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مقّدمة
َب ِلُتعلنوا ف�ضائله" )1بطر�س 9،2( "دعاكم الرَّ

ِلُنعلَن ف�ضائل  العمُر كلُّه  �ضنٌة واحدٌة وال  اأ�ضبوٌع واحٌد وال  1 - ال يكفي 
بِّ ونخرب بالعظائم التي �ضنعها وي�ضنعها معنا ولنا. اإذا كان الق�ضم ال�ضمايّل  الرَّ
من االأر�س يكّر�س اأ�ضبوًعا يف كانون الثاين من كل �ضنة، والق�ضم اجلنوبّي منها 
لنعلن  ا، فهذا غري كاٍف  اأي�ضً �ضنة  العن�رصة من كل  اأ�ضبوًعا حول تذكار  يكّر�س 
عظمة وحدة اهلل، االآب واالإبن والروح القد�س، واأهميتها و�رصورتها، ونحكي 
بينهم ويكون  يبنوها فيما  العطّية االإلهّية الأبناء االأر�س حّتى  عن وحدته، هذه 
العامل لوقت حمّدد ومل�ضلحة  يعطيه  الذي  ال�ضالم  املن�ضود طبًعا، ال  ال�ضالم  لهم 
طاهٌر،  �ضالٌم  فهو  الرحوم  اهلل  يعطيه  الذي  ال�ضالم  اأما  فا�ضد.  �ضالٌم  اإنه  معّينة؛ 

. �ضالٌم جّماينٌّ

املطلوب هو جتنيد �ضّكان االأر�س قاطبًة لي�ضاألوا ال�ضالم الدائم، القائم على 
النوايا احل�ضنة وامل�ضتقيمة. لذلك فاإن هذا ال�ضالم الدائم يحتاج اإىل اأن نطلَبه دون 
انقطاع يف كلِّ زماٍن ومكان، ال مّرًة يف ال�ضمال ومّرًة اأخرى يف اجلنوب؛ اإّننا 

طاّلب �ضالٍم يف كل وقٍت ولي�س فقط على مدى اأ�ضبوٍع واحٍد يف ال�ضنة.

2 - ال�ضالم املطلوب نبنيه على كالم اهلل، الأنه �ضادٌق وطّيٌب. والتاأّمل يف 
هذا الكالم االإلهيِّ ينّقي طلبنا و�ضالتنا ويطّهرها، في�ضبح اّتادنا به اّتاًدا بنويًّا، 
وياأتي اإعالننا لف�ضائله خمتوًما مب�ضداقية �ضلوكنا امل�ضيحّي واأدائنا االإن�ضايّن احلميد، 
اإعالًنا يجذب النا�س اإىل اهلل فيتوبون اإليه  وي�ضبحون هم �ضعبه وهو اإلههم. فكّل 
ما ُيبنى على احلّق حقيقّي. وعليه فالوحدة ال تقبل الزغل وال النوايا الفا�ضدة: 
بِّ  الرَّ وتّباع  اهلل!(.  اإال  اهلل: حقٌّ وقدا�ضٌة وكماٌل و�ضالح )ال �ضالح  هذا هو 
مدعّوون الأن يكونوا قّدي�ضني كما هو قّدو�س. تّباع ي�ضوع يعك�ضون وجه ربهم 
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امل�ضّع كما يعك�س هو بدوره وجه اأبيه واأبينا البهّي: من راآين راأى اهلل! باّتباعهم 
ي�ضوع وباعرتافهم باأّنه اإبن اهلل، �ضار امل�ضيحّيون �ضعًبا؛ اإنهم ن�ضٌل مقتنى، ذّريٌة 
العجيب. بهذه  نوره  اإىل  الظلمة  اإننا مدعّوون من  اإذ  لُتعلن عظائم اهلل،  خمتارٌة 
الدعوة رحمنا الرب بعد اأن كنا غري مرحومني. يا لعظمة هذا اخلالق الذي يحّب 
اإن�ضاٍن على  بهذا املقدار ما �ضنَعته يداه. ال حّد حلّبه االإلهي، الذي يطول كّل 

مدى االأجيال: اإنه اأم�س واليوم واإىل االأبد.

3 - يفاخر عدٌد من الكنائ�س باأّنهن تاأ�ّض�ضن قبل األف عام، مثاًل. ماذا يقول 
م�ضيحّيونا، الذين عا�رص اأجدادهم ال�ضّيد امل�ضيح نف�ضه؟ فجغرافيتنا ُتدعى االإجنيل 
�ضهداء  وقّدم  عظاًما  قّدي�ضني  اأعطى  االأجيال،  مدى  على  و�ضعبنا،  اخلام�س؛ 
كباًرا، ت�ضقي دماوؤهم الزكّية اإمياننا ال�ضعيف لن�ضمد يف وجه امل�ضطهدين الطغاة 
الظالم،  يف  للقاعدين  خال�ٍس  عالمة  االإجنيل  ليبقى  الروحّية،  مقاومتنا  ونبني 
اإّن  الب�رص.  اأبناء  لفداًء جميع  ال�ضليب  قّدم حياته ذبيحًة على  فادينا  واإّن  ًة  خا�ضّ
قول ال�ضاعر، " ال تقل اأ�ضلي وف�ضلي اأبًدا، اإمنا اأ�ضل الفتى ما قد ح�ضل"، يحّثنا 
االإنق�ضامات  �ضو�س  واإن  ًة  خا�ضّ وعميق،  ٍل  ومف�ضّ دقيٍق  �ضمريٍ  بفح�س  للقيام 
اأتى  هو  الأّنه  اأنف�ضنا،  على  نحن،  حاكمني،   ، ومنوت  فنهرتىًء  ج�ضدنا  ينخر 

ليخّل�س ال ليدين. 

4 - بطر�س الر�ضول، يف ر�ضالته االأوىل، التي منها اأخذنا عنوان اأ�ضبوع هذه 
ال�ضالة من اأجل وحدة امل�ضيحّيني، يرّكز على الب�رص الذين �ضبقوا وانت�ضبوا اإىل 
�ضعب اهلل، هذا ال�ضعب الذي يتابع ن�رص ب�رصى اخلال�س يف العامل )االآية 9 من 
العهد  التي جندها يف  فللموؤمنني كّل مزايا �ضعب اهلل احلقيقّي،  الثاين(.  الف�ضل 
نبويّة  الن�ضو�س  هذه  كّل  و6(.   5  ،19 خر  43،20؛  2،9؛  )اأ�ضعيا  القدمي 
وتتحّدث عن عناية اهلل اخلا�ضة ب�ضعبه. جميع املوؤمنني هم بيت اهلل الروحّي، اأي 
م فيه العبادة الروحّية. نعم، ي�ضّكل امل�ضيحّيون َوحدًة ع�ضوّيًة  املكان الذي ُتقدَّ
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مع  اأع�ضاء اجل�ضد ال�رّصي للم�ضيح امللك. فوعُي الكني�ضة لظهور منوذٍج جديٍد 
االأهمّية.  يف  غايًة  اأمٌر  اجلديد،  اخللق  هذا  القيامة،  اإن�ضان  العامل،  يف  لالإن�ضان 
لذا فاإن عبادتهم ال تنح�رص يف تقدمي الذبائح الروحّية، بل امتّدت اإىل الكرازة 
اأّكده االأنبياء ورّدده  العامل كّله، بح�ضب ما  اأي باالإجنيل يف  بالب�رصى اجلديدة، 
بطر�س، هامة الر�ضل يف ر�ضالته االأوىل، لنعلن، بدورنا ف�ضائل الذي دعانا من 

الظلمة اإىل نوره العجيب.

5 - اإذا كنا نحن اليوم نتكا�ضل ونتقاع�س ونلزم ال�ضمت وال نعلن ف�ضائل 
اهلل وال نخرب بالعظائم التي �ضنعها وي�ضنعها معنا يف كل حني، وال نكرز بتدبريه 
اخلال�ضّي ال بالقول وال بال�ضهادة، فاإن اأعمال قّدي�ضينا البطولّية ودماء �ضهدائنا 
تقّد�ضوا  عليها  التي  امل�ضاحة  وي�ضّكل  �ضّكل  الذي  والرتاب  وال�ضخر  االأبرار 
عن  ا  تعوي�ضً االإجنيل،  �ضموُّ  وتوؤّكد  اهلل  جمد  مًة  معظِّ ت�رصخ  وكرزوا،  و�ضهدوا 
االإ�رصاع  على  وتّثنا  الع�رص،  مر�ِس  والالمباالة،  واالإهمال  وكفرنا  خياناتنا 
هو  كما  واحًدا،  خمّل�ضنا،  ي�ضوع  يف  لنكون،  وحدتنا  بنيان  اأو  ترميم  بعملّية 
اأر�س  على  ٍة  بخا�ضّ ال�ضالم،  االأر�س  على  وينت�رص  العامل  فيوؤمن  واحد،  واالآب 

م�رصقنا ال�رصيف.

"† املطران �ضمعان عطااهلل 
رئي�س اللجنة االأ�ضقفية للعالقات امل�ضكونية ال�ضابق
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اأع�ساء اللجنة الأ�سقفيّة للعالقات امل�سكونيّة
املطران جوزيف معّو�ض الرئي�ض  : 

املطران مي�سال ق�سارجي  : نائب الرئي�ض 

الأب طانيو�ض خليل  : اأمني ال�رسّ 

الأب ناجي اإدلبي اأمني ال�سندوق : 

املطران بول�ض روحانا     : اأع�ساء 
الأب غربيال الها�سم   

الأب مي�سال اجللخ   
الأب �سارل ق�سا�ض   

الأب اأفديك هوفن�سيان   
الأب رفاييل �سميح طرابل�سي   

ال�سما�ض جو تيموتاو�ض �سلهوب   
الأخت جاكلني كرم   

الأخت مي�سال احلاج   
الدكتور اأنطوان طعمة   

ال�سيّدة لنا غاريو�ض   
ال�سيّدة نيكول اأميدي   

جمل�ض كنائ�ض ال�رسق الو�سط 
الأمني العام:   الأب مي�سال اجللخ
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لالإت�سال باللجنة الأ�سقفيّة للعالقات امل�سكونيّة

اخلوري طانيو�ض خليل هاتف:575 515 /70

E-mail: tanioskhalil @gmail.com

زوروا موقعنا اللكرتويّن:

www.ecumenismlebanon.com

و
www.mecc.org

ت�سكُر اللجنة
 جميع الذين �ساهموا يف طبع هذه املن�سورات
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برنامج اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحينّي 2016
نحن مدعّوون اىل االإ�ضادة باآيات الّرب )را 1بط 9/2(

اإفتتاح اأ�سبوع ال�سالة: 
املكان: كني�ضة القّدي�س نيقوال�س للّروم االأرثوذك�س - االأ�رصفية.

