
 

 

 

CONGREGACION PARA LOS INSTITUTOS 
DE VIDA CONSAGRADA 

Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTOLICA 

 

VERBI SPONSA 
Instrucción sobre la clausura de 

las Monjas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

مجمع مؤسسات الحياة المكرسة 
  وجمعيات الحياة الرسولي�ة

  
  

 
  عروس الكلمة

  

  ليٌم عن الحياة التأمليّةتع
  وحصن الراهبات

VERBI  SPONSA 

Instruction sur la Vie contemplative 
et la Clôture des moniales 

  
 

 
 

 حاضرة الفات��ان
1999 
 



INTRODUCCIÓN 

1. La Iglesia, Esposa del Verbo, lleva a cabo el misterio de su unión 
exclusiva con Dios, de modo ejemplar, en los que se entregan a la vida 
íntegramente contemplativa. Por este motivo la Exhortación apostólica 
postsinodal Vita consecrata presenta la vocación y misión de las monjas 
de clausura como « signo de la unión exclusiva de la Iglesia-Esposa con 
su Señor, profundamente amado », (1) poniendo de relieve la gracia 
singular y el don precioso en el misterio de santidad de la Iglesia. 

 

 

Las monjas de clausura, en la escucha unánime y en la acogida amorosa 
de la palabra del Padre: « Éste es mi Hijo predilecto, en el cual me 
complazco » (cf. Mt 3, 17), permanecen siempre « con Él en el monte 
santo » (2 Pe 1, 17-18) y, fijando la mirada en Jesucristo, envueltas por la 
nube de la presencia divina, se adhieren plenamente al Señor. (2) 

 

Se reconocen de modo especial en María, (3) virgen, esposa y madre, 
figura de la Iglesia, (4) y, participando de la bienaventuranza de quien 
cree (cf. Lc 1, 45; 11, 28), perpetúan el « sí » y el amor de adoración a la 
Palabra de vida, convirtiéndose, junto con Ella, en memoria del corazón 
esponsal (cf. Lc 2, 19.51) de la Iglesia. (5) 

 

La estima con la que la comunidad cristiana rodea desde siempre a las 
monjas ha crecido paralelamente al descubrimiento de la naturaleza 
contemplativa de la Iglesia y de la llamada de cada uno al misterioso 
encuentro con Dios en la oración. Las monjas, en efecto, viviendo 
continuamente « escondidas con Cristo en Dios » (cf. Col 3, 3), llevan a 
cabo en grado sumo la vocación contemplativa de todo el pueblo 
cristiano,6 convirtiéndose así en fúlgido testimonio del Reino de Dios 
(cf. Rm 14, 17) « gloria de la Iglesia y manantial de gracias celestes ». (7) 

 

 

 مقدمة

.   تحقِّ$ الكن�ســــــة، عروُس الكلمة، ســــــرَّ وحدتها الحصــــــرّة مع هللا، و�طرقٍة مثال�ة، في 1
ســة«ًا للح�اة التأملّ�ة. لذلك فاإلرشــاد الرســوليُّ الذین یتكّرســون 'ل�ّ  الصــادُر ما  »الح�اة الم�رَّ

نات ورســــــــالتهنَّ  م دعوَة الراه�ات المحصــــــــَّ ین 'عالمة لالتحاد المطل$ ب«�عد الســــــــینودس �قدِّ
، مظهرًا أنها نعمٌة فردٌة وه�ٌة ثمینٌة في سرِّ 1»العروس ور=ِّها المحبوب فوق الكلّ  –الكن�سة 

  الكن�سة. قداسة

نات، وقد أجمعَن على اإلصــــــــــــغاء إلى 'الم اآلب  هذا ابنَي الحبیُب الذJ �ه «أّن المحصــــــــــــَّ
�N:  2» (معه فـــي الجبـــل المقدَّس«) وعلى تقبُّله المحّب، ُ�قمن دومًا 17: 3(متى » ُسررت

)، وٕاذ یثّبتَن نظرهنَّ على �ســـــــوَع المســـــــ�ح، وقد ظّللهنَّ ســـــــحاُب الحضـــــــور اإللهي، 17-18
 .2عتنقَن الربَّ 'لّ�اً �

  
؛ وٕاذ 4، العذراء والعروس واألّم وصـــــــــورة الكن�ســـــــــة3إنهنَّ یجدَن �األخّص مثاًال لهنَّ في مرم

ـــــــــــــــي غ�طة الذین یؤمنون (َر لو  وحبَّها » َنَعمها«)، فهنَّ یخّلدَن 28: 11؛45: �1شــار'َن فـ
: 2 لولب الكن�سة العروس (رَ المملوَء ع�ادًة لكلمة الح�اة وُ�ص�حَن معها الحافظة والذاكرة لق

  .5)51و 19
ة  ة، منـــذ القـــَدم، راه�ـــاِت الح�ـــاة التـــأمل�ـــّ إن التقـــدیر الـــذJ أحـــاطـــت �ـــه الجمـــاعـــُة المســــــــــــــ�ح�ـــّ
نات قد نما في الوقــــــــــــــت عینه مع إعادة اكتشاف طب�عة الكن�سة التأملّ�ة، ومع دعوة  المحصَّ

مســ�ح المســتترة على الدوام مع ال«ة 'ّل إنســان إلى اللقاء الســّرJ مع هللا في الصــالة، ف�الح�ا
التأملّ�ة،  6)، تحّق$ الراه�ات، �أعلى مسـتًو\، دعوة 'ّل الشعب المس�حيّ 3: 3('و » في هللا

ومجدًا للكن�ســــــة ونبوعًا «)، 17: 14و�صــــــ�حَن ه'ذا عالمًة ســــــاطعًة لملكوت هللا (َر روم 
  .7»تف�ض منه النعم السماوّ�ة



2. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, varios documentos del 
Magisterio han profundizado el significado y el valor de este género de 
vida, promoviendo la dimensión contemplativa de las comunidades de 
clausura y su papel específico en la vida de la Iglesia, (8) especialmente 
el Decreto conciliar Perfectae caritatis (n. 7 y n. 16) y la Instrucción Venite 
seorsum, que ha presentado de modo admirable los fundamentos 
evangélicos, teológicos, espirituales y ascéticos de la separación del 
mundo con vistas a una dedicación total y exclusiva a Dios en la 
contemplación. 

 

 

El Santo Padre Juan Pablo II ha animado frecuentemente a las monjas a 
permanecer fieles a la vida de clausura según el propio carisma y, en la 
Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata, ha dispuesto que se 
dieran ulteriormente normas específicas relativas a la disciplina concreta 
de la clausura, en línea con el camino de renovación ya llevado a cabo, 
para que responda mejor a la variedad de los Institutos contemplativos y 
a las tradiciones de los monasterios, de modo que las contemplativas 
claustrales, regeneradas por el Espíritu Santo y fieles a la propia índole y 
misión, caminen hacia el futuro con auténtico impulso y nuevo vigor. (9) 

 

La presente Instrucción, a la vez que reafirma los fundamentos doctrinales 
de la clausura propuestos por la Instrucción Venite Seorsum (I-IV) y por 
la Exhortación Vita consecrata (n. 59), establece las normas que deben 
regular la clausura papal de las monjas, dedicadas a la vida íntegramente 
contemplativa. 

 

 

 

 

 

 

لثاني، تعّمقت عّدة وثائ$ من السلطة التعل�مّ�ة في معنى وق�مة .  منذ المجمع الفات�'انّي ا2
نة ودوَرها الممیَّز في  ــــــــــــــــاة، وعّززت الُ�عَد التأملّي للجماعات المحصـــَّ هذا األســـلوب من الحیـ

 »التجدید المالئم للح�اة الره�انّ�ة«، نخّص �ـالـذ'ر منهـا القرار المجمعّي 8ح�ـاة الكن�ســــــــــــــة
(Perfectae Caritatis) ا على حــدة«]، والتعل�م 16و  7رقمــان [ال » هلمَّ نصـــــــــعــْد �ــلٌّ منــّ

(Venite seorsum)،  س اإلنجیلّ�ة والالهوتّ�ة والروحّ�ة والنســــــ'ّ�ة الذJ أوضــــــح بجالٍء األســــــُ
 للح�اة المنفصلة عن العالم في سبیل تكّرٍس 'امٍل وحصرJٍّ في التأمل.

  
نة على أن ی�قیَن أمیناٍت للح�اة المحصــــــــــــَّ غال�ًا ما حّرض ال�ا�ا یوحنا بولس الثاني الراه�ات 

ة. وفي اإلرشـــــــــاد الرســـــــــولّي  الصـــــــــادر ما �عد » الح�اة الم�ّرســــــة«وفقًا لموهبتهنَّ الخاصـــــــــّ
الســـینودس أقرَّ أنه، في المســـتقبل، ســـوف ُتعطى نظٌم ممیَّزة حول التنظ�م الواقعّي للحصـــن، 

ســـات في خNِّ التجدید الذJ تمَّ حتى اآلن، �حیث یتواف$ الحصـــنُ  التأملّ�ة  أكثَر وتنّوَع المؤســـَّ
نات، وقد تجّددَن �الروح القدس و'نَّ  وتقالیَد األد�ار، فتستط�ع راه�اُت الح�اة التأملّ�ة المحصَّ

، االنطالَق نحو المستقبل �عزٍم راسٍخ وحیوّ�ة جدیدة  .9أمیناٍت لطب�عتهنَّ ورسالتهنَّ

 

 

َس الحصــن العقید�ّ  صــعْد �لٌّ مّنا هلمَّ ن«ة التي عرضــها التعل�م إن التعل�َم الحاضــَر یؤ'د أســُ
)، و�حّدد النظَم التي 59(الرقم » الح�اة الم�ّرســـة«) واإلرشـــــاد الرســـــولّي 4-1( »على حدة

  یجب أن ترعى الحصَن ال�ابوJَّ الخاصَّ �الراه�ات الم'رَّسات حصرًا للح�اة التأملّ�ة.
 

 

 

 

 

 



PARTE I 

SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CLAUSURA DE LAS MONJAS 

En el misterio del Hijo que vive la comunión de amor con el 
Padre 

 

3. Las contemplativas claustrales, de modo específico y radical, se 
conforman a Jesucristo en oración sobre la montaña y a su misterio 
pascual, que es una muerte para la resurrección.(10) 

 

La antigua tradición espiritual de la Iglesia, seguida por el Concilio Vaticano 
II, une expresamente la vida contemplativa a la oración de Jesús « en la 
montaña », (11) o en cualquier caso, en un sitio solitario, no accesible a 
todos, sino sólo a aquellos a los que Él llama consigo, en un lugar apartado 
(cf. Mt 7, 1-9; Lc 6, 12-13; Mc 6, 30-31; 2 Pe 1, 16-18). 

 

 

El Hijo está siempre unido al Padre (cf. Jn 10, 30; 17, 11), pero en su vida 
hay un espacio, constituido por momentos particulares de soledad y 
oración, de encuentro y comunión, en el júbilo de la filiación divina. Así 
manifiesta Él la amorosa tensión y el perenne movimiento de su Persona 
de Hijo hacia Aquel que lo engendra desde la eternidad. 

 

Este asociar la vida contemplativa a la oración de Jesús en un lugar 
solitario denota un modo especial de participar en la relación de Cristo con 
el Padre. El Espíritu Santo, que condujo a Jesús al desierto (cf. Lc 4, 1), 
invita a la monja a compartir la soledad de Jesucristo, que por medio del 
« Espíritu eterno » (Hb 9, 14) se ofreció al Padre. La celda solitaria y el 
claustro cerrado son el lugar donde la monja, esposa del Verbo Encarnado, 
vive plenamente recogida con Cristo en Dios. El misterio de esta comunión 
se le manifiesta en la medida en que, dócil al Espíritu Santo y vivificada 
por sus dones, escucha al Hijo (cf. Mt 17, 5), fija la mirada en su rostro 
(cf. 2 Co 3, 18), y se deja conformar con su vida, hasta la suprema oblación 
al Padre (cf.Flp 2, 5ss) como expresa alabanza de gloria. 

  القسم األول
  معنى حصن الراه�ات وق�مته

  بن الذ3 �ح�ا شر�ة المحّ�ة مع أب�هفي سّر اال
 

نات یتماثلن �طرقٍة ممیَّزة وجذرّة ب�سوَع المس�ح وهو 3 .  إن راه�ات الح�اة التأملّ�ة المحصَّ
 .�10صّلي في الجبل و�سّره الفصحّي الذJ هو موٌت في سبیل الق�امة

  

ر=N بوضـــوح الح�اة الثاني ی إن تقلیَد الكن�ســـة الروحانيَّ القد�م والذJ تبّناه المجمُع الفات�'انيُّ 
، أو في أJّ م'اٍن آخر منفرد، ال یبلغه أحٌد، إّال فقN 11»في الجبل«التأملّ�ة �صـــــالة �ســــــوع 

؛ 31-30: 6؛ مر 13-12: 6؛ لو 9-1: 17الذین یدعوهم هو إل�ه، على انفراد (َر متى 
2  N�1 :16-18.( 

  
لكن هناك في ح�اته فســــــــــحٌة تتأّلف )، و 11: 17؛ 30: 10االبُن دائُم االتحاد �أب�ه (َر یو 

ة للوحدة والصــــــالة، لّلقاء والشــــــر'ة، في فرح البنّوة اإللهّ�ة. إنه �عّبر بذلك  من أوقاٍت خاصــــــّ
 عن التَّوق المملوِء حّ�ًا والسعي الدائم لشخصه 'ابٍن نحو الذJ ولده منذ الدهور.

  
لالشتراك  عبِّر عن أسلوٍب فردإن واقع إشـراك الح�اة التأملّ�ة �صالة �سوَع في م'اٍن منفرد �

)، 1: 4في عالقات المســـــــــــ�ح مع أب�ه. والروح القدس الذJ اقتاد �ســـــــــــوَع إلى البرّة (َر لو 
 ،J14: 9(عب » بروح أزليّ «یدعو الراه�ة إلى أن تشـــــارك في توّحد �ســـــوع المســـــ�ح الذ ،(

Jراه�ة، تح�ا ف�ه ال قّرب ذاته ألب�ه. الصـــــــــــومعة المنفردة والحصـــــــــــُن المغَل$ هما الم'اُن الذ
د، في خشـــوٍع 'ليٍّ مع المســـ�ح في هللا. وســـرُّ هذه الشـــر'ة �عتلن لها  عروُس الكلمة المتجســـّ

)، وتحّدق في 5: �17قدر ما تنقاد للروح القدس وتح�ا من مواه�ه فتصـــــــغي لالبن (َر متى 



 

 

 
 

La clausura, incluso en su aspecto concreto, es, por eso mismo, un modo 
particular de estar con el Señor, de compartir « el anonadamiento de Cristo 
mediante una pobreza radical que se manifiesta en la renuncia no sólo de 
las cosas, sino también del « espacio », de los contactos externos, de 
tantos bienes de la creación », (12) uniéndose al silencio fecundo del Verbo 
en la cruz. Se comprende entonces que « el retirarse del mundo para 
dedicarse en la soledad a una vida más intensa de oración non es otra 
cosa que una manera particular de vivir y expresar el misterio pascual de 
Cristo », (13) un verdadero encuentro con el Señor Resucitado, en un 
camino de continua ascensión hacia la morada del Padre. 

 
En la espera vigilante de la venida del Señor, la clausura se convierte así 
en una respuesta al amor absoluto de Dios por su criatura y el 
cumplimiento de su eterno deseo de acogerla en el misterio de intimidad 
con el Verbo, que se ha hecho don esponsal en la Eucaristía (14) y 
permanece en el sagrario como centro de la plena comunión de amor con 
Él, recogiendo toda la vida de la monja para ofrecerla continuamente al 
Padre (cf. Hb 7, 25). Al don de Cristo-Esposo, que en la Cruz ofreció todo 
su cuerpo, la monja responde de igual modo con el don del « cuerpo », 
ofreciéndose con Jesucristo al Padre y colaborando en la obra de la 
Redención. De esta forma, la separación del mundo da a toda la vida de 
clausura un valor eucarístico, « además del aspecto de sacrificio y de 
expiación, adquiere la dimensión de la acción de gracias al Padre, 
participando de la acción de gracias del Hijo predilecto ». (15) 

 

 

 

 

: 2ي ف )، وُتذعن لتشــابهه في ح�اته حتى التقدمة الســام�ة لآلب (رَ 18: 3'و  2وجهه (َر 
 ) 'تس�حة مجٍد صرحة.5-11

  
ًة �أن �'وَن اإلنســــاُن مع هللا،  لذلك �شــــّ'ل الحصــــن، حتى في مظهره الواقعّي، طرقًة خاصــــَّ

�شارَك المس�َح مالشاَته، �ممارسة فقر جذرJٍّ �عبَّر عنه ال �التجّرد عن المادّ�ات فحسب، «و
، 12»ات وعن العدید من خیرات الخل�قةبل �التجّرد عن "الفسحة الم'انّ�ة" أ�ضًا، وعن العالق

عالم مغادرة ال«�االتحاد �الصــــــــمت المثمر، صــــــــمِت الكلمة على الصــــــــلیب. فنفهم حینئٍذ أن 
للتكّرس في الوحدة لصــــــــالٍة أعمَ$ ل�س إّال مظهرًا خاصــــــــًا من مظاهر ح�اة ســــــــرِّ المســــــــ�ح 

ألموات، في ســـــــــــبیل ، ولقاًء حق�قّ�ًا مع الرّب الناهض من بین ا13»الفصـــــــــــحّي والتعبیر عنه
 تصّعٍد دائٍم نحو بیت اآلب.

  
في االنتظار ال�قl لمجيِء الرّب، ُ�صــــ�ح الحصــــُن جوا�ًا عن حّب هللا المطل$ لخل�قته وعن 
تمام القصــــــــد األزلّي �أن یتقّبلها في ســــــــرِّ األُلفة مع الكلمة الذJ قّرب ذاته عطّ�ة ُعرٍس في 

لكمال شــــر'ة المحّ�ة معه، متقّ�ًال ح�اَة الراه�ة  ، والذJ ی�قى في القر=ان محوراً 14اإلفخارســـتّ�ا
نة 'لَّها 'ي �قّر=ها على الدوام لآلب (َر عب   –). ومقابل عطّ�ة المســــــــــ�ح 25: 7المحصــــــــــَّ

، فتقّرُب »جسدها«العرس الذJ قّرب جَسده 'لَّه على الصلیب، ت�ادُل الراه�ُة العطّ�َة �عطّ�ة 
ي عمل الفداء. وه'ذا �عطي االنفصـــاُل عن العالم ذاتها مع �ســـوَع المســـ�ح لآلب وتشـــارُك ف

نة 'لِّها ق�مًة إفخارسـتّ�ة تكتسُب  معنى آJ  عالوًة على ُ�عدها 'قر=اٍن و'ّفارة،«للح�اة المحصـَّ
 .15»الش'ر m، مشار'ًة مع االبن الحبیب في فعل ش'ره

 
 
 
 
 

  



En el misterio de la Iglesia que vive su unión exclusiva con Cristo 
Esposo 

 

4. La historia de Dios con la humanidad es una historia de amor esponsal, 
preparado en el Antiguo Testamento y celebrado en la plenitud de los 
tiempos. 

 
La Divina Revelación describe con la imagen nupcial la relación íntima e 
indisoluble entre Dios y su pueblo (Os 1-2; Is 54, 4-8; Jr 2, 2; Ez 16; 2 
Co 11, 2; Rm 11, 29). 

 

 

El Hijo de Dios se presenta como el Esposo-Mesías (cf. Mt 9, 15; 25, 1), 
venido para llevar a cabo las bodas de Dios con la humanidad, (16) en un 
admirable intercambio de amor, que comienza en la Encarnación, alcanza 
la cumbre oblativa en la Pasión y se perpetua como don en la Eucaristía. 

