
التنشئة الشهرية
لعائلة رابطة األخويات في لبنان

 - العدد الثالث-

كاخلميرة في العجني

(متى  33:13)



املقدمة
ُ عن رابطة األخويات. تنشئة شهريّة تصدُر

ن هذه النّشرة في كلّ عدد ستّة أبواب  تتضمّ
موزّعة على قسمني:

ه خاللها  ة يوجِّ القسم األوّل: تنشئة عامّ
املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م كلمته 
حول اإلرشاد الرسولي "فرح احلب" للبابا 
فرنسيس. ثمّ في الباب الثاني، يقدّم لنا 

معهد التّنشئة والتدريب سلسة "أخي" 
وهي دراسة حاالت تتناول سلوكيّات إبن 

ِّبنا  األخويّة في اجملتمع. وفي الباب الثّالث، يدر
الكتاب املقدّس على كيفيّة إدارة اجملموعة.

ا في القسم الثّاني فتقدِّم كلّ من اللِّجان  أمّ
هة. املركزيّة الثالث تنشئتها املوجّ

ً وفق  ا ً ليتورجيّ كما ويُضاف إلى أعداد هذه النّشرة ملحقا
الزّمن الطقسي.

ت
ويا

خ
اال

ة_
ط

راب
ة_

ري
ه

ش
_ال

ئة
ش

تن
 ال

©



القسم األول: التنشئة العامة

فرح احلب

تنشئة إدارية

تنشئة كتابية

التنشئة الشهرية

© رابطة األخويات في لبنان
جلنة التنشئة 



1

تنشئة كتابيةفرح احلب تنشئة إدارية

مة
عا

 ال
ئة

ش
تن

 ال
ل:

ألو
م ا

س
لق

ا

املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م

© التنشئة_الشهرية_رابطة_االخويات

هيد هو الذي أدّى شهادة  الشهادة، في الكتب املقدّسة، تكتمل في اإلستشهاد. فالشَّ
اإلميان باملسيح في أعماله وأقواله وتصرّفاته، وتوَّجها بشهادة الدّم. ليس كلّ شاهد 

شهيدًا، بل كلّ شهيد شاهد. فلفظتا "martyrion" و"martyria" اليونانيّتان 
هادة" املنفتحة على إمكانيَّة شهادة الدّم. عندما أقامَ الربّ  هيد" و"الشّ تعنيان "الشّ
يسوع رُسله شهودًا موصوفني لتعليمه وقيامته، فتح أمامهم إحتمال اإلضطهادات 

حتّى املوت: "هاءنذا أرسلُكم كاخلراف بني الذئاب...إحذروا من النّاس: فإنّهم 
سيُسلمونكم إلى مجالس القضاء، ويجلدونكم في مجامعهم... وسيبغضكم اجلميع 
من أجل اسمي... ال تخافوا الذين يقتلون اجلسد وال قدرة لهم على قتل الرّوح، بل خافوا 

ُ أن يُهلِكَ الرّوح واجلسد كِليهما في جهنّم" (متى10: 16، 17، 22،  ن يقدر باحلريّ مَ
28). إنّهم بذلك يؤدّون هللا وللمسيح شهادة "احلبّ األعظم"، على ما أكّدَ الربّ في 

اإلجنيل: "ليس ألحد حبّ أعظم من أن يبذلَ نفسه عن أحبّائه" (يو15: 13).

لوا  الرّسالة إلى العبرانيّني تتكلَّم عن شهود وشهداء اإلميان في العهد القدمي. وقد حتمّ
اآلالم واملوت، من أجل أمانتهم للمواعيد اإللهيّة (راجع الفصل 11). كما يكلّمنا سفر 

املكابيِّني الثاني عن شهود وشهداء األمانة للشريعة اإللهيّة. وجند في سفر رؤيا يوحنا 
إسم "شهود" يطلقه يوحنا الرّسول على الذين شهدوا للكلمة حتَّى بذل الذات: "رأيتُ 

هادة التي أدوّها" (رؤيا 6:  حتت املذبح نفوس املقتولني من أجل كلمة اهللا، ومن أجل الشّ
.(9

ميا حلقيقة اإلميان، شهادة   في تعليم الكنيسة، "االستشهاد هو الشهادة السّ
تصل حتى املوت. والشهيد يؤدِّي الشهادة للمسيح الذي مات وقام، متَّحدًا معه باحملبة. 

إنّه يؤدّي شهادة حلقيقة اإلميان والعقيدة املسيحيّة، ويحتمل املوت قويًّا، كما فعل 
ا للوحوش. فبها  القدِّيس اغناطيوس االنطاكي وهو يقول لشعبه: "دعوني أصير طعامً

سأُعطى البلوغ إلى اهللا" (كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكيّة، عدد 
2473). واعتبرت الكنيسة أنّ الشهادة معموديّة، على ما قال القدِّيس 

يوحنا فم الذهب: "ال تتفاجأوا إذا اعلنت لكم أن الشهادة معمودية. 
دين يغتسلون باملاء، كذلك الشهداء يغتسلون  فكما أن املعمَّ

بدمائهم“ في صالة مساء اجلمعة من زمن الدنح املارونية نصلّي: 

سالم عائالتنا : شهادة
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"أيها الربّ يسوع، بعمادك في ماء األردن، بدأت درب اجلهاد واأللم، حتى الشهادة وعماد 
الدم. كذلك اعتمد شهداؤك األبطال بدمائهم". لقد حرصت الكنيسة على أن جتمع 

بعناية كبيرة تذكارات الذين بلغوا إلى النهاية في إعالن إميانهم. وهي أعمال الشهداء 
التي تشكِّل محفوظات احلقيقة املكتوبة بحروف من دم (التعليم املسيحي، عدد 

.(2474

ده  لقد استقت الكنيسة الهوت الشهادة واالستشهاد من سرّ املسيح: من جتسّ
هيد بدمه (يو15: 12). فأصبحت  وموته وقيامته. فهو في آن مثال الشاهد للحقّ والشّ
ا  الشهادة له متثّالً بحبّه ومتاهيًا معه واستشهادًا باسمه. واتّخذت الشهادة بذلك قِيَمً

ثالث أساسيّة:
أ- قيمة إميان شخصي يقوم على اجملاهرة بيسوع املسيح سيِّدًا (أع 2: 36 وروما 10: 9) 

لكونه الشاهد األمني وحده (رؤ 1: 5)، وعلى التتلمذ له والثبات في حبّه واتّباعه حتى 
النهاية. 

ب- قيمة حبّ دينيّة إجتماعيّة، يلتزم خدمة اإلجنيل (أع 6: 3) وخدمة الكنيسة (2 كور 
8: 3). وتقابله شهادة اهللا نفسه عن رضاه، هو الذي يعرف ما في القلوب (أع 15: 8). 

