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وحياتنا ستكون، بل مؤسساتنا  ل اإلعالم في العودة بنا إلى حقيقة أن  م جمعاء، والكنيسة، ووسائ  حكومات دول العال   تستمرّ 

 ق.نا في األف  أمام   جديد" يلوح   طبيعيّ  ها إلى "وضع  جميع   كورونا؛ تشير   بعد وباء   يجب أن تكون، مختلفة  

ا"، يقود  "وضع   ةالالّساليّ  ؤسسة  الم عيش  تمن سبقونا،  متحّليا بحكمة   بقرارات المجمع العاّم  ه  س، افتتح  ه الّروح القد  ا طبيعي ا جديد 

 ."المدارس المسيحّية في عالم اليوم أخوة"(، وإصدار إعالن 1966-1967) 39

يجب أن تدفعنا استجابتنا للوباء إلى تجاوز ما كان يعرف سابقا بـ "الوضع الطبيعي الجديد". أّيها األخوة الالسالّيون! تهدف 

لى عيش اللحظة الحالية "كوقت تنشيط رسالتي هذه الى التذكير بالقرارات التي جعلتنا على ما نحن عليه اليوم، وتشجعنا ع

،  ةالالّساليّ  ؤسسة  المعميق". يجب أن يقوم هذا التنشيط على قراءة نقدية لكل من )أ( اإلنجيل و )ب( ذاكرتنا الحية لنشأة 

 العالم في القرن الحادي والعشرين.بكاستجابة ثقة بالكنيسة و 
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الذي يرشدنا ونحن نسعى جاهدين لتحقيق مجد هللا من خالل شهادتنا  أؤمن بالّروح القدس، الرّب المحيي، واهب الحياة،

 األخوية، ورسالتنا التربوية الرسولية، والتزامنا الالسالّي بتحسين حياة الفقراء. 

ة للتفكير وللعائلة الالساليّ  ةالالّساليّ  ؤسسة  مللأعتقد أن تأجيل الجمعية العامة الدولية والمجمع العاّم يمكن أن يكون لحظة نعمة 

 بشكل أعمق في المسارات الجديدة التي يعرضها لنا الّروح القدس. 

ا وفعاال  للروح القدس. ، في رسالتنا اللسالّيةأؤمن بأن كل أّخ، أؤمن بأّن كّل شريك لنا   مدعو ليكون خادم ا مبهج 

! أؤمن بأّنه يتعاون تعاونا لتنا اللسالّيةفي رساأؤمن بإيمان! أؤمن بحماسة! أؤمن بإبداع! أؤمن بجرأة كّل أخ وكل شريك لنا 

 ن، برسالتي األخوّية هذه. يفعاال مع الّروح القدس من أجل تحقيق ملكوت هللا. بهذا اإليمان كّله، أتوّجه إليكم، أخوتي الالساليّ 
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 ن األعزّاء، يأخوتي الالساليّ 

 أؤمن بالّروح القدس، الرّب المحيي، واهب الحياة.

 

ا على صلواتي، على أحالمي، على حواراتي، ا وقلب  ه بعد، يسيطران فكر  تحديد   ع الطبيعي الجديد"، الذي لم يتمّ الوباء و"الوض

إلى إعادة  إلحاح  دعونا بتالوباء في نفوسنا،  اوّلده تي األلم، وعدم اليقين، والخوف، الّ  وعلى لقاءاتي. ها أنذا أالحظ بـ "أنّ 

 نا."ا لوجود  جديد   إيجاد معنى   نا، وبخاّصة  مجتمع   اتنا األخوّية، وتنظيم  نا، وعالقحيات   التفكير في أنماط  

 ن األعزّاء! يأخوتي الالساليّ 

 األحداث اّلتي جرت في العام الماضي.  م الالسالّية، بعض  ك  م في جماعت  فوا، إذا ما اجتمعت  ص  

 م. م، وعلى حواراتك  م، على أحالمك  ك  أخبرونا كيف أّثرت على صالت  

 حياتكم! الّروح القدس اّلذي يقود سفينة   ه  ور الذي لعب  ا الدّ صفو 

 م الالسالّية؛ عائلتك   أخبرونا عن دور  

 م؛ك  أصدقائ   عن دور  

 م أّيها األخوة؛ ك  عن دور  

 دين...المشر   سين، تجاه  البائ   الفقراء، تجاه   موه تجاه  ذلك الّدور اّلذي لعبت  

 م، ك  عن معنى وجود   ، يا أخوتي،تساءلوا

 ة.المدارس المسيحيّ  من أخوة   كأخ  ه عن معنى حيات   ممنك   واحد   كل   لتساء  فلي

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 دوا: نؤمن بالّروح القدس! رد ّ 
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 : نؤمن بمهمّة الّروح القدس في عالمنا المعاصر، قلب وانسحاق نفسع رّددوا بخشو 

 نؤمن بمهمّة الّروح القدس في قيادة الكنيسة،

 ة الّروح القدس من أجل البشرية، نؤمن بمهمّ 

 نؤمن بمهمّة الّروح القدس من أجل عالمنا المتخبّط باآلالم واألوجاع،

 ".  ةالالّساليّ  ؤسست نامنؤمن بمهمّة الّروح القدس اّلذي يقود سفينة 

 

عائلتنا ال ة، و ة البشريّ اهيّ الجديد" لن يعّزز رف جعلتني همسات الّروح غير المحسوسة أحّس بأّن الوعي بهذا "الوضع الطبيعيّ 

إذا انطلقنا من رّبنا يسوع المسيح، قبطان حياتنا، ومن نّية صافية، لنتعاون مع واهب إاّل ،  ةالالّساليّ ؤسستنا مال الالسالّية، و 

دعونا ت ةيّ الالّسالؤسستنا مالحياة، رّب المعجزات، لتحرير المظلومين، وإعادة البصر للمكفوفين. ذّكرني الّروح القدس بأّن 

 باستمرار، لتعميق عالقتنا بيسوع المسيح، إليجاد استجابات جديدة وفّعالة الحتياجات شعب هللا، ولتعزيز شهادتنا األخوّية. 

 

 أخي الالسالّي! 

بعدما ظهر هذا  يحتاجها شعب هللاأكتب مع أخوتك الالسالّيين حاجتْين أو ثالث احتياجات جديدة لشعب هللا، احتياجات 

 اء، وانتشر. الوب

 

 أخي الالسالّي! 

 ة لها. استجابة عمليّ  توّفرتحّتى  ،من االحتياجاتقدر الممكن  وجماعتك اللسالّية  دحدّ 

 أخي الالسالّي! 
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أكثر  شهادتك هذه ة، في جعلإجراءات ملموسة تساعدك وجماعتك الالسالّية في تمتين شهادتك األخويّ  3أو  2أذكر 

 عن حياة ذات معنى.  ثون ذين يبحة للشباب الّ جاذبيّ 

 

 

 أخي الالسالّي! 

 إختر إحدى هذه اإلجراءات ليتّم تنفيذها من خالل جماعتك الالسالّية.

الفجوة بين  محّتم لسدّ  وألّمت بهم، يضعنا أمام تحدّ   ،إن تطّور الحقائق ما بعد جائحة كورونا اّلتي عصفت بالبالد والعباد 

ة األخرى، لنتمّكن، مجتمعين، سميّ الرّ الالسالّية والوثائق  استمرار، في كتاب القوانين الالساليّ ريقة اّلتي وصفنا بها أنفسنا بالطّ 

، أن نغرس بذور األمل والفرح في حياتنا، أن نرّد بإيجابّية الالسالّية، وعملنا الرسوليّ  تربوّيةوبإيمان كبير، من خالل رسالتنا ال

 ج جديدة لمعهدنا الالسالّي. الجديد، وأن ننشئ نماذ على الوضع الطبيعيّ 

ة، لتخّطي هذه األزمة ة منها أو الجماعيّ أدعو هللا، رّب العلّي، أن يستجيب، بروحه القّدوس، طلباتنا، وتضرّعاتنا، الفرديّ 

سوع المسيح. يسّيدنا ذي أراده ة المشتركة، أقرب إلى ملكوت هللا الّ ة، لتكون حياتنا األخوّية الالسالّية، ورسالتنا التربويّ الصحيّ 

الالسالّية المشتركة مع شركائنا الّتربوّية ة، ورسالتنا ة والمسيحيّ اتنا الفّعالة للتنشئة البشريّ ة للعالم، واستراتيجيّ شهادتنا الحقيقيّ  إنّ 

المحيي، ، ستساعدنا على العيش في الّروح القدس، الرّب تناشركائنا في رسالو ، وبرامج التنشئة الشاملة لألخوة تنا هذهفي رسال

 واهب الحياة. 

