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 مقد مةِّ
ِّ

املسار  على افتتاح بعد سنة  هذا ما نستطيع أتكيده حبماس  : " إىل األمام  تقّدمي"س و السينود .1
، من املرحلة االستشاريّة  يف اجلزء األّول  مليني األشخاص من كل أحناء العال شارك  .  السينودوسيّ 

معنيّ و  احملّلي،    به.ني  كانوا  املستوى  على  ابللقاءات  البعض  وتنسيق  و شارك  إبحياء  اآلخر  البعض 
. وا املسار السينودوسّي بصلهتمدعم  أولئك الذين  اخمتلفة، وهنالك أيضا   النشاطات على مستوايت  

أيضا  املكّرسا  "نعّّب  للراهبات  ويتابعن عن شكران  ابلصلة  رافقن شعبهّن  اللوايت  التأّملّية  للحياة  ات 
السينود ثار  أجل  من  أنصار و صلهتّن  هم  األشخاص  هؤالء  البريو(. كل  أساقفة  )جملس   س" 

 ! حقيقّيني هلاوشهود    السينودوسّية
 هؤالء األشخاص بدافع الرغبة يف املساعدة على إجياد اجلواب على السؤال األساسيّ   ّركحت .2
" عاااملستوايت احمللّية والعاملّية، هذا "السري مكافّة  : "كيف يتحّقق اليوم، على  املسار أبكملهي يقود  الذ 

وكلت إليها؟ وما هي اخلطوات اليت الرسالة اليت أُ   وفقللكنيسة أن تُعلن البشرى السارّة،    تيحالذي ي
 (. 2رقم    ،؟" )الوثيقة التحضرييّةنودوسّيةسي  كنيسةا معاا  إىل حتقيقها لكي ننمو    القدس يدعوان الروح  

يف املسيح، وتشاركوا   وأخوات    اللقاء كإخوة    الطريق فرحَ   امتدادعلى    هؤالء األشخاص  ّباختَ  .3
اليت   بناءا على املقرتحات متسائلني عن مستقبل الكنيسة    ،ما كان يهتّز يف داخلهم عند مساع كلمة هللا

التحضرييّة. وهذا   الوثيقة  ال  األمر طرحتها  فيهم  ابلّنسبة إذ    .سّيةو أكثر سينود  كنيسة    ق إىلتو  غّذى 
واقعّية. لقد استساغوا طعمها ويريدون   بل حتّولت إىل خّبة    ،مبهمة  سّية فكرةا و ل تعد السينود  ،إليهم

اليت هبا   ال بل الطريقةالنمط  سّية هي  و أّن السينودا املسار  اكتشفنا من خلل هذ االستمرار بتذّوقها: " 
" )جملس أّي وقت مضىسينودوسّيني أكثر من  أن نكون    مّناكنيسة". "الروح القدس يطلب    نكون 

 الغال(. بلد  أساقفة إنكلرتا و 
اخلّبة  هذ   حتّولت .4 األبرشي    مكتوبة    كلمة  إىل  ه  إىل  والفرق   ،اتوأُرسلت  اجلماعات  قبل  من 

 أمانة سرّ  إىل  رفعتها يف تقرير   رسلت إىل اجملالس األسقفّية اليت  أُ   ،بعد تلخيصها، و من ث  املختلفة، و 
 . األساقفة العاّمة  سو سينود

 أمانة سر ّ إىل    فقد وصل تباعاا   . التوقعاتيف املسار كل   املشاركة    فاقت،  على وجه العموم .5
  تقريراا من الكنائس  13، والوطنّية  سقفّيةاأل   الساجمل  هاأرسلت  114من أصل    تقريراا  112س  و السينود
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وتقارير ،  23ة من أصل  الكوراي الرومانيّ دوائر  من    دائرة  17  ابإلضافة إىل آراءكاثوليكّية،  الشرقّية  ال
العامّ اد  احتّ  العامّ يوالرئني  الرؤساء  للرهبانيّ سات  املكّرسة و   ،  (USG/UISG)  اتات  احلياة  مؤّسسات 

ومجعيّ  الرسولّية،  احلياة  العلمانيّ اومجاعات  املؤمنني  وحركات  إضافةا ت  ذلك  ني.  آالف   إىل  وصلت 
التواصل االجتماعيّ   وآراء خمتلفة،  ومجاعات    املسامهات من أفراد   بفضل مبادرة   وصلت عّب وسائل 

او "السينود ت  لرقميّ س  املواد  هذه  رجال    ".  اخلّباء:  من  فريق  على  أساقفة    توزيعها  ، كهنة، ونساء، 
ما بعد قراءة  و متنّوعة.    اختصاصات  ات، من كل القارات ومن  ني وعلمانيّ مكّرسني ومكّرسات، علمانيّ 

الذي يضّم املقّرر   صياغة، اجتمع اخلّباء على مدى أسبوعني مع فريق الالتقارير والواثئقهذه  ورد يف  
األ للسينود  مني العام،  ونّوابهو العام  ال  ،س  أمانة سرّ  مع بعض  ضافة إىل ابإلس،  و السينود  عاملني يف 

التنسيق أعماهلم  و   .أعضاء جلنة  ختام  من كرادلة   إليهم أعضاء جملس   انضمّ يف  األساقفة  سينودوس 
للتقارير والواثئق   تشاركوا ثار قراءهتمو من الصلة والتمييز    يف جوّ    ا عا م  . عملوا كّلهمورؤساء أساقفة

 ملرحلة القاريّة. اخلاّصة ابمن أجل وضع هذه الوثيقة    الواردة
،  أمانة السرّ تعطي االستشهادات الواردة يف هذه الوثيقة فكرة عن غىن املواد اليت وصلت إىل  .6

 دعم  على أّّنا  هذه املعطيات    تفسري  ال يتمّ   ينبغي أن صدى صوت شعب هللا من كل أحناء العال.    انقلةا 
 سهر ال، حىت ولو تّ ع اجلغرايفّ بسيط للتنوّ   متثيل  وال  حمّددة من الكرة األرضّية،    منطقةومواقف    لتوجهات  

تعّّب بطريقة  ألّنا  االستشهادات   بل ّت اختيار هذه . املصادر واملناطق بقدر اإلمكان على التوازن بني 
غري أنّه من   .1الواردة يف التقارير  اخللصات    يف كثري  من  املسَتشفّ  عن الشعور    ،يقةقويّة، فرحة ودق

وطاقة احملّبة اليت تنبثق عن    ، حيويّة الرجاءو عمق اإلميان،    تصر الواضح أّن ما من وثيقة تستطيع أن خت
قّوة وغىن اخلّبة اليت حّققتها   من هذه التقارير  . نستشفّ هافرز اّصة ل لجنة اخلالاليت وصلت إىل    التقارير

فاإلقبال على األصوات املختلفة.  أثناءها  انفتحت    إذ وضعت نفسها يف مسرية    ، الكنائس املختلفة
 اليت ال هتدف إىل إنتاج واثئق  وسّية،للمسرية السينود  ىن احلقيقيّ ع امل  يُعطياللقاء وهذا احلوار    على هذا 
 ق  للرجاء يف سبيل حتقيق رسالة الكنيسة.بل إىل فتح آفا  جديدة،

، واليت من بعد   اليت ل تنته    السينودوسّية  املسريةضمن    وجتد معناها  القاريّةقة  يهذه الوث  ندرجت .7
فرصةا  للكنائس احمللّية    وتقّدم هذه الوثيقةومهوم شعب هللا املنتشر يف كّل األرض.    آراءّت مجع    أجلها

 
املرحلة  (  seSynthesالسينودوس واليت تتضمن خلصات )  أمانة سرّ  لقد ّت اعتماد لفظة "تقارير" للداللة على الواثئق اليت وصلت إىل   1

 .  اإلستشاريّة األوىل
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 ،2023عام  اليت سُتقام يف  القاريّة    معّياتنصب أعينها اجل  بعض، واضعةا   إىل  بعضها لإلصغاء    جديدةا 
األوىل اجلمعّية العاّمة السادسة   تهاجلس، تتدارسها يف  تواليت تقوم مهّمتها على وضع الئحة أولوايّ 

 . 2023ر بتشرين األّول أكتو   29إىل   4عقد من ستُ   اليت س األساقفة،  و عشرة العاديّة لسينود 
املسرية  ألنّ   ةّنائيّ  وثيقةا ليست  : فهيحتديد ما ال متثّله  اهّمة يُتيح لنا أيضا هذه املتوضيح  إن   .8
. اجتماعيّ   عن حتقيق  انجم   وال تقرير    ،وثيقة صادرة عن السلطة الكنسّية، وال هي  بعد   يال تنته  ملناقشةوا

، على الرغم جديدة   الهوتّية   نظريّة   للمؤّشرات العملّية واألهداف والغاايت، وال   ال تقّدم صياغةا   فهي
ا ، مّ القدسصغاء شعب هللا إىل صوت الروح  إيف    تضم نةامل  ةالرائع  ةز اللهوتيّ و من أّّنا حمّملة ابلكن

وثيقة الهوتّية   يف الوقت عينه،. لكّنها  عند هذا الشعب  (Sensus Fidei)  يسمح إبظهار حّس اإلميان
يسوع املسيح الذي مات وقام من أجل خلص إجنيل  إعلن    ، أي موّجهة خلدمة رسالة الكنيسة  مبا أّّنا 
 العال. 

 ألوفة املغري  تها  عطبيأن أنخذ يف االعتبار    ال بدّ ،  ة هذه الوثيقةلتجّنب االلتباسات يف قراء .9
تُفتَ وبنيتها بفصل  .  الوثيقة  يقّدم سردا   تح  بل    ا بسيطا   اال  اإلميا لألحداث،  اخلّبة ضوء    على   نلرواية 

  استشارة شعب هللا يف الكنائس احمللّية ومتييز   أي ،  اليومإىل  منذ إطلق املسار  سّية املعاشة  و السينود
وأهم الثمار اليت   اليت رافقتهعن الصعوابت    عاّمةا   ترسم حملةا وهي    .سقفّيةاأل  الس يف اجمل  الروحيّ   الرعاة

لذلك .  أصيلة لإلميان املسيحيّ جتربةا  تجربة  ال  اليت جتعل من هذه األسس    كما تكشف عن ها،  نيج  ت  
 كن الرجوع إىل الوثيقة التحضرييّة ميُ   إذسّية ابملعىن الدقيق للكلمة،  و للسينود  فااتعري  ال تقّدم هذه الوثيقة

(Preparatory Document)   سو رة على موقع السينودأو إىل املواد املذكو (www.synod.va)  فهي .
، والذي يعيد سّيةو ة السينودّب تشارك به مجيع الذين عاشوا هذه اخليالذي    الشعور عن  ابحلرّي تعّّب  

 وأساس    ،سّية و سينوداللكنيسة  لهي الدعامة األساسّية  اليت    عند مجيع املعّمدين،  رامة املشرتكة تعزيز الك
اعتبار االستمرار يف    وعلى  ، االندفاع حنو التجانس واالنصهار  احلّد منلى  للوحدة القادرة ع  الهويت  

 تنوّع الدعوات واملواهب اليت يفيضها الروح القدس على املؤمنني بطريقة غري متوقّعة. 
 . فهيمن سفر إشعيا  54صورة اخليمة اليت يبدأ هبا الفصل  من الوثيقة  يقّدم لنا الفصل الثاين   .10

هللا الذي   عهد يف إطار    لوضعها ، و هللا  ضوء كلمة معانيها على  لتفسري    ا لنا مفتاحا   وّفركتابّية ت  إيقونةا 
 !".ك  ت  خيم  أرجاءَ عي  إىل دعوة لشعبه ولكنيسته: "وسّ    ليتحوّ 

http://www.synod.va/
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مساح  .11 اخليمة  الكلمات   . للرسالة  وقاعدة    مشاركة    وحمل    شركة    ةُ هذه  يفّند  الثالث  الفصل 
فهذا الفصل جيمع صغاء إىل شعب هللا.  اإل من  ثمار  من أجل جين ال  سّيةو املفاتيح للمسرية السينود

 مخسة توّجهات خلّقة تتلقى بعضها مع بعض:   الثمار يف
 ذ  إ  -  اجلميع  عميقة يف إشراك من رغبة   اانطلقا  اآلخر على استقبالا ابعتباره انفتاحا  ،اإلصغاء .1

مستبعد! أحد  أساس  -   ال  اآل  على  ومع  واألخوات  اإلخوة  مع  الشركة  امنظور  لوحيد ب 
هو الذي ،  ملوقف هللا األساسيّ   ، بل كتبّ   ومكانيكيّ آلّ   صغاء هنا كعمل  . ال يظهر اإلجلميعهم

لألشخاص   دائم    إصغاء    حالةاألانجيل يف    صّورهت   الذيلربّ ل  اتباع  ك، و هكلّ    يصغي إىل شعبه
يلتقي هبم املقّدسة  امتداد على    ،الذين  يتبني  طرقات األرض  ا. وهكذا  أّن  لنا  إلصغاء رسالة  

 وبشارة.
التعّبّ    الرسالة،  إىلللخروج  الدعوة   .2 األخّوة  عنها  البيت شاملة    يف  املشرتك  االلتزام  أجل  من 

مع إخوهتم    الا ، أو  األمامأن يسريوا هبا إىل من واجبهم    الواحد. إّّنا رسالة يدرك الكاثوليك أنّ 
تحويل  اثلثاا بؤمنني من الدايانت األخرى، و امل وار مع  اثنياا ابحلو   ،وأخواهتم من الكنائس األخرى 

و هيرعى اجلميع، ّ وجه هللا الذي    لكي يظهر   ، أعمال الرعاية اإلنسانّية إىل خّبات  روحّية أصيلة
 بذل حياته لكي نناهلا حنن بوفرة.   الذي

من قبل   ةا على املشاركة، يتوافق مع حتّمل املسؤولّية كامل  قائم    أسلوب    وفقااللتزام بتنفيذ الرسالة   .3
 كرامة املعموديّة اليت تنبثق من    شرتكة،لكنيسة املارسالة  حتقيق    يف سبيل  ، وذلكمجيع املعّمدين

 املشرتكة. 
اليت سات  ؤسّ ىن واملالبُ الرسالة من خلل  حتقيق  للتواصل واملشاركة و   سة  وملمو   واقعّية    قدرات    بناءُ  .4

 حّية.   روحانّية     تلّقوا تنشئة ملئمة ويعيشون وفقأشخاص  أمُتن عليها  
وجتعل   شعب هللا جتمع    ". إّنامصدر وقّمة احلياة املسيحّية"فخارستيا،  الليتورجيا، وال سيما اإل .5

 الرسالة.  الدعوة إىل حتقيقعيش املشاركة، وتغّذي ابلكلمة واألسرار   تيحالشركة ملموسة، وت
للمضي كليهما    ، ال غىن عنعلى صعيديناملستقبل    من الوثيقة حنو ، يتطّلع الفصل الرابع  اأخريا  .12

ة املنهجيّ وصعيد  ،  سيّ و السينود  الرسولّ الذي يعكس أفق االهتداء    الروحيّ : الصعيد  اعلى الطريق قدما 
 وثيقة القاريّة. إىل ال   صولو ة لل اليخلطوات التّ االيت ترسم  



ِِِّّّعملِّللمرحلةِّالقاري ةالثيقةِّوِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ(54/2شعياِّأ"ِّ)ك ِّت ِّخيمِِّّ"وس عيِّأرجاء ِّ
 

7 

 شاهدةا التلميذ الذي يعتّبها    نظرإالّ إذا مّتت قراءهتا ب  ومفيدةا   واضحةا   لن تكون الوثيقة القاريّة .13
 ة الكنيسة جتديد رسال إىل سبل  صغاء إلفهذه القراءة تتّم اب .السينودوسّيةكنيسة ال إىل هتداء  اال ملسرية 

يشعر فيه   ، للوجود والعيش  منطاالإلنسانّية    يف ضوء علمات األزمنة، لكي تقّدم ابستمرار    ،التبشرييّة
ّكننا من إعادة ، فتمهذا الطريق، ُتضيء كلمة هللا خطواتنا  امتدادن. على  و ن وفاعل و اجلميع أّنم مشمول 

 وتفسريه والتعبري عنه. ذي عشناه ال   ختبارقراءة اال
 

 : عاام  فلنصلّ   .14
 

 . أي يف "السري معاا" سو شعبك يف سينود  ، لقد مجعت كلّ اي ربّ 
وأخواهتم خلل  صغاء إىل إخوهتماإلو نشكرك على الفرح الذي عاشه أولئك الذين قرّروا االنطلق،  

نّا نوكأهذه الوثيقة  صفحات    قراءةلرتحيب والتواضع وكرم الضيافة واألخوّة. ساعدان على  ابهذه السنة،  
 ا. معا مسريتنا أنت مرشد    كن  و ل أيّها الروح القدس،  ا ّدسة". تعدخل "أرضك املق ن
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 سي ِّوِّالسينودسارِّخربةِّامل -1
 

أفراح وآمال وآالم وجراح تلميذ   أصواتَ حول العال  من ها الكنائس  ترسلأاليت   التقاريرتنقل   .15
البشريّة مجعاء  يرتّدداملسيح.   تعّّب  يف كلماهتم صدى ما هو عزيز على  ة عن رغب. وهذه األصوات 

م رسالتها التبشرييّة. لقد أعادت لتتمّ    ،الروح القدس  إبرشاد  ، تسري مع املسيح  كنيسة    وتوقهم إىل   املؤمنني 
يف   رسالتهاني يف االخنراط يف حياة الكنيسة و إحياء رغبة املؤمنني العلمانيّ   الّية سّية احلو اخلّبة السينود
 أساقفة كندا(.   لس جم)   على أرض الواقع   وعملها الراعويّ   ، العال املعاصر

 
 ضار ةِّذورهاِّوأعشاهباِّالوبِِّّسي ةِّوِّمثارِّالسينود1-1ِِّّ

 ، تبّشر بنموّ  جديد  جديدةا راا  وفرية وبذو   ا ثارا   سيّ و السينود  ارأنتجت املرحلة األوىل من املس   .16
للكنيسة  كبري    أصوات حبّ  إّن  معّقد: " زمن  يف  فرح   اختبار ت لقذلك ميكن القول أبّّنا خَ  وفوق كلّ  

 قادرة    بكنيسة    حتلمُ   أصوات    هي و   ضارّة"،ال  ا وأعشاهب  هابذور السينددوسّية، و   عن فحص الثمار   تنتج
تنفتح على اجلميع و ضن اجلميع  تتعرف كيف تكون عائلة هللا اليت حت  كنيسة  ،  األمينةعلى الشهادة  

