
حج الثقة يستمر ..

2018تيزيه 

كل أسبوع على مدار السنة
من أحد إلى الحد الذي يإليإه ، اللقاءات الدوليإة للشباب للذهاب إلى يإنابيإع اليإمان ، للبحث عن

طرق لسماع صراخ أكثر العضاء ضعفاً في مجتماعاتنا و ان نستجيإب بحيإاتنا، أن نبحث عن
طرق أفضل لمشاركة التجارب و أفراح من هم قريإبيإن أو بعيإديإن.

أيام الصداقة بين شباب مسيحيين و مسلمين
 يإوليإو8 إلى الحد 5من الخميإس 

بضعة أيإام صداقة بيإن شباب من الديإانتيإن لمشاركة عن علقتنا بال ، طريإقة صلتنا ، لنجد كلمة
للتعبيإر عن ما يإجمعنا و ما هو مختلف بيإننا.

 عاما35ً و 18أسبوع للتفكير لمن هم بين 
 أغسطس27 إلى الحد 19من الحد 

:’حفر2018نصلي معاً. نشارك الكتاب المقدس. مجموعات مناقشة حول أول القتراحات لعام 
يإنابيإع الفرح.‘ ورش عامل و مناقشات مع قادة أوروبيإيإن و من مناطق أخرى. حفلت و أوقات

احتفالت.

2018هونج كونج 

2018 أغسطس 12 إلى الحد8الملتقى الدولي السابع للشباب في آسيإا سيإكون من يإوم الربعاء 
في هونج كونج.

هذه المرحلة من حج الثقة على الرض سيإجمع شباب من عبر آسيإا. سيإتم استقبالهم من قبال
كنائس مختلفة في المديإنة. الشباب من القارات الخرى مدعوون بحرارة أن يإشاركوا.

2019-2018الملتقى الوروبي 
 من ديإسمبر، الخ ألويإس سيإعلن عن اسم المديإنة التي ستستقبل الملتقى30في بازل ، في مساء ال 

2019 يإنايإر 1 ديإسمبر إلى الثلثاء28 من الجمعة41الوروبي رقم 

 أو وسائل التواصل الجتماعيwww.taize.frلمزيإد من التفاصيإل عن هذه الملتقيإات المختلفة :انظر 

http://www.taize.fr/


العمليإة ، يإمكننا أن نبدأ بشكر ا على مواهب الخريإن. فيللدخول سريإعاً في هذه •
 للصلح ، البابا فرنسيإس صلى’500خلل زيإارته إلى لوند (السويإد) بمناسبة العيإد ال

أيإها الروح القدس اعطنا أن ندرك بفرح المواهب المعطاة للكنيإسة بسبب حركة
الصلح.‘

الهامضاً من هضذا المثضال ، دعونضا نبقى منتبهيإن لنضدرك في الخضريإن القيإم الضتي وضضعها ا
بداخلهم التي أحيإاناً نفتقر لها. هل يإمكننا أن نستقبل اختلفاتنضا كغضنى لنضا ، حضتى لضو كضانت
تحتضوي على  نضواحي يإمكن أن تحبطنضا لول وهلضة؟ هضل يإمكن أن نجضد عذوبضة الفضرح في

مواهب الخريإن؟



القإتراح الرابع:

بين المسيحيين ، نفرح بمواهب الخأرين

إِْذ َعّرفَنَا بِِسّرِ َمِشيإئَتِِه، َحَسَب َمَسّرتِِه الّتِي قََصَدَها فِي نَْفِسِه،ِلتَْدبيِإِر ِمْلِء الَْزِمنَِة، ِليإَْجَمَع ُكّل َشْيٍء
)10-9: 1(أفسس فِي اْلَمِسيإحِ، َما فِي الّسَماَواِت َوَما َعلَى الَْرِض، فِي ذَاَك 

)1: 133 ً ( معاو الخواتهوذا ما أحسن وما أجمل أن يإسكن الخوة 

). فالقيإامة تطوق آلم29 -24: 20بعد قيإامته ، يإسوع أبقى علمات مساميإر صلبه (انظر يإوحنا 
الصليإب. لنا نحن من نتبع خطواته ، الفرح و اللم يإمكننهم التعايإش سويإاً، فهما يإمتزجان و

يإتحولن إلى التعاطف.

