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األسيوي  واللقاء 2009 األولآانون 
شباط / في فبراير  بالفلبينفي مانيال 

للدعوة  نعّبر عن امتناننا ،2010
 أمضينا لقد . الصينمسيحيين في عدد من اللَب من ِقالتي تلقيناها
. من ضيافتهس بحتعينمتم لديهم، أسابيع ثالثة األخوةمع بعض 

 أن أنه من الضروري رأينا ، العديدة التي قمنا بها اللقاءاتبعد
 يتعايشالكنيسة في بلد آبير آهذا حيث   واقعل من الداخنفهم
 . مجموعة عرقية56ن م أآثر

مسيحيون الية الكاثوليكية في بكين يتناوب ئدخل الكاتدرامعلى 
بعد " سيدة مسنـّةلنا هناك قالت . الوافدين تقبلواس لكي ييومًيا
 اإليمان،تعبير عن من الممكن ال كن لم يحيث  عديدةتسنوا

يتوافد اليوم . فتحنس تئبواب الكناأواخر السبعينات أشاهدنا في 
ستطيع استقبالهم نال   لدرجة أننا،مسيحيينالن غير  م الكثيرإلينا
  ".على النحو الالئق الذي نرغبها جميًع

حياة لا بالسماء والصينية آمنت دوًم اسن النفأ"لنا شاب شرح 
رية لتراثنا ه الجوقيم لم تمحي الالماضية العقودن أ واألبدية

ن الحياة إ. اـًسناألآبر  واحترام التناغموالسيما فيما يخص 
ر عيش بالفعل، وذلك من حسن الحظ، لكن المادية تحسنت

يقبل . يبحثوا عن معنى لحياتهمهم و  بالفراغ الروحينالكثيرو
 المدنفي ب نحو الدين وخاصة امن الشبوالكثير كثير ال

 ".الكبرى
ا غالًبهي تحيا  وصغيرةة في الصين ما زالت س الكنيإن

 وسط اإليمانديناميكية لك، ما أآثر ورغم ذ. فقيرة بإمكانيات
 لنا نه جلّيإ .وإخالصهمبون بمثابرتهم ج نحن مع!نالمسيحيي

 وآٍل في  بتواضع،اهمواسمنين يؤلقد التقينا بم. عامل اهللا بأن
في مقاطعة . بلدهم  مستقبلء في سبيل بنا فاعٍل بدوٍرموقعه،

، 2008الذي ضرب بها في  الزلزال الكبير بعد ً ،سيشوان مثال
وهم   إلى اآلن، هناكوظلوا لمساندة الضحايا ذهب البعض

  . محل تقدير السكان
. يماناإل في سبيل أبائهم وأجدادهم بما عاناه  الكثيرونخبرناأ

خرين من يشعرون باالمتنان لمعرفة أن آآل من التقينا بهم 
 ئسحدى الكناإا قلنا في معندو. متضامنين معهمنحاء العالم أ

ون آل ّلالكبرى أن شباًبا من جميع القارات يصالبروتستنتية 
 تلقائًياق ـّصف، جل مسيحيي الصينأمن يوم جمعة في تيزيه 

  . الحاضرينجميع
اصر في قلب ع التي ترآها التاريخ المتمااالنقسا جراح إن

 حان الوقت هبأن نينوقم. هي مصدر حزن شديدالكنيسة 
 يبحث الكثير من المسيحيين عن ،تمانقسااال هلتخطي هذ

 نتوّجهن أ. منينؤ في قلوب المً والأن تبدأ أالبد  المصالحة التي
وحدة أن ال نشهد بهاوسيلة لهي  بصالة مشترآة معا نحو اهللا

 .ممكنة
 اشتّد وعيهم بأهمية المسيحيين في الصين أعداًدا متزايدًة منن إ
. سنينل اآالف  المتوارثة منذالحكمةو اإلنجيلن بط التالقي بانق

في  اإلنجيل شعيإلى  سعون هناك من يا،سيأ في جميع أنحاء
.  نحو الفقراءخاص بانتباه المتعددة واألديانحوار مع الثقافات 

 امن هذأآثر  يستلهموا أن األخرىسيحيي القارات لم هل يمكن
 نهج؟ال

، قامت هذا البلدتجاه مسيحيي العرفان صداقة ولل وآعالمة
، بطبع مليون "الرجاء عملية"تيزيه، من خالل جماعتنا في 