الّزمان: االأحد 17 كانون الثاين ال�ضاعة 18:30

لقاء ال�سمال:
املكان: كني�ضة التجّلي للروم االأرثوذك�س - �ضّكا

الزمان: اخلمي�س 21 كانون الثاين ال�ضاعة 18:00

لقاء ال�سبيبة: 
املكان: كني�ضة �ضّيدة البري - �ضن الفيل )االّتاد العاملّي امل�ضيحّي للطلبة( 

الزمان: اجلمعة 22 كانون الثاين ال�ضاعة 19:00

لقاء اجلنوب:
املكان: كاتدرائّية القّدي�س نيقوالو�س للّروم االأرثوذك�س - �ضيدا.

الزمان: ال�ضبت 23 كانون الثاين ال�ضاعة 17:00

ختام اأ�سبوع الوحدة:
املكان: الكني�ضة االإجنيلية يف بريوت، زقاق البالط، مقابل الق�رص احلكومي

الزمان: االأحد 24 ال�ضاعة 18:30  

برنامج أسبوع الوحدة
سنة 2016
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الة من اأجل وحدة امل�سيحينّي ن�سو�ٌض لأ�سبوع ال�سّ
ل�سنة 2016 باأكملها1

نحن مدعّوون اىل الإ�سادة باآيات الرب )ا ابط9/2(

اإىل كّل الذين ينّظمون اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحينّي. 

ال�سعي اىل الوحدة طيلة اأيام ال�سنة 

الن�ضف  يتّم يف  امل�ضيحّيني،  اأجل وحدة  من  ال�ضالة  باأ�ضبوع  االحتفال  اإن 
هذا  اقرَتح  لقد  الثاين.  كانون   25 و   18 بني  ما  االأر�ضية  الكرة  من  ال�ضمايّل 
ِلُيغّطي الفرتة املمتّدة ما بني  التاريخ بول وات�ضون )P. Wattson( �ضنة 1908 
ني بطر�س وبول�س. ولهذا االختيار مدلوٌل رمزّي. ففي الن�ضف  عيَدي القّدي�ضَ
كانون  �ضهر  يف  ال�ضيفّية  الُعطل  حقبة  تكون  حيث  االأر�ضّية،  للكرة  اجلنوبّي 
الثاين، متَّ اختياُر تاريٍخ اآخر، َيّقُع ُقرابَة  عيد العن�رصة مثاًل )باقرتاٍح من حركة اإميان 

ا تاريًخا رمزيًّا من اأجل وحدة الكني�ضة.  ود�ضتور �ضنة 1926(، وهو ميّثل اأي�ضً

مع االحتفاظ بهذه الطواعّية للروح، نحن نحثُّكم على اعتبار هذه الن�ضو�س 
كدعوٍة الإيجاد ُفر�ٍس اأُخرى، خالل ال�ضنِة، للتعبري عن م�ضتوى ال�رصاكة الذي 
ا بهدف الو�ضول اىل الوحدة الكاملة  بلغته الكنائ�س لكي ي�ضّلي مع بع�ضها بع�ضً

التي يريدها امل�ضيح. 

ت هذه الن�سو�ض ونُ�رسْت بالت�سامن مع املجل�ض احلربّي لإمناء وحدة امل�سيحينّي وجمل�ض الإميان 11  اأُعدِّ
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مطابقُة النّ�سو�ض 
املختلفِة  والبلداِن  واالأماكِن،  للوقائِع  وفًقا  املقرَتَحٌة  الن�ضو�ُس  هذه  ُتطبَّق 
املمار�ضاُت  االعتبار  بعني  ُتوؤخَذ  اأَْن  َيِجُب  وبهذا،  ممكًنا.  ذلك  يبدو  مّرة  كل 
وعلى  الثقايّف.   – االإجتماعّي  االإطار  وكذلك  املحلّية،  والتقويّة  الليتورجّية، 
هناك  عديدٍة،  بلداٍن  ففي  م�ضكويّن.  تعاوٍن  ثمرَة  يكوَن  اأَن  تطبيٍق  هكذا 
ِّر هذا النوَع من التعاون. وناأَمُل اأَْن تكون احلاجُة  هيكلّياٌت م�ضكونّيٌة قائمٌة ُتوف
َع على اإيجاد هذه  اىل تطبيِق اأُ�ضبوع ال�ضالة وفًقا للواقع املحّلي، قادرًة اأَْن ت�ضجِّ

الهكلّيات حيث ال توجد بعد. 

اإ�ستعمال الن�سو�ض يف ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحينّي 
الكنائ�س  يف  اهلل،  بكلمِة  م�ضكوينٍّ  احتفاٍل  مَنوذَج  يقرَتُح  الكّرا�ُس  هذا 

واجلماعاِت امل�ضيحّية التي تتفُل مًعا باأُ�ضبوع ال�ضالة خالل حفلٍة واحدة. 
احتفاالِتها  يف  ت�ضتعنَي  ْن  اأَ ا  اأي�ضً امل�ضيحّية  واجلماعاِت  الكنائ�ِس  باإمكاِن 
خرى لالحتفاِل امل�ضكويّن بكلمِة اهلل، عرب اختيارها  بال�ضلواِت، اأَو بالن�ضو�ِس االأُ

من �ضلوات االأّيام الثمانية، املدرجة  يف ذيل هذا الكتاب. 
اأ�ضبوع  بيبلّيٍة حول مو�ضوِع  بدرو�ٍس  القيام  يرغبون  الذين  االأ�ضخا�س  اأّما 
املقرَتَحة  البيبلّية  واملالحظات  الّن�ضو�س  على  يعتمدوا  اأَن  باإمكانهم  ِال�ضالِة، 

ع.  ا، مع اإمكانّية اإنهاء ال�رصوحات اليومّية ب�ضالة َت�ضفُّ لالأَّيام الثمانية اأي�ضً
َي �ضلواِت االأ�ضخا�س  ْن ُتغذِّ وت�ضتطيع الن�ضو�ُس التي يت�ضّمنها هذا الكتِيّب اأَ
الذين  اّتاٍد مع كلٍّ  باأَنَّهم يف  تذّكرهم  واأَن  ي�ضّلوا منفردين،  اأَن  يرغبون  الذين 

ُي�ضّلون يف العامل من اأَجِل وحدٍة اأَكرَب واأَبرَز لكني�ضِة امل�ضيح. 
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النَ�ضُّ الكتابّي ل�سنة 2016 )1  بطر10-9/2(

�ضٌة و�ضعٌب  »اأّما اأَنتم فاإنكم ذّريٌّة خمتاَرٌة، وجماعُة امللِك الكهنوتّية واأُّمٌة مقدَّ
مل  العجيب.  نوره  اىل  الظُلماِت  من  دعاكم  الذي  باآياِت  لالإ�ضادة  اهلُل  افتداه 
ا االآن فاإنكم �ضعُبه. كنتم ال تنالون الرحمَة، واأّما  تكونوا باالأم�س �ضعَب اهلل، واأَمَّ

االآن فقد نلتُم الرحمة«. 

املقّدمة

مدعّوون لالإ�سادة باآيات اهلل ) را 1 بطر9/2(

نبذة تاريخيّة 
الكبرِي   ِ املب�رصِّ القدي�س ماينهارد،  َيرَقى اىل  ليّتونيا  اأَقَدُم جرٍن للمعمودّية يف 
للبالد. يف البدِء كان موجوًدا يف كاتدرائّيته، يف اإيك�ضكيل، واليوَم هو موجوٌد 
يف و�ضط الكاتدرائية اللوثرّية يف ريغا )Riga(، عا�ضمِة البالد. فوجوُده بجنِب 
والوعظ،  العماد  بني  ما  لة  ال�ضِّ عن  ببالغٍة  يحكي  املنحوِت،  الكاتدرائّيِة  منرِب 
فهذه  دين.  املعمَّ كّل  اىل  هِة  املوجَّ اهلل،  باآياِت  االإ�ضادِة  اىل  الدعوِة  عن  وكذلك 
�ضبوع ال�ضالة من اأَجِل وحدِة امل�ضيحيني ل�ضنة 2016. الدعوُة توؤّلف مو�ضوَع اأُ

ا�ضتوحى اأع�ضاٌء من كنائ�س ليّتونّية املواّد املقرتحة لهذا االأ�ضبوع من فقرتني 
وها.  اثنتني من ر�ضالة بطر�س االأوىل، وح�رصّ

�ضواهد اأَثريٌّة تمل على التفكري باأََنّ امل�ضيحيَة دخَلْت اإىل ليّتونيا خالل القرن 
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انت�ضار  ُترجع  الروايات  معظَم  اأَّّن  غرَي  بيزنطّيني.  مب�رّصين  اأَيدي  على  العا�رص، 
القّدي�س  بعثة  واإىل  – الثالث ع�رص،  الثاين ع�رص  القرنني  اىل  ليّتونيا  امل�ضيحّيَة يف 
ماينهارد التب�ضرييّة، واإىل مب�رّصين األمان الحقني. فالعا�ضمُة، ريغا )Riga(، هي 
ال�ضاد�س ع�رص. ويف  القرن  لوثر يف  اأَفكاَر  تبّنت  التي  االأُوىَل  املدن  من  واحدٌة 
القرن الثامن ع�رص، اأحيى مب�رّصون موراف )اإخوة هاّرنهوت( االإمياَن ور�ّضخوه 
اأُ�ُض�ِس  تثبيت  يف  رئي�ضًيا  دوًرا  يلعبوا  اأَن  فروعهم  على  فكان  البالد.  جممل  يف 

اال�ضتقالل الوطني �ضنة 1918. 

وكان للما�ضي، الذي تتالْت فيه حقباٌت من النزاع واالآالم، تِبعاٌت خطريُةٌ 
على الكني�ضة الليتونّية احلالّية. ولالأ�ضف علينا اأَْن ُنقرَّ باأََنّ بع�َس املب�رّصين االأَُول، 
وخالَل  القّوة.  اإىل  بلجوئهم  االجنيلّية،  الر�ضالِة  جوهَر  ناق�ضوا  قد  وال�ضليبّيني 
الوطنّية  القوى  ل�ضتَّى  دينيِّ و�ضيا�ضيٍّ  ليّتونيا حقَل �رصاٍع  اأَر�ُس  ع�ضوٍر، كانت 
خمتَلف  يف  طراأت  التي  ال�ضيا�ضّيِة  االأكرثياِت  اُت  تغريُّ وترتجمت  واملذهبّية. 
ا،  وغالًبا، بتبّدالِت اإنتماءاٍت مذهبّية. َفليّتونيا اليوم قائمٌة  املناطق يف البالد اأي�ضً
بف�ضِل هذه  واأرثوذك�ضّية.  م�ضيحّيٍة رومانّية وبروت�ضتانتينّية  مناطق  ُملتقى  على 
احلالة الفريدة ، ت�ضّم ليّتونيا م�ضيحّيني من تقاليَد متعّددٍة، دون اأَن ُيهيمَن تقليٌد 

منها على االآخرين. 