الكثيإر من الناس يإتمنون وحدة المسيإحيإيإن حتى ل يإحجبوا بانفصالهم رسالة المودة الجامعة
الممنوحة من المسيإح. أليإس من الممكن ان وحدتنا كأخوة و أخوات تكون علمة ، دللة للوحدة و

السلم بيإن كل البشر؟

كمسيإحيإيإن من كنائس مختلفة، يإجب أن نقتضني الجضرأة على الضدوران معضاً نحضو المسضيإح ،و•
بدون أن ننتظر ان تكون عقائدنا و لهوتنا متطابقيإن حتى نضع أنفسنا تحت سقف واحد.

:’أما جوهر العقيإضدة هضو دعونا نستمع لدعوة أحد الرهبان القباط الورثوذكس الذي كتب
المسيإح الذي لن يإحده مضمون. إذن يإتحتم أن يإبدأ الحضوار العقيإضدي بضالروح ل بضالحرف ،
بقبول الحيإاة في المسيإح الواحد … أن نعيإش معاً في جضوهر العقيإضدة الواحضد قبضل أن نتفضق
على المضضمون. وجضوهر العقيإضدة أو المسضيإح يإقضوم على الحب و البضذل والفضداء والتنضازل

).2006-1919الكلي حتى إلى صورة العبد (الب متى المسكيإن ، 



نحتاج دائماً إلى اعادة اشضعال رغبتنضا في الفضرح ،  هضذه الرغبضة المغروسضة بعمضق داخلنضا.•
النسان خلق للفرح و ليإس للكآبة. و الفرح ليإس القصضد منضه ان يإبقى لضذات الشضخص، بضل
لمشضاركته ، كالشضعاع نحضو الخضر. بعضد ان اسضتقبَلَت الرسضالة من الملك ، العضذراء مضريإم

).56-39 : 1ذهبت لزيإارة أليإصابات قريإبتها و لتغني معها (لوقا 

) ، دعونا نجترئ أن35: 11كمثال يإسوع ، الذي بكى على موت صديإقه لعازر (يإوحنا •
نبكي في مواجهة المحن النسانيإة. يإمكن أن نحمل في قلوبنا من هم حزانى. بأن نضعهم
بيإن أيإدي أل ، فنحن ل نتخلى عنهم لمصيإر أعمى و بل رحمة ،  نحن نودعهم لرحمة

و حنان ا ، الذي يإحب كل بشر.

البقاء بجانب من يإتألم ، و البكاء معهم ، يإمكن أن يإعطيإنا الشجاعة ، في سلوك من•
التمرد الصحي. لستنكار الظلم ، لرفض ما يإهدد أو يإدمر الحيإاة ، او تحويإل مسار

طريإق مسدود.



القإتراح الثالث:

مشاركة التجارب و الفأراح

)15: 12(روميإة فََرًحا َمَع اْلفَِرِحيإَن َوبَُكاًء َمَع اْلبَاِكيإَن.  

)4: 5(متى ُطوبَى ِلْلَحَزانَى، لَنُّهْم يإَتَعَّزْوَن. 

 )10: 8(نحميإا لَ تَْحَزنُوا، لَّن فََرَح الّرّبِ ُهَو قُّوتُُكْم 

). فالقيإامة تطوق آلم29 -24: 20بعد قيإامته ، يإسوع أبقى علمات مساميإر صلبه (انظر يإوحنا 
الصليإب. لنا نحن من نتبع خطواته ، الفرح و اللم يإمكننهم التعايإش سويإاً، فهما يإمتزجان و

يإتحولن إلى التعاطف.

الفرح الداخلي ليإضعف تضامننا مع الخريإن ، بل يإغذيإه. بالحرى يإملي عليإنا أن نعبر الحدود
لننضم لهؤلء من يإواجهون المصاعب. بل الفرح يإجعل المثابرة داخلنا حيإة لنبقى مخلصيإن في

ايإداع حيإاتنا.