 جميع في هاعيتوز تم 2009 نسخة من الكتاب المقدس خالل
  .الصين رجاءأ

   

 

 

2010رسالة 

نـالة مـــــــــــــرس
الصين 

  داخل آل إنسان، انتظار
ا يشكلون ًع قناعتنا بأن البشر جميتأآّد الصين إلىزيارتنا 

 التي قد واسعة الثقافية القالفوار  رغم1لة بشرية واحدةئعا
  .تخلق حواجز بين القارات

، يجمعنا تنا ومهما آان عمرنا وتاريخناا ثقافتعمهما تنّو
 .الحياةإلى ملئ عطش االنتظار، أي ال

 حيث الكتاب المقدس هذا العطش مرات عديدة يذآر
 منا لكي يجذبنا ل في قلب آاهللا حفرها عالمةالعطش يعتبر 
 يعمل داخلنا دون أن  هذا العطشنتركبل أن ق هل ن.2نحوه

ا ن يصبح حًبأبإمكان هذا العطش ؟ 3نسعى إلخماده سريًعا
  .4إدراآه يمكننا مابعد مأهو   مننحو  يوّجهنااهًبتلم

 أنه :أآثر بهذا االآتشاف نفاجئ اهللا أآثر،حث عن ما نبآل
 اهللا هوشع النبي أن في سفرنقرأ . ً وال أ يبحث عناالذيهو 

ِلذِلَك سأفِتُنها  ":محبوبتهيتكلم عن شعبه آرجل يتكلم عن 
: ثم يضيف". وأجيُء ِبها إلى البرِّيَِّة وأخاِطُب قلَبها

  ."5رَّحمِة ِبالرَّأَفِة وال...وأتَزوَُّجِك إلى األبِد"
  
 

من  لذا ،لة بشرية واحدة تسكن الكوآب نفسهئنحن من عا  1
 وتجاه ةقيالخل لياتنا تجاهؤو مس مًعا نتحملأن يضرورال
  .ةئالبي

. يا اُهللا، إلهي أنَت، وإليَك ُأَبكُِّر، فإليَك تعَطُش نْفسي "2
 " قاحلٍة يابسٍة ال ماَء فيها جَسدي َيتوُق إليَك آأرٍض

 .)1: 63مزمور (
 ءأشعيا" ( إليَك ُأبكُِّر في اللَّيِل أتوُق إليَك وفي الصَّباِح"

26 :9.(  
 أحيانـًا نكون عرضة لإلغراء بتلبية رغباتنا بطريقة 3

أليس اإلفراط في االستهالك، على سبيل . سطحية
الخصوص، وسيلة للهروب من بعض التساؤالت التي ال 

  نجرؤ على أن نطرحها بالكامل؟
ا  النزيانسي في القرن الرابع مسبًحوسيآتب غريغور  4

 آيف نناديك ،يها المتعالي فوق الكلأيا " :السر اإللهي
ن الكلمات إحك؟ سّبنشيد يمكن له أن يي أخر؟ آسم اب

ن الرغبة الشاملة والتأوهات آلها مجذوبة إ... غير آافية
: سنغسطيأو سالقدي وفي القرن نفسه آتب. "صوبك

الرغبة يعّمق ل الومن خ. الرغبة هللا ايزيد ،في االنتظار"
  النفوس يجعلها قادرة علىيعّمق اهللا وعندما .وسف الناهللا

  ".الرغبة
  .21 ،16: 2هوشع   5

 

 تـيـزيهالة مـنــــــــــــــرس



يقة من لحم قنسان حإلتجاه ا هللاصبح رغبة ات ،عومع يس
دفع هو الذي نا ومن آل ا م يكون قريًبأن المسيح أراد. 6ودم

 رتبة أدنىلى إ نزل  بموته على الصليبا إذ أنالًيغالثمن 
يامته من بين قبواآلن، .  دون سببدالبريء المضطه صبحأو
حضور غير منظور  نا الروح القدس الذي هويعطي ،مواتاأل
 .ملئ اهللابنا نحو ذيج

 ترتيب رغباتنا
إذ  اتوالطموح  يفيض من آثرة الرغباتاإلنسان قلب إن
 .انـًاأحي تكون متناقضة  قدالتياألشياء  الكثير من  فيرغبن
 حصلأن نن نقوم بكل شيء وال أستطيع ن درك أننا الن لكنناو

