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 متهيد
وقد   »  . جملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّانالسَّعي  إىل  وحدة  املسيحي ِّني  كان  َأحد  أَهم ِّ  َأهداف  ا - 1

  ، 1967اأَلوَّل  سنة    ، طالب  به  اجملمع  وصدر  يف  جزئني الَّذي  – أَدَّى  الدَّليل  املسكونُّ 
 . 2« خدماٍت  جلَّى  لتوجيه  املسعى  املسكون ِّ  وتنسيقه  وتنميته  1- 1970والثَّان  سنة  

 ملسكون  دواعي  مراجعة  الدَّليل  ا
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وجمموعة  قوانني  الكنائس  ،   (1983للكنيسة  الالَّتينيَّة  )  احلق ِّ  القانون ِّ  اجلديدإعالن  
وضًعا  نظاميًّا  جديًدا  إىل  حدٍ     ، على  صعيد  احلركة  املسكونيَّة  ، (  قد  أَنشأا1990)  قيَّةالشَّر 

 . ابلن ِّسبة  إىل  مؤمين  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، ما

                                      
  أ ك ر  (Ad Totam Ecclesiam)  الدَّليل  املسكوني   ، أَمانة  سر ِّ  تعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني 1

 . 724-705  ، (1970)  أ ك ر  ؛ 574-592  ، (1967)
  ، ميَّة  أَلمانة  سر ِّ  تعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّنيخطاب  قداسة  البااب  يوحنَّا  بولس  الثَّان  يف  اجلمعيَّة  العمو  2

 . 1203  ، (1988)  أ ك ر  ، 06/02/1988يف  
  أ ك ر  (Matrimonia Mixta)«   الز ِّجيات  املختلطة »اإلرادة  الرَّسوليَّة    : ونشري  من  بينها  إىل 3

قسم  اإلعالم  )ق إ(    ، و م  ، ار  املسكون ِّ َأفكاٌر  واقرتاحاٌت  يف  شأن  احلو   ؛ 257-263  ، (1970)
قبول  مسيحي ِّني  غري  كاثوليك  لتناول  اإلفخارستيَّا  يف  الكنيسة  إرشاٌد  يف    ؛ 3-11  ، (1970)  12

مالحظة  يف  شأن  بعض  التَّفسريات  حول  اإلرشاد  يف    ؛ 525-518  ، (1972)  أ ك ر  ، الكاثوليكيَّة
على    ، التَّعاون  املسكون ِّ الوثيقة  حول    ؛ 619-616  ، (1973)  أ ك ر  ، املذكور  « ... قبول »

ي ِّ 
اإلرشاد  الرَّسويلُّ  يف    ؛ 34-8ص   ، (1975)  29  ق إ  ، و م  ، الصَّعيد  اإلقليمي ِّ  والوطين ِّ  واحملل ِّ

«   احلكمة  اإلهليَّة »الرَّسويلُّ  املنشور    ؛ (1975)  (Evangelii Nuntiandi)«   نشر  اإلجنيل »
(Sapientia Christiana)  (  1979حول  اجلامعة  والكل ِّيَّات  الكنسيَّة) يم  التَّعل »اإلرشاد  الرَّسويلُّ  يف    ؛

  1985لسينودس  اأَلساقفة  )دورة    البيان  اخلتاميي   ؛ (1979)  (Catechesi Tradendae)«   املسيحي ِّ 
 Ratio fondamentalis Institutionis)  السَّبب  اجلوهريي  يف  أتسيس  الكهنوت  ؛ ة(االستثنائيَّ 

sacerdotalis) ،    بية  الكاثوليكيَّة »الصَّادر  عن املنشور  الرَّسويلُّ    ، وَأخريًا  ؛ (1985)رومة  «   جممع  الَّتَّ
(Ex corde Ecclesiae) ،  1509-1475  ، (1990)  أ ك ر . 
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يم  (  النَّاحية  املسكونيَّة  يف  التَّعل1992)  التَّعليم  املسيحيي  للكنيسة  الكاثوليكيَّةكذلك  تبَّنَّ  
 . اأَلساسي ِّ  جلميع  مؤمين  الكنيسة

بدَأت  تتكثَّف  عالقاٌت  َأخويٌَّة  مع  الكنائس    ، ومنذ  اجملمع  ، عالوًة  على  ذلك - 3
كما  َأنَّ  هناك     ، الَّيت  ليست  بعد  يف  شركٍة  كاملٍة  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، واجلماعات  الكنسيَّة

ُُ  بدَأت  تنعقد  وتتكاثرحواراٌت  الهوتيَّ  يف  خطابه  مبناسبة  انعقاد    ، وقد  دعا  اأَلب  األَقدس  . ٌة
ر ِّ  ) إنَّ  ات ِّساع  احلركة   »  ، مبراجعة  الدَّليل  ، آنذاك  ، (  املعنيَّة1988اجلمعيَّة  العموميَّة  أَلمانة  الس ِّ

الشُّعور  ابحلاجة  امللحَّة  إىل  َأن  يشارك  شعُب  هللا  يف  و   ، وتنامي  عدد  الواثئق  احلواريَّة  ، املسكونيَّة
   . إعالٍم  عقائديٍ   دقيٍق  يف  سبيل  التزاٍم  صحيح وابلتَّايل  ضرورة   ، مشاركًة  موسَّعةً   ، هذه  احلركة

ويف    ، لرُّوحيف  هذا  ا  . 4« توجيهاٌت  مبقتضى  احلال  ، بال  إبطاءٍ   ، كلُّ  هذا  يقتضي  َأن  تُعطى
 . متَّت  مراجعة  هذا  الدَّليل  ، ضوء  هذه  التَّطوُّرات

 إىل  َمن  يتوجَّه  هذا  الدَّليل ؟
ة - 4 َُ ولكنَّه  يعين  أَيًضا  كلَّ  املؤمنني  املدعو ِّين    ، يتوجَّه  الدَّليل  إىل  رعاة  الكنيسة  الكاثوليكيًّ

   ، هؤالء  اأَلساقفة  مسؤولون  فردّيًّ   . سيحي ِّني  شإشراف  َأساقفتهمإىل  َأن  يصلُّوا  ويسَعوا  لوحدة  امل
عن  توجيه    ، حتت  سلطة  الكرسي ِّ  األَقدس  ، ومجاعيًّا  جتاه  الكنيسة  مجعاء  ، كلٌّ  جتاه  أَبرشيَّته

 5. احلركة  املسكونيَّة  وممارستها

أَن  يعود  الدَّليل  ابلفائدة  على  َأعضاء    ، إىل  ذلك  ابإلضافة  ، بيد  أَنَّه  من  ابب  التَّمين ِّ  - 5
ركة  الكاثوليكيَّة  ، الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة ًُ م  يشاركون    . الَّيت  ليست  يف  ملء  الشَّ إَّنَّ

  ، يت  يعتمدهاويُفيدهم  الوقوف  على  الوجهة  الَّ   ، الكاثوليك  همَّ  النَّوعيَّة  املطلوبة  للتطوُّع  املسكون ِّ 
والَّذين  يرغبون  يف  ممارسة    ، أُولئك  الَّذين  يقودون  احلركة  املسكونيَّة  ، يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة

وسوف  يتيح    . .  كما  يفيدهم  أَيًضا  معرفة  الضَّوابط  املعتمدة  رمسيًّا  يف  الكنيسة العمل  املسكون  
لتلبية  تلك    ، على  مجيع  املستوّيت  ، ملبادرات  الَّيت  يقوم  هبا  الكاثوليكهلم  ذلك  َأن  يقد ِّروا  ا

                                      
 . 1204  ، (1988)  ك ر أ 4
ليل  هذا  . 1الفقرة    ، 904و  902ق   ، م ق ك شوأَيًضا    ؛ 755ق   ، م ح ق:   راجع 5 تدلُّ    ، يف  الدَّ

فة    . على  املؤمنني  والكنائس  الَّذين  هم  يف  شركٍة  كاملٍة  مع  أُسقف  رومة«  كاثوليك»الص ِّ
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نوا  فهم  اأَلجوبة  الكاثوليكيَّة  إىل  مبادراهتم  ، الدَّواعي  تلبيًة  مناسبةً  وال  بدَّ  من  املالحظة    . وحيس ِّ
 6. ة  ابلبدع  أَو  ابحلركات  الد ِّينيَّة  اجلديدةَأنَّ  الدَّليل  ال  ينوي  معاجلة  عالقات  الكنيسة  الكاثوليكيَّ 

 هدف  الدَّليل
ليل - 6   ، َأن  يكون  وسيلًة  يف  خدمة  الكنيسة  كل ِّها  ، يف  طبعته  اجلديدة  ، هدف  الدَّ

يل  َأن  يعل ِّل  ويتوخَّى  الدَّل  . يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة«   نشاطًا  مسكونيًّا »وخباصٍَّة  امللتزمني  مباشرًة  
وفًقا    ، َأن  يصدر  أَيًضا  توجيهاٍت  ُملزِّمةٍ   ، ويف  حاالٍت  خاصَّةٍ   ؛ هذا  النَّشاط  وينريه  ويوجَّهه

يف  ضوء  خربة    7. للصَّالحيَّة  الَّيت  يتمتَّع  هبا  اجمللس  احلربيُّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني
  املثبَّتةيضمُّ  الدَّليُل  جمموع  القواعد    ، عتبار  الوضع  املسكون ِّ  الرَّاهنواب  ، الكنيسة  منذ  اجملمع

وهو  ُُيّت ِّ  الُبَّن    . وفًقا  للواقع  الرَّاهن  ، عند  احلاجة  ، ويكي ِّفها  ، لتطبيق  قرارات  اجملمع  وتطويرها
مع  االحَّتام    ، وُيصدر  ، صعيٍد  يف  الكنيسةوتوجيهه  على  كل ِّ    ، القائمة  لدعم  النَّشاط  املسكون ِّ 

                                      
 . من  هذا  الدَّليل  36و  35الرَّقمني    ، راجع  الحًقا 6
 : ما  يلي  ، (1988)  (Pastor Bonus)«   الصَّاحلعي  اَّ الر  »يؤَك ِّد  الدُّستور  الرَّسويُل   7

من  خالل    ، من  مهام ِّ  اجمللس  أَن  يلتزم  العمل  املسكونُّ  إلعادة  الوحدة  بني  املسيحي ِّني »  : 135البند   
 . « مةٍ مبادراٍت  ونشاطاٍت  مالئ

 : 136 البند  
،  ويؤم ِّن   يسهر  اجمللس  على  تطبيق  قرارات  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان  يف  شأن  العمل  املسكون ِّ   (1 

 . تنفيذها
ع  الل ِّقاءات  الكاثوليكيَّة2  ويَؤم ِّن    ، اآليلة  إىل  تعزيز  وحدة  املسيحي ِّني  ، الوطنيَّة  منها  والدُّوليَّة  ، (  ويشج ِّ

 . ويتتبَّع  نشاطاهتا  ، االت ِّصال  والتَّنسيق  يف  ما  بينهما
يهتمُّ  اجمللس  ابلعالقات  مع  اإلخوة  يف  الكنائس    ، وبعد  طرح  القضاّي  مسبًقا  على احلرب  اأَلعظم  (3 

وابأَلخص ِّ  يعز ِّز    ، سة  الكاثوليكيَّةالَّذين  ليسوا  بعُد  يف  شركٍة  كاملٍة  مع  الكني  ، واجلماعات  الكنسي ِّة
ويُعني ِّ    . شإشارك  خرباء  ضليعني  من  العقيدة  الالَّهوتيَّة  ، ويكث ِّف  احملاداثت  لتشجيع  الوحدة  معها  ، احلوار

 . ذلك  مناسًبا  كلَّما  يرى   ، مراقبني  من  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  إىل  الل ِّقاءات  الكاثوليكيَّة
 : 137البند   
،  بقضاّي   ،  من  طبيعته ،  يف  غالب  اأَلحيان (  وملَّا  كان  املوضوع  الَّذي  تتناوله  هذه  الدَّائرة  يرتبط1 

  ابأَلخص ِّ  عندما  يعود  ، « جممع  عقيدة  اإلُيان »فمن  واجبها  أَن  تعمل  ابلتَّوافق  التَّام ِّ  مع   .  اإلُيان
 . اأَلمر  إىل  نشر  واثئق  وإعالانت

 . ة  تتعلَّق  ابلكنائس  الشَّرقيَّةه ِّيَّ (  وملعاجلة  قضاّي  ابلغة  األَ 2 
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  ، إرشاداٍت  وقواعد  تطبيقيًَّة  شاملةً   ، الكامل  لصالحيَّة السُّلطات  القائمة  على  خمتلف  هذه  الصُّعد
سك  تطبيق  هذه  القواعد  يُفرغ  طابًعا  من  التَّما  . لتوجيه  املساهة  الكاثوليكيَّة  يف  العمل  املسكون  

َأو  يف  جمموعاٍت    8، والتَّناسق  على  خمتلف  َأساليب  املمارسة  املسكونيَّة  املتَّبعة  يف  كنائس  خاصَّة
ويف  ذلك  ما  يضمن  للنَّشاط  املسكون ِّ  يف    . تلبيًة  ملختلف  اأَلوضاع  احملل ِّيَّة  ، من  كنائس  خاصَّةٍ 

يف    . حدة  اإلُيان  والن ِّظام  الَّيت  تربط  الكاثوليك  بعضهم  ببعضالكنيسة  الكاثوليكيَّة  متسُّكه  بو 
فمن  اأَله ِّيَّة    ، ولذا  . بعض  نزعٍة  إىل  الفوضى  يف  املعتقد  ، هنا  وهناك  ، زماننا  هذا  نلحظ

ُيكن  َأن  تقود    متادّيت  ، يف  اجملال  املسكون ِّ  كما  يف  غريه  من  اجملاالت  ، مبكاٍن  َأن  نتحاشى
مباالة  يف  العقيدة  ، إىل  الفوضى َُ إنَّ  عدم  التَّقيُّد  شإرشادات  الكنيسة  يف    . َأو  تَؤد ِّي  إىل  الالَّ
عي  الصَّحيح  إىل  الوحدة  الكاملة  بني  املسيحي ِّني  ، هذا  الشَّأن وإنَّه  ملن    . يُعيق  تقدُّم  الس ِّ

ي ِّ  واجملالس  اأُلسقفيَّةصالحيَّات  اأُلسقف  احمل
  ، أَو  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  ، ل ِّ

والسَّهر  بعنايٍة    ، السَّعي  إىل  تطبيق  املبادئ  والقواعد  املتضمَّنة  يف  الدَّليل  املسكون ِّ  تطبيًقا  وافًيا
 . على  جتنُّب  كل ِّ  االحنرافات  املمكنة  ، راعويَّةٍ 

 خطَّة  الدَّليل
ليل  ببحٍث  مسهٍب  يف  االلتزام  املسكون ِّ  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  )الفصل   - 7   . (1يبدأُ  الدَّ

ويتمُّ    . ويليه  عرٌض  للوسائل  املعتمدة  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  لوضع  هذا  االلتزام  موضع  التَّنفيذ
بعد    ، (   إىل  هؤالء  اأَلعضاء3وتنشئتهم  )الفصل    ، (2ائها  )الفصل  هذا  عن  طريق  تنظيم  َأعض

 . يف  شأن  النَّشاط  املسكون    ، 5و  4تتوجَّه  اأَلحكام  املتضمَّنة  يف  الفصلني    ، تنظيمهم

 السَّعي  إىل  وحدة  املسيحي ِّني أ(
الَّيت  نصَّ  عليها    ، على  املبادئ  العقائديَّة  االلتزام  املسكونُّ  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  يقوم

 . اجملمع  الفاتيكانُّ  الثَّان

 تنظيم  خدمة  وحدة  املسيحي ِّني  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة ب(
والقواعد  الَّيت  تنظ ِّم    ، اأَلشخاص  والُبَّن  املعدَّة  لتعزيز  احلركة  املسكونيَّة  يف  مجيع  اجملاالت

 . شاط  املسكون  النَّ 
                                      

أَو  مقاطعٍة     ، أَو  أَبرشيَّةٍ   ، ُتستخدم  يف  هذا  الدَّليل  للدَّاللة  إىل  أُسقفيَّةٍ «   كنيسة  خاصَّة »إنَّ  العبارة   8
 . إالَّ  إذا  ُأشري  إىل  غري  ذلك  ، ةٍ كنسيٍَّة  مماثل
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 التَّنشئة  على  احلركة  املسكونيَّة  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة ج(
بوجوهها    ، هدف  هذه  التَّنشئة  وإطارها  وَأساليبها  ، فئات  اأَلشخاص  الَّذين  جتب  تنشئتهم

 . العقائديَّة  والعمليَّة

 بني  املعمَّدين  روحي     ونشاط    شركة  حياة   د(
  ، شَّركة  القائمة  مع  املسيحي ِّني  اآلخرين  على  َأساس  الر ِّابط  النَّاجم  عن  سر ِّ  املعموديَّةال

يف  حاالٍت    ، مبا  يف  ذلك  ، والقواعد  املرعيَّة  يف  مقامسة  الصَّالة  ونشاطاٍت  روحيٍَّة  أُخرى
 . املشاركة  يف  نِّعم  اأَلسرار  ، خاصَّةٍ 

 مشرتكة  وشهادةٌ   حوارٌ   : املسكوني  التَّعاون  هـ(
والضَّوابط  املرعيَّة  يف  التَّعاون  بني  املسيحي ِّني  يف  سبيل  احلوار    ، املبادئ  واأَلشكال  املختلفة

 . والشَّهادة  املشَّتكة  يف  العامل

ىل  عمٍل  مشَّتٍك  يف  يف  زمٍن  مطبوٍع  بطابع  عملنٍة  متناميٍة  هُتيب  ابملسيحي ِّني  إ  ، هكذا - 8
ليل  القواعد  الَّيت  تنظ ِّم  العالقات  بني  الكاثوليك  واملسيحي ِّني    ، رجاء  ملكوت  هللا جند  يف  الدَّ

مرسومًة  حبيث  يصبح  ابإلمكان  تعزيُز  الوحدة    ، وخمتلف  أَنواع  التَّعاون  الَّيت  ُيارسوَّنا  ، اآلخرين
ووفًقا  للقواعد  الَّيت    ، ومتابعتها  بطريقٍة  متوازنٍة  ومتناسقٍة  يف  خط ِّ  املبادئ  ، الَّيت  أَرادها  املسيح

 . قرَّرها  اجملمع  الفاتيكانُّ  الثَّان

 لالفصل  اأَلوَّ 
 السَّعي  إىل  وحدة  املسيحي ِّني

املسيحي ِّني  كلَّهم  إىل   وتدعو   ، تتوخَّى  احلركة  املسكونيَّة  َأن  تستجيب  ملوهبة  نعمة  هللا - 9
وفًقا  خلطَّة  هللا  الَّذي  يريد  َأن  يقود  البشريَّة  إىل اخلالص  وإىل  الوحدة  يف   ، اإلُيان  بسر ِّ  الكنيسة

أَلنَّ    ، هذه  احلركة  هتيب  هبم  إىل  الرَّجاء  َأن  تتحقَّق  متاًما  صالة  يسوع . املسيح  ابلرُّوح  القدس
والعطيَّة    ، وهي  تدعوهم  إىل  هذه  احملبَّة  الَّيت  هي  وصيَّة  املسيح  اجلديدة  . 9« ًدااحِّ وا  وَ ن  و ك  يَ  »

د  الرُّوح  القدس  مجيع  املؤمنني لقد  طلب  اجملمع  الفاتيكانُّ  الثَّان  بوضوٍح  من    . الَّيت  هبا  يوح ِّ

                                      
 . 4/4أَفسس    : راجع  ؛ 17/21يوحنَّا   9
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ويسَعوا    ، ما  يفر ِّقهم  ، يف  احلق ِّ   ، ويتخطَّوا  ، يحي ِّنيالكاثوليك  َأن  يشملوا  حبب ِّهم  مجيع  املس
  ، وعليهم  أَن  ينَشطوا  يف  الرَّجاء  ويف  الصَّالة  لتعزيز  وحدة  املسيحي ِّني  . جهدهم  يف  سبيل  ذلك

مستوًحى  من    فيأيت  نشاطهم  املسكونُّ   . وجيدوا  يف  إُياَّنم  بسر ِّ  الكنيسة  ما  يستحثُّهم  وينو ِّرهم
ر ِّ  اد  احلميم  ابهلل  ، وموجًَّها  به  ، مفهوٍم  صحيٍح  للكنيسة  الس ِّ   ، َأي  العالقة  واأَلداة  يف  االحت ِّ

 10. ووحدة  اجلنس  البشري ِّ  أَبسره

   . بَّةودعوهتا  إىل  احمل  ، وحثُّها  على  الرَّجاء  ، تعليم  الكنيسة  يف  شأن  احلركة  املسكونيَّة - 10
استعادة   »و «   نور  األُمم »وخباصٍَّة  يف    ، يف  واثئق  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان  ، كلُّ  ذلك  جيد

مبا    ، وأَمَّا  الواثئق  الالَّحقة  يف  شأن  النَّشاط  املسكون ِّ  يف  الكنيسة  . عبارًة  رمسيَّةً   ، « الوحدة
فقوامها  املبادئ  العقائديَّة  والرُّوحيَّة  والرَّاعويَّة  الواردة    ، (1977و  1967)فيها  الدَّليل  املسكونُّ  

ا  تقصَّت  بعض  املسائل  الَّيت  أملعت  إليها  الواثئق  اجملمعيَّة  . يف  الواثئق  اجملمعيَّة وطوَّرت    ، إالَّ  َأَّنَّ
كلُّ     . كلُّها  قائمٌة  على  تعليم  اجملمع  نفسه   ، ر  تفصيالً ورمست  قواعد  عمٍل  َأكث  ، اللُّغة  الالَّهوتيَّة

هذه  التَّعاليم  هي    . هذا  يؤتينا  جمموع  تعاليم  سوف  نعرض  خطوطها  الكربى  يف  هذا  الفصل
ليل  . مبثابة  َأساٍس  هلذا  الدَّ

 الكنيسة  ووحدهتا  يف  خطَّة  هللا
هو  الَّذي  جيتذب  اأُلسرة    ، مطوّيًّ  يف  سر ِّ  حكمة  هللا  وحنانه  يرى  اجملمع  سرَّ  الكنيسة - 11

هلذه  الغاية  أَرسل  هللا  إىل  العامل    11. إىل  الوحدة  يف  ذاته  ، بل  اخلليقة  أَبسرها  ، البشريَّة  كلَّها
  ، وبه  يدعو  ويضمُّ   . ح  القدسوأَفاض  الرُّو   ، ودخل  اجملد  ، ابنه  الوحيد  الَّذي  رُفع  على  الصَّليب

ولكي  يقيم  املسيح    . َأي  الكنيسة  ، شعب  العهد  اجلديد  ، يف  وحدة  اإلُيان  والرَّجاء  واحملبَّة
  ، فقد  وكَّل  إىل  رهط  االثين  عشر  ، حَّتَّ  منتهى  الدُّهور  ، هذه  الكنيسة  املقدَّسة  يف  كل ِّ  مكانٍ 

وُمنية  يسوع  املسيح  َأن    . مهمَّة  التَّعليم  والتَّنظيم  والتَّقديس  ، عليهم  بطرس  رئيًسا الَّذين  أَقام 
وتوزيع  اأَلسرار    ، بواسطة  البشارة  الصَّادقة  ابإلجنيل  ، وتتكامل  دوًما  وحدته  ، يتنامى  هذا  الشَّعب

ويصو ِّر  اجملمع    12. وبفعل  الرَّوح  القدس  ، خالفهموممارسة  السُّلطة  يف  احملبَّة  على  يد  الرُّسل  وأَ 
رجااًل  ونساًء  من     ، جامًعا  يف  ذاته  مجيع  النَّاس  بثرواهتم  وتنوُّعهم  ، الكنيسة  شعًبا  هلل  جديًدا

                                      
 . 1الرَّقم   ، )ن أ(«   نور  األُمم »الدُّستور  العقائديُّ   10
 . 2الرَّقم   ، )م ح(«   يف  احلركة  املسكونيَّة »القرار  اجملمعيُّ    ؛ 4-1اأَلرقام    ، ن أ:   راجع 11
 . 2الرَّقم   ، م ح  : راجع 12
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ذلني  بعضهم  يف  واب  ، مزوَّدين  مبواهب  الطَّبيعة  والن ِّعمة  على  أَنواعها  ، كل ِّ  األُمم  وكل ِّ  الثَّقافات
م  مبعوثون  إىل  العامل  خلالصه  ، خدمة  بعض كالم     ، يف  اإلُيان  ، وهم  يتلقَّون  13. ومتيق ِّنني  َأَّنَّ

وحيتفلون  مًعا  بسر ِّ  جسد    ، والتَّثبيت  يف  روح  العنصرة  ، وينالون  املعموديَّة  يف  املسيح  ، هللا
 : ااملسيح  ودمه  يف  اإلفخارستيَّ 

حيق ِّق  هذه    ، الرَّوح  القدس  السَّاكن  يف  املؤمنني  الَّذي  ُيأُل  الكنيسة  كلَّها  ويسوسها »يف  
مبدأَ  و  هو  دحبيث  يغ  ، وجيمعهم  كلَّهم  يف  املسيح  مجًعا  محيًما  ، الشَّركة  العجيبة  بني  املؤمنني

فُيغين  كنيسة  يسوع  املسيح  ابلوظائف    ، واخلِّدم  وهو  الَّذي  ينو ِّع  الن ِّعم  . وحدة  الكنيسة
 . 14« وينظ ِّم  القد ِّيسني  يف  عمل  اخلدمة  من  َأجل  بنيان  جسد  املسيح  . املختلفة

يلقى  اخلدمة  من  اخلََدمة    ، حياة  اإلُيان  واأَلسرار  ، يف  حياته  املشَّتكة  ، إنَّ  شعب  هللا - 12
ما  دام  موحًَّدا  برابٍط    ، كلُّ  شعب  هللا   15. ساقفة  والكهنة  والشَّمامسة  اإلجنيلي ِّنياألَ   : املكرَّسني

منذ    ، حيق ِّق  ما  مسَّاه  تقليد  اإلُيان  دوًما  ، رابط  اإلُيان  واأَلسرار  واخلدمة  اإليررخيَّة  ، مثلَّثٍ 
املفهوم  اجلوهريُّ  هو  الَّذي  أَوحى  إكليزيولوجيَّة   هذا   . َأي  الشَّركة«  الكينونيا»  16، العهد  اجلديد

 . والَّذي  َأضفى  عليه  التَّعليم  الكنسيُّ  الرَّمسيُّ  احلديث  َأه ِّيًَّة  عظمى  17، اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان

 الكنيسة  الشَّركة
وحدهُتم  مع    ،   حقيقتها  اأَلعمقيف  ، الشَّركة  الَّيت  يؤمن  هبا  املسيحيُّون  ويرجوَّنا  هي - 13

شركة    ، نُعطاها  ونناهلا  يف  الكنيسة  ، منذ  العنصرة  ، وحنن  . اآلب  ابملسيح  ويف  الرُّوح  القدس
ولكنَّها  تتحقَّق  منذ  اآلن  يف  الكنيسة  على    ، وتكتمل  ملء  اكتماهلا  يف  جمد  السَّماء  . القد ِّيسني

  ، الَّذين  يعيشون  موحَّدين  يف  اإلُيان  والرَّجاء  واحملبَّة  . ن  مسريهتا  حنو  هذا  الكمالإابَّ   ، اأَلرض

                                      
 . 5املقطع    ، 2الرَّقم   ، ن أ  : راجع 13
 . 4/12أَفسس    : راجع  ؛ 2الرَّقم   ، ح م 14
 . 3الفصل    ، ن أ  : راجع 15
 . 2/42أَعمال  الرُّسل    : راجع 16
تعليم  الكنيسة  بشأن   إنَّ  »  : االستثنائيَّة(  1985لسينودس  اأَلساقفة  )دورة    البيان  اخلتاميي   : راجع 17

رسالٌة  إىل  َأساقفة  »  : راجع  ؛ (C ، 1«  ) يَّة  للواثئق  اجملمعيَّةيشك ِّل  الفكرة  املركزيَّة  واأَلساس  ، الشَّركة
جممع  عقيدة   »الصَّادرة  عن    ، « الكنيسة  الكاثوليكيَّة  حول  بعض  أَوجه  الكنيسة  يف  مفهومها  كشركةٍ 

ر    28يف    ، « اإلُيان  . 1992أّيَّ



10 

هلم  نصيٌب  يف  الشَّركة  الَّيت    18، شإمرة  رعاهتم  ، والتَّعليم  املشَّتك  واأَلسرار  ، يف  اخلدمة  املتبادلة
كلُّ  واحدٍة  منها  جمتمعٌة     ، عمليًّا  يف  كنائس  خاصَّةٍ هذه  الشَّركة  تتحقَّق    . تكو ِّن  كنيسة  هللا

  ةتكون  حاضرًة  حقًّا  وعاملًة  كنيسة  املسيح  الواحدة  املقدَّس »يف  كلٍ   منها    . حول  أُسقفها
 . هي  إذن  شاملة  ، من  ذات  طبيعتها  ، هذه  الشَّركة  . 19« اجلامعة  الرَّسوليَّة

م    . يف  الشَّركة  بني  َأساقفتها  ، بطريقٍة  مميَّزة  ، بني  الكنائس  تستمرُّ  وتتجلَّىالشَّركة   - 14 إَّنَّ
بصفته    ، هذا  املصفُّ  اأُلسقفيُّ  يرئسه  أُسقف  رومة  . يَؤل ِّفون  مًعا  مصفًّا  خيلف  املصفَّ  الرَّسويل  

َأن  تكون  امتداًدا  لكنيسة    ، لَّيت  خيدموَّناا  ، وهكذا  يضمن  اأَلساقفة  للكنائس  20. خليفة  بطرس
قون  الطَّاقات  الرُّوحيَّة  ومواهب    . القائمة  على  إُيان  الرُّسل  وخدمتهم  ، املسيح  الوحيدة وهم  ينس ِّ

 . ،  وممارسة  رسالتها  ممارسًة  كاملة املؤمنني  ومجعيَّاهتم  بغية  بناء  الكنيسة

متَّحدٍة  يف  ذاهتا  ويف  شركة  الكنيسة  الواحدة  املقدَّسة  اجلامعة    ، اصَّةٍ كلُّ  كنيسٍة  خ  - 15
  ، لتحمل  إجنيل  امللكوت  إىل  مزيٍد  من  النَّاس  ، مبعوثٌة  ابسم  املسيح  وبقوَّة  الرُّوح  ، والرَّسوليَّة

فهم  يندجمون  أَيًضا  يف  شركٍة  مع     ، اسفإذا  قبلها  هؤالء  النَّ   . وتقد ِّم  هلم  هذه  الشَّركة  مع  هللا
هلذه  الشَّركة    ، بوحدهتا  ، هذه  اأُلسرة  تشهد  . ويَؤل ِّفون  معم  أُسرًة  إهليًَّة  حقَّة  ، كل ِّ  الَّذين  قبلوها

  مْ هِّ عِّ جَْ وا  بَِّ ون  يك  لِّ  »رسالة  الكنيسة  هذه  هبا  تتحقَّق  صالة  يسوع  الَّذي  صلَّى    . مع  هللا
َّ ا  َأنَّ مَ كَ    . ًدااحِّ وَ  َنََّك    ، فـَْلَيك ون وا  ه ْم  َأْيًضا  فِّيَنا  ، ََي  َأَبتِّ  َوَأََن  فِّيكَ   ، َك  يفِّ َن  اْلَعاَلَ   بِّ لِّيـ ْؤمِّ

 . 21« َأْنَت  َأْرَسْلَتنِّ 

جيب  َأن    ، هي  هبٌة  من  هللا  ، ضمن  الكنائس  اخلاصَّة  وبعضها  مع  بعضٍ   ، الشَّركة - 16
املدعوُّون  يف  الكنيسة  إىل    ، بوجٍه  خاص ٍ   ، ويتعهَّدها  . ونرعاها  ابهتمام  ، نتقبَّلها  بفرٍح  وشكرٍ 
وجٌه    ، يف  الكنيسة  ، والتَّنوُّع  . وحدة  الكنيسة  تتحقَّق  وسط  تنوٍُّع  ثري    . ممارسة  خدمة  الر ِّعاية

ولكنَّ    . بوسعها  َأن  تول ِّد  مشادَّاٍت  يف  الشَّركة  ، بيد  َأنَّ  هذه  الثَّروة  ذاهتا  . من  وجوه  مشوليَّتها
على    ، مهيًبا  ابملسيحي ِّني  ، يداوم  عمله  يف  الكنيسة  ، ابلرَّغم  من  هذه  التَّوتُّرات  ، الرُّوح

 . إىل  وحدٍة  تزداد  عمًقا  ، تنوُّعهم

                                      
 . 14الرَّقم   ، ن أ  : راجع 18
 . 11الرَّقم   ، )م أ ر(«   مهمَّة  اأَلساقفة  الرَّاعويَّة »القرار  اجملمعيُّ  يف   19
 . 22الرَّقم    ، ن أ  : راجع 20
 . 17/21يوحنَّا   21
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على  اقتناٍع  راسٍخ  أَبنَّ  كنيسة  املسيح  الوحيدة  تستمرُّ  يف  الكنيسة    ويظلُّ  الكاثوليك - 17
ويعَّتفون    ، 22« خليفة  بطرس  واأَلساقفة  الَّذين  هم  يف  شركٍة  معهالَّيت  يسوسها   »الكاثوليكيَّة  

نَّ  كلَّ  احلقيقة  املوحاة  واأَلسرار َُ لبناء  كنيسته  وحتقيق    ، لَّمها  املسيحواخلدمة  الرَّاعويَّة  الَّيت  س  ، َأ
م  مل  ُيارسوا  شخصيًّا    ، َأجل  . قائمٌة  يف  شركة  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، رسالتها يعلم  الكاثوليك  َأَّنَّ

فهم  ال    ، ومع  ذلك  ، وسائل  الن ِّعمة  الَّيت  تنعم  هبا  الكنيسة  ، بوجٍه  كاملٍ   ، وال  ُيارسون
ا    . ون  أَبًدا  رجاءهم  يف  الكنيسةيفقد ا  العروس  اخلليقة  به »إُياَّنم  يُثبت  هلم  َأَّنَّ و «   تظلُّ  لرهب ِّ

ايت ِّ  بفعل  الرُّوح  القدس » النُّور    ، يف  طريق  الصَّليب  ، إىل  َأن  تبلغ  ، تستمرُّ  على  التجدُّد  الذَّ
الكنائس   »و   ، «الكنائس»يستعمل  الكاثوليك  أَلفاظ   فعندما   . 23« الَّذي  ال  يعقبه  غروب

لتسمية  الَّذين  ليسوا  يف  ملء    ، إخل  ، « الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى »و   ، « اأُلخرى
االعَّتاف  وهذا    ، جيب  التَّنبُّه  دائًما  إىل  هذا  اليقني  الرَّاسخ  ، الشَّركة  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة

 . ابإلُيان

 اخلالفات  بني  املسيحي ِّني  وإعادة  الوحدة
إلرادة  الرُّوح  القدس    ، من  وقٍت  إىل  آخرٍ   ، ضالل  اإلنسان  وخطيئته  قد  تصدَّّي - 18
دة فجر    منذ  . وأَوهيا  قدرة  احلب ِّ  الَّيت  تتخطَّى  التَّشنُّجات  املالزمة  للحياة  الكنسيَّة  ، املوح ِّ
فإذا  بكنائٍس  يف    ، منازعاٌت  َأشدُّ  خطورةً   ، من  بعدها  ، حدثت  تصدُّعاٌت  ظهرت  ، الكنيسة

  ، يف  ما  بعد  ، ونشَأت  24. الشَّرق  مل  تعد  يف  شركٍة  كاملٍة  مع  كرسي ِّ  رومة  ومع  كنيسة  الغرب
هذه  التَّصدُّعات  جنمت  عن    . ًة  ُأخرىشقاقاٌت  َأعمق  ولَّدت  مجاعاٍت  كنسيَّ   ، يف  الغرب

قرار  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان  يف    25. مسائل  عقائديٍَّة  أَو  نظاميٍَّة  أَو  حَّتَّ  يف  شأن  بُنية  الكنيسة
الفريق  أَو  بذنب  أَفراٍد  من  هذا   »احلركة املسكونيَّة  يقرُّ  أبَنَّ  مثَّة  انقساماٍت  طرَأت  َأحيااًن  

                                      
 . 8الرَّقم   ، ن أ 22
 . 9الرَّقم   ، ن أ 23
 . 13و  3قمني  الرَّ   ، ح م  : راجع 24
]َأي  هؤالء  الَّذين  يؤمنون  ابملسيح[  وبني  الكنيسة  وال  َجَرم  أَنَّ  ما  بينهم   »  : 3الرَّقم   ، ح م:   راجع 25

  ، أَو  يف  شأن  بُنية  الكنيسة  ، وَأحيااًن  نظاميَّةٍ   ، من  اختالفاٍت  متنو ِّعٍة  يف  قضاّي  عقائديَّةٍ   ، الكاثوليكيَّة
بيد  أَن    . يف  طريق  الشَّركة  الكنائسيَّة  الكاملة  ، هي  َأحيااًن  خطريٌة  جدًّا  ، يكو ِّن  عدًدا  من  العقبات

ويسب ِّب    ، وال  يزال  مثل  هذا  التَّباين  يف  اآلراء  فاعاًل  ومَؤث ِّرًا  . « احلركة  املسكونيَّة  ترمي  إىل  تذليلها
 . جديدةً   َأحيااًن  انشقاقاتٍ 
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فهي    ، من  جرَّاء  اأَلخطاء  البشريَّة  ، فَأّيًّ  كان  وقع  اأَلذى  على  الشَّركة  ، ومع  ذلك  . 26« ذاك
بينما  كنائُس    ، فملُء  وحدة  كنيسة  املسيح  يتواصل  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  . مل  تتالش  البتَّة

فهي  حتتفظ    ، مل  تعد  يف  شركٍة  كاملٍة  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّةوإن    ، ومجاعاٌت  كنيسٌَّة  ُأخرى
نَّ  هذه  الوحدة  ستظلُّ  يف  الكنيسة  نؤمن  أبَ  »  : ويؤَك ِّد  اجملمع  ما  يلي  . حقًّا  ببعض  شركٍة  معها

ا  ستنمو  ابط ِّرادٍ   ، الكاثوليكيَّة  يف  غري  أُفولٍ  حَّتَّ  منتهى    ، د  يومٍ يوًما  بع  ، ونرجو  َأَّنَّ
مثَّة  نصوٌص  جممعيٌَّة  تشري  إىل  العناصر  املشَّتكة  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس    . 27« الدَّهر

من    ، وبني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ، من  جهةٍ   28الشَّرقيَّة
 . 30« امها  وسائل  خالصدروح  املسيح  ال  يستنكف  من  استخ  إنَّ  »  29. جهٍة  اثنية

ولكن  ليس  من  مسيحيٍ   َأو  مسيحيٍَّة  ُيكن  َأن  يرضيا  عن  هذه  اأَلشكال  النَّاقصة   - 19
وقد    . وتضعف  الكنيسة  يف  االضط ِّالع  برسالتها  ، فهي  ال  تنسجم  وإرادة  املسيح  . من  الشَّركة

إىل    ، وخباصٍَّة  يف  عصران  هذا  ، ت  نعمُة  هللا  َأعضاَء  يف  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  كثريةٍ دفع
  ، وإعادة  شركةِّ  احلب ِّ  ابلصَّالة  والتَّوبة  ، بذل  اجلهد  لتخط ِّي  االنقسامات  املوروثة من  املاضي

وذلك  عرب  لقاءاٍت  هتدف  إىل    ، مس  واليوموطلب  الصَّفح  املتبادل  عن  َأخطاء  االنقسام  أَ 
تلك  هي  اأَلهداف  واملساعي  ملا  اتُّفق  على  تسميته  ابحلركة    . مساعي  تعاوٍن  وحواٍر  الهويت  

 31. املسكونيَّة

ا  ابلسَّعي  تعهَّدت  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  تعهًُّدا  رمسيًّ   ، يف  غضون  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان - 20
حيد ِّد  َأنَّ  الوحدة  الَّيت  أَرادها  املسيح  «   استعادة  الوحدة »القرار  يف    . إىل  الوحدة  بني  املسيحي ِّني

                                      
 . 3الرَّقم   ، م ح 26
 . 4الرَّقم   ، ح م 27
تنطبق  إمجااًل  على  الكنائس  الشَّرقيَّة  الَّيت  «  أُرثوذكس»إنَّ  عبارة    . 18-14اأَلرقام    ، ح م  : راجع 28

ب ِّقت  هذه  طُ   ، حديثًا  ، إالَّ  أَنَّه  . (451(  وخلقيدونية  )431وافقت  على  قرارات  جممَعي  أَفسس  )
الصَّادرة    ، على  الكنائس  الَّيت  عارضت  بعًضا  من  املقرَّرات  العقائديَّة  ، أَلسباٍب  اترخييَّةٍ   ، العبارة  أَيًضا

  ، ومنًعا  لكل ِّ  التباسٍ   . (13الرَّقم   ، ح م  : الوارد  ذكرها  )راجع  ، عن  واحٍد  من  هذين  اجملمعني
ذات  التَّقاليد  الشَّرقيَّة   -للدَّاللة  على  كل ِّ  الكنائس  «  الكنائس  الشَّرقيَّة »ليل  عبارة  يستخدم  هذا  الدَّ 

 . الَّيت  ليست  يف  شركٍة  اتمٍَّة  مع  كنيسة  رومة  -املختلفة 
 . 23-21اأَلرقام    ، ح م  : راجع 29
 . 3الرَّقم   ، املرجع  نفسه 30
 . 4 الرَّقم  ، املرجع  نفسه 31
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َأي  اأَلساقفة   -مانٍة  على  يد  الرُّسل  مثَّ  على  يد  خلفائهم  ابلدَّعوة  ابإلجنيل  أبَ  »لكنيسته  تتحقَّق  
ويصف  القرار  هذه    . « سرار  والقيادة  يف  احملبَّةوبتوزيع  األَ   -يفة  بطرس برائسة  من  هو  خل
ا  تقوم   واالحتفال  املشَّتك  ابلشَّعائر  اإلهليَّة    ، واحٍد  ]...[  انٍ ُيعلى  اجلهر  شإ »الوحدة  أَبَّنَّ

من  ذات    ، تقتضي  هذه  الوحدة  الَّيت  . 32« والوفاق  اأَلخوي ِّ  ضمن  أُسرة  هللا  ، ]...[
ويؤَك ِّد    . شركًة  مرئيًَّة  كاملًة  بني  مجيع  املسيحي ِّني  هي  اهلدف  اأَلخري  للحركة  املسكونيَّة  ، طبيعتها

التَّخل ِّي  عمَّا  هنالك  من  تنوٍُّع  غينٍ     ، وال  بوجٍه  من  الوجوه  ، اجملمع  َأنَّ  هذه  الوحدة  ال  تفرض
وصياغة  احلقيقة  املوحاة  الَّيت  منت  وتطوَّرت  عند    ، انيَّة  والن ِّظام  والطُّقوس  والل ِّيَّتجيَّايف  الرُّوح
 . وذلك  مبقدار  ما  يظلُّ  هذا  التَّنوُّع  وفيًّا  للتَّقليد  الرَّسويل    33، املسيحي ِّني

يف    ،   يستوحي  روحه  ووجهتهابت  املسعى  املسكونُّ   ، منذ  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان - 21
ويف    ، من  واثئق  ومبادراٍت  خمتلفٍة  من  قِّبل  الكرسي ِّ  املقدَّس  ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة  كل ِّها

من  واثئق  ومبادراٍت  قام  هبا  اأَلساقفة  وسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة    ، الكنائس  اخلاصَّة
وال  بدَّ  من  اإلشارة  أَيًضا  إىل  التطوُّرات  الَّيت  جتسَّمت  يف    . س  اأُلسقفيَّةواجملال  ، الكاثوليكيَّة

وقد  وصف   .  وأَنواع  خمتلفٍة  من  التَّعاون  املسكون ِّ   ، َأشكال  متنو ِّعة  من  احلوار  املسكون ِّ 
ا    1985سينودس  اأَلساقفة  لسنة   شت  يف  وعي  الكنيسة  نقًشا  عميًقا  نُق »احلركة  املسكونيَّة  أَبَّنَّ

 . 34« نهعال  عودة  

 احلركة  املسكونيَّة  يف  حياة  املسيحي ِّني
وتوسُّالت    ، 35تلبيًة  لصالة  يسوع  ، احلركة  املسكونيَّة  هبٌة  من  هللا  ُينُّ  هبا  اآلب - 22
وإنِّ    ، إعادة  الوحدة  بني  املسيحي ِّني نطاقها  املميَّز  هو  . 36مشفوعًة  ابلرُّوح  القدس  ، الكنيسة

ومن    37. الَّيت  هتدف  إىل  توحيد  البشريَّة  يف  املسيح  ، اندرج  يف  إطار  رسالة  الكنيسة  العامَّة

                                      
 . 8ق   ، م ح ق ش  ؛ 205ق   ، م ح ق  ؛ 14الرَّقم   ، ن أ  ؛ 2الرَّقم   ، ح م 32
 . 16-15  ، 4اأَلرقام    ، ح م  : راجع 33
 . (C ، 7)  ، االستثنائيَّة(  1985البيان  اخلتاميُّ  لسينودس  اأَلساقفة  )دورة   34
 . 17/21يوحنَّا    : راجع 35
 . 27-8/26رومة    : راجع 36
 . 5الرَّقم   ، ح م  : راجع 37
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  38. إىل  االخنراط  يف  املسعى  الوحدوي    ، بسبب  ذلك  ، فاملعمَّدون  ابسم  املسيح  مدعوُّون  ، مثَّ 
فهو    ، فإذا  عاش  املسيحيُّ  مبقتضى  معموديَّته  . املعموديَّة  هدفها  ملُء  الشَّركة  الكنسيَّة  الشَّركة  يف

 . وهي  َأن  جيمع  الكلَّ  يف  الوحدة  ، يف  رسالة  املسيح  ، ال  حمالة  ، مندرجٌ 

اجلهود    ، تضامٍن  وشكرٍ ب  ، وفًقا  لتعليمات  رعاهتم  ، الكاثوليك  مدعوُّون  إىل  َأن  يلبُّوا - 23
  ، ويف  خمتلف  املنظَّمات  الَّيت  ُيسهمون  فيها  ، املبذولة  يف  كثرٍي  من  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة

على    ، أَقلَّه  عمليًّا  ، وحيث  ال  يقوم  َأيُّ  نشاٍط  مسكون ٍ   . إلعادة  الوحدة  بني  املسيحي ِّني
وحيث  يصطدم  هذا  العمل  مبعارضاٍت  أَو  مبوانع  انمجٍة  عن    ، ا  إىل  تشجيعهالكاثوليك  أَن  يسَعو 

على    ، بني  املنادين  ابسم  املسيح  ، مواقف  متطر ِّفٍة  أَو  نشاطاٍت  تَؤد ِّي  إىل  شقاقاٍت  َأعظم
وسينودسات  الكنائس    39، احملل ِّي ِّنيوال  بدَّ  َأنَّ  اأَلساقفة    . الكاثوليك  َأن  يعتصموا  ابلصَّرب  واملثابرة

َأن  يتَّخذوا    ، من  ابب  الضَّرورة  ، سيجدون  َأحياانً   ، واجملالس  اأُلسقفيَّة  40، الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة
بصلٍة    ، وقد  ُيتُّ  هذا  41. الد ِّعاية  املغرضةَأو    خطر  الالَّمباالتإجراءاٍت  خاصًَّة  لتجاوز  

يف  كل ِّ  عالقاهتم  أَبعضاء  كنائس  َأو  مجاعاٍت     ، على  الكاثوليك  . إىل  الكنائس  الفتيَّة  ، خاصَّةٍ 
مع  العزم    ، هذه  اأَلهبَّة  للعمل  بتدرٍُّج  واحتياطٍ   . كنسيٍَّة  ُأخرى  َأن  يتصرَّفوا  بنزاهٍة  ورويٍَّة  ودراية

عاب انٌة  لتجنُّب  الوقوع  يف  جتربة  الالَّمباالة  أَو  الد ِّعاية  هي  أَيًضا  ضم  ، على  مواجهة  الص ِّ
 . وفيه  تَلُف  الرُّوح  املسكون ِّ  احلق    ، املغرضة

  ، ولكي  يكون  الكاثوليك  أَهاًل  العتناق  مسؤوليَّاهتم  املسكونيَّة  ، أّيًّ  كان  الوضع  احملليُّ  - 24
وعليهم  َأن  يعرفوا  أَوَّاًل  حقَّ  املعرفة  ما  هي    . ت ِّفاق  مع  َأساقفتهموابال  ، عليهم  َأن  يسَعوا  مًعا

                                      
 . من  هذا  الدَّليل  101-92اأَلرقام    ، راجع  الحًقا 38
ا  نعين  أَيًضا    ، الرَّئيس  احملل ِّي ِّ عندما  نتحدَّث  عن    ، يف  هذا  الدَّليل 39 رَؤساء  الكنائس  الشَّرقيَّة  إمنَّ

 . م ق ك شطبًقا  لتعبري  مصطلحات    ، احملل ِّي ِّني
نعين  السُّلطات  العليا  يف  الكنائس  الشَّرقيَّة    ، سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّةبعبارة   40

 . م ق ك شوفًقا  ملا  ورد  يف    ، املستقلَّةالكاثوليكيَّة  
يف  نشر    ، إالَّ  أَنَّه  حيظ ِّر  دائًما .. . »  : 4الرَّقم   ، )ح د(«   احلر ِّيَّة  الد ِّينيَّة »البيان  اجملمعيُّ    : راجع 41

أَن  يعمد  إىل  َأي ِّ  نوٍع  من  اأَلعمال  الَّيت  يستشفُّ  فيها    ، ويف  إدخال  املمارسات  الد ِّينيَّة  ، اإلُيان
ان  موجًَّها  إىل  أُم ِّي ِّني  وال  سيَّما  إذا  ك  ، أَو  الَّذي  ال  خيلو  من  مراوغةٍ   ، أَو  اإلقناع  التَّمويهيَّ   ، اإلكراه

