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ً
ُّ
عطفا ناد ًرا»
أهلها
«وأظهر لنا

يعيشه الشرق األوسط اليومّ ،
خضم ما ُ
يطل علينا أسبوع الصالة من أجلِ وحدة
يف
ّ
املسيحييً ،
حامل من جزيرة مالطا حتفيزًا إنسان ًّيا وروح ًّيا على إستضافة الغريب والنازح
ّ
وا ُمل ِ
هاجر كاستضافة اهلل بيننا.
إن مجلس كنائس الشرق األوسط ُيعا ِهد اهلل واألخوة يف اإلنسان ّية على ا ُملثابرة يف هذه
الضيافة يف صالته وأعماله ،كما كان عليه منذ التأسيس ،وال يزال.
كما وتنتهز األمانة العا ّمة للمجلس املناسبة لتع ِّبر عن ُعمق ُشك ِرها ل ّلجنة األسقف ّية
للعالقات املسكون ّية يف مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان ،على احتضان
املسيحيي ملدة ناهزَت العشرة أعوام ،آخذة
واستضافة أسبوع الصالة من أجلِ وحدة
ّ
ِ
تعريب ونش ِر كتاب الصالة من أجل الوحدة ،كعربون للش ِركة الروح ّية
على عاتقها
املسكوني ،وذلك بسبب مرور املجلس بظروف صعبة ّ
تعذر عليه خاللها تأدية
والعمل
ّ
همة.
هذه امل َ َّ
معوض ،رئيس اللجنة
وعليه فا ّننا نترك كلمة التقدمي للكتاب لسيادة األسقف جوزف ّ
األسقف ّية للعالقات املسكون ّية يف مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك .كما ندعو الى
ُّ
والتفكر مبوضوع الصالة مع األب كابي هاشم ،مدير دائرة الالهوت والشؤون
التأمل
ُّ
املسكون ّية يف مجلس كنائس الشرق األوسط عبر املقدِّ مة الالهوت ّية.
ليؤتنا اهلل وعلى الدوام أن ُنظهر لإلخوة عط ًفا ناد ًرا ،إكرا ًما للثالوث القدّ وس ومتكينًا
لكرامة اإلنسان.
د .ثريا بشعالني

األمينة العا ّمة
ملجلس كنائس الشرق األوسط
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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ِ
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> مقدمة

نحتفل بأسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيّني بني  18و 25كانون الثاني  2019حتت
عنوان «انسانيّة ّ
قل نظيرها» (أع  .)2/28هيّأت صلوات هذا االسبوع ،جلنة مسكونيّة
من مالطا ض ّمت ممثلني عن الكنائس الكاثوليكيّة واألرثوذكسيّة والبروتستانتيّة ،وق ّدمتها
الى فريق دولي مؤلّف من ممثّلني عن املجلس احلبري لتعزيز وحدة املسيحيّني واملجلس
املسكوني للكنائس.
ّ
تتمحور الصلوات حول ّ
نص أع  10/28-18/27الذي يروي سَفَر بولس الى
روما ،وجناته مع الركاّب من الغرق ،ومالذهم الى جزيرة مالطا حيث إستضافهم شعبها
«بانسانيّة َّ
قل نظيرها»(أع .)2/28
ّ
إن مضمون هذا ّ
املسكوني .فنحن املسيحيّون
الكتابي يلقي أنواره على املسعى
النص
ّ
ّ
املنتمون الى كنائس مختلفة ،نعاني من إنقسامنا الذي ي ِ
ُضعف قوة شهادتنا يف العالم؛
ولكننا نؤمِن بأن العناية االلهيّة التي رافقت مار بولس ّ
وركاب السفينة ،ترافقنا جميعًا
وتساعدنا لنوحِّ د قِوانا يف مَسعانا الى الوحدة ،ولشهادة مؤث ِّرة.
التحلي مبا ّ
وما يُسهم يف التق ّدم نحو الوحدة ،هو ّ
حتلى به أهل مالطا يف ضيافتهم

من «انسانيّة ّ
قل نظيرها» .فنحن مدعوون لنتعامل يف ما بيننا بانسانيّة مماثلة تظهر يف
مجاالت شتّى ،كالضيافة التي ليست مجاملة إجتماعيّة خارجيّة ،بل تعبير عن ٍّ
حب
صادق ،وانفتا ٍح على اآلخر وقبوله كأخ ،واحلوار معه واإلصغاء إليه .وتظه ُر يف
اإلكتراث باآلخر ،بهمومه وصعوباته وآالمه ،والتضامن معه.
وهذه اإلنسانيّة ،كما ّ
يدل اختبار بولس ّ
وركاب السفينة مع أهل مالطا ،هي
تعبير عن عناية اهلل باآلخر .فاهلل يُخاطبنا ويوصل عنايته عبر إنسانيّة بعضنا البعض.
ّ
واملخلص ،ألنها مخلوقة
فالطبيعة اإلنسانيّة يف هويّتها العميقة ،منفتحة على اهلل اخلالق
على صورته ومثاله .فبقدر ما تكون إنسانًا ،بقدر ما تكون منفتحً ا على اهلل .وبقدر ما
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تكون منفتحً ا على اهلل ،بقدر ما تكون انسانًا.
ّ
إن اإلنسانيّة احل ّقة املُعاشة بني املؤمنني من مختلف الكنائس ،هي منفتحة على
عمل الروح القدس ومطواعة له .وهذا الروح يقودنا الى كمال الوحدة التي أرادها السيّد
ّ
نتحاب ،وجن ّدد مسيرتنا نحو
املسيح وأوصانا بها .باإلنسانيّة املفعمة بعمل الروح القدس
الشركة الكاملة يف االميان.
المطران جوزف معوّ ض

رئيس اللجنة األسقف ّية للعالقات املسكون ّية
يف مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان
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أعمال الرسل 2 ،28
ّ
مقدمة الهوت ّية

ّ
املستل من سفر أعمال
الكتابي املختار ألسبوع الصالة من أجل وحدة املسيح ّيني،
النص
هذا ّ
ّ
الرسل ،يستحثّنا على التأ ّمل برحابة الضيافة وبدفق العطف واحلنان اللذين ينسكبان من
قلب اإلنسان الذي واجه اهلل وملس لطفه وعطفه ،فيروح ينظر إلى أخيه اإلنسان بدون
ٍ
خوف أو وجل ،بل يبادر إلى غمره باحمل ّبة الصادقة.
األخوة اإلنسان ّية
الضيافة في رحاب
ّ

األخوة اإلنسان ّية من خالل
منذ القرن األول وإلى يومنا هذا ،خبر أهل جزيرة مالطا معنى
ّ
حالوة اللقاء باآلخر واستضافته على أرضهم .سفر أعمال الرسل يروي قصة استقبالهم
ً
ينم
بولس الرسول ورفاقه الناجني من العاصفة الهوجاء التي أطاحت بسفينتهم،
استقباال ّ
ٍ
وعطف منقطع النظير .وها هم اليوم يستضيفون املهاجرين والنازحني
عن رحابة صد ٍر
العابرين من الشرق األوسط اجلريح إلى املساحات الغرب ّية الواعدة باحلر ّية واالستقرار
والرخاء .أجل ،ما زالوا يش ّرعون أبواب قلوبهم وبالدهم ألولئك الذين قسا عليهم الدهر
فتاهوا يف عواصف احلياة العنيفة ،وغياهب الظلم ،مظهرين لهم عط ًفا ناد ًرا.
وال ريب يف ّأن الكتاب املقدّ س ،على امتداد صفحاته ،يقدّ م لنا مناذج من الضيافة
ّ
ويحث عليها كما يف رسالة بولس الرسول إلى العبران ّيني
الرحبة كتعبي ٍر عن احمل ّبة األخو ّية،
عضَ .وال تَ ْنسوا استِضا َف َة ُ
األخ ِو َّي ِة بَ ُ
 « :استَ ِم ُّروا ِف َم َح َّبتِ ُك ُم َ
عض ُك ْم نَح َو بَ ٍ
الغ َربا ِءَ ،ف ِم َن
سجو ُن َ
اس َمنِ ْاستَضافوا َمالئِ َك ًة يف ُبيوتِ ِه ْم ُد َ
ال ّن ِ
ون
سجونِ َ
ني َكأ َّن ُك ْم َم ُ
ون ْأن يَدروا .تَ َذ َّك ُروا امل َ ُ
ين ُتعا ُنون»( .)3-1 ،3واملائدة
َم َع ُه ْمَ .وتَ َذ َّك ُروا َضحايا ُسو ِء ا ُملعا َم َل ِةَ ،كأ َّن ُك ْم أنت ُُم ا َّل ِذ َ
ُ
اإلفخاريست ّية أبهى ٍّ
ٍ
عربون للشركة العميقة الفائضة من قلب اهلل
وأجمل
محل للضيافة
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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وقلب اإلنسان .هي ٌّ
محل العتالن وجه اآلخر ،ولسبر غور الس ّر الدفني يف أعماقه،
وموضع للجلوس معه وج ًها إلى وجه ،لكسر اخلبز والتناول من الكأس الواحدة،
احلب واإلخاء .فالكنيسة حتيا من هذه اإلفخاريست ّيا وتتوق إليها ،ذبيح ًة
للتعارف وتبادل ّ
تتماهى فيها بالعالم التائه إلى قلب اهلل.
ّ
تستحث املؤمنني أبناءها إلى اإلقبال
ال تتوانى الكنيسة أبدً ا عن واجب الضيافة بل
ٍ
عليها مع ّ
إنسان ،وج ًها إلى وجه ،وقل ًبا إلى ٍ
روح يف أحلى جت ّليات
قلب،
كل
وروحا إلى ٍ
ً
األخوة اإلنسان ّية .وهذا فعل اإلميان .وال تني الكنيسة ُتشرك يف ندائها إرادة ذوي النوايا
ّ
احلسنة من األديان .لذلك ّ
يذكر قداسة البابا فرنسيس وسماحة شيخ األزهر اإلمام أحمد
األخوة اإلنسان ّية التي و ّقعا عليها يف أبو ظبي (ّ )2019
«أن اإلميان يحمل
الط ّيب يف وثيقة
ّ
املؤمن على أن يرى يف اآلخر ً
مدعو للتعبير
أخا له ،ال بدّ وأن يؤازره و يح ّبه ...واملؤمن
ٌ
ٍ
األخوة اإلنسان ّية باالعتناء باخلليقة ،وبالكون ك ّله ،وبتقدمي العون ّ
إنسان ،ال
لكل
عن هذه
ّ
س ّيما الضعيف  ،واألكثر حاج ًة وعو ًزا «.
اإللهي
الضيافة في رحاب العطف
ّ

األول يف الكتاب املقدّ س ،نفقه س ّر الضيافة اإلله ّية
غير أ ّننا بالعودة إلى سفر التكوين ،وهو ّ
قصة إبراهيم ،أبي املؤمنني ،وخليل اهلل!
يف ّ
عرف هذا الرجل غربة الهجرة والترحال ومعاناة التغ ّرب والبعد واحلنني إلى األرض
واألهل واألح ّبة.
إنطلق من أرضه وعشيرته وأرضه إلى أرض ميعا ٍد يحدوه الشوق إلى التق ّرب من وجه اهلل.
يلبي الدعوة التي تر ّدد صداها يف أعماق قلبه.
قام وانطلق ّ
حج ،من غرب ٍة إلى غربة ،ومن
وبني الدعوة واملسير ومتام الوعد ،ميتدّ تاريخ حيا ٍة ورحلة ٍّ
ٍ
أي منها من املواجهة (وج ًها إلى وجه)
كشف إلى كشف ،ومن لقا ٍء إلى لقاء ،ال يخلو ّ
واالنبهار.
10
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ومغامرات ال تنتهي ،تكتنفها املفاجآت تأتي باجلديد واخلارق.
بدايات
رحلة إبراهيم مع اهلل
ٌ
ٌ
سير آثره إبراهيم على األمان
إ ّنها رحلة اإلميان،
وسير يف رحاب املجهول مع اهللٌ ،
ٌ
واالستقرار.
ني ،حني ُيتاح اخللود إلى ٍ
وأ ّما السكنى واالستقرار إلى ح ٍ
قسط من الراحة هر ًبا من ح ّر
بلوطة .هناك جلس إبراهيم يحدوه االنتظار ،يرتقي بنظره إلى
النهار ،ففي خيم ٍة حتت ّ
فوقّ ،
رب ،إن نلت حظو ٍة يف عينيك ،فال ُجتز عن
عل السماء تقبل دعوته باللقاء « :يا ّ
عبدك دون أن تتوقف»...
وهناك اجتاز اهلل! هناك توقف اهلل!
إ ّنه السائر املتخ ّلي ،واملتج ّرد عن ذاته يسعى إلى آخر ،ال يعبر وال يجوز عن إنسان .يأتيه
عالم إلى عالم ليجلس إلى مائدة اإلنسان.
فقي ًرا مستعط ًيا جائ ًعا عابر سبيلٍ  .يجتاز اهلل من ٍ
يصغي إليه ّ
يتلمس حاجته ،يشاركه الطعام وشجون احلياة.
بكل جوارحهّ ،
يلقي بوع ٍد عربون الو ّد .إ ّنه الوعد بالنسل واملستقبل والبركة! كيف ال وهو الو ّيف األمني ال
خل بعه ٍد بل ُيغدق بنعمه على ّ
ُي ّ
محظي اهلل ،مستضي َفه يف خيمته ،يف
كل إنسان ح ّتى يغدو
َّ
تتحول إلى أرض الوعد والبركة؛
أرض غربته التي ّ
فال يجوز بعدئ ٍذ كتمان األسرار ،وال يُ كن التف ّرد يف املصيرّ ،
ألن إبراهيم صار خليل اهلل.
ومن قلب هذه الشركة وذلك اللقاء تنبثق الشفاعة .إ ّنها دليل القربى والدا ّلة وزوال
املسافات.
قريب إبراهيم! وأصبح ذاك بهذا القرب ،واسع القلب وسع رحمة اهلل.
أصبح اهلل َ
لكن يف ٍ
مكان ليس ببعي ٍد عن موضع اللقاء والشركة ،غ ّرب الش ّر قلب اإلنسان ح ّتى فاق
بفساده ّ
تصور وخيال .أجل ،ساءت احلر ّية ،وانحرفت سادوم وعاموره ،وغاب وجه
كل ّ
إبراهيم ومعه غاب وج ُه اهلل.
أنتج الش ّر الدمار ولم ْ
تنل حظو ُة إبراهيم ما سأله بإحلاح ،ولم تبلغ شفاعته مرجتاهاّ ،
ألن
َب ال َّر ُّب ِع ْن َد َما َف َر َغ ِم َن
اهلل يحترم حر ّية اإلنسان! ويروي لنا الكتاب املقدس أ ّنه عندئ ٍذ « ذه َ
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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ا ْل َك َ
يمَ ،و َر َج َع إِ ْب َرا ِه ُيم إِلَى َم َكانِه».
ال ِم َم َع إِ ْب َرا ِه َ
وظن أ ّنه استضاف اهلل ،فعاش على نعمة الضيافة.
يف وهل ٍة ،غمر الفرح قلب إبراهيمّ ،
استلزم األمر بعدها ّ
ويعي أ ّنه هو من كان يف ضيافة اهلل.
كل احلياة ليفقه َ

وبعد أن رجع إلى مكانه ،تابع السير نحو اهلل .فهم ّأن رحلة اإلميان إخالء بعد إخالء ح ّتى
نهاية اإلخالء.
تضحي بعجولك ،وأن تضع الزبد واللنب،
عطي من خبزك ومن خيرك ،وأن ّ
إذ ال يكفي أن ُت َ
عطي أثمن ما عندك ،ابنك وحيدك ،نسلك َ
وأمل ذ ّريتك ،ماضيك وحاضرك
بل ال بدّ أن ُت َ
ومستقبلك،
أن تهب ذاتك ...أن تكون بك ّليتك له فقط أل ّنك أدركت كم يح ّبك هو!
آنذاك ،ال حاجة بعد إلى الشفاعة إذ ال يكون اهلل يف قلبك ،بل ُ
تكون أنت يف قلب اهلل!
ٌ
خروج ولقاء
الضيافة

يف هذه األ ّيام الصعاب التي مي ّر بها شرقنا ،كثر أهل إبراهيم وأبناؤه الروح ّيون باإلميان،
املش ّردون على طرقات هذا العالم ،يفترشون األرض ويلتحفون بالسماء .تائهون،
مغ ّربون ،هائمون على وجوههم ،مبعثرون يبحثون عن أشالئهم ،يداوون جراحاتهم
ويلملمون ذواتهم ،يتط ّلعون إلى األمل ويتر ّقبون الرجاء.
كم من السفن انكسرت وغرق أبناؤها يف غياهب احمليطات والبحار ،فهلك بعضهم ،ورسا
بعضهم اآلخر على ٍ
أرض غريبة .فهل من ضيافة رحبة ُتظهر لهم العطف واحلنان؟ هل من
ي ٍد متتد لتُنهضهم وتؤاسيهم وتصغي إلى أنينهم وتنظر إلى وجعهم؟ أين شواطئ الغرب
اليوم من شاطئ جزيرة مالطا الرحب آنذاك؟
ّ
استفحل الش ّر والفساد ح ّتى صار الشرق األوسط بأسره أشبه بسادوم وعامورة.
من حولنا
أناس شرف الضيافة بحقارة التهجير ،واقتلعوا الناس
استشرى العنف والقتل ح ّتى استبدل ٌ
من أرضهم وجذورهم وغ ّربوهم .استباحوا كرامتُهم وطعنوا إنسان ُّيتهم.
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أناس كثيرون يف عاملنا احلاضر االنعزال على الشركة ،والتف ّر َد على األلفة،
أجل آثر ٌ
والعنف على السالم.
آثروا السكنى يف األماكن وهجروا القلوب .تخ ّلوا عن الرحمة واستبدلوها باالستبداد.
الشر الدمار .بتنا نسأل اليوم  :أين الدعوة؟
فبتنا نخاف أن ال يتو ّرع هؤالء عن أم ٍر ف ُي َ
نتج ُّ
عالم أعرض عن الضيافة واللقاء فصارت الشفاعة فيه
وأين املسير م ًعا؟ وإالم املصير؟ أإلى ِ
ال ُتدي نف ًعا؟
أميضي هكذا ّ
كل واح ٍد يف سبيله وكأننا لم جنلس يو ًما إلى مائدة ،ولم نتشارك يف خب ٍز ،ولم
ن َر وجه اآلخر وال عرفناه؟ هل فرغ اهلل ح ًّقا من الكالم وصمت ،فرجع «اإلبراهيم» فينا
إلى حيث كان ،وفاتنا قطار اللقاء؟
حجنا على دروب هذه احلياة ،ال تزال دعوة اهلل تنادينا لنهجر أماكننا املعهودة حيث األفق
يف ّ
مسدود ،نخرج إلى رحاب اللقاء حيث استقبال العابرين الهائمني على مائدة الشركة،
ٌ
األخوة الصادقة .هي دعو ٌة حتثّنا على التخ ّلي عن
نتقاسم وإ ّياهم خبز اإلنسان ّية وفرح
ّ
قناعاتنا الراسخة وعلى املغامرة بح ًثا عن احلقّ واخلير واجلمال ،وعلى البلوغ إلى حيث
منابع احلياة اإلله ّية.
لإلنسانية جمعاء
افتقاد
اجتياز اهلل في أرضنا
ٌ
ّ

يف أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيح ّيني ،ه ّيا بنا يا أح ّبة ،نقف على باب خيمة قلبنا،
وحتت أفياء بلوطة كنائسنا وجوامعنا ،ننتظر اهلل.
عابر بخيمتنا ومتو ّقف
لننتظ ْره كما ينتظر احل ّراس فجر النهار ،ونور الصباح .إ ّنه ال محالة ٌ
عندنا.
واملهجرين والنازحني ...إ ّنه اآلخر
قادم يف وجوه عابري السبيل والغرباء ،املهاجرين
إ ّنه ٌ
ّ
املختلف ،إ ّنه كثر ٌة ،إ ّنه أناسّ ...
فهل خرجنا ودعوناه إلى التو ّقف ح ّتى ال يعبر ويجوز
ع ّناّ .
هل رأيناه على وجوه الغرباء...
ألجل وحدةِ المسيحيّين
الصالة
ِ
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ّ
وضحينا بعجولنا ،وأخرجنا زبدنا واللنب.
هل كسرنا خبزناّ ،
ّ
هل أخلينا قلوبنا لنفسح املجال أمام اللقاء؟

يصعب علينا أحيا ًنا أن ُنعطي أكثر من اخلبز ،وأن نتك ّرم بعطاء الذات .ولك ّننا ما لم نبلغ
هذا احلدّ من السخاء ال نكون أخ ّالء اهلل!
أ ّما إذا فعلنا ،فاقت قلوبنا بسعتها ّ
كل املساحات واستضافنا اهلل يف رحاب اللقاء.
حينئ ٍذ تبلغ الشفاعة فينا حدّ السؤال والدا ّلة والثقة والرجاء .فمن عبر ُ
اهلل يف أرضه ال يعبر
األخوة والسالم.
عن اآلخر دون أن ينحني عليه ويق ّبله قبلة
ّ
حجنا يف هذا الشرق ال يبلغ الهدف وال يسعه أن ّ
يحط الرحال ما لم يلج عمق مح ّبة اهلل
ّ
وعمق قلب األخ الفقير ،حيث اهلل اجتاز وتوقف واستق ّر وسكن.
عيد امليالد ،عندنا نحن املسيح ّيني ،عيدُ استضافة اهلل إلنسان ّيتنا يف املغارة ،حيث الغنى
تواضع وإخالء.
عري ،والسلطة
فقر ،واجلاه ٌ
ٌ
ٌ
ال يتوقف املسيح عندنا ،وال يجتاز يف أرضنا فحسب ،بل يقيم عندنا ومعنا ،أل ّنه أصبح
واحدً ا م ّنا .شابهنا يف ّ
كل شي ٍء ،كما يقول بولس الرسول ،وأخذ عاهاتنا ،وحمل
النبي.
أوجاعنا ،كما يقول آشعيا ّ
إ ّنه اآلن شفيعنا الذي ال تخيب شفاعته ،مهما استفحل الش ّر ّ
وتفشى الفساد.
عمانوئيل ،اهلل معنا!
إ ّنه ملك السالم وس ّيد الرجاء .إ ّنه ّ
األب كابي ألفراد هاشم

مدير دائرة الالهوت والشؤون املسكون ّية
مجلس كنائس الشرق األوسط
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> البحث عن الوحدة طوال أيام السنة