 :ماللى االستسإ ننقاد  الذلكدرك ن دمانع .على آل شيء
  ؟7التحرر والعيش بال هموموهل يمكن أن يساعدنا ذلك على 

حد في ة ئ آل رغبة سيت ليس: رغباتناتـّبن نرأالبد نعم، 
ن نعلم أنما علينا إ ، جيدةة آل رغبتليسوبالمثل أيًضا  ،ذاتها

نضع  نأي منها علينا أن نتبع وأي من هذه الرغبات علينا أ
 .اجانًب
نخطو عماقنا ألى ما يسكن إصغاء باإل و طموحاتنام ينظبت

 من خالل ايًضأ يخاطبنا نحو اإلصغاء هللا إذ أنه يةفعلخطوة 
 وسط  اهللاصوت يزن نّمأقنا ات يقع على علذلك .ااتنرغب

 .8 العديدةلية الداخاألصوات
 في اهللا داخلنا ةرغبإيقاظ ال

  !في اهللاي رغبتنا أ ه،تظرنن  ما يمكن أنعمقألنوقظ بداخلنا ف
 االنبهار حلى روعن نحافظ أح أنه يصعب علينا يصح

ً والعبادة وسط مجتمعات  بمعايير الكفاءة، نا التي تهتم أوال
وقات أ ي القدس يعمل فينا فحن الروأ ك ندرذلك رغمو

 . شيء يحدث النلنا أ حيث يبدو  الممتدةالصمت
سجد أن ن ،ن نبقى ببساطة ومجانيةأ...  االنتظارفلنتعلـّم
 .يادينا آعالمة استقبالأرفع أن ن ،حاضراهللا  أنمدرآين 

  .الصمت هو بالفعل تعبير عن انفتاحنا على اهللا
ة بإشارات العبادة والتأمل منذ ئسيوية ملي األاتن الثقافإ

 أن علمانيةالن بأثرين المتيلمسيحيمكن لهل ي. قرون عديدة
الليتورجية   وسط؟كي يجددوا صلواتهملا  تشجيًع فيهايجدوا

 البعد الحياة الداخلية متناغمة مع صير ت،والتجمعات
 . واالحتفاليالجماعي

  
 

 رئرب بق  قابلهاسوع من امرأةييام طلب حد األفي أ  6
 ، هذا الحدثتكملةمن  .)7: 4يوحنا  ("أعطيني ألشَرَب"
 يمنح ن ألشعطلديه   في الواقعسوع آان ي أنظهر لناي

 "أنا َعطشاُن: "أيًضال قا وعلى الصليب .هللاة اعطي
 هذا يس ألبحسب سياق هذا النص،. )28: 19يوحنا (

ن أهب الحياة وفي أن يسوع ي عن رغبة ا تعبيًرشالعط
 ؟هللاة اعطي يمنحنا

 ري غما هو مع عامل آيف نتمتعلأن ن يليس من الضرورأ  7
معات تن المجإ؟ نا حياتوما ال يمكن التنبؤ به فيل مكتم
م ه التجاهل هذه الحقيقة، فيصبحا لغالًبعى ست ىنغاأل
 ف أن الضعاسًينا مته،عفضخفي ي لإلنسان أنساسي األ
 .جزء من الحياةا يًضم ألم والموت هخلي واألالدا

" الّربُّ ُيرِشُدني فُأباِرُآُه، وقلبـي في اللَّيالي دليلي "8
  ). 7: 16مور مز(

    

 ا نملكة بمآمشارال
 يفصلنا عن فإن ذلك ال ، فيناالعطش إلى اهللا يعمل ندع دمانع
ن هذا العطش على العكس، إ. نابوم العالم الذي يحيط مه

خيرات بنقوم بالمستحيل لكي ينعم اآلخرين ن ا ألنيدفع
 .9وا فرح الحياةجدولكي يية الخلق

 شيء ل على آالقبول بعدم الحصولو رغباتنا ترتيب
قال القديس . 10لنا وحدنا ثرواتحتكر الن على أالنا حثي
فقير من ال تهبنت ال أ"بروسيوس في القرن الرابع ما