دة لزفّ بشرى اإلجنيل (متى 24: 14)،  د واملعمَّ ج- قيمة رجاء رساليّة يأوّنها اندفاع املعمَّ
وملتابعة رسوليّة الرسل التبشيريّة (أع 1: 8)، ومواصلة شهادتهم على أنّ اهللا الثالوث 

قريب من كلّ إنسان ويدعوه إلى وليمة الفرح (متى 22: 1). 
(مقتطفات من سنة الشهادة والشهداء للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي)

أصرّ آباء السينودس على أن العائالت املسيحية، بفضل نعمة سر الزواج، هي الالعبون 
رِحة لألزواج وللعائالت،  الرئيسيون لرعوية العائلة، وخاصة "من خالل تقدمي شهادة فَ
والتي هي كنائس بيتيّة". لهذا السبب، أوضح اآلباء أن االمر "يتعلق بالعمل على أن 

يتمكن األشخاص من أن يختبروا أن إجنيل العائلة هو فرحة «تغمر القلب واحلياة 
بأكملها»، ألننا في املسيح قد «حتررنا من اخلطيئة، واحلزن، والفراغ

ثَل الزارع الداخلي والعزلة» (فرح اإلجنيل، 1). إن واجبنا، على ضوء مَ
 (را. متّى 13، -3 9)، هو التعاون في إلقاء البذور: الباقي هو عمل

 اهللا. (فرح احلب 200)
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"تنظر الكنيسة بفرح وعزاء عميق، إلى العائالت األمينة لتعاليم اإلجنيل، وهي 
تشجعها وتشكرها على الشهادة التي تقدمها. بِفضلها، في الواقع، تكتسب روعةُ 

الزواج القائم على عدم االنحاللية واألمانة الدائمة، مصداقيتها. ففي قلب العائلة 
«التي ميكن أن نسميها الكنيسة البيتيّة» (نور األمم، 11)، ينضج أول اختبار كنسي 

للشركة بني األشخاص، حيث ينعكس بالنعمة اإللهية، سرّ الثالوث األقدس. «في 
البيت يتعلّم الولد الصبر وبهجة العمل، واحملبّة األخويّة، والسخاء في الصفح وإن 

ا العبادة اإللهية بالصالة وتقدمة احلياة» (التعليم املسيحي للكنيسة  تكرّر، وخصوصً
الكاثوليكية، 1657)" (فرح احلب رقم 86)

ومن خالل الشهادة، كما من خالل الكلمة، تتحدث العائالت عن يسوع لآلخرين، وتنقل 
اإلميان، وتوقظ رغبة اهللا وتظهر جمال اإلجنيل ومنط احلياة الذي يقدمه لنا. هكذا يرسم 

األزواج املسيحيون فوق اجلانب الرمادي من اجملال العام وميلؤونه بألوان األُخوّة، والوعي 
ُنير، وباألمل الفعال. إن  االجتماعي، والدفاع عن األشخاص الضعفاء، واإلميان امل

ع وتترجم بألف طريقة لتجعل محبة اهللا حاضرة في اجملتمع. (فرح  خصوبتهم تتوسّ
احلب 184)

هكذا تتكوَّن العائلة كناشطٍ في العمل الرعوي، من خالل اإلعالن الواضح لإلجنيل، 
واإلرث وأشكال متعدّدة للشهادة: التضامن مع الفقراء؛ واالنفتاح على تنوّع األشخاص؛ 

ًا؛  وحماية اخلليقة؛ والتضامن املعنوي واملادي مع العائالت األخرى، وال سيِّما األكثر عوز
وااللتزام في تعزيز اخلير العام، حتى من خالل البُنى االجتماعية غير العادلة، وذلك 

انطالقًا من مكان عيشها، عبر ممارسة أعمال الرحمة اجلسدية والروحية".
هذا ما يجب وضعه في إطار االعتقاد األسمى للمسيحيني: حب اآلب الذي يدعمنا 

ويجعلنا ننمو، والذي جتلى بهبة يسوع الكاملة، احلي بيننا، هو الذي 
يجعلنا قادرين على مواجهة جميع العواصف وكل مراحل

 احلياة متحدين. يجب أن تدوي الكرازة kerygmaمجددًا في 
قلب كل عائلة ، عند كل مناسبة مالئمة وغير مالئمة، 

ا أن نكون قادرين على  كي تنوّر وتضيء الطريق. علينا جميعً
القول، بدءًا من حياتنا في العائلة:

املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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رُها اهللاُ بَينَنا" (1 يو 4، 16). فقط انطالقًا من هذه  رَفْنا احملبَّةَ الَّتي يُظهِ "نَحنُ عَ
التجربة، ستتمكن الرعوية العائلية من جعل العائالت، في الوقت نفسه، كنائس 

بيتيّة وخميرة تبشير في اجملتمع.(فرح احلب 290)

صالة 
السالم عليك أيتها امللكة أم الرحمة والرأفة 

السالم عليك يا حياتنا ورجاءنا 
إليك نصرخ نحن املنفيني أوالد حواء 

ونتنهد نحوك نائحني في هذا الوادي.. وادي الدموع 
فاصغي إلينا يا شفيعتنا وانعطفي بنظرك الرؤوف نحونا 

وأرينا بعد هذا املنفى يسوع ثمرة أحشائك املباركة 
يا شفوقة. يا حنونة يا مرمي احللوة. املباركة - امني

املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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سلسلة "أخي"

احللقة الثالثة– "أختي في املنزل"
جنوى فتاة ملتزمة في الطالئع منذ سنتني تقريباً، عمرها 16 عاماً، في الصف 

الثاني ثانوي. حتضر اإلجتماعات بانتظام وتشارك في كافة نشاطات الفرع. لدى 
ً واخت عمرها 7 سنوات وهما ملتزمان بنفس الفرع في  جنوى اخ عمره 13 عاما

الطالئع والفرسان. 
في العام املاضي الحظت والدة جنوى تدنٍّ في نتائجها الدراسية كما الحظت انّها 

تهمل دراستها اكثر فأكثر. والدة جنوى، ككل األمهات تخاف على ابنتها وسالمتها 
كما حتمل همّ مستقبلها الدراسي. 

ة حول طريقة  ً مالحظات مهمّ من ناحية سلوك جنوى في املنزل فهناك أيضا
كالمها مع والدتها. فنجوى في مناسبات عدّة تقاطع والدتها خالل احلديث، ترفع 

ً او تقوم بردود فعل سلبيّة كترك والدتها في منتصف احلديث  صوتها احيانا
للذهاب الى غرفتها واقفال الباب على نفسها. 

ً هي ان اخت جنوى الصغيرة أصبحت تظهر بعض  ما يقلق في املوضوع ايضا
السلوكيات التي تنمّ عن قلّة احترام لوالدتها وكأنّها تتعلّم من جنوى كما انها 
 ً ً التأخر ليال ً تتفوّه بألفاظ نابية في املنزل وأخيها بدأ يطلب ايضا اصبحت مؤخرا

مع اصدقائه بحجة ان اخته الكبيرة تطيل السهر. 
اجلدير بالذكر، ان كال الوالدين يعمالن جاهدين لتأمني افضل منط عيش لألبناء 

الثالث من حياة رفاهية واالشتراك في نوادٍ رياضية او صفوف باليه او غناء لتنمية 
ً لإلصغاء حلاجات  ً كافيا مواهبها ولكن بحكم االنشغال بالعمل، ال يكرسان وقتا

ً رغم سعيهم جاهدين لذلك.  ابنائهم دائما
ن الطقس  مع بداية فصل الربيع، ازدادت انشطة الفرع بسبب األعياد وحتسّ

وبالرغم من خوفها على جنوى، لم متانع والدتها مشاركتها في األنشطة رغم انها 
ً في الدراسة وان نتائجها في تراجع مستمرّ  ً كافيا ً انّها ال متضي وقتا تلومها دائما
ولو بشكل طفيف. األسبوع الفائت، اتصلت جنوى بأمها لتخبرها انها ستذهب 

بعد اإلجتماع مع رئيس الفرع، كرمي، البالغ من العمر 27 عاماً، برفقة بعض 
األعضاء لزيارة القديس شربل فمانعت األم بحكم بعد املسافة والوقت املتأخر 
ولكن عند اصرار جنوى، طلبت منها امها اخذ األذن من والدها، الذي سمح لها 