ِ
الشمالي من الكرة األرضيَّة ،ي ُ
ُحتفل بأسبو ِع الصالة من أجل وحدة املسيحيّني
النصف
يف
ِّ
بني الثامن عشر واخلامس والعشرين من شهر كانون الثاني .وقد اقترح األب بول واتسون
سنة  1908هذين التاريخني اللذين ميت ّدان من عيد إكرام سالسل القديس بطرس الرسول
إلى عيد توبة القديس بولس رسول األمم .لذلكَّ ،
فإن لهذا االختيار معنا ُه الرمزيّ .
اجلنوبي من الكرة األرضيَّةُ ،
حيث يكون شه ُر كانون الثاني فترة العُطل
أ ّما يف النصف
ّ
فض ُل اختيار تاريخ آخر يكون قريبًا من عيد العنصرة املق َّدس ،إذ يحمل ً
الصيفيَّة ،فيُ َّ
أيضا
رمزيَّ ًة َّ
تتعلق بوحدة الكنيسة ،كما اقترحت جلنة «إميان ونظام» سنة  .1926لذلك ندعو
ٍ
مناسبات أخرى،
إلى احملافظة على املرونةِ واعتبار هذه النصوص مبثابة دعوة ٍ للبحث عن
طوال السنة ،للتعبير عن الوحدة التي بني الكنائس يف الصالة معًا من أجل البلوغ إلى ملء
الوحدة التي أرادها السيّ ِد املسيح.
ّ
الخاصة
>> إعداد النصوص بما يتالءم والظروف المحليّة

حينما تكون الفرصة مؤآتي ًة ،ال ب ّد من إعداد النصوص املقترحة عامليًّا مبا يتالءم وحاجات
اخلاصة وال سيّما الثقافيّة
املناطق والبلدان املختلفة ويأتي هذا اإلعداد وف ًقا للظروف احملليّة ّ
منها .وال ب ّد من أخذ املمارسات الطقسيَّة والعبادات احملليّة بعني االعتبار .ومن األفضل
أن يكون إعداد هذه النصوص املالئم للظروف احملليّة بالتعاون مع املجالس والهيئات
ٍ
املسكونيّة حيثما تتو ّفر ،فيكون ثمرة ٍ
مشترك ،أو أن يكون مناسب ًة إلنشاء
مسكوني
جهد
ٍّ
مثل هذه الهيئات واملجالس املسكونيّة احملليّة حيث تدعو احلاجة.
>> اإلفادة من نصوص الصالة من أجل وحدة المسيحيّين وحسن استعمالها

ٍ
ٍ
مشترك بكلمة اهلل يف اجتماع الكنائس واجلماعات
الحتفال
يق ّدم هذا الكتيّب منوذجً ا
ألجل وحدةِ المسيحيّين
الصالة
ِ
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املسيحيّة للصالة معًا.
ٍ
ٍ
الالهوتي وتراثها
ونصوص أخرى من تقليدها
صلوات
ميكن للكنائس احملليّة إضافة
ّ
الليتورجي.
ّ
ونصوصا كتابيّة وتأ ّم ٍ
الت ّ
ً
لكل يو ٍم من أيام األسبوع الثمانية.
يقترح الكتيّب عنوانًا
ٍ
دراسات بيبل ّي ٍة للموضوع املقترح.
تفتح النصوص الكتابيّة املقترحة املجال أمام
يفسح الكتيّب املجال أمام إضافة صلوات شفاعةٍ
ٍ
وطلبات خاصةٍ وف ًقا لظروف املكان
والزمان.
تُغني املواضيع والنصوص املقترحة الصالة الفرد ّية وجتعلها يف وحدة ٍ مع جميع ّ
املصل ِني يف
العالم لتكون وحدة كنيسة املسيح منظور ًة.
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ّ
النص المختار من الكتاب المقدّ س
>
أعامل الرسل 10 ،28 – 18 ،27

َوإ ِ ْذ ُكنَّا ِف ن َ ْوءٍ عَن ِ ٍ
يفَ ،جع َُلوا يُفَ ِّر ُغو َن ِف ٱلْ َغ ِد  .و َِف ٱلْي َ ْو ِم ٱلثَّال ِ ِ
ث َرمَيْنَا بِأَي ْ ِدينَا أَث َ َ
ٱلسفِينَةَِ   .وإ ِ ْذ ل َ ْم
اث َّ
ٱلش ْم ُس و ََل ٱل ُّنجُ و ُم ت َ ْظ َه ُر أَيَّامًا َكثِيرَ ًة ،و ْ
ت َ ُك ِن َّ
س بِقَلِي ٍل ،ٱنْتُزِ َع أ َ ِخي ًرا ُك ُّل َرجَاءٍ ِف َنَاتِنَا.
َٱشت َ َّد عَلَيْنَا ن َ ْو ٌء لَي ْ َ
ف بُولُ ُس ِف و َْس ِط ِه ْم وَق َ َ
«كا َن يَنْب َ ِغي أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
الَ :
فَل َ َّما حَصَ َل صَ ْو ٌم َكثِي ٌرِ ،حينَئ ِ ٍذ وَق َ َ
َال أ َ ْن تُ ْذ ِعنُوا لِي ،و ََل
َٱلَ َسارَةِ  .و ْ
ٱلضرَ ِر و ْ
َٱل َن أُن ْ ِذر ُُك ْم أ َ ْن تُ َس ُّرواِ ،لَنَّ ُه َل ت َ ُك ُ
يت ،فَت َ ْسل َ ُموا مِنْ َه َذا َّ
تُ ْقلِعُوا مِنْ ِكرِ َ
ون َخ َسا َر ُة

سو ِ
ف بِي َه ِذه ِ َّ
ٱلسفِينَةَ ِ
  .لَنَّ ُه وَق َ َ
ن َ ْف ٍ
ٱلليْلَةَ م ََل ُك ْٱلِلَهِ ٱلَّ ِذي أَنَا ل َ ُه وَٱلَّ ِذي أ َ ْعبُ ُدهُ  ،قَائ ِ ًل:
َاح َدة ٍ مِن ْ ُك ْم ،إ ِ َّل َّ
َك  .ل ِ َذل ِ َ
ك ٱهللُ ج َِمي َع ْٱل ُ َسافِرِي َن مَع َ
ف أَمَا َم قَيْصَ رََ .و ُهوَذَا ق َ ْد َو َهب َ َ
َل ت َ َخ ْف ي َا بُولُ ُس .يَنْب َ ِغي ل َ َ
ك أ َ ْن تَقِ َ
ك
سُ ُّروا أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
يل لِي  .وَل َ ِكنْ َل بُ َّد أ َ ْن نَقَ َع عَلَى َجزِيرَة ٍ
ون َه َك َذا َكمَا ق ِ َ
َالِ ،لَنِّي أُومِنُ ِبٱهلل ِ أَنَّ ُه ي َُك ُ

ٱلليْل َ ُة ٱل َّرابِعَةَ ع َْشرَةََ ،ونَحْ نُ نُحْ م َُل تَائ ِ ِهنيَ ِف ب َحْ رِ أ َ ْد ِري َاَ ،ظنَّ ٱل ُّنوتِيَّ ُة ،نَحْ َو نِصْ ِ
ف َّ
ت َّ
»فَل َ َّما َكان َ ِ
ٱللي ْ ِل،
س ع َْشرَة َ
أَنَّهُمُ ٱقْتَرَبُوا إِلَى ب َ ّرٍ  .فَقَاسُ وا َو َو َج ُدوا ِع ْشرِي َن قَامَ ًة .و ََلَّا م ََض ْوا قَل ِ ًيل قَاسُ وا أَي ْ ًضا ف َ َو َج ُدوا َخ ْم َ
قَامَ ًةَ   .وإ ِ ْذ َكانُوا ي ََخا ُفو َن أ َ ْن يَقَعُوا عَلَى مَو ِ
َاض َع صَ ْعبَةٍَ ،رمَ ْوا مِ َن ْٱل ُ َؤ َّخرِ أ َ ْرب َ َع مَرَ ٍ
اس ،و ََكانُوا ي َْط ُلبُو َن
ٱلسفِينَةِ ،وَأَنْزَلُوا ٱلْقَا ِربَ إِلَى ٱلْب َحْ رِ ب ِ ِع َّلةِ أَنَّ ُه ْم
أ َ ْن ي َِصيرَ ٱلنَّهَارُ  .و ََلَّا َكا َن ٱل ُّنوتِيَّ ُة ي َْط ُلبُو َن أ َ ْن ي َ ْه ُربُوا مِ َن َّ
اس َي مِ َن ْٱلُقَ َّدمِ  ،ق َ َ
ُمزْمِعُو َن أ َ ْن َيُ ُّدوا مَرَ ِ
ٱلسفِينَةِ فَأَنْتُ ْم
ال بُولُ ُس لِقَائ ِ ِد ْٱلِئَةِ وَٱلْع َْس َكرِ« :إ ِ ْن ل َ ْم يَب ْ َق َه ُؤ َلءِ ِف َّ
وا»  .حينَئ ِ ٍذ ق َ َط َع ٱلْع َْس َك ُر ِحب َ َ
ِ
ال ٱلْقَا ِر ِب َوتَرَ ُكو ُه ي َْس ُق ُطَ   .و َحتَّى قَارَبَ أ َ ْن ي َِصيرَ ٱلنَّهَا ُر
َل ت َ ْق ِدرُو َن أ َ ْن تَنْجُ
َكا َن بُولُ ُس ي َْط ُل ُب إِلَى ْٱلَ ِمي ِع أ َ ْن يَتَنَاوَلُوا َطعَامًا ،قَائ ِ ًلَ « :ه َذا ُه َو ٱلْي َ ْو ُم ٱل َّراب ِ َع َع َشرَ ،وَأَنْتُ ْم ُمنْت َ ِظ ُرو َن

َل تَزَالُو َن صَ ائ ِ ِمنيَ ،وَل َ ْم تَأْ ُخ ُذوا َشيْئًا  .ل ِ َذل ِ َ
ك أَلْت َ ِم ُس مِن ْ ُك ْم أ َ ْن تَتَنَاوَلُوا َطعَامًاِ ،ل َ َّن َه َذا ي َُك ُ
ون مُفِي ًدا
َاح ٍد مِن ْ ُك ْم»  .و ََلَّا ق َ َ
سو ِ
لِنَجَ ات ِ ُك ْمِ ،لَنَّ ُه َل ت َ ْس ُق ُط َش ْعرَ ٌة مِنْ رَأ ْ ِ
ال َه َذا أ َ َخ َذ ُخب ْ ًزا َو َش َكرَ ٱهلل َ أَمَا َم ْٱلَ ِميعِ،

ٱلسفِينَةِ ج َِميعُ ْٱلَن ْ ُف ِ
س
و ََك َّسرَ ،وَٱبْت َ َدأ َ ي َأْ ُك ُل  .فَصَ ا َر ْٱلَ ِميعُ م َْس ُرو ِري َن وَأ َ َخ ُذوا ُه ْم أَي ْ ًضا َطعَامًا  .و َُكنَّا ِف َّ
مِئَت َ ْيِ و َِستَّ ًة َو َسب ْ ِعنيَ.
و ََلَّا َشبِعُوا مِ َن َّ
ٱلسفِينَةَ َطا ِر ِحنيَ ْٱلِن ْ َطةَ ِف ٱلْب َحْ رِ  .و ََلَّا صَ ا َر ٱلنَّهَا ُر ل َ ْم ي َُكونُوا
ٱلطعَا ِم َطفِ ُقوا ي َُخ ِّف ُفو َن َّ
ض ،وَل َ ِكنَّ ُه ْم أَبْصَ ُروا َخلِيجً ا ل َ ُه َش ِ
ي َ ْعرِ ُفو َن ْٱل َ ْر َ
ٱلسفِينَةَ إ ِ ْن أ َ ْم َكن َ ُه ْم  .فَل َ َّما
اط ٌئ ،فَأَجْ َمعُوا أ َ ْن ي َ ْدفَعُوا إِلَيْهِ َّ
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نَزَعُ وا ْٱلَرَ ِ
اس َي تَا ِر ِكنيَ إِيَّا َها ِف ٱلْب َحْ رَِ ،وح َُّلوا ُرب َُط ٱل َّد َّفةِ أَي ْ ًضاَ ،رفَعُوا قِلْعًا لِل ِّريحِ ٱلْهَابَّةِ ،وَأَقْب َ ُلوا إِلَى
ٱلش ِ
ٱلسفِينَةََ ،فٱ ْرت َ َكزَ ْٱلُقَ َّد ُم وَلَب ِ َ
َّ
ث َل يَتَحَ َّر ُك.
اط ِئَ   .وإ ِ ْذ وَقَعُوا عَلَى مَ ْو ِض ٍع ب َْيَ ب َحْ رَي ْ ِنَ ،ش َّط ُطوا َّ
وَأَمَّا ْٱل ُ َؤ َّخ ُر ف َ َكا َن يَنْحَ ُّل مِنْ عُ ن ْ ِ
ف ْٱل َ ْموَاجِ  .ف َ َكا َن رَأ ْ ُي ٱلْع َْس َكرِ أ َ ْن ي َ ْقتُ ُلوا ْٱل َ ْسرَى لِئ َ َّل ي َْسبَحَ أَح ٌَد مِن ْ ُه ْم

فَي َ ْه ُربَ   .وَل َ ِكنَّ قَائ ِ َد ْٱلِئَةِ ،إ ِ ْذ َكا َن يُرِي ُد أ َ ْن ي َُخلِّ َ
س ،مَن َ َع ُه ْم مِنْ َه َذا ٱل َّرأ ْ ِي ،وَأَمَرَ أ َ َّن ٱلْقَادِ ِري َن عَلَى
ص بُولُ َ
ٱلسبَاحَةِ ي َ ْرمُو َن أَن ْ ُف َس ُه ْم أَو ًَّل فَي َ ْخ ُرجُ و َن إِلَى ٱلْب َ ِّر  ،وَٱلْبَاقِنيَ ب َ ْع ُض ُه ْم عَلَى أَلْوَا ٍح َوب َ ْع ُض ُه ْم عَلَى ق ِ َط ٍع مِ َن
ِّ

ٱلسفِينَةِ .فَه ََك َذا َح َد َث أ َ َّن ْٱلَ ِمي َع َن َ ْوا إِلَى ٱلْب َ ِّر
َّ
و ََلَّا َن َ ْوا َو َج ُدوا أ َ َّن ْٱلَزِيرَة َ تُ ْدعَى مَل ِ َ
يطةَ  .فَقَ َّد َم أَه ُْلهَا ٱلْبَرَابِرَ ُة لَنَا إِحْ َسانًا َغيْرَ ْٱل ُ ْعتَادِِ ،لَنَّ ُه ْم أَوْق َ ُدوا نَارًا
وَقَب ِ ُلوا ج َِمي َعنَا مِنْ أَجْ ِل ْٱل َ َطرِ ٱلَّ ِذي أَصَ ابَنَا وَمِنْ أَجْ ِل ٱلْب َ ْردِ.
فَجَ َم َع بُولُ ُس َكثِي ًرا مِ َن ٱلْ ُق ْضب َ ِ
ان َوو َ
َض َعهَا عَلَى ٱلنَّا ِر ،ف َ َخرَج ْ
َت مِ َن ْٱلَرَارَة ِ أَفْعَى َون َ ِشب َ ْت ِف ي َِدهِ  .فَل َ َّما
ضَ :
ش ُمع ََّل ًقا بِي َ ِدهِ ،ق َ َ
رَأَى ٱلْبَرَابِرَ ُة ٱلْوَحْ َ
ال ب َ ْع ُض ُه ْم لِب َ ْع ٍ
«ل بُ َّد أ َ َّن َه َذا ْٱلِن ْ َسا َن قَات ِ ٌل ،ل َ ْم ي َ َد ْع ُه ٱلْ َع ْد ُل ي َحْ يَا

ض ُه َو ٱلْوَحْ َ
وَل َ ْو َنَا مِ َن ٱلْب َحْ رِ»  .فَنَفَ َ
ش إِلَى ٱلنَّا ِر وَل َ ْم يَت َ َض َّر ْر ب ِ َش ْيءٍ رَدِ ّ ٍي  وَأَمَّا ُه ْم ف َ َكانُوا يَنْت َ ِظ ُرو َن أَنَّ ُه
ض ل َ ُه َش ْي ٌء م ِ
عَت ِ ٌيد أ َ ْن يَنْتَفِ َخ أ َ ْو ي َْس ُق َط ب َ ْغت َ ًة مَيْتًا .فَإِذِ ٱنْت َ َظ ُروا َكثِي ًرا َورَأَوْا أَنَّ ُه ل َ ْم ي َ ْعرِ ْ
ُض ٌّر ،ت َ َغيَّ ُروا وَقَالُوا:

« ُه َو إِل َ ٌه!».
و ََكا َن ِف مَا َح ْو َل ذَل ِ َ
وس .فَه ََذا قَبِلَنَا وَأ َ َضافَنَا ِبُ َل َطفَةٍ ث َ َلثَةَ
ٱس ُم ُه بُوبْلِيُ ُ
ك ْٱل َ ْو ِض ِع ِضي َ ٌاع ِلُقَ َّد ِم ْٱلَزِيرَة ِ ٱلَّ ِذي ْ
وس َكا َن م ُْض َط ِجعًا ُم ْعت َ ًرى بِحُ َّمى َوسَحْ جٍ  .ف َ َد َخ َل إِلَيْهِ بُولُ ُس وَصَ َّلىَ ،وو َ
َض َع
أَيَّامٍ  .فَحَ َد َث أ َ َّن أَب َا بُوبْلِيُ َ
ي َ َديْهِ عَلَيْهِ ف َ َشفَاهُ  .فَل َ َّما صَ ا َر َه َذاَ ،كا َن ٱلْبَا ُقو َن ٱلَّ ِذي َن ب ِ ِه ْم أ َ ْمرَ ٌ
اض ِف ْٱلَزِيرَة ِ ي َأْتُو َن َوي ُْشفَ ْو َن  .فَأ َ ْكرَمَنَا
َه ُؤ َلءِ إ ِ ْكرَام ٍ
َات َكثِيرَ ًة .و ََلَّا أَقْل َ ْعنَا َز َّودُونَا مَا يُحْ تَاجُ إِلَيْهِ.
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> مقدِّ ٌ
مة عامّ ة
« وأظه َر لنا أه ُلها عطفًا نادرًا » (أعمال الرسل)2 ،28 :

الصالة من أج ِل وحدة املسيحيِّني
أع ّدت الكنائس يف مالطا وغوزو نصوص أسبوع ّ
ُ
يحتفل كثي ٌر من املسيحيِّني املالطيِّني بصالة
لسنة  .2020يف العاشر من شباط (فبراير)،
شكرٍ ملناسبة جناة الق ِّديس بولس من الغرق على شواطئ جزيرتهم والذي يرتبط ببلوغ
املسيحي الى بالدهم .لذلك اختارت الكنائس قراءة أعمال الرسل احمل ّددة لهذا
اإلميان
ِّ
التذكار كموضوع تأ ّم ٍل ألسبوع الصالة ِ من أجل وحدة املسيحيّني يف هذه السنة.
النص بإبحار بولس إلى روما ،إلى حيث يُقتا ُد سجينًا ومُكبَّ ً
ال (أعمال الرسل
يبدأ ُّ
ُ
ويصف
 1 ،27وما يليه) ،لكن رسالة اهلل تستمر طيلة تلك الرحلة احملفوفة باملخاطر.
لنا هذا املقطع مأساة اإلنسانيَّة التي تبقى دومًا مع ّرض ًة لقدرة العناصر املرعبةَّ .
فركاب
السفينة يجدون أنفسهم َ
حتت رحمةِ األمواج العاتية ،وحتت رحمة العاصفة العنيفة
احملتدمة من حولهم .وتقودهم تلك القوى إلى مناط َق مجهولةٍ يشعرون فيها بأنَّهم