 

El Señor Jesús, derramando en el corazón de los hombres su amor y el del 
Padre, los hace capaces de responder totalmente, mediante el don del 
Espíritu Santo, que siempre implora con la Esposa: « Ven » (Ap 22, 17). 
Esta perfección de gracia y santidad se realiza en la « Esposa del Cordero... 
que baja del cielo, de Dios, resplandeciente de la gloria de Dios » (Ap 21, 
9-10). 

 
La dimensión esponsal es característica de toda la Iglesia, pero la vida 
consagrada es imagen viva de la misma, manifestando más 
profundamente la tensión hacia el único Esposo. (17) 

 

De modo aún más significativo y radical, el misterio de la unión exclusiva 
de la Iglesia-Esposa con el Señor se expresa en la vocación de las monjas 
de clausura, precisamente porque su vida está totalmente dedicada a Dios, 

  مع المس�ح العر5س في سّر الكن�سة التي تح�ا وحدَتها الحصر5ّة 
 

ة هللا مع اإلنسانّ�ة هي تارخ حّب زوجّي، حّب أُعدَّ في العهد القد�م واحُتفل �ه في .  مح�ّ 4
 ملء الزمان.

  
ر\ بین هللا وشع�ه، تحت ش'ــــــــل صــــــــورة  �صف الوحيُّ اإللهّي العالقة الحم�مة الوث�قة العــــــــُ

؛ روم 2: 11'و  2؛ 16؛ حز 2: 2؛ إر 6-4: 62؛ 8-4: 54؛ أش 2-1الُعرس (َر هو 
11 :29(. 
 

) اآلتي ل�حّق$ ُعرَس هللا مع 1:  25؛ 15: 9المســــــ�ح (َر متى  –�عتلن ابُن هللا 'العرس  
، في ت�ادل حبٍّ عجیب یبدأ �التجّسد وبلغ ذروة تقدمته في اآلالم و�ستد�م 'عطّ�ة 16ال�شـرّة

 في اإلفخارستّ�ا.

  
ادرن على تلب�ة �شر قوعندما �ف�ض الربُّ �سوُع في القلوب ح�َّه وحبَّ أب�ه، حینئٍذ یجعل ال

النداء 'املًة، �فضــــــــــــــل موه�ة الروح القدس الذJ یبتهل إل�ه على الدوام مع العروس، قائًال: 
النازلــــِة  …عروس الحمل«). هذا الكمال في النعمة والقداسة یتمُّ في 17: 22(رؤ !» هلمَّ «

 ).11-9: 21(رؤ » من السماء، من عند هللا، ولها مجُد هللا

  
هو من خصــــــائص الكن�ســــــة 'لِّها، لكن الح�اة الم'ّرســــــة تكّون عنه » العروســــــيّ «هذا الُ�عد 

 .17صورًة حّ�ًة للغا�ة تعّبر أكثَر عن التَّوق نحو العرس األوحد

  
العروَس  –و�طرقة أكثر تعبیرًا �عُد وأكثر جذرّة، یتمّثل ســرُّ الوحدة الحصــرّة بین الكن�ســة 

نات، وِب وذلك �الض�N ألّن ح�اتهنَّ م'رَّسٌة 'لّ�ًا m، المحب والرّب في دعوة الراه�ات المحصَّ



sumamente amado, en la constante tensión hacia la Jerusalén celeste y 
en la anticipación de la Iglesia escatológica; fija en la posesión y en la 
contemplación de Dios, (18) es una llamada para todo el pueblo cristiano 
a la fundamental vocación de cada uno al encuentro con Dios, (19) 
representación de la meta hacia la cual camina toda la comunidad eclesial, 
(20) que vivirá siempre como Esposa del Cordero. 

 

Por medio de la clausura, las monjas llevan a cabo el éxodo del mundo 
para encontrar a Dios en la soledad del « desierto claustral », que 
comprende también la soledad interior, las pruebas del espíritu y la 
dificultad cotidiana de la vida común (cf. Ef 4, 15-16), compartiendo de 
modo esponsal la soledad de Jesús en el Getsemaní y su sufrimiento 
redentor en la cruz (cf. Ga 6, 14). 

 

Además, las monjas, por su misma naturaleza femenina, manifiestan más 
eficazmente el misterio de la Iglesia « Esposa Inmaculada del Cordero 
Inmaculado », reconociéndose a sí mismas de manera singular en la 
dimensión esponsal de la vocación íntegramente contemplativa. (21) 

 

La vida monástica femenina tiene, pues, una capacidad especial para 
realizar el carácter esponsal de la relación con Cristo y para ser signo vivo 
de ella: ¿No es acaso en una mujer, la Virgen María, donde se cumple el 
misterio de la Iglesia? (22) 
 

A la luz de esto, las monjas reviven y continúan en la Iglesia la obra de 
María. Acogiendo al Verbo en la fe y en el silencio de adoración, se ponen 
al servicio del misterio de la Encarnación y, unidas a Jesucristo en su 
ofrenda al Padre, se convierten en colaboradoras del misterio de la 
Redención. Así como María, con su presencia orante en el Cenáculo, 
custodió en su corazón los orígenes de la Iglesia, así al corazón amante y 
a las manos juntas de las monjas se confía el camino de la Iglesia. 

 

 

إلى أقصى درجة، في التَّوق الدائم نحو أورشل�م العلوّ�ة وفي است�اٍق للكن�سة اإلس'اتولوجّ�ة، 
، وتذ'ِّر جم�َع الشــعب المســ�حّي �الدعوة األســاســّ�ة 18التي تتثبَُّت في امتالك هللا والتأمل ف�ه

ر الهدَف الذJ تســــــــــــعى إل�ه الجماعُة الكنســــــــــــّ�ة �19القي هللاإلى 'ل واحٍد في أن  ، وتصــــــــــــوِّ
 ، في مسیرتها، ف�ما تح�ا على الدوام 'عروٍس للحمل.�20أكملها

  
التي » رّةالبّرّة الدی«�الحصـــــــــــن تحّق$ الراه�اُت انعزالهنَّ عن العالم لمالقاة الرّب في عزلة 

-15: 4الح�اة المشتر'ة الیومّي (َر أف  تشمل أ�ضًا العزلة الداخلّ�ة، ومَحَن الروح، وعبءَ 
)، 'مشـار'ٍة ُعرسـّ�ة لوحدة �سـوَع في جتسـماني وآالمه الخالصـّ�ة على الصلیب (َر غال 16
6 :14.( 
  

عالوًة على ذلك، ُتظهر الراه�اُت، �ســــــــبب طب�عتهنَّ األنثوّ�ة، �فّعالّ�ة أكبر، ســــــــرَّ الكن�ســــــــة 
نفســــهنَّ �طرقة فردة في الُ�عد العروســــّي الذJ ، وجدَن أ»العروِس الطاهرة للحمل الطاهر«

 .21تّتسم �ه الح�اة التأملّ�ة الكاملة
  

ٌة على تحقیـــــــــــــــ$ الُعرس مع المســ�ح وعلى أن تكون  للح�اة النسـ'ّ�ة النســائّ�ة إذن قدرٌة خاصـَّ
 22عالمًة حّ�ة له: أَول�س في امرأة، العذراِء مرم، قد تمَّ سرُّ الكن�سة السماوJّ؟

  
دًا و�'ّملَن في الكن�ســـــــــة حضـــــــــوَر مرم وعَملها في وعلى هذا ا لضـــــــــؤ، تع�ش الراه�ات مجدَّ

اإل�مان وفي صــــــــمت الع�ادة، وٕاذ یّتحدَن ب�ســــــــوَع المســــــــ�ح في تقدمة ذاته لآلب، �صــــــــ�حَن 
مشــــار'اٍت في ســــّر الفداء. و'ما أنَّ مرَم حافظت في قلبها على بدا�اِت الكن�ســــة في العلّ�ة 

نات المحبِّ و�أیدیهنَّ �حضـــــــورها المصــــــــّلي، 'ذلك  ُأن�طت مســــــــیرُة الكن�ســــــــة �قلب المحصــــــــَّ
  المضمومة.



La clausura en su dimensión ascética 

5. La clausura, medio ascético de inmenso valor, (23) es muy adecuada 
para la vida enteramente dedicada a la contemplación. Es un signo de la 
santa protección de Dios hacia su criatura y es, por otra parte, una forma 
especial de pertenecer sólo a Él, porque la totalidad caracteriza la absoluta 
entrega a Dios. Se trata de una modalidad típica y adecuada de vivir la 
relación esponsal con Dios en la unicidad del amor y sin interferencias 
indebidas de personas o de cosas, de modo que la criatura, dirigida y 
absorta en Dios, pueda vivir únicamente para alabanza de su gloria 
(cf. Ef 1, 6.10-12.14). 

 
La monja de clausura cumple en grado sumo el primer mandamiento del 
Señor: « Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente » (Lc 10, 27), haciendo de ello 
el sentido pleno de su vida y amando en Dios a todos los hermanos y 
hermanas. Ella tiende a la perfección de la caridad, acogiendo a Dios como 
el « único necesario » (cf. Lc 10, 42), amándolo exclusivamente como el 
Todo de todas las cosas, llevando a cabo con amor incondicional hacia Él, 
en el espíritu de renuncia propuesto por el Evangelio (24) (cf. Mt 13, 
45; Lc 9, 23), el sacrificio de todo bien, es decir, « haciendo sagrado » a 
Dios solo todo bien, (25) para que sólo Él habite en el silencio absoluto del 
claustro, llenándolo con su Palabra y su Presencia, y la Esposa pueda 
verdaderamente dedicarse al Único, « en continua oración e intensa 
penitencia » (26) en el misterio de un amor total y exclusivo. 

 

 

Por eso, la tradición espiritual más antigua ha asociado espontáneamente 
al retiro completo del mundo (27) y de cualquier actividad apostólica este 
tipo de vida que se hace irradiación silenciosa de amor y de gracia 
sobreabundante en el corazón palpitante de la Iglesia-Esposa. El 
monasterio, situado en un lugar apartado o en el centro de la ciudad, con 
su particular estructura arquitectónica, tiene precisamente por objeto 
crear un espacio de separación, de soledad y de silencio, donde poder 

  لحصن في ُ�عده النس�يّ ا

یتناســ$ تمامًا مع الح�اة الم'رَّســة 'لّ�ًا  23.  إن الحصــن، �صــفته أســلو�ًا نســ'ّ�ًا رف�َع الق�مة5
ـــــــــــــــو ســة، وهـ مّثل من � للتأمل. وهو �شــّ'ل برهانًا أن هللا �حفl خل�قته في 'نف حمایته المقدَّ

جهة أخر\ أسلو�ًا فردًا لالنتماِء إل�ه وحَده، ألن الكلّ�ة تمّیــز التكـّرَس المطلـَ$ m. وذلك هو 
ة الحــّب دون  ة مع هللا في وحــدان�ــّ أســــــــــــــلوٌب نموذجي ومالئٌم 'ي ُتعــاش العالقــة العروســــــــــــــ�ــّ

 واستحواذه هللا تداخالٍت غیِر مناس�ة ألشخاٍص وال ألش�اء، �حیث إن الخل�قة، في توقها إلى
 ).14، 12-10، 6: 1هو علیها، �م'نها أن تح�ا فقN لتسب�ح مجـده (َر أف 

  
نة، �أســـــمى درجة، وصـــــّ�ة الرّب األولى:  الربَّ  أحببِ «تمارس راه�ة الح�اة التأملّ�ة المحصـــــَّ

 )، جاعلًة منه المعنى27: 10(لو » إلَهَك �'لِّ قل�ك، و'لِّ نفســـــَك، و'لِّ قدرتك، و'لِّ ذهنك
الكامل لح�اتها وُمح�ًَّة في هللا جم�َع إخوتها وأخواتها. إنها تسعى إلى 'مال المحّ�ة �اخت�ارها 

ــــــــــــ  )، فتح�ُّه محّ�ًة حصرّة �اعت�اره 'ماَل األش�اِء 42: 10(َر لو » النصیب األصلح«هللا 'ـ
: 13متى (َر  24'لِّها، وتتّمم �محّ�ٍة له غیِر مشــــــروطة، و=روٍح من التخّلي �عرضــــــه اإلنجیل

، 'ي �ق�م 25وتكّرســـــه m الخیر األوحد» تقّدســــه«)، ذب�حَة 'لِّ خیر، أJ أن 23: 9؛ لو 45
هو وحَده في الصــــمت الدیرJّ الكلّي الهدوء، مالئًا إ�اه �'لمته وحضــــوره، فتســــتط�ع العروُس 

في ، 26»في الصـــالة المتواصـــلة والتو�ة التي تتَّســـم �الفرح«حقَّا أن تتكّرس لمن هو األوحد، 
.Jّسّر حبٍّ 'امٍل وحصر 

  
ًا بین واقع اعتزال العــالم ًا واعتزال 'ــلِّ  27لــذلــك، جمع التقلیــُد الروحــانيُّ األقــَدُم عهــدًا تلقــائ�ــّ 'ل�ــّ

نشاr رسولّي، وأسلوِب الح�اة هذا الذJ �ص�ح إشعاعًا صامتًا للحّب ولنعمٍة تف�ض في قلب 
ّ�ًا ة، یهدف الدیر �الضــــ�N، أكان مبنالعروس الخاف$. بهندســــته المعمارّة الخاصــــّ -الكن�ســــة

في م'ان قفٍر أم في قلب المدینة، إلى إنشـــاء فســـحٍة من االنفصـــال والخلوة والصـــمت حیث 



buscar más libremente a Dios y donde vivir no sólo para Él y con Él, sino 
también sólo de Él. 

 

Es pues necesario que la persona, libre de todo apego, inquietud o 
distracción, interior y exterior, unifique sus facultades dirigiéndolas a Dios 
para acoger su presencia en la alegría de la adoración y la alabanza. 

 

La contemplación llega a ser la bienaventuranza de los puros de corazón 
(Mt 5, 8). El corazón puro es el espejo límpido de la interioridad de la 
persona, purificada y unificada en el amor, en cuyo interior se refleja la 
imagen de Dios que allí mora; (28) es como un cristal terso, que iluminado 
por la luz de Dios emana su mismo esplendor. (29) 
 

A la luz de la contemplación como comunión de amor con Dios, la pureza 
del corazón tiene su máxima expresión en la virginidad del espíritu, porque 
exige la integridad de un corazón no sólo purificado del pecado, sino 
unificado en la tensión hacia Dios y que, por consiguiente, ama totalmente 
y sin división, a imagen del amor purísimo de la Santísima Trinidad, que 
ha sido llamada por los Padres « la primera Virgen ». (30) 

 

El desierto claustral es una gran ayuda para conseguir la pureza de corazón 
entendida en este sentido, porque limita a lo esencial las ocasiones de 
contacto con el mundo exterior, para que éste no irrumpa con sus variadas 
modalidades en el monasterio, turbando su clima de paz y de santa unidad 
con el único Señor y con las hermanas. De este modo la clausura elimina 
en gran medida la dispersión, proveniente de tantos contactos 
innecesarios, de una multitud de imágenes, que con frecuencia dan origen 
a ideas profanas y deseos vanos, y de informaciones y emociones que 
distraen de lo único necesario y disipan la unidad interior. « En el 
monasterio, todo se orienta a la búsqueda del rostro de Dios; todo tiende 
a lo esencial, porque es importante sólo lo que acerca a Él. El recogimiento 
monástico significa atención a la presencia de Dios: si uno se distrae en 
muchas cosas, se afloja el paso y se pierde de vista la meta ». (31) 

ُ�م'ن نشـــــــــداُن هللا �حرّة أوفر، وحیث ُ�عاش، ل�س فقN من أجل هللا ومعه، بل أ�ضـــــــــًا منه 
  وحَده.

'ّل إثارة، ومن 'ّل لهٍو، داخلّ�ًا  فمن الضـرورJّ إذن، وقد تحّرر اإلنسـان من 'لِّ ر=اr، ومن
 وخارجّ�ًا، أن یوّحد قُدراته 'ي یوّجهها نحو هللا فیتقبََّل حضوَره في َفرِح التعّبد والتسب�ح.

  
). القلُب النقيُّ هو مرآٌة صــــــاف�ٌة ل�اطنّ�ة 8: �5صــــــ�ح التأمل ســــــعادة القلوب النقّ�ة (َر متى 
 ،J؛ إنه 28في داخله، تنع'س صورة هللا، وُهللا �ق�مالشخص، وقد ُطّهر وُوّحد في الحّب، والذ
 .29'بّلوٍر صاٍف �غمره نوُر هللا ف�شعُّ البهاَء عینه

  
على ضـــوِء التأمل الذJ هو شـــر'ة حبٍّ مع هللا، تجد نقاوُة القلب أســـمى تحقیٍ$ لها في عّفة 

د الجهد ل لوغ هللا، بالذهن، ألنها تســـــــــتوجب نزاهة قلٍب، ل�س فقN برئًا من الخطیئة، بل موحَّ
 Jإذن قلٍب محبٍّ للغا�ة و=دون مقاســــمة، على صــــورة حبِّ الثالوث األقدس الكليِّ النقاوة الذ

 .30»العذراَء األولى«دعاه اآل�اء 
  

ُتعتبر البرُّة الدیرُّة مســاعدًا قّ�مًا المتالك طهارة القلب �حســب ذلك المفهوم، ألنها تحصــر، 
مع العـــالم الخـــارجّي، خوفـــًا من أن یجتـــاح العـــالُم في مـــا هو جوهرJٌّ فقN، فَرَص التعـــاطي 

الـدیَر، �ـالعـدیـد من الطرق، ومن أن �عّ'ر جوَّ الســــــــــــــالم واالتحاد المقّدس مع الرّب األوحد، 
ومع �اقي األخوات. وه'ذا �قصــــي الحصـــــُن، �قدٍر 'بیر، التشـــــتیَت الناجم عن االتصـــــاالت 

ة شـــــــ'ل مصـــــــدرًا متواترًا لألف'ار الدنیو�ّ العدیدة غیِر الضـــــــرورّة، وعن تعّدد الصـــــــَور التي ت
والرغ�اِت العق�مة واألن�اِء والتأثرات التي تصـــــــــرف عن الضـــــــــرورJّ األوحد وُتشـــــــــتِّت الوحدة 

ه 'لُّ شيء إلى ال�حث عن وجه الرّب. 'لُّ شيٍء ُ�عاد إلى ما هو «الداخلّ�ة.  في الدیر، یوجَّ
إذا ما الخشوُع الدیرJُّ من التنّ�ه لحضور هللا: فجوهرJّ، ألْن وحَده مهمٌّ ما �قرِّب منه. یتأّلف 

  .31»تشّتت اإلنساُن وراَء العدید من األش�اء ت�اطأت المسیرة وُفقد الهدف



La monja, apartada de las cosas externas en la intimidad de su ser, 
purificando el corazón y la mente mediante un serio camino de oración, 
de renuncia, de vida fraterna, de escucha de la Palabra de Dios y de 
ejercicio de las virtudes teologales, está llamada a conversar con el Esposo 
divino, meditando su Ley día y noche para recibir el don de la Sabiduría 
del Verbo y, bajo el impulso del Espíritu Santo, hacerse con Él una sola 
cosa. (32) 

 

Este anhelo de plena realización en Dios, en una ininterrumpida nostalgia 
del corazón que con deseo incesante se dirige a la contemplación del 
Esposo, alimenta el compromiso ascético de la monja. Embargada 
completamente de su belleza, encuentra en la clausura su morada de 
gracia y la bienaventuranza anticipada de la visión del Señor. Acrisolada 
por la llama purificadora de la presencia divina, se prepara a la 
bienaventuranza plena entonando en su corazón el canto nuevo de los 
salvados, sobre el Monte del sacrificio y del ofrecimiento, del templo y de 
la contemplación de Dios. 