أَنَّ    ، على  ما  ورد  يف  هذا  البيان  اجملمعي ِّ   ، جيب  التََّأكيد  ، ويف  الوقت  عينه  . « أَو  إىل  معوزين
«   بةللجماعات  الد ِّينيَّة  أَيًضا  احلقُّ  يف  أَن  ال  مُتنع  عن  تعليم  عقيدهتا  وإبرازها  للمإل  ابلكالم  والكتا »

 . )املرجع  نفسه(
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ومبقدار  ما    . ويتمكَّنوا  من  تبيان  تعليمها  ونظامها  ومبادئها  املسكونيَّة  ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة
وتعليله  تعليالً    ، اآلخرين  يتمكَّنون  من  عرضه  يف  نقاشاٍت  مع  املسيحي ِّني  ، حييطون  بذلك  كل ِّه

ومن  واجبهم  أَيًضا  َأن  يُتقنوا  معرفة  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  الَّيت  هلم  هبا    . وافًيا
  ، وال  بدَّ  من  الد ِّقَّة  يف  اعتبار  خمتلف  الشُّروط  املطلوبة  مسبًقا  لاللتزام  املسكون ِّ   . صلة

 42. يف  قرار  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان  يف  شأن  احلركة  املسكونيَّةواملطروحة  

هي  من  عمق  التََّأصُّل    ، مع  كل ِّ  مقتضياهتا  اإلنسانيَّة  واأَلدبيَّة  ، إنَّ  احلركة  املسكونيَّة - 25
ري ِّ  النَّابع  من  عناية  اآلب  ابالبن حبيث  مَتُتُّ  إىل  َأعماق  الرُّوحانيَّة    ، ويف  الرُّوح  ، يف  العمل  الس ِّ

ا  تقتضي    . املسيحيَّة ريةتلك  التَّوبة  القلبيَّ  »إَّنَّ مقَّتنتني  ابلصَّلوات    ، ة  وتلك  القداسة  يف  الس ِّ
الثَّان  يف   ؛  وذلك  ما  يسم ِّيه  قرار  اجملمع  الفاتيكان ِّ  نيأَلجل  وحدة  املسيحي ِّ   ، اجلمهوريَّة  والفرديَّة

مبثابة  الرُّوح  للحركة  املسكونيَّة   »ويَ ُعدُّه    ، « ةة  الرُّوحيَّ املسكونيَّ  »  : شأن  احلركة  املسكونيَّة
وخباصٍَّة  صالته  أَلجل    ، عليهم  َأن  يعتنقوا  صالته  ، الَّذين  يتماَهون  بعمٍق  ابملسيح  . 43« تهابرمَّ 

  ، يف  سبيل  الوحدة  ، عليهم  َأن  يتحوَّلوا  بفعل  احلب ِّ  الَّذي  ، ون  يف  الرُّوحوالَّذين  حييَ   ؛ الوحدة
  ؛ 44« ويصرب  على  كل ِّ  شيءٍ   ، ويرجو  كلَّ  شيءٍ   ، صد ِّق  كلَّ  شيءٍ ي  ، ءٍ حيتمل  كلَّ  شي »

ويصلُّون  أَلجل    ، شقاقاتخطيئة  االن  ، بوجٍه  خاص ٍ   ، والَّذين  يعيشون  بروح  التَّوبة  يتحسَّسون
يصريون  أَهاًل  أَلن  يكتشفوا  مثارها  حَّتَّ  خارج    ، والَّذين  يلتمسون  القداسة  ؛ املساحمة  والتَّوبة

ولسوف  يُقتادون  إىل  َأن  يعرفوا  أَنَّ  هللا  هو  وحده  القادر  حقًّا  َأن    45. حدود  كنيستهم  املنظورة
 . ألَنَّه  أَبو  اجلميع  ، الوحدةجيمع  اجلميع  يف  

 العمل  املسكوني  يف  خمتلف  صعده
َأو  يف  نطاق    ، أَو  يف  أَبرشيَّةٍ   ، إمكاانت  العمل  الرَّسويل ِّ  ومقتضياتُه  يف  رعيٍَّة  ما - 26

لطَّريقة  نفسها  املرعيَّة  يف  ال  تتَّخذ  ا  ، منظَّمٍة  إقليميٍَّة  َأو  وطنيٍَّة  تضمُّ  عدًدا  من  األَبرشيَّات
ووفًقا  للن ِّظام    ، احلركة  املسكونيَّة  تتطلَّب  اخنراط  شعب  هللا  يف  الُبَّن  الكنسيَّة  . الكنيسة  اجلامعة

 . املرعي ِّ  يف  كلٍ   من  هذه  املستوّيت

                                      
 . 18-16و  12-9اأَلرقام    ، ح م  : راجع 42
 . 8الرَّقم   ، ح م 43
 . 13/7كورنتس     1 44
 . 3الرَّقم   ، ح م  : راجع 45
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تُبَّن    ، لف  اهليئات  واجلماعاتيف  الرَّعاّي  ويف  خمت  ، يف  األَبرشيَّة  اجملتمعة  حول  أُسقفها - 27
  ، مثَّة  رجاٌل  ونساٌء  يسمعون  مساع  إُياٍن  كالم  هللا  : 46وحدُة  الكنائس  وتعتلن  يوًما  بعد  يومٍ 

ويعلنون  إجنيل  اخلالص  للَّذين  مل  ينالوا    ، ويصلُّون  ويقيمون  اأَلسرار  وخيدمون  بعضهم  بعًضا
 . اإلُيان  بعد

عندما  ال    ، عندما  ينتمي  َأعضاء  أُسرٍة  واحدٍة  إىل  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  خمتلفةٍ   ، ولكن
فَأمل  الفرقة  ُُيسي    ، يسوغ  ملسيحي ِّني  َأن  ينالوا  الشَّركة  مع  أَزواجهم  أَو  َأوالدهم  أَو  َأصدقائهم

 . الة  والنَّشاط  املسكون  وجيب  َأن  يعطي  دفًعا  َأكرب  للصَّ   ، َأشدَّ  مضًضا

   ، يف  مَؤسَّساٍت  موازيةٍ   ، ضمن  الشَّركة  الكاثوليكيَّة  ، السَّعي  إىل  ضم ِّ  الكنائس  اخلاصَّة - 28
  . يُظهر  الشَّركة  القائمة  بني  هذه  الكنائس  ، كسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  واجملالس  اأُلسقفيَّة

كن  َأن  تسه ِّل  كثريًا  تنامي  العالقات  املسكونيَّة  الفاعلة  مع  الكنائس  واجلماعات  هذه  اجملالس  ُيُ 
  ، هذه  الكنائس  . والَّيت  ليست  يف  شركٍة  كاملٍة  معنا  ، الكنسيَّة  القائمة  يف  ذات  املنطقة

يعود  إىل  زمٍن  ما  قبل    ، نسيًّا  مشَّتًكاتُقامسنا  مريااًث  ك  ، ابإلضافة  إىل  تراثها  الثَّقايف ِّ  واحلضاري ِّ 
بوصفها  َأكثر    ، واجملالس  اأُلسقفيَّة  ، إنَّ  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  . االنشقاقات

وطنيَّة  املتَّصلة  العناصر  اإلقليميَّة  وال  ، بطريقٍة  متثيليَّةٍ   ، قدرًة  من  َأي ِّ  كنيسٍة  خاصٍَّة  على  َأن  تعاجل
ق  الطَّاقات  واجلهود    ، ابلنَّشاط  املسكون ِّ  شإمكاَّنا  َأن  تنشئ  أَنظمًة  هدفها  أَن  تكو ِّن  وتنس ِّ

ومتك ِّنها  من  انتهاج  مسريٍة     ، بطريقٍة  تدعم  نشاطات  الكنائس  اخلاصَّة  ، املبذولة  يف  املنطقة
 . اطاهتا  املسكونيَّةيف  نش  ، كاثوليكيٍَّة  متناسقةٍ 

يف  الطَّريقة    ، ابلدَّرجة  اأَلخرية  ، يعود  إىل  مصف ِّ  اأَلساقفة  والكرسي ِّ  الرَّسويل ِّ  احلكمُ  - 29
جُتمع  وتُ َقيَّم  اخلربة    ، على  هذا  الصَّعيد  47. الَّيت  جيب  َأن  تراعى  هبا  مقتضيات  الشَّركة  الكاملة

روريَّة  خلدمة  الشَّركة  على  الصَّعيد    ، يع  الكنائس  اخلاصَّةاملسكونيَّة  لدى  مج وحُتشد  الطَّاقات  الض ِّ
.  وتُعطى  إرشاداٌت   وبني  كل ِّ  الكنائس  اخلاصَّة  املنتمية  إىل  هذه  الشَّركة  والسَّاعية  هلا ، الشَّامل

تتوجَّه    ، إىل  هذا  املرجع  يف  الكنيسة  . الكنيسةتوجَّه  وجَتيب  املساعي  املسكونيَّة  من  كل ِّ  َأحناء  
عندما  ترغب  يف  إقامة  عالقٍة  مسكونيٍَّة  مع    ، غالًبا  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى

                                      
ق   ، م ق ك ش  ؛ 3الفقرة    ، 383ق   ، م ح ق  ؛ 11الرَّقم   ، م أ ر  ؛ 23الرَّقم   ، ن أ  : راجع 46

 . 2الفقرة    ، 192
 . 1الفقرة   ، 904و  902ق   ، م ق ك ش  ؛ 1الفقرة    ، 755ق   ، م ح ق  : جعرا 47
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اذ  القرارات  احلامسة  يف  شأن  إعادة  ، وعلى  هذا  الصَّعيد  أَيًضا  . الكنيسة  الكاثوليكيَّة   ُيكن  اّت ِّ
 . الشَّركة

 الوضع  املسكوني  يف  تشابكه  وتنويعه
  ، وإحياءات  الرُّوح  القدس  ، تودُّ  احلركة  املسكونيَّة  َأن  تعتصم  ابلطَّاعة  لكالم  هللا - 30

الَّذي    وفيًَّة  لذاك  التَّقليد  الرَّسويل ِّ   ، وسلطة  الَّذين  تولَّوا  من  اخلدمة  ما  يكفل  للكنيسة  استمرارها
ا  هو  الشَّركة  الَّيت  هي  لبُّ  سر ِّ    . فيه  حيلُّ  كالم  هللا  ومواهب  الرُّوح فما  نبحث  عنه  إمنَّ

فاخلدمة  الرَّسوليَّة  الَّيت  يضطَّلع  هبا  اأَلساقفة  هي  على  جانٍب  كبرٍي  من  اللُّزوم    ، ولذا  . الكنيسة
يف  معظم    ، إنَّ  اأَلوضاع  الَّيت  تُعَّن  هبا  احلركة  املسكونيَّة  هي  . يف  جمال  النَّشاط  املسكون  

  ، ومن  مثَّ   . ومن  زمٍن  إىل  زمن  ، وّتتلف  من  مكاٍن  إىل  مكانٍ   ، بال  سوابق  ، اأَلحيان
بدَّ  من  متحيٍص    ولكن  ال  ؛ ال  بدَّ  من  تشجيعها  ، يف  املضمار  املسكون ِّ   ، فمبادرات  املؤمنني

ويقع  ذلك  على  عاتق  الَّذين  بيدهم  املسؤوليَّة  اأَلخرية  عن  عقيدة  الكنيسة    ؛ يقٍظ  ومستمر ٍ 
عوا  املبادرات  املسؤولة  48. ونظامها ويتثبَّتوا  من  جماراهتا  للمبادئ    ، ويعود  إىل  هؤالء  َأن  يشج ِّ

أَو  يلط ِّفوا    ، يهم  أَن  يُعيدوا  الث ِّقة  إىل  الَّذين  تُثب ِّط  املصاعب  عزائمهموعل  . املسكونيَّة  الكاثوليكيَّة
ابلعوائق  الرَّاهنة  الَّيت  ترافق    ، مبا  فيه  الكفاية  ، وال  يعبُأون  ، غلواء  الَّذين  حتدوهم  خنوًة  متهو ِّرةً 

الَّذي  يهدف    ، لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني إنَّ  اجمللس  احلربيَّ   . مسرية  العودة  إىل  الوحدة
يقد ِّم  هذه  اخلدمة  ذاهتا    ، دوره  ومسؤوليَّته  إىل  إسداء  توجيهاٍت  ونصائح  لدعم  النَّشاط  املسكون ِّ 

 . للكنيسة  كل ِّها

ابع  اخلاص ِّ  الَّذي  يتميَّز  تتأَثَّر  دوًما  ابلطَّ   ، يف  منطقٍة  معيَّنةٍ   ، طبيعة  العمل  املسكون ِّ  - 31
ي  

دٍ   ، اختيار  الطَّريقة  املناسبة  يف  االلتزام  املسكون ِّ  يعود  . به  الوضع  املسكونُّ  احملل ِّ   ، بوجٍه  حمدَّ
إىل  اأُلسقف  الَّذي  عليه  َأن  حيسب  حسااًب  للمسؤوليَّات  احملدَّدة  والن ِّداءات  الَّيت  تتميَّز  هبا  

ا  يسعنا  َأن  نسدي  بعض    ، وليس  ابإلمكان  أَن  نستعرض  هنا  خمتلف  اأَلوضاع  . برشيَّتهأَ  وإمنَّ
 . مالحظاٍت  عامَّة

َأو    ، بني  بلٍد  أبَغلبيٍَّة  كاثوليكيٍَّة  وبلٍد  آخر  فيه  عدٌد  كبريٌ   ، املهمَّة  املسكونيَّة  ّتتلف - 32
وليست  املهمَّة  هي  ذاهتا  يف    . الشَّرقي ِّني  أَو  األَنكليكان  َأو  الربوتستانت  أَغلبيٌَّة  من  املسيحي ِّني

                                      
 . 15و  19ق   ، م ق ك ش  ؛ 212و  216ق   ، م ح ق  : راجع 48
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مساهة  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  يف  احلركة  املسكونيَّة  يف  بالٍد    . بالٍد  أَغلبيَّتها  من  غري  املسيحي ِّني
ا  ُيك ِّن  احلركة  املسكونيَّة  من  جتنيد  الكنيسة  ترتدي  طابًعا  حامسً   ، تشك ِّل  فيها  اأَلغلبيَّة  السَّاحقة

 . كل ِّها

  ، يف  معظمهم  ، كذلك  ّتتلف  املهمَّة املسكونيٌَّة  كثريًا  حسبما  ينتمي  حماوروان  املسيحيُّون  - 33
ة  كنائس  شرقيَّة ب  إىل  مجاعاٍت  من  مذه  ، ابأَلحرى  ، َأو  ينتمون  ، إىل  كنيسٍة  أَو  عدَّ

اتيَّة  ، كلٌّ  من  هذه  اجلماعات  هلا  حيويَّتها  اخلاصَّة   . اإلصالح مثَّة  عوامُل  ُأخرى    . وإمكاانهتا  الذَّ
 . ،  وثقافيٌَّة  وجغرافيٌَّة  وإتنيٌَّة  بوسعها  َأن  تطبع  املهمَّة  املسكونيَّة  بطابٍع  مميَّز سياسيٌَّة  واجتماعيَّةٌ 

  . يَّة  اخلاصَّة  هي  الَّيت  تُفرغ  دوًما  على  املهمَّة  املسكونيَّة  ميزاهتا  املختلفةالبيئة  احملل ِّ  - 34
  ، يف  كل ِّ  َأحناء  العامل  ، واملهمُّ  يف  هذا  اجلهد  املشَّتك  َأن  يساند  الكاثوليك  بعضهم  بعًضا

الوحدة  بني  املسيحي ِّني  مستمرًّا  يف  خمتلف   حبيث  يظلُّ  السَّعي  إىل   ، ابلصَّالة  والتَّشجيع  املتبادل
 . ويف  الطَّاعة  لوصيَّة  رب ِّنا  ، مالحمه

يع  واحلركات  الد ِّينيَّة  اجلديدة  الش ِّ
  . قد  تطوَّرت  تطوُّرًا  ذريًعا  يف  هذه  احلقب  اأَلخرية  ، يف  عاملنا  ، اخلريطة  الد ِّينيَّة - 35

هو  انتشار  شيٍع  وحركاٍت  دينيٍَّة  جديدٍة    ، يف  بعض  َأجزاء  العامل  ، ملالحظةوالتَّحوُّل  اأَلجدر  اب
أَو  ال  تطمح  البتَّة  إىل  عالقاٍت  سلميٍَّة  مع  الكنيسة    ، قد  ال  تطمح  َأحيااًن  إالَّ  قليالً 

يلفت  إىل    49َأصدرت  مًعا  تقريرًا  ، أَربع  دوائر  من  الكورّي  الرُّومانيَّة  ، 1968سنة    . الكاثوليكيَّة
يع  واحلركات  الد ِّينيَّة  اجلديدة   ، من  جهةٍ   ، الفرق  اجلوهري ِّ  الَّذي  ال  بدَّ  َأن  نلحظه  بني  الش ِّ

بدَأت  حبوٌث  الحقٌة  ال    ، يف  هذا  اجملال  . من  جهٍة  ُأخرى  ، والكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة
 . اإلعدادتزال  قيد  

يع  واحلركات  الد ِّينيَّة  اجلديدة - 36 ا  ، يف  شأن  الش ِّ وخيتلف  ابختالف    ، الوضع  معقٌَّد  جدًّ
يع  تتنامى  يف  حميٍط  ثقايفٍ   عميق  التَّديُّن  ، يف  بعض  البلدان  . القرائن  الثَّقافيَّة يف    . هذه  الش ِّ
ويف  الوقت  نفسه  متماديٍة  يف    ، تمعاٍت  ممعنٍة  يف  العلمنةنراها  تزدهر  يف  جم  ، مواضع  ُأخرى

                                      
 Le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux : un défi  : راجع 49

pastoral ،   َتشرين    30يف    ، تقريًبا(  والواثئق  الواردة  75جوبة  )وهو  تقريٌر  موقٌَّت  يعتمد  على  األ
  ، إىل  أَمانة  سر ِّ  تعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  ، من  اجملالس  اأُلسقفيَّة  اإلقليميَّة  والوطنيَّة  ، 1985اأَلوَّل  

 . 169-158ص   ، (1986)  61  ق إ
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وشيٌع    ؛ َأو  هي  كذلك  يف  رَأي  أَتباعها  ، مثَّة  شيٌع  من  مصدٍر  غري  مسيحي ٍ   . السَّذاجة  واخلرافة
أَو    ، اٍت  مسيحيَّةٍ وُأخرى  تَ ُعدُّ  نفسها  مسيحيًَّة  مع  إمكان  انفصاهلا  عن  مجاع  ، أُخرى  انتقائيَّةٌ 

أَو  إىل    ، بطريقٍة  مميَّزةٍ   ، من  الواضح  أَنَّه  يعود  إىل  اأُلسقف  . احتفاظها  بروابط  مع  املسيحيَّة
َأن  حيد ِّدوا  الرَّدَّ  األَنسب  على    ، اجمللس  اأُلسقفي ِّ  أَو  إىل  سينودس  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة

يع  يف  منطقٍة  معيَّنةالتَّحد ِّ  ولكن  جيب  اإلحلاح  على  َأنَّ  مبادئ  التَّقاسم    . ي  النَّاجم  عن  الش ِّ
ليل  ، الرَّوحي ِّ  ال  تنطبق  إالَّ  على  الكنائس  واجلماعات    ، والتَّعاون  العملي ِّ  املدوَّنة  يف  هذا  الدَّ

وال  بدَّ  َأن  يتبنيَّ  قارئ    . يكيَّة  معها  عالقاٍت  مسكونيَّةالَّيت  أَقامت  الكنيسة  الكاثول  ، الكنسيَّة
ا  هو  االعَّتاف  من  كال    ، هذا  الدَّليل  َأن  اأَلساس  اأَلوحد  ملثل  هذا  التَّقاسم  وهذا  التَّعاون إمنَّ

الحَّتام  املتبادل  النَّابعني  مقرونٍة  ابالنفتاح  وا  ، وإن  انقصةً   ، الطَّرفني  ببعض  شركٍة  قائمٍة  بينهما
 . من  مثل  هذا  االعَّتاف

 الفصل  الثَّان
 نظام  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  
 يف  خدمة  وحدة  املسيحي ِّني

 مقد ِّمة
يف  كثرٍي  من  املواطن  واملناطق  الَّيت    ، عرب  كنائسها  اخلاصَّة  ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة  مائلةٌ  - 37

  ، روحيًّا  وإتنيًّا  ، هذه  املناطق  هلا  مزاّيها  اخلاصَّة  . ها  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيًَّة  َأخرىجُتاور  في
يوجد  يف  هذه  املناطق  مركز  إقامة  السُّلطة  الد ِّينيَّة  العليا    ، كثريةٍ    يف  َأحوالٍ   . وسياسيًّا  وثقافيًّا

واليٌة  خاضعٌة  لسينودٍس    ، غالًبا  ، وتقابل  هذه  املناطق  : للكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى
 . َأو  أَلحد  اجملالس  اأُلسقفيَّة  ، من  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة

،  تتعاون  مًعا   أَو  جمموعة  كنائس  خاصَّةٍ   ، شإمكان  كنيسٍة  كاثوليكيٍَّة  خاصَّةٍ   ، وابلتَّايل - 38
ا  لالت ِّصال  ، عاواًن  وثيًقات بكنائس    ، على  هذا  املستوى  ، َأن  جتد  نفسها  يف  وضٍع  مَؤاٍت  جدًّ

ها  عالئق  مسكونيًَّة  جُمديًة  تعود  ابلنَّفع  على    . ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى وبوسعها  َأن  تُقيم  وإّيَّ
 50. احلركة  املسكونيَّة  يف  جمموعها

                                      
 . هذا  الدَّليلمن    171-166اأَلرقام    ، راجع  الحًقا 50
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  ، إىل  َأساقفة  املسكونة  كل ِّها »وكَّل  اجملمع  الفاتيكانُّ  الثَّان  املهمَّة  املسكونيَّة   لقد  - 39
هوها  يف  حكمٍة  وفطنةٍ   ، وا  بتنشيطهالكي  يُعنَ  هذا  اإلرشاد  الَّذي  وضعه  غالًبا    . 51« ويوج ِّ

  ، أَو  جمالس  ُأسقفيَّةٌ   ، شرقيٍَّة  كاثوليكيَّةٍ  أَو  سينودسات  كنائس   ، موضع  التَّنفيذ  َأساقفٌة  مبفردهم
من  احلق ِّ  القانون ِّ  الغرب ِّ  يؤَك ِّد  ما    755فالقانون    . قد  أُدرج  يف  جمموعات  القوانني  الكنسيَّة

 : يلي

عوا    يعود  أَوَّاًل  إىل  مصف ِّ  اأَلساقفة  برمَّته  وإىل  الكرسي ِّ  الرَّسويل ِّ  »  : 1الفقرة   َأن  يشج ِّ
هوا إعادة  الوحدة  بني  مجيع  احلركة  املسكونيَّة  الَّيت  هتدف  إىل    ، لدى  الكاثوليك  ، ويوج ِّ

 . « الوحدة  الَّيت  على  الكنيسة  َأن  تعز ِّزها  امتثااًل  إلرادة  املسيح  ، املسيحي ِّني

  ، إىل  جمالس  اأَلساقفة  ، ًقا  للحق ِّ  القانون ِّ ووف  ، ويعود  أَيًضا  إىل  اأَلساقفة »  : 2الفقرة  
طوا  هذه  الوحدة  نفسها وفًقا  ملختلف  احلاجات  واملناسبات    ، وأَن  يصدروا  ، أَن  ينش ِّ

آخذين  بعني  االعتبار  التَّدابري  الصَّادرة  من  السُّلطة  العليا  يف    ، قواعد  عمليَّةً   ، املؤاتية
 . « الكنيسة

،   904-902فهو  يؤَك ِّد  يف  القوانني    ، وأَمَّا  احلقُّ  القانونُّ  لدى  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة
 : 1الفقرة  

مبا  َأنَّ  االهتمام  ابستعادة  وحدة  مجيع  املسيحي ِّني  هو  من  شأن   »  : 902القانون  
َأن  يصلُّوا  أَلجل     ، وال  سيَّما  رعاة  الكنيسة  ، نيفعلى  مجيع  املؤمن  ، مجعاء الكنيسة  كل ِّها 

مشَّتكني  يف    ، وَأن  يبذلوا  السَّعي  الشَّديد  ، الَّيت  رغب  فيها  الرَّبُّ   ، كمال  وحدة  الكنيسة
 . « العمل  املسكون ِّ  الَّذي  تبعث  عليه  نعمة  الرُّوح  القدس

الع  ط ِّ ضاال  ، بنوٍع  خاص ٍ   ، ائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّةيرجع  إىل  الكن »  : 903القانون  
واأَلمانة    ، مثَّ  مبثل  احلياة  ، همَّة  تنشيط  الوحدة  بني  مجيع  الكنائس  الشَّرقيَّة  ابلصَّالة  أَوَّالً مب

وابلتَّعاون    ، َأكثروالتَّعارف  املتبادل  َأكثر  ف  ، الورعة  لتقاليد  الكنائس  الشَّرقيَّة  العريقة
 . « والتَّقدير  اأَلخوي ِّ  عمليًّا  وروحيًّا

من  الواجب  العناية  بتنشيط  احلركة  املسكونيَّة  يف  كل ِّ  كنيسٍة   »  : 1البند    ، 904القانون  
ة  اجلامعة  على  َأن  ينظ ِّم  هذه  احلركة  للكنيس  ، بقواعد  خاصٍَّة  يف  الشَّرع  اخلاص ِّ   ، مستقلَّةٍ 

                                      
 . 4الرَّقم   ، ح م 51
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 . « الكرسيُّ  الرَّسويلُّ  الرُّومانُّ 

يرجع  إىل  املسؤوليَّة    ، يف  ضوء  هذه  الصَّالحيَّة  اخلاصَّة  لتعزيز  العمل  املسكون ِّ  وتوجيهه - 40
َأو  اجملالس    ، وسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  ، املنوطة  ابأَلساقفة  األَبرشي ِّني  ، الفرديَّة

النَّشاطات    ، أَو  يُرسوا  القواعد  الَّيت  مبقتضاها  ُيارس  اأَلفراد  أَو  الل ِّجان  املذكورة  أَدانه  ، اأُلسقفيَّة
من  السَّهر    ، عالوًة  على  ذلك  ، وال  بدَّ   . وحيرصون  على  تطبيق  هذه  القواعد  ، املوكولة  إليهم

املرعيَّة    ، صحاب  هذه  املسؤوليَّات  املسكونيَّة  معرفًة  مَؤاتيًة  للمبادئ  الكاثوليكيَّةعلى  َأن  يتلقَّى  أَ 
 . ويُهيََّأوا  هلذه  املهمَّة  هتيئًة  جد ِّيَّة  ، يف  العمل  املسكون ِّ 

 املفوَّض  األَبرشيي  لرعاية  احلركة  املسكونيَّة
مبثابة  مندوٍب  أَبرشيٍ     ، َأن  يعني ِّ  شخًصا  مَؤَهالً   ، يف  األَبرشيَّات  ، على  اأُلسقف - 41

شإمكان  هذا  املندوب  َأن  يتوىلَّ  مهمَّة  تنشيط  اللَّجنة  املسكونيَّة  يف    . للمسائل  املسكونيَّة
ت  إذا  مل  )أَو  ممارسة  هذه  النَّشاطا  44كما  ورد  ذلك  يف  الفقرة     ، وتنسيق  نشاطاهتا  ، األَبرشيَّة

ومع  الدَّعم    ، بوصفه  معاواًن  مقرَّاًب  من  اأُلسقف  ، هذا  املندوب  . تكن  مثَّة  جلنٌة  مسكونيٌَّة(
ع  خمتلف  مبادرات  الصَّالة  أَلجل  وحدة  املسيحي ِّني  ، املناسب ويسهر  على  أَن    ، بوسعه  َأن  يشج ِّ

  ، ويتحقَّق  من  احلاجات  اخلاصَّة  يف  األَبرشيَّة  ، طات  األَبرشيَّةتؤث ِّر  املواقف  املسكونيَّة  يف  نشا
يف    ، هذا  املندوب  هو  أَيًضا  املسؤول  الَّذي  ُيث ِّل  اجلماعة  الكاثوليكيَّة  . ويُطلع  األَبرشيَّة  عليها

ه  الكنائس  ابأُلسقف  ويسه ِّل  عالقات  هذ  ، عالقاهتا  ابلكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  وقاداهتا
ي ِّ  واإلكلريوس  والعلماني ِّني  على  خمتلف  املستوّيت

هو    ، يف  الشَّأن  املسكون ِّ   ، ويكون  ، احملل ِّ
ويسه ِّل  تقاسم  اخلربات  واملبادرات  املسكونيَّة    ، مستشار  اأُلسقف  واملقامات  اأُلخرى  يف  األَبرشيَّة

وحيرص  على  تواصل  العالقات  مع  مندوب  اأَلبرشيَّات  اأُلخرى    . ات  األَبرشيَّةبني  الرُّعاة  واملنظَّم
أَو  يف  األَبرشيَّات  احملدودة  عدًدا    ، حَّتَّ  يف  اأَلماكن  حيث  الكاثوليك  هُم  اأَلكثريَّة  . وجلاَّنا

ندوبة(  من  قِّبل  األَبرشيَّة  لالضط ِّالع  من  املنصوح  َأن  يُعنيَّ  هذا  املندوب  )أَو  هذه  امل  ، وطاقاتٍ 
 . مبقدار  ما  ُيكن  ذلك  ويصلح  ، ابلنَّشاطات  املذكورة  أَعاله

ر ِّ  املسكونيَّة  يف  األَبرشيَّة  اللَّجنة  َأو  َأمانة  الس ِّ
  ، سكونيَّةإىل  جانب  املندوب  األَبرشي ِّ  للشؤون  امل  ، على  أُسقف  األَبرشيَّة  َأن  يقيم - 42

،  وظيفتها  تطبيق  اإلرشادات  أَو  التَّوجيهات  الَّيت  يودُّ  اأُلسقف  أَن   جملًسا  أَو  جلنًة  أَو  أَمانة  سر ٍ 
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شإمكان    ، وعند  مقتضى  احلال  52. تعزيز  النَّشاط  املسكون ِّ  يف  أَبرشيَّته  ، .  وبوجٍه  أَعم ٍ  ُيسديها
ر ِّ  هذهجمموعٍة  من  األَبرشيَّ   . ات  َأن  تتعاون  إلنشاء  هذه  اللَّجنة  أَو  أَمانة  الس ِّ

ر ِّ  من  َأن  متث ِّل  جمموع  األَبرشيَّة - 43 َأن  تضمَّ    ، وبوجٍه  عام ٍ   ، ال  بدَّ  للَّجنة  أَو  أَلمانة  الس ِّ
وال  بدَّ    . يتحلَّون  مبَؤه ِّالٍت  متنو ِّعة  ، والعلماني ِّني  ، والرُّهبان  والرَّاهبات  ، أَعضاَء  من  اإلكلريوس

ومن  املستحب ِّ  َأن  يدخل  يف  عضويَّة    . هلذه  اأَلجهزة  من  أَفراٍد  يتمتَّعون  أَبهليٍَّة  مسكونيٍَّة  خاصَّة
ر ِّ  لرييكيَّات  األَبرشيَّة  أَو  ممث ِّلون  عن  اجمللس  الكهنويت ِّ  واجمللس  الرَّاعوي ِّ  واإلك  ، اللَّجنة  َأو  أَمانة  الس ِّ

 . اإلقليميَّة

  ، عليها  َأن  تتعاون  مع  املَؤسَّسات  واأَلجهزة  املسكونيَّة  القائمة  َأو  املنويَّة  ، هذه  اللَّجنة
وعليها  َأن  تكون  مستعدًَّة  لدعم  املوفد  األَبرشي ِّ  للشُّؤون    . مغتنمًة  دعمها  عند  اقتضاء  احلال

لتبادل  املعلومات    ، والتَّطوُّع  خلدمة  َأجهزة  أَبرشيٍَّة  أُخرى  أَو  مبادراٍت  فرديَّةٍ   ، سكونيَّةامل
  ، وقد  يكون  من  اأَله ِّيَّة  مبكاٍن  َأن  تقوم  عالقاٌت  مع  الرَّعاّي  واملنظَّمات  الرَّعويَّة  . واألَفكار

وحركاٌت    ، ومجعيَّاُت  حياٍة  رسوليَّةٍ   ، هبا  مَؤسَّساُت  حياٍة  مكرَّسةٍ واملبادرات  الرَّسولية  الَّيت  تقوم  
 . ومجعيَّاٌت  علمانيَّة

 : عالوًة  على  الوظائف  الَّيت  أُسندت  من  قبُل  إليها  ، من  واجبات  هذه  اللَّجنة - 44

فاتيكان ِّ  الثَّان وتوجيهاته  أ.  تنفيذ  قرارات  أُسقف  األَبرشيَّة  يف  شأن  تعليم  اجملمع  ال
وصدرت  عن  الكرسي ِّ  املقدَّس    ، وكذلك  الواثئق  الَّيت  عقبت  اجملمع  ، املسكونيَّة

 . وسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  واجملالس  اأُلسقفيَّة

وتكييف  مشوراهتا    ، أَدانه( ب.  إقامة  صِّالٍت  مع  اللَّجنة  املسكونيَّة  اإلقليميَّة  )أُنظر 
إرسال  معلوماٍت    ، إذا  اقتضى  الوضع  ، ومن  املستحسن  . واقَّتاحاهتا  على  الظُّروف  احملل ِّيَّة
إىل  اجمللس  احلربي ِّ  لتعزيز    ، َأو  معلوماٍت  أُخرى  مفيدةً   ، عن  بعض  اخلربات  ونتائجها

 . الوحدة  بني  املسيحي ِّني

ز  املسكونيَّة  الرُّوحيَّة  وفًقا  للمبادئ  الواردة  يف  القرار  اجملمعي ِّ  حول  احلركة  ج.  تعزي
ليل  ، املسكونيَّة   ، يف  شأن  الصَّالة  اجلمهوريَّة  والفرديَّة  ،ويف  مواضع  ُأخرى  من  هذا  الدَّ

 . أَلجل  الوحدة  بني  املسيحي ِّني

                                      
 . 2الفقرة    ، 755ق   ، م ح ق  ؛ 1الفقرة    ، 904ق   ، م ق ك ش  : راجع 52
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لتنشئة  اإلكلريوس  والعلماني ِّني    ، عرب  حلقاٍت  ودوراٍت  دراسيَّةٍ   ، د.  تقدمي  املساعدة  والدَّعم
والعناية  اخلاصَّة    ، وتطبيٍق  مالئٍم  للنَّظرة  املسكونيَّة  على  مجيع  نواحي  احلياة  ، مسكونيًّا

  ، ليم  الد ِّيين ِّ ابإلكلرييكي ِّني  وطريقة  إعدادهم  إلفراغ  الطَّابع  املسكون ِّ  على  الكرازة  والتَّع
ابإلعداد    ، مثالً   ، .. ومساندة  النَّشاطات  الرَّاعويَّة  )االهتمام. وَأشكاٍل  ُأخرى  من التَّعليم

 . ..(. للزَّواجات  املختلطة

ه .  تعزيز  الر ِّفق  واحملبَّة  بني  الكاثوليك  واملسيحي ِّني  اآلخرين  الَّذين  ليسوا  بعُد  على  شركٍة  
ةكام ًُ تبًعا  لالقَّتاحات  واإلرشادات  املثبَّة  أَدانه  )وال  سيَّما    ، لٍة  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّ

 . (208-205يف  الفقرات  

اذ  املبادرة  إلقامة  َأحاديث  واستشاراٍت  مع  غري  الكاثوليك  وتوجيهها ،  مع  التَّنبُّه   و.  اّت ِّ
 53. الفئات  الشَّريكة  واملواضيع  احلواريَّة  إىل  وجوب  تكييفها  وفًقا  ملختلف

مع  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة    ، على  الصَّعيد  األَبرشي ِّ   ، ز.  اقَّتاح  خرباء  إلقامة  احلوار
 . اأُلخرى

ابلتَّعاون  مع  منظَّمات  أَبرشيٍَّة  ُأخرى  ومع    ، ح.  تعزيز  شهادة  إُياٍن  مسيحيٍ   مشَّتكةٍ 
بية     ، إىل  جانب  نشاٍط  مشَّتٍك  يف  جماالتٍ   ، قدر  املستطاع  ، سيحي ِّني  اآلخرينامل كالَّتَّ

والقضاّي  املرتبطة  ابلثَّقافة  والعلم    ، العدالة  االجتماعيَّة  ، واملناقبيَّة  العامَّة  واخلاصَّة
 54. والفنون

مبناسبة  حماضراٍت  هامٍَّة    ،   وضيوفإقامة  تبادل  مراقبني  ، ط.  االقَّتاح  على  اأَلساقفة
 . وغريها  من  املناسبات  املشاهبة  ، وحفالت  تنصيب  قادة  ديني ِّني  ، وسينودسات

جيب  تشجيع  الرَّعاّي  على  املشاركة  يف  املبادرات  املسكونيَّة  الَّيت  يف    ، يف  األَبرشيَّات - 45
  ، هيئاٍت  مهمَّتها  االضط ِّالع  هبذه  النَّشاطات  )أُنظر  أَدانه  إنشاء  ، وعند  اإلمكان  ، مستواها
تبادِّهُلا    ، وال  بدَّ  للرَّعاّي  من  َأن  تظلَّ  على  صلٍة  وثقى  مع  السُّلطات  اأَلبرشيَّة  . (67الفقرة  

 . وتفعل  ذلك  أَيًضا  مع  الرَّعاّي  واجلماعات  اأُلخرى  ، املعلومات  واخلربات
                                      

املرجع  املذكور  يف  احلاشية    ، ... أَتميالت  واقرتاحات،   راجع  أَيًضا  ؛ 11و  9الرَّقمني    ، ح م  : راجع 53
3 . 

  ، )ن ك إ(  ، (Ad gentes)«   نشاط  الكنيسة  اإلرسايلُّ  »القرار  اجملمعيُّ  يف    ؛ 12الرَّقم   ، ح م:   راجع 54
 . 3الرَّقم   ، 3املرجع  املذكور  يف  احلاشية    ، ... التَّعاون  املسكون ِّ والوثيقة  يف    ؛ 12الرَّقم 
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 اللَّجنة  املسكونيَّة  املنبثقة  عن  سينودسات  
 الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  واجملالس  األ سقفيَّة

وكلُّ  جملس  َأساقفٍة    ، كلُّ  سينودس  من  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  - 46
يعاوَّنا  خرباء  من  الر ِّجال    ، ًة  للشُّؤون  املسكونيَّةجلنًة  أُسقفيَّ   ، وفًقا  لَّتتيباته  اخلاصَّة  ، يُنشئ

  ، ويَؤازر  هذه  اللَّجنة  . والعلماني ِّني  ، والرُّهبان  والرَّاهبات  ، منتخبون  من  بني  اإلكلريوس  ، والن ِّساء
ينودس  مهمَّة  هذه  اللَّجنة  الَّيت  حتد ِّد  طر   . أَمانة  سرٍ   دائمة  ، قدر  املستطاع يقة  عملها  أَنظمة  الس ِّ

وطرقًا  عمليًَّة  للعمل  ابلتَّوافق    ، َأو  تقَّتح  إرشاداٍت  يف  الشَّأن  املسكون ِّ   ، أَو  اجمللس  اأُلسقفيُّ 
ووفًقا  لإلمكاانت  الواقعيَّة  املتوف ِّرة  يف    ، مع  التَّشريعات والتَّوجيهات  واأَلعراف  الكنسيَّة  القائمة

على  صعيد  اإلقليم    ، وال  بدَّ  أَيًضا  من  اعتبار  كل ِّ  ظروف  اأَلمكنة  واأَلشخاص  . نطقٍة  مام
دون    ، إذا  حالت  قلَّة  عدد  َأعضاء  جملٍس  أُسقفي ٍ   . ولكن  مع  اعتبار  الكنيسة  اجلامعة ، املعين ِّ 

تعيني  أُسقٍف  مسؤوٍل  عن  املهام ِّ  املسكونيَّة  املذكورة   من   ، أَقلَّه  ، فال  بدَّ   . قيام  جلنٍة  ُأسقفيَّة
 . 47يف  الفقرة    ، أَدانه

وذلك  مبقدار    ، 44يف  الفقرة    ، وظائف  هذه  اللَّجنة  تتضمَّن  تلك  الَّيت  ُعد ِّدت  أَعاله - 47
ولكن  على    . و  اجملالس  اأُلسقفيَّةارتباطها  بصالحيَّة  سينودسات الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  أَ 

 . نورد  منها  بعض  النَّماذج  ، هذه  اللَّجنة  َأن  تُعَّن  أَيًضا  مبهامَّ  أُخرى

 . أ.  تطبيق  القواعد  والتَّعليمات  الصَّادرة  عن  الكرسي ِّ  املقدَّس  يف  هذا  الشَّأن

  ، ابلنُّصح  واملساعدة  ، نٍة  مسكونيٍَّة  يف  أَبرشيَّتهمب.  تزويد  اأَلساقفة  الرَّاغبني  يف  إنشاء  جل
  . وبني  الل ِّجان  نفسها  ، وتنشيط  التَّعاون  بني  املسؤولني  األَبرشي ِّني  عن  احلركة  املسكونيَّة

 . بتنظيم  لقاءاٍت  دوريٍَّة  ملوفدي  جلان  اأَلبرشيَّة  وممث ِّليها  ، مثالً   ، وذلك

لل ِّجان  اأُلخرى  املنبثقة  عن  اجمللس    ، حيث  ينبغي  ذلك  ، لتَّشجيع  واملساعدةج.  إسداء  ا
ملراعاة  النَّاحية  املسكونيَّة  يف    ، اأُلسقفي ِّ  أَو  عن  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة

 . إخل  ، عمل  اجمللس  املذكور  وتصرحياته  العلنيَّة

  ، شإسداء  مساعدٍة  روحيٍَّة  َأو  ماد ِّيَّةٍ   -مثاًل  -وذلك    ، عاون  بني  املسيحي ِّنيد.  تنشيط  التَّ 
يف    ، واملشاريع  املسكونيَّة  املرتقبة  ، إىل  اأَلجهزة  املسكونيَّة  القائمة  ، حيث  ُيكن  ذلك

وفًقا    ، وتعميق  احلياة  املسيحيَّة  ، َأو  يف  مضمار  املهام ِّ  الرَّاعويَّة  ، مضمار  التَّعليم  والبحث
 . 12-9يف  فقراته    ، ملبادئ  القرار  اجملمعي ِّ  يف  شأن  احلركة  املسكونيَّة
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على    ، ه .  إجراء  استشاراٍت  وحواٍر  مع  زعماء  الكنائس  ومع  جمالس  الكنائس  القائمة
وإنشاء  ُبَّن  مَؤهَّلًة  هلذه    ، عن  اأَلبرشيَّة(  الصَّعيد  الوطين ِّ  أَو  اإلقليمي ِّ  )وإن  مستقلَّةً 

 . احلوارت

مع  خرباء    ، للمشاركة  يف  االستشارات  واحلوار  ، و.  تعيني  خرباء  تفو ِّضهم  الكنيسة  رمسيًّا
 . واأَلجهزة  املذكورة  أَعاله  ، الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى

ٍن  انشٍط  مع  اأَلجهزة  املسكونيَّة  التَّابعة  ملَؤسَّسات  حياٍة  مكرَّسٍة  ز.  إقامة  عالقاٍت  وتعاو 
 . داخل  اإلقليم  ، وامللتحقة  أَبجهزٍة  ُأخرى  كاثوليكيَّةٍ   ، ومجعيَّات  حياٍة  رسوليَّةٍ 

ُأخرى   ومناسباٍت   ، مبناسبة  اجتماعاٍت  كنسيٍَّة  هامَّةٍ   ، ح.  تنظيم  تبادل  مراقبني  وضيوف
 . على  املستوى  الوطين ِّ  أَو  اإلقليمي    ، من  هذا  القبيل

ينودسات  بتطوُّرات  احلوارات  اجلارية  يف  اإلقليم   ، ط.  إحاطة  َأساقفة  اجمللس  اأُلسقفي ِّ  والس ِّ
فيصري    . وماتوإشراك  اجمللس  احلربي ِّ  الرُّومان ِّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  يف  هذه  املعل

على    ، حافزًا  حلواراٍت  ُأخرى  ، مشفوًعا  بنتائج  احلوار  ، هذا  التَّبادل  يف  اآلراء  واخلربة
 . مستوّيٍت  خمتلفٍة  من  حياة  الكنيسة

إقامة  عالقاٍت  بني  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  أَو  اجملالس    ، ي.  وبوجٍه  عام ٍ 
واجمللس  احلربي ِّ  الرُّومان ِّ  لتعزيز  الوحدة  بني    ، يف  شأن  املسائل  املسكونيَّة  ، أُلسقفيَّةا

 . وكذلك  مع  الل ِّجان  املسكونيَّة  التَّابعة  جملالس  أُسقفيٍَّة  إقليميَّة  ، املسيحي ِّني

 َأجهزٌة  مسكونيٌَّة  يف  قرائن  كنسيَّة   أ خرى
  ، تتيح  تعاواًن  ودعًما  بني  اجملالس  اأُلسقفيَّة  ، متنوَّعة  الوجوه  ، ماٌت  دوليَّةٌ مثَّة  منظَّ  - 48

مدى  نشاطاهتا    . وتتطلَّب  هي  أَيًضا  َأجهزًة  بوسعها  أَن  تضفي  على  نشاطها  طابًعا  مسكونيًّا
وفًقا  لإلمكاانت  الواقعيَّة    ، شرائعهاومنطها  جيب  َأن  حتد ِّدها  قوانني  كلٍ   من  هذه  املنظَّمات  و 

 . املتوف ِّرة  يف  اإلقليم

مجاعاٌت  ومنظَّماٌت  هلا  مكانتها  املميَّزة  يف  املساهة  يف    ، يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، مثَّة - 49
ا  ال  تشارك  مباشرًة  يف  اأَلجهزة  امل  . حياة  الكنيسة  الرَّسوليَّة   ، سكونيَّة  املبيَّنة  أَعالهومع  َأَّنَّ

ا  ، فعملها  يرتدي وجيب  َأن  ينظَّم  بشكل  َأجهزٍة  مناسبٍة    ، صبغًة  مسكونيًَّة  الفتةً   ، غالًبا  جدًّ
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تندرج  مَؤسَّسات  احلياة    ، يف  عداد  هذه  اجلماعات  واملنظَّمات  . تنسجم  وأَهداف  املنظَّمة
 . ومنظَّماٌت  علمانيٌَّة  متنو ِّعة  ، حلياة  الرَّسوليَّةاملكرَّسة  ومجعيَّات  ا

 مَؤسَّسات  احلياة  املكرَّسة  وجعيَّات  احلياة  الرَّسوليَّة
ومن    55. إكلريوًسا  وشعًبا  ، همُّ  استعادة  وحدة  املسيحي ِّني  هو  همُّ  الكنيسة  مجعاء - 40

انطالقًا  من  طبيعة  التزاماهتا  يف    ، نيَّة  ومَؤسَّسات  احلياة  الرَّسوليَّةفالرَّهبنات  واجلمعيَّات  الرَّهبا  ، مثَّ 
ا  لدعم  احلركة  املسكونيَّة    ، ومن  القرائن  الَّيت  ُيارسوَّنا  فيها  ، الكنيسة تنعم  بفرٍص  خاصٍَّة  جدًّ

ومنها   -ملواهبها  اخلاصَّة  وأَنظمتها   وفًقا   ، ال  بدَّ  من  تشجيعها  ، هذه  املَؤسَّسات  . فكرًا  وعمالً 
على  َأن  تضع  موضع    ، ويف  ضوء  روحها  وأَهدافها  -ما  هو  قبل  االنقسامات  بني  املسيحي ِّني 

 : املواقف  والنَّشاطات  التَّالية  ، وضمن  إمكاانهتا  الفعليَّة  وحدود  قوانينها  ، التَّنفيذ

وذلك  نظرًا  إىل  َأنَّ  توبة    ، ة  املسكونيَّة  ضمن  أمناط  حياهتم  اخلاصَّةأ.  تعزيز  وعي  اأَله ِّيَّ 
واخلدمة  اجملرَّدة  يف  سبيل    ، والصَّالة  اجلمهوريَّة  والفرديَّة  ، والقداسة  الشَّخصيَّة  ، القلب

 . هي  من  صميم  احلركة  املسكونيَّة  ، الكنيسة  والعامل

إىل    ، النَّاشبة  يف  صميم  الدَّعوة  املسيحيَّة  ، تلقني  الوجهة  املسكونيَّة  ب.  املساعدة  يف
رية واإلشادة    ، والتََّأمُّل  والتَّعبُّد  ، وذلك  شإاتحة  الفرص  لتدعيم  التَّنشئة  الرُّوحيَّة  ، قداسة  الس ِّ

 . وخدمة  القريب  ، هلل

مع  مراعاة    ، ن  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرىج.  تنظيم  اجتماعاٍت  مع  مسيحي ِّني  م
وإلملاٍم    ، ورّيضاٍت  روحيَّةٍ   ، وخلواتٍ   ، إلقامة  صلواٍت  ليَّتجيَّةٍ   ، ظروف  اأَلمكنة  واألَفراد

 . أَعمق  ابلتَّقاليد  الرُّوحيَّة  املسيحيَّة

لتبادل    ، اتبعٍة  أُلسٍر  مسيحيٍَّة  ُأخرى د.  إقامة  عالقاٍت  مع  أَدّير  ومجاعاتِّ  حياٍة  مشَّتكٍة 
.  وذلك  انطالقًا  من  َأنَّ  منوَّ  املواهب  الد ِّينيَّة   وخربات  حياٍة  رسوليَّةٍ   ، ثرواٍت  روحيٍَّة  وذهنيَّةٍ 