 ".ط ما هو لهفق  تردكنأبل ، خيراتك
 إذ أن شيء يحمينا من االنعزال لك آتلال نمأ نتعلم أن
االنزواء على الذات وفقدان عادةً   صاحبه ببحبوحة يشالعي
 يكون اللكي  يكفينا القليلولكن. صل الحقيقي مع اآلخرينالتوا
 .11آذلكمر األ

 مثلنا  يدمتناولفي  من مبادرات المشارآة هناك الكثير
ستقبال ا ،تضامنيصاد القتاال يعجتش ،التعاون شبكاتتطوير 
الثقافات ل اآتشاف  في سبيالسفر ،جرين والمغتربيناالمه

 إيجاد لىع  الحث،خلالبشر من الدامعيشة  وظروف األخرى
 مساندة ل في سبيكنائسوال  ما بين المدن والقرىبرامج توأمة

 ل التكنولوجيةئ الوسااستعمالا يًضأ و،من هم أآثر حاجة
 ...صالت تعاون متبادلالحديثة لخلق 

 في حال أن للمستقبل التشاؤميةنظرة لالم لسلنرفض االست
 إن .حيط بناتقد ة التي ئسيل ااقتصر اهتمامنا على األحداث

 ن احترام اآلخرين هو خير الإو 12ا حتمًياالحرب ليست أمًر
  الغنية أن تفتحوعلى البلدان. لسالميحل ا لكي يقدر بثمن
  آمكمكمكمم

  
 شيء ممابل ما من ، قطفينية باألمور الديمان  اإلال يتعلق  9

.  يترآنا غير مبالين بهنأمكن ي ةنوعية الحياب قلتعي
وللعمل السياسي والنقابي  نونفلول العلمي ثلبحل يمكن

 دريسوالتالتعلـّم . هللا خدمة افيكونوا ين واألهلي أ
  الحياةكريسوتانية سنإروح ب صةسات الخاسدارة المؤوإ
يمكن ، آل هذه األمور اتقالصدانطاق توسيع ولة ئلعال

  .هللا ات ملكود لمجيءعتن لها أ
ي لن ة النظام االقتصادي والمالي العالمغعادة صياإن  إ10

 خن نرّسأستطيع نآيف . نسانيير قلب اإلغون تديكتمل 
ن و البعض مهتميظل  طالماآثر عدالةأنظام ل أسًسا
  ؟خرآل الثروات على حساب البعض ابتراآم

  في المدن الكبيرةشبيبةلت ااءا لق تنظـّم جماعتناعندما 11
رحلة الحج المبني "من حل ا آمرفي مختلف القارات

ت لكي ائال العأالف ندعو ،"األرضفي أنحاء  الثقة على
هم ال يعرفون هؤالء  ومزلهامن  الشبان فييستقبلوا

 بأنه بذلك نرى .لغتهموا حدث يتالوأحيانـًا  الشبان من قبل
ب ل في قكامنة الطيبة الشف عنقد يكفي القليل لكي نك

  .اإلنسان
 ع يبقى مطل،لفشلبل وأيًضا اوك كشمن الم غراللى  ع12

على يد المتز ايدآ بالتأا مميًز والعشرينيداح الالقرن
للعالقات وة قآثر إليجاد تنظيم أ سعيلاوالعالمي  الوعي
وعمل محاوالت  ماعلارأي الة عبئت: لشعوبابين 

  والبيئةمناخحديات العصر مثل المواجهة تمشترآة ل
أن الترابط يه فمما ال شك  ...ادصقتالواة حلصوا

واألزمات  بعض المخاوفثير ي المتزايد بين الشعوب قد
ضمانـًا ر ين تصأا يًض أنهاك أال يمولكن. هويةالمتعلقة بال

  ؟للسالم



مر ألة هو اعدإيجاد قدر أآبر من ال. آثرأبوابها أ
  .13ستطاعم

ع العدالة  التي تشّجتوالنداءا تآثيرة هي التحليال
الزم للمثابرة ال نما ما ينقص عالمنا هو التحفيزإ .والسالم

  .ةطيب النوايا اليتعّدىما في
اطة يفتح قلوبنا ساختيارنا للب. لبساطةل اإلنجيليدعونا 
 .والفرح الذي يأتينا من اهللاللمشارآة 

 الثقة باهللاق يعمت
 في الكثير من يبدو، يخبو اإليمان، على مان أ برغم

. ا ُيبعث من جديد روحًيانتظاًرا ، إال أنالمجتمعات
سيطة بحة والي الكلمات الصحشفنكت أنواجب علينا 
  .آلخرينتاًحا لينا ُمف حّييمان اللكي يصبح اإل