تائهون وبال أم ٍلَّ .
إن هؤالء الركاّب البالغ عددهم  276راكبًا ،واملوجودين على
ٍ
مجموعات مختلفةٍ :قائ ُد املئة وجنو ُد ُه ُم ِسكون باحلكم
ظهر السفينة ،قد تو َّزعوا إلى
وبالسلطة ،لكنَّهم ّ
متعلقون مبهارة ِ البحَّ ارة وجتربتهم .وعلى الرغم من َّ
أن اجلميع
مرتعبون ومع ّرضون للخطرّ ،
فإن السجناء املكبَّلني هم أكثر عرض ًة من سواهم إذ ال
قيمة حلياتهم ألنّهم مه ّددون بحكم اإلعدام بال م َ
ُحاكمة (َّ .)42 ،27
فكلما تق َّدم
السرد ،نرى كيف َّأن احلذر والريبة يزيدان يف انقسام املجموعات املختلفة حتت ضغط
األحداث واخلشية على حياتهم .لكنّ بولس الرسول يظهر كعام ِل سال ٍم خالل
ّ
العاصفة .إنَّه يعرف َّ
تتحكم بها قوى القدر الغاشمة ،وهي
أن حياته أبعد من أن
قوة إميانه ،كان
بني ّ
يدي اهلل ،سي ِّ ِده ِ الذي يصلِّي ل َ ُه (مراجعة  .)23 ،27وبسبب ّ
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ُّ
كله ثقة ،ألنّه على الرغم من معرفته بأنّه سيمثُل أمام اإلمبراطور يف روما .توجّ ه
إلى َّ
ٍ
وبطلب من بولس،
الركاب اآلخرين وشكر اهلل ،فاسترجع اجلميع شجاعتهم.
تقاسموا اخلبز معًا ،يوحِّ دهم ٌ
جديد ٌ
ٌ
وثقة بكالمه وصالته.
أمل
الكتابي املختار إذن على الثقة بالعناية اإللهيَّة .لقد ق ّر َر قائ ُد املئة رفع
النص
يش ّدد ّ
ّ
األشرعة على الرغم من رداءة الطقس ،لذلك ق َّرر البحَّ ارة قيادة السفينة وسط
كل مشاريعهم .ولكنّ جميع ّ
طت ُّ
العاصفة .ويف نهاية األمر ،أحب ِ ْ
الركاب متاسكوا
وواجهوا غرق سفينتهم فأنقذتهم العناية اإللهيَّة .صحيحٌ ّ
أن السفينة وحمولتها
الثمينة قد غرقت ،لكن اجلميع جنَوا ،ألنَّ ُه «لن تسقط شعر ٌة واحد ٌة من رؤوسكم»
(34 ،27؛ راجع لوقا  .)8 ،21إن س َعينا معًا من أجل الوحدة بني املسيحيِّني،
علقاً
نتعلق بها ت َ ُّ
فإن استسالمنا للعناية اإللهيَّة يعني التخلِّي عن كثيرٍ من األشياء التي َّ
ّ
فاملهم هو خالص اجلميع.
كبي ًرا .أما بالنسبة إلى اهلل،
ُّ
وجد َّ
الركاب املختلفون واملتصارعون أنفسهم يركضون «إلى إحدى اجلزر» ُ
حيث
َجنَحَ املركب ( .)26 ،27لقد تواجدوا معًا يف السفينة ذاتها ،ووصلوا إلى الوجهة
حيث ظهرت وحدتُهم اإلنسانيَّة من خالل الضيافة التي تل َّقوها من َّ
عينهاُ ،
سكان
ٌ
أشخاص ال يعرفونهم وال يفهمون لغتهم،
البلد .اجتمعوا حول النار ،يحيط بهم
َّ
ٍ
االجتماعي اختفت ُّ
إال َّ
عندئذ إذ لم يعد 276
كلها
أن اختالفات السلطة والوضع
ِّ
شخصا حتت رحمة القوى الغاشمة ،لكنَّهم باتوا حتت عناية اهلل ُ
ً
املِبَّة التي اعتلنت من
خالل هؤالء األشخاص الذين أظهروا لهم «عطفاً نادرًا» ( .)2 ،28لقد جت ّمدوا من
البرد بسبب الغرق واستطاعوا أن يستدفئوا ل ِ َّ
تجف ثيابهم حول النار .كانوا جائعني
َّ
ليتمكنوا من متابعة رحلتِهم ِّ
بكل ٍ
أمان.
وقد تل َّقوا الطعام وحصلوا على الضيافة
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يف أيَّامنا احلاضرة ،كثير من الناس يجابهون األهوال ذاتَها يف البحار واحمليطات ،ومن
بينها األماكن التي ُذ ِكرَت يف ِّ
الكتابي ( )1 ،28 -1، 27حيث جتري قصص
النص
ّ
املهاجرين والنازحني .يف مناطق أخرى من العالم ،كثي ٌر من الرجال والنساء يقومون
ٍ
برحالت بالغةِ اخلطورة ً
أرضا أو بح ًرا ،هاربني من الكوارث الطبيعيَّة ومن احلروب
والفقر .فحياتهم ً
أيضا موجودة حتت رحمة قوى هائلةٍ أو أمام المباالة ٍ باردةٍ .احملنة
ليست فقط طبيعيَّ ًة ،لكنَّها سياسيَّ ٌة واقتصاديَّ ٌة وإنسانيَّ ٌة ً
أيضا .وميكن لعدم مباالة
ٍ
بأشكال مختلفة :من المباالة أولئك الذين يبيعون أماك َن على
الناس أن يظهر
مراكب
مراكب غيرِ آمنةٍ ألشخاص يائسني ،إلى المباالة الذين يق ّرِرون عدم إرسال
َ
َ
َ
استقبال مراكب املهاجرين .وهذه
لنجدتهم ،إلى المباالة جميع الذين ير ُفضون
األمور ليست سوى بضعة أمثلة على الالمباالة .أ ّما بالنسبة إلينا ،نحن املسيحيِّني،
النص لنسأل أنفسنا إذا كنّا من أولئك
الذين جنابه معًا أزمات الهجرة ،فيدعونا هذا ّ
ً
«عطفا نادرًا» لنكون عناية اهلل العطوفة؟
الذي يشاركون بالالمباالة الباردة ،أم نظهر
ٌ
ٌ
َّ
فضيلة تدعونا
فضيلة ضروريّ ٌة يف بحثنا عن الوحدة بني املسيحيِّني .إنَّها
إن الضيافة
إلى ٍ
مزيد من الكرم نحو أولئك الذين يعانون من الفاقة .لقد أظهر َّ
سكان اجلزيرة
ً
عطفا نادرًا نحو بولس ورفاقه ،قبل أن يعرفوا املسيح .وعلى الرغم من هذا األمر،
ٍ
بعض.
وبفضل عطفهم النادر ،تق ّرب هؤالء الرجال املنقسمون بعضهم إلى
ونحن املسيحيّني ،نُظهر وحدتنا ،ليس فقط باستقبال بعضنا ً
بعضا ،مهما كان هذا
ً
خصوصا باستقبال محبَّة أولئك الذين ال يشاركوننا
االستقبال بالغ األهمية ،ولكن
تتم
لغتنا ،أو ثقافتنا أو إمياننا .يف الرحالت احملفوفة باملخاطر واللقاءات العرَضيَّةُّ ،
فإن خالص اهلل قد أُ ِ
ِّ
ولكل شعبه .وكما يعلن بولس يف روماَّ ،
رسل
إرادة اهلل لكنيسته
إلى جميع الشعوب (مراجعة .)28 ،28
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تستند تأمُّالتنا واحتفاالتنا طيلة األيَّام الثمانية من أسبوع الصالة من أجل وحدة
ِّ
الكتابي املختار من سفر أعمال الرسل .وقد تو ّزعت على
النص
املسيحيّني إلى
ّ
املواضيع التالية :
اليوم األوَّل ــ المصالحة :
اليوم الثاني ــ االستنارة:
اليوم الثالث ــ الرجاء:
اليوم الرابع ــ الثقة:
اليوم الخامس ــ القوَّ ة:
اليوم السادس ــ الضيافة:
اليوم السابع ــ االهتداء:
اليوم الثامن ــ الكرم:
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رمي حمولة السفينة يف البحر
ُ
البحث عن نور املسيح ونشره
رسالة بولس
ال تخافوا ،فليكن لديكم اإلميان
كسر اخلبز للسفر
ٍ
عطف نادر
إظهار
تغيير قلوبنا ونفوسنا
األخذ والعطاء

> العالقات المسكونيّة في مالطا

إن مالطا جزير ٌة يف البحر األبيض املتوسط ،تل َّق ِ
َّ
املسيحي بفضل بشارة الرسول
ت اإلميان
َّ
بولس ،بعد غرق السفينة التي كانت تنقله إلى روما .يف أعمال الرسل ،اإلصحاحني
ّ
«بتدخ ٍل من العناية اإللهيَّة»،
املفصلة للعاصفة الكبيرة ،وللنجاة
القصةَ َّ
 27و ،28نقرأ َّ
للركاب الذين استطاعوا ُّ
ص يف ما بعد َّ
ولالستقبال الذي ُخصِّ َ
كلهم الوصول إلى الشاطئ
أصحَّ اءَ معافَني.
على امتداد تاريخها الطويل والصاخب ،حُ ْ
كمت مالطا من أهل قرطاجة ،ومن الرومان،
والبيزنطيِّني ،والعرب ،والنورمنديِّني ،والشوابيِّني ،واألراغونيِّني ،وفرسان الق ِّديس
يوحنَّا ،والفرنسيِّني والبريطانيّني .يف العام  ،1964أصبحت مالطا أ َّم ًة مستقلِّ ًة يف كنف
رابطة الكومنولث .ويف العام  ،2004صارت عضوًا يف ِّ
األوروبي.
االتاد
ِّ
ّ
َّ
متجذر بعم ٍق يف ثقافة سكان مالطا ويف توأمتها مع جزيرة غوزوُ .
يبلغ
املسيحي
إن اإلميان
َّ
عدد َّ
السكان حوالي الـ  430000نسمة ،وهم يف غالبيَّتهم من الكاثوليك .لكنَّنا جند
ٍ
مجموعات مسيحيَّ ًة أخرى من تقالي َد متن ّوعة .والعالقات املسكونيَّة ليست جترب ًة
فيها
جديد ًة بالنسبة إلى َّ
ٍ
حضارات
السكان احملليِّني .فاملالط ُّيون ،وقد ُو ِجدوا على مفترق
وديانات وجتارة ٍ
ٍ
ٍ
وهجرات ،كانوا دائ ًما منفتحني على اآلخرين ومضيافني بشك ٍل متميّز.
وهم يق ُّرون َّ
بأن انفتاحهم على االختالفات املوجودة حاليًّا بني كنائسهم يُتيح لهم بأن
اخلاصة ّ
بكل كنيسةٍ.
يُق ِّدروا الثروات
َّ
يف النصف األوَّل من القرن التاسع عشر ،ابتدأ حضور أعضاء من كنائس أخرى يتخذ
طابع احلضور الثابت املتنامي بالعدد .كما أدّى احلضور القويُّ العسكريُّ والبحريُّ للفرق
البريطانيَّة وملرشديها العسكريّ ِني ،إلى بناء أماك َن عبادة ٍ مالئمةٍ وجديرة ٍ بأعضاء كنيسة
اسكتالندا ،وبالشركة األنغليكانيَّة ،وبأبناء الكنيسة املثوديَّة.
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تأسست رعيّة ال ُّروم األرثوذكس يف مالطا سنة  ، 1816على يد اليونانيِّني والقبارصة
َّ
الذين كانوا يعيشون يف اجلزيرة .فمنذ تسعينيَّات القرن املنصرم ،نشه ُد من ّوًا سريعًا َّ
ومطر ًدا
ألعضاء الكنائس األرثوذكسيَّة املختلفة ،الذين جاؤا من أوروبا الشرقيَّة باحثني عن عم ٍل
يف مالطا ،وال سيّما الصرب ُّيون ،والروس ،والرومان ُّيون والبلغار ُّيون .كما كان هناك
عد ٌد من املؤمنني األرثوذكس الذين ينتمون إلى الكنائس األرثوذكسيَّة الشرقيَّة ،نذكر
منهم املصريِّني واألثيوبيِّني واألريتيريِّني ،وقد وجدوا ملجأً يف مالطا بعد أن هربوا من
ٍ
االضطهادات يف بلدهم .وحدث أم ٌر ٌ
مجموعات صغيرة ٍ أرثوذكسيَّةٍ قدمت من
مماثل مع
الشرق األوسط ،وال سيّما من سوريَّا والعراق.
خاصة.
أضفى وجود تلك الفسيفساء الواسعة من الكنائس على احلوار
املسكوني حيويّة ّ
َّ
تعود اللقاءات املسكونيَّة األولى إلى أواسط الستِّينيَّات من القرن املنصرم ،حني التقت
ٌ
البريطاني اخلادمني يف مالطا بهدف
مجموعة صغير ٌة من الكهنة الكاثوليك مرشدي اجليش
ِّ
ص بعض القضايا ذات املصلحة املشتركة وبغية الصالة معًاَّ .
تفحُّ ِ
إن التعاون بني عُ لماء
الكتاب املق َّدس املالطيِّني واإلكليروس املنتمي إلى مختلف التقاليد املسيحيَّة كان مثم ًرا
وفاعال .وقد أدّت هذه االتصاالت املسكونيَّة املتواترة إلى بناء عالقات صداقةٍ متينةٍ
ً
بينهم .وقد تعاونت جمعيَّة الكتاب املق َّدس املالطيَّة مع اإلكليروس من الكنائس كاف ّة.
جرت أولى االحتفاالت املسكونيَّة الرسميّة يف مالطا مطلع السبعينيَّات من القرن املنصرم،
وفيها عُ قدت أولى لقاءات اللجنة العامليَّة األنغليكانيَّة ـ الكاثوليكيَّة الرومانيّة ()ARCIC
ِّ
الكاثوليكي .ويف أكتوبر من العام  ،1977أنشأ رئيس األساقفة
اللوتري ـ
وجلنة احلوار
ِّ
املسكوني
الكاثوليك يف مالطا ،صاحب السيادة جوزيف ميرسييكا جلن ًة أبرشيَّة للعمل
َّ
بهدف ّ
احلث على الصالة من أجل وحدة املسيحيِّني ،ولفت اهتمام املؤمنني الكاثوليك
إلى حضور الكنائس األخرى وتعزيز التفاهم معها.
املسكوني املالط ّ َي ،الذي
اليسوعي املجلس
أسس األب موريس إمنيان
يف عام ّ ،1995
َّ
ّ
ضم هذا املجلس ممثلني عن الكنائس
أصبح اسمه فيما بعد « مسيح ُّيون معًا يف مالطا »ّ .
24
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كل شهرين ليتدارسوا القضايا املسكونيَّةِّ ،
ٍ
يجتمعون م َّر ًة َّ
لقاءات للحوار،
وينظموا
ّ
املسكوني .وقد
وينظموا االحتفاالت املسكونيَّة بالتعاون مع اللجنة األبرشيَّة للعمل
ّ
مسكوني يف كانون الثاني-يناير ،مبناسبة أسبوع الصالة من أجل وحدة
أقيم أول احتفال
ّ
ٌ
ِّ
ْ
العنصرة.ضم مجلس
سبقت عيد
احتفال آخر يف األيَّام التي
املسيحيي ،كما جرى
ّ
«مسيح ُّيون معًا يف مالطا» أعضا ًء من الكنائس الكاثوليكيَّة ،واألنغليكانيّة ،واملثوديَّة،
واإلجنيليَّة اللوتريَّة ،ومن الكنائس األرثوذكسيّة الصربيَّة ،والروسيَّة ،والرومانيَّة،
والبلغاريَّة ،والقبطيّ َة ومن كنيسة إسكوتلندا ،كما شارك السبتيّون «أتباع اليوم السابع »
يف هذا املجلس.
ال تزال العالقات املسكونيَّة يف مالطا يف حالة تط ُّور ،وهي تتَّسم باحترا ٍم عمي ٍق وبروح
ٍ
تعاون صاد ٍق .وقد لعبت الكنيسة الكاثوليكيَّة دورًا ها ّمًا يف مساعدة الكنائس األرثوذكسيَّة
الناشئة على إيجاد أماكن مناسبة الحتفاالتها الليتورج ّية .كما َّ
ْ
فتحت
أن أبرشيَّة غوزو
أبواب كنائسها لتأمني مكان عبادة ٍ لألنغليكان واإلجنيليّني املنتمني إلى التقاليد املصلحة.
ٌ
مبادرات مسكونيّ ٌة أخرى يف
وعالو ًة على هذه االحتفاالت املسكونيَّة املعتادة ،قامت
مالطا تستحق الذكر ،ومن بينها:
ٍ
واإلقليمي ،يسعى إلى تأمني
احمللي
ــإقامة مشرو ٍع
مشترك حلركة دياكونيا ،على الصعيد ِّ
ّ
املالي للجماعات املسيحيَّة املتواجدة على أرض اجلزيرة.
الدعم ِّ
ــاالحتفال بصالة تساعيّة امليالد يف كاتدرائيَّة الق ِّديس بولس األنغليكانيَّة ،يف الفاليت،
مبشاركة ممثِّلني عن الكنائس أخرى.
ــتنظيم لقاءٍ
الكاثوليكي ،خالل أسبوع الصالة من
مسكوني يف مق ِّر رئيس أساقفة مالطا
ّ
ٍّ
أجل وحدة املسيحيِّني.
ِ
ٍ
زيارات املرضى واملسنني ،وإنشاد تراتيل
مببادرات مشترَكة بني الكنائس نذكر منها،
ــالقيام
العاملي للصالة من أجل احلفاظ على اخلليقة.
امليالد ،وأنشطة أخرى مبناسبة اليوم
ِّ
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اخلاصة بشفعاء الكنائس.
ــمشاركة رؤساء الكنائس يف األعياد
َّ
الغذائي
ــالتعاون مع كنيسة الق ِّديس أندراوس لإلسكتدلنديِّني يف مشروع دعم املصرف
ِّ
الذي يساعد الفقراء واملعوزين.
ــشبكة املنارة التي جتمع املسيحيِّني َّ
كل شهرٍ إلقامة يوم صالة ٍ وشكرٍ.
ــالتعاون بني الرعاة من مختلف التقاليد املسيحيَّة ملنح جائزة التعليم العالي يف
املسكونيَّاتِّ ،
تنظمه اللجنة األبرشيَّة للحركة املسكونيَّة ،بالتعاون مع معهد اإلعداد
ِّ
الرعوي يف أبرشيّة مالطا؛
ــيدعو رئيس جمهوريَّة مالطا َّ
كل عا ٍم الرؤساء الدينيِّني إلى ندوة ٍ وإلى وليمةٍ يف األيَّام
التي تسبق عيد امليالد.
كان التعاون
املسكوني على مختلف األصعدة أساس ًّيا لنشر قضيَّة وحدة املسيحيِّني يف
ُّ
إيجابي جدا ً وميكن أن يُستخدم ً
فعال كنموذ ٍج مص َّغرٍ للحوار
املسكوني
مالطا .فاجل ُّو
ٌّ
ُّ
العاملي.
املسكوني على الصعيد
ِّ
ِّ
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املقد�س
ت�أمالت من الكتاب
ّ
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و�صلوات «للأ ّيام الثمانية»
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اليوم األول
المصالحة  :رمي الحمولة من على ظهر السفينة
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َوإ ِ ْذ ُكنَّا ِف ن َ ْوءٍ عَن ِ ٍ
يفَ ،جع َُلوا يُفَ ِّر ُغو َن ِف ٱلْ َغ ِد ١٩ .و َِف ٱلْي َ ْو ِم ٱلثَّال ِ ِ
ث َرمَيْنَا بِأَي ْ ِدينَا أَث َ َ
ٱلسفِينَةِ .. .فَل َ َّما
اث َّ
ف بُولُ ُس ِف و َْس ِط ِه ْم وَق َ َ
«كا َن يَنْب َ ِغي أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
الَ :
حَصَ َل صَ ْو ٌم َكثِي ٌرِ ،حينَئ ِ ٍذ وَق َ َ
َال أ َ ْن تُ ْذ ِعنُوا لِي ،و ََل
ٱلضرَ ِر و ْ
يت ،فَت َ ْسل َ ُموا مِنْ َه َذا َّ
تُ ْقلِعُوا مِنْ ِكرِ َ
َٱلَ َسارَةِ.

المزمور 85

ت َسب ْ َي ي َ ْع ُقوبَ َ - ٢ .غفَ ْر َت إِثْ َم َش ْعب ِ َ
يت ي َار َُّب عَلَى أ َ ْر ِض َ
ك .أ َ ْر َج ْع َ
 -١ر َِض َ
كَ .ست َ ْر َت ُك َّل َخ ِطيَّت ِ ِه ْم.
ف َغ َضب َ َ
ت َعنْ حُ ُم ِّو َغ َضب ِ َ
ك - ٤ .أ َ ْر ِج ْعنَا ي َا إِلَهَ َخ َل ِصنَا ،وَٱن ْ ِ
ْت ُك َّل ِرجْ زِ َكَ .ر َج ْع َ
ِس َلهْ - ٣ .حَجَ ز َ
ك

يل َغ َضب َ َ
َعنَّاَ - ٥ .ه ْل إِلَى ٱل َّد ْهرِ ت َ ْس َخ ُط عَلَيْنَا؟ َه ْل تُ ِط ُ
ك إِلَى دَ ْو ٍر ف َ َد ْو ٍر؟  - ٦أ َ َل تَعُو ُد أَن ْ َ
ت فَتُحْ يِينَا،
ك ،وَأَع ِْطنَا َخ َلصَ َ
ك؟  - ٧أ َ ِرنَا ي َار َُّب رَحْ َمت َ َ
ك َش ْعبُ َ
فَي َ ْفرَحُ ب ِ َ
ك - ٨ .إِنِّي أ َ ْسمَعُ مَا يَت َ َك َّلمُ بِهِ ٱهللُ ٱل َّر ُّب،

يب مِنْ َخائِفِيهِ،
ٱلس َل ِم ل ِ َش ْعبِهِ و َِلَتْقِيَائِهِ ،ف َ َل ي َ ْر ِجعُنَّ إِلَى ْٱلَمَاقَةِِ - ٩ .ل َ َّن َخ َلصَ ُه قَرِ ٌ
ِلَنَّ ُه يَت َ َك َّلمُ ِب َّ
لِي َ ْس ُك َن ْٱلَجْ ُد ِف أ َ ْر ِضنَا - ١٠ .ٱل َّرحْ َم ُة و ْ
َٱلس َل ُم ت َ َلثَمَاْ - ١١ .ٱلَ ُّق مِ َن ْٱل َ ْر ِ
ض
َٱلَ ُّق ٱلْتَقَيَا .ٱلْب ِ ُّر و َّ

ٱلسمَاءِ ي ََّطلِعُ  - ١٢ .أَي ْ ًضا ٱل َّر ُّب يُ ْع ِطي ْٱلَيْرَ ،وَأ َ ْر ُضنَا تُ ْع ِطي َغ َّلتَهَا - ١٣ .ٱلْب ِ ُّر ُق َّدامَ ُه
يَنْبُ ُت ،وَٱلْب ِ ُّر مِ َن َّ
ي َْس ُل ُكَ ،وي ََط ُأ ِف َطرِي ِق َخ َطوَاتِهِ.
لوقا 14-9 ،18

وَق َ َ
ال لِقَ ْو ٍم وَاثِقِنيَ بِأَن ْ ُف ِس ِه ْم أَنَّ ُه ْم أَبْرَارٌَ ،وي َحْ تَقِ ُرو َن ْٱل َخرِي َن َه َذا ْٱلَث َ َل« ١٠ :إِن ْ َسان َ ِ
ان صَ ِع َدا إِلَى ٱلْ َهي ْ َك ِل
يس ٌّي و ْ
لِيُصَ لِّيَا ،و ِ
َاح ٌد ف َ ِّر ِ
َٱل َخ ُر ع ََّشارٌ ١١ .أَمَّا ٱلْفَ ِّر ِ
يس ُّي فَوَق َ َ
ف يُصَ لِّي ِف ن َ ْف ِسهِ َه َك َذا :ا َ َّلله َُّم أَنَا أ َ ْش ُك ُر َك

ٱلظ ِالِنيَ ٱل ُّزنَاةِ ،و ََل مِث ْ َل َه َذا ٱلْع ََّشا ِر ١٢ .أ َ ُصو ُم مَ َّرت َ ْيِ ِف ْ ُ
اس ْٱلَ ِ
اطفِنيَ َّ
أَنِّي ل َ ْس ُت مِث ْ َل ب َاقِي ٱلنَّ ِ
ٱل ْسبُوعِ،
ف مِنْ ب َِع ٍ
وَأُع َِّش ُر ُك َّل مَا أَقْتَنِيهِ ١٣ .وَأَمَّا ٱلْع ََّشا ُر فَوَق َ َ
ٱلسمَاءِ ،ب َْل قَرَ َع عَلَى
يدَ ،ل ي َ َشا ُء أ َ ْن ي َ ْرف َ َع َعيْنَيْهِ نَحْ َو َّ
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ول ل َ ُك ْم :إ ِ َّن َه َذا نَزَ َل إِلَى بَيْتِهِ ُمب َ َّررًا دُو َن ذَ َ
اط َئ ١٤ .أ َ ُق ُ
صَ ْد ِره ِ قَائ ِ ًل :ٱلله َُّم ٱ ْر َح ْمنِي ،أَنَا ْٱلَ ِ
اكِ ،ل َ َّن ُك َّل
مَنْ ي َ ْرفَعُ ن َ ْف َس ُه يَت َِّضعُ َ ،ومَنْ ي ََضعُ ن َ ْف َس ُه ي َ ْرتَفِعُ ».
تأمّ ل

ٍ
بأسف على م ِّر القرون
نحن ،املسيحيّني من مختلف الكنائس والتقاليد ،قد راكمنا
حمول ًة ثقيل ًة من عدم الثقة املتبادلة ،ومن املرارة والريبة .فلنشكر الرب على والدة
إن لقاءنا مع مسيحيّني من تقالي َد مختلفةٍ
ومنوها خالل القرن املاضيَّ .
احلركة املسكونيّة ِّ
وصالتنا املشتركة من أجل وحدة املسيحيّني يشجعاننا للبحث عن املسامحة املتبادلة،
وعن املصاحلة وقبول اآلخر .يجب ّ
أال نسمح حلمولة ماضينا مبنعنا من االقتراب بعضنا
من ٍ
بعض .فإرادة الرب هي أن نتخ ّلص من احلمولة كي نفسح مكاناً هلل!
الصالة

يا إلهَ املغفرة ،خلِّصنا من ذكريات املاضي املؤملة التي جترح حياتنا املسيحيَّة املشتركة.
ُق ْدنا إلى املصاحلة كي نستطيع أن نسيطر ،مبساعدة الروح القدس ،على البغضاء باحملبة،
وعلى الغضب بالعذوبة ،وعلى الريبة بالثقة.
نطلب منك باسم ابنك احلبيب ،ربّنا يسوع املسيح ،آمني.
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س بِقَلِي ٍل ،ٱنْتُزِ َع أ َ ِخي ًرا ُك ُّل َرجَاءٍ
ٱلش ْم ُس و ََل ٱل ُّنجُ و ُم ت َ ْظ َه ُر أَيَّامًا َكثِيرَ ًة ،و ْ
َوإ ِ ْذ ل َ ْم ت َ ُك ِن َّ
َٱشت َ َّد عَلَيْنَا ن َ ْو ٌء لَي ْ َ

ِف َنَاتِنَا.