عدم المساواة األوجه المتعّددة لعن الّستار  ،(19-الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد حاالت و  ،المعاناة أسدلت

 ،شون منذ زمن طويل: ظلم النظام القديم الباليوالمهمّ  ،ا عرفه المظلومون ما بين البشر. كشف الفيروس عمّ  ة فياالجتماعيّ 

مانح للرّب العلّي، خّدام الحياة، نحن تنا، نا، من خالل معموديّ ألنّ  ،نايلإالوضع الراهن غير مقبول بالنسبة إّن ديمومته.  وعدم
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 أو مهمال   ،كانشخص  بكرامة، وال ي عتبر أيّ  ،التعامل مع جميع البشر حيث يتمّ  ،الحياة، ومشتركون في إنشاء النظام الجديد

 ا. مهّمش  

 

 ن األعزّاء! ييّ خوتي الالسالأ

 أذكروا شخًصا قريًبا منكم يتّم معاملته بسوء، بعدم إنسانّية، بعدم مساواة مع اآلخرين...

 ... في مجتمعه، في محيطه، في بيئته ه غير مرغوب فيهيشعر بأنّ  مأذكروا شخًصا قريًبا منك

 ... ه عديم القيمة، ال فائدة منهأنّ ومشاعره ب ،من قلقهتخّففوا لجوء إليها لتي يمكنكم الّ رق الّ الطّ  عّددوا

 

، لم تغّير على الّرغم من ذلكحيحة. و الة، غالب ا ما نعتمد على البيانات الّص وتطوير استراتيجيات فعّ  ،لتقييم االحتياجات

 ومؤّكدة! ،واحدة ،! لكّن الحقيقة، وال حّتى الموقف السياسيّ ، وال القلب البشريّ الفكر اإلنسانيّ  البّتةالبيانات 

 ...تي تحدث التغيير الحقيقيّ ين، وجهة نظر هؤالء األشخاص، هي الّ صص األشخاص الحقيقيّ ق

 ،نجازاتهإاريخ الالسالّي، بهللا، عندما نتشارك تاريخنا، ذلك التّ  لكوتيمكننا تنشيط جهودنا لتأسيس طريقة جديدة، لتأسيس م

ة أن أسرد القصص، واألخبار اّلتي قوّ ببضع سنوات، جّربت  وتحقيقاته، مع اآلخرين، المقّربين مّنا أو البعيدين عّنا! منذ

 . ا بيوم  وأتعايش معها، يوم   ،عشتها، وال أزال أعايشها

ة سالة الالساليّ جتمع شركاؤنا في الرّ اة، مصر، ة سان مارك في اإلسكندريّ عندما غادر آخر أخ من كليّ  ،ال أزال أذكر جّيدا أّنه

ا  يكون "ما معنى أن  :تساءلوا في أعماقهمو  ،األخوةمع  ؟" في ضوء هفي هموتواجداألخوة من دون حضور  السالي  المعهد معهد 

واستحضاره مجّددا   ،ر هؤالء جميعهم إعادة تصّور تاريخهم الالساليّ ي توّصلوا إليها، قرّ تعلى وقع األمور اّلـ واقعهم الجديد،

 نصب أعينهم. 

 ن! يخوتي الالساليّ أ



8 

 

 ا الالسالّية... دا برسالتنفّكروا مجدّ 

 (. 461سالة! إنّها فعل أمل ورجاء! )المنشور رقم فّكروا مليّا بتلك الرّ 

 مناسبة... 22في خالل هذه الّسنة، التقْيت وإّياكم في 

 .لّسالّية جديدة لمجتمعنا الالسالّي التربويّ  ة  ، قّص ا بيد  ا، يد  سّطرنا مع  

  

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 ة. قّصة لّسالية تستوحونها من تجربتكم الشخصيّ  ،سالّية الحاضرةشاركوا في جماعتكم الال

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 تي تشير إلى تواجد الّروح القدس فيها. تكم هذه الّ ا، في جماعتكم الالسالّية الحاضرة، في تحديد عناصر قّص تشاركوا معً 

 

 ن! يأخوتي الالساليّ 

ريق تي تشّكل في حّد ذاتها قّصة لّسالّية مهّمة وفريدة، مّهدت الطّ (، الّ 1967-1966) 39قرارات المجمع العاّم  أنّ بأعتقد 

بـ في عالمنا اليوم، ما كان معروفا في ذلك الوقت،  ،ة )الفرير(أطلق أخ من إخوة المدارس المسيحيّ  .سان ماركلمعّلمي 

 فيه:  تصّور ا ذكر، " للمعهد الالساليّ دجدي "وضع طبيعيّ 

 

ذي طلبه المجمع، أن يكونوا مستعّدين لالستماع، وتمييز سبة لهم، من أجل إجراء التجديد المناسب الّ يبدو من المهّم بالن

الّدعوات اّلتي يوّجهها الّروح القدس إليهم، من خالل سماع أنين البشر. بعد أن اختاروا العمل من أجل نشر عمل المسيح 

جديد، أو غبة في التّ رشدوا بروح هللا، سواء أكان ذلك يثير فيهم الرّ بشير به، يجب أن يسمحوا ألنفسهم أن يست، والتّ الخالصيّ 
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أن يعظوا بهذه األمور، مشّددين بالّتالي على تعاليمه وأقواله، أي أن يعّبر، كّل بطريقته، من  ،في كنيسة اليوم ،ه يلهمهمأنّ 

 الشعوب. خالل ما يعيشه في قلب األحداث اّلتي يشهدها العالم، وأن يستجيب إلى تطّلعات 

 

بعد مضّي خمسة عقود، يواصل الّروح القدس عمله... يواصل الّروح القدس تجديد قلب المؤمنين... يواصل الّروح القدس 

الجديد". ندائي بهذا اإلعالن  ى كّل مّنا، لكي نعيش "وضعنا الطبيعيّ ... إّن الّروح القدس يتحدّ مؤسستنا الاّلسالية تجديد وجه

 ، أكثر من أّي وقت مضى: ليومفي عالم احاجة ملّحة 

 كرزوا،شخص حّي، لكي ي كأّنهه ويحبونّ  ،وقت مضى، إلى شهادة المكّرسين اّلذين يعرفون هللا يحتاج هذا العالم، أكثر من أيّ 

 والفساد.   ،والّضياع ،يتخّبط بالمشاكلي بصوت صارخ كصوت يوحّنا في البرّية، وسط هذا العالم اّلذ ذه الّشهادة،به

 

في أصقاع  ، أينما تواجدتوتعليمها ،عوبخدمة الشّ في ، اليوم، أكثر من أّي وقت مضى،  مؤسستنا الاّلسالية جتهدتأن يجب 

 األرض كّلها.

تذّكرنا بعمل الّروح القدس المستمّر والمتواصل في الالسالّية اّلتي  ة موجزة لألحداث والمنشوراتإذا ما راجعنا مراجعة تاريخيّ 

 ناالجديد". ورد في كتاب قوانين ا بـ "الوضع الطبيعيّ لنتجاوز ما كان وقتها معروف   في حياتنا وأعمالنا، تلهمناحياتنا، نأمل أن 

ف هدف مةّ الالسالي ؤّسسةلتزام الما( كيفّية 1987) ص  ومسيحّي  إنسانيّ الالسالّية بتقديم تعليم  ؤّسساتنا بالحقائق الجديدة. لقد و 

الغنّية بتنّوعها الدينّي. يصف  ، تلك الّثقافاتسالّية، ووجودنا الحاضر والفّعال في قلب ثقافات العالميعترف بعالمّية الّرسالة الال

 اّلذين جعلواجال الي، يعترف بإسهامات وإنجازات اآلالف من النساء والرّ ، وبالتّ كتاب القوانين رسالتنا الالساليّة المشتركة

 ة، بديناميكّيتها. روح التربويّ ن غيرها من المؤّسسات والّص الالسالّية متمّيزة، ع ّتربوّيةمؤسساتنا ال
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هؤالء الشركاء  ؛سواء جال والنساء على حدّ ، من الرّ لنا بالّرسالة الالسالّية( بمشاركة شركاء 1993) 42تم إغناء المجمع العاّم 

أعمالها. تبادل شركاؤنا في  سالّية، والغنى فيالال مؤسساتنافي الّرسالة الالسالّية، هؤالء الّنساء والرجال، يمّثلون التنّوع في 

 عندما كتبوا هذه الكلمات:بوحي هللا لهموا ة خبراتهم وتجاربهم، فأصبحت ملموسة في المجمع العاّم، فأ  سالة الالساليّ الرّ 

ا، أوقات تمنح تحّديات الحاضر م عنى أقوى، أوقات في حياتنا، أوقات نعيشها فنعايشها، أوقات يأخذ فيها الماضي معنى جديد 

 يكون فيها المستقبل مرتبط ا بديناميكّية متجّددة.

