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 تقديم 

 
ة، وتكونون لي شهوًدا في أورشليم واليهودية ولكّن الروح القدس يحّل عليكم ويهبكم القّو "

إن الوعد الذى أعطاه الرب يسوع قبل ). 8 : 1أعمال " (ها والسامرة، حتى أقاصي األرضآّل
فمن أورشليم، حيث اآتمل السّر الفصحي، سّر موت . اريخ الكنيسة يتحّقق في ت،صعوده إلى السماء

وقيامة يسوع المسيح من بين األموات، انتشر اإلنجيل ليس فقط في اليهودية والسامرة، بل في العالم 
إن ُمحرِّك مسيرة الكنيسة هذه هو الروح القدس، عطية الرب . أجمع، وبلغ أيضًا  إلى الشعوب الوثنية

فبعد انتصارة على الموت، ظهر يسوع للتالميذ موّجها لهم السالم االعتيادى . ن األمواتالقائم من بي
ذآر إنجيل يوحنا أيضا وَي. ، الذى يذّآر بملء عطايا اهللا)19:20يوحنا " (سالم عليكم:  "عند اليهود
:  لهمنفخ عليهم وقال : "، ووهبهم عطية الروح القدسدخل إلى التالميذ واألبواب مغلقةأن يسوع 

: 20يوحنا " ( ‘من غفرتم له خطاياه ُتغفر له، ومن أبقيتم له خطاياه، ُأبِقَيت له. سدخذوا الروح الق‘
22-23.( 

يوحنا " (ففرح التالميذ عندما شاهدوا الرب ": لقد مأل هذا الظهور قلوب التالميذ باالبتهاج
فهؤالء الذين . رسل بطريقة جذرية الغّير هذا اللقاء المدموغ بحلول الروح القدس حياَةو).  20:20
فأخذوا  "عالنية  ال، خرجوا إلى )19 :20يوحنا " (خوفا من اليهود" فى الُعّلية واألبواب ُمغلقة، آانوا

وبقيادة سمعان بطرس، أخذ الرسل يعلنون صريحا البشرى ). 31: 4أعمال " (يعلنون آلمة اهللا بجرأة
نا شهود ، ونحن آّل قامه اهللاأفيسوع هذا  : "مهم ورّبهمموت وقيامة يسوع معّل وارة، بشرى حياةالّس

فمرآز الكرازة المسيحية هو حضور الرب القائم من بين األموات، .  )32 : 2أعمال " (على ذلك
 .والحي وسط جماعة المؤمنين

باسم  : "وهذا ما بّشر به التالميذ آلهم.  تجد الشرآة الكنسية منبعها في السر الفصحيولذلك
وآانت نتيجة ). 10: 4أعمال " (نتم وأقامه اهللا من بين األمواتأالناصري ، الذي صلبتموه يسوع 

وبالعماد صاروا أعضاء ). 41: 2راجع أعمال (الف نفس آ نحو ثالثة آرازة بطرس األولى اهتداَء
فتح إن التغيير الذي حدث فيهم آان ثمرة الروح القدس، الذي . الكنيسة، جماعة تالميذ يسوع المسيح

وآان جماعة  : "أمامهم آفاق اإليمان المسيحي، وحّول موقفهم نحو القريب، آما يشهد القديس لوقا
المؤمنين قلًبا واحًدا وروًحا واحدة، ال يّدعي واحد منهم ِملَك ما يخّصه، بل آانوا يتشارآون في آل 

 ).32: 4أعمال " ( شئ لهم

بطرس الرسول أبلغ ، د اختيار خليفة ليهوذا، عنوبالفعل.  تسيران معًاالشهادةوالشرآة إن  
ونحن فينا رجال رافقونا طوال المدة التي قضاها  : "نحو مائة وعشرين من اإلخوة معايير االختيار

فيجب أن نختار واحدا منهم ليكون شاهدا . الرب يسوع بيننا، منذ أن عّمده يوحنا إلى يوم ارتفع عنا
) سمارتي" (شاهدا"فالمسيحي إذن يجب أن يكون ). 22-20 : 1أعمال " (معنا على قيامة يسوع

 .فى حاضر الجماعة الكنسيةب القائم من بين األموات، والحي لرل

وبات  غياب الصعناَميْضوالجدير باالعتبار أن حلول الروح القدس وعطية السالم، ال  
راجع أعمال (وا  بداية رسالتهم العلنية، ُقبض على الرسل وُسجنففى. والمعارضات واالضطهادات

 5أعمال " (فرحين ألن اهللا وجدهم أهال لقبول اإلهانة من أجل اسم يسوع "أما هم فكانوا  ). 1-22: 4
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فقد وجدوا المعارضة والعداوة . وآان المسيحيون األولون يعملون في ظروف معاآسة تماما). 41: 
 : 5أعمال " (يطيعوا اهللا ال الناسأن  "لكنهم آانوا يدرآون أنه يجب .  الدينيةمن سلطات شعبهم نفسه

  ويخضع لسلطة اإلمبراطورية الرومانية، آان وطنهم يرزح تحت االحتاللعالوة على ذلك،). 29
ه من حب وفى هذه الظروف، التى لم تكن سهلة أبًدا، أعلنوا آلمة اهللا آاملة، بما تتضّمن. القوية

). 44: 5متى " (ن أجل الذين يضطهدونكموا موا أعداءآم وصّلأحّب ": للجميع، حسب تعليم يسوع
وقد يتبادر . ه نال الرسل مصير المعلم، وباالستشهاد شهدوا على أمانتهم لرب الحياةولهذا السبب عيِن

إلى الفكر أن عطية الرب القائم من بين األموات، ال تخّص السالم الذي يجب أن يسود بين الناس، 
ما أترك لكم، وسالمي أعطيكم، ال آما يعطي العالم أعطيكم سال :   "بقدر ما تخّص سالم أبناء اهللا

 يجب أن يعيش التالميذ هذا السالم ويبشروا به حتى في وسط ولكن). 27: 14يوحنا " (أنا
، أعلن الرب يسوع الطوبى لصانعي السالم، وأيضًا للباآين، الجبلففى ُخطبته على . االضطهادات

 : 5راجع متى (حّق، وللذين ُيشتمون وُيفتَرى عليم من أجله وللمضطَهدين، وللجياع والعطاش الى ال
" إفرحوا وابتهجوا، ألن أجرآم في السموات عظيم: "وقت ذاته دعا التالميذ إلى الفرحوفي ال). 3-12
 ).12 : 5متى (

 في آثير من األوجه، الوضع الذي عاشته ،إن الوضع الراهن في الشرق األوسط يماثل 
.  بوحي من اهللا آتب العهد الجديدولى في األراضي المقدسة، حيث آتب رجاٌلالجماعة المسيحية األ

تدعو إلى الشهادة المسيحية، الشخصية نجدها فإذا قرأناها في نور الروح القدس المتوّهج، 
والجماعية، السيما المؤمنين الذين يعيشون في أرض المسيح، حيث يعلنون، بالكلمة وبقدوة الحياة، 

 : 16مرقس " (ما هو هنا ، بل قام : " وفي ظروف معادية غالبا، سر يسوع الناصريمنذ ألفي سنة،
 ).13: 22رؤيا ( "األلف والياء، األول واآلخر، والبداءة والنهاية "،  )18: 1رؤيا " (الحي "، إنه )6

تظهر هذه الذآريات اإلنجيلية حالية للغاية، فى اإلعداد للمجمع الخاص بالشرق األوسط  
 :، حول موضوع2010اآتوبر /  تشرين األول 24 إلى 10س األساقفة، والذي سينعقد من لسينود
روحا وآانت جماعة المؤمنين قلبا واحدا و". شرآة وشهادة: يسة الكاثوليكية في الشرق األوسطالكن

 هذه، لتكون وثيقة العمل لمجلس  العملورقةبهذه الروح تم إعداد ). 32 : 4أعمال  ("واحدة
، التي جاءت الخطوط العريضةعديدة على أسئلة وقد تم صياغتها على أساس  اإلجابات ال. السينودس

، ومن المجامع األسقفية، الحكم الذاتيذات من سينودسات أساقفة آنائس الشرق األوسط الكاثوليكية 
من ومن الدوائر الرومانية، ومن اتحاد الرؤسات العامين للجمعيات الرهبانية، وآذالك من العديد 

مجلس اإلعداد لسينودس الشرق األوسط، فى عضاء األونشكر بحرارة . األفراد والمجموعات الكنسية
العربية، : ، والمنشورة اآلن فى أربع لغاتورقة العملالذين أسهموا بتفاٍن سخي في صياغة 

 . والفرنسية، واإلنجليزية، واإليطالية

إلى  ورقة العمل تسليم،  يريد 16توس عظم بنديك قداسة الحبر األمتياز آبير أّنالوإنه 
وهذه لفتة . ممثلي أساقفة الشرق األوسط، من آل التقاليد المختلفة، خالل زيارته الرسولية لقبرص

. خاص بكنائس الشرق األوسط الحبيبةللتعبير عن االهتمام المن جانب أسقف روما، أخرى بليغة 
لشرق األوسط، فهذه اللفتة تريد أيضًا أن  أيضا أعضاء في مجلس اإلعداد لسينودس اهموحيث أن

تكون شكرا على التعاون الذى يقّدمونه، آباآورة موفَّقة ألعمال السينودس، التى ستبدأ في روما يوم 
 .الحبر األعظم برئاسة ، باالحتفال الرسمي بالقداس االلهي 2010أآتوبر /  تشرين األول 10األحد 
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لوات مؤمني الشرق األوسط العديدين، والكنيسة إننا نعهد نجاح أعمال السينودس لص 
ونعتمد . وبنوع خاص نطلب شفاعة الشهود الشهداء من أبناء األراضي المقدسة. الكاثوليكية آلها

رة الشرق األوسط حيث نما مريم العذراء، وخطيبها القديس يوسف،  أسالطوباوية أيضا على شفاعة 
، لحماية آنائس الّله المقّدسة  حضورهم القريب الروحي أن يواصلوانطلب إليهم.  أرضهفى ابن اهللا

أعمال راجع . ( المقّدسة بين أفراح السماء ومصاعب الدنياالتى تواصل مسيرتهافي الشرق األوسط، 
14 : 2.( 

 

  نيكوال إيتيروفيتش              
            رئيس أساقفة شيبالى الفخري
 ة            أمين عام سينودس األساقف

 2010يونيو /  حزيران 6، في الفاتيكان حاضرة
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 مقّدمة
 

 تأييدا آبيرا في  بالشرق األوسط لسينودس األساقفةالقت الدعوة إلى الجمعية الخاصة -1
وجاء . الكنيسة آلها، وباالخص في بلدان الشرق األوسط، التى تمتّد من مصر حتى إيران

 إلى 10ع  السينودس، الذى سينعقد من  الموضوع الحالي للغاية لمجمبسبب إيجابياالصدى 
شرآة : يسة الكاثوليكية في الشرق األوسطالكن: ، وهو2010اآتوبر /  تشرين األول 24

يضاف الى ). 32 : 4أعمال " (وآان جماعة المؤمنين قلبا واحدا وروحا واحدة ."وشهادة 
ي أراد أن يعلن هذا ، الذ16ذلك االهتمام الخاص الذي أبداه قداسة الحبر األعظم بنديكتوس 

 فى اجتماعه مع البطارآة ،2009سبتمبر / الحدث بنفسه ، في التاسع عشر من أيلول 
 .ورؤساء األساقفة الكبار فى الشرق

، الذين اقترحوا رغبة الكثيرين من إخوته األساقفةوبهذا يكون قداسة البابا قد لّبى 
إن . ي واالجتماعي الحّساسانعقاد مجمع للسينودس، في مواجهة الوضع الحالي الكنس

، يهتّم اهتماما )28 : 11 آورنثوس 2" (اهتمام بجميع الكنائس"أسقف روما، بما له من 
خاصا بمؤمني األراضي المقّدسة، التي قّدسها يسوع بحياته وأعماله، التي بلغت قّمتها في 

رسولية ولقد تقوَّى حب قداسته لألراضي المقدسة، من خالل رحالته ال. السر الفصحي
 إلى 8، ثم من 2006ديسمبر / نوفمبر إلى أول آانون األول /  تشرين الثانى 28لترآيا من 

وهناك داللة خاصة فى أّن قداسته .  لألردن وإسرائيل وفلسطين2009مايو / يار أ 15
، أثناء 2010يونيو /  حزيران 6 لممّثلي أساقفة الشرق األوسط، يوم ورقة العملسيسّلم 

 .صزيارته لقبر

ات هامة إلى آنائس  خطاب16أثناء هذه الزيارات وّجه قداسة الحبر األعظم بنديكتوس  -2
، قارئا عالمات األزمنة في نور آلمة اهللا، ومطّبقا إياها الذاتي الحكمذات الشرق األوسط 

وحتى نفهم آما يجب حاضر الكنيسة الكاثوليكية في الشرق . على األوضاع الحالية لكل بلد
  التى العريضةالخطوط إلجابات على وفقا لضافة الى تعليمها المضيء،  باإل،األوسط

، يلزم أن نأخذ فى االعتبار وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، آل آنيسةجاءت من 
والتعليم الذى أعطاه البابوات الالحقون والكرسي الرسولي حول المواضيع الخاصة، وآذلك 

وثائق آما ان .  الغربيالقانون الكنسي ، و الشرقية الكاثوليكيةمجموعة قوانين الكنائسأيضا 
وبالطبع، . ، وال سيما رسائلهم الرعوية العشر مهّمة أيضامجلس بطارآة الشرق الكاثوليك

راجع (طى المؤمنين ولمسيرة الكنيسة  نورا لُخظّليتعود األولوية إلى الكتاب المقدس، الذى 
 ).105 و 119المزمور 

  

 نودس دف السيه - أ
، أن المؤمنيين أدرآوا بوضوح الهدف العريضةالخطوط ن إجابات عديدة على أسئلة بيت -3

 تثبيت وتقوية المؤمنين -)أ: المزدوج للمجمع الخاص بالشرق األوسط لسينودس األساقفة
  وإحياء الشرآة الكنسية بين الكنائس-)ب. في هويتهم المسيحية بواسطة آلمة اهللا واألسرار
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، حتى تستطيع أن تقّدم شهادة حياة مسيحية حقيقية، فِرحة الحكم الذاتيذات  الكاثوليكية
 الكاثوليك، فى ما تقّدموا به من أفكار، أخذوا في االعتبار وجود ومن البديهى أّن. وجّذابة
غاية، نقرأه فى آل وهو وعي واضح لل. س وجماعات آنسية أخرى في المنطقةآنائ

لدى الكنائس " المسكوني"مية المتزايدة باستمرار، للحّس  عالمة على األهوهذه. اإلجابات
إنهم يسعون، بنعمة الروح القدس، إلى ان . ولدى المؤمنين األفرادالخاصة الكاثوليكية 

: 17يوحنا " (ليكونوا آّلهم واحًدا، فيؤمن العالم: "يضعوا موضع التنفيذ صالة الرب يسوع
لمسيحية في آل مكان، وباألخص في بالد إن الُبعد المسكوني جزء من الشهادة ا). 21

 .الشرق األوسط

 في منطقة يتعايش فيها من قرون مؤمنون من الديانات التوحيدية الثالث، من المهم بالنسبة  -4
 معهم في المجال التعاونإلى المسيحيين أن يعرفوا جيدا اليهود والمسلمين، حتى يستطيعوا 

إن الدين، باألخص للذين يعبدون اهللا .  همع آل، لخير المجتالديني، واالجتماعي والثقافي
 دوما أآثر فأآثر عامال للسالم، والوفاق، وااللتزام المشترك في تنمية يصير، يجب أن األحد

فهذه الشهادة آفيلة بأن تجذب التعاطف، والرغبة . الِقيم الروحية والمادية لإلنسان والجماعة
تى وإن آانت اآلن تبكى وتحزن، فهى تحيا فى االنضمام إلى أعضاء جماعة المؤمنين، ال

فالرب القائم من بين األموات قد ). 20: 16يوحنا (الرجاء بأن هذه اآلالم ستتحول الى فرح 
 ). 24: 16يوحنا " (طلبوا تنالوا ، فيكتمل فرحكما: "وعد خاصته

 لتحقيق هذه الدعوة بصورة جيدة، يجب تقوية الشرآة على آل مستويات الكنيسة  -5
ومن البديهي أنه يجب . الحكم الذاتيذات ا من آل آنيسة ثوليكية فى الشرق األوسط، بدًءالكا

تقوية روابط الشرآة أيضا مع باقي الكنائس والجماعات الكنسية، أى الكنائس األرثوذآسية 
والشرآة موجَّهة أيضا إلى آل . العريقة، والجماعات الكنسية التي نشأت من اإلصالح