المزمور 110-105 ،119

ِ ١٠٥سرَاجٌ لِرِجْ لِي َك َلم َ
ُك َونُو ٌر ل ِ َسبِيلِي ١٠٦ .حَل َ ْف ُت فَأَب ِ ُّرهُ ،أ َ ْن أَحْ فَ َظ أَحْ َكا َم ب ِ ِّر َك ١٠٧ .ت َ َذلَّلْ ُت
إِلَى ٱلْ َغاي َةِ .ي َار َُّب ،أَحْ يِنِي َح َسبَ َك َلمِ َ
ض ِبَن ْ ُدوب ِ
ك ١٠٨ .ٱ ْرت َ ِ
َات ف َ ِمي ي َار َُّب ،وَأَحْ َكام ََك

عَلِّ ْمنِي ١٠٩ .ن َ ْف ِسي دَائ ِ ًما ِف َك ِّفي ،أَمَّا َشرِي َعتُ َ
ك فَل َ ْم أَن ْ َسهَاْ ١١٠ .ٱل َ ْشرَا ُر و َ
َضعُوا لِي ف َ ًّخا ،أَمَّا
وَصَ اي َ
َاك فَل َ ْم أ َ ِض َّل َعنْهَا.
مرقس 41-35 ،4

 ٣٥وَق َ َ
ال ل َ ُه ْم ِف ذَل ِ َ
ك ٱلْي َ ْو ِم َلَّا َكا َن ْٱل َ َساءُ« :لِنَجْ ت َ ْز إِلَى ٱلْ َعبْرِ» ٣٦ .فَصَ رَ ُفوا ْٱلَ ْم َع وَأ َ َخ ُذو ُه َكمَا َكا َن ِف
ٱلسفِينَةِ .و ََكان َ ْت مَ َع ُه أَي ْ ًضا سُ ُفنٌ أُ ْخرَى صَ ِغيرَ ٌة ٣٧ .فَحَ َد َث ن َ ْو ُء ِريحٍ ع َِظيمٌ  ،ف َ َكان َ ِ
ت ْٱل َ ْموَاجُ ت َ ْضرِ ُب
َّ
ٱلسفِينَةِ َحتَّى صَ ار َْت َتْتَل ِ ُئ ٣٨ .و ََكا َن ُه َو ِف ْٱل ُ َؤ َّخرِ عَلَى ِوسَادَة ٍ نَائ ِ ًما .فَأَيْقَ ُظو ُه وَقَالُوا ل َ ُه« :ي َا ُمعَلِّمُ ،
إِلَى َّ
ك أَنَّنَا نَهْل ِ ُك؟» ٣٩ .فَقَا َم وَٱنْت َ َهرَ ٱل ِّريحَ  ،وَق َ َ
أَمَا ي َ ُه ُّم َ
«ٱس ُك ْت! اِب ْ َك ْم!» .ف َ َس َكن َ ِ
ت ٱل ِّريحُ وَصَ ا َر
ال لِلْب َحْ رِْ :

ُه ُدو ٌء ع َِظيمٌ  ٤٠ .وَق َ َ
ال ل َ ُه ْم« :مَا ب َالُ ُك ْم َخائِفِنيَ َه َك َذا؟ َكي ْ َ
ف َل إِميَا َن ل َ ُك ْم؟» ٤١ .ف َ َخا ُفوا َخ ْو ًفا ع َِظي ًما،
وَقَالُوا ب َ ْع ُض ُه ْم لِب َ ْع ٍ
ض« :مَنْ ُه َو َه َذا؟ فَإ ِ َّن ٱل ِّريحَ أَي ْ ًضا وَٱلْب َحْ رَ ي ُِطيعَانِهِ!».
تأمّ ل

املسيح نورنا ودليلنا .إذا ما حُ رِ ْمنا من نوره ومن قيادته ،نتيه ونضيع .حنيَ يفقد املسيح ُّيون
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رؤية املسيح ،يخافون وينقسمون بعضهم على بعض .باملقابلَّ ،
َ
األشخاص ذوي
إن
اإلرادة الطيِّبة ،الذين هم من خارج الكنيسة ،يصعب عليهم أن ِ ُيَيِّزوا نور املسيح بسبب
انعكاسا مظل ًما أو حني نحجب نوره بالتمام .وإذ نسعى إلى
انقساماتنا ،وحني نق ِّدم عنه
ً
فليقترب ُ
بعضنا من ٍ
بعض كي نعكس نوره بشك ٍل أوضح ،ونكون شهو ًدا
نور املسيح،
ْ
حقيقيِّني له ،هو نور العالم.
الصالة

الربَّ ،
إن كلمتك نو ٌر يضيء خطانا ،وبدونك ،نحن ضائعون وتائهون .أن ْرنا
أ ُّيها ُّ
بكلمتك ،كي نتبع دربك .واجعل كنائسنا َّ
تتعطش حلضورك الذي يهدينا ويع ِّزينا
ِ
ويُحَ وِّلناِ .
وأعطنا
أعطنا وضوح الرؤية لنعي حقيقتنا حني مننع اآلخرين من رؤية نورك،
النعمة لنشارك اآلخرين بنورك.
نسألك باسم ابنك ،الذي دعا تالميذه ليكونوا بدورهم نور العالم .آمني.
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 ٢٢و ْ
ٱلسفِينَةَ ٣٤ ...ل ِ َذل ِ َ
سو ِ
َٱل َن أُن ْ ِذر ُُك ْم أ َ ْن تُ َس ُّرواِ ،لَنَّ ُه َل ت َ ُك ُ
ون َخ َسا َر ُة ن َ ْف ٍ
ك
َاح َدة ٍ مِن ْ ُك ْم ،إ ِ َّل َّ
سو ِ
أَلْت َ ِم ُس مِن ْ ُك ْم أ َ ْن تَتَنَاوَلُوا َطعَامًاِ ،ل َ َّن َه َذا ي َُك ُ
ون مُفِي ًدا لِنَجَ ات ِ ُك ْمِ ،لَنَّ ُه َل ت َ ْس ُق ُط َش ْعرَ ٌة مِنْ رَأ ْ ِ
َاح ٍد
مِن ْ ُك ْم».

المزمور 27

 ١اَل َّر ُّب نُو ِري َو َخ َل ِصيِ ،مَّنْ أ َ َخ ُ
اف؟ ٱل َّر ُّب ِحصْ نُ َحيَاتِيِ ،مَّنْ أ َ ْرت َ ِع ُب؟ ِ ٢عن ْ َد مَا ٱقْتَرَبَ إِل َ َّي ْٱل َ ْشرَا ُر
لِيَأْ ُك ُلوا َ ْ
ُضايِقِ َّي وَأ َ ْع َدائِي َعث َ ُروا َو َسقَ ُطوا ٣ .إ ِ ْن نَزَ َل عَل َ َّي َجي ْ ٌش َل ي ََخ ُ
ل ِمي ،م َ
اف قَلْبِي .إ ِ ْن قَام َْت عَل َ َّي
َح ْر ٌب فَفِي ذَل ِ َ
ك أَنَا م ُْطمَئِنٌّ  ٤ .و ِ
َاح َد ًة سَأَلْ ُت مِ َن ٱل َّر ِّب َوإِيَّا َها أَلْت َ ِم ُس :أ َ ْن أ َ ْس ُك َن ِف بَي ْ ِ
ت ٱل َّر ِّب ُك َّل أَيَّا ِم
س ِف َهي ْ َكلِهِِ .
َحيَاتِي ،ل ِ َك ْي أَن ْ ُظرَ إِلَى َجم ِ
 ٥لَنَّ ُه ي َُخبِّئُنِي ِف م ََظ َّلتِهِ ِف ي َ ْو ِم َّ
ٱلش ِّر .ي َْستُ ُرنِي
َال ٱل َّر ِّب ،وَأَتَفَ َّر َ
ب ِ ِستْرِ َخيْمَتِهِ .عَلَى صَ ْخرَة ٍ ي َ ْرفَعُنِي ٦ .و ْ
َٱل َن ي َ ْرتَفِعُ رَأ ْ ِسي عَلَى أ َ ْع َدائِي َح ْولِي ،فَأ َ ْذب َحُ ِف َخيْمَتِهِ ذَب َائِحَ

ٱلْ ُهت َ ِ
اف .أُ َغنِّي وَأُر ِّ َُن لِل َّر ِّب.
ك قَ َ
َٱست َ ِج ْب لِي ٨ .ل َ َ
تْ :
ال قَلْبِيُ « :قلْ َ
ٱط ُلبُوا وَجْ ِهي».
 ٧ا ِ ْست َ ِم ْع ي َار َُّب .بِصَ ْوتِي أَدْعُ و َفٱ ْر َح ْمنِي و ْ
َك ي َار َُّب أ َ ْط ُل ُبَ .
 ٩ل َتْجُ ْب وَجْ ه َ
وَجْ ه َ
َك َعنِّيَ .ل تُ َخيِّ ْب ب ِ ُس ْخ ٍط َعب ْ َد َك .ق َ ْد ُكن ْ َ
ت َع ْونِي ف َ َل ت َ ْر ُف ْضنِي
و ََل تَت ْ ُر ْكنِي ي َا إِلَهَ َخ َل ِصي ١٠ .إ ِ َّن أَبِي وَأُمِّي ق َ ْد تَرَ َكانِي وَٱل َّر ُّب ي َُض ُّمنِي ١١ .عَلِّ ْمنِي ي َار َُّب َطرِيقَ َ
ك،

ب أ َ ْع َدائِيَ .
 ١٢ل تُ َسلِّ ْمنِي إِلَى مَرَا ِم م َ
وَٱه ِْدنِي ِف َسبِي ٍل م ُْستَقِي ٍم ب ِ َسب َ ِ
ُضايِقِ َّيِ ،لَنَّ ُه ق َ ْد قَا َم عَل َ َّي ُشهُو ُد
ُزو ٍر َونَاف ِ ُث ُظلْمٍ ١٣ .ل َ ْو َل أَنَّنِي آمَن ْ ُت بِأ َ ْن أَرَى جُ ودَ ٱل َّر ِّب ِف أ َ ْر ِ
ض ْٱلَحْ يَاءِ ١٤ .ٱنْت َ ِظرِ ٱل َّر َّب .لِيَت َ َش َّد ْد
َولْيَت َ َشجَّ ْع قَلْبُ َ
ك ،وَٱنْت َ ِظرِ ٱل َّر َّب.
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مرقس 30-28 ،11

ان ت َ ْفع َُل َه َذا؟ َومَنْ أَع َْط َ
 ٢٨وَقَالُوا ل َ ُه« :بِأ َ ِّي سُ لْ َط ٍ
ٱلسلْ َطا َن َحتَّى ت َ ْفع ََل َه َذا؟» ٢٩ .فَأَجَابَ ي َُسو ُع
اك َه َذا ُّ
َاح َد ًة .أ َ ِجيبُونِي ،فَأ َ ُق َ
وَق َ َ
ال ل َ ُه ْم« :وَأَنَا أَي ْ ًضا أ َ ْسأَلُ ُك ْم َكل ِ َم ًة و ِ
ول ل َ ُك ْم بِأ َ ِّي سُ لْ َط ٍ
ان أَفْع َُل َه َذا  ٣٠مَ ْع ُمودِيَّ ُة

ٱلسمَاءِ َكان َ ْت أ َ ْم مِ َن ٱلنَّ ِ
اس؟ أ َ ِجيبُونِي».
يُو َحنَّا :مِ َن َّ
تأمّ ل

نحن ،املسيحيِّني من كنائس ومن تقاليد ليست متصاحلة حتى اآلن فيما بينها ،نشعر يف
تخلى البعض عن ِّ
غالب األحيان باليأس لعدم التق ُّدم نحو الوحدة املنظورة .لقد ّ
كل
أم ٍل ورأَوا َّ
ُ
والبعض اآلخر لم ي ُع ْد يعتبرها من
أن هذه الوحدة مثاليَّ ٌة وصعبة املنال.
ٍ
بإميان راسخٍ  ،وصبرٍ
املسيحي .لِنُصَ ِّل طالبني عطيَّة الوحدة املنظورة
مُتطلِّبات إميانهم
ِّ
ثابت ،ورجاءٍ ال يعرف الكلل ،وثقةٍ تا ّمة بعناية اهلل ِ
ٍ
املبَّةَّ .
إن الوحدة هي موضوع صالة
الرب للكنيسة ،وهو يرافقنا يف هذه املسيرة الطويلة ،لذلك ال نخاف أن نتيه.
ُّ
الصالة

يا إلَهَ الرحمةِ ،نتوجَّ ُه َ
ْ
ولتحافظ
إليك ونحن ضائعون ويائسون .ب َُّث فينا عطيَّة الرجاء.
كنائسنا عليه وتعمل من أجل الوحدة التي َّ
صلى من أجلها ابنك ليلةَ آالمه.
نسألك بواسطته  ،هو الذي يحيا وميلك معك ومع الروح القدس ،إلى دهر الداهرين.
آمني.
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ف بِي َه ِذه ِ َّ
ِ
 ٢٣لَنَّ ُه وَق َ َ
ٱلليْلَةَ م ََل ُك ْٱلِلَهِ ٱلَّ ِذي أَنَا ل َ ُه وَٱلَّ ِذي أ َ ْعبُ ُدهُ ٢٤ ،قَائ ِ ًلَ :ل ت َ َخ ْف ي َا بُولُ ُس .يَنْب َ ِغي
ك سُ ُّروا أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
َك ٢٥ .ل ِ َذل ِ َ
ك ٱهللُ ج َِمي َع ْٱل ُ َسافِرِي َن مَع َ
ف أَمَا َم قَيْصَ رََ .و ُهوَذَا ق َ ْد َو َهب َ َ
لَ َ
ك أ َ ْن تَقِ َ
َال،

ون َه َك َذا َكمَا ق ِ َ
ِلَنِّي أُومِنُ ِبٱهلل ِ أَنَّ ُه ي َُك ُ
يل لِي ٢٦ .وَل َ ِكنْ َل بُ َّد أ َ ْن نَقَ َع عَلَى َجزِيرَةٍ».
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 - ١ا ِ ْر َح ْمنِي ي َا ٱهللُ ِل َ َّن ْٱلِن ْ َسا َن يَت َ َه َّم ُمنِي ،وَٱلْي َ ْو َم ُك َّل ُه مُحَ ا ِربًا ي َُضاي ِ ُقنِي - ٢ .ت َ َه َّممَنِي أ َ ْع َدائِي ٱلْي َ ْو َم
ُك َّل ُهِ ،ل َ َّن َكثِيرِي َن يُقَا ِومُونَنِي ب ِ ِكبْرِي َاءَِ - ٣ .ف ي َ ْو ِم َخ ْو ِف ،أَنَا عَلَي ْ َ
ك أَتَّ ِك ُل - ٤ .ٱهللُ أَفْت َ ِخ ُر ب ِ َك َلمِهِ.
عَلَى ٱهلل ِ تَو ََّكلْ ُت ف َ َل أ َ َخ ُ
اف .مَاذَا ي َصْ ن َ ُع ُه بِي ٱلْب َ َش ُر؟  - ٥ٱلْي َ ْو َم ُك َّل ُه يُحَ ِّر ُفو َن َك َلمِي .عَل َ َّي ُك ُّل أَفْ َكا ِر ِه ْم
ِب َّ
ٱلش ِّر - ٦ .ي َجْ ت َ ِمعُو َن ،ي َْخت َ ُفو َن ،ي َُل ِح ُظو َن ُخ ُطواتِي ِعن ْ َدمَا تَرَ َّص ُدوا ن َ ْف ِسي - ٧ .عَلَى إِثْ ِم ِه ْم

ُوعي ِف ِزقِّ َ
ت ُدم ِ
ب أ َ ْخ ِضع ُّ
جَا ِز ِه ْم .ب ِ َغ َض ٍ
ت .ٱجْ ع َْل أَن ْ َ
ِٱلشعُوبَ ي َا ٱهللُ - ٨ .تَيَهَانِي رَاقَب ْ َ
ك .أَمَا ِه َي ِف
وك فِيهَِ .ه َذا ق َ ْد عَل ِ ْمتُ ُه ِل َ َّن ٱهلل َ لِي - ١٠ .ٱهللُ
ِس ْفرِ َك؟ ِ - ٩حينَئ ِ ٍذ ت َ ْرت َ ُّد أ َ ْع َدائِي إِلَى ٱلْ َورَاءِ ِف ي َ ْو ٍم أَدْعُ َ

أَفْت َ ِخ ُر ب ِ َك َلمِهِ .ٱل َّر ُّب أَفْت َ ِخ ُر ب ِ َك َلمِهِ - ١١ .عَلَى ٱهلل ِ تَو ََّكلْ ُت ف َ َل أ َ َخ ُ
اف .مَاذَا ي َصْ ن َ ُع ُه بِي ْٱلِن ْ َس ُ
ان؟ ١٢
كِ - ١٣ .لَنَّ َ
وف ذَب َائِحَ ُش ْكرٍ ل َ َ
 ا َ َّلله َُّم ،عَل َ َّي نُ ُذور َُك .أُ ِك َ َّني ْ َ
ت ن َ ْف ِسي مِ َن ْٱل َ ْو ِت .ن َ َع ْمَ ،و ِرجْ ل َ َّي مِ َن
ٱلزَّل َ ِق ،ل ِ َك ْي أ َ ِسيرَ ُق َّدا َم ٱهلل ِ ِف نُو ِر ْٱلَحْ يَاءِ.

