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»حمبّة امل�صيح حتثّنا على امل�صاحلة«
اإنَّ ال�شالة من اأجل وحدة الكني�شة مو�شوعٌة هذه ال�شنة حتت �شعار »حمبة 
بهذه   .20-14/5 كور   2 من  ُم�شتوًحى  وهو  امل�شاحلة«،  على  حتّثنا  امل�شيح 
املحّبة بذل ال�شيد امل�شيح ذاته على ال�شليب من اأجل خال�ص الب�رش، ف�شاحلهم 
مع اهلل، ُمدخاًل اإيَّاهم ب�رشكٍة بنويٍَّة مع الآب، بعمل الروح القد�ص، روح التبّني 
)راجع روم 15/8(. وقد نلنا الروح كثمرة موت امل�شيح ي�شوع وقيامته، وفق 
ما جاء يف اإجنيل يوحنَّا: »فلم يكن هناك بعد من روح لأنَّ ي�شوع مل يكن قد 
جمد  يف  للم�شاركة  العربون  هي  اليوم،  البنويَّة  ال�رشكة  هذه  جُمِّد”)يو39/7(. 

القيامة، يف العامل الآتي.

وامل�شاحلة مع اهلل تقودنا اىل امل�شاحلة والوحدة فيما بيننا كموؤمنني. فبقدر 
ما يت�شالح الإن�شان مع اهلل ويتَّحد به، ي�شتطيع ان يت�شالح ويتَّحد مع الآخرين. 
الر�شويّل،  الإر�شاد  يف  ع�رش  ال�شاد�ص  بنديكتو�ص  البابا  ذكر  ال�شياق  هذا  ويف 
“الكني�شة يف ال�رشق الأو�شط”، عن احلياة امل�شكونيَّة، اأن »ينبغي، قبل كل �شيء، 
امل�شيح،  فال�شيد  )عدد15(.  نف�شه«  امل�شيح  اىل  اأقوى  ب�شكل  اجلميع  يعود  اأن 
بالفداء الذي اأمتّه على ال�شليب، اأعطانا نعمة امل�شاحلة مع اهلل. والذي يقبل هذه 
امل�شاحلة يتحّرر من ذاته ليحيا ل لنف�شه بل لّلذي مات من اأجله )راجع 2قور 

15/5(، وي�شبح اأكرث طواعيًة لإرادة اهلل الذي يدعونا اىل اأن نكون واحداً.

م بالعودة  واحلياة امل�شكونّية ُتفهم على اأ�شا�ص هذه امل�شاحلة مع اهلل. فهي تتقدَّ
ل بكلمته واللتزام باإرادته، وبذلك جند  الدائمة اإليه له املجد، عرب التوبة والتاأمُّ
امل�شكونيَّة.  امل�شرية  اأ�شا�شيٌَّة يف  واملحبَّة  املحبَّة.  فينا  وننّمي  التي جتمع،  احلقيقة 
لنا  واأظهر  ال�شليب.  الالحمدودة على  باملحبَّة  الآب  امل�شيح �شاحلنا مع  فال�شيد 
لنا  دعوٌة  هو  املحبُّ  وامل�شيح  والوحدة.  امل�شاحلة  طريُق  هي  املحبَّة  اأنَّ  كيف 
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برنامج االحتفاالت ل�صنة 2017

الوقتاملكانالتاريخاالحتفال

ك��ن��ي�����ش��ة ال�����ش��ي��ن��ودو���ص الأحد 2017/1/15الفتتاح
لالإجنيلّيني - النّقا�ص

اخلام�شة م�شاًء

للّروم الأربعاء 2017/1/18البقاع النجاة  �شّيدة  كني�شة 
الكاثوليك - زحله

اخلام�شة م�شاًء

الب�شارة اخلمي�ص 2017/1/19ال�شمال �شّيدة  كاتدرائّية 
– امليناء -  للروم الكاثوليك 

طرابل�ص

ال�شاد�شة م�شاًء

�شن اجلمعة 2017/1/20ال�شبيبة  – البري  �شّيدة  كني�شة 
الفيل

ال�شابعة م�شاًء

- ال�شبت 2017/1/21اجلنوب الربامية   – ال�شّيدة  كني�شة 
�شيدا

اخلام�شة م�شاًء

لالتني الأحد 2017/1/22اخلتام لوي�ص  مار  كاتدرائّية 
– و�شط بريوت

ال�شاد�شة م�شاًء

التي  اإنَّ �رشكة املحبَّة  اأحبَّنا امل�شيح.  ا كما  نا بع�شً ككنائ�ص منف�شلٍة لُنحبَّ بع�شُ
تف�شلنا،  التي  اجلدران  كلَّ  وتهدم  احلواجز  كلَّ  تتخّطى  اأن  باإمكانها  دنا،  توحِّ

وتو�شلنا اىل ال�رشكة الكاملة يف الإميان.