 1918 �ضنة  بني  ما  املمتّدِة  احلقبِة  اإىل  كدولٍة  لليتونيا  وجوٍد  اأَّوُل  ويرقى 
و�ضنة 1940، اأي ُبعيَد احلرب العاملّية االأوىل و�ضقوِط االأمرباطوريّتني الرو�ضّيِة 
واالأَملانّية. فاحلرُب العاملّيُة الثانيُة وال�ضنواُت الع�رُص التي تلتها مع اإيديولوجياِتها 
ر�َس  ال�ضمولّيِة وامل�ضاّدِة للم�ضيحّية – اأعني النازيّة وال�ضيوعّية امللحدة- اأتلَفْت اأَ
فامل�ضيحّيون   .1991 �ضنة  ال�ضوفياتّي  االّتاد  اإنهيار  حتى  و�ضكاَنها،  ليّتونيا 
ويذّكر  اال�ضت�ضهاد.  حتى  وذلك  ال�ضنوات-  هذه   خالَل  لالإجنيل  مًعا  �ضهدوا 
امل�ضرَتَكة  ال�ضهادة  بهذه   )Mgr Sloskans( �ضلو�ضكان�س  املون�ضينيور  متحف 
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والكاثوليك.  واملعمدانّيني  واللوثرّيني  االأرثوذك�س  ال�ضهداء  من  بالئحٍة 
فاكت�ضف امل�ضيحّيون ا�ضرتاَكهم يف الكهنوت امللوكّي الذي يتكّلم عنه القدي�س 
فهذا  بامل�ضيح.  اإمياِنهم  ب�ضبب  واملوِت  والنفي  التعذيِب  بتحّمل  وذلك  بطر�س 
الرباط يف االأمل خلَق �رصاكًة عميقًة بني م�ضيحيّي ليّتونيا، ومّكنهم من اكت�ضاِف 
االآخرين  خرِي  اأَجِل  من  عذاباتهم  لتقدمي  لهم  اأََهّ ما  وهذا  العمادّي،  كهنوِتهم 

وذلك باإ�رصاكهم يف اآالم ي�ضوع. 

الوطنّي  الن�ضيد  ًة  – وخا�ضَّ الرتاتيل وال�ضالة مًعا  كانت خربة اال�ضرتاك يف 
ففي  �ضنة 1991.  ا�ضتقالله  البلد  ليّتونيا« - حيوّيًة ال�ضتعادة هذا  اهلل  »ليبارك 
ل،  كنائ�س كثريٍة يف املدينة، كانوا ي�ضّلون من اأجِل احلّرية. ن�ضب مواطنون ُعزَّ
مّتحدون يف الرتاتيل وال�ضالة، حواجَز يف �ضوارع ريغا )Riga( م�ضدودين جنًبا 

ين الدّباباِت ال�ضوفياتّية.  اىل جنب، ُمَتحدِّ

غري اأَنَّ ظلمات االأَنظمِة ال�ضمولّيِة يف القرن الع�رصين قد اأَبعدْت اأُنا�ًضا كثريين 
عن حقيقِة اهلل االآب، وعن جتّليه يف �ضخ�س ي�ضوع امل�ضيح، وعن قدرة احلياة 
 ، احلِظّ ال�ضوفياتّية كانت، حل�ضِن  بعَد  القد�س. واملرحلُة  الروِح  بوا�ضطِة  املعطاِة 
حلقاٍت  يف  مًعا  لي�ضّلوا  جتّمعوا  كثريون  م�ضيحّيون  الكنائ�س.  ِد  جتدُّ مرحلَة 
�ضغرية، ويف منا�ضبِة االحتفاالت امل�ضكونّية. كانوا ُيدِركون جيًدا اأَنَّ نوَر امل�ضيح 
العمِل  على  ف�ضّمموا  الليّتوين،  ال�ضعب  كلِّ  وُيغرّيا حياَة  بعُد  يدخال  ونعمَته مل 
واالإثنّية  التاريخّية   من جراحاِته  الليّتوين  املجتمُع  َيرباأَ  لكي  مًعا،  وال�ضالِة  مًعا 

ُهه.  واالإيديولوجّيِة التي ما تزال ُت�ضوِّ

الدعوة لكي نكون �سعَب اهلل 
مل  نور،  عن  يفّت�ضون  كانوا  ملّا  اأّنهم،  للم�ضيحّيني  يوؤّكد  بطر�س  القدي�س 
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يكونوا  بعُد ب�ضعٍب قبل اأن يعرفوا االإجنيل ولكن ملّا قبلوا الدعوَة ليكونوا »اأّمًة 
فهذه   .» اهلل  »�ضعَب  اأَ�ضبحوا  امل�ضيح،  بي�ضوع  اخلال�س  قّوَة  وينالوا  خمتارًة«، 
من  ُنولد  وبه  امل�ضيحّيني،  كّل  بني  ٌك  م�ضرَتَ هو  الذي  العماد  ُترَتَجُم يف  احلقيقُة 
جديٍد مَن املاء والّروح القد�س ) راجع يو 5/3(. ففي العماِد منوُت عن اخلطيئة 
اأَْن تظلَّ هذه  اإَِنّه َلَتحدٍّ دائٍم  لنقوَم مع امل�ضيح يف حياٍة جديدٍة. حياِة نعمِة اهلل. 

الهوّيُة اجلديدُة بامل�ضيح. ماثلًة كلَّ يوم اأَماَم عيوننا. 

َكة لكي نكون »�ضعَب اهلل؟ « فكيف نفهُم دعوَتنا امل�ضرَتَ

ُ عن هويّتنا العماِديِة »ككهنوٍت ملوكّي؟ « وكيف ُنعربِّ

ال�سغاء اىل اآيات اهلل 
املغامرَة يف خطٍّ جديٍد يف االإميان، حيُث كلُّ م�ضيحيٍّ ي�ضغُل  َيفتُح  العماُد 
التي  املقّد�ضة  الكتب  – يعني  اهلل  وكلمُة  الع�ضور.  خالل  اهلل  �ضعِب  يف  مكاًنا 
ُد  توطِّ ويتاأّملوا -  ويقراأوا  لي�ضّلوا  تقاليدهم،  مبختلف  امل�ضيحّيون،  منها  ينطلُق 
فيها  نت�ضارك  التي  والن�ضو�ُس  ُمْكتِماًل.  َبعُد  يكْن  مل  واإْن  واقعيًّا  اإّتاًدا  بينهم 
تاريخ  خالل  الب�رَص  يخلِّ�َس  لكي  اهلُل  َت�رصََّف  كيف  ُتعلِّمنا  �س  املقدَّ الكتاب  يف 
ن اأَكرَب اآياِته اأي  اخلال�س، باإخراج �ضعِبه مَن العبودّيِة يف م�رص، ومن خالِل ما يكوِّ
قيامُة ي�ضوع من بني االأموات التي ُتدخلنا كلَّنا يف حياٍة جديدة. والقراءُة امل�ضّليُة 
للكتاب  تدعو امل�ضيحّيني، باالإ�ضافة اإىل ذلك، الأَن يتذّكروا اآياِت اهلل يف حياتهم. 

كيف ننظُر اىل »اآياِت اهلل«، وكيف نتجاوُب معها: بالتعّبد واملديح  وبالعمل 
الإحقاِق العدل وال�ضالم؟ 

�ضَة وهي َت�ضمُّ كلمَة احلياة التي تدعونا اىل املزيد  اأَّي اأَهمّيٍة ُنويل الُكُتَب املقدَّ
من الوحدة وااللتزام الر�ضويّل؟ 
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جواٌب ومناداة
�َضنا، واإِن كان ذلك ال َيعني  ما اختارنا اهلُل على اأَ�ضا�س اأَننا االأَف�ضل. لقد قدَّ
ل�ضنا  فنحُن   . ُمعنيَّ لهدٍف  اختارنا  لقد  االآخرين.  من  اأف�ضل  ُهم  امل�ضيحّيني  اأََنّ 
اإِي�ضال ُحبِّه دائًما اإىل  قّدي�ضني اإاّل اإذا التزمنا يف خدمِة اهلل، وخدمُة اهلل هي يف 

العامل. فكوُننا �ضعبا كهنوتّي، يعني اأَْن نكوَن يف خدمِة  العامل. 
وامل�ضيحّيون يعي�ضون هذه الدعوَة العماديَّة، وَي�ضهدون الآياِت اهلل باأَ�ضاليب 

عٍة كثرية :  متنَوّ
فاُء اجلروِح: احلروب، والنزاعات، والعنف من كلِّ اأنواعه، جّرحِت  - �ضِ
فنعمُة  كثرية.  اأُخرى  ول�ضعوٍب  الليّتوين،  لل�ضعب  والعالئقّيَة  العاطفّيَة  احلياَة 
امل�ضاحلِة  ُنقيمها يف درب  التي  العوائق  الغفراِن عن  التما�ِس  ت�ضاعدنا على  اهلل 

وال�ضفاِء، وعلى تقبُِّل الرحمِة والنموِّ يف القدا�ضة. 
ال�ضعُي خلَف احلقيقِة والوحدة: ال�ضعوُر بهويَِّتنا امل�ضرتكة يف امل�ضيح يدعونا 
ُق بيننا نحن امل�ضيحّيني.  اإىِل ال�ضعِي الإِيجاد جواٍب على الق�ضايا التي ما زالت ُتفرِّ
نحن مدعّوون، مثل التالميذ على طريق عّماو�س، اىل تبادل خرباتنا، فنكت�ضَف 

نا امل�ضرَتَك، اأّن ي�ضوع امل�ضيح موجوٌد بيننا.  هكذا، خالل حجِّ
الذين »َعرَبوا من  الب�رصّية: فامل�ضيحّيون  للعزِم ل�ضالِح الكرامِة  ِد  التزاٍمٌ موطِّ
فعندما  ب�رصيّة.  الفريدَة لكلِّ حياٍة  القيمَة  رون  يقدِّ العجيب«،  الّنوِر  لمِة اىل  الظُّ
واملعَوزين،  الفقراء،  اإىل  اأَيِدَينا  مندُّ  واخلريّي  االجتماعّي  احلقِل  يف  مًعا  نعمَل 

رات.  �ضني  والذين يتعاَطون املخدِّ واملهمَّ
وحدة  �ضبيِل  يف  التزامنا  �ضعيِد  على  الغفراَن؟  نطلَب  اأَْنّ  يجُب  عّما   -

امل�ضيحيني؟ 
اإجتماعّيٍة  اأَعماٍل  يف  نلتزَم  اأَْن  يجُب  كيف  اهلل،  رحمَة  مدِركون  واأَّننا   -

وخريّيٍة مع م�ضيحينّي اآخرين؟ 
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متهيٌد للن�سو�ِض الأُخرى 

املُ�ضاءَة وامللَح- لكي  ال�ضمعَة  بيبلّيًة  -  ُرموًزا  يقتب�ُس  املَ�ضكوينُّ  االحتفاُل 
كم�ضيحّيني  للعامل،  اإعالنها  اىل  مدعّوون  نحن  التي  اهلل  اآياِت  عن  َعّياًنا  ُتعرّبَ 
وَرتني يف خطبِة اجلبل: امللَح والنوَر ) را.  دين، في�ضوُع َي�ضتعمُل هاتني ال�ضّ ُمعمَّ
متى 13/5-16(. اإّنهما  تعرّبان عن ُهويَِّتنا كم�ضيحّيني: »اأَنتم ملُح االأَر�س- 

اأَنتم نوُر العامل.. «، وَتر�ُضمان لنا ر�ضالتنا : ملَح االأَر�س.. ونوَر العامل.. 

