر الوحيد (راجع لو

)، تركني وراءك أعمال الظَّالم العقيمة ١٤، ٧)، من املهمِّ اختيار الطّريق الَّذ  يقود إىل احلياة (راجع مت ١٨
ِم (راجع رو١٤ - ٩، ٥(راجع أف   +).١٢، ١٣) ورافاني إّ�ها حب

)! ٣٣، ١٣. فلتتمّكن أخّوة املسيحيِّني من أن تصبح، بشهادتا، مخريًة يف العجني اإلنساّينِ (راجع مت٩٩
وليتمكَّن مسيحّيو الشَّرق األوسط، الكاثولي، وااخرون، ِمن أن يقدموا يف الوحدة وبشجاعة هذه الشَّهادة، غري 

ُ). إنَّ اجلماعَة املسيحيَِّة بسرِها ١٠، ٢الّسهلة، إمنا املعّظمة، من أجل املسيح، لَنِيل إكليل احلياة (راجع رؤ
؛ ١٠، ٤٨؛ أش ١٠] ٦٥[ ٦٦يت يعيشها بعض أخوتنا وأخواتنا (راجع مِتشّجَعهم وتدعمهم. لتكِن احملنة الَّ 

)، سببًا يف تقوية األمانة وإميان اجلميع!. ولتحّل "عليكم وافر الّنعمة والسَّالم... السَّالم عليكم مجيعا ٧، ١بط١
 )!١٤، ٥؛  ٢، ١بط١أنتم الَّذين يف املسيح" (

) بسبب "اخلصومات" الَّيت محلها ٣٥ - ٣٤، ٢يسة قد طُعن (راجع لو . إنَّ قلَب مرمي، أُّم هللا وأُّم الكن١٠٠
ابُنها اإلنّي، أ  بسبب املعارضة والعدائّية لرسالة النُّور الّلتني واجههما املسيح، وتواصل الكنيسة، جسُده الّسرّ ، 

. وستعرف جمّددًا مرمي، عيشهما. فلتساعدك مرمي بمومتها، هي الَّيت تكرمها الكنيسة كّلها، يف الشَّرق والا ُر
الُكلِّيِّة القداسة، الَّيت سارت بيننا، كيف تقدم احتياجاتنا ابنها اإلني. إ�ا أياًا تقدم لنا ابنها. فلنصِغ إليها هي 

 ).٥، ٢!" (يومهما قال لكم فافعلوهالَّيت ُتشّجعنا على الّرجاء "

 ،٢٠١٢ي أُعطي يف بريوت، لبنان، يف الرّابع عشر من أيلول/سبتم
 عيد الصَّليب املمجد، يف الّسنة الثّامنة من حيييت.
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ة اخلاصَّة لسينودس األساقفة من أجل الشرق عظة قّداس افتتاح أعمال اجلمعيّ  بندكُتس الّسادس عشر، ]١[
 .٨٠٥)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢): أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٠( األوسط

 .٤ املقرتح راجع ]٢[

؛ راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، قرار جممعي يف ٣٩ ، قانونجمموعة قوانني الكنائس الشرقّية ]٣[
رجاء جديد  ؛ يوحّنا بولس الثّاين، اإلرشاد الرسوّيل ما بعد الّسينودس١الكنائس الشرقّية الكاثوليكّية، رقم 

الَّذ   ٣٤٧-٣٤٦)، ص. ١٩٩٧( ٨٩: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٤٠)، رقم ١٩٩٧أ�ر/مايو  ١٠( للبنان
 ول بلتفصيل موضوع الوحدة بني التقليد الرسوّيل املشرت  والتقاليد الكنسيِّة الَّيت ولدت منها يف الشرق.تنا

): أعمال ٢٠١٠كانون األّول ديسمي   ٢٤( عظة قّداس منتصف الليل راجع بندكُتس الّسادس عشر، ]٤[
 .٢١-١٧)، ص. ٢٠١١( ١٠٣الكرسّي الرسوّيل 