لها  ركيزٌة  بل هي  بالإميان،  الكاملة  ال�رشكة  بديلًة عن  املحبَّة  �رشكة  لي�شت 
ة من اهلل على اأن  وقائدٌة اإليها. اإنَّ م�شاحلتنا مع الآب بامل�شيح جتعلنا ن�شتمدُّ القوَّ

نا كما اأحبَّنا امل�شيح ي�شوع. نحبَّ بع�شُ

الذي  لالنق�شام  اخلام�شة  املئوية  الذكرى   ،2017 ال�شنة  هذه  وت�شادف 
ح�شل يف اأوروبا، ومن ثّم امتّد اىل خمتلف اأنحاء العامل، بني الكني�شة الكاثوليكّية 
وجماعات الإ�شالح الربوت�شتانتّي او اجلماعة امل�شلحة. اإنَّنا ن�شكر اهلل على كلِّ 
ز  حتفِّ ًة  ال�شنة حمطَّ هذه  وت�شّكل  املجال.  هذا  للتقارب يف  ُبذلت  الّتي  امل�شاعي 
على مزيٍد من التقارب من خالل تعميق املعرفة املتبادلة وتقدير القيم امل�شرتكة، 
املحبَّة  بو�شيَّة  واللتزام  متبادل،  باحرتاٍم  امل�شكونيَّة  احلركة  يف  معًا  والعمل 

الأخويَّة الّتي اأو�شانا بها ال�شيِّد امل�شيح.

ن�شاأل اهلل اأن يعيننا يف م�شعانا امل�شكوينِّ بروحه القّدو�ص، روح ال�رشكة الذي 
دنا مع اهلل الذي يوّحدنا البع�ص مع البع�ص الآخر. يوحِّ

+ املطران جوزف معّو�ض
رئي�ض اللجنة االأ�صقفيّة للعالقات امل�صكونيّة 
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مع  ال�شالة  اأ�شبوع  تكييف  اإىل  احلاجة  تكون  اأن  ناأمل  اإنَّنا  التن�شيق.  من  النوع 
املتطّلبات املكانّية، منا�شبًة �شانحًة خللق هيكليٍَّة مماثلٍة حيث تدعو احلاجة. 

ا�صتعمال ن�صو�ض ال�صالة الأجل وحدة امل�صيحينّي
ل�شتعمال  اهلل،  بكلمة  امل�شكويّن  لالحتفال  منوذجًا  الكتيِّب  هذا  يقرتح 
الكنائ�ص واجلماعات امل�شيحّية التي حتتفل �شويًة باأ�شبوع ال�شالة لأجل وحدة 

امل�شيحّيني، خالل احتفاٍل واحٍد م�شرتٍك. 

احتفالتها  يف  اأي�شًا  ت�شتخدم  اأن  امل�شيحّية  واجلماعات  الكنائ�ص  ت�شتطيع 
ًة خالل الحتفال امل�شكويّن بكلمة اهلل، كما  �شلواٍت ون�شو�شًا اأخرى، خا�شّ
ميكنها ال�شتعانة بتلك الن�شو�ص املقرتحة لالأّيام الثمانية وال�شلوات املُرفقة بها. 

اإنَّ الكنائ�ص واجلماعات امل�شيحيَّة اّلتي حتتفل باأ�شبوع ال�شالة لأجل وحدة 
امل�شيحّيني يف كلِّ يوٍم من اأيَّام الأ�شبوع، ت�شتطيع اأن جتَد متقرحاٍت يف جمموعة 

ة بالأيّام الثمانية.  الن�شو�ص اخلا�شَّ

وحدة  لأجل  ال�شالة  لأ�شبوع  املقرتح  للمو�شوع  بيبليٍَّة  يرغبون  الّذين  اإنَّ 
الكتابَّية  والتاأّمالت  الن�شو�ص  جمموعة  من  النطالق  ميكنهم  امل�شيحّيني، 
املطروحة لأجل الأيَّام الثمانية. يجوز اختتام التعليقات اليومّية ب�شالٍة ت�شُفعيَّة.

اإنَّ الّذين يرغبون يف ال�شالة املنفردة، ي�شتطيعون الإفادة اأي�شًا من الن�شو�ص 
الواردة يف هذا الكتيِّب لإغناء �شلواتهم، وبذلك ي�شعرون اأنهم يف وحدٍة مع 
جميع امل�شّلني يف العامل باأ�رشه بغية الو�شول اىل وحدٍة اأكرث بياًنا لكني�شة امل�شيح

اإىل جميع ُمعّدي اأ�صبوع ال�صالة من اأجل وحدة امل�صيحينّي

البحث عن الوحدة طيلة ال�صنة
يف الن�شف ال�شمايّل للكرة الأر�شّية، ُيحتفل باأ�شبوع ال�شالة من اأجل وحدة 
هذان  الثاين.  كانون  �شهر  من  والع�رشين  واخلام�ص  ع�رش  الثامن  بني  امل�شيحّيني 
يا الفرتة املمتّدة  التاريخان اقرتحهما، يف العام 1908، بول وات�شون حتى يغطِّ
القّدي�ص بول�ص ر�شول الأمم. لذلك،  الر�شول اىل عيد  القّدي�ص بطر�ص  من عيد 
فاإنَّ هذا الختيار له معناه الرمزّي. يف الن�شف اجلنوبّي للكرة الر�شّية، حيث 
ل اختياُر تاريٍخ اآخر، قريٍب  يكون �شهر كانون الثاين فرتة الُعطل ال�شيفّية، ُيف�شَّ
من عيد العن�رشة املقد�ص، على �شبيل املثال، اإذ يحمل اأي�شًا رمزيًة تتعلَّق بوحدة 

الكني�شة )اقرتحْت هذا التاريخ جلنة »اإميان ونظام« عام 1926(.