حيإث التغذيإة ، التعليإم ، العلج جيإديإن ، أحيإاناً يإغيإب الفرح ، كما لوفي الدوائر الكثر امتيإازاً ، 
ان بعض الناس مرهقون و محبطون من تفاهة حيإاتهم.

أحيإاناً ، بشكل متناقض اللتقاء بأحد الشخاص المعوزيإن يإنقل لنا فرح ، أحيإاناً شرارة فرح ، و
لكنه فرح حقيإقي.
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ل يإجب أن ننسى أن بتجسد المسيإح يإسوع أصبح متحداً بكل انسان. هو موجود بداخل•
) حيإنما نذهب نحو من40: 25كل شخص ، خاصة المهموليإن و المتروكيإن (انظر متى 

هم متألميإن في الحيإاة ، نقترب أكثر من يإسوع ، الفقيإر وسط الفقراء ، هم يإقربوننا في
حميإميإة أعظم معه. ’ ل تخافوا من مشاركة تجارب الخريإن ، ل تخافوا من اللم ، لنه
عادةً في أعماق الهاويإة يإُمنح لنا الفرح الكامل في شركة المسيإح يإسوع.‘ (قواعد تيإزيإه).

، رغم ذلك منتبهيإنبالتعاملت الشخصيإة ننقاد لنجد سبل لمساعدة المعوزيإن ، بل مقابل •
لستقبال منهم ما يإريإدون أن يإشاركوه معنا. وبهذا نتيإح لقلوبنا ان تزداد اتساعاً و تصبح

اكثر انفتاحاً.

أرضنا أيإضاً هشة. فجراحها هي أيإضاً تزداد عمقاً يإوماً بعد يإوم بسبب سوء استخدام•
البشر لها. يإجب ان نستمع إلى صراخ الرض. يإجب أن نعتني بها. يإجب أن نسعى ،

خاصةً بتغيإيإر طريإقة عيإشنا ، لمواجهة تدميإرها التدريإجي.



القإتراح الثاني:

ًَ الكثرِضمن ُهم َمن ُصراخسماع   ألما

(مزموريإَا َرّب، اْستَِمْع َصلَتِي، َوْليإَْدُخْل إِليَْإَك ُصَراِخي.لَ تَْحُجْب َوْجَهَك َعنِّي فِي يإَْوِم ِضيإِقي. 
102 : 2-3(

َوفِي تِْلَك الّساَعِة تََهلَّل يإَُسوُع بِالّروحِ َوقَاَل: «أَْحَمُدَك أيَإَّها الُب، َرّب الّسَماِء َوالَْرِض، لَنَّك
أَْخفيَْإَت هِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُهَماِء َوأَْعلَْنتََها ِللَْطفَاِل. نَعَْم أيَإَّها الُب، لَْن هَكذَا َصاَرِت اْلَمَسّرةُ

)21: 10(لوقا أََماَمَك». 

لَ تَْنَسْوا إَِضافَةَ اْلغَُربَاِء، لَْن بَِها أََضاَف أُنَاٌس َملَئَِكةً َوُهْم لَ يإَْدُروَن.اُْذُكُروا اْلُمقيَإِّديإَن َكأَنُّكْم
)3-2: 13(عبرانيإيإن ُمقيَإُّدوَن َمعَُهْم، َواْلُمذَلِّيإَن َكأَنُّكْم أَْنتُْم أيَْإًضا فِي اْلَجَسِد. 

لماذا يإوجد العديإد من الناس يإمرون بتجارب - عنف ، جوع ، مرض ، كوارث طبيإعيإة – و مع
ذلك أصواتهم قلما تُسمع؟

هم يإريإدون دعم – مأوى ، طعام ، تعليإم ، عمل ، و عنايإة طبيإة – لكن ما هو أهم لهم هو
الصداقة. ضرورة قبولهم المساعدة قد يإكون مهيإناً. علقة الصدافة تلمس القلوب، قلوب من هم

محتاجون للمساعدة و أيإضاً من يإبدون التضامن.