 .٩ املقرتح راجع ]٥[

 .١، رقم استعادة الوحدة راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، قرار جممعي يف احلركة املسكونّية، ]٦[

كانون   ٢٧( خطاُ إىل املشاركني يف اجلمعّية العاّمة لمع عقيدة اإلميان راجع بندكُتس الّسادس عشر، ]٧[
 .١٠٩)، ص. ٢٠١٢( ١٠٤)، أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١٢الثّاين/يناير 
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 .٨، رقم استعادة الوحدة راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، قرار جممعيِّ يف احلركة املسكونّية، ]٨[

: أعمال ٨٤-٨٣)، رقم ١٩٩٥أ�ر/مايو  ٢٥( ليكونوا واحدا راجع يوحنَّا بولس الثّاين، الرسالة العامة ]٩[
 .٩٧٢-٩٧١)، ص. ١٩٩٥( ٨٧الكرسّي الرسوّيل 

ِيِ وحدة املسيحيِّني، ]١٠[  ٢٥( دليل لتطبيق مبادئ احلركة املسكونّية وقواعدها راجع اللس البابوّ  لتع
 .١١١٩-١٠٣٩)، ص. ١٩٩٣( ٨٥): أعمال الكرسّي الرسوّيل ١٩٩٣يذار/مارس 

 .٢٤ة الكاثوليكيِّة، رقم راجع قرار جممعّي يف الكنائس الشرقيِّ  ]١١[

 .١٥، رقم استعادة الوحدة احلركة املسكونّية،راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، قرار جممعّي يف  ]١٢[

 .٢٧-٢٦قرار جممعّي يف الكنائس الشرقّية الكاثوليكّية، رقم  راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]١٣[

؛ ١٥، رقم استعادة الوحدة يكاّين الثّاين، قرار جممعي يف احلركة املسكونّية،راجع المع املسكوّين الفات ]١٤[
ِيِ وحدة املسيحيِّني، يذار/مارس  ٢٥( دليل لتطبيق مبادئ احلركة املسكونّية وقواعدها اللس البابو  لتع

 .١٠٨٨-١٠٨٦)، ص. ١٩٩٣( ٨٥: أعمال الكرسّي الرسوّيل ١٢٨-١٢٢)، رقم ١٩٩٣

ِيِ وحدة املسيحيِّني، ]١٥[  ٢٥( دليل لتطبيِق مبادئ احلركة املسكونّية وقواعدها راجع اللس البابو  لتع
 .١٠٩٢)، ص. ١٩٩٣( ٨٥: أعمال الكرسّي الرسوّيل ١٤٥)، رقم ١٩٩٣ارس يذار/م

ِم ، حيث ب٢٨ املقرتح راجع ]١٦[ عض املبادرات املقرتحة تتعلَّق بلصالحّيات الرعويِّة احملليِّة ومبادرات أخريف تلت
 با كّل الكنيسة الكاثوليكيِّة وُتدرس باتّفاق مع كرسيِّ بطرس.

 .٤٠ املقرتح راجع ]١٧[

): أعمال ٢٠٠٩أ�ر/مايو  ١٢، أورشليم (خطاُ يف مركِ هيشال شلومو راجع بندكُتس الّسادس عشر، ]١٨[
 .٤١ املقرتح ؛٥٢٣ - ٥٢٢)، ص. ٢٠٠٩( ١٠١الكرسّي الرسوّيل 

 .٥ املقرتح راجع ]١٩[

 .٤٢ املقرتح راجع ]٢٠[
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؛ بندكُتس ٨-٢، رقم نسانكرامة اإل راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، بيان يف احلُرِّيّة الدينيِّة ]٢١[
)، ٢٠١١( ١٠٣: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١١الرسالة مبناسبة ااحتفال بيوِم السَّالم العامليِّ  الّسادس عشر

