اسلكوا
طريق
اإلنجيل

ولكن لماذا اآلن؟
شعر العلمانيّون ورجال الدين لدينا على مدى سنوا ٍ
ت عديدة بالحاجة
ق جديدة وحديثة للبشارة باإلنجيل في مجتمعاتنا المحليَّة .يتمثَّل
إليجاد طر ٍ
أحد جوانب هذه الصحوة في االهتمام بالطريقة التي يجري بها ترتيب
وعمل مجتمعات النعمة المحليَّة هذه – سواء كانت أبرشيَّات ،أو جماعات
ستمرة
لغويَّة ،أو حركات تابعة ألسقفيَّتنا – بحيث تجلب حياة ً ُمتج ّدِدة و ُم
َّ
لشعب هللا .نما أيضا ً
التصور هذه في سياق واقع
شعور باإللحاح إلعادة
ٌ
ُّ
ي.
وباء كوفيد 19-الحال ّ
قال رئيس األساقفة بيتر أ .كومينسولي ُمتأ ِ ّمالً“ :لطالما الءم ُك ُّل جي ٍل
طريقَ اإلنجيل – أي طريق التلمذة اإلرساليَّة – ليناسب الظروف
تنوعت طريقة ترتيب ذلك باختالف الزمان والمكان .اآلن
المحليَّة .وقد َّ
زماننا وهنا مكاننا  ...سوف تبقى أبرشيَّاتنا في صميم تج ُّمع شعب هللا
محليَّاً ،لكننا بحاج ٍة إلى مالءمة الطريقة التي نُو ِفّر بها موارد مجتمعاتنا
ي
المحليَّة ،بما في ذلك تنسيب رجال الدين و ُم ِ
علّمي التعليم المسيح ّ
وغيرهم من القادة العلمانيّين لتشكيل إرساليَّا ٍ
ت تض ّم عائلة من
المجتمعات الدينيَّة”.

“ا ْذ َهبُوا ِإلَى ْالعَالَ ِم أَجْ َم َع َوا ْك ِر ُزوا
اإل ْن ِجي ِل ل ِْل َخلِيقَ ِة ُك ِلّ َها”.
ِب ِ
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ُمق ّدِمة
تُو ِفّر هذه الوثيقة ُمق ّدِمةً موجزة عن هذه العمليَّة وما تعنيه هذه
الدعوة لك وألبرشيَّتك.

ما الذي تدعونا إليه مبادرة “اسلكوا طريق اإلنجيل”؟
شعور ُمتج ّدِد بهدفنا
دين معا ً – إلى
نحن
ّ
ٍ
مدعوون – كعلمانيّين وكرجال ٍ
ي والحلم به في صميم دعوة
تبشير
ق
طري
استكشاف
يكمن
.
ي
التبشير
ٍ
ّ
ّ
معموديَّتنا للعيش بحسب اإلنجيل .وهو شي ٌء يتحدَّث عنه البابا فرنسيس
ي “ فرح اإلنجيل” Evangelii Gaudium
في إرشاده الرسول ّ
ي يمكنه تحويل كلّ
 (2013):أحلم
ٍ
ي” ،أي بدافعٍ إرسال ّ
“بخيار إرسال ّ
شيءٍ بحيث يمكن توجيه مسار عادات الكنيسة وطرق أداء األشياء،
واألوقات والجداول الزمنيَّة ،واللغة والهيكليَّات توجيها ً مالئما ً لتبشير عالم
اليوم بدالً من انغالق الكنيسة على نفسها .ال يمكن فهم تجديد الهيكليَّات
ي َّإل في ضوء هذا :كجزءٍ من جهد لجعلها
التي يتطلَّبها التغيير الرعو ّ
ي أكثر شموالً
ي العاد ّ
أكثر توجُّها ً نحو اإلرساليَّة ،ولجعل النشاط الرعو ّ
وانفتاحا ً على جميع المستويات.