عامِلنا  لرجاِل  امل�ضيحّيوَن  م  ُيقدِّ اأن  يجُب  عّما  �ضورتان  هما  والّنوُر  فامللُح 
ون�ضائه: نحن نت�ضّلم من اهلِل كلمًة ُتك�ضُب احلياَة طعًما، هذه احلياُة التي تبدو 
غالًبا رتيبة وفارغًة، وَن�ضتخدُم كلمَة نعمٍة َتهدي الّنا�س، وت�ضاعِدُهْم على َتديِد 

نهم من َفهِم ما ُهم وما هو العامل الذي َيعي�ضون فيه.  مواِقفهم، ومتكِّ

امل�ضكونّيني  املتعاوننَي  املبادراِت وجماعاِت  ملختلِف  ممثِّلنَي  من  ُطلَب  لقد 
ة. فجاءت  روا يف املو�ضوع املختار، من خالل خربتهم اخلا�ضّ الليّتونّيني اأَْن يفكِّ

مالحظاُتهم اأَ�ضا�ضًا ملا هو مقرَتّح لالأيام الثمانية. 
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اإحتفاٌل م�سكويّن 

مدخٌل اىل الليتورجيا 

كلُّ  حاملني  املختلفِة  الكنائ�ِس  ممثِّلو  َيدخَل  اأّن  َيقرتُح  التحريِر  فريَق  اإّن 
�س، و�ضمعًة ُم�ضاءًة ) ومن امل�ضتح�ضن اأَْن تكوَن �ضمعة  واحٍد منهم الكتاَب املقدَّ
ًما  ا اأَن يكون كلُّ واحٍد من هذين الرمزين مقدَّ الف�ضح( وقطعَة ملح، ويقرتُح اأَي�ضً
�س على القرايّة، ويو�ضع امللُح وال�ضمعُة  ع الكتاُب املقّدّ من جماعٍة مغاِيرة. يو�ضََ
اإما بالقرِب مَن امِلْقراأ كرمٍز لكلمة اهلل، واإّما بالقرب من جرِن العماد، كعالمٍة 

لدعوتنا العمادّية. 

ومن امل�ضَتح�ضن اأَن ُتعدَّ �ضلٌَّة تتوي �ضموًعا �ضغرَيًة، حتى ي�ضتطيع احلا�رصون، 
بعد العظِة، اأَنَّ ُي�ضيئوا �ضموًعا، ياأخذون لهبتها، من ال�ضعلِة املحمولِة يف بدايِة 

االحتفال. 

، فاإنَّ الفريَق الليّتوين الذي ح�رصَّ  اأَيُّ ن�ضيٍد خا�سٍّ حتى واإن كان مل ُيلحظ 
االأجوبُة،  ُترتََّل  اأَْن  ا  اأَي�ضً ويقرتُح  االأَقد�س،  للثالوث  اأنا�ضيد  يقرَتُح  االحتفال 
للح�ضور  جواٌب  الن�ّس  يف  حُلَظ  وقد  ترتياًل،  وكري�ضتيالي�ضون  كرييالي�ضون 
ر  ٌب اأَثناء ليتورجّيِة الكلمة. يف اإ�ضتهالِل القراءاِت، اأن ت�ضتعاد عبارة »َتفجُّ ُمقت�ضَ
 Guglielmo ال�ضيِّد   ،)Pro Sanctitate( �س حركِة  موؤ�ضِّ عن  املاأخذوة   » وُحبٍّ
يف  ع�ضائها  اأَ بع�ُس  اأَ�ضهَم  وقد  ليّتونيا،  يف  نا�ضطٌة  احلركُة  فهذه    ،Giaquinta

ت�ضري هذا االحتفال. 
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بُعُد الحتفال 

ٍة اخلبُز االأَ�ضوُد، رمٌز ليّتويّن لل�ضيافة، فعندما ُيقيُم �ضكاٌن ُجدٌد يف  اخلبُز، وب�ضورٍة خا�ضّ
ِملًحا ب�ضكل  ير�ّضون عليه  ُخبٍز  الُعرِف رغيَف  االأَ�ضدقاء، بح�ضِب  م لهم  يقدِّ منزٍل جديٍد، 
اأَن يقتدوا بعالمِة  العامَل  الليّتوين، الذي ح�رصّ االحتفاَل، يدعو م�ضيحيّي  �ضليب،  فالفريق 

ال�ضيافِة هذه اأَثناَء املقا�ضمِة االأَخوّية بعد االحتفال.  

ت�سل�ُسُل الحتفال 

مدعّووَن لالإ�سادة باآيات اهلل ) راجع 1بط 9/2( 

ع  جتمُّ

ترتيلُة الدخول 

�س و�ضمعًة م�ضاءًة وملًحا(  )َيدخُل املحتِفلون، وباإِمكانهم اأن يحملوا الكتاَب املقدَّ

كلمُة ترحيب 

اأَحّبائي يف امل�ضيح، يف اجتماعنا يف هذا االحتفال من اأَجِل الوحدة،  املحتفل: 
القدي�س  هكذا  ي�ضفُهما  والتي  امل�ضيحّية،  دعوتنا  على  اهلَل  ن�ضكر 
�ضٌة،  ٌة مقدَّ بطر�س : »فاإّنكم ُذّريٌة خُمتارٌة، وجماعُة املَِلِك الكهنوتّية واأُمَّ
و�ضعٌب اقتناه اهلل لالإ�ضادة باآياِت الذي دعاكم من الظلماِت اىل نوره 
وا هذا  العجيب«. ن�ضّلي هذه ال�ضنة مع م�ضيحيّي ليّتونيا الذين ح�رصّ
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االحتفاَل، وكلُّنا رجاٌء باأننا �ضننمو يف االّتاد مع ربِّنا ي�ضوع امل�ضيح 
1بط  )راجع  الوحدة  اىل  بُون  َي�ضْ الذين  واأَخواِتنا  اإِخوِتنا  كلِّ  ومع 

 )9/2

�سلواٌت لإ�ستدعاء الروح القُد�ض 

اأَّيها الروح القد�س، اأَنت ِهبُة االآب بابِنه ي�ضوع امل�ضيح، اأُ�ضُكْن ِفينا،  املحتفل:  
وافَتْح قلوبنا، واحمْلنا على االإ�ضغاء اىل �ضوِتَك. 

اأَيّها الروح القد�س، ُحلَّ فينا  اجلماعة:  

اأيُّها الروُح القُد�ُس، احلبُّ االإَلهّي، نبُع الَوحدِة والقدا�ضِة، اأَِرنا حبَّ  املحتفل: 
االآب. 

اجلماعة:  اأَّيها الروُح القد�ُس، ُحلَّ فينا. 

نا، باإزالِة كلِّ اإنق�ضاٍم يف قلوبنا، ويف  ، َنِقِّ املحتفل:  اأَّيها الروُح القد�ُس، ناُر احلبِّ
جماعاِتنا ويف العامِل، لكي نكوَن واحًدا يف ي�ضوع. 

اأَيّها الروُح القد�ُس، ُحلَّ فينا  اجلماعة:  

، هوالذي  ز اإمياَننا بي�ضوع، اإلٍه حقٍّ واإن�ضاٍن حقٍّ اأَّيها الروُح القد�ُس، عزِّ املحتفل: 
نا نحو امل�ضاَركِة بف�ضِل  َ َحَمَل خطايا انق�ضاماِتنا حتى ال�ضليب، و�ضريَّ

قيامتِه. 

اأَيّها الروُح القد�ُس، حلَّ فينا.  اجلماعة:  

َلنا اإىل �رصكِة حمبٍَّة  املحتفل:  اأَّيها االآب، واالبُن والروُح القد�س، اأُ�ضكن فينا ِلُتَحوِّ
وَقدا�ضٍة، ولنكْن واحًدا فيك، اأَنَت الذي تيا ومتلك اىل دهر الّدهور. 

اجلماعة :  اآمني 
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)ن�سيُد ت�سبيٍح( 

�سالُة م�ساحلٍة 

اأَهلُل يدعونا اىل امل�ضاحلة والقدا�ضة، فلت�ضتعدَّ اأَذهاُننا، وقلوُبنا واأج�ضاُدنا  املحتفل:  
اىل تقبُِّل نعمِة امل�ضاحلِة يف طريقها اىل القدا�ضة. 

)�سمٌت(

لقد َخَلْقَتنا يا اأَهلل على �ضورتك، فاغفْر لنا عندما ال نحرتُم طبيعَتنا وال  املحتفل:  
العامَل الذي وَهْبَتنا اإياه. كرييالي�ضون. 

كرييالي�ضون  اجلماعة:  

هو  ال�ضماوي  اأبانا  اأَنَّ  كما  كاملنَي  نكوَن  الأَن  ربُّ  يا  تدعونا  اأَنَت  املحتفل:  
ُ يف القدا�ضة، وال ن�ضتمرُّ يف كوننا �ضعًبا  كامل. فاغِفر لنا عندما ُنق�رصِّ
ُم�ضتقيًما، وال نحرتم حقوَق الكائنات الب�رصيِة وكراَمتَهم. كرييالي�ضون 

اجلماعة :   كرييالي�ضون 

اإِغِفر لنا عندما نَن�رُص ثقافَة املوِت،  يا ربَّ احلياِة، وال�ضالِم، والعدِل،  املحتفل: 
. كرييالي�ضون.  واحلرِب، والظلِم، ومنتنُع عن بناِء ح�ضارِة احلبِّ

كرييالي�ضون  اجلماعة :  

يا اإله الرحمِة، تكّرْم وامالأنا من ِنعِمَك وقدا�ضِتك. اإِجعْلنا ر�ضَل املحبَِّة  املحتفل:  
حيث نكون. ن�ضاألك با�ضم امل�ضيح رّبنا. 