النصات لصراخ المجروحيإن ، النظر في أعيإنهم ، سماع أو لمس من هم تحت اللم ، كبار
السن ، مريإض ، مشرد ، مهاجر … هذا اللقاء الشخصي يإُتيإح لنا اكتشاف كرامة الخر و تمكننا

من استقبال ما يإقدمه لنا من هو من ضمن الكثر فقراً.

أليإس من هم أكثر فقراً يإساهمون مساهمة ل بديإل لها في بناء مجتمع أكثر أخوة؟ هم يإكشفون فقرنا
نحن ، و هكذا نصبح أكثر انسانيإةً.



دعونا نجد فرحنا أولً في ثقتنا الكيإدة أننا ننتمي ل. صلة تركت لنا من شاهد للمسيإح•
من القرن الخامس عشر يإمكنها تعضيإدنا:’ ربي و الهي انزع مني كل ما يإجعلني بعيإداً

عنك. ربي و الهي ، امنحني كل ما يإقربني منك ، ربي و الهي اخرجني من ذاتي و
استودع نفسي بالكليإة لك.‘ (القديإس نيإقولوس من فلو)

تصبح فرحاً بصفاء.، الخفرحنا يإتغذى بصلتنا بالترنم معاً. ’ رنم للمسيإح حتى •
روجيإه. الترنيإم مغ الخريإن يإخلق علقة شخصيإة مع ا جنباً إلى جنب مع الشركة مع

من هم مجتمعون سويإاً. جمال أماكن الصلة، الليإتورجيإا و الترنيإم معاً هو علمة
الصلة معاًً يإمكنها ايإقاظ ما يإسميإه مسيإحيإو الشرق ’فرح السماء على الرض.‘ القيإامة.

يإمكننضا أيإضضاً ان نكتشضف انعكاسضات محبضة ا في الفضرح النسضاني في قلوبنضا عن طريإضق•
الشعر ، الموسيإقى ، كنوز الفن ، جمال خليإقة ا ، عمق حب، صداقة ..



القإتراح الوّأل:

حفر ينابيع الفرح

)3 : 31(ارميإا   َوَمَحبّةً أَبَِديإّةً أَْحبَْبتُِك، ِمْن أَْجِل ذِلَك أََدْمُت لَِك الّرْحَمةَ :هَكذَا قَاَل الّرّب

)17: 3 (صفنيإا بِتََرنٍّم بِِك َمَحبّتِِه. يإَْبتَِهُج فِي فََرًحا. يإَْسُكُت بِِك يإَُخلُِّص. يإَْبتَِهُج  َوَسِطِك فِي إِلُهِك الّرّب

)4:4(فيإلبي اِْفَرُحوا فِي الّرّبِ ُكّل ِحيإٍن، َوأَقُوُل أيَْإًضا: اْفَرُحوا. 

لماذا في كل مساَء سبٍت كنيإسة تيإزيإه الُمضاءة بهذه الشموع الصغيإرة في أيإدي الحاضريإن تحمل
هذا الجو الحتفالي؟ هذا لن قيإامة المسيإح نور يإضيء في قلب اليإمان المسيإحي. هي مصدر فرح

نحملسري ل يإمكن لعقولنا أن تدركه بالكليإة. عن طريإق الشرب من هذا اليإنبوع يإمكننا أن "
الفرح داخلنا لننا نعلم في النهايإة أن قيإامة المسيإح لها الكلمة الخيإرة" (أوليإفي كليإمون، لهوتي

أرثوذكسي).

فرح ليإس كمشاعر مبالغ فيإها، ول كسعادة فرديإة تعزلنا عن الخريإن، بل حقيإقة مؤكدة هادئة أن
الحيإاة لها معنى.

عن كونها حالة تساٍم ترفعنا فوق تحديإاتفرح النجيإل يإأتي من ثقتنا أننا محبوبون من ا. بعيإداً 
اليإوم، تجعلنا أكثر حساسيإة للم الخريإن.