ما الذي يعنيه إذا ً أن نكون أكثر “تو ُّجها ً نحو اإلرساليَّة”؟
ي “ فرح
يُق ّدِم البابا فرنسيس بعض المبادئ التوجيهيَّة في إرشاده الرسول ّ
اإلنجيل” ( Evangelii Gaudiumالقسم رقم  )28للطريقة التي يمكن
بها لألبرشيَّة أن تصبح أكثر إرساليَّةً .يجدر التأ ُّمل بها في سياق أبرشيَّاتنا
هنا في مدينة ملبورن:
•هل أبرشيَّتنا “على تواص ٍل مع بيوت أعضائها وحياتهم؟”
وللنمو في الحياة المسيحيَّة،
•هل أبرشيَّتنا “بيئة لسماع كلمة هللا،
ّ
ي ،وللعبادة ولالحتفال؟”
وللحوار ،وللتبشير ،وللتواصل الخير ّ
دربهم ليكونوا ُمب ِ ّ
شرين؟”
•هل أبرشيَّتنا “تُش ِ ّجع أعضاءها وت ُ ِ ّ
•هل أبرشيَّتنا “مالذ يأتي إليه العطشى للشرب في وسط رحلتهم،
ي الدائم؟”
ومركز للتواصل اإلرسال ّ

“يتردَّد في أيَّامنا هذه صدى وصيَّة يسوع “بالذهاب والتلمذة” في السيناريوهات
ال ُمتغ ِيّرة والتحدّيات الجديدة دائما ً إلرساليَّة الكنيسة في التبشير ،ونحن جميعا ً
مؤمن
مدعوون للمشاركة في هذه “االنطالقة” اإلرساليَّة الجديدة .ينبغي على ك ّل
ّ
ٍ
الربّ  ...لالنطالق من منطقة راحتنا
وجماع ٍة تمييز المسار الذي يشير إليه َّ
للوصول إلى جميع “األطراف” المحتاجة إلى نور اإلنجيل” .البابا فرنسيس،
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ما معنى “اإلرساليَّة” بالضبط؟
ي ُمميَّز يُه ِيّئ المجال للعيش
اإلرساليَّة تج ّمع إيمان َّ
ت تتَّسم بروح العائلة في خدمة
بحسب ترتيبا ٍ
التبشير باإلنجيل.
اإلرساليَّة تعني ما يلي:
•منطقة محلية ،مع القواسم المشتركة في التاريخ والتركيبة السكانية
سكانيَّة
•منطقةٌ محليَّة لها قواسم مشتركة في التاريخ والتركيبة ال ُ
والجغرافيا
ٌ
ي على التبشير والعبادة والتكوين والتوعية
•
تركيز تعاون ّ
ٌ
ً
•عائلة من المجتمعات العاملة معا من أجل القابليَّة لالستمرار
والنشاط
ب لموارد الخدمة والموارد الماديَّة
•إعادة ترتي ٍ
ق
•قيادة ٌ من كاهنين على األق ّل يعمالن كفري ٍ
ي بقيادة العلمانيّين
•اتّخاذ
ٍ
ي وتشغيل ّ
قرار استراتيج ّ
•مسؤوليةٌ مشتركة هادفة لجميع أفراد شعب هللا
•تجمي ٌع للموارد والمهام اإلداريَّة ومشاركتها
•حركةٌ نحو ترتيبا ٍ
ت مشتركة عبر المجتمعات في سياق التضامن
اإلرساليَّة ليست ما يلي:
•تهدف إلى إغالق األبرشيَّات
•تُر ّكِز فقط على البيانات
•تتأثَّر بنقص رجال الدين أو بانخفاض أعداد أبناء األبرشيَّة
ي وثقافته
•تهدف إلى هدم ُّ
تنوع المجتمع المحل ّ
•تنشئ قيادة ً كهنوتيَّة مركزيَّة
• َّ
خطة لالستحواذ على أصول األبرشيَّة وأموالها