اجلماعة:  اآمني. 
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اإعالُن كلمة اهلل 
كلمُة اهلل التي �ضن�ضمُعها هي تفجري حبٍّ يف حياِتنا. فا�ضُغوا فتحَيوا  قارىء:  

اآ�سعيا 3-1/55 
ن�ضكُر اهلل اجلماعة: 

مز 8/145-9؛15-16 ؛ 18-17 
ىل االأََبد. اأُ�ضبُِّح ا�ضَمَك اإِ قارىء:  
اأُ�ضبُِّح ا�ضَمك اإِىل االأَبد  اجلماعة:  

قارىء:  الربُّ رحيٌم روؤوٌف، طويُل االأناِة وعظيُم الرحمِة 
ب يراأَف باجلميع، ومراحُمه على كل اأَعماله.  الرُّ  

اأُ�ضبُِّح ا�ضمَك اىل االأَبد  اجلماعة:  
عيوُن اجلميع ترجوَك، لرتزَقهم طعاَمهم يف حينه  قارىء :  

تب�ضُط يدَك فُت�ضِبُع كلَّ حيٍّ رغبَته   
اأُ�ضبُِّح ا�ضمَك اىل االأبد.  اجلماعة :  

الربُّ بارُّ يف كّل ُطُرِقِه، و�ضفيٌّ يف جميع اأَعماله.  قارىء:  
الربُّ قريٌب من جميع الذين يدعونه، من جميع الذين يدعوَنه باحلّق.   

اأُ�ضّبُح ا�ضمَك اىل االأَبد  اجلماعة:  

1بط 10-9/2
اأَ�ضُغوا فتحَيوا  قارىء:  

َن�ضكُر اهلل  اجلماعة:  
متى 16-1/5

اأَ�ضُغوا فتحَيوا  قارىء:  

َن�ضكُر اهلل  اجلماعة:  
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)ِعظة(
بادرُة التزاٍم لنكوَن ملًحا ونوًرا. 

)املحتفل يوّجه هنا هذه الدعوَة اىل اجلماعة(

ينا  �ضِة التي نوّقرها، وهي َثروُتنا، وقد تغذَّ لقد اأ�ضَتَمْعنا اإِىل الُكُتِب املقدَّ املحتفل:  
من املائدِة الواحدِة لكلمِة اهلل. َفنحمُل َمَعنا هذه الكلمَة املقّد�ضَة اىل 
العامل، الأَنَّ الر�ضالَة الواحدَة جتمُعنا: وهي اأّن نكوَن ملَح االأر�ِس ونوَر 

العامِل، واأَن ُنعلَن اآياِت اهلل. 

اأَْن  يرغبون  الذين  ندعو  فيها،  َنت�ضارُك  التي  الر�ضالِة  لهذه  وتدلياًل   
قوا قب�ضَة ملٍح، وُي�ضعلوا �ضمعًة �ضغريًة من هذه ال�ضعلِة  موا، ويتذوَّ يتقدَّ
علتهم  الوحيدة، وندعو الذيَن يقوموَن بهذه املبادرِة، اأَْن َيحتفظوا ب�ضُ

ُم�ضاءًة حّتى نهايِة االحتفال. 

�سلواُت رجاء 

كاأَبناٍء هلل، ُمدركني موقعنا وِر�ضالَتنا، َفلُن�ضعْد �ضلواِتنا ، ونوؤكْد �ضوَقنا  املحتفل:  
�ًضا هلل.  الأَْن نكوَن �ضعًبا مقدَّ

)�سمت(

، غريِّ قلَوبنا، وعائالِتنا، وجماعاتنا، وجمتمَعنا . اأَيها االآُب املحبُّ املحتفل :  
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اجلماعة:  قّد�س جمَعنا،  واجعلنا واحداً يف امل�ضيح .

يا نبَع احلياة، ارِو العط�َس الذي يتاأمُل منه جمتمُعنا؛ َعَط�ًضا اىل الكرامة  املحتفل :  
واملحبة وامل�ضاركة والقدا�ضة .

اجلماعة:  قّد�ضنا جميًعا، و اإجَعْلنا واحداً يف امل�ضيح .

املحتفل:  اأَيها الروُح القد�س، روُح الفرح و ال�ضالم، اإ�ضِف االإنق�ضاماِت التي 
ِع ثقافاِتنا  نا  يف تنوُّ لطِة واملال، و�ضاحِلْ يولِّدها فينا �ضوُء ا�ضتخدام ال�ضُّ

ق وحدَتنا كاأبناٍء هلل.  ولغاِتنا، وحقِّ

قّد�ضنا جميًعا، واجَعْلنا  واحًدا يف امل�ضيح.  اجلماعة:  

يا ثالوَث املحبَّة، اأُعرْب بنا مَن الظلماِت اىل نورك العجيب.  املحتفل :  

قّد�ضنا جميًعا، واجَعْلنا واحًدا يف امل�ضيح.  اجلماعة:  

يا ربَّنا ي�ضوَع امل�ضيح، َلقْد �رصنا واحًدا مَعَك يف العماد، فن�ضمُّ اإَذْن  املحتفل:  
دين الكلماِت التي اأَنَت علَّمَتنا اإياها ..  �ضالَتنا اىل �ضالِتك، ُمردِّ

اأبانا الذي يف ال�ضماوات / ليتقّد�س ا�ضُمَك / لياأِت ملكوتك / لتكن  اجلماعة:  
ال�رصورّي  خبَزنا  االأر�س./  على  كذلك  ال�ضماء  يف  كما   / م�ضيئتك 
ا للمذنبني  للحياة اأعِطنا اليوم. / واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن اأي�ضً
امللك  لك  الأّن  ال�رّصير./  من  جّننا  لكن  جتربٍة،  يف  ُتدِخلنا  وال   / اإلينا 

والقدرة واملجد، اإىل االأبد . اآمني!
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تباُدُل ال�سالم 
نوُركم  َفْلُي�ضىْء  العامل،  نوُر  اأنتم  االأر�س،  ملُح  اأَنتم  يقول:  ي�ضوُع  املحتفل:  
دوا اأَباكم الذي يف ال�ضموات.  للّنا�ِس لرَيوا اأَعماَلكم ال�ضاحلَة، فُيمجِّ

فكونوا ملَح الأر�ض.
وكونوا نوَر العامل

ِليُكن �سالُم اهلل دائًما معكم.

ومع روحك  اجلماعة:  

َفْلنتباَدْل اإ�ضارَة ال�ضالم.  املحتفل:  

الربكُة والإِر�سال 

املحتفل:  
طوبى ِلفقراِء الروح.
طوبى للمحزونني.

طوبى للُودعاء
طوبى للرحماء

طوبى لأَنقياِء القلوب.
طوبى لل�ساعني اىل ال�ّسالم.

طوبى للم�سَطَهدين
وليُبارْكُكم اهللُ، الآُب، والبُن والروُح القد�ض.

اجلماعة:  اآمني.

اإذهبوا ب�ضالم امل�ضيح  املحتفل:  
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�رشوحاٌت كتابّية 
و�سلواٌت »لالأّيام الثمانية«
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 اليوم الأول
َدْحَرَجُة احَلَجر 

هاءنذا اأَفتُح قبوَركم واأُ�ضعُدكم من قبوِركم، يا �ضعبي،  حز 14-12/37 

َنَع العظائم.  فاأُخرَب االأَجياَل االآتيِة ِبذراِعَك وبجربوِتَك، اأَنَت الذي �ضَ مز 23-18/71  

ا.  اإذا �ضاركناُه يف اآالِمِه، ُن�ضارُكُه يف جمِدِه اأَي�ضً روم 21-15/8  

اإِنَّه لي�َس ههنا، فقْد قاَم كما قال.  متى 28/ 10-1  

�رسح
مركُز ال�ضبيبِة الكاثوليكيَِّة يف مطرانيِة ريغا، هو َمن اأَعدَّ املالحظاِت، وهي 
ليِب امل�ضكويّن- وهو َحَدٌث م�ضكوينٌّ �ضنويٌّ  َنتيجُة خربِتِه يف ت�ضرِي درِب ال�ضَّ
ِل مبا َتْعنيِه االآالُم والقيامُة  ذو اأَهمّيٍة ق�ضوى يف ليّتونيا، وهذه اخلربُة َتدعو اىل التاأمُّ

دون اإىل اإعالنها.  يف االإطاِر الليّتوين، واالآياُت التي ُيدعى امل�ضيحّيون املعمَّ

ة  اإِّن احَلَقبَة ال�ضوفياتّيَة يف ليّتونيا ما تزاُل ُترخي بِثقلها على �ضّكاِن هذه االأُمَّ
فاالآالُم كثريٌة واالأحزاُن ثابتٌة، واجلراُح التي ُفر�ضْت َي�ضعُب غفراُنها. فكلُّ ذلك 
هذا  من  وجراحاٌت  ي�ضوع.  قرِب  باِب  على  املو�ضوَع  الكبرَي  احَلَجَر  هذا  ُي�ضبُه 

النوع، َت�ضجُننا يف قرٍب روحّي. 

ولكْن اإذا كنَّا، يف قلِب اآالِمنا، ُن�رِصُك اأَحزاَننا باأَحزاِنه، ال َتظلُّ االأُموُر على 
هذا امل�ضتوى، ونحن ُمغلٌق علينا يف قبوِرنا. اإِنَّ زلزاَل االأَر�ِس يوَم قيامِة الربِّ 
هو احلَدُث العجيُب، الذي تتفتَُّح فيه قبوُرنا، ونتحّرُر نحُن من الكاآبِة واملرارِة 

نا عن بع�س.  اللتني تتجزاِننا ُمنعِزِلني بع�ضُ



29

رنا،  وُيحرِّ احِلجارَة،  وُيدحرُج  االأَر�َس،  ُيَزلزُل  الذي  ُحبُّه  هي  الربِّ  اآيُة 
ويدعونا اإِىل اخلارِج يف هذا ال�ضباِح ليوٍم جديد. اإذْن، نحُن ُمتَّحدون، يف هذا 
ون.  ا، م�ضجوننَي ويتاأملَّ الفجِر اجلديد مع اإِخوِتنا واأخواِتنا الذين كانوا، ُهْم اأَي�ضً
مَن  الرائعَة  الرُبهَة  هذه  ٍل  َعَجَ على  املجدلّية،  مرمَي  مثَل  نرتَك،  اأَن  علينا  فيجُب 

َنَع الرّب.  الفرِح.، لكي نذَهَب وُنعلَن لالآخريَن ما�ضَ

اأ�سئلة

على  َتِمُلنا  التي  واحلاالُت  والظروُف  حياِتنا،  يف  االأَحداُث  هَي  ما   -
االنغالِق يف القرِب، يف احلزِن، والكاآبِة، والهموِم، والَقَلِق والياأ�ِس؟ ما 

الذي ُيِعيُقنا يف َقبوِل الَوعِد بقيامِة امل�ضيِح والفرِح بها؟ 

اىل اأَيِّ درجٍة نحن م�ضتعّدوَن اأَْن نتبادَل خربَتنا باهلل مَع الذين نلتقيهم ؟   -
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 اليوم الثاين
 مدعّوون لأَن نكوَن ُر�ُسل فرح 

َحني واأَر�ضَلني الأُب�رّصَ الفقراء.  روُح ال�ضّيِد الربِّ عليَّ الأَنَّ الرّب ، م�ضَ اأ�س 4-1/61 

ْن َي�ضكَن االأخوُة مًعا  اأَال ما اأَطيَب ، ما اأَحلَى اأَ مز 133  

فاأَمِتُّوا َفرحي باأَن تكونوا على راأٍي واحٍد، وحمّبٍة واحدٍة وقلٍب واحٍد،     فل 5-1/2 
وفكٍر واحد.   