ننتهز هذه الفر�شة لندعوكم اإىل اعتبار هذه الن�شو�ص مبثابة دعوٍة للبحث 
التي  الوحدة  درجة  عن  التعبرُي  فيها  ُيتاح  ال�شنة،  اأخرى، خالل  منا�شباٍت  عن 
بلغتها حّتى الآن خمتلف الكنائ�ص، لكي تت�شارك ال�شالة معًا بهدف البلوغ اىل 

ملء الوحدة التي اأرادها ال�شيد امل�شيح.

تكييف الن�صو�ض
املقرتحة  الن�شو�ص  هذه  تكييف  �شنحاول  موؤاآتيًة،  الفر�شة  تكون  حينما 
ب�شكٍل يتالءم دون �شّك وحاجات خمتلف الأماكن والبلدان. يف هذا ال�شياق، 
علينا الأخُذ بعني العتبار املمار�شات الطق�شّية والعبادات املحّلّية، ناهيك عن 
الإطار الجتماعّي والثقايّف. تطويع الن�شو�ص هذا من �شاأنه اأن يكون ثمرة جهٍد 
م�شكوينٍّ م�شرتك، ويف بلدان عدة، جند هيكليَّاٍت م�شكونيًة منتظمًة ت�شّهل هذا 
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العام  منذ  الذكرى  بهذه  لالحتفال  اأملانيا  يف  الإجنيلّية  الكني�شة  تتح�رشَّ 
ا لالإ�شالح،  2008، بتناولها يف مناق�شاتها التح�شرييّة يف كلِّ �شنٍة وجًها خا�شًّ
كحركة الإ�شالح واحلياة ال�شيا�شية على �شبيل املثال، او الإ�شالح والرتبية. وقد 
ا الكني�شة الإجنيلّية يف اأملانيا �رشكاءها امل�شكونّيني وذلك على خمتلف  دعت اأي�شً

امل�شتويات، للم�شاركة يف ا�شتذكار اأحداث العام 1571.

بعد مناق�شاٍت طويلٍة مل تخُل من ال�شعوبات اأحيانًا، قّررت الكني�شة يف اأملانيا 
اأنَّ »عيًدا للم�شيح «-اأي احتفاًل بامل�شيح- ي�شّكل الأ�شلوب امل�شكويّن الأكرث 
ي�شوع  امل�شيح  على  الإ�شاءة  اإن  الإ�شالح.  حركة  اأحداث  ل�شتذكار  مالءمًة 
وي�شمحان  امل�شيحّي،  الميان  جوهر  يف  هما  امل�شاحلة،  اىل  الهادف  وتدبريه 
لكافة ال�رشكاء امل�شكونّيني بامل�شاركة يف احتفالّية هذه الذكرى، كاثوليكًا كانوا 

اأم اأرثوذك�شّيني اأو معمدانّيني اأو �شواهم... 

ٍة، اإذا ما اعتربنا اأنَّ حركة الإ�شالح بطبيعتها قد فتحت  نحن اأمام نتيجٍة هامَّ
 – الكاثوليكّية  الوحدة  جلنُة  عِمَلت  التاريخ.  خالل  ٍة  عدَّ لنق�شاماٍت  الباب 
اللوثرّية بال كلٍل على و�شع اإعالٍن م�شرتٍك يخت�صُّ بهذه الذكرى، وهذا البيان 
ان ملثل  ر باأنَّ هذين املذهبني يتح�رشّ الهاّم، املُعَنون "من ال�رشاع اإىل ال�رشكة"، يذكِّ
اليها خم�شون  اأف�شت  التي  النتائج  هذه الذكرى يف جوٍّ م�شكوينٍّ يرتكز على 
تاريخهما اخلا�صِّ واإىل لهوتهما نظرًة جديدة.  �شنة من احلوار، وينظران اىل 
الإ�شالح،  حلركة  الوجوه  املُتعّدد  الالهوتّي  احلد�ص  بني  اجلّيد  التمييز  ولدى 
دي  التحَّ الكاثوليك الآن ان يلحظوا  ي�شتطيع  املُجادلت،  اأُدِرَج يف خانة  وما 
لالإجنيل”1.  “�شاهًدا  فيه  يجدوا  اأن  احلا�رش،  زماننا  لكني�شة  لوثر  يطرحه  الذي 