كانون الثّاين/يناير   ١٠( خطاُ ألعااء الّسل، الدبلوماسيِّ املعتمد لديف الكرسي الرسويل ؛٥٨-٤٦ص. 
 .١٠٧-١٠٠)، ص. ٢٠١١( ١٠٣): أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١١

 .٢، رقم يف عصرك راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، بيان يف عالقة الكنيسة بألد�ن غري املسيحّية، ]٢٢[

خطاُ خالل اللقاء مع أعااء احلكومة، ممثّلني عن مؤّسسات اجلمهوريّة،  بندكُتس الّسادس عشر، ]٢٣[
)، أعمال الكرسّي ٢٠١١تشرين الثّاين/نوفمي  ١٩، (كوتونو، والّسل، الدبلوماسّي وممثّلني عن األد�ن الرئيسيِّة

 .٨٢٠)، ص. ٢٠١١( ١٠٣الرسوّيل 

: أعمال الكرسّي ٢٠٠٦رسالة ملناسبة اليوم العاملّي للمهاجرين والالجئني  راجع بندكُتس الّسادس عشر، ]٢٤[
)، ص. ٢٠٠٨( ١٠٠): أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠٠٨( كسابقه ؛٩٨٣-٩٨١)، ص. ٢٠٠٥( ٩٧سوّيل الر 

 .٧٦٦-٧٦٣)، ص. ٢٠١١( ١٠٣: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١٢كما ذكر سابقا  ؛٨٠٨-٨٠٤

 .١١ املقرتح راجع ]٢٥[

 .١٠و ٦ املقرتحني راجع ]٢٦[

 .١٢ املقرتح راجع ]٢٧[

 .١٥ املقرتح راجع ]٢٨[

 .١٤ املقرتح راجع ]٢٩[

لسينوُدس  قدَّاس اختتام اجلمعّية اخلاصَّة من اجل الشرق األوسط س الّسادس عشر، عظةبندكتُ  ]٣٠[
 .٨١٥)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢): أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٤( األساقفة

افتتاح اجلمعّية اخلاصَّة من أجل الشرق األوسط لسينودس  راجع بندكُتس الّسادس عشر، عظة ]٣١[
 .٨٠٥)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢): أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٠( األساقفة

الكنيسة يف مفهومها   رسالة ألساقفة الكنيسة الكاثوليكّية حول بعض أوجه راجع جممع عقيدة اإلميان، ]٣٢[
: ا ٨٤٤ - ٨٤٣)، ص. ١٩٩٣( ٨٥: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٣ - ١، ٩)، ١٩٩٢أ�ر/مايو  ٢٨( كشركة
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سيَّما املقطع األول: "ا ميكن فهم الكنيسة اجلامعة كمجموعة الكنائس اخلاصَّة أو كاحتاد للكنائس اخلاصَّة. فهي 
  سابق وفريد لكل كنيسة خاصَّة".ليست نتيجة شركة بينها، ولكنها، ويف سّرها اجلوهر ، هي واقع كياين وزمين

 .٢٣، نور األمم، فقرة د  يف الكنيسةدستور عقائ راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]٣٣[

 .٢، ١، بند ٩٢وق.  ٢ ،١، بند ٧٦، ق. جمموعة قوانني الكنائس الشرقّية راجع ]٣٤[

 .٩٧، ق. جمموعة قوانني الكنائس الشرقّية راجع ]٣٥[

 .١، بند ٨٣، ق. جمموعة قوانني الكنائس الشرقّية راجع ]٣٦[

/أكتوبر تشرين األول ١٦( أعطيكم رعاة راجع يوحنا بولس الثّاين، اإلرشاد الرسويل ما بعد الّسينودس ]٣٧[
 .٨٦٠ – ٨٥٩)، ص ٢٠٠٤( ٩٦: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٦)، فقرة ٢٠٠٣