  

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 ما بيننا:  انبثقت من الحوارات في ّلتيأن أتشارك وإيّاكم، هذه القناعة ا أودّ بثبات 

ا دالسال... اّلتي أوكلها إلى هللا يدعونا جميع ا، كّل بحسب دعوته، لتوّلي المهمّة اّلتي أوكلها إلى شفيعنا، القّديس يوحنّ 

 الالساليّة اّلتي أّسسها. ؤّسساتاألمينين على ال

 

( اّلذي تمحور موضعه حول العنوان 2000) 43ة في المجمع العاّم سالة الالساليّ تشارك األخوة الالسالّيون وشركاؤنا في الرّ 

". وهنا، ال بّد لي من لّساليّة لتحديّات القرن الحادي والعشرين ملتزمون الخدمة التعليميّة التّربويّة مع الفقراء كاستجابةالتالي: "

شكل من أشكال الجمود". أعلن هؤالء األخوة وشركاؤنا في  تعريف... الحياة أقوى من أيّ  أعترف بأن "الحياة أقوى من أيّ 

 ة ما يلي: سالة الالساليّ الرّ 

 الالسالّية.  رسالتنا جوهرلنتمّكن من تحسين وتطوير  ،واالنتقادات ،يتطّلب تطوير رسالتنا الالسالّية أن نتعّرض لالستفزازات

سالة نا في الرّ ئشركا وأن تقوي عرى الترابط بين ،حالة التعاون  الالسالّية ؤّسساتنايتطّلب تطوير رسالتنا الالسالّية أن تشّجع م

حتى يتمّكن كّل منهم، وفق طريقته وأسلوبه، من  الالسالّية، دارسمن األخوة واألخوات العلمانّيين، مع أخوة الم :يةالالسالّ 
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ى بها، وتعاليم تعميق فهمه الّرسالة الالسالّية، مع األخذ في االعتبار المالحظات المقّدمة، والموهبة الالسالّية اّلتي يتحلّ 

 الكنيسة الجامعة المقّدسة الّرسولّية. 

ركاء في الّرسالة الالسالّيين، إلى كّل األصدقاء الالسالّيين، إلى كّل الشّ  ة للمجمع العاّم الموّجه إلى األخوةسالة الختاميّ في الرّ 

 ؤساء ما يلي:سالة الالسالّية، أعلن األخوة الالسالّيون الرّ الالسالّية، إلى كّل المنطوين تحت راية الرّ 

لنشر رسالتنا  وتشكيل لجان جديدة، لمعاهدنا الالسالّية ة جديدةات إداريّ ب مّنا اّتخاذ المواقف الجديدة وضع هيكليّ يتطلّ 

 .الالسالّية

 ؛ولشركائنا من أجل الّرسالة الالسالّية"الالسالّيين، رسالتنا الالسالّية الجديدة تتطّلب مّنا إنشاء "اللجنة الدائمة لألخوة 

 حظى،يفإلى معاهدنا الالسالّية، ة دولية" لألخوة الالسالّيين والمنتسبين رسالتنا الالسالّية الجديدة تتطّلب مّنا عقد "جمعية عامّ 

  ؛44التصويت، قبل عقد المجمع العاّم الحّق في و  ،الكالمتناول بالحّق في  ،منهم كلّ 

في  ئناشركابين و الالسالّيين واالرتباط بين األخوة  ،عاون األشكال الجديدة للتّ مختلف رسالتنا الالسالّية الجديدة تتطّلب مّنا تعزيز 

 ؛الّرسالة الالسالّية

  ل حّتى يومنا هذا؛أعما جزناه مننلكّل ما قمنا به وأ ا دقيق ارسالتنا الالسالّية الجديدة تتطّلب مّنا تقييم  

  ؛رسالتنا الالسالّية الجديدة تتطّلب مّنا إنشاء مبادرات جديدة

ولرسالتنا الالسالّية لصالح  ،الالساليّ رسالتنا الالسالّية الجديدة تتطّلب مّنا إعادة المشاركة الفّعالة والواضحة الّرؤية لمعهدنا 

 األكثر ضعف ا في مجتمعاتنا".  شخاص"األ

 ، اليوم،عدد ضئيل من المشاريع الجريئة سيساعد في الحفاظ على زخمنا واندفاعنا اّللذْين سيتيحان لعائلتنا الالسالّية أن تكون 

 الكنيسة.  خدمةفي و  ،أداة أكثر فاعلّية في يد هللا
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ظر في برامج اإلعداد الالسالّي، وفي نّ عيد الا في مكانه: ال بّد لنا من أن نوضع الطبيعي الجديد" أصبح اآلن ثابت  حجر بناء "ال

أكثر وأكثر، من دون أي كلل أو ملل، روحانّية المؤّسس،  ،لننشر ،ما بيننا ات الّتنظيمّية الجديدة، وفي التعاون فيالهيكليّ 

 القّديس يوحّنا دالسال. 

 ن! يالساليّ أخوتي ال

شركائهم في من و  ،األخوة :عتراف بأّن بعض األقاليم في العالم، رّحبت بتواجد جماعات مشتركة تتأّلف منال بّد من اال

 المتطوّعين. من و  ،الّرسالة الالساليّة

سالة بالـ "الرّ  ةسيحيّ تربوية والمسالة الّ في الرّ  ةّ الالسالي امؤّسستنة ر الذي طال حياهذا التطوّ ( 1997) العامّ  معوصف المج

 المشتركة". 

. إّن ةالالساليّ  ؤسسةورهبنتنا انتباه الم ،ةلكي تشّد رسالتنا الالساليّ  ، وبكّل ما أوتينا من عزم وقّوة،يجب أن نعمل جاهدين

ا مشتعلة ، وقلوب  أن نكون أْعي ن ا مفتوحة اليّين،أن نكون اليوم، أخوة الس :ّيين كانت بداية الّطريقسالتكريس حياتنا كأخوة ال

 (.2007) الّشاغل للمجمع العامّ  ، كان الهمّ بالّرسالة

، سالّية داخلّية، وحياة جماعّية أصيلة، تضعنا أمام تحّد في عالمنا اليوم: أن نكون رجال إيمانالحاجة إلى حياة ال إنّ 

نفردين أو مّتحدين بجماعتنا ووداعة وفق ما جاء في اإلنجيل... أن نصغي، م ،صالة... أن نعيش أخوّيتنا ببساطةو 

في ظلمة هذا  ،ورجاء ،... أن نصبح عالمات أملوكن لي رسوال   ،: إتبعنياّلذين يدعونا قائال   ية، إلى صوت الربّ الالسالّ 

 العالم.

ا النذر الالساليّ   في سّلم أولوّياته.  وضع المجمع العاّم أيض 

 ن!يأخوتي الالساليّ 
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ومجموعة  أحدهم: في خضّم األزمة اّلتي تسيطر على العالم، وثق 1691 تعّهد البطولّي في العامّ ال بّد لنا من أن نتذّكر معا ال

ل كانت األمنية آنذاك: لقد شّكلت تلك األمنية نقطة تحوّ ؛ والفقراء لعّمالتعّهدوا بتعليم أبناء افمن أهالي الّريف بالعناية اإللهّية، 

 ة األزمة. مواجه :في تاريخنا الالسالّي ]...[ يارئيس

بذور هذا  ا، حّتى هذه اّللحظة، في إحياء رهبنتنا الالسالّية. إنّ  ما زال مستمر  ا باألمل، عمال   مفعم  لقد كان عمال  جريئ ا، عمال  

في نفوسهم، في إخالصهم، في  ةمغروس ت، كانآنذاك األخوة الثالثةهؤالء األمل المشترك، هذا األمل الموسوم في تحالف 

  إبداعهم، وفي طيبة قلوبهم. تفانيهم، في

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 األزمة الحافز األساس إلعادة التصّور في حياتنا، فلنجعل من تلك 

 لتجديد عقولنا، 

 لتنقية قلوبنا، 

 لكي ننطلق في مسيرة األلف ميل الجديدة...