ن على المستوى اإلجتماعي،  المسئولو فيهم بمنة الصالحة، الناس ذوي اإلراد
 .واالقتصادي، والثقافي والسياسي 

تهم  هم المؤمنون، بصفتهم أشخاصا فرديين وبصفالحكم الذاتيإن أعضاء الكنائس ذات  -6
ومع مؤمني الطقس الالتيني المتواجدين في الشرق األوسط،  . أعضاء فى جماعاتهم الخاصة

ن حول أسقف روما، راعي رعاتهم المجتمعيإن . لرئيسيون بمجمع السينودسهم المعنّيون ا
 وهمومهم، لُينيروا ، وآمالهمالكنيسة الجامعة، سيضعون نصب أعينهم أفراحهم وآالمهم

جاباتهم التي وصلت الى وقد ظهر هذا االنتظار بوضوح في إ. بنور اإلنجيلآله وجودهم 
مدعوون، ليس فقط لتقديم باء السينودس فآ وبالتالي . األساقفةلسينودسالعامة سكرتارية ال
 المسيحيين لتزويد باألآثر وإنما ،يجابية والسلبيةانهم فحسب، وتحليل جوانبها اإلوال بلدأح

 إيرانيا،م أ ، سواء آان عربيا، أم ترآيا،المسلمةمجتمعهم ذى األغلبية دهم في و وجبأسباب
من رعاتهم أن يعرفوا األسباب الواضحة منون المؤينتظر و. سرائيلإ ة في دولأم ِعبريا
سوى أن  الرسالة وال يمكن أن تكون هذه. ها، أو يعاودوا اآتشافرسالتهم في آل بلدليكتشفوا 

بقوة الروح من بين األموات، والحاضر فى آنيستة للمسيح القائم " شهودا حقيقيين"يكونوا 
اجتماعي  تتمّيز ليس فقط بتطّور والتى ،يعيشون فيهاولدوا البالد التي ُوفى  ،القدس

 .أيضًا بالصراعات وعدم االستقرارإنما لألسف  و،وسياسي
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  يقود فكرناالكتاب المقدس -ب
 بوحي من الروح القدس، على ستقود الكتُب المقّدسة تفكيَرنا، وهى التي آتبها رجاٌل -7

فية وأدبية نشعر أنها ، وبتعبيرات ثقا)واليونانيةالعبرية ، واآلرامية ، (أراضينا وبلغاتنا 
،  الكنسية الكتب المقّدسة ِعبر الجماعات هذهوقد وصلتنا. آنسيافكلمة اهللا ُتقرأ . خاصة بنا

،  الآتشاف معنى حضورناإنها مرجع حتمي. وتناقلتها وتأّملتها في طقوسنا المقّدسة
 .، وشهادتنا ، في اإلطار الحالي لبالدنا وشرآتنا

وتجدر . آما يجب، ومع ذلك فإن قراءتها ليست منتشرة هناك عطش شديد إلى آلمة اهللا -8
لهذا يجب تشجيع آل و. اصحيحفهما اإلشارة إلى غياب التعليم األساسي لفهم معنى آلمة اهللا 

نوع وب). ت، وغيرهانترن، االطباعةال(المبادرات التى تسهم فى زيادة قراءة اإلنجيل ونشره 
اختاروها، أن الدعوة التى ، بموجب يومياات ، على المدعّوين لتالوة صلوات الساعخاص

عن (، أيضا آواجب شهادة وشفاعة نيابية بالتواصل مع آلمة اهللايعوا أنهم ملتزمون 
، من  الشرقيةاألقدمين والرهبنةوفقا لتقليد آباء البرية ، وتجدر اإلشارة إلى أنه). الشعب

 (ن غيره من الكتب المقّدسة الُمَحبَّذ التعّود على حفظ وتكرار آيات من اإلنجيل أو م
 . فتصير موضوع تأمل،)اجترار

ومن المهّم أن نوّضح أن معنى الكتاب المقّدس يقوم فى إظهار ُلحمة مخطط الهي واحد،  -9
وهذا يعنى فى الواقع تأآيد . "تاريخ الخالص"، وهو الذى نسّميه بر الزمنينكشف ِع

ما يمّيز أآثر وال ننسى أن . الجديدلعهد ، والرباط الوثيق بين العهد القديم واتمراريةاالس
ففى الكتب المقدسة ). مرآزية المسيح(ويوّحد التفسير المسيىحي هو طابعه الكريستولوجي 

هو المفسِّر . العهد القديم، فهو المفتاح الذى يفتح يسوع المسيحيفّتش ويقرأ اآلباء عن 
، ألنه حسب الفكر تفسيرالفى الوقت نفسه هو موضوع و. )نتذآرحادثة تلميذي عماوس(

وحسب تقليد اآلباء . ى تدور حوله الكتب المقّدسة آلها، هو الذولىالمسيحي للقرون األ
 فى دراسة نصوص للمسيحيين، تصبح أيضا هذه القراءة الكريستولوجية المبدأ الممّيز القديم

، سطينوسأغوعلى الرعاة أن يوّضحوا أنه ، حسب تعبير القديس . العهد القديم المقّدسة
 مجموعة – القديس أغسطينوس -[1"، وفى الجديد يتجّلى القديميختفىالجديد فى العتيق "

 ].632، 34 –اآلباء الالتين 

،  فال يمكن فهم الَنص الكتابي فهما لجماعة المسيحيةوحيث أن الكتاب المقدس هو آتاب ا    -10
آان هذا قد و. اةنصوص الموح لتفسير اللذلك فالتقليد مفتاٌح. صحيحا إال داخل هذه الجماعة

هذا المحيط فى . آلمة اهللافيه ، أو المحيط الكنسي الذي ُتقرأ المقّدسالتقليد المبدأ لفهم الكتاب 
، ةيقّدم لنا المبادئ األساسية للتقّرب إلى الكتب المقّدسهو و، لغة ذات طابع خاصتتكّون 

، يجب تنمية الوعي بأن قراءة قيةبالدنا الشروباألخص فى  .االعتباطيةمتجّنبين التفسيرات 
 .  آنائسناتقاليدآلمة اهللا ال يمكن أن تغفل 

،  للرجاء فيها سبالوتخّط وتحّولها جذريا ، ا،وتعطيها معنى وفهمالحياة، آلمة اهللا توّجه و    -11
إن تفسير آلمة . خرين، ومع اآلمع اهللا، ومع ذاتنا، توازن الحياتي لعالقتنا الثالثيةوتضمن ال

وإنما يحب الحذر من . وِعلم األخالق، والالهوت الروحي، الالهوتهو مصدر ِعلم اهللا 
إن هدف الكتاب . المشاآل تعليمات نجد فيها الحل لجميع اعتبار الكتاب المقدس مجموعَة
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، وإضاءة مستقبله األرضيةالمقّدس هو دعم المسيحي فى اختياراته الحياتية فى مسيرته 
 .ترام حّريته الذى هو فى السماء، مع اح

ة ُمهيَّأ هالهذا نؤّآد أن. لم اليوممن جهة أخرى ، تساعد آلمة اهللا فى مواجهة تحّديات عا    -12
، آما يجب أيضا أن تلهم المسيحيين المشارآين فى الجماعيةبنوع خاص الخيارات لتنير 

ُة اهللا ولذلك يجب أن تكون آلم. العمل السياسيفى ، والدينيالحوار فى ، ويالحوار المسكون
 تجدر وأخيرا،. محبة، وال سيما للتدريب على الصفح والاألبناءمرجَع المسيحيين فى تربية 

، وإنما تتضّمن حقائق لى المسيحيين وحدهماإلشارة إلى أن آلمات اإلنجيل ليست موجَّهة إ
 . ذوي اإلرادة الصالحة الباحثين عن اهللا أن يعرفوها  الناسيمكن لكل
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 لكاثوليكية في الشرق األوسط الكنيسة ا-أوال 

 
  وضع المسيحيين في الشرق األوسط - أ

   
 وحدة في التعّدد: زة موجلمحة تاريخية -1
 

 الي المسيحيين الذين ، ليس فقط بالنسبةإن تاريخ المسيحية في الشرق األوسط لمهّم    -13
، ناصلتومن اإلجابات التي و.  آّله، وإنما أيضا بالنسبة الى مسيحيي العالميعيشون فيه

 إلى بعض  اإلشارةتجدر ومن ثّم. يّتضح أن هذا التاريخ هو لألسف غير معروف آثيرا
 .أهميةجوانبه األآثر 

 تنبع من،  العالم، سواء في الشرق األوسط أو فى باقى أنحاء جميع الكنائس الخاصةإن    -14
العناية ّبرته وهذا حدث هام د. عمل الروح القدس في يوم العنصرة، المّتحدة بورشليمآنيسة أ
 .، التي شاءت أن تعلن مشروعها الخالصي في هذه البقعة من آسياااللهية

اجع ر(، ودعا موسى ليقود شعبه إلى الحرية )12راجع تكوين (لقد قاد اهللا اآلباء  "
،  وقضاة وملوك،بواسطة أنبياء عديدين، الذى اختارهوخاطب الّله الشعب . )10 : 3خروج 

، أرسل اهللا ) 4: 4غالطية " (تّم ملء الزمان"ولّما . اإليمانقوياء فى وآذلك بواسطة نساء أ
 يوحنا -2 [".الذي تجّسد في هذه األرض من آسيا، ، يسوع المسيح المخّلصاألوحدابنه 

 أعمال الكرسي – 1، 6/11/1999 –الكنيسة في آسيا : بولس الثاني ، إرشاد رسولي 
 .]449) 2000 (92الرسولى 

وخلقيدونية ) 431(، انقسمت الكنيسة على أثر مجامع أفسس خامس الميالديفي القرن ال   -15
ومن هذا االنقسام األول . )سيحخاصة بالم(، أساسيا بسبب مواضيع آريستولوجية )451(

 أو آنيسة المشرق" (آنيسة المشرق الرسولية األشورية"نشأت الكنائس التي ندعوها اليوم 
، والسريانية، ي الكنيسة القبطيةأ" رثوذآسية الشرقيةالكنائس األ"، و)الكنيسة األشورية

 ).أتباع الطبيعة الواحدة" (مونوفيزية"، وآانت ُتدَعى سابقا رمنيةواأل

، آما يؤآد ذلك ويبّينه سياسية وثقافية أيضا ألسباب هيوغالبا ما حدثت هذه االنشقاقات    -16
وحلت المشاآل  هذا. سيطالعصر الوفي ) العربوالسريان (بوضوح الالهوتيون الشرقيون 

بابوات ، بين ة الكريستولوجية المشترآالبياناتبفضل  فى أيامنا الحاضرةالكريستولوجية 
القبطي، والسرياني، (روما وبين بطارآة أو آاثوليكوس الكنائس الشرقية األرثوذآسية 

 .وآذا آنيسة المشرق األشورية) واألرمني

 م، الذي قّسسمى باالنشقاق الكبير، حدث ما ُيعشر القرن الحادي ، اعتبارا منوفيما بعد   -17
وهنا أيضًا آان . ي، أى بين الشرق األرثوذآسي والغرب الكاثوليكبين روما والقسطنطينية

، دون التحّدث عن االنقسام ساسياثقافية لعبت دورا أ - سياسيةمن الواضح تماما أن أسبابا
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تناقص قد  التعارف بين شعوبهما آان: رب بين الشرق والغالذى آان حادثا بالفعل وجغرافيًا
 !أآثر فأآثر

 .، آثمرة ُمّرة للماضي اليوم في الشرق األوسطآل هذه االنقسامات مازالت موجودة حتى   -18
 ، ليقّرب بينها ويزيل ما يعوق الوحدة المنظورة التي يريدهالكن الروح يعمل في الكنائس

: الخاصةتتبادل ِغنى تقاليدها و، الوث على صورة الث،تعّددها، فتصير واحدا في المسيح
، مثلما أنت فيَّ وأنا فيك، فيؤمن العالم ، أيها اآلبّلهم واحدا ، ليكونوا واحدا فيناجعلهم آإ"

 .وهذه التقاليد هى في الوقت ذاته ِغنى للكنيسة الجامعة) . 21 : 17يوحنا " (انك أرسلتني

 

  األصل الرسولي والدعوة اإلرسالية-2
ترجع . جابات التى جاءتنا تظهر بوضوح الدعوة الخاصة لكنائس الشرق األوسطمن اإلو   -19

 بحضور  مبارآةراٍض أإنها.  المسيحية، وآانت بالدنا مهَدصول رسوليةآنائسنا إلى أ
لدت، عف المسيحية حيث ُوومن المؤآد أن ُض. ، وباألجيال المسيحية األولىالمسيح نفسه

ليس فقط أن : إننا نحمل هنا مسؤلية آبيرة. لكنيسة الجامعة، هو خسارة لوآم باألآثر تالشيها
 أن نحافظ على روح باألآثرنحافظ على اإليمان المسيحي في األراضي المقّدسة،  ولكن 

، وأن نحافظ لديهم مع غير المسيحيين، وفى عالقاتهم  هذه الشعوب المسيحيةاإلنجيل عند
 . حّية " ذاآرة األصول"على 

، في حمل اإلنجيل إلى العالم  رسالة خاصةية، تقع على عاتق آنائسناوحيث أنها رسول   -20
 فال بّد من اإلقرار بأن هذا الحماس الرسولي ،أما اليوم. ، آما آان الحال طوال التاريخجمعأ

 سواء على المستوى الحضاري أوإننا، . تبدو وقد خبت، وأن شعلة الروح غالباقد تراخى 
فعلينا اذًا . تاريخنا وحضارتنا، بمقتضى شخاصيين من األ، قريبون من مئات المالالروحي

م لهم ومضة من الرجاء الذي أن نشارك معهم رسالة الحب اإلنجيلي التي قبلناها، وأن نقّد
 ).5: 5راجع رومة (، والذى أفاضه الروح فى قلوبنا فينا

 أن يعوا أن رسالتهم ، بالخدمة الرعويةبقيادة األساقفة ، يجب على الرعاة والكهنة القائمين   -21
 وإنما عليهم أيضا التزاٌم. بجماعاتهم للوقت الحاضرال تقوم فقط فى االهتمام الرعوى 

 برنامجا رعويا محدَّدا يضعواوهذا يتطلب منهم أن .  مستقبل هذه الجماعاتبالنسبة إلى
، وتكوين رشاد الروحي، وممارسة اإللقاءات مع الشباب عن طريق وينّفذوه، لدعواتل
، يجب أن يكون النداء  أيضاداخل الحرآات الكنسيةو. جموعات صالة من أجل الدعواتم

. الكنيسة من أجل الدعوات، تكون مهدَّدة باالختفاءإن لم تعمل .  أآثرمباشراإلى الدعوة 
، وأن يقّدموا لها بالعائالت المسيحيةمن األساسي أن يكون الكهنة فى اتصال مباشر و

 .ن اهللالدعوة بوصفها عطية م

 تنظيمها ومن أجل تنشيط البرامج الرعوية للدعوات، فإن المعسكرات الرسولية التي يتّم   -22
، وباألخص اإلعداد داخل العائالت واألنشطة الرسولية، ومجموعات الصالة، في القرى

. الكثيرة التى تشّجع أبناءها أن يتجاوبوا على نداء اهللا، تشّكل وسائل دعم ال ُتقدَّر بثمن
وبرغم ذلك نلمس . الرياضات الروحية، آما يظهر فى شباب يبحث عن روحانية قويةفال
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هجرة العائالت، وانخفاض نسبة المواليد، وانغماس : عديدة، أسبابها أزمة في الدعوات
آما أن نقص الوحدة بين أعضاء .  أآثر فأآثرالشباب في بيئة تضاد القيم اإلنجيلية

. ، ال يدعو الشباب إلى اختيار الحياة الكهنوتيةهادة مضادةل عائقا فعليا وشاالآليروس يشّك
لذا .  أحياناغير ُمرض، والرهبان والراهبات للكهنةوآذلك فإن التكوين اإلنساني والروحي 

ممتازين يعيشون مع ، إلى وجود مرشدين روحيين ناك حاجة رئيسية فى االآليريكياته
  .االآليريكيين

ت هى بال ريب الشهادة الشخصية وفرح الحياة إن أفضل طريقة إلثارة الدعوا
د بين الجمعيات والمؤّسسات جّيالتنسيق  الجماعية فى الوآذلك الشهادة. عند المكرَّسين

. تفّهم الدعوة وتقديمها بصفتها ملء حياة وخدمة المجتمعات وأيضا. الرهبانية وبين األسقف
أن تثير دعوات للحياة الرهبانية  تقدر أما متى آانت آلمة الوعظ بعيدة عن شهادة الحياة، فال

إن الرجوع إلى األصول، إلى شخص المسيح، هو أفضل ضامن لدفٍع جديد نحو . والتأملية
  .الحياة الرهبانية والتأملية

