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 (1في الحياة املسيحية ) تمييز الدعوة

 

داءات أوال:  ِّ
 
 1الن

 

 
 

 أ( نداءات للا

 

ة، ُهناك    اإلنسان بطريقة ُحرَّ
ً
ذي يقود كّل األشياء إلى الغاية، وخاّصة

ّ
 ال

ّ
ة ّللا

ّ
. »إنَّ كلمة نداءات أو دعوات مختلفةفي خط

ة الحّب، ذلك ألنَّ ›كلَّ حياٍة هي دعوة‹« دعوة  بكّلِّ كائٍن بشرّيٍ في حّرِّيَّ
ّ

ا عالقة ّللا دة جدًّ  .2تصف بطريقة جّيِّ

ئيسّية ثالثة، وهي: الّنداءات    الرَّ

داء إلى الكينونة  -
 
، للوجود. وهو ُمشتَرك بيننا وبين كّل ما هو موجود: العصافير والّنباتات والكواكب والّزهور واألسماك  الن

ل الخطوة من عدم الوجود إلى الكينونة. 
ّ
 والّنجوم… إلخ. هذا الّنداء ُيمث

داء إلى القداسة  -
 
ص جميُع البشر وهو ُمشتَرك بيننا وبين جميع البشر، ألنَّ  ، إلى الحياة األبدّية.  الن

ُ
خل … يريد أن يَ

ّ
»ّللا

ل الخطوة من الخطيئة إلى الّنعمة. 2/4تيم  1)وأن يأتوا إلى معرفة الحّق« 
ّ
 (. هذا الّنداء يمث

داء إلى حالة حياة    -
 
مثابة الخطوة إلى حياة  ، وبه َيدعو بعًضا إلى الّزواج وآخرين إلى الحياة املكّرسة. هذا الّندالن اء هو بِّ

 الكمال.

الحياة  حاالت  من  واحدة  كّلِّ  إلى  ل 
َ
ُيوك املتناسقة،  العطايا  هذه  ُمجَمل  »مع  أن:  الشَّ هذا  في  الثاني  بولس  يوحنا  يقول 

لمسيح« دة بحسب فئتها الخاّصة، إظهاُر هذا الُبعد أو ذاك من أبعاد الّسّرِّ األوحد لِّ  . 3األساسّية، كّلٍ على حِّ

 

داءات إلى الحياة املكرَّسة 
 
 ب( الن

 

سة مُس دعوات إلى الحياة املكرَّ
َ
 ، وهي: 4إلى اآلن هناك خ

 الّدعوة إلى الكهنوت،  -

ستديمة، -
ُ
ّماسّية امل

ّ
 الّدعوة إلى الش

هبانّية، -  الّدعوة  الرُّ

 الّدعوة اإلرسالّية، -

سة. - لمانّية املكرَّ  الّدعوة إلى الحالة العِّ

  

 
 املوضوع من دليل الدعوات لرهبنة الكلمة املتجسد  1
عوات« )يوحنا بولس الثاني 2  . 1( 2001، »رسالة لليوم العاملي الثامن والثالثين للّصالة ألجل الدَّ
 . 32( 1996)( VC –ح م  ، Vita consacrata) «الحياة املكّرسة»، اإلرشاد الّرسولّي: يوحنا بولس الثاني 3
ّية في ال  «الوثيقة الختامّية»راجع: تطوير العمل الّرعوّي الخاص بالّدعوات في الكنائس الخاّصة،    4 ْدمِّ كنيسة  املؤتمر الّدولي الثاني ألساقفة و مسؤولين آخرين عن الّدعوات الخِّ

 . 36- 32( رقم 1981)
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هِّ : ثانًيا  ِّ ذاتِّ
حد  داء بِّ

 
 الن

 

كرَّسة
ُ
عوة امل  أ( طبيعة الد 

 هناك ُعنصران أساسّيان للحياة املكرَّسة، هما:

 
ّ

 أوال: نداء ّللا

 وثانًيا: نداء الكنيسة 

 

 يدعو
 

 ب( للا

، ودعوة  
ّ

دة، فذاك معروف من أمثلة ال حصَر لها في الكتاب املقّدس، مثل دعوة شعب ّللا  إلى دعوة ُمحدَّ
ّ

أن يدعو ّللا

ى   تَّ الّتالميذ األوائل وملِّ كّلٍ من  يسوع ولِّ لِّ تي 
ّ
ال تلك  العهد الجديد نجد  إبراهيم، وموس ى وداود وأرميا وأشعيا وهوشع، …إلخ؛ وفي 

يس بولس وللعذراء مريم، …إلخ. لقد قال:  الالوي، ولالثني عشر رس اّب الغنّي وللقّدِّ
ّ
ذي وال وللش

ّ
»لستم أنتم اخترتموني، بل أنا ال

 (.15/16)يو  اخترتكم«

 