 وقد  تنشأُ   . برفٍد  حقيقي    ، بوسعه  َأن  يرفد  احلركة  املسكونيَّة  مجعاء  ، لدى  هذه  اأُلسر
 . هكذا  منافسٌة  روحيٌَّة  مثمرة

بويَّة  الكثرية  واملتنو ِّعة وفًقا  للمبادئ  املبيَّنة    ، يف  وجهٍة  مسكونيَّةٍ   ، ه .  توجيه  معاهدها  الَّتَّ
ليل  . أَدانه  يف  هذا  الدَّ

                                      
 . 5الرَّقم   ، ح م  : راجع 55
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ماعيَّة  والنُّمو ِّ  سعًيا  إىل  العدالة  االجت  ، و.  التَّعاون  مع  مسيحي ِّني  آخرين  يف  عمٍل  مشَّتكٍ 
بية  ، االقتصادي ِّ  حَّة  والَّتَّ وإىل  السَّالم    ، وإدارة  ثروات  اأَلرض  ، وحتسني  َأحوال  الص ِّ

 . واملصاحلة  بني  األُمم  واجلماعات

بعمٍل  مسكون ٍ  تزول  معه  كلُّ    ، بقدر  ما  تتيح  اأَلوضاع  الد ِّينيَّة  ذلك  ، جيب  القيام »ز.  
.  فيتعاون  الكاثوليك  مع  إخواَّنم  املنفصلني   وكلُّ  منافسٍة  مقيتةٍ   ، وكلُّ  ريبةٍ   ، الةٍ مباال

ضمن  حدود    ، وينطلق  ، تعاواًن  َأخوّيًّ  يتَّفق  وَأحكام  القرار  اجملمعي ِّ  يف  احلركة  املسكونيَّة
وابلتَّعاون  يف    ، سيح  يف  وجه  األُممشإعالٍن  مشَّتٍك  لإلُيان  ابهلل  وبيسوع  امل  ، اإلمكان

  ، وليكن  تعاوَّنم  خصوًصا  من  َأجل  املسيح  . الشُّؤون  االجتماعيَّة  والت ِّقنيَّة  والثَّقافيَّة  والد ِّينيَّة
م  مجيًعا دهم  امسه  . رهب ِّ  . 56« َأال  فليوح ِّ

  أَقرَّها  ُأسقف  األَبرشيَّة  وسينودسات  القواعد  الَّيت  ، يف  حتقيق  هذه  النَّشاطات  ، ولرياعوا
وليحسبوه  عنصرًا    ، حتقيًقا  للعمل  املسكون ِّ  ، الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  أَو  اجملالس  اأُلسقفيَّة

مع    وليقيموا  عالقاٍت  وثيقةً   . من  عناصر  مساهتهم  يف  جمموع  الر ِّسالة  القائمة  يف  إقليٍم  مسمَّى
ومع  اجمللس  احلربي ِّ  لتعزيز  الوحدة  بني    ، خمتلف  الل ِّجان  املسكونيَّة  اإلقليميَّة  أَو  الوطنيَّة

 . حيث  يتعنيَّ  ذلك  ، املسيحي ِّني

ا - 51 َأن  تعمد  مَؤسَّسات  احلياة    ، يف  حتريك  هذا  النَّشاط  املسكون ِّ   ، من  احملبَّذ  جدًّ
إىل  تسمية    ، على  صعيد  سلطاهتا  املركزيَّة  ، و مجعيَّات  احلياة  الرَّسوليَّة ، لى  أَنواعهااملكرَّسة  ع

َأو  هذه    ، مهمَّة  هؤالء  املنتدبني  . منتدٍب  أَو  جلنٍة  مهمَّتها  تعزيز  التزاماهتا  املسكونيَّة  وضماَّنا
خمصَّصٍة    ، واملساعدة  يف  تنشئٍة  مسكونيَّةٍ   ، اأَلعضاء  تشجيع  التَّنشئة  املسكونيَّة  جلميع  ، الل ِّجان

ؤون  املسكونيَّة ُُ على    ، لدى  سلطات  هذه  املَؤسَّسات  وهذه  اجلمعيَّات  ، للمستشارين  يف  الشَّ
ي  

اله  )الفقرة  ويُطلب  منهم  خصوًصا  َأن  حير ِّكوا  النَّشاطات  املبيَّنة  أَع  . الصَّعيدين  العام ِّ  واحملل ِّ
 . ويتكفَّلوا  هبا  ، (50

                                      
التَّحريض  الرَّسويلُّ  للبااب    : راجع  ؛ 29و  5الرَّقمني    ، املرجع  نفسه راجع  أَيًضا  يف   ؛ 15الرَّقم   ، ن ك إ 56

راجع    ، وعالوًة  على  ذلك  ؛ 77 ، 28 ، 23اأَلرقام    ، إ( )إ«   إعالن  اإلجنيل »بولس  السَّادس  
 . من  هذا  الدَّليل  209-205اأَلرقام    ، الحًقا
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 تنظيم  املؤمنني
52 -  ٍ وحَّتَّ  املنظَّمات  الدُّوليَّة  الَّيت    ، منظَّمات  املؤمنني  الكاثوليك  املقيمني  يف  إقليٍم  معنيَّ
بية  يف    ، اعيَّةوالعدالة  االجتم  ، والسَّعي  أَلجل  السَّالم  ، التَّجدُّد  الرُّوحيَّ   ، مثالً   ، تتوخَّى والَّتَّ

عليها  َأن  تُنم ِّي  اجلوانب    . إخل  ، والدَّعم  االقتصاديَّ  لبالٍد  أَو  ملَؤسَّساتٍ   ، خمتلف  مراتبها
وحترص  على  َأن  تويل  األَبعاد  املسكونيَّة  يف  عملها  قدرًا  كافًيا  من    ، املسكونيَّة  يف  نشاطاهتا

َأن  تُدخل  االهتمامات  املسكونيَّة  يف  صلب  أَنظمتها    ، إذا  اقتضى  اأَلمر  ، وعليها  . العناية
  ، وَأن  تظلَّ  يف  نشاطاهتا  املسكونيَّة  على  ارتباٍط  ابلل ِّجان  املسكونيَّة  اإلقليميَّة  واحملل ِّيَّة  ، وهيكليَّاهتا

لكي  يكون  تبادل    ، إذا  اقتضت  الظُّروف  ذلك  ، وابجمللس  احلربي ِّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني
 . اخلربات  والنَّصائح  جمدّيً 

 اجمللس  احلربيي  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني
 -ُيلك  اجمللس  احلربيُّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني    ، على  صعيد  الكنيسة  اجلامعة - 53

الصَّالحيَّة  واملهمَّة  لتعزيز  الوحدة  الكاملة  بني  مجيع    -ّي  الرُّومانيَّة وهو  دائرٌة  من  دوائر  الكور 
(  َأنَّ  هذا  6الفقرة    ، )أُنظر  أَعاله«   احلالرَّاعي  الصَّ  »ويؤَك ِّد  الدُّستور  الرَّسويلُّ    . املسيحي ِّني

  ، داخل  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، وعمالً  روًحا   ، احلركة  املسكونيَّة  ، من  جهةٍ   ، اجمللس  يعز ِّز
 . العالقات  ابلكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ، من  جهٍة  ُأخرى  ، ويرعى

وابلوسائل  الالَّزمة    ، أ.  يُعَّن  اجمللس  احلربيُّ  بتفسري  مبادئ  احلركة  املسكونيَّة  تفسريًا  وافًيا
  ، ويُنف ِّذ  قرارات  اجملمع  الفاتيكان ِّ  يف  شأن  احلركة  املسكونيَّة  ، لوضعها  موضع  التَّنفيذ

ع  اهليئات  الوطنيَّة  والدُّوليَّة  السَّاعية  إىل  وحدة  املسيحي ِّني  ويدعمها ويساعد  يف    ، وُيشج ِّ
 . تنسيق  عملها

على  الصَّعيد    ، أُلخرىب.  ينظ ِّم  حواراٍت  رمسيًَّة  مع  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  ا
ويوفد  مراقبني  كاثوليًكا  إىل  املؤمترات  والنَّدوات  الَّيت  تقيمها  هذه  املَؤسَّسات    . الدُّويل  

ويدعو  مراقبني  إىل  اجتماعاٍت  تقيمها  الكنيسة    ، وغريها  من  املنظَّمات  املسكونيَّة
 . إذا  اسُتنسب  ذلك  ، الكاثوليكيَّة

لتلبية    ، من  وقٍت  إىل  آخر  ، وُيصدر  اجمللس  احلربيُّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني - 54
إىل    ، ويظلُّ   . توجيهاٍت  وإرشاداٍت  تطبَّق  على  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  أَبمجعها  ، هذه  الوظائف
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وابجملالس  اأُلسقفيَّة  مع  جلاَّنا    ، ةعلى  صلٍة  بسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّ   ، ذلك
ويقتضي  تنسيق  النَّشاطات    . وابأَلساقفة  واملنظَّمات  داخل  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، املسكونيَّة
من    . َأن  تكون  هذه  الص ِّالت  متبادلة  ، الَّيت  تقوم  هبا  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  أَبمجعها  ، املسكونيَّة

وتظهر    . ستحسن  إذن  َأن  يطَّلع  اجمللس  على  املبادرات  اهلامَّة  يف  خمتلف  مراتب  حياة  الكنيسةامل
كما  يف  حال  تنظيم     ، هذه  الضَّرورة  خصوًصا  عندما  يعقب  هذه  املبادرات  تبعاٌت  دوليَّةٌ 

تبادل    . ائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرىعلى  صعيٍد  وطينٍ   َأو  إقليميٍ   مع  كن  ، حواراٍت  هامَّةٍ 
املعلومات  واملشورات  يعود  ابجلدوى  على  النَّشاطات  املسكونيَّة  على  الصَّعيد  الدُّويل ِّ  كما  على  

عز ِّز  ي  ، كلُّ  ما  يعز ِّز  منوَّ  التَّناغم  وااللتزام  املسكون ِّ  املتوازن   . الصُّعد  اأُلخرى  يف  حياة  الكنيسة
 . أَيًضا  الشَّركة  داخل  الكنيسة  الكاثوليكيَّة

 الفصل  الثَّالث
 على  احلركة  املسكونيَّةالتَّنشئة  

 يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة

 ضرورة  التَّنشئة  املسكونيَّة  وهدفها
ؤمنون  سواٌء  يف  ذلك  امل  ، همُّ  حتقيق  الوحدة  فرٌض  على  الكنيسة  كل ِّها  مجعاء » - 55
يف  احلياة  اليوميَّة  كما  يف  البحوث  الالَّهوتيَّة    ، حبسب  طاقاته  ، ويُلزم  كلَّ  واحدٍ   ، والرُّعاة

على  الكاثوليك  َأن  جيدوا  يف    ، انطالقًا  من  طبيعة  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  . 57« والتَّارخييَّة
وسائل  املساهة  يف  التَّنشئة  املسكونيَّة  لكل ِّ  فرٍد  من    ، الثَّان  توجيهات  اجملمع  الفاتيكان ِّ   ، امتثاهلم

وحدة  اجلميع  يف  املسيح  تغدو  هكذا  مثرَة  منوٍ     . اأَلعضاء  كما  للجماعة  كل ِّها  الَّيت  ينتمون  إليها
وها   -يف  الكنيسة    59إىل  التَّجدُّدو   58أَلنَّ  نداء  هللا  إىل  التَّوبة  الباطنة  ، مشَّتٍك  ونضٍج  مشَّتكٍ 

 . ال  يستثين  َأحًدا  -على  جانٍب  كبرٍي  من  اأَله ِّيَّة  يف  السَّعي  إىل  الوحدة 

                                      
 . 5الرَّقم   ، ح م 57
 . 7الرَّقم   ، ح م  : راجع 58
 . 6الرَّقم   ، ح م 59
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  . فاملؤمنون  كلُّهم  مدعوُّون  إىل  التَّطوُّع  لتعزيز  شركٍة  متناميٍة  مع  املسيحي ِّني  اآلخرين  ، ولذا
ا  هناك  مساهٌة   على    ، خاصٌَّة  ُيكن  َأن  يَؤد ِّيها  َأعضاٌء  يف  شعب  هللا  متجر ِّدون  للتَّنشئةوإمنَّ

الَّذين  يضطَّلعون  بعمٍل    . غرار  الرَُّؤساء  واملدر ِّسني  يف  معاهد  عالية  أَو  يف  معاهد  متخص ِّصة
  . هلم  دورهم  يف  هذا  الن ِّطاق  ، ومنيوال  سيَّما  كهنة  الرَّعاّي  وغريهم  من  اخَلَدمة  املرس  ، رعائي ٍ 

  ، واجملالس  اأُلسقفيَّة  ، وسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  ، وإنَّه  ملن  مسؤوليَّة  كل ِّ  أُسقفٍ 
 . يف  شأن  التَّنشئة  املسكونيَّة  ، َأن  ُيصدروا  إرشاداٍت  عامةً 

 فراد  يف  وروفهم  الواقعيَّةتطبيق  التَّنشئة  على  َأحوال  األَ 
جتدٌُّد  يف  املوقف  ومرونٌة  يف  َأساليب  السَّعي  إىل    ، من  مستلزمات  احلركة  املسكونيَّة - 56
ومي ِّزة  الكنائس  اخلاصَّة    ، وال  بدَّ  أَيًضا  من  اعتبار  تنوُّع  األَفراد  والوظائف  واأَلحوال  . الوحدة

فالتَّنشئة  املسكونيَّة  تستلزم  فنًّا  تربوّيَّ    ، وابلتَّايل  . ن ِّدة  معها  للسَّعي  إىل  الوحدةواجلماعات  املتج
ومراعًيا  مقتضى  التَّدرُّج  يف  جهٍد  للتَّجدُّد    ، مطوًَّعا  للظُّروف  الواقعيَّة  يف  حياة  األَفراد  واجلماعات

 . والتَّحوُّل  يف  املوقف  ، املستمر ِّ 

عليهم  َأن  يتلقَّوا  هكذا  تنشئًة    ، وليس  فقط  املدر ِّسون  ، مجيُع  املعني ِّني  بشؤون  الر ِّعاية - 57
 : وفًقا  للتَّوجيهات  الرَّئيسيَّة  التَّالية  ، متدر ِّجةً 

بطتني  مبعرفة  مرت  ، ال  بدَّ  منهما  منذ  البداية  ، أ.  معرفة  الكتاب  املقدَّس  والتَّنشئة  العقائديَّة
 . والوضع  املسكون ِّ  يف  بلد  اإلقامة  ، التَّاريخ

واملواقف  العقائديَّة  لدى  الكنائس    ، ومساعي  املصاحلة  ، ب.  معرفة  اتريخ  االنقسامات
  ، الثَّقافيَّة -واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  متك ِّن  من  حتليل  املشكالت  يف  قرائنها  االجتماعيَّة 

وما  هو  من  قبيل    ، من  قبيل  املفارقة  املشروعة  ، يف  تعابري  اإلُيان  ، ومتحيص  ما  هو
 . املباينة  الَّيت  جتايف  اإلُيان  الكاثوليكي  

ج.  هذه  الرُّؤية  ال  بدَّ  عن  أَن  تقيم  حسااًب  للنَّتائج  واإليضاحات  املنبثقة  من  احلوارات  
َأن  يدو ِّن  املسيحيُّون  مًعا  اتريخ    ، ومن  ابب  التَّمين ِّ   . والبحوث  العلميَّة  الالَّهوتيَّة

 . انقساماهتم  ومساعيهم  يف  سبيل  الوحدة

اتيَّة كما  يف     ، يف  عرض  اإلُيان  الكاثوليكي ِّ   ، د.  هكذا  ُيكن  تاليف  خطر  التَّأويالت  الذَّ
لكنيسة  الكاثوليكيَّة  يف  فهم  اإلُيان  واملمارسة  لدى  الكنائس  الطَّريقة  الَّيت  تعتمدها  ا
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 . واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى

ابط  واضًحا  بني  هم ِّ  وحدة  الكنيسة    ، ه .  كلَّما  تطوَّرت  التَّنشئة  املسكونيَّة تبنيَّ  الَّتَّ
 . الكنسيَّة  اأُلخرى مع  الكنائس  واجلماعات   ، الكاثوليكيَّة  وهم ِّ  الشَّركة

سواٌء  مع    ، و.  همُّ  هاتني  الوحدة  والشَّركة  يفَّتض  اهتمام  الكاثوليك  بتعميق  العالئق
 . املسيحي ِّني  الشَّرقي ِّني  أَم  مع  املسيحي ِّني  املتحد ِّرين  من  اإلصالح

متحيص  املادَّة  واملضامني    يُتيح  -الَّذي  يراعي  مقتضى  التَّطوُّر  -ز.  أُسلوب  التَّعليم  
 . وفًقا  ملختلف  مراحل  التَّنشئة  العقائديَّة  واخلربة  املسكونيَّة  ، وتوزيعها  ابلتَّدرُّج  ، التَّعليميَّة

هكذا  يصبح  شإمكان  املعني ِّني  ابلشَّأن  الرَّاعوي ِّ  َأن  يتمسَّكوا  متسًُّكا  خملًصا  ابلتَّقليد  املقدَّس  
ويصبح  شإمكاَّنم  أَيًضا  َأن  يقد ِّروا    ، مبثابة  مصدٍر  لكل ِّ  مبادرةٍ   ، يف  الكنيسة  ، ي ِّ  الَّذي  هوواحل

هي  من  الرُّوح    ، تتمن  أَينما  أَ   ، أَلنَّ  كلَّ  حقيقةٍ  »  : أَينما  كانت  ، احلقيقة  ويتقبَّلوها
 . 60« القدس

 تنشئة  كل ِّ  املؤمنني أ(
وهتدف  التَّنشئة  املسكونيَّة  إىل  َأن  يتحرَّك    . الوحدة  هو  يف  صميم  رؤية  الكنيسة همُّ  - 58

العطيَّة    . َأّيًّ  كانت  رسالتهم  ووظيفتهم  يف  العامل  ويف  اجملتمع  ، مجيع  املسيحي ِّني  ابلرُّوح  املسكون ِّ 
حتتلُّ  يف  حياة  املؤمن  املفعم  بروح    ، « الوحدةنعمة   »َأي    ، الَّيت  التمسها  املسيح  قبل  آالمه

وَّاًل  الوحدة  مع  املسيح  . املسيح  موقًعا  يف  غاية  اأَله ِّيَّة َُ تدفعه  يف  حركة    ، هذه  الوحدة  هي  َأ
يقٍة  يف  شركٍة  عم  ، انضمام  املؤمن  ، وهي  اثنًيا  . إىل  اآلب  وإىل  القريب  مًعا  ، حبٍ   واحدةٍ 

وهي  اثلثًا  ملُء    61. ضمن  الكنيسة  اخلاصَّة  الَّيت  ينتمي  إليها  ، إىل  الكنيسة  اجلامعة  ، وفاعلةٍ 
 . يلتمسها  املؤمن  مبعيَّة  كل ِّ  املسيحي ِّني  من  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ، الوحدة  املرئيَّة

 وسائل  التَّنشئة
  ، إنَّ  الكنيسة  ما  فتئت  يوًما  تعترب  اأَلسفار  املقدَّسة »  : هللا  ودرس همساع   كالم   - 59

وحلياهتم  الرُّوحيَّة    ، فهي  لنفوس  أَبنائها  غذاءٌ   . دستورًا  َأساسيًّا  إلُياَّنا  ، قليد  املقدَّسومعها  التَّ 

                                      
 . 17/245  أ ك ل  ، أَمربوسياسَّت 60
 . 1الفقرة    ، 12ق   ، م ق ك ش  ؛ 1الفقرة    ، 209ق   ، م ح ق  : راجع 61
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نائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  يكنُّون  إنَّ  إخوتنا  وَأخواتنا  يف  الك  . 62« َمعنٌي  دائم  اجلرّين
ويف  هذا  ما  يدفعهم  إىل  دراسة  الكتب    . لأَلسفار  املقد ِّسة  عاطفة  إجالٍل  وحبٍ   عميقني

يعب ِّد  شيًئا  فشيًئا    ، بوصفه  هو  هو  جلميع  املسيحي ِّني  ، إنَّ  كالم  هللا  63. املقدَّسة  مبثابرٍة  واجتهاد
 . ونتصفَّحه  حبب    ، مبقدار  ما  ندانيه  ابنتباٍه  وورعٍ   ، ق  الوحدةطري

سواٌء  يف  غضون  اخلدمة  الل ِّيَّتجيَّة  أَم    ، جيب  َأن  نويل  الكرازة  عنايًة  خاصَّةً   : الكرازة - 60
ن  نقد ِّم  للمؤمنني  أَ  علينا   ، بوصفنا  محََلة  البشارة »  : ويؤَك ِّد  البااب  بولس  السَّادس  . خارجها
َأشخاٍص  انضجني  يف  بل  صورة    ، ال  صورة  قوٍم  منقسمني  تفر ِّقهم  خصوماٌت  ال  تبين  ، ابملسيح
وذلك  عن  طريق  البحث  عن  احلقيقة    ، أَهٍل  أَلن  يتالقوا  مبنَأى  عن  التَّشنُّجات  الواقعيَّة  ، اإلُيان

مراحل  السَّنة  الل ِّيَّتجيَّة  تتيح  فرًصا  مَؤاتيًة  للتَّوسُّع  يف  قضاّي    . 64« ة  والتَّجرُّدبروح  املشاركة  والنَّزاه
 . واحلث ِّ  على  الدَّرس  والتَّفكري  والصَّالة  ، الوحدة  املسيحي ِّة

على    ، قدر  اإلمكان  ، والعمل  ، ال  بدَّ  من  كرازٍة  تُعَّن  ابلكشف  عن  سر ِّ  وحدة  الكنيسة
من  االحَّتاز  من  كل ِّ    ، يف  الكرازة  ، وال  بدَّ   . تعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  بطريقٍة  مرئيَّة

 . استعماٍل  للكتاب  املقدَّس  يف  غري  حمل ِّه

بل  على    ، ال  يقوم  التَّعليم  املسيحيُّ  فقط  على  تعليم  العقيدة  : التَّعليم  املسيحيي  - 61
ولكن  هذا  التَّعليم    . مع  االشَّتاك  الكامل  يف  َأسرار  الكنيسة  ، إلعداد  للحياة  املسيحيَّة  كل ِّهاا

كما  َأشار  إىل  ذلك  يوحنَّا     ، بوسعه  أَيًضا  َأن  يساعد  يف  التَّنشئة  على  مسلٍك  مسكون ٍ  سليمٍ 
وذلك  وفًقا    ، (33-32)يف  الفقرتني  «   التَّعليم  املسيحي ِّ  »بولس  الثَّان  يف  إرشاده  الرَّسويل ِّ  يف  

 : للخطوط  التَّوجيهيَّة  التَّالية

عقيدة  الكنيسة    ، بوضوٍح  وحمبٍَّة  وحزمٍ   ، جيب  أَن  يُلقَّن  التَّعليم  املسيحيُّ   ، أ.  أَوالً 
ومع  االحَّتاز  ممَّا    65، ائق  وتراتبهامع  مراعاٍة  خاصٍَّة  لتسلسل  احلق  ، الكاثوليكيَّة  كل ِّها

 . يُعيق  احلوار  من  التَّعابري  والتَّفاسري  العقائديَّة

                                      
 . 21الرَّقم   ، )و إ(«   الوحي  اإلهلي   »الدُّستور  العقائديُّ   62
 . 21الرَّقم   ، ح م  : راجع 63
 . 77قم الرَّ   ، إ إ 64
الدَّليل  العامي    : راجع  ، من  َأجل  هذه  االعتبارات  . 15الرَّقم   ، ن ك إ  ؛ 11الرَّقم   ، ح م  : راجع 65

 . من  هذا  الدَّليل  176و  75الحًقا  الرَّقمني    ؛ 43و  27الرَّقمني    ، للتَّعليم  الد ِّين ِّ 
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عندما  نتحدَّث  عن  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة    ، ب.  وإنَّه  ملن  اأَله ِّيَّة  مبكانٍ 
يد  بل  الكثري  من  مكو ِّانت  جند  العد  . َأن  نشرح  تعليمهم  شرًحا  صحيًحا  ونزيًها  ، اأُلخرى

خارج  حدود  الكنيسة  الكاثوليكيَّة    ، بُنية  الكنيسة  وحياهتا  على  قدٍر  كبرٍي  من  القيمة
  . إنَّ  روح  املسيح  ال  أيىب  إذن  َأن  يستعمل  هذه  اجلماعات  وسائل  خالص  66. املرئيَّة

  . اإلُيانيَّة  املشَّتكة  بني  خمتلف  املذاهب  املسيحيَّة فالعمل  هبذا  الرُّوح  يكشف  لنا  احلقائق 
ويف  معرفة  املسيحي ِّني    ، من  جهةٍ   ، ويف  ذلك  ما  يساعد  الكاثوليك  يف  التَّعمُّق  يف  إُياَّنم

ويف  ذلك  أَيًضا  ما  يسه ِّل  السَّعي  املشَّتك  إىل    . من  جهٍة  ُأخرى  ، اآلخرين  وتقديرهم
 67. يف  احلقيقة  الكاملة  ، الوحدة  الكاملة  طريق

إذا  بعث  وأمنى  رغبًة  حقيقيًَّة  يف    ، ج.  يكتسب  التَّعليم  املسيحيُّ  طابًعا  مسكونيًّا
يَؤد ِّي  إىل    ، مبا  يف  ذلك  سعٌي  إىل  التَّواضع  ، وإذا  َأسفر  عن  مساٍع  خالصةٍ   . الوحدة
ال  بتهامالٍت  وتنازالٍت  رخيصٍة  على    ، ع  العوائق  املزروعة  على  طول  الطَّريقوانتزا   ، الت ِّقنيَّة

 68. وابلطُّرق  الَّيت  يريدها  ، بل  بُنشدان  الوحدة  الكاملة  كما  يريدها  الرَّبُّ   ، صعيد  العقيدة

عكف  على  إعداد  اأَلوالد    إذا  ، د.  هذا  الطَّابع  املسكونُّ  نفسه  يكتسبه  التَّعليم  املسيحيُّ 
بشرط  َأن  يتمتَّعوا    ، أَلن  يعيشوا  على  صلٍة  مع  مسيحي ِّني  آخرين  ، والشُّبَّان  وحَّتَّ  البالغني

 69. وحيَّتموا  إُيان  اآلخرين  ، بَّتبيٍة  كاثوليكيَّةٍ 

التَّمييز  بني  وديعة    ابلوقوف  على  اإلمكاانت  الَّيت  يتيحها  ، ه .  وُيكن  َأن  يتمَّ  هذا
وابلسَّعي  املتبادل  ملعرفة  القيم  الكامنة  يف  التَّقاليد  الالَّهوتيَّة    ، 70اإلُيان  وطرق  التَّعبري  عنها

وابلعمل  على  إظهار  ما  حقَّقه  احلوار  من  صالٍت    ، عند  خمتلف  الكنائس  واحَّتامها
 . إذا  أُجيد  فهمها  71، المجديدٍة  تقود  إىل  التَّعاون  والسَّ 

جيب  َأن  يكون  هو  املرجع  يف  تصنيف   «   التَّعليم  املسيحي ِّ  »و.  اإلرشاد  الرَّسويلُّ  يف  
                                      

 . 4و  3الرَّقمني    ، ح م  : راجع 66
 . 625ق   ، م ق ك شو   3الرَّقم   ، )ت م(«   التَّعليم  املسيحي ِّ  »اإلرشاد  الرَّسويلُّ  يف    : عراج 67
 . 32الرَّقم   ، ت م  : راجع 68
 . املرجع  نفسه 69
 . 62الرَّقم   ، ك ع يوالدُّستور  العقائديُّ    ؛ 6الرَّقم   ، ح م  : راجع 70
اأَلرقام    ، والحًقا  ؛ 33الرَّقم   ، ت م  : راجع  ، ى  صعيد  التَّعليم  املسيحي ِّ عل  ، بشأن  التَّعاون  املسكون ِّ  71

 . من  هذا  الدَّليل  188-190
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 . كتب  التَّعليم  اجلديدة  الَّيت  تعدُّها  الكنائس  احملل ِّيَّة  شإشراف  اأَلساقفة

ا  اْلَمعني  اأَلوَّ  »  : الل ِّيرتجيَّا - 62 يستقي  منه  املؤمنون  الرُّوح  املسيحيَّ    ل  والضَّروريُّ  الَّذيإَّنَّ
  . فهي  تَؤد ِّي  مساهًة  هامًَّة  يف  الوحدة  بني  كل ِّ  الَّذين  يؤمنون  ابملسيح  ، ومن  مثَّ   . 72« احلقيقيَّ 

ا  احتفاٌل  وعامل  وحدةٍ  ك  فيها  كلٌّ  من  املؤمنني  ويشَّت   ، وحيث  يتمُّ  فهمها  فهًما  كامالً   . إَّنَّ
وا  ، إىل  أَقصى  حد ٍ   ، تساعد  املؤمنني »فهي    ، اشَّتاًكا  كامالً    ، بسرية  حياهتم  ، يف  َأن  يعرب ِّ

 . 73« وعن  َأصالة  طبيعة  الكنيسة  احلقيقيَّة  ، ويُفصحوا  لآلخرين  عن  سر ِّ  املسيح

رُّ  العجيب  أ.  مبا  أَنَّ  اإلفخارستيَّا  املقدَّس الَّذي  به  تتجلَّى  وحدة  الكنيسة   »ة  هي  الس ِّ
  ، فإنَّه  من  اأَله ِّيَّة  مبكاٍن  َأن  حنرص  على  االحتفال  هبا  احتفااًل  متقًنا  . 74« وتتحقَّق

بيحة  الطَّاهرةن  يقر ِّبوا  من  أَ  »فيتمكَّن  املؤمنون  املشَّتكون  فيها   ى  يدي ِّ  ال  فقط  عل  ، الذَّ
بوساطة    ، ويذوبوا  يوًما  بعد  يومٍ   ، فيقد ِّموا  ذواهتم  . بل  ابشَّتاكهم  فيها  معه  ، الكاهن
كالًّ  يف   »إىل  َأن  يصري  هللا  َأخريًا    ، يف  الوحدة  مع  هللا  ويف  ما  بينهم  ، املسيح
 . 75« الكل ِّ 

املثابرة  على  الصَّالة  أَلجل  الوحدة  بني  ب.  من  املستحسن  َأن  يُدعم  املؤمنون  يف  
ليل  ، املسيحي ِّني سواٌء  يف  اأَلوقات  الَّيت  حتد ِّدها    ، وفًقا  للتَّعليمات  املثبَّتة  يف  هذا  الدَّ

َأو  يف  االحتفاالت  الشَّرقيَّة  املدعوَّة    ، ابلكلمة  -مثاًل  -الل ِّيَّتجيَّا  )يف  أَثناء  االحتفال  
أَو  يف    -عند  الصَّالة  اجلامعة  -أَم  خصوًصا  يف  غضون  القدَّاس    ، «(مولينب»و «  ليتيَّا»

َأو  عند  االحتفال  أَيًضا  ابلقدَّاس  على  نيَّة  وحدة    ، «إكتيين»املسمَّات    الط ِّلباتأَثناء  
 . بواسطة  كتي ِّباٍت  خمصَّصة  ، الكنيسة

كمناسبة     ، َأن  مُتدَّد  الصَّلوات  أَلجل  الوحدة  إىل  بعض  املناسبات  ، ءة  جدًّاومن  العوامل  البنَّا
أَو  اأُلسبوع  ما  بني  الصُّعود    ، كانون  الثَّان(   25-18أُسبوع  الصَّالة  أَلجل  الوحدة  مثاًل  )

رسوليَّة  رسالتها  الشَّاملة  يف  سبيل   لكي  يثب ِّت  الرُّوُح  القدُس  الكنيسَة  يف  وحدهتا  ويف   ، والعنصرة
 . اخلالص

                                      
 . 14الرَّقم   ، )ل م(«   الل َِّّتجيَّا  املقدَّسة »الدُّستور  العقائديُّ  يف   72
 . 2الرَّقم   ، املرجع  نفسه 73
 . 2الرَّقم   ، ح م 74
 . 48قم الرَّ   ، ل م 75
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ال  بدَّ  من  َأن  خنصَّ  ابأَلولويَّة  توبة  القلب    ، يف  احلركة  املسكونيَّة  : احلياة  الريوحيَّة - 63
ريةسة  يف  اوالقد  ، نَّ  هذين  التَّجدُّد  يف  الباطنإو  »  . واحلياة  الرُّوحيَّة  وجتديدها متَّحدين    ، الس ِّ

ا  مبثابة  الرُّوح  للحركة    ، ابلصَّالة  اجلمهوريَّة  والفرديَّة  أَلجل  الوحدة  بني  املسيحي ِّني جيب  َأن  يُعدَّ
بقدر  ما    ، هكذا  كلُّ  مسيحي ٍ   . 76« املسكونيَّة  الرُّوحيَّة »وَأن  يسمَّيا  حبقٍ     ، املسكونيَّة  برمَّتها
ُيكنه    ، وجمد  هللا  اآلب  هدفًا  ، يحيًَّة  خالصًة  تتَّخذ  املسيح  املخل ِّص  نفُسه  حمورًاحييا  حياًة  مس

مَؤد ًِّّي  إلجنيل  املسيح  بسريته    ، دوًما  ويف  كل ِّ  مكاٍن  َأن  يشَّتك  بعمٍق  يف  احلركة  املسكونيَّة
 77. شهادةً 

  ، مبثابة  ينابيع  حياٍة  روحيَّةٍ   ، عناصر  وخيور  أ.  على  الكاثوليك  أَيًضا  َأن  يستثمروا  بعض
وهي  من  تراث  كنيسة  املسيح    ، جيدوَّنا  يف  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى

واإلُيان  والرَّجاء  واحملبَّة    ، الكتاب  املقدَّس  واأَلسرار  وسائر  الشَّعائر  املقدَّسة  : الواحدة
اث  الصُّويف ِّ    ، مثالً   ، ولقد  أَتت  هذه  اخليور  مثارها  78. لرُّوحوسائر  مواهب  ا يف  الَّتُّ

  ، والعبادة  والتَّقدُّس  لدى  األَنكليكان  ، الشَّرقي ِّ  والكنوز  الرُّوحيَّة  النَّابعة  من  احلياة  الرَّهبانيَّة
 . الربوتستانت والصَّالة  اإلجنيليَّة  وسائر  اأَلمناط  الرُّوحيَّة  لدى 

بل  جيب  َأن  يقَّتن  ابالط ِّالع  العملي ِّ  على    ، ب.  هذا  االحَّتام  جيب  َأن  ال  يظلَّ  نظرّيًّ 
فمقامسة    ، ومن  مثَّ   . عندما  تسمح  الظُّروف  اخلاصَّة  بذلك  ، التَّقاليد  الرُّوحانيَّة  اأُلخرى

الد ِّينيَّة  اجلمهوريَّة  أَو  يف  َأشكال  ُأخرى  من  التَّقوى    وبعض  املشاركة  يف  الشَّعائر  ، الصَّالة
كلُّ  هذا  ُيكن  َأن  يصبح  وسيلًة  من     . وفًقا  للقواعد  القائمة  ، لدى  املسيحي ِّني  اآلخرين

 79. وسائل  التَّنشئة

يف  املدارس  واملستشفيات   - التَّعاون  يف  مبادراٍت  إنسانيٍَّة  واجتماعيٍَّة   : مبادراٌت  أ خرى - 64
كذلك  العمل  يف  سبيل  السَّالم  يف  العامل  أَو  يف     . له  قيمٌة  بنَّاءٌة  راهنة  -.. . والسُّجون  مثالً 

والسَّعي  أَلجل  حقوق  اإلنسان  واحلر ِّيَّة    ، مناطق  معيَّنة  من  املعمورة  حيث  السَّالم  مهدَّدٌ 
 80. الد ِّينيَّة

                                      
 . 8الرَّقم   ، ح م 76
 . 7الرَّقم   ، املرجع  نفسه  : راجع 77
 . 3الرَّقم   ، ح مو   ؛ 15الرَّقم   ، ن أ  : راجع 78
 . من  هذا  الدَّليل  142-102اأَلرقام    ، راجع  الحًقا 79
 . من  هذا  الدَّليل  218-161اأَلرقام    ، راجع  الحًقا 80
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هت  حسًنا  ، اأَلعمال  هذه بوسعها  َأن  ُتظهر  فعاليَّة  اإلجنيل  يف  تطبيقاته    ، إذا  ُوج ِّ
وإنَّه  ملن    . واألَثر  العلميَّ  النَّاجم  عن  احلس ِّ  املسكون ِّ  يف  غري  بقعٍة  من  العامل  ، االجتماعيَّة

بية  البنَّاءة الَّيت    ، إىل  التََّأمُّل  يف  الرَّكائز  املسيحيَّة  ، إىل  آخر  من  وقتٍ   ، اللُّجوء  ، مقو ِّمات  الَّتَّ
 . ولتقومي  اعوجاجاهتا  ، تقوم  عليها  هذه  اأَلعمال  للتَّحقُّق  من  نوعيَّتها  وخصبها

 اأَلوساط  الصَّاحلة  للتَّنشئة
وحسُّ    ، نسانُّ  واملسيحيُّ النُّضج  اإل  ، خطوًة  خطوة  ، هي  املواقع  الَّيت  يَّتعرع  فيها - 65

واجلمعيَّات  واحلركات    ، واملدرسة  واهليئات  ، وال  شكَّ  َأنَّ  لأُلسرة  والرَّعيَّة  . التَّآلف  والشَّركة
 . َأهيًَّة  خاصًَّة  لتحقيق  هذا  اهلدف  ، الكنسيَّة

  ، هي  املوقع  اأَلوَّل  81ع  الفاتيكان ِّ يف  نصوص  اجملم«   كنيسة  بيتيَّة »املسمَّاة    ، األ سرة - 66
  ، من  وجوٍه  كثريةٍ   ، .  وال  شكَّ  إمَّا  لبناء  الوحدة  وإمَّا  إلضعافها  يوميًّا  بتالقي  أَفراٍد  يتباينون

جيب  االحَّتاز  من  اأَلحكام  الباطلة    ، هنا  أَيًضا  . ولكنَّهم  يقبلون  بعضهم  بعًضا  يف  شركة  حب  
 . على  تلمُّس  احلقيقة  يف  كل ِّ  شيءٍ   ، ابلعكس  ، والعمل

أ.  جتد  اأُلسرة  يف  وعي  هويَّتها  ورسالتها  املسيحيَّتني  ما  يَؤه ِّلها  أَلن  تكون  أَيًضا  أُسرًة  
ًة  للحوا  ، بل  على  اجملتمع  البشري ِّ   ، منفتحًة  ال  على  الكنيسة  وحسب  ، لإلخرين ر  ومستعدَّ

َأن  تكون  حميطًا  ينتشر  فيه  اإلجنيل    ، على  غرار  الكنيسة  ، وعليها  . والتَّطوُّع  االجتماعي  
يف  نطاق    ، أَنَّ  على  الوالدين »يؤَك ِّد  «   نور  األُمم »والواقع  أَن  الدُّستور  اجملمعيَّ    . ويشع  

 . (11أَوَّل  املبشَّرين  ابإلُيان  )الفقرة    ، ابلقول  واملثال  ، َأن  يكونوا  أَلوالدهم  ، الكنيسة  البيتيَّة

َأن  تسعى  إىل  اجملاهرة  ابملسيح  طبًقا  لكل ِّ    ، ب.  على  العيل  القائمة  على  زواجاٍت  خمتلطةٍ 
دقيٌق  َأن    واجبٌ   ، وعليها  ابإلضافة  إىل  ذلك  . مقتضيات  املعموديَّة  الَّيت  انلوها  عطيًَّة  مشَّتكة

يف    ، إنَّ  املعموديَّة  املشَّتكة  وقوَّة  الن ِّعمة  توليان  اأَلزواج »  : 82صانعة  وحدةٍ   ، تصبح  هي  نفسها
ة  القيم  اأَلدبيَّة  مرتكزًا  وحافزًا  للتَّعبري  عن  وحدهتم  ضمن  دائر   ، مثل  هذه  الزَّواجات

 . 83« والرُّوحيَّة

                                      
 . 11الرَّقم   ، ن أ 81
 . من  هذا  الدَّليل  160-143اأَلرقام    ، راجع  أَيًضا  الحًقا  ؛ 71الرَّقم   ، إ إ  : راجع 82
 . 78الرَّقم   ، )ت ع(«   التَّضامن  العيليُّ  »اإلرشاد  الرَّسويلُّ   83
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َأن  تكون    ، جمتمعًة  حول  اإلفخارستيَّا  ، من  حيث  هي  وحدة  كنسيَّة ،  ةعلى  الرَّعيَّ  - 67
فمن  أَهم ِّ  واجبات  الرَّعيَّة  َأن    ، وابلتَّايل  . وتعلن  ذاهتا  إطارًا  تتمُّ  فيه  الشَّهادة  املسكونيَّة  احلقَّة

وال    ، نب ًُّها  دقيًقا  ملضامني  الكرازة  وَأساليبهاوهذا  يقتضي  ت  . ترب ِّ  َأعضاءها  يف  الرُّوح  املسكون  
برانجًما  راعوّيًّ    ، عالوًة  على  ذلك  ، وهذا  يستلزم  . ويف  التَّعليم  املسيحي    ، سيَّما  يف  الوعظ

يعمل  بتعاوٍن  وثيٍق  مع  خوري    ، يفَّتض  تعيني  مسؤول  عن  إحياء  العمل  املسكون ِّ  وتنسيقه
مبختلف  أمناط  التَّعاون  مع  الرَّعاّي    ، عند  االقتضاء  ، وعلى  هذا  املسؤول  َأن  يُعَّن  أَيًضا  . عيَّةالرَّ 

َأالَّ  تتجاذهبا  جمادالٌت    ، وهذا  يفرض  َأخريًا  على  الرَّعيَّة  . املوازية  لدى  املسيحي ِّني  اآلخرين
اماٌت  متابدلٌة  بني  مسيحي ِّني  ، ةٌ واستقطاابٌت  إيديولوجيَّ   ، داخليَّةٌ    ، بل  َأن  يكون  كلُّ  واحدٍ   ، واهت ِّ

 84. يف  خدمة  احلق ِّ  ابحملبَّة  ، وفًقا  لروحه  ودعوته  اخلاصَّة

جيب  َأن  ُتضفي  صبغًة  مسكونيًَّة  على    ، من  كل ِّ  صنٍف  وعلى  كل ِّ  مستًوى  ، املدرسة - 68
  ، إىل  هتذيب  القلب  والعقل  ، حسب  بُنية  كلٍ   منها  ، وتصبو  ، تعليٍم  ديين ٍ   ما  يُلقى  فيها  من

بية  على  احلوار  والسَّالم  والعالقات  بني  األَفراد  ، وفاقًا  للقيم  اإلنسانيَّة  والد ِّينيَّة  85. وتعتمد  الَّتَّ

عن  اأَلحكام  الباطلة  واألَقوال  الَّيت  تشو ِّه  أ.  روح  احملبَّة  واالحَّتام  واحلوار  يفرض  التَّخل ِّي  
  ، وهذا  ينطبق  خصوًصا  على  املدارس  الكاثوليكيَّة  . صورة  اإلخوة  املسيحي ِّني  اآلخرين

حيث  ال  بدَّ  للشَّبيبة  من  أَن  تنمو  يف  اإلُيان  والصَّالة  والعزم  على  وضع  إجنيل  الوحدة  
وال  بدَّ  للمدرسة  من  َأن  تُعَّن  بتعليم  طالَّهبا  الرُّوح  املسكونَّ    . التَّنفيذاملسيحيَّة  موضع  

 . وفًقا  لعقيدة  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، احلقَّ 

يف    ، وابلتَّعاون  مع  بقيَّة  املدر ِّسني  ، حيث  ُيكن  ذلك  ، ب.  جيب  َأالَّ  َّنمل  اخلوض
بوجٍه  يُظهر  املعضالت  املسكونيَّة  يف    -كالتَّاريخ  والفن ِّ  مثاًل   -  ، ميَّةخمتلف  املواد ِّ  التَّعلي
َأن  يطَّلع  املدر ِّسون  اط ِّالًعا    ، هلذه  الغاية  ، ومن  املستحب ِّ  أَيًضا  . روح  حواٍر  ووحدة
اترخيها  و   ، على  منابت  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ، صحيًحا  ومالئًما

 . وال  سيَّما القائم  منها  يف  املنطقة  نفسها  ، وتعاليمها

احلياة  املسيحيَّة  وال  سيَّما  حياة  الكنائس    : اهليئات  واجلمعيَّات  واحلركات  الكنسيَّة - 69
والرُّوحانيَّات    ، اريعمبجموعٍة  متنو ِّعٍة  من  التَّعابري  واملش  ، على  مر ِّ  التَّاريخ  ، اخلاصَّة  قد  اغتنت

                                      
 . 2الفقرة    ، 529ق   ، م ح ق 84
بية  املسيحيَّة »البيان  اجملمعيُّ  يف    : راجع 85  . 9-6اأَلرقام    ، )ت م( «  الَّتَّ
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مظهرًة  بوضوٍح  متايز  املهام ِّ  يف  خدمة    ، املطابقة  للمواهب  الَّيت  يفيضها  الرُّوح  لبنيان  الكنيسة
 . اجلماعة

ولكي    . أَعضاء  هذه  اهليئات  واحلركات  واجلمعيَّات  جيب  َأن  يتشبَّعوا  بروٍح  مسكون ٍ  راسخ
إمَّا  عن  الوحدة  الكاثوليكيَّة  ابحلوار  والشَّركة  بني    ، مفت ِّشني  86العماديَّ  يف  العاملحيَيوا  تطوُّعهم  

وإمَّا  عن  شركٍة  أَوسع  مع  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  أُخرى  أَو  مع    ، خمتلف  احلركات  واجلمعيَّات
ويف    ، يُرسوا  جهودهم  على  َأساس  تنشئٍة  متينةٍ ال  بدَّ  من  َأن    ، احلركات  واهليئات  املنتسبة  إليها

 . ضوء  احلكمة  والفطنة  املسيحيَّتني

 تنشئة  العاملني  يف  اخلدمة  الرَّاعويَّة ب(
 اخلََدَمة  املرسومني

  ، قدر  اإلمكان  ، من  أَهم ِّ  واجبات  املرشَّح  للكهنوت  َأن  يكو ِّن  لذاته  شخصيًَّة  متك ِّنه -. 7
فات    . ن  َأن  يساعد  اآلخرين  يف  لقاء  املسيحم من  هنا  واجب  املرشَّح  للكهنوت  َأن  يُنم ِّي  الص ِّ

مبراقبة  كالمه    ، ابلقبول  واملصداقيَّة  ، عند  اآلخرين  ، اإلنسانيَّة  الَّيت  تَؤه ِّل  صاحبها  أَلن  يتمتَّع
هذه  اأَلهبَّة  اجلوهريَّة  لكل ِّ  من    . ًه  مسكونيًَّة  حقيقيَّةفُيحرز  بذلك  أَهبَّ   ، ومَؤه ِّالته  للحوار

أَو  لكل ِّ  من  يضطَّلع    ، وظيفة  التَّعليم  والر ِّعاية  يف  كنيسٍة  خاصَّةٍ   ، بصفة  اأُلسقفيَّة  ، ُيارس
اصًَّة  الشَّمامسة  الدَّائمني  وخب  ، ال  تقلُّ  َأه ِّيًَّة  للشَّمَّاس  ، مبسؤوليَّة  النُّفوس  بصفة  الكهنوت

 . املدعو ِّين  خلدمة  مجاعة  املؤمنني

وينظ ِّم  لقاءاٍت  من  َأن  يعمل  بدرايٍة    ، ال  بدَّ  للخادم  الكنسي ِّ  الَّذي  يقوم  مببادراتٍ  - 71
بفعل    ، قيمها  رعاة  الكنيسةوممتثاًل  التَّدابري  الَّيت  يُ   ، حمَّتًما  خمتلف  الصَّالحيَّات  ، وأَمانٍة  للكنيسة

وذلك  مساهًة    ، للحركة  املسكونيَّة  يف  الكنيسة  اجلامعة  ويف  كلٍ   من  الكنائس  اخلاصَّة  ، واليتهم
 . مبعزٍل  عن  اأَلوهام  واملبادرات  اخلرقاء  ، يف  بناء  وحدة  املسيحي ِّني

 التَّنشئة  العقائديَّة أ(

الس  اأُلسقفيَّة  من  َأن  تتثبَّت  من  َأنَّ  الربامج  الد ِّراسيَّة  ُتضفي  على  كل ِّ  ال  بدَّ  للمج - 72
ا  تُفرِّد  للحركة  املسكونيَّة  دراسًة  خاصَّة  ، مسحًة  مسكونيَّةً   ، مادٍَّة  دراسيَّةٍ  وال  بدَّ  هلا    . ومن  َأَّنَّ

 . راسيَّة  تتماشى  مع  تعليمات  هذا  الدَّليلمن  َأن  تتحقَّق  من  َأنَّ  هذه  الربامج  الد ِّ 

                                      
 . 31الرَّقم   ، ن أ  : راجع 86
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 الطَّابع  املسكويي  يف  خمتلف  املواد   (1أ 

َأي  أَميًنا    ، ن  يكون  إالَّ  كاثوليكيًّا  متاًما  وبكل ِّ  صدقٍ ال  جيوز  أَ  »النَّشاط  املسكونُّ   - 73
فًقا  مع  اإلُيان  الَّذي  شهدت  له  الكنيسة  متَّ   ، يت  تسلَّمناها  من  الرُّسل  واآلابءللحقيقة  الَّ 

 . 87« ة  يف  كل ِّ  حنيٍ الكاثوليكيَّ 

على  الطُّالَّب  أَن  يتعلَّموا  التَّمييز  بني  احلقائق  املوحاة  الَّيت  تفَّتض  كلُّها  ذات  االعتناق   - 74
  ، يف  شأن  التَّعبري  عن  احلقائق  املوحاة  88. وطريقة  التَّعبري  عنها  واملذاهب  الالَّهوتيَّة  ، اإلُيان ِّ 