لرغم على ا"   : عديدةعن أصوات  أيضاا  هايييت  يعّّب أساقفة  أساقفة زميبابوي(.    لس)جم   رّحب ابجلميع" تو 
 األبرشّية عن فرحة أولئك الذين متّكنوا من املشاركة  يعّّب تقريرمن استمرار حاالت االختطاف والعنف،  

يف هذه   ّت اختبارهاأساقفة هاييت(. الفرحة اليت    لس س" )جمو يف هذه املرحلة األوىل من السينود  بنشاط  
عيشها اب لب كثريون  اط   ، املرحلة يف  )غينيا   الستمرار  إيبني  أبرشية  وترّدد  اآلخرين.  مع  ومشاركتها 

متّكن الكثريون إذ  ، إرضاءا   ختباراتسّي كان من أكثر االو السينود االختبار ااالستوائّية( ما يلي: "هذ 
، وإىل يومنا هذاس  و السينود  مسارمن عيشه يف حياهتم املسيحّية. منذ اللحظة األوىل اليت بدأ فيها  

بني    ك محاس  لهنا تعّزز و السينود  اخلّبةثار  ومن  شعب هللا".  أبناء  كبري  مؤلّفات خمتلفة  تّبز  سّية، 
: "على ال تنحصر ابلكهنة واألساقفةا  ّنّ العملّي العميق أبواالدراك    ،الشعور ابالنتماء إىل الكنيسة

اخلاّصة؟  لسؤال األساسيّ ا اليوم يف كنيستك  املسرية  النحو : كيف جتري هذه  النتيجة على  جاءت 
استطاع  التال: رؤية    لقد  ذلك،  ضوء  ويف  للكنيسة،  احلقيقّية  الطبيعة  إدراك  كنيستهم  حال  الناس 

 اقفة بنغلدش(.أس   لساخلاّصة" )جم
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تقديرا   التحاور أسلوب    يَ لق .17 إذ مك  اواسعا   االروحّي  النظر بصدق  ،  الكثريين من  إىل واقع   ن 
: "هنالك مباشرة   رسولّيةراا  أعطى ثا  . هذا التقييم املوضوعيّ همامسالكنيسة وتسمية األضواء والظلل اب

ني الذين والتحّدث حبريّة. بعض املسيحيّ   عاا والسري م  عاا فرح التواجد م من خلل  قويّة لشعب هللا،    تعبئة  
الكنيسةسابقاا  شعروا   عن  وابتعدوا  إىل  ،ابألذى  حضنهاعادوا  التشاور"     من  املرحلة  هذه  مبناسبة 

أّّنم و  ،املرّة األوىل اليت تطلب فيها الكنيسة رأيهم ا )مجهوريّة أفريقيا الوسطى(. وشّدد كثريون على أّنّ 
س، حيث يستطيع مجيع أعضاء و لقاءات بروحّية السينودهي  : "معاا  ة هذه املسرية يرغبون يف مواصل

جيب أن تستمر اللقاءات مع اجملموعات املختلفة  لذلك  . وصدق اجلماعة التعبري عن آرائهم بصراحة  
أحد "القوانني غري املكتوبة" والتشاور  ذا النوع من التعاون  هجيب أن يصبح ، كما  خارج الكنيسةمن  

 إعداد  يف سبيلاجملتمع    عضاء ة، من أجل تشجيع التقارب بني أعضاء الكنيسة وأنسيّ الك  ارسةلممل
 أساقفة التفيا(.   لس الناس حلوار  أعمق" )جم

مبصادفة   التقارير، واليت يرتبط بعضها ها  ف  األمر من الصعوابت اليت ل ختُ   ل خيلُ   ،مع ذلك .18
سّية،  و لسينوداعن صعوبة فهم    جم  بعض اآلخر انأّن اليف حني  الوابء،  انتشار    مع   يّة رحلة التشاور امل

الفشل يف وعن    إىل الثقافات املختلفة،  هاأكّب يف ترمجة املعلومات ونقل  احلاجة إىل بذل جهد    وعن
ال و .  املشاركة فيها ابملطلقأو رفض    ،عض السياقات احمللّيةب سّية يف  و السينوداجلمعّيات  تنظيم مواعيد  

أعتقد و س،  و لرفض: "أان ال أثق ابلسينودسباب هذا األ  العبارات الواضحة جدا ايف هذا اجملال  تنقص  
وإحلاق املزيد من اجلروح   ، إدخال املزيد من التغيريات يف تعاليم املسيحهتدف إىل  الدعوة لعقده    أنّ 

 لتشديد من أّن ا  رااوتكرا  االتعبري عن اخلوف مرارا   ململكة املتحدة(. لقد تّ من ا ملحظة فرديّة  بكنيسته" )
السينود الكنيسة آلليات  و على  تبيّن  يدفع ابجتاه  أن  ميكن  األغلبّية   وإجراءات    سّية  مبدأ  إىل  تستند 
الصعوابت، جتدر اإلشارة أيضاا إىل التشكيك يف النّية احلقيقّية أو يف فعالّية   ويف تعدادالدميقراطّية.  

عن شكوكهم  و السينوداملسار   البعض  "أعرب  املبسّي.  بسبب  و السينود  سارنتيجة  إىل نظرهتم  سّي 
س و يف أّن نتيجة السينود  أو بسبب الشكّ   ، ديث نفسهاحت ال تريد التغيري و   جامدة    مؤّسسة  كلكنيسة  ا

 أساقفة كندا(.   لس " )جمقاا قد ّت حتديدها مسب
وإىل موقف  بعض ،  للمسار  اومتهمومق  اإلكلريوس  إىل خماوف رجال   التقاريرشري العديد من  ي .19

صعوبة توضيح دور الرعاة يف إىل و  ،خوفهم من التعبري عن أنفسهم حبريّةإىل ، و السليّب منه نيالعلمانيّ 
عود وي.  مشاركتهاقّلة  و ماعات  بعض اجل  مقاومةا   اأيضا   ا املسار صادفناسّية: "يف هذ و السينود  ةالديناميّ 
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نظ  ا جزئي  األمر  هذا   التحّدي،  يعتد    رااإىل حداثة  اجلماعات ل  العديد من  أّن  طبيعة   فهمعلى    إىل 
املعىنالكنيسة هبذ  أيضا كما  .  ا  ذلك  ابلتنشيط    ا يعود سبب  يقوموا  ل  والكهنة  الرعاة  بعض  أّن  إىل 

 نقص أو ضعف مشاركة الكهنة "العديد من التقارير األبرشّية من    ويشكو.  وكل إليهمكما أُ واإلرشاد  
سّي و السينود  املسار كشف  ي،  غالب األحيان يف  و أساقفة تشيلي(.    لس" )جميف املسار السينودوسيّ 

 ، اتشعب هللا: "أظهرت املشاورات يف األبرشي  و   بني الكهنة  هّوة لل  اواسعا   اأّن هناك تصّورا   التقاريرو 
  يتم    ،من انحية  فمن األماكن.    صعوبة العلقة بني الكهنة واملؤمنني يف كثري    ،وعلى املستوى الوطينّ 

ر إىل الكهنة يف بعض األماكن أخرى، يُنظَ   ني، ومن انحية  س والعلمانيّ و القائمة بني اإلكلري اهلّوة  انتقاد  
الوقت عينه    يف وجه جمتمع    على أّّنم عقبة   اليت يواجه  مّتت مثمر. يف  التحّدايت  الكهنة تسمية    ها 

 يتذّمر   كماإلرهاق.  شعورهم اب ا يؤّدي إىل  مّ   ،من حوهلم  عدد املتطّوعني  خنفاض اعددهم و   قصتناب
ماذا يفعل ف  البعض خدمتهم موضع تساؤل. ، يف حني يضع  أّن ال أحد ُيصغي إليهممن  بعض الكهنة  

؟ ملاذا يتناقص عدد فيها  نيغنّية جلميع املعنيّ   كيف ميكن أن تكون حياة الرعّية خّبةا و الكاهن الصاحل؟  
 أساقفة النمسا(.لس  )جم   " مزيد من النقاش والتداولسئلة حتتاج إىل  األالدعوة؟ هذه  يلّبون    الرجال الذين 

  ستغلل والتجاوزات األخلقّية تتمّثل يف فضيحة االو   عااابلغة األمهّية تواجه السري م   عقبة    ةَ ثّ  .20
كنسّية: أوالا وقبل كل شيء،   اأو األشخاص الذين أّدوا مهاما   كلريوس ل اإل جابعض ر اليت يرتكبها  

على  عتداءاال واملاّل من    وغريه  الُقّصر   اجلنسّي  واجلسدّي  الروحّي  االعتداءات كاالستغلل  أنواع 
األمور   ُتشّكل هذه  يؤل مفتوحا   ا جرحا والسلطوّي والضمريّي.  يزال  والناجني   ا ال  هم سرَ وأُ   ،الضحااي 

)...(.   اإلكلريوسرجال  حالة  على    االعتداء اجلنسيّ   أثرمن اإلشارة ابستمرار إىل    وجمتمعاهتم: "ال بدّ 
 سى كان ال بّد من االعرتاف ابألكما  وغري حملولة.    شائكةا   ها، ال تزال عواقبمنهم  بالنسبة إىل الكثريينف

اجلهود حلماية الضعفاء وإصلح السعي إىل بذل املزيد من  ، و تهذه االعتداءا  الذي تسببت به  والشرّ 
بسلطة   الذي حلق  األاالضرر  الثقة.  لكنيسة  بناء  وإعادة  األبرشيّ ذك  لقد  خلقّية  بعض  أّن رت  ات 

أساقفة لس  ها" )جم عن  تعويضالابنتهاكات املاضي و   إلقرارطلبوا إليهم ايف املسار السينودوسّي  املشاركني  
إىل   املسيحّية  عات جلمادفع ابلعديد من اقد  التأّمل احلثيث واملؤل بتاريخ االنتهاكات  ّن  وإ أسرتاليا(.  

 ة املشرتكة. زيد من الشفافّية واملسؤوليّ املمن أجل    ،ة ومنط عيشهاالكنيس  ذهنّية يف  املطالبة بتغيري  
ا  رافقَ تَ ،  اأخريا  .21 البلدان،    العديدسّي، يف  و لسينوداملسار  عاملنا، احلروب  مع  من  دّمرت  اليت 

التحريض   أشكاالا   أنّ   وحظ "وأطلقت العنان للتعّصب على أنواعه، واالضطهاد واجملازر. وقد لُ  من 
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فإّّنا دمويّة" )الكنيسة املارونّية(.  و ة  مسّلحة وسياسيّ   األحيان، إىل صراعات    بعض ، يف  حتّولت  الطائفيّ 
حتارب   مبن فيهم الكاثوليك، يف بلدانَ   ، حّيون املسي  يتعّرض هلا اليت    ألحداثتلك ا  على اخلصوص مؤملة  

 لربّ اب اللقاء  ّكنت اجلماعات املسيحّية منمت ،الصعبة واهلّشةاالت بعض هذه احليف و . بعضاا بعضها
ا يعنيه السري مبالتفكري  من  و   ،ّيةسو سينود  خّبة    إىل عيشبول الدعوة  من قَ و املصلوب والقائم من املوت،  

التوتسي واليت قبائل  : "فيما يتعّلق مبأساة اإلابدة اجلماعّية ضد  رغبتها ابالستمرار بهعن    ، معّّبةا عاام
الرواندي،   الشعب  بّد من قّسمت  الشركة بشكل    ال  الشفاء   ، أفضل  استكشاف موضوع  يف ضوء 

 أن نفهم بشكل  أفضل أّن العناية  يّ سو السينود املسار  نا هذا  لللذاكرة اجلماعّية. لقد أاتح    احلقيقيّ 
 أساقفة رواندا(. لسالراعويّة ابلوحدة واملصاحلة جيب أن تبقى أولويّة" )جم

 
ِّملعمودي ةِّابِِّّكرامةِّاملشرتكةِّال1-2ِِّّ

ك رت ملعموديّة نشابأننا    "حلظة حامسة وثينة لكي نعيَ   ت شّكل قد  سّية  و السينود  مارسة اخلّبة   إنّ  .22
أساقفة أثيوبيا(. هذه اإلشارة   لس يف حياة الكنيسة" )جم  إىل االشرتاك يف الكرامة الواحدة والدعوة  معاا  

سة إىل املعموديّة، ال على الصلة مباشرةا  كفكرة جمّردة بل كحقيقة ُمعاشة يف الواقع، تسّلط الضوء    املؤسّ 
م ن قبل   عاام سري  الوعي  متزايد  ألمهّية    ثّةَ رسالتها: "   حتقيقوإمكانّية    سيّ و لكنيسة السينودا  طابعبني  
 وعي  ثّة  و .  القدس  الروح   نداءيدعوهم إليه    شاركهم وفهمهم املشرتك ملا لتو   ،انلوا نعمة املعموديّة  َمن

 لسكنيسة رسولّية" )جم  سبيلها لتكون أيضااسّية هو  و يف الكنيسة السينود  عااحلقيقة أّن السري م  عميق  
متتاز بتعّدد الكنائس    سياقات  املتواجدة يف    ماعات املسيحّيةالعديد من اجل  ؤّكدويأساقفة الياابن(.  

 عاال يكتمل السري م ف  .املشرتكة يف خدمة اإلجنيلتهم  رسالعلى  جلميع املعّمدين و   لواحدةعلى الكرامة ا
 يف   معاا  املشاركة واحلوار واالخنراطومن دون  األخرى،    الكنائس من دون لقاء اإلخوة واألخوات من  

يف هذا   امللئمة  ضرورة التنشئةعن  أعمق و   عن الرغبة يف حوار  مسكوينّ   التقاريرتعّّب  و مشرتكة.    أنشطة
 .اجملال

: "لقد شّدد شعب هللا جديدة ونضرةخّبة  هو  سّي  و السينود  املسارعلى أّن  التقارير    شّددتُ  .23
، من هلذا األمرخّصيصاا  على الطابع االستثنائي خلّبة التعبري عن الذات حبريّة يف حلظات لقاء معّدة  

بعض . أشار  وإهلاماته  خاّص ابتّباع وحي الروح القدس  هتمام  ابو   ،على جدول األعمال  دون قيود  
مع أّّنم يرتّددون إىل الكنيسة منذ   دلوا برأيهمأن يُ   منهم فيهاطلب  إىل أّّنا املرّة األوىل اليت يُ   ؤمننيامل
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، فتتمّثل تعّّب عن التحّرر واحلياة اجلديدة اليت  خرى  األ صورة  أّما الأساقفة ابكستان(.    لس عقود" )جم
 جناحيها. وتفرد  تفتح  تجديدة أن   قشرة البيضة اليت تنكسر لكي تسمح حلياة    يف

التقارير األيف   .24 اللبعض اخرى، تستحضر  بعض  الواحدة   تفرقةتعابري فكرة  العائلة  بني أفراد 
وإذا  سّية.  و سينودالكنيسة  طبيعة اللّناية سوء الفهم اجلماعّي  للتعبري عن  ،  إىل حضنها  والعودة املنشودة

امل  ناميكن،  كتابّية    إىل صورة    استندان إّن  للعودة من   ةمبثابة اخلطو   وسّي هو السينود  سارالقول  األوىل 
أن   فل يستطيع أحد  حقاا،  سّية  و تكن الكنيسة سينود. فإن ل  شعب هللا  على كلّ    اثرا اليت ترتك أاملنفى،  

 .هيف بيت    قاا يشعر أبنّه ح 
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صغاءِّإىلِّالكتبِّاملقد سةِّ.ِّيفِّاإل2  
 

 يف االنطلق هبذه الكلمات اليت تساعدان اليوم     أشعيا املنفى يتوّجه النيبّ   هللا يف إىل شعب   .25
الربّ  إليه  السينود  ،حنو ما يدعوان  املو من خلل خّبة  ، وانشري  متك  شة: "وّسعي أرجاء خيعاسّية 

 (. 2/ 54ك. أرخي وطّول حبال خيامك وثّبيت أواتدها يف األرض" )إشعيا ستائر مساكن  
اخليام،   حتت ة اخلروج وعبور الصحراء والعيش  ّب خبمن شعب هللا  املنفّيني    النيبّ   م ذّكر كلي .26

توسيع اخليام يف سبيل ذلك، ال بّد من  للفرح والرجاء.    علمة  ك،  عاديامل  علن الوعد ابلعودة إىل أرض يُ و 
بني  اانطلقا  تكّون  اليت  الثلث  العناصر  اخليمةمن  الشمس ة  الذي حيمي من  القماش،  . األول هو 

أوسع   هذا القماش على مساحة    مساحة احلياة والعيش املشرتك. علينا أن مند  والرايح واألمطار وحيّدد  
أبّّنم و  االنضمام إىل من هم فيها،ون إىل  يشعروا أبّنم مدعوّ و ،  هاالذين ما زالوا خارج  اأيضا   لكي حيميَ 

ازن القوة واليت جيب أن تو   ، ت القماشخليمة هو احلبال، اليت تثبّ  يف بنية امرّحب  هبم. العنصر الثاين  
سعت قاومة الرايح. لذلك إذا اتّ يتمّكن من م ل  ،يف الوقت عينها  وليّ نا   اعلى القماش مشدودا   للمحافظة

 اخليمةاليت تثّبت  واتد هو األفالعنصر الثالث أّما . اللحفاظ على توازّن  اخليمة جيب شّدها من جديد  
يف مكان  نصب اخليمة  لالضرورة  على االنتقال عند    . لكّنها تظل  قادرةا صمودهاابألرض وتضمن  

 آخر. 
، ال بل كخيمة شعيا تدعوان إىل تصّور الكنيسة كخيمة  أهذه الكلمات من  ف  ! أصغوا اليوم .27

مدعّوة إىل التوّسع ا إذا   . إّّناالصحراء عّب، اليت رافقت شعب هللا يف مسريته )خباء احملضر( االجتماع
، أواتدهاقّوة  تؤّمنها  صلبة اخليمة  و .  القرابن، أي حضور الربّ ها يقوم بيت  ط  . يف وساأيضا   نتقالالاو 

تتغرّي، و  اليت ال  تنتقلميكن    اليتأي أسس اإلميان  تسمح حبيث  يف أماكن جديدة،    قيمتُ لكي    أن 
، جيب أن توازن نهار اخليمةللخيمة أن ترافق شعب هللا يف مسريته عّب التاريخ. يف النهاية، ولكيل ت

 التمييزواجب  رمزيّة تعّّب عن    ورة  . إّن صورة اخليمة صات اليت ختضع هلاوالتوّترات واهلزّ   اءر بني اآل  بنيتها
 ع  واس  مسكن    ، على أّّنا الكنيسة على هذا النحوواحلقيقة أن العديد من التقارير تنظر إىل  .  الروحيّ 

