


من اأقوال القّدي�س
قربيانو�س القرطاجّي 

يف الوحدة

ُّ الوحدة هذا، هذا الوفاق املتما�شك يف اتّ�شاٍق ل ينف�شم، يك�شفه لنا الإجنيل، عرب  �سرِ
قمي�س ي�شوع امل�شيح. هذا القمي�س غري قابل لالقت�شام ول للتمزيق، امنا يُقرتع عليه ملعرفة 
من الذي يلب�س امل�شيح ! ثوب امل�شيح يكون من ن�شيب الرابح بدون اأن ي�شيبه اأّي اأًذى 
اأو متزُّق. وهذا ما تُعربرِّ عنه كلمات الكتاب الإلهّي  الآتية : »واأخذوا القمي�س اأي�شاً وكان 
اأ�شفله. فقال بع�شهم لبع�س : ل ن�شّقه، بل نقرتع  اإىل  اأعاله  غري خميٍط، من�شوًجا كلُّه من 
عليه، فرنى ملن يكون«. ُيثرِّل هذا الثوب الوحدة الآتية من عُل، اأي من ال�ّشماء، من الآب. 
قها، بل عليه اأن يحظى بها  هذه الوحدة ل ي�شتطيع ، قطًعا، اأَن ي�شتقبَلها وَيتلَكها من ُيزرِّ
اإنَّ من  اإذ  قادًرا على مفارقتها.  يعود  املتني، فال  ن�شيجها  بكامل  نهائيَّة،  كاملًة، وب�شورٍة 

مها لي�س مبقدوره اأن َيتلك ثوب امل�شيح. ق الكني�شة ويق�شرِّ ُيزرِّ

)قي وحدة الكني�شة، 7(
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اأع�شاء اللجنة الأ�شقفيّة للعالقات امل�شكونيّة
املطران �شيمون عطاهلل. الرئي�س  : 

املطران مي�شال ق�شارجي نائب الرئي�س: 
اأمني ال�سّ:      الأب طانيو�س خليل

اأمني ال�شندوق:     الأب ناجي اإدلبي
اأع�شاء:   

       املطران بول�س روحانا  
       الأب غربيال الها�شم

       الأب مي�شال اجللخ
       الب �شارل ق�شا�س

       الب اأفديك هوفن�شيان
       الب رفاييل �شميح طرابل�شي

       ال�شما�س جو تيموتاو�س �شلهوب
       الخت جاكلني كرم

       الخت مي�شال احلاج
       الدكتور انطوان طعمة

       ال�شيدة لنا غاريو�س
       ال�شيدة نيكول اأميدي

جمل�س كنائ�س ال�سق الو�شط 
الأمني العام:  الأب مي�شال اجللخ



4

لالإت�شال باللجنة الأ�شقفيّة للعالقات امل�شكونيّة
اخلوري طانيو�س خليل هاتف:575 515 /70
E- mail: tanioskhalil@gmail.com

ت�شكُر اللجنة
 جميع الذين �شاهموا يف طبع هذه املن�شورات

ًة وخا�شّ
 "جمعيّة الكتاب املقّد�س" 

لهتمامها بالتوزيع
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هل انق�شم امل�شيح ؟

منوذج  اهلل   وحده  للوحدة.  وال  للكمال  تاريخيًّا  منوذًجا  الكني�سة  لي�ست 
كونوا  الكمال:  اإىل  مدعّوٌة  الكني�سة  للوحدة.  منوذج  امل�سيح  وحده  للكمال، 
كاملني الأن اهلل كامل، ومدعّوٌة اإىل الوحدة: من اأجلها �سّلى امل�سيح لكي تكون 

واحدة كما هو واالآب واحد، وجعل من الوحدة و�سيته االأخرية.

البع�ض،  بع�سنا  على  ال�سهر  على  فتقوم  الكني�سة  يف  كاأع�ساٍء  خدمتنا،  اأما 
لكي نبقى موّحدين يف امل�سيح ي�سوع، وعلى مرافقة بع�سنا البع�ض لئال ي�سيع 
اأّي خروٍف من قطيع امل�سيح: تلك هي خدمتنا يف اجل�سم الواحد، ج�سم الرب 
ي�سوع ال�رّسي . عملنا هو يف خدمة اجلماعة، يف خدمة الكني�سة لتبقى واحدة  
وال تنق�سم؛ واإال فاإننا نتقاتل لياأخذ كل منا قطعة من رداء امل�سيح  الواحد ونوهم 
اأنف�سنا واالآخرين باأننا جّزاأنا امل�سيح وقطعناه اإربا اإربا. من قال اإن امل�سيح انق�سم؟ 
امل�سيح واحد مع اأبيه، ونحن مدعوون لكي نّتحد  باهلل لنبقى واحدا يف امل�سيح. 
الثبات يف وحدتنا  باأبيه. من هنا علينا  بقي متحدا  لقد  ينق�سم.  امل�سيح مل  نعم 
مع اهلل، يف احتادنا به. اإن عملية االحتاد هذه، املمكنة بف�سل انفتاحنا على نعمة 
الرب، هي م�رسوع حياتنا!  مهمتنا هي الثبات يف ي�سوع امل�سيح: اأثبتوا يّف واأنا 
فيكم . كما اأن الغ�سن ال يقدر اأن ياأتي بثمر من ذاته، اإن مل يثبت يف الكرمة، 
كذلك اأنتم اأي�سا اإن مل تثبتوا يّف. اأنا الكرمة واأنتم االأغ�سان. اأثبتوا يف حمبتي 

) يو 15(.

اأن  تطالب  فهي  الفرد،  اجلماعة  هي يف خدمة  والأن   ذلك،  فوق 
فاإن  اإىل اجلماعة، كذلك  الفرد  الفرد يف خدمتها. وكما يحتاج  يكون 
اجلماعة حتتاج اإىل الفرد. وكما تعمل هذه اجلماعة كّل �سيء، حتى اإعطاء 
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ما  اإىل  اأبنائها  ابن من  �سبيل و�سول كل  نف�سها وحياتها واملقّدرات يف 
يريده اهلل، اإىل تعريف النا�ض با�سمه القدو�ض وال�سهادة ملحبته واخلال�ض 
وحتقيق الذات، هكذا على كل ابن من اأبناء هذه اجلماعة، هذه الكني�سة 
اأن ي�سع كل اإمكانياته، وي�سّحي حتى بذاته، لكي تبقى اجلماعة واحدة، 
فنقّدم الفرح للم�سيح، موؤ�ّس�سها وفادينا، واإال فاإننا نحزن روح اهلل احلال 
فينا والعامل معنا وال�سامن وحدتنا. وعليه فالعمل بروح الكني�سة، بروح 
اأعطانا  التي  الروح  تلك  امل�سيح،  ي�سوع  املوؤ�ّس�ض  ر�سمه  كما  اجلماعة، 
اإىل هياكل له، هو ال�سامن  اإىل كل �سيء، ويحّولنا  اإياها  الرب لري�سدنا 
اإىل  تقودنا  لئال  االأرواح،  منّيز  اأن  هنا  علينا  ولكم  لوحدتنا.  الوحيد  
االنقطاع عن ج�سم الكني�سة، ج�سم الرب ي�سوع وننتهي اإىل الهالك . 
بذلك ال نخدم نفو�سنا، التي �سّحى امل�سيح من اأجلها، بل نخدم اأرواح 
بكل  ي�سّحون  واإمنا  االآخرين،  يحرتمون  ال  الذين  اأرواح   "اأعدائنا"، 
�سيء من اأجل اأطماعهم واأنانياتهم ونظرتهم اإىل االأمور. هوؤالء يريدون 

اجلماعة خلدمتهم، ال اأن يكونوا هم يف خدمتها...   

الكمال، والدليل على ذلك االنق�سامات  الكني�سة  تبلغ  �سحيح، مل 
مل  وهذا  زالت.  وما  ن�ساأتها،  منذ  موؤ�س�سها  رداء  ومتّزق  تالحقها  التي 
"امل�سيحيني".  كورنتو�ض  كني�سة  اأبناء  ي�سّمي  اأن  الر�سول  لبول�ض  ي�سمح 
فامل�سيحيون، قال بول�ض، هم الذين يدعون ا�سم الرب ويعلنون األوهيته. 
ثم مل ميّيز بني هذا اأو ذاك من تّباع ي�سوع. ي�سوع هذا و�سع لكل موؤمن 
اأو موؤمنة مكانا خا�سا يف الكني�سة، يف تلك امل�ساحة، التي ت�سّكل مكانا 
جلميع املوؤمنني. هذه االأمكنة مرّتبة ب�سكل اأفقي، بحيث ال يح�سل اأي 
تلميذ اأوتلميذة  على اأي امتياز، حتى  الذين يتحّملون م�سوؤولية القيادة 
اأو الرعاية. االمتياز هو على �سعيد احلب: ال يكونّن الأحد عليكم دين 
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�سوى حب بع�سكم لبع�ض. مقدار احلب هلل وللقريب هو الذي ميّيز هذا 
التلميذ من ذاك ويجعل هذا يتفّوق على ذاك.

بول�ض الر�سول رّكز على اجتماع امل�سيحيني فيما بينهم، دون �سواهم، 
قور 11، 26(. غري  ا  الرب" )  ياأتي  اأن  "اإىل  باالفخار�ستيا،  لالحتفال 
فيه  فيه  وتفعل  الب�رسية وتندمج  تاريخ  امل�سيحية تنخرط يف  ان اجلماعة 
لذلك،  الرب.  فيه عمل  لتعمل  املحبة،  الكلمة وك�رس  بال�سهادة وعي�ض 
تخرج  اأن  دون  العامل  امل�سيحية يف  اجلماعة  تبقى  امل�ستوى،  وعلى هذا 
للوحدة  اأمامه عالمة  تبقى  منه. فهي ت�سبح وكاأنها غريبة عنه؛ ولكنها 
لت�سيء  العامل،  هذا  مدينة  جبل  فوق  م�ساء  �رساجا  تبقى  واخلال�ض، 
للداخلني اإليه، دون اأن ت�سّكل مثاال. املثال هو موؤ�س�سها ي�سوع امل�سيح. 
بعد  الغرق يف واقع �سبابّي،  �ساهمت وت�ساهم يف  الكني�سة  انق�سامات 
بينها روح الرب، روح اجلماعة الواحدة، روح الكني�سة  اأن �ساع من 
باأنه  يقول  هذا  جعل  الروح  هذه  فقدان  امل�سيح.  اأ�س�سها  التي  الواحدة 
ال  باأنه  لوا�سح  اإنه  جرا.  وهلّم  الأبولو،  وذلك  لبطر�ض  وذاك  لبول�ض 
بطر�ض وال بول�ض كانا يف اأ�سا�ض انق�سام الكني�سة اأو اجلماعة امل�سيحية. 
االأ�سباب احلقيقية لالنق�سامات كانت االأميال الب�رسية امللتوية. اأمام هذا 
الوقع االنق�سامّي الهّدام راح امل�سّككون، بخا�سة الذين يعانون من عقدة 
املر�سى بالغايات التي كانت يف نف�ض يعقوب، يّدعون باأنهم ينتمون اإىل 

ي�سوع امل�سيح، راف�سني الكني�سة اأو اجلماعة...