كاملها من اآلب )راجع يو    -أ ها ُمبادرة بِّ
سة: إنَّ ذين اختارهم  15/16»هذا هو معنى الّدعوة للحياة املكرَّ

ّ
ب من أولئك ال

ّ
(، تتطل

 
َّ
ا يتمث ُمكّرًِّسا كلَّ ش يء، الحاضر واملستقبل، بين ردًّ ل في تسليٍم كامل وحصرّي… عليه أن ُيجيب بتسليٍم غير مشروٍط لحياته، 

ربانّية« 
ُ
ذبيحة ق  .5يديه… بطريقٍة كاملة… يمكن مقارنتها بِّ

 

قوا، بد ، أنَّ هذه  »الذين يشعرون في قلبهم بالّرغبة فب اعتناق حالة الكمال والقداسة هذه، يمكنهم أن يصّدِّ ون أدنى شّكٍ

بيعة«، كما يقول القّديس يوحنا بوسكو
َّ
لغاية وتسمو بكثير على أحاسيس الط ها كريمة لِّ

 .6الّرغبة تأتي من الّسماء، ألنَّ

 ُجُدًدا باستمراٍر، رجاال ونساًء، لكْي يوّصل لهم، بواسطة إفاضة الّروح )راجع روم 
َ
ه يدعو تالميذ ، (، األغابي اإللهيّ 5/5»إنَّ

ه، دافًعا إّياهم إلى خدمة اآلخرين بتسليٍم متواضع لذواتهم، بعيًدا عن أّيِّ حساٍب للمصالح«  .7أْي طريقة حّبِّ

 

 ج( الكنيسة تدعو

ل إليها   تي يوكِّ
ّ
لطة الكنسّية الُعليا؛ وهي ال َبل السُّ بوال وقيادة رسمّية من قِّ

َ
ة ينبغي لها أن تنال تأكيًدا وق   »الّدعوة اإللهيَّ

ّ
ّللا

ه مدعوٌّ بطريقة نهائّية  8نفُسُه ُحكم الكنيسة«  ة   –، بطريقٍة ال تسمح ألّيِّ فرٍد أن يشعر بأنَّ ى بها والنيَّ
َّ
تي قد يتحل

ّ
برغم املواهب ال

 إال إذا كانت الكنيسة تدعوه. –الّصالحة 

 

ة د(  األهليَّ

، وفي الوقت ذاته هو    ناتج  هناك عنصر ثالث هو  
ّ

 عن نداء ّللا
 
تي يجب   شرط

ّ
ة ال ة. األهليَّ لكْي تدعو الكنيسة: أال وهو األهليَّ

ح ينبغي أن تكون ثالثّية:  ِّ
ّ

ترش
ُ
ةأن تتوافر لدى امل ة)ونفسانّية(، و جسماني  ةو عقلي  ب وجود نّية مستقيمة( أدبي 

ّ
. إن لم 9)فهي تتطل

ة فهذا دليل على أ يَّ الي فإنَّ الكنيسة ال يجب أن تدعو. تكن هناك أهلِّ  ال يدعو، وبالتَّ
ّ

 نَّ ّللا

 
 . VC ،17  –ح م ، يوحنا بولس الثاني 5
 .644( 1974)مدريد  «األعمال الّرئيسّية» 6
 . VC،  75  –ح م ، يوحنا بولس الثاني 7
 . 13، (SS –م ح  ، Sedes Sapientiae) «َمقاّر الحكمة»راجع  8
تي ال غنى عنها للّدعوة الكهنوتّية هي    9

ّ
يزة باألكثر، وال ات بالكامل لخدمة الّرّب »العالقة املّمِّ

ّ
مة على تكريس الذ صّمِّ

ُ
ّية املستقيمة، أي اإلدارة الواضحة وامل : الّنِّ  «بال أدنى شّكٍ

 (. Summi Dei Verbum» ،23» بولس السادس،)
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ح 
َّ
رش

ُ
 ه( انتقاء امل

أيًضا   الكنسّية ال تملك فقط الحقَّ ولكن  ح،   الواجب الّسلطة 
ّ

املرش أهلّية  رورّية ملعرفة  في استخدام كل الوسائل الضَّ

نوط بها ذلك »ع
َ
عايير. لذلك نجد أنَّ قانون الحّق الكنس ّي ينّص على أّن الّسلطة امل

َ
دِّ امل

ن هكذا من القيام بانتقاٍء محدَّ
َّ
ليها فتتمك

دم الخِّ رجة 
الدَّ لتلّقي  الضرورّية  الّصفات  يمتلك  ح  املرشَّ أنَّ  تضمن  صالحة أن  وعادات  صادقة  تقوى  لديه  يكون  أن  أي  ّية، 