بالذهاب لكثرة اصرارها وبسبب عدم معرفته بعدم موافقة زوجته، 
فقد سألها اذا ما كانت امها موافقة، فقالت جنوى ان امي ال متانع 
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ً ان جنوى  اذا انت اذنت لي الذهاب. تسبب هذا املوضوع في خالف بني الوالدين نظرا
ً وسيوافق  استغلت وجود ابيها في العمل لتأخذ منه اإلذن عاملة انه يكون منشغال

فقط ألنّها ستصرّ عليه. 
نتيجة لذلك، قرّرت األم ان متنع ابناءها من اإللتزام في األخويات فهي منذ التزامهم 
 ً ن في سلوكهم في املنزل، تراجع اداؤهم الدراسيّ، ال تراهم مثال لم تالحظ اي حتسّ

يطالعون الكتاب املقدّس او يصلّون في املنزل، ال بل تراهم خالل القداس يتبادلون 
األحاديث والضحك مع اعضاء الطالئع اآلخرين كما ان معظم انشطتهم تتسم 

ل ان تؤثّر  بالترفيه اكثر من الصالة. في نهاية املطاف، والدة جنوى كانت تتأمّ
ً على سلوك ابنائها وذلك لم يحصل.  األخويات ايجابا

تنشئة كتابيةفرح احلب
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السؤال األوّل
ضع نفسك في مكان والدة جنوى، ما هي برأيك مخاوفها، احاسيسها وما هي نظرتها 

لرابطة األخويات؟ هل توافق على قرارها مبنع ابنائها من اإللتزام؟

السؤال الثاني
كيف تنصح جنوى ان تتصرّف جتاه قرار والدتها؟

السؤال الثالث
ل كرئيس فرع حللّ هذه املشكلة؟ كيف تتدخّ

السؤال الرابع
برأيك ومن خبرتك في األخويات، ما هي الصورة التي يعطيها ابناء األخويات ألهلهم في 

يومنا هذا، عن الكنيسة واإللتزام في الرابطة، من خالل تصرفاتهم
في املنزل مع اهلهم واقربائهم وذويهم؟



نكتب ذلك في جدول نقابله بحضور يسوع وافعاله.
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ربي، نسير معك نحوك ونرجو منك أن تُنمي فينا ما ال نعرفه نحن فينا. فها نحن 
منهم أُخذنا وبقربك وقفنا ننظر إليهم ونتساءل ربي ماذا ستعلّم؟

هلم أيها الروح القدس...

صالة االفتتاح: " فتبعه جمعٌ كثير" يو6،2

املوضوع: كيف يدير الربّ مجموعته؟
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 : قراءة النصّ
يو6، 5-15

استخرج 
مفاتيح النص

تفاعلهم مع يسوعدورهم شخصياته 

رفع عينيّه ورأى:
- يسوع يرى حاجات الناس.

- يسوع يرفع عيّنيه صوب اآلب ليصلي 
وقد رفع بنظره االنسان صوب اآلب

سأله يسوع المتحانه (ال إليقاعه) 
فأراد يسوع بناء شخصية فيليبّس 

وايقاظ اميانه وثقته.

لم يجاوب بعني االميان ولم يستفد 
من كلّ ما عاينه واختبره في

مسيرته مع يسوع.

يسوع أخذ كلّ شيء وأفاض كثيرًا. لم يتكلّم بل اعطى كلّ ما ميلك.

- كان جوابه مبنيّ على ثقة من خالل
اختباراته السابقة مع يسوع.

- قدّم ما توفّر بني يديّه.



اخلالصة

دور املدرّب في إدارة اجملوعة
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بهذا األسلوب بنى يسوع شخصيّة تالميذه. فهو لم يلم أحد بل نبّه فيليبّس على قلة 
ثقته. لم يقم بذلك مباشرة إمنا من خالل اآلية التي قام بها من تكثير للخبز : أنت يا 

فيليبس رأيت أنّ ما معنا قليل وأنّ األموال قليلة ولكن غفل عنك أن ترى ما فعله الربّ 
ا وأنّ يسوع يستطيع أن يقوم مبا ال حتققه األموال. سابقً

اندراوس قدّم ما عنده وكذلك الصبيّ وكانّه ال ييأس ويؤمن بقدرة املسيح على كلّ 
شيء.



© رابطة األخويات في لبنان
جلنة التنشئة 

هة القسم الثاني: التنشئة املوجّ

أخوية شبيبة العذراء

أخوية طالئع العذراء

أخوية فرسان العذراء

التنشئة الشهرية
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لبنان موطن الشهادة

الهدف: - التعرف على إضطهاد الكنيسة تاريخيا، على مرّ العصور
اإلستشهاد وعيش الشهادة في املسيحية في الزمن احلالي   - -            

صالة البدء: - باسم اآلب واإلبن والروح القدس + صالة الشبيبة  1-
                           - ترتيلة : ألنك شب، ألنك صبية  

 
-2    املوضوع:

تقسم اجلماعة إلى مجموعتني، تتم قراءة نص طرد الباعة من الهيكل (يو  أ - 
25-13:2) ونص تسليم يسوع في بستان الزيتون (يو10:18).

على كل فريق معاجلة هذه النصوص إلجراء مقارنة بني دفاع يسوع عن الهيكل 
ودفاع بطرس عن يسوع .

القاسم املشترك هو : أن كالهما كانا يدافعان عن أسمى قضية وهي "القدوس"
الفرق هو : 

-1 يسوع لم يؤذ االنسان باجلسد بينما بطرس قطع أذن اجلندي.
-2 يسوع طرد الدنس من الهيكل وأخذ يعلم املدنس ويشرح له خطأه، بينما بطرس 

أراد إلغاء املعتدي أو "املدنس".
(تقرأ كل مجموعة اخلالصة أمام احلضور بينما يقوم املنشط بكتابة اإلجابات على 

(Flip Shart
وبعد اإلنتهاء من عرض األفكار، على املنشط أن يربط افكار هذه النصوص بفكرة 

اإلضطهاد عامة، وعلى املسيحيني بشكل خاص .

االضطهاد املسيحي عبر العصور: ب - 
لقد بدأ اضطهاد املسيحيني االوائل في روما علي يد نيرون في القرن األول املسيحي 

وانتهى على بعد ميل واحد من روما علي يد قسطنطني في القرن الرابع وكان القصد 
منه إبادة املسيحية ولكن على العكس كان سببا في تنقيتها وإظهار فضائلها 

وبطوالت شهدائها األمر الذي أدى الى انتشارها ودخول الوثنيني في اإلميان املسيحي.

تقسم اجملموعة إلى فرق (حسب عدد املشاركني)، وعلى كل مجموعة
ً عن اإلضطهادات التي واجهها املسيحيني أن جتري بحثًا سريعا

عبر العصور( السماح باستعمال الوسائل اخملتلفة ).

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية

2

1



فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء

10
هة

جّ
ملو

ة ا
شئ

تن
 ال

ي:
ثان

 ال
م

س
لق

ا

لبنان موطن الشهادة

يعرض كل فريق ما قام بتحضيره، ثم يعطي املنشط نظرة سريعة عن 
اإلضطهادات.