معلنا:  ويدينها  االدعاءات  من هذه  وا�سحا  موقفا  بول�ض  ياأخذ  هنا 
امل�سيح مل ينق�سم! االنق�سامات هي وليدة االنانيات واالأميال امللتوية على 
هوؤالء  اأجل  من  جت�ّسد  امل�سيح  كاأن  امل�سيح،  امتالك  تريد  التي  اأنواعها، 
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امل�سككني دون �سواهم؛ اإنهم بذلك يق�ّسمون نفو�سهم ال امل�سيح، الباقي 
اأبدا واحدا، داعيا اأبناء اجلن�ض الب�رسّي باأجمعه اإىل الوحدة باملحبة، ليحّل 

هكذا يف االأر�ض ال�سالم.

باأن  ونعلن  نتوا�سع  كي  و�ساعدنا  امللتوية  اأميالنا  من  حررنا  األلهم، 
اإىل  املجد  له  و�سالمه،  وحدته  ر�سل  ونحن  منق�سم  غري  واحد  امل�سيح 

االأبد، اآمني.

+ �شــمــعــان عطاالــلــه
مطران بعلبك والبقاع ال�شمايل

ورئي�س اللجنة الأ�شقفية للعالقات بني الكنائ�س
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نَ�ّس كتابّي ل�شنة 2014 )1 كور 17-1/1(

"من بول�ض الذي �ساء اهلل اأن يدعَوه ليكون ر�سوَل امل�سيح ي�سوع ومن االأخ 
�سوا يف امل�سيح ي�سوع بدعوتهم  �ُس�ستيِن�ض اإىل كني�سة اهلل يف كورنت�ض، اإىل الذين ُقدِّ
ليكونوا قدي�سني مع كل الذين َيدعون يف كل مكاٍن با�سم ربِّنا ي�سوع امل�سيح، 
امل�سيح. ي�سوع  والرّب  اأبينا  اهلل  لُدن  من  وال�سالم  النعمة  عليكم  وربِّنا.  ربِّهم 

اإّن اأ�سكر اهلل دائًما يف اأمركم على ما اأوتيتم من نعمِة اهلل يف امل�سيح ي�سوع. 
فقد اأُغنيتم فيه كل الغنى يف فنون الكالم واأنواع املعرفة، فقد ثبَتت فيكم �سهادة 
امل�سيح حتى اإنه ال ُيعِوزكم �سيٌء من الهبات، واأنتم تنتظرون جتّلي ربِّنا ي�سوع 
ي�سوع  ربِّنا  يوم  عيب  بال  تكونوا  النهاية حتى  اإىل  يثبِّتكم  الذي  وهو  امل�سيح، 

امل�سيح. هو اهلل اأمني دعاكم اإىل م�ساركة ابنه ي�سوع امل�سيح ربِّنا.

قواًل  جميًعا  تقولوا  اأن  امل�سيح  ي�سوع  ربِّنا  با�سم  االإخوة،  اأيها  اأنا�سدكم، 
واحًدا واأاّل يكون بينكم اختالفات، بل كونوا على وئاٍم تام، يف روٍح واحٍد 
وفكٍر واحد. فقد اأخربن عنكم اأيها االإخوة، اأهُل ُخلَوة اأن بينكم خما�سمات. 
اأعني اأّن كل واحد منكم يقول: "اأنا لبول�ض" و "اأنا الأبُّلُّ�ض" و"اأنا ل�سخر" و"اأنا 
بول�ض  با�سم  اأم  اأجلكم.  من  لَب  �سُ اأبول�ض  انق�سم؟  امل�سيح  اأُترى  للم�سيح". 
اعتمدمت؟ اإن، واحلمد هلل، مل اأُعّمد اأحًدا منكم �سوى ِقر�ْسُب�ض وغاي�ض، فلي�َض 
ا اأ�رسة ا�سطفانا�ض.  الأحٍد اأن يقول اإنكم با�سمي اعتمدمُت. بلى، قد عّمدُت اأي�سً

دُت اأحًدا. وما عدا ذلك ال اأذكر اأن عمَّ

ٍل على حكمة الكالم لئاّل  ، غرَي معوِّ فاإن امل�سيح مل ُير�سلني الأُعّمد، بل الأُب�رسِّ
َيبطَل �سليُب امل�سيح."
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مقّدمة ملو�سوع �سنة 2014
اأُتُرى امل�شيح انق�شم؟ )ا كور 13/1(

مبنا�شبة اأ�شبوع ال�شالة من اأجل وحدة الكنائ�س 2014 
قام فريق م�شكوين من كندا بتح�شري  ال�شلوات واملو�شوع لهذه ال�شنة

ا متّيًزا  1- نحن امل�رسقيني نعي�ض يف بلداٍن مطبوعٍة بتنوع الثقافات، وجن�ّسد اأي�سً
ا يف االأمانة  اأي�سً التباين، ولكن  يف تعابري االإميان امل�سيحي. هذه احلياة يف 
لرغبة امل�سيح باأن يكون تالميذه متحدين، تقودنا اإىل التاأّمل ب�سوؤال بول�ض 
املتحّدي يف ر�سالته االأوىل اإىل اأهل كورنت�ض: "اأتُرى امل�شيح انق�شم؟". اإميانًيا 
فالر�سالة  قة.  الكن�سية ممزَّ تزال جماعاتنا  جنيب."كال!" هذا واإن كانت ما 
عطايا  االآن،  منذ  نثّمن،  كيف  ا  اأي�سً علينا  ت�سري  الكورنثيني  اإىل  االأوىل 
االآخرين وكيف نتقّبلها، رغم انق�ساماتنا، وهذا ما ي�سّجعنا على العمل من 

اأجل الوحدة.

2- �رسقنا مو�سوم بتنوع �سّكانه، و�سعوب اأخرى اأتت ومتركزت فيه. وم�سيحيون 
كثريون اأغَنوا هذا املجتمع املتعدد الثقافات وذلك بف�سل نوعية �سعائرهم 
الدينية وخدماتهم الكهنوتية. فر�سالة بول�ض تتوجه اإلينا بتنّوعنا، وتدعونا 
نعزل  اأن  ال  لنا  يحّق  ال  اأنه  قائمون،  نحن  وحيث  ككني�سة،  ر  نتذكَّ الأن 
الِتنا الوثيقة  اأنف�سنا، وال اأن نعمل بعك�ض االآخرين، بل باالأحرى اأن ُنقرَّ ب�سِ

مع كل الذين يت�رّسعون اإىل الرب ي�سوع.
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بول�ض  ال�سنة،  هذه  لتاأمالتنا  املقد�ض،  الكتاب  من  املختار  املقطع  هذا  3- يف 
حركة  اأو  االأوبرا  افتتاح  يفعل  كما  ب�سّدة.  الكورنثيني  اإىل  ر�سائله  يبداأ 
اأدنى  نا بدون  يعر�ض موا�سيع حت�رسّ املقطع  ال�سينفونية، فهذا  الدخول يف 
�سك اإىل امل�سمون الذي يجب اأن نّتبعه يف هذه الر�سائل. فالن�ّض يت�سّمن 
ا اإىل تاأمالتنا  ثالث حركات. والثالث ت�سع اأ�سا�ًسا متيًنا ولكنه يتوّجه اأي�سً

كم�سيحيني مدعوين الأن نعي�ض مًعا ونعمل يف كنائ�ض اليوم وجمتمعاتها.

اللذان  4- ففي احلركة االأوىل )1/1-3( بول�ض ورفيقه امل�سيحّي �س�ستين�ض- 
يتوّجه  حقيقية-  جماعة  ولكن  اثنني  ع�سوين  من  �سغرية  جماعة  يوؤلفان 
اإىل جماعة اأكرث اأهمّية، ونا�سطة بتعّمق، وهي جماعة م�سيحيي كورنت�ض. 
اأنها فرع حمّلي،  "كني�سة اهلل" ولي�ض فقط على  بـ  اأهل كورنت�ض  اإنه ي�سف 
باأنهم  بول�ض  فيذّكرهم  العامل.  املنطقة من  الكني�سة يف هذه  تعبري  بقّوة  بل 
يوؤلفون �سعَب "مدعوين": "مدعوين الأن يكونوا قّدي�سني". لي�ض ب�سورة 
منعزلة وفردية، بل "مع جميع الذين َيدعون يف كل مكان با�سم ربنا ي�سوع 
هم  "حيث  هكذا:  ُيرتَجم  اأن  ي�سّح  التعبري  وهذا  وربِّنا".  ربِّهم  امل�سيح، 
لة  اإنهم حقيقة كني�سة اهلل، ولكن على �سِ يوَجدون وحيث نوَجد نحن". 
وثيقة مع جميع الذين يدعون الرب ي�سوع باعرتافهم به حيث هم يوَجدون. 
ل متنِّياته املاألوفة والقوية يف  ثم، كما يفعل بول�ض يف كل ر�سائله، فاإنه يف�سِّ
النعمة وال�سالم من لدن اهلل. فكلمة "النعمة" ترّدنا، بح�سب كالم بول�ض 
اإىل �سالح اهلل واإىل املواهب التي اأعطانا اإياها يف امل�سيح، ويجب اأن تقودنا 
ر  هذه الكلمة اإىل �سكر اهلل واإىل ال�سخاء  بع�سناجتاه بع�ًض. و"ال�سالم" املقدَّ

لنا بالكمال والتبادل هو �رسكة )koinonia( يف اهلل.

5- اأين تظهر النعمة وال�سالم قائَمني يف كني�ستكم املحلية، ويف جماعتكم يف 
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احلا�رسة  بجماعتكم  االهتمام  تتخّطوا  اأن  تقدرون  وكيف  العام؟  املعنى 
لتكونوا متنبهني اإىل اجلماعة امل�سيحية واإىل العامل يف جمملهما؟

6- وعندما كان بول�ض على و�سك اأن يدعو جماعة كورنت�ض اإىل العمل، عندئٍذ 
�سكره هلل على  فيه عن  يعربِّ  الذي  الن�ض )9-4/1(  الثانية يف  بداأ احلركة 
"نعمة اهلل التي اأُعطَيت" للكورنثيني "يف امل�سيح ي�سوع". لي�ض املق�سود هنا 
�سكليًة عادية بل فرح حقيقي للهبات التي منحها اهلل لهذه اجلماعة. ويتابع 
بول�ض تثبيَته لهم: "فقد اأُغنيتم فيه كلَّ الغنى ]...[ حتى اإنه ال ُيعِوزكم �سيٌء 
من الهبات". فالكورنثيون متاأّكدون من اأنهم مثبَّتون حتى النهاية، واأن اهلل 
ن  اإىل ال�رسكة )Koinonia( مع اإبنه، واإىل كل ما يت�سمَّ يدعونا  اإنه  "اأمني". 

ذلك اجتماعًيا وروحًيا من اأجل كنائ�سنا و�سعوبنا.

7- وكم�سيحّيني م�رسقيني يجب اأن نقرَّ باأّننا مل نكن دائًما م�ستعّدين الأن نفرح 
حل�سور هبات اهلل يف جماعات م�سيحية اأخرى. وقراءة َن�ّض بول�ض بروح 
م�سكونية ت�ساعدنا على اإدراك اأننا مدعوون اإىل الفرح ب�سدٍق للنعمة التي 

يهبها اهلل اإىل م�سيحيني اآخرين و�سعوٍب اآخرين.