1.  »من ال�رشاع اىل ال�رشكة«، 29

الن�ضُّ البيبليُّ للعام 2017

» حمبَّة امل�صيح حتثُّنا على املُ�صاحلة ... « 
)2 كور ه: 20-14(

اإن كان واحٌد قد مات  اأنَّه  اإذ نحن نح�شب هذا  »لأنَّ حمبَّة امل�شيح حت�رشنا 
لأجل اجلميع فاجلميع اإًذا ماتوا. وهو مات لأجل اجلميع كي يعي�ص الأحياء فيما 
بعد، ل لأنف�شهم، بل لّلذي مات لأجلهم وقام. اإًذا نحن من الآن ل نعرف اأحًدا 
نعرفه  ل  الآن  لكن  اجل�شد،  امل�شيح ح�شب  عرفنا  قد  كنَّا  واإن  اجل�شد،  ح�شب 
بعد. اإًذا اإن كان اأحٌد يف امل�شيح فهو خليقٌة جديدٌة. الأ�شياء العتيقة قد م�شت. 
بي�شوع  لنف�شه  اّلذي �شاحلنا  الكلُّ من اهلل  الكلُّ قد �شار جديًدا. ولكن  هوذا 
امل�شيح واأعطانا خدمة امل�شاحلة. اأي اإنَّ اهلل كان يف امل�شيح م�شاحًلا العامل لنف�شه، 
غري حا�شٍب لهم خطاياهم ووا�شًعا فينا كلمة امل�شاحلة. اإًذا ن�شعى ك�شفراء عن 

امل�شيح كان اهلل يعظ بنا. نطلب عن امل�شيح ت�شاحلوا مع اهلل«.

متهيٌد ملو�صوع �صنة 2017
اأملانيا بلد االإ�صالح اللوثرّي

يف  جتاوزاٍت  اعتربه  ما  حول  ظاٍت  حتفُّ عن  لوثر  مارتن  عرّب   ،1517 عام 
هذا  يف  تقع  وت�شعني.  خم�شًة  عدُدها  بلغ  الّتي  طروحاِته  ون�رش  ع�رشه  كني�شة 
العام، الذكرى اخلم�شمئة لهذا احلدث الذي ُيعترب اأ�شا�شيًّا بالن�شبة اإىل احلركات 
اأثار  اأنَّه قد  اإّل  الغرب لقروٍن عّدٍة،  الكني�شة يف  اأّثر يف حياة  ال�شالحّية، وقد 
يف  املذاهب  خمتلف  بني  العالقات  عرفتها  الّتي  واملجادلت  املناق�شات  اأي�شًا 

اأملانيا، ول �شيَّما خالل ال�شنوات الأخرية.
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خمتلف  ميثّلون  اأع�شاء  ع�رشة  من  موؤلّفٌة  جلنٌة  اجتمعت  ال�شنة.  لهذه  امل�شيحّيني 
الن�شو�ص.  العامني 2014 و2015، لو�شِع تلك  الكنائ�ص، ثالث مراٍت يف 
هذه  ُت�شاهم  قد   . بانتباٍه خا�صٍّ امل�شكويّن  الحتفال  هيكلّية  وقد حظَي حت�شري 
لأجل  ال�شالة  باأ�شبوع  لالحتفال  الأ�شا�شّية  القاعدة  �شت�شّكل  التي  الن�شو�ص، 

وحدة امل�شيحّيني اأي�شًا، يف ا�شتذكار حركة الإ�شالح اللوثرّي.

مو�صوع اأ�صبوع ال�صالة الأجل وحدة امل�صيحينّي للعام 2017
حموران   ،2014 العام  خريف  يف  الأملانّية  التن�شيق  جلنة  اجتمعت  حينما 
وحدة  لأجل  ال�شالة  اأ�شبوع  ُمعّدي  اأمام  ب�رشعٍة  نف�شيهما  فر�شا  اأ�شا�شّيان 
اهلل،  وبنعمة  باملحّبة  الحتفال  على  الرتكيُز  ينبغي  كان  جهٍة،  فمن  امل�شحّيني. 
الأ�شا�شّي  العامل  والإ�شاءة على  �شواها«،  النعمة دون  بوا�شطة  الب�رشيَّة  »بتربير 
اأخرى،  اللوثرّي. من جهٍة  الإ�شالح  املتحّدرة من  الكنائ�ص  عليه  ُبنيت  اّلذي 
كان ينبغي اأي�شًا ا�شتدراُك الأمل الذي �شّببته النق�شامات العميقُة، وقد اأّثرت يف 
الكني�شة، ناهيك عن ت�شميٍة �رشيحٍة لالأخطاء اّلتي ح�شلت، مع امكانّية تقدمي 
الإر�شاد  اأّن  اإىل  الإ�شارة  ينبغي  امل�شاحلة.  حتقيق  �شبيل  يف  ُقدمًا  للم�شّي  فر�شٍة 
عنوان  اأنتج   ،2013 عام  ال�شادر  الجنيل”،  “فرح  فرن�شي�ص  للبابا  الر�شويّل 

اأ�شبوع ال�شالة لهذه ال�شنة، بف�شل عبارة “حمبة امل�شيح حتّثنا”! 