  ، « سرُّ  الكنيسة »يف  تصريح  جممع  عقيدة  اإلُيان    ، من  مجلة  ما  ورد  ، جيب  مراعاة  ما  ورد
 : 5الفقرة  

غري    ، بل  شك ٍ   ، ن  تعل ِّمها  حقًّا  بتعابريها  العقائديَّة  هيإنَّ  احلقائف  الَّيت  تريد  الكنيسة  أَ  »
ت  املتقل ِّبة  الَّيت  تتميَّز  هبا  حقبٌة     ، هذا  ال  ُينع  من  َأن  يُعربَّ  عنها  َأحياانً   ، ولكن  . معيَّنةالنَّظرّيَّ

ت  ، حَّتَّ  على  لسان  السُّلطة  التَّعليميَّة  يف  الكنيسة فإذا  راعينا    . أبَلفاٍظ  حتمل  آاثر  هذه  النَّظرّيَّ
منذ    ، إنَّ  التَّعابري  العقائديَّة  يف  لغة  السُّلطة  التَّعليميَّة  ابتت  : جيب  القول  ، العتباراتهذه  ا
ا  تستطيع  ، َأهاًل  أَلن  تنقل  احلقيقة  املوحاة  ، البداية َأن  تنقلها  دوًما    ، بسبب  رسوخها  ، وإَّنَّ

 . 89« ملن  جييدون  تفسريها

نة  يف  و  احلقائق  املتضمَّ وديعة  اإلُيان  نفسها  أَ  »ني  إذن  َأن  ُيي ِّزوا  بني  فمن  واجب  الدَّارس
بني  فحوى  احلقائق  واأَلساليب  املتنو ِّعة    ؛ وطريقة  التَّعبري  عن  هذه  احلقائق  90« عقيدتنا  اجلليلة

ومن  واجبهم  أَيًضا  َأن  يتعلَّموا    . سيَّة  احملضةبني  التَّقليد  الرَّسويل ِّ  والتَّقاليد  الكن  ؛ إلدراكها  وتبياَّنا
  ، وال  بدَّ  للدَّارسني  أَيًضا  . أَن  يعتنقوا  وحيَّتموا  ما  تنطوي  عليه  التَّعابري  العقائديَّة  من  قيمٍة  اثبتة

تنوُّعيٍَّة  مشروعٍة  هي    من  َأن  يَؤهَّبوا  ليلحظوا  ما  يف  الالَّهوت  من  ، منذ  زمن  تنشئتهم  الفلسفيَّة
الَّيت  يستعملها  الالَّهوتيُّون  للغوص  يف  اأَلسرار    ، نتيجة  اأَلساليب  املختلفة  والتَّعابري  املتنو ِّعة

َأنَّ  التَّعابري  الالَّهوتيَّة  املختلفة  هي  أَقرب  إىل  التَّكامل  منها  إىل    ، يف  الواقع  ، ويبدو  . اإلهليَّة
 . التَّناقض

                                      
 . 24الرَّقم   ، ح م 87
 . 5الرَّقم   ، )س ك(«   سرُّ  الكنيسة »  ؛ 6الرَّقم   ، ح م  ؛ 2الفقرة   ، 62الرَّقم   ، ك ع ي  : راجع 88
 . 404-402  ، (1973)  أ ك ر 89
 . 724-705  ، (1970)  أ ك ر  ، الدَّليل  املسكوني  90
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املتضمَّنة  يف  العقيدة  «   تراتبيَّة  احلقائق »من  َأن  تُراعى    ، إىل  ذلك  ، وال  بدَّ  - 75
ا    ، وإن  حتَّمت  علينا  َأن  نعتنقها  كلَّها  اعتناق  إُياٍن  ملزِّمٍ   ، هذه  احلقائق  . الكاثوليكيَّة إالَّ  َأَّنَّ

ر ِّ  املوحى  بيسوع  املسيحال  حتتلُّ  كلُّها  ذات  املرتب ا  مرتبطٌة  ارتباطًا    ، ة  اأَلساسيَّة  يف  الس ِّ أَلَّنَّ
 91. متفاواًت  مبا  هو  مرتَكز  اإلُيان  املسيحي  

 الطَّابع  املسكوني  يف  العلوم  الالَّهوتيَّة  عموًما (2أ 

  : للكهنوت  والرُّتبة  الشَّمَّاسيَّة االنفتاح  املسكونُّ  هو  من  مقو ِّمات  تنشئة  املرشَّحني  - 76
اٍه  مسكون ٍ   ، وال  سيَّما  التَّاريخ  ، ادُّ  اأُلخرىملو او   علَّم  الالَّهوتُ وال  بدَّ  أَيًضا  من  َأن  يُ  »   ، يف  اجت ِّ

شئة  هذا  الطَّابع  املسكونُّ  يف  التَّن  . 92« لكي  تكون  على  جتاوٍب  َأعمق  مع  واقع  احلقيقة
فما  دمنا  نتحدَّث  عن  تعليٍم  متشابك    . الكهنوتيَّة  جيب  َأالَّ  حُيصر  يف  خمتلف  املواد ِّ  التَّعليميَّة

مشفوًعا    ، فذلك  يفَّتض  التَّعاون  بني  املدر ِّسني  املعني ِّني  -وليس  فقط  متعد ِّد  املواد ِّ  -املواد ِّ  
َأن    ، وحَّتَّ  اأَلساسيَّة  منها  ، ةيف  شأن  كل ِّ  املواد ِّ  التَّعليميَّ   ، ومن  املناسب  . بتنسيٍق  متبادل

 : نوضح  الوجوه  التَّالية

اث  املسيحي ِّ  املشَّتكتني  بني  مجيع    ، على  صعيد  احلقيقة  والقداسة  ، أ.  مقو ِّمات  الَّتُّ
يغت  َأحياانً   ، الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  .   بتعبرٍي  الهويت ٍ  خمتلفحَّتَّ  وإن  صِّ

وشإمكاَّنا  مع    ، شركةٍ   كلَّ والعقيدة  الَّيت  ّتتصُّ  هبا     ، ب.  كنوز  الل ِّيَّتجيَّا  والرُّوحانيَّة
 . َأن  تساعد  املسيحي ِّني  يف  بلوغ  معرفٍة  َأعمق  لطبيعة  الكنيسة  ، ذلك

َأن    ، مع  ذلك  ، وشإمكاَّنا  ، اإلُيان  واأَلخالقج.  القضاّي  الَّيت  تثري  اخلالف  يف  مادَّة  
ع  على  القيام  ببحوٍث  أَعمق  يف  الكتاب  املقدَّس وَأن  تُفضي  إىل  التَّمييز  بني    ، تشج ِّ

 . التَّناقضات  احلقيقيَّة  والتَّناقضات  الظَّاهرة
 ةً الطَّابع  املسكوني  يف  املواد ِّ  الالَّهوتيَّة  خاصَّ  (3أ 

ال  بدَّ  من  َأن  جند  يف  املقاربة  املسكونيَّة  ما    ، يف  كل ِّ  مادٍَّة  من  املواد ِّ  الالَّهوتيَّة - 77
لة  القائمة  بني  املادَّة  الد ِّراسيَّة  اخلاصَّة  وسر ِّ  وحدة  الكنائس وعلى    . يقودان  إىل  اعتبار  الص ِّ

  ، مانة  لكل ِّ  التَّقليد  املسيحي ِّ  الصَّحيح  يف  مادَّة  الالَّهوت  والرُّوحانيَّةاملدر ِّس  َأن  يلق ِّن  تالميذه  األَ 
                                      

 . 176أ و  61الرَّقمني    ، راجع  أَيًضا  ؛ 4الرَّقم   ، س ك  : راجع 91
و   ، 4الفقرة    ، 350ق   ، م ق ك ش  ؛ 2الفقرة    ، 256ق   ، م ح ق:   راجع  ؛ 10الرَّقم   ، ح م 92

 . 3الفقرة    ، 352
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  ، وعندما  يقارن  الدَّارسون  تراثهم  اخلاصَّ  بكنوز  التَّقاليد  املسيحيَّة  شرقًا  وغرابً   . والن ِّظام  الكنسي  
 93. يتحسَّسوا  هذا  امللء  حتسًُّسا  أَرهف فال  بدَّ  من  َأن   ، يف  تعابريها  القدُية  واحلديثة

املصدر    ، دراسة  الكتاب  املقدَّس  : هذه  الد ِّراسة  املقارنة  هلا  َأه ِّيَّتها  يف  مجيع  املواد ِّ  - 78
ئر  دراسة  التَّقليد  الرَّسويل ِّ  الَّذي  جنده  عند  آابء  الكنيسة  وسا  ؛ املشَّتك  إلُيان  مجيع  املسيحي ِّني

حيث  تقارن  مقارنًة  علميًَّة  طرائق  العبادة    ، الل ِّيَّتجيَّا  ؛ املَؤل ِّفني  الكنسي ِّني  يف  الشَّرق  والغرب
وال  سيَّما  ما  له    ، الالَّهوت  العقائديُّ  واأَلدبُّ   ؛ اإلهليَّة  على  اختالفها  وَأه ِّيَّتها  العقائديَّة  والرُّوحيَّة

اتريخ  الكنيسة  وما  يستلزمه  من  حبٍث  دقيٍق  يف    ؛ عضالت النَّامجة  عن  احلوار  املسكون ِّ عالقٌة  ابمل
احلقُّ  القانونُّ  وما  يقتضيه  من  متييٍز  بني  مَؤدَّّيت  احلق ِّ    ؛ وحدة  الكنيسة  ودواعي  انقسامها

َأن  ّتضع  لتحوُّالٍت  حيكمها  الزَّمن  وَأشكال  الَّيت  ُيكن    ، ومَؤدَّّيت  احلق ِّ  الكنسي ِّ   ، اإلهلي ِّ 
  ، التَّنشئة  الرَّاعويَّة  والرَّسوليَّة  والد ِّراسات  االجتماعيَّة  حيث  ، وَأخريًا  ؛ الثَّقافة  أَو  التَّقاليد  احملل ِّيَّة

هكذا  ُيصار    . للعامل  املعاصريلزم  التَّنبُّه  إىل  الوضع  الَّذي  يعمُّ  مجيع  املسيحي ِّني  يف  مواجهتهم  
بطريقٍة    ، ويغدو  شإمكاننا  َأن  حنق ِّق  ، بطريقٍة  َأجدى  وأَوىف  ، إىل  التَّعبري  عن  ملء  الوحي  اإلهلي ِّ 

 . الر ِّسالة  الَّيت  وكَّلها  املسيح  إىل  كنيسته  أَلجل  العامل  ، أَمثل
 ةدرٌس  خاصٌّ  يف  احلركة  املسكونيَّ  (4أ 

فإنَّه  من    ، حَّتَّ  وإن  توجَّب  َأن  يتخلَّل  الطَّابع  املسكونُّ  دائرة  التَّنشئة  الالَّهوتيَّة  كلَّها - 79
يف  الوقت    ، اأَله ِّيَّة  مبكاٍن  َأن  يُعطى  درٌس  يف  احلركة  املسكونيَّة  يف  إطار  املرحلة  اأُلوىل

وابإلمكان  َأن  حند ِّد    ، ضَّروري ِّ  َأن  جُيعل  هذا  الدَّرس  إلزاميًّابل  قد  يكون  من  ال  . املناسب
 : بعباراٍت  عامٍَّة  ومتكي ِّفٍة  على الوجه  التَّايل  ، حمتواه

واحلركة  «  اإليكوميين»و   ، ووحدة  الكنيسة  العضويَّة  واملرئيَّة  ، أ.  مفاهيم  الشُّموليَّة
 . من  وجهة  النَّظر  الكاثوليكيَّة  ، ها  التَّارخيي ِّ  ومفهومها  احلايل ِّ حبسب  مصدر   ، املسكونيَّة

  ، بطريقٍة  خاصَّةٍ   ، مع  التَّنبُّه  ، ب.  اأُلسس  العقائديَّة  الَّيت  يرتكز  عليها  النَّشاط  املسكونُّ 
 94. إىل  روابط  الشَّركة  القائمة  اليوم  بني  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة

ج.  اتريخ  احلركة  املسكونيَّة  الَّذي  ينطوي  على  اتريخ  االنقسامات  واحملاوالت  الكثرية  
وما  جنم  عنها  من  إفالحاٍت    ، الستعادة  الوحدة  ، على  مدى  َأجيالٍ   ، املبذولة

                                      
 . 17-14اأَلرقام    ، ح م  : راجع 93
 . 1الفصل    ، ح م  : راجع 94
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 . إىل  ذلك  الوضع  احلايلُّ  يف  السَّعي  إىل  الوحدة  وينضاف  ، وإخفاقاتٍ 

ورجاء  استعادة    ، وخمتلف  َأشكال  الوحدة  والتَّعاون  ، هدف  احلركة  املسكونيَّة  وأُسلوهبا  د.
 . يف  مفهومها  الشَّامل  والكامل  ، وشروط  الوحدة  ومعَّن  الوحدة  ، الوحدة

سيُّ »ه .  الوجه   يَّة  واحلياة  يف  وضعها  الرَّاهن  لدى  خمتلف  اجلماعات  املسيح«  املَؤس ِّ
قاقات  ، والن ِّزاعات  العقائديَّة واجلهود  الرَّسوليَّة    ، واأَلسباب  احلقيقيَّة  الَّيت  أَدَّت  إىل  الش ِّ

واحلاجة  إىل  اط ِّالٍع  َأعمق  على  الهوت  الشَّرق    ، والرُّوحانيَّة  وَأشكال  العبادة  اإلهلي ِّة
 95. وروحانيَّته

كاملشاركة  يف  شعائر  العبادة  وَأساليب  االستمالة  واملساملة     ، ةو.  بعض  املعضالت  املميَّز 
وال  سيَّما  الن ِّساء  يف    ، ودور  العلماني ِّني  ، والزَّواجات  املختلطة  ، واحلر ِّيَّة  الد ِّينيَّة  ، املشبوهة
 . الكنيسة

جل  الوحدة  وسائر  اأَلساليب  يف  معاجلة  وال  سيَّما  معَّن  الصَّالة  ألَ   ، ز.  املسكونيَّة  الرُّوحيَّة
 . معضلة  الوحدة  الَّيت  أَلجلها  صلَّى  املسيح

 : وإليك  ما  نقَّتحه  لتنظيم  خطَّة  الدُّروس - 80

س    ، يف  أَقرب  حد ٍ   ، أ.  من  املستحسن  َأن  تُلقى مقد ِّمٌة  عامٌَّة  يف  احلركة  املسكونيَّة  حتس ِّ
هذه  املقد ِّمة    96. ابلوجه  املسكون ِّ  لدراساهتم  ، نذ  بدء  دروسهم  الالَّهوتيَّةم  ، الطَّلبة

 . شإمكاَّنا  َأن  تعاجل  العناصر  اأَلساسيَّة  الَّيت  ترتكز  عليها  احلركة  املسكونيَّة

عيَّ  يف  َّناية  املرحلة  ب.  احلصَّة  املميَّزة  يف  برانمج  التَّعليم  املسكون ِّ  قد  جتد  حملَّها  الطَّبي
فيتمكَّن    ، أَو  عند  َّناية  الدُّروس  يف  اإلكلرييكيَّات  ، اأُلوىل  من  مراحل  الدُّروس  الالَّهوتيَّة

من  َأن  يصوغوا  منها    ، وقد  َأحرزوا  اط ِّالًعا  واسًعا  على  احلركة  املسكونيَّة  ، الطُّالَّب
 . الالَّهوتيَّة  خالصًة  أتتلف  مع  تنشئتهم

ج.  ال  بدَّ  من  التَّدقيق  يف  اختيار  نصوٍص  ومصنَّفاٍت  دراسيٍَّة  تعرض  أبَمانٍة  تعليم  
ومتك ِّن  الطُّالَّب  من  القيام  مبقارنٍة    ، املسيحي ِّني  اآلخرين  يف  التَّاريخ  والالَّهوت  والرُّوحانيَّة

 . يف  العقيدة  الكاثوليكيَّة  ، الحًقا  ، ى  التَّعمُّقوحتملهم  عل  ، نزيهٍة  وموضوعيَّةٍ 

                                      
 . 3الفصل    ، املرجع  نفسه 95
 . من  هذا  الدَّليل  80-76اأَلرقام    ، راجع  أَعاله 96
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يف    ، قد  يكون  من  النَّافع  استدعاء  حماضرين  وخرباء  من  املنتمني  إىل  التَّقاليد  اأُلخرى - 81
وإذا    97. إطار  تنظيمات  التَّعاون  بني  املعاهد  الكاثوليكيَّة  واملراكز  التَّابعة  للمسيحي ِّني  اآلخرين

فريجع  إىل  ُأسقف  األَبرشيَّة  أَن    ، يف  إكلرييكيٍَّة  أَو  يف  معهٍد  خاص ٍ   ، نشَأت  معضالٌت  خاصَّةٌ 
اذها   ، ابلتَّوافق  مع  التَّعليمات  الَّيت  أَقرَّها  اجمللس  اأُلسقفيُّ   ، يبتَّ  يف  املبادرات  الَّيت  جيب  اّت ِّ

فات  اأَلدبيَّة  واملهنيَّة  املطلوبة  من    ، ات  اأَلكادُييَّةوعلى  مسؤوليَّة  السُّلط وبعد  التَّثبُّت  من  الص ِّ
ال  بدَّ  من    ، يف  مثل  هذه  املبادالت  الثَّقافيَّة  . حماضري  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى

وعلى  حق ِّه  وواجبه  يف  تنشئة    ، هذا املعهد احلفاظ  دوًما  على  استمراريَّة  الطَّابع  الكاثوليكي ِّ  يف 
 . وفًقا  أَلحكام  الكنيسة  ، وتعليم  العقيدة  الكاثوليكيَّة  ، طالَّبه

 خربٌة مكسونيَّة ب(

لًة  يف    ، ولئالَّ  تبقى  املزاولة  املسكونيَّة  معزولًة  عن  احلياة  ، يف  مرحلة  التَّنشئة - 82 بل  متَأص ِّ
على  َأن    ، من  النَّافع  َأن  تنظَّم  لقاءاٌت  ومناظراٌت  مع  مسيحي ِّني  آخرين  ، ماعات  احليَّةخربة  اجل

.  ويُدعى   على  الصَّعيد  الشَّامل  كما  على  الصَّعيد  اخلاص ِّ   ، تُراعى  ُسنن  الكنيسة  الكاثوليكيَّة
من  أَهبٍَّة    ، ال  بدَّ  منه  حلواٍر  صريٍح  وبنَّاءٍ  ُيلكون  ما   ، إليها  ممث ِّلون  عن  اجلماعات  اأُلخرى

وابإلمكان  َأن  نتصوَّر  أَيًضا  لقاءاٍت  مع  طالَّب  من  كنائس    . وروٍح  مسكون    ، مهنيٍَّة  ودينيَّةٍ 
يتعذَّر  َأن   حبيث   ، بيد  َأنَّ  معاهد  التَّنشئة  هي  من  شدَّة  التَّباين  98. ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى

وال  شكَّ  َأنَّ  الواقع  يتميَّز  بفوارق  ّتتلف  ابختالف  البالد  أَو    . حند ِّد  هلا  قوانني  موحَّدة
  ، وبتنوُّع  العالقات  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ، املناطق

َأنَّ  مقتضى  التَّدرُّج  هو  على    ، هنا  أَيًضا  ، يتَّضح  . لتَّعاون  واحلوارعلى  صعيد  الرُّؤية  الكنسيَّة  وا
ويطو ِّعوها    ، وعلى  الرَُّؤساء  َأن  يركنوا  إىل  املبادئ  العامَّة  ، جانٍب  كبرٍي  من  اأَله ِّيَّة  والضَّرورة

 . للظُّروف  واملناسبات  اخلاصَّة

 ري  املرسومنياخلََّدمة  واملعاونون  غ ج(
 التَّنشئة  العقائديَّة أ(

يساهون  يف  العمل    ، مثَّة  معاونون  آخرون  معَّتٌف  هبم  ، إىل  جانب  اخَلَدمة  املرسومني - 83
طون  العلمانيُّون  ، .  منهم  معل ِّمو  التَّعليم  املسيحي ِّي الرَّاعوي ِّ  وقد  أُقيمت    . واملدر ِّسون  واملنش ِّ

                                      
 . من  هذا  الدَّليل  195-194الرَّقمني    ، راجع  الحًقا 97
 . من  هذا  الدَّليل  194-192اأَلرقام    ، راجع  الحًقا 98
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،  ومراكز  ُأخرى  هدُفها   معاهد  العلوم  الد ِّينيَّة  واملعاهد  الرَّاعويَّة  ، يف  الكنائس  احملل ِّيَّة  ، لتنشئتهم
ونفس  القوانني    ، تنطبق  عليها  نفس  الربامج  الد ِّراسيَّة  التَّنشئة  وإعادة  التَّأهيل .  هذه  املعاهد

 . مع  مستوى  املشاركني  فيها  ودروسهم  تكيَّفن  على  أَ   ، املرعيَّة  يف  معاهد  الالَّهوت

وابعتبار  التَّنوُّعيَّة  املشروعة  يف  املواهب  واأَلعمال  الَّيت تضطَّلع  هبا  اأَلديرة    ، وابأَلخص ِّ  - 84
  َأن »  ، بوجٍه  خاص ٍ   ، يهمُّ  الكنيسة  ، ومجعيَّات  احلياة  الرَّسوليَّة  ، ومَؤسَّسات  احلياة  املكرَّسة

ع  بقوٍَّة  مبادرات  الكنيسة  ومقاصدها  ، تشَّتك  كلُّ  مَؤسَّسٍة  يف  حياة  الكنيسة يف    ، وتتبَّنَّ  وتشج ِّ
 . 99« وذلك  كلُّه  وفاقًا  لطابعها  اخلاص    ، منها  احلركة  املسكونيَّة  ، جماالٍت  خمتلفةٍ 

مثَّ  على  مدى    ، منذ  سنة  االبتداء  ، سكون ٍ هذه  التَّنشئة  جيب  َأن  تنطوي  على  طابٍع  م
ابملوازاة  مع  برامج    ، جيب  َأن  تلحظ  ، خطَّة  التَّنشئة  املعتمدة  يف  كل ِّ  مَؤسَّسةٍ   . املراحل  الالَّحقة

ودرًسا    ، واد ِّ تركيزًا  على  الطَّابع  املسكون ِّ  يف  خمتلف  امل  ، الد ِّراسة  املقرَّرة  للَخَدمة  املرسومني
يف  الوقت    ، ومن  املهم ِّ   . ومطب ًَّقا  على  الظُّروف  واأَلوضاع  احملل ِّيَّة  ، خمصًَّصا  للحركة  املسكونيَّة

على  تنشئة  ذوي  اختصاٍص  يف  احلركة    ، َأن  حترص  السُّلطة  املسؤولة  عن  إدارة  املعهد  ، نفسه
 . سة  كل ِّها  يف  خط ِّ  التَّطوُّع  املسكون  املسكونيَّة  لتوجيه  املؤسَّ 

 خربٌة  مسكونيَّة ب(
َأن  ُتشجَّع  العالقاُت  واملبادالُت  بني    ، لالنتقال  من  النَّظر  إىل  العمل  ، من  املفيد - 85

ت  الكنسيَّة  ومَؤسَّسات  الكنائس  واجلماعا  ، اأَلديرة  واجلماعات  الرَّهبانيَّة  الكاثوليكيَّة  من جهةٍ 
َأو    ، وجندٍة  روحيٍَّة  وماد ِّيٍَّة  َأحياانً   ، وذلك  يف  شكل  تبادل  معلوماتٍ   . من  جهٍة  اثنية  ، اأُلخرى

 100. يف  شكل  مبادالٍت  ثقافيَّة

لعلماني ِّني  ال  بدَّ  من  تشجيع  ا  ، نظرًا  إىل  َأه ِّيَّة  دور  العلماني ِّني  يف  الكنيسة  ويف  اجملتمع - 86
على  تنمية  العالقات  واملبادالت  مع  الكنائس  واجلماعات    ، املسؤولني  عن  العمل  املسكون ِّ 

ليل  ، الكنسيَّة  اأُلخرى  . وفًقا  للتَّوجيهات  الواردة  يف  هذا  الدَّ

                                      
 . 2الرَّم   ، )ت م ح ر(«   هبانيَّةالتَّجديد  املالئم  للحياة  الرَّ  »  القرار  اجملمعيُّ  99

 . من  هذا  الدَّليل  51-50الرَّقمني    ، راجع  أَعاله 100
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 تنشئٌة  خمصَّصة د(
يَّة  التَّنشئة  على  احلوار - 87   ، فوذ  الَّذي  متارسه  املراكز  الثَّقافيَّة  العليانظرًا  إىل  النُّ   : َأه ِّ

وسائر  املعاهد  الد ِّراسيَّة  العليا  هلا  دوٌر  اندُر  اأَله ِّيَّة    ، يبدو  من  الواضح  أَنَّ  الكل ِّيَّات  الكنسيَّة
لوحدة  الَّيت  حيق ِّقها  ويف  تطوير  ا  ، وعلى  مدى  امتداده  ، تقوم  به  يف  اإلعداد  للحوار  املسكون ِّ 

بويُّ  للحوار  له  مقتضاٌت  نوردها  كما  يلي  . املسيحيُّون  بفضل  هذا  احلوار  : هذا  اإلعداد  الَّتَّ

وبدونه  ال  يعود  احلوار  حوارًا  بني  إخوٍة    ، ُُياَرس  يف  اإلُيان  ، أ.  تطوٌُّع  شخصيٌّ  خملصٌ 
 . َأكادُيي    بل  جمرَّد  مِّرانٍ   ، وَأخواتٍ 

واستعادة  الوحدة  املرتكزة    ، ب.  التماُس  سبيٍل  ووسائَل  جديدٍة  إلقامة  عالقاٍت  متبادلةٍ 
 . وجماهرٍة  صحيحٍة  ابإلُيان  املسيحي ِّ  يف  احلق ِّ  واحملبَّة  ، على  مزيٍد  من  اأَلمانة  لإلجنيل

رََّد  حواٍر  فرديٍ   بني  َأشخاٍص  أَو  مجاعاٍت  ج.  االقتناُع  أبَنَّ  احلوار  املسيحيَّ  ليس  جم
َأن  يتمَّ    ، من  مثَّ   ، وعليه  ، بل  هو  جزٌء  ال  يتجزَُّأ  من  التزام  الكنيسة  كل ِّها  ، خاصَّةٍ 

 . بطريقٍة  تنسجم  مع  تعليم  رعاهتا  وتوجيهاهتم

بوسعهم  َأن  يساعدوان    ، واجلماعات  الكنسيَّة د.  أَهبٌَّة  لإلقرار  أَبنَّ  أَعضاء  خمتلف  الكنائس 
 . وعرٍض  صحيٍح  للعقيدة  واحلياة  لدى  مجاعاهتم  ، يف  فهٍم  أَدقَّ 

ه .  احَّتاُم  الضَّمري  واليقني  لدى  كل ِّ  فرٍد  يعرض  وجًها  أَو  عقيدًة  من  وجوهِّ  وعقائدِّ   
 . وحي  اإلهلي  أَو  طريقته  اخلاصَّة  يف  فهم  ال  ، كنيسته

ما  دام  مثَّة    ، و.  اإلقراُر  أَبنَّ  النَّاس  ال  ينعمون  كلُّهم  ابأَلهبَّة  نفسها  للمشاركة  يف  حوارٍ 
بية  . والتَّقدُّم  الرُّوحي    ، ونضج  الفكر  ، تفاوٌت  يف  مستوّيت  الَّتَّ

 دور  الكل ِّيَّات  الكنسيَّة
  ، حيد ِّد  وجوب  درس  الالَّهوت  اأَلساسي ِّ «   احلكمة  املسيحيَّة »  الدُّستور  الرَّسويلُّ  يف - 88

مع  اإلشارة  إىل  املسائل  املتعل ِّقة  ابحلركة    ، يف  أَوَّل  مرحلٍة  من  مراحل  كل ِّيَّة  الالَّهوت
 101. املسكونيَّة

                                      
 . ب ، 1ً ، 51البند    ، « مبادئ  التَّطبيق »  ج ك ك  : راجع 101
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طبًقا  للقواعد    ، نيَّة  معاجلًة  دقيقةً املسائل  املسكو ن  تُعاجل  جيب  أَ  »ويف  املرحلة  الثَّانية  أَيًضا  
 . 102« الصَّادرة  عن  السُّلطة  الكنسيَّة  املختصَّة

شإمكاَّنا  َأن    ، أَن  تُلقى  دروس  ّتصٍُّص  يف  احلركة  املسكونيَّة  -بتعبرٍي  آخر  -من  املستنسب  
 : 79  الفقرة  ابإلضافة  إىل  العناصر  املثبتَّة  أَعاله  يف  ، تعاجل  ما  يلي

أ.  معرفة  الوضع  الرَّاهب  يف  العالقات  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس  واجلماعات  
 . ابالستناد  إىل  ما  ُنشر  من  نتائج  احلوار  ، الكنسيَّة  اأُلخرى

اث  والتَّقاليد  لدى  املسيحي ِّني  اآلخرين  يف  الشَّرق  والغرب  . ب.  درس  الَّتُّ

والوضع  الرَّاهن  يف    ، ج.  َأه ِّيَّة  اجمللس  املسكون ِّ  للكنائس  ابلنَّظر  إىل  احلركة  املسكونيَّة
 . العالقات  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  وهذا  اجمللس

 . مع  إجنازاهتا  والعراقيل  الَّيت  تواجهها  ، د.  دور  جمالس  الكنائس  الوطنيَّة  والدُّوليَّة

وال  بدَّ  من  التَّذكري  أَيًضا  أبَنَّ  الطَّابع  املسكونَّ  جيب  َأن  يدخل  يف  نطاق  التَّعليم  والبحث  
 . الالَّهوتي ِّني

 دور  اجلامعات  الكاثوليكيَّة
  مثَّة  إجراءاتٌ   . إىل  َأن  تقوم  بتنشئٍة  مسكونيٍَّة  متينة  ، هي  أَيًضا  ، اجلامعات  مدعوَّةٌ  - 89

اذها  : وهذا  بعضها  على  سبيل  املثال  . مَؤاتيٌة  ُيكن  اّت ِّ

إذا  تناسب  ذلك    ، أ.  احلثُّ  على  إدخال  طابٍع  مسكون ٍ  على  َأساليب  التَّعليم  والبحث
 . مع  املادَّة  املدروسة

 . ب.  إقامُة  ندواٍت  ومؤمتراٍت  خمصَّصٍة  للمسائل  املسكونيَّة

مع    ، حماضراٍت  وندواٍت  للقيام  مًعا  بدراسٍة  َأو  بعمٍل  َأو  بنشاٍط  اجتماعي ٍ   ج.  تنظيمُ 
االحتفاظ  مبا  يلزم  من  الوقت  للوقوف  على  املبادئ  املسيحيَّة  للعمل  االجتماعي ِّ  وسبل  

  ، ومسيحي ِّني  آخرين هذه  املناسبات  الَّيت  تضمُّ  كاثوليكيًّا  فقط  َأو  كاثوليكيًّا   . تطبيقها
ع على  التَّعاون  مع  املعاهد  العليا  اأُلخرى  القائمة  يف    ، قدر  املستطاع  ، جيب  َأن  تشج ِّ

 . اإلقليم

                                      
 . 69الرَّقم   ، ج ك ك 102
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ولدراساٍت  َأكثر    ، لأَلخبار  املسكونيَّة  ، د.  إفراُد  زاويٍة  يف  الصُّحف  واجملالَّت  اجلامعيَّة
 . راسات  اهلادفة  إىل  تفسري  واثئق  احلوار  املشَّتكة  بني  الكنائسوال  سيَّما  الد ِّ   ، عمًقا

جيب  التَّوصية  امللحَّة  ابلعالقات  اجلي ِّدة  بني  الكاثوليك    ، ه .  يف  املدارس  التَّابعة  للجامعات
هوا  حسنً   ، وشإمكان  هؤالء  الطُّالَّب  . وسائر  الطُّالَّب  املسيحي ِّني وبفضل  هذه    ، اإذا  ُوج ِّ

ويكونوا  شهوًدا  أَوفياء  إلُياَّنم    ، َأن  يعيشوا  مًعا  يف  روٍح  مسكون ٍ  عميقٍ   ، العالقات
 . املسيحي  

ليس  فقط  يف  أَثناء  اأُلسبوع  املخصَّص    ، و.  يليق  َأن  يُنوَّه  أَبه ِّيَّة  الصَّالة  أَلجل  الوحدة
وفًقا  لظروف    ، وُيكن  التَّفكري  . يف  غضون  السَّنة  ، ُأخرى  ولكن  يف  مناسباتٍ   ، لذلك

يف  إقامة  خلواٍت    ، وطبًقا  للقوانني  املقرَّرة  يف  االحتفاالت  املشَّتكة  ، اأَلمكنة  واأَلشخاص
ٍه  روحيٍ   خمترب  ، مشَّتكةٍ   . شإشراف  موج ِّ

ا  للشَّهادة  املش   . وخباصًَّة  يف  اأَلعمال  االجتماعيَّة  والَغوثيَّة  ، َّتكةز.  مثَّة  جماٌل  واسٌع  جدًّ
ال  طالَّب  الالَّهوت  فقط  بل  طالَّب    ، وُيشجَّعوا  عليه  ، وجيب  َأن  يُهيََّأ  الطُّالَّب  لذلك

ياسي ِّ    ، الكل ِّيَّات  اأُلخرى  أَيًضا الَّيت  ،   ككل ِّيَّة  احلقوق  وعلم  االجتماع  واالقتصاد  الس ِّ
 . تستطيع  َأن  تَؤد ِّي  قسطها  من  املساهة  يف  تسهيل  هذه  املبادرات  وتنفيذها

وعلى  اأَلساتذة  َأن  يُعَنوا  عنايًة  خاصًَّة    ، ح.  على  املرشدين  واملستشارين  لدى  الطُّالَّب
بعض  املبادرات  الواردة    بتنظيم  ، مثالً   ، وذلك  . ابالضط ِّالع  بوظائفهم  يف  روٍح  مسكون ٍ 

وخربًة  وافيًة  يف  العلوم    ، هذه  املهمَّة  تفرض  عليهم  إحاطًة  عميقًة  بعقيدة  الكنيسة  . أَعاله
فات  كلُّها  متك ِّنهم  من  مساعدة    : وفطنًة  حازمًة  وروح  االعتدال  ، اأَلكادُييَّة هذه  الص ِّ

 . اة  إُياَّنم  واالنفتاح  على  اآلخرينطالَّهبم  يف  التَّوفيق  بني  حي

 دور  املعاهد  املسكونيَّة  املتخص ِّصة
  ، إىل  عدٍد  كبرٍي  من  اخلرباء  يف  هذه  املادَّة  ، للقيام  بدودها  املسكون ِّ   ، حتتاج  الكنيسة - 90

منهم  حَّتَّ  يف  املناطق  الَّيت   هؤالء  ال  بدَّ   . رجااًل  ونساء  ، من  إكلرييكي ِّني  ورهبان  وعلماني ِّني
 . تقطنها  َأكثريٌَّة  كاثوليكيَّة

 : أ.  هذا  يتطلَّب  معاهد  متخص ِّصة  وجمهَّزة
 ؛ وال  سيَّما احلوارات  القائمة  والربامج  املنويَّة  ، بواثئقيٍَّة  وافيٍة  عن  احلركة  املسكونيَّة  -
ٍب  حقَّ  اأَلهبَّة  للعقيدة  الكاثوليكيَّة  وللحركة  املسكونيَّة  جبسٍم  تعليميٍ   مَؤهٍَّل  ومَؤهَّ   -
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 ؛ مًعا

  ، قدر  اإلمكان  ، وابلتَّعاون  ، ب.  على  املَؤسَّسات  َأن  تتجنَّد  خصوًصا  للبحث  املسكون ِّ 
ىل  هذه  ومع  املؤمنني  الَّذين  ينتمون  إ  ، مع  خرباء  ينتمون  إىل  تقاليد  الهوتيٍَّة  ُأخرى

كما  عليها     ، من  مثل  حماضراٍت  ومؤمتراتٍ   ، وعليها  َأن  تنظ ِّم  لقاءاٍت  مسكونيَّةً   . التَّقاليد
وابجمللس  احلربي ِّ  لتعزيز  الوحدة    ، أَيًضا  َأن  تظلَّ  على  ات ِّصاٍل  ابلل ِّجان  املسكونيَّة  الوطنيَّة

  ، لى  بي ِّنٍة  من  الوضع  الرَّاهن  يف  مسرية  احلوارات  الدُّوليَّةلتظلَّ  دائًما  ع  ، بني  املسيحي ِّني
 . ومن  النَّتائج  احملقَّقة  يف  هذا  الشََّأن

بوسعهم  َأن  يزو ِّدوا  احلركة  املسكونيَّة  يف    ، ج.  هؤالء  اخلرباء  املَؤهَّلون  على  هذا  الوجه
ن  مبثابة  َأعضاٍء  َأو  مدراء  يف  اأَلجهزة  األَبرشيَّة  َأو  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  أبَفراٍد  يكونو 

أَو  مبثابة  َأساتذٍة  يتعهَّدون  الدُّروس  املسكونيَّة  يف  املعاهد  َأو    ، الوطنيَّة  أَو  الدُّوليَّة  املسؤولة
طني  للرُّوح  املسكون ِّ  الصَّح  ، يف  املراكز  الكنسيَّة يح  وللعمل  املسكون ِّ  يف  َأو  مبثابة  منش ِّ

 . حميطهم

 تنشئٌة  دائمة هـ(
ولكنَّها  تفرض  على    ، التَّنشئة  العقائديَّة  والعمليَّة  ال  تنحصر  ضمن  مرحلة  التَّنشئة - 91

ًدا  مستمرًّا  ، اخلََدمة  املرسومني نَّ  احلركة  نظرًا  إىل  أَ   ، والَّذين  يعملون  يف  اخلدمة  الرَّاعويَّة  جتدُّ
 . املسكونيَّة  على  تطوٍُّر  دائم

عندما  يطب ِّقون    ، على  اأَلساقفة  والرُّؤساء  العام ِّني  َأن  يُعريوا  احلركة  املسكونيَّة  انتباًها  دائًبا
  ، وذلك  عرب  اجتماعاٍت  ومؤمتراتٍ   ، الربانمج  امللحوظ  للتَّجدُّد  الرَّاعوي ِّ  يف  حياة  اإلكلريوس

 : هذا  على  َأساس  املالحظات  التَّايل  . َأو  حبٍث  يف  القضاّي  الرَّاعويَّة  ، ورّيضاٍت  وأَوقاتِّ  خلوةٍ 

على  الوضع  الرَّاهن    ، بطريقٍة  منتظمةٍ   ، أ.  اط ِّالع  الكهنة  والشَّمامسة  والرُّهبان  والرَّاهبات
ن  من  إفراغ  الطَّابع  املسكون ِّ  يف  الوعظ  والتَّعليم  حبيث  يتمكَّنو   ، يف  احلركة  املسكونيَّة

إذا  بدا  ذلك  ممكًنا    ، ومن  املستحسن  . يف  الصَّالة  ويف  احلياة  املسيحيَّة  إمجاالً   ، املسيحي ِّ 
عن  َأن  يُدعى  َأحيااًن  خادٌم  من  كنيسٍة  ُأخرى  حيد ِّثهم  عن  تقليد  كنيسته  َأن    ، ومناسًبا

 . بني  اجلميع  ، يف  معظم  اأَلحيان  ، املعضالت  الرَّاعويَّة  املشَّتكة

إذا  سنحت    ، ب.  شإمكان  اإلكلريوس  الكاثوليكي ِّ  واملعني ِّني  ابلشَّأن  الرَّاعوي ِّ  يف  األَبرشيَّة
هتدف    ، دة  الطَّوائفَأن  يشَّتكوا  يف  اجتماعاٍت  متعد ِّ   ، ومبوافقة  أُسقف  األَبرشيَّة  ، الفرصة
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  . مبساهة  اجلميع  ، وإىل  حل ِّ  معضالٍت  راعويٍَّة  مشَّتكةٍ   ، إىل  حتسني  العالقات  املتبادلة
له  غالًبا  إنشاء  جمالس  ومجعيَّاٍت  حمل ِّيٍَّة  َأو  إقليميَّة  ، حتقيق  هذه  املبادرات ..  أَو  . إخل  ، يسه ِّ
 . قائمٍة  تشبهها  االنتماء  إىل  مجعيَّاتٍ 

  ، ج.  كل ِّيَّات  الالَّهوت  ومعاهد  الد ِّراسات  العليا  واإلكلرييكيَّات  ومعاهد  التَّنشئة  اأُلخرى
ائمة إمَّا  بتنظيم  دروٍس  تُلقى  على    ، شإمكاَّنا  َأن  ُتسهم  مساهًة  جلَّى  يف  التَّنشئة  الدَّ

يف  مباحث    ، ابلطَّاقات  البشريَّة  واملعدَّات  ، وإمَّا  ابملشاركة  ، العاملني  يف  اخلدمة  الرَّاعويَّة
 . ودروٍس  يُعدُّها  اآلخرون

إعالٌم  صحيٌح  عرب  وسائل  اإلعالم    : د.  مثَّة  وسائل  أُخرى  على  جانٍب  كبرٍي  من  الفائدة
تبادُل  معلوماٍت  مع  اأَلجهزة    ؛ لرَّمسيَّةَأو  عرب  وسائل  اإلعالم  ا  ، التَّابعة  للكنيسة  احملل ِّيَّة

ات ِّصاالٌت  منتظمٌة  ودائمٌة  مع    ؛ اإلعالميَّة  لدى  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى
بوجٍه  يوف ِّر  جلميع  الكاثوليك  املتطو ِّعني  للخدمة    ، الل ِّجان  املسكونيَّة  األَبرشيَّة  أَو  الوطنيَّة

 . معلوماٍت  دقيقًة  عن  تطوُّرات  احلركة  املسكونيَّة  ، يَّةالرَّاعو 

ه .  ومن  املستنسب  أَيًضا  اإلفادة  من  خمتلف  َأشكال  الل ِّقاءات  الرُّوحيَّة  للتَّعمُّق  يف  
لوحدة  هذه  الل ِّقاءات  تتيح  الفرصة  للتََّأمُّل  يف  ا  . مقو ِّمات  الرُّوحانيَّة  املشَّتكة  واخلاصَّة

وإذا  اشَّتك  يف  مثل  هذه  الل ِّقاءات  َأعضاٌء  من     . والصَّالة  أَلجل  املصاحلة  بني  املسيحي ِّني
 . ففي  ذلك  ما  يعز ِّز  التَّفاهم  ومنوَّ  الشَّركة  الرُّوحيَّة  ، كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  خمتلفةٍ 

إىل  تقومي  النَّشاط    ، من  وقٍت  إىل  آخر  ، و.  ومن  ابب  التَّمين ِّ  َأخريًا  َأن  يصار
 . املسكون  

 الفصل  الرَّابع
 شركة  حياة   ونشاط   روحي    بني  املعمَّدين

 سري  املعموديَّة -َأوَّالً 
ويولد  اثنيًة  ليكون  له    ، بواسطة  سر ِّ  املعمويَّة  ينضمُّ  اإلنسان  إىل  املسيح  وإىل  كنيسته - 92
ريُّ  للوحدة  القائمة  بني  مجيع  الَّذين    103. يف  احلياة  اإلهليَّة  نصيبٌ  فاملعموديَّة  هي  الر ِّابط  الس ِّ

                                      
 . 22الرَّقم   ، ح م  : راجع 103
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إالَّ  بدايًة  ومنطلًقا  لبلوغ  ملءِّ    ، يف  حد ِّ  ذاهتا  ، غري  َأنَّ  املعموديَّة  ليست  . ُولدوا  هبا  اثنيةً 
والولوج  الكامل  يف  خطَّة  اخلالص  والشَّركة    ، ة  لإلُيانفغايتها  الشَّهاد  . احلياة  يف  املسيح

ويسوُع  نفسه  هو  الَّذي  َأسَّس  املعموديَّة  الَّيت  هبا  نشَّتك  يف  سر ِّ  موته    104. اإلفخارستيَّة
 . التَّوبة  واإلُيان  ومغفرة  اخلطيئة  وموهبة  الن ِّعمة  ، من  مثَّ   ، وهي  تفَّتض  ، وقيامته

مُتنح  املعموديَّة  ابملاء  وبعبارٍة  تشري  بوضوٍح  إىل  التَّعميد  ابسم  اآلب  واالبن  والرُّوح   - 93
ا  جلميع  أَتباع  املسيح  . القدس   ، أَن  مُتنح  املعموديَّة  هبذه  الطَّريقة  عند  اجلميع  ، فمن  املهم ِّ  جدًّ

إىل  ات ِّفاٍق  على  مفهوم    ، قدر  اإلمكان  ، الكنسيَّةوَأن  يتوصَّل  خمتلف  الكنائس  واجلماعات  
 . واالحتفال  هبا  بوجٍه  صحيح  ، املعموديَّة

  ، ويوصَّى  توصيًة  شديدًة  أَبن  يتمَّ  احلوار  يف  مفهوم  املعموديَّة  واالحتفال  الصَّحيح  هبا - 94
على  الصَّعيد    ، ماعات  الكنسيَّة  اأُلخرىبني  السُّلطات  الكاثوليكيَّة  وسلطات  الكنائس  واجل

هكذا  التَّوصُّل  إىل  بياانٍت  مشَّتكٍة  تعرب ِّ    ، وقد  يصبح  ابإلمكان  . األَبرشي ِّ  أَو  اجملالس  اأُلسقفيَّة
ت ذه  وعن  طريقة  التَّصرُّف  يف  َأحوال  الشَّك ِّ  يف  صحَّة  ه  ، عن  االعَّتاف  املتبادل  ابملعمودّيَّ

 . املعموديَّة  َأو  تلك

 : ال  بدَّ  من  مراعاة  االعتبارات  التَّالية  ، للوصول  إىل  مثل  هذه  االت ِّفاقات - 95

صحيحٌة  يف  حد ِّ    ، مع  استعمال  العبارة  الثَّالوثيَّة  ، أ.  املعموديَُّة  ابلتَّغطيس  أَو  ابلصَّب ِّ 
أَو  اأَلعراف  القائمة  يف    ، ت  الكتب  الطَّقسيَّة  َأو  اللَّيَّتجيَّةإذا  فَ َرضَ   ، وابلتَّايل  . ذاهتا

  ، واحدًة  من  هاتني  الطَّريقتني  يف  التَّعميد  ، إحدى  الكنائس  أَو  اجلماعات  الكنسيَّة
يف  مراعاة    فيجب  َأن  يُعتَ رَب  السَّرُّ  صحيًحا  إالَّ  إذا  كانت  هناك  َأسباٌب  جد ِّيٌَّة  لالرتياب

 . املعم ِّد  لقوانني  مجاعته  َأو  كنيسته

ليجعل  املعموديَّة    ، حبد ِّ  ذاته  ، مل  يكن  يوًما  ، ب.  ضعُف  إُيان  املعم ِّد  يف  شأن  املعموديَّة
للشَّك ِّ  يف   فنيَُّة  املعم ِّد  تُعدُّ  كافيًة  إالَّ  إذا  كان  هناك  سبٌب  جد ِّيٌّ   . عاريًة  من  الص ِّحَّة

 . نيَّته  َأن  يفعل  ما  تفعله  الكنيسة

ر ِّ  ومراعاة    105، ج.  إذا  اثرت  شكوٌك  يف  استعمال  املاء  أَو  طريقة  استعماله فحرمة  الس ِّ
                                      

 . املرجع  نفسه 104
  ، جيب  اأَلخذ  بعني  االعتبار  خطر  بطالن  املعموديَّة  املمنوحة  ابلرَّش ِّ   ، همعلى  صعيد  املسيحي ِّني  مجيع 105

 . وابأَلخص ِّ  إذا  كانت  املعموديَّة  مجاعيَّة



51 

جانب  هذه  اجلماعات  الكنسيَّة  يقتضيان  َأن  ُيصار  إىل  حتقيٍق  جد ِّيٍ   يف  املمارسة  املتَّبعة  
 . قبل  َأي ِّ  حكٍم  على  صحَّة  معموديَّتها  ، اعة  املعنيَّةيف  اجلم

  ، ابالشَّتاك  مع  مسيحي ِّني  آخرين  ، عندما  حيتفلون  ابملعموديَّة  ، شإمكان  الكاثوليك - 96
ي ِّ 

دهم  ، وعند  تيسُّر  الفرصة  . وفًقا  للوضع  احملل ِّ هم    ، أَو  ينو ِّهوا  ابملعموديَّة  الَّيت  توح ِّ جمد ِّدين  وإّيَّ
تعهَّدوا  هبا  يوم  أَعلنوا  وعود    ، والتزامهم  حياًة  مسيحيًَّة  كاملةً   ، رغبتهم  يف  اإلمساك  عن  اخلطيئة

قاقات  القائمة    ، ومستعد ِّين  للتَّعاون  مع  نعمة  الرُّوح  القدس  ، معموديَّتهم يف  حماولٍة  ملداواة  الش ِّ
 . بني  املسيحي ِّني

ولكن  هذا  ال  يتحقَّق    ؛ ال  شكَّ  َأنَّ  املعموديَّة  تضمُّ  اإلنسان  إىل  املسيح  وإىل  كنيسته - 97
َأالَّ  مُتنح  املعموديَّة  على    ، ابلتَّايل  ، فيجب  . واقعيًّا  إالَّ  ضمن  كنيسٍة  َأو  مجاعٍة  كنسيٍَّة  حمدَّدة

  ، فالتَّقليد  الكاثوليكيُّ   ، وعلى  كل ٍ   . أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  خمتلفة  يد  َخَدمٍة  ينتسبون  إىل  كنائس
ص  إالَّ  ملعم ٍِّد  واحٍد  أَبن  ُينح  املعموديَّة  ، الل ِّيَّتجيُّ  والالَّهويتُّ  ولكنَّ  مثَّة  َأسبااًب  راعويًَّة    . ال  يرخ ِّ