ع ال�سعوب والتعبري عن  ولنا من الدوافع ما يكفي للقيام بال�سكر على تنوُّ  
على  تاريخنا  يف  االأمثلة  من  الكثري  لنا  كان  وان  حتى  بلداننا.  يف  االإميان 
لبع�ض، نحن  بع�سنا  الكايف  الدعم غري  املتبادل، ويف  احرتامنا  النق�ض يف 
كما  ال�سالم  عن  والتفتي�ض  التعاون  على  توّطدت  قد  اأوطاننا  اأن  نعرف 
من  ن�ستفيد  اأن  الطبيعي  من  اأنه  نعترب  الأن  غالًبا  مّيالون  ونحن  العامل.  يف 
خريات الطبيعة ومن هبات اهلل، وي�سعب علينا اأن نحافظ على التوازن بني 
ا الأن ُتطبَّق  االزدهار وبني م�سوؤوليتنا جتاه اخلريات املادية. واإننا جنتهد اأي�سً
وككنائ�ض،  كم�سيحيني  ن�سعر،  واإننا  كم�رسقيني.  بها  نتم�ّسك  التي  القَيُم 
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باأننا مدعوون الأن نتلّقى بامتناٍن هباِت اهلل املُعطاة لالآخرين، والأن ُنبدي 
د جممَل بلدنا والعامل. جلًيا عرفان جميل، والأن نتعهَّ

ما هي الدوافع لكني�سِتكم وجماعِتكم ولوطِنكم للقيام باأفعال �سكر؟ كيف    -8
م�سيحيني  عند  توَجد  والتي  اهلل  من  املادية  و/اأو  الروحية  الهبات  ع�سُتم 

اآخرين اأو عند اأع�ساء اآخرين من جماعتكم؟ 

بق�ساوة،  الكورنثيني  اإىل  بول�ض  يتوّجه   )17-10/1( الثالثة  احلركة  9- ويف 
�سوا وحدة اجلماعة: "اأنا  يوؤنِّبهم على الطريقة التي �سّوهوا بها االإجنيل، وقوَّ
امل�سيح  اأعلنوا  الذين  يهّنيء  فبول�ض مل  ل�سخر".  واأنا  الأّبّل�ض.  واأنا  لبول�ض. 
اآخرين من  اأع�ساء  لينعزلوا عن  امل�سيح  اإ�سم  ا�ستخدموا  الأنهم  لهم،  رئي�ًسا 
اجلماعة امل�سيحية. فال يجوز اأن ي�ساعدنا الدعاء با�سم امل�سيح الإقامة اأ�سواٍر 
"اأُترى  االنق�سامات.  ولي�ض  والوحدة  ة  االأُخوَّ يخلق  ا�سمه  الأن  حولنا، 
امل�سيح انق�سم؟" فبول�ض ال يرى �رسًرا من تاليف جماعات حول م�سوؤولني 
"اأَبول�ُض  امل�سيح:  االأ�سا�سية يف  اأن جتد هويّتها  اأقوياء، ولكن على اجلماعة 
ُخلوة  اأهُل بيت  لقد راأى  اعتمدمت؟".  بول�ض  با�سم  اأم  اأجلكم؟  لَب من  �سُ

حوها. هذه االأمور حت�سل عندهم، فو�سّ

على  "لَيكونوا  التجّمع  اإىل  يدعو  بول�ض  االنق�سام،  من  احلالة  هذه  10- يف 
وئام تام، يف روح واحد وفكر واحد". ويح�ضُّ قارئيه والكورنثيني الأن 
يكونوا جميعهم "على وفاق". اأُترى بول�ض كان يق�سد اأنه يتوجب عليهم 
ذلك.  نظن  واحدة؟ ال  بطريقة  ميار�سوا جميعهم  واأن  كلهم،  يحتفلوا  اأن 
اأو �سخر،  فهذه االآيات لي�ست دعوة لالحتفاظ مب�سوؤولية بول�ض، واأبّل�ض 
اهلل  مينحها  التي  الهبات  على  ال�سكر  اأَداء  اإىل  يدعونا  امل�سيح  يف  فتجّذرنا 
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اأع�ساًء يف جماعتنا.  لي�سوا  الذين  بوا�سطة  الكني�سة  العامة يف  الر�سالة  اإىل 
الر�سالة،  ويف  االإميان  يف  بيننا  ب  يقرِّ االآخرين  عند  اهلل  مبواهب  واالإقرار 
ويقودنا نحو الوحدة التي �سّلى امل�سيح من اأجلها، وذلك يف احرتام تنّوع 

حقيقّي يف التعّبد واحلياة.

د على عن�رسين اثنني جوهريني ل�رسوط التلمذة امل�سيحية،  11- اإن بول�ض ي�سدِّ
بول�ض  با�سم  فال  امل�سيح.  و�سليب  العماد،  بامل�سيح:  جوهريًا  يوّحداننا 
حياتنا  ومنه  امل�سيح،  يف  هي  فوحدتنا  عنا.  لب  �سُ بول�ض  وال  تعّمدنا، 
وخال�سنا. وال يقّل حقيقة عن ذلك، اإنتماوؤنا اإىل جماعة خا�سة اأو اأخرى، 
للم�سيح.  كتالميذ  التقّدم  على  وت�ساعدنا  باالإميان  املحّلية  كنائ�سنا  فتغّذينا 
وما ينتج عن ذلك، بالن�سبة لبول�ض كما بالن�سبة اإلينا، لي�ض فقط ال�سعور باأننا 
اأن نعلن الب�رسى ال�سارة،  اأع�ساء يف كني�سة خا�سة. املق�سود باالأحرى لنا 
اأن ُن�رِسك العامل  االإجنيل الذي قبلناه باإميان يف الفرح. فيتوجب االآن علينا 
بهذه الر�سالة. فخامتة بول�ض حتّثنا على الت�ساوؤل اإذا كنا نحمل ب�سائر �سارة 
امل�سيح  با�سم  حتى  االن�سقاق،  نذيع  كنا  اإذا  اأم  امل�سيح،  يف  لبع�ض  بع�سنا 

وهذا- ا�سرتجاًعا لكالم بول�ض- ما ُيبطل �سليب امل�سيح.

والعدالة  بالفقر  تتعلق  م�سرَتكة يف حقول  باأعمال  قامت  قد  كنائ�سنا  12- اإن 
االجتماعية؛ واإن اأعداًدا كبرية من كنائ�سنا قد بداأت تعي م�سرِتكًة م�سوؤلياتنا 
عة  اأمانتنا للم�سيح. ومع ذلك، ورغًما عن هذه التطورات امل�سجِّ يف عدم 
قني ب�سورة  مني مفرَّ نحو الوحدة التي يريدها لنا امل�سيح، فاإننا ما نزال مق�سَّ

ه اإعالننا لالإجنيل. ت�سوِّ

امل�سوؤولية، هذه  ُخلوة هي يف  اأّن  ُخْلوة. حني  اأهل  من  ا  اأي�سً ن�سمع  13- اإننا 
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اجلماعة ت�ساهد املخا�سمات واالتق�سامات يف كني�سة كورنت�ض وت�سّميها. 
اإىل �سهود مماثلني، من ن�ساٍء ورجاٍل من كل كنائ�سنا،  اإننا ما نزال بحاجة 
ومن وظائفهم يف امل�ساحلة والوحدة. فعندما نعطي الكالم اإىل مثل هوؤالء 
ال�سهود، عندئٍذ نفهم ماذا يعني بول�ض بكالمه عن جماعة "يف روح واحد 

وفكر واحد" يف امل�سيح.

14- كيف تنوون اأن تعملوا اأنتم وكني�ستكم، لتمّيزوا اأنكم يف روح واحد وفكر 
واحد يف امل�سيح ومع الكنائ�ض االأخرى؟ ويف ما يتعّلق باملفهوم املختلف 
بهذه  اهتمامكم  ُيثِمر  الكنائ�ض يف وطنكم، كيف  لليتورجيا يف  وال�سائد 
الوحدة  ل�سالح  املبذولة  اجلهود  مع  االأخرى  الدينية  لل�سعائر  املمار�سات 
امل�سيحيني  بها  ت�رسكوا  اأن  تنوون  عامة  ر�سالة  اأي  املنظورة؟  امل�سيحية 

االآخرين لت�ساعدوا العامل على توفري مكان اأف�سل لالآخرين؟ 

15- ختاًما، اإذا كنا نتاأّمل ملًيا بكل الهبات والنِّعم التي اأظهرها اهلل يف بلداننا 
نعامل  اأن  علينا  يتوّجب  باأنه  االإقرار  اإىل  ُمقادون  اأننا  نرى  �سعوبنا،  ويف 
يف  امل�سعى  فهذا  واحرتام.  بكرامة  منها،  نعي�ض  التي  واالأر�ض  االآخرين، 
التمييز قادنا اإىل االإقرار بخطيئتنا واإىل التوبة، وكذلك اإىل التفتي�ض عن اأمناط 
جديدة وم�ستمّرة للعي�ض على االأر�ض. و�ساَعَدنا على اإدراك اأكرب باأن ِنعمة 

اهلل ت�سملنا كلنا.
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�رشوحات كتابّية 
و�سلوات

"للأيام الثمانية"



18

  مًعا... نحن مدعوون اإىل القدا�سة

خر 3/19-8 وتكونون يل مملكة من الكهنة واأّمة مقّد�سة.

مز1/95- 7 ونحن �سعُب مرعاه وغنُم يده

ابطر 9/2-10 مل تكونوا باالأم�ض �سعَب اهلل، واأما االآن فاأنتم �سعُبه.

متى 46/12- 50 اإّن من يعمل مب�سيئة اأبي الذي يف ال�سموات هو اأخي واأختي واأمي.

ثالث نقاط للتاأمل
• قدي�سني 	 نكون  الأن  مًعا  مدعوون  نحن  الرب،  با�سم  ندعو  الذين  نحن 

ي�سفه  اهلل  ل�سعب  التجّمع  ي�سوع" )1كور 2/1(. وهذا  امل�سيح  �سني يف  "مقدَّ
بطر�ض  ور�سالة  �سة.  مقدَّ واأّمة  الكهنة  من  ومبملكة  ثمني،  بَخرٍي  اخلروج  �سفُر 
االأوىل ترى اأن م�ساهمتنا يف �رسكة القدي�سني هذه تنجم عن النداء الذي يوجهه 

ه اهلل.  اهلل لنا جميًعا، كن�سٍل خمتار، ومملكٍة من الكهنة، و�سعٍب اخت�سّ

• وهذا النداء ياأتي على م�ستوى الر�سالة العامة لنا جميًعا لُنعلن اأعمال اهلل 	
الباهرة، وقد دعانا من الظلمة اإىل نوره.

• باالإ�سافة اإىل ذلك، نكت�سف يف اإجنيل متى اأنه، مبا اأننا يف �رسكة قّدي�سني، 	
يجب اأن متتّد وحدُتنا يف امل�سيح اإىل اأبعد من عائلتنا ومن ع�سريتنا اأو من طبقتنا 
اإرادة  االجتماعية، وذلك الأننا ن�سّلي مًعا من اأجل الوحدة ون�سعى الأن نعمل 

اهلل.