ب- 1 نيرون وحريق روما (انظر امللحق)
ب- 2 اضطهاد دقلديانوس وأعوانه (انظر امللحق)

ب- 3 قسطنطني ومراسم التسامح الديني (انظر امللحق)

ج - مناقشة مفهوم اإلستشهاد ودور املسيحي وامللتزم الذي يجب أن يلعبه في 
زمن اإلضطهاد :

ضمن عمل الفرق، يوزع على كل فريق األسئلة التالية ملناقشتها واستنتاج 
خالصات :

ماذا يعني اإلستشهاد في املسيحية؟   -
ما هي مظاهر اضطهاد املسيحيني  اليوم ؟  -

ما هو الدور الذي على املسيحي أن يلعبه في زمن االضطهاد ؟ وكيف يواجه   -
االضطهاد في الزمن احلاضر ؟

ج- 1 حقيقة االستشهاد في املسيحية
ا من اجلنون واجلهل  ما هي حقيقة االستشهاد في املسيحية؟ هل كان نوعً
واحلماقة؟ أم كان نوعا من الهروب من احلياة أو االنتحار حتت ظروف قاسية؟ 

ً باملسيح. بالطبع لم يكن هذا كله بل كان حبا

ج - 2 فما هو االستشهاد في املسيحية؟
• شجاعة: شجاعة الفضيلة، لم يكن رعونة بل شجاعة لم يألفها العالم القدمي 

بدكتاتورية حكامه وإجاباتهم نغمة جديدة علي سمع العالم وقتذاك.

• كرازة: فقد انتشر اإلميان باالستشهاد أكثر من التعليم، ودماء الشهداء روت بذار 
اإلميان.

• دليال علي صدق اإلميان باملسيح:  فقد أنتصر اإلميان باملسيح على 
أعدائه بالقوة األدبية الروحية وحدها وليس بقوة مادية.

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية



فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء

11
هة

جّ
ملو

ة ا
شئ

تن
 ال

ي:
ثان

 ال
م

س
لق

ا

لبنان موطن الشهادة

ً علي الفضائل املسيحية: في شهداؤنا األبرار جتلت الفضائل املسيحية  . برهانا
ولم تنجح الشدائد أن جتعلهم يتخلون عنها ومنها: الثبات واالحتمال والوداعة 

ومحبة األعداء والعفة والطهارة والزهد في العالم واحلنني إلي امللكوت.

ج- 3 االضطهاد: ظاهرة آنية
إن مطلع األلفية الثالثة ال يبدو أنه يحمل تغيرًا كبيرًا. ال بل إن العديد من املناطق 

التي يتواجد فيها املسيحيون منذ فجر املسيحية، باتت أماكن غير آمنة لهم، 
يشكل فيها املسيحيون أقلية رمزية مضطهدة ومهمشة تعيش في مهب رياح 

اضطهاد إيديولوجي غاشم، خاصة بظل ما مترّ به مناطق افريقية ومنطقة الشرق 
األوسط من بدع تكفيرية واصولية وارهابية. 

ج- 4 التبشير في زمن االضطهاد اليوم:
 يرتكز التبشير في زمن االضطهاد اليوم بحسب البابا فرنسيس على ”تعلُّم 
الصالة من ”أجل من يتمنون لنا السوء“ يجعل منا ”أبناء اآلب“. ويركز قداسة 

البابا على اإلجنيل الذي فيه يطلب يسوع من تالميذه أن يحبّوا أعداءهم ويصلّوا 
من أجل مضطهديهم (متى 5: 43 – 48). في هذا النص اإلجنيلي يحثّ يسوع 

التالميذ على مدّ يدهم نحو كمال اهللا ”الذي يُطلع شمسه على األشرار 
واألخيار“.

 ”فلكلمة اهللا وجهان: الئحة من الواجبات واملمنوعات أو دعوة إلى محبة اآلب 
ً إلى الذروة: الصالة من أجل العدوّ“. إنها جدلية  واإلخوة من كل القلب وصوال

املواجهة بني علماء الشريعة ويسوع:
”إنّ الرب يشدد من جديد ما ورد في العهد القدمي: ما هي أعظم وصية؟ أحبب 

الرب إلهك من كل قلبك ومن كلّ قوتك ومن كل كيانك وأحبب قريبك حبك 
رون ذلك لم يضعوا ذلك نصب  لنفسك. وعندما كان علماء الشريعة يفسّ

أعينهم بل كانوا يضعون القضايا: هل ميكننا القيام بذلك؟ إلى أي درجة ميكننا أن 
نقوم بهذا؟ وإن استطعنا أن نقوم بذاك؟“.

وقد استعان يسوع بالكثير من األمثال من أجل إبراز الوصايا حتت نور جديد :
”ال تقتل“ لكي يقول لنا مبعنى آخر ال جترح أخاك وإبراز أهمية احملبة

”التي هي أكثر سخاءً من علماء الشريعة“ .

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية



 ”إنها املثالية التي يشير إليها يسوع وواردة في مقطع القراءة اليومية من إجنيل متى. 
لقد سمعتم أنه قيل: ”أحبب قريبك وأبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا 

أعداءكم وصلّوا من أجل مضطهديكم“.
لنسأل الرب أن مينحنا نعمة الصالة من أجل أعدائنا وكل من أساء إلينا وال يتمنون 
اخلير لنا ويضطهدوننا. وكل واحد منا يعرف االسم والشهرة: أصلي من أجل فالن 

وفالن… أؤكّد لكم أنّ هذه الصالة ستقوم بأمرين: ستجعله أفضل ألنّ الصالة قديرة 
وجتعلنا أبناء أكثر لآلب“.

ج- 5 الدفاع عن النفس في املسيحية:
يشقّ صوتٌ سكون الليل ويوقظك فجأة من سباتك العميق.  فتسمع وقع اقدام في 
املكان وتستنتج ان احدهم يقتحم بيتك.  فيستولي عليك الهلع ويختلج قلبك في 

صدرك متسائال عما ينبغي ان تفعله اآلن. 
ميكن ألي منا ان يواجه حالة كهذه.  فاجلرائم،  حتى العنيفة منها،  باتت شائعة في كل 
مكان بعد ان كانت مقتصرة على بعض البلدان او املدن الكبيرة.  وبسبب خوف الناس 
من اجلرمية،  ينشد كثيرون احلماية بشراء االسلحة او تعلّم فنون القتال.  حتى ان بعض 
احلكومات سنّت قوانني جتيز للمواطنني الدفاع عن انفسهم بطرائق ميكن ان تؤدي الى 

موت مهاجميهم.  ولكن ما هو رأي الكتاب املقدس في هذا املوضوع؟  هل ميكن للمرء ان 
يلجأ احيانا الى القوة ليدافع عن نفسه او عن عائلته؟

يعرض الفريق إجاباته أمام اجلميع، حيث تصيغ اجلماعة جملة تلخص املوضوع .

املراجع:
عظة البابا فرنسيس الصباحية في دار القديسة مارتا 14 حزيران 2016  1-

www.zenit.org موقع  2-

صالة اخلتام :   3-
من وحي موضوع اإلجتماع، علك كل فرد أن يذكر كيف يعيش الشهادة في حياته 

اليومية .
+ األبانا والسالم + نشيد مرمي (تعظم نفسي الرب ...)
اجملد لآلب واإلبن والروح القدس كما كان في البدء واآلن 

وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمني.
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اإلضطهاد املسيحي عبر العصور 
نيرون وحريق روما:

كان االضطهاد الذي أثاره نيرون هو أول االضطهادات التي كرستها اإلمبراطورية 
الرومانية، وأرتبط باستشهاد عمودين عظيمني في الكنيسة هما الرسوالن بطرس و 
بولس، وقد ابتدأ في السنة العاشرة من حكم هذا الطاغية بأمره وحتريضه عام 64م 
حني أتهم نيرون املسيحيون األبرياء بحرق روما وكانت كارثة مدمرة لم ينجو من هذا 
احلريق سوى أربعة أقسام من األربعة عشر قسما التي كانت تنقسم إليها املدينة 
العظيمة والتهمت السنة النار أعرق اآلثار واملباني ولم ينجو منها الناس والبهائم.