ا.  تامًّ فرُحكم  فيكوَن  َفرحي،  بُكم  ليكوَن  االأَ�ضياَء  هذه  لكم  قلُت  يو 12-9/15 

�رسح
العاّم  الليّتويّن  االإعالم  م�ضيحّي يف  اأيُّ ظهوٍر  كاَن  ال�ضوفياتيَّة،  احَلَقبِة  اأَثناَء 
م�ضيحيَّة  برامَج  ُيذيُع  الر�ضميُّ  الليّتوينُّ  الراديو  بداأ  اال�ضتقالِل  بعَد  ُم�ضتحياًل. 
ُن م�ضوؤويل خمتلِف  َتثُّ يف جوهرها على الوحدِة والر�ضالِة، وُتقيُم حلقاٍت متكِّ
واحلّب  املتباَدل،  االحرتاِم  يف  الر�ضمّيُة  ال�ضهادُة  فهذه  االلتقاء.  من  الكنائ�ِس 
والفرَح اأَ�ضهمْت يف اإحياِء الّروِح امل�ضكونّيِة الليّتونّية. فخربُة ُمبتكري هذا البّث 

امل�ضيحّي على الراديو الليّتويّن الر�ضمّي ، هي التي اأَوَحْت بهذه املالحظات.

اإّن الفرَح االإجنيلّي يدعو امل�ضيحّينَي اإِىل عي�ِس نبوَءِة اأَ�ضعيا »روُح ال�ضّيِد الربِّ 
عليَّ الأنَّ الربَّ م�ضَحني واأَر�ضَلني الأُب�رَص الفقراَء«. فنحن متعّط�ضون اإِىل الب�رصى 

َرنا من كلِّ ما ُيقيُِّدنا وياأْ�رُصنا.  مَة وترِّ ال�ضاّرِة القادرِة اأَن ت�ضفي قلوَبنا  املحطَّ

ياأْتينا  الذي  الفرَح  لُنعلَن  الن�ضاُط  نا  ينُق�ضُ قد  ُة،  اخلا�ضَّ اآالُمنا  ُتزُننا  عندما 
�ضيٍء،  اأَيَّ  االآخر  اإعطاِء  عن  بعجِزنا  ن�ضعُر  كنَّا  واإِْن  اأَنَّه، حّتى  غرَي  ي�ضوع.  من 
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فحاملا ن�ضهُد بالقليِل القليِل الذي منلُكه، ُي�ضاعُفه ي�ضوُع فينا ويف االآخريَن الذين 
ُيحيطون بنا. 

اأَحببُتكم: اثبتوا يف  ا  اأَي�ضً اأَنا  اأََحبَّني االآب،  ي�ضوع يقول يف االإِجنيل: »كما 
نَّ فَرَحُه  ُف اأَ اأ كما اأَنا اأَحببُتكم «، فهكذا نكت�ضِ كم بع�ضً حمبَّتي « و »واأَحبُّوا بع�ضُ

ا.  َي�ضكُننا، لكي يكوَن فرُحنا تامًّ

اأَجل  من  �ضالِتنا  قلِب  يف  هما  املتباَدل  الَفرُح  وهذا  ُك  امل�ضرَتَ احلبُّ  فهذا 
الَوحدة. فكما يقول �ضاحُب املزامري: »اآه ما اأَجمَل اأَْن ي�ضكَن االإِخوُة مًعا. 

اأَ�سئلة
ما الذي يخنُق الفرَح يف العامل ويف الكنائ�س؟   -

ي�ضوَع  فرُح  يكوَن  االآخِرين لكي  امل�ضيحّيني  نقبَل من  اأَْن  مُيكُننا  ماذا   -
فينا، ويجعلَنا ن�ضهُد للب�رصى ال�ضاّرة؟ 

�سالة
الروحّي  فقِرنا  رغَم  خدمِتَك  على  عزمنا  اىل  اأنُظر  اهلل،  يا  املحّبِة،  اأبا  يا 
َمٌة  مه�ضَّ قلوُبنا  الدفينة.  قلوِبنا  رغباِت  يف  واأ�ضُكن  تعاَل  كفاءاتنا.  وحمدودّيِة 
حَبْبَتنا. َهبنا  فامالأْها ِمن حبَِّك الذي َي�ضفي، فُن�ضبَح قادرين اأَْن ُنحبَّ كما اأَنَت اأَ
نعمَة الوحِدة، لكي ن�ضتطيَع اأَْن نخدمَك بفرٍح. واأَْن نتباَدَل حبَّك مَع اجلميع. 

ن�ضاألَك ذلك با�ضم ابِنَك ربِّنا ي�ضوع امل�ضيح. اآمني.
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 اليوم الثالث
ال�سهادُة الأخويَّة 

َفياأتوَن وَيهتفوَن يف مرَتَفِع �ضهيوَن وَيجروَن اىل طّيبات اهلل. اإر 13-10/31  

اأُطلبوا ال�ضالم الأُور�ضليم: ال�ضكينُة للذيَن ُيحّبوَنِك!  مز 122   

كاذًبا.  كان  اأَخاُه  ُيبغ�ُس  وهو  اهلل«  اأُحبُّ  »اإيِن   : اأَحٌد  قال  اإذا  1 يو 16/4ب-21  

لَيبلغوا كماَل الوحدِة ويعرَف العامُل اأَنَك اأَنَت اأَر�ضْلَتني  يو 32-20/17  

�رسح 
لٌة  الطريُق اجلديد، هي جماعٌة كاثوليكّيٌة عاملّيٌة، َنْزَعُتها م�ضكونيٌَّة، ومتاأَ�ضّ
ولوثرينّي.  كاثوليك  اأَع�ضاٍء  خالِل  ِمْن  �ضنواٍت،  َع�رِص  اأكرَثمن  منُذ  ليّتونيا  يف 
ُة يف امل�ضيح، واالأَمُل من االن�ضقاق. َعالمًة  َيختربوَن مًعا الفرَح الذي توفِّره االأُخوَّ
ثناَء �ضالِة  ْينيََّة الكاأ�ِس على املذبِح فارَغني اأَ عون الكاأ�َس و�ضّ لهذا االن�ضقاِق، َي�ضَ

ُتهم هي التي اأَوَحْت بهذه املالحظات . امل�ضاء، فِخرْبَ

يقدُر  ال  باالإجنيل.  التب�ضري  �ضبيِل  عائٌق يف  امل�ضيحّينَي هي  بنَي  االنق�ضاماُت 
اأَنَّنا نحُن تالميُذ ي�ضوع ما دام حبُّ بع�ضنا لبع�ضنا االآخر غرَي  َق  اأَْن ُي�ضدِّ العامُل 
ننا من َتناوِل ج�ضِد امل�ضيِح  ا. نح�سُّ باأَمِل هذا االنق�ضام ِلعَدِم متكُّ كامٍل لبع�ضنا بع�ضً

ودمه اأَثناَء االإِفخار�ضتيا مًعا، فاالفخار�ضتّيا هي �رصُّ الوحدة. 

حياُتنا امل�ضرَتَكُة يف امل�ضيح، هي م�ضدُر فرحنا. حياُتنا االأَخويَُّة اليومّيُة  َترتكُز 
على اال�ضتقباِل، واملحبَِّة، واخِلدمِة وال�ضالِة وال�ضهادِة مع م�ضيحّينَي من ثقافاٍت 

خُمِتلَفة. هذه هي اجلوهرُة الغاليُة الثَّمِن التي َوَهبنا اإّياها الروُح القد�س. 
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ُنحبَّ  ولكي  واحًدا  َنكوَن  لكي  موَته  �ضَبَقْت  التي  الليّلِة  �ضلَّى يف  ي�ضوُع 
ا. واليوَم َنرفُع اأيادينا لن�ضلَِّي معه من اأَجِل وحدِة امل�ضيحّيني، ُن�ضّلي  نا  بع�ضً بع�ضُ
من اأَجِل االأَ�ضاقفِة، وخّداِم كّل الكناِئ�س واأَع�ضائها، ُن�ضّلي لكي يقوَدنا الروُح 

القد�س يف هذا الطريِق اىل الوحدِة. 

اأ�سئلة: 
كيف ننُظُر اىل م�ضيحيّيي الكنائ�ِس االأُخرى، وهل نحُن م�ضتعّدون اأَن   -

نطلَب منهُم الغفراَن ب�ضبِب اأَحكاِمنا املُ�ضَبقِة عليهم؟ 
بني  االنق�ضاماُت  َتخّفَّ  لكي  َيعمَل  اأَن  مّنا  واحٍد  كلِّ  باإمكاِن  ماذا   -

امل�ضيحّيني؟ 

�سالة
اأَنَت الذي �ضلَّيَت لكي نكوَن باأَجمِعنا واحًدا، نطلُب  اأيها الربُّ ي�ضوع، 
منَك اأَن متَنحنا هبَة الوحدِة كما ُتريُدها اأَنت، وبالطُرق التي اأَنت ُتريُدها. َفلُيعِطنا 
َ من هذا االإنق�ضام، واأَْن نرى خطيَئَتنا، واأَن نرجو حيُث  و�ُس اأَن نتاأملَّ روُحَك القدُّ

ال رجاء. اآمني. 
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 اليوم الرابع 
�سعٌب كهنوتٌي مدعٌو لإِعالن الإجنيل

يكوُن ا�ضُمَك اإبراهيم، الأَين جعلُتَك اأبا عدٍد كبرٍي مَن االأُمم.  تك 8-1/17   

الربُّ رحيٌم روؤوٌف، طويُل االأَناِة وعظيُم الرحمة.  مز 12/8/145  

وكيف يوؤمنوَن مبن مل ي�ضمعوه؟  روم 15-14/10 

ه �ضّتني،  ه مائة، وبع�ضُ ووقَع بع�ُس احَلبِّ على االأَر�ِس الطّيبِة فاأَثمر، بع�ضُ متى 9-3/13 

ه ثالثني.  وبع�ضُ   

�رسح 
امل�ضيحي  البثِّ   ،Verticale خُمِرجي  اإيحاِء  من  هي  الاّلحقُة  املالحظاُت 
�ضباَح االأحد. اإِنَّ دوام هذا ال�ضوِت امل�ضيحّي على التلفزيون الوطني الليّتوين قد 
اأَحَدَث تّديًا حقيقيًّا. فا�ضتخَل�َس منه املخِرجون التعليَم التايل: ال جَنروؤُ على بثِّ 
اإِخوًة  اأَْن ُنقرَّ بامل�ضيحيني االآخريَن  كلمِة اهلِل بوا�ضَطِة الِقطاِع العاّم ما مل نعرْف 

لنا واأَخوات. 