تي أطلقت علينا ة الّ سائل الّرعويّ و ذكره في الرّ ، كان الّتركيز على حياتنا المكّرسة ال يخلتلك المرحلةتي تلت نوات الّ في السّ 

ة هويّ ة: (، وفي المنشورات الفاتيكانيّ 2015) وفي كتاب القوانين، 466"، بحسب ما جاء في المنشور رقم األخوةتسمية "

 (. 2015)الفاتيكان،  ورسالة األخ الالساليّ في الكنيسة اليوم

 : يأتيمن هذه المنشورات بما  تذّكرنا كلّ 

ة ن ليكونوا رجاال  صالحين طّيبين، يعيش أخوة المدارس المسيحيّ يذي يدعو األخوة الالساليّ بية لنداء المؤّسس يوحّنا دالسال الّ تل

، حياتهم الّروحية بخشوع )الفرير(  ا خاّصا، ويبحثون عن لحظات من اهتمام   لفردّية، ويولون صلواتهم اقلب   وانسحاقنفس 

 ...وضوضائه ا العالما عن ضجيج هذالّصمت، بعيد  
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الجديد"، واّلتي أذكر منها ما  تي توّثق "الوضع الطبيعيّ ر الوثائق الّ نش  ت  ( أن 2014) 45في الختام، جاء في المجمع العاّم 

 يلي:

 ة. يّ وأخوتنا في المدارس المسيح ،: تتمّثل في الّتعاون المشترك بين شركائنا في الّرسالة الالسالّيةللّرسالة إعداد الساليّ  -

 ( 475عوات الالسالّية )المنشور رقم : تتمّثل في فهم الدّ من األمل إلى االلتزام -

 واآلمال المهّمة في عالمنا اليوم.  ،القناعات، و يات: تمّثل التحدّ إعالن الرسالة التّربويّة الالساليّة -

 ما يلي بعض عناصر "الوضع الطبيعيّ  في أذكر ة،عويّ سالة الرّ في هذه الرّ  ذكرته على مسامعكم، يا أخوتي، لتلخيص ما

 ر في نهاية القرن الفائت: ذي كان يتطوّ الجديد" الّ 

 شركائنا في الّرسالة الالسالّية؛ل ساليّ تشكيل إعداد ال -

 ؛ ةّ الالسالي ؤسستناتعّلق باإلدارة على جميع مستويات متإعداد نماذج جديدة  -

 ؛ 4ةالالسالي ؤسسةة المالقيام بأعمال جديدة تتعّلق بخدمة الفقراء برعاي -

 نا في الّرسالة الالسالّية والمتطّوعين؛ءوشركا ،األخوة الالسالّيينتضّم: إنشاء جماعات مختلطة  -

 عوات الالسالّية؛ دراسة تعّدد الدّ  -

 إعادة إحياء الّنذورات. -

 

 ن! يأخوتي الالساليّ 

ة أمتن بربّنا يسوع المسيح، عالق إلى تكوين عالقة أعمق تدفعنا ،ة من الّروح القدسقوّ  ،أعاله تي أوردتهاالوثائق الّ  في إنّ 

 أخوتنا. و  بأخواتنا

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 ؛ا على ورق حبر   ي هذه الوثائقدعونا ال نبق
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 ، الكالحة العتمةليالي نكون مصابيح تضيء ا، فا أن تلهمنإمّ 

 مصابيح مخبّأة تحت المكيال.  أو نظلّ 

، يقوينا ويؤّثر ذي يأتي إلى حياتنا، إلى مجتمعاتنا، لكي يأسرنا، ويزعجناعلى واهب الحياة الّ  سائل والمنشوراتالرّ هذه تطلعنا 

  فينا

ذي يدفعنا في خضّم االضطراب الناجم عن جائحة كورونا، هل نحن قادرون، يا أخوتي، على اكتشاف همس الّروح القدس الّ 

 إلى العمل؟ 

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 هلّموا نبتهج! 

 جديد". ال طبيعيّ الجديد"، وليس للـ "وضع الالحياة للـ "نموذج  هبال نرتاح قبل أن نف هلّموا

دوا، اّلذين تجاهلهم  يجعلنا شعورنا بعدم االستقرار، وعدم االرتياح، والوحشة اّلتي نعيشها، نتعاطف مع األشخاص اّلذين است بع 

 ، حّتى قبل ظهور جائحة كورونا!طويلة   المجتمع لفترة  

 

 

 ن! يوتي الالساليّ أخ

 هلّموا نعمل بشكل عاجل لتحسين حالتهم وأوضاعهم البائسة...

 فبالنسبة لهذه المجتمعات، لم تكن األمور "طبيعّية" على اإلطالق.

 

 ن!يأخوتي الالساليّ 
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ؤّسسة مصفوا في جماعتكم الالسالّية، قراًرا ما صدر عن المجمع العام، أو تحد  معّين واجهتموه من خالل منشورات ال

 الالسالّي...

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 ...وء على تأثير الّروح القدسسّلطوا الّض 

 ة.ة الالساليّ التربويّ  تناف أّدى إلى تحسين جماعتكم، وحياتكم، وفّعل خدمتكم وأعمالكم في نشر رسالأذكروا كي

 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 عام ا.  50منذ أكثر من  ةنا الالساليّ مؤّسسته متذي بدأإّنا قادرون على تجاوز "الوضع الطبيعي الجديد" الّ 

ة نة للفقراء؛ من أجل زيادة المسؤوليّ نا الّروح القدس على إنشاء نماذج جديدة من أجل تلبية االحتياجات الّتربوّية غير المؤمّ يحثّ 

 المشتركة في الّرسالة الالسالّية مع شركائنا...

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 ! ة اإلدارّية للرهبنة الالسالّيةتنظيم الهيكليّ أعيدوا 

 ا صالحين وفرحين هلل، وسفراء ليسوع المسيح.ام  لتكونوا خدّ  ،من ذلك كّله، أحيوا الحماسة في قلوبكم واألهمّ 

القديس يوحنا دالسال، أو لدى أخوة المدارس شفيعنا، المسيح، أو لدى سّيدنا يسوع لم يكن شعار "العمل كالمعتاد" مقبوال  لدى 

 اإلنجيل يدعو إلى مساعدة الفقراء وإعانتهم.  ل واألخير، ألنّ اإلنجيل حكمنا األوّ  ، ألنّ )الفرير( ةيحيّ المس

 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 لقيام باألعمال الموكلة إلينا. في اريقة المعتادة ا إلى قلب الطاولة على الطّ ون دوم  نا مدعوّ إنّ 
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باب، ش الشّ وتهمّ  بشر،تي تضطهد الالظالمة الّ  ، تلك األنظمةةاالقتصاديّ ة و ون لإلطاحة باألنظمة االجتماعيّ ا مدعوّ نإنّ 

 شخص أن يعيش حياته على أكمل وجه.  ببناء عالم يستطيع فيه كلّ الحّكام  ى يلتزم، حتّ منهم ة األشّد فقرا وعوزاوبخاّص 

رو، أعرب في كثير من األحيان عن اقتناعه ة )مدارس الفرير(، األخ ألفالرهبنة أخوة المدارس المسيحيّ ابق السّ  ئيس العامّ الرّ 

 "الفقراء هم صانعو المستقبل".  بأنّ 

، محّبة ة كاملةة للجميع. أحّبوهم محبّ الفقراء هم مصدر ديناميكيّ  ، أنّ يّ غيير الحقيقالفقراء هم وكالء التّ  إعلموا، يا أخوتي، أنّ 

 تغيير حّكام التاريخ.تتمّكنوا من من صميم القلب والوجدان، وتعاونوا معهم ل

عليم. يجب أن نكون، نحن، أخوة المدارس ة التّ يعيشون محرومين من إمكانيّ  ،وشاب ،مليون طفل 250اليوم، أكثر من 

موكلون مع ا،  إّنناشيء،  ة؛ بعد كلّ التربويّ الفقراء عات طلّ تإلى  ،بشكل جماعيّ  ،لالستجابة على أهّبة االستعداد،ة، المسيحيّ 

 (. 25" )القانون رقم خدمة الفقراء تنا اّلتي تتوّلىساي إدارة مؤسّ ، بمهمّة تولّ هدنا الالساليّةل معاومن خال

 أكّفاء ؛ شركاءركاء في الّرسالةبجسم من الشّ فزّودها  السالّية الّتربوّية،جماعتنا ال، بيمينه، مختلف بارك الرّب، واهب الحياة