 وحتولت املدينة العظيمة إلي مقبرة تضم مليون من النائحني على خسارات ال تعوض، 
وحتى يبعد الشبهة عن نفسه اتهم نيرون املسيحيني املنبوذين، وسرعان ما بدأ في 

سفك الدماء وأستخدم أبشع الوسائل في سبيل ذلك، صلب البعض إمعانا في 
السخرية بالعقوبة التي حتملها السيد املسيح، وألقي البعض للحيوانات املفترسة 

في مسارح األلعاب الرياضية، وبلغت املأساة قمتها عندما أشعل النار في املسيحيني 
وسمرهم في أعمدة الصنوبر يضيئون كاملشاعل لتسلية اجلماهير في احلدائق 

اإلمبراطورية بينما نيرون في عربته اخلاصة يلهو.

اضطهاد دقلديانوس وأعوانه:
كل االضطهادات التي شنتها الدولة الرومانية على املسيحيني ابتداء من نيرون 

تتضاءل أمام شد وعنف ووحشية االضطهادات التي بدأها دقلديانوس وأكملها أعوانه، 
ولهذا السبب اتخذت الكنيسة القبطية بداية حكمه وهي سنة 284 م. بداية 

لتقوميها املعروف باسم تاريخ الشهداء.
في عام 303 م. أصدر منشورا بهدم الكنائس وحرق الكتب املقدسة وطرد كل أصحاب 

املناصب العالية وحرمانهم من حقوقهم املدنية وحرمان العبيد إذا أصروا على 
االعتراف باملسيحية، وإذ علق املنشور على حائط القصر لم يخل اجملال من شاب 

مسيحي شجاع غيور مزق املنشور مظهرا استياءه وسرعان ما سرت موجة االضطهاد 
ا ووحشية بسبب اندالع احلريق مرتني في  في ربوع اإلمبراطورية.  وازداد االضطهاد عنفً

قصر اإلمبراطور في خالل أسبوع رمبا أفتعل احلريق أحد معاونيه لكي يثيره ضد 
املسيحيني.  أصدر في مارس عام 303 م. منشورين متالحقني بسجن رؤساء 

الكنائس وتعذيبهم بقصد إجبارهم على ترك اإلميان.
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وفي 30 نيسان من نفس العام أصدر مكسيميانوس هرموليوس منشورا وهو أسوأها 
ويقضي بإرغام جميع املسيحيني في املدن والقرى في أنحاء اإلمبراطورية بالتبخير 

والتضحية لآللهة.
 وأخيرا وفي محاولة يائسة حملو املسيحية وبعث الوثنية أصدر مكسيميانوس منشورا 

في خريف عام 308 يقضي بسرعة إعادة بناء مذابح األوثان وأن يقدم اجلميع الرجال 
والنساء واألطفال الذبائح مع االلتزام بتذوق التقدمات وأن يقف احلراس أمام احلمامات 
ليدنسوا بالذبائح كل من يدخل لالغتسال، وقد استمر العمل بهذا ملدة سنتني حتى 

أنه لم يكن أمام املسيحيني في ذلك الوقت إال أن ميوتوا شهداء أو ميوتوا جوعا أو 
يجحدوا اإلميان .

وفي سنة 311م أمر مكسيميانوس دازا بإقامة الهياكل في كل مدينة وعني كهنة 
لألصنام ومنحهم االمتيازات.

قسطنطني ومراسم التسامح الديني:
تعتبر اضطهادات دقلديانوس وأعوانه آخر مقاومة يائسة للوثنية الرومانية ضد 

املسيحية، وعلى اجلانب اآلخر جتلت بطوالت املسيحيني وثباتهم أمام وحشية الوثنية 
وشراستها حتى بدت الوثنية في حالة إعياء.

أعتزل دقلديانوس احلكم في عام 305 م. بعد أن انتهى إلي نهاية سيئة.

 تربى قسطنطني في بالط دقلديانوس وهرب إلي بريطانيا وهناك نودي به إمبراطورا 
على غاليا وأسبانيا وبريطانيا في عام 306م خلفا لوالده. (

وفي مارس 313 م. التقى قسطنطني مع ليكينيوس إمبراطور الشرق في ميالن ومن 
هناك أصدرا مرسوم للتسامح مع املسيحيني يعرف باسم مرسوم ميالن مبوجبه 

أعطيت احلرية الدينية للمسيحيني ولغيرهم أن يتبعوا الدين الذي يرغبونه.

 وإذ خرج ليكينوس على قسطنطني وجدد اضطهاد املسيحيني لفترة قصيرة في 
الشرق هزمه قسطنطني عام 323 م. وأصبح إمبراطور الشرق والغرب وهكذا يعتبر 

قسطنطني آخر األباطرة الوثنيني وأول املسيحيني، وبعدها بدأت فترة جديدة 
في حياة الكنيسة واملسيحيني.

فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء
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لبنان موطن الشهادة



 باسم اآلب واالبن والروح القدس، االله الواحد، آمني.

       استدعاء الروح القدس: 
أيها الروح القدس/ يا روح احلكمة/  هلم وجردنا عن التعلق بخيرات األرض/ كي نذوق 

خيرات السماء / يا روح الفهم/  هلم وأنر عقولنا بنور احلقائق االلهية/  يا روح املشورة/ 
هلم واجعلنا طائعني اللهاماتك/  يا روح القوة/ هلم وامنحنا الثبات والغلبة على أعداء 

نفوسنا/  يا روح العلم/  ساعدنا لنمارس تعاليمك املقدسة/ ويا روح التقوى/ هلم 
واسكن في قلوبنا/ كي تتقدس جميع عواطفنا. آمني. 

       من رتل صلى مرتني:           أعطيني الكالم
اعطيني الكالم تغنِّيلَك حبّي                 حبّ بيبتدي بالعطاء

ى طَ واعطيني احلياة واإلميان بقلبي             مرّة هالعمر بينعَ

أعطيني الصالة تالقيك قبالي               واركع على دراج السما
واعطيني الوفا توافيك بحالي               واعطيني العطا للعطاء

       كلمة اهللا: قراءة من اجنيل متى الفصل 7 من األية 7 الى األية 11 

لُبُ  نْ يَطْ ذُ، وَمَ ْخُ َلُ يَأ أ نْ يَسْ َنَّ كُلَّ مَ . 8 أل تَحْ لَكُمْ وا يُفْ ِدُوا. اِقْرَعُ لُبُوا جتَ وْا. اُطْ طَ َلُوا تُعْ أ 7 «اِسْ
رًا؟ 10 وَإِنْ  جَ طِيهِ حَ بْزًا، يُعْ ْنُهُ خُ َلَهُ اب أ نْكُمْ إِذَا سَ انٍ مِ . 9 أَمْ أَيُّ إِنْسَ تَحُ لَهُ رَعُ يُفْ نْ يَقْ دُ، وَمَ يَجِ
ايَا  طَ وا أَوْالَدَكُمْ عَ طُ ونَ أَنْ تُعْ فُ رِ ٌ تَعْ رَار ْتُمْ أَشْ َن إِنْ كُنْتُمْ وَأ ؟ 11 فَ يَّةً طِيهِ حَ ، يُعْ كَةً مَ َلَهُ سَ أ سَ
ا  ! 12 فَكُلُّ مَ َلُونَهُ أ يْرَاتٍ لِلَّذِينَ يَسْ بُ خَ ، يَهَ اوَاتِ مَ يِّ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّ َرِ يِّدَةً، فَكَمْ بِاحلْ جَ
. اءُ ْبِيَ َن وسُ وَاأل وَ النَّامُ َنَّ هذَا هُ ، أل مْ ا بِهِ ْتُمْ أَيْضً َن لُوا هكَذَا أ لَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَ عَ يدُونَ أَنْ يَفْ تُرِ