 

Por consiguiente, también la disciplina de la clausura, en su aspecto 
práctico, debe ser tal que permita la realización de este sublime ideal 
contemplativo, que implica la totalidad de la entrega, la integridad de la 
atención, la unidad de los sentimientos y la coherencia de los 
comportamientos. 

 

Participación de las monjas de vida íntegramente contemplativa  
en la comunión y misión de la Iglesia 

En la comunión de la Iglesia 

6. Las monjas de clausura, por su llamada específica a la unión con Dios 
en la contemplación, se insertan plenamente en la comunión eclesial, 
haciéndose signo singular de la unión íntima con Dios de toda la 
comunidad cristiana. Mediante la oración, particularmente con la 
celebración de la liturgia y su ofrecimiento cotidiano, interceden por todo 
el pueblo de Dios y se unen a la acción de gracias de Jesucristo al Padre 
(cf. 2 Co 1, 20; Ef 5, 19-20). 

ع الراه�ة في صــــــم�م '�انها، �عیدًا عن األشــــــ�اء الخارجّ�ة، وتنّقي قلبها وذهنها  وف�ما تتخشــــــّ
تّ�ة، 'الم هللا، وممارسٍة للفضائل الالهو �مسیرة صالٍة جـاّدة وتخلٍّ وح�اٍة أخوّ�ة وٕاصغاٍء إلى 

تُـدعى إلى التحــّدث مع العرس اإللهّي، متــأّملـًة في شــــــــــــــرعتــه ل�ًال ونهـارًا حتى تنـاَل موه�ــة 
 .32الكلمة فتّتحد �ه �قّوٍة من الروح القدس

  
وفي توٍق من القلـب متواصــــــــــــــل یـدأب على التـأمِل في العرس برغ�ٍة ال تنقطع، �غّذJ ظمُأ 

نة النس'ّي. وف�ما �غمرها حبُّ هللا تجد في الحصن قواَم االكتمال  في هللا جهَد الراه�ة المحصَّ
النعمة والسعادة المسَ�قة الناجمة عن رؤ�ة السّید. وٕاذ ترهفها شعلُة الحضور اإللهّي المنّق�ة، 
تســـــــتعّد للســـــــعادة الكاملة، بإنشـــــــادها في قلبها نشـــــــید المخلَّصـــــــین الجدید، في جبل الذب�حة 

 لقر=ان، في ه�'ل هللا والتأّمل ف�ه.وا

  
و�النتیجة، یجب أن �'ون نظاُم الحصـــــــــــــن، �مظهره العملّي، على قدٍر �ســـــــــــــّهل تحقیَ$ هذا 
الهدف الســـامي في التأمل الذJ �فرض تمام التكّرس وملَء الوعي ووحدَة العواطف وتناســـَ$ 

 التصّرفات.
  

رف    كن�سة ورسالتهافي شر�ة المشار�ة راه�ات الح�اة التأملّ�ة الصِّ

  في شر�ة الكن�سة

نات أنفسهنَّ في ملِء 6 .   �الدعوة الممّیزة إلى االتحاد �اm في التأمل تجد الراه�ات المحصَّ
الشــر'ة مع الكن�ســة، و�صــ�حَن عالمًة فردًة للوحدة الحم�مة القائمة بین الجماعة المســ�حّ�ة 

ة، تبتهــل الراهوهللا. �ـالصــــــــــــــالة، و�ـاألخّص �ـاالحتفــال اللیترجّي، و= �ــاُت تقــدمــة الــذات الیوم�ــّ



 

 

 

 

La misma vida contemplativa es, pues, su modo característico de ser 
Iglesia, de realizar en ella la comunión, de cumplir una misión en beneficio 
de toda la Iglesia. (33) A las contemplativas de clausura no se les pide por 
tanto que hagan comunión participando en nuevas formas de presencia 
activa, sino más bien que permanezcan en la fuente de la comunión 
trinitaria, viviendo en el corazón de la Iglesia. (34) 

 

La comunidad de clausura es además una óptima escuela de vida fraterna, 
expresión de auténtica comunión y fuerza que lleva a la comunión. (35) 

 
Gracias al amor recíproco, la vida fraterna es el espacio teologal en el que 
se experimenta la presencia mística del Señor resucitado: (36) en espíritu 
de comunión, las monjas comparten la gracia de la misma vocación con 
los miembros de su propia comunidad, ayudándose recíprocamente para 
caminar unidas y avanzar juntas, concordes y unánimes, hacia el Señor. 

 

Las monjas comparten con los monasterios de la misma Orden el empeño 
de crecer en la fidelidad al carisma específico y al propio patrimonio 
espiritual, colaborando para ello, si es necesario, en los modos previstos 
por las Constituciones. 

 

En virtud de su misma vocación, que las sitúa en el corazón de la Iglesia, 
las monjas se comprometerán de modo particular a « sentir con la Iglesia 
», con la adhesión sincera al Magisterio y la obediencia incondicional al 
Papa. 

 

 

ناُت من أجل جم�ع شـعب هللا وّتحدَن �صـالة الشـ'ر التي یرفعها �سوُع المس�ح إلى  المحصـَّ
 ).20-19: 5؛ أف 20: 1'و  2أب�ه (َر 

  
فالح�اة التأملّ�ة نفُسها هي، إذن، طرقتهنَّ الممیَّزة �أن �'نَّ 'ن�سة، وأن �حّققَن فیها الشر'ة، 

. لذلك ال ُ�طلب من راه�ات الح�اة التأملّ�ة �33'ّملَن رســــــــــالًة لصــــــــــالح الكن�ســــــــــة جمعاءوأن 
نات أن �شــتر'َن في أشــ'اٍل جدیدة للحضــور العملّي، بل أن �الزمَن مصــدَر الشــر'ة  المحصــَّ

 .34الثالوثّ�ة، ب�قائهنَّ في قلب الكن�سة

  
وّ�ة، وتعبیٌر عن الشـــــر'ة عالوًة على ذلك، الجماعة الدیرّة هي أفضـــــل مدرســـــة للح�اة األخ

 .35الحق�قّ�ة، وقـوُة انجذاٍب نحو الشر'ة

  
�فضـــــل الحّب المت�اَدل، ُتعتبر المحّ�ة األخوّ�ة مجاًال الهوتّ�ًا یختبر ف�ه اإلنســـــاُن الحضـــــوَر 

: و=روٍح من الشــر'ة، تتقاســـم الراه�ات نعمَة الدعوة 36الســّرJَّ للربِّ الناهض من بین األموات
، �ساعُد �عضهنَّ �عضًا، للسیر معًا والتقّدم نحو الرّب، مّتحداٍت  نفِسها مع أعضاءِ  جماعتهنَّ

  و=رأJٍ واحد.
مع ســــــــــــــائر أد�ـار الرهبنـة، تتقـاســــــــــــــم الراه�ـاُت االلتزاَم �النموِّ في األمانة لموهبتهّن الممیِّزة، 

ي تولتراثهنَّ الروحّي، �المســــــــــــاهمة �عضــــــــــــهنَّ مع �عض، إذا لزم األمر، وفقًا لألســــــــــــالیب ال
 تلحظها القوانین.

  
ٍة  ها التي تضـــــعهنَّ في قلب الكن�ســـــة، یلتزمَن �طرقٍة خاصـــــّ و�مقتضـــــى دعوة الراه�ات نفســـــِ

، �التقّبل الصـادق لتعل�م السلطة الكنسّ�ة و�طاعٍة لقداسة ال�ا�ا غیِر »الشـعوَر مع الكن�سـة«
  مشروطة.



En la misión de la Iglesia 

7. « La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera »; (37) 
por ello, la misión es esencial también para los Institutos de vida 
contemplativa. (38) Las monjas de clausura la viven permaneciendo en el 
corazón misionero de la Iglesia mediante la oración continua, la oblación 
de sí mismas y el ofrecimiento del sacrificio de alabanza. 

 

De este modo, su vida se convierte en una misteriosa fuente de fecundidad 
apostólica (39) y de bendición para la comunidad cristiana y para el mundo 
entero. 

 

La caridad, infundida en los corazones por el Espíritu Santo (cf. Rm 5, 5), 
convierte a las monjas de clausura en cooperadoras de la verdad (cf. Jn 3, 
8), partícipes de la obra de la Redención de Cristo (cf. Col 1, 24) y, 
uniéndolas vitalmente a los demás miembros del Cuerpo Místico, hace 
fecunda su vida, ordenada enteramente a la consecución de la caridad, en 
beneficio de todos. (40) San Juan de la Cruz escribe que, « es más precioso 
delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho 
hace a la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas cosas 
». (41) En el asombro de su espléndida intuición, S. Teresa del Niño Jesús 
afirma: « ... entendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón 
está ardiendo en amor. Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar 
a los miembros de la Iglesia... Sí, he hallado mi propio lugar en la Iglesia... 
en el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor ». (42) 

 
La convicción de la santa de Lisieux es la misma de la Iglesia, expresada 
repetidamente por el Magisterio: « La Iglesia está firmemente convencida, 
y lo proclama con fuerza y sin vacilar, de que hay una relación íntima entre 
oración y difusión del Reino de Dios, entre oración y conversión de los 
corazones, entre oración y aceptación fructuosa del mensaje salvador y 
sublime del Evangelio ». (43) 

 

  في رسالة الكن�سة

، لذلك فالرســـــــالة هي أ�ضـــــــًا من 37»لّ�ةالكن�ســـــــة، في حّجها، هي، �طب�عتها، رســـــــو .   «7
ســـــات الح�اة التأملّ�ة نات �حّققَنها �م'وثهنَّ في قلب الكن�ســـــة 38ضـــــرورّات مؤســـــّ . والمحصـــــَّ

 الرسالّي، �الصالة المتواترة، وتقدمة ذواتهنَّ وتأد�ة ذب�حـة التسب�ح.
  

عَة المس�حّ�ة والعالَم ولبر'ٍة تعمُّ الجما 39ه'ذا تصـ�ح ح�اُتهنَّ ینبوعًا سـّرًّا للخصـب الرسوليّ 
 �أسره.

  
ها الروُح القدس في القلوب (َر روم  )، التي تجعل من الراه�ات 5:5هي المحّ�ة، التي �ف�ضــــُ

). 24: 1)، ومشار'اٍت في عمل فـــــــداِء المس�ح (َر 'و 8یو  3أعوانًا في [نشـــــــر] الحّ$ (َر 
ب الســـــّرJّ اآلخرن، ُتخصـــــوالمحّ�ة إذ تضـــــمُّ الراه�ات، �طرقة حیوّ�ة، إلى أعضـــــاء الجســـــد 

ة، لخیر الجم�ع ًا القتنــاء المح�ــّ في الحق�قــة، إن ذّرًة من الحــّب « .40ح�ــاَتهنَّ الم'رَّســـــــــــــــة 'ل�ــّ
ــــن عند هللا وذاُت منفعٍة أكبَر للكن�سة من 'لِّ األعمال األخر\ مجتمعةً  ، »الصافي هي ألثمـ

�ســــــوع تؤ'د في دهشــــــة . والقد�ســــــة ترز الطفل 41على حدِّ ما 'تب القد�س یوحنا الصــــــلیب
ها العجیب قائلًة:  فهمُت أن للكن�ســــــــة قل�ًا وأن هذا القلَب �ضــــــــطرم حّ�ًا. وفهمُت أن «حْدســــــــِ

] …] أجل لقد وجدُت موضــعي، في الكن�ســة، […الحبَّ وحَده 'ان �حّرك أعضــاَء الكن�ســة [
 .42»في قلب الكن�سة، أّمي، أكوُن الحبّ 

  
ة: ُة الكن�ســــــة التي عّبرت عنها مرارًا الســــــلطُة التعل�م�ّ ما َوَعته قّد�ســــــُة لیزو هو أ�ضــــــًا قناع

تعي الكن�ســــــــــة تماَم الوعي، وهذا ما تعلنه بدون ترّدد، أن ر=اطًا حم�مًا قائٌم بین الصــــــــــالة «
وانتشـــــــــار ملكوِت هللا، بین الصـــــــــالة وارتداد القلوب، بین الصـــــــــالة والتقّبل المثمر لل�شـــــــــر\ 

  .43»اإلنجیلّ�ة التي تخّلص وترفع



La aportación concreta de las monjas a la evangelización, al ecumenismo, 
a la extensión del Reino de Dios en las diversas culturas, es 
eminentemente espiritual, como alma y fermento de las iniciativas 
apostólicas, dejando la participación activa en las mismas a quienes 
corresponde por vocación. (44) 

 

Además, quien llega a ser absoluta propiedad de Dios se convierte en don 
de Dios para todos, por esto su vida « es verdaderamente un don que se 
coloca en el centro del misterio de la comunión eclesial, acompañando la 
misión apostólica de cuantos trabajan para anunciar el Evangelio ». (45) 

 

Como reflejo e irradiación de su vida contemplativa, las monjas ofrecen a 
la Comunidad cristiana y al mundo de hoy, necesitado más que nunca de 
auténticos valores espirituales, un anuncio silencioso y un testimonio 
humilde del misterio de Dios, manteniendo viva de este modo la profecía 
en el corazón esponsal de la Iglesia. (46) 

 

Su existencia, totalmente entregada al servicio de la alabanza divina en la 
gratuidad plena (cf.Jn 12, 1-8), proclama y difunde por sí misma la 
primacía de Dios y la trascendencia de la persona humana, creada a su 
imagen y semejanza. Es, pues, una invitación para todos a « aquella celda 
del corazón en la que cada uno está llamado a vivir la unión con el Señor 
». (47) 

 

Viviendo en la presencia y de la presencia del Señor, las monjas significan 
una especial anticipación de la Iglesia escatológica, pues, fijas en la 
posesión y en la contemplación de Dios, « prefiguran visiblemente la meta 
hacia la cual se dirige la entera comunidad eclesial que, entregada a la 
acción y dada a la contemplación, se encamina por las sendas del tiempo 
con la mirada fija en la futura recapitulación de todo en Cristo ». (48) 

 

 

 

مســـاهمة الراه�ات الحســـّ�ة في الت�شـــیر والحر'ة المســـ'ونّ�ة ونمّو ملكوت هللا في مختلف إن 
الثقافات هي أسمى ما تكون المساهمة الروحّ�ة، �صفتها روَح الم�ادرات الرسولّ�ة وخمیرتها، 

 .44بید أن المشار'ة العملّ�ة هي من اختصاص الذین تعود إلیهم من جّراِء دعوتهم

  
ــــــــــــــــــًة من هللا إلى الجم�ع، لهذا الســـــبب فالح�اة و�ما أنَّ ما ُ�صـــــ �ح ُملكًا m مطلقًا ُ�مســـــي هبـ

تشــّ'ل حقًا ه�ًة تترّ'ز في قلب ســّر الشــر'ة الكنســّ�ة وتراف$ المهّمة الرســولّ�ة للذین �شــَقون «
 .45»في إعالن �شر\ اإلنجیل

  

م، الذJ هو لعالم الیو و'انع'اٍس وٕاشـــعاٍع للح�اة التأملّ�ة، تقّدم الراه�ات للجماعة المســـ�حّ�ة و 
أحوُج ما �'ون إلى قَ�ٍم روحّ�ة حق�قّ�ة، إعالنًا صـامتًا وشـهادًة متواضعة لسّر هللا، محاِفظاٍت 

 .46ه'ذا و�طرقٍة حّ�ٍة على النبّوة في قلب الكن�سة الُعرسيّ 

  
وَتف�ُض  )، ُتعلن8-1: 12إن ح�اتهنَّ الم'رَّسة 'لّ�ًا للتسب�ح اإللهّي في مجانیـّة تاّمة (َر یو 

بذاتها أولّ�َة هللا وسموَّ الكائِن ال�شرJّ، المخلوِق على صورته ومثاله. إنها إذن تذ'یٌر للجم�ع 
 .47»بهذه الخلّ�ة من القلب التي ُیدعى 'لُّ إنساٍن إلى أن �ح�ا فیها اتحاَده �الربّ «

 

  
ًا لكن�ســــــ آخر  ةوتشــــــّ'ل الراه�اُت �ح�اتهنَّ في حضــــــور الرّب ومن حضــــــوره اســــــت�اقًا خاصــــــّ

رئّ�ة، �الهدِف �طرقة م«األزمان، التي تقف ثابتًة راسخًة �امتالكها هللا والتأّمل ف�ه، مذّ'ــــــــــرًة 
الذJ �صــــبو إل�ه مجمُل الجماعة الكنســــّ�ة، هذه الجماعة التي تســــیر في دروب هذا الزمن، 

لدهر اآلتي احارًَّة في العمل ومسـترسـلًة إلى التأّمل، شاخصًة �أنظارها إلى ما سوف یتمُّ في 
  .48»من تجّدد األش�اِء 'لِّها في المس�ح

 

 



El monasterio en la Iglesia local 

 

8. El monasterio es el lugar que Dios custodia (cf. Za 2, 9); es la morada 
de su presencia singular, a imagen de la tienda de la Alianza, en la que se 
realiza el encuentro cotidiano con Él, donde el Dios tres veces Santo ocupa 
todo el espacio y es reconocido y honrado como el único Señor. 

 

Un monasterio contemplativo es un don también para la Iglesia local, a la 
que pertenece. Representando su rostro orante, hace más plena y más 
significativa su presencia de Iglesia. (49) Se puede parangonar una 
comunidad monástica con Moisés, que en la oración determina la suerte 
de las batallas de Israel (cf. Ex 17, 11), y con el centinela que vigila en la 
noche esperando el amanecer (cf. Is 21, 6). 

 

El monasterio representa la intimidad misma de una Iglesia, el corazón, 
donde el Espíritu siempre gime y suplica por las necesidades de toda la 
comunidad y donde se eleva sin descanso la acción de gracias por la Vida 
que cada día Él nos regala (cf. Col 3, 17). 

 

Es importante que los fieles aprendan a reconocer el carisma y el papel 
específico de los contemplativos, su presencia discreta pero vital, su 
testimonio silencioso que constituye una llamada a la oración y a la verdad 
de la existencia de Dios. 