  اليوم األول  
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اأ�شئلة
1- ماذا تعني لكم اأو لتقليدكم الكن�سّي عبارة "�رسكة القدي�سني"؟ 

�سة" مباذا يلزمنا اأن نتخّطى جتّذرنا  اإلينا لكي نكون "اأّمة مقدَّ 2- النداء املوّجه 
امل�سيحّي املحلّي؟

�شالة
يا اإله الرحمة، اإننا، مع كل الذين يدعون ا�سم الرب )ي�سوع(، ومن داخل 
ان�سقاقاتنا عينها، ن�سمعك تدعونا اإىل القدا�سة. ورغًما عن كل �سيء جعلَت منا 
القدو�ض  ة روحك  بقوَّ مًعا  فاجذبنا  �سة.  مقدَّ اأّمة  ملوكًيا،  ن�ساًل خمتاًرا، كهنوًتا 
نحو �رسكة القّدي�سني، وثّبتنا لكي نعمل اإرادتك ونعلن االأعمال الباهرة لي�سوع 

امل�سيح، ربنا. اآمني.
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    ... ن�سكر اهلل على النعمة التي اأغدقها علينا كلنا

تث 26/ 1-11 فاأخَرَجنا الربُّ من م�رس

مز 100 احمدوا الربَّ وباركوا ا�سمه

تك 3/1- 11 اأ�سكُر اهلل كلما ذكرُتكم

يو 1/1-18 النعمُة واحلق اأتيا عن يد ي�سوع امل�سيح

ثالث نقاط للتاأمل
• اأ�سلوب عي�ٍض مطبوٍع ب�سعوٍر حّي 	 تثنية اال�سرتاع هو  عرفان اجلميل يف 

بح�سور اهلل فينا وحولنا، اإنه اأهلّيُة التمييز باأن نعمة اهلل تعمل حّيًة يف كل واحد 
منا، ويف كل ال�سعوب واأينما كان، واإنه فعل �سكر هلل. فالفرُح الذي ينتج عن 

هذه النعمة هو جّد عميق حتى اإنه ي�سمل »املهاجرين القائمني بيننا«.

• نعمة 	 بهبات  لالبتهاج  تاأّهٌب  هو  امل�سكون  االإطار  يف  اجلميل  وعرفان 
امل�سكون  التبادل  توفِّر  حالٌة  وهو  اأخرى،  م�سيحيٍة  ال�ساكنة يف جماعاٍت  اهلل 

للهبات، واإمكانية التعلُّم  بع�سنا من بع�ض.

• احلياة كّلها هبُة من اهلل: منذ بدء اخلليقة وحتى الزمن الذي جت�سد اهلل يف 	
التي  النِّعم واحلق  فلن�سكر اهلل على هبات  اليوم.  ي�سوع واأعماله، وحتى  حياة 

اأُغدقت علينا بي�سوع امل�سيح، والتي تظهر يف كل واحد منا، ويف كنائ�سنا. 

  اليوم الثاني  
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اأ�شئلة
ما هي هبات نعمة اهلل، التي تاأتينا من تقاليَد كنائ�سّية اأخرى، ونحن نختربها   -1

االآن يف جماعاتنا؟

اأن يح�سنوا تقبُّل ومقا�سمَة تنّوع  كيف ي�ستطيع م�سيحّيو التقاليد املختلفة   -2
هبات اهلل املعطاة لكل واحد منا؟

�شالة
يف  نكت�سفها  التي  نعمتك  مفاعيل  اأجل  من  واجلود  املحبة  اإله  يا  ن�سكرك 
تقاليدنا اخلا�سة ويف تقاليد الكنائ�ض االأخرى. فاجعل، بنعمة روحك القدو�ض 
دائًما  د  املتجدِّ واالختبار  لقاءاتنا  خالل  من  ويزداد  بالف�سل  اإقراُرنا  ي�ستمرَّ  اأن 

لهبتك يف الوحدة. نطلبه منك بي�سوع امل�سيح ربنا. اآمني.
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... ال ُتعِوزنا اأيَّ هبة من النعمة  

اأي 28/ 20- 28 اإن خمافة الرّب هي احلكمة

مز 145/ 10-21 تب�سط يدك فُت�سبُع كلَّ حيٍّ رغبَته

اأف 7/4- 13 كلُّ واحد منا اأعطَي ن�سيبه من النعمة على مقدار هبة امل�سيح

مر 8/ 14- 21 ما بالكم تتجادلون الأنه ال خبَز عندكم؟

ثالث نقاط للتاأمل
• احلكمة 	 اأي  الرب،  على خمافة  قد حافظ   ،َ ما خ�رسِ اأنه، رغم  اأيوب  فهَم 

فنحن االإخوة واالأخوات يف امل�سيح، حتى واإن كنا متفّرقني ب�سبب انق�ساماتنا، 
لقد نلنا كلُّنا، وبوفرة، تنوًعا من املواهب الروحية واملادية لبناء ج�سد الرب.

• غري اأننا، وبالرغم من وعود اهلل، واحلياة وحمبة ي�سوع ال�سخّية، يح�سل لنا، 	
خر،  كما ح�سل للتالميذ يف اإجنيل مرق�ض، اأن نن�سى ِغنانا احلقيقي: نعرت�ض، وندَّ

نحكي ونت�رّسف كاأن "ال خبز عندنا".

• امل�سيح مل ينق�سم: منتلك مًعا ما يكفي من الِهبات لنتقا�سمها مع االآخرين 	
"مع كل حّي".

  اليوم الثالث  
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اأ�شئلة 
يف اأي مو�سوع ن�سينا وفرَة هبات اهلل، واأعَلّنا اأن "ال خبز عندنا"؟  -1

ائُتمّنا عليها  التي  الروحّية واملاديّة  الهبات  اأن ُنح�سن مقا�سمة  كيف ميكن   -2
لن�سعها يف خدمة االآخرين؟

�شالة
بالهبات  غمرَتنا  الأنك  كّفه،  دائًما  والبا�سط  االأمني،  الرب  اأيها  نباركك 
وهبات  احلكمة،  اأجل  من  ملئها:  يف  امل�سيح  قامة  لنبلغ  ال�رسورية  الروحّية 
اخلدمة واخلبز الذي تعطينا اإياه. اأعطنا اأن نكون عالمًة لوفرة هباتك، واجمعنا 
يف الوحدة لكي ن�ستطيع اأن ُنذيع ح�سنات ملكك االأبدّي يف كل اأمكنة االأمل 
خبَز  اأعطانا  الذي  ذاك  با�سم  القد�ض  الروح  من  اإمالأنا  اإليك:  نتو�ّسل  والفقر. 

مها من اأجلنا، االآن واإىل ااأبد االآبدين. اآمني. حياته التي قدَّ
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   ... نحن جنزُم باأن اهلل اأمني

املراثي 9/3- 26 مراحُم الرّب ال تنتهي

مز 57/ 7-11 فقد عُظمْت رحمة اهلل حتى ال�سموات

عربا 19/10- 25 اإن الذي وَعد اآمني

لو1/ 67- 75 اأظهَر رحمته الآبائنا

ثالث نقاط للتاأمل
• اهلل، 	 حمبة  من  ُتدنينا  القد�ض  والروح  واالبن  االآب  بني  االأزلية  الوحدة 

فالرحمة  العامل.  والعدل يف  والرحمة  ُن�سهم يف عمله يف احلب  وتدعونا الأن 
والعدل ال ينف�سالن يف اهلل؛ اإنهما، بالعك�ض، متحدان يف املحبة الرا�سخة التي 

اأظهرها اهلل لنا عندما "وّقع" عهًدا معنا ومع الكون كّله.

• وعوده 	 حفظ  يف  جتّلى  الرحمة  اإله  اهلل  باأن  �سهَد  اأًبا  اأ�سبح  الذي  زكريا 
الإبراهيم ون�سله. فاهلل اأمني لعهده املقّد�ض.

• عندما ن�سّلي من اأجل وحدة الكني�سة، فال نتغا�َضَ عن اللقاءات وت�سجيع 	
ا، ونحن نحثُّ واحُدنا االآخر يف املحبة واالأعمال ال�ساحلة، وُنكّرر  بع�سنا بع�سً

اجلزم باأن "اهلل اآمني".

  اليوم الرابع  
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اأ�شئلة
يف اأي حقل تثبَّتم من اأمانة اهلل يف حياتكم وحياة جماعتكم اأثناء ال�سنة املن�رسمة؟  -1

كيف ت�سّجعنا اأمانُة اهلل على املتابعة يف ال�سعي وراء الوحدة امل�سيحية؟  -2

�شالة
اأيها الرّب االأمني، نحن ن�سكرك على حمبتك الثابتة واأمانتك التي تعظم حتى 
ال�سموات. يف حني اأننا ننتظر الوحدة الكاملة لكني�ستك برجاٍء ُمفرح، ونعمل 
مًعا ون�سّلي للح�سول عليها، اإمالأنا ثقًة بوعودك. نطلب منك بي�سوع امل�سيح 

ربنا، وبقوة الروح القد�ض، اإله واحد االآن واإىل اأبد االآبدين اآمني.
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       ... نحن مدعوون اإىل امل�ساركة

اأ�ض43/ 1-7: اإن معك

مز 133 اآه! اأال ما اأطيب، ما اأحلى اأن ي�سكن االإخوُة مًعا!

ايو 3/1-7 لنا م�ساركٌة بع�سنا مع بع�ض

يو 15/ 12- 17 فقد َدعوتكم اأحبائي

ثالث نقاط للتاأمل
• نحن مدعوون اإىل امل�ساركة مع اهلل االآب، ومع ابنه ي�سوع امل�سيح، والروح 	

القد�ض، باقرتابنا من اهلل الثالوث، نقرتب بع�سنا من بع�ض  يف الوحدة امل�سيحية. 

• لقد غرّي امل�سيح عالقتنا به ملا دعانا اأحباء ولي�ض عبيًدا. فجواًبا على عالقة 	
وحبِّ  ال�سداقة  اإىل  والت�سّلط  القّوة  من  العبور  اإىل  مدعوون  نحن  هذه  احلب 

ا. بع�سنا بع�سً

• يف جوابنا على فداء ي�سوع، نحن ن�سهد لالإجنيل اأمام الذين مل ي�سمعوا بعُد 	
به، كما اأمام الذين قد و�سَل اإليهم. فهذا االإعالن يحمل نداًء اإىل امل�ساركة مع 

اهلل، ويثّبت امل�ساركة بني الذين يتجاوبون معها.