يف  الإجمايّل  اإطارها  يف   ،14 ه:  كور   2 يف  الواردة  الكتابّية  الآية  هذه 
الملانّية  للجنة  اأتاحت  قد  كورنث�ص،  لأهل  الثانية  الر�شالة  من  اخلام�ص  الف�شل 

�شياغة مو�شوع اأ�شبوع ال�شالة من اأجل وحدة امل�شيحّيني للعام 2017.

وهكذا، بعد عقوٍد من القدح والإدانة املتباَدلني، ي�شتذكر امل�شيحّيون اللوثرّيون 
والكاثوليك معًا للمرة الوىل، يف العام 2017، بداية حركة الإ�شالح. 

لذلك، ومُما�شاًة مع هذا الإعالن التوافقّي ومع هذا الإطار امل�شكويّن العاّم، 
حتت   ،2017 للعام  امل�شيحّيني  وحدة  لأجل  ال�شالة  اأ�شبوع  مو�شوع  اختري 
عنواٍن هو من القّوة مبكاٍن، األ وهو: »حتّثنا حمّبة امل�شيح اأن نت�شالح” )راجع 2 

كور ه: 20-14(.

جمل�ض الكنائ�ض يف املانيا وذكرى حركة اال�صالح 
يف العام 2017

�شنة  ا�شتذكار  بهدف  ًة،  عدَّ م�شاريع  اأملانيا  يف  الكنائ�ص  جمل�ص  اأطلق  لقد 
1517. اأحد هذه امل�شاريع يحمل العنوان التايل: “اإعادة اكت�شاف كنوز الكتاب 
املقّد�ص”.. قّدمت جميع الكنائ�ص الأع�شاء يف جمل�ص الكنائ�ص يف املانيا ن�شو�شًا 
، متذّكرين يف  ت�رشح نظرتها اإىل الكتاب املقّد�ص، ُجِمَعت كلُّها يف كتّيٍب خا�صٍّ
من  املقّد�ص.  الكتاب  ملعاين  يوليه  لوثر  مارتن  كان  الذي  الهتمام  الإطار  هذا 
 )Wittenberg( اإىل مدينة فيتنربغ ا رمزيًّا  اأخرى، نّظم املجل�ص عينُه حجًّ جهٍة 
واإىل خمتلف الكنائ�ص الأع�شاء. يف هذه املنا�شبة، عرّبت اجلماعات التي �شملتها 
بالكتاب  تربطها  التي  بالعالقة  واحتفلت  ة،  اخلا�شّ طريقتها  على  كلٌّ  الزيارة، 
املقّد�ص. يف �شهر ني�شان من العام 2015 نّظم جمل�ص الكنائ�ص يف اأملانيا موؤمتًرا 
جتديٌد  اأهو  ال�شالح؟  يقبل  ل  ان�شقاٌق  اأهَو   “ عنوان:  حتت  اأعماله،  ُن�رشت 

مبارك؟ تطلعاٌت م�شكونّية تطال خم�شمئة �شنٍة من الإ�شالح”.

للكنائ�ص،  امل�شكويّن  املجل�ص  من  وبدعوٍة  2017ن  عام  لذكرى  حت�شرًيا 
لأجل وحدة  ال�شالة  باأ�شبوع  ة  اخلا�شّ الن�شو�ص  اأملانيا  الكنائ�ص يف  هيَّاأَ جمل�ص 
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اليوم ال�صابع: خدمة امل�شاحلة.
اليوم الثامن: م�شاحَلون مع اهلل.

اَلَح العامَل معه يف امل�شيح.  يدعونا الحتفال امل�شكويّن اإىل ت�شبيح اهلل، لأّنه �شَ
لكّننا مدعّوون اأي�شًا لالعرتاف بخطايانا قبل ان ن�شمع اإعالن الكلمة، وقبل اأن 
ننهل من َمعني مغفرة اهلل. حينئٍذ فقط، ن�شتطيع اأن ن�شهد اأمام العامل باأّن امل�شاحلة 

ممكنٌة. 

دعوٌة حثيثٌة لل�صهادة
ال�شالة  تخطّي  اإىل  اأي�شًا  تدعونا  لكّنها  ال�شالة،  على  حتثُّنا  امل�شيح  حمّبة  اإّن 
لأجل وحدة امل�شيحّيني املح�شة. حتتاُج الكنائ�ص واجلماعات امل�شيحّية حاجًة 
ما�ّشًة اإىل هبة م�شاحلة اهلل، ينبوع احلياة. لكنَّها باأ�شدِّ احلاجة اإىل اأن تتمّكن من 
ال�شهادة معًا اأمام العامل: »ليكونوا واحداً فينا. اأيها الآب، كما انَّك اأنَت يّف واأنا 

فيك، ليكونوا فينا اأي�شًا حّتى يوؤمن العامل اأّنك اأنت اأر�شلتني« )يو 17: 21(.