)، فقرة ١٩٩٧أ�ر/مايو  ١٠( رجاء جديد للبنان اين، اإلرشاد الرسويل ما بعد الّسينودسيوحنا بولس الثّ  ]٣٨[
 .٣٦٤)، ص ١٩٩٧( ٨٩: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٦٠

 .٢٢ املقرتح راجع ]٣٩[

 .١، بند ١٩٢، ق قّيةقوانني الكنائس الشر  جمموعة ]٤٠[

 .٧ املقرتح راجع ]٤١[

 .٦-٤فقرة  الَرعويّة، قرار جممعي يف حياة الكهنة وخدمتهم راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]٤٢[

تشرين  ٢٢( الرسالة اخلتامّية للجمعّية اخلاصَّة من أجل الشرق األوسط لسينودس األساقفة، راجع ]٤٣[
تشرين  ٩( ٣٫١٥٩، النشرة الفرنسّية، عدد أوسريفاتوريه رومانويدة: جر ٤-٣)، فقرة ٢٠١٠األول/أكتوبر 
 .٢٣)، ص ٢٠١٠الثّاين/نوفمي 

 .١١فقرة  الَرعويّة، قرار جممعي يف حياة الكهنة وخدمتهم راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]٤٤[

–٥) فقرة ١٩٨٥يذار/مارس  ١٩( توجيهات أساسّية للتنشئة الكهنوتّية راجع جممع الرتبّية الكاثوليكّية ]٤٥[
١٠. 
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): أعمال الكرسّي ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٨( رسالة لنكلرييكيني راجع بندكُتس الّسادس عشر، ]٤٦[
 .٧٩٨ - ٧٩٣)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢الرسوّيل 

ّي الرسوّيل ): أعمال الكرس١٩٩٥أ�ر/مايو  ٠٢( نور الشرق راجع يوحنا بولس الثّاين، الرسالة الرسولّية ]٤٧[
 .٧٧٤ – ٧٤٥)، ص. ١٩٩٥( ٨٧

جتديد احلياة  يف ؛ دستور٤٤، فقرة عقائدّ  يف الكنيسة دستور راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]٤٨[
يذار مارس  ٢٥( احلياة املكرَّسة ؛ يوحّنا بولس الثّاين، اإلرشاد الرسوّيل ما بعد الّسينودس٥، فقرة الرُّهبانّية
 .٤٠٤ – ٤٠٣و ٣٨٨ - ٣٨٧) ص. ١٩٩٦( ٨٨: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٣٠، ١٤) فقرة ١٩٩٦

 .٢٦ املقرتح راجع ]٤٩[

ِام  .اانطالق من املسيح راجع جممع مؤّسسات احلياة املكرَّسة ومجعيَّات احلياة الرسولّية، توجيهات ]٥٠[ الت
؛ ٥١٠ – ٣٧٢، ص. Ench. Vat. 21): ٢٠٠٢ايو أ�ر/م ١٩( متجّدد للحياة املكرَّسة يف األلفّية الثّالثة

-٥)، ص ٢٠٠٢أيلول/سبتمي  ١٠( ٢٫٧٤١، عدد ٤٣، النشرة الفرنسّية، نوته رقم أوسريفاتوريه رومانو جريدة
١٤. 

راجع جممع الرُّهبان واملؤسسات الَعلمانّية وجممع األساقفة. توجيهات أساسّية حول العالقات بني األساقفة  ]٥١[
) ص. ١٩٧٨( ٧٠: أعمال الكرسي الرسوّيل ٦٥ - ٥٢) فقرة ١٩٧٨أ�ر/مايو  ١٤والرُّهبان يف الكنيسة (

 ٤١٠، ق جمموعة قوانني الكنائس الشرقّية مكان الرُّهبان يف الكنائس الشرقّية الكاثوليكّية، راجع .٥٠٥ - ٥٠٠
– ٥٧٢. 