  اليوم الخامس  
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اأ�شئلة
كيف تختربون النداء اإىل امل�ساركة مع اهلل؟  -1

كيف يدعوكم اهلل اإىل امل�ساركة مع اآخرين �سمن كني�ستكم وخارجها؟  -2

 �شالة 
لنحمَل  واخرتتنا  ابنك،  مع  امل�ساركة  اإىل  دعوتنا  اأنت  املحّب،  االآب  ايها 
ا،  ثماًرا ونحن ن�سهد لالإجنيل. اإجعلنا، بنعمة ابنك قادرين اأن نحبَّ بع�سنا بع�سً

واأن ن�ستقّر يف الوحدة، ليكون فرحنا كاماًل. اآمني.
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اليوم ال�ساد       ... مًعا كلُّنا ن�سعى الأن نكون م�ساركني يف الراأي

ق�ساة 1/4-9 اإن اأنِت انطلقِت معي انطلقُت

مز 34/ 1- 14 ابتِغ ال�سالم وا�سَع اإليه

ا كور 1/ 10- 15 كونوا على وئام تام يف روٍح واحد وفكٍر واحد

لو 22/ 24- 30 ووقَع بينهم جدال

ثالث نقاط للتاأمل
• كور13-12/1 	 ا  كورنت�ض  اأهل  اإىل  الر�سالة  فه  َت�سِ الذي  االن�سقاق  اإن 

�ض نزاهة ر�سالة امل�سيح. فاالإقرار بالنزاع واالن�سقاق،  ُيظهر ت�سويًها لالإجنيل ويقوِّ
كما فعل اأهل ُخلوة هو اخلطوة االأوىل نحو تاأ�سي�ض الوحدة.

• اأزمنة 	 يف  اهلل  �سعب  يف  نبوءة  اأ�سوات  رفْعَن  وُخلوة،  دبورة  مثل  ن�ساٌء، 
عنا اأمام �رسورة امل�ساحلة. اأ�سوات نبوية من هذا  النزاع واالن�سقاق، فهكذا َي�سَ

دة ليعملوا. النوع ت�سمح للنا�ض باأن يلتقوا يف وحدة متجدِّ

• واحٍد، 	 وفكٍر  واحٍد  روٍح  يف  تامٍّ  وفاٍق  على  نكون  الأن  ن�سعى  عندما 
كما يقول �ساحب املزامري، عندئٍذ نكون مدعّوين اىل التفتي�ض عن الرب وعن 

�سالمه.

  اليوم السادس  



29

اأ�شئلة
ل�سعٍي  دافًعا  كن�سّي  بخالٍف  النبويُّ  الت�سهري  كان  منا�سبة  تتذكرون  هل   -1

د يف �سبيل وحدٍة اأ�سمل؟ متجدِّ

قنا كج�سٍد م�سكون؟ يف راأيكم، ما هي  ما هي املوا�سيع التي ما تزال تفرِّ  -2
ننا من حتقيق وحدة اأ�سمل؟ ال�سُبل التي متكِّ

�شالة
�سهوًدا  واالتق�سامات  املنازعات  اأزمنة  يف  لنا  تر�سل  اأنت  املحبة،  اإله  يا 
مّنا  ليجعل  القدو�ض  يا رب، روحك  لنا،  اأر�سل  وراءك،  ن�سعى  نبويني. فحني 
�سّناع م�ساحلة، مّتحدين بروح واحد وفكر واحد. نطلب ذلك منك بي�سوع 

امل�سيح، ربنا اآمني. 
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... نحن خا�سة امل�سيح

ا اأ�ض 19/19-25 الرب ُير�سل لهم خمل�سً

مز 139- 1- 12 اأين اأذهب من وجهك

1كو 12/ 12- 26 فاإذا تاأمّل ع�سّو... واإذا اأُكرم ع�سٌو

ثالث نقاط للتاأمل
• اأ�سعيا اأَنباأ باأن امل�رسيني واالأ�سوريني �سيتعبَّدون يوًما مع اإ�رسائيل وي�سبحون 	

اأع�ساًء يف �سعب اهلل.  والوحدة امل�سيحية هي جزء من م�رسوع اهلل يف توحيد 
الب�رسية والكون. فن�سّلي لياأتي اليوم الذي نتعّبد فيه كلنا مّوحدين باإميان واحد 

و�رسكة افخار�ستيا واحدة.

• اإن الهبات املختلفة يف التقاليد الكن�سّية هي ِنَعم لنا. فاإقرارنا بهذه الهبات 	
ا يدفعنا نحو الوحدة الظاهرة. اخلا�سة ببع�سنا بع�سً

• اإن معموديتنا جتمعنا يف ج�سد واحد يف امل�سيح. فاإذا كنا نحّب كنائ�سنا 	
اخلا�سة، بول�ض يذّكرنا باأن كل الذين يدعون با�سم الرّب هم مّتحدون معنا يف 
امل�سيح، الأننا كلنا اأع�ساء يف ج�سد امل�سيح. فال نقدر اأن نقول الأحد: "اأنا ل�ست 

بحاجة اإليك" )1كور 21/12(.

  اليوم السابع  
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اأ�شئلة
ما هي العالمات التي تدّل اأننا "خا�سة امل�سيح"؟  -1

من  بداًل  امل�سيحيني  قِّ  للم�سيح" ل�سَ "اأنا  العبارة  ا�ستعمال  ي�سّح  معنى  باأّي   -2
جمعهم؟

�شالة
ن�سكرك يا اهلل على النعمة التي تهُبها اىل كل ع�سو يف ج�سد امل�سيح، واىل 
ا،  بع�سً بع�سنا  ندعم  لكي  فا�سعفنا  القدو�ض.  روحك  بوا�سطة  االأع�ساء  كل 
ونحرتم فروقاتنا، ونعمل من اأجل وحدة كل الذين، يف االأر�ض كّلها، يدعون 

ي�سوع رًبا. اآمني.
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 ... مًعا ُنعِلن االإجنيل

اأ�ض 61/ 1- 4 الربُّ اأر�سلني الأعلن الب�رسى ال�سارة

مز 1/145- 8 من جيٍل ي�سبِّحون اأعمالك

1 كور 1/15-8 �سّلمُت اإليكم قبل كل �سيء ما ت�سّلمُت اأنا

لو 4/ 14- 21 اليوم متّْت هذه االآية مب�سمع منكم

ثالث نقاط للتاأمل
• نحن نعلن مًعا الب�رسى ال�ساّرة التي اأنباأ عنها اأ�سعيا، ومتَّْت بي�سوع امل�سيح 	

َ بها بول�ض وت�سَلمتها الكني�سة. وفيما ننظر، با�ستقامة، اىل اختالفاتنا،  ربنا، وب�رسَّ
ومميزاتنا وانتماءاتنا الطائفية، ال يجوز اأن يغيب عن نظرنا اأننا مر�َسلون مًعا لُنعلن 

ب�رسى ي�سوع امل�سيح ال�سارة.

• �سليب 	 يبطل  لئال  الكالم  حكمة  على  ٍل  معوِّ "غري  ليب�رسِّ  مر�سل  بول�ض 
امل�سيح" )1 كور  1/1-17(. بف�سل قوة ال�سليب يتم التما�ض طريق الوحدة.

• حقيقة االجنيل وفعلّيته تظهران لنا من خالل ال�سهادة التي نوؤّديها لي�سوع 	
امل�سيح يف حياتنا اخلا�سة ويف حياة اجلماعة امل�سيحية. 

  اليوم الثامن  
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اأ�شئلة
الثقايف  اإعالنه  مع  انفكاك  بال  ارتباًطا  قبلتموه  الذي  "االجنيل"  يرتبط  مَب   -1

والتاريخّي؟

هل كان هذا اجلانب حاجًزا يف طريق الوحدة؟  -2

كيف ميكن لوحدتنا يف امل�سيح اأن جتعلنا �سهوًدا اأف�سل لالإجنيل الذي قبلناه؟  -3

�شالة 
القد�ض  الروح  بقّوة  امل�سيح  ي�سوع  ابنك  اأر�سلَت  اأنت  نعمة،  كل  اإله  يا 
ال�سارة  الب�رسى  ُنعلن مًعا  اأن  عنا، لكي ن�ستيطع  تنوُّ دنا يف  ليفتدَي �سعبك. وحِّ

حلياة امل�سيح وموته وقيامته، يف عامل ينتظر اإجنيله. اآمني.
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اإىل كل الذين ينظمون 
اأ�سبوع ال�سلة من اأجل وحدة امل�سيحيني 

• مطابقة الن�شو�س	
هذه الن�سو�ض مقرَتَحة، وال جرم اأن جنرِّب، كل مّرة نراه منا�سًبا اأن نطابقها 
على الوقائع املختلفة بني البلدان واالأمكنة. وعندما نفعل ذلك، يجب اأن نح�سب 
ح�ساب املمار�سات الليتورجية، والتقويّة املحّلية، واالإطار االجتماعّي- الثقايّف 
ا. مطابقًة كهذه، يجب اأن تكون نتيجة تعاون م�سكوّن. ففي بلداٍن عدة  اأي�سً
اإننا ناأمل اأن تتمّكن  تقوم هيكليات م�سكونية توؤّمن هذه الطريقة من التعاون. 
�رسورُة مطابقة اأ�سبوع ال�سالة مع الواقع املحّلي واأن حتّث على َخلق هذه االأُُطر 

عينها حيث ال توجد بعد.

• يف ا�شتعمال ن�شو�س اأ�شبوع ال�شالة من اأجل وحدة امل�شيحيني	
الكنائ�ض واجلماعات امل�سيحية التي حتتفل مًعا يف اأ�سبوع ال�سالة خالل رتبة 

واحدة، هذا الكتّيب يقرتح منوذج احتفال م�سكوّن لكلمة اهلل.

الحتفاالتها  ت�ستعمل  اأن  ا  اأي�سً ت�ستطيع  امل�سيحية  واجلماعات  والكنائ�ض 
ا  ون�سو�سً اهلل،  لكلمة  امل�سكون  االحتفال  من  اأخرى  ا  ن�سو�سً اأو  �سلواٍت 

مقرَتَحة لالأيام الثمانية واختيار �سلوات يف ذيل هذا الكتّيب.

والكنائ�ض واجلماعات امل�سيحية التي حتتفل باأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة 
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الن�سو�ض  اإيحاءات يف  اأن جتد  ت�ستطيع  االأ�سبوع،  اأيام  من  يوم  كل  امل�سيحيني 
املقرَتَحة لالأيام الثمانية.

واالأ�سخا�ض الذين يرغبون املبا�رسة يف درا�سة بيبلية حول مو�سوع اأ�سبوع 
ا اأن يعتمدوا على الن�سو�ض واملالحظات البيبلّية املقرَتَحة  ال�سالة ي�ستطيعون اأي�سً

ّفع. لالأيام الثمانية. فباالإمكان اإنهاء �رسوحات كل يوم ب�سالة ت�سَ

التي  الن�سو�ض،  ت�ستطيع  ِحدة،  على  ي�سّلوا  اأن  يوّدون  الذين  واالأ�سخا�ض 
ا باأنهم يف �رساكة مع  يت�سّمنها هذا الكتّيب اأن تغّذي �سلواِتهم، وتذّكرهم اأي�سً

كل الذين ي�سّلون َعرْب العامل من اأجل وحدة مرئية اأ�سمل لكني�سة امل�سيح.
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اإحتفال م�سكويّن

املقدمة: اأتُرى امل�شيح انق�شم؟ )راجع 1 كو 17-1/1(

امل�سيحيني،  وحدة  اأجل  من  ال�سالة  اأ�سبوع  خالل  مًعا  لن�سّلي  جنتمع  اإننا 
ولكي نلّبي نداَء اهلل، فيما نحن ن�سعى الأن نتجّدد ونوّثَق ُعرى عالقاتنا امل�سرَتكة 
وقد  رمزّية.  ومبادرة  املقّد�ض  والكتاب  الرتاتيل  خالل  من  وذلك  امل�سيح،  مع 
بها،  والتعّمق  التاأمل  من  الثمانية"  "االأيام  قراءة  اإىل  االحتفال  هذا  يدعونا 
لبول�ض:  املثري  ال�سوؤال  فيه  جند  اإننا   .17-1/1 كور   1 املقطع  اإىل  بالرجوع 
اأنف�سنا، ولكن  التنا ولتقييم  "اأتُرى امل�شيح انق�شم؟" وهو يكّون حتّديًا مفرًحا ل�سَ
ا كجماعات م�سيحية. فاختيار هذا املقطع من الكتاب املقّد�ض، و�َسرُي هذا  اأي�سً
ا، يوّفران لكم املنا�سبة لكي تتاأملوا هذا التحدي من زاوية اأخرى،  االحتفال اأي�سً

يف اإطاركم اأنتم. 