يحتاج العامُل اىل خّداٍم للم�شاحلة، ليهدموا احلواجز ويبنوا اجل�شور وُيِحّلوا 
ال�شالم، وي�شّهلوا �ُشُباًل جديدًة للعي�ص با�شِم ذاك الّذي �شاحلنا مع اهلل، ي�شوع 

امل�شيح. اإنَّه الروح القد�ص الذي ُير�شُدنا يف طريق امل�شاحلة با�شمه. 

وكنائ�ُص  اأفراٌد  َع  و�شَ  ،2015 �شنة  الن�ّص  هذا  فيه  ُكِتَب  اّلذي  احلني  يف 
حُت�شى  ل  اأعداداً  فا�شتقبلوا  التنفيذ،  حّيز  امل�شاحلة  يف  رغبتهم  املانيا  يف  عّدٌة 
الَغربيَّة  البلقان  وُدَول  واأريرتيا  واأفغان�شتان  �شوريا  من  القادمني  املهاجرين  من 
م  الباحثني عن ماأًوى وعن انطالقٍة جديدٍة يف احلياة. �ّشكل الّدعُم الفعليُّ املقدَّ
بالن�شبة  امل�شاحلة  على  حّيًة  �شهادًة  للغرباء،  العداء  جتاه  الفعل  وردود  لهوؤلء، 
اإعانة  يف  بن�شاٍط  الكنائ�ص  انخرطت  للم�شاحلة،  كَخَدَمٍة  الأملايّن.  ال�شعب  اىل 

الن�ضُّ البيبلّي 2 كور ه: 20-14
للخليقة  ُمنحت  اهلل  من  كهبٍة  امل�شاحلة  مو�شوع  البيبليَّ  الن�صَّ  هذا  ي�شيء 
اأخطاءها،  يح�شب  اأن  دون  امل�شيح،  معه يف  العامل  �شالح  قد  اهلل  »اإنَّ  باأ�رشها. 
على الب�رش، بل وا�شعًا فينا كلمة امل�شاحلة « )الآية 19(. ُيدعى الإن�شان امل�شاَلُح 
اأي�شًا.  وبالعمل  بالقول  الإلهّي  العمل  بتاأثري  امل�شاحلة،  هذه  اإعالن  اإىل  بامل�شيح 
بوا�شطتنا.  يدعو  واهلل  �شفراٌء،  »نحن   .)14 الآية  )راجع  حتّثنا«  اهلل  »فمحّبُة 
نرجوكم با�شم امل�شيح اأن تت�شاحلوا مع اهلل« )الآية 20(. ي�شّدُد هذا الن�ّص على 
اأن هذه امل�شاحلة ل تتحّقق دون ت�شحياٍت، فامل�شيُح قد بذَل حياَته ومات من 
اأجلنا جميعًا. لذلك، فاإن �شفراء امل�شاحلة مدعّوون اأي�شًا با�شمه وعلى مثاله اإىل 
يعي�شون ملن  يعي�شون منذئٍذ لذواتهم بل لأجله؛  يّقدموا حياتهم ذبيحًة. ل  اأن 

مات لأجلهم جميعًا. 

االأيّام الثمانية واالحتفال امل�صكويّن
�شّكل الن�ّص البيبلّي املُختار )2 كور ه: 14-20( اأر�شّيًة للتفكري املطروح 
ق بع�ص املو�شوعات الالهوتّية املقرتحة من  خالل الأيَّام الثمانية، التي فيها �شُتعمَّ

خالل بع�ص الآيات الكتابّية: 
اليوم االأّول: واحٌد مات عن اجلميع.

اليوم الثاين: ما عادوا يحَيوَن لذواتهم.
اليوم الثالث: مل نعْد نعرُف اأحداً كما الب�رش.

اليوم الرابع: العامل القدمي قد زال. 
اليوم اخلام�ض: ها هي حقيقٌة جديدٌة قد ظهرت.

اليوم ال�صاد�ض: اإن اهلل قد �شالح العامل معه.
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Saxe- يف  املحلّية  الكني�شة  يف  امل�شكونّية  العالقات  عن  وامل�شوؤول  اللوثرّي 
Anhalt. جتدُر ال�شارة اىل ان فريق العمل ا�شتطاع زيارة ويتنربغ حيث عا�ص 

اأي�شًا  زاروا  كما  اأيرفرت،  دير  تركه  بعد  عمَل  عائلته، وحيث  مع  لوثر  مارتن 
ُعددها  بلغ  التي  طروحاته  الملاينُّ  املُ�شِلح  كتب  حيث  ويتنربغ  ق�رش  كني�شة 
اأي�شلنب  وكني�شة  لوثر  ولدة  مكان  العمل  فريق  زار  اأخرًيا،  وت�شعني.  خم�شًة 
)Eisleben(، حيث تلّقى �رش املعمودية. لقد �شمحت هذه الزيارات بفهم الواقع 

والتاأثري الّلذين كانا ملارتن لوثر على حركة الإ�شالح يف اأملانيا

امل�شاهمة يف حت�شني  ذاته  الوقت  لهم، حماولًة يف  ماآٍو  الالجئني يف بحثهم عن 
طروا اإىل تركها. لأّنُه، اإْن اأُريد جلب التعزية  ظروف حياتهم يف الدول التي ا�شّ
ا  وبعث الأمل لدى اولئك الذين يهُربون من ظروٍف �شعبٍة، من ال�رشورّي جدًّ
القيام مببادراٍت ملمو�شٍة مل�شاندتهم، بالقدر ذاته الّذي فيه ُن�شّلي لأجل امل�شاحلة 

وال�شالم.