 

Los Obispos, como pastores y guías de todo el rebaño de Dios, (50) son 
los primeros custodios del carisma contemplativo. Por tanto, deben 
alimentar la Comunidad contemplativa con el pan de la Palabra y de la 
Eucaristía, proporcionando también, si es necesario, una asistencia 
espiritual adecuada por medio de sacerdotes preparados para ello. Al 
mismo tiempo, han de compartir con la Comunidad misma la 
responsabilidad de vigilar para que, en la sociedad actual inclinada a la 
dispersión, a la falta de silencio y a los valores aparentes, la vida de los 

  الدیُر في الكن�سة المحلّ�ة

ه هللا (َر زك 8 )؛ إنه مســـ'ن حضـــوره الخاّص، على 9: 2.   الدیُر هو الم'اُن الذJ �حرســـُ
ـــــأل الم'ان  مثال خ�اِء العهد، الذJ یتمُّ ف�ه اللقاُء الیوميُّ معه، وحیث ُهللا الثالثّي التقد�س �مـ

 ه وحیث ُ�عترُف �ه و�'رَّم 'السّید األوحد.'لَّ 
  

ــــــــــــــة المحلّ�ة التا�ع لها. و=تمثیلِه الوجَه المصــّلَي  �شـّ'ل دیُر الح�اة التأملّ�ة أ�ضـًا ه�ًة للكن�ســـ
. �م'ُن أن 49لهذه الكن�ســة، فإنه یجعل حضــوَرها الخاّص ''ن�ســٍة وافَر الكمال و�الَغ المعنى

Jٌة �موســى الذَم نتائَج معارِك إســرائیل (َر خر تشــ�َّه جماعٌة دیرّ )، 11: 17، �صــالته، حســَ
 ).6: 21و�الخفیر الذJ �سهر ل�ًال، في انتظار الفجر (َر أش 

  
ل على  ها لضــــمیر 'ن�ســــة، �مّثل القلَب الذJ ف�ه یئنُّ الروُح وتوســــّ �مّثل الدیر األعماَق نفســــَ

آJُ الشــــــــــــــ'ران على الح�اة  الدوام من أجل حاجات الجماعة 'ّلها، وحیث ُترفع، بدون توّقفٍ 
 ).17: 3التي یهبنا إّ�اها 'لَّ یوم (َر 'و 

  

ة ودوِرهم الممیَّز،  من المهّم أن یتعّلم المؤمنون االعتراَف �موه�ـــــة ره�ـــــان الح�ـــــاة التـــــأمل�ـــــّ
وحضوِرهم الكتوم ولكن الحیوJّ، وشهادِتهم الصامتة التي تش'ل 'لُّها دعوًة إلى الصالة وٕالى 

 .حق�قة وجود هللا
  

، هم المؤتمنون األولون على موه�ة 50األساقفة، �صفتهم رعاًة ومعّلمي الكمال لقط�ع هللا 'ّله
الح�ـاة التـأملّ�ة، فعلیهم إذن أن �غذُّوا الجماعَة التأملّ�َة بخبز الكلمة واإلفخارســــــــــــــّت�ا، موّفرن 

ي الوقت لخدمة. وفأ�ضـًا، إذا لزم األمر، حضـورًا روحّ�ًا مناسـ�ًا بواسطة 'هنة مهیَّئین لهذه ا
عینه، یتقاســم األســاقفُة مع الجماعة نفســها مســؤولّ�َة الســهر على أن ت�قى ح�اُة األد�ار التي 
�غّذیها الروُح القدس، موّجهًة حق�قًة و�الكلّ�ة نحو التأمل في هللا، وســــــــN المجتمع الحاضــــــــر 

 .الساعي إلى التشّتت، وانعدام الصـمت، والذJ یتمّسك �المظاهر السطحّ�ة



monasterios, sostenida por el Espíritu Santo, permanezca auténtica y 
enteramente orientada a la contemplación de Dios. 

Solamente en la perspectiva de la verdadera y fundamental misión 
apostólica que les es propia, que consiste en el « ocuparse sólo de Dios », 
los monasterios pueden acoger, en la medida y según las modalidades que 
convengan a su espíritu y a las tradiciones de la propia familia religiosa, a 
cuantos desean beber de su experiencia espiritual o participar en la oración 
de la Comunidad. Se ha de mantener, sin embargo, la separación material 
de modo que sea una llamada al significado de la vida contemplativa y una 
custodia de sus exigencias, en conformidad con las Normas sobre la 
clausura del presente Documento. (51) 

 

Con ánimo libre y acogedor, « en las entrañas de Cristo », (52) las monjas 
llevan en el corazón los sufrimientos y las ansias de cuantos recurren a su 
ayuda y de todos los hombres y mujeres. Profundamente solidarias con 
las vicisitudes de la Iglesia y del hombre de hoy, colaboran espiritualmente 
en la edificación del Reino de Cristo para que « Dios sea todo en todo » 
(1 Co15, 28). 

 

PARTE II 

LA CLAUSURA DE LAS MONJAS 

 

9. Los monasterios dedicados a la vida contemplativa han reconocido en 
la clausura, desde el comienzo y de manera particularísima, una ayuda 
bien probada para realizar su vocación. (53) Las especiales exigencias de 
la separación del mundo han sido, pues, acogidas por la Iglesia y 
ordenadas canónicamente para el bien de la vida contemplativa misma. 
Por tanto, la disciplina de la clausura es un don, puesto que tutela el 
carisma fundacional de los monasterios. 

Cada Instituto contemplativo debe mantener fielmente su forma de 
separación del mundo. Esta fidelidad es fundamental para la existencia de 
un Instituto, el cual, en realidad, sólo subsiste mientras mantiene la 
adhesión a los pilares del carisma original. (54) Por eso, la renovación vital 

 

  
، » �اm وحدهتهتمَّ «إذا تطّلعت األد�ار فقN إلى المهّمة الرســولّ�ة الحق�قّ�ة واألســاســّ�ة في أن 

�القدر الالزم ووفقًا للطرق التي تتواف$ وروَح أســـــــــرتها الره�انّ�ة وتقلیَدها، فإنها تســـــــــتط�ع أن 
وا في صـــــالة 'تتقّبل الذین یرغبون في أن ینهلوا من معین خبرتها الروحّ�ة، أو في أن �شـــــتر 

ّي [بین الجماعة والرّواد] �حیث إنه  الجماعة. إّال أنه یجب المحافظة على الفصـــــــــــل الحســـــــــــّ
�'ون تذ'یرًا �معنى الح�اة التأملّ�ة وحما�ًة لمتطّل�اتها، وفقًا ألنظمة الوث�قة الحاضــــــرة �شــــــأن 

 .51الحصن
  

نَّ أوجـاَع وهموَم ، تحمـُل الراه�ـاُت في قلو=ه52»�حنـان المســــــــــــــ�ح«و=روٍح حّرٍة ومضــــــــــــــ�ـافـٍة، 
، وأوجاَع وهموَم جم�ع الرجال والنســــــاء. و=تضــــــامٍن  األشــــــخاص الذین یلجأون إلى معونتهنَّ
وثی$ مع ح�اِة الكن�ســـة وٕانســـاِن الیوم، ُتســـهم الراه�ات روحّ�ًا في تشـــیید ملكوت المســـ�ح 'ي 

  ).28: 15'و  1» (�'ون ُهللا 'الz في الكلّ «
 

  القسم الثاني
  حصُن الراه�ات

ٍة للغا�ة، اعتبرت األد�اُر الم'رَّســـــــُة للح�اة التأملّ�ة الحصـــــــَن 9 .   منذ البدِء و�طرقٍة خاصـــــــّ
ة التي تتعّل$ �االنفصـــــال عن 53مســـــاعدًا حصـــــینًا إلتمام دعوتها . لذلك فالمتطلَّ�ات الخاصـــــّ

الحصـــن  مالعالم قد تقّبلتها الكن�ســـة ونّظمتها قانونّ�ًا لخیر الح�اة التأملّ�ة نفســـها. �شـــّ'ل نظا
ست األد�ار.  إذن ه�ًة ألنه �حافl على الموه�ة الخاّصة التي َأسَّ

  
سـات الح�اة التأملّ�ة أن تحافl �أمانٍة على أسلوب انفصالها عن  سـة من مؤسـّ فعلى 'لِّ مؤسـّ
ســــــة التي ال تثبت حّقًا إّال �قدر ما تعتن$  العالم. وتلك األمانة هي في أســــــاس وجود المؤســــــّ



de los monasterios está esencialmente vinculada con la autenticidad de la 
búsqueda de Dios en la contemplación y de los medios para conseguirla, 
y se debe considerar genuina cuando recupera su primitivo esplendor. 

 

 

El cometido, la responsabilidad y el gozo de las monjas consiste en 
comprender, custodiar y defender con firmeza e inteligencia su especial 
vocación, salvaguardando la identidad del carisma específico frente a 
cualquier presión interna o externa. 

 

 

La clausura papal 

10. « Los monasterios de monjas de vida íntegramente contemplativa 
deben observar la clausura papal, es decir, según las normas dadas por la 
Sede Apostólica ». (55) 

 
Puesto que una entrega a Dios, estable y vinculante, expresa más 
adecuadamente la unión de Cristo con la Iglesia, su Esposa, la clausura 
papal, con su forma de separación particularmente rigurosa, manifiesta y 
realiza mejor la completa dedicación de las monjas a Jesucristo. Es el 
signo, la protección y la forma (56) de la vida íntegramente contemplativa, 
vivida en la totalidad del don, que comprende la integridad no sólo 
intencional, sino real, de manera que Jesús sea verdaderamente el Señor, 
la única nostalgia y la única bienaventuranza de la monja, exultante en la 
espera y radiante en la contemplación anticipada de su rostro. 

 
Para las monjas, la clausura papal significa un reconocimiento específico 
de vida íntegramente contemplativa femenina, que desarrollando dentro 
del monacato la espiritualidad de las nupcias con Cristo, se hace signo y 
realización de la unión exclusiva de la Iglesia Esposa con su Señor. (57) 

. لذلك یرت�N َتجّدُد األد�ار الحیوJّ جوهراz �صدق ُنشدان 54للموه�ة األصیلة النقاrَ األساسّ�ةَ 
هللا في التأمل، و�األســــالیب المســــتخَدمة للحصـــــول عل�ه. ومن الطب�عّي حینئٍذ أن نعتبر أنه 

 بإم'انه أن �عید إلیها البهاَء األول.

  
ة َن دعوتهنَّ الخاصـــــــــــّ ومن واجب الراه�ات ومســــــــــؤولیتهنَّ ومن أســــــــــ�اب الفرح لهنَّ أن �فهم

و�حافظَن علیها ودافعَن عنها �حزٍم وذ'اٍء، �صــــــ�انة ُهوّ�ة موهبتهنَّ الممیَّزة من 'ّل تجاذٍب 
 داخليٍّ أو خارجّي.

  

  الحصن ال�ابو3ّ 

10»  . ،Jّعلى الحصن ال�ابو lأد�ار الراه�ات الم'رَّسة حصرًا للح�اة التأملّ�ة یجب أن تحاف
 .55»ضعها الكرسيُّ الرسوليّ أJ أن تطّب$ النظم التي و 

  
�ما أن قر=انًا m ثابتًا وملزمًا �عبِّر �أفضِل الطرق عن اتحاد المس�ح �الكن�سة عروسه، 'ذلك 
الحصـــن ال�ابوJّ �ما �شـــّ'ل من انفصـــاٍل 'ليِّ الصـــرامة �ظهُر و�حّق$ �طرقٍة أفضـــل تكرُّس 

لح�اة تأملّ�ة ِصرف، ُتعاش  56ش'لالراه�ات الكامل ل�سوع المس�ح. إنـه العالمة والحما�ة. وال
 ، �'امل العطاء، 'ماٍل ل�س �النّ�ة فحســـــــــــب بل �الحق�قة، �حیث إن �ســـــــــــوع �'ون حّقًا الربَّ
واُألمن�َة الوحیدَة والســــــــــعادة الوحیدة للراه�ة التي تتهّلل في االنتظار، وتشــــــــــعُّ نورًا في التأّمل 

 المسَب$ لوجهه.

  
الذJ  ترافًا بتمایز الح�اة النســـــــائّ�ة الم'ّرســـــــة 'لّ�ًا للتأملوالحصـــــــُن ال�ابوJُّ �عني للراه�ات اع

، وذلك �ما �قمَن �ه �57صـــ�ح عالمًة وتحق�قًا لالتحاد الحصـــرJّ للكن�ســـة العروِس مع ســـّیدها
  من تنم�ٍة لروحانّ�ة الُعرس مع المس�ح، بخاصٍة داخل الح�اة الره�انّ�ة.



Una separación real del mundo, el silencio y la soledad, expresan y 
salvaguardan la integridad e identidad de la vida únicamente 
contemplativa, para que sea fiel a su carisma específico y a las sanas 
tradiciones del Instituto. 

 

El Magisterio de la Iglesia ha reiterado varias veces la necesidad de 
mantener fielmente este género de vida, que es para la Iglesia una fuente 
de gracia y de santidad. (58) 

 

11. La vida íntegramente contemplativa, para ser considerada como 
clausura papal, debe estar ordenada única y totalmente a conseguir la 
unión con Dios en la contemplación. 

 

Un Instituto es considerado de vida íntegramente contemplativa si: 

 
a) sus miembros orientan toda su actividad interior y exterior a la 
constante e intensa búsqueda de la unión con Dios; 

 
b) excluye compromisos externos y directos de apostolado, aunque sea de 
manera limitada, y la participación física en acontecimientos y ministerios 
de la comunidad eclesial, (59) que, consiguientemente, no ha ser 
solicitada, puesto que representaría un antitestimonio de la verdadera 
participación de las monjas en la vida de la Iglesia y de su auténtica misión; 

 

c) pone en práctica la separación del mundo de manera concreta y eficaz, 
(60) no simplemente simbólica. Cualquier adaptación de las formas de 
separación del exterior debe hacerse de modo que « se mantenga la 
separación material » (61) y debe ser sometida a la aprobación de la Santa 
Sede. 

 

ِة فقN اُد تعّبُر عن 'مال وُهّو�ة الح�اِة الم'رَّســاالنفصــاُل الحق�قيُّ عن العالم والصــمُت واالنفر 
سة الممّیزة ولتقالیدها الصالحة.  للتأمل وتحافـlُ علیها، �غ�ة أن ت�قى أمینًة لموه�ة المؤسَّ

  
ولقد أّكدت الســـلطُة التعل�مّ�ُة في الكن�ســـة مرارًا ضــــرورَة المحافظة �أمانٍة على هذا النوع من 

 .58نبوَع نعمٍة وقداسةالح�اة الذJ �شّ'ل للكن�سة ی

  

ه فقN و�التمام 11 .  ولكي ُتعتبر الح�اُة الم'رَّســــــُة 'لّ�ًا للتأمل حصــــــنًا �ابوّ�ًا، یجب أن تتوجَّ
 لتحقی$ االتحاد مع هللا في التأمل.

  
سٌة م'رَّسًة للح�اة التأملّ�ة التاّمة:  ُتعتبر مؤسَّ

  
ى ال�حث الحثیث والدائم عن إذا وّجه أعضـــــــــاؤها 'لَّ نشـــــــــاطهم، الداخلّي والخارجّي، إل  -أ

.mاالتحاد �ا 

  
ـــــــــة حتى ال�س�طَة منها، والمشار'َة الفعلّ�ة  -ب إذا أقصت المهامَّ الرسولّ�ة الخارجّ�ة والداخلّیـ

؛ یجب أّال ُتســـــــتجد\ تلك المشـــــــار'ة ألن في ذلك 59في أحداث الجماعة الكنســـــــّ�ة وخدماتها
ة لشهـادة مشار'ة الراه�ات الحق�  ة.قّ�ة في ح�اة الكن�سة ولرسالتهنَّ األصیلمخالفًة مضادَّ

  
�ٍة وناجعة -ج ول�س فقN �طرقٍة رمزّة. و'لُّ  60إذا تمَّ االنفصـــــــــاُل عن العالم �طرقٍة حســــــــــّ

اٍل ُ�حاَفlُ دائمًا على انفصـــــــــــ«تكّیف في أنماr االنفصـــــــــــال عن الخارج یجب أن یتمَّ �حیث 
 ، وأن یخضع لموافقة الكرسّي الرسولّي.61»محسوس



Clausura según las Constituciones 

 

12. Los monasterios de monjas que profesan la vida contemplativa, pero 
asocian a la función primordial del culto divino alguna obra apostólica o 
caritativa, no siguen la clausura papal. 

 

Estos monasterios mantienen con todo cuidado su fisonomía principal o 
predominantemente contemplativa, empeñándose sobre todo en la 
oración, la ascesis y el ardiente progreso espiritual, así como en la 
esmerada celebración de la liturgia, la observancia regular y la disciplina 
de la separación del mundo. En sus Constituciones establecen una clausura 
adecuada a su propia índole y según las sanas tradiciones. (62) 

 

La Superiora puede autorizar las entradas y salidas según las normas del 
derecho propio. 

 

Los monasterios de monjas de antigua tradición monástica 

 

13. Los monasterios de monjas de venerable tradición monástica, (63) que 
se manifiesta en varias formas de vida contemplativa, cuando se dedican 
íntegramente al culto divino con una vida escondida dentro de los muros 
del monasterio, observan la clausura papal; si asocian a la vida 
contemplativa alguna actividad en favor del pueblo de Dios o practican 
formas más amplias de hospitalidad de acuerdo con la tradición de la 
Orden, definen su clausura en las Constituciones. (64) 

 
Respetando su propia identidad, cada monasterio o Congregación 
monástica sigue la clausura papal o la define en las Constituciones. 

 

 

  صُن �موجب الفرائضالح

.  ال �طّب$ مبـدُأ الحصــــــــــــــن ال�ابوJّ على أدیرة الراه�ات اللواتي ینُذرَن مماَرســــــــــــــة الح�اة 12
التأملّ�ة، ولكنهنَّ یر=طَن، إلى مهاّم الع�ادة اإللهّ�ة األولى، �عَض النشــــــــــاطات الرســــــــــولّ�ة أو 

 الخیرّة.

امها قبل 'ّل األســـاســـّي أو الغالبّي، �التز تحافl تلك األد�اُر بت�ّقlٍ 'بیر على طاَ�عها التأملّي 
، واالحتفاالِت اللیترجّ�ة المتقنة، والتقّیَد �القانون،  شيٍء الصالَة والُنسَك والتقّدَم الروحيَّ الحارَّ
َنَن االنفصــال عن العالم. وعلیها أن تحّدد في فرائضـها حصــنًا یتناســب وطاَ�عها الخاّص  وسـُ

 .62ووفقًا لتقالیدها الصالحة

  
  م'ن الرئ�سة أن تسمح �الدخول إلى الدیر والخروج منه، ط�قًا لنظم الشرع الخاّص.و�
 
 

  أد�اُر الراه�ات ذاُت التقلید الره�انّي القد�م

، الذJ �عبَّر عنه �مختلف 63.  عنـدما تتكرَُّس أد�اُر الراه�ات ذاُت التقلید الره�انّي الجلیل13
د�ار تقترن �الح�اة الخفّ�ة داخل أســــوار الدیر، تلك األ طرق الح�اة التأملّ�ة، 'لّ�ًا لع�ادٍة إلهّ�ة

تمارس الحصـــــن ال�ابوJّ. أّما إذا ر=طت إلى الح�اة التأملّ�ة �عَض النشـــــاطات لخدمة شـــــعب 
د حصَنها  هللا، أو مارسـت أسـالیَب لالسـتق�ال أوسـع، وذلك وفقًا لتقلید الرهبنة، فعلیها أن تحدِّ

 .64في الفرائض

  
ره�انّ�ة، إّما یت�ع الحصـــــَن ال�ابوJّ وٕاّما �حّدد حصـــــنه في فرائضـــــه، مع  'لُّ دیر، أو جمعّ�ة

 احترام طاَ�عه الخاّص.
 

  



NORMAS SOBRE LA CLAUSURA PAPAL  
DE LAS MONJAS 

Principios generales 

 

14. § 1. La clausura reservada a las monjas de vida únicamente 
contemplativa se llama papal porque las normas que la regulan deben ser 
confirmadas por la Santa Sede, aún cuando se trate de normas que han 
de fijarse en las Constituciones y los otros Códigos del Instituto (Estatutos, 
Directorio, etc.). (65) 

 

Dada la variedad de los Institutos dedicados a una vida íntegramente 
contemplativa y de sus tradiciones, algunas modalidades de separación del 
mundo se dejan al derecho particular y han de ser aprobadas por la Sede 
Apostólica. 

 

El derecho propio puede establecer también normas más severas sobre la 
clausura. 

 

Extensión de la clausura 

§ 2. La ley de la clausura papal se extiende al edificio y a todos los 
espacios, internos y externos, reservados a las monjas. 

 
La separación del exterior del edificio monástico, del coro, de los locutorios 
y de todo el espacio reservado a las monjas, debe ser material y efectiva, 
no sólo simbólica o según la modalidad llamada « neutra »; ha de estar 
establecida en las Constituciones y en los reglamentos adicionales, 
teniendo siempre en cuenta tanto las diversas tradiciones de cada Instituto 
o monasterio como las circunstancias del lugar. 