  ، حقَّ  السَّماح  خلادم  كنيسٍة  َأو  مجاعٍة  كنسيَّةٍ   ، ئيَّةٍ يف  ظروٍف  استثنا  ، ّتو ِّل  اأُلسقف  احملل ِّيَّ 
فال  جتوز  إالَّ  إذا  كانت    ، وأَمَّا  املعاملة  ابملثل  . إخل  ، أبَن  يشارك  يف  احلفلة  بقراءٍة  أَو  بصالةٍ 

 106. ألَنظمة  الكاثوليكيَّةال  تنايف  املبادئ  وال  ا  ، احملتَفل  هبا  يف  مجاعة  ُأخرى  ، املعموديَّة

ابملعَّن  الل ِّيَّتجي ِّ    ، جيب  َأن  يكون  العرَّابون  والعرَّاابت  ، يف  نظر  الكنيسة  الكاثوليكيَّة - 98
وال  يتكفَّلون    . َأعضاء  يف  الكنيسة  أَو  يف  اجلماعة  الكنسيَّة  الَّيت  تقام  فيها  املعموديَّة  ، القانون ِّ 

بية  املسيحيَّة  للمعمَّد  )أَو  املثبَّت(  فقط  أَبن بل    ، بصفتهم  أَهاًل  َأو  َأصدقاء  ، يضمنوا  الَّتَّ
 . وتوقه  إىل  الشَّركة  الكنسيَّة  ، وكفالء  إُيان  املعمَّد  ، بصفتهم  أَيًضا  ممث ِّلي  مجاعة  إُيانٍ 

ونظرًا  إىل  الرَّوابط  العيليَّة  أَو    ، املسيحي ِّنياستناًدا  إىل  املعموديَّة  املشَّتكة  بني    ، أ.  ولكن
  شاهد  َأن  يُقبل  مبثابة    ، جيوز  ملعمٍَّد  ينتمي  إىل  مجاعة  كنسيٍَّة  أُخرى  ، الصَّداقيَّة

ويسوَّغ  لكاثوليكيٍ   َأن  يقوم  بذات    107، ولكن  فقد  مبعيَّة  عرٍَّب  كاثوليكي ٍ   ، للمعموديَّة

                                      
ليل  املسكونُّ  »  و م  : راجع 106  . 592-574  ، (1967)  أ ك ر  ، )د م(  ، « الدَّ
  ، 1983  ، 5)البياانت  «   أَعمال  الل ِّجان »الوارد  يف   طبًقا  للشَّرح   ؛ 2 ، 874ق   ، م ح ق  : راجع 107

ال  تعين  الكنائس  الشَّرقيَّة    (communitas ecclesialis)«   مجاعة  الكنيسة »إنَّ  العبارة    . (182ص 
 : الَّيت  ليست  يف  ملء  الشَّركة  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة

(«Notatur insuper Ecclesias Oreintales Orthodoxas in schemate sub nomine 

communitatis ecclesialis non venire»). 
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 . ة  جتاه  مستعدٍ   للمعموديَّة  يف  مجاعٍة  مسيحيٍَّة  ُأخرىاملهمَّ 

ب.  بداعي  الشَّركة  الُوثقى  القائمة  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس  الشَّرقيَّة  
اٍب   مبعيَّة  عرَّ   ، عرَّاب  َأن  يقوم  مبهمَّة    ، لسبٍب  حمق ٍ   ، يسوَّغ  ملؤمٍن  شرقي ٍ   ، األُرثوذكسيَّة

بشرط  َأن  تَؤمَّن    ، يف  معموديَّة  طفٍل  َأو  ابلٍغ  كاثوليكي ٍ   ، كاثوليكيٍ   )أَو  عرَّابٍة  كاثوليكيٍَّة(
 . وَأن  تثُبت  جدارة  العرَّاب  ، للمعمَّد  تربيًة  كافيةً 

ال  حُتظ ِّر  على  كاثوليكيٍ   يُدعى    ، مهمَّة  عرَّاٍب  يف  معموديٍَّة  تُقام  يف  كنيسٍة  شرقيٍَّة  أُرثوذكسيَّةٍ 
بية  املسيحيَّة  يقع  أَوَّاًل  على  العرَّاب  )َأو  العرَّابة(    ، يف  هذه  احلال  . إليها واجُب  السَّهر  على  الَّتَّ

 108. العضو  يف  الكنيسة  الَّيت  يُعمَّد  فيها  الولد

َأن  يقر ِّر  الولوج  حرًّا  يف  ملء  الشَّركة    ، أَلسباٍب  ضمرييَّةٍ   ، حيقُّ  لكل ِّ  مسيحي ٍ  - 99
ولكنَّ  العمل  على  إعداد  فرٍد  يرغب  يف  االنضمام  إىل  ملء  الشَّركة  مع    109. الكاثوليكيَّة

 110. عن  كل ِّ  نشاٍط  مسكون    ، حبد ِّ  ذاته  ، يتميَّز  ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة

تلحظ  عبارًة  لقبول  مثل  هؤالء  األَفراد  يف    ، مبادئ  احلياة  املسيحيَّةطريقُة  تفقيه  البالغني  يف  
  ، كما  يف  حال  الزَّواجات  املختلطة   ، ولكن  يف  مثل  هذه  اأَلحوال  . ملءِّ  الشَّركة  الكاثوليكيَّة

وال    . موديَّة  املمنوحة  قبالً تستطيع  السُّلطة  الكاثوليكيَّة  َأن  ترى  ضرورة  التَّحقُّق  من  صحَّة  املع
 : من  مراعاة  التَّوصيات  التَّالية  ، للقيام  مبثل  هذا  التَّحقيق  ، بدَّ 

ُة  املعموديَّة  املمنوحة  يف  خمتلف  الكنائس  الشَّرقيَّة   . ال  يرقى  إليها  َأيُّ  شك    ، أ.  صحَّ
يف  هذه  الكنائس  سرُّ  التَّثبيت  )َأو    . وديَّة  قد  متَّتيكفي  إذن  إقامُة  الدَّليل  على  َأنَّ  املعم

وقد  يتَّفق  غالًبا  َأالَّ  يردَّ  َأيَّ  ذكٍر  للتَّثبيت    . املريون(  ُينحه  الكاهن  شرعيًّا  مع  املعموديَّة
سرَّ  التَّثبيت  قد  ُمنح    فهذا  ال  يسو ِّغ  َأيَّ  شكٍ   يف  َأنَّ   . يف  الشَّهادة  القانونيَّة  للمعموديَّة

 . هو  أَيًضا

  ، ال  بدَّ  من  َأن  نعرف  ، ب.  ابلن ِّسبة  إىل  مسيحي ِّي  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى
هل  متَّ  ات ِّفاٌق  على  املعموديَّة  )كما  ورد    ، قبل  النَّظر  يف  صحَّة  املعموديَّة  املمنوحة  هلم

بني  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  يف  املناطق  َأو    ، (94الفقرة    ، ذلك  َأعاله
                                      

 . 3الفقرة    ، 685ق   ، م ق ك ش  ؛ 592-574  ، (1967)  أ ك ر  ، الرَّقم  ، د م  : راجع 108
 . 901-896ق   ، م ق ك ش  ؛ 4الرَّقم   ، ح م  : راجع 109
 . 4الرَّقم   ، ح م  : راجع 110
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ولكن  ال  بدَّ  من  املالحظة    . وهل  متَّت  املعموديَّة  مبقتضى  هذا  االت ِّفاق  ، اأَلماكن  املعنيَّة
يف  صحَّة    ، تلقائيًّا  ، َأن  غياب  ات ِّفاٍق  صريٍح  يف  شأن  املعموديَّة  ال  جييز  الشَّكَّ 

 . املعموديَّة

فليس  مثَّة  َأيُّ  داٍع  للشَّك ِّ  يف    ، ج.  إذا  تقدَّم  هؤالء  املسيحيُّون  بشهادٍة  كنسيٍَّة  رمسيَّةٍ 
يف  حالٍة    ، إالَّ  إذا  تبنيَّ   ، صحَّة  املعموديَّة  املمنوحة  يف  كنائسهم  َأو  يف  مجاعاهتم  الكنسيَّة

َأنَّ  مثَّة  سبًبا  وجيًها  للشَّك ِّ  يف  مادَّة  املعموديَّة  والعبارة    ، وبعد  االستقصاء  ، خاصَّةٍ 
 111. أَو  اخلادم  املعم ِّد  ، َأو  يف  نيَّة  املعمَّد  البالغ  ، املستعملة  فيها

ريقة  املتَّبعة  يف  منح  يف  سالمة  الطَّ   ، بعد  استقصاٍء  دقيقٍ   ، د.  إذا  استمرَّ  شكٌّ  خطريٌ 
فعلى  املعم ِّد  الكاثوليكي ِّ  َأن  يربهن    ، وإذا  اتَّضحت  ضرورة  التَّعميد  املشروط  ، املعموديَّة

وعليه  َأن    . عن  احَّتامه  للعقيدة  القاضية  أَبنَّ  املعموديَّة  ال  ُيكن  َأن  مُتنح  إالَّ  مرًَّة  واحدة
ر  له  معَّن  هذه    ، يُعمَّد  حتت  شرطٍ   ، يف  هذه  احلال  ، عين ِّ  ملاذايشرح  للشَّخص  امل ويُفس ِّ
ر ِّ  ال    ، عالوًة  على  ذلك  ، وجيب  ؛ املعموديَّة  املشروطة َأن  مُتنج  املعموديَّة  املشروطة  يف  الس ِّ

 112. يف  العلن

ثوليكيَّة  واجملالس  اأُلسقفيَّة  أَن  ُتصدر  ه .  يُتمَّنَّ  على  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكا
يف  ملءِّ  الشَّركة    ، توجيهاٍت  لقبول  معمَّدين  يف  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى

م  ليسوا  من  املوعوظني  ، الكاثوليكيَّة ومراعاةِّ  درجة  معرفتهم  ومماستهم    ، مع  اعتبارِّ  َأَّنَّ
 . لإلُيان  املسيحي  

مُتنح  املعموديَّة  عادًة    ، حسب  الطَّريقة  املتَّبعة  يف  تفقيه  البالغني  يف  الد ِّين  املسيحي ِّ  - 100
وحيث  يتضمَّن  االحتفال  هبذه    . يف  غضون  السَّهرة  الفصحيَّة  ، للَّذين  اعتنقوا  املسيح  أَلول  مرَّةٍ 

جيب  التَّمييز  صراحًة  بني    ، معني  االنضمام  إىل  ملء  الشَّركةقبول  املعمَّدين  سابًقا  واملز   ، الرُّتبة
 . والَّذين  مل  حيَظوا  بعُد  ابملعموديَّة  ، هؤالء

يف  الوضع  الرَّاهن  لعالقاتنا  ابجلماعات  الكنسيَّة  املنبثقة  من  حركة  اإلصالح  يف  القرن   - 101
وال  على  اعتباره  سرًّا  من    ، ات ِّفاٍق  على  معَّن  التَّثبيت  مل  ننتهِّ  بعُد  إىل  ، السَّادس  عشر

ال  بدَّ  للمزمعني  االنضمام  إىل  ملءِّ  الشَّركة    ، ومن  مثَّ   . وال  حَّتَّ  على  طريقة  منحه  ، اأَلسرار
                                      

 . من  هذا  الدَّليل  95الرَّقم   ، وأَعاله  ؛ 2الفقرة   ، 869ق   ، م ح ق  : راجع 111
 . 3و  1الفقرتني    ، 869ق   ، م ح ق  : راجع 112
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وفًقا    ، التَّثبيت من  َأن  ينالوا  سرَّ   ، واآلتني  من  هذه  اجلماعات  ، مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة
 . قبل  قبوهلم  يف  الشَّركة  اإلفخارستيَّة  ، لعقيدة  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  وطريقتها  الطَّقسيَّة

 تقاسم  النَّشاطات  والطَّاقات  الريوحيَّة -اثنًيا 
 مبادئ  عامَّة

النَّشاطات  والطَّاقات    ابإلمكان  تشجيع  املسيحي ِّني  على  َأن  يتقامسوا  يف  ما  بينهم - 102
اث  الرُّوحيَّ  املشَّتك  ، الرُّوحيَّة وذلك  بطريقٍة  ودرجٍة  تتناسبان  وما  هم  عليه  من    . َأي  هذا  الَّتُّ
 113. انقسام

كالصَّالة  املشَّتكة     ، يوحي  حبقائق«   وطاقاٍت  روحيَّةٍ   تقاسم  نشاطاتٍ  »التَّحدُّث  عن   - 103
  ، 116كما  هو  وارٌد  الحًقا  يف  الفقرة     ،   الطُّقوس  الل ِّيَّتجيَّة  مبعناها  احلصري ِّ واملشاركة  يف

 . واملشاركة  يف  استعمال  اأَلمكنة  واأَلوان  الل ِّيَّتجيَّة  الضَّروريَّة

 : املبادئ  الَّيت  جيب  َأن  تنظ ِّم  املشاركة  الرَّوحيَّة  ، يف  ما  يلي  ، إليك - 104

يتَّضح  َأنَّ  مجيع    ، .  ابلرَّغم  من  الفوارق  الوجيهة  الَّيت  حتول  دون  ملءِّ  الشَّركة  الكنسيَّةأ
يتقامسون  يف  ما  بينهم  كثريًا  من  مكو ِّانت  احلياة    ، املنضم ِّني  إىل  املسيح  ابملعموديَّة

ُيكن  التَّعبري  عنها    ، قيقيٌَّة  وإن  انقصةٌ شركٌة  ح  ، بني  املسيحي ِّني  ، مثَّة  إذن  . املسيحيَّة
كما  سيتَّضح     114، من  مجلتها  املشاركة  يف  الصَّالة  والطُّقوس  الل ِّيَّتجيَّة  ، أَبساليب  كثريةٍ 

 . ذلك  يف  الفقرة  التَّالية

يقة  املوحاة  كلَّها  احلق  ، يف  نظر  اإلُيان  الكاثوليكي ِّ   ، ب.  لقد  ُوهبت  الكنيسة  الكاثوليكيَّة
ولكن  مثَّة  عناصُر  ومواهُب  كثريٌة    115. عطيًَّة  ال  ُُيكن  خسراَّنا  ، وكلَّ  وسائل  اخلالص

واإلُيان  والرَّجاء    ، وحياة  الن ِّعمة  ، مثالً   ، تتمتَّع  هبا  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  )كالم  هللا  املدوَّن
الكنائس  واجلماعات    . َأن  تفعل  فعلها  خارج  حدودها  املرئيَّةوُيكن    ، إخل(  ، واحملبَّة

الكنسيَّة  الَّيت  ليست  على  شركٍة  كاملٍة  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  مل  حُتَرم  البتَّة  دورها  
وذلك  أَبنَّ  روح  املسيح  ال  أيىب  استعماهلا  وسائل    ، وقيمتها  يف  سر ِّ  اخلالص

                                      
 . 8الرَّقم   ، ح م  : راجع 113
 . من  هذا  الدَّليل  116الرَّقم   ، والحًقا  ؛ 8و  3الرَّقمني    ، ح م  : راجع 114
 . 4الرَّقم   ، م ح  ؛ 8م الرَّق  ، ن أ  : راجع 115
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بوجوه  ّتتلف  ابختالف  وضع     ، وإنَّ  لديها  من  الشَّعائر  الد ِّينيَّة  ما  يغذ ِّي  116. خالص
وتتيح    ، حياة  الن ِّعمة  يف  َأعضائها  املشَّتكني  فيها  ، كل ِّ  كنيسٍة  َأو  كل ِّ  مجاعة  كنيسةٍ 

 117. الوصول  إىل  شركة  اخلالص

 : والطَّاقات  الرُّوحيَّة  هذه  احلقيقة  املزدوجةج.  هكذا  تعكس  املشاركة  يف  النَّشاطات  
واملنعكسة  يف  صالهتم    ، الشَّركُة  احلقيقيَّة  يف  حياة  الرُّوح  القائمة  بني  املسيحي ِّني .1

 ؛ وشعائرهم  الل ِّيَّتجيَّة
فكري  تنايف  حمدوديَُّة  هذه  الشَّركة  النَّامجة  عن  خالفاٍت  يف  اإلُيان  وطرٍق  يف  التَّ  .2

 . املشاركة  الكاملة  يف  العطاّي  اإلهليَّة

د.  التَّمسُُّك  هبذه  احلقيقة  املعقَّدة  يفرض  اعتماد  ُأصوٍل  للتَّقاسم  الرُّوحي ِّ  تراعي  تنوُّع  
حبيث  يقد ِّر    ، الوضع  الكنسي ِّ  القائم  بني  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  املعنيَّة  بذلك

ولكن  مع  التَّنبُّه  لضرورة    ، ويهل ِّلون  هلا  ، سيحيُّون  ثرواهتم  الرُّوحيَّة  املشَّتكة  حقَّ  قدرهاامل
قاقات  الَّيت  ال  تزال  قائمة  . تذليل  الش ِّ

يٌَّة  من  ظاهراٍت  ملء   ه .  نظرًا  إىل  َأنَّ  املشاركة  يف  إقامة  اإلفخارستيَّا  هي  ظاهرٌة  حس ِّ
يعرب ِّ  عنها  َخَدمة    ، ركة  يف  اإلُيان  والعبادة  واحلياة  املشَّتكة  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّةالشَّ 

ال  تسوُغ  املشاركة  يف  إقامة  اإلفخارستيَّا  مع  َخَدمة  كنائس  أَو  مجاعاٍت     ، هذه  الكنيسة
 118. كنسيٍَّة  ُأخرى

ما  دام  تقاسم  النَّشاطات  والطَّاقات    ، « عاملة  ابملثلامل »ال  بدَّ  من  َأن  يقوم  بعض   - 105
يف  إمناء  التَّوافق  بني    ، بروح  الر ِّضى  واحملبَّة  ، هو  مساهةٌ   ، حَّتَّ  ضمن  احلدود  املرسومة  ، الرُّوحيَّة

 . املسيحي ِّني

شاوراٍت  بني  السُّلطات  ال  بدَّ  من  التَّوصية  شإجراء  م  ، يف  شأن  هذه  املشاركة - 106
للبحث  عن  السُّبل  الكفيلة  شإقامة  تبادٍل    ، الكاثوليكيَّة  املختصَّة  وسلطات  اجلماعات  اأُلخرى

 . وفًقا  للعقيدة  والتَّقاليد  املرعيَّة  يف  خمتلف  اجلماعات  ، مشروعٍ 

                                      
 . 3الرَّقم   ، ح م  : راجع 116
 . 22و  5و  3اأَلرقام    ، املرجع  نفسه  : راجع 117
 . 702ق   ، م ق ك ش  ؛ 908القانون    ، م ح ق  : راجع 118
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م  اخلالص  للن ِّظام  الل ِّيَّتجي ِّ  وطريقة  على  الكاثوليك  َأن  يَؤدُّوا  الدَّليل  على  احَّتامه - 107
إىل  التَّحل ِّي    ، االحتفال  ابأَلسرار  لدى  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  املدعوَّة  هي  أَيًضا

ن  التَّوصُّل  إىل  مزيٍد  م  ، ومن  َأهداف  املشاورة  املذكورة  آنًفا  . بذات  االحَّتام  للعرف  الكاثوليكي  
بل  إىل  ات ِّفاٍق  على  تسوية  وضٍع  فيه  تشابٌك  َأو  تعارٌض    ، التَّفاهم  على  نظام  كلٍ   من  اأَلطراف
 . بني  نظام  كنيسٍة  ونظام  كنيسٍة  أُخرى

 صالٌة  مشرتكة
على  االشَّتاك  وفًقا    ، حيث  ينبغي  ذلك  ، جيب  العمل  على  تشجيع  الكاثوليك - 108

يف  الصَّالة  مع  مسيحي ِّني  ينتمون  إىل  كنائس  َأو  مجاعاٍت     ، د  الصَّادرة  عن  الكنيسةللقواع
  ، وسيلٌة  فعَّالٌة  اللتماس  نعمٍة  الوحدة  ، بال  شك ٍ   ، هذه  الصَّلوات  املشَّتكة  هي  . كنسيٍَّة  ُأخرى

  119. الكاثوليك  إىل  املسيحي ِّني  اآلخرين  وهي  تعبرٌي  صحيٌح  عن  الرَّوابط  الَّيت  ال  تزال  تشدُّ 
 . طريٌق  إىل  املصاحلة  الرُّوحيَّة  ، هي  حبد ِّ  ذاهتا  ، الصَّالة  املشَّتكة

فيها  يعرضون  هلل  مًعا    ، الصَّالة  املشَّتكة  حمبَّذٌة  للكاثوليك  وللمسيحي ِّني  اآلخرين - 109
واحملبَّة  املتبادلة  بني    ، والشُّؤون  االجتماعيَّة  ، مثالً   ، السَّالم  قضيَّة  : حاجاهتم  وهومهم  املشَّتكة

ومن  قبيل  هذه  اأَلحوال  املناسباُت    . إخل  ، وذيول  الفقر  واجلوع  والعنف  ، وكرامة  اأُلسرة  ، النَّاس
أَو    ، َأن  تَؤد ِّي  هلل  شكرًا  مجاعيًّا  ، حسب  الظُّروف  ، الَّيت  تودُّ  فيها  أُمٌَّة  أَو  منطقٌة  َأو  مجاعةٌ 

َأو    ، العيد  الوطينُّ  أَو  وقوع  كارثٍة  أَو  حداٍد  عمومي ٍ   ، من  هذه  املناسبات  . تلتمس  منه  عوانً 
 ينبغي  التَّوصية   ، هذه  الصَّالة  املشَّتكة  . إخل  ، يوُم  االحتفال  بذكرى  اأَلموات  يف  سبيل  الوطن

 . للبحث  َأو  للعمل  ، هبا  أَيًضا  يف  االجتماعات  الَّيت  تضمُّ  املسيحي ِّني

  . بيد  َأنَّ  الصَّالة  املشَّتكة  جيب  َأن  هتدف  أَوَّاًل  إىل  استعادة  الوحدة  بني  املسيحي ِّني - 110
من  حيث  هي  رابط    ، ملعموديَّةوعلى  ا  ، على  سر ِّ  الكنيسة  ووحدهتا  ، مثالً   ، وُيكن  أَن  تَّتكَّز

هذه    . أَو  على  جتديد  احلياة  الفرديَّة  واجلماعيَّة  سبياًل  ال  بدَّ  منه  إلكمال  الوحدة  ، وحدةٍ 
أُسبوع  الصَّالة  أَلجل  وحدة   »مدَّة    ، بطريقٍة  مميَّزةٍ   ، ينبغي  التَّوصية  هبا  ، الصَّالة  املشَّتكة

 . أَو  يف  الفَّتة  املمتدَّة  بني  الصُّعود  والعنصرة  ، « املسيحي ِّني

                                      
 . 8الرَّقم   ، ح م  : راجع 119
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هذه  الصَّالة  جيب  َأن  يُهيََّأ  ابلتَّوافق  والتَّعاون  مع  ممث ِّلي  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة   - 111
  ، يار  املواضيعواخت  ، وينبغي  َأن  حُيدَّد  مًعا  دوُر  كل ِّ  طرٍف  من  اأَلطراف  . واهليئات  اأُلخرى

 . وقراءات  الكتاب  املقدَّس  واأَلانشيد  والصَّلوات  املنوي  استعماهلا

أ.  هذا  االحتفال  ُيكن  َأن  يتضمَّن  كلَّ  قراءٍة  وصالٍة  وتسبحٍة  تعرب ِّ  عمَّا  هو  مشَّتٌك  بني  
وُيكن  َأن  يتضمَّن  أَيًضا  إرشاًدا    . ةوله  عالقٌة  ابإلُيان  أَو  احلياة  الرُّوحيَّ   ، مجيع  املسيحي ِّني

اث  املسيحي ِّ  املشَّتك  ، أَو  عظًة  أَو  أتَمُّاًل  كتابيًّا   ، َأو  ما  سوى  ذلك  ممَّا  ُيستقى  من  الَّتُّ
 . ويساعد  يف  تطوير  املودَّة  املتبادلة  والوحدة

  ، يَّة  املستعملة  مقبولًة  لدى  اجلميعب.  وينبغي  السَّهر  على  َأن  تكون  النُّصوص  الكتاب
 . ومنقولًة  نقاًل  سليًما  من  النَّص ِّ  اأَلصلي  

خمتلف  مناذج  الصَّالة    ، يف  هيكليَّتها  ، ج.  من  املتمَّنَّ  َأن  تراعَي  هذه  احلفالتُ 
  ، كنائس  واجلماعات  الكنسيَّةابلتَّوافق  مع  التَّجدُّد  الل ِّيَّتجي ِّ  عند  كثرٍي  من  ال  ، اجلماعيَّة

ومن    ، من  تسابيح  ونصوص  منتقاٍة  من  كتب  قراءاهتا  ، مع  التَّنبُّه  الدَّقيق  لَّتاثها  املشَّتك
 . صلواهتا  الل ِّيَّتجيَّة

ظ  ال  بدَّ  من  التَّيقُّ   ، د.  يف  فَّتة  االستعداد  للحفالت  بني  كاثوليك  وَأعضاء  كنيسٍة  شرقيَّةٍ 
وفًقا  ملا  سُيقال  الحًقا  يف  الفقرة    ، ملراعاة  الن ِّظام  الل ِّيَّتجي ِّ  املتَّبع  يف  كلٍ   من  الكنائس

115 . 

املكان  الَّذي  تراتده  مجاعٌة  ما  لالحتفال  عادًة  بطقوسها    ، بال  شك ٍ   ، الكنيسُة  هي - 112
الَّيت  أَتينا  على  ذكرها  يف     ، من  املمكن  إقامُة  احلفالت  املشَّتكةإالَّ  أَنَّه    ، الل ِّيَّتجيَّة  اخلاصَّة

وَأّيًّ  كان  املكان    . وذلك  مبوافقة  مجيع  املشَّتكني  ، كنيسٍة  ما  من  كنائس  اجلماعات  املعنيَّة
 . قوىويُهيَّأ  بطريقٍة  مرضيٍَّة  تنعش  التَّ   ، جيب  َأن  ينال  رضى  اجلميع  ، املستعمل

مبوافقة    ، شإمكاَّنم  َأن  يستعملوا  ، يف  أَثناء  حفلةٍ   ، الَّذين  ُتسند  إليهم  وظيفٌة  ما - 113
 . وطبيعة  احلفلة  ، الزَّيَّ  الَّذي  يناسب  رتبتهم  الكنسيَّة  ، مجيع  املشَّتكني

شإشراف    ، مشاركٍة  روحيَّةٍ  الرُّكوُن  إىل   ، يف  بعض  اأَلحوال  ، قد  يكون  من  املفيد - 114
وندوات    ، وذلك  يف  شكل  خلواٍت  ورّيضاٍت  روحيَّةٍ   ، أَفراٍد  يتمتَّعون  بتنشئٍة  وخربٍة  مميَّزتني

َأو  يف  شكل  مجعيَّاٍت  اثبتٍة  تتوخَّى  التَّعمُّق  يف  حياٍة  روحيٍَّة    ، دراسٍة  ومشاركٍة  يف  تقاليد  روحيَّةٍ 
ولكن  ال  بدَّ  من  التَّنبُّه  الرَّصني  ملا  قيل  يف  شأن  اإلقرار  حبقيقة  الفوارق  العقائديَّة    . مشَّتكة
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وتنظ ِّمه  يف  شَأن  املشاركة  يف    ، كما  جيب  التَّنبُّه  أَيًضا  ملا  تُعل ِّمه  الكنيسة  الكاثوليكيَّة   ، القائمة
 . اأَلسرار

هو  مرتكُز  السَّنة  الل ِّيَّتجيَّة  كل ِّها    ، يوَم  الرَّب ِّ   ، االحتفال  ابإلفخارستيَّانظرًا  إىل  َأنَّ   - 115
َأن  يشَّتكوا  يف  القدَّاس    121، مع  مراعاة  حق ِّ  الكنائس  الشَّرقيَّة  ، على  الكاثوليك  120، وحمورها

م  اآلحاد  واأَلعياد  املقرَّرة وال  بدَّ    . ظيم  رُتٍب  مسكونيٍَّة  يوم  اأَلحدال  يُنصح  بتن  ، وهلذا  122. أّيَّ
م حَّتَّ  ولو  اشَّتكوا  يف  رتٍب  مسكونيٍَّة  أَو  يف  رتٍب  تقام  يف  كنائس    ، من  تذكري  الكاثوليك  أَبَّنَّ
 . مال  يُعَفون  من  واجب  االشَّتاك  يف  القدَّاس  يف  تلك  اأَلّيَّ   ، أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى

 املشاركة  يف  الل ِّيرتجيَّا  خارج  نطاق  اأَلسرار
الشَّعائر  الل ِّيَّتجيَّة  هي  الطُّقوس  الَّيت  تقام  وفًقا  للكتب  والتَّعليمات  واأَلعراف  املرعيَّة   - 116

  . اجلماعة ويرئسها  خادٌم  أَو  مندوٌب  من  هذه  الكنيسة  أَو   ، يف  كنيسٍة  أَو  مجاعٍة  كنسيٍَّة  ما
كما  ُيكن  َأن  تكون  احتفااًل     ، هذه  الشَّعائر  الل ِّيَّتجيَّة  ُيكن  أَن  ّتلو  من  كل ِّ  طابٍع  َأسراري ٍ 

ا  حنصر  كالمنا  هنا  يف  الشَّعائر  الل ِّيَّتجيَّة  اخلارجة  عن  نطاق    . بسرٍ   أَو  عدَّة  َأسراٍر  مسيحيَّة وإمنَّ
 . اأَلسرار

ل  صالة  كنيسٍة  رمسيٍَّة  على  االحتفال  بصلواٍت    ، يف  بعض  املناسبات - 117 ُيكن  َأن  نفض ِّ
أَو    ، على  غرار  صالة  الصُّبح  َأو  املساء  ، فاملشاركة  يف  احتفاالتٍ   . مسكونيٍَّة  تُقام  هلذه  الغاية

من    -أَفراًدا  ينتمون  إىل  تقاليد  ليَّتجيٍَّة  خمتلفٍة   متك ِّن   . إخل  ، السَّهرات  ليلة  بعض  اأَلعياد  اخلاصَّة
  ، من  فهم  صالة  اجلماعات  اأُلخرى  فهًما  أَفضل  -كاثوليك  وشرقي ِّني  وأَنكليكان  وبروتستانت 

 . واملشاركة  بوجٍه  أَعمق  يف  تقاليد  تطوَّرت  غالًبا  من  منطلق  جذوٍر  مشَّتكة

يشار    ، الل ِّيَّتجيَّة  الَّيت  تُقام  يف  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى  يف  االحتفاالت - 118
واحلركات  املشَّتكة  املرعيَّة  يف    ، والرَّدَّات  والتَّسابيح  ، على  الكاثوليك  أَبن  يشَّتكوا  يف  املزامري

 . على  اقَّتاٍح  من  ضيوفهم  ، يُلقوا  عظةً  وشإمكاَّنم  َأن  يتلوا  قراءًة  أَو   ، الكنيسة  الَّيت  تستضيفهم

                                      
 . 106الرَّقم   ، ل م  : راجع 120
 . 1247ق   ، م ح ق  ؛ 1الفقرة    ، 881ق   ، م ق ك ش  : راجع 121
 . 1الفقرة   ، 881ق   ، م ق ك ش  ؛ 1247ق   ، م ح ق  : راجع 122
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بوجٍه    ، ال  بدَّ  من  التَّنبُّه  ، يف  شأن  االشَّتاك  يف  احتفاٍل  ليَّتجيٍ   من  هذا  النَّوع - 119
،  وكذلك  لأَلعراف   حلساسيَّة  اإلكلريوس  واملؤمنني  لدى  كل ِّ  اجلماعات  املسيحيَّة  املعنيَّة  ، خاص ٍ 

يف  احتفاٍل  ليَّتجيٍ      . واألَفراد  والظُّروف  ، ل ِّيَّة  الَّيت  ُيكن  أَن  ّتتلف  ابختالف  الزَّمن  واأَلمكنةاحمل
  ، يسوغ  خَلَدمة  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  َأن  يشغلوا  احمللَّ  املناسب  ، كاثوليكي ٍ 

ويسوغ  أَلعضاء    . إذا  ُحب ِّذ  ذلك  ، ئق  مبكانتهم  ووظيفتهمويباَدروا  ابإلكرام  الل ِّيَّتجي ِّ  الالَّ 
َأن  يتزيَّوا  بزي ِّ    ، اإلكلريوس  الكاثوليكي ِّ  املدعو ِّين  إىل  احتفاٍل  يف  كنيسٍة  َأو  مجاعٍة  كنسيٍَّة  ُأخرى

 . وشاراهتا  إذا  راق  ذلك  يف  نظر  مستقبليهم  ، وظيفتهم  الكنسيَّة

َأن  أيذن  شإقامة  اجلنَّاز    ، إذا  ارأَتى  ذلك  بفطنته  ، طيع  الرَّئيس  الكنسيُّ  احمللَّيُّ يست - 120
إذا  تعذَّر  ذلك  على    ، الكنسي ِّ  الكاثوليكي ِّ  أَلعضاٍء  من  كنيسٍة  َأو  مجاعٍة  كنسيٍَّة  غري  كاثوليكيَّةٍ 

وال  يتعارض  وَأحكام  احلق ِّ  القانون ِّ    ، رادهتموبشرط  َأن  ال  خيالف  ذلك  إ  123، خادم  كنيستهم
 124. العامَّة

الربكاُت  املمنوحة  عادًة  للكاثوليك  ُيكن  َأن  مُتنح  أَيًضا  للمسيحي ِّني  اآلخرين  عن   - 121
ٌة  وابإلمكان  أَيًضا  أَن  تُرفع  صلواٌت  مجهوريَّ   . وفاقًا  لطبيعة  الربكة  وموضوعها  ، طلٍب  منهم

وأَلجل  حاجات  ونواّي  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى    ، َأحياء  وأَموات  ، ملسيحي ِّني  آخرين
  ، وذلك  يف  أَثناء  الط ِّلبات  واالبتهاالت  اأُلخرى  املتضمَّنة  يف  رتبٍة  ليَّتجيَّةٍ   ، ورَؤسائهم  الرُّوحي ِّني

  ، فالتَّقليد  املسيحيُّ  القدمي  يف  الل ِّيَّتجيَّا  والالَّهوت  الكنسي ِّ   . ستيَّةال  يف  خالل  اأَلانفورة  اإلفخار 
ال  يسو ِّغ  َأن  يُذكر  يف  اأَلانفورة  اإلفخارستيَّة  إالَّ  َأمساُء  من  هم  يف  ملء  الشَّركة  مع  الكنيسة  

 . احملتفلة  هبذه  اإلفخارستيَّا

 وال  سيَّما  اإلفخارستيَّا املشاركة  يف  حياة  اأَلسرار 
 املشاركة  يف  حياة  اأَلسرار  مع  َأعضاء  خمتلف  الكنائس  الشَّرقَية أ(

  ، الَّيت  ليست  على  وحدٍة  كاملٍة  معها  ، بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس  الشَّرقيَّة - 122
ا  يف  نطاق  اإلُيا أَنَّ  كنيسة  هللا  تُبَّن   »َأضف  إىل  ذلك    125. نال  تزال  تقوم  شركٌة  وثيقٌة  جدًّ

على    ، إنَّ  هذه  الكنائس »مثَّ    ، « يف  كلٍ   من  هذه  الكنائس  ، وتنمو  شإقامة  إفخارستيَّا  الرَّب ِّ 
                                      

 . 1الفقرة    ، 876ق   ، م ق ك ش  ؛ 3الفقرة    ، 1183ق   ، م ح ق  : راجع 123
 . 887ق   ، م ق ك ش  ؛ 1184ق   ، م ح ق  : راجع 124
 . 14الرَّقم   ، ح م  : راجع 125
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بفعل  اخلالفة    ، وال  سيَّما  الكهنوت  واإلفخارستيَّا  ، متلك  َأسرارًا  حقيقيَّةً   ، انفصاهلا
لتسويغ    ، يف  نظر  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، ويف  هذا  مرتكٌز  كنسيٌّ  وَأسراريٌّ  يكفي  . 126« رَّسوليَّةال

وحَّتَّ  يف    ، يف  نطاق  الطُّقوس  الل ِّيَّتجيَّة  ، بل  لتشجيع  بعض  املشاركة  مع  هذه  الكنائس
بيد  أَنَّه  من  املعروف  َأنَّ    . 127« الكنسيَّةلسُّلطة  ومبوافقة  ا  ، يف  َأحواٍل  مناسبةٍ  »  ، اإلفخارستيَّا

جيب    ، نظاٌم  َأضيق  ، يف  هذا  اجملال  ، هلا  ، بسبب  مفهومها  الكنسي ِّ  اخلاص ِّ   ، الكنائس  الشَّرقيَّة
بي ِّنٍة  من    ليكونوا  على  ، وينبغي  للرُّعاة  َأن  حيرصوا  على  تفقيه  املؤمنني  . أَن  حيَّتمه  اآلخرون

ومن  خمتلف    ، اأَلسباب  اخلاصَّة  الدَّاعية  إىل  هذا  النَّمط  من  املشاركة  يف  الطُّقوس  الل ِّيَّتجيَّة
 . األَنظمة  يف  هذا  الشَّأن

ويف  حال  غياب  كل ِّ  مزلقة    ، إذا  اقتضت  ضرورٌة  أَو  استدعت  فائدٌة  روحيٌَّة  حقيقيَّةٌ  - 123
الوصول  إىل     ، ماد ِّّيًّ  أَو  معنوّيًّ   ، جيوز  لكل ِّ  كاثوليكيٍ   يستحيل  عليه  ، أَو  المباالتيَّةٍ  ضالٍل 

ومسحة  املرضى  من  خادم  كنيسٍة    ، َأن  يتقبَّل  َأسرار  التَّوبة  واإلفخارستيَّا  ، كاهٍن  كاثوليكي ٍ 
 128. شرقيَّة

يف  شأن    ،   املمارسات  بني  الكاثوليك  واملسيحي ِّني  الشَّرقي ِّنيمبا  َأنَّ  مثَّة  اختالفًا  يف - 124
فليحرص  الكاثوليك  على  َأالَّ    ، واالعَّتاف  قبل  املناولة  واإلمساك  اإلفخارسيت ِّ   ، املناولة  املتواترة

فإذا  رغب     . عادات  الشَّرقيَّةابنصرافهم  عن  ال  ، يثريوا  الشَّكَّ  والر ِّيبة  بني  املسيحي ِّني  الشَّرقي ِّني
َأن    ، قدر  املستطاع  ، فعليه  ، كاثوليكيٌّ  رغبًة  مشروعًة  يف  قبول  املناولة  لدى  املسيحي ِّني  الشَّرقي ِّني

وُيسك  عن  املناولة  إذا  احتفظت  هبا  هذه  الكنيسة  ملؤمنيها  دون    ، يراعي  الن ِّظام  الشَّرقيَّ 
 . غريهم

ومسحة  املرضى    ، يسوع  للَخَدمة  الكاثوليك  أَن  ُينحوا  َأسرار  التَّوبة  واإلفخارستيَّا - 125
ويف  هذه    . وكانوا  هلا  على  استعداٍد  الئق  ، ملؤمين  الكنائس  الشَّرقيَّة  إذا  طلبوا  ذلك  تلقائيًّا

واالحَّتاس    ، بع  يف  الكنائس  الشَّرقيَّة  جتاه  مؤمنيهااأَلحوال  أَيًضا  ال  بدَّ  من  مراعاة  الن ِّظام  املتَّ 
 129. ولو  يف  الظَّاهر  ، من  كل ِّ  حماولة  استمالةٍ 

                                      
 . 15قم الرَّ   ، املرجع  نفسه 126
 . املرجع  نفسه 127
 . 2الفقرة    ، 671ق   ، م ق ك ش  ؛ 2الفقرة    ، 844ق   ، م ح ق  : راجع 128
  106الرَّقم   ، راجع  أَعاله  ؛ 3الفقرة    ، 671ق   ، م ق ك ش  ؛ 3الفقرة    ، 844ق   ، م ح ق  : راجع 129

 . من  هذا  الدَّليل
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جيوز  للكاثوليك  ًأن  يتلوا    ، مبناسبة  احتفاٍل  ليَّتجيٍ   ابأَلسرار  يف  كنيسٍة  شرقيَّةٍ  - 126
دعى  مسيحيٌّ  شرقيٌّ  إىل  تالوة  قراءاٍت  يف  حفالٍت  وجيوز  َأن  يُ   . إذا  ُدعوا  إىل  ذلك  ، قراءاتٍ 

 . مماثلٍة  يف  كنائس  كاثوليكيَّة

حُيتفل  هبا    ، جيوز  خلادٍم  كاثوليكيٍ   َأن  يشارك  ابحلضور  والفعل  يف  حفلة  زواجٍ  - 127
  ، كاثوليكيٌّ  واآلخر  شرقيٌّ َأحدها     ، بني  مسيحي ِّني  شرقي ِّني  أَو  بني  مسيحي ِّني  ، حسب  اأُلصول

وبشرٍط  َأن  ُيتثل  اأُلصول  املبيَّنة  أَدانه    ، إذا  دعته  السُّلطة  الشَّرقيَّة  إىل  ذلك  ، يف  كنيسٍة  شرقيَّةٍ 
 . حيثما  تطبَّق  ، يف  شَأن  الزَّواجات  املختلطة

   ، يكون  شاهًدا  يف  كنيسٍة  كاثوليكيَّةٍ  َأن   ، جيوز  ملسيحيٍ   ينتمي  إىل  كنسيٍة  شرقيَّةٍ  - 128
يف     ، كما  جيوز  لعضٍو  يف  كنيسٍة  كاثوليكيٍَّة  َأن  يكون  شاهًدا  يف  زواٍج  يُقام  حسب  اأُلصول

يف    ، يف  كال  الكنيستني  ، ال  بدَّ  من  التَّقيُّد  ابلن ِّظام  العام ِّ   ، ويف  كل ِّ  اأَلحوال  . كنيسٍة  شرقيَّة
 . شأن  قوانني  املشاركة  يف  مثل  هذه  الزَّواجات

 أ خرى  كنسيَّة     املشاركة  يف  حياة  اأَلسرار  مع  مسيحي ِّني  من  كنائس  وجاعات   ب(
رُّ  عمل  املسيح  والكنيسة  ابلرُّوح - 129 هو    ، واالحتفال  به  يف  مجاعٍة  حمدَّدةٍ   130. الس ِّ

  ، وكما  َأنَّ  اأَلسرار  هي  عالماتٌ   . واحلياة  اجلماعيَّة  ، هتا  يف  اإلُيان  والعبادةداللٌة  حقيقيٌَّة  وحدَّ 
ووسائل    ، مصادر  وحدة  اجلماعة  املسيحيَّة  وحياهتا  الرُّوحيَّة  ، وال  سيَّما  اإلفخارستيَّا  ، فهي  أَيًضا

  ، تبطٌة  ارتباطًا  ال  مفكَّ  منه  مبلءِّ  الشَّركة  الكنسيَّةفالشَّركة  اإلفخارستيَّة  مر   ، ومن  مثَّ   . تنميتها
يَّة  . وترمجتها  احلس ِّ

وتُعل ِّم  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  أَيًضا  َأنَّ  أَعضاء  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  هم  يف  
ريُّ    وَأنَّ  »  131، مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، وإن  انقصةً   ، شركٍة  حقيقيَّةٍ  املعموديَّة  هي  الر ِّابط  الس ِّ

..  وهتدف  بكل ِّيَّتها  إىل  بلوغ  ملء  احلياة  يف  . للوحدة  القائمة  بني  الَّذين  ُولدوا  هبا  اثنيةً 
  ، قوٌت  روحيٌّ  ُيك ِّنهم  من  َأن  يذل ِّلوا  اخلطيئة  ، للمعمَّدين  ، واإلفخارستيَّا  هي  . 132« املسيح

ويشاركوا  بطريقٍة    ، وينضمُّوا  انضماًما  َأعماق  إليه  ، ويستمدُّوا  احلياة  من  ذات  حياة  املسيح
 . يف  تدبري  سر ِّ  املسيح  ، أَفعل

                                      
 . 667ق   ، ش م ق ك  ؛ 840ق   ، م ح ق  : راجع 130
 . 3الرَّقم   ، ح م  : راجع 131
 . 22الرَّقم   ، ح م  : راجع 132
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ال  تُفسح  الكنيسة    ، يف  ضوء  هذين  املبدأَين  اأَلساسيَّني  اللَّذين  ال  بدَّ  من  مراعاهتما  مًعا
ال  عادًة  لتقبل  الشَّركة  اإلفخارستيَّة  وسرَّي  التَّوبة  ومسحة  املرضى  إالَّ  ملن  هم  الكاثوليكيَّة  اجمل

تقرُّ  الكنيسة    ، وهلذه  اأَلسباب  عينها  133. معها  يف  وحدة  إُياٍن  وعبادٍة  وحياٍة  كنسيَّة
جائٌز    ، نائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  أُخرىالكاثوليكيَّة  أَيًضا  َأنَّ  منح  هذه  اأَلسرار  ملسيحي ِّني  من  ك

 134. ومع  بعض  الشُّروط  ، وبطريقٍة  استثنائيَّةٍ   ، بل  حمبٌَّذ  يف  بعض  الظُّروف

ابلشُّروط    ، جيوز  للكهنة  الكاثوليك  َأن  ُينحوا  هذه  اأَلسرار  ، يف  حال  خطر  املوت - 130
حُيبَّذ  بشدٍَّة  أَن  يُسنَّ  أُسقف  األَبرشيَّة  قواعد    ،   َأحوال  ُأخرىويف  . (131املذكورة  أَدانه  )الفقرة  

وللتَّحقُّق  من  الشُّروط  املدوَّنة  أَدانه  )الفقرة    ، عامَّة  للبت ِّ  يف  َأحوال  الضَّرورة  اخلطرية  واملاسَّة
اجمللُس  اأُلسقفيُّ  َأو  سينودسات    ، يف  الشَّأن  ، وذلك  مبراعاة  القواعد  الَّيت  أَثبتها  . (131

هذه  القواعد  العامَّة  جيب  َأالَّ  تُقرَّر  إالَّ  بعد    ، 136عماًل  ابحلق ِّ  القانون ِّ   135. الكنائس  الشَّرقيَّة
ويرجع    . ةلدى  الكنيسة  أَو  اجلماعة  الكنسيَّة  املعنيَّ   ، أَقلَّه  احملل ِّيَّة  ، استشارة  السُّلطة  املختصَّة

رَّ  إالَّ  وفًقا  هلذه    ، للكهنة  الكاثوليك  َأن  يبتُّوا  يف  احلاالت  اخلاصَّة وعليهم  َأالَّ  ُينحوا  هذا  الس ِّ
ليل  . القواعد  حيثما  ُوجدت  . وإالَّ  فيحكمون  فيها  طبًقا  لقواعد  هذا  الدَّ

يٍ   َأن  ُينح  َأسرار  اإلفخارستيَّا  والتَّوبة  ومسحة  الشُّروط  الَّيت  تسو ِّغ  خلادٍم  كاثوليك - 131
هي  وجود  هذا  املؤمن  يف    ، (130املرضى  ملعمٍَّد  تنطبق  عليه  اأَلحوال  املذكورة  َأعاله  )الفقرة  

ر ِّ  املطلوب  ، حالٍة  حتول  بينه  وبني  اللُّجوء   ، الكنسيَّةإىل  خادم  كنيسته  أَو  مجاعته    ، لنيل  الس ِّ
رَّ  مبلءِّ  حر ِّيَّته ر ِّ   ، وَأن  يطلب  هذا  الس ِّ ويكون    ، ويُبدي  اإلُيان  الكاثوليكيَّ  يف  شَأن  هذا  الس ِّ

ا  له  استعداًدا  الئًقا  137. مستعدًّ

  ، ال  جيوز  لكاثوليكي ٍ   ، استناًدا  إىل  العقيدة  الكاثوليكيَّة  يف  شأن  اأَلسرار  وصحَّتها - 132
َأن  يطلب  هذه  اأَلسرار  إالَّ  من  خادم     ، (131-130يف  الظُّروف  املذكورة  أَعاله  )الفقراتن  

                                      
 . 1الفقرة    ، 671ق   ، م ق ك ش  ؛ 1الفقرة    ، 844ق   ، م ح ق  ؛ 8الرَّقم   ، ح م  : راجع 133
 . 4الفقرة    ، 671ق   ، م ق ك ش  ؛ 4الفقرة   ، 844ق   ، م ح ق  : راجع 134
  ؛ (1972«  ) ... قبول »إرشاٌد  يف    : من  الواجب  العودة  إىل  الواثئق  التَّالية  ، بادئلتثبيت  هذه  امل 135

 . 3املرجعني  املذكورين  أَعاله  يف  احلاشية    ، (1973)  ... مالحظة  يف  شأن  بعض  التَّفسرات
 . 5الفقرة    ، 671ق   ، م ق ك ش  ؛ 5الفقرة    ، 844ق   ، م ح ق  : راجع 136
 . 4الفقرة    ، 671ق   ، م ق ك ش  ؛ 4الفقرة    ، 844ق   ، م ح ق  : راجع 137
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يف  نظر  العقيدة    ، أَو  خادٍم  يُعترب  مرسوًما  بطريقٍة  صحيحةٍ   ، كنيسٍة  تُعترب  َأسرارُها  صحيحةً 
 . الكاثوليكيَّة

يتلوها  عادًة    ، خالل  احتفاٍل  إفخارسيتٍ   يف  كنيسٍة  كاثوليكيَّةٍ   ، قراءُة  الكتاب  املقدَّس - 133
َأن    ، ولسبٍب  حمق ٍ   ، يف  ظروٍف  استثنائيَّةٍ   ، ولكن  جيوز  أُلسقف  األَبرشيَّة  . أَعضاُء  هذه  الكنيسة

 . ة  القراءةأَبن  يتوىلَّ  مهمَّ   ، يسمح  لعضٍو  يف  كنيسٍة  َأو  مجاعٍة  كنسيٍَّة  ُأخرى