؛ قرار ٣٨ - ٣٠، نور األمم، فقرة دستور عقائد  يف الكنيسة راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]٥٢[
الَعلمانيون املؤمنون  جممعي يف رسالة الَعلمانيني؛ يوحنا بولس الثّاين اإلرشاد الرسويل ما بعد الّسينودس

 .٥٢١- ٣٩٣) ص. ١٩٨٩( ٨١ل الكرسّي الرسوّيل ): أعما١٩٨٨كانون األول/ديسمي   ٣٠( بملسيح

) ١٩٩٧أ�ر/مايو  ١٠( رجاء جديد للبنان بعد الّسينودسراجع يوحنا بولس الثّاين اإلرشاد الرسويل ما  ]٥٣[
 .٢٤ املقرتح ؛٤٠٠و  ٣٥٢ - ٣٥٠) ص. ١٩٩٧( ٨٩: أعمال الكرسّي الرسوّيل ١٠٣ - ٤٥فقرة 

قدَّاس اختتام اجلمعّية اخلاصَّة من أجل الشرق األوسط لسينودس  بندكُتس الّسادس عشر عظة ]٥٤[
 .٨١٤)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢): أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٤( األساقفة
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 .٣١، فقرة دستور عقائدّ  يف الكنيسة راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، ]٥٥[

 .٣٠ املقرتح راجع ]٥٦[

كانون   ٣٠( الَعلمانيِّون املؤمنون بملسيح راجع يوحنا بولس الثّاين اإلرشاد الرسويل ما بعد الّسينودس ]٥٧[
 .٥١٨ – ٥٠٦)، ص. ١٩٨٩( ٨١: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٦٣ - ٥٧)، فقرة ١٩٨٨األول/ديسمي 

): ١٩٨١تشرين الثّاين/نوفمي  ٢٢( ّيةوظائف العائلة املسيح راجع يوحّنا بولس الثّاين اإلرشاد الرسوّيل يف ]٥٨[
تشرين  ٢٢( ورقة حقوق العائلة ؛ الكرسي الرسويل،١٩١ - ٨١)، ص. ١٩٨٢( ٧٤أعمال الكرسّي الرسوّيل 

 ٠٢( رسالة للعائالت ؛ يوحنا بولس الثّاين،١٩٨٣): املطبعة الفاتيكانّية، حاضرة الفاتيكان ١٩٨٣األول/أكتوبر 
عدالة  ؛ اللس البابو ٩٢٥ - ٨٦٨)، ص. ١٩٩٤( ٨٦لكرسّي الرسوّيل ): أعمال ا١٩٩٤شباط/فياير 

 .٢٥٤ – ٢٠٩) فقرة ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٠٢( ملخَّص عقيدة الكنيسة ااجتماعيِّة، ُ وسالم

 .٣٥ املقرتح راجع ]٥٩[

): ٢٠٠٩أ�ر/مايو  ١٤( ااحتفايل على جبل القفِ، الناصرة عظة القّداس س الّسادس عشر،راجع بندكتُ  ]٦٠[
 .٤٨٢-٤٧٨)، ص. ٢٠٠٩( ١٠١أعمال الكرسّي الرسوّيل 

: أعمال ١٠) فقرة ١٩٨٨يُ/أغسطس  ١٥( الرسالة الرسولّية كرامة املرأة راجع يوحنا بولس الثّاين، ]٦١[
 .١٦٧٧ – ١٦٧٦) ص. ١٩٨٨( ٨٠الكرسّي الرسوّيل 

كانون   ٣٠( الَعلمانيون املؤمنون بملسيح راجع يوحنا بولس الثّاين اإلرشاد الرسويل ما بعد الّسينودس ]٦٢[
 .٤٨٧)، ص. ١٩٨٩( ٨١: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٤٩)، فقرة ١٩٨٨األول/ديسمي 