*كالم الرب **الشكر هللا          

       تأمل من القلب (يوضع قسمني من األوراق في الوسط امام الطالئع, كل واحد بدوره 
يكتب على ورقة من أول قسم اخلطية أو السيئة التي أخذها اهللا منه و يترك الورقة 
على األرض ثم يأخذ ورقة من القسم الثاني و يكتب عليها النعمة التي أعطاها اهللا 

له و يترك الورقة معه. ثم يتم مشاركة ما كتب كل واحد بدوره بصوت
عال أمام اجلميع)

15
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لك يا مرمي:   
نشيد مرمي (جوقني * / **)

* تعظم نفسي الرب                 ** وتبتهج روحي باهللا مخلصي
* ألنه نظر الى أمته الوضيعة       ** سوف تهنئني بعد اليوم جميع األجيال

* ألن القدير صنع الي أمورا عظيمة       ** قدوس اسمه
* ورحمته من جيل الى جيل للذين يتقونه    ** كشف عن شدة ساعده
* فشتت املتكبرين في قلوبهم        ** حط األقوياء عن العروش
* ورفع الوضعاء                  ** أشبع اجلياع من اخليرات 

* واألغنياء صرفهم فارغني         ** نصر عبده اسرائيل 
* ذاكرا كما قال ألبائنا                  ** رحمته ألبراهيم ونسله لألبد

صالة الطالئعي:   
ربنا والهنا/ انت احلب احلقيقي/ الذي ميأل قلوبنا/ وينير عقولنا/ ويقدس حواسنا/ قوّنا 

نحن الطالئع/ وأضرم فينا طاقة احلب/ فنعمل بإجنيل ابنك الوحيد/ ونصغي إللهامات 
ر بإسمك/ ونكون في طليعة السائرين نحو  روحك القدوس/ ونسير على دربك/ ونبشّ

ملكوتك/ بشفاعة أمنا العذراء مرمي/ مثالنا في االميان والرجاء واحملبة/ لك اجملد الى االبد. 
أمني

اجملد لآلب واالبن والروح القدس، كما كان في البدء واآلن وعلى الدوام والى دهر الداهرين، 
آمني.

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية

5

6

هدف املوضوع

أن يدرك الطالئعي قيمة وزناته 
ومصدرها ويسعى الكتشاف 
وزنة مهملة/ غير مستثمرة 

أوراق، أقالم، 
 ،(�ipchart أو) جرائد جدرانية

أقالم تلوين، ألة تصوير.

حث الطالئعي على "املتاجرة" 
بالوزنات فيكون "خادم صالح

 وشريك أمني"

نّو... وإلو... موهبتي مِ
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مقدمة  :تعريف املوهبة: ما هي املوهبة؟  .1
ط واألعضاء) ( brainstorming ومناقشة بني املنشّ

رينَ، والبعضَ  ً ، والبعضَ أنبياءَ، والبعضَ مبشِّ ال "وهو أعطى البعضَ أن يكونوا رُسُ
رُعاةً ومعلِّمنيَ (وزنات مختلفة)، ألجل تكميل القديسني، لعمل اخلدمةِ، لبنيانِ 
جسد املسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية اإلميان ومعرفة ابن اهللا. إلى 

. إلى قياس قامة ملء املسيح." (أف 4: 11-13) إنسانٍ كاملٍ
ً من اآلية املذكورة أعاله، ما هي املوهبة وكيف ميكن أن نكتشفها؟ ---  إنطالقا

ً من اآلية املذكورة أعاله، ما هو هدف املوهبة / الوزنة؟ ---  إنطالقا

مْ الذي يُتعامل به".  وبحسب  ْنَة " على أنها" الدِّرهَ تفسر معاجم اللغة كلمة "الوَز
املفهوم املسيحي، املوهبة هي عطية اهللا، هي الوزنة التي منحنا اياها الرب وطلب 

استثمارها. وهي في مثل الوزنات تفيد وزنة الفضة كاملعتاد ولكنها بآن واحد توحي 
باملوهبة.

 
6:30   Amira Willighagen هنا يتمّ مشاهدة املقطع املصوّر األوّل.  

 https://www.youtube.com/watch?v=qDqTBlKU4CE

--- ما هو انطباعكم عند مشاهدة أميرة؟
--- من منكم يتذكر أنه بدأ باستثمار وزنته منذ الصغر؟ 

--- من يعتبر أنه لم يستثمر وزنته بعد؟ وملاذا؟
 ً ط على العمر، أنّ التّقدّم في العمر ليس عائقا ً للمقطع املصوّر الثّاني، يشدّد املنشّ متهيدا

الكتشاف املواهب واستثمارها.

7:31    Susan Boyle هنا يتمّ مشاهدة املقطع املصوّر الثّاني. 
https://www.youtube.com/watch?v=jca_p_3FcWA

--- ما هو انطباعكم عند مشاهدة سوزن؟

فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء
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نّو... وإلو...  تقسيم مجموعات : "موهبتي مِ  .2
(Journaux muraux  -جرائد جدرانية )

نّو... وإلو..." ط على حائط أوراق كبيرة عنوانها "موهبتي مِ يعلّق املنشّ
ط أسماء املشاركني يكتب املنشّ

ط أن يقترب كل فرد من اجملموعة نحو احلائط  يطلب املنشّ
   -وكتابة وزنة من وزناته (قد اكتشفها أو يظنّ أنّه ميتلكها)
   - يكتب بجانب إسم أحدٍ آخر الوزنة التي يرى بأنه يبرع بها

 +غناء، graphic design، رسم، رقص تعبيري، تصوير، شعر، رياضة...

بعد اإلنتهاء نكون قد حصلنا على مجموعات متتلك مواهب مشتركة.

تَرَكًا " (أع 4: 32)  شْ يْءٍ مُ مْ كُلُّ شَ نْدَهُ عمل مجموعات : " كَانَ عِ  .3

ً أو مع آخرين)   يفترق املشاركون بحسب اجملموعات (الوزنات) ويعبّر كلٌّ منهم (فرديّا
عن موضوع "من اهللا ولدنا فأخذ منا وأعطانا"، كلٌّ بحسب موهبته.

عند اإلنتهاء، تتشارك اجملموعات ما قد حضرته.

نّو... وإلو..."   خالصة  : "موهبتي مِ  .4
 

وبهذا قد وهبنا اهللا وزنات علينا العمل بها لبناء اجلماعة (الكنيسة) واملشاركة من 
خاللها بالتبشير والرسالة املوكلة إلينا.

. فإنه كما في جسدٍ واحدٍ لنا أعضاءٌ  نَ اإلميانِ ً مِ مَ اهللا لكلِّ واحدٍ مقدارا "كما قَسَ
كثيرةٌ، ولكن ليس جميع األعضاء لها عملٌ واحدٌ، هكذا نحن الكثيرين: جسدٌ واحدٌ 

ً لبعض، كل واحد لآلخر. ولكن لنا مواهب مختلفة  في املسيح وأعضاءٌ بعضا
بحسب النعمة املعطاة لنا. (رو 12: 3-6(

فخدمتنا - من خالل مواهبنا -  مصدرها الرب وإن كنا أمناء على القليل أقامنا الرب 
على الكثير ودخلنا فرح الرب، في مجده األبدي.

فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء
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صالة اخلتام  
باسم اآلب واالبن والروح القدس، االله الواحد، آمني.   