لفت انتباهنا على وجه الخصوص تراث شهداء الكنيإسة القبطيإة و أيإضاً أساس و جذور الحيإاة
الرهبانيإة النسكيإة ، وهي دعوة دائمة لبساطة الحيإاة. تم استقبالنا اخوتي و أنا بحرارة من قِبَل البابا

تواضروس الثاني بابا و بطريإرك الكنيإسة القبطيإة الرثوذكسيإة.

في وقت عودتنا من أفريإقيإا، قلنا لنفسنا: القليإل هم من يإنتبهون لصوات من هم تحت هذه
التجارب الثقيإلة – ثواء كانوا بعيإديإن أو قريإبيإن.

. سماع هذا الصراخ عن طريإق الميإديإا ليإس كاٍف. كيإفكما لو كان صراخهم يإضمحل في الفراغ
نتفاعل مع هذا الصراخ عن طريإق حيإاتنا؟

هذه المقترحات الربعة التاليإة هي مستوحاة من هذا السؤال.



ً العام الماضي، شابة كانت مريضة جتداً قإتالت لي "أحُب الحيتاة." حتتى النآ متا زلُت متتأثرا
جداً بالفرح الداخلي الذي كانآ يغُمُرها ، بالرغم من الحدوأد الضيقة المفروأضة عليها من قإِبَل
مرضتها. لقتد تتأثرت ليس فقتط بكلماتهتا، بتل أيضتاً بتالتعبيرات الجميلتة التتي ارتستمت على

وأجِهها.

قد رأيإت مؤخراً في أفريإقيإا بعض الطفال بالرغم من تواجدهم في وماذا نقول عن فرح الطفال؟
مخيإمات اللجئيإن حيإث تتركز كل القصص المأساويإة انما حضورهم يإجعل الحيإاة تنبض من

 انكسارات الحيإاة إلى حضانة مليإئة بالوعود. ليإتهم يإدركون كم يإهبونا تراكمجديإد. فطاقتهم تحول
من رجاٍء! سعادتهم بالحيإاة شعاع نور.

، واحدة من الثلث حقائقالفرح  ، أن نفكر في 2018نريإد أن نستنيإر بأمثلة كهذه حيإث نبدأ عام 
- مع البساطة و الرحمة – التي وضعها الخ روجيإه في قلب حيإاة جماعتنا تيإزيإه.

مع واحد من اخواني ذهبنا إلى جوبا و رمبك، في جنوب السودان ، ثم إلى الخرطوم ، عاصمة
لنفهم عن قرب ظروف البلديإن و لنشارك الصلة جنباً إلى جنب مع من هم الكثرالسودان، 

معاناة في وقتنا هذا.

.المنبوذيإنزرنا الكثيإر من الكنائس و رأيإنا نشاطاتهم في التعليإم، التضامن، رعايإة المرضى و 
ُدعيإنا إلى معسكر للنازحيإن ، حيإث يإتواجد الكثيإر من الطفال الذيإن فقدوا والديإهم في هذه الحداث

المأساويإة.

لقد تأثرت خاصةً بالنساء. المهات، عادةً صغار السن، يإتحملون النصيإب الكبر من المعاناة
الكثيإر اضطروا إلى الهروب من منازلهم في ُعجالة. رغم ذلك بقوا في خدمةالناتجة عن العنف. 

الحيإاة. شجاعتهم و رجائهم استثنائي.

هذه الزيإارة جعلتنا أكثر قرباً من اللجئيإن الشباب ِمن السودان الذيإن نستقبلهم في تيإزيإه منذ عاميإن
إلى وقتنا هذا.

قبل ذلك، كنُت في مصر بصحبة اثنيإن من الخوة لحضور تجمع شباب لمدة خمسة أيإام في
 أحد أساقفة الكنيإسة القبطيإة الرثوذكسيإة. حيإث صليإنا ، و تبادلنا1999أنافورة التي أسسها عام 

لغني و المديإد للكنيإسة القبطيإة المصريإة. مئة شاب و شابة جائوا منالتعارف و اكتشاف التراث ا
أوروبا، أمريإكا الشماليإة ، اثيإوبيإا ، لبنان ، الجزائر و العراق ، تم استقبالهم عن طريإق مئة من

الشباب القباط من القاهرة ، السكندريإة و صعيإد مصر.
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