ى ، تصلولية محلية أو دآنائساء، من نستوجد جمعيات رهبانية عديدة، من رجال و   -23
ولكنها تحتاج إلى دعم . ُتقدَّر بثمنالرب ال إن خدمتهم في حقل . ناآنائسفي معا وتعمل 
 لحضور ملتزم في جميع مجاالت المؤمنين في دعوتهم، حتى تستطيع بدورها أن تدعم أآبر

 . الحياة العامة

أما فيما يخص الحياة التأملية، دعامة آّل تكريس حقيقي، والموجودة فى بعض إيبارشياتنا 
ا تنقص عند معظم جمعيات الرجال أو النساء عن طريق رهبانيات ذات طابع جامعي، فإنه

 .، الموجودة فى الشرق األوسطذات الحكم الذاتيلكنائسنا الكاثوليكية الشرقية 

   

 ور المسيحيين في المجتمع بالرغم من قلة عددهم د-3
بالرغم مما يوجد بينها من اختالفات، فإن مجتمعاتنا العربية والترآية واإليرانية تتسم     -24

ففيها تسود التقاليد وأسلوب الحياة التقليدي، ال سيما فيما يخص األسرة : ائص مشترآةبخص
والطائفية تصبغ العالقات بين المسيحيين، وبينهم وبين غير المسيحيين، وتدمغ . والتربية

والدين آعنصر للهوّية، ليس هو فقط عامال للتمييز،  بل يمكن . بعمق العقليات والسلوك
لذلك يحسن أن نذّآر بأن . سبب انقسام، وأن ُيستخَدم لخلق االنغالق والعداوةأيضًا أن يكون 
 ،، وأنهم ينتمون حتما وقانونا إلى النسيج االجتماعي"مواطنون أصليون"المسيحيين هم 

بالد هم خسارة للتعّددية التي مّيزت دائما ئوفى اختفا. الخاصةبالدهم لوإلى الهوية ذاتها 
 .الصوت المسيحي سيسّبب إفقار المجتمعات الشرق أوسطية وغياب . الشرق األوسط

وحسب اإلجابات، تتوّقف إمكانيات . تختلف األوضاع آثيرا بين بلدان الشرق األوسط     -25
 مثل نوعالحضارية، على عوامل مختلفة، -الكنيسة فى اإلسهام فى التنمية اإلجتماعية

 ، والنظاملنظام السياسيالطبع طبيعة ا، وبفى البلدحضور المسيحي، ونسبة الكاثوليك ال
يعملوا  يجب على الكاثوليك أن ،وإنما مبدئيا. ، والمجتمع والحضارة بصفة عامةالقضائي

 راجع -3[ ،"اإليجابيةالعلمانية "الدولة ، في تعميق مفهوم فضل مساهمة تقديم أعلى
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مجلة :  اإلليزيه  الرحلة الرسولية فى فرنسا، مراسيم االستقبال فى قصر– 16بنديكتوس 
، المواطنين المسيحيينباالشتراك مع باقى  ].25-824) 2008 (2409الوثائق الكاثوليكية، 

وبذلك سيساعدون في تخفيف الصبغة . والُمصلحينرين المفّكمع المسلمين  وأيضًا 
ين ، مما يسمح بمزيد من المساواة ببعض الحكوماتل) الحكم باسم اهللا( ةالثيوقراطي
، يجابية، ويعمل على تنمية ديموقراطية سليمة، علمانية إن من مختلف الدياناتالمواطنيي

، مع آامل االحترام عامة، حتى على مستوى الحياة اللدينتعترف اعترافا آامال بدور ا
 . من النظام الديني والنظام الزمنيللتمييز بين آل 

س إم إس، والشبكة العنكبوتية، إ(تستخدم الكنيسة التكنولوجبا ووسائل االتصال الحديثة   -26
في خدمة اإليبارشيات، لنشر الرسالة المسيحية، ) واالنترنت، والتليفزيون، والراديو

ومواجهة التحديات التي تضاد هذه الرسالة، والتواصل مع المؤمنين في بالد االنتشار 
 روما، ولتحقيق هذا الهدف، ترسل آهنتها للدراسة في الخارج، وال سيما في). المهجر(

باالخص في المعهد البابوي و، معارف الالهوتيةليكتسبوا الحّس الكنسي، ويتعّمقوا فى ال
 .للدراسات الشرقية 

هذا، يشير البعض إلى ما يسهم به المسيحيون الشرقيون لبالدهم، مع اعتبار أن الشخص وب  -27
من "و " مع" أن يكون ال يمكنه تحقيق ذاته تحقيقا آامال إذا تجاهل طبيعته االجتماعية، أى

وآل أشكال التعبير عن الحياة البشرية فى . فالخير العام يهّمه عن ُقرب. اآلخرين" أجل
األسرة، والمجموعات، والجمعيات، والمدن، والمناطق، والُدول، وجماعات : المجتمع تهّمه
مستمر عن  فكلها تشترك بشكل أو بآخر فى االلتزام بالخير العام، في بحٍث. الشعوب واألمم

وتقع هذه المسئولية باألآثر على السلطة السياسية، على . ر وآأنه الخير الشخصيخير اآلَخ
الظروف االجتماعية، التي ألنها مدعوة إلى خلق مجموعة من . جميع مستويات ممارستها

 -23 راجع يوحنا -4[.  تحقيق التنمية الشاملة لشخصيتهفىتساعد وتدعم آل آائن بشري 
 58 الوثائق الكاثوليكية – 417ص ) 1961( أعمال الكرسى الرسولى – ومعلمة أم: رسالة

)1961 (956. [ 

وحتى اذا آان المسيحيون أقلية ضعيفة في جميع بالد الشرق األوسط تقريبا، إال أنهم فى    -28
آل مكان يعملون بحيوّية، وديناميكيون، وُمشِرقون، حيث يكون ذلك ممكنا اجتماعيا 

فيجب فى الوقت نفسه . يكمن الخطر في اإلنطواء على الذات والخوف من اآلخرو. وسياسيا
تقوية إيمان وروحانية مؤمنينا، وتدعيم الرباط االجتماعي والتضامن فيما بينهم، من دون 

 ). الجيتو(أن نقع فى حالة الخندقة 

َيم التي تحميها اليوم تعمل الكنيسة في المقام األول على تنمية األسرة، وعلى الدفاع عن الِق  -29
) السّكاني(وفى اإلطار الديموغرافى . من األخطار المختلفة التى تهّدد قداستها واستقرارها
 . الحالي، تشّجع الكنيسة أيضا العائالت الكثيرة العدد 

وللمساهمة في بناء المجتمع بصفة عامة، تعرض الكنيسة تعليمها  االجتماعي للمهتّمين   
د من أوضاع الظلم، وتتفاقم ماعية، لتقّدم بديال وحّلا لموجة العنف، التي توَلبالمواضيع االجت

 . الدينية–بسبب الصراعات العرقية 
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وإنما باألآثر يظهر عمل الكنيسة لصالح الخير العام واضحا وجليا، بفضل أنشتطها   -30 
ويتحّقق ذلك . دالخيرية، التي تهتّم ليس فقط بالمسيحيين، وإنما أيضا بالمسلمين وباليهو

سواء بالمساعدة السخّية اآلتية من محّبة الكنيسة في العالم آله، وسواء من المساعدة 
وفي هذا اإلطار، فإن الخدمة الرعوية في مجال الصحة . الملموسة من الكنائس المحلية

وهنا يجب أن نشيد بالعمل الرائع . فى المجتمعتمثل جانبا متميزا إلبراز دور المسيحيين 
أعمال ، الذين يقومون بدور رائد في سات، وباألخص النساء المكرَّلرهبانلذى يقوم به اا

 .الجميع، وفى العمل الرعائى فى مجال الصّحة لخدمة المحّبة

وفي النهاية، والتزاما بالحق اإلنجيلي، من المناسب أن نذّآر بواجب الشفافية في إدارة   -31
لالستخدام هنة واألساقفة، للتمييز بين ما ُيعَطى أموال الكنيسة، باألخص من جانب الك

وفي هذا الصدد، من المهم أيضا المحافظة على أمالك .  وبين ما يخّص الكنيسةالشخصي
 .الكنيسة التراثية، لضمان حضور المسيحيين في الشرق األوسط 

 

 يات التي تواجه المسيحيينالتحّد -ب
 
 الصراعات السياسية في المنطقة -1
 

 في وصف الحالة السياسّية واالجتماعّية الخطوط العريضةترك اإلجابات على أسئلة تش -32
وفي الواقع، فإن الصراعات السياسّية القائمة في المنطقة تؤّثر تأثيرا مباشرا على . الراهنة

حياة المسيحيين، بصفتهم مواطنين آما بصفتهم مسيحيين، مما يجعل وضعهم  بشكل خاص 
 .وغير مستقّرهشا 

سطينية يجعل الحياة اليومية صعبة،  فى حرية إن االحتالل اإلسرائيلي لألراضى الفل       
ن البلوغ إلى األماآ(الحياة االجتماعية والدينية فى المجال االقتصادي، وفى الحرآة، و

. )المقدسة مرتهن بموافقات عسكرية، ُتمنح للبعض وُتمنع عن غيرهم، لدواعي أمنية
 السياسي الواقع على  تبّرر بعض الجماعات األصولية المسيحية الظلم،إلى ذلكباإلضافة 

 . ل وضع المسيحيين العرب أآثر حرجا، مما يجعالفلسطينيين، استنادا إلى الكتاب المقدس

ين ال           - 33 ا ب بالد، فيم شّر في ال وى ال ان لق سياسية   و في العراق، أطلقت الحرب العن ارات ال تّي
بت فى وقوع ضحايا من بين جميع العراقيين، وآان المسيحيون من   فتسّب. ة  والمذاهب الديني 

ة   بين الضحايا الرئيسيين ألنهم يمثلون أصغر وأ     وم  . ضعف الجماعات العراقي ى الي  ، الوحت
 .لية باألمرتبالى السياسة الدو

ان   - 34 ي لبن سيحيوف ده    ، الم د عن ائفي، وال أح سياسي والط صعيدين ال ى ال سمون عل ون منق
ة        وفي مصر، ف  . ول من الجميع  مقبمشروع   سياسي من جه ة     إن تصاعد اإلسالم ال ، ومن جه

اتهم           أخرى انع  زال المسيحيين عن المجتمع المدني، ألسباب بعضها اضطرارية، يعّرض حي
ائالت      ، أن هذه    أضف إلى ذلك  . لصعوبات خطيرة  ى الع ق     ،األسلمة تتغلغل أيضا ف  عن طري

ك  ليا، فتغّير العقوسائل اإلعالم والمدارس  الد أخرى،    . ت التي تتأسلم دون أن تعي ذل وفي ب
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سل دفع الت ي   ي ىء ف ل ش وا آ ى أن يتحّمل سيحيين، إل يهم الم ا ف شعوب، بم ة ال ط والديكتاتوري
و جوهري ا ه اذ م ا. صمت، إلنق ي ترآي ا زال يطرح وف ة م راهن للعلماني وم ال إن المفه ، ف

 . في البلدتساؤالت حول الحرية الدينية الكاملة

زامهم في            إز"   -35 انهم المسيحي والت بعض راسخين في إيم ّل ال ة، يظ ائع المختلف ذه الوق اء ه
شترك  اعي الم شروع االجتم ي الم ساهمين ف ضحيات، وم ة الت مين آاف ع، متقاس .  المجتم

وبعكس ذلك، ييأس البعض اآلخر، ويفقدون الثقة في مجتمعهم وفى قدرته على أن يوّفر لهم               
واطنين ل الم ع آ ساواة م ستهم  و. الم ى آني سحبون إل زام، وين ل الت ن آ ون ع ذا يتخّل له

اعي               ان االجتم دون تفاعل مع الكي  مجلس   -5[". ومؤّسساتها، ويعيشون في ُجزر منعزلة، ب
شرق الكاثوليك       ة العاشرة      -بطارآة ال الة الراعوي ديات       :  الرس سيحيون العرب إزاء التح الم

ا فإن حب اهللا أفيض في قلوبنا بالروح الق     "–المعاصرة   ة  " (دس الذي ُأعطي لن  –) 5/5روم
 .]13 الفقرة 2009 بكرآي -األمانة العامة 

 
 
 الحّرية الدينية وحّرية الضمير -2

 
ام في     و   -36 سان بوجه ع قبل أن نتحدث عن حّرية الضمير، من المهم أن نتكلم عن حقوق اإلن

اَر آل نظام              وبالفعل. الشرق األوسط  سان معي ُر اإلن اعي  ، ال بد أن يكون خي . سياسي واجتم
ُنظم ُت ل ال سان فك ة اإلن ام لخدم سان  .  ق ل اإلن ذلك آ ي ب ن نعن رد  : ونح سد،  الف نفس والج ال
ه موضع       . والجماعة وتستمّد حقوق اإلنسان طابعها المقّدس من قداسة اهللا، الذي خلقه، وجعل

ا                   ة والوصول إليه ه البحث عن الحقيق ه يمكن ا، ب اه ضميرا حّي  دونحقوق وواجبات، وأعط
ة اهللا ال        مَ ف ولهذا  . وق اإلنسان وحقوق اهللا   وال يوجد تعارض بين حق    . إجبار رم خليق ن ال يحت

ا                . يحترم الخالق  شّكل نطاق ع، ت ا الجمي ي يتعّرض له إن المعضالت االجتماعية المتعددة، الت
رام         شري، واحت شخص الب ة ال ل خدم ن أج شترآة، م رامج الم ادرات والب ن المب عا م واس

د   ه، وتأآي هحقوق ك  -6[ آرامت شرق الكاثولي ة ال ة - مجلس بطارآ ة الثالث الة الراعوي :  الرس
ي    الم العرب ي الع سيحيين ف سلمين والم ين الم شترك ب يش الم بيل   "–الع ي س ام اهللا ف ا أم مع

ع  سان والمجتم ة  -" اإلن ة العام ي – األمان رة 1994 بكرآ سالم ])36، الفق ة إن ال  والعدال
 . األوسط في الشرقيةحقوق اإلنساناللتنمية رورية ، شروط ضواالستقرار في المنطقة

ة      .  وفي الشرق، عادًة ما تعني الحّرية الدينية حّرية العبادة    - 37 د حّري ي َبع الي فهي ال تعن وبالت
ة             دون أي ا ب ًة سرا أو علن ارس ديان ؤمن، أن يم الضمير، أي حّرية أن يؤمن الشخص أو ال ي

إن الديانة في الشرق، عادة ما تكون اختيارا اجتماعيا بل    . نةعقبة، وبالتالي حّرية تغيير الديا    
ة               . قوميا، ال اختيارا فرديا      ة المبني ة، واألم ع، والثقاف اه المجتم ة تج فتغيير الديانة ُيعتَبر خيان
 .أساسا على تقليد ديني

ي  إن االهتداء إلى اإليمان المسيحي ُينظر إليه آنتيجة القتناص ُمغَرض، وليس ال     - 38 قتناع دين
سلم           . حقيقي ى الشخص الم ضا يالقى    . وغالبا ما تمنعه قوانين الدولة بالنسبة إل والمسيحي أي

ه يظل حرا في        ،  أخف، من جانب العائلة أو العشيرة     ضغوطا ومعارضة،  وإن آانت       د أن بي
الح ، إنما لمص  تقال إلى اإلسالم عن قناعة دينية      االن ، ال يتمّ  وفي بعض الحاالت  . تغيير الديانة 
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اتشخ ن االلتزام تخلص م ة صية، خاصة لل شاآل عائلي ا . إزاء م دوأحيان تّمق ك تحت  ي  ذل
ئلة          . ضغط االقتناص اإلسالمي   ى أس ات عل  رفضها   الخطوط العريضة   وتؤآد بعض اإلجاب
ة "لجماعات  ، مع اإلشارة إلى أن بعض ا القاطع لالقتناص المسيحي   ا  " اإلنجيلي . تمارسه علن

ات فى           ع الكرازة إلى دراسة أعمق      موضوحتاج  ي،  وفي الواقع  ار االختالف ، تأخذ في االعتب
اول         . اقف لدى المسلمين ولدى المسيحيين    المفاهيم والمو  ذا   إن حوارا صريحا يجب أن يتن  ه

ة،   ل إلى مواقف مشترآة، تحترم حقوق آل إنسان   للتوص الموضوع   ، وحّرية ضميره الكامل
   .ديانته تأيا آان

ذه  ن ه سة م ف الكني ا موق دأم ضية، فق ه  الق م بقول ر األعظ ه الحب ر عن ن : " عّب َم
سة                 ان الكني ى اآلخرين إيم دا أن يفرض عل ن يحاول أب سة، ل ه  . يمارس المحبة باسم الكني إن