سبقونا إلى ذين الّ  أخوتنا ومن قبلكمها األخوة، . أنتم، أيّ والمسيحيّ  البشريّ ّقْيها: بش الّتربوّيةة رسالتنا حيويّ  ن يضمنون يومخلص

 ا. ذلك ممكن   ل  ع  ، من ج  الفردوس

ا مار الذي أحدثه الوباء، أيّ لحظات، يدعونا الّروح القدس، من خالل الدّ اآلن، في هذه الّ  سواء  -ها األخوة، إلى أن ننطلق مع 

 في وجه الفقراء والضعفاء، نجد قوة هللا الخالصّية".  ّننا،البشارة للفقراء، ونعلن للجميع "أ نعلنل –في بلدنا أو في الخارج 

ذين يمنعهم ضعفهم والشباب الّ  ،أولئك األطفال إلى والمهملين، ،والمستبعدين ،إلى خدمة الفقراءالالسالّية تعود جذور تقاليدنا 

 -لفقر لتحديد أنواع جديدة وتعّهدنا الالسالّي ب التزامنايتمّثل ة وسعيدة. اليوم، من بناء أحالمهم، من بناء حياة كريمالبشرّي 

 وخدمة من يعانون منها.  -الفرص، والتهميش تقّلص ، و اإلنسانّية من التجّرد من تقترب تزال ال واّلتي
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 ن!يأخوتي الالساليّ 

 عفاء. منقذة اّلتي ترونها على وجوه الفقراء والّض بالقدرة اإللهية ال لتقاءتخّيلوا للحظة أين يمكنكم الذهاب لال 

 ...عنكم أو بعيًدامنكم، يمكن أن يكون هذا المكان قريًبا 

 لرّبما يمكنكم مشاركة هذا الحلم في جماعتكم الالسالّية. 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

وعملهم  ،وتفانيهم ،ةسالة الالساليّ ي الرّ نا قادرون على تقديم خدمتنا للفقراء، بل واإلكثار منها، من خالل حضور شركائنا فنّ إ

ة المشتركة في الّرسالة الالسالّية من خالل ذت هؤالء النسوة أعمال المسؤوليّ منذ عّدة سنوات، نفّ  ؛ساءؤوب، وأكثرّيتهم من النّ الدّ 

في الكثير ارة ههنا إلى أّنه، ّن؛ وتجدر اإلشأجله وضعوها منو  ،ون األخوة الالساليّ لهّن  هارسم تيياسات الّ ات والسّ االستراتيجيّ 

 . الالسالّيين لألخوةالمشتركة سالة سات الالسالّية والرّ بالمؤسّ  ما يتعّلقفي  خاذ القرار النهائيّ من الحاالت، يعود اتّ 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 "استبدال النبيذ القديم بالنبيذ الجديد":  أعتقد أنه من الضروريّ 

ن كيفي تم، على جميع المستويات ةالالساليّ  ؤّسستنامفي حيائها إهبنة الالسالّية و إلدارّية للرّ الهيكلّية ابناء  يجب أن يستمرّ 

ال بّد من ياق، ة... في هذا السّ ق برسالتنا الالساليّ ما يتعلّ  في ،والقيادة ،ة صنع القرارمن خالل إشراكهم في عمليّ  ،الالسالّيين

 الّتساؤل الّتالي: 

 يه المجمع العاّم في العائلة الالسالّية؟ي سيؤدّ ذور الّ ه العائلة الالسالّية في المجمع العاّم؟ وما هو الدّ ور اّلذي ستلعبما هو الدّ 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 ة في إقليمكم. يّ ّتربو ة في البيئات المع جماعتكم الالسالّية، فّكروا في دور شركائنا في رسالتنا الالساليّ 

 الالسالّية. تناسالر ق بار المتعلّ صفوا مشاركة شركائنا في صنع القر 
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 أخوتي!

حياتنا  تضمن ديناميكّية اّلتيالزمة اآلذان، والنماذج الجديدة الّ  تي تصمّ تي يفرضها الوباء، وصيحات الفقراء الّ األعباء الّ 

 ، ستكون فّعالة في حياتنا. واهب الحياة، بأّن رسالتنا، بمساعدة الربّ الّرب المحيي، بالّروح القدس،  تزيدني إيمان اة، يّ لالسالا

 رسالة هللا هي عملنا، والّروح القدس يقودنا إلى الوفاء بواجباتنا: 

أن يتّم بقيادة الّروح القدس". دعا  ؛ وال بّد له منللفقراء هو عمل هللا عليم المسيحيّ التّ شفيعنا، ا دالسال، سبة للقديس يوحنّ "بالنّ 

 : لهم   دالسال األخوة إلى توحيد حياتهم موعزا

 ( 63ذي تقوم به دولتكم، والعمل ألجل خالصكم وكمالكم". )القانون رقم "ال تفّرقوا بين العمل الّ 

 

 أخوتي! 

في نشر البشرى السارة بين  ،يسوع المسيحرّبنا، وإلهنا، ومخّلصنا عاون الكامل مع تّتسم بالتّ  ،نحن في رحلة على مدى الحياة

عي والسّ  ،الة بالخشوعى، وإعادة البصر إلى المكفوفين، وتحرير أسر المظلومين. إن حياة الّص ة لألسر يّ المنكوبين، وإعالن الحرّ 

لرسالتنا الالسالّية الجديدة، تسمح لنا باالستجابة  وعيّ والقبول الطّ  ،عليم الالسالّي المستمرّ نحو الكمال، والمشاركة في برامج التّ 

 د نفوسنا. جدّ تي تالسخية لدعوات الّروح القدس المتتالية الّ 

ج، المفاجئ، أو رّبما المحرج في كثير من ويل، المتعرّ غبة في االستقرار بسيرنا على طريقنا، ذلك الطريق الطّ تبقينا الرّ 

 الالسالّية؛ إنه الرغبة في إدراكنا تناورسال ،ةالالساليّ  ناؤّسستمن م هو الوعد بالمثابرة في كلّ  نا الالساليّ األحيان. نذر  

 غبطة وسرور، مستعّدين لالستجابة بياعطاء ال متناه ،من ذاتنا ،حيث نبذل فيها ،منها في حياتنا تي ال مفرّ الّ عوبات لّص ا

 لدعوات الّروح القدس المتتالية لنا.
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شار تي كنا نقوم بها قبل انتفاتنا الّ وتصرّ  ،عندما ال نسمح ألنفسنا بالعودة إلى أعمالنا ،ونمتلئ من الّروح القدس ،ننمو بالحكمة

 د والوالدة الجديدة.حا بالمجال للتجدّ افسإ ،العودة إليها، وندفن أعمالنا القديمة في الّ هذا الوباء العالميّ 

ف من اععة ألّمت بنا، فرصة نضنكسة غير متوقّ  مرحلة من مراحل حياتنا، بعد كلّ  في كلّ  ،ننمو بالحكمة عندما نكتشف

 ة مع اآلخرين. ا حقيقيين لألخوّ لنكون شهود   ،خاللها جهودنا

 أخوتي! 

، وخلق الّروح القدس بشكل جماعيّ لنا مه ذي يقدّ ريق الّ تمنحنا الفرصة لتمييز الطّ  ،بها الوباءتي سبّ أعتقد أن االنتكاسات الّ 

ذي نعيشه. لّ ألليم ا، وواقعنا االالسالّية عبير عنها في منشوراتناالتّ  تي تمّ الفجوة بين المثل العليا الّ  تهدف إلى سدّ ، نماذج جديدة

وتمييز أفضل طريقة لنا، في  الالسالّيين، النضمام إلى إخوتكمإلى امن خالل رسالتي الرعوية هذه، أدعوكم أّيها األخوة، 

ة )القانون ة الالساليّ ربويّ " رسالتنا التّ عاون مع اآلخرينمع ا وبالتّ من خالل تأديتنا " ،ة، للحصول على مجد هللاالمسيحيّ  نامدارس

 (. 2رقم 

الوصول إلى اإلبداع  يمكننانا، بمن عمق أعماق قل ذي يشعّ منه، وبشعاع اإللهام الّ  دعمبرفقة الرّب المحيي، واهب الحياة، وب

 ،والمساكين ،والمحتاجين ،والفقراء ،تسهم في تغيير حياة البؤساء ،ةوتربويّ  ،ةر برؤية روحيّ نبشّ  ،لنكون أنبياء الضروريّ 

 . وما تاريخنا الالسالّي سوى خير شاهد على قولي:الفاني يقبعون في ظلمات هذا العالمذين الّ هؤالء  ،شينالمهمّ و 