بول�ض  هموم  على  للجواب  اأ�سلوًبا  ن  يكوِّ الروحية  للهبات  امل�شكوين  التبادل 
موا افرقاء متعار�سني، لذلك ي�ساألهم: "اأُترى امل�سيح  جتاه الكورنثيني الذين تق�سَّ
امل�سيحية  جماعاتنا  داخل  منعزلني  العي�ض  متابعة  مبقدورنا  لي�ض  انق�سم؟". 
بالتبادل  نقَبل  الأن  م�ستعّدين  نكون  اأن  يجب  َبة.  مكت�سَ الوحدة  اأّن  ُمفرت�سني 
ننوي  التي  الهبة  اإعالن  من  اأبعد  اإىل  نذهب  اأن  يعني  مما  االآخرين،  عطاءاِت 
فيهم  نرى  واأن  االآخرين،  اىل  االعتبار  بعني  ننظر  اأن  منا  يطلب  فهذا  تقدميها. 
الهبات الدينية )الكاري�سما( التي ُتغني ج�سد امل�سيح. فهذا "التبادل" يجد �رسًحا 

اًل فيما بعد ويحتِّم حت�سرًيا متهيديًا. مف�سّ
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فنحن نقرتح ما يلي:
يف  مًعا  للتاأمل  حميطكم  يف  املتواجدة  املختلفة  الكنائ�ض  ممثِّلي  تدعوا  اأن   -1
هباٍت  مًعا  نعنيِّ  اأن  هو  والهدف  بع�ض.  من  نتقبلهابع�سنا  "الهبات" التي 

تقّدمها كل جماعة، وي�ستطيع االآخرون اأن يوافقوا على "تقّبلها".

من املثايًل اأن جتدوا �سيًئا ميّثل رمزيًا كل واحدة من الهبات التي حُتمل  اإىل   -2
للبهات الروحية". امل�شكويّن  االأمام اأثناء "التبادل 

مة اإىل االأمام وفًقا ل�سيغة مماثلة لهذه: "من ِقَبل  ُيعَلن عن رموز الهبات املقدَّ  -3
كني�سة...  ونحن ن�سكر...  ونفرح بت�سّلم هبٍة من...  متمّثلِة بـ... 

فهذا "التبادل امل�سكوّن للهبات الروحّية" ُيكيَّف، بالتاأكيد مبقت�سى االإطار 
املحّلي.

ونحن  املّتحدة.  لالأمم  الثمانية"  االألفية  "اأهداَف  ح  تو�سّ ع  الت�سفُّ و�سلوات 
كم على طباعة هذه ال�سلوات من اأجل املجتمعني لكي ي�ستطيع كل واحد  نح�سّ

َنة يف ال�سلوات. دة املت�سمَّ اأن يعرف االأهداف املُحدَّ

مع  تتطابق  الوحدة"  اأجل  من  "االلتزام  يف  الثمانية  االأجوبة  اأّن  الحظوا 
موا�سيع "االأيام الثمانية لل�سالة من اأجل الوحدة" التي جتدونها يف هذا امل�سَتَند.

ُيقال: من يرتل ي�سلِّ مرتني". ونحن نقرتح بع�ض الرتاتيل واالأنا�سيد املقّد�سة 
املاأخوذة من كتب الرتاتيل.

ط )واالأف�سل : املحتفل( م: من�سِّ

ج: اجلماعة
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االحتفال:
 اأ - اأجنتمع مًعا يف الرجاء والوحدة

ن�شيد الدخول في زياح
املحتفل: النعمة وال�سالم من لدن اهلل اأبينا والرب ي�سوع عليكم اأجمعني. 

الكبرية،  العامل  "قرية"  اإىل  ين�سّمون  اإنهم  جمتمعني،  امل�سيحيون  ي�سّلي  عندما 
يف  اإخوتي  يا  د،  فلنتحِّ واالآمال.  وال�رساعات،  باجلماالت،  واملليئة 

ال�سالة بنعمة ربِّنا ي�سوع امل�سيح وحمّبِة اهلل و�رسكة الروح القد�ض.
اجلماعة: اآمني!

املحتفل: اأيها االآب املحب، اأنت دعوتنا من منازلنا، ومن مكاتبنا، ومن م�سانعنا، 
ومن  قطعاننا،  وراء  ومن  زوارقنا،  ومن  متاجرنا،  ومن  حقولنا،  ومن 
ة  دنا يف اأخوَّ مدار�سنا، ومن م�ست�سفياتنا ومن �سجوننا ومعتقالتنا لتوحِّ

م�سرتكة يف امل�سيح.
اجلماعة: فاجعلنا واحًدا يف امل�سيح.

 . االأربع  اجلهات  من  واحدة  اىل كل  نّتجه  ال�سالة ونحن  فلنتحد يف  املحتفل: 
ويلتفت املحتفل نحو ال�رسق:

املحتفل: من ال�رسق، تطلع علينا ال�سم�ض، فن�ستقبل ال�سالم، والنور، واحلكمة، 
واملعرفة.

اجلماعة: فن�سكرك على هذه الّنعم، يا رب!
ويلتفت املحتفل نحو اجلنوب.

املحتفل: من اجلنوب ياأتينا الدفء، والن�سيحة وبدء احلياة ونهايتها.
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اجلماعة: فن�سكرك على هذه النِّعم، يا رب!
ويلتفت املحتفل نحو الغرب:

ر وُتنع�ض كل اأنواع احلياة. املحتفل: من الغرب ياأتينا املطر، املياه التي تطهِّ
اجلماعة: فن�سكرك على هذه النِّعم، يا رب!

ويلتفت املحتفل نحو ال�شمال:

يولينا  الذي  االأبي�ض  والثلج  العاتية،  والرياح  الرْبد،  ياأتينا  ال�سمال  من  املحتفل: 
ل ة والتحمُّ القوَّ

اجلماعة: فن�سكرك على هذه النِّعم يا رب!
ويلتفت املحتفل اإىل الأمام واإىل العلى:

َك. �سُّ املحتفل: من ال�سموات ياأتينا ال�سواد، والنور، والهواء تنفُّ
اجلماعة: فن�سكرك على هذه النِّعم، يا رب!

ويدير املحتفل وجهه نحو الأ�شفل.

املحتفل: من االأر�ض ناأتي، واإىل االأر�ض نعود.
اجلماعة: فن�سكرك، يا رب على خليقتك وعلى م�سكننا االأر�سي

املحتفل: اأعطنا، يا رب، اأن ن�سري با�ستقامة، ونعي�ض على هذه  االأر�ض كاإخوة 
اأوجاعنا مّتحدين  النَِّعم والرحمة يف  نتقا�سم فرح  واخوات حقيقيني، 
معك با�سم ربِّنا ي�سوع امل�سيح و�رسكة الروح القد�ض الذي َيبعُث احلياة 

ويجدد وجه االأر�ض.
اجلماعة: اآمني!
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ن�شيد ت�شبيح و�شالة توبة

املحتفل: جواًبا على نداء بول�ض اإىل اأهل كورنت�ض، فلنعرتف بخطايانا.

املحتفل: اأيها االآب ال�سالح، اأنت باحتاٍد مع ي�سوع امل�سيح اأغنيَتنا مبواهب الكلمة 
واملعرفة. ونحن، بكربيائنا، نن�سب غالًبا هذه املواهب لذواتنا، متنا�سني 

م�سدرها احلقيقي، فاغفر لنا يا رب!

اجلماعة: اأغفر لنا، يا رب )اأو كرييالي�سون مرتَّلة(

املحتفل: يا اإله كّل نعمة، نحن يف امل�سيح ال تنق�سنا اأي هبة روحية، غري اأننا غالًبا 
ما نكون خجلني اأو قلقني لنتقا�سم اآيات هذه الر�سالة التي تعطي احلياة 

اإىل كل الذين يحيطون بنا. فاغفر لنا، يا رب.

اجلماعة: اأغفر لنا يا رب!

امل�سيح؛  ي�سوع  ابنك  مع  ة  االأخوَّ اإىل  تدعونا  اأنت  جودة،  كّل  اإله  يا  املحتفل: 
ُنتيُح  بروح واحد، ولهدف واحد؛ والأننا  لنتَّحد  تنق�سنا  احلمّية  فالأّن 

لالنق�سامات واخل�سومات اأن ت�ستمّر بيننا، اأغفر لنا، يا رب.

اجلماعة: اأغفر لنا، يا رب!

اأميًنا حتى اأمام �سعفنا. فاأغفر لنا رداءتنا  اأيها االإله ال�سالح، اأنت تظّل  املحتفل: 
د حميَّتنا  وت�رسُّعنا يف قبول االنق�سامات بيننا. وبنعمة الروح القد�ض جدِّ
ومع  معك،  الوحدة  يف  عهدنا  ت�رسِّف  التي  الثابتة  امل�ساعي  يف  لنلتزم 

االآخرين، ومع اخلليقة كلها.

اجلماعة: اآمني!

 ب - فلنُ�شغ اإىل كلمة اهلل
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قراءات بيبلية:

اأ�ض57/ 14- 19؛ مز 36/ 5- 10؛ 1 كو 1/1-17؛ مر 33/9- 41.
العظة

 ج - جنيب بالإيان والوحدة 
قانون الإيمان

ن�سيد يعرّب عن االإميان وااللتزام

تبادل م�سكون للهبات الروحية 

تقاليد  تدخل يف  التي  الهبات  اإىل  ترمز  اأ�سياَء  الكنائ�ض  ممّثلو خمتلف  يحمل 
كني�ستهم والتي يقدمونها اإىل كل اجلماعة امل�سيحية. فهذه الهبات ُتعَر�ُض على 

طاولة يف املقّدمة. ُيعِلن عنها املحتفل بهذه ال�سيغة، اأو ب�سيغة اأخرى مماثلة:

املحتفل: "من ِقَبل كني�سة... فنقّر بت�سلم هبة من ...

متمثِّلة بـ ..."

اجلماعة: اإّننا نقّر بهذه الهبة، يا رب!