ليس   الشكلولكّنه  أّّنا  ،  أحادّي  احتضان   قادرة  وعلى  ابلدخول   تسمحُ و ،  ابالنفتاحاجلميع    على 
 . الناسمجيع    اآلب ومعانقة  هللا    معانقة   تقود إىل  (، يف حركة  10/9واخلروج )يوحنا  
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هلم على   اجملال  واإلفساح يف خرين يف داخلها،  اآل اخليمة يتطّلب استقبال  أرجاء  توسيع  إن    .28
ا من  يختلفهم.  الرغم  التوسيع  إذا فهذا  الذاتضّمن  عن  للموت  التأّهب  املسيح للقاء  ،  ابحملبةت  ا 

ا إذا ة احلنطة اليت تقع يف األرض، تبقى وحدها؛ أمّ أقول لكم: إن ل متت حبّ   ، احلقّ والقريب: "احلقّ 
بقبول هذا املوت، الذي   خصوبة الكنيسة مرهونة  إّن  (.  12/24كثرية" )يوحنا      اا تعطي ثارا فإّّنا    ماتت 

 توسيع إنّ   . الروح القدس  فعل من املسيح ب  للمتلءاختبار إفراغ الذات    بل ابحلريّ ،  اليس انسحاقا 
مع هللا ومع اآلخر.   ا روابط أكثر عمقا على  أكثر غىن و   عملّية حنصل من خلهلا على علقات  اخليمة  

يس بولس: "فكونوا على فكر املسيح: هو هذا هو اختبار النعمة والتجّلي. هلذا السبب يوصي القدّ 
(. هبذه الشروط يصري 7- 5/ 2يف صورة هللا، ما اعتّب مساواته هلل غنيمة له، بل أخلى ذاته" )فيليب  

 اليت أوكلهاالرسالة    إمتام، قادرين على التعاون مع الروح القدس يف  ومجاعات    اأعضاء الكنيسة، أفرادا 
 . ، إفخارسيتّ جيّ يسوع إىل كنيسته: إنّه عمل  ليتور 
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ِّسي ةِّرسولي ةوِّ.ِّحنوِّكنيسةِّسينود3
ِّ

صورة العائلة، التقارير كمن    وردت يف العديد أخرى     كتابّيةتتلقى مع صور    اخليمةصورة  إّن   .29
-والعودة إىل ربوعه. "الكنيسة  ، النتماء إليهاب يرغب األشخاص  الذي  ان  بصفته املك صورة البيت،  و 

دينامّية البيت واملنفى، فأساقفة إيرلندا(.    لس تتوّسع ابستمرار" )جم  تهامساحو   ، أبواهبا  تُغلق   ال البيت  
الكنيسة وكأّّنم يف داخل  على أّّنا توق  إىل: "من يشعرون يف    مذكورة  يف التقارير االنتماء واإلقصاء  

أساقفة إيرلندا(. من خلل هذه   لس لديهم هذا الشعور" )جم  الذين ل يعد  يتنّبهون لغياب  و   ،البيت
سّية شاملة تعيش الوحدة يف االختلف. هللا حيّضر و بكنيسة سينود  األصوات، نستّشف "احللم اإلهليّ 

 ات ات للرهبانيّ سات العامّ يني والرئاد الرؤساء العامّ احتّ )  " لقبوله  وجيب علينا أن نتعاون  ا جديدا   اشيئا 

USG/UISG .) 
نزعتني أساسّيتني تشّجع على تفادي  السينودوس    سهامات اليت وصلت إىل أمانة سرّ  اإلهذه   .30

، يف فّخ الصراع  قعالكنيسة أمام االختلف وما ميكن أن يصدر عنه. النزعة األوىل هي أن ن  هماتواجه
. هذه خّبة برج اببل وليس العنصرة، أدىن  إىل هواّيت    نفرز ون  عاا، يضيع معىن وجودان م و   ، اآلفاق  فتضيق

ونفقد اهتمامنا   ا هي أن ننفصل روحي  فالنزعة الثانّية  أّما  جند آاثرها يف الكثري من ميادين عال اليوم.  
 يف حني أنّ ن هم معنا يف الطريق.  املوجودة، ونتابع مسريتنا من دون أن نتفاعل مع مَ   ختلفات ابال

لتوّتر بني احلقيقة والرمحة، كما فعل يسوع )...(. الصراع واشكل  أفضل  بنعيش  "الدعوة هي لكي  
بشجاعة ،   واألصيل  تعليمنا اخلاصّ  بني إعلن  تعيش يف امللء التناقض املسيحاينّ   كنيسة  ب  حلمنا يتحّقق

زة من خلل املرافقة الراعويّة املرتك    اجلّدي لآلخرقبول  الحتضان و الشهادة اويف الوقت عينه، تقدمي  
 أساقفة إنكلرتا والغال(.   لس " )جمالروحيّ   على التمييز

على الضيافة و على االنتماء واملشاركة،  و ،  عميقعلى االحتضان ال  ةا كنيسة قادر أن تكون ال .31
املس  أمر  من   وَ ، هل تعاليم يسوع  وفقالعميقة   إذ  سيّ و السينود  ارصلب  نتصّرف كح  ،  رّاس "بدل أن 

علينا أن نبذل جهدان لكي نتأّكد من أن يتوّجب ابحلرّي  يبحثون عن إقصاء اآلخرين عن الطاولة،  
إىل   مجيعاا  مدعوون   إنّنامن الوالايت املتحدة(.    " )ملحظة فريق رعائيّ اوبيتا   انا نا مكاهُ هَ  َ ناجلميع جيدو 

ة اليت هبا املرحي  رفاهّية"خنرج من ال  املألوفة لكيإىل األماكن غري  خاص    بنوع  و إىل كّل مكان،  توّجه  لا
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سرية البشريّة" املُنستقبل يف حياة الذين هم رفاقنا يف  نقوم ابستقبال اآلخرين إىل اختبار أن نكون من  
 أساقفة أملانيا(.  لس)جم
 
ِّاستقبالِّإىلِِّّلِِّّيتحو ِّالذيِِّّصغاءِِّّإلا3-1ِِّّ

 ، اخليمةوتوسيع أرجاء  ،  رحباملسرية حنو احتضان  أيف هذا املسار، تنّبهت الكنائس إىل أّن   .32
 ستوجبت، و ىنبُ للمواقف ولل  وأعمقَ  كّبَ أ   اطّلب تغيريا تتو  ، بدأ ابإلصغاءتّية جبطريقة تدر  انتحّققإمنّا ي

تكون املكان الذي   قد   الكنيسة  أبن ضواحي  استعداداا لإلقرارو   ،للمرافقة الراعويّة  ةا جديد   مقارابت  
. يتطّلب اإلصغاء االعرتاف ابآلخر على جديّةاإلجنيل بطريقة    عيشتصدح فيه الدعوة إىل االهتداء و 

، أحكامن غري    رّحب  هبممسريته اخلاّصة. عندما ننجح يف حتقيق ذلك، يشعر اآلخرون أبنّه مُ   أنّه سّيدُ   م 
الروحّية. لقد ت    أحرار  وأّّنم   السياقاتتباخا  يف مشاركة مسريهتم  مّا شّكل   ، ر ذلك يف الكثري من 

 مسار    أن تُقرأ على أّّنا س ميكن  و خّبة السينود. إّن  املسار  ل كلّ حتوّ   يت ال  نقطة ابلنسبة إىل البعض ال
وال سّيما للعرتاف أبولئك الذين ال يشعرون كفاية أبنه معرتف  هبم يف الكنيسة. هذا أمر  صحيح ،  

يتمّلكهم  الذين كان    ،املكّرسني واملكّرساتو الشمامسة،  و ات،  ني والعلمانيّ لمانيّ ابلنسبة إىل هؤالء الع
 املؤّسسة ل تكن تبال خبّبة إمياّنم وال آبرائهم. -الشعور أبّن الكنيسة

. اليف هذا اجمل  فضل، وتطالب بتنشئة أريتغيالبصعوبة اإلصغاء العميق وقبول    ذّكر التقاريرتُ  .33
ثقافة الة؛  يّ سلطتال  ةىن اهلرمّية اليت تسّهل النزعنيويّة من بينها: البُ وجود عوائق بُ   إىل  ذلكوهي تشري ك

والفرد األاليت  يّة  اإلكلريوسّية  والعلمانيّ   شخاصتعزل  الكهنة  بني  العلقات  املساواة وحتطّم  عدم  ني؛ 
غياب املساحات "الوسيطة"   االجتماعّية، واالقتصاديّة اليت تُعطي األفضلّية لألغنياء واملثّقفني؛ -الثقافّية

أعضا بني  اللقاء  تسّهل  بينها.    منفصلة    من جمموعات    ء  اليت  "يؤّدي عدم تقرير  ؤّكد  يفيما  بولونيا: 
نقص الثقة واخلوف، و التبسيط،  و ينشأ االنغلق،    ثّ إلقصاء والتهميش.  وااإلصغاء إىل عدم الفهم  

كثرة ، يف  ، على سبيل املثالايصغوا، جيدون أعذارا   هتدم اجلماعة. عندما ال يريد الكهنة أن  وكّلها أمور  
ني شعور  من احلزن ب املؤمنني العلمانيّ و يف قليتوّلد  قى األسئلة من دون أجوبة،  بوعندما ت؛  النشاطات

املشكلة   تعال وال    ،املؤمنني من إطارها   أسئلة بة على  اج خترج اإلقد  صغاء،  اإلمن دون  و ومن الغربة.  
صغاء فارغ. يعتّب العلمانّيون أّن اهلرب من اإل  أخلقيّ  خطاب   تتحّول إىل  و احلقيقّية اليت يعيشوّنا،  
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عندما ال جيد األساقفة أكثر  شعور يكّب  ومثل هذا ال.  الراعويّ   االلتزاممن اخلوف من    الصادق انبع  
 للتحّدث إىل املؤمنني واإلصغاء إليهم".  تااوق

الوقت    جندُ  .34 تتعاطف مع    عينهيف  التقارير  اليت يعاين منها بعض أعضاء أّن  الوحدة والعزلة 
ا رمبّ التقارير  تفتقد  . وقد  يدعمهم أو يقّدرهمو ال أحد يصغي إليهم،    يشعرون أبنّ   عندما  سو اإلكلري 

 على وجه.  عااة يف السري مإىل أصوات هؤالء الكهنة واألساقفة الذين يتحّدثون عن خّبهتم الشخصيّ 
حياهتم. يف  العاطفّية واجلنسّية    بشأن الشؤون ة لإلصغاء إىل خّدام األسرار  خاصّ   هنالك حاجة    ،العموم 
النساء واأل   جديدة  إجياد صيغ    ضرورة إىل    اجتدر اإلشارة أيضا كما   والد احملتملني للكهنة الستقبال 

 . ساواة يف املعاملة للظلم وعدم املعرضةا  لئّل يصريوا  تهم،الذين خالفوا نذر العّفة، ومحاي
املس  إّن غيابَ  .35 الشبيبة يف  الكنيسة  و السينود  ارصوت  هتمام فاال.  مٌّ عامليّ هلسّي ويف حياة 

السابق حول "الشبيبة    األساقفة  سو لنتائج سينودوفقاا  ومل حٌّ   متجّدد  أمر   ابلشبيبة وتنشئتهم ومرافقتهم  
سّية من و احلاجة إىل كنيسة أكثر سينود  حينها  اب الشبفلقد بنّي  (.  2018واإلميان ومتييز الدعوة" ) 

للستماع إىل   ةا كبري   خطوةا "  س الرقميّ و تشّكل مبادرة "السينودو .  احلاضرة  يف أايمنا أجل نقل اإلميان  
يعانون األنتيّلي: "مبا أّن شبابنا    زرّكد تقرير جُ ويؤ   .إعلن اإلجنيليف  جديدة    الشباب، وتقدمي أفكار  

 األولويّة".   وليهمعلينا أن نفمن الضغوطات النفسّية،    مستوى عال   من
من   .36 العديد  وجود    التقاريريشري  عدم  والالبُ إىل  ملامل  وسائلىن  اناسبة  ذوي رافقة  ألشخاص 

الرغم   . فعلىوتعزيز مشاركتهم  جديدة للرتحيب مبسامهتهم  أفكارااتطرح  هي  االحتياجات اخلاّصة، و 
  عزل هؤالء األشخاص: "أشكال التمييز ت  عندمااجملتمع    الكنيسة  غالباا ما تشبه  ،من تعاليمها اخلاّصة
يف اختيار املكان الذي يعيشون فيه أو   هي: عدم اإلصغاء، عدم احرتام احلقّ   ابملعاملة اليت وردت 

تعكس   هذه األمور  . وغريها  ، الشخص الذي يريدون اإلقامة معه، احلرمان من األسرار، االهتام ابلسحر
النقطة وليدة الصدفة بل تعود إىل  ، وهي ليست  سياسة الرفض جتاه األشخاص اجملروحني يف ذكائهم

هي اص حاملي اإلعاقات ليست هلا القيمة ذاهتا اليت  أبّن حياة هؤالء األشخ   عتقاد: االاألساسّية
 سّية اخلاّصة ابألشخاص ذوي اإلعاقات(. و )خلصة االستشارة السينود"  لآلخرين

على ف التزام شعب هللا يف الدفاع عن احلياة اهلّشة واملهّددة يف كّل مراحلها.  يف التقارير  يّبز   .37
دراسة وجوب  سّية: " و ما يلي جزء من السينودأّن  يكّية،  للكنيسة األوكرانّية الكاثول، يظهر  سبيل املثال

هلنّ  الدعم  وتقدمي  النساء  هجرة  إىل   من كلّ   ،ظاهرة  يلجأن  اللوايت  النساء  إيلء  العمريّة؛  الفئات 
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املاديّ   ا خوفا   ، اإلجهاض الفقر  األوكرانّية  من  العائلت  التنشئة ؛  اهتماماا خاص ا   ،هلنّ   ورفض  توفري 
حياهتن،   منصعبة    حلظات    يفمسؤولة    خيارات  اللوايت قد يضطررن إىل اختاذ  لنساء  لالثقافّية اللزمة  

من اللجوء إىل اإلجهاض؛ االهتمام ابلنساء اللوايت   ة ومحايتها واحلدّ هبدف احلفاظ على حياة األجنّ 
 يعانني من أزمة ما بعد اإلجهاض". 

سّية على أّّنا دعوة إىل و فهمت السينودقد  أّن الكثري من اجلماعات    بوضوح    تقاريرُتظهر ال  .38
 ،قصاءإلتشعر اب  خمتلفة   جمموعات  ثّة  و من الكنيسة.    ونمبعد لذين يشعرون أّنم  ولئك ااإلصغاء أل

ويندرج .  يف الكنيسة  هبا  مواهبهم وإمكاانهتم غري معرتف  الذين يعتّبون  شباب  النساء و المن    تكون قد  و 
احلنني ففهمهم.    قّلةاإلمهال و و   يشعرون ابلنكران  الكثري من أولئك الذين،  املتنّوعةهذه اجملموعة  ضمن  

 الثاين.  جملمع الفاتيكاينّ  يف االتطّور الليتورجيّ ل يقبلوا  أولئك الذين    البيت ينتاب أيضاا-الكنيسةإىل  
أوىل   خطوةا   حتّوالا إذ اعتّبوه   قد شّكلَ اختبار اإلصغاء إليهم جبديّة  فإّن  ،  من املؤمنني  كثري  ابلنسبة إىل  و 

ل يشعروا أبّن الذين    ، عض للبحزن    املقابل مصدر لكّنه شّكل يف  .  الكنسيّ   ابالنتماء   لعودة الشعور 
 .شعور يستحق التعويض واحلوار  إنّه:  أتت ثارهاسّي قد و السينود  ار املس  مشاركتهم يف 

ال يزالون يشعرون ،  ألسباب خمتلفة  ، اأكثر ترحيبا   ساحة  مبو   حاسم    وار  حبلبون  ايطبعض الذين    .39
اخلاّصة  ابلتوّتر العاطفّية  وعلقاهتم  الكنيسة  إىل  انتمائهم  من هؤالء بني  نذكر  املثال:   .  سبيل  على 

شريك   من  أكثر  مع  يعيشون  الذين  األشخاص  العّزب،  األهل  جديد،  من  املتزّوجني   املطّلقني 
أبن الكثري من الكنائس    تقاريرُتظهر الو .  (LGBTQ)  غريهمو   شخاص املثلّيون واملتحّولون جنسي اواأل

 للمجروحني واملصابني بقروح    هذه املشاكل: "يطالب الناس أبن تكون الكنيسة ملجأا مثل  احمللّية تواجه  
وليس للكاملني. يريدون من الكنيسة أن تلتقي األشخاص حيثما وجدوا، أن تسري معهم بدل أن 

الفوقّية"   حسّ من خلل  األصالة، وليس  حقيقّية من خلل االهتمام و   تبين علقات  أن  حتكم عليهم، و 
على االستشارات    اإلجابة   طرق ظهر بعض الشكوك حول  تَ كما  أساقفة الوالايت املتحدة(.    لس جم)

من قبل الكنيسة اجلامعة: "هنالك ظاهرة جديدة يف الكنيسة   الروحيّ   تمييزال  تعّّب عن احلاجة إىل واليت  
. )...( هذا األمر نفسه  شخاص من اجلنساألات بني  : العلقملكة ليسوتو  يف   يثة  جد اوهي حد 

أّما املفاجأة خطيئة.    األمر   يعتّبون ال يزالون  ابلنسبة إىل الكاثوليك الذين    زعاج  اناجلديد يشّكل عامل  
ينتظرون من الكنيسة هم  و   يعيشون يف هذه احلالة بدأوا  قد  بعض الكاثوليك يف ليزوتو  فتكمن يف أّن  

للكنيسة، ألن هؤالء األشخاص يشعرون   ايا يشّكل حتدّ األمر  هذا    .يشهم )...(ع  منط أن تقبلهم وتقبل  
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أييت التقرير أيضاا على ذكر أولئك الذين ختّلوا عن اخلدمة (. وملكة ليسوتوأساقفة    لس ابإلقصاء" )جم
   .معهم للحوار  وسع واستعداد  أ   الكنيسة برتحيب  اليوم  يطالبون  وهم  وتزّوجوا  ّية  الكهنوت

تشابه  على   .40 الثقافّية، هنالك  املختلفة مبا خيصّ   الرغم من االختلفات  القارات  أولئك   بني 
 ارعن املس  اكان صوهتم غائبا   ،التااحل  معظميف  و .  الكنيسةمن اجملتمع ومن    بعدينّبون مستَ عتَ الذين يُ 
بصفتنا على استبعادهم: "  وافسّ وأتآخرين حتّدثوا عنهم،    فقط ألنّ   التقاريريف    ورد ذكرهمو سّي،  و السينود

ألنّنا ل ننجح يف الوصول، بطريقة فّعالة، إىل الضواحي الفقرية واألماكن   نتألّ ، حنن  اكنيسة بوليفي
جند: يف التقارير  بني اجملموعات املستبعدة واملذكورة بتواتر  وكذلك من  أساقفة بوليفيا(.    لس البعيدة" )جم

املهاجرين الذين ال انتماء هلم ويعيشون و ني،  السّكان األصليّ و هم،  العجزة العائشني وحدَ و ،  اقرا األكثر ف
الذين و الذين وقعوا يف قبضة اإلجرام،  و السّكريين واحلّشاشني،  و أوالد الشوارع،  و غري مستقرّة،    حياةا 

ن يف وجه ديالصامو ار ابلبشر،  ضحااي االجتّ و الوحيدة للبقاء على قيد احلياة،    الوسيلةيعتّبون البغاء  
اجملموعات اليت تعاين من االضطهاد بسبب العرق واللون واجلنس والثقافة و املسجونني،  و االستغلل،  

اجلنسّية. يف   اجملالس األسقفّيةوامليول  ويطلبون   ، وجوه وأمساءبهؤالء كأشخاص  مجيع  يظهر    تقارير 
 . املرافقة والرتحيبو احلوار،  و لتعاضد،  ا

 
ِّمنِّأجلِّالرسالةِّوِّإخوة ِّ 3-2   أخوات 

(. 10/10: "أان جئت لتكون هلم احلياة بوفرة" )يوحنا ملئهاياة يف  احلالكنيسة إعلن    حتمل  .41
 كدينامّيات  ابحلرّي  بل    منفردة،  أو جماالت    ليس كواقع    ،هللا  احلياة وملكوتَ   األانجيل ملءَ وتقّدم لنا  
يف وسط شعبه من خلل قراءة الكلمة،   ااملسيح حاضرا   على جعلرسالة الكنيسة  تقوم  متداخلة.  