. 14ا يحبهم شخصًيآثيرون هم من ال يدرآون بأن اهللا
 هللابا  تجعل الثقةالناسبعض لإن التجارب الشخصية 

عن فضل أ لر بشكعّبلنا إذن أن نآيف . ً الي مستحامًرأ
على  والتمرد كالشآل من  يأخذ بمحمل الجد هللاأن ا

ع بذاته شارك آالم من ون يس إ؟15األمور غير المفهومة
ِإلهي، ِإلهي، "رخ على الصليب  صتجارب عندمااليمر ب

 ."16؟لماذا َتَرآَتني
  
 

 خامسةلسن ا دون نل مفيين طل تسعة مالا ما يز13
الناجين في ال فطألامن % 29ا ويموتون سنوًي

هذا الوضع : الدول النامية يعانون من سوء التغذية
 من ًضابد أي الوفي الوقت ذاته .غير مقبول بالمرة

ه ي أقرتذلاطفل ال حقوق إعالن فضل بهرة أناشإلا
 ،1999 عاممة لألمم المتحدة اباإلجماع الجمعية الع

تضافر بفضل و ،لاطفت طريقة معاملة األـّتبدل
ية ذ وسوء التغوفاةمعدل ال ىـّدولي تدنالمجهود ال
 .لسنوات العشرين األخيرةخالل ا %30 نحوب
 أفكر .ليست هذه حالة آل من يواجه صعوبات 14

لتقي به من وقت آلخر في أبشكل خاص بشاب 
 وهو . له شفاءوال  متزايدمرض يعاني منو هزييت

في الوقت الذي تتضائل فيه فرصة أن  ،اًرييتألم آث
ذا هنظرة بقى بالرغم من ذلك تو. يعيش حياة سعيدة

الحياة منفتحين بشكل يدعو وموقفه من  الشاب
 معنى  اآلندركأني إ: "ا قال لي يوًمإذ لالندهاش

فأنا نما اآلن إ ،آن بحاجة لهاأالماضي لم  في. الثقة
ال : "ثم أضاف في خطاب أرسله لي". أحتاجها

". يجب علّي أن أترك المرض يجذب آل انتباهي
أنه  يفدرك آي هذا الشاب ليت :قلت لذاتيعندها 

  العديدبكلماته هذه ويؤثر أيًضا فيا يجابًيفّي إثر ؤي
في نه يحمل إ. بموقفه هذا من الحياةممن حوله 

 ةلسر القيامة المجيد انعكاس بةشيء بمثا داخله
  .نما حقيقيإتواضع شديد ال بشكل

آتاب بين وال   سفر من أسفار الكتاب المقدس ما من15
 ثورةالر عن  يعّب األخرىديانألالمقدسة لكتب ال

ن إ. يوبأسفر مثل  مستقيم يتألمنسان إل ةالعارم
 ويشتكي من  غير المبرّرلماأل حياة يوب يستنكرأ

وسط  حتى ولكن .ال يولد فيهأ األجدرعالم آان من 
  لم إنهوو. هللا اخاطب ييظل أيوب ، ثورتهوانعنف

ه ئلقافي ا نما وجد سالًمإ ،لتهئسأا على آل ينل جواًب
  .هللامع ا
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  .سي نْفُش تعَطَكإلي
  )63مزمور (
  
  
  
  
  

 هللاحد أن اأ م يقول لهأن دون األطفال الكثير من ينشأ
أآثر من و أحد وا ةرافقيمكنهم م هل من شباب. بهميح

  اإليمان؟على دروب هؤالء األطفال 
هم رباط نسن الرشد يفقدويصل البعض لوعندما 

 غير نابع عن  ذلكا ما يكون وغالًب،بالجماعة المسيحية
 التي تهبطظروف بعض السل سلار ناضج بل عن تقر
 ساعدين  أآيفا يمكن. أدنى األولويات إلىيمان اإلب

 مع جماعة همد رباطيجدلت البعض هم بعضاألصدقاء
   المحلية؟نينؤمالم

ان يمهوة ما بين المعرفة على صعيد اإلال تتسعقد و
 نإ. خرىلمجاالت األا فة المكتسبة فيمعرالوما بين 
التي تم تعلـّمها  على التعبيرات اذي يبقى محدوًد الاإليمان