الأ�شبوع  هذا  خالل  وتفي�ص  الرحيمة  اهلل  م�شاحلة  ينابيُع  تتدفَّق  اأن  ع�شى 
، وقد  ال�شنوّي لل�شالة، حّتى يجَد اأنا�ٌص ل حُت�شى اأعداُدهم، اأخرًيا ال�شالم احلقَّ
َبِت بينهم اجل�شوُر. ع�شى اأن حتّثنا حمّبة امل�شيح، موؤمننَي وكناِئ�َص، على العي�ص  ُن�شِ

يف امل�شاحلة وعلى هدم جدران النق�شام.

حت�صري مواد اأ�صبوع ال�صالة من اأجل وحدة امل�صيحينّي �صنة 2017
اإّن العمل التمهيدّي على املو�شوع املختار لأجل ُكتّيب اأ�شبوع ال�شالة لهذا 
اأملانيا.  امل�شيحّية يف  اجلماعات  مُمّثلي خمتلف  من  فريٍق  بوا�شطة  قد حتّقق  العام، 
 ،)ACK( ن من جمل�ص كنائ�ص اأملانيا هذه اللجنة الوطنّية �شّكلها فريُق العمل املُكوَّ

باإدارة الدكتورة اإليزابيت ديكمان. 

مت التفاق على الن�شو�ص املقرتحة يف هذا الكتّيب خالل لقاٍء ُعقد يف �شهر 
اللجنة  جَمَع  اأملانيا،  يف  ويتنربغ  دي  لوثر  فندق  يف   ،2015 العام  من  اأيلول 
العاملّية املعّينة من قبل جلنة »اإميان ونظام« يف جمل�ص الكنائ�ص امل�شكويّن واملجل�ص 
احلربّي لتعزيز وحدة امل�شيحينّي، واأع�شاًء من اللجنة الوطنّية. تعرّب اللجنة العاملّية 
عن امتنانها و�شكرها ملجل�ص الكنائ�ص يف اأملانيا، الذي نّظم هذا اللقاء ب�شخاٍء، 
ذن�شكي  برند  للق�ّص  اخلا�ّص  ال�شكر  العمل  فريق  يوّجه  له.  املُحّبة  ل�شت�شافته 
لة لعملهم، كما ي�شكر املحرتم جرغن ديرتي�ص، الق�ّص  من اأجل م�شاعدته املُ�شهِّ
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حركاٌت رمزيٌّة خالل االحتفال

اجلدار
يف  ال�شالم  لأجل  �شالة  حركة  اإثَر  برلني  جدار  �شقوط  ابتداأ   ،1989 يف 
عند  او  نوافذهم  على  �شموعهم  النا�ص  و�شع  الدميقراطّية.  اأملانيا  جمهوريَّة 
اأبوابهم، و�شّلوا لأجل احلريَّة. هذا ما عرّب عنه فور�شت �شندرمان، الّذي كان 
اأحد اع�شاء الربملان يف جمهورّية اأملانيا الدميقراطّية حّتى 1989، قائاًل: »لقد 
توّقعنا كلَّ �شيٍء، با�شتثناء ال�شموع وال�شلوات«« لأجل هذا اخرتنا اأن ُنعربِّ عن 
َثمَّ  ومن  جداٍر  ت�شييد  َعرَب  لتحقيقها  ن�شعى  التي  وامل�شاحلة  امل�شيحّيني  انق�شام 
َهدِمه. اإنه رمز اأمٍل ميكن ا�شتعماله يف كلِّ الأو�شاع التي َت�شَهد �شعوبة تخّطي 
الن�شقاقات. هكذا بناء اجلدار الرمزيِّ املتزامن مع العرتاف العلنّي باخلطايا، 
�شليٌب  مكانه  لرُيفَع  واأخرًيا هدمه،  اهلل،  كلمة  اإعالن  اأثناء  بو�شوٍح  وح�شوره 
�شعاٌر للرجاء، يبعث فينا ال�شجاعة لكي ننّدَد بتلك النق�شامات الفظيعة، بغيَة 

تخّطيها مبعونة اهلل. 