م�ضاحاُت احلياِة يف العامل اليوم غاَرقٌة بالكالم اأَكرَث من اأَيِّ َزَمٍن م�ضى: لي�س 
فقط مبحادثاتِنا ال�ضخ�ضّية، بل بالراديو، والتلفاز، واالآن بال�ضبكاِت االجتماعّية. 
وهذا الكالُم قادٌر اأَْن َيهدم. وق�ضٌط كبرٌي من بحر الكالم هذا َيبدو عدمَي اجلدوى: 

اإنَّه تافٌه وقليل الغذاء. 

خال�س،  كلمَة  �ضِمْعنا  ولكنَّنا  ُقنا  ُيغرِّ املعنَى  من  ُد  املجرَّ العارُم  ال�ضيُل  هذا 
اإِنها تدعونا اإِىل امل�ضاَرَكة، وتثُّنا على االإّتاِد مع  اإلينا مثَل عّوامِة اإنقاذ.  اأُلقَيت 
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ال  اهلل.  �ضعُب  فنحن  اليوم  اأَّما  �ضعًبا،  قباًل،  نكن  مل  ا.  اأَي�ضً �ضمعوها  الذين  كلِّ 
َدْت كلماُتنا بكلماِت اأَ�ضخا�ٍس اآخرين �ضمعوا  بل نحن �ضعٌب كهنوتّي. فاإِذا اإتَّ
الوا�ضع. هكذا منتلك  البحر  نقاٍط �ضغريٍة �ضائعٍة يف  يعْد ذلَك جمّرَد  كلمَته، مل 
كلمًة ُتقاُل بقّوة. َن�ضتطيُع، يف اإّتاِدنا اأَْن نقوَلها بثباٍت: ي�ضوع اأي اهلل يخلِّ�س. 

اأ�سئلة 
نعرّب  وكيف  االآخرين،  امل�ضيحّيني  جتاه  ال�ضخ�ضّية  طموحاتنا  هي  ما   -
ُم�ضَبَقٍة  واأَحكاٍم  تناف�ضّيٍة،  وروٍح  �ضخ�ضّيٍة،  طموحاٍت  من  عنها؟ 

خاطئٍة، وباأَحقاٍد َتُجُب تب�ضرَينا باالإجنيل؟ 

َمْن ُهُم الذين َي�ضتطيعوَن اأَْن ي�ضمعوا مّنا كلمَة حياة؟   -

�سالة 
نا لبع�ٍس هو الذي يجعُل االآخريَن  اأَّيها الربُّ ي�ضوع، اأَنَت قلَت اإنَّ حّبنا بع�ضُ
زوَن بنعتمك. اأع�ضدنا لنعمَل بال َملٍل من اأَجِل وحدٍة  َيعرفوَن اأَنَّنا تالميُذك املُعزَّ
وا�ضحٍة لكني�ضِتَك، فُت�ضَمَع يف اأَقواِلنا واأَعماِلنا الُب�رصى ال�ضارُة التي تدعونا اأَنَت 

اإىل اإعالنها. 



36

 اليوم اخلام�ض
ُة الُر�ُسل  اأخوَّ

عوب.  الأنَّ بيتي بيَت �ضالٍة ُيدعى جلميِع ال�ضُّ اأ�س 8-6/56 

َمن هذا الذي َي�ضعُد جبَل الرّب؟  مز 24   

ا.  ُكم بع�ضً اأُعطيكْم و�ضّيَة جديدًة: اأَحّبوا يع�ضُ اأع 35/34/13 

�رسح 
َعْن  الوا�ضُح  التعبرُي  هي  امل�ضيحّيني  امل�ضوؤولني  بني  املُعا�َضَة  ُة  االأُخوَّ اإن   
احلياِة امل�ضكونّيِة الليّتونّيِة، فهوؤالء امل�ضوؤولوَن يلَتقوَن بانتظاٍم يف Gaizins، اأَعلى 
ربعنَي �ضاعة من ال�ضالِة واحلياِة  ا، ملدِة اأَ بٍة يف ليّتونيا، ويف اأَماكَن اأُخرَى اأَي�ضً َه�ضَ
االأَخويَِّة املتوا�ضعَة، يتقا�ضمون خاللها اخلبَز مًعا. وُي�ضاندهم املوؤمنون بال�ضالة 
ُط امل�ضوؤولني  الت امل�ضتمّرة اأَثناَء هذه االجتماعات. فهذه اللقاءاُت ُتن�ضِّ والتو�ضُّ
�ِس  موؤ�ضِّ خربُة  هو  املالحظاِت  بهذه  اأَوحى  فالذي  امل�ضيح.   يف  ِدهم  تعا�ضُ يف 

البيِت الليّتويّن لل�ضالِة من اأَجِل كلِّ ال�ضعوب. 

ا لي�ضْت نظرّية. اإنَّ م�ضاَرَكتنا يف حمبَِّة  نا بع�ضً و�ضّيُة ي�ضوَع لكي ُنحبَّ بع�ضُ
لتقا�ضِم  للم�ضيح،  كُر�ُضٍل  الُدول،  ُع، من كلِّ  نتجمَّ عندما  تتج�ّضم  ا  بع�ضً نا  بع�ضِ

ِة الروِح القد�س.  احلياِة االأَخوّيِة وال�ضالِة وقوَّ

وامل�ضوؤولني  امل�ضيح،  ملالقاِة  واأَناٍة  بتوا�ضٍع  مًعا  امل�ضيحّيون  ُم  يتقدَّ ما  ِبقْدر 
ُف  نكت�ضِ ما  وبَقَدر  امل�ضَبَقُة،  االأحكاُم  مَتَِّحي  ذلك  بقْدر  ب�ضورة خا�ضة،  منهم 

نا بع�ضًا، بقْدر ذلك ُن�ضبُح �ضهوًدا حقيقّينَي مللكوت اهلل.  امل�ضيَح يف بع�ضِ
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 ، الَفِرَحَة  االأَخّويَة  احلياَة  اأَنَّ  غرَي  اأَحياًنا،  التعقيِد  كثريَة  امل�ضكونّيُة  تبدو  قد 
وُمٌقا�ضمَة اخلبِز، وال�ضالَة والت�ضبيَح مًعا توؤلُِّف ق�ضًطا من الب�ضاطة الر�ضولّية. بها 
الِة امل�ضيح  نا لبع�س، ويف مواَفَقِتنا على �ضَ ُذ و�ضّيَة ي�ضوع يف حبِّ بع�ضِ كلِّها ننفِّ

من اأَجِل الوحدة. 

اأ�سئلة 
ا كاإِخوِةٍ واأَخواٍت يف امل�ضيح، ِلنعي�َس  نا بع�ضً هل َنخترُب الّلقاَء مع بع�ضِ  -

َة امل�ضيحّية، ونتقا�َضَم اخلبَز ون�ضلِّي مًعا ؟ االأُخوَّ
ماذا يقوُل االأَ�ضاقفُة، وم�ضوؤولوَن اآخرون يف الكنائ�س ليعّجلوا الوحدَة   -

جعهم ؟  الوا�ضحَة للكني�ضة؟ وكيف مُيكُننا  نحُن  اأَْن ندَعمهم وُن�ضَّ

�سالة 
احلكمِة  روَح  روَحَك،  اإمنْح  امل�ضيح،  ي�ضوَع  �ضّيدِنا  ربَّ  املجِد،  اأََب  يا 
اإدارِة  اإِليهم يف  َعهدَت  الذيَن  اإىِل  ٍة  وب�ضورٍة خا�ضَّ امل�ضيحّينَي  كّل  اإِىل  واملعرفِة 
ن اأَن نرى بعيوِن قلوبنا الّرجاَء الذي نحُن مدعّوون اإليه:  كني�ضِتَك، لكي نتمكَّ
اأَن نكوَن ج�ضًدا واحًدا، وروًحا واحًدا، وربًّا واحًدا، واإمياًنا واحًدا ومعمودّيًة 
ويف  اجلميع،  بوا�ضطِة  اجلميع،  على  ميلُك  للجميع،  اأًبا  واحًدا  واإلًها  واحدًة، 

اجلميع. اآمني. 
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 اليوم ال�ساد�ض 
ا�سمعوا هذا احللم 

اإ�ضمعوا هذ ااحللَم الذي راأيُته.  تك 8-5/37 

كّنا كاحلاملني  مز 126   

كم لبع�س.  ا مبحبٍة اأَخويّة. تناف�ضوا يف اإكرام بع�ضِ كم بع�ضً ِلَيودَّ بع�ضُ روم 13-9/12  

ُن فيها.  ُع االأَ�ضفاَر التي ُتدوَّ ها ال َت�ضَ الدنيا نف�ضُ يو 255/21 

�رسح 
حوَل  ع  التجمُّ عن  عجِزها  ِمْن   ُ تتاأملَّ فالكنائ�ُس  ُيوؤمل.  امل�ضيحّيني  اإنق�ضاُم 
ُ ِمْن ُمناف�ضاِتها وعداواِتها التاريخّية. ففي �ضنة  مائدِة الربِّ كعائلٍة واحدة: تتاأملَّ
دنا؟«(  2005، تاأ�ض�ضت جملٌة م�ضكونّيـة: )Kas mus vieno( )»ما الذي يوحِّ

فاخلربُة ِمْن تقيِق هذه املجّلِة اأَوحْت باملالحظِة التَّالية: 

على  حْلمُه  َق�سَّ  ملَّا  ولكْن  اهلّل.  من  ر�ضالٌة  هو  احللُم  وهذا  َحِلَم،  يو�ضُف 
نَّ احللَم َيعني اأَنَّهم �ضي�ضجدون له. اأَخرًيا  اإخوِتِه، انتف�َس هوؤالَء بغ�ضٍب وعنٍف الأَ
منا�ضبة  يو�ضف، ولكن كانْت  قّداَم  ِفعاًل  ف�ضجدوا  اىل م�رص  االإخوَة  قاَد اجلوُع 

وَنهما.  م�ضاحلٍة ونعمٍة بداًل من املذلَِّة واملهاَنِة اللَّتني كانوا َيخ�ضَ

ي�ضوُع ، ِمْثَل يو�ضف، َيك�ضُف لنا روؤيًة، ر�ضالًة عن احلياِة يف ملكوِت اأَبيه. 
اإنها روؤيُة الوحدة. ولكنَّ ذلك ُيزعجنا، كما ح�ضَل الإخوِة يو�ضف، وُيغيُظنا، 
َع  ْن َنخ�ضَ ويجعُلنا نخ�ضى الروؤيَة بحّد ذاتها، ومعها ما تنطوي عليه. اإنَّها تطلُب اأَ
�ُس خيفًة ملجّرد الفكرِة مبا ميكن اأَْن َنخ�رص.  الإرادِة اهلّلِ واأَْن ننحنَي قداَمها، فنتوجَّ
االإخَوِة  التقاَء  باالأَحرى  تعني  اإنَّها  نخ�رُصه.  �ضيء  على  تقوُم  ال  الروؤيَة  ولكنَّ 
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واالأَخواِت الذين كّنا قد اأَ�ضعناهم، ورجوًعا اىل وحدِة العائلة. 