ى   يعرف أن الحب في نقائه وفي مجانيته، هو أفضل شهادة هللا الذ     دفعنا إل ي نؤمن به والذي ي
سادس عشر -7["أن نحب ديكتوس ال الة العام- بن ة"ة  الرس ، 25/12/2005،31" اهللا محب

 .]245) 2006 (98 أعمال الكرسي الرسولي - ج 31

شيرالبعض       ولتدعيم      -39 ع، ي ات والمجتم ذا التطور فى العقلي ل ه ى   الشروط الضرورية لمث  إل
ي           ى تخّط ر، وعل ة اآلخ رام حّري ى احت ة، وعل ى الحّري ة عل ى التربي تمرار ف ة االس أهمي

ختصار، في سبيل ، وباالقانونبيل المزيد من العدالة والمساواة أمام       المصالح الطائفية، في س   
ة " ة إيجابي ضا       ". علماني ة، أو أي ة ُدولي ية وديني ادرات سياس اذ مب ى اتخ بعض إل دعو ال وي

 .اإللحاح على الرؤساء السياسيين الحترام الحّرية الدينية وحّرية الضمير

سة الكاثول -40 ع الكني ة، تتمت ال التربي ي مج ات     وف شرق األوسط بإمكاني دان ال ي بعض بل ة ف يكي
رة ل  : آبي ن آ الب، م ا آالف الط ها وجامعاته ستقبل مدارس فإذ ت االت الطوائ  والح

 مراآزها الصحية   وينسحب األمر على  ،  ا ويهود ،ا ودروز ، ومسلمين ،االجتماعية، مسيحيين 
تكوين المرّبين فى    مواصلة  ديهي، أنه ينبغي في الوقت نفسه،       ومن الب . وخدماتها االجتماعية 

ى               . هذه المؤسسات على هذه الروح     بعض عل ّح ال ى، يل سي بحصر المعن صعيد الكن وعلى ال
أن                  ات، آ ك الحري احترام تل ضرورة قيام عمل رعوي، يعلن ويشهد للقيم اإلنجيلية المتعّلقة ب

ائل   ومن الواضح   .  اليوم العالمي لحقوق اإلنسان    ، في رعايانا  ،نثّمن على أحسن وجه      أن وس
 .  األهمية لنشر هذه الروحبالغاإلعالم تلعب دورا 

 
 المسيحيون وتطور اإلسالم المعاصر -3

 
ام       " - 41 ن ع ارا م سياسي، اعتب الم ال صاعد اإلس ى     1970إن ت ؤّثر عل ارزة ت اهرة ب و ظ ، ه

ي           الم العرب سيحيين في الع ارات       . المنطقة، وعلى وضع الم سياسي تّي ذا اإلسالم ال شمل ه وي
د ة،   دينية مختلف   ة،       أن تفرض أسلوب حي   تري ة، والترآي ى المجتمعات العربي اة إسالمي عل
ذه   وَت. ى آل الذين يعيشون فيها، من مسلمين وغير مسلمين        ، وعل واإليرانية ر ه ارات   عتب  التي

اد عن اإلسالم     ن سبب آاف  أ ى إسالم األصول     فالحل . ة الشرور هو االبتع ودة إل .  إذا هو الع
ذا الهدف     [...] م هو الحل      اإلسال : ومن هنا ظهر شعار     بعض عن       ،  ولتحقيق ه ورع ال ال يت

شرق الكاثول       -8".[استخدام العنف   ة ال ة      -يك   مجلس بطارآ ة الثالث الة الراعوي العيش  :  الرس
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سلمين  ين الم شترك ب ي الم الم العرب ي الع سيحيين ف سان  "-والم بيل اإلن ي س ام اهللا ف ا أم مع
 .]7 الفقرة -1994 بكرآي –ة العامة األمان -" والمجتمع 

ى الحضور المسيحي في         نتائج له   غير أن .  المجتمع اإلسالمي أوالً   هدف هذا الموقف  ست  ي  - 42  عل
شرق ع،    . ال ًدا للجمي ة تهدي ارات المتطّرف ذه التّي شّكل ه الي، ت سيحيين والوبالت ود الم يه

 .مسلمين، وينبغي علينا أن نواجهها مًعاالو

 

 الهجرة -4
 

ل آل شيء، ينبغي     - 43 اول         قب أن هدف مجمع سينودسي هو رعوي محض، وال يتن ذّآر ب أن ن
ر مباشرة       -ةالقضايا االجتماعي  ى أن هجرة           . السياسية للبالد إال بطريقة غي شير إل م، ن ومن ث

سيحيين ط  الم شرق األوس ن ال سيحيين م ر الم شر   وغي ع ع رن التاس ة الق رب نهاي دأت ق .  ب
ة        . السياسة واالقتصاد  لها آانا ان  السببان الرئيس و ات الديني م تكن العالق ذ   ل ى أفضل      عندئ  عل

ام    ر أن نظ ه، غي ة"وج ة  الجما" (الِمّل ة الديني ة الِعرقي ن الح   ) ع ا م ضمن نوع ان ي ة آ ماي
صراعات        غير. للمسيحيين في داخل جماعاتهم    ا ال ع دائم ة    أن ذلك لم يمن صبغة الديني ذات ال

ه    ت عين ي الوق ة ف وم،     . والقبلي رة الي ذه الهج دت ه د تزاي سبوق رائيلي  ب صراع اإلس ب ال
ا         ي حين أن   . الفلسطيني، وعدم االستقرار الذى  أحدثه في المنطقة آله اعي   الوضع ف االجتم

 .هذه الظاهرةمن  زادا قد ،في العراق، وعدم االستقرار السياسي في لبنانالمهّدد 

ضحية األ   هامحافلجاهل تتغالبا ما الُدولية فى السياسات و  - 44 ذلك    الحضور المسيحي، وال ى ل ول
سيحيون م الم رة و. ه رى للهج باب الكب د األس و أح ذا ه ال . ه ذا المج ى ه . فيجب التحرك ف

 .والكنيسة مدعوة إلى الدخول فيه بكل ما تملك من وسائل وأشخاص، من أجل فائدة الجميع

شرق      . والحالة االقتصادية هى أحد أسباب الهجرة      راهن لل سياسي ال ففي الوضع ال
ة        األوسط، يصعب خلق اقت    اة الئق ع لصاد آفيل بتوفير مستوى حي ه لمجتم سة من   .   آل والكني

ّد من الهجرة،                  ا جانبها، يمكنها أن تقوم ببعض التدابير فى هذا المجال للح ة     وإنم ى الدول  عل
شرق األوسط،             .  التدابير الضرورية  تّتخذنفسها أن    دان ال عالوة على ذلك، ففي الكثير من بل

ة      ة المحدودة               نجد أن تقييد الحّرية الثقافي وق، واإلمكاني افؤ الفرص والحق ة، وعدم تك  والديني
 . في الحياة السياسية، هى من األسباب الهامة لهجرة المسيحيينبفاعليةللمشارآة 

الي - 45 اٍف،  وبالت صادي آ و اقت ة ، المصحوَبين بنم سالم والديموقراطي إن ال ارة أخرى ، ف  وبعب
 إليها المسيحيون، تقدر على خلق المناخ والظروف بنمو اجتماعي وثقافي، للدول التي ينتمي   

ه                     م علي ا ه ى الهجرة مثلم دفوعون إل التي ال يشعر فيها المسيحيون، أفراًدا وعائالت، أنهم م
ة في        . اليوم ا            " الغرب "وهنا يمكن للكنائس المحّلي دار م ام، بمق دور ه وم ب ستطيع أن أن تق  ت

ى            حّث حكومات بالدها على اّتباع سياسات، آفيلة      ت شرق األوسط عل ة ال  بالمساهمة في تنمي
 .آافة المستويات

ّد من الهجرة    هناك - 46 اة،      :  جانب آخر من شأنه أن يح داء من الرع سيحيون، ابت أن يصير الم
ا واآلن               ة، هن اة العام زامهم بالحي فكل واحد    . أآثر وعيا بمعنى حضورهم، وبضرورة الت
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ه  سيح لمجتمع الة الم ل رس و حام ه ه ي وطن ي  وال ب. ف ضا ف الة أي ذه الرس ل ه ن حم د م
 .الضيقات وفي االضطهاد

ائس  - 47 وطن أم للكن واء لل د، س م جدي صدر دع ى م رة إل ل الهج رى، يجب تحوي ة أخ ن جه .   وم
اجرين     سيحيين المه ات مع الم ة     ،وتتواصل العالق روابط األسرية القوي ا من خالل ال  طبيعًي

ي ُت ة، والت ةللغاي ذه المنطق ل ه ز أه ساهم ا. مّي روابط، وت ذه ال ى ه ي المحافظة عل ائس ف لكن
شار   الد االنت ى ب ة إل ال آهن ضل إرس ر(بف ة  ). المهج ائس المحلي ع الكن سيق م ؤالء، بالتن فه

اجرة     والرئيس الكنسي المحلي، يقومون بالخدمات        ائالت المه ة للع بعض   ويطل . الروحي ب ال
سي     أن تزيد زيارات األساقفة لهؤالء المؤمنين، باألخص للجماعات التي     يس آن ا رئ يس له ل

ة            شرقية الكاثوليكي ائس ال اء الكن ا ال     محلي خاص، لتقوية الروابط بأبن شار، مم الد االنت  في ب
 .على الصعيد الطقسي وحسبيقتصر 

ي              - 48 سية، الت ى إنعاش    ع تعمل  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع الجمعيات الكنسية وغير الكن ل
ات األ     ع جماع روابط م ات وال ل العالق ا      وتفعي ة، وفق وطن أو المدين عيد ال ى ص ل، عل ص

االت ة   . للح كال التوأم ل أش شجيع آ بعض ت رح ال ثال يقت ذا م سياحية: هك ة،ال  ، والثقافي
ة ي         ،والجامعي ة ف ات عقاري اء ممتلك ى اقتن اجرين عل شجيع المه ضا ت ا أي ة، وإنم  والمادي

 .أوطانهم األصلية

 

 
 ألوسط الشرق االوافدة فىلية الهجرة المسيحية الُدَو -5
 

ة  - 49 دة وهام اهرة جدي اك ظ رز  هن ط تب شرق األوس دان ال ي بل ستقبل:  ف ات  ت ة مئ دان مختلف  بل
ن األ ةفاآلالف م يويين ارق دين واألس لآواف ان يتعل .  للعم ب األحي ي أغل ساء وف ر بن ق األم

وّفرن   ات، لت ن آخادم ة تعمل ائهن تربي ة ألبن ر آرام اة أآث ر . وحي ا يتع ا م ؤالء وغالب ض ه
د   مظالم اجتماعية األشخاص ل  ضيفهم  من ال ي تست سية،    الو، ول الت إن ستغالل وتجاوزات جن

ن ن أرب  م ستقدمهم أم م ي ت االت الت لالوآ وانين   . اب العم رام الق دم احت ك ع ى ذل أضف إل
 . غالباوليةيات الدواالتفاق

دة    - 50 رة الواف ذه الهج ان ه ات، ف ا لإلجاب داءً  وطبق شّكل ن سنال ت ضاكنائ ى عا إذ .  أي ع عل ا تق تقن
صعيد       ى ال ديني أم عل صعيد ال ى ال واء عل خاص، س ؤالء األش ة ه ة لمرافق سئولية رعوي م

اجرين        ف. االجتماعي ا يجد هؤالء المه دين  غالًبا م سة           الواف آٍس، والكني ة م سهم في مواجه  أنف
ا       ا لموارده سة                  . تعمل ما بوسعها وفق يم الكني ى تعل ا عل ة مؤمنين إن تربي سه، ف وفي الوقت نف

ا،                   االجتماعي،   ى عنه ة والتى ال ِغن ضروريات الملّح ة، لهي من ال وعلى العدالة االجتماعي
 .لتجنب أي موقف من التعالي أو االزدراء
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  المسيحيين في حياتهم اليومية ردود-جـ 
 

ة  - 51 ى آاف سيحية عل شهادة الم ة ال ى أهمي ات إل شير اإلجاب ستويات ت إن . الم صدد، ف ذا ال ى ه وف
 " ياة الرهبانية، التي ظهرت منذ بدايات المسيحيةالقيم اإلنجيلية للح"
اني  -9[ ولس الث ا ب ولي-يوحن اد الرس ة:  اإلرش اة المكرَّس رة، 25/3/1996 - الحي  - 6 الفق

ولي  ال الكرسي الرس سة  .]381 )1996(، 88أعم واء للكني ثمن، س دَّر ب ًزا ال ُيق شّكل آن  ت
سية     وم . الكاثوليكية أو للكنائس األرثوذآ ا  وتق ة     الحي ضا بواسطة الصالة        بة التأملي التها أي رس

د من التضامن                : التشفعية من أجل المجتمع    صاد، ومزي سياسة واالقت ة في ال لمزيد من العدال
واالحترام في العالقات العائلية، ومزيد من الشجاعة للتنديد بالمظالم، ومزيد من النزاهة في           

سعي إل            ع، أو ال ولألسف،  . ى المصالح الشخصية    سبيل عدم االنزالق إلى صراعات المجتم
ة          ائس الكاثوليكي ى الكن ا ف دود حالًي ة مح اة التأملي ود الحي ة أن وج ات مختلف رت إجاب أظه

 .، بينما لها وجود ملحوظ في بطريرآية القدس الالتينيةذات الحكم الذاتي الشرقية

واء    ة، س ة العامل اة الرهباني ى الحي اة لوحت سات الحي ة أو مؤّس سات العلماني  لمؤّس
رب  ي الغ شأت أوال ف ي ن ولية، الت سابق -10[الرس ع ال ي - 11–9 المرج ال الكرس  أعم

ولي  ار   ،]384-383) 1996( 88الرس ت بثم سيحي وأت شرق الم ي ال ضا ف شرت أي د انت  ق
سانية  . يانعة من الشهادة اإلنجيلية  إنها مؤّسسات مكرَّسة أساسا إلعالن اإلنجيل، وللتنمية اإلن
ديني             في مجال الصحة، والترب    . ية، والثقافة، وآذلك في مجال الحوار المسكوني والحوار ال

بعض اإل ا ل ة    وطبًق ى تجرب ب عل ى التغل دعوون إل ة م اة المكرس ضاء الحي إن أع ات، ف جاب
ان             ضيات اإليم ى مقت دعوون   . السلبية،  وآذلك على تقديم المصالح الشخصية عل م م ى  إنه إل

ر، وفى              أن يكونوا شهوًدا ِعبر حياة مسيحية مثالية،         ة والفق ذور الطاعة والعف فى ممارسة ن
 . مثال آل آمال،إّتباع أفضل دائما ليسوع المسيح

انيين، أن   ومكرَّ، هذا هو المنوال، الذي ينبغي على آل أعضاء شعب اهللا، من رعاة      - 52 سين وعلم
اة                     يسعوا إلى الحياة بموجبه    سجام مع الحي د من االن ه الخاصة، بمزي ا لدعوت د وفق ، آل واح

ة  الشخصية والجماعية، في مؤسّ    ة  ،ساتنا االجتماعي ا         ، والخيري ة، لكي يصبح أبناؤن  والتربوي
ون  م المؤمن ع      ه ط المجتم ي وس رب، ف ة ال دوام لقيام ى ال ضل عل هودا أف ًضا ش ذا . أي وله

ات عبّ    ن اإلجاب د م إن العدي رض، ف ن الغ ي  الرت ع ة ف لأن رغب ويُن يعم روس تك  االآلي
ؤمنين يُمو ،والم ديالتعل ات ال وا  ، ني والعظ رورة أن يعط ى ض ؤمن عل ي  للم ى الحقيق المعن

ان          إليمانه، وأن ينّموا   ذا اإليم ه أن   ينبغي أن نعلّ   .  وعيه بدوره في المجتمع، الذي يقتضيه ه م
ن يجتهد في أن يجعله حاضًرا في   أيبحث عن اهللا وأن يراه في آل شيء وفي آل شخص، و      

ا،   ي عالمن ا وف ضائل الشخ بمجتمعن ة الف ةممارس ة، : صية واالجتماعي ة، والنزاه العدال
 .وغيرها...واالستقامة، والترحيب، والتضامن، وانفتاح القلب، وطهارة األخالق، واألمانة

شاف         - 53 لة اآت ى مواص ي إل ي ترم ة، والت ود المبذول ضاعف الجه ي أن ن ك، ينبغ ق ذل  ولتحقي
ات ال و ،رهبانال و ،كهنةال من   ،الضرورية" الكوادر"وتكوين   انيين من الرجال      و ،راهب العلم
ا    ، لكي يكونوا    والنساء ين هللا اآلب     في مجتمعن ين           ،شهودا حقيقي ائم من ب سوع المسيح الق  ولي
 األزمنةخوتهم وأخواتهم في هذه إتوا ثّبلي  الذي أفاضه على آنيسته،  وللروح القدس  ،األموات