ق معوا  ؛ة والعالمّيةفي الحروب األهليّ  :من أصقاع المعمورةوزمان مكان  د األخوة الالسالّيون، واضط هدوا، وق تلوا، في كلّ تشرّ 

ّدت أبواب معاهدنا الالسالّية، وأ بكمت أصوات إم والسال ،ةتنشر رسالة المحبّ  ،هم شّكلوا جماعات دينّيةنّ أل لى العالم أجمع؛ س 

إلى األحداث اّلتي تدور في عالمنا اليوم،  ،الحة... عندما نسترسل في هذه القصص، عندما ننظرأبواق تعاليمنا وأعمالنا الّص 

 ننذهل بأعمالنا البطولّية المبدعة.حولنا، 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 ...ساءلوا في أنفسكمأدعوكم إلى أن تت
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 في كلمات إشعيا البسيطة:  ،بصمت ،لواأن تتأمّ 

ا. يم ات  ال  ت ت أ م ل وا ب ه  د  ، و اْلق  ل ي ات  وا األ و   "ت ْذك ر 

يًدا.  د  ان ٌع أ ْمًرا ج   ها أ ن ذ ا ص 

. أ ال  ت ْعر ف ون ه ؟   اآلن  ي ْنب ت 

ي ة  ط ر يًقا، ف ي اْلق   اًرا."أ ْجع ل  ف ي اْلب رّ   ْفر  أ ْنه 

 ( ١٩-١٨، ٤3)إشعيا 

 

جوع من بابل ره. ال ت ستحضر تجربة الرّ يحرّ  جوع منه، وبوعد هللا له بأنّ الرّ بو  ،، وذّكره ببابلعب العبرانيّ خاطب إشعيا الشّ 

قادتنا في نهاية المطاف والتي  ،لّمت بناأتي عبة الّ جارب الّص بالتّ  ئنا عندما وقعناورجا نا،بالحنين إلى الماضي، بل تذّكر بإيمان

اس إدراك إذا ما استطاع النّ  ،ة أخرى يمكن أن يحدث مرّ  ،ابقةإلى تحقيق وعد هللا بتحرير شعبه. ما حدث في العصور السّ 

 ين في المنفى سوى ذكرياتهم األليمة! وما تجربة العبرانيّ  د اّلذي يحيط بهم.التجدّ 

من  تي يرويها ضحايا التاريخ.ها الحكاية الّ اكرة الخطرة بأنّ الذّ  aptist MetzJohann B يوحنا المعمدان ميتز الهوتيّ عّرف الّ 

لى إوتاقوا  ،تي لطالما حلموا بهاة الّ ريّ والح ،ا باألملمفعم   ،اتهم، يعيشون على أمل أن يكون مستقبلهم مشرق  خالل سرد قّص 

ا ووحي   ،حياة جديدةللبشرّية جمعاء،  ،وقيامته ،وموته ،كرى األليمة لحياة يسوع المسيح، تهب الذّ "ميتز"سبة إلى لقياها. بالنّ 

ا. من خالل   ة جمعاء: يسوع، يشارك هللا رغبته في أن تعيش البشريّ ابنه جديد 

ي اة  " ْم ح  ل   ،لق ْد أ ت ْيت  ل ت ك ون  ل ه  ْم أ ْفض  ل ي ك ون  ل ه  توّلد  ،الفصح الذاكرة األليمة لسرّ  غم من ذلك، إنّ (. وعلى الرّ 10:10" )يوحنا و 

 ق وعد هللا في قيام الجماعة بأعمالها.جاء إذا تحقّ الرّ 

ا حقيقيّ  ورسالتنا  ،وعد هللا لشعبه، يجب على جماعاتنا الالسالّية كي نحّققول ،الفصح ين صادقين لسرّ لكي نكون شهود 

 ف باستمرار مع المواقف الجديدة: أن تتكيّ  ،ةالتربويّ 
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تي تار عنها، في المراحل المختلفة الّ ن نسدل السّ وأ ،ن نعلنها دائما أبدا للمجتمعأة، يجب نا التربويّ وتعاليم ،ا برسالتناا منّ إيمان  

ن نتشارك أيضا في مراجعة أهداف رسالتنا ألنا من  ة. وال بدّ السارّ  بشرى ر العالم أجمع بالة، لنبشّ بها في حياتنا اليوميّ  نمرّ 

 ( 54القانون رقم رنا في قراءة اإلنجيل. )قنا وتبحّ ها إذا ما تعمّ تي نستمدّ ة، الّ سوليّ ة الرّ عويّ وأساليبنا الرّ  ،ةالتربويّ 

بسبب انتشار جائحة كورونا. من  ،ذي يعيشونهالّ  ،والدمار ،واليأس ،القلق ،مع شعوب العالم أجمع ،نتشارك كأخوة السالّيين

ن نمضي قدم ا في متاهات أز فينا اإلرادة في ا تحفّ ا قصص  ويلة، روى كثيرون منّ ام واألشهر الطّ شك، على مدى األيّ  دون أيّ 

 هذه الحياة.

 

 

 أخوتي!

 ة: عكم على االستمرار في مشاركة اآلخرين، في جماعاتكم الحاضرة، قصصكم وأفكاركم اإلبداعيّ أشجّ 

 ر للتغيير من خالل العيش في الجماعة.... وضع تصوّ  ويتمّ  ،الشجاعة دتول

 ،تي كنا نعتمدهاالّ  ،رق القديمةجديد. الطّ ال همافي شكل ،والفوضى ،قادر على رؤية المصائب الحاجة إلى خيال أمّس في إننا 

ا نخلق أفكار  ف ،ى ينضح اإلناء بما فيهحتّ  ،من أن يبصر أمر جديد النور. كيف "نجوع ونعطش للعدالة" أصبحت بالية. ال بدّ 

 ة واعدة؟ورؤية مستقبليّ  ،جديدة

، وتنّور سوف توقظ في نفوسنا خيالنا اإلبداعيّ  ،األخرى الالسالّية ونتبادلها مع الجماعات  ،تي نرويهاالّ  ناقصص آمل بأنّ 

 . 46ة، والمجمع العاّم ية الدوليّ ة الالسالّ ة العامّ ، والجمعيّ باب الالساليّ سمبوزيوم الشّ ان، و ة لألخوة الشبّ الجمعية العموميّ 

إذا ما . ..ةّ الالسالي ناؤسستم، أؤمن بإعادة هيكلة اواحد منّ  كلّ  بنيانعادة إأؤمن باالهتداء،  ربّ أؤمن بأؤمن بالّروح القدس، 

جهودنا المستمرة في  نار تذكّ ل،  ةّ الالسالي ناؤسستم إقليم يتواجد فيه أيّ  ... إذا ما نظرنا إلىةّ الالسالي ناؤسستمتاريخ  إلى نظرنا

 ة":"ذاكرتنا الخطر لـ بحثنا عن طرق جديدة للمستقبل و ل، و هتداءاال
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حياة  هبناة، وتية على إزعاج رضا نفسنا في حياتنا المهنيّ تملك قدرة ال نهائّ  ،تي يتشاركها جميع الالسالّيون كرى الّ ... الذّ 

نظر الجديدة، وجهات النظر الوجهات فتظهر عماق حياتنا، أ عمق إلى من خاللها التجارب الماضية  تتغلغلجديدة؛ ذكرى 

  ل!بالمستقب نار ؛ ذكرى في الماضي تبشّ حاضرناب اّلتي تتعّلقبديلة ال

ض فيها للوباء، تي نتعرّ تي تعصف بنا. في هذه األوقات الّ العاصفة الّ  ظر الجديدة في خضمّ عب تقدير وجهات النّ من الّص 

قائال: "ثقوا هها دالسال إلى األخوة األوائل تي وجّ ر الكلمات الّ ا. في مثل هذه األوقات، نتذكّ منّ  أليّ  منجل  يبقى المستقبل غير 

ى عندما كان لتبّحر في اإليمان، حتّ افرصة  ة لدالسالالعناية اإللهيّ بقة أتاحت هذه الثّ  اها".يّ إبالعناية اإللهية، سيمنحكم هللا 

 واد.جا بالسّ الطريق مدجّ 

 ن!يأخوتي الالساليّ 

 تأملوا لبضع دقائق في كلمات إشعيا هذه:

يّ ر  اْلع ْمي    و أ س 

 ي ْعر ف وه ا. ف ي ط ر يق ل ْم  

ْم.  يه  وه ا أ م شّ  ال ك  ل ْم ي ْدر   ف ي م س 

ْم ن وًرا،   أ ْجع ل  الظ ْلم ة  أ م ام ه 

ًة.  يم  ات  م ْست ق  ج   و اْلم ْعو 

مْ  ك ه  ا و ال  أ ْتر  ه  األ م ور  أ ْفع ل ه   ".هذ 

 ( ١٦: ٤2)اشعيا 

 