َ روؤيَتنا ِللوحدِة  ا م�ضكونّيًة كثريًة ، ولكن ال ميكننا اأَْن َنق�رصُ لقد كتبنا ن�ضو�ضً
امل�ضيحّية، على بياناِت اتفاٍق مهما كان مغزاها. فالوحدُة التي يريدها، الروؤيُة 
ما  اأَو  بكلماٍت،  نعرّب عنه  اأَْن  ما ميكن  بكثري كلَّ   تفوُق  لنا عنها،  يقّدمها  التي 
يف  كذلك  حياِتنا،  يف  حقيقًة  ُي�ضبَح  اأَْن  يجب  عّما  تعرّب  اإنها  موؤّلفاُتنا.  ت�ضّمُه 
ا  الِتنا ويف الر�ضالِة التي نتقا�ضُمها مع اإِخوِتنا واأخواِتنا، اإنَّها تتحقُق خ�ضو�ضً �ضَ

نا لبع�س.  يف املحبَِّة التي ُنظهُرها بع�ضِّ

اأ�سئلة 
حالَمنا يف الوحدِة عند اأقداِم ي�ضوع؟  َع اأَ ما معنى اأَْن ن�ضَ  -

مَب تدعو روؤيُة امل�ضيِح للوحدِة، الكنائ�َس اىل التجديد والتغيري اليوم؟   -

�سالة
اأيُّها االآُب ال�ضماوّي، اإمنحنا التوا�ضَع لنعرَف اأَْن ن�ضمَع �ضوَتَك، واأَْن نتقّبَل 
�ضِعفنا لكي نظلَّ ن�ضعُر  نداَءَك، واأَْن نتبادَل ِحلَمَك باأن تكوَن الكني�ضُة مّتحدًة. اأَ
االنق�ضاماُت،  حّجرْتها  التي  قلوَبنا  ُيلهُب  القد�َس  الروَح  واجعِل  الفرقة.  باأمِل 
العامُل  يوؤمَن  لكي  فيَك،  واحد  اأنَّه هو  امل�ضيح، كما  واحًدا يف  لنكوَن  ويدفعُنا 

ر�ضلَته.  نطُلبه منك با�ضم ي�ضوع. اآمني.  باأَنك اأَنَت اأَ
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 اليوم ال�سابع 
ال�ستقباُل يف ال�سالة 

نهاًرا.  لياًل وال  َي�ضكتون ال  اأقمُت حّرا�ًضا ال  اأور�ضليُم  يا  اأَ�ضواِرِك  على  اأ�س 7-6/62  

اإِهتفوا للرّب يا اأَهّل االأَر�ِس جميًعا، اأُعبدوا الربَّ بالفرح.  مز 100  

كونوا ُعقالَء قنوعنَي، لكي ُتقيموا ال�ضالة.  1 بط 10-7/4 

املاء الذي اأُعطيه اإِياه َي�ضرُي فيه عنَي ماٍء َيتفّجر حياًة اأَبديّة.  يو 14-4/4 

�رسح 
َكِة اأَثناَء كلِّ يوٍم مَن االأَيام الثمانيِة من اأُ�ضبوِع ال�ضالِة  اإنَّ خربَة ال�ضالِة امل�ضرَتَ
من اأَجِل وحدِة امل�ضيحّيني يف مدينِة مادونا )Madona(  ال�ضغرية، قد �ضاَعَدتهم 
ٍة  كني�ضٍة خا�ضّ افتتاَح  اللقاءات،  هذه  ثمرُة  فكانت  ال�ضداقة.  ع يف  التجمُّ على 
تقاليد  انطالًقا من عنا�رَص من  ت  اأُعدَّ املدينة. وقد  امل�ضكونّيِة يف و�َضِط  لل�ضالِة 
لي�ضلُّوا  مادونا  م�ضيحّيو  يجتمع  فهناك  واأُرثوذك�ضّيٍة.  وكاثوليكّيٍة  لوثرّيٍة، 

با�ضتمراٍر طيلة النهار، فهذه اخلرباُت حا�رصٌة يف خلفّيِة املالحظاِت التالية. 

�ضنظلُّ غرباَء، يف اأَر�ٍس غريبٍة، مثَل ي�ضوَع يف ال�ضامرة، نحتاج اىل ُطماأنينٍة، 
فيما  يتوا�ضلون  ال  وامل�ضيحّيون  منق�ضًما،  اهلل  �ضعُب  دام  ما  وا�ضتقراِر  وحيوّيٍة 

بينهم. 

عبادًة  فيه  ُيقيَم  اأَْن  ي�ضتطيُع  اآمٍن  يبحُث عن مكاٍن  االإ�رصائيلّي  ال�ضعًب  كان 
لكي  اأُور�ضليَم،  اأ�ضواِر  على  حّرا�ًضا  :اأَقام  ّب  الرَّ اآيِة  عن  ُيخرُبنا  اأَ�ضعيا  ّب.  للرَّ

ي�ضتطيَع �ضعُبه اأَن ُيقيَم له عبادًة لياًل ونهاًرا، بكلِّ ُطماأنينٍة. 
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نا اأَماكَن ُطماأنينٍة وا�ضتقراٍر وتدّفٍق جديٍد،  اأَثناَء اأُ�ضبوِع ال�ضالِة، ُت�ضبُح كنائ�ضُ
هذا  من  انطالًقا  يربُز  الذي  فالتحدّي  لوا.  لي�ضّ يلتقوا  اأن  النا�ُس  ي�ضتطيُع  حيُث 
�ضعًبا  ن�ضبُح  بال�ضالِة  لل�ضالة، الأنَّنا  اأُخرى، واأوقاًتا ممّيزًة  ُف�ضحاٍت  يقوُم بخلِق 

واحًدا. 

اأ�سئلة 
َع ال�ضيافَة املتباَدلَة بني رعايا منطَقِتنا وجماعاتها؟  جِّ كيَف مُيكُن اأََن ُن�ضَ  -
تقاليَد  خمتلفٍة  من  م�ضيحّيون  فيه  ليجتمَع  ِمْن مكاٍن يف حميِطنا  هْل   -
لي�ضلُّوا، واإذا مل يُكن ذلك متوفًِّرا، اأَباإمكاِننا نحن اأَن ُني�رصِّ اإيجاَد مكاٍن 

من هذا النوع؟ 

�سالة: 
وي�ضلُّوا.  معَك  ي�ضهروا  اأَْن  تالميِذَك  من  طلبَت  اأَنَت  ي�ضوع،  الربُّ  اأيُّها 
د واإِيجاِد  نه من التجدُّ لٍة متكِّ �ضاعْدنا ِلنقوى على توفرِي اأَوقاٍت للعامِل واأماكَن مف�ضَّ
ًفا اأَح�ضن، ونحن ُن�ضّلي مع م�ضيحّيني  ف اإليك تعرُّ َل اىل التعرُّ الم، حتى نتو�ضّ ال�ضَّ

اآخرين. اآمني 
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اليوم الثامن

ما اأَجمَل على اجلبال َقَدَمي املب�رّص  اأ�س 9-7/52 

لَت ندبي  اإىل رق�ٍس حوَّ مز 30  

عند ال�رّص  ذاك  جمِد  ِغنَى  هو  غنَي  اأيَّ  ُيعِلمك  اأَْن  الربُّ  اأَراَد  فقْد   قول29-27/1 
  الوثنيني، اأَي اأَنَّ امل�ضيح فيكم. 

فبداأً من مو�ضى وجميِع االأنبياء يف�رصِّ لهما يف جميِع الُكُتِب ما يخت�سُّ به.  لو 36-13/24  

�رسح 
لْت كنائ�ُس ليّتونّيٌة خمتلفٌة اأن َتعمَل مًعا يف جماِل تب�ضرٍي م�ضرتٍك اإنطالًقا  تو�ضّ
من امل�ضار »األفا«، و�ضَعتُه يف االأَ�ضا�س كني�ضُة الثالوث االأَقد�س االإجِنيلكانّية يف  
Brompton، بالقرب من لندن. فالليّتونّيون الذين اهَتَدوا بف�ضِل هذا الربنامج 

اجلماعاِت  عطاءاُت  لهم  توّفرهما  اللَّذَين  واالإِثراء  الدر�س  على  منفتحوَن  ُهم 
امل�ضيحّيِة االأُخرى. فهذه اخلربُة اأَوَحت باملالحظات التالية: 

فقدوا  عّماو�س،  اىل  ليذهبوا  الظّن،  خائبّي  اأُور�ضليَم  َتَركوا  الذيَن  التالميُذ 
الّثقَة باأَنَّ ي�ضوع هو امل�ضيح، وابتعدوا �ضيًئا ف�ضيًئا عن جماعِتهم. فهذا االنتقاُل 

يولَِّد انف�ضااًل وانعزااًل. 

على  ِة  ال�ضارَّ الب�رصى  واإِعالُن  رجاًء،  ُمفَعمني  اأُور�ضليَم  اإىل  رجعوا  باملقابل 
هم اىل قلِب اجلماعِة واىل امل�ضاَركِة االأخويّة.  �ضفاِههم. فاإعالُن القيامِة هو الذي ردَّ

ميالأوا  اأَْن  هم  وهمُّ َتناف�ضّيٍة،  بروٍح  وا  ُيب�رصِّ اأَْن  غالًبا  يحاولون  امل�ضيحّيون 
الر�ضالِة  اإىل  ُي�ضغون  واآخرون  اأُمنياِتهم،  َيخنُق  فالطموُح  ة.  اخلا�ضّ هم  كنائ�ضَ
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اىل  عماو�َس  من  هوالذهاُب  باالإجنيل  احلقيقّي  فالتب�ضري  ُتيي.  التي  االإِجنلّية 
اأُور�ضليم. 

اأ�سئلة 
ُلنا عن االآخرين؟  ما هي َخيباُت االأَمِل التي َتف�ضِ  -

ما هي الهباُت )املبادراُت والو�ضائُل، الربامج( التي ميكُن اأَْن َنح�ضَل   -
عليها من جماعاٍت م�ضيحّيٍة اأُخرى؟

�سالة 
على  واأَرَجْعَتنا  دوِرنا،  �ضُ يف  متّقدَة  قلوَبنا  جعلَت  لقد  ي�ضوع،  الربَّ  اأيُّها 
ْدنا ِلُندرَك  الطريِق نحو اإِخوِتنا واأَخواِتنا، والر�ضالُة االجنيلّيُة على �ضفاِهنا. اأُع�ضُ

اأَنَّ الّثقَة بو�ضاياك والطاعَة لها تقودان دائًما اإىل وحدٍة اأكرب ل�ضعبك.
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