 .المجتمع في بناء ويساهموا، النسيج االجتماعيعلى ويحافظوا الصعبة، 
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 الشرآة الكنسّية: ثانيًا 
 

وهي جسد المسيح السّري، تتألف من المؤمنين المّتحدين اّتحادًا "لكنيسة الكاثوليكّية،  إن ا- 54
الواحدة، عضوّيًا في الروح القدس، بواسطة اإليمان الواحد، واألسرار الواحدة، والرئاسة 

ة أو ُتكوِّن آنائس خاصابط، وهى وقد تأسست في جماعات متعّددة، تؤمِّن لها الرئاسة التر
وتقوم بين هذه الكنائس شرآة رائعة، بحيث أن التنوع فى الكنيسة  ُيبِرز جمال . طوائف

المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، مرسوم في  -11[" وحدتها بدال من أن يضّر بها 
 ]).2، "الكنائس الشرقية: "الكنائس الشرقية الكاثوليكية

وصلتنا، يظهر بوضوح أن المؤمنين يدرآون أن أساس ومن اإلجابات التى 
ا  يوحن1راجع (فاهللا محّبة . ألقدسالشرآة المسيحّية هو ِمثال الحياة اإللهية فى سر الثالوث ا

وهكذا تقوم الشرآة في الكنيسة . ، والعالقات بين األقانيم اإللهّية هي عالقات محّبة)8 :4
ليكونوا واحدا فينا، أيها اآلب، مثلما  : " المحّبةبين جميع أعضاء جسد المسيح على عالقات

وهذا يعني أن نعيش معًا، فى حضن آل آنيسة، شرآة ). 21 :17يوحّنا " (أنت فيَّ وأنا فيك
يجب أن تكون حياة الكنيسة وآنائس الشرق شرآة حياة فى المحّبة، . عينهاالثالوث األقدس 

فكّل واحد وآّل واحدة هو عضو في جسد . على ِمثال وحدة االبن مع اآلب والروح القدس
 .رأسه المسيح

 
 ة وبين الكنائس المختلفةشرآة داخل الكنيسة الكاثوليكي -أ

 
اإلفخارستيا العماد و: تين رئيس تظهر هذه الشرآة داخل الكنيسة الكاثوليكّية بواسطة عالمتين- 55

ساس الدائَمين المبدأ واأل" ، هامة الرسلمع أسقف روما، خليفة بطرس، في الشرآة 
 دستور - المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني -12 ["والمنظوَرين لوحدة اإليمان والشرآة

ت مجموعة قوانين وعلى المستوى القانوني، حّدد. ]18، " نور العالم "عقائدي في الكنيسة
آما أن مجمع . الكنائس الشرقّية الكاثوليكية شرآة الحياة هذه في آنيسة المسيح الواحدة

 . هى أيًضا فى خدمة هذه الشرآةالكنائس الشرقّية والدوائر الرومانّية المختلفة

 تتجلى هذه الشرآة فى آل بلد وعلى مستوى العالقات بين الكنائس الكاثوليكية،
ة أآثر ِصدقا، ات البطارآة واألساقفة الكاثوليك، لكي تكون الشهادة المسيحّيهيئمن خالل 

ولتنمية الوحدة فى التنّوع، يجب تخّطي الطائفّية، فيما قد . أتى بثمر أآثروأآثر ِمصداقية، وت
آما يلزم تشجيع روح التعاون بين مختلف الجماعات، . قد تحمله من ضيق األفق والُمبالغة

 ويمكن أن نقترح أن يتّم. لرعوي، وتحفيز المنافسة في الروحّيات ال التناحروتنسيق العمل ا
 .، لقاء يجمع آّل أساقفة الشرق األوسط) سنوات مثال5آل (من حيٍن آلخر 

 حياتهم الدينية في الحكم الذاتية في المدن، أن يمارس مؤمنو الكنائس ذات  قد يحدث، وخاص- 56
بأن يبقوا أمناء إننا نوصي هؤالء . حون لهالكنيسة التي يرتا أو في ا،أقرب آنيسة آاثوليكّية

ومن ناحيٍة أخرى، فإنه أمر حسن أن يشعر المسيحّيون .  فيهاتعّمدواالتى  ،ةلكنيستهم األصلي
 .بأنهم أعضاء فى الكنيسة الكاثوليكّية في الشرق األوسط، وليس فقط أعضاء آنيسة خاّصة
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 يروس والمؤمنينالشرآة بين األساقفة واالآل -ب  

 بين مختلف األعضاء في آنيسٍة أو بطريرآّيٍة ما، على مثال الشرآة مع الشرآة تتّم - 57 
فعلى مستوى الكنيسة .  خليفة القّديس بطرس،الكنيسة الجامعة ومع أسقف روما

آل جماعة واحدة حول البطريرآّية، تظهر الشرآة فى السينودس، الذي يجمع أساقفة 
 بين وعلى مستوى اإليبارشّية، تتّم حول األسقف الشرآُة. آنيسته ورأِس البطريرك، أِب

واألوقات التي توّحد الكنيسة وتعيدها . االآليروس، والرهبان والراهبات، وآذلك العلمانيين
. إلى األساس، أي إلى اإلنجيل، هي الصالة، واالحتفال باالفخارستّيا، واالصغاء لكلمة اهللا

الكنائس : "  مرسوم في الكنائس الشرقية- سكوني الفاتيكاني الثانيراجع المجمع الم -13[
 .يسهر على التناغم بين آل ذلكوعلى األسقف أن . ]9، "الشرقية

وفى الجماعة، تقع مسؤولّية روحية وأدبية جسيمة على عاتق خّدام المسيح، والمكرَّسين من    - 58
يجب عليهم أن يكونوا : مسيح عن قرب الوا أن يتبعيسعون إلىالرجال والنساء، وآّل من 
وتنتظر الجماعة منهم أن يعيشوا الِقيم اإلنجيلّية بصورة ملموسة . نموذجًا ومثاًال لآلخرين

وال نستغرب إًذا الحظنا أن مؤمنين آثيرين  يرغبون منهم أن تكون حياتهم أآثر . ومثالّية
 حياة طهارة ُمشِرقة، وفى نقاء بساطة، فى تجرد حقيقي عن المال والرفاهيات الدنيوية، وفى

يريد هذا السينودس أن يساعد على عمل هذه المراجعة الصادقة للذات، . سلوك شّفاف
 .الآتشاف نقاط القّوة لتعزيزها وتنميتها، ونقاط الضعف لمعالجتها بشجاعة

 : علينا أن نعود إلى نموذج الجماعة المسيحية األولى   - 59

ًا واحدًا وروحًا واحدة، ال يّدعي أحد منهم ِملك ما يخّصه، بل وآان جماعة المؤمنين قلب "
ون الشهادة بقيامة الرب يسوع ، تؤّيدها ّدوآان الرسل يؤ. ن في آّل شيء لهمآانوا يتشارآو
: 4أعمال " (وآانت النعمة وافرة عليهم جميعًا، فما آان أحد منهم في حاجة. قدرة عظيمة

32 – 34 .( 

شعر األشخاص بتضامنهم معًا، ليس ين جماعة حقيقّية، فيها ّييلقد آان هؤالء المسيح
تحتاج آنائسنا لمثل هذه الجماعات، التي . فقط في الصالة، بل أيضًا في الحياة اليومّية

 .تتخّطى غالبا إطار الرعّية

 بأن يقوموا يجب أن يشجِّع السينودس المؤمنين على أن يقوموا بشكل أآبر بدورهم آمعمَّدين، - 60
. مبادرات رعوية، وخاّصة في ما يتعّلق بالتزامهم في المجتمع، في شرآة مع رعاة الكنيسةب

 .آما يوصي االآليروس بأن يحترم التزام المؤمنين هذا، بل ان يشّجعه

  ويجب على المؤّسسات والحرآات الرسولّية ذات الُبعد العالمي، أن تتأقلم أآثر فأآثر دائما، - 61
. حياتي، اللذين تقّدمهما لهم التقليد الكنيسة والبلد اللذين يستضيفانهاطار المع العقلية ومع اإل

 البعض بأن تندمج هذه المؤّسسات، وآذلك الجمعّيات الرهبانّية ذات األصل الغربي، ويوصى
وليحرصوا دائًما على العمل في شرآة مع . في التقليد الشرقي وأن تتغّذى من روحانّية الشرق

 .تعّمقوا في معرفة تقاليد وثقافة البلد، وباألخص لغتهاألسقف، وأن ي
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 الشهادة المسيحّية: ثالثًا

 
 التعليم المسيحي: الشهادة في الكنيسة - أ

 
  ، بواسطة مؤمنين مؤهَّلين جيدا لوقتنا الحاضرتعليم مسيحي  -1

 
وآذلك  أن يكون المرء مسيحّيًا يعنى أن يكون شاهدًا ليسوع المسيح، لموته وقيامته، - 62

إن آاثوليك الشرق . لحضوره، بنعمة الروح القدس، وسط المؤمنين، في الكنيسة وفي العالم
ورجاؤنا ال يخيب، ألن اهللا سكب محبته في  ‘. مدعّوون إلى ذلك من المسيح نفسه"األوسط 

وهكذا، بعد أن جّددهم اهللا، يصبح ). 5:5رومة (‘ القدس الذي وهبه لناقلوبنا بالروح 
يوحنا بولس الثاني إرشاد رسولي ما  -14" [لمسيح شهوَد حّبه لجميع إخوتهمباالمؤمنون 

 89 أعمال الكرسي الرسولي - 1، )10/5/1997( – رجاء جديد للبنان: بعد السينودس
ل، والتعليم المسيحي، وبنوٍع  هذه الشهادة لآلخرين بواسطة األعماتبليغيتّم . ]313) 1997(

 .  األسراريخاص

يكون ويجب أن . الحياة بموجبه إلىالتعريف باإليمان وإلى م المسيحي يهدف التعلي
 الشباب، يمكنهم هم وبخصوص.  إلى الشباب والبالغين، آأفراد وآجماعة مؤمنينُموجَّها

، م يحتاجون من أجل ذلك إلعداد نوعيأنفسهم أن يقوموا بالتعليم المسيحي للشباب، ولكنه
آما أن مهّمة التعليم المسيحي هى . من صعوبات عديدةلما فى هذا العمل التكويني الخاص 

 في األسرة وآذلك فى اواجب أيضا على الوالدين، والذين يجب أن يكونوا ُمهيَّئين لتأديته
 أخرى تستطيع أن تدعم بقّوة تعليم  رئيسيةعوباإلضافة إلى األسرة، توجد مواِض. الرعّية

 .ة، والجماعات الصغيرةاألخص المدرسة، والحرآات الرسولياإليمان، وب

ويهدف التعليم المسيحي . دت إجابات عديدة أهمّية التعليم المسيحي لمعرفة ونقل اإليمانأآ - 63
مبادرات للتكوين فى ، ُيشارآهم مرشد روحيللشباب إلى إثارة إحساسهم باالحتياج إلى 

 والمخاوف، الروحي وللحياة المسيحّية الملموسة، ويساعدهم فى التغّلب على المعوقات
آذلك أيضا . نهم في التكوين اإلنساني والدينيالناتجة من التعايش مع أشخاص يختلفون ع

ينّمى فيهم توافقا عميقا بين مبادئ التعليم المسيحي والممارسة، مما ُيزيل الفجوة بين حقائق ل
من النشاط ويجب توفير األساليب واألوقات التى تناسب هذا النوع . اإليمان والحياة الُمعاشة

التكويني، في الرعايا، والمعاهد التثقيفّية، والجامعات، والمدارس الكاثوليكّية، لتحقيق تعليم 
 .مسيحي فّعال، يأخذ بعين االعتبار ما يواجه الشباب من مشاآل حقيقية وتحدّيات حالية

 مؤهَّلون لنقل ني عن الذآر أنه ال يمكن القيام بأي نشاط تعليمي، إن لم يكن هناك أشخاص وَغ- 64
 وحانيةوللقيام بهذا الواجب، عليهم أن يكتسبوا معرفة آافية بالالهوت وبالر. اإليمان

ومن الضروري أن نذآِّر أيضا أنه إذا اقتصر التعليم . الخاصة بالكنيسة التي ينتمون إليها
ادة  بشهيحتاج إلى تثبيته  فلن يأتى بالثمار المرجوَّة، فهوالمسيحي على شرح الحقيقة،

 . لإلنجيلإن خادم التعليم المسيحي هو أّوًال شاهٌد. الحياة
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 لتعليم المسيحي  طرق ا-2
 

.  ال يمكنه اليوم أن يقتصر على التلقين الشفهي للعقيدة أو السلوكالفّعال المسيحي التعليم إن - 65
 فالتحفيظ له دائمًا دور إيجابي، وآذلك أبضا التعليم عن طريق الصور،  وخاّصة في

ولكّن .  الحقيقةتبليغل المعلومة المرئية على غيرها من وسائل  الذي يفّض،عصرنا هذا
لذلك فالنصوص المكتوبة ال ِغنى عنها أيضا . هالالوسيلة التى تعطى نّصا مكتوبا ال بديل 
وبالطبع، فإن النصوص الليتورجّية، وآذلك لغة . في مدارس التعليم المسيحي والديني

 .همية آبرى فى التعليم المسيحياأليقونات، لها أ

 في مجموعات محدودة العدد، وهناك طريقٌة أخرى للتعليم والتعّمق، وهي الحوار والنقاش - 66
 واحد أن يتدّخل وأن يستمع لآلخرين، بسهولة وبطريقة مباشرة، تلقائّيًا فيها يستطيع آل

مبادرات مختلفة لتجميعهم، وبهدف تدعيم تعليم اإليمان للشباب، تؤخذ . وبدون قيود خارجّية
وإنما ينقص أحيانًا . المجموعات الليتورجّية، أو الموسيقية أو غيرها وأحرآة الكّشافة، مثل 

عمٌل تعليمي فّعال  لتعميق اإليمان، بينما مكانه الطبيعي هو بالذات في هذه المراآز 
معرفة فى  تساعد بفاعليةعد، ألنها وقد أوِصى بعمل هذه األنشطة، حيث ال توجد َب. التكوينّية

 . اإليمان لدى الشباب والبالغينتثبيتأو 

مثل  شبكة :  ونضيف أن وسائل اإلعالم الحديثة وسائل فّعالة للغاية للشهادة لإلنجيل- 67
وعلى . ، والراديو والتليفزيون)وباألخص للشباب(المعلومات اإللكترونّية أي األنترنت 

وفى آل . وين فى هذه المجاالت، وأن تكّلفهم بهذا العملآنائسنا أن تحّث الشباب على التك
ة حيث   بتقدير آبير، وخاصنور سات/  وباألخص تلي لوميير صوت المحبةمكان، يتمّتع 

 .ال يمكن وجود وسائل إعالم مسيحّية

ليم لذلك يجب أن ُيِعّد التع.  من آل نوع تسودها صراعات عديدة إننا نعيش في مجتمعات- 68
.  بإيمانهم وبنور وصّية المحّبة، أقوياَءلشباب على االلتزام فى هذه المجتمعاتالمسيحي ا

آيف يمكن االنتصار على الشّر و؟ أن نعيشهافماذا تعني محبة األعداء؟ وآيف يمكن 
وقّوة نور ببالخير؟ ويجب الترآيز على ضرورة االلتزام فى الحياة العاّمة آمسيحّيين، 

 .ووداعة إيمانهم

ا لوجود انقسامات عديدة على أساس الدين، أو العصبّيات العائلية أو السياسية، يجب   ونظر- 69
 اخلّية، وأن يروا وجه اهللا في آلالدوالعداوات تكوين الشباب على أن يتخّطوا هذه الحواجز 

ويجب أن ُيرّآز التعليم . إنسان، ليتعاونوا معًا ويقيموا مدينة مشترآة ترّحب بالجميع
ذلك، وخاّصة في مدارسنا الكاثوليكّية، التي ُتِعّد الشباب لبناء مستقبل، يقوم المسيحي على 

 .ال على الصراعات وعدم االستقرار، بل على التعاون والسالم
 

  ليتورجّيا ُمجدَّدة وأمينة على التقليد-ب 
 

 يّتجه نحوها هي القّمة التي" المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، يعلن  إن الليتورجّيا، آما - 70
 المجمع -15[" عمل الكنيسة، وهي في الوقت نفسه الينبوع الذي تتدّفق منه آّل قّوتها

إن . ] 10، المجمع المقّدس دستور في الطقوس المقّدسة - الثاني الفاتيكانيالمسكونىي 
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 تنّوع الطقوس الواسع والغنّي، باألخّص فى آل الكنائس الشرقية، هو من العناصر الذى
البحث عن تناغم الطقوس، الذي يوصي به و . مكانها المرآزي به الليتورجّيا عن تعّبر