كيف ستساعدنا اإلرساليَّات على أن نصبح أكثر تبشيراً؟
ما هي أهدافها؟
توجد بال ٍّ
شك العديد من األبرشيَّات التي تستكشف بالفعل طرقا ً جديدة
ورائعة لتصبح أكثر تركيزا ً على التبشير .ولكن يمكن القول أيضا ً بأن
الربّ من خالل
هيكليَّة حياة األبرشيَّة – أي طريقتنا األساسيَّة لمعرفة َّ
بالروح .فشعبنا
الكلمة واألسرار والخدمة – بحاج ٍة إلى تجدي ٍد مملوء ُّ
ُمتعَبٌ وطرقنا في “فعل” األشياء ُمرهقةٌ وبحاج ٍة إلى التنشيط.
ال يتعلَّق البدء في اإلرساليَّات بتغيير إرساليَّتنا األساسيَّة ال ُمتم ِث ّلة في
السارة عن يسوع المسيح ،ولكنه يتعلَّق بطرق تأديتنا هذا
مشاركة األخبار
َّ
والتي ترتبط بمكاننا وزماننا وبالتخطيط الج ِيّد للمستقبل .تختلف أبرشيَّاتنا
عن تلك الموجودة منذ  40عاماً ،وعلينا أن نتحلَّى بالشجاعة واإلبداع
في تفكيرنا حول كيفيَّة قبول التحدّيات والفرص التي يُق ّدِمها لنا الوضع
تطوعي األبرشيَّة
ي .كم واحدا ً م ِنّا ،في صمت قلوبنا ،نظر إلى ُم ّ ِ
الحال ّ
المجتهدين وتساءل ع َّمن سيصعد ويتولَّى المسؤوليَّة في المستقبل؟ وكم
واحدا ً م ِنّا نظر أثناء القُدَّاس وتساءل عن سبب غياب المزيد من عائالتنا
مرة تساءلنا ع َّما إذا كان أطفالنا أو أحفادنا قادرين على
المحليَّة؟ أو كم َّ
ي؟
اختبار الفرح والشغف نفسيهما تجاه إيماننا الكاثوليك ّ
ُزودنا تكوين اإلرساليَّات بإجراءٍ للعمل معا ً لنصبح أكثر تبشيراً .وتكوين
ي ِّ
صة:
خا
ثالثة
له
َّات
ي
اإلرسال
أهدافٍ
َّ
األول :فعاليَّة أكبر في مشاركة اإلنجيل
الهدف َّ
يتيح االتّحاد كمجتمعا ٍ
ت دينيَّة محليَّة تعاونا ً أكبر وإحساسا ً أقوى
باإلرساليَّة المشتركة .وهذا يُم ِ ّكن مجتمعات أبرشيَّتنا المحليَّة من أن تصبح
فعَّالةً بتالميذ مرسلين ليسوع المسيح يحيون دعوة معموديَّتهم بالكامل.
الهدف الثاني :الحيويَّة والنشاط والقابليَّة لالستمرار
المجتمعات النابضة بالحياة مليئةٌ بأتباع يسوع المسيح الشغوفين الذين
يتشاركون بما يلي:
نمو ملكوت هللا .فلديهم اتّجاهٌ وهدف واضحان.
•رؤية ّ
•اإلرساليَّة التي يُن َ
مدعو
شخص على أنه
ظر من خاللها إلى ك ّل
ٍ
ٌّ
س ٌل من األبرشيَّة
وموهوب بشك ٍل فريد لمشاركة اإلنجيل و ُمج َّه ٌز و ُمر َ
ليحيا دعوته.
ً
ً
تض ّم األبرشيَّات النابضة بالحياة عددا متزايدا من األعضاء المندمجين في
التبشير والشركة والعبادة وتكوين التلمذة واالمتداد إلى اآلخرين.
المجتمعات النشطة تفهم:
•البيئة والثقافة المحيطتين بها.

ال تكمن في صميم
هويَّتنا جميع المباني بل
شخص يسوع المسيح الذي
يدخل حياتنا ونشارك اآلخرين به.
األسقف بيتر أ .كومينسولي

ي أعمق في حياتهم يمكنهم فيه
•أن الناس يبحثون عن تواص ٍل روح ّ
التعبير عن آمالهم وأفراحهم ومخاوفهم.

سوف تبقى أبرشيَّاتنا في صميم تج ُّمع شعب هللا
محليَّاً ،لكننا بحاج ٍة إلى مالءمة الطريقة التي نُو ِفّر
بها موارد مجتمعاتنا المحليَّة ،بما في ذلك تنسيب
ي وغيرهم من
رجال الدين و ُمع ِلّمي التعليم المسيح ّ
ت تض ّم عائلة من
القادة العلمانيّين لتشكيل إرساليَّا ٍ
المجتمعات الدينيَّة”.
األسقف بيتر أ .كومينسولي