لوقا 34-22 ،12

 ٢٢وَق َ َ
يذهِ« :مِنْ أَجْ ِل َه َذا أ َ ُق ُ
ال لِت َ َلمِ ِ
ول ل َ ُك ْمَ :ل ت َ ْهت َ ُّموا ِلَيَات ِ ُك ْم ِبَا تَأْ ُك ُلو َن ،و ََل لِلْجَ َس ِد ِبَا
تَلْب َ ُسو َن ٢٣ .ا َ ْلَيَا ُة أَفْ َض ُل مِ َن َّ
ٱلطعَامِ ،و ْ
َٱلَ َس ُد أَفْ َض ُل مِ َن ٱللِّب َ ِ
اس ٢٤ .تَأَم َُّلوا ٱلْ ِغ ْرب َا َن :أَنَّهَا َل ت َ ْز َر ُع و ََل
س لَهَا م َْخ َد ٌع و ََل م َْخزَ ٌن ،وَٱهللُ يُقِيتُهَاَ .ك ْم أَنْتُ ْم ِب ْٱلَرِ ِّي أَفْ َض ُل مِ َن ُّ
ٱلطيُو ِر! َ ٢٥ومَنْ مِن ْ ُك ْم
َتْ ُص ُد ،وَلَي ْ َ
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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إِذَا ٱ ْهت َ َّم ي َ ْق ِد ُر أ َ ْن يَزِي َد عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا و ِ
َاح َد ًة؟  ٢٦فَإ ِ ْن ُكنْتُ ْم َل ت َ ْق ِدرُو َن و ََل عَلَى ْٱلَصْ َغرِ ،فَلِمَاذَا ت َ ْهت َ ُّمو َن
ف تَن ْ ُموَ :ل تَتْع َُب و ََل ت َ ْغزِ ُل ،وَل َ ِكنْ أ َ ُق ُ
ِبٱلْبَوَاقِي؟  ٢٧تَأَم َُّلوا ٱل َّزنَاب ِ َق َكي ْ َ
ول ل َ ُك ْم :إِنَّ ُه و ََل سُ لَيْم ُ
َان ِف ُك ِّل
مَجْ ِده ِ َكا َن ي َلْب َ ُس َكو ِ
َاح َدة ٍ مِنْهَا ٢٨ .فَإ ِ ْن َكا َن ٱلْع ُْش ُب ٱلَّ ِذي يُو َج ُد ٱلْي َ ْو َم ِف ْٱلَ ْق ِل َوي ُْطرَحُ َغ ًدا ِف ٱلتَّ ُّنو ِر
يُلْب ِ ُس ُه ٱهللُ َه َك َذا ،ف َ َك ْم ِب ْٱلَرِ ِّي يُلْب ِ ُس ُك ْم أَنْتُ ْم ي َاقَلِيلِي ْٱلِمي َ ِ
ان؟  ٢٩ف َ َل ت َ ْط ُلبُوا أَنْتُ ْم مَا تَأْ ُك ُلو َن َومَا ت َ ْشرَبُو َن
و ََل ت َ ْقل َ ُقوا ٣٠ ،فَإ ِ َّن َه ِذه ِ ُك َّلهَا ت َ ْط ُلبُهَا أُ َ ُم ٱلْعَالَمِ .وَأَمَّا أَنْتُ ْم فَأَب ُ
ُوك ْم ي َ ْعلَمُ أَنَّ ُك ْم َتْتَاجُ و َن إِلَى َه ِذهِ ٣١ .ب َ ِل
وت ٱهللَِ ،و َه ِذه ِ ُك ُّلهَا تُزَا ُد ل َ ُك ْمَ .
ْ
ٱط ُلبُوا مَل َ ُك َ
«ل ت َ َخ ْف ،أ َ ُّيهَا ٱلْقَ ِطيعُ َّ
ٱلص ِغي ُرِ ،ل َ َّن أَب َُاك ْم ق َ ْد سُ َّر أ َ ْن يُ ْع ِطي َ ُكمُ
ٱلسمَاو ِ
ْٱلَل َ ُك َ
َات،
وت ٣٣ .بِيعُوا مَا ل َ ُك ْم وَأَع ُْطوا صَ َدق َ ًة .ا ِ ْعم َُلوا ل َ ُك ْم أ َ ْكي َاسً ا َل ت َ ْفنَى و ََكن ْ ًزا َل يَنْفَ ُد ِف َّ

ون َكن ْ ُز ُك ْم ُهن َ َ
وسِ ،
اك ي َُك ُ
 ٣٤لَنَّ ُه َحي ْ ُث ي َُك ُ
ون قَلْبُ ُك ْم أَي ْ ًضا.
َحي ْ ُث َل ي َ ْقرَ ُب سَا ِر ٌق و ََل يُبْلِي سُ ٌ
تأمّ ل  

بينما كانت العاصفة تعيث خرابًا ،كانت شجاعة بولس الرسول ورجاؤه يناقضان
خوف رفاقه ويأسهمَّ .
إن نداءنا املشترك لنكون تالمذة يسوع املسيح يقتضي أن نكون
عالمة تناقض .يف عال ٍم مي ِّزقه القلق ،نحنُ مدع ُّوون إلى أن نكون شهو ًدا للرجاء،
املسيحي يُظ ِهر لنا َّ
أن اهلل يكتب بأسطر معوجّ ة
واثقني بعناية اهلل احملِبَّة .فاالختبار
ُّ
ً
التمسك بالرجاء ض ّد ِّ
كل انتظا ٍر ،ونحن عارفون
خطوطا مستقيمة ،وأنَّنا نستطيع
ّ
ألن مَحبَّة اهلل ٌ
أنَّنا لن نضيعَّ .
ثابتة وتدوم إلى األبد.
الصالة

ُ
الضابط َّ
الكل ،نصرخ ونعبّر عن أملنا وعذاباتنا الشخصيَّة ،ونرجتف خو ًفا أمام
أ ُّيها اإلله
ِ
ٍ
شخص عزيز .علِّ ْمنا أن نضع ثقتنا فيك .واجعل من
موت
املرض والقلق ،وأمام
ٍ
عالمات لعنايتك اإللهيَّة.اجعل منا تالميذ حقيقيِّني البنك الذي َّ
علمنا أن نصغي
كنائسنا
إلى كلمتك ،وأن نض َع أنف َسنا بعضنا يف خدمة البعض اآلخر.
نسألك بثقةٍ تا ّمة ،باسم ابنك ،وبقدرة الروح القدس .آمني.
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ف بِي َه ِذه ِ َّ
ِ
 ٢٣لَنَّ ُه وَق َ َ
ٱلليْلَةَ م ََل ُك ْٱلِلَهِ ٱلَّ ِذي أَنَا ل َ ُه وَٱلَّ ِذي أ َ ْعبُ ُدهُ ٢٤ ،قَائ ِ ًلَ :ل ت َ َخ ْف ي َا بُولُ ُس .يَنْب َ ِغي
ك سُ ُّروا أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
َك ٢٥ .ل ِ َذل ِ َ
ك ٱهللُ ج َِمي َع ْٱل ُ َسافِرِي َن مَع َ
ف أَمَا َم قَيْصَ رََ .و ُهوَذَا ق َ ْد َو َهب َ َ
لَ َ
ك أ َ ْن تَقِ َ
َال،

ون َه َك َذا َكمَا ق ِ َ
ِلَنِّي أُومِنُ ِبٱهلل ِ أَنَّ ُه ي َُك ُ
يل لِي ٢٦ .وَل َ ِكنْ َل بُ َّد أ َ ْن نَقَ َع عَلَى َجزِيرَةٍ».
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 ١ا ِ ْر َح ْمنِي ي َا ٱهللُ ِل َ َّن ْٱلِن ْ َسا َن يَت َ َه َّم ُمنِي ،وَٱلْي َ ْو َم ُك َّل ُه مُحَ ا ِربًا ي َُضاي ِ ُقنِي ٢ .ت َ َه َّممَنِي أ َ ْع َدائِي ٱلْي َ ْو َم ُك َّل ُهِ ،ل َ َّن
 ٣ف ي َ ْو ِم َخ ْو ِف ،أَنَا عَلَي ْ َ
َكثِيرِي َن يُقَا ِومُونَنِي ب ِ ِكبْرِي َاءَِ .
ك أَتَّ ِك ُل ٤ .ٱهللُ أَفْت َ ِخ ُر ب ِ َك َلمِهِ .عَلَى ٱهلل ِ تَو ََّكلْ ُت ف َ َل

أ َ َخ ُ
اف .مَاذَا ي َصْ ن َ ُع ُه بِي ٱلْب َ َش ُر؟  ٥ٱلْي َ ْو َم ُك َّل ُه يُحَ ِّر ُفو َن َك َلمِي .عَل َ َّي ُك ُّل أَفْ َكا ِر ِه ْم ِب َّ
ٱلش ِّر ٦ .ي َجْ ت َ ِمعُو َن،
ب أ َ ْخ ِضع ُّ
ي َْخت َ ُفو َن ،ي َُل ِح ُظو َن ُخ ُطواتِي ِعن ْ َدمَا تَرَ َّص ُدوا ن َ ْف ِسي ٧ .عَلَى إِثْ ِم ِه ْم جَا ِز ِه ْم .ب ِ َغ َض ٍ
ِٱلشعُوبَ ي َا

ُوعي ِف ِزقِّ َ
ت ُدم ِ
ت .ٱجْ ع َْل أَن ْ َ
ٱهللُ ٨ .تَيَهَانِي رَاقَب ْ َ
ك .أَمَا ِه َي ِف ِس ْفرِ َك؟
ِ ٩حينَئ ِ ٍذ ت َ ْرت َ ُّد أ َ ْع َدائِي إِلَى ٱلْ َورَاءِ ِف ي َ ْو ٍم أَدْعُ َ
وك فِيهَِ .ه َذا ق َ ْد عَل ِ ْمتُ ُه ِل َ َّن ٱهلل َ لِي ١٠ .ٱهللُ أَفْت َ ِخ ُر ب ِ َك َلمِهِ.
ٱل َّر ُّب أَفْت َ ِخ ُر ب ِ َك َلمِهِ ١١ .عَلَى ٱهلل ِ تَو ََّكلْ ُت ف َ َل أ َ َخ ُ
اف .مَاذَا ي َصْ ن َ ُع ُه بِي ْٱلِن ْ َس ُ
ان؟  ١٢ا َ َّلله َُّم ،عَل َ َّي
 ١٣لَنَّ َ
وف ذَب َائِحَ ُش ْكرٍ ل َ َ
كِ .
نُ ُذور َُك .أُ ِ
ك َ َّني ْ َ
ت ن َ ْف ِسي مِ َن ْٱل َ ْو ِت .ن َ َع ْمَ ،و ِرجْ ل َ َّي مِ َن ٱلزَّل َ ِق ،ل ِ َك ْي أ َ ِسيرَ
ُق َّدا َم ٱهلل ِ ِف نُو ِر ْٱلَحْ يَاءِ.

لوقا 34-22 ،12

 ٢٢وَق َ َ
يذهِ« :مِنْ أَجْ ِل َه َذا أ َ ُق ُ
ال لِت َ َلمِ ِ
ول ل َ ُك ْمَ :ل ت َ ْهت َ ُّموا ِلَيَات ِ ُك ْم ِبَا تَأْ ُك ُلو َن ،و ََل لِلْجَ َس ِد ِبَا
تَلْب َ ُسو َن ٢٣ .ا َ ْلَيَا ُة أَفْ َض ُل مِ َن َّ
ٱلطعَامِ ،و ْ
َٱلَ َس ُد أَفْ َض ُل مِ َن ٱللِّب َ ِ
اس ٢٤ .تَأَم َُّلوا ٱلْ ِغ ْرب َا َن :أَنَّهَا َل ت َ ْز َر ُع

س لَهَا م َْخ َد ٌع و ََل م َْخزَ ٌن ،وَٱهللُ يُقِيتُهَاَ .ك ْم أَنْتُ ْم ِب ْٱلَرِ ِّي أَفْ َض ُل مِ َن ُّ
ٱلطيُو ِر! َ ٢٥ومَنْ
و ََل َتْ ُص ُد ،وَلَي ْ َ
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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مِن ْ ُك ْم إِذَا ٱ ْهت َ َّم ي َ ْق ِد ُر أ َ ْن يَزِي َد عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا و ِ
َاح َد ًة؟  ٢٦فَإ ِ ْن ُكنْتُ ْم َل ت َ ْق ِدرُو َن و ََل عَلَى ْٱلَصْ َغرِ ،فَلِمَاذَا
ف تَن ْ ُموَ :ل تَتْع َُب و ََل ت َ ْغزِ ُل ،وَل َ ِكنْ أ َ ُق ُ
ت َ ْهت َ ُّمو َن ِبٱلْبَوَاقِي؟  ٢٧تَأَم َُّلوا ٱل َّزنَاب ِ َق َكي ْ َ
ول ل َ ُك ْم :إِنَّ ُه و ََل سُ لَيْم ُ
َان

ِف ُك ِّل مَجْ ِده ِ َكا َن ي َلْب َ ُس َكو ِ
َاح َدة ٍ مِنْهَا ٢٨ .فَإ ِ ْن َكا َن ٱلْع ُْش ُب ٱلَّ ِذي يُو َج ُد ٱلْي َ ْو َم ِف ْٱلَ ْق ِل َوي ُْطرَحُ َغ ًدا ِف
ٱلتَّ ُّنو ِر يُلْب ِ ُس ُه ٱهللُ َه َك َذا ،ف َ َك ْم ِب ْٱلَرِ ِّي يُلْب ِ ُس ُك ْم أَنْتُ ْم ي َاقَلِيلِي ْٱلِمي َ ِ
ان؟  ٢٩ف َ َل ت َ ْط ُلبُوا أَنْتُ ْم مَا تَأْ ُك ُلو َن َومَا
ت َ ْشرَبُو َن و ََل ت َ ْقل َ ُقوا ٣٠ ،فَإ ِ َّن َه ِذه ِ ُك َّلهَا ت َ ْط ُلبُهَا أُ َ ُم ٱلْعَالَمِ .وَأَمَّا أَنْتُ ْم فَأَب ُ
ُوك ْم ي َ ْعلَمُ أَنَّ ُك ْم َتْتَاجُ و َن إِلَى
َه ِذهِ ٣١ .ب َ ِل ْ
ٱط ُلبُوا مَل َ ُك َ
وت ٱهللَِ ،و َه ِذه ِ ُك ُّلهَا تُزَا ُد ل َ ُك ْم.

َ ٣٢
ٱلص ِغي ُرِ ،ل َ َّن أَب َُاك ْم ق َ ْد سُ َّر أ َ ْن يُ ْع ِطي َ ُكمُ ْٱلَل َ ُك َ
وت ٣٣ .بِيعُوا مَا ل َ ُك ْم وَأَع ُْطوا
«ل ت َ َخ ْف ،أ َ ُّيهَا ٱلْقَ ِطيعُ َّ
ٱلسمَاو ِ
َاتَ ،حي ْ ُث َل ي َ ْقرَ ُب سَا ِر ٌق و ََل يُبْلِي
صَ َدق َ ًة .ا ِ ْعم َُلوا ل َ ُك ْم أ َ ْكي َاسً ا َل ت َ ْفنَى و ََكن ْ ًزا َل يَنْفَ ُد ِف َّ
ون َكن ْ ُز ُك ْم ُهن َ َ
وسِ ،
اك ي َُك ُ
 ٣٤لَنَّ ُه َحي ْ ُث ي َُك ُ
ون قَلْبُ ُك ْم أَي ْ ًضا.
سُ ٌ
تأمّ ل  

إن بولس ،بدعوته َّ
َّ
الركاب اآلخرين ليأكلوا ،قد حثَّهم على استرجاع قواهم أمام احملنة
ؤش ُر إلى تغ ُّيرٍ يف موقف َّ
التي تنتظرهم .فهذه الوجب ُة املصنوع ُة من اخلبز تُ ِّ
ركاب السفينة،
تخلوا عن اليأس واستعادوا شجاعتهم .كذلك تُ ِّ
الذين ّ
غذينا األفخارستيَّا ،قوت ِّ
الرب،
وتقوِّينا أمام الدرب الذي ينتظرنا ،وتُعي ُدنا إلى التركيز على احلياة مع اهلل .فكس ُر اخلبز ــ
الذي هو يف ِ
قلب حياة اجلماعة املسيحيَّة ويف صالتها ــ يكوِّننا من أج ِل اخلدمة املسيحيَّة التي
نحن مدع ُّوون إليها .إنَّنا َّ
نتطلع إلى اليوم الذي يتشارك فيه جميع املسيحيِّني قوت ِّ
الرب
على املائدة الواحدة ،ويسترجعون قواهم بكسر اخلبز وبالشرب من الكأس الواحدة.
الصالة

يا إلهَ َ
املبَّة ،لقد كسر ابنك يسوع املسيح اخلبز ،وشرب من الكأس مع أصدقائه ليلة آالمه.
اجعلْنا نكب ُر معًا يف شركةٍ أكثر عم ًقا ،على غرار بولس واملسيحيّ ِني األوّلنيِ .
أعطنا الق َّوة
لنبن َي جسور التعاطف والتعاضد والتناغم بقدرة الروح القدس،
نسألك باسم ابنك ،الذي أسلم نفسه لتكو َن لنا احلياة .آمني.
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اليوم السادس
ٍ
عطف نادر ٍ
الضيافة :إظهار
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 ١و ََلَّا َن َ ْوا َو َج ُدوا أ َ َّن ْٱلَزِيرَة َ تُ ْدعَى مَل ِ َ
يطةَ ٢ .فَقَ َّد َم أَه ُْلهَا ٱلْبَرَابِرَ ُة لَنَا إِحْ َسانًا َغيْرَ ْٱل ُ ْعتَادِِ ،لَنَّ ُه ْم أَوْق َ ُدوا
نَارًا وَقَب ِ ُلوا ج َِمي َعنَا مِنْ أَجْ ِل ْٱل َ َطرِ ٱلَّ ِذي أَصَ ابَنَا وَمِنْ أَجْ ِل ٱلْب َ ْردِ ...و ََكا َن ِف مَا َح ْو َل ذَل ِ َ
ك ْٱل َ ْو ِض ِع ِضي َ ٌاع
وس .فَه ََذا قَبِلَنَا وَأ َ َضافَنَا ِبُ َل َطفَةٍ ث َ َلثَةَ أَيَّامٍ.
ٱس ُم ُه بُوبْلِيُ ُ
ِلُقَ َّد ِم ْٱلَزِيرَة ِ ٱلَّ ِذي ْ
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ات ُو ِج َد َش ِدي ًدا - ٢ .ل ِ َذل ِ َ
ٱلضيْقَ ِ
ك َل ن َ ْخ َشى وَل َ ْو تَزَحْ زَح ِ
 - ١ٱهللُ لَنَا مَلْجَ ٌأ َو ُق َّو ٌةَ .ع ْونًا ِف ِّ
َت ْٱل َ ْر ُ
ض،
يش مِيَا ُههَا .تَتَزَ ْعزَ ُع ْٱلِب َ ُ
ت ْٱلِب َ ُ
وَل َ ِو ٱنْقَلَب َ ِ
ب ٱلْبِحَ ا ِر - ٣ .ت َ ِع ُّج و ََت ِ ُ
ال إِلَى قَلْ ِ
ال ب ِ ُط ُم ِّو َها - ٤ .ن َ ْه ٌر

س مَ َس ِ
اك ِن ٱلْعَل ِ ِّي - ٥ .ٱهللُ ِف َوس َِطهَا فَلَنْ تَتَزَ ْعزَ َع .ي ُِعينُهَا ٱهللُ ِعن ْ َد إِقْب َ ِ
ال
َسوَاقِيهِ تُفَ ِّرحُ م َِدينَةَ ٱهللِ ،مَ ْق ِد َ
ت ُْ
ض - ٧ .ر َُّب ْ ُ
ٱل َ ُم .تَزَ ْعزَع ِ
ٱلصبْحِ َ - ٦ .عجَّ ِ
َت ْٱلَمَال ِ ُك .أَع َْطى صَ ْوت َ ُه ،ذَاب َِت ْٱل َ ْر ُ
ٱلنُودِ مَ َعنَا.
ُّ
ضُ - ٩ .م َس ِّكنُ ْ ُ
مَلْجَ ُأنَا إِل َ ُه ي َ ْع ُقوبَ َ - ٨ .ه ُل ُّموا ٱن ْ ُظ ُروا أ َ ْعم َ
َال ٱهللَِ ،كي ْ َ
ٱل ُر ِ
ف َجع ََل ِخرَبًا ِف ْٱل َ ْر ِ
وب
إِلَى أَقْصَ ى ْٱل َ ْر ِ
س َوي َ ْق َطعُ ٱل ُّرمْحَ ْ .ٱل َ ْر َكب َ ُ
ات يُحْ رِ ُقهَا ِبٱلنَّا ِرُ - ١٠ .ك ُّفوا وَٱعْل َ ُموا أَنِّي
ض .ي َْك ِس ُر ٱلْقَ ْو َ
أَنَا ٱهللُ .أَتَعَالَى ب َْيَ ْ ُ
ض - ١١ .ر َُّب ْ ُ
ٱل َم ِ ،أَتَعَالَى ِف ْٱل َ ْر ِ
ٱلنُودِ مَ َعنَا .مَلْجَ ُأنَا إِل َ ُه ي َ ْع ُقوبَ ..
لوقا  12 ،14و24

 ٢وَق َ َ
ت َغ َدا ًء أ َ ْو َع َشا ًء ف َ َل ت َ ْد ُع أَصْ ِدقَاء ََك و ََل إ ِ ْخ َوت َ َ
ال أَي ْ ًضا ل ِ َّل ِذي دَعَاهُ« :إِذَا صَ ن َ ْع َ
ك و ََل أَقْرِب َاء ََك و ََل
ْٱلِيرَا َن ْٱل َ ْغنِيَاءَ ،لِئ َ َّل يَدْعُ َ
ك م َُكافَا ٌة ١٤ ....فَي َ ُكو َن ل َ َ
وك ُه ْم أَي ْ ًضا ،فَت َ ُكو َن ل َ َ
ك ُّ
س ل َ ُه ْم
ٱلطوب َى إ ِ ْذ لَي ْ َ
َحتَّى ي َُكا ُف َ
وكِ ،لَنَّ َ
ك تُ َكافَى ِف قِيَامَةِ ْٱلَبْرَا ِر».
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تأمّ ل  

بعد القلق والصراع مع العاصفة يف البحر ،ظهرت الرعاي ُة السخيّة لسكان اجلزيرة جتاه
أولئك الناجني من الغرق على الشاطئ كشهادة ٍ
ٍ
لعطف ناد ٍر ،يسلِّط الضوء على إنسانيَّتنا
نهتم باألشخاص الذين يعانون من احملن ،فإنَّنا نُظهر
املشتركة .يعلِّمنا اإلجنيل أنَّنا حني ُّ
محبَّة املسيح ذاتَها (متى  .)40 ،25عالو ًة على ذلك ،حني نُظهر مراعا ًة لألش ّد ً
ضعفا
ولألكثر فاق ًة ،فإنَّنا نوافق قلبَنا مع قلب اهلل ،الذي فيه للفقراء مكان ُة الصدارةَّ .
إن ضيافة
الغرباء ،سوا ٌء أكانوا من ثقافةٍ أخرى ،أم ينتمون إلى دي ٍن آخر ،سوا ٌء أكانوا مهاجرين
ٍ
أحب هو اهلل يف ٍ
واحد.
آن
نحب كما َّ
نحب املسيح وأن َّ
أم الجئني ،تعني بالنسبة إلينا أن َّ
إنَّنا ،نحن املسيحيّني ،مدع ُّوون إلى الذهاب يف اإلميان للقاء اآلخر ،مبن فيه ذاك الذي
تصعب علينا محبتُه ،وذلك على صورة محبَّة اهلل للجميع.
الصالة

يا إلهَ اليتامى ،واألرامل والغرباء ،ب َُّث يف قلوبنا اندفاعًا عمي ًقا للضيافة .وافتح عيوننا
وقلوبنا حني تطلب منا إطعامك ،وإكساءك ،وزيارتك من خالل الفقير والضعيف.
اجعل كنائسنا تشارك يف مكافحة اجلوع ،والعطش والعزلة ،ويف رفع احلواجز التي متنعنا
من أن نكون مضيافني للجميع.
نسألك باسم ابنك يسوع ،احلاضر يف أصغر إخوتنا وأخواتنا .آمني.
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اليوم السابع
التحوُّ ل :تغيير قلوبنا ونفوسنا
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 ٣فَجَ َم َع بُولُ ُس َكثِي ًرا مِ َن ٱلْ ُق ْضب َ ِ
ان َوو َ
َض َعهَا عَلَى ٱلنَّا ِر ،ف َ َخرَج ْ
َت مِ َن ْٱلَرَارَة ِ أَفْعَى َون َ ِشب َ ْت ِف
ي َِدهِ ٦ ....وَأَمَّا ُه ْم ف َ َكانُوا يَنْت َ ِظ ُرو َن أَنَّ ُه عَت ِ ٌيد أ َ ْن يَنْتَفِ َخ أ َ ْو ي َْس ُق َط ب َ ْغت َ ًة مَيْتًا .فَإِذِ ٱنْت َ َظ ُروا َكثِي ًرا َورَأَوْا أَنَّ ُه
ض ل َ ُه َش ْي ٌء م ِ
ل َ ْم ي َ ْعرِ ْ
ُض ٌّر ،ت َ َغيَّ ُروا وَقَالُواُ « :ه َو إِل َ ٌه!».