املتأّل. "ا  ترعى  اليت  نشطةاالحتفال ابألسرار وكل األو  أو  الواجب  جملروح  نإنّه من   أبناءحنن    ج ل  أن 
بلغ  البشرى السارّة كإ َ تقتضي إعلن اليت    هذه احلاجة امللّحة   نليبَ الكنيسة يف عملّية االهتداء لكي  

إىل يسوع املسيح املصلوب والقائم من املوت من أجلنا. )...( من هنا أمهّية العودة   أساسيّ    وإصغاء  
 حنيإىل جذوران على مثال اجلماعة األوىل،  كذلك  إىل جوهر احلياة املسيحّية واحلب األّول، والعودة  

 كا(. أساقفة كوستا ري لس" )جمبينهم  ا مشرتكا  شيء    كان كلّ 
اخليمة" هو أرجاء "توسيع وإن  نتابع مسريتنا حنو ملء دعوتنا املسيحّية.  ،م رسالتنافيما نتمّ    .42

قويّة لإلجنيل يف العال: "الروح القدس   سّية متّثل شهادةا و سينودال  الكنيسة.  العمل الرسولّ   من صلب 
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 وننقلإىل البعيدين،    فنصل ،  ااملهّمات، واحلماس لكي نسري معا و يدفعنا إىل جتديد االسرتاتيجّيات،  
ودافعني   ،متبّنني التحّدايت اجلديدةو وفرح، مستعملني املواهب والعطااي والقدرات،   كلمة هللا حبماس  

 اتَ صو التقارير  أساقفة فنزويلّ(. متنح    لسء اإلميان وحياة الكنيسة )جمحنو التغيريات الثقافّية على ضو 
بتغيريات واقعّية: "حيتاج   يهاوجتيب عل  ،حتّدايت عال اليوم   مواجهة قادرة على    بكنيسة    يتيح لنا أن حنلم

ترفض االنقسام بني املؤمنني وغري املؤمنني، وتوّجه و   ، ‘حدودهامن    روج اخل   قادرة  على  كنيسة  ’   العال إىل
 ‘من العطاء  افيضا ’لص،  اخلخّبة    أيأو اسرتاتيجّية،    تقّدم هلا أكثر من عقيدة  لالبشريّة    شطرنظرها  

 ال(.أساقفة الّبتغ   لس يب على صرخة اإلنسانّية والطبيعة" )جمجيُ 
 

 رسالة الكنيسة يف عال اليوم 
، كثرية    إىل البشريّة مجعاء. يف أماكنَ   موّجهة  هي  و   عاا، ملسري  إىل امن هللا    سّية دعوة  و السينود .43

 يوميّ   يف حوار  ، وهم معهم  غري مؤمنني  أو  أخرى  دايانت    ينتمون إىل  أشخاص    مع ون  يعيش املسيحيّ 
"لل  ومشاركة   منتمّ تحياة:  اإلفادة  أيضاا  الدايانت   يسّهل  اجتماعي    جوّ      ميارسون  الذين  مع  احلوار 

النظر عن الدين الذي ينتمي أو ينتمون   بغضّ  آخر أو مجاعة،    شخص    األفريقّية التقليديّة ومع كلّ 
 تشري التقارير املقابل،  لكن يف  و(.  يساأساقفة السينغال، موريتانيا، كابو فردي وغينيا ب  لس" )جمإليه

 . والفكريّ   الروحيّ و   الثقايفّ و   والتعاون االجتماعيّ   واراحل  وّصل إىل قبل التطويلا  ما زال الطريق   إىل أنّ 
العال.   ترتبط  .44 جبراحات  وثيق  بشكل   الكنيسة  حتّدايت فالتقارير  جراحات  عن  تتحّدث 

بني األجناس يف حياة الكنيسة والعال. اوغندا   ة وعدم املساوا  ، الفقرو التعّصب،  و الطائفّية،  و العشائريّة،  
اإلصغاء أكثر إىل   تقّدم امللحظات التالية: "يتمّ هي  و   يف هذا اجملال  أخرى  لبلدان  صوت  وصدى  هي  

اجملتمع و  يف ن من املنتمني إىل الطبقات الدنيا  ي"كثري   أنّ  بني إىليالفلويشري تقرير  األغنياء واملثّقفني".  
 تقارير   تشريو ".  أيضاا  من الكنيسةليس فقط من اجملتمع، بل و ن  و أبّّنم مستبعد    يشعرون نياملهّمش

إىل   املسيحّيني  العشائريّ   النظامو   العنصريّ التمييز  أثر  أخرى  املؤمنني  الوقائع ال على مجاعة  . هذه 
لكنيسة  اتعلنها  رسالة اإلجنيل اليت    ، إذ تقتضيغايتها وهدفها  ضاا تشّكل فقط أساس رسالتنا بل حتّدد أي

 .اخلطيئة اليت تسجن اإلنسانّية واخلليقة  تنجح يف اهتداء بىنأن  
 . على وجه  إلصغاء إىل صرخة الفقراء وصرخة األرضابيعّّب شعب هللا عن الرغبة العميقة    .45

التقارير على اإلقرارخاص،   التحّدايت االجتماعّية والبيئّية    رتباطابال  حتثّنا  واإلجابة ،  من جهة  بني 
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 دايانت    الذين ينتمون إىل ؤمنني  واملخرى،  األ  الكنائس مع    وإبطلق معاهدات    معاا   ابلتعاون  عليها
االلتزام و املتجّدد    . هذه الدعوة إىل العمل املسكوينّ ، من جهة  أخرىالصاحلة رادة  ، وذوي اإل أخرى

 ضرار اجتماعّيةواليت تتعّرض أل  ،أكّب  يف املناطق املطبوعة هبشاشة    وال سي ما  ة  قويّ   ة  لدعو   ،بني الدايانت
ة  هي التقارير من . على سبيل املثال: كثري والتمييز بني الناس  ةعدم املساواأخرى انشئة من  بيئّية و و 

 ة التحّدايت االجتماعّية جماهب  تدعو الكنائس يف العال إىل اإلقرار أبن  اليت  ومنطقة الباسيفيك    أفريقيا
كثرية   أن حنمي هذا اجلزء من خليقة هللا، ألنّه أبشكال  يف رغبتنا هي  إّن  : "اختياراي    ا البيئّية ل يعد أمرا و 
في البعض من بلداننا أييت التهديد األّول من احمليط، ألن ف.  اهلادئ  ابحمليطلشعوبنا  ياة  رغد احلرتبط  ي

 ك(.أساقفة الباسيفي لسعلى صمود تلك البلدان" )جم  أتثري كارثيّ التغيريات املناخّية هلا  
 رتبط بعمليات  ما ي  خاصّ    بنوع  و على أمهّية دور الكنيسة يف الشأن العام،  التقارير  تؤّكد بعض   .46
يُعتّب هذا العمل من صلب ،  تعاين من اإلنقسام إىل حدّ  كبري  السلم واملصاحلة. يف جمتمعات    بناء  

وااللتزام   لنقاش العامّ مسامهةا أقوى اب أخرى تدعو الكنيسة إىل املسامهة    وهنالك تقارير  رسالة الكنيسة.
"كنيستنا ليست .االجتماعيّ الكنيسة  يف حقل تعليم     أفضل ظهر الرغبة بتنشئة  تَ كما  العدالة.  يف سبيل  

كن أن يكون حواران ال مي  .مدعّوة إىل املواجهة، بل إىل احلوار والتعاون على كل املستوايت )...(
 (. " )الكنيسة األرمنّية الكاثوليكّيةاوتضامني    ا حياتي  ا  ، بل حوارا اا عقيما نقاشا و   نظراي    احوارا 
العديد   .47 املسكوينّ   أال وهي  التقارير من  تّبز مسألة أخرى مشرتكة  بني  االلتزام   الضعف يف 

التعاون ا  يف املسرية املسكونّية، انطلقا   اجديدا   انضخ  دما   لنعرف كيفتعّلم  الوالرغبة يف    الرصني من 
املساعيو   ،واليوميّ   الواقعيّ  إحقاق شرتكة  امل  من  سبيل  والبيئّية.    يف  االجتماعّية  طالب العدالة  لقد 

 .بني اجلماعات املسيحّيةالكثريون بتحقيق املزيد من الشهادة للوحدة  
ا .48 املسكوينّ إّن  العمل  إىل  فلقد أّكدت مشرتك.    عيّ  اجتما  التزام  إىل  ال هتدف فقط    لدعوة 

أكثر   تبدأ ابلدعوة إىل شركة    ، ألّّنا نيوحدة بني املسيحيّ المن دون  التقارير على أن السينودوسّية ال تتّم  
: اتقّدما   أحرز العمل املسكوينّ يومنا هذا،  اجملمع الفاتيكاين الثاين حىت    ذختلفة. من املبني الكنائس    متانةا 

. أحياؤان، اواقعا الكنائس أمراا  ني من خمتلف  بني املسيحيّ   ‘االعيش معا ’ابت  الواقعّية،  يف خّبة بلدان  "
أساقفة أفريقيا الوسطى(.   لس أماكن عملنا هي مساحات مسكونّية أصيلة" )جم و مدافننا،  و عائلتنا،  و 

ال يف الكنيسة    تب أو الر    دمسّية وابخل  و ىن السينودابلبُ   رتبطة  امل  املسكونّية    التساؤالت  الكثري من    ولكنّ 
كثرية عن "مسكونّية االستشهاد" حيث االضطهاد تتحّدث تقارير  ح.  ي وضالت  تزال حباجة  إىل مزيد  من
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ّلد االنقسامات، ابلوقائع اليت توَ وقد طالبت مبزيد  من االهتمام  ني فيما بينهم.  وّحد املسيحيّ ما زال يُ 
  . ملثالعلى سبيل ا  ،افخارستيّ اإل  املشاركة يف سرّ ك

بني   الناشئة سواءَ طة  املختل    العائلتتكاثر  ي  هو   دقيقة    ظاهرة  إىل    ا مّتت اإلشارة أيضا  لقد  .49
األداين، وإىل وجوب أتمني مرافقة  خاّصة هلا. إّن الدعوة إىل االلتزام ابلسعي من أجل   وأالكنائس  

ترفع مستوى الثقة، واملقدرة   متخّصصةا ، تتطّلب تنشئةا  منقسم    وحدة  يف عال    وحدة املسيحّيني، شهادةُ 
على حتفيز األساقفة، والكهنة، واملكّرسات واملكّرسني، والعلمانّيات والعلمانّيني على العمل يف احلوار 

واحلوار بني األداين. "مع أّن الكنيسة الكاثوليكّية يف اهلند أطلقت احلوار املسكويّن واحلوار    املسكوينّ 
اس  أبن االلتزام يف هذا احلقل من الرسالة ال يزال ضعيفاا. جهود احلوار هذه بني األداين، هنالك إحس

شارك فيها عدد  قليل من النخبة وال تزال مقارابت  فكريّة يف سياق التنظري واملفاهيم، بدل أن تصبح 
أن تضّم أشخاصاا من معتقدات   حياة وحبّ  وعمل على مستوى القاعدة، وبدلَ   حركةا شعبّية وحوارَ 

من أجل القضااي املشرتكة" )جملس أساقفة ا  أيديولوجيات  خمتلفة للتمييز الروحّي والتخطيط والعمل معا و 
 (.اهلند 
رسالتها اخلاّصة إبعلن اإلجنيل يف   العديد من التقارير يوضح أمهّية اإلقرار أبّن الكنيسة تتمّ  .50

سريعة. ختتلف األسباب ولكن، العميقة و الجتماعّية  اال  تغيريات  اللتأثري    ة  سياقات ثقافّية حمّددة، خاضع
إرث الطائفّية إن   املهّمة قواعد املشاركة، وتغرّي واقع رسالة الكنيسة.  ، حتّدد التحّدايت ُ يف كل مكان  

اشة يف أماكن خمتلفة من العال، هتّدد ابستمرار جامعّية والعشائريّة والقومّيات العرقّية، املعّّب عنها واملعَ 
 الكنيسة. 

كنائس كثرية ذكرت أّّنا جتد نفسها يف مواجهة  مع السياق الثقايّف السائد ومع أزمة التجاوزات  .51
األخلقّية، مّا يؤّدي إىل تراجع الثقة واملصداقّية اليت كانت تتمّتع هبا. فيما يشري البعض اآلخر إىل 

كّل يوم  يتبنّي لنا أّن يف بلدان أيضاا جيري نقاش  ثقافّية مقلقة: "يف    الفرديّة واالستهلكّية على أّّنا عواملُ 
ىن املؤّسساتّية لألداين" )جملس منة املتزايدة، والفرديّة واللّمباالة جتاه البُ ل  حول إعلن البشارة بسبب العَ 

أساقفة هنغاراي(. يلفت تقرير مالطا وتقارير أخرى األنظار إىل التشابك التارخيّي بني الكنيسة والسلطة  
سياسّية والذي يرتك أثراا بليغاا على واقع الرسالة. كنائس كثرية تشعر أبّنا تواجه كل هذه التحّدايت ال

"يف جمتمع  استهلكّي   : ، ولكّنها ترغب أن تنمو يف الثقة بقدرهتا على إعلن اإلجنيل ولو كان ذلكامعا 
لس أساقفة إيرلندا(. بعض ل ينجح يف ضمان االستدامة، واملساواة أو الشعور بتحقيق الذات" )جم
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املختّصة  الدولّية  امليول  لتأثري  ختضع  اجلنوبّية  "أفريقيا  داخلها:  يف  املواقف  تعّدديّة  اختّب  الكنائس 
ابلعلمنة، والفرديّة، والنسبّية. لقد سبق لبعض األبرشّيات، سواء  يف املدن أو يف الريف، أن انقشت 

ض، ووسائل منع احلمل، وسيامة النساء، وزواج الكهنة، تتعّلق بتعليم الكنيسة بشأن اإلجها   مسائلَ 
، وسائر األشخاص والبتولّية، والطلق وعقد زواج جديد، وشروط التقّدم من املناولة، واملثلّية اجلنسية

. ويف اخلتام، اختلفت اآلراء ول يكن ابإلمكان مجعها يف موقف  +LGBTQIAاملنتمني إىل جمموعة  
 عّّبت عن الندم    عديدة    تقارير    ي اجلماعة" )جملس أساقفة جنوب أفريقيا(. وثّةَ رأ  ميّثل  واحد    ّنائيّ  

تثقل كاهلَ   الضغوطات    بشأن    والقلق   املختلفة،   اليت  العلقات بني األجيال  العائلت، وأثرها على 
ائلت للع  كاألهل واألوالد، وعلى نقل اإلميان. تقارير آسيويّة عديدة طالبت مبرافقة  أفضل وتنشئة  

 ت الثقافّية. حّوال اليت تواجه بصعوبة  الت
الشهادةُ  .52 السياقات،  بعض  فيها   يف  يواجه  بلدان  هنالك  االستشهاد:  تُعاش حىت  لإلجنيل 

للهتداء إىل أداين أخرى. كثرية هي   الكبرية    الشباب، حتّدي الضغوطات    خاص    املسيحّيون، وبنوع  
بسبب االضطهاد. يف   أمان    التقارير اليت تشّدد على ما تعانيه األقلّيات املسيحّية من عنف  وانعدام  

السري معا  احلاالت،  إميان    ا مثل هذه   بدلَ   ،نبويّةا   يتطّلب شجاعةا   خمتلف    إىل جانب أشخاص من 
 واهلرب.   الرتاجع  

 
 ثقافات، دايانت وحوار

ال يزال هنالك عنصر أساسّي من السينودوسّية حيتاج إىل تعميق  وفهم  أفضل أال وهو الدعوة  .53
مقاربة   ابلسري    إىل  يبدأ  املقاربة  هذه  ومثل  أكّب.  بوعي   املتعّددّة  وبتقدير    الثقافات  اآلخرين،   مع 

ة الكاثوليكّية يف كمبوداي "اللقاء بني الكنيس  : ة وفهمها كعوامل ُتساعد على النضوجالثقافيّ    االختلفات  
والرهبان والعلمانّيني الكمبودّيني خيلق حضارةا جديدة. كل نشاطاتنا تتأثر بعضها ببعض وميتّد أثرها 
أساقفة الوس  العام" )جملس  اخلري  نبحث عن  ولكننا  أداين خمتلفة  ننتمي إىل  قد  العال أمجع.  إىل 