، يمكنه أن ينير  ]34 المرجع السابق، -16[جمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بإلحاح الم
ونظرا ألن الليتورجّيا هي .  للغاية في الشرق المسيحيالمهّماالهتمام الدقيق بهذا الموضوع 

ق في الثقافة الشرقّية، ال يمكن التقليل من قدرتها اليوم على المحافظة على جانب متجذِّر بعم
غير وحيوّية إيمان المؤمنين، وآذلك على جذب اهتمام الذين ابتعدوا عن اإليمان، بل 

 .المؤمنين أنفسهم

  وفى هذا الصدد، تعّبر إجابات غير قليلة عن األمل فى أن يكون هناك مجهود للتجديد، يظّل - 71
، واالحتياجات الروحّية الحساسيات المعاصرةمتجذرا بقّوة في التقليد، وإنما يراعي 

 لجنة من بواسطة إجابات أخرى نماذج تجديد،  تّمت تعرضو. والرعوّية الحالّية
 .من أجل تجديد الطقوسصار تشكيلها المتخّصصين 

مة النصوص الليتورجّية  يقوم أهّم وجه للتجديد الليتورجي الذي تّم حتى اآلن، في ترج- 72
والصلوات التَقوّية إلى لغة الشعب، وباألخص اللغة العربّية، لكي يستطيع الشعب أن يشارك 

 االحتفاظ قليلين يفّضلون يلزم أن نشير إلى أنوفى هذا المجال . في االحتفال بأسرار اإليمان
 .لشعب إلى اللغة األصلّيةبينما ترى الغالبّية العظمى أنه يجب إضافة لغة ا ،باللغة األصلّية

  أبرزت اإلجابات أيضا ضرورة االهتمام، في مرحلة الحقة، بصياغة ُمالِئمة للنصوص - 73
والمقصود هنا هو تبسيط . الليتورجّية التي ُتستخدم في االحتفاالت الطقسية للشباب واألطفال

.  الفئة من المؤمنينلصور الخاصة بهذهلتوفيقها بالكفاية مع ما يناسب العالم وااأللفاظ، 
ال يقتصر األمر على ترجمة النصوص القديمة، بل يلزم استلهامها إلعادة وبالتالى، 
، مع مراعاة الرؤية المالئمة  إلينا معرفة عميقة بتراث الشعائر المنقولبناء علىصياغتها، 

ف يجب أن تقوم بهذه المهمة مجموعة من مختلوآما جاء أيضا بكل صواب، . اليوملعالم 
التخّصصات، ُيدَعى إليها متخّصصون في الليتورجّيا، وفي الالهوت، وفى علم االجتماع، 

 .وآذلك رعاة وعلمانّيون يشترآون بالفعل في الرعوية الطقسّية

 تلفتبالفعل، .   وتمتّد اآلراء الداعية إلى التجديد الليتورجي إلى مجال التقوّيات الشعبّية أيضا- 74
إلى أنه من المناسب مراجعة الصلوات التقوّية، إلثرائها بنصوص اه االنتببعض اإلجابات 

 ، ذلكفىوقد تساعد آثيرا .  وآتابية، سواء من العهد القديم أو من العهد الجديدالهوتية
 .الخبرة الطويلة والغنّية للكنيسة الالتينّية في هذا المجال

هذا الصدد، آما وفى . ي الُبعَد المسكوني  وأخيرًا، يجب أن يراعي ما قد يتّم من تجديد ليتورج- 75
 المجمع الخاص بالشرق -17[مرّددة ما جاء فى الخطوط العريضة  ، مختلفةأشارت إجابات

، تستطيع الليتورجّيا أن تكون مجال ]60 الخطوط العريضة،-األوسط لسينودس األساقفة 
تعلق بموضوع ما يوبنوع خاص، في. ثوليك واألرثوذآستعاون مثمر ومنتظم بين الكا

ارثوذآسّية، -عض تكوين لجنة مشترآة آاثوليكّيةقترح البيالشائك،  المشارآة فى األسرار
القانون  -18[آما يجب أن نراعى هنا  القانون الكنسي الحالي . للبحث عن سبيل للحل

 .]671كية، ق  مجموعة قوانين قوانين الكنائس الشرقّية الكاثولي- 884 ق الكنسي،
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 سكونيةالم -جـ   
، إلى أن يواصلها )17راجع يوحنا (تحتاج الصالة ألجل الوحدة ، التي بدأها يسوع نفسه    -76

فمن المؤآَّد أن . "فاستعادة الوحدة المسيحية تقوم على تعليم الرب. فى آل وقتتالميذ الرب 
مام ، ويشّكل عائقا أللعالم عثرة سببوهو . انقسام المسيحيين يضاد صريحا إرادة المسيح

 المجمع المسكوني الفاتيكاني -19. ["البشارة باإلنجيل إلى جميع الخليقة : قضيةأقدس 
وهكذا ترتبط المهمة ]. 1، إعادة بناء الوحدة:   قرار فى الحرآة المسكونية–الثاني 

: 17يوحنا" (حتى يؤمن العالم... ليكونوا واحدًا : " المسكونية بالرسولية ارتباطا وثيقا 
ن ا، والمجمَعالكتاب المقدس يجمعها قاسم مشترك وهوجميع الكنائس نسى أن وال ن). 21

مع ( للمسيحية ىاألولية واأللف القسطنطيني،-وياقانون اإليمان النيق، ونالن األواالمسكونيَّ
 .، وإآرام القديسين، وبشكل خاص والدة اهللا مريم العذراءاألسرارو،  )الكنائس البيزنطية

 أخرى، فالعالقات أساسها المعمودية، التي آنسيةن من آنائس وجماعات ومع المسيحيي   -77
تقيم رباطا موضوعيا من الشرآة والوحدة، وتجعل بعض األفعال ممكنة وضرورية، مثل 
االشتراك في الصلوات المشترآة، والتكوين المسكوني في المؤّسسات المختلفة، وباألخص 

مساِعدة لدراسة الكتاب المقدس واآلباء، والتضامن فى االآليريكيات، واالهتمام بالوسائل ال
ومن . األراضي المقدسةمع اإلخوة الذين يعيشون فى أوضاع صعبة آما في العراق وفى 

أن تكون المسكونية ضمن التعليم الديني بشكل صريح، يلزم ات األساسية الملّحة، ّياألول
 أو تشّوش خرىاألالطوائف صدارات التى تجرح اإل الجميع على عدم تدعيم يّتفقبحيث 
 .عليهم

أجل تفاهم وتتطّلب المسكونية مجهودًا صادقا للتغلب على األحكام المسبَّقة، وللعمل من   -78
متبادل أفضل، بهدف البلوغ إلى ملء الشرآة المنظورة في اإليمان،  وفي األسرار، وفى 

عن الحقيقة، وال سيما يأخذ الحوار المسكوني طابع البحث الجماعي .  "الخدمة الرسولية
 الرسالة العامة ليكونوا واحدا – يوحنا بولس الثاني -02". [فيما يخّص الكنيسة

 ]. 941) 1995 (87 أعمال الكرسي الرسولي – 33، )25/5/1995(

فعلى المستوى الرسمي ، قام الكرسي . ةويتّم هذا الحوار على مستويات مختلف
وجارى .  مع الكنائس الكاثوليكيةبالتعاونق، الرسولي بمبادرات مع جميع آنائس الشر

ليكونوا " وفى رسالته . المنظورةالتفكير أيضا في دور أسقف روما لوحدة المسيحيين 
 أعمال الكرسي الرسولي – 95و93، وخصوصا 69-88 المرجع السابق، -21[،"واحدا

نجد صيغة  "  قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بمسئولية أنيعترف ]973-978) 1995 (87
، عما هو أساسي فى مسئوليتهاوإن آانت ال تتخّلى بأي وجه بحيث أنها ، لّيةلممارسة األّو

 ،] 978  )1995 (87 أعمال الكرسي الرسولي – المرجع السابق،-22["وضع جديدتنفتح ل
والمقصود هنا هو تحديد . آخذين في االعتبار التقليد القانوني المزدوج الالتيني والشرقي

تبع ذلك من ، وما يالمجموعتين القانونيتينكال أصلية تخّص آل تقليد، والعالقة بين أش
 على الكرسي متيازا قاصرابعيدا عن أن يكون ا"االلتزام المسكوني و. تطبيقات حالية عملية

 - 31 المرجع السابق، -32". [، يقع أيضا على عاتق الكنائس المحلية أو الخاصةالرسولي
  ]. 940) 1995 (87رسولي أعمال الكرسي ال
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الصالة، والسعي إلى القداسة، واالهتداء الباطنى، : ومن األفعال المناسبة والضرورية، نذآر  - 79
سب تعليم يوحنا بولي الثاني، في عالقة تبادل، تضمنها روح الصداقة، وتبادل العطايا، ح

 هذه  المواقف آلها يمكن .والمحبة المتبادلة، واالحترام، والتضامن، والعدالة االجتماعية
ولكن تدعيمها واآتسابها، عن طريق التعليم ، وأيضا باالستخدام الفّعال لوسائل اإلعالم، 

ة، وبتبادل المساعدة على أوسع باألآثر بممارسة المحبة في الخيرات الزمنية، والصحّي
  902-908]. راجع مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية، ق -42 . [.نطاق ممكن

ويجب أن يتّم باستعداد إيجابي، ليزيد التفاهم .  والحوار هو وسيلة جوهرية للمسكونية  -80
 عن الِقَيم الدينية، ومشارآا فى مشاريع المتبادل، متخّطيا سوء الظن، وعامال على الدفاع

ين المنفعة االجتماعية، ومشجِّعا التفاهم بين مؤمني البالد المختلفة، وعامال على تحس
ونظرا لما آان فى التاريخ من عدم تفاهم، من الضرورى العمل على . أحوالهم المعيشية
، محررين النفوس من األحكام المسّبقة المختلفة، بقبول الواحد لآلخر، تطهير الذاآرة

 . معا لألمور المشترآةعاملين

ة، الذبن يحتاجون إلى التطهير هذا أيضا إلى مؤمني الكنائس والجماعات الكنسي يمتّد عمل    -81
مناسبات أوقات اآلالم أو مثل  التشجيع على المشارآة في بعض خبرات الكنائس األخرى، 

، سر التوبةومن المفيد أيضا االحتفال ب. ، متمّنين لكنائسهم ما نتمناه لكنيستنااألعياد
، في عن الكنيسة الخاصة بالشخص، في آنيسة مختلفة ومسحة المرضى، اواإلفخارستي

عن  توجيهات لتطبيق مبادئ ونظم . -52[. الحاالت الُمَحدَّدة في األنظمة القانونية
-1083) 1993( 85 أعمال الكرسي الرسولي -107-102) 25/3/1993( المسكونية

1082[. 

شترك بين رؤساء  للبنيان المسكوني فى التعاون الما مصدرنجدوعلى المستوى الرعوي،     -82
، فى لقاءات الصالة بين الرعاة، وذاتهالعمل الرسولي ى ف، والكنائس المختلفة
فى  وآذلك سين،، واألشخاص المكرَّسات والمؤّسالحرآات الكنسية،واإلآليريكين، و
وتنسيق ، شَترك فى حالة الزواجات المختلطة، مثل العمل الرعائي الُمالترتيبات العملية
في الحوار، الذي يجب أن يتّم دعم مجلس آنائس الشرق األوسط فى  والخدمات الخيرية،
وهناك عالمتان لهما . يلزم تنميته أيضا في المدارس الكاثوليكيةالذى بمحبة وتواضع، و

 في ، واإلدارة المشترآة لألماآن)الميالد والفصح(توحيد األعياد المسيحية : أهمية خاصة
ترام المتبادل، من ، بالحب واالحسةالمقّدالمسيحية فأسلوب إدارة أماآن . األراضي المقدسة

 باالشتراك مع ِحراسة األراضي المقدسة، ها،جانب الكنيستين األرثوذآسيتين المسئولتين عن
 .، آما لكنائس العالم كنائس المنطقةهو شهادة ل

التزامهم   العميقة،اإظهار دوافعهفى و،  الشرآة المتبادلة بين المسيحيينويسهم فى تدعيم    -83 
، مصغين  في الشرق األوسط، ومعنى حضورهمأوضاعهمضل بأن يعرفوا بصورة أف
وهناك وسائل عديدة تدعم روح . فوائد من االختالفات الومستخلصينبانتباه الواحد لآلخر، 

، والتعاون في دراسة  المختلفةلتقاليد الكنسيةبا الواعيالحوار، مثل التعاون الالهوتي 
، الدروسفة المسكونية عن طريق ، وتنمية الثقاالكتاب المقدس والتعليم المسيحي

 . وتعليم تاريخ الكنيسة من منظور مسكوني والوعظ،والمؤتمرات، 
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، حتى إذا مازال ضعيفابرية وأخيرا حيث أن الحضور اإلعالمي المسيحي باللغة الِع
 من الضرورى، ةبرية منفتحة نوعا ما للمواضيع المسيحيآانت وسائل اإلعالم المدنية الِع

وبالمثل من . برية لتشغيلهم فى مجال اإلعالمناطقين باللغة الِعمن الن تكوين مسيحيي
 .الضرورى االهتمام بتكوين صحفّيين مسيحيين من الناطقين باللغة العربية

ن طريق األنشطة ، أيضا ع إخوتنا المسيحيين غير الكاثوليكويمكن تحسين العالقات مع   -84
 بصرف النظر عن انتمائهم يات التى تقبل األعضاء، مثل االشتراك في األخّوالُمتاحة محليا

 يلزمومع اإلدانة الحازمة لالقتناص الذي يستخدم وسائل ال تتّفق مع اإلنجيل، . الطائفي
، مما يساعد آل صار من الضروري تطهير الذاآرةالتكرار أنه اليوم أآثر من آل وقت 

 الرب الذي يجذب الجميع إليه  لألمام وإلى فوق، علىأنظارهمالمسيحيين على أن يثّبتوا 
 ) . 32: 12راجع يوحنا (

 العالقات مع اليهودية -د
 
 األساس الالهوتي للعالقة باليهودية: مجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ال-1

، تجد عالقة الكنيسة الكاثوليكية باليهودية مرجعا مجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في ال-    85
فعالقات الكنيسة .  هذا الموضوع فى السينودسغيب في مناقشةأن يأساسيا، ال يمكن 

في  بالديانات غير المسيحية هي الموضوع الخاص الذى يتناوله التصريح المجمعي
يعيد تقييم عظمة التراث و، الذي يخّصص مكانا ملحوظا لشعب نسل إبراهيم، عصرنا

، ينالمعرفة والتقدير المتبادلدعم ويواليهود، الروحي المشترك  الذي يوّحد بين المسيحيين 
راجع المجمع المسكوني  26- . [الالهوتية، والحوار األخوي-الدراسات الكتابيةعن طريق  

 ].4، عصرنا:  تصريح عن عالقة الكنيسة بالديانات غيرال المسيحية –الفاتيكاني الثاني 

من حيث  أنه يفترض ، يدخل ضمن خطاب أوسع  المذآور غير أن روح التصريح المجمعي - 86
 :اإللهي، والثاني عن الوحي نور األمم :األول عن الكنيسة: لمجمع ذاتهلدستورين عقائديين 

 في الوثيقة األولى، أن مختلف الصور الواردة عن الكنيسة في العهد نجدهكذا . آلمة اهللا
لمسكوني  راجع المجمع ا-27[ .الجديد، تسبقها الصور التى ترمز إليها في العهد القديم

ظهرشعب اهللا على أنه آما َي . ]6، نور األمم: ور عقائدي فى الكنيسةدست –الفاتيكاني الثاني 
وإنما ]. 9 المرجع السابق، -28 [.شعب العهد الجديد، فى استمرارية لشعب العهد القديم

ك وأّولهم ذل:"باألآثر ، عندما يذآر التصريُح الشعوَب المتَّجهة نحو شعب اهللا ، فيقول 
 المرجع -29[، " العهود والمواعيد ، ومنه ُوِلد المسيح بحسب الجسدنالالشعب الذي 

 .ة، يّتضح اهتمام الكنيسة واستعدادها الطيب في عالقاتها مع اليهودي]16السابق، 

 -30[، ، إذ َتعتبر العهد القديم بمثابة تهيئة لإلنجيلآلمة اهللا: الوثيقة المجمعية الثانية وآذلك - 87
، ]3، آلمة اهللا:  دستور عقائدى فى الوحي اإللهي–جمع المسكوني الفاتيكاني الثاني الم

 تبّين األهمية التى يشغلها ]14 المرجع السابق، -31[وآجزء ال يتجّزأ من تاريخ الخالص،
وتعلن هذه الرؤية األساسية آم هو . األول، بالنسبة للكنيسةالشعب المؤَتَمن على العهد 