 أخوتي!
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ن نعرف كيف أ بع، نودّ ن نذهب... بالطّ ألى اين يجب إن نعرف أ نودّ  بع،القلق... بالطّ  ،وعلينا ،ع، يسيطر عليكمبالطبّ 

 لى حيثما نذهب.إسنصل 

ممزوج المؤلم، الراع ّص الا بأن "الخليقة الجديدة ال تأتي بسهولة، ولكن فقط من خالل روا دوم  إلى أن تتذكّ  ، يا أخوتي،أدعوكم

تسّمرة في مكانها، ال تحرك ها مالخليقة القديمة فشلت، وأنّ  قة أنّ باأللم واألمل؛ إنه أمر يثقل كاهلنا: علينا أن نقبل بحقي

 ".منتظمةبإرادة صلبة  الخليقة الجديدة نستقبلن أ... علينا ساكن ا

 ن! يأخوتي الالساليّ 

 لنا براية اإليمان والحماس. ظلّ روح الرّب ت !علينا تروح الرّب حلّ 

ا لوجه،  ! هلّموايدةا بشجاعة مع تلك النماذج الجدم  د  هلّموا نمضي ق    !تي تنتظرناات الّ التحديّ نواجه، وجه 

 !أخوتي

ا لنّتحد و  ،ليّ إوا إنضمّ   في الصالة؛ مع 

 صارخين: أؤمن بالّروح القدس!  قلب   وانسحاق نفس   ا بخشوعفلنصّل مع  

ا، نضع أحالمنا، هلمّ   وا مع 

ا، نرفع صلواتنا وتضرّ هلمّ   عاتنا، وا مع 

ا، نضع حواراتهلمّ   صنا يسوع المسيح!ومخلّ  ،لهناإو  ،ناربّ  ، بين يديّ نار الحبّ  مصدر الحياة، بين يديّ  نا بين يديّ وا مع 

 هذا العالم.ويقودنا في متاهات  ،يرافقنا ،واهب الحياة ،الربّ 

 د. ة بطبع متجدّ م حياتنا األخويّ س  هلموا ن  

ا، من ر الفقراء بها ليتمكّ ة، نستعمل وسائل جديدة نبشّ وا، مع شركائنا في رسالتنا الالساليّ هلمّ  علنوا الخالص: ين أنوا، هم أيض 

 "رأت عينّي خالصك".

 ن! يأخوتي الالساليّ 
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 د صداها في قلوبكم: ى أن يتردّ بكلمات أتمنّ  ،ليكمإه بها تي أتوجّ الّ  ،أختم رسالتي هذه

ا. رغبتي قويّ اإللهيّ  ا بالحبّ أشعر دوم   . شعر مثله قطّ ألم  تشعرني بسالم داخليّ  رور،تشعرني بالغبطة، تشعرني بالسّ  :ة جد 

ا، تغمرني ب  ، في كلّ وهناك هنا خضتهايسّير حياتي. تجربتي   إلهيالربّ  يمسك يدي، أنّ   إلهيالربّ  أنّ شعور رغبتي قوية جد 

 شيء." ا يحدث من حولنا. في الحقيقة، لم نعد نعرف أنفسنا: هللا يستخدمنا في كلّ تجربتي تساؤل عمّ  .حدب وصوب

 فلنصّل معا: 

 ! هللأيا 

 يا خالق السماوات واألرض!

 أغمر قلوبنا وعقولنا!

 ذّوب قلبنا لنحّبك!

 أنعشنا بروح رحمتك. 

 ة،ة جديدة في تأدية رسالتنا الالساليّ اليوم، بينما ننخرط مرّ 

 لهنا القدير:إنطلب منك، يا 

 احتياجات عالمك في قلب حياتنا! يبّين لنا تجلّ 

 المتناهية. فل بعطاياك الّ بّين لنا كيف نحت

 غّير، يا هللا، حياتنا بقّوتك!

 رنا، يا هللا، بروحك القدوس!حرّ 

 والّروح القدس،  ،ولتكن، يا هللا، اآلب، واالبن

ا،  بركتك معنا جميع 

 وتصحبنا من اآلن وإلى دهر الداهرين. 
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 آمين يا رّب العالمين!

تي ة الّ وبعض األحداث المهمّ  ،ةيّ والموارد الالسال ،ةة بعض المنشورات اإلضافيّ في الختام، أخي الالسالّي، آمل أن ت مكّ نك قراء

 في حياة معهدنا الالسالّي. وح القدس المستمرّ لرّ ا عملأن تكتشف من  ،الماضي شهدها العامّ 

في عيد  ،اضرينعلى مسامع الح ،تي تالهاإلى عظة البابا فرانسيس الّ  ،للوباء ةّ الالسالي ناؤسستمر استجابة وّ يشير تط 

  :2013في العام  ،العنصرة

 ذي أرسله المسيح القائم من بين األموات على كنيسته". اض الّ ق الّروح القدس الفيّ فلنتأّمل في "تدفّ يا أخوتي! 

على  منغلقين عّدها هللا لنا... عّما إذا كّناأ تي مفاجآت الّ تيّقظين منتظرين الا "ما إذا كنّ في هذه العظة، يسألنا األب األقدس عمّ 

تي توفرها لنا حداثة في المسارات الجديدة الّ  سيرجاعة الكافية لنبالشّ  حّلىهل نتأخوتي! فا من حداثة الّروح القدس؟ أنفسنا تخوّ 

 ؟ "والّتأهيل من وشرب، ففقدت قدرتها على الترحيبهللا؟ هل نقاوم، مختبئين، في هياكل مّر عليها الزّ 

 ة، أثناء انعقاد المجمع العام، مرّددين كلمات األب األقدس: ، كتبت  واألخو 2014في العام 

 إنجازها.  تي يتمّ ن، ال يمكننا أن نقبع في أماكننا مكّبلين، مكتوفي األيدي، نراقب األشياء الّ بصفتنا مرّبين السالييّ 

الخير  لتحقيق الخير العام. إنّ  عيواالبتكار، تشّجع على السّ  ،هناك حاجة ملّحة إليجاد خرائط طرق جديدة تشّجع على اإلبداع

 وأ ،ةالسياسيّ  ، أوةاالقتصاديّ  :المجاالتمختلف والتطّور الجذرّي في  غير المحصور،ذي نسعى إليه هو النمّو العام الّ 

 ة. لّروحيّ ، أو اةاالجتماعيّ 

ا، ودفعت بنا إلى ساحة المعركة: ها نحن اآلن في   المعركة.  خضمّ بّددتنا جائحة كورونا جميع 

 

 أخوني األعّراء!
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ألتزم مع ، ةنا الالساليّ ؤسستين في المجلس العام، وفي الدوائر الالسالّية، وفي مركز ممثلكم تماما، ألتزم مع أخوتي الالساليّ 

ع تشجّ  ،بحث ا عن خرائط طريق جديدة ،ير في مسارات جديدةخدماتهم للعالم أجمع، بالسّ  مون بالمجانّ ذين يقدّ هؤالء األخوة الّ 

 خاذ إجراءات نلتمس نتائجها.اتّ  على

 أخوني األعزاء!

ا فرحة رسالتنا الالسالّية  !التربوّية فلنع ش مع 

 ا الخير العام!فلنحّقق مع  

 فلنسّهل انسكاب الّروح القدس فينا!