هي اليت ختتّب تفاعلا ثقافيّ ا مكثّ فاا: "على سبيل   وكمبوداي(. الكنائس اليت تشّكل أقلّية يف حميطها 
يف كنائسنا، حيث خطوط التماس بينها وبني اجملتمع املديّن   ‘راحلذَ ’املثال، هنالك ما ميكن تسميته  

أو   الكنيسةإلميان داخل  منه يف أماكن أخرى )...(. ال توجد مشكلة حول التعبري عن ا   ّدة  ح    أقل  
، والليونة،  وهذا األمر عّلمنا اإلصغاءَ   ،لقاة اآلخرين مل مدعّوة  دوماا إىل اخلروج  . حنن كنيسة  خارجها

 سريان(. -طر  جديدة، يف اللغة ويف املمارسة" )جملس أساقفة مشال أفريقيا أُ   ق وخل  
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يف   احلضارات    حوار    ه. إّن مقاربةَ أو تقدير    اآلخر    حىت لو بلغنا إىل قبول    املسارُ   يكتملُ   ال .54
هللا. يف تبّنينا التعّدديّة اليت هي غىنا،   الذي يدعوان إليه املسيح، إىل ملكوت    يصبو إىل األفق    الكنيسة  
أن ّنتّم أبفكار   ا: "جيب علينا أيضا وفرصةا للتعاون مع نعمة هللاا،  عمقا   نا األكثرَ وحدتَ   أن جندَ   نستطيعُ 

العائلة املوّسعة ورفاق السفر )من غري الكاثوليك، والسياسّيني وغري املؤمنني(. ال ميكننا صّم آذاننا عن 
ه هللا لنا من خلهلم" )جملس أساقفة زميبابوي(.  األصوات اليت حولنا إذا كّنا ال نريد أن نضّيع ما يهمسُ 

شهادةا يف وس ط عال  جيد صعوبة يف رؤية الوحدة يف التعّدديّة واعتبارها دعوةا حقيقّية: هذا يشّكل  
اإلميان. وينبغي على   عيش    ، وأمناط  ، واحلاجات  الطموحات    لتعّدد    أمهّيةا أكّبَ   أن تولَ   "على اجلماعة  

جتعل اإلميان متفاعلا ات اليت تقدر أن  الكنيسة اجلامعة أن تبقى ضامنةا للوحدة، من خلل األبرشيّ 
 ات لوكسمبورغ(. احمللّية املتعّددة: من هنا ضرورة اللمركزيّة يف الكنيسة" )أبرشيّ   مع الثقافات  

مع غىن   يف القليل من التقارير جند مطالبةا ابإلقرار بوجوب االلتزام والتفاعل على حنو  أفضل   .55
ناسب املسار السينودوسّي. ويُبدي ي  عمل     وّنجَ الثقافات احمللّية، اليت حتمل الكثري منها رؤيةا للعال

بتفعيل الثقافة احمللّية )ويف بعض األماكن إعادة إحيائها وتعميقها(، ودجمها   بعض األشخاص الرغبةَ 
من رؤيتهم اإلميانّية   اابإلميان، وإدخاهلا يف الليتورجيا. "املسيحّيون مدعوون إىل تقدمي مسامهتهم انطلقا 

جديدة )...(. هذا التنوّع يف املقارابت يُعتّب تفعيلا لنموذج   طر  ثقافّية  لوها ضمن أُ اخلاّصة لكي يدخ
الغىن يف ما بينها، وهكذا   ، وتتبادلُ ها مع بعض  بعضُ   من تفاعل الثقافات، حيث تندمج االقرتاحاتُ 

ثقافة    ق كلّ  انغلو على تواجد الثقافات الواحدة إىل جانب األخرى،    املبينّ   ، يتلىف تعّدد الثقافات
 على نفسها يف حميطها" )مسامهة اجملمع احلّبّي للثقافة(. 

يف العديد من التقارير يّبز الطلب إبيلء السّكان األصلّيني عنايةا خاّصة ألّن تراثهم الروحّي،  .56
 هذه الشعوب، لكي وحكمتهم وثقافتهم قد تعّلمنا الكثري. لذلك ال بّد من إعادة قراءة التاريخ مبعّية  

قّيهم  نستنبط إهلامات  جديدة من تلك األوضاع، اليت كانت تؤّدي فيها الكنيسة رسالتها يف خدمة ترَ 
وازدهارهم اإلنسايّن الشامل. ويقودان هذا األمر أيضاا إىل طلب املغفرة عن األزمنة اليت كانت الكنيسة 

التقارير ضرورة مصاحلة فيها، على عكس خدمتها، متواطئةا على قمعهم. يف الوقت عينه، توضح بعض  
التناقضات الظاهرة القائمة بني املمارسات الثقافّية واملعتقدات التقليديّة وتعليم الكنيسة. على وجه 

ر ط واأل  أن تندمج الكنيسة ابلثقافات    -   ورسالة   مشاركةا  و شركةا   -  سيّ و العموم، يقتضي املسار السينود
 احلياة.الروحّي واستنباط     التمييز   ضمن سعيها إىل تفعيل    احمللّية  
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 شركة،ِّمشاركةِّومسؤولي ةِّمشرتكة3-3ِِِّّّ
تتحّقق رسالة الكنيسة من خلل حياة مجيع املعّمدين. فالتقارير تُبدي رغبّة عميقة ابالعرتاف  .57

بّد من التأكيد على قيمة دم يف الكنيسة. لذلك ال  لتجديد احلياة واخل    ةا ابلكرامة املشرتكة قاعدةا اثبت
باع املسيح ابلعودة إىل منط حياته وأسلوبه يف مجيع الدعوات واملواهب يف الكنيسة، والتشديد على اتّ 

مؤّسسايتّ   منوذج   بناء  من  بّد  "ال  والتحّرر.  واملصاحلة  الشفاء  لتقدمي  والسلطة كأداة  القّوة   مارسة 
 السلطة    ثر حصرَ تؤ  اليت  وال سيما يف اإلدارات    لطة اهلرمّية  يكون منوذجاا كنسي ا لتفكيك الس  سينودوسيّ  

أن تكون السلطة الشرعّية الوحيدة يف الكنيسة سلطَة احلّب واخلدمة، على   جيبُ   ، إذ  بشخص  واحد  
 الرّب" )جملس أساقفة األرجنتني(.  مثال  

 
 من اإلكلريوسيّة  أبعدُ 
بل إّن الكثري  .(الكهنة والكهنوت األسراريّ ال ترتفع أصوات التقارير ضد اإلكلريوس )ضد  .58

وقلق  من  ووفاء   جتاه الكهنة الذين يؤّدون رسالتهم إبخلص   منها يعّّب عن تقدير  عميق  وعاطفة  ابلغة  
 هلم املتابعةَ   توفّ رُ   ، ومرافقة  تنشئةا أفضلَ   الكهنة    اليت يواجهوّنا. ولكن التقارير ُتطالب بتنشئة    التحّدايت  

على وجوب    ابعيدا  التقارير  وتشّدد  العزلة.  يتسىّن جلميع   حترير    عن  لكي  اإلكلريوسّية  من  الكنيسة 
روحّي،   أّّنا إفقار    على أعضائها، كهنةا وعلمانّيني، اإلسهام يف الرسالة املشرتكة. يُنظر إىل اإلكلريوسّية  

ول ابلعلمانّيني. هذه الثقافة حتَُ   وتضر    اإلكلريوس    أعضاءَ   احلقيقّية للرسامة، وثقافة  تعزلُ   ن َعملوفقدان  ل
على السلطة ابملعىن القانويّن،   والتهّجمَ   ةد القسو األخويّة، وتول ّ   سيء إىل العلقات  اختبار  حيّ  هلل وتُ دون  

وتُفضي إىل مارسة  للسلطة تستند إىل القّوة أكثر منها إىل اخلدمة. اإلكلريوسّية جتربة  لإلكلرييكّيني 
: "بعض كهنة الوسطى  يّة وسط أفريقياوللعلمانّيني على السواء، كما يشّدد على ذلك تقرير مجهور 

يتصّرفون   فاملؤمنون ‘أوامر  أصحاب’وكأّّنم  الرعااي  أحد.  إىل  اإلصغاء  دون  من  إرادهتم  يفرضون   ،
املتسّلطة متسي تصل باا. لذلك   ‘اإلكلريوسّية’العلمانّيون ال يشعرون ابنتمائهم إىل الكنيسة واملبادرات  

الرعّية، كهن يف  العاملني  بعض  أنفسهم أبشخاص  يؤثر  حييطوا  أن  وعلمانّيني،  األفكار   ةا  يشاركوّنم 
 . "وأن يستبعدوا الذين ال يوافقوّنم الرأي  ،نفسها

الواردة ال ختلو   التقاريرَ   على الرغم من صراحتها يف الكشف عن مشكلة اإلكلريوسّية، إاّل أن   .59
األسقفّية، والكهنوتّية، والرهبانّية،    القيادة   مارسة    أمناط    يف تفعيل    من الرجاء، بل تعّّب عن رغبة  عميقة  
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والعلمانّية لكي متتاز ابلبعد العلئقّي وابلتعاون، ولكي تكون السلطة قادرةا على أتمني التعاضد وحتّمل 
"من  املشرتكة:  وتسهيل   بني  املسؤولّية  والقيادة،  والتحفيز،  التشجيع،  مهّمة  نذكر  السلطة  َمهّمات 

حياة الكنيسة )...( وتفويض جزء  من املسؤولّية" )جملس أساقفة سلوفاكيا(. يوّد العلمانّيون املشاركة يف  
تمّكنوا من القيام خبدمتهم، أن املكّرسون والكهنة الذين يضعون مواهبهم يف خدمة الكنيسة، لكي ي

قادة الذين ميارسون تعّّب التقارير عن شكر ال   ، مارسةا منفتحة ومتحّررة. أخرياا  القيادة    مارسةُ   تكون 
 سلطتهم وفق املفاهيم الصحيحة.

 
 إعادة التفكري مبشاركة النساء 

تغيري   .60 إىل  واقعّية وإبمكانية   ثقافة    الدعوة  بتعابري  العال، مرتبطة   الكنيسة، من أجل خلص 
، وتركيبات    شيء على   وعادات  جديدة. ويتوقف هذا األمر قبل كلّ    إنشاء ثقافة  جديدة، ومارسات 

املشاركة التاّمة يف   اببَ   املشرتكة، اليت تفتح هلن    املعموديّة    يف كرامة    وجتّذرهن    ، دعوة النساء ودورهن  
 أحناء العال.  الوعي بشأّنا يف كلّ    يزدادُ   دقيقة    حياة الكنيسة. إّّنا نقطة  

مطالبة  مبنح النساء الكاثوليكّيات املزيد من التقدير  من مجيع القارات، بلغت إىل أمانة السرّ   .61
ابلكرامة. كما يتفق اجلميع ويؤّكد على أّن النساء   يف شعب هللا، متساوايت    ءَ وأعضا  معّمدات    بصفتهن  

ال تلقي التفهم يف معظم   تشعرن ابحلزن ألّن حياهتنّ    من بينهن    كثريات    ، ولكن  ق  الكنيسة حب  ببَ حيُ 
مسامهتهن  األحيان  وألّن  دا  ومواهبهن    ،  تُقابل  األرض ئال  تقرير  يف  ورد  لقد  الواجب.  ابلتقدير  ماا 

يف املسار السينودوسّي، وعلى ما يبدو ال يرتبط   أكثر من غريهن    اللوايت اجتهدنَ   املقّدسة: "النساء هن  
انطلقاا من املوهبة النبويّة اليت تتيح ه  نَ بل أيضاا مبا ميكن أن يقّدم  ،فقط  ه من ثار  نيُ ذلك مبا ميكن جَ 

يتخذ الرجال فيها   حيث   ؛ ويتابع التقرير: "يف الكنيسة"هلّن أن يراقب بدقّة  ما حيصل يف حياة الكنيسة
ن  القرارات، تتبقى مساحات  قليلة للنساء إليصال صوهتن   الفقرّي   العامودَ   يشّكلنَ   ، على الرغم من أّن 

األكثر فاعلّية بني أعضاء   ن  األغلبّية بني املؤمنني، وإّما ألّن    يشّكلنَ   ن  إما ألّن  الكنسّية،    للجماعات  
الكنيسة املختلفة، إالّ   النساء يف نشاطات    الكنيسة". ورد يف التقرير الكورّي: "على الرغم من مشاركة  

ة درجة وعيها الذايّت بشأن من مواقع القرار األساسّية. لذلك ال بّد وأن تعّزز الكنيس  أّّنّن مستثنيات  
ن مرتبطني حتّديَ   ء هذه املسألة وأن حُتّسن أمناط أنشطتها يف املؤسسات". جتد الكنيسة نفسها يف إزا

املؤمنني الذين يشاركون يف الليتورجيا والنشاطات الكنسّية،   غالبّيةَ   واحدمها ابآلخر: النساء يشّكلنَ 
أسلوابا جتذب   رار. فمن الواضح إذاا أّن على الكنيسة أن جتد  فيما الرجال أقلّية  حتتّل معظم مراكز الق
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اشرتاكاا اتم ا يف حياة الكنيسة على  وتسمح للنساء أن يشرتكنَ  ،فيه الرجال إىل انتماء أفعل للكنيسة
 واملستوايت.   األصعدة    خمتلف  

 ة األنظمة  يف مواجه  طلب النساء من الكنيسة أن تقف إىل جانبهن  ت،  ن  حياهت    يف جماالت   .62
يف كل العال. كما تطالب النساء   اليت تقود إىل اإلفقار، والعنف، واالحتقار اليت تواجههن    االجتماعّية  

ا  وتعاض  ماا وتكون أكثر تفهّ   بكنيسة  تقف إىل جانبهن   يف حماربة قوى اهلدم والعزل. لذلك يرغب دا
واجملتمع مكانني للنمّو واملشاركة الفّعالة واالنتماء سّي أن تكون الكنيسة  و املشاركون يف املسار السينود

النساء   اخنراط  األمام يف  إىل  تقّدمت  قد  بلداّنا  أن  إىل  النظر  التقارير  بعض  لفتت  الصحيح. كما 
مع   يف املساواة    حذوه. "النقصُ   منوذجاا للكنيسة لكي حتذيَ   ، وهذه اخلطوات قد تشّكلُ ومشاركتهن  

 خنراطها يف العال املعاصر" )جملس أساقفة نيوزيلندا(. ا  ها جلهة  ر  يُعتّب عائقاا أمامَ داخل الكنيسة أم  النساء  
تطال مشاركة العلمانّيات والراهبات   ، وهي خمتلفة    حاضرة  أبشكال  أخرى وأطر  ثقافّية    املشكلةُ  .63

القرار ويف لغة   احلياة املكّرسة: "يف عملّية اختاذ  . لقد ورد يف تقرير مؤّسسات  واالعرتاف حبضورهن  
بني الرجال والنساء منتشراا بقّوة  )...(. مّا يُبقي النساء مستبعدات   التمييز اجلنسي   الكنيسة، ال يزال

 األجر العادل مقابل اخلدمات    نَ للتمييز اجلنسّي فل ينل    عن األدوار املهّمة يف حياة الكنيسة، ويعّرضهن  
بكلفة  زهيدة. يف بعض الكنائس نلحظ نزعةا   هبات مبثابة يد  عاملة  عتّب الرااليت يؤدينها. وغالّبا ما تُ 

الكنسّية إىل الشمامسة الدائمني؛ كما يسوء تقدير التكر س من   املهّمات    وإسناد    إىل إقصاء النساء  
 دون ارتداء الثوب الرهبايّن، مّا يعين عدم األخذ بعني االعتبار للمساواة بني مجيع املعّمدين، رجاالا 

 (.  USG/UISG  اتات للرهبانيّ سات العامّ يني والرئاد الرؤساء العامّ احتّ   كانوا أو نساء". )
السرّ  مجيع   .64 أمانة  إىل  املرفوعة  : ومتساويةا   النساء مشاركةا كاملةا   مشاركة    مسألةَ   تثريُ   التقارير 

مشاركةا أكّب، ولو كانت   مشاركتهن  "اإلقرار املتزايد أبمهّية النساء يف الكنيسة يُفسح يف اجملال أمام  
م جواابا ويف مراكز القرار" )جملس أساقفة الّبازيل(. ولكّن التقارير ال تُقدّ    ىن الكنسّية  حمدودة، يف البُ 

ا أو شاملا على مسألة دعوة النساء واخنراطهن  موح    يف الكنيسة واجملتمع. وبعد إصغاء    وتقديرهن    دا
إىل السياق، تطالب بعض التقارير مبتابعة الكنيسة التمييز الروحّي حول بعض املسائل احملّددة،   متنّبه  

  تنشئةا   النساء دوراا فاعلا يف إدارة املؤّسسات الكنسّية، ويف السماح للنساء اللوايت تلقنيَ   منح    كمثل  
الرعااي، وقبول النساء إىل درجة الشماسّية اإلجنيلّية. لقد تعارضت املواقف    إبلقاء العظة يف   الهوتّيةا 

 . حمسومةا   حول "كهنوت النساء"، فذكرها بعض التقارير فيما اعتّبها البعض اآلخر مسألةا 
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وحضوراا عنصراا أساسي ا    راهبات،وال سّيما ال  ،ة حضور النساء يف الكنيسةُيشّكل اإلقرار بنوعي   .65
ا   اليت ال   يف بعض األوضاع االجتماعّية األكثر صعوبةا خباصة   و   عناصر املسار السينودوسّي،  من رائدا

من التعاضد:   أمام حقل  جديد    بّد أن تواجهها الكنيسة: "هنالك بذور  سينودوسّية تُفسح يف اجملال  
السوداء،    البشرة    ذات    واألخوات    لإلخوة    والسلم    ن العدالة العرقّية واإلتنّية، ومن األمن  ممستقبل     أتمنيُ 

التواصلُ  املتحدة(؛  )الوالايت  احلنطّية، ولآلسيويني واملولودين يف أمريكا  العمق مع األخوات    أو   يف 
جماالت  جديدة حلضور الراهبات يف احلركات   ان األصلّيني واملولودين يف أمريكا؛ فتحُ من السك    واألخوة  

املماثلة يف اجملتمع اليت نتشارك معها يف مواجهة املسائل   اجملموعات  الكنسّية املختلفة؛ االتفاق مع  
وطاليب اللجوء، واملشّردين(، وال سّيما يف  ، مشكلة املهّجرينو  االجتماعّية األساسّية )كالتغرّي املناخيّ 

جملال، (. ويف هذا اUSG/UISG  اتات للرهبانيّ سات العامّ يني والرئالرؤساء العامّ   احّتادبلدان معّينة" )
يُ  النساء عن شركاء حىت  سيدات  تبحث  الكنسّية   خادمات    صبحن  املسارات  للسينودوسّية ضمن 