اإعطاء قبلة ال�شالم

املحتفل: يا �سيدنا ي�سوع امل�سيح، اأنت قلَت لتالميذك "�سالمي اأتركه لكم، �سالمي 
اإميان كني�ستك واأعطنا ال�سالم  اإىل  اإىل خطايانا بل  اأُعطيكم". فال تنظر 
ووحدَة ملكوت ال�سماوات حيث متلك مع االآب والروح القد�ض اإىل 

اأبد االآبدين.
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اجلماعة: اآمني!
�سالة ت�سّفع

م للرب "االأهــداف الثمانيــة لالألفية".  الهــدف من ال�ســلوات التاليــة اأن تقــدِّ

املحتفل: ن�سلي من اأجل االأ�سخا�ض الذين يتاأملون يومًيا من الفقر املدقع واجلوع. 
امل�سيح  حبُّ  َفْليبَعث  انق�سامات:  غالًبا  ي�سبِّب  الثابت  غري  فمعا�سهم 

العدل وال�سالم. فا�سمْع، يا اإله اجلودة �سالتنا.

اجلماعة: بحّبك ا�ستجبنا، يا رب.

الرجال والن�ساء ومن  اأجل كرامة  ينا�سلون من  الذين  اأجل  ن�سّلي من  املحتفل: 
م �سورة اهلل يف كل  اأجل م�ساواتهم يف احلقوق. اأعطنا، يا رب، اأن نكرِّ
الن�ساء والرجال. اإننا نذكر ب�سورة خا�سة �رسورة امل�ساواة يف احل�سول 
امل�سيح  ن�سبح واحًدا يف  فعندما  املال واخلدمات.  العمل، وعلى  على 
اأكانوا  ظ هبات اجلميع، �سواء  ي�سوع، اأعطنا، يا رب اأن نقبل" بال حتفُّ

رجااًل اأم ن�ساًء. فا�سمع يا اإله اجلودة �سالتنا.

اجلماعة: بحبك ا�ستجبنا، يا رب.

املحتفل: ن�سّلي من اأجل االأطفال املر�سى ومن اأجل كل الذين ي�سَعون اإىل حت�سني 
�سحة االأطفال. فعندما نعتني باأوالدنا، اأعطنا يا رب اأن ن�ستقبل ي�سوع 

ه. فا�سمع يا اإله اجلودة �سالتنا. نف�سَ

اجلماعة: بحبك ا�ستجبنا، يا رب.

يف  االأجّنة  �سّحة  اأجل  ومن  احلوامل  الن�ساء  كل  اأجل  من  ن�سّلي  املحتفل: 
اأح�سائهّن. اأعطنا يا رب اأن ن�سهر على هوؤالء االأمهات اللواتي يحملن 
رننا بحبِّ  يف اأح�سائهّن حياة جديدة، واللواتي بحبِّهنَّ الأوالدهنَّ يذكِّ
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اهلل الذي يوّحدنا.

اجلماعة: بحبك ا�ستجبنا، يا رب.

املحتفل: ن�سّلي من اأجل كل الذين يكافحون ال VIH/ �سيدا، واملالريا واالأمرا�ض 
االأخرى. اأعطنا، يا رب اأن ن�سغي اإىل اأ�سوات الذين ُترَف�ض عليهم كرامة 
احلياة، واأن نعمل على خلق عامل َيحظى فيه كل االأ�سخا�ض باالحرتام 

والعناية، وال ُيق�سى منه اأحد. فا�سمع يا اإله اجلودة �سالتنا.

اجلماعة: بحبك ا�ستجبنا، يا رب. 

املحتفل: ن�سّلي من اأجل كل الذين يتاأملون من االإدارة ال�سّيئة للكون ومن اأجل 
كل اأنواع االأخطار. فاأر�سدنا يا رب لكي نحافظ على بيئة حّية  فنكون 

مت�ساحلني مع الكون. فا�سمع يا اإله اجلودة �سالتنا.

اجلماعة: بحبك ا�ستجبنا، يا رب.

واأن  االأهداف،  لتحقيق هذه  يا رب يف جودنا  منيِّز �سوتك  اأن  اأعطنا  املحتفل: 
ا ن�سّلي  ن�سري مًعا نحو امللكوت الذي �سّليَت اأنَت من اأجله، ونحن اأي�سً

من اأجله قائلني: اأبانا الذي يف ال�سماوات...

قبلة ال�شالم
وها: "هبة اهلل". لذلك يف املناولة اأثناء القدا�ض  املحتفل: اأّول باخرة يف كندا �سمَّ
يقول الكاهن للموؤمنني الذين يتناولون القربان املقد�ض: "هبة اهلل الأبناء 
من  بع�سنا  نتلقاها   التي  للهبات  اجلميل  ال�سالم وعرفان  فعالمة  اهلل". 

بع�ض، نقول بع�سنا لبع�ض: "هبة اهلل".
فُيعطي املوؤمنون ال�سالم بع�سهم لبع�ض، بامل�سافحة باليد اأم بالقبلة املقد�سة وهم 

يقولون: "هبة اهلل"
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ترتيلة التقدمة

 ر- ننطلق اإىل العامل ب�شجاعة
اإلتزام يف �شبيل الوحدة

قلوَبهم  ليعرفوا  حتدٍّ  اأمام  كورنت�ض  م�سيحيّي  الر�سول  بول�ض  و�سَع  املحتفل: 
حَتدٍّ  اأمام  ا  اأي�سً نحن  وي�سعنا  ينق�سم.  امل�سيح مل  اأن  مب�سلكهم  وُيظهروا 
لنحّقق الوحدة التي نتمّتع بها االآن يف امل�سيح، مع كل الذين يدعون، 

يف كل مكان، ي�سوع امل�سيح، ب�سكل اأكرث عمًقا وواقعية. 

اجلماعة: نحن مدعوون مًعا الأن نكون قّدي�سني.

املحتفل: ومباَركني من اهلل باأ�سكال خمتلفة،

اجلماعة: فن�سكر اهلل مًعابع�سنا من اأجل بع�ض.

املحتفل: واأغنياَء بالنعم التي اأغدقها اهلل علينا بف�سل وْحَدتنا يف امل�سيح،

اجلماعة: مًعا، ال تنق�سنا اأي هبة روحية.

عنا على احلب واخلدمة، املحتفل: وواثقني باهلل الذي ي�سجِّ

اجلماعة: مًعا، نوؤّكد اأن اهلل اأَمني.

املحتفل: وي�سوع امل�سيح ي�ستقبلنا،

اجلماعة: ومًعا، مدعوون اإىل امل�ساركة.

املحتفل: ومّتحدون يف روح واحد وفكر واحد،

اجلماعة: ومًعا، ن�سعى الأن نكون على وفاق.
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لب من اأجلنا، املحتفل: فنتغّلب على خ�سوماتنا حول ال�سخ�ض الذي �سُ

اجلماعة: مًعا، نحن ننتمي اإىل امل�سيح.

املحتفل: اإذن، اأترى امل�سيح انق�سم؟

اجلماعة: ال! مًعا، �سنطوف العامل، ُنعلن ب�سارته ال�ساّرة.

ترتيلة الإر�شال
الربكة والإر�شال

املحتفل:  ال�سالم جلميعكم!

ا.  اجلماعة:  ومع روحك اأي�سً

املحتفل:  لتجذبكم حمبة امل�سيح اإليه،

ولتثبِّتكم قدرُة الرب ي�سوع يف خدمته،  

وليمالأ فرُح الرب ي�سوع قلوبكم،  

ولتكن نعمة اهلل القدير معكم اإىل االأبد االآب، واالبن والروح القد�ض.  

اجلماعة: اإننا ن�سكر اهلل!  
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للتذّكر
• 	       )2012 -1954(  P. Ralph Del Colleّالربوف�شور رالف دال كول

يف  م�سارك  الهوت  واأ�ستاذ  املنهجي  الالهوت  يف  كاثوليكي  خبري  اإنه 
 29 يف  تويّف   )Marquette University )Milwaukie, Wisconsin, USA(

الكاثوليكي-  الُدَويل  احلوار  يف  ع�سًوا   ،1998 منذ  كان  لقد   .2012 متوز 
الكني�سة  بني  الر�سمية  غري  املحادثات  يف  ا  اأي�سً �سارك  قد  وكان  "اخلم�سيني" 
الكاثوليكية واالأدڤانتي�ست )ال�سبتيني( 2001- 2002، وكان ع�سًوا يف البعثة 
الكاثوليكية الر�سمية يف اجلمعّية العامة ملجل�ض الكنائ�ض العاملي يف Harare �سنة 
اأبًدا  لقاءات احلوار. مل يتجّنب  1998. لقد �سارك دائًما بفرح واإخال�ض يف 
، واإخال�ض  اأي مو�سوع حوار، فكان يوّفق ما بني ح�سا�سّية حادة ونافذة الَب�رسَ
كامل للحقيقة. وخالل جمرى حياته كلها، و�سع ب�سخاٍء مهاراته، وبَيقني را�سخ 

باأنَّ الوحدة هي اإرادة اهلل، واختيار للم�سيحيني ال رجوع عنه.

• 	)2012  -1947  Pr. Margaret O,Gara( اأُغارا  مارغارت  الربوف�شور 
يف الهوت  واأ�ستاذة  �سنة   35 ملدة  امل�سكون  العمل  يف  خبرية  كاثوليكية 
يف  توّفيت   )University of St Michael’s College, Toronto, Canada(  

منذ 1983،  كانت  لقد  �سنتني.  مدة  املر�ض  مع  بعد �رساع   2012 اب   16
 ،1994 ومنذ  امل�سيح،  وتالميذ  الكاثوليك  بني  الُدَويل  احلوار  يف  ع�سًوا 
املتحدة  الواليات  يف  اللوثريّني  واالجنليني  الكاثوليك  بني  احلوار  يف  ع�سًوا 
وقد  كندا،  يف  واالجنلّيني  الكاثوليك  بني  احلوار  يف  ع�سًوا   ،2008 ومنذ 
-1976( �سنة   18 ملدة  –الكاثوليكّي  االنكليكاّن  احلوار  يف  ع�سواً  كانت 
اللوثرّي- االجنلي  الدويل  احلوار  يف  ع�سواً  �سنة  وملدة 12  كندا  1993( يف 
 North American رئي�سًة  اي�سًا  .)1995-2006(كانت  الكاثوليكّي  
  Catholic Theological Society of Americaو  Academy of Ecumenists
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تُليت  التي  ال�شالة  هذه  عنها  تعرّب  التي  الأمنيات  اأن  نت�شّور  اأخرًيا 
�شنة 1967 يف الذكرى املئوية لتاأ�شي�س كندا ما تزال حالية:

باالأفكار  ال�سعوب  وكل  االأ�سخا�ض  كل  فيه  َيتَّحد  عامل  اأجل  من  »فلن�سلِّ 
واالأقوال واالأعمال. اأع�سدنا يا رب لكي نكون �رسفاء، �سّفافني، اأنقياء وحمبِّني 
ان�سجام وحتقيق ذواتنا نحن واأبناء  اأجل  يف عالقاتنا مع االخرين. ولن�سلِّ من 
�سعوبنا. ف�ساعدنا يا رب لكي نعمل ونعي�ض بطريقة تق�سي على اجلوع، والفقر، 