األسئلة التي يواجه  نأأيام الطفولة يصعب عليه في 
ق  عندها نعّمنكتشفهاسعادة هناك  . سن البلوغتظهر أثناء

 .17تناحيامراحل رحلة من م آل أثناءيماننا إ
 انتع شجاأن نجدد

نما إ بكثير من الطموح ،ل العالم يدعونا لكي نحّوهللان اإ
 . عميقتواضعبيضا أ

إن األجيال  .ابن يشجعوا الشبأا ـًآبر سنبإمكان األ
  .األجيال السابقة عن قدرةقل ت ال الشابة

م من ئلندع المسيح القاف ،ذواتناب ليحوذا التهفلنبدأ 
إلى الروح القدس يقودنا  ر قلوبنا وندعّيغ ياألمواتبين 
 . لكي نتقدم بشجاعة نحو المستقبلالعمق

 هذا إنف ! فيناهللاهذا العطش الذي وضعه ابح فلنفر
َمْن آاَن َعطشاًنا . "يعطي حيوية متجددة لحياتنا العطش

  ."18َفْليْأِت، وَمْن شاَء فليأُخْذ ماَء الحياِة َمّجاًنا
  

  

 األخ ألويز

 

مجموعات   مثلةتاحمال بعض األساليبهناك  17
نص آتابي ل ةيوميال قراءةالو دراسة الكتاب المقدس

تابعة دورات  وممتا صخلوةوقت وقضاء قصير 
الهوت ال في آليات ةدراسوال كنائستكوينية في ال

وأيًضا متابعة  األخرىكنسية ال المؤسساتو
 ...نترنت إ من خاللالمحاضرات
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  ماذا فعلت بحريتك؟
ة من يد في أوروبا، وأيًضا في أنحاء عد
 بشكٍل العالم، يظل هذا السؤال مطروًحا

  . ذي قبلنأآثر حدة م
،  قبل التغيرات العميقة  عاًما20منذ 

التي حدثت في أوروبا، تمكننا من تنظيم 
 في أوروبا الوسطى، شبيبةلقاءين لل

  :متخطين بذلك عدًدا آبيًرا من العوائق
 لقاء  بين الشرق والغرب في مدينة -

 وبينما آان الشباب :بيكس بالمجر
لمجر والنمسا مجتمعين، انفتح بين ا

للذي آان يشطر " الستار الحديدي"
  .أوروبا

 لقاء أوروبي في مدينة فروآلو في -
 وبينما آنا نعّد لهذا اللقاء ، سقط :بولندا

 50ـسور برلين، مما أعطى فرصة ل
ألف شاب من جميع أنحاء القارة 

  .للحضور ألول مرة بحرية تامة
وفي فروآلو قال األخ روجيه 

ا العام، شهد العديد  هذخالل: "للشباب
من الشعوب الجدران الحديدية وهي 

الذل وهي و أسوار الخوف أيًضاتسقط، و
ون نهارا ولهذا  ظل الكثيرون يصّل. تهدم

وليال خالل األسابيع األخيرة من أجل 
  ."حرية الشعوب

، 2009، في  عاًما20وبعد مرور 
: ثالثة لقاءات أتاحت للشباب أن يجتمعوا

وفي ) لتوانيا( في فيلنوس يارأ/ في مايو 
تشرين األول في بيكس / أآتوبر 

آانون / وفي آخر ديسمبر ) المجر(
األول اللقاء األوروبي في بوزنان 

  ).بولندا(
  
  
  
  
  
  

 :اللقاءات القادمة

  الثالث والثالثوناللقاء األوروبي
 في روتردام في مدينة :للشبيبة

/  ديسمبر28ولندا في الفترة من ه
/  يناير 1 إلى 2010ل آانون األو

  .2011آانون الثاني 

 في  للشبيبة الثانياللقاء العالمي
سانتياجو  في مدينة :أمريكا الالتينية

 12 إلى 8 في الفترة من في شيلي
    .2010 آانون األول / ديسمبر

  أن نجعل آلمة اهللا والصالة المشترآة غذاًء لنا
أن الكتاب قمنا في الصين بزيارة مجموعات من المسيحيين على وعي تام ب

الكتاب المقدس، ولكن القراءة في  أآثر يقرؤوايود البعض أن . 1المقدس هو آنز
  :لذلك  تذآرنا معهم هذين المدخلين. ليست سهلة دائًما