 األوسع. 
السينودوسّية   .66 الكنيسة  حياة  املسؤولّية يف  عن  التخّلي  ميكن  بل أال  آخرين،  إىل  و جتيريها 

يفيضها على املؤمنني: "جمموعة تجابّة منهم لعطااي الروح اليت  سيتوّجب على اجلميع أن يشاركوا فيها ا
يف اجتماعات اجمللس " عّّبت عن اخلّبة السينودوسّية يف الرعّية هبذه العبارات:    (Lae)  من أبرشية الي

أن نعمد إىل اختاذ قرارات  قد تؤثّر   قبلالراعوّي، أنخذ بعني االعتبار كل اآلراء مبا فيها آراء النساء،  
يف    ما مر  نقوم أب حني عّلقت رعّية أخرى بقوهلا: "عندما نريد أن  على حياة اجلميع يف الرعّية". يف  

، ونتابع تنفيذ القرارات معاا" )جملس أساقفة ا، نصغي إىل اقرتاحات اجلميع، نقّرر معا ا الرعّية، جنتمع معا 
: ابكوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان(. ولكّن األمر ال خيلو من بعض التعب يف حتّمل املسؤولّية املشرتكة

العماد’  "حنن األساقفة نعرتف أبنّ  قّدم    ‘ الهوت  لمسؤولّية لالثاين أساساا    الفاتيكاين    ه اجملمعُ الذي 
دين ال يشعرون ابلتماهي ، ألّن غالبّية املعم  هبشرح معاني  املشرتكة يف حتقيق الرسالة، ل يتوّسع كفايةا 

سات الراعويّة احلالّية، ابإلضافة قيادة املؤس    كما أن  ة املشرتكة.  ة الرسولي  ابملسؤولي  وال    الكامل مع الكنيسة
إىل ذهنّية الكثري من الكهنة، ال تعطي األفضلّية هلذه املسؤولّية املشرتكة. وعلى هذا النحو أيضاا يبقى 

، على هامش حياة أو معلن    الرهبان والراهبات، واحلركات الرسولّية العلمانّية، أبسلوب  لطيف  مبّطن  
 الكنسّية    األعمال    األبرشّية. فإّن ما يسمى "ابلعلمانّيني امللتزمني" يف الرعااي ينتهون أبن يتحّملوا أعباءَ 

 الداخلّية فوق طاقتهم، ويستنفدون كل وقتهم" )جملس أساقفة مكسيكو(. 
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ة املشرتكة، الرسوليّ   اخلدمة    شيء  من ابب  قبل كل ّ    تتأّتىهذه الرغبة يف حتّمل املسؤولّية املشرتكة   .67
لقد ساعدان )املسار السينودوسّي( على اكتشاف املسؤولّية   ، سراريّة: "بعد االختبار )...(أي اخلدمة األَ 

املعموديّة على كرامة  املبنّية  على   ،املشرتكة  املبيّن  الكنيسة  مفهوم  ختّطي  إمكانّية  منها  تنبثق  واليت 
دم  متنّوعة" وخ    مواهب    ملقّدسة، بصفتها شركةُ دم االكهنوت لبلوغ مفهوم الكنيسة القائمة على اخل  

وحاجة    ،)جملس أساقفة إيطاليا(. من استشارة شعب هللا برز موضوع اخلدمة كأساس  حلياة الكنيسة
لنا دفعها إىل األمام:   تيحُ دها؛ إّن اإلقرار هبذه احلاجة يُ دم وتعد  غم من تنوّع اخل  لوحدة الرسالة على الرُ 

ن، و ين خمتلفو ذاهتا، بل هي تعزيز  للرسالة: حنن مجيعاا عاملت وعامل    يف حدّ  يست اخلدمة غايةا ل"
نظهر لكي  الكنيسة ومصداقّيتها و   علمةا ألمانة    ل بعضنا بعضاا لكي نكونَ ن يف الكرامة، نكمّ  و متساو 

 . علمةا للملكوت" )جملس أساقفة بلجيكا(
تمحور حول إسناد املناصب بشكل يزها  يشري العديد من التقارير إىل اعرتاف ابخل َدم وتعزي .68

من خلل انتخاب أو تعيني   فّعال من قبل اجلماعة: "إّن تعزيز اخل َدم العلمانّية وتوّل املسؤولّية يتم  
اللزمة" )جملس أساقفة موزنبيك(. وهكذا تغدو   واملواهب    املؤمنني الذين يُعتقد أّّنم ميلكون الكفاءات  

املمنوح   مضمون  بواسطة التفويض    املسؤولّية    ّملُ يساهم يف بناء حياة اجلماعة: "حتَ   اكّل خدمة  عنصرا 
تعيني معّلمي التعليم املسيحّي، وهلم مكانة خاّصة يف الكنيسة عائلة   التسلسل اهلرمّي. لقد ت    ومبدأ  

البعضُ  ّت تنصيبهم كرؤساء    هللا. )...(  الريفّية حيث وجود   منهم  املناطق  للجماعات، ال سيما يف 
 التساؤالت حول املساحات املتاحة ملمارسة    الكهنة اندر " )مجهوريّة الكونغو الدميقراطّية(. ال تنقصُ 

حة هذه دم، لكّن مسا ني يف اخل  العلمانّيني للخدم: "جمموعات  كثرية تطالب مبشاركة  أكّب للعلمانيّ 
ام الواقعّية اليت ميكن أن يقوم هبا العلمانّيون؟ كيف يتّم التمييز  املمارسة غري واضحة املعال: فما هي املهَ 

 ني ومسؤولية كاهن الرعّية؟" )جملس أساقفة بلجيكا(. الروحّي بني مسؤولية العلمانيّ 
واخل   .69 املواهب  تنوّع  مراعاة  جتب  السياقات  بعض  تَ يف  اليت  مدم  بشكل  داخل ظهر،  نظّم، 

ات واحلركات العلمانّية واجلماعات الدينّية اجلديدة، مع احلفاظ على االنسجام داخل كل كنيسة اجلمعي  
ىن املؤّسساتّية اخلدمة الراعويّة يف واقع حياة الكنيسة، تُواجه حتماا مسألة البُ   حملّية. عندما ُتطرح مسألةُ 

 . ة املسيحّيةواهليكلّيات اليت تنتظم من خلهلا حياة اجلماع
يف الكنيسة الكاثوليكّية، املواهب اجملانّية اليت مينحها الروح القدس حبريّة للكنيسة تساعدها  .70

الرسامة بكّل درجاهتا.   بسرّ    تب املقّدسة املرتبطة  على "جتديد شباهبا"، وهي ال تنفصل عن مواهب الر  
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ه األول يدور حول االنسجام بني هذه السينودوسّي خلل عامَ إّن التحّدي الكبري الذي واجهه املسار  
 .ىن املؤّسساتّيةاملواهب ووضعها حتت إشراف الرعاة، وتليف وضع املواهب اجملانّية يف مواجهة البُ 

 
ِّهلاِّشكلاِِِّّّتت خذ ِِِّّّسي ة ِّوِّالسينود3-4ِِّّ

املشاّدات والتوّترات. لسلة  من  كما ورد يف املقاطع السابقة، أفضى املسار السينودوسّي إىل س   .71
 لنستثمرها كمصدر    املشرتك    ها يف إطار  اتم  من التمييز الروحيّ  لكن جيب أن ال خناف منها، بل أن نضعَ 

، بدل أن يذهب كّل واحد  مّنا يف طريقه. هلذا اوعندها ميكننا متابعة السري معا   ،  مدمّ رةال كطاقة    قّوة  
، وال ىن واملؤّسسات  من البُ ومنط  ملتابعة املسار السينودوسّي ض    السبب حتتاج الكنيسة إىل إجياد أسلوب  

ىن وإبدخال البُ  منها ابإلدارة. وتقوم مهّمة احلّق القانويّن على مرافقة هذا املسار بتجديد   سّيما املرتبط  
 التغيريات اللزمة على الشرائع والقوانني النافذة يف الوقت احلال. 

املناسبة من   ني انلوا التنشئةَ وئكف  ىن إىل أشخاص  ند مسؤولّية البُ ذلك، ال بّد أن ُتس  مقابلَ  .72
املسار السينودوسّي كان تدّرابا على املشاركة الفاعلة على كل املستوايت.   حيث الرؤية واملؤّهلت: "كل  

س أساقفة " )جمل يااىن املوجودة حالهذا املسار ال بّد من تغيري  يف الذهنّيات وجتديد  يف البُ   ولكي يستمر  
اللزمة ملواجهة حتّدايت السينودوسّية    ن األدوات  يؤمّ    روحيّ    اهلند(. هذه الرؤية اجلديدة حتتاج إىل دعم  

ويف خدمة الرسالة   ا ة وتنظيمّية، بل إىل االستمرار يف السري معا فل ُيصار إىل حتويلها إىل مسائل تقنيّ 
إىل الروح القدس.  واإلصغاء   ابلرب ّ  قاء  للّ   املشرتكة، على أّن يكون املسار السينودوسّي فرصةا ومناسبةا 

من دون   ا لكي تستقيم السينودوسّية ال بّد من حضور الروح القدس، والروح القدس ال يكون حاضرا 
 الصلة. 

 
 ىن واملؤّسسات البُ 

الذي يعين يف اللغة الكنسّية العلقات بني   ، واحملليّ   ين الشامل  عدَ ني البُ يف ما يتعّلق ابلتوّتر ب .73
الكنائس احمللّية وبينها وبني الكنيسة اجلامعة، تضعنا دينامّية املسار السينودوسّي أمام أمر  جديد، وهو 

ا املرحلة القاريّة اليت نعيشها اليوم. فباستثناء بعض   املتمّيزة بديناميكّية اترخيّية خاّصة، ما   املناطق    حتديدا
تنقص إىل يومنا هذا على الصعيد القاّري. وإّن الدخول يف مرحلة    ةناملتياملمارسات السينودوسّية  زالت  

 جتسيد    ، بل هي أمر  يتوافق مع دينامّية  اعابرا   مي ا تنظي  ا ليست هدفا   السينودوسيّ    من املسار    جديدة  
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  ذاتَ   ايّف، ما يُنتج مجاعات  كنسّية  ه يف بعض املناطق اليت تتمّيز ابلتماسك والتجانس الثقاإلجنيل وجتّذر  
، ُتشّكل نفسه   من حيث احلضارة والثقافة. ويف عال  أصابه االنقسام والعوملة يف الوقت  خاصّ    طابع  
ا ثقافّية، ومبجّرد أّن  -قها إىل شركة اجتماعّيةو  قارة ، بسبب جذورها التارخيّية املشرتكة، وبسبب ت َ   كل  

بني   الروابط    تشد    سينودوسّية    دينامّية    لنشأة    ا ملئما   اجنلة، جوا يف رسالة األَ نفسها    التحّدايت    تواجهُ 
 جديدة.  راعويّة   املواهب واملساعدات والتفكري أبمناط    اخلّبات وتبادلَ   مشاركة    الكنائس، وتسّهلُ 

: "فل بّد من االرومانّية أيضا   طال دينامّية املسار السينودوسّي الدوائرَ ه، تَ ابإلضافة إىل ذلك كلّ   .74
التذكري بوجوب التعاون بني الدوائر يف الكوراي الرومانّية، اليت نتشاور معها ابنتظام )...(. ولكن من 

الروح السينودوسّية وتطبيقها وعيشها يف   ز منو  املستحسن، يف هذا اجملال، إجياد أدوات  جديدة تُعز ّ 
" )مسامهة من أمانة ‘بّشروا ابإلجنيل’  به األب األقدس يف رسالته  الكوراي الرومانّية، حبسب ما طالب

 قسم العلقات مع الدول واملنظمات الدولّية(.   - الدولة  سرّ  
بعض جمالس األساقفة قد يتساءل حول معىن السينودوسّية: "األساقفة أيضاا، صّلوا وحتاوروا  .75

وكيف نعيش بنمط  سينودوسّي أفضل؟"   أكثر سينودوسّية؟  فيااأسق   عاا حول السؤال: "كيف جنعل جمم
)جملس أساقفة ابراغواي(. على سبيل املثال، ورد القول التال: "على اجملالس األسقفّية، اليت تعيش 

ضغوطات   أي  دون  من  القرار  حبريّة  وتتمّتع  ابسم اجملمعّية  ونقاشاهتا،  لقاءاهتا  يف  ل  ُتدخ  أن   ،
الدولة،   أمانة سرّ  ني من خمتلف األبرشّيات" )مسامهة  مانيّ السينودوسّية، مثّلني عن اإلكلريوس والعل

 دورة السلك الدبلوماسّي يف الكرسّي الرسوّل(. 
، ليس فقط امرتبطا   اجديدا ا  قدر اجملالس األسقفّية أن ختتّب دورا يف إطار الدينامّية القاريّة، تَ  .76

. تقّدم املرحلة ي اأو ثقاف اجغرافي    تقاربة ابحلوار بني الكنائس امل  اابلسهر على وحدهتا الداخلّية، بل أيضا 
ت  كنسّية وأسقفّية، فرصةا الختبار ملءمة السينودوسّية الكنسّية  مجعّيا القاريّة، من خلل اقرتاحها عقد  

ديّة يف مارسة سلوب  واقعّي، إىل جانب التفكري بتعزيز االنسجام بني األمناط التقليواجملمعّية األسقفّية أب
دمة األسقفّية وتبين النمط السينودوسّي تبني ا كاملا. وقد سّجلت بعض التقارير ضعفاا ما حول اخل  

هذه النقطة. إّن إعادة قراءة اخلّبة اليت نضجت خلل املرحلة القاريّة قد يساعد على متييز الطريقة 
 املسار السينودوسّي بسهولة.   متابعةُ   اليت هبا ستتم  

غىّن كبريا تق .77 الشرقّية  الكنائس  البُ   اّدم  الكنيسة من حيث  من  أكثر  وذلك  السينودوسّية،  ىن 
ىن السينودوسّية القدمية واملسارات الكنسّية  ىن هي اليوم أيضاا حباجة إىل التجّدد: "البُ اللتينّية. وهذه البُ 
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تعّبّ  يف  القائمة   ماالابر،  السريو  السينودكنيسة  الطبيعة  عن  احملّلي، سّية  و   املستوى  على  للكنيسة 
، وهي تفيدان يف التنشئة على السينودوسّية. إّنا يف خدمة الرعااي واجلماعات اليت والعامليّ   واإلقليميّ 

اخل   التعاون يف مارسة  إىل ذلك، تكتشف  القدس.  الروح  الراعويّة لكي تستمّر يف اإلصغاء إىل  دم 
سّية يف الكنيسة" )كنيسة السريو ماالابر و  السينودىنهنالك مبادرات وحماوالت تبحث عن دعم البُ 

 الكاثوليكية(.
يف خدمة  ، ألّّنا املستوايت يف حياة الكنيسة لّ  كة املسؤولّية املشرتكة ال بّد وأن تغّطي  ديناميّ  .78

دينامّية هذه المسألة تنظيمّية لتوزيع األدوار والسلطات. على املستوى احملّلي،    تالرسالة املشرتكة، وليس
املستوايت  لتشاركّية  االُبىن  مجيع    سائ لتُ  مجيع    على  الكنائس كافةا، كما  ويف  اليت املختلفة  الُبىن 

  ومؤّسسات  مّتت مناقشة وجوب أن منلك بىُن لقد  : "زةا دينامّية  سينودوسّية  معز    سُتستحدث من أجل 
يتعّلق خصوصاا ابجملالس  فاألمر  أساقفة كوراي(.  السينودوسّية" )جملس  الروح  أصيلة  بطريقة   تعكس 

دائما  تكون  ألن  املدعّوة  الروحّي،   االراعويّة  والتمييز  والشفافّية،  واحلوار،  ابلدمج،  تتمّيز  مؤّسسات  
كن االستغناء عن بعض األشخاص يف زمننا هذا، ال ميإذ   وحّثهم على حتّمل املسؤولّية.    ، وتقدير اجلميع 

اجملالس  ننسى  أن  دون  والراعويّة،  واألبرشّية  االقتصاديّة،  اجملالس  دور  ث أييت  الراعويّة.  اجملالس  يف 
األسقفّية وجمالس الكهنة إىل جانب األسقف. الكثري من التقارير طالب أبن ال تكون هذه اجملالس 

  ، روحّي مجاعّي ابلتوافق  متييز    القرار على قاعدة مسارات    الختاذ   ا ذات صفة  استشاريّة فقط، بل جمالسا 
 بع يف األنظمة الدميقراطّية. وليس استناداا إىل مبدأ األكثريّة املت  

يف أماكن كثرية من العال يُنظر إىل الشفافّية على أّّنا أمر  جوهرّي من أجل كنيسة  سينودوسّية  .79
تداد املسار الذي نقوم به: "على الكنيسة الكاثوليكّية أصيلة. وها حنن مدعّوون إىل تعزيزها على ام

نشر جدول األعمال أو   وأكثر شفافّية: كل شيء يُعمل يف اخلفاء. ال يتم    ا أن تصبح أكثر انفتاحا 
املوازانت على  الشؤون االقتصاديّة، وال تُعرض  تُناقش مقّررات جملس  الراعوّي، وال  مقّررات اجمللس 

الشفافّية تدفع ابجتاه حماسبة  حقيقّية  العلن" )ملحظة فردية   املتحدة(.  اململكة  املسارات   لكلّ    من 
للتمييز الروحّي. إّن أسلوب القيادة املرتبط بسلوك  سينودوسّي يُنتج   عتمدة امل  عايري التقريريّة، مبا فيها امل

ستشارة املنّظمات ثقةا ومصداقّية: "حول بعض املسائل، تكون مارسة السلطة يف الواقع سينودوسّية اب
والنشاطات الراعويّة )...(. ولكّنه   ،ىن واملؤّسسات املختلفة املعنّية ابخلدمة، واإلدارةاملوجودة داخل البُ 

أن نستنتج أن يف كنيستنا الكاثوليكّية بعض األساقفة، والكهنة، واملعّلمني، ومسؤول   من احملزن أحياانا 
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أن خيدموا اجلماعة، يسعى البعض منهم إىل خدمة   وعوض   . )...(  ا اجلماعات ... متسّلطون جدا 
أحاديّة، وهذا أمر يُعيق املسار السينودوسّي" )جملس أساقفة تشاد(.   اخلاّصة ابختاذ قرارات    ه مصاحل  

االقتصاد  لقد أصّرت بعض التقارير على وجوب االستعانة أبشخاص من ذوي االختصاص يف جمالّ 
 واإلدارة.