 

 

  نظٌم لتحدید الحصن ال�ابو3ّ للراه�ات

  م�ادEء عاّمة

. ُیدعى �ابوّ�ًا الحصُن المخّصص للراه�ات ذوات الح�اة التأملّ�ة فقN، ألن النظم 1 §.  14
لكرســــيُّ الرســـولّي، حتى إذا 'ان ذلك نظمًا ســــتثبَّت في التي ترعاه یجب أن �صـــادق علیها ا

 .65)…الفرائض أو القوانین األخر\ (أنظمة، دلیل، إلخ

  
سات الم'رَّسة 'لّ�ًا للح�اة التأملّ�ة وٕالى تنّوع تقالیدها، ُتترك �عُض طرق  نظرًا إلى تنّوع المؤسَّ

 .الكرسّي الرسوليّ  االنفصال عن العالم لتحدید الشرع الخاّص، وجب أن یواف$ علیها
 

  
  و�م'ن الشرع الخاّص أ�ضًا أن �حّدد نظمـًا للحصن أكثر صرامة.

 

  اّتساُع الحصن

. قانون الحصـــــــــن ال�ابوJّ یّتســـــــــع ل�شـــــــــمل الســـــــــ'َن وجم�َع األم'نة الداخلّ�ة والخارجّ�ة 2 §
صة للراه�ات.   المخصَّ

ة �المبنى الره�انّي، والخورص، وقاعات 'لِّ االســــــتق�ال و  طرُق الفصــــــل عن الخارج الخاصــــــّ
المساحة المخّصصة للراه�ات یجب أن تكون حسّ�ًة وناجعًة ول�س فقN رمزّة أو ُیدَّعى أنها 

ة«منــاطُ$  ة، مع األخــذ ». ح�ــاد�ــّ د ذلــك في الفرائض وفي القوانین التكمیل�ــّ وجــب أن �حــدَّ
سة وتقالیِد األد�ا  ر.�عین االعت�ار األم'نَة و'ذلك مختِلَف تقالید 'لِّ مؤسَّ

  



La participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas no consiente la 
salida de las monjas de la clausura ni la entrada de los fieles en el coro de 
las monjas; si hubiera huéspedes, éstos no pueden ser introducidos en la 
clausura del monasterio. 

 

Obligatoriedad de la clausura 

§ 3. a) En virtud de la ley de la clausura, las monjas, las novicias y las 
postulantes han de vivir dentro de la clausura del monasterio, y no les es 
lícito salir de ella, salvo en los casos previstos por el derecho; ni está 
permitido a nadie entrar en el ámbito de la clausura del monasterio, 
excepto en los casos previstos. 

 
§ 3. b) Las normas sobre la separación del mundo de las Hermanas 
externas ha de ser definida por el derecho propio. 

 
§ 3. c) La ley de la clausura comporta obligación grave de conciencia, tanto 
para las monjas como para los extraños. 

 

 

Salidas y entradas 

15. La concesión de permisos para entrar o salir requiere siempre una 
causa justa y grave, (66) es decir, dictada por una verdadera necesidad 
de alguna de las monjas o del monasterio. Así lo exige la tutela de las 
condiciones requeridas para la vida íntegramente contemplativa y, por 
parte de las monjas, de coherencia con su opción vocacional. De por sí, 
pues, cada salida o entrada ha de ser una excepción. 

 

La costumbre de anotar en un libro las entradas y salidas puede 
conservarse, a discreción del Capítulo conventual, contribuyendo así 
también a un mejor conocimiento de la vida y la historia del monasterio. 

اشـــــــــــتراك المؤمنین في االحتفاالت اللیترجّ�ة ال �ســـــــــــمح بخروج الراه�ات من الحصـــــــــــن، وال 
بـدخول المؤمنین إلى خورص الراه�ـات؛ وال �م'ن أن یـدخل إلى حصــــــــــــــن الدیر ضــــــــــــــیوٌف 

  عابرون.

  طا�ع الحصن اإللزاميّ 

 . أ) �موجب قانون الحصــــــــــــــن، على الراه�ات والمبتدئات والطال�ات أن �عشــــــــــــــَن داخل3 §
حصــن الدیر، وال یجوز لهّن الخروُج منه، �اســتثناء الحاالت التي ســب$ الشــرُع وحّددها؛ 'ما 

رة سا�قًا.  أنه ال یجوز ألحد أن یجتاز حدود حصن الدیر، �استثناِء الحاالت المقرَّ

  
ة �الراه�ات العامالت في الخارج یجب أن 3 § . ب) نظُم االنفصـــــــــــــال عن العالم الخاصـــــــــــــّ

 خاّص.�حّددها الشرُع ال

  
. ج) قانون الحصــــــــــن ینطوJ على موجٍب ضــــــــــمیرJّ خطیر، ســــــــــواٌء أكان للراه�ات أم 3 §

 لألشخاص الذیـن من الخارج.

  

  الدخول إلى الدیر والخروج منه

.  التســــــــــاهل في الســــــــــماح �الدخول إلى الدیر والخروج منه �شــــــــــترr دومًا ســــــــــب�ًا عادًال 15
ق�قّ�ة: إن في ذلك لضـــــــرورًة ملّحة للحفا} ، تمل�ه ضـــــــروراُت الراه�ات أو الدیر الح66وخطیراً 

على الشـــــــــروr الالزمة للح�اة التأملّ�ة 'لّ�ًا، ومن جهة الراه�ات قضـــــــــّ�َة تواف$ مع اخت�ارهنَّ 
  الفرد. إذن، في حّد ذاته، یجب أن ُ�عتبر استثناًء، 'لُّ خروٍج أو دخول.

Jّ؛ راٍر من المجمع الدیر �م'ن أن �حافl على عادِة تســـــــجیِل الدخول والخروِج على دفتر، �ق
  وفي ذلك إسهاٌم فـي معرفة ح�اة الدیر وتارخه.



16. § 1. Corresponde a la Superiora del monasterio la custodia directa de 
la clausura, garantizar las condiciones concretas de la separación y 
promover, dentro del monasterio, el amor por el silencio, el recogimiento 
y la oración. 

 

Ella es la que juzga la oportunidad de las entradas y salidas de la clausura, 
valorando con prudencia y discreción su necesidad, a la luz de la vocación 
íntegramente contemplativa, según las normas del presente documento y 
de las Constituciones. 

 

§ 2. Toda la comunidad tiene la obligación moral de tutelar, promover y 
observar la clausura papal, de manera que no prevalezcan motivaciones 
secundarias o subjetivas sobre el fin que se propone la separación. 

 

 
17. § 1. La salida de la clausura, salvo indultos particulares de la Santa 
Sede o en caso de peligro inminente y gravísimo, es autorizada por la 
Superiora en los casos ordinarios que se refieren a la salud de las monjas, 
la asistencia a las monjas enfermas, el ejercicio de los derechos civiles y 
aquellas otras necesidades del monasterio que no pueden ser atendidas 
de otro modo. 

 

§ 2. Por otras causas justas y graves, la Superiora, con el consentimiento 
de su Consejo o del Capítulo conventual, según lo dispongan las 
Constituciones, puede autorizar la salida por el tiempo necesario, pero no 
más de una semana. Si la permanencia fuera del monasterio se debiera 
prorrogar por más tiempo, hasta un máximo de tres meses, la Superiora 
pedirá permiso al Obispo diocesano (67) o al Superior regular, si existe. Si 
la ausencia supera los tres meses, salvo en los casos de cuidados de la 
propia salud, se ha de pedir autorización a la Santa Sede. 

 

ن فعلّ�ًا ص�انَة الحصن، وأن تضمن الشروr الحسّ�ة 1 §. 16 .   �عود إلى الرئ�سة أن تؤمِّ
 لالنفصال وأن ت�عث داخَل الدیر حبَّ الصمت والخشوع والصالة.

  
وج منه، وتقّدر بتحّفlٍ فطٍن ضـــــــــرورَة وهي التي تح'م �مالَءمة الدخول إلى الحصـــــــــن والخر 

 ذلك على ضوِء الدعوة التأملّ�ة الكلّ�ة، وط�قًا لنُظم هذه الوث�قة ونظـم الفرائض.

  
§ 2 Jّعود إلى الجمــاعــة �ــأكملهــا أن تحترم الواجــب األدبيَّ في وقــا�ــة الحصــــــــــــــن ال�ــابو�  .

لى الهدِف الذJ و الشــــــخصــــــّ�ُة عوتنمیته والحفاِ} عل�ه، �حیث ال تتغّلُب التبرراُت الثانوّ�ُة أ
 ُیتوّخى من االنفصال.

  

.   الخروج من الحصـــن، �اســــتثناء امت�ازات الكرســــّي الرســــولّي أو في حال خطٍر 1 §. 17
ة �صــــــــــحة الراه�ات،  مداهٍم خطیٍر جداz، تســــــــــمح �ه الرئ�ســــــــــُة في الحاالت العادّ�ة الخاصــــــــــّ

دنّ�ة وتلب�ًة لحاجات الدیر التي ال ولمســـــاعدة الراه�ات المرضـــــات، ولممارســـــة الواج�ات الم
 �م'ن تأدیتها �طرقة أخر\.

  

§ 2 ،Jّولسبٍب آخر عادٍل وخطیٍر، �م'ن الرئ�ســـــة، �عد موافقة مجلسها أو المجمع الدیر   .
وط�قًا لما تحّدده الفرائض، أن تســمَح �الخروج من الدیر للوقِت الضــرورJّ، شــرr أّال یتعّد\ 

خارَج الدیر ســـــیتعّد\ األســـــبوع، حتى فترة الثالثة أشـــــهر، فعلى  األســـــبوع. وٕاذا 'ان الم'وثُ 
، أو من الرئ�س القانونّي، إذا ُوجد. 67الرئ�ســــة أن تحصـــــل على إذٍن من األســـــقف األبرشـــــيّ 

وٕاذا تعدَّ\ الغ�اُب األشــــــهر الثالثة، �اســـــــتثناء حاالت العنا�ة الصـــــــحّ�ة، فعلیها أن تســـــــتأذَن 
  الكرسيَّ الرسولّي.



La Superiora aplicará estas normas también en la autorización de salidas 
para participar, cuando sea necesario, en cursos de formación religiosa 
organizados por los monasterios. (68) 

 

Téngase presente que la norma del c. 665, § 1 sobre la permanencia fuera 
del Instituto, no se refiere a las monjas de clausura. 

 

§ 3. Para enviar novicias o profesas, cuando fuere necesario, (69) a realizar 
parte de la formación en otro monasterio de la Orden, así como para hacer 
traslados temporales o definitivos (70) a otros monasterios de la Orden, la 
Superiora expresará su consentimiento, haciendo intervenir el Consejo o 
el Capítulo conventual, según la norma de las Constituciones. 

 

18. § 1. La entrada en clausura se permite, salvo indultos particulares de 
la Santa Sede: 
 

– a los Cardenales, los cuales pueden llevar consigo algún acompañante; 
a los Nuncios y Delegados Apostólicos en los lugares sujetos a su 
jurisdicción; al Visitador durante la Visita canónica, al Obispo diocesano o 
al Superior Regular, por causa justa. 

 

§ 2. Con permiso de la Superiora: 

– al Sacerdote para administrar los sacramentos a las enfermas, para 
asistir a las que padecen graves o prolongadas dolencias y, si fuera el caso, 
para celebrar alguna vez para ellas la Santa Misa. Eventualmente, para las 
procesiones litúrgicas y los ritos de exequias; 

 
– a quienes cuyo trabajo o competencia son necesarios para atender la 
salud de las monjas y proveer a las necesidades del monasterio; 

 

ن تطّب$ أ�ضًا هذه القاعدة 'ي تسمح �الخروج �غ�ة المشار'ة، إذا لزم األمر، على الرئ�سة أ
 .68في دروس تنشئة ره�انّ�ة تنظمها أد�ارٌ 

  

، الخاّصة �الم'وث خارج المؤسسة، ال تعني 1 §، �665حسن التنّ�ُه إلى أن قاعدة القانون 
نات.  الراه�ات المحصَّ

  

، لتكملة جزٍء من تنشئتهنَّ في دیٍر آخَر 69ضرورة.   إلرسال مبتدئاٍت أو ناذراٍت، عند ال3 §
إلى أدیرة أخر\ من أد�ار الرهبنة، ُتبدJ الرئ�ســــة  70للرهبنة، وإلجراِء تنّقالت موّقتة أو نهائّ�ة

 رأَیها، مع توّسN المجلس أو المجمع الدیرJّ، وفقًا لما تسنُّه الفرائض.

  

 ازات الكرسّي الرسولّي الخاّصة:.   ُ�سمح �الدخول إلى الحصن، �استثناء امت�1 §. 18

  
اد الرســـولیّین،  - للكرادلة الذین �م'ن أن �صــطحبوا أحدًا لمرافقتهم؛ للســفراء ال�ابوّین والقصــّ

في المناط$ الخاضـــــــعة لســـــــلطتهم؛ للزائر في أثناء الزارة القانونّ�ة، لألســـــــقف األبرشـــــــّي أو 
  الرئ�س القانونّي، لسبٍب وج�ه.

 

  ة:.   بإذٍن من الرئ�س2 §
للكاهن 'ي یوّزع األسراَر على المرضى، ل�عاون المرضات المزمنات أو الخطیرات؛ وٕاذا  -

اقتضــــــــــــــى الحال، ل�ق�َم لهّن أح�انًا القّداس اإللهّي؛ وعند الضــــــــــــــرورة للزّاحات اللیترجّ�ة أو 
 لمراسم الجنازة؛

  
�ات وأداء �الراهألولئك الذین تضطّرهم أشغالهم أو خبراتهم الدخول إلى الحصن لالهتمام  -

 الخَدمات الالزمة للدیر؛

  



– a las propias aspirantes y a las monjas de paso, si así está previsto en 
el derecho propio. 

 

Reuniones de monjas 

19. Se pueden organizar, previa autorización de la Santa Sede, aquellas 
reuniones de monjas del mismo Instituto contemplativo, en el ámbito de 
la misma nación o región, que estén motivadas por una verdadera 
necesidad de reflexión común, siempre que las monjas lo acepten 
libremente y no suceda con demasiada frecuencia. Ténganse dichas 
reuniones preferentemente en un monasterio de la Orden. 

 
Los monasterios que están reunidos en Federaciones establecen la 
periodicidad y la modalidad de las propias asambleas federales en sus 
Estatutos, respetando el espíritu y las exigencias de la vida íntegramente 
contemplativa. 

 

Los medios de comunicación social 

20. La normativa sobre los medios de comunicación social, en toda la 
variedad de sus formas actuales, tiende a salvaguardar el recogimiento. 
En efecto, el silencio contemplativo puede vaciarse si la clausura se llena 
de ruidos, noticias y palabras. 

 
Por tanto, estos medios han de usarse con sobriedad y discreción, (71) no 
solamente en lo que se refiere a su contenido, sino también a la cantidad 
de las informaciones y al tipo de comunicación. Téngase presente que, 
para quienes están habituados al silencio interior, todo esto incide con 
mayor fuerza en la sensibilidad y en la emotividad, haciendo más difícil el 
recogimiento. 

 

 للراغ�ات في الدخول إلى الدیر، وللراه�ات العابرات إذا 'ان الشرُع الخاصُّ یلحl ذلك. -

  

  اجتماعات الراه�ات

.  بإذٍن مســَبٍ$ من الكرســّي الرســولي، �م'ن أن تنظَّم اجتماعاٌت للراه�ات المنتم�ات إلى 19
ســـة الح�اة التأملّ�ة الو  احدة، في إطار البلد الواحد أو المنطقة الواحدة. یجب أن تســـتلزم مؤســـَّ

تلك االجتماعاِت ضــــروراٌت حق�ق�ٌة لتف'یٍر مشــــترك، شــــرr أن تقبل بها الراه�اُت طوعًا، وأّال 
 تتكّرر 'ثیرًا. ومن األفضل أن ُتعقد تلك االجتماعات في دیٍر للرهبنة.

  
ها، مع في قوانینها دورَّة اجتماعاتها الفیدیرالّ�ة وطرقَ على األد�ـار المّتحدة فیدیرالّ�ًا أن تحّدد 

 احترام روِح الح�اة التأملّ�ة الكلّ�ة ومتطلَّ�اتها.

  

  وسائل التواصل االجتماعيّ 

.  إن التنظ�م الخاصَّ بوســــــائل التواصــــــل االجتماعّي، ومع مراعاة جم�ع األشــــــ'ال التي 20
'ن إفراُغ الصــــمت التأملّي عندما �ضــــجُّ �ســــتخدمها، یهدف إلى الحفا} على الخشــــوع: إذ ُ�م

 الحصُن �الضوضاء واألن�اء واألقوال.

  

، ل�س فقN في ما �عود إلى المحتو\ 71یجب إذن اســــــتخداُم تلك الوســــــائل �اعتدال ورصــــــانة
ولكن أ�ضــــــــًا إلى 'مّ�ة األن�اء ووســــــــیلة التواصــــــــل. وجب التذّ'ر أنه، �ســــــــبب التعّود على 

 ط�ع �أكثَر قّوًة في الحساسّ�ة والتأّثرّة، جاعًال الخشوَع أصعب.الصمت الداخلّي، 'لُّ هذا ین
 
 
 

  



El uso de la radio y de la televisión puede permitirse en circunstancias 
particulares de carácter religioso. 

 

Se puede consentir al monasterio el eventual uso de otros medios 
modernos de comunicación, como fax, teléfono celular, Internet, por 
razones de información o de trabajo, con prudente discernimiento y para 
utilidad común, según las disposiciones del Capítulo conventual. 

 

Las monjas han de procurar tener la debida información sobre la Iglesia y 
el mundo, no con multitud de noticias, sino sabiendo escoger las que son 
esenciales a la luz de Dios, para llevarlas a la oración, en sintonía con el 
corazón de Cristo. 

 

La vigilancia de la clausura 

21. El Obispo diocesano, o el Superior regular, vigilen la observancia de la 
clausura en los monasterios a ellos confiados y la defiendan de acuerdo 
con sus competencias, ayudando a la Superiora, a la cual compete la 
custodia inmediata. 

 

 

El Obispo diocesano o el Superior regular no intervienen ordinariamente 
en la concesión de las dispensas de la clausura, sino sólo en casos 
particulares, según las normas de la presente Instrucción. 

 

Durante la Visita canónica, el Visitador debe verificar la observancia de las 
normas de la clausura y del espíritu de separación del mundo. 

 

 

La Iglesia, por el inmenso aprecio que tiene por su vocación, anima a las 
monjas a permanecer fieles a la vida claustral, viviendo con sentido de 
responsabilidad el espíritu y la disciplina claustrales para promover en la 

 �م'ن أن ُ�سمح �استخدام الرادیو والتلفزون في ظروٍف خاّصٍة ذاِت طاَ�ٍع دینّي.

  
و�م'ن السماُح في الدیر �احتمال استخدام وسائَل أخر\ حدیثٍة للتواصل، 'المبرقة الناسخة، 

غ�ة االّطالع على األن�اء أو �غ�ة العمل، شــــــــرr أن ُتســــــــتخدم والهاتف النّقال، واإلنترنیت، �
.Jّبتمییٍز فطٍن، وللمنفعة العاّمة، ووفقًا لإلجراءات التي یّتخذها المجمع الدیر 

  
تســعى الراه�ات لالطالع حســنًا على أن�اء الكن�ســة والعالم، ال بتواتر األخ�ار، ولكن �معرفة 

، 'ي �حملَنها في الصـــــالة �االتحاد مع قلب االســـــتخالص منها ما هو األهّم على ضـــــؤ هللا
  المس�ح.

َهر على الحصن   السَّ

ـــــــــــّي أن �سهرا على التقّید �الحصن في 21 .  یجب على األسقف األبرشّي أو الرئ�س القانونـ
ة،  األد�ــار المو'ولــة إلى اهتمــامهمــا، وأن یــدافعــا عنــه، �قــدر مــا یتمّتعــان �ــه من صــــــــــــــالح�ــّ

َهُر الم�اشر.و�ساعدا الرئ�سة التي �عو   د إلیها السَّ

  
ـــــــــــــــادًة في امت�از اإلعفاءات من الحصــن،  ال یتدّخل األســقُف األبرشــيُّ أو الرئ�س القانوJُّ عـ

 ولكن فقN في أحواٍل خاّصة، وفقًا للنظم التي �حّددها هذا التوج�ه.