 ."اإلخوة األآبر " ، الحوار مع  وإن لم يكن سهالللكنيسة،جوهري 
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 تعليم الكنيسة الراهن -2
الرعوية، يمكن أن نتابع المبادرات المختلفة التى قامت -وعلى أساس هذه المبادئ الالهوتية    - 88

ومن بينها تأسيس مجلس األديان للمؤسَّسات . ة فى اآلونة األخيرة بهدف الحواربها الكنيس
ي مدينة القدس، ولجنة الحوار مع اليهود في بطريرآية القدس الالتينية، وآذلك الدينية ف

 المجمع -32[ .الحوار على مستوى الكرسي الرسولي مع الرابينية الكبرى إلسرائيل
  آما أن وثيقة لجنة ].61 الخطوط العريضة، –الخاص بالشرق األوسط لسينودس األساقفة 

: ّآرإننا نتذ: العالقات الدينية مع اليهودية  راجع لجنة-33[ ،العالقات الدينية مع اليهودية
 2512 ي الفرنسي رومانو األسبوعى األوسرفاتور–) 16/3/1998(مل فى المحرقة تأ
 . تشّكل عالمة واضحة عن موقف الكنيسة من الشعب اليهودي ]6-7) 24/3/1998(

وفي هذا الصدد عّبر . الفلسطيني-ئيليوتتأثر العالقات اليهودية المسيحية بالصراع اإلسرا    - 89
ولي، أثناء زيارته الرسولية لألراضي   قداسة البابا بوضوح عن رأي الكرسي الرس

السيد : "2009مايو /  أيار 13يت لحم، يوم فقد قال في ب. ي الترحيبـَالمقدسة، في حفل
لى أرض الرئيس، إن الكرسي الرسولي يؤّيد حّق شعبكم في وطن فلسطيني ذي سيادة ع

 بنديكتوس -34 [" ُمعتَرف بها ُدولياأجداده، وطن آمن وفى سالم مع جيرانه، داخل حدوٍد
) 13/5/2009( حفل االستقبال فى بيت لحم –قّدسة م فى األراضي ال زيارة رسولية– 16

 وفي خطابه في ].13) 29/5/2009 (3083 رومانو األسبوعي الفرنسي ىاألوسرفاتور
أن يستطيع "، أعرب عن أمنيته 2009مايو /  أيار 11أبيب، يوم مطار بن جوريون بتل 

 -35[" ولياالشعبان أن يعيشا في سالم ، آٌل في وطنه، داخل حدود آمنة وُمعتَرف بها ُد
 خطاب فى مطار بن جوريون فى – زيارة رسولية فى األراضي القّدسة – 16بنديكتوس 

 3083سبوعي الفرنسي  رومانو األى األوسرفاتور-) 11/5/2009(تل أبيب 
)29/5/2009 (4[. 

 

  الرغبة في الحوار مع اليهودية والصعوبات التي تعترضه-3
هذا تشير إلى أن ف، الخطوط العريضة  ، تأتي الردود على أسئلةنفسه وفي هذا الخط     -90

، بارات مختلفة، تبعا لالختالفات الثقافية، والجغرافية، واالجتماعيةحمل اعتي الموضوع
 عام اتجاٌه، بينما يبرز بوضوح  وفي هذا الصدد.عالقة الكنيسة باليهودية عليها لتى تكونا

، فإنه من الواضح بير عنه مرات عديدة وبصيغ مختلفة، جاء التعبشجب المعاداة للسامية
، ء لليهوديةأيضا أن جميع األوساط الكنسية فى الشرق األوسط قد تخّطت روح العدا

أما . مجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، أقله على المستوى النظريللبالتوّجهات الرعوية 
ن الشعوب العربية والشعب اليهودي، فتبدو باألحرى ذات طابع المواقف السلبية الراهنة بي

، يظهر أيضا وفي الوقت نفسه. راع وبالتالي العداء السياسيَّين، بسبب حالة الصسياسي
ر أن العداء للصهيونية هو باألحرى موقف سياسي، الذى يعتبالواسع االنتشار الرأي 

، وفي هذا الوضع آّله.  عن آل خطاب آنسيه على أنه  خارٌجوبالتالي ينبغي النظر إلي
ومن . ي على العدالة واإلنصاف للطرفين، المبنمدعوٌّ إلى التحلي بروح المصالحةالمسيحي 
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 الواقع الديني والواقع لتمييز بينجهة أخرى ، فإن آنائس الشرق األوسط تدعو إلى مراعاة ا
 .السياسي 

وإن آانت ذات طابع محّلي، ، إشارات مختلفة إلى مبادرات رعوية، ونجد في اإلجابات   - 91
 إلى فتح ، إال أنها تكشف عن شوق المؤمنين ورعاتهموعلى مستوى مجموعات محدودة

 المشترآة، بشكل خاص الصالة اإلجابات تذآرو قبل آل شيء . باب الحوار مع اليهودية
تخلق لدي الطرفين فالصالة . وقراءة وتأمل نصوص الكتاب المقّدس، انطالقا من المزامير

 ،دعاء روح اهللا لطلب مواهب السالم، واالحترام المتبادل، يسمح باستاستعدادا طّيبا
 .تبادل إلقامة عالقات دينية جّيدة، والعون الموالمصالحة، والصفح المتبادل

، تتعّرض  فكما نعلم. غير أن هذه المبادرة، وفقا لبعض اإلجابات، تثير بعض المشاآل     - 92
ن م، فوبالرغم من ذلك". ثقافة العنف"تنبع من بعض آيات الكتاب المقّدس لتفاسير مضلِّلة 

على معرفة أفضل للديانة  أن تساعدنا تستطيع إال، ال ح أن قراءة العهد القديمالواض
: الحبرية للكتاب المقّدسوثيقتين من وثائق اللجنة  أن نتذّآر يلزمذا الصدد وفى ه. اليهودية

قّدسة فى الكتاب المقّدس الشعب اليهودي وآتبه الم"، و "تفسير الكتاب المقّدس في الكنيسة"
 تفسير الكتاب المقّدس في الكنيسة"–اللجنة الحبرية للكتاب المقّدس  راجع -36[". المسيحي

 ؛ الشعب 835-507 ص – 2004، بولونيا 20كيريديون الفاتيكاني إن): 24/5/2001(
إنكيريديون الفاتيكاني ): 24/5/2001(اليهودي وآتبه المقّدسة فى الكتاب المقّدس المسيحي 

  .]835-506  ص– 2004، بولونيا 20

اسة جاّدة ، بدرضا في التقاليد اليهوديةرغبة التعّمق أي، يجدر الثناء على وفي هذا اإلطار    - 93
. في الكّليات الالهوتيةجامعي المستوى العلى خاصة ، من الناحية التاريخية والالهوتية

، لمختلف التقاليد الكنسية الشرقية، على معرفٍة أدق وسوف يساعد ذلك، في المقام األول
المشار اسات العميقة ، فإن الدرقام الثانيوفي الم. ها التاريخية بالتقاليد الِعبريةبسبب عالقات
 .للغاية لمعرفة أفضل للعهد الجديد، سوف تفتح آفاقا منيرة إليها أعاله

ولهذا فوجود نيابة بطريرآية .  اليوم إمكانيات متنّوعة للتعاونويقّدم لنا آل الواقع اليهودي     - 94
وتشير بعض اإلجابات إلى أهمية . على ذلكبرية يساعد آثيرا للمسيحيين الناطقين باللغة الِع

. ذات الحكم الذاتي الكنائس الشرقية الكاثوليكيةأيضا  تخّصوجود نيابات بطريرآية بالقدس 
ح ببناء مشترك للسالم في ، تسمفي معايشة اجتماعية ِسلميةرغبة آما تظهر أيضا ال

 .المنطقة

 

 العالقات مع المسلمين -هـ 
المسكوني ي تصريح المجمع تجد عالقات الكنيسة الكاثوليكية بالمسلمين أساسها أيضا ف    -95

تنظر الكنيسة بتقدير إلى المسلمين الذين : " ، الذى يؤّآد فى عصرنا:  الفاتيكاني الثاني
يعبدون اهللا األحد، الحي القّيوم، الرحمن والقدير، فاطر السموات واألرض، الذي آّلم 

سة بالديانات  تصريح عن عالقة الكني- المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني -37" [الناس
وعلى هذا األساس تّمت، فى السنوات التالية للمجمع، لقاءات ]. 3عصرنا، : غير المسيحية
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وفى هذا الصدد، فالبرنامج الذى حّدده . عديدة بين ممثلي الديانتين، على مستويات مختلفة
مع ففي لقائه . ا مغزى عميقيحملقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، في بداية حبريته،  

الديني والحوار بين إن الحوار : "، قالفى ألمانياممثلي بعض جماعات المسلمين 
إنه في الواقع . ال يمكن أن يكون مجرد خيار عابر،، بين المسيحّيين والمسلمين الحضارات

 لقاء -ر كتوس السادس عشيبند -38[" نا إلى حّد آبير، يتعلق عليها مستقبلضرورة حيوية
  رومانو األوسرفاتورى-) 20/8/1905، آولونيا(ت المسلمين جمعيابعض مع ممثلي 

ي ، زيارَتمعبِّرةويكفي أن نذآر آأعمال . ]9، )23/8/2005 (2895األسبوعي الفرنسي 
/  تشرين الثاني 30 فى ، ترآيا،البابا بنديكتوس السادس عشر للمسجد األزرق في اسطنبول

 .2009مايو /  أيار 11 ي فاألردن،، عمان، ولمسجد الحسين بن طالل في 2006بر نوفم

 المجلس الحبري للحوار يدعمهأهمية الحوار الذي النظر إلى  اإلجابات وتلفت
 . أن يتسع دائما أآثر ليشمل أيضا فئات واسعة من المؤمنين المسلمينمتمّنية، الديني

 نا مواطنيننحن بصفت، فمن جهة. هناك أسباب عديدة للحوار بين المسيحيين والمسلمين      -96
ومن . اوآالمه  عينها، آما أفراح بلداننا والثقافة نفسها اللغةتقاسم، ن واحدوطن واحد ولبلد

وفي . ، آشهود للمسيح واإلنجيلنعيش من أجل مجتمعاتنا ،، بصفتنا مسيحيينجهة أخرى
 بقوله ،إلى سبب آخربنديكتوس السادس عشر أشار قداسة البابا زيارته لألراضي المقدسة، 

 آانت فيه وَسطنشأ اإلسالم في . [...] لنا جذور مشترآة، أصولنا المختلفةبالرغم من  ":
من ، ومسيحيون مسيحيون من أصل يهودي:  وآذلك فروع مختلفة من المسيحية،اليهودية
. وتظهر آل هذه األوضاع في التقليد القرآني. ، ومسيحيون من أصل بيزنطيطاآيأصل أن

 أن لذا من المهّم. األحداإليمان باإلله فى ،  وآذلك شترآة منذ البدايةملذلك لدينا أمور عديدة 
، حوار ، ومن جهة أخرى مع اليهود ومع المسلمين-، حوار ثنائيمن جهة، يكون هناك

 )15/5/2009-8 (األراضي المقدسةإلى   الرحلة الرسولية – 16كتوس بندي -39" [ثالثي
 األسبوعي  رومانو األوسرفاتورى):8/5/2009( – في الطائرة ينلصحفيحديث البابا ل -

همية المسيحي الغني له أ-التراث العربيآما أن . ]16) 12/5/2009(  3082 الفرنسي
 . تثمينه بدرجة أآبر، ويجبخاصة في الحوار مع المسلمين

هناك أحيانًا أو غالبًا صعوبات في العالقات بين المسيحيين والمسلمين، خاصة بسبب أن  
 وضع حّساس وآأنهم ، مما يجعل المسيحيين فى بين الدين والسياسة ال يفصلونالمسلمين

إن مفتاح النجاح . بكثير، في حين أنهم مواطنو البالد قبل مجيء اإلسالم ليسوا مواطنين
 .لمسلمين يتوّقف على االعتراف بالحرية الدينية وبحقوق اإلنسانللتعايش بين المسيحيين وا

بصورة حقيقية  ،معات التى هم أعضاء فيهامدعوون إلى التجّذر في المجتإن المسيحيين      -97
موقف دفاعي وانطواء  فهذا، )جيتو(االنعزال في جماعات مغلقة ، وإلى عدم متزايدة دائما
يلّح عدد آبير من المؤمنين على أن المسيحيين والمسلمين .  األقلياتتتمّيز به، على الذات

حقوق الوالدفاع عن ، والسالم والحرية، ية العدالة االجتماعية معًا لتنممدعوون إلى العمل
 .، وعن ِقَيم الحياة واألسرةيةاإلنسان

ومن أجل .  والجامعات في المدارسالناشئةجيال األ، بتكوين مستقبلمن هنا أهمية تهيئة ال     -98
آل األحكام ، لتنقيتها من خاصة آتب التربية الدينية، المدرسيةذلك نقترح مراجعة الكتب 
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، مشترآةومن األمور األساسية أيضا أن يقوم الشباب بأعمال . المسبَّقة والنمطية على اآلَخر
يظهر بذلك . ، وأن تقوم صداقة حقيقية بينهم لخدمة المجتمع،المسلمينبين المسيحيين و
 .ال انقسام، الدين آعامل ترابط

ي دين اآلَخر، بل في محاولة قوم في تبنِّال ي) 15:4أفسس" (ةالحق في المحب "إن حوار       -99
 حوار يقودو.  اختالفا عميقا، مع معرفة أن عقائدنا مختلفة نظر اآلخرالفهم المتبادل لوجهة
 ونفس هذا. ، ويخلق مساحة من الحرية واالحترام متبادلة، إلى معرفةالحق في المحبة هذا

، وبنوع اإلسالم ديانة وأخالقيات ، يحّثنا على تقدير آل ما هو إيجابي فىالحوار في الحق
 . قناعاتهخاص اإليمان الراسخ باهللا، وإلى احترام 

 

 الشهادة في المجتمع -و
يواجهما يجب أن أّما عن مساهمة المسيحيين في المجتمع، ففى بالدنا اليوم تحّديان     -100

ة الصراعات جهففى موا. ، بدون َفرق، والدروزنالمسيحيون، واليهود، والمسلمو: الجميع
الكالم عن السالم والعمل من أجل ف. والعنف، تبرز تحّديات السالم والعمليات العسكرية

 يدعم َمن أيديحّل الصراعات في إن . ، هو تحٍد حقيقيالسالم، بينما ينتشر الحرب والعنف
هو أيضًا إلى العنف ، الذي قد يلجأ الضعيف  فى أيدي القّوي، آما فى أيديوالعنف. الحرب

آلها مباَشرة  المنطقة منه، وتعاني فى حربتعيش بعض بلداننا . يتحّرر، لكي لسهل المنالا
 .األآثر تطّرفا العالمي  اإلرهاُب هذا الوضَعويستغّل. منذ أجيال

 

 فإذا آان صحيحا أن الغرب له.  بالدنا بين الغرب والمسيحيةُتَوحِّدوفي معظم األحيان     -101
، وال علمانية مسيحية، فمن الواضح أيضا أن حكوماته اليوم ، وأن جذورهتقليد مسيحي

ولكن العالم .  تعبيراته المسيحي، بل آثيرا ما تحارب بعض اإليماَنُةسياسالتستلهم 
السياسي والجانب الديني، وهذا ما يتسّبب فى ضرر اإلسالمي ال يفّرق بسهولة بين الجانب 

 الكنيسة بأية فعليا العام اإلسالمي يّتهم كنائس منطقة الشرق األوسط، ألن الرأيلآبير 
، وشرعية استقالل  أن نشرح معنى العلمانيةفمن المهّم. خيارات سياسية للدول الغربية

  المسكونيالمجمع -40[الواقع الزمني، آما يعّلم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
 .]36، فرح ورجاء: اصرعن الكنيسة في العالم المع دستور رعوي -الفاتيكاني الثاني 

في قوِل م اإلنجيل، وأيضا عيش ِقَي، تقوم مساهمة المسيحي في أن يقّدم ويفي هذه الظروف    -102
، أو يتبعون سياسات ضد مصالح البلد، وآذلك فون الظلمالحق في وجه األقوياء الذين يقتر

وإن تعّرض إن أسلوب السالم واقعي، حتى . فى وجه َمن يجاوبون على الظلم بالعنف
نف األقوياء ، حيث أن عقبوله عديدةإمكانيات آما أن  .للرفض من الغالبية العظمى

. ، وإلى مأزق عامرمنطقة الشرق األوسط إلى فشل متكّر قاد، والضعفاء على السواء
 .فمساهمتنا، التي تقتضي شجاعة آبيرة، ال غنى عنها
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 داثةالتباس الَح -1
استعمال  العالمية وفزةإن إمكانية مشاهدة قنوات التل. أآثر فأآثر تجتاح الحداثة المجتمَع   -103