المزمور  137 ،119و144

ُك م ُْستَقِيم ٌَة ١٤٤ ... .عَادِل َ ٌة َشهَادَاتُ َ
ت ي َار َُّب ،وَأَحْ َكام َ
ب َا ٌّر أَن ْ َ
ك إِلَى ٱل َّد ْهرِ .ف َ ِّه ْمنِي فَأَحْ يَا.
م ّتى 1/18و6

ِ ف تِلْ َ
ٱلسمَاو ِ
ٱلساعَةِ تَقَ َّد َم ٱلت ََّلمِ ُيذ إِلَى ي َُسو َع قَائِلِنيَ« :فَمَنْ ُه َو أَع َْظمُ ِف مَل َ ُك ِ
َات؟» ٢ .ف َ َدعَا
وت َّ
ك َّ
ي َُسو ُع إِلَيْهِ وَل َ ًدا وَأَقَامَ ُه ِف و َْس ِط ِه ْمَ ٦ ...ومَنْ أ َ ْعثَرَ أ َ َح َد َه ُؤ َلءِ ٱلصِّ َغا ِر ْٱل ُ ْؤمِنِنيَ بِي ف َ َخي ْ ٌر ل َ ُه أ َ ْن يُع ََّل َق ِف

عُ نُقِهِ حَجَ ُر ٱل َّرحَى َويُ ْغرَ َق ِف ُ َّ
لةِ ٱلْب َحْ رِ.
تأمّ ل  

أدرك َّ
سك ُ
ان اجلزيرة أنَّهم أساؤوا احلكم على بولس ،الذي لم يكنْ مُجرمًا ،وغيَّروا
رأيهمَّ .
إن حدث احليَّة اخلارق قد غيَّر نظرتهم ،وأع َّدهم لتل ِّقي بشارة املسيح على يد
بولس الرسول .يف سعيِنا إلى الوحدة واملصاحلة ،نحنُ مدع ُّوون يف بعض األحيان إلى
إعادة النظر يف طريقة إدراكنا للتقاليد األخرى وللثقافات املختلفة .ويقتضي ذلك حت ُّو ً
ال
مستم ًّرا نحو املسيح من قبل كنائسنا ،لكي َّ
تتعلم َّأل ترى بعد اآلن يف اآلخر تهدي ًدا لها.
وهكذا تتب ّدد رؤيتنا السلبيَّة لآلخر ونتق َّدم نحو الوحدة.
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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الصالة

الكلي القدرة ،نوجِّ ه نحوك قلوبنا النادمة .يف بحثنا الصادق عن حقيقتك،
أيها اإلله
ُّ
طهِّرنا من آرائنا الظاملة نحو اآلخرين واجعل كنائ َسنا تتق َّدم يف الشركة الكنسيَّة.
ساعدنا يف التخلِّي عن مخاوفنا ،كي نُحس َن فه َم بعضنا ً
بعضا ،وكي نُحس َن فهم الغرباء
الذين بيننا بشك ٍل أفضل.
نسألك باسم من هو با ٌّر ،ابنك احلبيب يسوع املسيح .آمني.
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َض َع ي َ َديْهِ
وس َكا َن م ُْض َط ِجعًا ُم ْعت َ ًرى بِحُ َّمى َوسَحْ جٍ  .ف َ َد َخ َل إِلَيْهِ بُولُ ُس وَصَ َّلىَ ،وو َ
فَحَ َد َث أ َ َّن أَب َا بُوبْلِيُ َ

عَلَيْهِ ف َ َشفَاهُ ٩ .فَل َ َّما صَ ا َر َه َذاَ ،كا َن ٱلْبَا ُقو َن ٱلَّ ِذي َن ب ِ ِه ْم أ َ ْمرَ ٌ
اض ِف ْٱلَزِيرَة ِ ي َأْتُو َن َوي ُْشفَ ْو َن ١٠ .فَأ َ ْكرَمَنَا
َه ُؤ َلءِ إ ِ ْكرَام ٍ
َات َكثِيرَ ًة .و ََلَّا أَقْل َ ْعنَا َز َّودُونَا مَا يُحْ تَاجُ إِلَيْهِ.
المزمور  1 ،103و5

ب َا ِر ِكي ي َا ن َ ْف ِسي ٱل َّر َّب ،و َُك ُّل مَا ِف ب ِ
وس ٢ .ب َا ِر ِكي ي َا ن َ ْف ِسي ٱل َّر َّب ،و ََل تَن ْ َس ْي ُك َّل
ٱس َم ُه ٱلْ ُق ُّد َ
َاطنِي لِيُبَا ِر ِك ْ
ك ٤ .ٱلَّ ِذي ي َ ْف ِدي مِ َن ْ ُ
ٱل ْفرَة ِ َحيَات َ ِ
اض ِ
َح َسنَاتِهِ ٣ .ٱلَّ ِذي ي َ ْغفِ ُر ج َِمي َع ُذنُوب ِ ِ
ك .ٱلَّ ِذي ي َْشفِي ُك َّل أ َ ْمرَ ِ
ك.

ٱلَّ ِذي ي َُكلِّ ُل ِ
ك ِبٱل َّرحْ مَةِ وَٱل َّرأْفَةِ ٥ .ٱلَّ ِذي ي ُْشبِعُ ِب ْٱلَيْرِ عُ ْمرَ ِك ،فَيَتَجَ َّد ُد مِث ْ َل ٱلنَّ ْسرِ َشبَاب ُِك.
م ّتى 8-7 ،10

وَفِيمَا أَنْتُ ْم ذَ ِ
ٱلسمَاو ِ
اهبُو َن ْ
ٱكرِ ُزوا قَائِلِنيَ :إِنَّ ُه ق َ ِد ٱقْتَرَبَ مَل َ ُك ُ
َات ٨ .ا ِ ْش ُفوا مَ ْر َضىَ .ط ِّه ُروا بُ ْرصً ا.
وت َّ
أَقِي ُموا مَ ْوتَى .أ َ ْخرِجُ وا َشي َ ِ
اطنيَ .مَجَّ انًا أ َ َخ ْذ ُتْ ،مَجَّ انًا أَع ُْطوا.
تأمّ ل  

ٍ
هذه ال ِق َّص ُة هي مبثابةِ سلسلةٍ من الهدايا املق َّدمَة :استقبل ّ
بعطف
سكان اجلزيرة بولس
ناد ٍر؛ شفى بولس والد بوبليوس ومرضى آخرين .فبينما كان املئتان والستة والسبعون
كل شيءٍ يف العاصفةٍ ،
لإلبحار،زودهم الذين فقدوا َّ
مبؤن وفيرةٍ .إ َّننا،
راكبًا يستعدون
َّ
أيضا أل ْن نُظهر ً
عطفا نادرًا .ولكن ،لكي َّ
املسيحيي ،مدع ُّوون ً
نتمكن من العطاء،
نحن
ِّ
يجب أو ً
َّال أن َّ
نتعلم التل ِّقي ــ التل ّقي من املسيح والتل ِّقي من اآلخرين ،ألنّنا يف غالب
ألجل وحدةِ المسيحيّين
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ّ
ِ
ٍ
أشخاص مختلفني عنَّا ،يعكسون لنا
أفعال محبَّةٍ من قِبَل
محط
األحيان ،جند أنفسنا
كرم رب ِّنا وشفاءه .أجل ،إنّنا مدع ّوون ،نحن الذين ُشفينا من قبل ِّ
الرب ،أن ننقل إلى
اآلخرين ما ّ
تسلمناه وتلقيّناه.
الصالة

أيها اإلل ُه معطي احلياة ،نشكرك على عطيَّة محبَّتك احلنونة ،التي تُه ِّدئُنا وتقوِّينا .نصلِّي
كنائسنا على استعدادٍ دائم لتل ِّقي عطاياك الواحدة تل َو األخرى.
كي تكون ُ
ِ
أعطنا روح الكرم نحو اجلميع يف مسيرة تق ّدمنا معًا على دروب الوحدة املسيحيَّة.
نسألك باسم ابنك ،املالك معك ومع الروح القدس .آمني.
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ٌ
المسكوني
نموذج لالحتفال
>
ُّ
مالحظات أوليّة

ّ
حتتل املراكب حيزًا ها ّمًا يف حياة املالطيّني ،باعتبارهم أ ّم ًة تعيش يف جزيرةٍ .فالقراءات
املختارة لهذا االحتفال تصف الرحلة التي قام بها الرسول بولس يف البحر ،والتي كانت
محفوف ًة باملخاطر .لكنَّ املركب يرمز ً
أيضا إلى املسيرة الصاخبة نحو الوحدة التي يُح ِّققهُا
معًا املسيحيّون .لذا نقترح ،قبل االحتفال ،أن َ
ٍ
ملركب)
مركب (أو صور ٌة كبير ٌة
يوضع
ٌ
يف وسط مكان العبادة الليتورجيّة .ونظ ًرا لطول ِّ
النص وللتعابير البحريَّة املستعملة ،ال
ٍ
بإتقان متميّز .كما ميكن تص ُّور توزيع األدوار
ب ّد من قراءة سفر أعمال الرسل وأن يُعلن
َ
وسائل أخرى جلعل هذا
بني ع َّدة ِ ق َّراء ،وكذلك اللجوء إلى اإلخراج املسرح ّ ِي أو إلى
اإلعالن حيًّا ومالئ ًما.
االحتفال بليتورجيا كلمة اهلل

« وأظهر لنا ُ
أهلها ً
عطفا نادرًا » (أعمال )2 ،28
م :احملتفل
ج :اجلماعة
ق :القارئ
ترنيمة الدخول

املسكوني للصالة
أثناء الترنيم ،يدخل الرؤساء الدين ُّيون وممثّ ِلوهم إلى املكان الذي يجري فيه االحتفال
ِّ
ٌ
مساعد يحمل الكتاب املق َّدس الذي يتص ّدر يف وسط اجلماعة
من أجل وحدة املسيحيِّني.فيت َّقدمهم

امللتئمة للصالة والعبادة.
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كلمة ترحيب

م  :لتكن نعم ُة ربّنا يسوع املسيح ،ومحب ُة اهللِ ،وشرك ُة الرو ِح القدس ،مع جميعكم.
ج  :ومعك ً
أيضا.
م 	:إخوتي وأخواتي األع َّزاء يف املسيح ،ها نحن قد اجتمعنا لنُصلِّ َي من أجل وحدة
املسيحيِّني ،ومن أجل املصاحلة يف العالم .فاالنقسامات بني املسيحيِّني موجود ٌة
ٍ
احلزن الكبيرٍ ،ألنّها مخالِفَ ٌة إلرادة اهلل .إننا نؤمن
منذ قرون ،وهي مدعا ٌة إلى
بق ّ َوة الصالة .لذلك ِّ
باالتاد مع مسيحيِّي العالم قاطب ًة ،نق ِّدم صلواتنا ألجل هذه
الوحدة املنظورة ،ساعني إلى ّ
تخطي ما يُف ِّرق بيننا.
هذا العام ،أُع َّد ْت موا ُّد أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيِّني ،من قِبل اجلماعات
املسيحيَّة يف جزيرة مالطا ،حيث تاريخ املسيحيَّة يعود إلى زمن الرسل .فالق ِّديس بولس،
املسيحي ،قد رسا يف مالطا حوالي سنة  60م.
رسول األمم ،حسب ما ورد يف التقليد
ِّ
هذا احلدث الزاخر الذي ر َعت ْه العناي ُة اإللهيّ َ ُة قد نُقِل إلينا يف الفصلني األخيرين من أعمال
الرسل.
يصف لنا هذا املقطع من العهد اجلديد بدايات املسيحيَّة يف مالطا ،وهي ٌ
بلد صغي ٌر مؤلَّ ٌف
من جزيرتني رئيسيَّتني آهلتني ،هما مالطا وغوزو ،ومن كثيرٍ من اجلزر الصغيرة األخرى
اجلنوبي لصقلِّية وأفريقيا
يف قلب البحر األبيض املتوسط ،يف منتصف الطريق بني الطرف
ِّ
الشماليَّة .تقع تلك األرض املذكورة يف الكتاب املق َّدس على مفترق احلضارات،
والثقافات والديانات.
ِ
ترتكز صلواتنا وتأمُّالتنا ،خالل أسبو ِع الصالة من أجل وحدة املسيحيِّني هذه السنة،
ُ
ْ
غرقت سفينتهم« :وأظهر لنا
سكان اجلزيرة ألولئك الذين
على الضيافة التي أظهرها
ُ
أهلها ً
عطفا نادرًا» (أعمال الرسل .)2 ،28 :فلتراف ْقنا احملب ُة واالحترا ُم اللذان نظهرهما
لبعض ،فيما نصلِّي ألج ِل وحدة املسيحيّني على امتداد السنة ّ
ٍ
كلها.
اليوم بعضنا
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ٌ
ابتهال إلى الروح القدس

م  :رو َح احملبَّة ،حُ َّل على هذه اجلماعة ُ
وامك ْث بيننا.
جَ :
تعال ،أ ُّيها الروح القدس !
م  :رو َح الوحدة ،أ ِرنا الطريق املؤ ِّد َي إلى وحدة املسيحيِّني.
جَ :
تعال ،أ ُّيها الروح القدس !
م  :رو َح الضيافة ،علِّمنا أن نكون مِضيافني.
جَ :
تعال ،أ ُّيها الروح القدس!
اغرس فينا موقف االحترام جتاه ِّ
ُّ
كل الذين نلتقي بهم.
التحن،
م  :رو َح
ْ
جَ :
تعال ،أ ُّيها الروح القدس!
م  :رو َح الرجاء ،ساع ْدنا كي نتج َّردَ من ِّ
املسكوني.
كل ما يُعيق مسيرتنا
َّ
جَ :
تعال ،أ ُّيها الروح القدس!
صالة الغفران والمُ صالحة

رب ،اغف ْر لنا خطايانا املاضية ،الناجمة من عدم الثقة ومن ًأذى سبَّب ُه املسيح ُّيون
م 	:يا ُّ
التابعون للكنائس والتقاليد املختلفة ُ
بعضهم لبعض.
رب ارحم
ج  :يا ُّ
الظلمات ً
رب ،اغف ْر لنا بقاءَنا يف ُّ
بدال من البحث عن الدرب الذي يقودنا إلى
م  :يا ُّ
رب ،النو ُّر ُّ
احلق الوحيد.
النور ،ألنَّك أنت ،يا ُّ
رب ارحم
ج  :يا ُّ
وقلة رجائِنا الراسخَّ ،
رب ،اغف ْر لنا َّقلة إميانِناَّ ،
وقلة مح َّبتنا الصادقة.
م  :يا ُّ
ج  :يا ُ
رب ارحم
رب ،اغف ْر لنا اآلالم واحلرمان والقلق الذي َن كبَّدناهم لآلخرين.
م 	:يا ُّ
رب ارحم
ج  :يا ُّ
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الصالة
ِ
أسبوع ّ

47

رب ،اغف ْر لنا انعزالنا وبقاءنا ال مبالني ً
بدال من أن نَظهر مضيافني جتاه اجلميع،
م  :يا ُّ
وبشك ٍل ٍّ
خاص جتاه الغرباء والالجئني.
رب ارحم
ج  :يا ُّ
ٌ
حنون ،صبورٌ ،وكثير الرحمة .ترتفع رحمتُه على خائفيه .كبُعد
م « :ال َّر ُّب رحومٌ،
املشرق من املغرب ،يُبعد عنا معاصينا» (املزمور 11 .8 ،103ـ .)12
ج  :آمني.
(ترنيمة وتسبيح)
إعالن كلمة اهلل

م:
ج:
م:
ج:

افتح قلوبنا وأذهاننا لكي نتل َّقى كلمتك.
أبا السماءْ ،
كلماتك روحٌ وحيا ٌة!
أعطنا أن ننم َو معًا يف الوحدة واحملبَّة.
كلمتُك مصباحٌ يُنير دربنا!

القراءة األولى من سفر أعمال الرسل 10 ،28-18 ،27

َوإ ِ ْذ ُكنَّا ِف ن َ ْوءٍ عَن ِ ٍ
يفَ ،جع َُلوا يُفَ ِّر ُغو َن ِف ٱلْ َغ ِد  .و َِف ٱلْي َ ْو ِم ٱلثَّال ِ ِ
ث َرمَيْنَا بِأَي ْ ِدينَا أَث َ َ
ٱلسفِينَةَِ   .وإ ِ ْذ ل َ ْم
اث َّ
ٱلش ْم ُس و ََل ٱل ُّنجُ و ُم ت َ ْظ َه ُر أَيَّامًا َكثِيرَ ًة ،و ْ
ت َ ُك ِن َّ
س بِقَلِي ٍل ،ٱنْتُزِ َع أ َ ِخي ًرا ُك ُّل َرجَاءٍ ِف َنَاتِنَا.
َٱشت َ َّد عَلَيْنَا ن َ ْو ٌء لَي ْ َ
ف بُولُ ُس ِف و َْس ِط ِه ْم وَق َ َ
«كا َن يَنْب َ ِغي أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
الَ :
فَل َ َّما حَصَ َل صَ ْو ٌم َكثِي ٌرِ ،حينَئ ِ ٍذ وَق َ َ
َال أ َ ْن تُ ْذ ِعنُوا لِي ،و ََل
َٱلَ َسارَةِ  .و ْ
ٱلضرَ ِر و ْ
َٱل َن أُن ْ ِذر ُُك ْم أ َ ْن تُ َس ُّرواِ ،لَنَّ ُه َل ت َ ُك ُ
يت ،فَت َ ْسل َ ُموا مِنْ َه َذا َّ
تُ ْقلِعُوا مِنْ ِكرِ َ
ون َخ َسا َر ُة

سو ِ
ف بِي َه ِذه ِ َّ
ٱلسفِينَةَ ِ
  .لَنَّ ُه وَق َ َ
ن َ ْف ٍ
ٱلليْلَةَ م ََل ُك ْٱلِلَهِ ٱلَّ ِذي أَنَا ل َ ُه وَٱلَّ ِذي أ َ ْعبُ ُدهُ  ،قَائ ِ ًل:
َاح َدة ٍ مِن ْ ُك ْم ،إ ِ َّل َّ
َك  .ل ِ َذل ِ َ
ك ٱهللُ ج َِمي َع ْٱل ُ َسافِرِي َن مَع َ
ف أَمَا َم قَيْصَ رََ .و ُهوَذَا ق َ ْد َو َهب َ َ
َل ت َ َخ ْف ي َا بُولُ ُس .يَنْب َ ِغي ل َ َ
ك أ َ ْن تَقِ َ
ك
سُ ُّروا أ َ ُّيهَا ٱل ِّرج ُ
يل لِي  .وَل َ ِكنْ َل بُ َّد أ َ ْن نَقَ َع عَلَى َجزِيرَة ٍ
ون َه َك َذا َكمَا ق ِ َ
َالِ ،لَنِّي أُومِنُ ِبٱهلل ِ أَنَّ ُه ي َُك ُ
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ٱلليْل َ ُة ٱل َّرابِعَةَ ع َْشرَةََ ،ونَحْ نُ نُحْ م َُل تَائ ِ ِهنيَ ِف ب َحْ رِ أ َ ْد ِري َاَ ،ظنَّ ٱل ُّنوتِيَّ ُة ،نَحْ َو نِصْ ِ
ف َّ
ت َّ
»فَل َ َّما َكان َ ِ
ٱللي ْ ِل،
س ع َْشرَة َ
أَنَّهُمُ ٱقْتَرَبُوا إِلَى ب َ ّرٍ  .فَقَاسُ وا َو َو َج ُدوا ِع ْشرِي َن قَامَ ًة .و ََلَّا م ََض ْوا قَل ِ ًيل قَاسُ وا أَي ْ ًضا ف َ َو َج ُدوا َخ ْم َ

قَامَ ًةَ   .وإ ِ ْذ َكانُوا ي ََخا ُفو َن أ َ ْن يَقَعُوا عَلَى مَو ِ
َاض َع صَ ْعبَةٍَ ،رمَ ْوا مِ َن ْٱل ُ َؤ َّخرِ أ َ ْرب َ َع مَرَ ٍ
اس ،و ََكانُوا ي َْط ُلبُو َن
ٱلسفِينَةِ ،وَأَنْزَلُوا ٱلْقَا ِربَ إِلَى ٱلْب َحْ رِ ب ِ ِع َّلةِ أَنَّ ُه ْم
أ َ ْن ي َِصيرَ ٱلنَّهَارُ  .و ََلَّا َكا َن ٱل ُّنوتِيَّ ُة ي َْط ُلبُو َن أ َ ْن ي َ ْه ُربُوا مِ َن َّ

اس َي مِ َن ْٱلُقَ َّدمِ  ،ق َ َ
ُمزْمِعُو َن أ َ ْن َيُ ُّدوا مَرَ ِ
ٱلسفِينَةِ فَأَنْتُ ْم
ال بُولُ ُس لِقَائ ِ ِد ْٱلِئَةِ وَٱلْع َْس َكرِ« :إ ِ ْن ل َ ْم يَب ْ َق َه ُؤ َلءِ ِف َّ
وا»  .حينَئ ِ ٍذ ق َ َط َع ٱلْع َْس َك ُر ِحب َ َ
ِ
ال ٱلْقَا ِر ِب َوتَرَ ُكو ُه ي َْس ُق ُطَ   .و َحتَّى قَارَبَ أ َ ْن ي َِصيرَ ٱلنَّهَا ُر
َل ت َ ْق ِدرُو َن أ َ ْن تَنْجُ
َكا َن بُولُ ُس ي َْط ُل ُب إِلَى ْٱلَ ِمي ِع أ َ ْن يَتَنَاوَلُوا َطعَامًا ،قَائ ِ ًلَ « :ه َذا ُه َو ٱلْي َ ْو ُم ٱل َّراب ِ َع َع َشرَ ،وَأَنْتُ ْم ُمنْت َ ِظ ُرو َن
َل تَزَالُو َن صَ ائ ِ ِمنيَ ،وَل َ ْم تَأْ ُخ ُذوا َشيْئًا  .ل ِ َذل ِ َ
ك أَلْت َ ِم ُس مِن ْ ُك ْم أ َ ْن تَتَنَاوَلُوا َطعَامًاِ ،ل َ َّن َه َذا ي َُك ُ
ون مُفِي ًدا