  
النفصــــــال ا في أثناء الزارة القانونّ�ة، على الزائر أن یتحّق$ من التقّید بنُظم الحصــــــِن و=روحِ 

 عن العالم.

  
ونظرًا إلى التقــدیر الرف�ع المســــــــــــــتو\ الــذJ تخصُّ �ــه الكن�ســـــــــــــــة دعوَة الراه�ــات هــذه، فهي 
تشّجعهّن على ال�قاء أمیناٍت للح�اة الدیرّة، وأن یتحلَّیَن �حّسٍ 'بیٍر من المسؤولّ�ة تجاه روِح 



comunidad una provechosa y completa orientación hacia la contemplación 
del Dios Uno y Trino. 

 

 

PARTE III 

PERSEVERANCIA EN LA FIDELIDAD 

La formación 

22. La formación de las claustrales trata de preparar a la persona para su 
consagración total a Dios en el seguimiento de Cristo, según la forma de 
vida ordenada únicamente a la contemplación, propia de su peculiar misión 
en la Iglesia. (72) 

 

La formación debe entrar profundamente en la persona, tratando de 
unificarla en un itinerario progresivo de conformación a Jesucristo y a su 
ofrenda total al Padre. El método propio para ello debe asumir y expresar, 
pues, la característica de la totalidad, (73) educando en la sabiduría del 
corazón.(74) Está claro que esta formación, precisamente porque tiende a 
la transformación de toda la persona, no termina nunca. 

 

Las exigencias particulares de la formación de quienes son llamadas a la 
vida totalmente contemplativa han sido expuestas en la 
Instrucción Potissimum institutioni (Parte IV, 72-85). 
 

La formación de las contemplativas es ante todo formación en la fe, « 
fundamento y primicia de una auténtica contemplación ». (75) En efecto, 
mediante la fe se aprende a descubrir la presencia constante de Dios para 
adherirse en la caridad a su misterio de comunión. 
 

La renovación de la vida contemplativa se confía, en gran parte, a la 
formación de cada monja y de toda la comunidad, para que puedan 

 صالحًا و'امًال إلى التأّمل الحصن ونظامـــه، وذلـــك �غیـــة أن ُیذ'یَن، داخل الجماعة، توجیهاً 
 في هللا الواحد والثالوث.

  
  القسم الثالث

  الث�ات في األمانة
  التنشئة

نات إلى تهیئة الراه�ة لتكّرس ذاتها 'لّ�ًا m في خطى 22 .  تهدف تنشــــــئة الراه�ات المحصــــــَّ
 .72لكن�سةا المس�ح، ط�قًا لطرقة الح�اة الم'رَّسة للتأمل التي هي میزُة رسالتهّن الخاّصة في

  
یجب على التنشــــئة أن تســــتقصــــي عم$ الراه�ة، هادفًة إلى توحیدها في مســــیرٍة متطّورٍة من 
التماهي مع �ســـــوَع المســـــ�ح وتقدمته الكاملة لآلب. على أســـــلو=ها الخاّص إذن أن �ضـــــطلَع 

ــــــــة القلب �73طاَ�ع الكلّ�ة . من الواضح أن مثل هذه التنشئة 74و�عبِّر عنه ونّشىَء على ح'مـ
 ال تتوّقف أبدًا ألنها �الط�ع تسعى لتبدیل الشخص �أكمله.

  
ة بتنشــــــــــــــئة اللواتي ُیدَعیَن إلى الح�اة التأملّ�ة الكاملة قد نّص عنها  إن المتطلَّ�ات الخاصــــــــــــــّ

 ).85-72، األرقام 4( (Potissimun institutioni) »أفضل من التنشئة«التعل�م 
  

. 75»اكورتهر'یزِة التأمِل الحّ$ و�«ات الح�اة التأملّ�ة هي أوًال تنشئٌة على اإل�مان، تنشئة راه�
 ف�اإل�مان نتعّلم التعّرف على حضور هللا الدائم 'ي ننتمي �المحّ�ة إلى سّر شر'ته.

  
ُ�عهـد بتجـدیـد الح�ـاة التـأمل�ـّة، في القســــــــــــــم األكبر منـه، إلى التنشــــــــــــــئـة التي تعني 'لَّ راه�ة 

قــاط�ــًة، 'ي یتمّ'نَّ من البلوغ إلى تحقی$ القصــــــــــــــد اإللهّي �ــاســــــــــــــت�عــاب الموه�ــة والجمــاعــة 
 الخاّصة.



alcanzar la realización del proyecto divino mediante la asimilación del 
propio carisma. 
 

 

23. A este respecto tiene una importancia particular el programa 
formativo, inspirado en el carisma específico, que debe abarcar, bien 
diferenciados, los primeros años hasta la profesión solemne o perpetua y 
los sucesivos, los cuales deben asegurar la perseverancia en la fidelidad 
durante toda la vida. Para ello las comunidades claustrales deberán tener 
una adecuada ratio formationis, (76) que formará parte del propio 
derecho, después de haber sido sometida a la Santa Sede y previo voto 
deliberativo del Capítulo conventual. 

 

 

El contexto de las culturas de nuestro tiempo comporta para los Institutos 
de vida contemplativa un nivel de preparación adecuada a la dignidad y a 
las exigencias de este estado de vida consagrada. Por lo cual, los 
monasterios exijan a las candidatas, antes de su admisión al noviciado, un 
grado de madurez personal y afectiva, humana y espiritual, que las haga 
idóneas para la fidelidad y la comprensión de la naturaleza de la vida 
ordenada enteramente a la contemplación en clausura. Las obligaciones 
propias de la vida claustral deben ser bien conocidas y aceptadas por cada 
candidata en el primer período de formación y, en cualquier caso, antes 
de la emisión de los votos solemnes o perpetuos. (77) 

 

El estudio de la Palabra de Dios, de la tradición de los Padres, de los 
documentos del Magisterio, de la liturgia, de la espiritualidad y de la 
teología, debe ser la base doctrinal de la formación, tratando de ofrecer 
los fundamentos del conocimiento del misterio de Dios que hay en la 
Revelación cristiana, « penetrando a la luz de la fe la verdad escondida en 
el misterio de Cristo ». (78) 

 

 

 

  

ة؛ فیجب 23 .  ألجل هذا، یرتدJ منهُج التنشــئة الذJ توحي �ه الموه�ة الممّیزة أهمّ�ًة خاصــّ
أن �شــــــــــتمل، في مراحَل منفصــــــــــلٍة تمام االنفصــــــــــال، على الســــــــــنوات اإلعدادّ�ة حتى النذِر 

ن الث�اَت في األمانة، مد\  االحتفاليِّ أو المؤ=د، وعلى الســـــــــنوات الالحقة التي یجب أن تؤمِّ
نات أن �'ون لها  » ئةنظاُم تنش«الح�اة. بلوغًا إلى هذا الهدف، یجب على جماعات المحصَّ

، �شــــّ'ل جزءًا من شــــرعها الخاّص، �عد أن ُ�عرض على الكرســــّي الرســــولّي وُجرJ 76مواف$ٌ 
 ُّJاقتراعًا تداولّ�ًا. �شأنه المجمُع الدیر 

  

ســــــات الح�اة التأملّ�ة، مســــــتو\ تهیئة  إن إطاَر ثقافات عصــــــرنا �شــــــمل، في ما یخّص مؤســــــّ
یتطاب$ و'رامَة هذه الحالة من الح�اة الم'رَّســــة ومتطلَّ�اتها. فعلى األد�ار إذن أن تطلب من 

حات، قبل قبولهنَّ في االبتداء، درجًة من النضـــــج الشـــــخصـــــّي والعاطفّي، نســــــانّي اإل المرشـــــّ
ًا للتــأمــل. إن  والروحّي، یؤهلهنَّ لألمــانــة ولفهم طب�عــة الح�ــاِة داخــل حصــــــــــــــٍن، وللتكّرس 'ل�ــّ
ـــــــة، منذ المرحلة  ــــــــ الموج�ات الخاّصة �الح�اة الدیرّة یجب أن تّطلع علیها وتقبلها 'لُّ مرّشحـ

 .77األولى للتنشئة، وعلى أJِّ حال قبل إبراز النذور االحتفالّ�ة أو المؤ=َّدة

  
دراســة 'الم هللا وتقلیِد اآل�اء وثائ$ الســلطة التعل�مّ�ة، ودراســُة اللیترجّ�ا والروحانّ�ة والالهوت 
یجب أن تشــ'ل القاعدة العقیدّ�ة للتنشــئة، وأن تهدف إلى تقد�م ُأســِس معرفِة ســّر هللا الكامنة 

�َُّة في ســّر مخف�أن ُتســتقصــى، في ضــوِء اإل�مان، الحق�قُة الكاملُة ال«في الوحي المســ�حّي، 
 .78»المس�ح

  



La vida contemplativa debe alimentarse continuamente en el misterio de 
Dios; por esto es esencial dar a las monjas las bases y el método para una 
formación personal y comunitaria que sean constantes y no limitadas a 
experiencias periódicas. 

 

24. La norma general es que todo el ciclo de la formación inicial y 
permanente se desarrolle dentro del monasterio. La ausencia de 
actividades externas y la estabilidad de los miembros permite seguir 
gradualmente y con mayor participación las diversas etapas de la 
formación. En el propio monasterio, la monja crece y madura en la vida 
espiritual y alcanza la gracia de la contemplación. La formación en el propio 
monasterio tiene también la ventaja de favorecer la armonía de toda la 
comunidad. Además, el monasterio, con su característico ambiente y ritmo 
de vida, es el lugar más conveniente para realizar el camino formativo, 
(79) ya que el alimento diario de la Eucaristía, la liturgia, la lectio divina, 
la devoción mariana, la ascesis y el trabajo, el ejercicio de la caridad 
fraterna y la experiencia de la soledad y del silencio, son momentos y 
factores esenciales de la formación para la vida contemplativa. 

 

La Superiora de un monasterio, como primera responsable de la 
formación, (80) favorezca un adecuado camino formativo inicial de las 
candidatas. Promueva también la formación permanente de las monjas 
enseñando a alimentarse del misterio de Dios que se da continuamente en 
la liturgia y en los diversos momentos de la vida monástica, ofreciendo los 
medios adecuados para la formación espiritual y doctrinal y, finalmente, 
estimulando hacia un continuo crecimiento como exigencia de fidelidad al 
don siempre nuevo de la llamada divina. 

 

La formación es un derecho y un deber de cada monasterio, que puede 
servirse incluso de la colaboración de personas externas, sobre todo del 
Instituto al que eventualmente estuviese asociado. Si es necesario, la 
Superiora podrá permitir que se sigan los cursos por correspondencia 
relativos a las materias del programa formativo del monasterio. 

 

على الح�اة التأملّ�ة أن تنهل على الدوام من َمعین ســـــّر هللا: فمن الضـــــرورJّ إذن أن تعطى 
الراه�ات اُألســَس واألســلوَب لتنشــئٍة شــخصــّ�ٍة وجماعّ�ٍة تتمّیز �الد�مومة وال ُتترك على عات$ 

  اخت�اراٍت دورّة.

التنشــــــــــــئة 'ّلها، اإلعدادّ�ة والدائمة، داخل الدیر. .  �قضــــــــــــي النظام العامُّ أن تتّم مرحلة 23
ــــــــــلِف مراحل التنشئة  غ�اُب النشاطات الخارجّیـــــــــــة واستقراُر األعضاِء �سمحان �اّت�اع مخـــــــــــتـ
تدرجّ�ًا و�مشـــــــار'ة العدد األكبر. في الدیر، تنمو الراه�ُة وتنضـــــــُج في الح�اة الروحّ�ة وتبلُغ 

 اّص ُتفید أ�ضــــًا في تنم�ة تناســــ$ الجماعة 'ّلها. عالوةً نعمَة التأمل. والتنشــــئة في الدیر الخ
على ذلــك، ُ�عتبر الــدیُر �مح�طــه الممیَّز وٕا�قــاع ح�ــاتــه الم'ــاَن األنســـــــــــــــب إلكمــال مســــــــــــــیرة 

َف 79التنشــئة ـــــــــــــــا و'الَم هللا والتعّبَد المرمّي، والتقشــّ ، ألَن غذاَء اإلفخارســتّ�ا الیوميَّ واللیترجّیـ
األخوّ�ة واخت�اَر الوحدة والصـــالة، هذه 'لُّها تشـــّ'ل أوقاتًا وعوامَل والعمل، وممارســـَة المحّ�ة 

 جوهرّة للتنشئة على الح�اة التأملّ�ة.

  

حات ســبیَل �80ما أن رئ�ســة الدیر هي المســؤولة األولى عن التنشــئة ، فعلیها أن تؤمن للمرشــّ
ــــــــة مناس�ة. علیها أ�ضًا أن ُتذ'َي تنشئة الراه�ات الدائمة  التغّذJَ من ، وتعّلمهنَّ تنشئٍة إعدادّیـ

ســّر هللا الذJ �قّرب ذاته على الدوام في اللیترجّ�ا وفي مختلف أوقات الح�اة الره�انّ�ة، وتقّدم 
لهنَّ الوســـائل الناجعة لتنشـــئتهنَّ الروحّ�ة والعقیدّ�ة، وأخیرًا أن تحّثهنَّ على نموٍّ مســـتد�ٍم، هو 

 د على الدوام.من متطلَّ�ات األمانة للنداِء اإللهّي المتجدّ 

  
التنشـئة هي من ح$ِّ وواجِب 'ّل دیٍر الذJ �م'نه أ�ضـًا أن �سـتفید من معاونة أشخاٍص من 
ســـــــة التي من المحتمل أن �'ون مرت�طًا معها. وٕاذا اقتضـــــــى  الخارج، و�األخّص من المؤســـــــَّ

نهج مالحال، �م'ن الرئ�ســـة أن تســـمح �اّت�اع الدروس �المراســـلة، الدروس التي تتعّل$ �مواّد 
  التنشئة في الدیر.



Cuando un monasterio no es autosuficiente, algunos servicios de 
enseñanza comunes se pueden organizar en uno de los monasterios del 
mismo Instituto, y por lo general, en la misma área geográfica. Los 
monasterios interesados determinarán las modalidades, la frecuencia y la 
duración, de modo que se respeten las exigencias fundamentales de la 
vocación contemplativa en la clausura y las indicaciones de la propia ratio 
formationis. La normativa de la clausura rige también las salidas por 
motivos de formación. (81) 

 

De todas formas, la frecuencia de los cursos de formación no puede 
sustituir la formación sistemática y gradual en la propia comunidad. 

 
Cada monasterio ha de poder ser, de hecho, artífice de la propia vitalidad 
y de su futuro; por tanto, es necesario que sea autosuficiente sobre todo 
en el campo de la formación, que no puede ser dirigida sólo a algunos de 
sus miembros, sino que debe abarcar a toda la comunidad, para que sea 
lugar de progreso dinámico y crecimiento espiritual. 

 

Autonomía del monasterio 

25. La Iglesia reconoce a cada monasterio sui iuris una justa autonomía 
jurídica, de vida y de gobierno, para que con ella pueda gozar de su propia 
disciplina y conservar íntegro el propio patrimonio.(82) 

 

La autonomía favorece la estabilidad de vida y la unidad interna de cada 
comunidad, garantizando las mejores condiciones para el ejercicio de la 
contemplación. 

 

Esta autonomía es un derecho del monasterio, que por su naturaleza es 
autónomo; por esto no puede limitarse o disminuirse por intervenciones 
externas. Sin embargo, la autonomía no equivale a independencia de la 
autoridad eclesiástica, sino que es justa, conveniente y oportuna para 

وعندما ال �ســـــــــــتط�ع دیٌر أن �'تفي ذاتّ�ًا، فمـــــــــــــــــــــــــن المم'ن أن تنظَّم �عُض خَدمات التعل�م 
ســــة عینها، وعادًة، في المنطقة نفســــها. حینئٍذ، على األد�ار  المشــــتر'ة في أحد أد�ار المؤســــَّ

لدعوة التأملّ�ة �اُت األساسّ�ة لالمعنّ�ة أن تحّدد األسالیَب والتواتَر والمّدة، �حیُث تراعى المتطلَّ 
داخل الحصن، وتوجیهاُت نظام التنشئة الخاّص. ونطب$ قانون الحصن أ�ضًا على الخروج 

 .81من الدیر �غ�ة التنشئة

  
د على دروس التنشــــــــــــــئة ال �م'نه، على 'ّل حال، أن ینوب مناَب التنشــــــــــــــئة المنتظمة  التردُّ

 والتدرجّ�ة في قلب الجماعة الخاّصة.

  
ة ومســــــــــــــتقبله؛ فعل�ه أن یؤّمن االكتفاَء على  'ـّل دیر أن �'ون فعًال �ـانَي حیوّتـه الخاصــــــــــــــّ

ه فقN إلى �عٍض من أعضائه،  الذاتّي، �األخّص في مضمار التنشئة، التي ال �م'ن أن توجَّ
 بل أن تشمل الجماعَة 'لَّها، فتكون م'اَن تقّدٍم حارٍّ وتنم�ٍة روحّ�ة.

  

  استقالل الدیر الذاتيّ 

تعترف الكن�ســــة لكّل دیر ذJ شــــرع خاّصٍ �اســــتقالٍل ذاتّي حق�قّي في الح�اة واإلدارة،   .25
 .82'ي �ستط�َع أن یتمّتع، �فضلها، بنظاٍم خاّصٍ و�قدَر أن �حافl 'لّ�ًا على تراثه الخاّص 

  
یوّفر االســـــتقالُل الذاتيُّ اســــــتقرارًا في الح�اة ووحدًة داخلّ�ًة لكّل جماعة، مع ضــــــماِن أفضــــــِل 

 لشروr لممارسة التأمل.ا

  
ذلك االســـــــــتقالُل الذاتيُّ ح$ٌّ من حقوق الدیر المتمّتع، من طب�عته، �االســـــــــتقالل. فال �م'ن 
إذن أن ُ�حدَّ أو ُینتقص بتداخالت خارجّ�ة. إّال أن االســـــــــــتقالل الذاتّي ال �عني التحّرر تجاه 



tutelar la índole e identidad propia de un monasterio de vida íntegramente 
contemplativa. 

 

 

Es cometido del Ordinario del lugar conservar y defender esta 
autonomía.(83) 

 

El Obispo diocesano, en los monasterios encomendados a su vigilancia 
(84) o el Superior regular, cuando exista, desempeñan su encargo según 
las leyes de la Iglesia y las Constituciones. Éstas deben indicar lo que les 
compete, de modo particular lo relativo a la presidencia de las elecciones, 
la visita canónica y la administración de los bienes. 

 

Desde el momento en que los monasterios son autónomos y 
recíprocamente independientes, cualquier forma de coordinación entre sí, 
de cara al bien común, necesita la libre adhesión de los monasterios 
mismos y la aprobación de la Sede Apostólica. 

 
Relaciones con los Institutos masculinos 

26. A lo largo de los siglos el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia 
familias religiosas compuestas por varias ramas, unidas vitalmente por la 
misma espiritualidad pero distintas entre sí y a menudo diversificadas en 
la forma de vida. 

 
Los monasterios de monjas han tenido con los respectivos Institutos 
masculinos vínculos diferentes, que se han concretado en modos diversos. 