الاملى مثال  عل .80 الكنيسة مدعّوة    مجيعة،  يّ شاركتنّظمات  التساؤل حول كيفّية   مؤّسسات  إىل 
 إدراج و   أساليبهاو   إداراهتاو   بنياهتامارستها ملهّماهتا ورسالتها اخلاّصة، وجتديد    أمناط سّية يف  و السينود  تعزيز

 املسائلحول    أحبااثا مّيزة، تستطيع أن تكّرس    أخرى جديدة. اجلامعات واملعاهد األكادميّية هي حاالت  
ات اللهوت . تستطيع كلي  يف تنشئتها املعتمدةالّبامج   جتديد  أن تسعى إىل  سّية، و و رتبطة ابلسينودامل

ها معها اخلّبة حتملُ   ابلنظر إىل األمور اليتوح القدس  واملسيح والر الكنسّية،    سر    بنوع  خاص  ق  أن تعمّ  
 سّية. و السينود

من املمارسات اليت تؤّكد   اانطلقا   ة  سيّ و سينود  حياة    منطتبيّن  إىل    اة أيضا احلياة املكّرسة مدعوٌّ  .81
التمييزأمهعلى   إليها: "يف احلياة املكّرسة،  ينتمون  اليت   الروحيّ   ّية مشاركة اجلميع يف حياة اجلماعة 

املعني   هي  القرار  أخذ  جزءا و ابلسينودخصوصاا  ة  ومسارات  تكون  أن  يتطّلب    اسّية.  منك من كيان 
 أو تشاركيّ    دائريّ  أبسلوب   واسعة   ظهرت مطالبة  ...( يف الكنيسة كما يف احلياة املكّرسة،  املشاركة. )

تراتبّيةا يكون  إلدارة  ل العامّ احتّ )  وهرمّية"  أقل  الرؤساء  والرئاد  العامّ يني  للرهبانيّ سات     اتات 

USG/UISG) . 
 

ِّالتنشئة امللئمة
وحدها ال تكفي: هنالك   ىنبُ سّية. الو على السينود  تنشئة    إعدادإىل ضرورة    معظم التقاريرشري  ي .82

، ملءمة السياق احملليّ قادرة على  السّية،  و سينودال  الروح مستمرّة تدعم انتشار    إىل القيام بتنشئة    حاجة  
حتقيق السلطة والقيادة، من أجل  و املمارسة واملشاركة،  أمناط  يف    سيّ و التغيري السينود  عملّية  سّهلت ّ حبيث

تقنّية أو منهجّية متخّصصة.   بتأمني مهارات  فقط    . األمر ال يتعّلقاشرتكة بطريقة أكثر أتثريا الرسالة امل
شاملة تدخل   أبعاد احلياة املسيحّية وال تقدر أن تكون إاّل "تنشئةا   تطال كلّ سّية  و التنشئة على السينود

 وجود مجاعة    ال بّد من االجتماعّية والعملّية. لذلك و اللهوتّية،  و الروحّية،  و ضمنها األبعاد الشخصّية،  



ِِِّّّعملِّللمرحلةِّالقاري ةالثيقةِّوِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ(54/2شعياِّأ"ِّ)ك ِّت ِّخيمِِّّ"وس عيِّأرجاء ِّ
 

34 

هو تنشئة القلب، اليت تفوق املعارف الواقعّية    ‘االسري معا ’  دئمن مبا  ا ميكن الرجوع إليها، ألن واحدا 
املسيحّية،   احلياة  يف  احلياة.  إىل  وتشمل كل  السعي  حتقيق   تنشئة  جيب  أجل  من  ودائمة  مستمرّة 

ا املؤمنني لإلفخارستيّ   زايدة حبّ و املشاركة يف احلياة العاّمة، و يف اإلميان،   لنموّ النضج واو سّية،  و السينود
احلوار مع و يف إدارة الكنيسة،    حق اشرتكة  املسؤولية  امل  مارسة  و اثبتة،    تبيّن خدمات  و واملشاركة فيها،  

البعيدين    ،الكنائس األخرى واجملتمع  تقريب  األخّوة" )جمبمن أجل  أساقفة إسبانيا(. هذه   لس روح 
سّية، و إىل كل أعضاء شعب هللا: "من أجل حتقيق هذه العناصر السينودأيضاا  تتوّجه    ال بّد وأن التنشئة  

سّية و شرتك للسينودالفهم املتطوير    يف سبيلني،  س والعلمانيّ و إىل اإلكلري   موّجهة برامج تنشئة    جيب إعداد
لقي أساقفة ميامنار(. وهكذا ت  لس الكنائس احمللّية" )جميف   ‘ االسري معا ’   أمر أساسّي ملتابعةالذي هو  

 الرسالة.   جالمبني  ط ا مرتبمالرؤية السينودوسّية التعليم والرعاية، وتساهم يف بقائه
 بقيامصغاء واحلوار، مثلا  إلمتخّصصة على ا  تنشئة    إعدادالتأكيد على    إىل جانب ذلك، يتم   .83

شري إىل ضرورة أتمني تنشئة يُ   التقارير من    عدد  وافر  سّية.  و السينود  بنشر الروح  وجمموعات  أشخاص   
من طول مّدهتا،   على الرغم"   للذين ستُناط هبم مسؤولّيُة القيادة، خباصة  الكهنة:  سّيةو على السينود

 التدبري أكثر منه على    ةكهنوتيّ   منط حياة  س على  و ات إىل تنشئة اإلكلري التنشئة يف اإلكلرييكيّ هتدف  
يف   أمر  واجب    ، الرسالة  املشاركة يف اإلصغاء املتبادل و و . التنشئة النظريّة والعملّية على التعاون،  راعويّ ال

 أساقفة سريلنكا(.  لسالتنشئة الكهنوتّية" )جم
 

 التنشئة الروحيّة 
. غري مناسبة  تنشئةا   بواملؤّسسات، تتطلّ   ىن بُ حياء الإلسّية، اليت ال غىن عنها  و السينود  الروح .84

أوالا أل  اإلل  أّّنا حتتاج  تتغّذى من  الربّ ن  اإلصغاء    فة مع  املقدرة على  القدس: لومن  الروح  صوت 
 كل    يرافق الروح القدسوأّن  ،  واملسار التقريريّ   جيب أن يرافق التخطيط االسرتاتيجيّ   "التمييز الروحيّ 

  سّية و ن ننمو ابلروح السينودألينا  ع  ،" )كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك(. هلذه الغاية يف الكنيسةمشروع  
الداخلّية والضمري: "يف الروحانّية الشخصّية ويف رسالة الكنيسة جيب أن اليت ال تقوم إالّ على احلياة  

 أساقفة اجلمهوريّة التشيكّية(.   لس " )جمداّين   يغلب فرح املسيح القائم من املوت وليس اخلوف من إله  
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أكثرَ ذككما   .85 سابقا   ران  مرّة  حتتاجامن  إىل جمشيء    كلّ   قبل،  ةسيّ و سينودالكنيسة  ال  ،   اهبة ، 
االختلفات   تقبلأن  الروح السينودوسّية إاّل  َيسع    االختلفات. لذلك، ال  مواجهةعن    النامجةرات  التوتّ 

من   تنتقلَ ، عليها أن  املسرية. ولكي تنجحَ تابعة  رات القّوة ملمن التوتّ   تستقيَ وأن  النسجام،  ا  دعو إىلوت
"حنن"، الروح السينودوسّية هي روح ال:  إىل التشديد على البعد اجلماعيّ   على البعد الفرديّ   التشديد  
 .واحد    كلّ    ن مسامهات  اليت تثمّ  

عرض يف هذا االجتاه، من خلل     مشّجعةا   سّي خّبات  و السينود  ارة األوىل من املسنقّدمت الس .86
لشعب هللا أن يستسيغ طعم اللقاء مع أشخاص آخرين حول كلمة   أاتح، الذي  احلوار الروحيّ   أسلوب 
 لقد طالبت جهات  عديدة  واحد.  هذه الكلمة يف قلب كلّ  ترّددها  األصداء املختلفة اليت مساع هللا، و 

 شملَ تحىّت    ه املمارسةودعت أيضاا إىل تطوير هذيف حياة الكنيسة،  أمراا عاداي     صبح هذه املمارسةُ أن تُ 
لبعد يف سبيل ضّم اا  يتطّلب جمهودا األمر  هذا  و ة.  املنّظمات التشاركيّ والسّيما ضمن  ،  مييز اجلماعيّ الت

التقريريّة. الصلة   ابملسارات  الروحّي  التمييز  لربط  وأجهزة اإلدارة فيها،    املؤّسسات    عمل    إىل   الروحيّ 
دورمها يقتصر على ، كما لو كان  والتمييزهذا البعد الروحّي  أن يظّل غريبني عن    كنهما والصمت ال مي

 . فقط  امتة اخلقّدمة و امل
بتعّددية التقاليد بني الشرق والغرب، ألّّنا ترتبط  خمتلفة،    الروحانّية املسيحّية بطرق    عن   عّب  يُ  .87

  تلقيوال  ،سّية تُبىن حول التنّوعّيةو حلياة املكّرسة واحلركات الكنسّية. الكنيسة السينوديف ابتنوّع املواهب  و 
 وساهمَ الشركة واالنسجام،    بتعزيز  إذا ما قامَ " للتنشئة،  بني التقاليد الروحّية املختلفة قد يشّكل "منّصةا 

 كثرية.   كنائس  اليوم  ه  يف ختّطي االستقطاب الذي ختتّبُ 
 
ِّسي ةِّوالليتورجياِّوِّاحلياةِّالسينود3-5ِِّّ

، ‘ االسري معا ’  إن  سّية والليتورجيا: "و بني السينود  وثيقعلى االرتباط الالتقارير بطرق  شىّت  تؤّكد   .88
 Lectioبكلم هللا )  التأمل صغاء إىل كلمة هللا،  ابإلرسولة   و تلميذةا بصفتها  مرمي العذراء    وإكرام الصلة،  و 

divina  ) ّالليتورجي أمور   واالحتفال  الكنيسة  ابالنتماء   الشعورَ تثبّ ت    ، كّلها  أساقفة   لسجم )"  إىل 
 كولومبيا(. 
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 جتّذر  عميق  
السينود  حياة"ينبوع وقّمة"  هي    افخارستيّ اإل .89 الليتورجيّ و الكنيسة  والصلة   سّية. "االحتفال 

 فرحَ  تبعُث  الصلةَ   أنّ يعتّب    ئد  سا  رأي  ثّة   طاقات اإلنسانّية والروحّية.  لل  دفع  قّوة وحدة و يشّكلن معاا  
 التقارير  تلفت  . )...( سلم    وواحةَ   قّوة    مكانَ و ،  ومرجعّيةا   ارتكاز    ا تُعتّب نقطةَ احلياة ومعىن اجلماعة، ألّن  

 ار املس  اسّي: وحدة اجلماعة وفرح احلياة. هذ و سينودال  خدمة املساربتطويرمها يف  إىل أمرين تنصح    النظر
احلج...(،  ميّ  الكبرية )رحلت  التجّمعات  الشعبّية،  تغذّ اليت  ر عّب  التقوى  اإلميان،  جتدّ و ي   ز وتعزّ  د 
احملّبة يف   يشهدوا إلجنيل  ؤمنني مرافقةا أفضل حىّت  مل امرافقة    من خلل ،  الكنسيّ   إلحساس ابالنتماء ا

أساقفة   لسوعدائّية" )جم تشاراا  أكثر انحت  ب، اليت أصالطائفّية  على اهلويّة    الشيوعّية واالنغلق    وجه  
 بوركينا فاسو والنيجر(.

الكثري من املعّمدين ابلكنيسة ميّر أّوالا من خلل   ما جيمعخمتلفة من العال "  مناطق يف بلدان و  .90
الشعيبّ  التدّين  ال ظاهرة   )...( الكثريونَ يعتّبُ   ذي .  أن   انتماء    علمةَ   ه  علينا  لذلك،  الكنيسة؛  إىل 

 لس جم )الكنيسة"    يف حياة    واع    واندماج   أفعل  اإلجنيل، من أجل مشاركة    عها ونزرع فيها روحَ شجّ  نُ 
 أساقفة ابانما(. 

 
 وإدارة النزاعات  التجديد واملصاحلة 

يسمح مّا  للحتفال ابلليتورجيا    سيّ و سينودال  النمط حتديث  حيّث العديد من التقارير على   .91
دم واالعرتاف اخل    كلّ    تقدير  و ،  على أنواعها  االختلفات  ، وتقّبل  فّعالة من قبل مجيع املؤمنني  مبشاركة  

 اليت  الكثري من األسئلةبروح  سينودوسّية لصوت شعب هللا يف الكنائس احمللّية أاثر  صغاء  ابملواهب. اإل
وإضافة ل، احملتف  شخص على   ترتكزبليتورجيا  نظرإعادة ال مثل : تورجيااإلجابة عليها بشأن الليجتب 
للتقليد،   األمانة الرغم من  على  . "يف اخل دمالنساء  وقبول  ني،  لعلمانيّ ا   فاعلة من قبلمشاركة  أمناط  

 قبل مجيع من    ومشاركةا   أكثر حيويّةا   ووحدته، حناول أن جنعل االحتفال الليتورجيّ   تارخيهلو ألصالته،  و 
فل يزال .   روحّي اثبت األزمنة بتمييز    ، يقرأون علمات  وأطفاالا   انا اشبّ و ني،  علمانيّ و ،  : كهنةا عّمدينامل

يبحثون عن م هلمالشباب  الليتورجيا    كان   أمر  لرتنيم  وال سّيما اب يف  أساقفة   لس " )جمإجيابّ   ، وهذا 
 أثيوبيا(.
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من مواجهتها   أشارت الكنائس أيضاا إىل نقاط اختلف ال بد  ،  بشأن االحتفال الليتورجيّ  .92
: "االنقسامات الثاين  الفاتيكاينّ    مع  قبل اجمل    السائدة    الطقوس    وال سّيما خبصوص    ،بروح  سينودوسّية

يف   انعكست  الليتورجّية  االحتفاالت  السينودحول  يُعاش  فإن  ’  سّية.و املشاورات  أن  املؤسف   من 
ابإل يف  فخارستيّ االحتفال  الكنيسة  قا  الب  املسألة  االنقسبروح  إبحلاح   م.  االحتفال املطروحة  هي 

القداس   طقسمن استعمال    من احلدّ   ك  . هنالك تش ‘للمجمع   وفق الطقوس السابقةابلذبيحة اإلهلّية  
تصل يف بعض األحيان ’ون أن االختلفات يف االحتفال ابلليتورجيا ؛ كثريون يعتّب 1962العائد إىل  

ألّن  شعرون أبّّنم ُمدانون، ييف املواجهة بعضهم مع بعض و يقفون  أشخاص  وهنالك  العداء.  إىل حدّ 
الوحدة يف حمّبة املسيح،   فخارستيا، سرّ أساقفة أمريكا(. اإل  لس " )جم‘مغاير  رأي  رأيهم حول هذا األمر  

أو انقسام. إىل جانب ذلك، هنالك عناصر   انكسار  أو  ،  ةإىل مواجهة إيديولوجيّ تؤّدي  ال ميكن أن  
ابلبعد  مباشرةا و ،  املسكوينّ   ترتبط  الكنائس،    تؤثّر  من  الكثري  حياة  الضيافة على  إىل  ابلنسبة 
اليت تُثار حول العلقة بني احلضارة شاكل  امل  ال تزال بعض   اخلتام، . ويف  ة، على سبيل املثال اإلفخاريستيّ 

 االحتفال والصلة.   ها على أمناطتُرخي آباثر واحلوار بني األداين،   ،اإلميان و 
تفّوت   .93 فرصةَ ال  نقاط    توضيح    التقارير  اب  الضعف    بعض  يتعّلق  وأساليب  الفيما   حتفاالت 
 إىل األمور التالية على وجه    اإلشارةُ   ت  لقد مت  سّية.  و السينودالروح    ةعلى فعاليّ   تها وأثرها السيءسمار 

 وابتعاد ة؛  سلبيّ مشاركة املؤمنني مشاركةا  و   ، الليتورجيّ داا كبرياا يف االحتفال  الكاهن تفر    دتفر  :  اخلصوص
مجال  الع   عن  واقع    ظة  وعن  الليتورجيّ و احلياة؛    اإلميان  احلياة  بني  يف اب  الصلة و   ةاالنفصال  لعائلت 

، مرتكزة على قاااملطلوب، "عظات أكثر عم و نوعّية العظات:  رداءة  اعة. هنالك شبه إمجاع على  اجلم
، وجذابةمفهومة     ستعمل لغة  أن تُ و ، وليس حول السياسة،  من الكتاب املقّدس  اإلجنيل وقراءات النهار

 ياة املؤمنني" )الكنيسة املارونّية(. هلا علقة حب
اليت تقفُ ال  سبابُ واأل  األوضاعُ  .94  سائر  ا و فخارستيّ اإل  املشاركة يف  إمكانّية    أمامَ   ا عائقا   عديدة 
: نذكر على سبيل املثال اجلماعات اليت تعيش يف أماكن لبعض املؤمنني  أل  كبري   تبقى مصدرَ  سراراألَ 

د ردّ  تُ .  اقرا االحتفاالت، وهذا يظلم األكثر ف مكان  للوصول إىل    التكلفة املالّية الغالية، أو  يسودها التوّتر
ن من و ن ومتزّوجو م مطّلقسرار ألّن  الذين ال يستطيعون الوصول إىل األأولئك    أل    صرخةَ التقارير كذلك  
: املسائل الدقيقةهذه    ة معاجلة  حول كيفي    ا إمجاعا بعد  ات. ليس هنالك  جيالز   وم متعّددجديد أو ألّن  

هذا   جتاهَ   أل    املطّلقني املتزّوجني من جديد، وهم يطلقون صرخةَ منوع  على  قبول القرابن املقّدس  ف"
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على   فيما البعض اآلخر يصر  ة،  ليونا   على الكنيسة أن تكون أكثرَ   يعتّب أن  منهم    . البعضُ اإلقصاء
 أساقفة ماليزاي(.   لس جم)" التمّسك هبذه القاعدة

 
  للحتفال الليتورجيّ سيّ و سينودنمط الال  

ويرغب يف الوقت عينه ع يف الصلة واالحتفال،  ختبار التنوّ  فرصاا ال سيّ و املسار السينودم  يقدّ   .95
عىن يُ )...(    ل : "األوّ اقرتاحات    ةثلث  الفرنسيّ يتضّمن التقرير  العاديّة.  املؤمنني  من حياة    أكثر قرابا جبعله  