وهي  جزٌء  من  الل ِّيَّتجيَّا  نفسها  -يف  الل ِّيَّتجيَّا  اإلفخارستيَّة  الكاثوليكيَّة  حُتصر  العظة   - 134
ا  شرٌح  أَلسرار  اإلُيان  وقواعد  احلياة  املسيحيَّة    ، يف  الكاهن  َأو  الشَّمَّاس  اإلجنيلي ِّ   - وذلك  أَبَّنَّ

 138اليم  والتَّقاليد  الكاثوليكيَّة .ابلتَّوافق  مع  التَّع

يف  احتفاالٍت  خارج  نطاق  االحتفال    ، يف  شأن  قراءة  الكتاب  املقدَّس  والوعظ - 135
 . (118ال  بدَّ  من  تطبيق  القواعد  املثبَّتة  أَعاله  )الفقرة    ، اإلفخارسيت ِّ 

َأن  يكونوا  شهوًدا  يف  حفلة    ، ٍة  ُأخرىجيوز  أَلعضاٍء  يف  كنائس  َأو  مجاعاٍت  كنسيَّ  - 136
وجيوز  للكاثوليك  أَيًضا  َأن  يكونوا  شهوًدا  يف  زواجاٍت  حُيتفل  هبا  يف     . زواٍج  يف  كنيسٍة  كاثوليكيَّة

 . كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى

 املشاركة  يف  روافد  أ خرى  للحياة  والنَّشاط  الريوحي  
هلا  َأه ِّيٌَّة  الهوتيٌَّة  وليَّتجيٌَّة  ابلغٌة  يف  نظر    ، الكنائس  الكاثوليكيَّة  أَبنيٌة  مكرَّسٌة  ومباركةٌ  - 137

إذا  اتَّفق    ، ولكن  . حمفوظٌة  إمجااًل  للعبادة  الكاثوليكيَّة  ، من  مثَّ   ، وهي  . اجلماعة  الكاثوليكيَّة
اٍد  كامٍل  مع  الكنيسة  الكاثوليكيَّةَأو    ، لكهنٍة  َأو  َخَدمةٍ  َأن  يعوزهم    ، مجاعاٍت  ليسوا  على  احت ِّ

  ، ما  هو  ضروريٌّ  لالحتفال  بشعائرهم  الد ِّينيَّة  احتفااًل  الئًقا  ، من  اأَلمكنة  أَو  اأَلوان  الل ِّيَّتجيَّة
ويضع  يف  تصرُّفهم    ، أَو  بناٍء  كاثوليكي ٍ   جيوز  أُلسقف  األَبرشيَّة  َأن  أيذن  هلم  ابستعمال  كنيسةٍ 

  ، ُيكن  َأن  يُؤذن  هلم  أَبن  يدفنوا  مواتهم  ، ويف  ظروٍف  مشاهبةٍ   . ما  حيتاجونه  للقيام  خبدماهتم
 . أَو  يُقيموا  رتًبا  دينيًَّة  يف  مدافن  كاثوليكيَّة

وأَلسباٍب    ، نامي  السُّكَّان ِّ  السَّريع  ومسرية  التَّمدُّننظرًا  إىل  التَّطوُّر  االجتماعي ِّ  والتَّ  - 138
ًة  طويلًة  من  الزَّمن  ، ماليَّةٍ  بل  قد    . جيوز  املشاركة  يف  امتالك  أَماكن  عبادٍة  َأو  يف  استعماهلا  مدَّ

                                      
 . 4الفقرة    ، 614ق   ، م ق ك ش  ؛  767ق   ، م ح ق  : راجع 138
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وجوٌّ  من  التَّفاهم  بني    ، حيث  تقوم  عالقاٌت  مسكونيٌَّة  طي ِّبةٌ   ، يعود  ذلك  ابلفائدة  العمليَّة
 . الطَّوائف

  ، وطبًقا  لقواعد  اجمللس  اأُلسقفي ِّ  أَو  الكرسي ِّ  املقدَّس  ، بَّتخيٍص  من  أُسقف  األَبرشيَّة - 139
ويُلتمس  هلا  حلٌّ    ، ال  بدَّ  من  َأن  تعاجَل  بفطنٍة  مسأَلة  الذَّخرية  اإلفخارستيَّة  ، حيثما  ُوجدت

ويُؤخذ  بعني  االعتبار  خمتلف    ، ويُراعى  ما  حيقُّ  هلا  من  حرمةٍ   ، من  الهوٍت  َأسراريٍ   سليمٍ  ينبع 
بتشييد  قاعٍة  مفصولٍة    ، مثالً   ، وقد  يتمُّ  ذلك  . احلساسيَّات  لدى  املزمعني  أَن  يستعملوا  املبَّن

 . أَو  إقامة  معبٍد  فيها  ، عن  الكنيسة

عليها  َأن    ، ل  أَن  تباشر  سلطات  الطَّوائف  املعنيَّة  بوضع  تصاميم  مبًَّن  مشَّتكٍ قب - 140
وال  سيَّما  يف    ، تتوصَّل  أَوَّاًل  إىل  ات ِّفاٍق  على  الطَّريقة  الَّيت  تضمن  هلم  حرمة  أَنظمتها  املختلفة

كلَّ     ، بطريقٍة  بي ِّنٍة  ووافيةٍ   ، فاٍق  خط ِّيٍ   يتناولمن  ات ِّ   ، إىل  جانب  ذلك  ، وال  بدَّ   . شأن  اأَلسرار
 . املسائل  الَّيت  ُيكن  َأن  تُثار  على  صعيد  التَّمويل  وُملزمات  القوانني  الكنسيَّة  واملدنيَّة

ُيان  الحَّتام  اإل  ، جيب  َأن  تُبذل  كلُّ  اجلهود  ، يف املدارس  واملَؤسَّسات  الكاثوليكيَّة - 141
وال  بدَّ    . املنتمني  إىل  كنائس  أَو مجاعاٍت  كنسيٍَّة  أُخرى  ، والضَّمري  لدى  الطُّالَّب  واأَلساتذة

من  أَن  حيرصوا  على    ، وفًقا  ألَنظمتها  اخلاصَّة  واملقرَّرة  ، للمسؤولني  عن  هذه  املدراس  واملؤسَّسات
وخدمة  اأَلسرار    ، ليمارسوا  خدمتهم  الرُّوحيَّة  ، وائف  اأُلخرىتقدمي  كل ِّ  مساعدٍة  إلكلريوس  الطَّ 

هذه  اإلمكاانت  ُيكن  أَن  تتوفَّر    . جتاه  مؤمنيهم  املنتسبني  إىل  هذه  املدارس  وهذه  املَؤسَّسات
تعود  ملكيَّتها    يف  أَمكنةٍ   ، وشإذٍن  من  ُأسقف  األَبرشيَّة  ، بقدر  ما  تسمح  الظُّروف  بذلك  ، هلم

 . إىل  الكاثوليك  مبا  يف  ذلك  الكنيسة  َأو  املعبد

يف  املستشفيات  ومآوى  العجَّز  وغريها  من  املَؤسَّسات  الَّيت  يديرها  كاثوليك ،  على   – 142
،  ويقد ِّموا   م  فيهاإىل  وجود  مؤمنيه  ، املسؤولني  إن  يُعَنوا  بتنبيه  كهنة  الطَّوائف  اأُلخرى  وخَدَمتها

هلم  كلَّ  تسهيٍل  لزّيرهتم ،  وتزويدهم  ابلدَّعم  الرُّوحي ِّ  وابأَلسرار ،  يف  شروٍط  الئقٍة  ومفعمٍة  
 . ابالحَّتام ،  مبا  يف  ذلك  السَّماح  ابستعمال  املعبد

 الزَّواجات  املختلطة -اثلثًا 
ال  يهدف  إىل  استنفاد  كل ِّ  املسائل  الرَّعائيَّة   هذا  اجلزء  من  الدَّليل  املسكون ِّ  - 143

  ، أَو  ابلعمل  الرَّعائي ِّ  يف  خدمة  العيل  املسيحيَّة  ، والقانونيَّة  املرتبطة  شإقامة  سر ِّ  الزَّواج  املسيحي ِّ 
كل ِّ  أُسقٍف  َأو  كل ِّ     املوكول  إىل  ، ما  دامت  هذه  املسائل  انشبًة  يف  صلب  العمل  الرَّاعوي ِّ  العام ِّ 



65 

ا  ُيشد ِّد  على  املسائل  اخلاصَّة  املتعل ِّقة  ابلزَّواجات  املختلطة  . جملٍس  ُأسقفي ِّ  إقليمي     ، فما  يلي  إمنَّ
ياق تشري  إىل  كل ِّ  زواٍج  معقوٍد  بني  «   واج  املختلطالزَّ  »ولفظة    . وجيب  َأن  يُفهم  يف  هذا  الس ِّ

على  غري  شركٍة  كاملٍة  مع  الكنيسة    ، اثوليكيٍ   وَأي ِّ  طرٍف  مسيحيٍ   معمٍَّد  آخرطرٍف  ك
 139. الكاثوليكيَّة

متيًنا    ، تُعَّن  الكنيسة  أَوَّاًل  ابحلفاظ  على  الواثق  الزَّوجي ِّ  الالَّمنفصم  ، يف  كل ِّ  زواجٍ  - 144
واملشاركة  التَّامَّة  يف  أُمور    ، الوحدة  الكاملة  بني  اأَلزواج  . عنهوابحلياة  العيليَّة  النَّامجة    ، واثبًتا
ضمانًة    ، جتدان  يف  انتماء  الزَّوجني  إىل  ذات  اجلماعة  املؤمنة  ، وها  قوام  احلالة  الزَّوجيَّة  ، احلياة
بني  ممث ِّلي  الكنائس    ، واراٍت  خمتلفةٍ مثَّ  إنَّ  اخلربة  العمليَّة  واملالحظات  النَّابعة  من  ح  . أَوفر

على  اأَلزواج  أَنفسهم  وعلى    ، ُتظهر  َأنَّ  الزَّواجات  املختلطة  جترُّ  غالًبا  ، واجلماعات  الكنسيَّة
هلذه    . وتناغم  احلياة  العيليَّة  ، مشاكل  هتد ِّد  ثباهتم  يف  إُياَّنم  والتزامهم  املسيحي ِّ   ، أَوالدهم

يبقى  الزَّواج  بني  أَفراٍد  من  ذات  اجلماعة  الكنسيَّة  هو  اهلدف  الَّذي  جيب    ، اأَلسباب  كل ِّها
 . حتبيذه  والتَّشجيع  عليه

  ، مع  التَّثبُّت  من  تزايد  عدد  الزَّواجات  املختلطة  يف  غري  جزٍء  من  العامل  ، ولكن - 145
ها  الرَّاعويُّ  املرهف  إىل  اأَلزواج  املتَأه ِّبني  لعقد  هذه  الزَّواجات  َأو  وحسُّ   ، متتدُّ  عناية  الكنيسة

ز  تتميَّ  »  ، مع  ما  يرافقها  من  مشاكل  خاصَّةٍ   ، هذه  الزَّواجات  . الَّذين  عقدوها  من  قبلُ 
اتيَّ   سواءٌ   ، بعناصر  كثريٍة  حيسن  تقوُيها  وتطويرها ن  م  بداعي  ما  ُيكن  أَ أَ   ، ةبداعي  قيمتها  الذَّ

خصوًصا  عندما  يتمسَّك    ، وتتحقَّق  هذه  املساهة  . ةتقد ِّمه  من  مساهٍة  يف  احلركة  املسكونيَّ 
ما    ، يف  هذه  القراانت  ، فاملعموديَّة  املشَّتكة  وقوَّة  الن ِّعمة  توف ِّران  لأَلزواج  . اأَلزواج  بواجبهم  الد ِّيين  

 . 140« تاجونه  من  مرتكزاٍت  ودواٍع  للتَّعبري  عن  وحدهتم  يف  دائرة  القيم  اأَلدبيَّة  والرُّوحيَّةحي

وال  سيَّما  الكهنة  والشَّمامسة  اإلجنيلي ِّني  ومعاونيهم  يف  اخلدمة    ، يقع  على  اجلميع - 146
ائمة  يف  ّتصيص  الزَّوج  ، الرَّاعويَّة الكاثوليكي ِّ  مبا  حيتاجه  من  تعليٍم  ودعٍم  يف  حياته    املسؤوليَّة  الدَّ
  ، عند  االحتفال  به  ، والعناية  ابملزمعني  االرتباط  بزواجاٍت  خمتلطٍة  إلعدادهم  للزَّواج  ، اإلُيانيَّة

وضعه    ، طرفٍ لدى  كل ِّ    ، هذه  العناية  الرَّاعويَّة  جيب  أَن  تراعي  . وعلى  مدى  حياهتم  املشَّتكة
يف  الوقت  نفسه  من    ، وال  بدَّ   . ومدى  اط ِّالعه  على  اإلُيان  وممارسته  له  ، الرَّوحيَّ  الرَّاهن
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وشإمكان    . وقداسة  سر ِّ  الزَّواج  نفسه  ، وضمري  كلٍ   منهما  ، احَّتام  الزَّوجني  يف  وضعهما  اخلاص ِّ 
إذا  استنسبوا    ، واجملالس  اأُلسقفيَّة ،  ت  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّةاأَلساقفة  األَبرشي ِّني  وسينودسا

 . َأن  ُيصدروا  توجيهاٍت  أَدقَّ  هلذا  النَّوع  من  اخلدمة  الرَّاعويَّة  ، ذلك

  ، وعند  االقتضاء  ، قدر  اإلمكان  ، ال  بدَّ  من  القيام  ، لالضط ِّالع  هبذه  املسؤوليَّة - 147
وإن  مل  تتَّضح    ، مبسًعى  إجيابٍ   لعقد  روابط  مع  خادم  الكنيسة  أَو  اجلماعة  الكنسيَّة  اأُلخرى

بني  رعاٍة    ، ُيكن  َأن  تَؤد ِّي  هذه  الل ِّقاءات  ، وبوجٍه  عام ٍ   . دائًما  سهولة  هذا  املسعى
إىل  وضع  أَرضيٍَّة  ممتازٍة  من  التَّعاون    ، قيمتها لدعم  هذه  الزَّواجات  واحملافظة  على   ، مسيحي ِّني
 . املسكون  

ملا  يلزم  من    ، عندما  يعمد  الكاهن  َأو  الشَّمَّاس  اإلجنيليُّ  وَأعواَّنما  إىل  وضع  برامج - 148
زواج  املسيحيُّون  من  حياة  جيب  َأن  ينو ِّهوا  ابلنَّواحي  اإلجيابيَّة  ملا  يشَّتك  فيه  األَ   ، إعداٍد  للزَّواج

  ، على  كل ِّ  زوجٍ   141. وغريها  من  عطاّي  الرُّوح  القدس  الباطنة  ، واإلُيان  والرَّجاء  واحملبَّة  ، الن ِّعمة
َأن  يلتمس  ما  ُيكن  َأن  يقود  إىل  الوحدة    ، مع  استمراره  يف  اأَلمانة  لواجبه  املسيحي ِّ  وممارسته

 . واالحَّتاز  من  الالَّمباالة  الد ِّينيَّة  ، مع  جتنُّب  التَّقليل  من  الفوارق  الرَّاهنة  ، والتَّناغم

على  املعتقدات  الد ِّينيَّة  لدى  الزَّوج    ، بطريقٍة  أَوىف  ، ال  بدَّ  لكل ِّ  زوٍج  من  الوقوف - 149
الَّيت  ينتمي    ، ى  الكنيسة  أَو  اجلماعة  الكنسيَّةلد  ، وعلى  التَّعاليم  واملمارسات  الد ِّينيَّة  ، اآلخر

ولكي  يتمكَّن  الزَّوجان  من    . وذلك  للوصول  إىل  درجٍة  أَعمق  من  التَّفاهم  والوحدة  ، إليها  قرينه
كة  ضروريٌَّة  ال  بدَّ  من  تذكريها  أَبنَّ  الصَّالة  املشَّت   ، َأن  يتغذَّّي  من  تراثهما  املسيحي ِّ  املشَّتك

إنَّ  ما    . ها  على  جانٍب  من  اأَله ِّيَّة  ، وَأنَّ  قراءة  الكتب  املقدَّسة  ودرسها  ، لتناغمهما  الرُّوحي ِّ 
لتفهُّم  التَّقاليد  الد ِّينيَّة  والكنسيَّة    ، يف  أَثناء  فَّتة  االستعداد  للزَّواج  ، يبذله  الزَّوجان  من  جهدٍ 

ُيكن  َأن  يُفضي  إىل  مزيٍد  من  النَّزاهة    ، ومن  تفحٍَّص  رصنٍي  للفوارق  القائمة  ، منهما  لدى  كل ٍ 
 . وحيال  الزَّواج  نفسه  ، واحملبَّة  والتَّفاهم  حيال  هذه  احلقائق

بدَّ    ال  ، اإلذن  لعقد  زواٍج  خمتلطٍ   ، لسبٍب  حمقٍ   ومعقولٍ   ، عندما  يطلب  الطَّرفان - 150
الَّيت  ال  حيلُّ  أَليٍ   من  الطَّرفني  َأن    ، هلما  من  االط ِّالع  على  َأهداف  الزَّواج  وخصائصه  اجلوهريَّة

يغة  املقرَّرة    ، َأن  يصر ِّح  ، إضافًة  إىل  ذلك  ، ويُطلب  من  الطَّرف  الكاثوليكي ِّ   . يستثنيها وفًقا  للص ِّ
ابستعداده  لتنحية  َأخطار    ، أَو  اجمللس  اأُلسقفي ِّ   ، لكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّةيف  احلق ِّ  اخلاص ِّ  ل
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ويَعد  وعًدا  صادقًا  أَبن  يبذل  جهده  ليحظى  مجيع  اأَلوالد  ابملعموديَّة    ، التَّخل ِّي  عن  اإلُيان
بية  يف  حضن  الكنيسة  الكاثوليكيَّة اط  الطَّرف  اآلخر  علًما  هبذه  الوعود  وجيب  َأن  حيُ   . والَّتَّ

جيب  َأخذ  العلم  أَبنَّ  الطَّرف  غري  الكاثوليكي ِّ  ُيكن  أَن    ، ويف  الوقت  نفسه  142. واملسؤوليَّات
  وال  بدَّ  من  املالحظة  َأنَّ  احلقَّ  القانونَّ   . يوجس  هو  أَيًضا  واجًبا  مماثاًل  بداعي  التزامه  املسيحي  

 . ال  يُلزم  هذا  الطَّرف  أَبي ِّ  وعٍد  خط ِّيٍ   أَو  شفهي  

ُيكن  َأن  يُقَّتح  وَأن  حُيبَّذ    ، خالل  االت ِّصاالت  ما  بني  املزمعني  َأن  يعقدوا  زواًجا  خمتلطًا
ب  -إن  أَمكن   ، قبل  الزَّواج  ، بل  القرار  -الن ِّقاش   ية  الكاثوليكيَّة  لأَلوالد  يف  شأن  املعموديَّة  والَّتَّ

 . الَّذين  سوف  يُرزقوَّنم

ي ِّ 
ُيسو ِّغ  «   ومعقولٍ   حمق ٍ   سببٍ  »ليتثبَّت  من  وجود  أَو  انعدام    ، ال  بدَّ  للرَّئيس  الكنسي ِّ  احملل ِّ

خيص  هبذا  الزَّواج  املختلط الرَّفض    منها  ، من  َأن  حيسب  حسااًب  جلملة  احتماالتٍ   ، له  الَّتَّ
 . الصَّريح  من  قِّبل  الطَّرف  الكاثوليكي  

َأن    ، يف  اضط ِّالعه  بواجب  نقل  اإلُيان  الكاثوليكي ِّ  ألَبنائه  ، على  الزَّوج  الكاثوليكي ِّ  - 151
وصون    ، وحيرص  على  وحدة  الزَّواج  ودُيومته  ، حيَّتم  الزَّوج  اآلخر  يف  حر ِّيَّته  الد ِّينيَّة  وضمريه

وفشل  يف    ، إذا  بذل  الطَّرف  الكاثوليكيُّ  كلَّ  مساعيه  ، ولكن  . الشَّركة  بني  َأعضاء  اأُلسرة
بيد  أَنَّه    143. فهو  ال  يقع  حتت  طائلة  العقوبة  ، وتربيتهم  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، تعميد  أَبنائه

وُيكن  أَن    ، هذا  الواجب  ال  ينفكُّ  قائًما  . اإلُيان  الكاثوليكي   ال  يزال  ُملزًما  إشراك  أَبنائه  يف 
َأن  يقوم  بدوٍر  فاعٍل  يف  املساهة  يف  خلق  جوٍ   يف    ، مثالً   ، يُفرض  على  الطَّرف  الكاثوليكي ِّ 

اأُلسرة  يف  تقدير   ليساعد  سائر  َأعضاء   ، ابلكالم  واملثال  ، وَأن  يبذل  غاية  املستطاع  ، البيت
من  بعد  َأن    ، وَأن  يتَّخذ  كلَّ  التَّدابري  الالَّزمة  ليتمكَّن  . القيم  الَّيت  ُيتاز  هبا  التَّقليد  الكاثوليكي  

ليلتمس    ، وأَن  يصل ِّي  مع  ُأسرته  ، من  أَن  يشرحه  ويناقش  به  اآلخرين  ، يلمَّ  مبضمون  إُيانه
 . كما  أَرادها  الرَّب     ، بني  املسيحي ِّني نعمة  الوحدة 

ال  بدَّ  من  َأن  يعلق  ابلذ ِّهن  صراحًة  َأنَّ  مثَّة  فوارق  عقائديَّة  حتول  دون  الوحدة   - 152
من    ، وال  بدَّ   . بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  وخمتلف  الكنائس  الشَّرقيَّة  ، َأسرارّيًّ  وقانونيًّا  ، الكاملة

  ، من  َأن  يُعَّن  عنايًة  خاصَّةً   ، يف  رعاية  الزَّواجات  بني  الكاثوليك  واملسيحي ِّني  الشَّرقي ِّني  ، مثَّ 
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َأنَّ   »وجيب  َأن  نلحظ  أَيًضا    . وتلقينه  بطريقٍة  سليمٍة  متينة  ، بتفقيه  الزَّوجني  يف  إُياَّنما  املشَّتك
فخارستيَّا  بفعل  اخلالفة  ما  الكهنوت  واإلوال  سيَّ   ، َأسرارًا  حقيقيَّةً  الكنائس  الشَّرقيَّة  متلك 

اًدا  صميًما  ، الرَّسوليَّة إذا  أُتيحت  للمرتبطني  هبذه  الزَّواجات  عنايٌة    . 144« وهبما  تتَّحد  بنا  احت ِّ
فيصيبون  فيها    ، معرفة  َأسرار  املسيحفذلك  يعل ِّمهم  كيف  يفق ِّهون  أَبناءهم  يف    ، رعائيٌَّة  حقيقيَّةٌ 

جيب  َأن    ، وعلى  العيش  مسيحيًّا  ، إنَّ  تنشئتهم  على  العقيدة  املسيحيَّة  الصَّحيحة  . غذاًء  روحيًّا
وأَمَّا  االختالفات  يف  احلياة  الل ِّيَّتجيَّة    . هي  هي  يف  كلٍ   من  الكنائس  ، يف  معظمها  ، تكون

 . ،  لتشجيع  الصَّالة  العيليَّة فيمكن  َأن  تكون  وسيلًة  ال  عائًقا  ، قوى  الفرديَّةوالتَّ 

يكون  صحيًحا  إذا  متَّ  على    ، الزَّواج  بني  طرٍف  كاثوليكيٍ   وعضٍو  يف  كنيسٍة  شرقيَّةٍ  - 153
  . القانونيَّة  اأُلخرى  املطلوبة  لصحَّة  الزَّواج  وبشرط  التَّقيُّد  ابأَلحكام  ، وفًقا  لرتبٍة  دينيَّةٍ   ، يد  كاهنٍ 

إالَّ    145. ال  تُلزم  إالَّ  من  ابب  اجلواز  ، صيغة  عقد  الزَّواج  الَّيت  يقرُّها  الشَّرع  ، يف  هذه  احلال
يغة  القانونيَّة  ملزمٌة  لصحَّة  الزَّواجات  بني  كاثوليٍك  ومسيحي ِّني  من  كنا ئس  ومجاعاٍت  أَن  الص ِّ

 146. مسيحيٍَّة  ُأخرى

ي ِّ  - 154
أَن  يُعفي  الطَّرف  الكاثوليكيَّ    ، أَلسباٍب  خطريةٍ   ، جيوز  للرَّئيس  الكنسي ِّ  احملل ِّ

مع  مراعاة  شرع  الكنائس    ، من  التَّقيُّد  بصيغة  الزَّواج  الَّيت  يقرُّها  الشَّرع  ، اخلاضع  له
من  َأسباب    148. استشارة  الرَّئيس  الكنسي ِّ  يف  املكان  الَّذي  يُقام  فيه  الزَّواج  وبعد  147، الشَّرقيَّة

ومتسُّك    ، واحلصول  على  موافقة  اأَلهل  على  الزَّواج  ، احملافظُة  على  تناغم  اأُلسرة  ، هذا  اإلعفاء
خادٍم  من  كنيسٍة  َأو  مجاعٍة  كنسيٍَّة   وصلة  القرىب  بينه  وبني   ، الطَّرف  غري  الكاثوليكي ِّ  بدينه

على  اجملالس  اأُلسقفيَّة  َأن  تسنَّ  من  القوانني  ما  جيعل  هذا  اإلعفاء  خاضًعا  للممارسٍة    . أُخرى
 . مشَّتكة

ما  يفرضه  بعض  الكنائس  َأو  اجلماعات  الكنسيَّة  من  إلزاٍم  بصيغة  الزَّواج  املرعيَّة   - 155
يغة  الَّيت  يفرضها  الشَّرع  الكاثوليكي    ، دهاعن مثل  هذه    . ال  يشك ِّل  سبب  إعفاٍء  تلقائيٍ   من  الص ِّ

ي    ، جيب  َأن  تكون  موضوع  حواٍر  بني  الكنائس  ، اأَلوضاع  اخلاصَّة
 . أَقلَّه  على  الصَّعيد  احملل ِّ

                                      
 . 15الرَّقم   ، ح م 144
 . 2الفقرة    ، 834ق   ، م ق ك ش  ؛ 1الفقرة    ، 1127ق   ، م ح ق  : راجع 145
 . 1الفقرة    ، املرجع  نفسه  ؛ املرجع  نفسه 146
 . 835ق   ، م ق ك ش  : راجع 147
 . 2الفقرة    ، 1127ق   ، م ح ق  : راجع 148
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الحتفال  بشيٍء  من  العلنيَّة  ضروريٌّ  لصحَّة  جيب  َأالَّ  يغيب  عن  الذ ِّهن  َأنَّ  ا - 156
يغة  القانونيَّة  149، الزَّواج إذا  أَردان  التَّنويه    ، وال  يسوغ  . إذا  كان  هذا  الزَّواج  معفيًّا  من  الص ِّ

أَو    ، كلٍ   منهما   يتمُّ  تبادل  الر ِّضى  مرًَّة  يف  ، َأن  تُقام  حفلتان  دينيَّتان  منفصلتان  ، بوحدة  الزَّواج
أَن  تُقام  رتبٌة  واحدٌة  يتمُّ  فيها  تبادل  الر ِّضى  دفعًة  واحدًة  ]أَمام  الكاهن  الكاثوليكي ِّ  واخلادم  غري  

 150. أَو  مرَّتني  متتاليتني  ، الكاثوليكي ِّ[

من  الرَّئيس  الكنسي ِّ    مبوافقٍة  مسبقةٍ   ، جيوز  لكاهٍن  كاثوليكيٍ   أَو  لشمَّاٍس  إجنيلي ٍ  - 157
ي ِّ 

إذا  ُدعي    ، يف  االحتفال  بزواجاٍت  خمتلطةٍ   ، حضوًرا  َأو  فعالً   ، بطريقٍة  ما  ، َأن  يشَّتك  ، احملل ِّ
يغة  القانونيَّة  ، إىل  ذلك ال  تُقام  سوى  حفلٌة    ، يف  هذه  احلال  . وإذا  متَّ  اإلعفاء  من  الص ِّ

وجيوز  للكاهن  الكاثوليكي ِّ  َأو  الشَّمَّاس  اإلجنيلي ِّ    . ل  فيها  املَّتئ ِّس  رضى  الزَّوجنييتقبَّ   ، واحدةٌ 
ويقرأُ  نصوًصا  من  الكتاب    ، َأن  يتلو  صلواٍت  إضافيًَّة  َأو  خمصَّصةً   ، إذا  دعاه  احملتفل  إىل  ذلك

 . ويبارك  العروسني  ، ويُلقي  عظًة  مقتضبةً   ، املقدَّس

  ، يستطيع  الرَّئيس  الكنسيُّ  احملل ِّيُّ  َأن  أيذن  للكاهن  الكاثوليكي ِّ   ، بدعوٍة  من  الزَّوجني - 158
إىل    ، الَّيت  ينتمي  إليها  الطَّرف  غري  الكاثوليكي ِّ   ، بدعوة  خادم  الكنيسة  أَو  اجلماعة  الكنسيَّة

ويبارك    ، ويُلقي  عظًة  مقتضبةً   ، صوًصا  من  الكتاب  املقدَّسويقرأُ  ن  ، االشَّتاك  يف  حفلة  الزَّواج
 . العروسني

بسبب  حضور    ، مثَّة  مشكالٌت  ابإلمكان  َأن  تقع  يف  شأن  املشاركة  اإلفخارستيَّة - 159
يغة    فالزَّواج  املختلط  الَّذي  حُيتفل  به  وفًقا  ، ولذا  . شهوٍد  أَو  مدعو ِّين  غري  كاثوليك للص ِّ

لسبٍب    ، ولكن  جيوز  أُلسقف  اأَلبرشيَّة  . يتمُّ  عادًة  خارج  الل ِّيَّتجيَّا  اإلفخارستيَّة  ، الكاثوليكيَّة
اذ  القرار  بقبول  َأو  رفض    ، ويف  هذه  احلال  اأَلخرية  151. َأن  أيذن  شإقامة  اإلفخارستيَّا  ، حمق ٍ  اّت ِّ

جيب  َأن  يتمَّ  وفًقا  للقواعد  العامَّة  املرعيَّة  يف    ، يف  الشَّركة  اإلفخارستيَّة  ، الطَّرف  غري  الكاثوليكي ِّ 
مع  مراعاة  هذه    153، أَم  للمسيحي ِّني  اآلخرين  152سواٌء  للمسيحي ِّني  الشَّرقي ِّني  ، هذا  الشَّأن

 . معمَّديناملناسبة  اخلاصَّة  القاضية  مبنح  سر ِّ  الزَّواج  ملسيحي ِّني  
                                      

 . املرجع  نفسه 149
 . 839ق   ، م ق ك ش  ؛ 3الفقرة    ، املرجع  نفسه 150
 . 8الرَّقم   ، نظام  االحتفال  ابلزَّواج 151
 . من  هذا  الدَّليل  125الرَّقم   ، راجع  أَعاله 152
 . ذا  الدَّليلمن  ه  131-129اأَلرقام    ، راجع  أَعاله 153
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إالَّ  َأنَّ    ، مع  َأنَّ  الزَّوجني  املرتبطني  بزواٍج  خمتلٍط  يشَّتكان  يف  سرَّي  املعموديَّة  والزَّواج - 160
التَّقيُّد  ابلقوانني  الواردة    ، كلَّ  مرَّةٍ    ، وجيب  ، الشَّركة  اإلفخارستيَّة  ال  جتوز  هلما  إالَّ  استثنائيًّا

أَو  يف  شأن  اشَّتاٍك     154، شأن  قبول  مسيحيٍ   غري  كاثوليكيٍ   يف  الشَّركة  اإلفخارستيَّة أَعاله  يف 
 . كاثوليكيٍ   يف  الشَّركة  اإلفخارستيَّة  يف  كنيسٍة  غري  كاثوليكيَّة

 الفصل  اخلامس
 حواٌر  وشهادٌة  مشرتكة  ، مسكونٌّ   تعاونٌ 

  ، ابلطَّريقة  املبيَّنة  يف  الفصل  الرَّابع  ، ا  ويصلُّون  مًعاعندما  يعيش  املسيحيُّون  معً  - 161
فادي    ، وابنه  يسوع  ، َأب اجلميع  ، وشهادة  معموديَّتهم  ابسم  هللا  ، يَؤدُّون  شهادة  إُياَّنم  املشَّتك

د  كلَّ  اأَلشياء  بقوَّة    ، اجلميع هناك  أَيًضا  َأشكاٌل    . حب ِّهويف  الرُّوح  القدس  الَّذي  حيو ِّل  ويوح ِّ
  ، ترتكز  على  شركة  احلياة  هذه  وعلى  املواهب  الرُّوحيَّة  ، أُخرى  كثريٌة  من  التَّعاون  املسكون ِّ 

  . وتنو ِّه  بشهادة  قوَّة  اإلجنيل  احمليية  الَّيت  يَؤد ِّيها  املسيحيُّون  للعامل  ، وتعرب ِّ  عن  الوحدة  وتعز ِّزها
والتَّعليم    ، ويف  البحوث  الل ِّيَّتجيَّة  ، عندما  يتعاون  املسيحيُّون  يف  دراسة  الكتاب  املقدَّس  ونشرهو 

ويف  خدمٍة  مفعمٍة  ابحملبَّة  لعامٍل    ، ويف  الرَّعائيَّات  وبث ِّ  البشارة  ، والد ِّراسات  العليا  ، املسيحي ِّ 
  ، عندما  يفعلون  كلَّ  ذلك  ، َأهداف  العدالة  والسَّالم  واحملبَّة  ، يكافح  يف  سبيل  حتقيق  َأهدافه

ا  يضعون  موضع  التَّنفيذ  ما  جاء  يف  نص ِّ  القرار  يف    . 155« ةاملسكونيَّ احلركة   »إمنَّ

واببن  هللا    ، اَّنم  ابهلل  الواحد  الثَّالوثُيشإ  ، أَمام  وجه  األُمم  طرًّا  ، ليعَّتف  مجيع  املسيحي ِّني »
د وَلمَّا     . وليشهدوا  جبهٍد  مشَّتٍك  وتقديٍر  متبادٍل  لرجائنا  الَّذي  ال  خييب  ، فادينا  ورب ِّنا  ، املتجس ِّ

ا  يف  هذا  العصر   ، فجميع  النَّاس  ، كان  التَّعاون  يف  الشُّؤون  االجتماعيَّة  قد  انفسح  جماله  جدًّ
الَّذين  يباهون    ، ويف  طليعتهم  مجيع  املسيحي ِّني  ، يَّما  الَّذين  يؤمنون  ابهللوال  س  ، بدون  استثناءٍ 

وال  َجَرم  َأنَّ  التَّعاون  بني  مجيع    . مدعوُّون  إىل  هذا  العمل  املشَّتك  ، حبمل  اسم  املسيح
ظهر  أَبجلى  وضوٍح  مالمح  املسيح  ويُ   ، املسيحي ِّني  يعرب ِّ  تعبريًا  بليًغا  عن  الوحدة  القائمة  بينهم

 . 156« اخلادم

                                      
 . من  هذا  الدَّليل  131-130  ، 125اأَلرقام    ، راجع  أَعاله 154
 . من  هذا  الدَّليل  132الرَّقم   ، راجع  أَعاله 155
 . 12الرَّقم   ، ح م 156
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ال  يستطيع  املسيحيُّون  َأن  يصمُّوا  قلبهم  عن  صرخة  االستغاثة  الصَّادرة  عن  العامل   - 162
إنَّ  املساهة  الَّيت  بوسعهم  َأن  يَؤدُّوها  يف  مجيع  جماالت  احلياة    . املعاصر  وحاجاته  البشريَّة

  ، تكون  َأشدَّ  أَثرًا  إذا  اضطَّلعوا  هبا  كلُّهم  مًعا  ، حيث  يظهر  افتقار  النَّاس  إىل  اخلالص  ، ةالبشريَّ 
م  متَّحدون  يف  أتديتها  . وإذا  رَأى  النَّاس  َأَّنَّ

شركٍة  كاملٍة    وال  شكَّ  َأنَّ  انعدام  . ال  بدَّ  هلم  إذن  من  َأن  حيق ِّقوا  مًعا  ما  يرضى  عنه  إُياَّنم
واالختالف  الَّيت  ال  تزال  قائمًة  يف  تلقني  اإلُيان    ، بني  خمتلف  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة

قاق  ، والذَّاكرات  املكلومة  ، واأَلخالق ال  شكَّ  َأنَّ  كالًّ  من  هذه    ، وما  ورثناه  من  اتريخ  الش ِّ
فتعاوَّنم  يستطيع  َأن    . سيحيُّون  َأن  يقوموا  به  مًعا  يف  هذه  الفَّتةالعناصر  حيدُّ  ما  يستطيع  امل

ويف  حشد  طاقاهتم  لبناء  حياٍة  وخدمٍة    ، يساعدهم  يف  تذليل  ما  حيول  دون  ملءِّ  الشَّركة
 : َّتكون  فيهايف  خدمة  الر ِّسالة  الَّيت  يش  ، وما  ينبع  منهما  من  شهادٍة  مشَّتكةٍ   ، مسيحيَّتني

جيب  على  مجيع  املسيحي ِّني    ، ها  املسيح  نفسه  خصوًصاديف  هذه  الوحدة  الر ِّساليَّة  الَّيت  أَرا »
 . 157« َأن  تتحقَّق  شركتهم  الكاملةحَّتَّ  من  قبل    ، َأن  يكتشفوا  ما  جيمعهم

 َأشكال  التَّعاون  املسكون ِّ  وهيكليَّاته
بني  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة    ، املسكونُّ  ُيكن  أَن  يتَّخذ  شكل  مساهةٍ التَّعاون   - 163

احَّتازًا  من    ، أَو  شكل  تنسيق  َأعماٍل  مستقلَّةٍ   ، يف  برامج  وضعها  َأحد  َأعضائها  ، خمتلفةٍ 
شكل  مبادراٍت  وبرامج  أَو    ، يف  ازدواجيَّة  الُبَّن  اإلداريَّة  وتعدُّدها  ، بال  جدوى  ، الوقوع

لتسهيل    ، بشكٍل  شبه  دائمٍ   ، مثَّة  أَنواٌع  خمتلفٌة  من  اجملالس  والل ِّجان  ُيكن  إنشاؤها  . مشَّتكة
 . ولتعزيز  التَّعاون  والشَّهادة  املشَّتكة  بينهما  ، العالقات  بني  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى

عندما    ، يُراعوا  القواعد  الَّيت  تُقرُّها  السُّلطة  الكنسيَّة  احملل ِّيَّة على  الكاثوليك  َأن  - 164
فاأُلسقف  احملل ِّيُّ  هو  املرجع    . يشَّتكون  يف  مجيع  أَنواع  الل ِّقاءات  املسكونيَّة  ومشاريع  التَّعاون

ي ِّ 
هل  هي  مناسبٌة  ومطابقٌة  ملقتضى    : اأَلخري  للبت ِّ  يف  مجيع  َأشكال  العمل  املسكون ِّ  احملل ِّ

وال  بدَّ  لأَلساقفة  وسينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة    . وذلك  مبراعاة  ما  تقر ِّر  إقليميًّا  ووطنيًّا  ، احلال
س  وال  سيَّما  اجملل  ، الكاثوليكيَّة  واجملالس  اأُلسقفيَّة  من  َأن  يتقيَّدوا  بتوجيهات  الكرسي ِّ  األَقدس

 . احلربيُّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني

                                      
 . 12الرَّقم   ، )ف ب(«     ي  البشردفا »الر ِّسالة  العامَّة   157
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الل ِّقاءات  الَّيت  تُعقد  دورّيًّ  أَو  يف  مناسباٍت  خاصٍَّة  بني  ممث ِّلني  تنتدهبم  رمسيًّا  كنائُسهم   - 165
  ، ذه  الل ِّقاءاته  . شإمكاَّنا  َأن  تساعد  كثريًا  يف  تنشيط  التَّعاون  املسكون    ، أَو  مجاعاهُتا  الكنسيَّة

شهادًة  الفتًة  لتطوُّع  َأعضائها  يف  تنشيط  الوحدة  بني    ، يف  حد ِّ  ذاهتا  ، إىل  جانب  كوَّنا
ُيكن  َأن  ُتضفي  طابع  السُّلطة  على  النَّشاطات  الَّيت  يضطَّلع  هبا  مًعا  َأعضاُء    ، املسيحي ِّني

ن  تتيح  النَّظر  يف  ما  هي  املعضالت    . االكنائس  واجلماعات  الَّيت  ُيث ِّلوَّن َُ وشإمكاَّنا  أَيًضا  َأ
وما  هي  القرارات  الضَّروريَّة  إلنشاء    ، اخلاصَّة  واملهامُّ  املسكونيَّة  املشَّتكة  الَّيت  ال  بدَّ  من  مواجهتها

 . ووضع  برامج  ملعاجلتها  ، هيئات  عملٍ 

 جمالس  كنائس  وجمالس  مسيحيَّة
جمالس  الكنائس  واجملالس  املسيحيَّة  هي  من  أَرسخ  ما  أُنشئ  من  َأجهزٍة  لتعزيز   - 166

وهو  مسؤوٌل  جُتاه    158، كلُّ  جملس  كنائس  يتأَلَّف  من  كنائس   . الوحدة  والتَّعاون  املسكونيَّني
ف  من  منظَّماٍت  وهيئاٍت  مسيحيٍَّة  ُأخرى  فيتأَلَّ   ، وأَمَّا  اجمللس  املسيحيُّ   . الكنائس  الَّيت  تَؤل ِّفه

  . وإن  بتسمياٍت  خمتلفة  ، مثَّة  أَيًضا  مَؤسَّساُت  تعاوٍن  ُأخرى  تضاهي  هذه  اجملالس  . ومن  كنائس
ذليل  وت  ، هذه  اجملالس  واملَؤسَّسات  املثيلة  تسعى  إمجااًل  إىل  متكني  َأعضائها  من  التَّعاون  والتَّحاور

قدر    ، مَؤد ِّين  ، والعمل  أَلجل  الوحدة  ، ودعم  الصَّالة  ، ما  ينشُأ  من  خالٍف  وعدم  تفاهمٍ 
ومبا  تقول  عن    ، أَمَّا  قيمتها  فتقدَّر  مبدى  نشاطاهتا  . شهادًة  وخدمًة  مسيحيًَّة  مشَّتكة  ، املستطاع

ا  ال  مت  . ذاهتا  يف  قوانينها سونإالَّ  َأَّنَّ وهي    . لك  من  صالحيٍَّة  إالَّ  ما  حيد ِّده  أَعضاؤها  املؤس ِّ
 . عمَّا  جيري  من  مفاوضاٍت  يف  سبيل  الوحدة  بني  الكنائس  ، إمجاالً   ، غرُي  مسؤولةٍ 

طريقتها    ، على  صعٍد  خمتلفةٍ   ، ما  دام  من  احملبَّذ  َأن  جتد  الكنيسة  الكاثوليكيَّة - 167
وما  دامت  جمالس    ، اصَّة  يف  التَّعبري  عن  عالقاهتا  مع  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرىاخل

فال  بدَّ  من  َأن  َّنل ِّل  للعالقات    ، الكنائس  واجملالس  املسيحيَّة  من  َأهم ِّ  َأجهزة  التَّعاون  املسكون ِّ 
 . يف  غري  جزٍء  من  َأجزاء  العامل  ، ة  مع  هذه  اجملالسالَّيت  تقيمها  الكنيسة  الكاثوليكيَّ   ، املتنامية

يبتُّ  فيه  َأساقفة  املنطقة  الَّيت  ُيارس  فيها  هذا  اجمللس    ، قرار  االنضمام  إىل  جملٍس  ما - 168
وأَمَّا  يف    . سفهم  يتحمَّلون  مسؤوليَّة  السَّهر  على  املشاركة  الكاثوليكيَّة  يف  هذه  اجملال  . خدماته

سينودس  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  َأو    ، إمجاالً   ، فاملسؤوليَّة  يتحمَّلها  ، شأن  اجملالس  الوطنيَّة
                                      

إمجااًل  الصَّعيد  االجتماعيَّ  َأكثر  منه  الصَّعيد  الالَّهويتَّ  «  كنيسة»تعين  كلمة    ، يف  سياق  الكالم  هذا 158
 . حصرًا
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وعلى  السُّلطات  املعنيَّة    . اجمللس  اأُلسقفيُّ  )إالَّ  حيث  ال  يوجد  سوى  أَبرشيٍَّة  واحدٍة  يف  املنطقة(
كلَّ  مرٍَّة  تنظر     ، َأن  تتَّصل  ابجمللس  احلربي ِّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  -د  القرار عند  إعدا -

 . يف  مسأَلة  االنتماء  إىل  جملٍس  ما

ومنها    ، مثَّة  عوامُل  كثريٌة  ال  بدَّ  من  التَّنبُّه  هلا  يف  قرار  االنضمام  إىل  جملٍس  ما - 169
وال  بدَّ  من  التَّثبُّت  أَوَّاًل  من  َأنَّ  املشاركة  يف  حياة  اجمللس  تنسجم    . املسعى  رعائيًّا  مالءمة  هذا

ويف  طليعة  ما  جيب    . وال  تطمس  ُهويَّتها  املميَّزة  والفريدة  ، مع  تعليم  الكنيسة  الكاثوليكيَّة
  ، وال  غروَّ   . يتعلَّق  منها  بالهوت  الكنيسة  وال  سيَّما  ما  ، صفاء  العقيدة  ، االهتمام  له

فمجالس  الكنائس  واجملالس  املسيحيَّة  ال  تتضمَّن  يف  ذاهتا  وال  من  ذاهتا  بدايَة  كنيسٍة  جديدٍة  
  وال  ، وهي  ال  تعلن  ذاهتا  كنائس  . حتلُّ  حملَّ  الشَّركة  القائمة  اآلن  يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة

ر   وال  بدَّ  من  التَّنبُّه  جي ًِّدا  لنظام  التَّمثيل    159. تطالب  بسلطٍة  ّتو ِّهلا  منح  خدمة  الكلمة  َأو  الس ِّ
اذ  القرارات  ويف  اإلدالء  بتصرحياٍت    ، يف  هذه  اجملالس  وحق ِّ  التَّصويت  فيها وطريقتها  يف  اّت ِّ

وال  بدَّ  من  مثَّ  من  ات ِّفاٍق  واضٍح  وصريٍح    . ة  إىل  هذه  التَّصرحياتودرجة  السُّلطة  املعزوَّ   ، علنيَّةٍ 
 160. يُعقد  قبل  َأن  يباَشر  مسعى  االنضمام  إىل  عضويَّة  هذه  اجملالس  ، على  هذه  األُمور

يٍ   َأو  وطينٍ   َأو  إقليمي ٍ  - 170
لف  متاًما  عن  شأٌن  خيت  ، انضمام  الكاثوليك  إىل  جملٍس  حمل ِّ

فاجمللس  العامليُّ  شإمكانه  َأن    . شأن  العالقات  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  وجملس  الكنائس  العاملي  
ولكنَّه  ال  ُيلك    ، « س  شريكةلبوصفها  جما  ، للولوج  يف  عالقة  عملٍ  »يدعو  جمالس  منتخبٌة  

 . جملالس  أَو  على  كنائسها  اأَلعضاءَأيَّ  سلطٍة  َأو  رقابٍة  على  هذه  ا

وعلى    . فعل  االنضمام  إىل  جملٍس  ما  جيب  َأن  يُعترب  قبواًل  مبسؤوليَّاٍت  خطرية - 171
  ، وعلى  هؤالء  َأن  يعرفوا  حقَّ  املعرفة  . الكنيسة  الكاثوليكيَّة  َأن  ُيث ِّلها  فيها  َأصحاب  خربٍة  والتزام

بدون  الرُّجوع    ، احلدود  الَّيت  ال  جيوز  هلم  َأن  يتخطَّْوها  ويُلزِّموا  الكنيسة  هبا  ، وكالتهميف  ممارسة  
  ، ومبقدار  ما  خيضع  عمل  هذه  اجملالس  لرقابة  الكنائس  املمثَّلة  فيها  . إىل  السُّلطة  الَّيت  انتدبتهم

 . َأه ِّيًَّة  وفعاليَّة  ، يف  احلركة  املسكونيَّة  ، تزداد  مساهتها

                                      
 . Cآ4الرَّقم    ، املرجع  املذكور  ، « ... التَّعاون  املسكونُّ  على  الصَّعيد »  و م 159
ن  تُعَّن  حبظر  مشاركة  الكاثوليك  على  اجملالس  اأُلسقفيَّة  وعلى  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  أَ  160

 . يف  جمالس  ُتشارك  فيها  مجاعاٌت  ال  ُيكن  أَن  تُعترب  حقًّا  مجاعًة  كنسيَّة
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 احلوار  املسكون  
ويقتضي  احلوار    . ويرافقه  يف  مجيع  َأحواله  ، احلوار  هو  يف  صميم  التَّعاون  املسكون ِّ  - 172

ويُطرح  علينا    ، وهو  اأَلهبَّة  أَلن  نطرح  َأسئلةً   . وسعًيا  إىل  َأن  نَفهم  ونُفهم  ، استماًعا  وجواابً 
على  كلٍ   من    . إنَّه  إيصاُل  شيٍء  من  ذاتنا  والث ِّقة  مبا  يبوح  به  اآلخرون  عن  ذواهتم  . هامثل

ا  ليكون  واضًحا  َأكثر  فَأكثر   ، وليغري ِّ  وجهات  نظره  الشَّخصيَّة  ، احملاورين  َأن  يكون  مستعدًّ
املعاملة  ابملثل  وااللتزام  املتبادل    . للحقيقة  يقوده  يف  ذلك  حبٌّ  خملصٌ   ، وطرائق  حياته  وتصرُّفه

احلوار    161. وكذلك  الشُّعور  أبَنَّ  املتحاورين  هم  سواسيَّة  ، ها  من  مقو ِّمات  احلوار  اجلوهريَّة
شاف  املسكونُّ  يتيح  أَلعضاء  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  املختلفة  التَّوصُّل  إىل  التَّعارف  واكت