ان وآذلك إلى فقدفي المجتمع المدني وبين المسيحيين  م جديدةدخول ِقَيل مهدت، االنترنت
 .تظهر الحداثة آواقع ملتَبسو. ِقَيم

افية أو  إلى درجة التخلص من تقاليد ثق،اب، َيِعد بالرفاهية المادية وجه جذفمن جهة لها
، ودفاع عن حقوق األآثر  آفاح في سبيل العدالة والمساواةوالحداثة هى أيضًا.  َقمعيةدينية 
واعتراف بحقوق ، ، مؤمنين وغير مؤمنين، ومساواة بين جميع الرجال والنساءضعفًا
 .بشرية عظيم لل تقّدٍمتدّل على ِقَيم وهى، اإلنسان

إنه يعيشها آغزو .  ملحد ال أخالقيلم المؤمن بوجٍه، تظهر الحداثة للمسومن جهة أخرى    -104
. يحاربها البعض بكل قواهموفال يعرف آيف يواجهها، . منظومة ِقَيمه، ويشّوش دهثقافي يهّد

ويقوم دورنا، في مدارسنا آما بواسطة وسائل األعالم، . فالحداثة تجذب وتطرد فى آن واحد
 .، ليأخذوا فقط األفضلسلبي مما هوبي في تكوين أشخاص قادرين على تمييز ما هو إيجا

اإللحاد ، وبب اهللامجتمعاتنا هى أيضا مهدَّدة بتغييف. والحداثة خطر للمسيحيين أيضًا    -105
 مكان اهللا في  أن نتذّآرمن الضروريإنه . ، وأآثر من ذلك بالِنسبية وبالالمباالةوالمادية

، الذي آشهود للروح القدس، ثر للصالةقطع أآ، وأن ننالشخصيةالحياة المدنية وفى الحياة 
، نا عائالتتدّمر، تستطيع بسهولة أن لتطّرففتلك المخاطر، مثلها مثل ا. دحِّبني ويَوَي

 . وآنائسنا ،نااتومجتمع

 

 مشتركالطريق الالمسلمون والمسيحيون معًا على  -2
 إننا ننتمي إلى .دةيشترآوا فى مسيرة واح، على المسلمين والمسيحيين أن  من هذا المنظور-106

وآمواطنين نشترك فى . ناته األساسية مكّوإننا أحُد. ومعه تتوّحد هوّيتنا، الشرق األوسط
ومن . نحن آمسيحيين، هذا واجب عليناف، وباإلضافة إلى ذلك. مسئولية البناء واإلصالح

أو ، أو قانونية، سواء آانت سياسية،  شرور مجتمعاتناهنا الواجب المزدوج بأن نحارب
،  وتضامنا،، أو أخالقية، وأن ُنسهم في بناء مجتمع أآثر عدًالأو اجتماعية، اقتصادية
 .وإنسانية

 آان فما أسهموا به على مدى األجيال: ار أجيال المسيحيين الذين سبقونا إننا بذلك نقتفي آث-107
ساسي في حياة اموا بدور ألقد ق. واألعمال االجتماعية، عظيما، في مجاالت التربية، والثقافة

 .آانوا رّواد نهضة األمة العربيةو. بالدهم، الثقافية، واالقتصادية، والسياسية

اليوم أصبح حضور المسيحيين في المجال السياسي محدودًا أآثر، على األخص بسبب قّلة     -108
ساتها الكنسية ، ففيه الكنيسة حاضرة بفضل مؤّسومع ذلك يعترف المجتمع بدورهم. عددهم

ذا لو التزم العلمانيون وحب. بوجه عامويحظى هذا الحضور بالتقدير . دينية العديدةوال
 .المسيحيون في المجتمع دائما أآثر
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عادًة دين  فاإلسالم هو .اإلسالمية، باستثناء ترآياذات الغالبية توجد علمانية في الدول ال     -109
حوال الشخصية أما عن األ. عةللتشريع، الذى يستلهم الشريمصدر الرئيسي ال، والدولة

الد شرائع خاصة للطوائف المسيحية، ومحاآمهم ، فتوجد في بعض الب)األسرة والميراث(
اواة جميع المواطنين أمام وتؤّآد دساتير آل البالد مس. الكنسية ُمعَترف بها، وأحكامها نافذة

ها غير مؤمَّنة دائمًا ، ولكنية في المدارس الخاصة والعامةوالتربية الدينية إجبار. الدولة
 .للمسيحيين

، بل ، ليس فقط في الحياة الخاصةوفي بعض البلدان، الدولة إسالمية وتطّبق الشريعة    -110
. مما ينتج عنه تجاهل حقوق اإلنسان، أيضًا في الحياة االجتماعية، حتى على غير المسلمين

تان بوجه عام في اإلطار مجهول، فإنهما  الحّرية الدينية وحّرية الضميرأّما بالنسبة إلى
سالم، ، ولكن ليس بحّرية الدعوة  إلى دين غير اإلاإلسالمي، الذي يعترف بحّرية العبادة

ت اددإز ،، فبتصاعد التطرف اإلسالميعالوة على ذلك. وآم باألحرى َتْرك اإلسالم
 .ي آل مكانالهجومات على المسيحيين تقريبا ف

 
 ي وال ِغَنى عنه نوعإسهاٌم المسيحيين إسهام -ز

 فهو. م اإلنجيلَي بِقه، لُيثرَيى عنه فى المجتمع الذى يعيش فيهام نوعي وال ِغَنسهإلمسيحي ل     -111
أن التعليم المسيحي على ينبغى ولذلك، . لبشريةلم الجديدة التي حملها َيشاهد للمسيح وللِق

تزام لاالف .المجتمعاالت فّعالين في مختلف مج، مؤمنين ومواطنين ،، فى اآلن نفسهكّونُي
. اخير يعمل أآثر مما اضرر، ويسّبب  شهادة مضادةهوم اإلنجيلية َي الِق منالخاليسياسي ال

حقوق الفيما يتعّلق ب باألخص ، المؤمن المسلممع ِقَيمم َيالِقهذه تتالقي ، وفي العديد من النقاط
 .معا لتنميتها بالعمل يثير االهتماممما ، يةاإلنسان

- الصراع اإلسرائيلي الرئيسي هومحورها، د في الشرق األوسط صراعات مختلفةتوجو     -112
من ف، ولذلك.    في مجال العدالة والسالمأى يسهم إسهاما خاصاوعلى المسيحي . الفلسطيني

 ال علما بأنه الحّل، نقترح، وأن يصدرمن أي طرف ،  بشجاعةالعنفأن نشجب واجبنا 
 .الل حوار من خيتحّقق إاليمكن أن 

من الضرورى من ، المظلوم للطرفناحية بالعدالة  من فبينما نطالب ،عالوة على ذلك     -113 
قوة الروح القدس و.  المتبادلالصفحالمبنية على ،  رسالة المصالحةنحملأن ناحية أخرى 

 يقدر أن يخلق إنسانية وحده الموقفوهذا . المغفرةتجعلنا قادرين على الغفران وعلى طلب 
مه قّدتالذي يمكن أن ، تحتاج إلي هذا االنفتاح الروحي هى أيضا السياسية والُسلطات .جديدة

بالدخول إلى  للروح القدس فالسماح. ن آل مصلحةع ةومتجّرد ة متواضعمساهمة مسيحية
هى ، صراعات مختلفة الذين يعانون في منطقتنا من أوضاع، قلوب الرجال والنساء

 .مها لمجتمعهوالخدمة األفضل التي يمكن أن يقّد،  المسيحيللشخص ةالنوعي المساهمة

. ات مختلفةالتطبيقتكون  أن يلزم أيضا، فيما بينهاتختلف آثيرا  البالدأن أوضاع وحيث      -114
التى  مساهمَةال  بعنايٍةيتبّينواالناس والمسيحيين أنفسهم، على أن  تربية وقبل آل شيء، يلزم
ن أل. سات المدنية والسياسيةتلف مجاالت الحياة والمؤّسفي مخ ،يمكن أن يقّدموها
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آالفقر،  وللقضايا العامة،لخير العام، أن يولوا عنايتهم لواجبهم من المسيحيين يعلمون أن 
مشترك في اللتعايش ل ،مشاريع سالمللمسيحيين و.  العنف واإلرهابومكافحةوالتعليم، 

وندعو نفتاح أن نرّبى على اال مجتمعاتنا هو واجبنا في ف.والروابط العالقات مع خلق ،هدوء
السلطات أن تعترف  ،لميةِسالوسائل أن نطالب، بال يجب وإنما. لتعصبعلى اوليس اليه، 
 . آذلك بحقوقنا المشروعةالمدنية

ى  يتجّلوهو .إلنسانلالحب المجاني  هىمجال االجتماعي فإن شهادتنا األآثر أهمية الوفي      -115
 والمؤسسات ، والعيادات الصحية، والمستشفيات، آالمدارس،جتماعية الخدمات االفى

ن آما أ.  في سبيل خلق مجتمع أفضلميع،للج محبتنا وتعلن ،الجميعالتى تقبل  ،األآاديمية
 هى أجلى صورة النتشار، األآثر فقرا والمستبَعدين، بال تفرقة لصالحأنشطتنا الخيرية 

 .وحدها بتقديم هذه الخدماتسساتنا مؤوآثيرا ما تنفرد . المسيحيالفكر 

  ولكّن،تناا جماعحياةمن خالل  فقط  يمكن إن تتّم،مسلممجتمع إن الكرازة باإلنجيل في      -116
إلزاما يقوم  واجبنا األآثر وإنما. أيضا بتدّخالت خارجية مناسبة ضمانها يتطلب أن يتّماألمر 
التزام  هو شجاعةبمحبة ون نعلنه في الأفأن نحيا الحق و. فى بالدنا أن نحيا اإليمان فى

بأن نعيش  ،الكالممن  أعمالنا تتكلم أآثر نتركالشهادة األآثر فاعلية هي أن و .حقيقي
 شهادة مين هكذاقدُم،  آافةمظهرين التضامن بين المؤسسات المسيحيةو تنا بأمانة،مسيحي

 .نعيشهعما  ونحن عليهقوية عما 

 

 

نذهب إلى العمق، األمور السطحية، بل يجب أن يجب أن نتوقف عند ال نحن المسيحيين و     -117
 ،حياة المسيح والرسلمثل  ، األراضي المقدسةفى  آل ما تّممصداقيةفي سبيل إعالء 

 والوفاق ،الصالةإن  .تضحيات ذلك منا حتى لو تطلب ا، ناضجاإيمانبشجاعة عيش فن
والحياة ، والحياة بحسب روح اإلنجيل،  وتنمية الوحدة بين المسيحيين،الكنيسةالداخلي فى 
حقيقية صادرة عن اقتناع،  لشهادة صحيحة أعمال آلها الطقوس، في واالشتراك الباطنية،
 . أعمارهم وثقافتهمتناسب بأساليب ، باألخص الشبابالجميع، لها ُنِعدَّيجب أن 
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 خاتمة 
 
 ؟ ي الشرق األوسطّيما هو مستقبل مسيح

 ! " القطيع الصغيرال تخف أيها" 
 

 ي الشرق األوسط ؟ ّيمسيحل مستقبل أى . أ
، الذين برغم ضيق الوقت المتاح،  الخاصةالشرق األوسط ممثلي آنائس بحرارةنشكر      -118

أداة  في وثيقة دمجها، والتي تم ةالخطوط العريضة ورق أسئلةعلى جدا  إجابات وافية قّدموا
في الوقت و، بسبب صعوبات الوقت الراهن القلق ننتبيَّ المساهمات هذهمن  و. هذهالعمل
 بالثقة مليء ،في مستقبل أفضل ،المبني على اإليمان المسيحي ، الرجاءنتبيَّن أيضانفسه 
 .لعناية اإللهيةا ة فىالبنوي

بسلوآنا أن نصبح اليوم أيضا ولكننا نستطيع . بِفعل التاريخ صغيرةبقية  لقد صرنا
-عدم حسم الصراع اإلسرائيليو ،ذ عشرات السنينفمن. ُيحَسب له حسابحضورًا 

حقوق الم احترام د، وأنانية القوى العظمى، وعالقانون الُدوليالفلسطيني، وعدم احترام 
ت على شعوبها حالة من العنف،  وفرض، في اختالل التوازن بالمنطقةتسّببت ،يةاإلنسان
أمام . المسيحيينالسيما و  ،نطقة هجرة أهالي المفنتج عن ذلك. اليأسفى  بأن توِقعهم تهّدد

 وبدعم من الجماعة المسيحية في العالم آله،  فإن المسيحيين في الشرق ،هذه التحديات
وسيكون ذلك عنصرا .  في خدمة مجتمعهم، بدعوتهمأن يضطلعوااألوسط مدعوون إلى 

 . في بلدانناتنا وشهادنا لحضوررئيسيا

يجب أن نتذآر أننا تالميذ ف، والشعب لليأسالرعاة  م أحيانا أن يستسلوحتى إذا حدث      -119
!   مستقبللنا إذا. الموتعلى  على الخطيئة ومنتصرمن بين األموات، الالمسيح القائم 
 ذوي اإلرادة مع نا تعاونبكيفية ة آبيربدرجة يتعلق وهو. على عاتقنا هويجب أن نأخذ

أن  اليوم أيضانستطيع . ؤهاضاي نحن أعات الت العام للمجتمعالخير في سبيل ،الصالحة
 كديل ،)32: 12لوقا  ("ال تخف أيها القطيع الصغير  ":األوسطي الشرق يلمسيحنكرر 
السالم واسطة إال بهذه األمور تحقق  تلنو:  آنيستك نمو بلدك وحيويةيتوّقفعليك ، رسالة
 . والمساواة بين جميع مواطنيهوالعدالة

 

 الرجاء –ب 
لد في األراضي المقدسة، قد أحيا الشعوب واألشخاص الذين يعانون  الذي ُو،إن الرجاء       -120

يات، يظل الرجاء نبعا ال وسط الصعوبات والتحّدو. ي العالم آله على مدى ألفي عام فاآلالم
والحاضر دوما ، لرب القائم من األمواتلتكوين شهود ا ، والفرح، والمحبة،ينضب لإليمان

 .هوسط جماعة تالميذ
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مسيرة تاريخ  الساهرة على ، في العناية اإللهيةتنا أن نضع ثق، من جهة،ولكن الرجاء يعني      -121
" معاونين هللا "نعمل مع الّله، أن نكون يعني أن جهة اخرى، ومن .آلهاالشعوب 

، مع النعمة اإللهية فى هذه المسيرة لنساهمنعمل آل المستطاع أن  و،)9: 3وس آورنث1(
  يتعلق بحقوق اإلنسانحياة العامة لمجتمعاتنا، السيما فى آل ما الفي جميع مجاالت

فى مستقبل  لألجيال القادمة مزيد من الثقة سيكون وبهذا .الدينيةحرية ال، وتهوآرام
 .منطقتهم

 من ا وهذا يعني مزيد. من الشرآةاإن تسليمنا للعناية اإللهية يعني أيضا من جهتنا مزيد     -122
 راجع -41[ .وعمل نعمته فينار من األشواك التي تخنق آلمة اهللا التحّر مزيدا من، والتجّرد

وا أحّب ":   وآما يوصي القديس بولس .)ا وما يوازيه7: 13في متى مثال  ،ثل أنواع التربةَم
مة، غير متكاسلين في لين بعضكم على بعض في الكرابعضكم بعضا آإخوة، مفّض

لرب، آونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، قدين في الروح، عاملين لّتاالجتهاد، م
ن يماإلو آان لكم   ":السيد المسيحيقول و .)12-10: 12ة روم ("مواظبين على الصالة

 ولما عجزتم عن ، فينتقل، انتقل من هنا الى هناك:بمقدار حبة الخردل، لقلتم لهذا الجبل
 ). 21: 21متى راجع  ؛ 20: 17متى ( "شيء

 أم على وآبائنا، رؤسائنا سواء على مستوى ، المؤمنينلِمثل هوالءآنائسنا اليوم تحتاج     -123
 تقودأن الشهادة للحق يمكن أن عالمين ، اشهوديكونون  إلى مؤمنين نحتاج. مستوى مؤمنينا
نكون أن  ، الحاضرة مع الرسل في يوم العنصرة،فلتساعدنا العذراء مريم. إلى االضطهاد
 آنائس الشرق ويا ليت. قّوتهب نعمل الروح القدس، وأن أن نقبل ينمستعّدرجاال ونساء 

إعملوا آل ما  ":هتها ُأّم يسوع في قانا الجليل الدعوة التي وّجأيضال اليوم تتقّبالخاصة األوسط 
  ).5: 2يوحنا " (يأمرآم به
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