واجلهل واالأمرا�ض، وحُتّل ملكوتك على االأر�ض. اآمني.« 

الثان.  الفاتيكان  املجمع  بَدعوة  جديًدا  دفًعا  امل�سكونية  احلركة  تلقَّت  لقد 
ن�رسها  التي  الراعوية  الر�سالة  �سك  بدون  هو  احلقبة،  تلك  يف  االأهّم  واحلدث 
»م�سيحيون  بعنوان   1962 �سنة  )مونرتيال(  الجا  اآميل  بول-  الكاردينال 
من  ال�سالة  بل  الكثلكة،  اإىل  الربوت�ستانت  اإرجاع  الق�سد  يعد  فلم  مفّككون« 
الر�سالة  هذه  ففي  واهتدائها.  الكاثوليكية  الكني�سة  بتجديد   تبداأ  وحدٍة  اأجل 
املعا�رسة«  للم�سيحّية  االأكرب  احلدث  بات  الوحدة  »َهمَّ  اإن  الكاردينال  يقول 
واإن هذه احلركة املهمة قد »ُولدت بوحٍي من الروح القد�ض«. ويف تاأّمله ب�رس 
د رغم االنق�سامات، على اأن كل االأ�سخا�ض  الوحدة، وتفّكِك امل�سيحيني، ي�سدِّ
وهم،  فيه«  واحٌد  وهم  امل�سيح،  على  مون  مطعَّ »هم  �رسعي  باإثباٍت  دين  املعمَّ
وبالكني�سة«.  بامل�سيح  »مرتبطون  لبع�ض«،  بع�سهم  »اأع�ساء  عينه،  الفعل  بهذا 
امل�سيح »عام« و«�رس«. وهكذا يدعو  اأن االن�سقاق هو يف نظر  ا  اأي�سً ويالحظ 
الكاردينال اأبناء اأبر�سيته اىل ال�سالة من اأجل الوحدة، واىل الدخول مع اإخوتهم 
، معرتفني باأن م�سوؤولية االن�سقاق  امل�سيحيني يف حوار، تدفعهم الندامة والتح�رسُّ

موزعة على اجلميع. 
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املوا�شيع التي عوجلت منذ �شنة 1968 وحتى 2014
- 1968: الت�سبيح مبجده )1 كور 14/1(

- 1969: مدعوون اىل احلرية )غال 13/5(
- 1970: نحن عاملون مًعا يف عمل اهلل )1 كور 9/3(
- 1971: ... و�رسكة الروح القد�ض )2 كور 13/13(

- 1972: اأُعطيكم و�سّية جديدة )يو 34/13(
- 1973: يا رّب عّلمنا اأن ن�سّلي )لو 1/11(

- 1974: وي�سهد كلُّ ل�سان باأن ي�سوع امل�سيح هو الرب )فيل 13-1/2(
- 1975: اإرادة االآب: فيجمع حتت راأ�ض واحد،امل�سيح )اأف 3/1- 10(

- 1976: ن�سبح عند ظهوره اأ�سباهه )1 يو 2/3(
- 1977: الرجاء ال يخيِّب )روم 5/ 1- 5(

- 1978: فل�ستم بعد  اليوم غرباء )اأف 13/2- 22(
ا ملجد اهلل )1 بطر 11-7/4( - 1979: وليخدم بع�سكم بع�سً

- 1980: لياأِت ملكوتك )متى 10/6(
كور   1( واحد  اجل�سد  اأنواع-  على  اخلدمات  الواحد-  الروح   :1981  -

)13-3/12
- 1982: ليجِد الكلُّ �سكناهم فيك يا رب )مز 84(

- 1983: ي�سوع امل�سيح- حياة العامل )1 يو 4-1/1(
- 1984: مدعوّون اإىل الوحدة ب�سليب ربنا )1 كور 2 وكور 20/1(

- 1985: من املوت اإىل احلياة مع امل�سيح )اأف 2/ 7-4(
- 1986: وتكونون يل �سهوًدا )اأع 8-6/1(
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- 1987: متحدون يف امل�سيح، خليقة جديدة )2 كور 17/5- 6/ 4(
- 1988: حمبة اهلل تنفي اخلوف )1 يو 18/4(

- 1989: بناء اجلماعة: ج�سد واحد يف امل�سيح )روم 12/ 5- 6(
- 1990: فليكونوا باأجمعهم واحًدا... ليوؤمَن العامل )يو 17(

- 1991: �سّبحي الربَّ يا جميع االأمم )مز 117 وروم 13-5/15(
- 1992: اأنا معكم... فاذهبوا )متى 28/ 20-16(

- 1993: اأثمروا ثمار الروح من اأجل وحدة امل�سيحيني )غال 22/5- 23(
)اأع  واحدة«  ونف�ًسا  واحًدا  »قلًبا  نكون  الأن  مدعوون  اهلل:  بيت   :1994  -

)32/4
ا )يو 7-1/15( - 1995: �رساكة مع اهلل وبني بع�سنا بع�سً

- 1996: هاءنذا واقف على الباب اأقرعه )روؤ 3/ 22-14(
- 1997: فن�ساألكم با�سم امل�سيح... اأن َتَدعوا اهلل ي�ساحلكم )2 كور 20/5(

ا ياأتي لنجدة �سعفنا )روم 27-14/8( - 1998: فاإن الروح اي�سً
- 1999: ُهم �سيكونون �سعوَبه، وهو يكون »اهلل معهم« )روؤ 3/21(

- 200: تبارك اهلل... فقد باركنا يف امل�سيح )اأف 3/1(
- 2001: اأنا الطريق واحلق واحلياة )يو 6-1/14(

- 2002: الأن ينبوع احلياة عندك )مز36  ]35[ 10(
- 2003: هذا الكنز نحمله يف اآنية من خزف )2 كور 7/4(

- 2004: �سالمي اأُعطيكم )يو 27/14(
- 2005: امل�سيح هو االأ�سا�ض الوحيد للكني�سة )1 كور23-1/3(

)متى  بينهم  هناك  كنُت  با�سمي،  ثالثة  اأو  اثنان  اجتمع  فحيثما   :2006  -
)20/18
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مَّ ي�سمعون واخُلر�َض يتكلمون )متى 37/7( - 2007: وجعل ال�سُ
- 2008: ال تكّفوا عن ال�سالة )ا ت�سا 17/5(

- 2009: فت�سريان واحدًة يف يدك )حز 17/37(
- 2010: واأنتم �سهود على هذه االأمور )لو 48/24(

- 2011: وكانوا يواظبون على تعليم الر�سل وامل�ساركة وك�رس اخلبز وال�سلوات 
)اأع 42/2(

- 2012: نتحّول كلنا بانت�سار ربنا ي�سوع امل�سيح )1 كور 35/15- 57(
- 2013: ماذا يطلب منا الرب؟ )مي 6/ 8-6(

-2014: اأترى انق�سم امل�سيح؟ )1 كور 17-1/1(
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بع�س املحّطات يف تاريخ اأ�شبوع ال�شالة من اأجل وحدة امل�شيحينّي
• اأمريكا 	 مع  عالقة  على  اخلم�سينية،  حركة  والدة  كور�سيكا،  يف   1740

ال�سمالية، وهدفها دعوٌة اإىل ال�سالة من اأجل كل الكنائ�ض ومعها، لتجديد 
االإميان.

• عام 	 الحتاد  ن�سائح   : ين�رس  �ستيوارت  هالدن  جيم�ض  املحرتم   1820
للم�سيحيني، بق�سد ان�سكاب الروح القد�ض.

• اإىل الكثلكة الرومانية، يقرتح 	 اإينيا�سيو�ض �سبن�رس، وهو ُمهتٍد  1840 االأب 
احتاًدا يف ال�سالة من اأجل الوحدة.

• 1867 اأول اجتماع للمطارنة االجنليكان يف المبات ي�سّدد على ال�سالة من 	
اأجل الوحدة يف مقّدمة قراراته.

• اأيام من اأجل 	 1894 البابا الوون الثالث ع�رس �سّجع ممار�سة ال�سالة ثمانية 
الوحدة يف اإطار العن�رسة.

• 1908 االحتفال »باأ�سبوع من اأجل وحدة الكني�سة« مببادرة من االأب بول 	
وات�سون.

• 1926 احلركة »اإميان ونظام » بداأت تن�رس »اقرتاحات الأ�سبوع �سالة من 	
اأجل وحدة امل�سيحيني«.

• 1935 االأب بول كوتريه اأقام نف�سه يف فرن�سا، مدافًعا عن »اأ�سبوع عاملّي 	
مة للوحدة التي  لل�سالة من اأجل وحدة امل�سيحيني على اأ�سا�ض �سالة م�سمَّ

يريدها امل�سيح، وبال�سبل التي يريد«.

• 1958 بداأ املركز »وحدة م�سيحية« يف مدينة ليون )فرن�سا( يح�رسّ املو�سوع 	
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الأ�سبوع ال�سالة بالتعاون مع جلنة »اإميان ونظام » يف جمل�ض الكنائ�ض العاملي.

• اأور�سليم 	 يف  اأثناغورا�ض  البطريرك  مع  ال�ساد�ض  بول�ض  البابا  �سّلى   1964
�سالة امل�سيح »ليكونوا باأجمعهم واحًدا« )يو 17(

• 1964 قرار املجمع الفاتيكان الثان حول امل�سكونية �سّدد على اأن ال�سالة 	
هي روح احلركة امل�سكونية، و�سّجع ممار�سة اأ�سبوع ال�سالة. 

• 1966 جلنة »اإميان ونظام » واأمانة ال�رس لوحدة امل�سيحيني )اليوم: املجل�ض 	
ا  اأن حت�رسِّ رتا  قرَّ الكاثوليكية  الكني�سة  امل�سيحيني« يف  لتعزيز وحدة  احلربي 

مًعا ن�ضَّ اأ�سبوع ال�سالة لكل �سنة.

• ة 	 املح�رسَّ الن�سو�ض  من  انطالًقا  ال�سالة  باأ�سبوع  مرة  اإحتفال الأول   1968
)اليوم:  امل�سيحيني  اأجل وحدة  ال�رس من  بالتعاون مع »اإميان ونظام« واأمانة 

املجل�ض احلربي لتعزيز وحدة امل�سيحيني(.

• ة على 	 1975 احتفال الأول مرة باأ�سبوع ال�سالة انطالًقا من ن�سو�ض حم�رسَّ
اأ�سا�ض م�رسوع اقرتحه فريق م�سكوّن حملي. فريق م�سكوّن اأو�سرتايّل هو اأول 

من بداأ هذه الطريقة اجلديدة.

• ال�سالة يف االفتتاح االحتفايل لالحتاد 	 اأ�سبوع  ا�سُتخدمت ن�سو�ض   1988
الفدرايل امل�سيحي املاليزي بح�سور املجموعات امل�سيحية الرئي�سية يف هذا 

البلد.

• ا 	 اأي�سً 1994 الفريق العاملي الذي ح�رسّ الن�سو�ض ل�سنة 1996 كان ي�سم 
.YWCA و YMCA ممثلني عن

• العاملي( واملجل�ض احلربي 	 الكنائ�ض  اإميان ونظام )جمل�ض  اإتفاق بني   2004
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اأ�سبوع  كتيِّب  يكون  لكي  الكاثوليكية(  )الكني�سة  امل�سيحية  الوحدة  لتعزيز 
ًا بنف�ض احلجم. ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحيني من�سوًرا ر�سمًيا مًعا وحم�رسَّ

• 2008 احتفال مبئوية اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحيني	
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