ويسَعون  إىل  أَن  حييطوا    . وما  خيتلفون  عليه  منها  ، ما  هو  مشَّتٌك  يف  قضاّي  إُياَّنم  وممارستهم
وإذا  ثُبت  هلم  َأنَّ    . وحيد ِّدوا  إىل  َأي ِّ  مدى  حتول  دون  اإلُيان  املشَّتك  ، جبذور  هذه  اخلالفات

يف  ضوء  ما  ال    ، حياولون  التماس  الوسائل  لتذليلها  ، لشَّركةاخلالفات  تقوم  حاجزًا  حقيقيًّا  دون  ا
 . يزال  مشَّتًكا  من  قضاّي  اإلُيان

وعلى  صعيد    ، تستطيع  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  َأن  تعقد  احلوار  على  الصَّعيد  األَبرشي ِّ  - 173
  . وعلى  صعيد  الكنيسة  اجلامعة  ، ة  الكاثوليكيَّةاجملالس  اأُلسقفيَّة  َأو  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّ 

ا  لتجد  يف  هيكليَّتها  القائمة  على  شركة  إُياٍن  وحياٍة  َأسراريٍَّة  شاملةٍ  ما  يُتيح  هلا  املثول    ، وإَّنَّ
   ، واحدٍ   إذا  مل  يكن  مثَّة  سوى  حماورٍ   . على  كلٍ   من  هذه  املستوّيت  مبوقٍف  متماسٍك  وموحَّد

فاحلوار  يكون  متعد ِّد    ، ؛  وإذا  كان  املتحاورون  ُكثرًا فاحلوار  يُدعى  ثنائيًّا  ، كنيسًة  كان  أَم  مجاعةً 
 . اأَلطراف

ي ِّ   ، مثَّة  مناسباٌت  ال  حُتصى - 174
يتبادل  فيها  املسيحيُّون  أُمورًا  تَّتاوح    ، على  الصَّعيد  احملل ِّ

من  منظاٍر    ، والدَّورات  الد ِّراسيَّة  للبحث  مًعا  ، الَّيت  تتخلَّل  احلياة  اليوميَّة  ، اثت  املرجتلةبني  احملاد
والعاملني    ، ومعضالت  َأصحاب  املهن  اخلاصَّة  )كاأَلطبَّاء  ، يف  معضالت  احلياة  احملل ِّيَّة  ، مسيحي ٍ 

  . والفئات  املكبَّة  على  دراسة  الشُّؤون  املسكونيَّة  اخلاصَّة  ، .(.. واملرب ِّني  ، واأَلهل  ، االجتماعي ِّني
هذه  احلوارات  ُيكن  َأن  يديرها  فِّرٌق  من  العلماني ِّني  أَو  من  أَعضاء  اإلكلريوس  َأو  من  الالَّهوتي ِّني  

واٌء  َأكان  هلذه  املبادالت  وس  . أَو  من  هيئاٍت  خمتلفٍة  تتأَلَّف  من  هذه  الفئات  ، املتخص ِّصني
ص  هلا  صراحًة  من  قِّبل  السُّلطة  الكنسيَّة(  أَم  ال  ، نظاٌم  رمسيٌّ  )لكوَّنا  أُنشئت فال  بدَّ    ، وُرخ ِّ

                                      
 . 9الرَّقم   ، ح م  : راجع 161
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  ، الَّذين  يساهون  فيها  ، وال  بدَّ  للكاثوليك  . هلا  من  َأن  تتميَّز  بتحسٍُّس  عميٍق  ملفهوم  الكنيسة
لوه  يف  حياهتم  ، حمتوى  إُياَّنم  ، يعرفوا  حقَّ  املعرفة  من  َأن وحيرصوا  على  َأن  يظلُّوا  مع     ، وأيَُص ِّ

 . كنيستهم  يف  شركة  فكٍر  وإرادة

ال    ، فيساهون  فيها  ، مثَّة  حواراٌت  يكون  املشاركون  فيها  منتَدبني  من  قِّبل  السُّلطة - 175
هذه  الوكاالت  يعطيها  الرَّئيس    . بل  بصفتهم  ُيث ِّلون  الكنيسة  الَّيت  تنتدهبم  ، بصفٍة  شخصيَّةٍ 
  ، أَو  اجمللس  اأُلسقفيُّ  يف  إقليمه  ، أَو  سينودس  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  ، الكنسيُّ  احملل ِّيُّ 

أَلعضاء  املشاركون  الكاثوليك  مسؤوليًَّة  جتاه  يتحمَّل  ا  ، يف  هذه  اأَلحوال  . أَو  الكرسيُّ  املقدَّس
وال  بدَّ  أَيًضا  من  َأن  تعرب  الكنيسة  عن  موافقتها  على  حصيلة  احلوار    . السُّلطة  الَّيت  أَوفدهتم

 . قبل  َأن  تُعَلن  وتُلزِّم  الكنيسة  رمسيًّا

استعادة   »بادئ  الواردة  يف  الوثيقة  اجملمعيَّة  املشَّتكون  الكاثوليك  يف  احلوار  يتقيَّدون  ابمل - 176
 : يف  شأن  العقيدة  الكاثوليكيَّة«   الوحدة

ان  الكاثوليكي ِّ  عقبًة  يف  طريق  يتحوَّل  اأُلسلوب  والطَّريقة  يف  التَّعبري  عن  اإلُي  جيب  َأالَّ  »
ا  ال  بدَّ  من  عرض  العقي  ، احلوار  مع  اإلخوة إذ  ما  من  شيٍء  أَبعد  عن    ، سافرةً   ، دة  كاملةً وإمنَّ

  ، الَّذي  يسيء  إىل  نقاوة  العقيدة  الكاثوليكيَّة  ، العمل  املسكون ِّ  من  ذلك  التَّسامل  الكاذب
 . ويعك ِّر  مفهومها  الصَّحيح  الَّذي  ال  مراء  فيه

وَأن    ، بصورٍة  أَبلغ  وأَقوم  ، الكاثوليكيُّ   َأن  يُفسَّر  اإلُيان  ، يف  الوقت  نفسه  ، وجيب »
 . حَّتَّ  على  اإلخوة  املنفصلني  ، ُيستخدم  فيه  أُسلوٌب  يف  الكالم  ولغٌة  يسهل  مناهلا

مع  حرصهم  على  تعليم    ، َأن  ينهجوا  ، يف  احلوار  املسكون ِّ   ، وعلى  الالَّهوتي ِّني  الكاثوليك »
اد  مع  اإلخوة    ، يف  حبوثهم  يف  اأَلسرار  اإلهليَّة  ، احلق ِّ  واحملبَّة  والتَّواضع منهج   ، الكنيسة ابالحت ِّ

يف  حقائق    ، َأنَّ  هناك  ترتيًبا  أَو  تسلساًل  يف  اأَله ِّيَّة  ، وليذكروا  يف  بسطهم  للعقيدة  . املنفصلني
وهكذا  ترتسم  معامل    . ها  أُبصول  اإلُيان  املسيحي  نظرًا  إىل  تراتب  صلت  ، املعتقد  الكاثوليكي ِّ 

واستجالٍء  أَوضح    ، إىل  معرفٍة  َأعمق  ، هبذا  التَّنافس  اأَلخوي ِّ   ، الطَّريق  الَّيت  تُفضي  هبم  مجيًعا
 . 162« لغَّن  املسيح  الَّذي  ال  ُيسرب  غوره

                                      
 . 11الرَّقم   ، املرجع  نفسه 162
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اتب  يف  احلقيقة َونَة  تعاجلها  أَيًضا  ، مسأَلة  الَّتَّ أَفكاٌر  واقَّتاحاٌت  يف  شأن   »  : الوثيقة  املعن ْ
 : « احلوار  املسكون ِّ 

ال  شكَّ  َأنَّ     . يف  حياة  الكنيسة  أَم  يف  التزامها  سواءٌ   ، ليس  كلُّ  شيٍء  يف  ذات  املكانة »
ولكنَّها  تقع  يف    . ُيانيًّا  واحًداتفرض  على  النَّاس  َأن  يعتنقوها  اعتناقًا  إ  ، كلَّ  احلقائق  املوحاة

اعتبارًا  ملدى  قرهبا  أَو    ، ويف  عالقاٍت  خمتلفٍة  يف  ما  بينها  ، بعضها  جتاه  البعض  ، مرتباٍت  متنو ِّعةٍ 
ر ِّ  املكشوف  . 163« بعدها  من  ركيزة  الس ِّ

تشمل  ردًحا    ، ئل  العقائديَّةموضوع  احلوار  ُيكن  َأن  يكون  جمموعًة  واسعًة  من  املسا - 177
ا  ، من  الزَّمن وقد  يكون  مشكلًة  رعائيًَّة  أَو    . َأو  جمرَّد  مسأَلٍة  مقصورٍة  على  فَّتٍة  حمدودٍة  جدًّ

لٍة  وتعزيزًا  لنجدٍة  متباد  ، تالفًيا  للمنازعات  بينها  ، رساليًَّة  تودُّ  الكنائس  أَن  جتد  هلا  موقًفا  مشَّتًكا
وأُخرى  يُفضي  فيها  حواٌر    ، مثَّة  مسائُل  يُفلح  فيها  حواٌر  ثنائيٌّ  بطريقٍة  أَفعل  . وشهادٍة  مشَّتكة

يغتني  . متعد ِّد  اأَلطراف  إىل  نتائج  أَفضل يف  املهمَّة  املعقَّدة  اهلادفة    ، وتدلُّ  اخلربة  َأن  هاتني  الص ِّ
  ، يف  حال  انعقاد  حواٍر  ثنائي ٍ   . تكم ِّل  إحداها  اأُلخرى  ، ملسيحي ِّنيإىل  تعزيز  الوحدة  بني  ا

 . جيب  َأن  تعمَّم  نتائجه  فورًا  على  مجيع  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  املعنيَّة

كنائس  عقد  حواٍر  عن  طلٍب  من  كنيستني  أَو  عدَّة     ، شإمكان  جلنٍة  أَو  هيئٍة  مكلَّفةٍ  - 178
وتصوغ    ، َأن  تتوصَّل  إىل  درجاٍت  متفاوتٍة  من  االت ِّفاق  على  املوضوع  املقَّتح  ، ومجاعاٍت  كنسيَّةٍ 

َأن  تستنسب    ، حَّتَّ  قبل  التَّوصُّل  إىل  ات ِّفاقٍ   ، وشإمكان  جلنةٍ   . خالصاٍت  تُدرجها  يف  بيان
  ، وحُيد ِّد  املعضالت  املستعصية  ، خطوات  التَّقارب  املكتسبة  َأحيااًن  نشر  بياٍن  َأو  تقريٍر  يبني ِّ 

كلُّ  هذه  البياانت  والتَّقارير  الصَّادرة     . ويقَّتح  الوجهة  الَّيت  يستطيع  احلوار  أَن  يعتمدها  مستقبالً 
الَّيت    ، ن  البياانتوال  شكَّ  أَ   . جيب  َأن  ّتضع  ملوافقة  الكنائس  املعنيَّة  ، عن  جلان  احلوار

ا  ال  تُلزم    ، انبعًة  من  جدارة  َأصحاهبا  ونظامها  ، متلك  قيمًة  ذاتيَّةً   ، تنشرها  جلاُن  احلوار بيد  َأَّنَّ
 . ما  دامت  السُّلطات  الكنسيَّة  املختصَّة  مل  توافق  عليها  ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة

ال  بدَّ  أَلعضاء  شعب    ، املختصَّة  نتائج  احلوار  جاهزًة  للتَّقوميعندما  تعترب  السُّلطات  - 179
  ، وال  بدع  . من  َأن  ينخرطوا  يف  مسرية  التَّمحيص  هذه  ، حسب  دورهم  وموهبتهم  ، هللا

  ، الشَّعب  أَبسرهالَّيت  ُيلكها    ، « حاسَّة  اإلُيان  الفائقة  الطَّبيعة »فاملؤمنون  مدعوُّون  إىل  استعمال  

                                      
  ، راجع  كذلك  أَعاله  ؛ 4  ، س ك  ؛ 11الرَّقم   ، ح م،   راجع  أَيًضا  ؛ ب 4الرَّقم    ، املرجع  املذكور 163

 . من  هذا  الدَّليل  181والحًقا  الرَّقم   ، 75-74و   ، آ 61اأَلرقام  



77 

على  احلقائق  اإلُيانيَّة    ، « من  اأَلساقفة  إىل  آخر  املؤمنني  العلماني ِّني »  ، عندما  جُيمع  رأيه
  ، بقوَّة  حاسَّة  اإلُيان  هذه  الَّيت  يوقظها  فيه  روح  احلق ِّ  ويغذ ِّيها  ، ذلك  أَبنَّ  شعب  هللا  . واأَلدبيَّة

ال  كالم  بشٍر  بل  كالم    ، إذا  حمضها  الطَّاعة  ، طة  املعل ِّمة  املقدَّسة  الَّيت  يتسلَّم  منهاوبقيادة  السُّل
ويتمعَّن    165، يتمسَّك  متسًُّكا  اثبًتا  ابإلُيان  الَّذي  ُسل ِّم  للقد ِّيسني  دفعًة  واحدةً   164، هللا  حقًّا

ره  تفسريًا  ج  ، مبزيٍد  من  العمق على  وجٍه    ، ويضعه  يف  حياته  موضع  العمل  ، ي ًِّداويفس ِّ
 166. َأكمل

جيب  َأن  تُبذل  كلُّ  اجلهود  للوصول  إىل  َأكمل  طريقٍة  الستلفات  مجيع  أَعضاء  الكنيسة  إىل  
ن  والشَّهادات  اآلراء  اجلديدة  يف  اإلُيا  ، قدر  اإلمكان  ، وال  بدَّ  من  َأن  تُفسَّر  هلم  . نتائج  احلوار

كما  جيب  َأن     ، واأَلساليب  التَّعبرييَّة  اجلديدة  الَّيت  طوَّرها  احلوار  ، اجلديدة  ملا  يتضمَّنه  من  حقيقةٍ 
هذا  كلُّه  يُتيح  احلكم  يف  انعكاسات  احلوار  على    . حُياطوا  علًما  مبدى  االت ِّفاقات  املقَّتحة

  ، واملسلَّمة  إىل  مجاعة  املؤمنني  ، هم  بوديعة  اإلُيان  املوروثة  من  الرُّسلوتقدير  متسُّك  ، اجلميع
واأَلمل  َأن  تتبَّنَّ  هذه  الطَّريقة  كلُّ  كنيسٍة  وكلُّ  مجاعٍة  كنسيٍَّة    . بقيادة  اأَلكفَّاء  من  املعل ِّمني

  ، لكنسيَّة  الَّيت  يبلغ  إليها  نداء  الوحدةبل  كلُّ  الكنائس  واجلماعات  ا  ، تدخل  طرفًا  يف  احلوار
 . وأَن  تتعاون  الكنائس  يف  هذا  املسعى

تندفعان  يف    ، متاًما  كالبحث  الفكري ِّ  يف  عقيدة  اإلُيان  ، حياة  اإلُيان  وصالة  اإلُيان - 180
فوائد  احلوار  عن  طريق  اإلصغاء  عمليَّة  التَّقبُّل  هذه  الَّيت  تتيح  للكنيسة  كل ِّها  َأن  جتين  

الَّذي  يوز ِّع   »وذلك  بوحٍي  من  الرُّوح  القدس    . وحتكيم  العقل  ومن  خالل  احلياة  ، واالختبار
ه  ، 167« نعًما  خاصَّةً   ، على  املؤمنني  من  كل ِّ  مرتبةٍ  الَّذين  يتولَّون  مهمَّة    ، بطريقٍة  َأخصَّ   ، ويوج ِّ

 . التَّعليم

قد  تظهر    ، ويعتنقون  طرقًا  جديدًة  يف  التَّعبري  عن  اإلُيان  ، عندما  يُقو ِّم  الكاثوليك - 181
لها  أَهل  احلوار  على  بعض    ، يف  تصرحياٍت  منبثقٍة  عن  احلوار  املسكون ِّ  أَو  تعابري  قدُيٍة  يفض ِّ

عليهم  َأن  يظلُّوا  متنب ِّهني  للفرق  الَّذي  أَثبته    ، تعماهلافيجد ِّدون  اس  ، األَلفاظ  الالَّهوتيَّة  احلديثة

                                      
 . 2/13تسالونيكي    1  : راجع 164
 . 3يهوذا   165
 . 12الرَّقم   ، ن أ  : راجع 166
 . املرجع  نفسه 167
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الطَّريقة  الَّيت  اعتمدهتا  الكنيسة  يف  التَّعبري  عن   »بني  «   احلركة  املسكونيَّة »القرار  اجملمعيُّ  يف  
وال  سيَّما    ، عابري  املبهمةولكن  عليهم  أَيًضا  أَن  يتجنَّبوا  التَّ   . 168« وديعة  اإلُيان »و «   تعليمها

  . موضوع  جدال  ، تقليدّيًّ   ، عندما  يبحثون  عن  ات ِّفاٍق  على  القضاّي  العقائديَّة  الَّيت  ابتت
وعليهم  أَيًضا  َأن  يُراعوا  الطَّريقة  الَّيت  اعتمدها  اجملمع  الفاتيكانُّ  الثَّان  لتطبيق  هذا  التَّمييز  يف  

اتب»وَأن  يقبلوا  مبدَأ    ، عن  اإلُيان  الكاثوليكي ِّ  تعبريه    ، يف  حقائق  العقيدة  الكاثوليكيَّة«  الَّتَّ
 169. « احلركة  املسكونيَّة »الَّذي  أَتى  على  ذكره  القرار  اجملمعيُّ  يف  

يف  مسلَّمات  اإلُيان     ، ت ِّقين ِّ عمليَّة  التَّقبُّل  تفَّتض  حبثًا  فكرّيًّ  الهوتيًّا  يتميَّز  بطابعه  ال - 182
هذه  العمليَّة  ساهت  فيها    . الَّذي  تعيشه  كنيسة  اليوم  ، كما  يف  الواقع  الرَّعائي ِّ  والل ِّيَّتجي ِّ 

وّتضع  هذه  العمليَّة    . بفضل  ما  لديها  من  جدارٍة  مميَّزة  ، الكل ِّيَّات  الالَّهوتيَّة  مساهًة  الفتةً 
تها  لتوجيهات  السُّلطة  التَّعليميَّة  الرَّمسيَّة  يف  الكنيسة  الَّيت  تتحمَّل  مسؤوليَّة  احلكم  الن ِّهائي ِّ  يف  برمَّ 

فتدخل  عندئٍذ  حي ِّز  احلياة    ، وأَمَّا  األَفكار  اجلديدة  الَّيت  حتظى  ابلقبول  . التَّصرحيات  املسكونيَّة
ما  من  شأنه  َأن  يدعم  املصاحلة  مع  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة    ، ا  مانوعً   ، الكنسيَّة  وجتد ِّد

 . أُخرى

 العمل  الكتايبي  املشرتك
  170، يغذ ِّي  حياة  الكنيسة  بطرٍق  خمتلفةٍ   ، املدوَّن  يف  الكتب  املقدَّسة ،  كالُم  هللا  - 183

على  هذه  الوحدة  الَّيت  يدعو  املخل ِّص  مجيع  النَّاس   أَداٌة  ممتازٌة  بيد  هللا  القدير  للحصول  »وهو  
وهذا  الر ِّابط    ، إجالل  الكتب  املقدَّسة  هو  رابٌط  َأساسيٌّ  للوحدة  بني  املسيحي ِّني  . 171« إليها

لى  ملءِّ  ع  ، الَّيت  ينتمون  إليها  ، حَّتَّ  إن  مل  تكن  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  ، يظلُّ  قائًما
ع  َأعضاء  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة     . بعضها  مع  بعضٍ   ، الوحدة كلُّ  ما  من  شأنه  أَو  يشج ِّ

َأسابيع  الكتاب   »إذا  أَمكن  )كما  هي  العادة  يف    ، ويقرأوه  مًعا  ، على  َأن  يقرأُوا  كالم  هللا
دة  ، وحدة  الَّيت  جتمعهمكلُّ  هذا  يقو ِّي  رابط  ال   ، «( املقدَّس   ، ويفتح  قلبهم  لنعمة  هللا  املوح ِّ

إنَّ  ما  يقوم  به  املسيحيُّون  من    . ويعز ِّز  ما  يَؤدُّونه  للعامل  من  شهادٍة  مشَّتكٍة  لكلمة  هللا  املخل ِّصة

                                      
 . 62الرَّقم   ، ك ع ي  ؛ 6الرَّقم   ، ح م  : راجع 168
 . 11الرَّقم   ، مح   : راجع 169
 . 6الفصل    ، و إ  : راجع 170
 . 21الرَّقم   ، ح م 171
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  . منه  لسماع  كالم  هللا هو  شرٌط  ال  بدَّ   ، وتعميمه  يف  طبعاٍت  مالئمةٍ   ، نشر  الكتاب  املقدَّس
مع  استمرارها  يف  نشر  الكتاب  املقدَّس  يف  طبعاٍت  تراعي  قوانينها    ، إنَّ  الكنسية  الكاثوليكيَّة

يف  وضع    ، مع  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  أُخرى  ، وبطيبة  خاطرٍ   ، تساهم  أَيًضا  ، ومقتضياهتا
وما  ورد  يف  الشَّرع    ، وفًقا  ملا  حلظه  اجملمع  الفاتيكانُّ  الثَّان  ، ترمجاٍت  ونشر  طبعاٍت  مشَّتكةٍ 

شكاًل  هامًّا  من  َأشكال  اخلدمة    ، يف  هذا  املضمار  ، وتعترب  التَّعاون  املسكونَّ   172، الكنسي ِّ 
 . والشَّهادة  املشَّتكتني  يف  الكنيسة  وأَلجل  العامل

ليكيَّة  تتطوَّع  هلذا  التَّعاون  بكثرٍي  من  اأَلشكال  وعلى  كثرٍي  من  الكنيسة  الكاثو  - 184
بتأسيس    ، 1969سنة    ، وقد  أَوحى  اجمللس  احلربيُّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  . الصُّعد

اد  الكتابُّ  ال اد  الكاثوليكي ِّ  العاملي ِّ  للر ِّسالة  الكتابيَّة  )االحت ِّ وهو  جهاٌز  كاثوليكيٌّ    ، كاثوليكيُّ(االحت ِّ
موضع    ، « الوحي  اإلهلي ِّ  »هدفه  وضع  الفصل  السَّادس  من  الدُّستور  اجملمعي ِّ  يف    ، دويلٌّ  عامٌّ 

سواٌء  على  صعيد    ، حيث  تتيح  الظُّروف  ذلك  ، لتحقيق  هذا  اهلدف  ، ومن  املتمَّنَّ   ، العمل
بني  املنتدب  للشُّؤون    ، َأن  حيبَّذ  تعاوٌن  فعليٌّ   ، أَم  على  الصَّعيد  اإلقليمي ِّ  الكنائس  اخلاصَّة 

اد  . املسكونيَّة  والشَُّعب  احملل ِّيَّة  لالحت ِّ

اد    ، اجمللس  احلربيُّ  لتعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  يعمل - 185 بواسطة  اأَلمانة  العامَّة  لالحت ِّ
وهو  املنظَّمة    ، وتنميتها  مع  التَّحالف  الكتاب ِّ  العام ِّ   ، على  إقامة  عالقات  ، لكاثوليكي ِّ الكتاب ِّ  ا

ها  يف  نشر   التَّوجيهات  يف  شأن  التَّعاون  ما   »املسيحيَّة  الدُّوليَّة  الَّيت  تعاونت  اأَلمانة  العامَّة  وإّيَّ
هذه  الوثيقة  تُرسي  املبادئ  والوسائل  والتَّوجيهات    . 173« قدَّسالكتاب  امل  بني  الطَّوائف  يف  ترمجة

عن  نتائج    ، وقد  َأسفر  إىل  اليوم  . العمليَّة  هلذا  النَّمط  اخلاص ِّ  من  التَّعاون  يف  اجملال  الكتاب ِّ 
  ، تاب  وتعميم  استعمالههذه  العالقات  وهذا  التَّعاون  مع  مَؤسَّساٍت  متفر ِّغٍة  لنشر  الك  . مقنعة

وشإمكاَّنا  َأن  تسه ِّل  التَّعاون  بني  الكنائس    ، تلقى  تشجيًعا  على  كل ِّ  مستوّيت  حياة  الكنيسة
والصَّالة  والبحث    ، والتَّفقية  الد ِّيين ِّ   ، للعمل  الر ِّسايل ِّ  والتَّعليم  املسيحي ِّ   ، واجلماعات  الكنسيَّة

ُيكن  االستعانة    ، تُفضي  غالًبا  إىل  املشاركة  يف  إصدار  طبعٍة  من  الكتاب  املقدَّسوقد    . املشَّتك
أَو  استعماهلا    ، القائمة  يف  منطقٍة  ثقافيٍَّة  ما  ، ،  يف  كثرٍي  من  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة هبا

                                      
 . 1الفقرة    ، 655ق   ، م ق ك ش  ؛ 2الفقرة    ، 825ق   ، م ح ق  : راجع 172
ص   ، 65الرَّقم   ، و ممن    ، ق إالصَّادرة  يف    ، 1968لوثيقة  العام    1987طبعٌة  منقَّحٌة  يف  العام   173

150-156 . 
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مثل  هذا  التَّعاون  ُيكن  َأن  يكون  ترّيقًا    174. ة،  كالد ِّراسة  واحلياة  الل ِّيَّتجيَّ  يف  أَغراٍض  حمدَّدةٍ 
اٍه  ُأصويلٍ   َأو  أَلهداٍف  منحازةٍ   . يتصدَّى  الستعمال  الكتاب  املقدَّس  يف  اجت ِّ

شإمكان  الكاثوليك  َأن  يشاركوا  يف  َأحباٍث  كتابيٍَّة  مع  َأعضاٍء  من  كنائس  َأو  مجاعاٍت    - 186
انطالقًا  من  منط  العمل  ضمن    ، بكثرٍي  من  الطُّرق  وعلى  مستوّيٍت  خمتلفٍة  كثريةٍ   ، كنسيٍَّة  أُخرى

رين  من  ذوي  االختصاص وال  بدَّ    . هيئاٍت  متجاورٍة  أَو  راعويٍَّة  إىل  البحث  العلمي ِّ  بني  مفس ِّ
من  َأن  يرتكز  على    ، ٍد  كانعلى  َأي ِّ  صعي  ، لكي  يكتسب  صيغًة  مسكونيَّةً   ، هلذا  البحث

املواقف  العقائديَّة    ، للمشَّتكني  يف  هذه  البحوث،   وكثريًا  ما  يكشف  بوضوحٍ   . اإلُيان  ويغذ ِّيه
والفوارق  الكامنة  يف  مباحثها  وطريقة  استعماهلا    ، لدى  خمتلف  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة

وأَمَّا    . وكم  ينجم  عن  ذلك  من  خالفاٍت  يف  أتويل  بعض  النُّصوص  ، للكتاب  املقدَّس  وتفسريه
فمن  املفيد  َأن  يستعملوا  نسًخا  من  الكتب  املقدَّسة  تنب ِّههم  إىل  املواضع  الَّيت  متسُّ    ، الكاثوليك

  ، الٍص  لتعليم  الكنيسةولن  يفوهتم  َأن  يواجهوا  بتفهٍُّم  وإخ  . بعقيدة  الكنيسة  الكاثوليكيَّة
ولكن  هذا    . الصُّعوابت  واالختالفات  النَّامجة  عن  استعمال  النُّسخ  املسكونيَّة  للكتب  املقدَّسة

  . جيب  َأالَّ  حيول  دون  اعَّتافهم  مبدى  التَّقارب  مع  املسيحي ِّني  اآلخرين  يف  أتويل  الكتب  املقدَّسة
من  َأضواٍء  كاشفٍة    ، تقدير  ما  ُتكسبهم  خربة  خمتلف  الكنائس  وتقاليدها  ولسوف  يتوصَّلون  إىل

وال  بدَّ  هلم  من  أَن    . َأه ِّيًَّة  خاصَّة  ، يف  نظرهم  ، على  بعض  النُّصوص  الكتابيَّة  الَّيت  هلا
  ، للبحث  يف  قضاّي  عالقةٍ   ، يف  الكتب  املقدَّسة  ، يُفسحوا  جمااًل  لتقبُّل  منطلقاٍت  جديدةٍ 

يف  عالقته  ابأَلوضاع  البشريَّة    ، فيجدوا  يف  ذلك  حافزًا  الكتشاف  فحوى  الكالم  اإلهلي ِّ 
ما  يكمن  يف  كالم  هللا    ، يف  الفرح  ، وخيتربوا  ، الَّيت  يتقامسوَّنا  مع  إخوهتم  املسيحي ِّني  ، املعاصرة

دة  . من  قدرٍة  موح ِّ

 ٌص  ليرتجيٌَّة  مشرتكةنصو 
جيب    ، الكنائُس  واجلماعات  الكنسيَُّة  الَّيت  يقطن  َأعضاؤها  يف  حميٍط  ثقايفٍ   متجانسٍ  - 187

قانون    ، كتااًب  جيمع  أَهمَّ  النُّصوص  املسيحيَّة  )اأَلابان   ، حيث  ُيكن  ذلك  ، َأن  ُيصن ِّفوا  مًعا
الغاية  من  هذا  الكتاب  أَن    . ..(. تسبحة  ، جمدلة  اثلوثيَّة  ، قسطنطينيَّةقانون  نيقية  وال  ، الرُّسل

                                      
ويف  قرار  جممع  عقيدة  اإلُيان    ؛ 668و  659-655ق   ، م ق ك شابالت ِّفاق  مع  املبادئ  املثبَّتة  يف   174

  أ ك ريف    ، (1975آذار    19بشأن  سهر  رعاة  الكنيسة  على  الكتب  )  ، « رعاة  الكنيسة »
(1975) ،  281-284 . 
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  ، أَقلَّه  عندما  يصلُّون  مًعا  ، يف  مجيع  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  ، بطريقٍة  منتظمةٍ   ، ُيستعمل
على  نصٍ   من  املزامري  ُيستعمل  يف    ومن  احملبَّذ  أَيًضا  َأن  يُعقد  ات ِّفاقٌ   . يف  مناسباٍت  مسكونيَّة

ومن  ابب  التَّوصية  أَيًضا    . على  جمموعٍة  من  املزامري  اأَلكثر  استعماالً   ، أَقلَّه  ، َأو  ، الل ِّيَّتجيَّا
قبل    السَّعُي  إىل  عقد  ات ِّفاٍق  مماثٍل  على  اعتماد  صلواٍت  ليَّتجيٍَّة  وغريها  ترجع  إىل  عهد  الكنيسة

انيم    ، وال  بدَّ  من  التَّوصية  َأخريًا  بكتب  ترنيٍم  مشَّتكةٍ   . انشقاقها َأو  أَقلَّه  مبجموعٍة  من  الَّتَّ
اتيل  املستعملة  يف  خمتلف  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة وحُيبَّذ  أَيًضا    ، املشَّتكة  ُتضمُّ  إىل  كتب  الَّتَّ

  ، بصوٍت  واحدٍ   ، إذا  اجتمع  مسيحيُّون  للصَّالة  مًعا  . وسيقى  الل ِّيَّتجيَّةالتَّعاون  يف  تطوير  امل
 . ولكنَّها  ُتسمع  أَيًضا  يف  اأَلرض  ، إىل  السَّماء  ، وال  شكَّ   ، ترقى  ، فشهادهتم  املشَّتكة

 التَّعاون  املسكوني  يف  التَّعليم  املسيحي  
  ، يف  كل ِّ  اأَلحوال  ، الَّذي  ال  بدَّ  للكاثوليك  ، م  املسيحي ِّ  العادي ِّ ابإلضافة  إىل  التَّعلي - 188

يف  أَوضاٍع    ، على  صعيد  التَّعليم  املسيحي ِّ   ، ترى  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  َأنَّ  التَّعاون  ، َأن  يتلقَّنوه
ويقو ِّي    ، ياة  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّةُيكن  أَن  يثري  حياهتا  وح  ، من  التَّعدُّديَّة  الد ِّينيَّة

شهادًة  مشَّتكًة  حلقيقة    ، ويف  حدود  املمكن  اليوم  ، وسط  العامل  ، قدرهتا  على  َأن  تَؤد ِّي
التَّعليم   »مرتكزاُت  هذا  التَّعاون  وشروطه  وحدوده  مبيَّنٌة  يف  اإلرشاد  الرَّسويل   يف    . اإلجنيل

 : « املسيحي ِّ 

ولكنَّ    . هذه  االختبارات  جتد  هلا  مرتكزًا  الهوتيًّا  يف  العناصر  املشَّتكة  بني  مجيع  املسيحي ِّني »
بل  ال  تزال    ، شركة  اإلُيان  بني  الكاثوليك  وغريهم  من  املسيحي ِّني  مل  تبلغ  الكمال  والتَّمام

من    ، فهذا  التَّعاون  املسكونُّ  حمدودٌ   ، ومن  مثَّ   . ةخالفاٌت  عميق  ، يف  بعض  اأَلحوال  ، هناك
وال  يقوم  التَّعليم    ، هذا  . وال  جيوز  البتَّة  ّتفيضه  إىل  حد ِّه  اأَلدىن  املشَّتك  ، ذات  طبيعته

ل  إىل  احلياة  املسيحيَّة  كل ِّه  ، املسيحيُّ  فقط  على  تلقني  العقيدة وإىل    ، ابل  جيب  َأن  يُدخِّ
حيث  توجد  خربة  تعاوٍن    ، من  هنا  ضرورة  السَّهر  . املشاركة  يف  َأسرار  الكنيسة  مشاركًة  كاملة

يف  الكنيسة    ، على  َأن  تؤمَّن  للكاثوليكي ِّ   ، على  صعيد  التَّعليم  املسيحي ِّ   ، مسكون ٍ 
ٌُ  على  العقيدة  وا  ، الكاثوليكيَّة  . 175« حلياة  املسيحيَّةتنشئٌة  صاحلًة
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منطًا  من  التَّعليم  املسيحي ِّ    ، فرضت  الدَّولة  أَو  ظروٌف  خاصَّة  ، يف  بعض  البلدان - 189
  . ويتضمَّن  كتب  نصوٍص  وحمتًوى  دراسيًّا  مثب ًَّتا  ، مشَّتًكا  بني  الكاثوليك  وغريهم  من  املسيحي ِّني

وال  ُُيكن  استعمال  هذه    ، هذا  التَّعليم  تعليًما  مسيحيًّا  صحيًحا  ال  يُعترب  ، يف  هذه  اأَلحوال
إذا    ، ولكن  هذا  التَّعليم  يكتسب  قيمًة  مسكونيًَّة  حقيقيَّةً   . الكتب  يف  تعليم  العقيدة  املسيحيَّة

ى  من  الضَّروري ِّ  أَن  يبق  ، يف  هذه  احلال  . عرض  شإخالٍص  بعًضا  من  عناصر  العقيدة  املسيحيَّة
مع  تقدير  ما  يتضمَّنه  التَّعليم    ، يؤمَّن  لأَلوالد  الكاثوليك  تعليٌم  كاثوليكيٌّ  ابملعَّن  احلصري ِّ 

 . املسكونُّ  من  قيمٍة  حمتملة

غري    ابلتَّعاون  مع  َأعضاٍء  يف  دّيانتٍ   ، عندما  يُعطى  التَّعليم  املسيحيُّ  يف  املدارس - 190
ال  بدَّ  من  َأن  يُبذل  جهٌد  خاصٌّ  للتَّحقُّق  من  َأنَّ  املعتقد  املسيحيَّ  يُفسَّر  بطريقٍة    ، مسيحيَّةٍ 

  ، يف  الوقت  نفسه  ، على  َأن  تُبنيَّ   ، تنو ِّه  بوحدة  اإلُيان  بني  املسيحي ِّني  حول  معتقداٍت  َأساسيَّةٍ 
 . اعي  الَّيت  بُذلت  لتذليلهااخلالفاُت  القائمة  واملس

 التَّعاون  يف  معاهد  التَّعليم  العايل
والشَّهادة  املشَّتكة  يف  جمال  البحث  الالَّهويت ِّ    ، مثَّة  فُرٌص  مجٌَّة  للتَّعاون  املسكون ِّ  - 191

ويفو ِّق    ، الالَّهويتَّ  مثل  هذا  التَّعاون  يرفد  البحث   . وغريه  من  البحوث  املنوطة  به  ، العلمي ِّ 
ويساعد  اأَلساتذة  يف  َأن  يُعريوا  النَّاحية  املسكونيَّة  يف  املسائل    ، نوعيَّة  التَّعليم  الالَّهويت ِّ 

احلركة   »يف    ، يف  القرار  اجملمعي ِّ   ، االهتمام  الَّذي  تطلبه  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، الالَّهوتيَّة
تنشئتهم  املسكونيَّة  )أُنظر    ، على  العاملني  يف  حقل  الر ِّعاية  ، وهو  يسه ِّل  . 176« املسكونيَّة

ويساعد  املسيحي ِّني  يف  َأن  يتفحَّصوا  مًعا  املعضالت  الفكريَّة  الكربى    ، الفصل  الثَّالث(  ، أَعاله
من  خلفيٍَّة  مشَّتكٍة  من  احلكمة  واخلربة  انطالقًا    ، رجااًل  ونساءً   ، الَّيت  يواجهها  أَبناُء  اليوم

بوسعهم  َأن  ُينحوا  األَفضليَّة  ملا  ُيكن  أَن    ، وبداًل  من  َأن  يرك ِّزوا  على  اختالفهم  . املسيحيَّتني
 . من  تناغٍم  عميٍق  يف  اإلُيان  والتَّفاهم  ، بني  تعابريهم  الالَّهوتيَّة  املتنو ِّعة  ، يوجد

 ،  ويف  املرحة  األ وىل اإلكلرييكيَّات  يف أ(
التَّعاون  املسكونُّ  يف  البحث  والتَّعليم  حمبٌَّذ  أَيًضا  يف  برامج  الطَّور  االبتدائي ِّ  من   - 192

مع    ، تيف  كل ِّيَّات  الالَّهو   ، كما  أُقرَّت  يف  اإلكلرييكيَّات  ويف  املرحلة  اأُلوىل   ، التَّعليم  الالَّهويت ِّ 
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يغة  املمكنة  على  صعيد  البحث  ، َأنَّ  هذين  البحث  والتَّعليم   ، ال  يزاالن  حَّتَّ  اآلن  يف  الص ِّ
الشَّرط  اأَلساسيُّ  للتَّعاون  املسكون ِّ  على  هذه    . وعند  الَّذين  َأَّنَوا  ثقافتهم  الالَّهوتيَّة  العامَّة

هو  َأن  يكون  املشاركون  فيه  على    ، 203-196نتناوهلا  يف  الفقرات  املستوّيت  الرَّاقية  الَّيت  س
التَّثقيف  يف  اإلكلرييكيَّة  أَو  يف  املرحلة  اأُلوىل  من    . علٍم  راسٍخ  يف  إُياَّنم  ويف  تقليد  كنيستهم

على  غرار    ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة  وتُعَّن  . غايُته  تزويد  الطَّالب  هبذه  التَّنشئة  اأَلساسيَّة  ، الالَّهوت
وتنتقي    ، بوضع  الربامج  واملناهج  الَّيت  تعتربها  وافيًة  هبذا  الغرض  ، الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة

والقاعدة  يف  ذلك  َأن  يكون  َأساتذة  الدُّروس  العقائديَّة  من    . اأَلكفَّاء  من  املديرين  واملدر ِّسني
فاملبادئ  اأَلساسيَّة  يف  املدخل  إىل  احلركة  املسكونيَّة  والالَّهوت  املسكون ِّ    ، ومن  مثَّ   . ثوليكالكا

  . هي  يف  عهدة  َأساتذٌة  كاثوليك  177-وهو  جزٌء  ال  يتجزَُّأ  من  التَّنشئة  الالَّهوتيَّة  اأَلساسيَّة  -
من  حيث    ، ة  اأَلساسيَّة  ابلتَّنشئة  الالَّهوتيَّة  االبتدائيَّةفإذا  ما  ُروعيت  هذه  االهتمامات  الكنسيَّ 

أَمسى  شإمكان  الطُّالَّب  واأَلساتذة  يف  اإلكلرييكيَّات  الكاثوليكيَّة    ، هدفها  وقيمتها  ومقتضياهتا
 . خمتلفةَأن  يشاركوا  يف  التَّعاون  املسكون ِّ  أَبساليب    ، والكل ِّيَّات  الالَّهوتيَّة

القواعد  لتعزيز  التَّعاون  وتنظيمه  بني  الكاثوليك  واملسيحي ِّني  اآلخرين  يف  مستوى   - 193
جيب  َأن حتد ِّدها  سينودسات  الكنائس  الشَّرقيَّة    ، اإلكلرييكيَّة  واملرحلة  اأُلوىل  من  الدُّروس  الالَّهوتيَّة

وال  بدَّ    . وخصوًصا  يف  ما  يعود  إىل  تثقيف  املرشَّحني  للر ِّسامة  ، الكاثوليكيَّة  واجملالس  اأُلسقفيَّة
والتَّوجيهات  املقرَّرة  جيب  َأن    . إىل  اللَّجنة  املسكونيَّة  املختصَّة  ، يف  هذا  الشَّأن  ، من  االستماع

وَلمَّا     . « تنشئة  الكهنة »معي ِّ  يف  املوضوع  وفًقا  للقرار  اجمل  ، تدخل  يف  برانمج  التَّنشئة  الكهنوتيَّة
معنيًَّة  أَيًضا  هبذا  الوجه  من  التَّعاون    ، أَلعضاء  اجلمعيَّات  الرَّهبانيَّة  ، كانت  معاهد  التَّنشئة

لقرار  َأن  يساهوا  يف  وضع  أَنظمٍة  تنسجم  مع  ا  ، فعلى  الرَُّؤساء  اأَلعَلني  أَو  مندوبيهم  ، املسكون ِّ 
 . 178« مهمَّة  اأَلساقفة  الرَّاعويَّة »اجملمعي ِّ  يف  

وحَّتَّ  يف    ، شإمكان  الطُّالَّب  الكاثوليك  َأن  يتابعوا  دروًسا  خاصًَّة  يف  املَؤسَّسات - 194
بط  العامَّة  وفًقا  للضَّوا  ، يُلقيها  مسيحيُّون  من  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى  ، اإلكلرييكيَّات

ومع  التَّقيُّد  جبميع  القواعد  الَّيت  ُيكن  َأن    ، املرعيَّة  يف  التَّنشئة  املسكونيَّة  للطُّالَّب  الكاثوليك
وإذا  كان  ال  بدَّ    . يكون  قد  وضعها  سينودس  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  َأو  اجمللس  اأُلسقفي  

                                      
بشأن  التَّعليم    ، على  اأَلساقفة  و موالر ِّسالة  الَّيت  عمَّمها    ، من  هذا  الدَّليل  70الرَّقم   ، راجع  أَعاله 177

 . 214ص   ، (1986)  62الرَّقم   ، ق إيف    ، 6الرَّقم   ، املسكون ِّ 
 . 6-5  ، 35:  الرَّقم  راجع 178
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اذ  قرارٍ  ال  بدَّ  من  اعتبار  فائدة  الدَّرس    ، يف  استنساب  حضورهم  الفعلي ِّ  دروًسا  خاصَّةً   من  اّت ِّ
ومستوى  اأَلهبَّة    ، وجدارة  اأُلستاذ  وروحه  املسكونيَّة  ، الَّيت  تتمُّ  فيها  تنشئتهم  ، يف  القرائن  العامَّة

ومبقدار  ما  متتُّ  احملاضرات  أَو    . م  الرُّوحيُّ  والنَّفسان  ونضجه  ، الَّيت  يتمتَّع  به  الطُّالَّب  أَنفسهم
جيب  َأن  تُ تَّخذ  احليطة  يف  تقدير  منفعة  الطُّالَّب    ، الدُّروس  إىل  املواضيع  العقائديَّة  بصلٍة  قريبةٍ 

 . وتنمية  حاسَّتهم  املسكونيَّة  ، وال  بدَّ  من  َأن  تتحقَّق  شيًئا  فشيًئا  تنشئة  الطُّالَّب  . من  حضورها

ومن  بعد    ، من  مناهج  الكل ِّيَّات  ويف  اإلكلرييكيَّات  ، الثَّانية  والثَّالثة  ، يف  املرحلتني - 195
ُيكن  َأن  يُدعى  َأساتذٌة  من  كنائس  ومجاعاٍت     ، َأن  يكون  الطُّالَّب  قد  َأَّنَوا  تنشئتهم  اأَلساسيَّة

إىل  إلقاء  حماضراٍت  يف  املواقف  العقائديَّة  املعتمدة  يف  الكنائس  واجلماعات  الَّيت    ، أُخرى  كنسيَّةٍ 
  . وذلك  تكملًة  للتَّنشئة  املسكونيَّة  الَّيت  يتلقَّاها  الطُّالَّب  من  َأساتذهتم  الكاثوليك  ، ينتمون  إليها

دروًسا  يف  اللُّغات  مثاًل  أَو  يف  وسائل    ، يُلقوا  دروًسا  تقنيَّةً  أُولئك  اأَلساتذة  شإمكاَّنم  أَيًضا  َأن 
وعلى  اجملالس  اأُلسقفيَّة  وسينودسات    . إخل ، أَو  يف  االجتماعات  الد ِّينيَّة  ، االت ِّصال  االجتماعي ِّ 

لدرجة  التَّطوُّر    ، نظيم  هذه  املسأَلةيف  حتديد  القواعد  لت  ، الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  َأن  تتنبَّه
وحلالة  العالقات  بني  الكاثوليك  والكنائس  واجلماعات    ، الَّيت  حقَّقتها  احلركة  املسكونيَّة  يف  بالدها

الضَّوابط    ، يف  منطقتهم  ، وعليها  َأن  حتد ِّد  خصوًصا  كيف  تطبَّق  179. الكنسيَّة  اأُلخرى
وال    180. للنَّظر  يف  كفاءة  املدر ِّسني  ومدَّة  تعليمهم  ومسؤوليَّتهم  عن  حمتوى  الدُّروس  ، الكاثوليكيَّة

بدَّ  هلا  أَيًضا  من  َأن  ُتصدر  تعليماٍت  يف  شأن  الطَّريقة  الَّيت  يستطيع  هبا  الطُّالَّب  الكاثوليك  َأن  
  ، وأَمَّا  اأَلساتذة  املدعوُّون  . ه  من  تعليٍم  يف  هذه  الدُّروسما  يتلقَّون  ، يف  جُممل  برانجمهم  ، يُدرجوا

  ، إذا  اقتضى  اأَلمر  ، على  املؤسَّسات  الكاثوليكيَّة  أَن  تنظ ِّم  . « احملاضرين  الضُّيوف »فيلقَّبون  ب  
اجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ندواٍت  ودروًسا  لتحديد  موقع  التَّعليم  الَّذي  يُلقيه  حماضرو  الكنائس  و 

إىل  إلقاء    ، يف  ظروٍف  مماثلةٍ   ، ويُطلب  من  اأَلساتذة  الكاثوليك  املدعو ِّين  . يف  احمليط  الد ِّراسي  
  ، عن  رًضى  ، َأن  خيضعوا  ، حماضراٍت  يف  اإلكلرييكيَّات  واملعاهد  الالَّهوتيَّة  التَّابعة  لكنائس  أُخرى

على  صعيد  التَّنشئة    ، عندما  يراعي  مصاحل  كل ِّ  كنيسةٍ   ، تبادل  اأَلساتذة  هذا  . شُّروطلنفس  ال
يصبح  شكاًل    ، وال  سيَّما  املدعو ِّين  منهم  للخدمة  الرَّاعويَّة  ، الالَّهوتيَّة  اأَلساسيَّة  املعطاة  أَلعضائها
ويَؤد ِّي  شهادًة  مشَّتكًة  تعكس  اهتمام  املسيحي ِّني  إلاتحة    ، فعَّااًل  من  َأشكال  التَّعاون  املسكون ِّ 

 . تعليٍم  صحيٍح  يف  كنيسة  املسيح
                                      

 . آ 10الرَّقم    ، املرجع  املذكور  أَعاله  ، ... التَّعليم  الر ِّسالة  بشأن  ، و م  : راجع 179
 . املرجع  نفسه 180
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 يف  املعاهد  العليا  ومراكز  البحث  الالَّهوت   ب(
،  وَأساتذة  الصُّفوف   جمال  التَّعاون  املسكون ِّ  يتَّسع  للمنصرفني  إىل  البحث  الالَّهويت ِّ  - 196

فما  َأحرزه  املشاركون  )من    . الية  َأكثر  منه  يف  مستوى  اإلكلرييكيَّة  أَو  الصُّفوف  الثَّانويَّةالع
يف  حضن     ، من  نضٍج  فكريٍ   ودروٍس  عليا  تتناول  اإلُيان  والالَّهوت  ، ابحثني  وَأساتذة  وطالَّب(

ال  ُُيكن  توقُّعها  ممَّن  ال  يزالون    ، غاية  اأَله ِّيَّة  ُيضفي  على  تعاوَّنم  ضمانًة  وثروًة  يف  ، كنيستهم
 . منصرفني  إىل  التَّعليم  الثَّانوي ِّ  أَو  إىل  مناهج  اإلكلرييكيَّة

ويتقامسوَّنا    ، يقوم  التَّعاون  على  خرباء  يتبادلون  حبوثهم  ، على  صعيد  الدُّروس  العليا - 197
ومتارسه  هيئاٌت  ومجعيَّاُت  خرباء  منتدبٌة  هلذا    ، ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  أُخرىمع  خرباء  من  كنائس  

ضمن  خمتلف  اأَلجهزة  العالقيَّة  الَّيت  اتَّفقت  على  إنشائها    ، بوجٍه  مميَّز  ، ويتمَّ   . الغرض
تساعد    ، ن  الَّذي  تعز ِّزههذه  العالقات  والتَّعاو   . مَؤسَّساٌت  من  كنائس  خمتلفٍة  لدرس  الالَّهوت