من رتل صلى مرتني:        خذ يا ربي   
أنا على بابك ليالً ونهار                 صوتك يدعوني يا صديقي الوديع    

نعمتك تغمرني قلبك يجذبني      يدك تنشلني فليحيا حبك    
خذ يا ربي وأقبل مني                    كل ذاتي وأفعل بها ما تشاء   

هبني حبّك هبني روحك               نعمتك وحدها تكفيني    

          قصة و عبرة 
سيدة مجتمع البسة أجمل ثيابها ومجوهراتها مبناسبة حضورها  في مطعم كبير 
حلفلة خيرية يعود ريعها ألطفال الشوارع. فعندما خرجت بانتظار سائق السيارة، دنا 

منها متوسل فقير، ومد يده قائال: " انا بحاجة الى كم قطعة من املال حتى أتناول 
الطعام، فقد مضى يومني ولم أكل شيئا". فلطمته بحقيبتها وقالت له بغضب : " 

يا ناكراجلميل، ألم ترى اني مهرقة ألني رقصت كل الليل من أجلك؟!" 

تأمل من القلب(تأمل عن أهمية العطاء من القلب خلدمة األخرين و ليس جملدنا الشخصي  
عدم انتظار أي تقدير من الناس مقابل ما نعطي.)

 و انت شو رأيك بالعطاء؟!
- نحن نكسب عيشنا من خالل ما نحصل عليه ، ولكننا نصنع حياة من خالل ما 

نقدمه ~ نورمان مكيوين
- يجب أن تعطي كي تأخذ ، يجب أن تزرع البذور ، قبل أن تتمكن من جني احلصاد ~ 

سكوت ريد
- ما حتتفظ به لنفسك تخسره أما ما تعطيه ، فيمكنك االحتفاظ به الى االبد ~ 

مونتي
- إعطاء مجرد كسرة خبز للجياع أكثر قيمة من إعطاء الغداء للشباعى ~ مثل 

فيتنامي
- الرجل السخي يزداد غنى في العطاء و البخيل يزداد فقرا في االخذ ~ مثل دمناركي

- يجب علينا ليس فقط تقدمي ما لدينا ، بل أيضا يجب أن نعطي
 انفسنا ~ جوزيف ديزيريه مرسييه

نّو... وإلو... موهبتي مِ
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- الصدقة ال تصنع ابدا فقيرا ، والسرقة ال تصنع أبدا غنيا ~ مثل اجنليزي
- في العطاء أخذ ~ مار فرنسيس األسيزي

- يعطي القليل الذي يعطي مع التجهم ، و يعطي الكثير الذي يعطي قليال مع 
ابتسامة ~ تلمود

- نحن أغنياء فقط من خالل ما نقدمه ~ آن صوفي 
- االشياء التي نعطيها، تعود لنا مع ابتسامة ~ بام ديربان

- العطاء بدون انتظار أي مكافأة ، أو أي شكر ، له ميزة خاصة ~ آن مورو ليندبيرغ 
- عندما تعطي دون طلب ومن تلقاء نفسك ، تتلقى أكثر مما تعطي ~ أنطوان دي 

سانت اكسوبيري
- العاقل ال يكوّم الكنوز. فكلما اعطى اكثر لآلخرين ، كلما ازداد ما لديه ~ الو تزو

- دعونا ال نكون راضيني عن مجرد إعطاء املال. املال ال يكفي ، ميكن احلصول على املال  
ولكنهم يحتاجون إلى قلوبكم ~ األم تيريزا

- لم يصبح أحدا في أي وقت مضى فقيرا من خالل العطاء~ آن فرانك
- من املمكن أن تعطي من دون محبة، ولكن من املستحيل أن نحب دون عطاء ~ 

ريتشارد برونستني
- املبلغ الذي اعطيته ليس املهم. ما يهم هو ما ميثل هذا املبلغ حلياتك ~ جيم رون

- العطر يبقى دائما في اليد التي تعطي الورد ~ بيجار
- ليس الذي لديه الكثير هو الغني ، ولكن الذي يعطي الكثير ~ إريك فروم

- الواحد ينبغي أن ينسى ما اعطاه ، واآلخر يجب أبدا أال ينسى ما اخذه ~ سينيك
- طريقة العطاء لها اهمية أكثر من الهدية ~ بيار كورناي 

- من املمكن أن تعطي من دون محبة ، ولكن من املستحيل أن نحب دون عطاء ~ 
ريتشارد برونستني

(يكتب كل قول على ورقة و يسحب كل طالئعي قول ويتأمل به أمام اجلميع كي 
يتشارك الكل بأفكارهم، كل واحد بدوره.)

صالة األبانا   

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس، كما كان في البدء واآلن وعلى الدوام 
والى دهر الداهرين، آمني.

نّو... وإلو... موهبتي مِ



ا صورتَهُ، على اختالف  كوني مخلوق على صورة اهللا ومثاله، فإنّ أيِّ إنسانٍ آخر هو أيضً
لونه، ديانتهُ أو  جنسه.... وهو ابن هللا ودعوتنا هي للبحث سويّا عن السالم ، لكن لكل 
بّلنا  منّا طريقته . قد يصيبنا القلق نتيجة اإلختالف ، لكن إن تساعدنا فيما بيننا وتَقَ

بعضنا ، نصل إلى السالم ، إذن اآلخر ليس "اجلحيم" كما يُقال، بل عونًا لنعمل 
مسيرة منو.

 

أنظر إليه على أنه صورة عن اهللا :  1-
ّيز بني  نرى يسوع في اإلجنيل يجالس اخلطأة و العشارين و يشفي البرص والعميان وال مي
ل اجلميع على  خليقة اهللا، فيقول: " في بيت أبي منازل كثيرة..."  فإذا كان املسيح عامَ
أنهم أبناء محبوبون ، إذن نحن أمام مثالٍ لنقتدي به. بينما الفوقيّة التي قد نقعُ فيها، 

ٌ مهم لبنيان اجلدران واحلواجز وملنع عيش السالم ، بل اإلضطراب مع اآلخر. هي حافز
سة باحلبر على إنسان آخر، سيَتّسخ، و إذا نظرت إلى  مَّ غَ ً: إذا رميت ورقة مُ أعطي مثال

ا  متسخة . فالقاعدة الذهبيّة التي دعانا اليها الرب يسوع: يدي فهي أيضً
"عاملوا الناس كما تريدون أن يعاملونكم" (لو 6/31)

اآلخر هو ابن اهللا وصورته
أحبه بدون شروط:  2-

لقد أحبّنا يسوع حبًا غير مشروط، ،وهو املفهوم احلقيقي للحب، ال يتطلب شي ، مثل 
النبع الذي يروي اجلميع و ال يقول ألحد ال تشرب مني و إذا أردت أن تشرب يجب أن جتلب 

معك زجاجة. 
ِثل ، بينما  املشكلة تكمن في التوقّعات. نحن نتوقّع من  الذين نحبهم، أن يبادلوننا بامل

يسوع  احب اجلميع ، فكانت مبادلتهم له  بالشتم والصلب. حتّى  تالميذه الذين 
أحبهم و عاش معهم قد نكروه، هذا احلب الالمشروط هو مسيرة نعيشها و نتعلمها 

لكن ليس دون الرب يسوع، فهو القدوة الوحيدة 

 

2

1

كيف أعيش السالم مع األخر 
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يش السالم مع اآلخر عَ

ال أحكم عليه  أحبه دون شروط 
أنظر إليه على

أنه صورة عن اهللا 



        ال أحكم عليه :
لننظر إلى املرأة الزانية، وكيف أن اجلميع حكم عليها إال يسوع .نحن منيل للحكم 

ة . على اآلخرين وننسى أن في عيننا خشبة و ليس قشّ
احلكم على األخر يلهيني عن محبته ويؤخر مسيرتي نحو السالم ،

كلّ مرة أحكم على اآلخر، فأنا أحكم على نفسي ، وأستبدل مسيرة النمو بدائرة 
ًا  ا له بكلّيتي، فسوف أحصد ثمار ستسلمً األحكام، بينما إذا تركتُ الرب يقودني، مُ

جيّدة، ويجب أن ندرك أن عدم تقبّل اآلخر، غالبًا ما يكمن في الكبرياء، أو الغيرة.