Una relación entre los monasterios y el respectivo Instituto masculino, 
salva la disciplina claustral, puede favorecer el crecimiento en la 
espiritualidad común. Bajo esta óptica la asociación de los monasterios al 
Instituto masculino, respetando la autonomía jurídica propia de cada uno, 
trata de conservar en los monasterios mismos el espíritu genuino de la 

ین ى الطا�َع والهوّ�ة االســــلطة الكنســــّ�ة، ولكّنه ح$ٌّ والئٌ$ ومناســــٌب لتأمین الحفا} عل لخاصــــَّ
 بدیٍر م'ـرٍَّس 'لّ�ًا للح�اة التأملّ�ة.

  
 .83فمن واجب األسقف المحلّي الحفاُ} على هذا االستقالل الذاتّي وص�انُته

  
هره ، في األد�ار المو'ولة إلى ســَ ، أو الرئ�ُس القانونّي إذا ُوجد، �مارســان 84األســقُف األبرشــيُّ

د مـــا �عوُد إلى مهـــاّمهمـــا ط�قـــًا لقوانین الكن� ســــــــــــــــة والفرائض. وعلى هـــذه الفرائض أن تحـــدِّ
 سلطتهما، �األخّص في ما یتعّل$ بترّؤس االنتخا�ات والزارة القانونّ�ة وٕادارة األمالك.

  
ها عن �عض، ف'لُّ نوٍع من  ا 'انت األد�ار تتمّتع �الح'م الذاتّي واالســــــــــــــتقاللّ�ة �عضــــــــــــــُ ولمـّ

قَة اّم، یتطّلب االنضــماَم الحرَّ لألد�ار في ما بینها وموافالتنســی$ بینها، ســع�ًا وراء الخیر الع
 الكرسيِّ الرسولّي.

  

سات الرجالّ�ة   العالقات مع المؤسَّ

.  على مّر القرون، �عث الروُح القدُس في الكن�سة ُأسرًا ره�انّ�ة تتألف من فروع متنّوعة 26
 Nَدها، في وحدٍة، وث�قٍة الروحانّ�ُة نفُسها؛ لكنَّ نم  عها.الح�اة غال�ًا ما �مّیزها ونوّ توحِّ

  
سات الرجالّ�ة المقابلة، عالقاٌت مختِلفة �طرٍق متنّوعة.   ف'ان ألد�ار الراه�ات، مع المؤسَّ

ســـــــــــــة الرجالّ�ة المقابلة، أن تســـــــــــــّهل النموَّ في الروحانّ�ة  �م'ن العالقة بین األد�ار والمؤســــــــــــَّ
ســالمشــتر'ة، شــرrَ الحفا} على نظام الحصــن. و=هذا الر  ة وح، یهدف ارت�اrُ األد�ار �المؤســَّ

الرجالّ�ة المقابلة، مع احترام االســــــــــتقالل الذاتّي القانونّي الخاّص �'ّل واحد، إلى الحفا} في 
د في �عٍد تأمليٍّ صرف.  األدیـار نفسها، على روح األسرة الره�انّ�ة األصیل، 'ي یتجسَّ



familia religiosa para encarnarlo en una dimensión únicamente 
contemplativa. 

El monasterio asociado a un Instituto masculino mantiene su propio 
ordenamiento y su propio gobierno. (85) Por tanto, la delimitación de los 
recíprocos derechos y obligaciones, orientados hacia el bien espiritual, 
debe salvaguardar la autonomía efectiva del monasterio. 

 
En la nueva visión y en la perspectiva con que la Iglesia considera hoy el 
papel y la presencia de la mujer, es preciso superar, cuando exista, aquella 
forma de tutela jurídica, por parte de las Órdenes masculinas y de los 
Superiores regulares, que puede limitar de hecho la autonomía de los 
monasterios de monjas. 

 

Los Superiores masculinos deben desempeñar su cometido con espíritu de 
colaboración y de humilde servicio, evitando crear cualquier subordinación 
indebida hacia las monjas, a fin de que ellas decidan con libertad de 
espíritu y sentido de responsabilidad en lo relativo a su vida religiosa. 

 

 

PARTE IV 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 

27. Las Asociaciones y las Federaciones son órganos de ayuda y 
coordinación entre los monasterios, para que puedan realizar 
adecuadamente su vocación en la Iglesia. Su fin principal es, pues, 
custodiar y promover los valores de la vida contemplativa de los 
monasterios que forman parte las mismas. (86) 

Se han de favorecer estos organismos sobre todo donde, no habiendo 
otras formas eficaces de coordinación y de ayuda, las Comunidades 
podrían encontrarse en la imposibilidad de responder a las necesidades 
fundamentales de diverso tipo. 

  
ســـــــة رجالّ�ًة على تنظ� ةو�حافl الدیُر المشــــــارُك مؤســـــــَّ . تحدیُد 85مه الخاّص وٕادارته الخاصـــــــّ

الحقوق والواج�ات المت�اَدلة، الهادفِة إلى الخیر الروحّي، یجُب أن تصــــــــــون إذن اســــــــــتقاللّ�َة 
 الدیر الفعلّ�ة.

  
في اإلحسـاس الجدید وفي التطّلعات التي تسـتشرف بها الكن�سُة الیوَم دوَر المرأة وحضوَرها، 

إذا ُوجدت، من قبل الرهبنات الرجالّ�ة والرؤســــــــــــــاء  یجـب تخّطي نمN الوصــــــــــــــا�ـة القـانونّ�ة،
 القانونّیین، ألنها تستط�ع أن تحّد فعًال من استقاللّ�ة أد�ار الراه�ات.

  
هم بروٍح من التعاون والخدمة المتواضــعة، وتجّنبون  ســات الرجالّ�ة �مهامِّ �قوم رؤســاُء المؤســَّ

سؤولّ�ة، رات �حرِّة ف'ٍر و�حّسٍ من المخل$ أJّ ت�عّ�ة �شأن الراه�ات، 'ي �ستطعَن أخذ القرا
 في 'ّل ما یتعّل$ �ح�اتهنَّ الره�انّ�ة.

  
  القسم الرا�ع

  تجّمعات واتحادات فیدیرالّ�ة

.  التجّمعـات واالتحـادات الفیـدیرال�ـّة هي عناصــــــــــــــُر تعاوٍن وتنســــــــــــــی$ بین األد�ار، 'ي 27
ٕاذ'اِء ســاســًا إلى صــ�اغة و تســتط�ع أن تحّق$، �أنجع الطرق، دعوَتها في الكن�ســة، وتهدف أ

  .86قَ�م الح�اة التأملّ�ة في األد�ار المنتمَ�ة إلیها
ها، ِلَتَعذُِّر  ع �األخّص حیث �م'ن الجماعاُت أن تجد نفســــــــَ مثُل هذه األح'ام یجب أن تشــــــــجَّ
ـــــــــــــــــٍة من التنســــی$ والتعاون، عاجزًة عن تلبَ�ة ضــــروراٍت أســــاســــّ�ٍة متعّددِة  أنماrٍ أخر\ ناجعـ

  األنواع.



Las normas que en este documento se refieren a las Federaciones son 
válidas igualmente para las Asociaciones, teniendo en cuenta su estructura 
jurídica y sus propios Estatutos. 

 

La constitución de cualquier forma de Asociación, Federación o 
Confederación de monasterios de monjas está reservada a la Sede 
Apostólica, a la cual compete también aprobar sus Estatutos, ejercer sobre 
las mismas la vigilancia y autoridad necesarias, (87) inscribir o separar de 
ellas a los monasterios. 

 

La opción de adherirse o no depende de cada Comunidad, cuya libertad 
debe respetarse. 

 

28. La Federación, por estar al servicio del monasterio, debe respetar su 
autonomía jurídica y no tiene sobre el mismo autoridad de gobierno, por 
lo cual no puede decidir sobre todo lo relativo al monasterio ni tiene un 
cometido de representación de la Orden. 

 

Los monasterios federados viven la comunión fraterna entre sí de manera 
coherente con su vocación claustral, no con la multiplicidad de reuniones 
y de experiencias comunes, sino con al apoyo mutuo y la solícita 
colaboración en las peticiones de ayuda, contribuyendo en la medida de 
sus posibilidades y respetando su autonomía. 

 

Las Federaciones, con espíritu evangélico de servicio, procuren responder 
a las necesidades concretas y reales de las Comunidades, promoviendo su 
dedicación solamente a la búsqueda de Dios, la observancia regular y la 
dinámica de la unidad interna. 

 

 

 

الوث�قة الحاضـــــــرة، النظُم العائدة إلى االتحادات الفیدیرالّ�ة تصـــــــلُح للتجّمعات أ�ضـــــــًا مع في 
 األخذ �عین االعت�ار بنیَتها القانونّ�ة وقوانینها.

  
�عود إلى الكرســـــّي الرســــــوليِّ إنشــــــاُء أJّ نوع من التجمع أو الفیدرالّ�ة أو الكونفدیرالّ�ة ألد�ار 

عتراف �قوانینها، وأن �ماِرَس الســــــــــــــهَر علیها والســــــــــــــلطَة راه�ات؛ وله �عود أ�ضــــــــــــــًا ح$ُّ اال
 ، وأن �ضّم إلیها أد�ارًا أو أن �فصلها عنها.87الضرورّین

  
 وُناr �'لِّ جماعٍة قراُر االنضمام أو رفِضه، مع االحترام الواجب لحرّتها.

  

القانونّ�ة؛ ول�س  ه.  ولّما 'ان االتحاُد الفیدیراليُّ لخدمة الدیر، فعل�ه أن �حترم اســـــتقاللّیت28
له عل�ه من ســلطة إدارّة فال �ح$ُّ له إذن أن �أخذ قرارًا �عني الدیر؛ وال صــفَة له في تمثیل 

 الرهبنة.
  

األد�ار المّتحدة فیدیرالّ�ًا تع�ش ما بینها ع�شــــــــــَة شــــــــــر'ٍة أخوّ�ة، وفقًا لدعوتها الدیرّة، وذلك 
تلبَ�ة عاضــدٍة مت�ادلٍة و�مشــار'ٍة م�اِدرٍة لل�س �'ثرة االجتماعات والخبرات المشــتر'ة، ولكن �م

 طل�اِت المعونة، فتقّدم إسهامها، قدَر المستطاع، مع احتراٍم لالستقاللّ�ة الذاتّ�ة.

  
و=روٍح من الخدمة اإلنجیلّ�ة، تســـــــــعى االتحاداُت الفیدیرالّ�ة لتســـــــــتجیَب الحاجاِت الملموســـــــــَة 

َة التي تواجههــا الجمــاعــات، منّم�ــًة فیهــ ظــَة ا التكّرَس لل�حــث عن هللا وحــَده، والمحــافوالحق�ق�ــّ
 على القانون وحیوّ�ة الوحدة الداخلّ�ة.

  



Las ayudas que las Federaciones pueden ofrecer para resolver problemas 
comunes son principalmente: la conveniente renovación y también la 
reorganización de los monasterios, la formación tanto inicial como 
permanente y el mutuo apoyo económico. (88) 

 
Las modalidades de colaboración de los monasterios con la Federación son 
ofrecidas y determinadas por la Asamblea de Superioras de los 
monasterios que, según los Estatutos aprobados, precisan los cometidos 
que dicha Federación debe desempeñar en beneficio y ayuda de sus 
monasterios. 

 

Ordinariamente la Santa Sede nombra un Asistente religioso, al cual podrá 
delegar, para lo que considere necesario o en casos particulares, algunas 
facultades o encargos. Es cometido del Asistente: procurar que en la 
Federación se conserve o acreciente el espíritu genuino de la vida 
enteramente contemplativa de la propia Orden; colaborar con espíritu de 
servicio fraterno en la guía de la Federación y en los problemas económicos 
de mayor importancia y contribuir a una sólida formación de las novicias y 
de las profesas. 

 

La formación 

29. El servicio de formación que puede ofrecer la Federación es subsidiario. 
(89) Los monasterios federados deben elaborar una ratio formationis, que 
contenga normas concretas de aplicación (90) y que formará parte del 
derecho propio de un monasterio, previa conformidad del Capítulo 
conventual del monasterio mismo y después de ser sometida, 
sucesivamente, a la Santa Sede. 

 

Cada monasterio tiene por derecho su Noviciado. Sin embargo la 
Federación, aun evitando el centralismo, puede instituir un Noviciado y 
otros servicios de enseñanza para los monasterios que, por falta de 
candidatas, de docentes o demás, no son autosuficientes y desean 
libremente servirse de ellos; estos servicios formativos, que serán 

المســاعدُة التي �م'ن االتحادات الفیدیرالّ�ة أن تقّدمها إلیجاد حلوٍل للقضــا�ا المشــتر'ة، تعود 
�األخّص إلى التجدید المناســـــــــــب وٕاعادة تنظ�م األد�ار، والتنشـــــــــــئة، إعدادّ�ة 'انت أم دائمة، 

 .88السَند االقتصادJّ المت�اَدلو 

  
 ،Jأسالیُب تعاون األد�ار مع االّتحاد الفیدیرالّي �قترحها و�حّددها مجلُس رئ�سات األد�ار الذ
على أســـــاس األنظمة المواَف$ علیها، یوضـــــح األســـــلوب الذJ �موج�ه یتمُّ التعاون لمصـــــلحة 

 األد�ار ومعونتها.

  
فقًا ره�ان�ًا �فوِّض إل�ه �عَض الصـــالحّ�ات والمهاّم، و  عادًة، �عّین الكرســـيُّ الرســـوليُّ مســـاعداً 

لما یراه ضرورّــــــــــــًا أو في حاالٍت خاّصة. من واجب المساعد السهُر على أن ُ�صان ونمَّى 
روٌح أصیٌل من ح�اٍة تأملّ�ة تاّمٍة في الرهبنـــــــــــة نفسها، وأن �ساعد، بروِح خدمٍة أخوّ�ة، على 

ي وما �عن�ه من قضــا�ا اقتصــادّ�ٍة 'بیرِة األهمّ�ة، وأن ُ�ســهم فُحســِن ســیر االتحاد الفیدیرالّي 
  تنشئة المبتدئات والناذرات تنشئًة راسخة.

  التنشئة

. فعلى االتحادات 89.  خدمة التنشـــئة التي �م'ن أن �قّدمها االتحاد الفیدیرالّي هي إعانّ�ة29
ـــــــــــــــن شــرع الدیر تشــّ'ل ق 90أن تضــع نظام تنشــئة یتضــّمن نظمًا حســّ�ًة قابلًة للتطبی$ ســمًا مـ

الخاّص، فُتعرض على الكرســــــّي الرســــــولّي �عد موافقٍة مســــــَ�قٍة من المجمع الدیرJّ في الدیر 
 نفسه.

  
'لُّ دیٍر لد�ه، شــرعًا، ابتداٌء. إّال أنه، مع تحاشــي المر'زّة، �م'ن االتحاُد أن ینشــىَء ابتداًء 

حا  ت أو المعّلمین أو ألJّ ســبٍب آخر،وخدماٍت تعل�مّ�ة أخر\ لألد�ار التي، لقّلة عدد المرشــّ
ــذاتّي وترغــب مع ذلــك في االنتفــاع من تلــك الخــدمــات؛  ال تســــــــــــــتط�ع أن تؤّمن االكتفــاَء ال



determinados en la ratio formationis, se han de desarrollar en un 
monasterio, ordinariamente de la Federación, (91) respetando las 
exigencias fundamentales de la vida contemplativa en clausura. 

 

Las Federaciones procuren que las Comunidades vayan siendo 
gradualmente autosuficientes en lo relativo a su formación permanente, lo 
cual comporta un esfuerzo espiritual y de estudio no intermitente sino 
continuado, favoreciendo en los monasterios el desarrollo de una cultura 
y de una mentalidad contemplativas. 

 

Renovación y ayuda a los monasterios 

30. Las Federaciones pueden cooperar validamente en dar nuevo vigor a 
los monasterios, renovando su impulso vocacional en torno a los 
elementos esenciales de la propia espiritualidad, en la dimensión 
íntegramente contemplativa de la forma de vida y estimulando la fervorosa 
observancia de la Regla y de las Constituciones. 

 

Los monasterios de una Federación deben ayudarse mutuamente, incluso, 
cuando fuese verdaderamente necesario y evitando la inestabilidad, con 
el intercambio de monjas. (92) 

 

De todos modos corresponde a cada Comunidad decidir sobre la petición 
y la respuesta, en la medida de sus posibilidades. 

 

Los monasterios que no pueden garantizar la vida regular o que se 
encuentran en circunstancias particularmente graves, pueden dirigirse a la 
Presidenta con su Consejo, para buscar una adecuada solución. 

 

Cuando hubiese una Comunidad que ya no cuenta con las condiciones 
para funcionar de manera libre, autónoma y responsable, la Presidenta 
debe avisar al Obispo diocesano y al Superior regular, donde exista, y 
someter el caso a la Santa Sede. (93) 

وخدماُت التنشئة هذه، التي �حّددها نظاُم التنشئة، یجب أن تمارس في دیٍر �'ون عادًة تا�عًا 
 ة داخل الحصن.، مع مراعاة المتطلَّبـات األساسّ�ة للح�اة التأمل�ّ 91لالتحاد

  
على االتحــادات أن تهــدف إلى اكتفــاء الجمــاعــات الــذاتّي، تــدرج�ــًا، �ــاألخّص في مــا �عني 
التنشــــــئة الدائمة. وهذه تشــــــمل التزامًا روحّ�ًا ودراســــــّ�ًا غیَر منتظٍم لكن مســــــتد�ٌم، �شــــــّجع في 

  األد�ار تطّوَر ثقافٍة وذهنّ�ٍة تأملّیتین.

  تجدیٌد ومساعدٌة لألد�ار

م'ن االتحـادات أن تتعـاون على نحٍو صــــــــــــــح�ح 'ي ت�عث في األد�ار زخمًا جدیدًا، .  �30
ة، في الُ�عد التأملّي  فتجّدَد حیوّ�ة الدعوة �التر'یز على العناصــر الجوهرّة للروحانّ�ة الخاصــّ

 المحض لنوعّ�ة ح�اتها، وتحثَّ على التقّید �القانون والفرائض.

  
�عضـــــــــــها مع �عض، حتى بت�ادل راه�ات، عندما تدعو یجب على أد�ار االّتحاد أن یتعاون 

 .92الحاجة حّقًا إلى ذلك ومع تحاشي عدم االستقرار

  
ر الطلـَب والجواَب وفقًا إلم'اناتها.  على أJّ حال، �عود إلى الجماعات أن تقرِّ

  
واألد�اُر التي تعجز عن تأمین الح�اة النظامّ�ة أو تجد نفســـها في ظروٍف غا�ٍة في الخطورة 

 ا أن تتوّجـه إلى رئاسة االتحاد ومجلسها �حثًا عن حلٍّ مناسب.علیه

  
وٕاذا صــدف أن جماعًة فقدت 'لَّ الشــروr 'ي تعمــــــــــــــــل �حرٍّة واســتقاللّ�ٍة ومســؤولّ�ة، فعلى 
ــــــــــــــاد أن ُتخطر األسقَف األبرشيَّ والرئ�َس القانونيَّ إذا ُوجد، وأن تطرَح القضّ�ة  رئ�سـة االتحـ

  .93على الكرسّي الرسوليّ 



CONCLUSIÓN 

 

31. Con esta Instrucción se quiere confirmar el gran aprecio de la Iglesia 
por la vida íntegramente contemplativa de las monjas de clausura y su 
solicitud por salvaguardar su autenticidad, « para que no falte un rayo de 
la divina belleza que ilumine el camino de la existencia humana ». (94) 

 

 

Que sostengan y animen a todas las contemplativas las palabras 
alentadoras del Santo Padre Juan Pablo II: « Al igual que los Apóstoles, 
reunidos en oración con María y otras mujeres en el cenáculo, quedaron 
llenos del Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14), la comunidad de los creyentes 
espera hoy poder experimentar, también gracias a vuestra oración, un 
nuevo Pentecostés, para dar testimonio evangélico más eficaz en el umbral 
del nuevo milenio. Queridas hermanas, encomiendo a María, Virgen fiel y 
morada consagrada a Dios, vuestras comunidades y a cada una de 
vosotras, así como a cuantas aspiran a compartir vuestra misma 
experiencia espiritual. La Madre del Señor obtenga que desde Loreto, a 
través de los jóvenes que han llegado aquí en peregrinación, se irradie 
nuevamente a Europa un haz de esa luz que envolvió al mundo cuando el 
Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros ». (95) 
 

El 1 de mayo de 1999, el Santo Padre ha aprobado el presente documento 
de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades 
de vida apostólica, autorizando su publicación. 