َاح ٍد مِن ْ ُك ْم»  .و ََلَّا ق َ َ
سو ِ
لِنَجَ ات ِ ُك ْمِ ،لَنَّ ُه َل ت َ ْس ُق ُط َش ْعرَ ٌة مِنْ رَأ ْ ِ
ال َه َذا أ َ َخ َذ ُخب ْ ًزا َو َش َكرَ ٱهلل َ أَمَا َم ْٱلَ ِميعِ،
ٱلسفِينَةِ ج َِميعُ ْٱلَن ْ ُف ِ
س
و ََك َّسرَ ،وَٱبْت َ َدأ َ ي َأْ ُك ُل  .فَصَ ا َر ْٱلَ ِميعُ م َْس ُرو ِري َن وَأ َ َخ ُذوا ُه ْم أَي ْ ًضا َطعَامًا  .و َُكنَّا ِف َّ

مِئَت َ ْيِ و َِستَّ ًة َو َسب ْ ِعنيَ.
و ََلَّا َشبِعُوا مِ َن َّ
ٱلسفِينَةَ َطا ِر ِحنيَ ْٱلِن ْ َطةَ ِف ٱلْب َحْ رِ  .و ََلَّا صَ ا َر ٱلنَّهَا ُر ل َ ْم ي َُكونُوا
ٱلطعَا ِم َطفِ ُقوا ي َُخ ِّف ُفو َن َّ
ض ،وَل َ ِكنَّ ُه ْم أَبْصَ ُروا َخلِيجً ا ل َ ُه َش ِ
ي َ ْعرِ ُفو َن ْٱل َ ْر َ
ٱلسفِينَةَ إ ِ ْن أ َ ْم َكن َ ُه ْم  .فَل َ َّما
اط ٌئ ،فَأَجْ َمعُوا أ َ ْن ي َ ْدفَعُوا إِلَيْهِ َّ
نَزَعُ وا ْٱلَرَ ِ
اس َي تَا ِر ِكنيَ إِيَّا َها ِف ٱلْب َحْ رَِ ،وح َُّلوا ُرب َُط ٱل َّد َّفةِ أَي ْ ًضاَ ،رفَعُوا قِلْعًا لِل ِّريحِ ٱلْهَابَّةِ ،وَأَقْب َ ُلوا إِلَى

ٱلش ِ
ٱلسفِينَةََ ،فٱ ْرت َ َكزَ ْٱلُقَ َّد ُم وَلَب ِ َ
َّ
ث َل يَتَحَ َّر ُك.
اط ِئَ   .وإ ِ ْذ وَقَعُوا عَلَى مَ ْو ِض ٍع ب َْيَ ب َحْ رَي ْ ِنَ ،ش َّط ُطوا َّ
وَأَمَّا ْٱل ُ َؤ َّخ ُر ف َ َكا َن يَنْحَ ُّل مِنْ عُ ن ْ ِ
ف ْٱل َ ْموَاجِ  .ف َ َكا َن رَأ ْ ُي ٱلْع َْس َكرِ أ َ ْن ي َ ْقتُ ُلوا ْٱل َ ْسرَى لِئ َ َّل ي َْسبَحَ أَح ٌَد مِن ْ ُه ْم

فَي َ ْه ُربَ   .وَل َ ِكنَّ قَائ ِ َد ْٱلِئَةِ ،إ ِ ْذ َكا َن يُرِي ُد أ َ ْن ي َُخلِّ َ
س ،مَن َ َع ُه ْم مِنْ َه َذا ٱل َّرأ ْ ِي ،وَأَمَرَ أ َ َّن ٱلْقَادِ ِري َن
ص بُولُ َ
ٱلسبَاحَةِ ي َ ْرمُو َن أَن ْ ُف َس ُه ْم أَو ًَّل فَي َ ْخ ُرجُ و َن إِلَى ٱلْب َ ِّر  ،وَٱلْبَاقِنيَ ب َ ْع ُض ُه ْم عَلَى أَلْوَا ٍح َوب َ ْع ُض ُه ْم عَلَى ق ِ َط ٍع
عَلَى ِّ
ٱلسفِينَةِ .فَه ََك َذا َح َد َث أ َ َّن ْٱلَ ِمي َع َن َ ْوا إِلَى ٱلْب َ ِّر و ََلَّا َن َ ْوا َو َج ُدوا أ َ َّن ْٱلَزِيرَة َ تُ ْدعَى مَل ِ َ
يطةَ  .فَقَ َّد َم
مِ َن َّ
أَه ُْلهَا ٱلْبَرَابِرَ ُة لَنَا إِحْ َسانًا َغيْرَ ْٱل ُ ْعتَادِِ ،لَنَّ ُه ْم أَوْق َ ُدوا نَارًا وَقَب ِ ُلوا ج َِمي َعنَا مِنْ أَجْ ِل ْٱل َ َطرِ ٱلَّ ِذي أَصَ ابَنَا وَمِنْ
أَجْ ِل ٱلْب َ ْردِ.فَجَ َم َع بُولُ ُس َكثِي ًرا مِ َن ٱلْ ُق ْضب َ ِ
ان َوو َ
َض َعهَا عَلَى ٱلنَّا ِر ،ف َ َخرَج ْ
َت مِ َن ْٱلَرَارَة ِ أَفْعَى َون َ ِشب َ ْت ِف
ضَ :
ش ُمع ََّل ًقا بِي َ ِدهِ ،ق َ َ
ي َِدهِ  .فَل َ َّما رَأَى ٱلْبَرَابِرَ ُة ٱلْوَحْ َ
ال ب َ ْع ُض ُه ْم لِب َ ْع ٍ
«ل بُ َّد أ َ َّن َه َذا ْٱلِن ْ َسا َن قَات ِ ٌل ،ل َ ْم ي َ َد ْع ُه

ض ُه َو ٱلْوَحْ َ
ٱلْ َع ْد ُل ي َحْ يَا وَل َ ْو َنَا مِ َن ٱلْب َحْ رِ» .فَنَفَ َ
ش إِلَى ٱلنَّا ِر وَل َ ْم يَت َ َض َّر ْر ب ِ َش ْيءٍ رَدِ ّ ٍي  وَأَمَّا ُه ْم ف َ َكانُوا
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ض ل َ ُه َش ْي ٌء م ِ
يَنْت َ ِظ ُرو َن أَنَّ ُه عَت ِ ٌيد أ َ ْن يَنْتَفِ َخ أ َ ْو ي َْس ُق َط ب َ ْغت َ ًة مَيْتًا .فَإِذِ ٱنْت َ َظ ُروا َكثِي ًرا َورَأَوْا أَنَّ ُه ل َ ْم ي َ ْعرِ ْ
ُض ٌّر،
ت َ َغيَّ ُروا وَقَالُواُ « :ه َو إِل َ ٌه!» .و ََكا َن ِف مَا َح ْو َل ذَل ِ َ
وس.
ٱس ُم ُه بُوبْلِيُ ُ
ك ْٱل َ ْو ِض ِع ِضي َ ٌاع ِلُقَ َّد ِم ْٱلَزِيرَة ِ ٱلَّ ِذي ْ
وس َكا َن م ُْض َط ِجعًا ُم ْعت َ ًرى بِحُ َّمى َوسَحْ جٍ .
فَه ََذا قَبِلَنَا وَأ َ َضافَنَا ِبُ َل َطفَةٍ ث َ َلثَةَ أَيَّامٍ  .فَحَ َد َث أ َ َّن أَب َا بُوبْلِيُ َ
ف َ َد َخ َل إِلَيْهِ بُولُ ُس وَصَ َّلىَ ،وو َ
َض َع ي َ َديْهِ عَلَيْهِ ف َ َشفَاهُ  .فَل َ َّما صَ ا َر َه َذاَ ،كا َن ٱلْبَا ُقو َن ٱلَّ ِذي َن ب ِ ِه ْم أ َ ْمرَ ٌ
اض ِف
ْٱلَزِيرَة ِ ي َأْتُو َن َوي ُْشفَ ْو َن  .فَأ َ ْكرَمَنَا َه ُؤ َلءِ إ ِ ْكرَام ٍ
َات َكثِيرَ ًة .و ََلَّا أَقْل َ ْعنَا َز َّودُونَا مَا يُحْ تَاجُ إِلَيْهِ.

م :كالم الرب.
ج :الشكر هلل.

قراءة من المزمور 9-8 ،107؛ 22-19؛ 32-28

نفسا جائع ًة خي ًرا
نفسا مشتهي ًة ومألَ ً
فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم ألنه أشبع ً
الالزمة:

ه َّدأ َ ال َّر ُّب العاصفة فسكن َ ْت ،واألمواج س ََكت َ ْت صرخوا إلى ال َّر ِّب يف ضيقهمَّ ،
فخلصهم من شدائدهم
أرسل كلمته فشفاهمَّ ،
وجناهم من التهلكة.
الالزمة:

ه َّدأ َ ال َّر ُّب العاصفة فسكن َ ْت ،واألمواج س ََكت َ ْت يص ُرخون إلى ِّ
الرب يف ضيقهم ،ومن شدائدهم يخلصهم
ُ
وتسكت أمواجُ ها فيفرحون ألنَّهم هدأوا ،فيَهديهم إلى املرفإ الذي يريدونه.
يه َّدئ العاصفة فتسكن،
الالزمة:

الرب على أمانته وعجائبه لبني آدم وليرفعوه
ه َّدأ َ ال َّر ُّب العاصفة فسكن َ ْت ،واألمواج س ََكت َ ْت فليحْ ُمدوا َّ
يف مجمع الشعب ،وليسبحوه يف مجلس املشايخ.
الالزمة:

ه َّدأ َ ال َّر ُّب العاصفة فسكن َ ْت ،واألمواج س ََكت َ ْت.
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أ َ ِخي ًرا َظ َهرَ ل ِ ْلَ َح َد َع َشرَ َو ُه ْم ُمت َِّكئُو َنَ ،و َوب ََّخ َع َد َم إِميَان ِ ِه ْم وَق َ َسا َوة َ ُق ُلوب ِ ِه ْمِ ،لَنَّ ُه ْم ل َ ْم يُصَ ِّد ُقوا ٱلَّ ِذي َن
ن َ َظ ُرو ُه ق َ ْد قَامَ  .وَق َ َ
ال لَهُمُ  « :ٱ ْذ َهبُوا إِلَى ٱلْعَال َ ِم أَجْ َم َع و ْ
َٱكرِ ُزوا ِب ْٱل ِ ْنِي ِل لِلْ َخلِيقَةِ ُكلِّهَا  .مَنْ آمَ َن

ٱلشي َ ِ
َات تَتْبَعُ ْٱل ُ ْؤمِنِنيَ :ي ُْخرِجُ و َن َّ
صَ ،ومَنْ ل َ ْم يُ ْؤمِنْ يُ َد ْنَ   .و َه ِذه ِ ْٱلي ُ
وَٱ ْعت َ َم َد َخل َ َ
ٱس ِمي،
اطنيَ ِب ْ
َويَت َ َك َّل ُمو َن بِأَلْ ِسنَةٍ ج َِدي َدةٍ  .ي َحْ ِم ُلو َن َحيَّ ٍ
اتَ ،وإ ِ ْن َشرِبُوا َشيْئًا ُمِيتًا َل ي َُض ُّر ُه ْمَ ،وي ََضعُو َن أَي ْ ِدي َ ُه ْم عَلَى

ْٱل َ ْر َ
س َعنْ َيِنيِ ٱهللِ  .وَأَمَّا ُه ْم ف َ َخرَجُ وا و ََكرَ ُزوا
ٱلسمَاءَِ ،وجَل َ َ
ض» ثُ َّم إ ِ َّن ٱل َّر َّب ب َ ْع َدمَا َك َّل َمهُمُ ٱ ْرتَفَ َع إِلَى َّ
ان ،وَٱل َّر ُّب ي َ ْعم َُل مَ َع ُه ْم َويُثَبِّ ُت ٱلْ َك َل َم ِب ْٱلي ِ
ِف ُك ِّل م ََك ٍ
َات ٱلتَّابِعَةِ .آمِنيَ.

م :كالم الرب.
ج :الشكر هلل.

يلي إعالن اإلجنيل فترة تأمُّل أو ٌ
عظة قصير ٌة
ترنيمة
ّ
القسطنطيني
النيقاوي –
تالوة قانون اإليمان
ّ

م 	:إخوتي وأخواتي األع َّزاءِّ ،
باالتاد مع ِّ
الرب يسوع املسيح ،لنعلنْ إميانَنا املشترك
باإلله الواحد ،اآلب ،واالبن والروح القدس.
ِ
ٍ
ج 	:نؤمنُ بإلهٍ
ضابط الكل ،خال ِق السماءِ واألرضِّ ،
واحد ِ
كل ما يُرى وما
اآلب
ٍ
قبل ِّ
اآلب َ
واحد يسو َع املسيح ،إب ِن اهلل الوحيد ،املولودِ من ِ
ٍّ
كل
وبرب
ال يُرى.
نفس ُه
الدهور ،نو ٍر من نور ،إلهٍ ح ٍق من إلهٍ حق ،مولودٍ غير مخلوق ،له اجلوه ُر ُ
مع اآلب ،الذي به كان ُّ
كل شيء ،ذاك الذي من أجلِنا نحنُ البشر ،ومن أج ِل
ِ
ِ
القدس من مرمي العذراء،
خالصنا ،نزل من السماوات ،وجت ّ َس َد متأنِّساً بالرو ِح
ِ
ُ
الثالث كما يف
وصلِبَ عنا يف عهد بيالطس بونطيوس ،وتألَّم ،و ُقبرَ ،وقا َم يف اليو ِم
س عن ميني اآلب ،ويجيء أيضاً ٍ
ِ
مبجد ليدي َن
الكتب،
وصع َد إلى السماوات ،وجل َ َ
ِ
القدس ِّ
الرب احمليي ،املنبثق من
األحياء واألموات ،ولن يكو َن مللكه نهاية .وبالرو ِح
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اآلب ،املسجودِ له واملمجَّ ِد مع اآلب واالبن ،الناطق باألنبياء .وبكنيسةٍ واحدةٍ،
ونعترف مبعموديَّةٍ واحدة ٍ ملغفرة اخلطايا وننتظ ُر قيامةَ
ُ
مق َّدسةٍ ،جامعةٍ ،رسوليَّة.
املوتى ،وحياة الدهرِ اآلتي .آمني
صالة المؤمنين الجامعة
أثناء صالة املؤمنني ،تُرفع ثمانية مجاديف (أو من الورق املق َّوى على شكل مجداف) أمام اجلماعة من
قبل مؤمنني من كنائس مختلفة .يُسجَّ ل على ِّ
كل من هذه املجاديف كلمة من الكلمات التالية :املصاحلة،

االستنارة ،الرجاء ،الثقة ،القوة ،الضيافة ،االهتداء ،الكرم .ويسبق َّ
كل دعاءٍ تقدم ُة املجداف وتليه فترة
ثم يوضع يف املركب أو بالقرب منه.
صالة ٍ صامتةٍّ .

م 	:ال نستطيع أ ْن جنابه وحدنا عواصف احلياة .تتق َّدم املراكب حني يُج ِّدف اجلميع معًا.
أمام الصعوبات ،فلنتع َّر ْف على حاجتنا للتجدبف معًا ولتوحيد جهودنا .فلنُ ِّ
صل.

أثناء الصالة الصامتة ،يُق َّدم املجداف األول (املصاحلة) ،ثم املجاديف األخرى.

الكلي الصالحِ ،
ْ
جرحت كنائسنا ،والتي
إشف ذكريات املاضي األليمة التي
م 	:أ ُّيها اإلله
ُّ
تبقيها منقسمة.
ج  :أص ِغ إلى صالتنا وأعطنا املصاحلة.
الكلي الصالح ،علِّمنا أن نتبع خطى املسيح ،الذي هو النور ّ
احلق.
م  :أيها اإلله
ُّ
ج  :أص ِغ إلى صالتنا وأعطنا االستنارة.
الكلي الصالح ،ثبِّ ْت ثقتنا بعنايتك اإللهيَّة حني نشعر بأنَّنا تائهون يف عواصف
م  :أيها اإلله ُّ
احلياة.
ج  :أص ِغ إلى صالتنا ِ
وأعطنا الرجاء.
الكلي الصالح ،حو ِِّل انقساماتِنا الكثيرة إلى انسجام ،وعد َم ثقتِنا إلى ٍ
قبول
م 	:أيها اإلله
ُّ
متبادَل  .
ج  :أص ِغ إلى صالتنا ِ
وأعطنا الثقة.
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الكلي الصالحِ ،
أعطنا الشجاعةَ ِ
لقول احلقيقة بعدالةٍ ومحبَّة.
م  :أ ُّيها اإلله
ُّ
ج  :أص ِغ إلى صالتنا ِ
وأعطنا الق َّوة.
الكلي الصالحِّ ،
حط ِم العوائق املرئيَّة وغير املرئيَّة التي متنعنا من استقبال إخوتنا
م :أ ُّيها اإلله ُّ
وأخواتنا الذين هم يف خطر أو يف فاقة.
ج  :أص ِغ إلى صالتنا ِ
وأعطنا معنى الضيافة.
الكلي الصالح ،غيِّر قلوب َنا وقلب جماعاتِنا املسيحيَّة كي نصبحَ دعاةَ شفائك لنا.
م  :أ ُّيها اإلله ُّ
ج  :أص ِغ إلى صالتنا ِ
وأعطنا االهتداء.
وافتح
افتح عيوننا كي نرى اخلليقة بأسرِها كعطيّ َةٍ منك،
م 	:أيها اإلله
ْ
الكلي الصالحْ ،
ُّ
أيدينا كي نتقاس َم ثمارها يف روح التعاضد.
ج  :أص ِغ إلى صالتنا ِ
وأعطنا الكرم.
الصالة الربيّة

م ُ :متَّحدين بيسوع املسيح ،لنستذكر معًا الصالة التي َّ
علمنا إياها:
ج 	:أبانا الذي يف السماوات ليتق َّدس اس ُم َك ،ليأْ ِت ملكوتُ َك ،لتكنْ مشيئتُ َك ،كما يف
َ
السماءِ
كذلك على األرضُ .خبزَنا الضروريَّ للحياة ِ
أعطنا اليوم .واغف ْر لنا ذنوب َنا،
ألن َ
كما نغف ُر نحن أيضاً لل ُم ْذنبني إلينا .وال تُدخلْنا يف جتربةٍ ،لكن جنِّنا من الشريرَّ .
لك
امل ُ َ
لك ،والقدرة واملجد ،إلى األبد.
آمني.
	استقبل َّ
فلنغتبط ُّ
َ
ْ
ان مالطا بولس ورفاقه وأظهروا لهم ً
سك ُ
كلنا معًا
عطفا نادرًا.
م:
ولنساه ْم يف بناء السالم ،الذي هو عطي ُة من املسيح.
م 	:جنتمع اليوم مسيحيِّني ،أي تالميذ وإخوة ،نصبو جميعنا إلى وحدة املسيحيِّني.
فلنج ّدد معًا التزامنا بالعمل يف سبيل حتقيق هذا الهدف املشترك.
(صالة صامتة)
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م 	:فليجعلْنا اإلل ُه اآلب ،الذي دعانا من الظلمات إلى النور ،شهو ًدا حقيقيِّني للنور.
ج  :آمني.
ِ
	:فليعطنا اإلل ُه االبنُ  ،الذي فدانا بدمه الثمني ،الق َّوة َ
َ
لنقتدي مبثاله من خالل خدمة
م
اآلخرين.
ج :آمني.
الرب الذي يعطي احلياة ،لنواجهَ َ
غرق احلياة ويجعلَنا
م  	:فليُثَبِّت ْنا اإلل ُه الروح القدسُّ ،
نصل إلى شاطئ اخلالص.
ج  :آمني.
باركنا اهللُ
ِ
م  	:فليُ ْ
وليحمنا
الكلي القدرة والرحيم ،اآلب ،واالبن والروح القدس،
ُّ
اآلن وإلى األبد.
فلنذهب وننشر معًا عجائبَ محبَّة اهلل!
ج:
ْ
آمني! هللويا ! آمني!
ترنيمة اخلتام
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>نصوص أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحي ِّين
لسنة 2020
إعداد الكنائس في مالطا

متّ اختيار الكنائس املسيحيّة يف مالطا لوضع نصوص أسبوع الصالة من أجل وحدة
املسيحيِّني لعام  .2020يف سبتمبر من عام  ،2017طلب مجلس األساقفة الكاثوليك
املسكوني يف مالطا (مسيحيّون معًا) من األسقف هيكتور شي ِّري تشكيل جلنة
واملجلس
ّ
مسكونيَّةٍ تقوم بإعداد هذه النصوص.
املسكوني يف
نتوجّ ه بالشكر إلى مجلس األساقفة الكاثوليك ،وإلى أعضاء املجلس
ِّ
مالطا ،وإلى ِّ
كل الذين ساهموا يف إعداد هذه النصوص:
البروفسور هيكتور شي ّري ــ ّومنسقها بالنيابة عن مؤمتر أساقفة
منظم جلنة التحرير
ِّ
املسكوني  ،ورئيس اللجنة األبرشيَّة للحركة املسكونيَّة  ،ونائب
مالطا ،رئيس املجلس
ِّ
عميد كليَّة الالهوت جلامعة مالطا الكاثوليكيّة؛
السيدة دوريان بوتيجيغ ،سكرتيرة جلنة التحرير ،عضو اللجنة األبرشيّ َة للحركةاملسكونيَّة؛
البروتستانتي كيم هيرست ،راعي كنيسة القديس إندراوس املثوذيّة لإليقوسيّني
القس
 ّّ
(الفاليت)؛
السيدة (إليزابيت لوكهيد ،عضو مجلس كاتدرائيَّة القديس بولس األنغليكانيّة(الفاليت)؛
األسقف جوزيف أتَّار ،نائب األبرشيّة لشؤون العلمانيِّني واحلركة املسكونيّة (أبرشيةغوزو)؛
السيد نورمان ألكساندر ،عضو كنيسة القديس إندراوس للسكوتالنديِّني (الفاليت)؛ألجل وحدةِ المسيحيّين
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 رئيس املجلس سيمون غودفري ،املسؤول عن كاتدرائيّة القديس بولس (الفاليت)؛منسقة مجموعة تيزيه يف مالطا؛
 د .باتريسيا ميكاليفِّ ، السيدة جوديت بوغ ،من الكنيسة األنغليكانيَّة يف غوزو؛الش َّماس املساعد ـ أليكسندر كوريشيف ،عضو رعيَّة الق ِّديس بولس األرثوذكسيَّةالروسيَّة؛
األرشمندريت ناتنايل فيليزاكيس ،خوري رعيَّة الق ِّديس جاورجيوس للروماألرثوذكس؛
 األب إيونوط إفتيميا ،خوري رعيَّة الق ِّديس يوحنَّا املعمدان األرثوذكسيَّة الرومانيَّة؛ السيد نويل كوشي ،ممثّل اجلماعة اإلجنيليّة اللوتريّة (الفاليت)؛ الدكتور أوريليو موليه ستاغنو ،عض ٌو يف اللجنة األبرشيَّة للحركة املسكونيَّة.اجتمعت هذه اللجنة احملليَّة يف املدرسة اإلكليريكيَّة الكبرى يف تل فيرتو  -رباط (مالطا)،
ثم ق ّدمت جلنة
يف  12فبراير ،و 15مارس ،و 20أبريل و  11مايو من عام ّ .2018
الصياغة املالطيّة هذه النصوص املع ّدة إلى املجموعة الدوليَّة املؤلَّفة من ممثِّلني عن املجلس
ِّ
العاملي ،يف االجتماع املنعقد من
الباباوي لتعزيز وحدة املسيحيِّني ومن مجلس الكنائس
ّ
 13إلى  18سبتمبر  .2018وقد سنحت الفرصة لهؤالء ،باإلضافة إلى لقاء أعضاء
املسكوني و املطران سيكلونا ،والسفير
جلنة الصياغة احملليّة ،اللقاء مع أعضاء املجلس
ُّ
الباباويّ يف مالطا ،األسقف أليكسندرو ديريكو.
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> الئحة بالمواضيع المعتمدة من سنة  1968إلى 2020