تبدأ القصة بين اهللا والبشر بنضارة .  في قلب الكتاب المقدس توجد محبة اهللا-
ولكن اهللا ال يسأم من . الوفاءالمحبة األولى، ثم تأتي بعد ذلك العوائق وأيًضا عدم 

  .إن الكتاب المقدس هو قصة وفاء اهللا. المحبة ويبحث دائًما عن شعبه
عندما نقرأ الكتاب المقدس، .  فهو آلمة اهللا، يهب اهللا ذاته لنا بواسطة المسيح-

  .2نتقابل معه، أي المسيح، ونستمع لصوته وندخل معه في عالقة شخصية
 راءة إال آلمة واحدة، والمهم هو أن نقوم بتطبيقهاا ال نذآر أثناء القـًأحيان
  .بهذا يمكننا أن نفهم الكتاب المقدس بشكل أفضل. عملًيا

وفي الصين، اجتمعنا أيًضا للصالة مع مسيحيين معتادين على ترنيم ترانيم 
 بعض النصائح لكيفية اإلعداد  أن نعطيهموقد طلب منا بعضهم. تيزيه بلغتهم

عض التفاصيل العملية من واقع خبرة جماعتنا لصالة جماعية، فشارآناهم ب
 على آل آنيسة محلية أن تقوم بمواآبة هذه النصائح مع واقعها ،وبالطبع.  الطويلة
 :الخاص
 لكي يكون ،باستخدام وسائل بسيطةوذلك  ،ًباأن نجعل مكان الصالة مرحِّ •
  .ًعا على العبادةمشجِّ
مور، قراءة ، ترانيم، مز: أن تكون فقرات الصالة معدة بشكل سلس •

 دقائق، طلبات، صالة األبانا، صالة ختامية، 10إلى  8ترنيمة، وقت صامت من 
  .ترانيم
أن نقرأ خالل الصالة الجماعية قراءة قصيرة وسهلة من الكتاب مقدس،  •

  .تارآين النصوص الصعبة لحلقات الدراسة الكتابية خارج إطار الصالة الجماعية
كتاب المقدس أو من التقليد الكنسي م بشكل متواصل جملة من الأن نرنِّ •

يمكن  تعلم الجملة المرنمة بسهولة وأن نحفظها عن . بغرض أن تترسخ داخلنا
  .ا أيًضا خالل الليلـًظهر قلب لتصاحبنا خالل يومنا وأحيان

على سبيل المثال، في مساء يوم : أن نعطي أهمية للرموز البسيطة •
ألرض بحيث يتوافد عليها الجمعة، يمكن أن نضع أيقونة الصليب على ا

الحاضرون واضعين جبهتهم عليها، إذ يرمز ذلك بأننا نضع أحمالنا وأيًضا آالم 
وفي  مساء السبت ، يمكن أن نقرأ إنجيل القيامة في الوقت . العالم على المسيح

 ،الذي يوقد فيه األطفال الشموع الصغيرة ويقومون بتوزيعها على الحاضرين
  .امة للجميعناشرين بذلك نور القي

  
 

هناك الكثير من األمثلة، من شتى أنحاء العالم، ترينا آيف أن هناك من يحبون   1
الكتاب المقدس وآيف أنه يعمل في أعماق البشر وإلى أي مدى يمكن أن تصل 

 في دولة التفيا، تم إلقاء القبض على قس يدعى ،خالل األربعينات. هذه المحبة
وقد قام عمالء النظام الحاآم بإلقاء .  المقدسفيكتور ألنه آان بحوزته الكتاب

الكتاب على األرض وأمروا هذا القس بأن يطأه بقدميه، أما هو فانحنى وقّبل 
ولذلك تم الحكم عليه باألشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات قضاها في . الكتاب
  .سيبيريا

 اهللا يتحدث، إن: "نالفلبيفي أثناء حديثه عن الكتاب المقدس، قال أحد أساقفة   2
ين والفقراء الذين ضطهدولكنه ينصت أيًضا، خصوًصا لألرامل واأليتام والم

 ، علينا أن نتعلم أن ننصت بحسب ولذلك، لكي نفهم آالم اهللا. ال صوت لهم
  ".طريقة اهللا

  
  
  
  

  :موقع تيزيه على إنترنيت
http://www.taize.fr  

 