التقنيات املمكن إستعمالها :
عمل مجموعات   •

Photo language  •
جداريات   •

3
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Méditation ل أو الصالة العقليّة أو الـ التأمّ

23

ملحق 

ليس الكتاب املقدّس "كتابًا حيًّا" وحسب، بل هو وباألكثر "كتاب 
حياة": القوّة املكنونة في كلّ كلمة من كلماته تعطي احلياة لكلّ 
ه مرّةً أولى حني  مَ من يحتكّ فيه! عظمته أنّ الروح القدس الذي ألهَ

م كلّ من يقرأه بإميان؛ يشرحه له ويقوّيه على  كتابته، هو نفسه يُلهِ
ل بالكتاب املقدّس ثمرة تضافر بني  حفظه والعمل به. فيصبح التأمّ
انيّة ال  حيويّتني: من جهة حيويّة اهللا الذي يعطي ذاته لإلنسان مبجّ
حدود لها، ومن جهة أخرى حيويّة اإلنسان الذي يسعى إلى التعرّف 

إلى وجه أكثر ليحبّه أكثر.

ّا كان العديد من أبناء عائلة األخويّات يشعرون بقوّة عمل الروح  ومل
ل في الكتاب  القدس في حياتهم، ويرغبون رغبة شديدة بالتأمّ

املقدّس، لكنّهم حني يجلسون للصالة، ال يعرفون من أين يبدأون، 
ل. والطريقة  كانت فكرة هذه التنشئة التي تقترح طريقة للتأمّ
ليست أكثر من دليل مساعدة للغوص أكثر فأكثر بفكر اهللا من 

خالل كلمته.

 Saint نعرض في هذا العدد طريقة القديس فرنسيس السالسي
Francois de Salles وهي تقسم إلى أربعة أقسام:

ن ثالث مراحل: ً: اإلستعداد وهو يتضمّ أوال
املرحلة األولى من اإلستعداد: اجللوس في حضرة اهللا. نختار، في   .1

كل مرة، واحدة من الطرق اآلتية:
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ملحق 
ا هنا، في هذا املكان بالذات، ألنه هو املالئ الكل. أتذكر أن اهللا حقًّ  أ. 

اهللا حاضر في قلبي وفي عقلي، ألنه هو خلقني على صورته ويعمل   ب. 
. فيّ

أستعمل مخيلتي ألتصوّر املسيح أمامي وهو يراني ولو كنت أنا ال   ج. 
أراه.

أصلي أمام القربان، أمام حضور اهللا احلقيقي احملتجب عن نظري في   د. 
اخلبز واخلمر.

املرحلة الثانية من اإلستعداد: الدعاء  .2
أسجد هللا خالقي ومخلّصي: التأمل الذي سأقوم به هو عطيّة   أ. 

مجانية منه، وليس بقوّتي الشخصيّة وال باستحقاق مني.
ل فيه.  قد أطلب معونة األشخاص املوجودين في النص الذي أنا أتأمّ  ب. 

ل نصّ املسيح املصلوب، أستطيع طلب شفاعة مرمي  مثال: إذا كنت أتأمّ
العذراء ويوحنا الرسول ومرمي اجملدليّة واللص التائب وأطلب أن أشعر ما 

شعروا به هم عندما كانوا قرب يسوع...
قد أردّد في هذه املرحلة آيات حفظتها تساعدني على الدخول بهذا   ج. 

:ً ل، مثال اجلوّ من التأمّ
نْ كلمتك" (سفر املزامير 119: 18) ائِبَ مِ جَ َرَى عَ أ يْنَيَّ فَ نْ عَ فْ عَ "اكْشِ
دَ غَنَائِمَ كَثِيرَةٌ" (سفر املزامير 119: 162) نْ وَجَ كَ كَمَ َنَا بِكَالَمِ جُ أ ْتَهِ َب "أ

" (سفر املزامير 119: 11) طِئَ إِلَيْكَ َ أُخْ كَ فِي قَلْبِي لِكَيْال ْتُ كَالَمَ بَأ "خَ
أو غيرها...
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ملحق 
املرحلة الثالثة من اإلستعداد: اخمليّلة. أحاول الدخول في النص   .3

وإطاره.
ً: نصّ عرس قانا اجلليل. مثال

أحاول أن أتصوّر املكان والعرس واملدعوّين كيف يفرحون. وكيف الحظت 
مرمي أن اخلمر قد نفذت، وما كانت ردة فعل يسوع على طلبها... أتصوّر 

ا شكل األجاجني واملياه، ووجه الرئيس الذي شرب وفرحة  أيضً
العروسني...

ا فيه  مالحظة: من األسهل إذًا أن نختار في بداية حياتنا التأملية نصًّ
ة محدودة مبكان وزمان وأحداث حسيّة قصّ

ل) ثانيًا: اخلواطر (وهو صلب التأمّ
-- كل فكرة من النصّ أعجبنتني أحاول أن أفكر بها بكل بساطة. 

ل هو أن أفكّر باهللا ومبا هو هللا. فالتأمّ
-- أحاول أن أعطي كل فكرة حقها من الوقت دون القفز بني الفكرة 

واألخرى. 

ثالثًا: العواطف واملقاصد
ل في اخلواطر يحرّك فينا العاطفة أي امليل نحو حب اهللا والقريب،  التأمّ

مثل الشوق إلى امللكوت، أو اإلقتداء باملسيح، اخلجل من اخلطايا أو الرغبة 
بعيش الفضائل اإلجنيليّة...

يها املناجاة أي احلديث مع اهللا  ل. قد نسمّ هذه العواطف هي هدف التأمّ
لت  ة: إذا تأمّ ّ تبقى عامّ وطلب منه املساعدة لعيش ما وجدت. ويجب أال

ل يحرّك فيّ عاطفة  باملسيح املصلوب ومبغفرته ألعدائه. هذا التأمّ
املسامحة وأقصد أن أسامح كما املسيح هو سامح من صلبه. ولكن هذا 

ال يكفي: مع العواطف يجب أن آخذ مقصدًا عمليًّا محدَّدًا: 
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ملحق 
أين في حياتي هناك شخص معنيّ (فالن) يزعجني أو قام باإلساءَة 

إليّ، أقصد أن أسامحه على مثال املسيح. 
ويجب أن أعرف أني قادر على حتقيق املقصد الذي أخذته، وال آخذ 

مقاصد كبيرة دون أن أستطيع تنفيذها. 

ا: اخلالصة والباقة الروحيّة رابعً
-- أشكر اهللا على اخلواطر واملقاصد والعواطف التي وصلت إليها، 

وأطلب منه املساعدة لتتـميم املقصد الذي أخذته.
-- أصلّي األبانا والسالم.

-- وآخذ باقة روحيّة؛ أي أحافظ على خاطرة أو فكرة أرددها كلّ النهار. 

ل الناجح: نصائح بسيطة تساعد على التأمّ
إختيار املكان الذي يراعي الهدوء وال يدعو إلى التشتّت.  •

إختيار الوقت املناسب: جتنّب أوقات التعب والنعس.  •
تخصيص الوقت الكافي واإللتزام به مهما كان قصيرًا.   

إختيار وضعيّة اجلسد املالئمة: اجللوس، الركوع...  •
ل والصالة!        ليس اإلستلقاء في السرير الوضعيّة األنسب للتأمّ
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