)، ١٩٩٧أ�ر/مايو  ١٠( رجاء جديد للبنان راجع يوحنا بولس الثّاين اإلرشاد الرسوّيل ما بعد الّسينودس ]٦٣[
رسالة اجلمعّية اخلاصَّة من أجل الشرق األوسط  ؛٣٥٥)، ص ١٩٩٧( ٨٩: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٥٠فقرة 

، النشرة الفرنسّية، أوسريفاتوريه رومانو: جريدة٤٫٤)، فقرة ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٢( لسينودس األساقفة
 .٢٧ املقرتح ؛٢٢ص.  )،٢٠١٠تشرين الثّاين/نوفمي  ٩( ٣٫١٥٩عدد 

 .٣٦ املقرتح راجع ]٦٤[

 .٢٧ املقرتح راجع ]٦٥[

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref55
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref56
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref57
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref58
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref59
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref60
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref61
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref62
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref63
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref64
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ar/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html#_ftnref65


 .١، رقم نور األمم راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، دستور عقائد  يف الكنيسة ]٦٦[

ُِّ  راجع بندكُتس الّسادس عشر، اإلرشاد الرسوّيل ما بعد الّسينودس ]٦٧[ أيلول/سبتمي  ٣٠( كلمة الر
 .٧٠٤)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٤)، رقم ٢٠١٠

 .٧٠١)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢: أعمال الكرسّي الرسوّيل ١٩، رقم كسابقه ]٦٨[

 .١٤، رقم استعادة الوحدة راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، قرار يف احلركة املسكونّية، ]٦٩[

]٧٠[ ،  .١٢، رقم كلمة هللا راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، دستور عقائدّ  يف الوحيِّ اإلنيِّ

 .٢ املقرتح راجع ]٧١[

 .٢ املقرتح راجع ]٧٢[

 .٣ املقرتح راجع ]٧٣[

 .٣٩ املقرتح راجع ]٧٤[

 .٢٢، رقم استعادة الوحدة راجع المع املسكوّين الفاتيكاّين الثّاين، قرار يف احلركة املسكونّية، ]٧٥[

 .٣٧ املقرتح راجع ]٧٦[

أيلول/سبتمي  ٣٠( كلمة هللا راجع الباب بندكُتس الّسادس عشر، اإلرشاد الرسوّيل ما بعد الّسينودس، ]٧٧[
 .٧٨٦ – ٧٦٧)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٩٧)، فقرة ٢٠١٠

)، فقرة ١٩٧٥ كانون األول/ديسمي  ٨( إعالن اإلجنيل راجع بولس الّسادس، اإلرشاد الرسوّيل اخلاصّ  ]٧٨[
 .٢١)، ص. ١٩٧٦( ٦٨: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٢٤

) :أعمال ٢٠١٠أيلول/سبتمي  ٢١( يف كّل مكان ودائماً  ة الرسولّيةبندكُتس الّسادس عشر، الرسال ]٧٩[
 .٧٩١)، ص. ٢٠١٠( ١٠٢الكرسّي الرسوّيل 

 .١٧ املقرتح راجع ]٨٠[

 .٣٤ املقرتح راجع ]٨١[
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)، فقرة ٢٠٠٥كانون األول/ديسمي   ٢٥( احملبة يف احلقيقة راجع بندكُتس الّسادس عشر، الرسالة العامة ]٨٢[
 .٢٤٥ – ٢٤٣)، ص. ٢٠٠٦( ٩٨: أعمال الكرسّي الرسوّيل ٣١

)، ٢٠٠٧كانون األّول/ديسمي   ٣، (مذّكرة عقائديّة حول بعض أوجه البشارة راجع جممع عقيدة اإلميان، ]٨٣[
 .٥٠٢)، ص. ٢٠٠٨( ١٠٠، أعمال الكرسّي الرسوّيل ملحوظة حول الاَّمّ  ،١٢فقرة 

 .٣٢ املقرتح راجع ]٨٤[

 .٣٠ املقرتح راجع ]٨٥[
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