• ّ
أن ما حدث في الماضي قد ال يتناسب مع دعوة األبرشيَّة اليوم.
وبأفكار جديدة تختلف ع َّما كان
بأشخاص جدد
فاألبرشيَّات تُر ِ ّحب
ٍ
ٍ
الحال عليه دائماً.
•أنه سوف تظهر إمكاناتٌ جديدة للخدمة ويمكنها المالءمة مع هذه
ق مرنة.
الفرص الجديدة بطر ٍ
•أهميَّة احترام ماضيها بينما يغمرها األمل في مستقبلها.
المجتمعات القابلة لالستمرار تملك الموارد ويمكنها استخدام تلك الموارد
من أجل رؤيتها وإرساليَّتها المشتركتين.
•لديها مصادر دخ ٍل كافية لتمويل إرساليَّتها وتنميتها.
•مبانيها تدعم احتياجات إرساليَّتها وخدمتها بدالً من استنزاف
مواردها.
•يمكنها خدمة مجتمعاتها بطريق ٍة مستدامة مع تقدير المساهمات الماليَّة
من أبناء األبرشيَّة واستخدامها بحكمةٍ.
الهدف الثالث :المشاركة العادلة للموارد
يساعد تشكيل اإلرساليَّات على ضمان توزيع الموارد الروحيَّة والماديَّة
وموارد الخدمة بشك ٍل أكثر عدالً عبر األسقفيَّة بنا ًء على االحتياجات
الحاليَّة بدالً من احتياجات األجيال الماضية.
وهذا يعني تمييز االحتياجات ال ُمتغ ِيّرة في مجتمعا ٍ
ت ُمعيَّنة في األبرشيَّة
ً
بسبب تزايد أعداد األشخاص الذين يحضرون القُدَّاس نتيجة للتغيُّر
ي أو انخفاضهم .كما أنه يضمن االعتراف بمهارات جميع أبناء
ال ُ
سكان ّ
األبرشيَّة (الصغار والكبار) ومواهبهم ومواردهم ،واستخدامها إلى الحدّ
األقصى ،ويُو ِفّر احتياجاتالخدمة المستدامة.

ماذا سيحدث بعد ذلك إذاً؟
هذه بداية رحل ٍة طويلة األمد لكنيستنا المحليَّة في مدينة ملبورن .ندعو
األبرشيَّات في هذه المرحلة ال ُمب ِ ّكرة لبدء محادث ٍة مع أعضاء مجتمعها
ي.
المحل ّ
من المفترض أن يكون كاهن أبرشيَّتك وأحد ُمم ِث ّلي األبرشيَّة قد حضرا
جلسة إعالميَّة إقليميَّة في أغسطس (آب)/سبتمبر (أيلول) وع ُِرضت لهما
مجموعات إرساليَّة توضيحيَّة .جرى تطوير هذه المجموعات التوضيحيَّة
ي ،وتعداد من
باستخدام البيانات ال ُمج َّمعة من مكتب اإلحصاء األسترال ّ
سكانيَّة المحليَّة.
س َّكانية ،والتركيبة ال ُ
يحضرون القُدَّاس ،والتوقُّعات ال ُ
وتتض َّمن أيضا ً معايير ُمحدَّدة للمساعدة على ضمان الحيويَّة والنشاط
والقابليَّة لالستمرار لرسالة اإلنجيل في تلك المنطقة.
ق للتمييز والمحادثة
مجموعات اإلرساليَّات التوضيحيَّة هي نقطة انطال ٍ
وليست أشياء غير قابلة للتغيير .سوف تشارك ك ّل أبرشيَّ ٍة في نهاية
المطاف في إرساليَّ ٍة وسوف يُطلَب منها التشاور بشأن هذا األمر والتفكير
فيه والتخطيط له مع األبرشيَّات األخرى في منطقتها.
ربَّما ينتج عن التشاور والتفكير أن تقترح مجموعاتٌ من األبرشيَّات
ت إرساليَّة مختلفة تماما ً عن تلك التي جرى اقتراحها في البداية.
مجموعا ِ
أفكار إبداعيَّة ومبتكرة بينما تف ّكر
تُشجَّع مجموعات األبرشيَّات على طرح
ٍ
وتعمل معا ً لتخطيط كيفيَّة مشاركة مواهبها ومواردها من أجل اإلرساليَّة.

اقرأ المزيد عن مبادرة اسلكوا طريق اإلنجيل:
www.melbournecatholic.org/mission