وشإمكاَّنا  َأن    . يف  إضفاء  صبغٍة  مسكونيٍَّة  على  كل ِّ  ما  تقوم  به  املَؤسَّسات  الشَّريكة  من  نشاط
وأَمكنٍة  وطاقاٍت  ُأخرى  تعود  على  الباحثني    ، تعمد  إىل  تبادل  َأساتذٍة  ومكتباٍت  ودروسٍ 

 . أَبجل ِّ  الفائدة واملعل ِّمني  والدَّارسني 

يف  إطار    ، لفائدة  املعاهد  الَّيت  أُنشئت  ، بطريقٍة  خاصَّةٍ   ، التَّعاون  املسكونُّ  حمبَّذٌ  - 198
َأو  ملمارسة  احلركة  املسكونيَّة    ، والتَّنشئة  املخصَّصة  لالَّهوت  املسكون ِّ   ، الكل ِّيَّات  الالَّهوتيَّة  القائمة

هذه  املعاهد    . وهو  حمبٌَّذ  أَيًضا  يف  املعاهد  املستقلَّة  املنشأَة  هلذا  الغرض  عينه  . الرَّعائي    يف  جماهلا
تزداد  فاعليَّتها  كثريًا    ، مع  إمكان  انتمائها  إىل  كنائس  خاصَّة  أَو  إىل  مجاعاٍت  كنسيَّةٍ   ، اأَلخرية

من  الوجهة    ، ومن  املفيد  . املعاهد  التَّابعة  لكنائس  ُأخرى  إذا  تعاونت  بنشاٍط  مع  مثيالهتا  من
َأن  ينضمَّ  إىل  املعاهد  املسكونيَّة  َأعضاٌء  من  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  أُخرى    ، املسكونيَّة

 . يكونون  يف  عداد  َأساتذهتا  أَو  طالَّهبا

هويت ِّ  هذه  املعاهد  واأَلجهزة  اهلادفة  - 199 ًُ   ، إىل  التَّعاون  املسكون ِّ  يف  إطار  البحث  الالَّ
هون  املَؤسَّسات  املعنيَّة  هبا  ، عادةً   ، جيب  َأن  يوكل  إنشاؤها  وإدارهتا ويعملون    ، إىل  الَّذين  يوج ِّ

لتفعيل  نشاطها    ، دَّ  هلاوال  ب  . على  َأن  تتمتَّع  بقدٍر  من  احلر ِّيَّة  اأَلكادُييَّة  املشروعة  ، فيها
ابط  الوثيق  مع  سلطات  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  الَّيت  تنتمي    ، املسكون ِّ  من  َأن  تعمل  ابلَّتَّ

ملتحًقا  بكل ِّيٍَّة  الهوتيٍَّة  تنتمي  إىل    ، وإذا  كان  املعهد  املنضمُّ  إىل  هيئات  التَّعاون  هذه  . إليها
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فعالقته  ابلسُّلطات    . أَو  أَقامتها  الكنيسة  مَؤسَّسًة  مفصولًة  حتت  سلطتها  ، الكاثوليكيَّةالكنيسة  
 . حتد ِّدها  قوانني  االت ِّفاق  يف  شأن  التَّعاون  ، الكنسيَّة  يف  ممارسة  النَّشاط  املسكون ِّ 

بعض  الكنائس    ، ا  وإدارهتا  مًعاالَّيت  توىلَّ  إنشاءه  ، املعاهد  املتعد ِّدة  الطَّوائف - 200
هلا  فاعليٌَّة  مميَّزٌة  يف  معاجلة  املسائل  الَّيت  تستقطب  اهتمام  مجيع    ، واجلماعات  الكنسيَّة

  ، البحوث  املشَّتكة  يف  مثل  قضاّي  النَّشاط  الر ِّسايل ِّ  والعالقات  ابأَلدّين  عري املسيحيَّة  . املسيحي ِّني
ويف    ، واهلندسة  والفن ِّ  املقدََّسني  ، واستعمال  وسائل  االت ِّصال  االجتماعي ِّ   ، والكفر  واإلحلاد

كلُّ  هذه     . والالَّهوت  الرَّعائي    ، تفسري  الكتب  املقدَّسة  واتريخ  اخلالص  ، مضمار  الالَّهوت
  . املسيحي ِّني  يف  طريق  التَّقدُّم واعتماد  خطٍط  تدفع  وحدة   ، البحوث  تساهم  يف  حل ِّ  مشكالتٍ 

جيب  َأن  حُتدَّد  بوضوٍح    ، حيال  سلطات  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  ، مسؤوليَّة  هذه  املعاهد
 . يف  أَنظمتها

  ، ُيكن  إنشاُء  مجعيَّاٍت  ومعاهد  تتوخَّى  البحث  املشَّتك  يف  مسائل  الهوتيٍَّة  ورعائيَّةٍ  - 201
هؤالء  اخَلَدمة  يناقشون  وحيل ِّلون    . وم  هبا  َخَدمٌة  من  خمتلف  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّةيق

وجوَه    ، وشإشراف  ومساعدة  خرباء  يف  جماالٍت  خمتلفةٍ   ، يف  إطار  مجاعاهتم  اخلاصَّة  ، مًعا
 . مساهتها  يف  الشَّهادة  املسيحيَّة  املشَّتكةو   ، يف  مداها  املسكون ِّ   ، خدمتهم  النَّظريَّة  والعمليَّة

ُيكن  َأن    ، جمال  الدَّرس  والبحث  يف  املعاهد  املعنيَّة  ابلنَّشاط  والتَّعاون  املسكونيَّني - 202
صر  يف  أَو  َأن  ينح  ، َأو  َأن  ينحصر  يف  مسائل  خاصٍَّة  برمَّته  ، ُيتدَّ  إىل  الواقع  املسكون ِّ  برمَّته
إذا  ّتصَّص  بعض  املعاهد  يف  دراسة  مادٍَّة  مسكونيٍَّة  حمدَّدٍة    . مسائل  خاصَّة  تُدرُس  شإمعان

وسائل  املسائل  املذكورة  يف  الفقرة    ، اللَّجنة  األَنكليكانيَّة  ، الربوتستنتيَّة  ، )التَّقليد  اأُلرثوذكسيُّ 
َأن  تتمكَّن  هذه  املعاهد  من  معاجلة  هذه  املادَّة  يف  سياق  احلركة    فمن  اأَله ِّيَّة  مبكانٍ   . (200

 . وكل ِّ  املسائل  اأُلخرى  املرتبطة  هبذا  املوضوع  ، املسكونيَّة  كل ِّها

  ، تشجَّع  املَؤسَّسات  الكاثوليكيَّة  على  َأن  تدخل  يف  عضويَّة  مجعيَّاٍت  مسكونيَّةٍ  - 203
  ، وتوفرُي  تنشئٍة  َأجود  للمستعد ِّين  للخدمة  الرَّاعويَّة  ، ويُر  مستوى  التَّعليم  الالَّهويت ِّ هدُفها  تط

ب  . وتعاوٍن  أَفضل  بني  مَؤسَّسات  التَّعليم  العايل مبا  تقَّتحه  اليوم    ، كذلك   ، وعليها  َأن  ترح ِّ
  ، من  جتميع  معاهد  خمتلفٍة  اتبعٍة  هلا  ، والالَّطائفيَّةِّ سلطاُت  اجلامعات  العامَّة    ، مبزيٍد  من  اإلحلاح

واملساهة  يف  التَّعليم  يف  هذه    ، االنتساب  إىل  هذه  اجلمعيَّات  املسكونيَّة  . لدراسة  الشُّؤون  الد ِّينيَّة
يف  جماالت    ، املشروعةجيب  َأن  يكفال  للمعاهد  الكاثوليكيَّة  استقالليَّتها    ، املعاهد  املتضامَّة
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للطُّالَّب    ، والتَّنشئة  الرُّوحيَّة  والكهنوتيَّة  ، واحملتوى  العقائدي ِّ  يف  املواد ِّ  التَّعليميَّة  ، املناهج  الد ِّراسيَّة
 . املستعد ِّين  للر ِّسامة  الكهنوتيَّة

 التَّعاون  الرَّاعويي  يف  َأوضاع   خاصَّة
وتُبَّن  بطريقٍة  ال  بديل    ، نيسٍة  وكلُّ  مجاعٍة  كنسيٍَّة  تُعَّن  برعاية  َأعضائهافيما  كلُّ  ك - 204

أَوضاٌع  ُيكن  َأن  تتوفَّر    ، وال  شكَّ   ، هناك  ، على  يد  الَّذين  خيدمون  مجاعاهتا  احملل ِّيَّة  ، منها
لو  شاء  املعتَمدون  الرَّاعويُّون  َأن    ، فعلبطريقٍة  أَ   ، فيها  للمسيحي ِّني  تلبيُة  حاجتهم  الد ِّينيَّة

ُيكن  َأن  ُيارس  بنجاٍح  يف  رعاية    ، هذا  النَّمط  من  التَّعاون  املسكون ِّ   . يتضافروا  يف  العمل
ناعيَّة  الكربى  ، واجلامعات  ، املستشفيات  والسُّجون  وقوى  اجليش وهو  فعَّاٌل    . واجملمَّعات  الص ِّ

ال  بدَّ  من  الد ِّقَّة    . ًضا  عندما  يُدخل  اللَّمسة  املسيحيَّة  إىل  عامل  وسائل  االت ِّصال  االجتماعي  أَي
يف  تنسيق  هذه  اخلدمات  املسكونيَّة  اخلاصَّة  مع  الُبَّن  الرَّعائيَّة  احملل ِّيَّة  يف  كل ِّ  كنيسٍة  ومجاعٍة   

ومتارس    ، سهولٍة  إذا  كانت  هذه  الُبَّن  مطبوعًة  ابلرُّوح  املسكون ِّ  وهذا  يتحقَّق  أَبكثر   . كنسيَّة
  . التَّعاون  املسكونَّ  مع  الوحدات  احملل ِّيَّة  الَّيت  توازيها  لدى  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى

يف  مثل  هذه  اأَلحوال    ، اأَلسرار  اأُلخرىوال  سيَّما  خدمة  اإلفخارستيَّا  و   ، وأَمَّا  اخلدمة  الل ِّيَّتجيَّة
فيجب  َأن  تُراعى  فيها  القواعد  الَّيت  تسنُّها  كلُّ  كنيسٍة  أَو  مجاعٍة  كنسيٍَّة    ، من  التَّعاون

ليل  . أَلعضائها  . هذه  القواعد  جيدها  الكاثوليك  يف  الفصل  الرَّابع  من  هذا  الدَّ

 شاط  الر ِّسايل  التَّعاون  يف  النَّ 
حتمل  يف  ذاهتا  الطَّابع    ، الشَّهادة  املشَّتكة  املنبثقة  من  مجيع  َأشكال  التَّعاون  املسكون ِّ  - 205

والواقع  َأنَّ  احلركة  املسكونيَّة  قد  رافقت  ما  حقَّقته  مجاعاٌت  كثريٌة  من  إعادة  اكتشاف    . الر ِّسايل  
إنَّ  التَّعاون  املسكونَّ  يُظهر  للعامل  َأنَّ  الَّذين  يؤمنون    . الَّذي  تتميَّز  به  الكنيسة الطَّابع  الر ِّسايل ِّ 

  ، شإقداٍم  ورجاءٍ   ، بوسعهم  َأن  يسَعوا  ، وقد  صاروا  أَبناء  هللا  َأب  اجلميع  ، ابملسيح  وحيَيون  بروحه
ال  شكَّ    . كاإلُيان  واملمارسة  الد ِّينيَّة   ، مسائل  حسَّاسةٍ   حَّتَّ  يف  ، إىل  تذليل  اخلالفات  البشريَّة

  181. ُتكو ِّن  عقبًة  كَأداٍة  حتول  دون  جناح  البشارة  ابإلجنيل  ، َأنَّ  اخلالفات  القائمة  بني  املسيحي ِّني
ن  املعثرة  وتعزيز  مصداقيَّة  هلا  وزٌن  كبرٌي  يف  التَّعويض  ع  ، الَّيت  بُذلت  لتذليلها  ، ولكنَّ  اجلهود

 . مجيع  النَّاس  ومجيع  اأَلشياء  ، هو  الَّذي  جيمع  يف  الوحدة  ، املسيحي ِّني  الَّذين  يُعلنون  َأنَّ  املسيح
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رين  ، علينا » مهم  وتباعد  بينهم    ، ألَتباع  املسيحن  نعكس  أَ   ، بصفتنا  مبش ِّ ال  صورة  قوٍم  تقس ِّ
مستعد ِّين  للتَّالقي  مبنًأى  عن    ، بل  صورة  َأشخاٍص  انضجني  يف  اإلُيان  ،   تبين  شيًئانزاعاٌت  ال

إنَّ  مصري  البشارة    ، نعم  . وابحثني  عن  احلقيقة  حبثًا  مشَّتًكا  خالًصا  ونزيًها  ، املشادَّات  الرَّاهنة
  ، مصدُر  مسؤوليَّةٍ   ، َلَعْمري  ، وهذا  . يها  الكنيسةبشهادة  الوحدة  الَّيت  تَؤد ِّ   ، بال  مراءٍ   ، مرتبطٌ 

 . 182« ولكنَّه  مصدُر  تعزيٍة  أَيًضا

ركيزة  التَّعاون  املسكون ِّ    . الشَّهادة  املسكونيَّة  ُُيكن  َأن  نَؤد ِّيها  عِّرب  النَّشاط  الر ِّسايل   - 206
َأساس  املعموديَّة  وتراث   »  : لنَّظر  إىل  الكاثوليكاب  ، مع  املسيحي ِّني  اآلخرين  يف  الر ِّسالة  هي

الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  الَّيت  تقود  املؤمنني  إىل    . 183« اإلُيان  املشَّتك  يف  ما  بيننا
م  إىل  الشَّركة  تقوده  ، عِّرب  املعموديَّة  ابسم  اآلب  واالبن  والروُّح  القدس  ، اإلُيان  ابملسيح  املخل ِّص

.  ال  شكَّ  َأنَّ  الكاثوليك   بينهم  وبني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، وإن  على  نقصٍ   ، احلقيقيَّة  القائمة
ا  يف  َأن  ينضمَّ  إليهم  مجيع  املدعو ِّين  إىل  اإلُيان  املسيحي ِّ  يف  الشَّركة  الكاملة    ، يرغبون  جدًّ

َأنَّ  مثَّة  أانًسا    ، مع  ذلك  ، ولكنَّهم  يُقرُّون  . يف  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  ، حسب  إُياَّنم  ، القائمة
َأن  يقضوا  حياهتم  املسيحيَّة  كلَّها  يف  كنائس  أَو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ال    ، ترى  هلم  العناية  اإلهليَّة

اإلُيان  احليَّ  لدى    ، حبرٍص  ودقَّةٍ   ، ن  حيَّتمواوعلى  الكاثوليك  أَ   . تتوفَّر  لديها  الشَّركة  الكاملة
 . وجيذلوا  ملا  حتق ِّقه  نعمة  هللا  فيها  ، الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  الَّيت  تنادي  ابإلجنيل

  بشرط  َأن  ال -جيوز  للكاثوليك  َأن  ينضمُّوا  إىل  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى   - 207
يف    -َأيَّ  موقف  احنياٍز  َأو  عداٍء  سافٍر  للكنيسة  الكاثوليكيَّة   ، يف  نشاطها  التَّبشريي ِّ   ، تتَّخذ

  . الَّيت  تقوم  هبا  مجيع  الكنائس  الشَّريكة  ، تنظيماٍت  أَو  برامج  دعٍم  مشَّتٍك  للنَّشاطات  الر ِّساليَّة
َأالَّ  تُنقل  إىل  اأَلماكن  الَّيت  يُبشَّر    ، يتوخَّاها  هذا  النَّمط  من  التَّعاونَأحد  اأَلهداف  اخلاصَّة  الَّيت  

ياسيَّة  الَّيت  تسبَّبت  يف    ، وأُنشئت  فيها  كنائس  ، فيها  ابإلجنيل العوامل  البشريَّة  والثَّقافيَّة  والس ِّ
قاقي ِّ  ومعامله  التَّارخييَّة  وتركت  بصماهتا  ، الن ِّزاعات  اأَلصليَّة  بني  الكنائس اث  الش ِّ إنَّ    . على  الَّتُّ

جيب  أَن    ، الَّذين  أَوفدهتم  مجعيَّاٌت  رساليٌَّة  للمساعدة  يف  أتسيس  كنائس  جديدٍة  وإمنائها
  ، ًها  خاصًّاوينبغي  على  اأَلساقفة  َأن  يتنبَّهوا  لذلك  تنب ُّ   . يتحسَّسوا  هذا  املقتضى  حتسًُّسا  خاصًّا

ةٍ   ، ويرجع  إليهم  َأن  حيد ِّدوا  هل  من  الضَّروري ِّ  التَّشديد على  بعض  القضاّي    ، بصورٍة  ملحَّ

                                      
 . 77الرَّقم   ، إ إ 182
 . املرجع  نفسه 183



89 

  . الَّيت  خيتلف  فيها  الكاثوليك  مع  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  اأُلخرى  ، العقائديَّة  واأَلخالقيَّة
ال    ، ولكن  هذا  جيب  َأن  يتمَّ   . ى  ضرورة  معاملة  الكاثوليك  ابملثلوشإمكان  هذه  اأَلخرية  َأن  تر 

وال  بدَّ  للمرتد ِّين  جديًدا  إىل    184. بل  يف  احملبَّة  واالحَّتام  املتبادل  ، بروح  اهلجوميَّة  والتَّشيُّع
 . من  َأن  حيَظوا  بَّتبيٍة  حريصٍة  على  الرُّوح  املسكون    ، اإلُيان

وقد  أَقَصوا  كلَّ  مظهٍر  من  مظاهر  الالَّمباالة  والبلبلة  يف    ، حبيث  يتمكَّن  الكاثوليك »
وفًقا  أَلحكام  القرار    ، من  َأن  يتعاونوا  َأخوّيًّ  مع  اإلخوة  املنفصلني  ، لبغيضةة  اواملزامح  ، العقيدة

بشهادة  إُياٍن  مشَّتكٍة  ابهلل  وبيسوع    ، قدر  املستطاع  ، وذلك  . « ةاحلركة  املسكونيَّ  »اجملمعي ِّ  يف  
 . 185« وبتضافر  اجلميع  يف  الشُّؤون  االجتماعيَّة  والت ِّقنيَّة  والثَّقافيَّة  والد ِّينيَّة  ، املسيح  أَمام  األُمم

لة  من   ضرورُة  التَّعاون  املسكون ِّ  تتَّضح  خصوًصا  يف  الر ِّسالة  لدى  اجلماهري  - 208 املتنص ِّ
شهادًة  مشَّتكًة    ، منذ  اآلن  ، إنَّ  قدرة  املسيحي ِّني  على  َأن  يَؤدُّوا  . مسيحيَّتها  يف  عاملنا  املعاصر

قد  تكون  دعوًة  قويًَّة    ، على  ما  هم  عليه  حَّتَّ  اآلن  من  انقسامٍ   186، حلقائق  اإلجنيل  اأَلساسيَّة
فالسَّعي  املشَّتك  إىل  معرفة  َأشكال  اإلحلاد    . ن  لُيجد ِّد  ثقته  ابإلُيان  املسيحي  إىل  اجملتمع  املعلمَ 

قد  يعودان  جبزيل    ، واالهتمام  املشَّتك  هبذه  اآلفات  ، واملاد ِّيَّة  النَّاشطة  يف  عامل  اليوم  ، والعلمنة
 . الفائدة  على  الر ِّسالة  املسيحيَّة  يف  العامل  املعاصر

ال  بدَّ  من  إفساح  جماٍل  رحٍب  للتَّعاون  بني  أَعضاء  خمتلف  الكنائس  واجلماعات   - 209
يف  فحوى  الر ِّسالة  املسيحيَّة    -الَّذي  ال  بدَّ  منه  دائًما  -الكنسيَّة  على  صعيد  البحث  الفكري ِّ  

ويف  املعضلة  العامَّة  املطروحة  على    ، خرىوطريقة  مد ِّ  حوار  اخلالص  مع  أَعضاء  الد ِّّيانت  األُ 
والت َّيَّارات  الفكريَّة  الرَّائجة  يف  العامل    ، صعيد  العالقة  بني  إعالن  إجنيل  املسيح  والث ِّقافات

 . املعاصر

 التَّعاون  املسكوني  يف  احلوار  مع  الد َِّيَنت  األ خرى
ال  تزال  على  تزايٍد  يف  عامل    ، وأَفراٍد  من  دّيانٍت  ُأخرى االت ِّصاالت  بني  مسيحي ِّني  - 210

هذه  االت ِّصاالت  ّتتلف  جذرّيًّ  عن  االت ِّصاالت  القائمة  بني  الكنائس  واجلماعات    . اليوم
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لَّيت  جتدر  وا  ، الَّيت  هتدف  إىل  ترميم  الوحدة  الَّيت  أَرادها  املسيح  بني  مجيع  أَتباعه  ، الكنسيَّة
ولكن  هذه  العالقات  املسكونيَّة  تتأَثَّر  يف  الواقع  كثريًا  ابلعالقات    . تسميُتها  ابلعالقات  املسكونيَّة

كما  َأنَّ  هذه  تَؤث ِّر  هي  أَيًضا  يف  العالقات  املسكونيَّة  الَّيت  تساعد  املسيحي ِّني     ، بغري  املسيحي ِّني
هذه  االت ِّصاالت  بغري  املسيحي ِّني  ُتكو ِّن  جزًءا  الفًتا  يف  التَّعاون    . ة  القائمة  بينهميف  تعميق  الشَّرك

يف  كل ِّ  ما  يُبذل  لتطوير  العالقات  الد ِّينيَّة    ، بوجٍه  خاص ٍ   ، وتصحُّ  هذه  املالحظة  ، املسكون ِّ 
 . املميَّزة  ابلشَّعب  اليهودي  

ُتصدرها  جلنة  العالقات  الد ِّينيَّة    ، ن  العالقات  الكاثوليكيَّة  ابليهودالتَّوجيهاُت  يف  شأ
فُيصدرها  اجمللس  احلربيُّ  للحوار  بني    ، وأَمَّا  العالقات  أبَعضاَء  من  دّيانٍت  أُخرى  . ابليهوديَّة

ع  َأعضاَء  من  كنائٍس  أَو  مجاعاٍت   يستطيع  الكاثوليك  َأن  ينتهزوا  فرًصا  كثريًة  للتَّعاون  م  . اأَلدّين
عندما  يُقيمون  عالقاٍت  دينيًَّة  مع  اليهود  َأو  يف  ات ِّصاالهتم  أَبعضاَء  من  دّيانٍت    ، كنسيٍَّة  ُأخرى

ليهود  مثَّة  جماالٌت  كثريٌة  تُتيح  للمسيحي ِّني  جمال  التَّعاون  مع  ا  . وفًقا  للتَّوجيهات  املناسبة  ، أُخرى
أَمَّا  التَّعاون    . والتَّعصُّب  الد ِّيين ِّ  والتَّحيُّز  ، كمكافحة  الالَّساميَّة  مثالً    ، يف  حواٍر  وعمٍل  مشَّتكٍ 

من  مثل  قضاّي  العدالة    ، فُيمكن  َأن  يتوخَّى  تعزيز  اأَلهداف  الد ِّينيَّة  ، مع  مؤمنني  آخرين
كما  ُيكن  َأن  يواجه  أَيًضا  كثريًا  من     ، عيليَّة  واحَّتام  األَقل ِّيَّاتودعم  احلياة  ال  ، والسَّالم

يستطيع    ، يف  هذه  العالقات  ما  بني  اأَلدّين  . املعضالت  اجلديدة  الَّيت  يشكو  منها  عصران
ويساهوا  هكذا  يف  إدراج    ، املسيحيُّون  َأن  يستعينوا  مًعا  مبصادرهم  الكتابيَّة  والالَّهوتيَّة  املشَّتكة

 . وحدهتم  املسيحيَّة  ، بطريقٍة  تعز ِّز  يف  الوقت  نفسه  ، رؤيتهم  املسيحيَّة  يف  هذا  اإلطار  املوسَّع

 التَّعاون  املسكوني  يف  احلياة  االجتماعيَّة  والثَّقافيَّة
يف  نظر  الكنيسة    ، ثَّقافيَّة  يُكو ِّنالتَّعاون  املسكونُّ  يف  احلياة  االجتماعيَّة  وال - 211

احلركة   »ويَعترُب  القرار  اجملمعيُّ  يف    . وجًها  هامًّا  من  العمل  اهلادف  إىل الوحدة  ، الكاثوليكيَّة
د  مجيع  املعمَّدين«   املسكونيَّة   ، ولذا  187. َأنَّ  هذا  التَّعاون  يُعرب ِّ  بوضوٍح  عن  الر ِّابط  الَّذي  يُوح ِّ

ع  ويدعم  َأشكااًل  ملموسًة  من  التَّعاون  : فهو  يشج ِّ

وال  سيَّما  حيث    ، جيب  تعزيزه  بال  انقطاعٍ   ، الَّذي  ترسَّخ  يف  بلداٍن  عديدةٍ هذا  التَّعاون   »
وإمَّا    ، ن  حقَّ  قدرهإمَّا  ابلعمل  على  تقدير  اإلنسا  ، التَّطوُّر  االجتماعيُّ  َأو  الت ِّقينُّ  آخٌذ  جمراه

                                      
 . 12الرَّقم   ، ح م  : راجع 187
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أَو  شإمناء  العلوم    ، أَو  مبواصلة  تطبيق  مبادئ  اإلجنيل  االجتماعيَّة  ، ابلسَّعي  إىل  نشر  راية  السَّالم
كاجلوع     : َأو  بتأمني  العالجات  من  كل ِّ  نوٍع  ملعاجلة  أَوصاب  عصران  ، والفنون  يف  جوٍ   مسيحي ٍ 

 . 188« وعدم  التَّساوي  يف  توزيع  الثَّروات  ، وأَزمة  السَّكن  ، هل  والفقرواجل  ، والكوارث

يف    ، أَبن  يتمَّ  التَّعاون  املسكونُّ  يف  احلياة  االجتماعيَّة  والثَّقافيَّة  ، ويقضي  املبدأُ  العامُّ  - 212
وإذا  مل  يقَّتن  هذا  التَّعاون    . جممل  اإلطار  الَّذي  جيري  فيه  السَّعُي  إىل  وحدة  املسيحي ِّني

فقد  يصطبغ  بصبغة  املصاحل    ، وال  سيَّما  الصَّالة  واملشاركة  الرُّوحيَّة  ، أَبشكاٍل  مسكونيٍَّة  أُخرى
ياسيَّة  احملضة بدَّ    ال  ، ومن  مثَّ   . وُُيسي  هذا  عائًقا  يف  الطَّريق  إىل  الوحدة  ، اإليديولوجيَّة  أَو  الس ِّ

من  َأن  ُيشرف  عليه  اأُلسقف  احملل ِّيُّ  َأو  سينودس  الكنائس  الشَّرقيَّة  الكاثوليكيَّة  أَو  جملس  
 . إشرافهم  على  سائر  أمناط  النَّشاط  املسكون    ، اأَلساقفة

در  بعضهم  َأن  يُبا  ، يسهل  على  مجيع  املؤمنني  ابملسيح  ، من  خالل  هذا  التَّعاون - 213
وقد  َأكَّد    189. وُُيه ِّدوا  الطَّريق  إىل  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  ، مبزيٍد  من  التَّعارف  والتَّقدير  ، بعًضا

  190. التزاَم  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  التَّعاون  املسكون    ، يف  غري  مناسبةٍ   ، البااب  يوحنَّا  بولس  الثَّان
أَمني  عام     ، والدُّكتور  فيليب  بوتر  ، ه  عربَّ  عنه  الكردينال  جوهان ِّس  فيليرباندسهذا  املوقف  نفسُ 

مبناسبة  زّيرة  اأَلب  اأَلقدس  ملركز  اجمللس    ، جملس  الكنائس  العاملي ِّ  يف  تصرحيهما  املشَّتك
ليل  املسكونُّ  بعًضا  من  يقَّتح  الدَّ   ، من  هذا  املنظار  1984.191سنة    ، يف  جنيف  ، العاملي ِّ 

 192. ولكن  من  غري  َأن  يدَّعي  استيفاء  اأَلمثلة  ، على  خمتلف  اأَلصعدة  ، مناذج  التَّعاون

 التَّعاون  يف  البحث  املشرتك  يف  الشيؤون  االجتماعيَّة  واأَلخالقيَّة أ(
ابلتَّعاون  مع  كنائس  ومجاعاٍت  كنسيٍَّة    ، ةشإمكان  اجملالس  اأُلسقفيَّة  اإلقليميَّة  والوطنيَّ  - 214

َأن  تُنشئ  هيئاٍت  هدُفها  التَّعبري  املشَّتك  عن  القيم    ، وحَّتَّ  مع  جمالس  كنسيَّة  ، أُخرى
قد  تصبح  منطلًقا    ، ،  يف  متحيص  األُمور هذه  الطَّريقة  املشَّتكة  . مسيحيًّا  وإنسانيًّا  ، اأَلساسيَّة

                                      
 . املرجع  نفسه 188
 . املرجع  نفسه 189
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وقد  تُنم ِّي  اجلانب  اأَلخالقيَّ    ، امًّا  ملعاجلة  شؤوٍن  اجتماعيٍَّة  وَأخالقيٍَّة  من  الوجهة  املسكونيَّةه
 . الَّيت  ينعم  هبا  خمتلف  الكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة  ، واالجتماعيَّ  يف  الشَّركة  اجلزئيَّة

يَّة    ، وحضارة  احملبَّة  ، ثقافٍة  مسيحيَّةٍ مثُل  هذا  البحث  املشَّتك  يهدف  إىل  تنمية   وتلك  األََنسِّ
  لبناءِّ   . املسيحيَّة  الَّيت  تناوهلا  البابوان  بولس  السَّادس  ويوحنَّا  بولس  الثَّان  يف  غري  حديٍث  هلما

  ، ويتَّضح  . طار  الَّيت  هتد ِّدهاواأَلخ  ، ال  بدَّ  من  َأن  نتبنيَّ  القيم  الَّيت  تقوم  عليها  ، هذه  الثَّقافة
وقضاّي    ، اإلقرار  بقيمة  احلياة  ومعَّن  العمل  البشري ِّ   ، مثالً   ، َأنَّ  هذا  البحث  يفَّتض  ، وابلتَّايل

ن  وال  بدَّ  م  . وحقوقه  يف  ملكيَّة  اأَلرض  ، وحقوق  اإلنسان  ، واحلر ِّيَّة  الد ِّينيَّة  ، العدالة  والسَّالم
من  مثل  عوامل  الفاقة    ، قيًما  َأساسيَّةً   ، يف اجملتمع  ، أَن  ُيشدَّد  على  العوامل  الَّيت  هُتد ِّد

يف  َأي ِّ  طوٍر  من  َأطوار    ، وكل ِّ  ما  يهد ِّد  احلياة  البشريَّة  ، واالستهالك  املفرط  والعنف  ، والعنصريَّة
مادًَّة    ، علَّمته  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  يف  الشَّأن  االجتماعي ِّ   ، راٍث  مايف  ت  ، وإنَّنا  لنجد  . منو ِّها

 . غزيرًة  من  التَّوجيهات  واإلحياءات  ُيكن  التَّعويُل  عليها  يف  مثل  هذا  النَّمط  من  التَّعاون

 خلليفةالتَّعاون  يف  مضمار  التَّطوير  واحلاجات  البشريَّة  واحلفاظ  على  ا ب(
وقد  علَّمتنا    . واحلفاظ  على اخلليفة  ، مثَّة  صلٌة  محيمٌة  بني  التَّطوُّر  واحلاجات  البشريَّة - 215

ال  جيوز  له  التَّفريط  أَو  اإلفراط  يف  الطَّاقات    ، اخلربة  َأنَّ  التَّطوُّر  الَّذي  يُليب ِّ  احلاجات  البشريَّة
 . تائج  وخيمةبدون  ن  ، الطَّبيعيَّة

قد  وكَّلها  اخلالُق  نفسه  إىل  مجيع  الشُّعوب    ، مسؤوليَّة  العناية  ابخلليفة  الَّيت  تتمتَّع  بكرامٍة  ذاتيَّةٍ 
ع  الكاثوليك  193. بصفتها  محاَة  اخلليفة على  املساهة  يف  مبادراٍت    ، يف  خمتلف  املراتب  ، ويشج ِّ

وُتسل ِّط  اخلطر  على    ، والعمل  يف  املشكالت  الَّيت  تتهدَّد  كرامة  اخلليقةهدفها  البحث    ، مشَّتكةٍ 
بعض    ، مثالً   ، مثَّة  مواضيُع  ُأخرى  من  مواضيع  البحث  والعمل  تتناول  . اجلنس  البشري ِّ  أَبسره

وّتل ِّف  آاثرًا    ، ث  البيئة  الطَّبيعيَّةتسب ِّب  تلوُّ   ، َأشكاٍل  من  التَّصنيع  السَّريع  والت ِّكنولوجيَّة  املنفلته
إتالف  الغاابت  والتَّجارب    ، على  سبيل  املثل  ، من  تلك  اآلفات  . خطريًة  يف  التَّوازن  البيئي  

ئدة  استعمااًل  يُنايف  الفا  ، واستعمال  الطَّاقات  الطَّبيعيَّة  املتجد ِّدة  منها  والالَّمتجد ِّدة  ، النَّوويَّة
وهو  َأن  نعل ِّم    ، هناك  وجٌه  هامٌّ  آخر  من  وجوه  العمل  املشَّتك  يف  هذا  املضمار  . واملنطق

 . وبشرط  احملافظة  على الطَّبيعة  ، النَّاس  َأالَّ  يستعملوا  هذه  الطَّاقات  إالَّ  بعد  التَّخطيط  الستعماهلا
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وهو  يُتيح  إمكاانٍت    ، مبثابة  تلبيٍة  للحاجات  البشريَّة  ، قبل  كل ِّ  شيءٍ   ، جمال  النُّمو ِّ  هو
على  الصَّعيد  اإلقليمي ِّ    ، متنو ِّعًة  للتَّعاون  بني  الكنيسة  الكاثوليكيَّة  والكنائس  واجلماعات  الكنسيَّة

ي  
  ، سبيل  جمتمٍع  َأكثر  عدالةً العمل  يف    ، يف  ما  يتناوله  ، هذا  التَّعاون  يتناول  . والوطين ِّ  واحملل ِّ

يف  هذا    . وتوزيٍع  للثَّروات  َأكثر  توازانً   ، وتعزيز  حقوق  املرأَة  وكرامتها ، ويف  سبيل  السَّالم
وكل ِّ  الَّذين  يشكون    ، ُُيكن  القيام  خبدمٍة  مشَّتكٍة  للفقراء  واملرضى  واملعاقني  واملسن ِّني  ، السَّبيل
  ، بطريقٍة  خاصَّةٍ   ، التَّعاون  يف  هذا  املضمار  حُيبَّذ  . 194«   الظَّاملة  النَّامجة  عن اخلطيئةالُبَّن »من  

واملاء    ، وما  جيرُّه  من  آفاٍت  خطريٍة  يف  السَّكن  والقوت  ، حيث  يوجد  جتمٌُّع  سكَّانٌّ  كثيفٌ 
حَّة  والطَّبابة  ، والل ِّباس وهو  االهتمام    ، هامٌّ  من  وجوه  التَّعاون  يف  هذا  املضمار مثَّة  وجٌه   . والص ِّ

حُتب ِّذ    ، يف  احلاالت  العامليَّة  امللحَّة  . وضحاّي  الكوارث  الطَّبيعيَّة  ، مبعضلة  النَّازحني  واملهاجرين
زّيدًة  يف    ، املؤن  واخلدمات يف  تقدمي   ، الكنيسة  الكاثوليكيَّة  املشاركة  مع  َأجهزٍة  كنسيٍَّة  دوليَّةٍ 

وهي  تنصح  أَيًضا  ابلتَّعاون  املسكون ِّ  مع  َأجهزٍة  دوليٍَّة  خمتصٍَّة  يف  هذا    . الفاعليَّة  وّتفيًضا  للكلفة
 . املضمار

 بابةالتَّعاون  يف  جمال  الطَّ  ج(
حَّة  برمَّته  يُفسح  للتَّعاون  املسكون ِّ  - 216 يف  بعض    . جمااًل  غايًة  يف  اأَله ِّيَّة مضماُر  الص ِّ

يَّة  ، التَّعاون  املسكونُّ  بني  الكنائس  ، البلدان له  َأه ِّيٌَّة  ابلغٌة  لتأمني    ، يف  برامج  العناية  الص ِّح ِّ
إطار    سواٌء  يف  إطار  البحث  أَم  يف  ، يف  هذا  اجملال  ، ولكنَّ  التَّعاون  . اخلدمات  املناسبة

  ، ويشك ِّل  ، ابت  يثري  مزيًدا  من املشاكل  الَّيت  تعَّتض  املناقبيَّة  الط ِّبيَّة  ، اخلدمات  الط ِّبيَّة  نفسها
والَّذي    ، الواجب  الَّذي  أَتينا  على  ذكره  آنًفا  . حتد ًِّّي  وفرصًة  للتَّعاون  املسكون    ، يف  آٍن  واحدٍ 

ا  ، اأَلساسيَّة  النَّاشبة  يف  صميم  احلياة  املسيحيَّةيقضي  شإرساء  القيم   بوجٍه    ، َأصبح  اليوم  ملحًّ
ياق  . بداعي  التَّطوُّر  السَّريع  يف  جماالت  علم  الوراثة  مثالً   ، الفتٍ  تبدو  لنا    ، يف  هذا  الس ِّ

على  جانٍب  كبرٍي    ، « ون  املسكون ِّ التَّعا »يف  موضوع    ، 1975التَّوجيهات  املتضمَّنة  يف  وثيقة  
  ، صراحةً جيب  َأن  يُعلن    ، من  النَّاحية  العقائديَّة  ، ةموقف  الكنيسة  الكاثوليكيَّ  »  . من  الصَّواب

َأن   الَّيت  ُيكن   ، وال  بدَّ  من  التَّنبُّه  للعقبات  ؛ وال  سيَّما  يف  ما  له  عالقٌة  ابلشَّرائع  اأَلدبيَّة
 . 195« بكل ِّ  نزاهٍة  ومتسٍُّك  ابلتَّعليم  الكاثوليكي ِّ   ، تعَّتض  الطَّريق  إىل  التَّعاون  املسكون ِّ 
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 التَّعاون  على  صعيد  اإلعالم هـ(
  ، ُُيكن  التَّعاون  يف  اإلحاطة  بطبيعة  وسائل  اإلعالم  العصريَّة  ، يف  هذا  اإلطار - 217

منا  ، خصوًصا  ، والتَّنبُّه هذا  التَّعاون  ُُيكن  َأن  يتناول    . للتَّحد ِّي  الَّذي  جُتابه  به  املسيحي ِّني  يف  َأّيَّ
والبحث  يف  املعضالت  القائمة  يف    ، طريقة  االنتقال  ابملبادئ  املسيحيَّة  إىل  الوسائل  اإلعالميَّة

اهليئات  املتعد ِّدة    . اإلعالم  استعمااًل  واعًيا وتثقيف  النَّاس  على  َأن  يستعملوا   ، هذا  اجملال
وال  سيَّما  يف    ، بوصفها  جلااًن  استشاريًَّة  لإلعالم  الرَّمسي ِّ   ، قد  تتمتَّع  بفاعليٍَّة  مميَّزةٍ   ، الطَّوائف

تنتسب  َأكثريَّة  مشاهديها    الَّيت  ، وشإمكاَّنا  أَن  تعود  ابلنَّفع  اجلزيل  على  البالد  . القضاّي  الد ِّينيَّة
ما  هو  منها    . عاون  ال  حدود  هلافرص  هذا  التَّ  »  . وسامعيها  وقرَّائها  إىل  كنيسٍة  واحدة

بويَّة  ، كالربامج  املشَّتكة  يف  اإلذاعة  والت ِّلفزيون   : بديهيٌّ  وال  سيَّما    ، واملشاريع  واخلدمات  الَّتَّ
بني  أَرابب    -وقد  تكون  على  الصَّعيد  الدُّويل ِّ  -واالجتماعات  واملباحثات    . لأَلهل  ولأَلحداث

بية  ، والتَّعاون  يف  دراسة  الشُّؤون  اإلعالميَّة  ، اختصاصٍ    . 196« وال  سيَّما  التَّنشئة  املهنيَّة  والَّتَّ
وال  سيَّما    ، جيب  تدعيمها  ، يٍَّة  كاملةٍ مع  مشاركٍة  كاثوليك  ، حيث  تقوم  َأجهزٌة  متعد ِّدة  الطَّوائف

وجيب  َأن  يَّتك    . البصريَّة -ويف  عمل  النَّشر  والوسائل  السَّمعيَّة   ، يف  استعمال  اإلذاعة  والت ِّلفزيون
 197. للتَّحدُّث  عن  عقيدته  وحياته  الواقعيَّة  ، اجملال  لكل ِّ  جهاٍز  شريكٍ 

إمَّا  ابشَّتاك  إعالمي ِّني  كاثوليك    ، ملهم ِّ  َأحيااًن  العمل  يف  تعاوٍن  متبادلٍ قد  يكون  من  ا - 218
وقد  يتضمَّن  برانمج  التَّعاون    . وإمَّا  ابلعكس  ، يف  مبادرات  كنائس  َأو  مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى

واملنظَّمات  اإلعالميَّة  لدى  كنائس  أَو  املسكون ِّ  مبادالٍت  بني  املنظَّمات  الكاثوليكيَّة  الدُّوليَّة  
(  ، مثالً   ، مجاعاٍت  كنسيٍَّة  ُأخرى  )من  ذلك وقد    . االحتفال  ابليوم  العاملي ِّ  للتَّواصل  االجتماعي ِّ

ٍة  وشبكاٍت  تلفزيونيَّ   ، املشاركة  يف  اعتماد  أَقماٍر  اصطناعيَّةٍ   ، يكون  من  مناذج  التَّعاون  املسكون ِّ 
على  الصَّعيد    ، ومن  الواضح  َأنَّ  هذا  النَّمط  من  التَّعاون  ينبغي  َأن  يتحقَّق  198. سلكيَّة

مع  اجمللس  احلربي ِّ  لتعزيز    ، وعلى  الصَّعيد  الدُّويل ِّ   ، ابالت ِّصال  مع  الل ِّجان  املسكونيَّة  ، اإلقليمي ِّ 
                                      

 . لالت ِّصاالت  االجتماعيَّة  اإلرشاد  الرَّعويُّ  الصَّادر  عن  اللَّجنة  البابويَّة 196
  ، (Communio et progressio)و   3الرَّقم   ، املرجع  املذكور  ، ... التَّعاون  املسكوني  على  الصَّعيد 197

 . 656-593  ، (1971)  أ ك ر  ، 99الرَّقم 
 Critères de collaboration œcuménique et)  : اجمللس  البابويُّ  لالت ِّصاالت  االجتماعيَّة  : راجع 198

interreligieuse dans les communications) ،   يف  جملَّة  ، 14و  11 الرَّقمني :  La 

Documentation Catholique ،    1039-1038(  1989)  1995العدد . 
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فيجب  َأن  يرافقها  أتَهٌُّب  مسكونٌّ    ، تنشئة  اإلعالمي ِّني  الكاثوليك وأَمَّا   . الوحدة  بني  املسيحي ِّني
 . رصني

 

وثبَّته    ، 1993آذار    25وافق  قداسة  البااب  يوحنَّا  بولس  الثَّان  على  هذا  الدَّليل  يف  
 . وال  حيول  دون  ذلك  َأيُّ  أَمٍر  خمالف  ، بسلطانه  وأَمر  بنشره

يديالكردينا  ل  إداورد  إدريس  كاس ِّ

 الرَّئيس

 

 +  بيار  دوبري

 أُسقف  تيبار  الفخري  

ر    أَمني  الس ِّ

 جدول  املصطلحات  وشرحها

 املختصر الشَّرح
 أ ك ر « أَعمال  الكرسي ِّ  الرَّسويل   »جملَّة  

 ن ك إ 07/12/1965  ، « نشاط  الكنيسة  اإلرسايل   »القرار  اجملمعيُّ  يف  

 م ق ك 18/10/1990الصَّادر  يف  «   جمموعة  قوانني  الكنائس  الشَّرقيَّة »
 ش

يف  مهمَّة  اأَلساقفة  الرَّاعويَّة  يف   »أَو  «   إنَّ  السَّي ِّد  املسيح »القرار  اجملمعيُّ  
 28/10/1965  ، « الكنيسة

 م أ ر

 م ح ق 25/01/1983الصَّادرة  يف    ، ةللكنيسة  الالَّتينيَّ «   جمموعة  احلق ِّ  القانون   »

 ت م « التَّعليم  املسيحي   »اإلرشاد  الرَّسويلُّ  يف  

 د م الدَّليل  املسكون  
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 ح د 07/12/01965«   احلر ِّيَّة  الد ِّينيَّة »البيان  اجملمعيُّ  يف  

 و إ 18/11/1965«   الوحي  اإلهلي   »الدُّستور  العقائديُّ  يف  

 إ إ « إعالن  اإلجنيل »رسويلٌّ  للبااب  بولس  السَّادس  يف  حتريٌض  

 ت ع « التَّضامن  العيلي   »اإلرشاد  الرَّسويلُّ  

بية  املسيحيَّة »البيان  اجملمعيُّ  يف    ت م 28/10/1965  ، « الَّتَّ

  ، « مالكنيسة  يف  عامل  اليو  »َأو  «   الفرح  والرَّجاء »الدُّستور  العقائديُّ  
07/12/1965 

ك ع 
 ي

 ن أ 21/11/1964  ، «الكنيسة»أَو    ، « نور  األُمم »الدُّستور  العقائديُّ  

 س ك « سرُّ  الكنيسة »  : تصريح  جممع  عقيدة  اإلُيان

 د س ز دليل  االحتفال  بسر ِّ  الزَّواج

 ر ص (1988«  ) الرَّاعي  الصَّاحل »اإلرشاد  الرَّسويلُّ  

ت م  28/10/1965«   التَّجديد  املالئم  للحياة  الرَّهبانيَّة »قرار  اجملمعيُّ  ال
 ح ر

 آ ك ل جمموعة  آابء  الكنيسة  الالَّتينيَّة

 ف ب « فادي  البشر »الر ِّسالة  العامَّة  

يف  اجلامعات  والكل ِّيَّات  الكنسيَّة  «   احلكمة  املسيحيَّة »الدُّستور  الرَّسويلُّ  
(1979) 

ج ك 
 ك

 ل م 04/12/1963  ، « َّتجيَّا  املقدَّسةيل ِّ اليف   »الدُّستور  العقائديُّ  

 ق إ وهي  جملَّة  أَمانة  سر ِّ  تعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني  ، قسم  اإلعالم

 و م أَمانة  سر ِّ  تعزيز  الوحدة  بني  املسيحي ِّني

رسالة  احلرب  اأَلعظم  البااب  يوحنَّا  بولس    ، « م  ابلشَّأن  االجتماعي  هتماالا »
 31/12/1987  ، الثَّان  العامَّة

 ا ش ا

 ح م  ، « يف  احلركة  املسكونيَّة »أَو  القرار  اجملمعيُّ    ، « استعادة  الوحدة »
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21/11/1964 

 
Acta Apostoliae Sedis AAS 

Ad Gentes AG 

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. 

Constitution apostolique «Sancri Canones» 

promulguée sous l’autorité de S.S. le Pape Jean-

Paul II, le 18/10/1990 

CCEO 

Christus Dominus CD 

Codex luris Canonici. Constitution apostolique 

«Sacrae Disciplinae Leges» promulguée sous 

l’autorité de S.S. le Pape Jean-Paul II, le 

25/01/1983 

CIC 

Exhortation apostolique «Catechesi Tradendae» CT 

Directoire Œcuménique DE 

Dignitatis Humanae DH 

Dei Verbum DV 

Exhortation apostolique du Pape Paul VI 

«Evangelii Nuntiandi» 

EN 

Exhortation apostolique «Familiaris Consortio» FC 

Gravissimum Educationis GE 

Gaudium et Spes GS 

Lumen Gentium LG 

«Mysterium Ecclisiae» : déclaration de la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi 

ME 

Ordo celebrandi Matrimonium OCM 

Pastor Bonus PB 

Perfectae Caritatis PC 

Patrologia Latina PL 
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Redemptor Hominis (Lettre encyclique) RH 

Sapientia Christiana (Constitution apostolique 

sur les Universités et Facultés ecclésiastiques - 

1979) 

SAPC 

Sacrosantum Concilium SC 

Service d’Information SI 

Secrétariat pour la Promotion de l’Unité des 

Chrétiens 

SPUC 

Sollicitudo Rei Socialis SRS 

 

 

 : مالحظة

 : ،  مأخوذٌة  من إنَّ  املراجع  الَّيت  تعود  إىل  واثئق  اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان(  1

مجة  ، « تٌ انبيا - قراراتٌ  -دساتري   ، اجملمع  الفاتيكان ِّ  الثَّان » وقام    ، َأشرف  على  الَّتَّ
  : اأَلب  يوحنَّا  الفاخوري  )بريوت  وجونية  ،   منها  عن  اأَلصل  الالَّتيين ِّ ابلقسم  اأَلكرب
 . سم 24/17قياس    ، جملَّد  ، صفحة  680  ، (1992  ، املكتبة  البولسيَّة

 : ،  مأخوذٌة  من إنَّ  املراجع  الَّيت  تعود  إىل  احلق ِّ  القانون ِّ  الشَّرقي ِّ (  2

املطران    ، نقلها  عن  اأَلصل  الالَّتيين ِّ   ، ]الكاثوليكيَّة[«   الكنائس  الشَّرقيَّة جمموعة  قوانني  »
ابللُّغتني  العربيَّة    ، واأَلب  حنَّا  الفاخوري  ، يوحنَّا  منصور  واملطران  كريلُّس  سليم  بسَّتس

قياس    ، جملَّد  ، صفحة  920  ، (1993  ، املكتبة  البولسيَّة  : والالَّتينيَّة  )بريوت  وجونية
 . سم 24/17