الّصحّية الجسمانّية والنفسانّية«  د من حالته 
َّ
تتأك َحّرٍ مناسٍب، أن 

َ
ت . يجب 10واستعداد ملمارسة الخدمة؛ وعليها كذلك، بعد 

ح بطريقة إيجابّية«
ّ

 . 11اختبار »أهلّية املرش

تي تحتوي على على شكوٍك، وعليهم  من هنا تأتي ضرورة أن تكون لدى الّرؤساء فطنة كبيرة  
ّ
بحسب تعليم   –في الحاالت ال

ه ُيبعدهم   –البابا بيوس الحادي عشر   باب، ألنَّ
ّ
سبة للش

ّ
كوا بالحّلِّ األكثر أماًنا، فهو األفضل في مثل هذه الحاالت بالن أن »يتمسَّ

 .12عن طريق كان يمكنه أن يقودهم إلى إدانة أبدّية« 

 

ون الّرئيس اإلقليمي هو املسؤول عن قبول  نحن لدينا العادة أن نقو 
َ
ك دخول االبتداء، لِّ االنتقاء خالل الفترة الّسابقة لِّ م بِّ

م املبتدئين عليه أن ُيتابع عملّية االنتقاء خالل فترة االبتداء. قبل القبول في الّرتب ِّ
ّ
ح من عدمه؛ باإلضافة إلى أنَّ ُمعل سة   املرشَّ املقدَّ

نا ال ؛  صارم  يجب أن يتمَّ انتقاٌء   ح، فينبغي إخباُره بأنَّ ى عدم معرفة باملرشَّ ُد شّكٍ باإليجاب، أو حتَّ فإذا ُوجد لدى الّرؤساء ولو مجرَّ

وال ا
َ
 رتبة ن

ً
تب، خاّصة قة بالرُّ ِّ

ّ
ي التقارير املتعل ه لديه دعوة للّدخول في رهبنتنا. ثمَّ يجب القيام بانتقاٍء عند تلّقِّ ّماسّية  نرى أنَّ

ّ
لش

وال 
َ
 الكهنوت. ورتبة ن

 

اني
 
 و( تعليم املجمع الفاتيكاني الث

سقَفها  
ُ
نا وأ اني، حول الكهنة وحول الّتكوين للكهنوت، بالّتعليم الّتالي: »إنَّ راعي نفوسِّ

ّ
ر وثائق املجمع الفاتيكاني الث ِّ

ّ
ـذك

ُ
ت

ذي اقتناه بدمه، أن يكون عنده دائًما كهنته إلى نه
ّ
تيح لشعبه، ال

ُ
إرادة املسيح  قد أّسس كنيسته بطريقٍة ت علمهم بِّ اية العالم. ولِّ

موا آخرين أيًضا ) ِّ
ّ
لين ألن ُيعل اٍم مؤهَّ دَّ

ُ
ن واجبهم اختيار خ  مِّ

ن الرُّسل، بإيحاٍء من الّروح القدس، أنَّ َيقَّ
َ
(… هكذا  2/2تيم    2هذه، ت

عُين املؤمنين، بواسطة خد
َ
ا، على القساوسة أوال أن يلتزموا بتصميٍم على أن يضعوا أمام أ

ً
اتّية،  إذ

َ
مة الكلمة وبشهادة حياتهم الذ

 لخدمة عظيمة كهذه، وذلك دون الّنظر  
ً

ذين َيَرْونهم أهال
ّ
باب أو البالغين ال

ّ
ُه؛ وأن ُيساعدوا أولئك الش

َ
امتياَز الكهنوت وضرورت

ينبغي« وا كما  ظاٍت أو تضحياٍت، على أن يستعدُّ أّية تحفُّ ال13إلى  َيمسُّ  الّدعوات  أكملها… . »إنَّ واجب تشجيع  بِّ حياة املسيحّية 

رعّيين 
ّ
ف مسؤولي الكنيسة الش ِّ

ّ
كل

ُ
ة ت عون إلى خدمة سامية كهذه،  –فالعناية اإللهيَّ

َّ
ذين يتطل

ّ
حين ال ة املرشَّ دوا من أهليَّ

ّ
إذا ما تأك

ة مستقيمة وبكامل الحّرّية   يَّ نِّ    –بِّ
َ
تم الّروح القدس ألجل بأن َيْدعوا أولئك املرشحين، وبعد أن يعرفوهم جّيًدا أن يكّرِّسوهم بخ

 وخدمة الكنيسة«
ّ
 .14إقامة العبادة لِلِّ

 

 
 . 1، 1051، ق CIC –ق ح ك  10
 . 1، 1052، ق CIC –ق ح ك  11
 . 22/ 5تيم  1؛ راجع 6(، Ad Catholici Sacerdotii) «إلى الكهنة الكاثوليك» 12
 . PO ،11 –خ ك  ، )Presbiterorum Ordinis(« قرار حول خدمة الكهنة الّرعوّية» 13
 . OT ،2 –ت ك  ، )Optatam Totius(« قرار حول التنشئة الكهنوتّية» 14