Vaticano, 13 de mayo de 1999, solemnidad de la Ascensión del Señor. 

Eduardo Card. Martínez Somalo  
Prefecto 

Piergiorgio Silvano Nesti  
Secretario 

 

  خاتمة

.  ن�غي من هذا التوج�ه الحاضــــــــر أن نؤّ'د تقدیَر الكن�ســــــــة الرف�ع للح�اة التأملّ�ة الكلّ�ة 31
نات، وعناَیتها لصـــــ�انة أصـــــالتها،  ا العالُم 'ي ال ُ�حَرَم هذ«التي تمارســـــها الراه�ات المحصـــــَّ

 ّJالوجود ال�شر $َ .94»شعاَع البهاِء اإللهّي الذJ ُینیر طر

  
ع جم�َع راه�ات الح�اة التأملّ�ة عســـــــى ع�اراِت بر'ة  ال�ا�ا یوحنا بولس الثاني تســـــــاند وتشـــــــجِّ

نات: مثلما أمتَأل من الروح القدِس الرســـــُل المجتمعون للصـــــالة في العلّ�ة مع مرم « المحصـــــّ
)، 'ذلك تأمُل جماعُة المؤمنین الیوم في أن تســــــتط�ع اخت�اَر 14: 1و�عض النســــــاء (َر أع 

اتكّن، من أجل شـــهادٍة إنجیلّ�ٍة أنجَع، على عت�ة األلف الثالث. عنصــرٍة جدیدة، �فضـــل صــلو 
ِس جماعاِتكنَّ و'لَّ واحدٍة  أخواتي العززات، إني أئتمن مرَم البتوَل األمینَة ومســ'َن هللا المقدَّ
، �طرقٍة جدیدٍة وفي العالم  . فلتمنحنا أمُّ الســــــــــــــّید أن �شــــــــــــــعَّ من 'ّل واحٍد من أد�ار'نَّ من'نَّ

ـــــــــــــــــــن في ما أجمع، إ شــــــعاٌع من النور الذJ شــــــمَل العالم عندما الكلمُة صــــــار جســــــدًا وســــــ'ـ
 .95»بیننا!

  

ســات  في األول من أّ�ار، واف$ قداســة ال�ا�ا على الوث�قة الحاضــرة الصــادرة عن مجمع مؤســَّ
  الح�اة الم'ـرَّسـة وجمعّیـات الح�اة الرسولّ�ة، وسمح بنشرها.

  ، في عید صعود الرّب.1999من أّ�ار  13عن الفات��ان، في 

  الكردینال إدواردو مارتنیز صومالو

  الرئ�س
  + بییرجورجیو سیلفانو ن�ستي،

  من جمعّ�ة آ�اء اآلالم
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  .59)، 1996آذار  25( الح�اة الم�ّرسةیوحنا بولس الثاني، اإلرشاد الرسولّي في  1
2  Jني، 555، التعل�م المس�حّي للكن�سة الكاثول���ة؛ 32و 14، الح�اة الم�ّرسة؛ یوحنا بولس الثاني، 8، الرقم الوحي اإللهيّ َر المجمع الفات�'انّي الثاني، الدستور العقائدظهر الثالوُث : «2، 4، آ45، 3، الخالصة الالهوتّ�ة؛ توما األكو

اختلى مع ذلك منفردًا في الجبل ل�صّلي، معّلمًا إ�انا بهذه العزلة أن نبتعد مثله عن عوائ$ المهاّم الدنیوّ�ة : «827، 49 اآل�اء الالتین: 6، 10 محاضرة؛ 'اس�انوس، »�أكمله: اآلب �صوته، واالبُن بناسوته، والروُح في الغمامة المضیئة
الح�اة التوّحدّ�ة مارسها �ال تكّلف الربُّ نفُسـه ف�مـا 'ان مع التالمیذ، لّما تجّلى : «310، 184 : اآل�اء الالتین1، 1رسالة إلى إخوة جبل هللا، ؛ غلیوم سان تییّرJ، »وضجیج الجمع، إذا أردنا أن نتحادث معه تعالى من 'لِّ نفسنا و'لِّ قلبنا

  ».على الجبل المقّدس، مثیرًا فیهم رغ�ًة ه'ذا عظ�مة حتى إّن �طرس صّرح للحال: �ا لسعادتي لو أ�قى هنا على الدوام!
  .112و 28، رّسةالح�اة الم�َر یوحنا بولس الثاني،  3
  .63، نور األممَر المجمع الفات�'اني الثاني، الدستور العقائدJّ الكن�سة  4
نات (لورت، 43)، 1987آذار  25( أمُّ الفاد3َر یوحنا بولس الثاني، الرسالة العامة  5 نة، سو\ التجد: «2)، 1995أیلول  10؛ خطاب إلى الراه�ات المحصَّ �فتح أبواَب الكائِن ال�شرJّ لتقّبل » َنَعم« ید الدائم لـ ما الح�اة الره�انّ�ة المحصَّ

  ».�الرضى الیومّي للعمل اإللهّي وفي التأمل الدؤوب في أسرار الخالص» الَنَعم«المخّلص؟ إن'ّن تتلّفظَن بهذا 
6  Jّن األول  15الة إلى أساقفة الكن�سة الكاثول�'ّ�ة في �عض مظاهر التأمل المس�حّي: مظاهر التأمل (؛ مجمع عقیدة اإل�مان، رس2، اللیترجّ�ا المقّدسةَر المجمع الفات�'انّي الثاني، الدستور الراعوالتعل�م المس�حّي للكن�سة ؛ 1)، 1989تشر

  .2567-2566، الكاثول��ّ�ة
  ». أJُّ 'نز ال یثمَّن للكن�سة وللمجتمع، هي جماعاُت الح�اة التأملّ�ة!): «1996تشـرن األول  17، ت�شیر الظهر (؛ َر یوحنا بولس الثاني7، الره�انّ�ة التجدید المالئم للح�اةالمجمع الفات�'اني الثاني، القرار المجمعي  7
8  Jّسات؛ المجمع المقّدس لل31-2،30)، 1966آب  16( الكنائس المقّدسة ؛ بولس السادس، إرادة رسولّ�ة76، نور األممَر المجمع الفات�'اني الثاني، الدستور العقائد )، 1980آب  12( ال�عد التأملّي للح�اة الره�انّ�ةالعلمانّ�ة،  ره�ان والمؤسَّ

سة؛ یوحنا بولس الثاني، 85-72، 4)، الفصل 1990ش�اr  2( قدرة المؤسسات؛ مجمع مؤسسات الح�اة الم'رَّسة وجمعّ�ات الح�اة الرسولّ�ة، توج�ه 24-29   . 59و 8، الح�اة الم�رَّ
دها الروح القدس، نضارَة العالم الحق�ق�ة، شرrَ أن ت�قى وفّ�ًة لك�انها ولرسالتها: «6)، 1975أ�ار  9( افرحوا في الربّ رشاد الرسولّي َر بولس السادس، اإل 9   ».تشّ'ل الكن�سة نوعًا ما، وقد جدَّ

10  Jالقانونيّ ؛ 46، نور األممَر المجمع الفات�'انّي الثاني، الدستور العقائد Zّسات العلمانّ�ة، توج�ه حول الح�اة التأملّ�ة وحصن 577، ق مجموعة الح آب  15( : هلمَّ نصعْد �لٌّ مّنا على حدةالراه�ات؛ المجمع المقّدس للره�ان والمؤسَّ
نات (نیرو=ي، 59، الح�اة الم�ّرسة؛ یوحنا بولس الثاني، 1)، 1969 تسب�ُح المس�ح ألب�ه األزلّي. إن تمام ح�ِّه ألب�ه وطاعَته إلرادة أب�ه ینع'سان في تكّرس'نَّ في ح�اة الصالة �ستد�م : «3)، 1980أ�ار  7؛ خطاب إلى الراه�ات المحصَّ

  ».الجذرJّ للحّب. وذب�حُته المتجّردُة من أجل جسده الكن�سة، �عبَّر عنها في ح�اتكنَّ �االتحاد مع ذب�حته
11  Jّ14، الح�اة الم�ّرسةیوحنا بولس الثاني، ؛ 46، نور األممَر المجمع الفات�'انّي الثاني، الدستور العقائد.  
  .59، الح�اة الم�ّرسةیوحنا بولس الثاني،  12
  ).10(حاش�ة  المرجع المذ�ور نفسه، …المجمع المقّدس للره�ان 13
: 22ف 'لّ�ًا عن حّب هللا الزوجّي. المس�ح هو العرس ألنه "قرَّب ذاته": جسُده "ُقـرِّب"، ودُمه "أر$" (َر لو نجد أنفسنا في وسN السّر الفصحّي نفسه الذJ �'ش: «26)، 1988آب  15(�رامة المرأة َر یوحنا بولس الثاني، رسالة رسولّ�ة  14

 العرس رس الكن�سة، ألنه فادJ العالم. اإلفخارستّ�ا هي سـّر فدائنا. إنه سرُّ ). "العطاُء المتجرِّد" الذJ تتضّمنه ذب�حُة الصلیب ُتظهر �طرقٍة قاطعٍة معنى حّب هللا الزوجّي. فالمس�ح هو ع1: 13). ه'ذا "أحبَّ إلى الغا�ة" (یو 20و  19
  ».والعروس

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

نات �مناس�ة الذ'ر\ المئوّ�ة الثامنة لوالدة القد�سة 'الرا األسیزّة (59، الح�اة الم�ّرسةیوحنا بولس الثاني،  15 ] من حصنها 'انت …�اة 'الرا 'لُّها إفخارستّ�ا، ألنها [في الحق�قة 'انت ح): «1993آب  11؛ َر رسالة إلى الراه�ات المحصَّ
تسب�ح المجد هو : «2، 10 ، راضةؤّلفاتم؛ الطو�اوّ�ة إل�صا�ات الثالوث، »اد مع الش'ر األزلـي لالبن الوحیدترفع ش'رًا دائمًا m �الصالة والتسب�ح واالبتهال والتوّسل وال�'اء والتقدمة والذب�حة. 'انت تتقّبل 'لَّ شيء وتقّدمه لآلب �االتح

  ».، ف�ما هي، في الوقت عینه، ترّسخه أعمَ$ رسوخ في الحبّ أن �'ون اإلنسان دومًا في حال ش'راٍن. ف'لٌّ من أعماله وتحّر'اته، و'لٌّ من أف'اره وتطّلعاته هي ألش�ه �صدً\ لنشید "قّدوس" األزليّ 
ص�ح إنسانًا �حینئٍذ احتفل هللا اآلب �ُعرس هللا ابنه، عندما، في حشا البتول، وّحده �الطب�عة ال�شرّة، إذ أراد أن الذJ 'ان إلهًا قبل الدهور، : «1283، 76 اآل�اء الالتین: 3، 38 ، عظةعظات في األناجیلَر القد�س غرغوروس الكبیر،  16

ذا �عني أنه هالح'مُة، ابُن هللا، بنت بیَت إنسانّیتها في حشا البتول الطو�اوّ�ة، بیتًا تدعمه س�عة أعمدة، أJ مواهُب النعمة الس�اعّ�ة الش'ل. و : «4: 1، األحد العشرون �عد العنصرة، عظات؛ القد�س أنطونیوس ال�ادواني، »حتى آخر الدهور
] تمّیز، في العهد القد�م 'ما في …] الحیوّ�ة الزوجّ�ة […). [8-4: 54؛ أش 2: 2؛ إر 24-16: 2هو  یتجّلى 'العرس أمام العروس (رَ «: هللا 12)، 1998أ�ار  31( یوم الّرب؛ یوحنا بولس الثاني، رسالة رسولّ�ة »احتفل �ُعرس ابنه

  )».22-21: 2تعرفین الرّب" (] أخط�ِك لي لألبد؛ أخط�ِك �البّر والحّ$، �الرأفة والمراحم؛ أخط�ِك لي �األمانة ف…الجدید، عالقة هللا �شع�ه. هذا ما تعّبر عنه مثًال هذه الصفحة الرائعة من نبؤة هوشع: "[
؛ »] بهذا القران العجیب الذJ أنشأه هللا والذJ س�ظهر في الزمن اآلتي ظهورًا مبینًا �'ون ف�ه للكن�سة عرٌس وحیٌد هو المس�ح…یوحون [«: (الره�ان) 12، التجدید المالئم للح�اة الره�انّ�ة المجمعيّ َر المجمع الفات�'اني الثاني، القرار  17

سةبولس الثاني،  یوحنا   .34و 3، الح�اة الم�رَّ
سةَر  18   .59، الح�اة الم�رَّ
19  J19، فرٌح ورجاءَر المجمع الفات�'انّي الثاني، الدستور الراعو» :mأسمى مظهٍر للكرامة اإلنسانّ�ة قائٌم على دعوة اإلنسان إلى االتحاد �ا.«  
  .2، اللیترجّ�ة المقدَّسةالفات�'انّي الثاني، ؛ المجمع 59، الح�اة الم�رَّسةَر یوحنا بولس الثاني، 20
سةَر یوحنا بولس الثاني،  21   .4، …هلمَّ نصعد ، …؛ المجمع المقدَّس للره�ان20، �رامة المرأة؛ 34، الح�اة الم�رَّ
  .327-326: 16 اآل�اء الالتین: 24، تثقیف العذراءَر القد�س أمبروسیوس،  22
  .59، �ّرسةالح�اة المَر یوحنا بولس الثاني،  23
س ؛ یوحنا بول»لنقّر=نَّ أنفسنـا m من 'لِّ قلبنا 'ي نتقّبله �'لّیته«ب:  953، 90 اآل�اء الیونان: 43، الكتاب النس�يّ ؛ م'س�موس المعترف، CSEL  75 ،5 ،163» لن �فّضلوا شیئًا على المس�ح: «11، 72، النظامَر القد�س بیند'تس،  24

ال أشّك البّتة من أن 'رملّ�ات الیوم، مثلهّن مثل 'رملّ�ات األمس، �سعیَن �فـرح نحو هدِف ذاك المطل$، 'ي یلّبیَن �طرقٍة مناس�ة ): «1982أ�ار  31لحاف�ات من رهبنة الطو�اوّ�ة البتول سّیدة جبل الكرمل (الثاني، رسالة إلى الراه�ات ا
  ».l لرسالة الكن�سةالطموحات العم�قة التي یوّلدها حبٌّ 'امٌل للمس�ح وتكّرٌس �ال تحف

هر دعندما ینذر اإلنسان m الكلّي القدرة 'لَّ ما �ملك، 'لَّ ما �ح�ا، 'لَّ ما یتذّوق فهذا هو قر=اٌن. وهذا ما �فعله الذین یهجرون ال: «CCL 142 ،348 : 16، 8، العظة 2، الكتاب عظاٌت عن حزق�الَر القد�س غرغوروس الكبیر،  25
  ».الحاضر

  .7، التجدید المالئم للح�اة الره�انّ�ةت�'انّي الثاني، قرار المجمع الفا 26
ك وضاء. إن ذلعـن الض لن یتفّوق علّي أحٌد في ما یخّص حبَّ ح�اة تأملّ�ة أكیدة وهادئة؛ ال شيَء أفضل، وال شيَء أعذب من أن نتفّحص الكنز اإللهّي، �عیداً : «1481، 38 اآل�اء الالتیـن: 4، 339العظة َر القد�س أوغسطیُنس،  27

عذو�ة التساب�ح، االن'�اب على القراَءة، حرارة الصالة، عمـ$ التأمل، نشوة االنخطاف، معمودّ�ة الدموع، هذه 'ّلها ال : «758-757، 153 اآل�اء الالتین: 11، 80، العوائد، »مد�ح الح�اة المتوّحدة«؛ غـ�غ األول، »لعذٌب، إن ذلك لحَسنٌ 
بدون شك، یجب أن نعتقد �أن هللا سرُع الحضور  …�ح$ٍّ أدعو المنسك ه�'ل إلهنا الذJ ال �م'ن حصُره: «703-702، 50 اآل�اء الالتین: 3، ، رسالة إلى ه�الر5وس»مدائح التنّسك«؛ القد�س أوشیر اللیونّي »دُمعیَن لها أقو\ من التوحّ 

  ».في الم'ان الذJ �سهل وجوُده ف�ه
؛ یجب أّال تعّ'رها 'لماٌت واردٌة من الخارج یبّلغها إّ�اها السَمع، وال أن تحّوَلها عن هدوئها …نفُس العذراِء، عروِس المس�ح، هي 'الینبوع الكليِّ الصفاء«ج: 765: 30 اآل�اُء الیونان: 49، ة الحق�قيّ �ماُل البتول�ّ َر القد�س �اسیلیوس،  28

  ».جّدًا، صورَتها وجـماَل العرس، تمتلىُء على الدوام أكثر من حّ�ه الحق�قيّ  الرائ$ صَوٌر تجرح النظر، �حیث إنها، حین تتأمل، 'ما في مرآة صاف�ة
  . 6-5، 2 صعود الكرملَر القد�س یوحنا الصلیبي،  29
30  ،Jّنز  . 523، 37 اآل�اء الیونان: 20مقطع  1،2،1 أناشیدالقد�س غرغوروس النز
31  نات (لور   . 3)،1995أیلول  10ت، یوحنا بولس الثاني، خطاب إلى الراه�ات المحصَّ
تطّلعًا م عندما یتذّوق إنساٌن 'ـم الربُّ طّیٌب، فإنه �عتزل جم�َع المهاّم الخارجّ�ة؛ ودخل حینئٍذ في قل�ه، وتأهب 'لّ�ًا للتأمل في هللا،«ب:  504، 9، المؤلَّفات الكاملة: 1، ف و م.، العظة إكرامًا للقّد�سة أغن�سَر القد�س بونافنتور،   32

  ».الم تعجز عن انتزاعها منهاألمجاد األزلّ�ة؛ ف�ص�ح مشّعًا وجتذ�ه البهاُء األزلّي. وٕاذا تم'نت النفُس أن تر\ هذا الجماَل الذJ ال یوصف، ف'لُّ رُ=N هذا الع نحو
سات العلمانّ�ة  33 : 59)، 1994ش�اr  2( الح�اة األخوّ�ة في الجماعة؛ مجمع مؤسسات الح�اة الم'ّرسة وجمعّ�ات الح�اة الرسولّ�ة، توج�ه 26)، 0198آب  12( ، ال�عـُد التأمليُّ في الح�اة الره�انّ�ةَر المجمع المقدَّس للره�ان والمؤسَّ

؛ یوحنا بولس الثاني، خطاب إلى »يٌّ ولكّنه ی�قى في جزٍء 'بیٍر منه مخفّ�ًا في السرّ الرسوليُّ حق�ق الجماعة الملتزمة حصرًّا ح�اة التأّمل الذJ �ظهر هللا في الجبل، تترّ'ز على الشر'ة المزدوجة مع هللا وفي ما بین أعضائها. وخصُبها«
 ،Jنات (تشافار نات الحبی�ات، اللواتي تمّثلن عالمة الوحدة الحصرّة بین الكن: «4)، 1998أیلول  18اإلكلیروس والم'رَّسین والمحصَّ ، أیتها الراه�ات المحصَّ ًا. إن جاذبّ�ة العروس ور=ِّها المحبوب حّ�ًا سام�-�سةواآلن أتوّجه �األخّص إل�'نَّ
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