بدأ َ
ُ
التعاون رسميًّا يف سنة  1968بني جلنة « إميان ودستور » واملجلس البابويّ لتعزيز
وَحدة ِ املسيحيّني يف إعداد نصوص أسبوع الصالة
مدحا ملج ِده (أفس )14/1
1968
ً
 1969دُعيتُم إِلى ا ُحلر ّية (غال )13/5
ِ
معاونان هلل ( 1قور )9/3
نحن
1970
ُ
1971
1972
1973
1974

1975

1976
1977
1978

حتضيري يف روما ،يف إيطاليا
إجتماع
ّ
حتضيري يف دير  Niederaltachيف جمهورية أملانيا
إِجتماعٌ
ّ
االحتادية
الروح القدُ س ( 2قور إجتماعٌ حتضيري يف  ،Bariيف إيطاليا
...وشرك ُة
ِ
)13/13
أعطيكم وصي ًة جديدة (يو  )34/13إجتماع حتضيري يف جنيف ،سويسرا
ربَ ،ع ِّلمنا أن ُنص ّلي (لو  )2/11إجتماع حتضيري يف دير  ،Montserratيف إسبانيا
يا ّ
كل ٍ
تعرف ُّ
ويَ ُ
لسان َّ
بأن يسوع املسيح إجتماع حتضيري يف جنيف ،يف سويسرا يف نيسان 1974
الكنائس َ
األعضاء والى ٍ
ٌ
ِ
فئات أخرى مهتمة
رسالة إِلى
هت
هو الرب (فل )13-1/2
وج ْ
ِّ
باملوضوع ،لتأليف مجموعات مح ّلي ٍة قادر ٍة أن تشترك يف حتضير
ُكت ِّي ٍب ُألسبوع الصالةٌ .
ني ِفعل ًيا
فريق
أوسترالي كان أول امللتزم َ
ٌّ
َّ
األولي لكت ّي ِب ُأسبوع الصال ِة
فحضر سنة  1975املشرو َع َّ
َ
يجمع َّ
ص أعدَّ ه فريق أوسترالي  -اجتماع حتضيري يف
إرادة اآلب :أن
كل شي ٍء يف مشروعُ نَ ٍّ
َ
حتت ٍ
جنيف ،يف سويسرا
رأس واح ٍد
املسيح َ
(أف )10-3/1
َ
حتضيري
مؤمتر كنائس الكاراييب  -إجتماعٌ
ّ
علم أَننا سنكون مثله ( 1يو  )2/3مشروعُ نَ ٍّ
نَ ُ
ص أعدَّ ه ُ
يف روما ،يف إيطاليا
ِ
ص أعدَّ يف لبنان ،يف ع ِّز
احلرب املدن َّي ِة ،إجتماعٌ
الرجا ُء ال يخ ِّي ُب (روم  )5-1/5مشروعُ نَ ٍّ
حتضيري يف جنيف ،يف سويسرا
ّ
ص أعدَّ ُه ٌ
مسكوني من مانسشستِر ،يف اجنلترا
فريق
َف َلستُم بعدُ غرباء (أفس  )22-13/2مشروعُ نَ ٍّ
ّ
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1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
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ص ُأعدَّ يف َ
بعضكم ً
ُأخدموا ُ
األرجنتني  -إجتماع حتضيري يف جنيف،
يتمج َد مشروعُ نَ ٍّ
بعضا حتى َّ
ُ
يف سويسرا
اهلل ( 1بط )11-7/4
ْ
ص أَعد ُه ٌ
فريق مسكوني من برلني ،جمهورية املانيا
ليأ ِت ملكوتك (متى )10/6
مشروعُ نَ ٍّ
االحتادية ،إجتماع حتضيري يف ميالنو ،يف ايطاليا
ص أَعد ُه آباء  ،Graymoor - USAإجتماع
َّإن
لكن مشروعُ نَ ٍّ
املواهب الروح َّي َة على أَنواع َّ
َ
الروح واحد  -وجسد واحد ( 1قور حتضيري يف جنيف ،يف سويسرا
)13-3/12
ُ
َ
ص أعدَّ يف كينيا  -إِجتماع حتضيري يف ميالن ،يف
القوات مشروعُ نَ ٍّ
حب مساكنك ،يا َّ
ما أَ َّ
رب ّ
إيطاليا
(مز )84
ص أَعدَّ ُه ٌ
فريق مسكوني من إيرلندا  -إجتماع
يسوعُ املسيح  -حيا ُة العالَم ( 1يو مشروعُ نَ ٍّ
حتضيري يف  Céligny Bosseyسويسرا
)4-1/1
ِ
َ
دعوون الى الوحدة بصليب ر ِّبنا إِجتماع حتضيري يف البندق ّية  -إيطاليا
َم
( 1قور 2وقول )20/1
من ِ
ص أَعدَّ يف جامايكا  -إجتماع حتضيري
مع املسيح
مشروعُ نَ ٍّ
املوت إلى احليا ِة َ
يف  Grandchamyيف سويسرا
(اف )7-4/2
ُرحت يف يوغوسالڤيا  ،Slovénieإجتماع
ُن
(رسل
ٌ
صوص اقت َ
وتكونون لي شهودًا ُ
حتضيري يف يوغوسالڤيا .
)8-6/1
ص أعدَّ يف اجنلترا  -اجتماع حتضيري يف تانزا ،يف
ُمتَّحدون باملسيح ،خليقة جديدة ،مشروعُ نَ ٍّ
فرنسا
( 2قور )4/6-17/5
َ
َ
ص أعدَّ يف إيطاليا  -اجتماع حتضيري يف Pinerolo
مح َّب ُة اهلل تنفي
اخلوف ( 1يو  )18 / 4مشروعُ نَ ٍّ
يف إيطاليا
ص أعدَّ يف كندا  -اجتماع حتضيري
بناء ال َوحدة :جسدٌ واحدٌ يف املسيح مشروعُ نَ ٍّ
لـ  Whaley Bridgeيف إجنلترا
(روم )6-5/12
ص أعدَّ يف إِسبانيا  -إجتماع حتضيري يف مدريد
ليكونوا ك ُّلهم واحدً ا ...لكي
مشروعُ نَ ٍّ
يف إسبانيا
العالم (يو )17
يؤمن
َ
َ
جميع ُ
ص ُأ ِعدَّ يف املانيا  -إجتماع حتضيري
الرب ،يا
األمم (مز مشروعُ نَ ٍّ
س ِّبحي َّ
َ
يف  Rotenburg andee Fuddleيف جمهور ّية املانيا االحتادية
 117وروم )13-5/15
ُ
ص أعدَّ يف بلجيكا  -اجتماع حتضيري يف Bruges
إِذهبوا ...وها أنا معكم (متى
مشروعُ نَ ٍّ
يف بلجكا
)20-16/28
ص ُأعدَّ يف الزائير  -إِجتماعٌ حتضيري بالقرب من
مر الروح ل َوحد ِة املسيحيني (غل مشروعُ نَ ٍّ
ثَ ُ
زوريخ ،يف سويسرا
)23-22/5
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1994

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006

قلب
ولكن جلمهو ِر الذين آمنواٌ ،
واحد ون ْف ٌس واحد ٌة (أعمال
)32/4
 Koinôniaشراكة يف اهلل ،ويف ما
بيننا (يو )7-1/15
ها أَنا ٌ
واقف على ِ
قرع ُه (رؤ
الباب أَ ُ
)22-14/3
نسأَ ُلكم باسم املسيح :تَصاحلوا مع
اهلل ( 2قور )20/5
فالروح يَ ُ
عضدُ نا يف ُضع ِفنا (روم
ُ
)27-14/8
َ
يكونون
سكن معهم ،وهُ م
ُفه َو سيَ ُ
شعو ًبا له (رؤ )3/21
تبا َر َك ُ
اهلل ...الذي با َر َكنا يف
املسيح (أفس )14-3/1
أنا الطريق واحلقّ واحلياة (يو
)6-1/14
َ
أل َّن ينبو َع احليا ِة عندك (مز 36
()10/)35

ص ُأعدَّ يف إيرلندا  -إجتماع حتضيري يف دبلن ،يف
مشروعُ نَ ٍّ
إيرلندا

ص أَعدَّ ه «إِ ٌ
ومؤسسة»  -اجتماع حتضيري يف
ميان
مشروعُ نَ ٍّ
َّ
 ،Bristolيف اجنلترا
نص ُأعدَّ يف البرتقال  -إِجتماع حتضيري يف ليشبونة،
مشروعٌ ٍّ
يف البرتغال.
ُ
ص أعدَّ يف اسكندريناڤيا  -اجتماع حتضيري يف
مشروعُ نَ ٍّ
ستوكهولم ،يف السويد
نص ُأعدَّ يف فرنسا  -إجتماعٌ حتضيري يف باريس ،يف
مشروعُ ٍّ
فرنسا
ُ
نص أعدَّ يف ماليزيا  -إجتماع حتضيري يف دير ،Bosé
مشروعُ ٍّ
يف إيطاليا
مجلس كنائس الشرق َ
األوسط  -إِجتماع
نص أَعدَّ ُه
مشروعُ ٍّ
ُ
حتضيري يف معبَد  ،Vernaيف إيطاليا
ص ُأعدَّ يف رومانيا  -إِجتماع حتضيري يف la Casa
مشروعُ نَ ٍّ
 de Odishnaيف رومانيا
مجلس املؤمترات ُ
األسقف َّي ِة
ص أَعدّ ُه
مشروعُ نَ ٍّ
ُ
ِ
الكنائس األوروبية - CEC
ومؤمتر
األوروب َّية CCEE
ُ
حتضيري يف املركز املسكوني  ،d’ottmarringيف
إجتماع
ّ
جمهورية املانيا اإلحتادية
ص ُأعدَّ يف َ
حتضيري يف املركز
األرجنتني  -إجتماع
ّ
نحمل هذا الكن َز يف آني ٍة من خزف مشروعُ نَ ٍّ
املسكوني « »Los Rubiosيف  ،Malagaيف إسبانيا
( 2قور )7/4
ُ
نص أعدَّ ني يف حلب ،يف سوريا  -إجتماع حتضيري
سالمي ُأعطيكم (يو )27/14
مشروعُ ٍّ
يف  Palermoيف إيطاليا
نص ُأعدَّ يف سلوڤاكيا  -اجتماع حتضيري يف
املسيح،
األساس الوحيدُ للكنيسة مشروعُ ٍّ
ُ
 ،Piestanyيف سلوڤاكيا
( 1قور )23-1/3
ص أعدَّ يف إيرلندا  -إجتماع حتضيري يف
اجتمع اثنان أو ثالثة
َفحي ُثما
مشروع نَ ٍّ
َ
باسمي ،فهناك ُ
أكون يف َو َسطهم  ،prosperous, county kildareيف إيرلندا
(متى )20/18
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 2007فإ َّنه يَ ُ
ص ُأعدَّ يف أفريقيا اجلنوب َّية  -إجتماع حتضيري يف
الص َّم يَسمعون،
مشروعُ نَ ٍّ
جعل ُّ
قصر ،Château de Faverges Savoie- Hauteيف فرنسا
رس يتك َّلمون (مر )37/7
وا ُخل َ
ص أعدَّ يف  - USAإِجتماع حتضيري يف
َ 2008ص ُّلوا بغي ِر انقطاع ( 1تسا  )17/5مشروعُ نَ ٍّ
 Graymoor, Garrisonيف الـ ـUSA
َصيران واحد ًة يف َ
ِ
ص أعدَّ يف كوريا  -إجتماع حتضيري يف مرسيليا،
يدك (حز
 2009فت
مشروع نَ ٍّ
يف فرنسا
)17/37
ص ُأعدَّ يف كورسيكا  -إِجتماع حتضيري يف
 2010وأَنتُم شهودٌ على ذلك (لو
مشروعُ نَ ٍّ
 ،Glasgowيف سكوتلندا
)48/24
ُ
نص أعدَّ يف أورشليم  -إجتماع حتضيري يف
ني على تعليم
 2011وكانوا مواظب َ
مشروعُ ٍّ
الرسلِ  ،واملشارك ِة ،وكس ِر اخلبزِ ،صيدنايا ،يف سوريا
ُ
والصلوات (أعمال )42/2
ُ
ص أعدَّ يف بولونيا  -إجتماع حتضيري يف ڤارسوڤيا،
2012
َتحو ُل بفضلِ انتصا ِر ر ِّبنا مشروعُ نَ ٍّ
ُ
جميعنا َسن َّ
يسوع املسيح ( 1قور  )58-51/15يف بولونيا
نص ُأعدَّ يف الهند  -إجتماع حتضيري يف
الرب؟ (ميخا
مشروعُ ٍّ
 2013مباذا أَتقدَّ ُم إلى ّ
 ،Bangaloreيف الهند
)8-6/6
ُ
ص أعدَّ يف كندا  -إجتماع حتضيري يف مونتريال،
 2014ف َه ْل َتزأَ املسيح؟ ( 1قور  )17-1/1مشروعُ نَ ٍّ
يف كندا
فقال لها يسوع :أعطيني َ
َ
ص ُأعدَّ يف البرازيل  -إجتماعٌ حتضيري يف Sao
2015
أل َ
شرب مشروع نَ ٍّ
 ،Paoloيف البرازيل
(يو )7/4
ُ
 2016لِتُخبِروا بأَ ِ
ص أعدَّ يف  - Lettonieإجتماعٌ حتضيري يف ،Riga
الرب (1بط  )9/2مشروع نَ ٍّ
فضال ّ
يف Lettonie
ص ُأعدَّ يف املانيا  -إجتماع حتضيري يف
 2017أن نتصالح .مح َّب ُة املسيح تدعونا مشروعُ نَ ٍّ
َ
املصالة ( 2قور  ، Wittemberg )20-14/5يف املانيا
إلى
ُ
َ
ص أعدَّ يف  - Caraïbesإجتماع حتضيري يف
بالقوة (خر مشروع نَ ٍّ
 2018مشيئتُك يا رب ،تَعتَزُّ َّ
Nassau aux Bahamas
)6/15
ِ
ص ُأ ِعدَّ يف أندونيسيا  -إِجتماع حتضيري يف جاكرتا،
 2019تَس َعى ورا َء
العدل ،وال شي َء سوى مشروعُ نَ ٍّ
يف أندونيسيا  
العدل (تث )20-18/11
ُ
ِ
ص أعدَّ يف Malta
 « 2020وأظهر لنا أه ُلها عطف ًا نادر ًا »
مشروع نَ ٍّ
(أعمال )2/28
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تاريخ أ ُ
ُ
ِ
ِ
سبوع الصال ِة من أجل وَحد ِة المسيحيّين
بعض التواريخ المهمَّ ة في

1740
1820
1840
1867
1894
1908
1926
1935
1958
1964
1964
1966

1968
1975
1988

يف اسكتلندا ،والدة حركة خمسين َّية ،على عالق ٍة مع أميركا الشمال ّيَة ،تهدف رسالتها لتجديد
اإلميان وتدعو الى الصالة من أجل كل الكنائس ومعها.
يَنشر احملت َرم  :James Holdane Stewartنصائح من أجلِ احتا ٍد شاملٍ للمسيح ِّيني ،بهدف
حلول الروح (.)Hints for the outpouring of the Spirit
احملترم  ،Ignatius Spencerاملهتدي الى الكاثوليك َّية الرومان ّيَة ،يقترح فكرة «احتاد صالة من
أجل الوحدة».
أول اجتماع لألساقفة األجنليكان يف  ،Lambethيشدِّ د على الصالة من أجل الوحدة ،يف مقدِّ مة
مق ّرراته.
يشجع ممارسة أسبوع الصالة من أجل الوحدة يف إطار عيد العنصرة.
البابا الوون الثالث عشر ِّ
االحتفال «بأسبوع لوحدة الكنيسة» مببادرة األب پول واتسون احملترم
بدأت احلركة «إميان وشركة» نشر «اقتراحات ألسبوع صالة من أجل وحدة املسيح ِّيني».
العاملي للصالة من أجل
األب  ،Paul Couturierيف فرنسا ،يقيم نفسه مداف ًعا عن «األسبوع
ِّ
وحدة املسيح ِّيني على أساس صال ٍة للوحدة التي يريدها املسيح ،وبالطرق التي يريدها».
ُ
بدأَ َمركز « َوحدَة مسيح َّية» ( )Unité chrétienneيف مدينة ليون (فرنسا) ُي ِّ
النص ألسبوع
حضر َّ
املسكوني.
الصالة بالتعاون مع جلنة «إميان ونظام» يف َمجلس الكنائس
ِّ
الڤاتيكاني الثاني عن احلركة املسكون َّية يشدِّ د على أن الصالة هي روح احلركة
قرار املجمع
ِّ
ويشجع على ممارسة أسبوع الصالة.
املسكون َّية،
ِّ
َ
األول َص َّليا م ًعا صالة املسيح
يف أورشليم ،البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغوراس َّ
« َفليكونوا بأَجمعهم واحدً ا (يو .» )17
البابوي من أجل تنمية وحدة
جلنة «إميان ونظام» وأمانة الس ِّر لوحدة املسيح ِّيني (اليوم املجلس
ُّ
لنص أسبوع الصالة من أجلِ
املسيح ٍّيني) التابعة للكنيسة الكاثوليك ّية تق ِّرران أن التحضير املشترك ّ
الوحدة يف ِّ
كل سن ٍة.
للم ّرة األولى ُيحتَفل بأسبوع الصالة إنطال ًقا من النصوص التي ُأ ِعدَّ ت بالتعاون بني «إميان
البابوي من أجل تنمية وحدة املسيح ّيني).
وشركة» واألمانة لوحدة املسيح ّيني (اليوم املجلس
ّ
ٍ
عت على أساس مشرو ٍع اقترحه
ُيحتَفل للم َّرة األولى بأسبوع الصالة إنطال ًقا من
نصوص ُو ِض ْ
مسكوني مح ِّل ٌّيَّ .
دشن هذه الطريقة اجلديدة لتحضير النصوص ٌ
ٌ
أوسترالي.
مسكوني
فريق
فريق
ٌّ
ٌّ
ٌّ
استخدم ِّ
االفتتاحي
املسيحي يف ماليزيا نصوص أسبوع الصالة يف االحتفال
الفدرالي
االتاد
ِّ
ُّ
ُّ
بحضور الفرقاء املسيح ِّيني األساس ِّيني يف هذا البلد.
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ولي الذي أعدَّ النصوص لسنة  ،1996من جملة املشاركني ،مندوبني من
1994
ُّ
يضم الفريق الدُ ُّ
 YMCAو .YWCA
 2004ا ِّت ٌ
البابوي لتنمية وحدة
املسكوني للكنائس « واملجلس
فاق بني «إميان ونظام» يف املجلس
ِّ
ِّ
املسيح ِّيني » يف الكنيسة الكاثوليك َّية ،لِنَش ِر كت ِّي ِب أسبوع الصالة لوحدة املسيح ِّيني رسم ًّيا بالتعاون
وبحجم واحد.
بينهما،
ٍ
ُ
املئوي بأسبوع الصالة من أجل وحدة املسيح ِّيني ،إذ َّإن االحتفال السابق الذي َ
كان
 2008االحتفال ُّ
يجري خالل ثمانية أ َّيام ،يعود للسنة )1908
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المسيحيين
الصالة من
أجل وحدةِ
ِ
ّ
َّ

أَ ُّيهــا الــ َّر ُّب يســوع،
يـا َم ْن يف ليلـ ِة إِ ْقبالِ َك علـى ِ
املوت من أج ِلنــا
ُ
تالميـذك بأَجم ِعهــم ِ
َ
واحــد ًا
يكــون
َص َّليـْ َت لكـي
اآلب َ
وأنـت فيــه
فيـك
َ
كما َّأن َ
إجع ْلنــا ْأن نشعــ َر بعـد ِم أَمانتِنـا ونتأ َّل َـم النقسا ِمنـا.
أَ ِ
عطنـا ِصـدْ قـ ًا فنعـ ِر َف حقيقتَنـــا،

فنطــرح ع َّنـا ما ْ
يك ُم ُـن فينـا من المباال ٍة و َر ْيبـَة،
وشجاعـ ًة
َ
ومن عــدا ٍء ُمتَبـــا َدل.
َ
فيــــك
جنتمــع ك ُّلنـــا
رب ْأن
وا ْمن َْحنــا يــا ُّ
َ
فت ُْصعـِـ َد قلوبَنـــا وأفـوا َهنـــا،
بــال إنقطا ٍع صالتـَـك من أجلِ وحـد ِة املسيح ّييــن،
أنت وبالسبــلِ التي ُتــريــد.
كمــا تريـدُ ها َ
َ
فيـــك،
ولنجــدْ
أيهــــا احمل ّبــــ ُة الكــاملـــ ُة،
الطريـــقَ الذي يقـــو ُد إلى الوحـــدة،
ـــــك وح ِّق َ
فـي الطـاعــ ِة ِ َحملَ َّبتِ َ
ــــــك .آمني.