 !مفاجآت هللافلنتلّقى 

 !ةنا الالساليّ ؤسستولنزّود بها م

LaSalleCOVID19#  ّقة من أمانة التضامن ، هي مبادرة منسّ 2019لقت في نيسان/أبريل تي انط، تلك المبادرة العفوّية ال

يد العون لهم بإعطائهم  ية، ومدّ يقة االقتصادّ ذين يعانون من الّض تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند العّمال الّ  ، اّلتيةوالتنميّ 

مبادرة  226وتمويل  ،ألف شخص 70ن لمساعدة أكثر م مليون دوالر أميركيّ  11ع بمبلغ التبرّ  ى يومنا هذا، تمّ المال. حتّ 

 المدرسية.  قساطفي دفع األ توساهم للمحتاجين، ةات الحماية الشخصيّ ومعدّ  ،عامالطّ  وّفرتة الساليّ 

وائر الدّ بين ن، و ياألخوة الزائر بين ، و عاون الحاصل بين المجلس العامّ هي نتيجة التّ ة الّرسالة الالساليّة "المضي قدما"خطّ  إنّ 

 7وء على تي تعتمد على مساهمات األخوة الزائرين، الّض ط الخطة، الّ ة. تسلّ ة الالساليّ ربويّ ومراكز الخدمات التّ  الالسالّية

ة العائدة لها، للنظر فيها عند سالة التربويّ ية، ومجالس األقاليم، ومجموعات نشر الرّ من فرق القيادة المحلّ  ها كلّ تتوالّ  ،مجاالت

مها في خالل تي ستقدّ ة الّ ، وهي منتدى مفتوح لمعاهد الحياة المكرسة، الخطّ SEDOSختارت إ .اقدم   للمضيّ  ،رسم الطريق

 ة. نويّ ة السّ انعقاد الجمعيّ 

 أّيها األخوة!
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 وعقولنا.  ،وتجديد قلوبنا ،ر حياتناهي طريقة إلعادة تصوّ  ينيّ السال حياتنا كأخوة أنّ لوا يّ تخ

 ا عالمات األزمنة، ونمّيز إرادة هللا في حياتنا. تفكيرهم إلى تفكيرنا، فنقرأ مع   ة لنضمّ سالة الالساليّ نا في الرّ ءشركافلندعو 

وشركائنا  الالسالّيين، بمساهمة من بعض األخوة ،45مجموعة من الوثائق المستوحاة من المجمع العاّم  CIAMELأصدرت 

 :هملتقديم المشورة ل ة،سالرّ الفي 

 عوات الالساليّة. الدّ  من األمل إلى االلتزام: فهم روحانيّة• 

 واآلمال.  ،يات، القناعاتة الالساليّة: التحدّ سالة التربويّ إعالن حول الرّ • 

  ة.وية إلحياء األعمال التربوية الالساليّ معايير الهّ • 

 .لى التكوين الشخصيّ إمن أعمال السكرتارية • 

 . سالة: مسار الحياةللرّ  ساليّ تكوين ال• 

ة الرهبانيّ و البابا فرنسيس، قداسة إلى مسارات جديدة في مجال التعّلم والتعليم. أطلق الحبر األعظم، الكنيسة  أشارتبدورها، 

ة رهبنة الفرير سكرتاريّ ل كان. 2020تشرين األول/أكتوبر  15الجديد للتعليم، في  الميثاق العالميّ  ،ةمن أجل التربية الكاثوليكيّ 

ب على لتغلّ االجديد للتعليم في  . أمل هذا الميثاق العالميّ سنةة ت لمدّ تي استمرّ الّ في إعداد هذه المبادرة مشاركتها الفّعالة 

ة ة إلى شبكة من العالقات اإلنسانيّ ة التربويّ عتزم قداسته أن تستند هذه العمليّ إ تي يشهدها العالم. راعات الّ والّص  ،جزئةالتّ 

ة المشتركة ساليّ ق وكرامة اإلنسان، وينسجم مع دعوتنا الالبما يتواف ،يدا يضمن حصول الجميع على تعليم جّ المفتوحة، ممّ 

 لألخوة. 

مفهوم الخير  تز تي عزّ وء على اإلجراءات والبرامج التربوية الملموسة الّ تسليط الّض  ، تمّ RELANفي الشرق األوسط وفي 

 والّروحي.  االجتماعيّ بشّقْيه:  في النموّ  فساهمتالعام، 

رق األوسط، هم بنا في مدارس الفرير في لبنان، وفي جميع أنحاء إقليم الشّ ة، وطاّل سالة الالساليّ خوتنا، وشركاءنا في الرّ أ إنّ 

من  ذي طال مدينة بيروت.ر الّ ة في القلوب والنفوس بعد االنفجار المدمّ والمحبّ  ،واألمل ،براعم اإليمان بّثوا حقيقّي، شهود فرح
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عات، وناشدت العائلة الالسالّية للهرع في المساعدة إلصالح ة لجمع التبرّ مت أمانة التضامن والتنمية حملمركز المعهد، نظّ 

نا ى ال يتوقف األخوة والشركاء في الّرسالة عن الشهادة بقيامة ربّ سات الالسالّية، وال سيما مدرسة القلب األقدس، حتّ المؤسّ 

 ة.ة التربويّ يسوع المسيح من بين األموات، وهم ينشرون رسالتهم الالساليّ 

ي ت،، تلك األرض الخصبة لمظاهر الّروح القدس، RELANن زيارتي الرعوية إلى إ ، ولألسف، لم كورونابسبب أزمة  أ لغ 

غم من ذلك، ابتسم لي لها إلقليم سان فرانسيسكو نيو أورلينز والغرب األوسط. وعلى الرّ  ت  طْ تي خطّ ن من تنفيذ األنشطة الّ أتمكّ 

لقدامى تالميذ  وليّ السنوي، وفي المؤتمر الدّ  Huetherين الالسالّيين في مؤتمر الحظ! لقد شاركت مع مئات من المربّ 

 المدارس الالسالّية )الفرير(.

ة. األخوة والشركاء في الّرسالة الالسالّية هم سفراء يشهدون ليسوع في المنطقة مجموعة رائعة من األعمال والبرامج التدريبيّ 

 راحة. باب، والعائالت، والمدارس، والجامعات، ودور الّ مونها الى الشّ تي يقدّ الّ  ةالمسيح في أعمال الخدمة االجتماعيّ 

ركاء في الّرسالة الالسالّية: مركز الموارد الالسالّية )سان فرانسيسكو نيو ن الموارد وبرامج اإلعداد الخاصة باألخوة والشّ تتضمّ 

. تواصل المنطقة رعاية DENA)في منطقة الغرب األوسط(؛ و  أورلينز(؛ وهو برنامج تدريب عن بعد حول الّرسالة الالسالّية

للقيادة والمعهد الالسالّي للعدالة االجتماعية. تستجيب مبادرات "ما وراء الحدود"  John Johnstonومعهد  Buttimerمعهد 

El Otro Lado  في منطقتْي تكساس وأريزونا( و(OKI-NI-SOO-KA-WA  فيDe La Salle Blackfeet  في(

ركاء في الّرسالة لشّ لو  ،باب الالساليّ للشّ و لألخوة،  ،يحتذى بها ،م تجاربوتقدّ  ،يةالمحلّ  ربوّيةنطقة مونتانا( لالحتياجات التّ م

 الالسالّية. 

 ،ةن للتنشئة البشريّ صيْ ن مخّص مركزيْ  ،ةالناطقة بالفرنسيّ  ،ق بالتبشير والتعليم المسيحي: تدير مقاطعة كنداما يتعلّ  في

ات صريحة حول ور ة، محابابيّ ة والشّ ينيّ لألبحاث الدّ  Springtideة؛ في الغرب األوسط، يخلق معهد والمسيحيّ  ،ةوالّروحيّ 

إنشاء مكتب  ؛ في سان فرانسيسكو نيو أورلينز، تمّ الوجوديّ  والمعنى ،ةيّ والهوّ  ،عبير عن الجماعةوالتّ  ،األجيال الجديدة اربتج
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 Frere Lukeعمل ال، تم إنشاء ورشة DENAالّروحية؛ في الّشباب متكامل لتنشئة  لدعم نهج ،التبشير والتعليم المسيحيّ 

Salm. 

أخ لّسالي،  بكلّ  ،لدى األخوة الزائرين ،، كما هي الحال في جميع المناطق، أشعر باالمتنان لالهتمام األخويّ RELANفي 

ر ة، أدرك وأقدّ ي اجتماعات األخوة الزائرين اإلقليميّ ة ف. من خالل المشاركة االفتراضيّ ا، أو كهال  ا، أو شاب  يافع   سواء كان

 . ارعوي   ، تعامال  والرؤساء ،نيوالمندوب ،نيالزائر  في تعامل األسلوب األخويّ 

 انتقلوا إلى الملكوت الّسماويّ ذين الّ  ئي، وأصدقاوأقاربيالالسالّية،  تيائلع، وأفراد أخوتي، أخوة المدارس المسيحّية ! لن أنسىال

 يروس كورونا. بسبب ف

 ة. الفرنسيّ اّللغة ة في مقاطعة كندا الناطقة بذين وافتهم المنيّ األخوة األحد عشر الّ  ،رأتذكّ 

 األخ روبرت شيلر

 لرهبنة أخوة المدارس المسيحية )مدارس الفرير(الرئيس العام 

 2020رسالة الميالد للعام 
 