ل بكلمة هللا ترّكز على التأمّ   صلة  وقات  أب الكلمة، أي    بليتورجيا  االحتفال  مؤثرااات  نويع الليتورجيّ تب
املقّدس.   الكتاب  ايف  احلجّ فيلثاين،  أّما  الشعبّية.    ذّكر أبمهّية رحلت  يطالب  والتقوى  الثالث فيما 

، أال وهي عدم التقاريروردت يف الكثري من  إحدى املشاكل اليت  متجّددة، ملواجهة    ةليتورجيّ   بتنشئة  
املستعملة   اللغة  احتفاالت فهم  املناطق    لس جم)لكنيسة"  ا  يف  بعض  فرنسا(.  مسألة   طرحيأساقفة 

الليتورجيّ  األمر،  اإلصلح  حيث  يف    كما  الشرقّية  تتصلالكنائس  هبويّة   عميق    بشكل    الليتورجيا 
 تهنعيد قراءة دور شعب هللا ومشارك  ، حبيثضروراي    اإلصلح الليتورجيّ ابت    ،الكنيسة: "يف كنيستنا

 (. كاثوليكالامللكيني  الروح القدس" )كنيسة الروم    احلاضر، وفق إهلامات   يف زماننا
حواريّة   إىل مشاركة  لتحويلها  االحتفال حبّد ذاته  اإلفادة من ثار  أمهّية    إىلعّدة  كنائس    ُتشري .96

و   وحياة   احلياة  "مقامسة  دائوابط  ر أخويّة.  املسارمن    اجزءا   ماا األخّوة كانت  لقاءات   خّبة  )من 
الراعويّة،    ىن عّب البُ ملشاورات اللحقة يف الرعااي و ومروراا اب  ، البداية  ذ منو لقاء،    س(. يف كلّ و نوديالس

 أثر  كان هلا  سّية(  و اللقاءات )السينودهذه  الحظوا أن  و كثُ ر  من بيننا  يف الطعام.    مشاركة    كانت لنا 
 أساقفة الفيلبني(. لس رجيا" )جمو على االحتفال ابلليت إجيابّ 

الكنائس عّّب  األشكال الرمزيّة اليت بواسطتها تُ و لصلة الليتورجّية،  يف اتنوع التقاليد الطقسّية  إّن   .97
امل  ثقافاهتا  اجلميع  ة،  ختلفعن  امل  حب  إن   .  غىنا   مصدرَ يعتّبها  جبمال الليتورجيا  واالهتمام  تجّدد، 

بلغت املسامهات اليت    كل  لكنيسة: " ا  يف   رسولّ اليدعم اإلشعاع     وحسن سريه،سيّ و االحتفال السينود
على عيش اإلميان  تساعدَ أن و  ، أن تقّدم اإلهلام مُيكن مساحات  أبّّنا  االحتفاالت  تصفُ  أمانة السرّ  

صعيد   الشخصّية،  على  يف  و العائلّية،  و احلياة  )جم  اجملتمعاملهنّية،  نفسها"  اجلماعة  أساقفة   لس ويف 
 أوروغوي(. 
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 اخلطواتِّاملقبلة .4
ِّ

السينودابلنسبة   .98 املسار  مستقبل  االعتبار    األمر  يتطّلب   ،سيّ و إىل  بعني   مرحلتني أن أنخذ 
األوىل اني جدا تني خمتلفتزمني في  ةطويل  .  التوبة    دائمة    دعوة    كلَ شسّية  و السينود  هااألمد، أتخذ   إىل 

ىل مواعيد إانتباهنا  ه  توجّ  ،  األوىل  يف خدمة    فهي وال ريبَ ،  ةالثانيوأّما  الكنيسة.    وإىل إصلح    الشخصّية  
 . بدأانهااملرحلة القاريّة اليت  

ِّ
 مسريةِّتوبةِّوإصلح4-1ِِّّ

على التقاليد،   وحمافظةا   صيانةا   أقل  كنيسة  يرى الأبن    هت، يعّّب شعب هللا عن رغبالتقاريريف   .99
سّية تقود إىل و لرسالة: السينوداباملشاركة وااللتزام  و الشركة    صلة وثيقة  بنيلفا لرسالة.  تكّرساا ل  وأكثر

: نلتقي، اثبتة  ة رسوليّ   حالة  سبانيا: "نعتّب أّن الشركة جيب أن تقودان إىل  ورد يف تقرير إ.  رسولّ   د  جتدّ 
م ، ولكّنها ال تُفهَ اإجيابي    اأثرا   األفعال ترتك هذه    . امنّيز معا و نفّكر،  و حاور،  تنو إىل بعض،  بعضنا  نصغي  و 
لكي حنّقق الرسالة   اخلاّصة مجاعاتنا    نتدفعنا إىل اخلروج من ذواتنا، م  ، أي أبنالّ من منظار اهلدفإ

 ا(.نيابأساقفة إس  لس كنيسة" )جمحنن الكلت إلينا  اليت أُو 
 جناحنا كجماعة    إن  .  اريف متابعة املسة  عن النيّ و   معااابلسري    ه هللا عن فرح    شعبُ   لقد عّب   .100

يف اإلصغاء أي  سّي،  و سينوديف النهج ال: "السري  تمامهكتشفه بأن نعلينا     ال يزالكاثوليكّية شاملة أمر  
قد ّت : ‘بعد  ما ل يتمّ و  ما ّت، ’قد يرتدي طابع حلوار، االلتزام ابو  ، يف الرسالة  واملشاركةبعضنا لبعض، 

الكثري  ال يزال  ، ولكن  شيء   العلمانيّ إلمتامههنالك  ن و اضر احلو   ، مواهبتلئون  مهم املون،  ون قادر . 
لحقة على الدراسات  الحباث و األأن تُعطى هلم الفرص لكي يعملوا.    ، شرطَ املساعدة  يد    ملدّ    ماادائ

 أكثرَ   كنيسة    بنتيجة هذا التعزيز إىل  وتقود  ،نيالعلمانيّ عمل    تعّززا أخرى  تفتح طرقا   قد   عويّ االر   الصعيد
أساقفة انميبيا(. حنن كنيسة    لس سّية" )جمو السينود  وهذا هو اهلدف املنشود من ،  ازدهارااابحلياة و   انبضا 

 ، األزمنة  يساعدان على قراءة كلمة هللا وعلمات    دائم     روحيّ  ذلك حنتاج إىل متييز    حنّقق تتعّلم، ولكي  
 نا عليه الروح القدس. يف االجّتاه الذي يدل    السري نتابع    حبيث
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ماعّية. اجلفرديّة و ال،  الدائمةبضرورة التوبة    إقرارااكشعب هللا  عاا  يتطّلب السري ميف الوقت عينه،   .101
و املؤّسسايتّ   ين صعيد ال على  أّما   التوبة  ف،  الراعويّ   هذه  لاملصلح  ابإلُترتجم  للكنيسة،   بنياهتاستمر 

إرث اجملمع إىل    وحنن نتطّلع  (.Aggiornamento)  دائمالتجّدد ال من خلل احلّث على  وأسلوهبا،  
 ابلذكرى الستني النعقاده.   ف على االحتفالفيما ُنشر  الثاين    الفاتيكاينّ 

 عطااي نلنا    ،سيّ و سار السينودمن املعلى مدى السنة األوىل  ، و يف مسرية التوبة واإلصلح .102
آلخر، الذي ل  واحلرّ   يف األانجيل: االنتباه اجملاينّ   من التأّمل مبا يُظهره لنا يسوع ابستمرار    ا، انطلقا كثرية

، اال جيّف أبدا   اضفيّ   ينبوع  كحمدودة جتب حراستها بتشّدد، بل    ماء    كنبع صغاء، ليس  هو يف أساس اإل
الكّلما استقينا منه. اإل  ةا يزداد غزار   بل الروح   سبيلصغاء واحلوار مها  اليت يفيضها علينا  العطااي  إىل 

والثقافات،   ، اللغاتو القدرات،  و الدعوات،  و لكنيسة الواحدة: املواهب،  يف ا  أبشكال  متنّوعة القدس  
على ذكر    التقاريرالحتفال والشكر. ال أتت  من ا األشكال املختلفة  و التقاليد الروحّية واللهوتّية،  و 

يف انسجام صادق، يساعد املؤمنني على حتقيق رسالتهم يف   ، ولكّنها تطلب أن نتعّلم النموّ حّتاداال
 بفرح.   ا الروابط الضروريّة للسري معا   ُمبدعني  ، لالعا

 حبيث   لكي نكسر اخلبز الواحد،  عااواجللوس م  ا س بسيطة: حنن نتعّلم السري معا و رسالة السينود .103
علن أن نُ   نكون قادرين. نشعر أبنّنا مدعوون إىل هذا لكي  ه اخلاصّ مكانَ   أن جيدَ مّنا    واحد    يستطيع كل  

إىل كل الشعوب. هذا هو الطريق الذي حناول أن نتابع السري فيه يف املرحلة أبمانة   إجنيل يسوع املسيح  
 القاريّة. 

 
ِّملرحلةِّالقاري ةِّالعملِّيفِّامنهجي ة4-2ِِِّّّ

هذه الرحلة الروحّية "من   خللإضافّية     لى القيام خبطوة  ع  ناحتثّ هذه الوثيقة للمرحلة القاريّة   .104
ونقطة االرتكاز هي: "كما كانت خّبة تلميذي   ، سّية: شركة، مشاركة ورسالة"و سينود  أجل كنيسة  

أساقفة   لس" )جمأوىل  خطوةا   سيّ و مساران السينوديكون  عماوس اخلطوة األوىل يف رسالتهما، كذلك  
ال نزال وحنن  ،جننيهاليت ما زلنا نتعّلم أن  سّية، او لعيش السينود شّكل فرصةا تُ  ة القاريّ  املساحةروسيا(. 

 مدعوون إىل مارستها على أرض الواقع. 
 ،يّ سو سينودمسار اليف السنة األوىل لل ه  يف العال كلّ    ،الوثيقة القاريّة اليت جتمع ما قاله شعب هللا .105

 وتطرح علينا،  الروحيّ   يزالتميودعوتنا إىل التعّمق يف  هتدف إىل قيادتنا  إمّنا  ،  وتعيده إىل الكنائس احمللّية
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ختلفة )من احملّلي إىل الصعد املتحّقق اليوم، على  ياملسار: "كيف    كلّ   يوّجهالذي    السؤال األساسيّ 
وكلت إليها؟ ما لرسالة اليت أُ ا  وفقَ علن اإلجنيل،  للكنيسة أن تُ   تيحيُ الذي    ‘ عااالسري م’(، هذا  العامليّ 

الوثيقة راجع  سّية؟ )و سينود  كنيسةا معاا  هي اخلطوات اليت يدعوان الروح القدس إىل حتقيقها لكي ننمو  
 (. 2 ، رقمالتحضرييّة

ميكن حتقيق حوار الكنائس احمللّية بعضها ا  الوسيلة الفضلى اليت بواسطته  إذااالوثيقة القاريّة هي   .106
 سوف يرتّكز التفكري حول من املسار السينودوسّي، املرحلة هذه  يف .ومع الكنيسة اجلامعة ،مع بعض
 : يّ الروح  صغاء واحلوار والتمييزاإل  يف سبيل تعزيز مسار  ،ثلث  تساؤالت 

مع   حثيث    من الصلة، ما هي األفكار اليت تتلقى بشكل    بعد قراءة الوثيقة القاريّة يف جوّ  "  -
 "يف قارتك؟ ما هي اخلّبات اليت تبدو لك جديدة ومنرية؟ها وواقعالكنيسة    خّبات

 مهّمة  بدو رات واالختلفات األساسّية اليت تلصلة، ما هي التوت  ا بعد قراءة الوثيقة القاريّة و "  - 
لذلك، ما هي األسئلة والتساؤالت اليت جتب مواجهتها   نتيجةو ؟  مستقبلا   تكقارّ ابلنسبة إىل  

 االعتبار يف املراحل اللحقة للمسار؟" عني  وأخذها ب
والدعوات    ،املواضيع الواردةو ت،  األولوايّ   يابلنظر إىل ما خيرج من السؤالني السابقني، ما ه"  -

ناقشتها قد تصلح مل  واليت   ، إىل العمل اليت ميكن مشاركتها مع الكنائس احمللّية األخرى يف العال
ِّ" ؟2023سّية يف أكتوبر  و للجمعّية السينوداألوىل    لسةاجليف  

ِّ
 السينودوسي ِِِّّّملسارابلنسبةِّإىلِّامراحلِّحامسةِِّّ

 مااملئ  تراه  تفعيلا حول الوثيقة القاريّة    الروحيّ   التمييز  مسار    إىل تفعيل    مدعّوة    قاريّة    مجعّية    كل   .107
ُتستعمل الواثئق وف  . سهذا املسار  عن  تقريرااتابة وثيقة ّنائّية تقّدم  إىل كهبا، و   لواقع احملّلي اخلاصّ ل

للجمعيّ  العمل  النهائّية  وثيقة  أجل كتابة  من  السبع كقاعدة  القاريّة   Instrumentum)  الثانيةات 

Laboris)  2023ونيو  ي  - يران ز حشهر  يف مدة  أقصاها   نجزتُ وف  اليت س . 
س و لسينودا  أمانة سرّ  اليت مّتت استشارهتا من قبل    ،سقفّيةاأل  لساألكثريّة الساحقة من اجملا .108
تكون سشعب هللا حاضرين يف املرحلة القاريّة القادمة. لذلك    وأن يكون مثّل  أبدت رغبتها يف   ، العاّمة

شعب هللا:   تنوّع  صحيح    بشكل    متثّ لعلى أن  حريصةا  و ،  وليس فقط أسقفّيةا   ات كنسّيةا كل اجلمعيّ 
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ا يتعّلق ابملشاركني يف مب  ّما أات.  ني وعلمانيّ علمانيّ و مكّرسات ومكّرسني، و مشامسة، و  كهنة، و أساقفة، 
وأن يتمّثل ؛  حضوراا صحيحاا  لنساء والشباباىل حضور  إ   خاصّ    ، فل بّد من انتباه  قاريّةات ال اجلمعيّ 

كذلك األمر ؛  ة هبممباشر   هم على صلةأو هجرة، والذين    يعيشون حاالت فقر  الذين  شخاص  األ
، خرىاألميانّية  اإلتقاليد  الو   دايانت  ال  يّ ثلإىل مو   الكنائس غري الكاثوليكّية،مندوب  األخوة  ابلنسبة إىل  
األساقفة أن جيتمعوا فيما بينهم   من . يُطلب  انتماء ديينّ   الذين ليس هلمبعض األشخاص    ابإلضافة إىل 

السينود اخلّبة  قراءة  يعيدوا  لكي  قاريّة،  ّناية كل مجعّية  من موهبتهم   قااانطلاليت عاشوها  سّية  و يف 
لئمة لكي يقوموا بدورهم يف املساليب  األ ون إىل إجياد  مدعوّ   أيضاا . األساقفة  اخلاّصة ودورهم اخلاصّ 

 للمسار   أمينةا  سيّ و على أن تكون ثرة املسار السينود  ابحلرصاملوافقة والتأكيد على الوثيقة النهائّية،  
 قارّة.  هللا يف كلّ   شعب    لصوت  و 

 العمل    وثيقة    كتابة  إىل    الا من نشر الوثيقة احلاضرة وصو   ميتدّ اخلطوات التالية املسار الذي    قتراف .109
(Instrumentum Laboris) : 

 عويّ اق الر يالفر مبعّية  ،  مدعو    منهم  ني؛ كلٌّ سوف تُرسل الوثيقة القاريّة إىل مجيع األساقفة األبرشيّ  .1
الروحّي   للتمييز  كنسيّ   تنظيم مسار  إىل  معه،    ق املرحلة األوىلنس    ذيال  اخلاص  سيّ و السينود

 كلّ  وهكذا تُتاح الفرصة ل.  106ا من األسئلة الثلث الواردة يف النقطة  الوثيقة، انطلقا   بشأن 
ى إىل صوت الكنائس األخرى، اجملموعة يف الوثيقة القاريّة، واإلجابة عل   اإلصغاء   حملّية    كنيسة  
 من خّبهتا اخلاّصة.ا  انطلقا   األسئلة

اليت أن جيمع ويلّخص ابلطريقة  (  Episcopal Conference )أسقفيّ    جملس    على كلّ    يتوّجب  .2
 أبرشّية. من كلّ واردة  األفكار حول األسئلة الثلث ال  ،وضعه اخلاصّ ل  مةا ئمل  يراها

و تتم مشاركة   .3  ة اجلمعيّ أثناء    ،أسقفيّ   لس  من كل جم  ةالوارد  ، الروحيّ   التمييزنتيجة  األفكار 
 . يف كّل قارّة  (Task Force)فريق الدعم    األساليب اليت حّددها  وفقالقاريّة 

حلوار طريقة ااستعمال  يف  مجعّية قاريّة، قد يكون من املفيد التفكري    سري عمل كلّ   تنظيميف   .4
ا،   ، الروحيّ   تُعطى  كذلك.  الروحيّ   اليت تسّهل اشرتاك اجلميع يف التمييزو   املعروفة واحملّبذة جدا

صغاء  اإل  مهّية أإبراز  ،  منتدب  الثلث: إعطاء الكلم لكلّ    ر الروحيّ ااحلو   ملراحلاألمهّية اللزمة  
اخلطوط وثيقة  يف    ،مّتت اإلشارة سابّقا  .املشاركة  بل اجملموعةاآلخرين، ومتييز الثمار من ق  إىل  
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إىل ضرورة  مشاركة  أساقفة ، وكهنة ، ومشامسة ، وعلمانّيني وعلماني ات،   ، العريضة ملنهجّية العمل
 َمن ُهم على اهلامش. ومكر سني ومكر سات، كما أشخاص  قادرين على التعبري عن آراء   

تصيغ كل  مجعّية  قاريّة  وثيقتها النهائّية، يف ما يقارب العشرين صفحة، وجتيب على األسئلة  .5
يف (  Task Forceبل فريق الدعم )اقها اخلاص. تُرفع الواثئُق النهائي ة، من ق  الثلث وفق سي

. 2023مارس  - ينودوس يف روما حبلول احلادي والعشرين من آذارس، إىل أمانة سرّ  الكّل قارّة
وبناءا على هذه الواثئق النهائّية الصادرة عن اجلمعّيات القاريّة، سُيصاُر إىل صياغة  وثيقة  العمل  

(Instrumentum Laboris َيف مدة  أقص ،) 2023يوليو  -اها شهر حزيران . 