اإر�صادات/مواد: بناُء اجلدار وهدُمُه
اأع�شاء  بع�ص  يبني  مقت�شبٍة،  مة  مقدِّ بعد  خطايانا«:  ب�شبب  »ُمنق�شمون 
اجلماعة اجلدار الفا�شل اّلذي يرمُز اإىل خطايانا واإىل النق�شام اّلذي نعرتُف به. 
ويبقى اجلدار قائًما حّتى بلوغنا اىل الق�شم اّلذي يحمل هذا العنوان: “ الإجابة 
وتو�شع  اجلدار  من  احلجارة  ُتنزُع  حينئٍذ  امل�شاحلة”.  يف  العي�ص   – الإميان  يف 

لُتوؤلَِّف �شكل �شليب. 

ح�شب م�شاحة املكان الذي ُيقام فيه الحتفال، حُت�رشّ املواد التالية ال�رشورّية 

االحتفال امل�صكويّن

املقدمة

اإحياء الذكرى اخلم�صمئة حلركة االإ�صالح
قّررت الكنائ�ص الأملانّية الحتفال بالذكرى عرب احتفالها بامل�شيح. اإنَّ حركة 
الإ�شالح قد اأعادت اإىل امل�شيحّيني الرتكيَز على م�شاألة اخلال�ص بوا�شطة الإميان 
�ص على امل�شيح امل�شلوب الذي  بي�شوع امل�شيح. اإّننا نفرح يف خال�ص اهلل املوؤ�شَّ
ُيبطل ال�شقاق وهو يجُمعنا كاّفة. اإنَّ هذا الحتفال يعرتف علنًا، ويطلب الغفران 
لأجل جميع خطايا النق�شام الّتي ارُتكبت بعد الإ�شالح. �شوف حتتفل �شالتنا 
بامل�شيح وبعمله املُ�شالح، وهو يحثُّ امل�شيحّيني املُنق�شمني يف قلوبهم، لُي�شِبحوا 

اًما للم�شاحلة.  �ُشفراًء لل�شّيد، عندما يجعلون اأنف�شهم خدَّ

مو�صوُع االحتفال
اإلينا  مة  املُقدَّ بامل�شاحلة  نت�شالح«،  اأن  حتثُّنا  امل�شيح  »حمبة  املو�شوع  يحتفُل 
القّوُة  هي  امل�شيح  حمبة  امل�شيح.  بي�شوع  اإمياننا  بوا�شطة  عنها  رجوع  ل  والّتي 

كة التي جتعلنا نتخّطى انق�شاماتنا ونقوم باأعمال م�شاحلة. املحرِّ

اهلل.  عظائم  ن�شّبح  لكي  ي�شوع  با�شم  جنتمع  والرتنيم،  املزامري  قراءة  عند 
َنعرتف بخطيئة النق�شام ونطلب الغفران. اإعالُن كلمة اهلل ت�شّلط ال�شوء على 
عمل امل�شاحلة الذي اأمتّه ي�شوُع امل�شيُح: »لقد مات واحٌد عن اجلميع! «« )الآية 
ُخّدام  ُي�شبحوا  ان  بقبولهم  احل�شنة  الُب�رشى  هذه  على  املوؤمنون  ُيجيُب   .)14

م�شاحلة.
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التايل: » مر�شلون من قبل امل�شيح«. بعدئٍذ، ميرُّ الثنا ع�رش ع�شًوا بني اجلماعة 
احلا�رشة  اجلماعة  اأفراد  من  فرٍد  يوقَد كلُّ  اأن  اإىل  امل�شاركة حاملني م�شابيحهم 

�شمعتُه. ينتهي الحتفال مبنح الربكة والإر�شال

)مثاًل: علب  واحٍد  من حجٍم  كرتونّية  ُعلبٌة  الرمزيّة: 12  احلركة  لتطبيق هذه 
اأحذية( مغّلفة باأوراٍقُ ت�شبه األواُنها لون احلجارة. يف اجلهة الأمامّية لكلِّ علبة، 
اّتهاماٌت  احُلّب، كراهّيٌة وازدراٌء،  الأ�شا�شّية: نق�ٌص يف  العبارات  اإحدى  ُتدّون 
باطلٌة، متييٌز، ا�شطهاٌد، �رشاكٌة مقطوعٌة، حروُب الأدياِن، انق�شاماٌت، مبالغاٌت 
لطة، انعزاٌل واأنانّيٌة...(. بعد ت�شمية كلِّ خطيئٍة من هذه اخلطايا  يف ا�شتعماِل ال�شُّ
�ص لها لكي يكتمَل بناُء  ُع احلجارة املذكورة يف مكانها املُخ�شَّ املذكورة، ُتو�شَ
مت، ُيعربِّ كلٌّ من حاملي احلجارِة عن طلب املغفرة،  اجلدار. بعد فرتٍة من ال�شَّ
اأي�شًا  وعليه يجيب اأع�شاُء اجلماعة بقولهم: “اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن 

ملن اأ�شاء اإلينا”. 

بعد العظة، التي بها ُيختُم اإعالن كلمة اهلل، ُتقاُل �شالة م�شاحلٍة. واأثناء هدم 
باأحد الأنا�شيد  اأو  باإحدى تراتيل امل�شاحلة   ُ ُيرنَّ الفا�شل وبناء ال�شليب،  اجلدار 

ة لتمجيد ال�شليب. اخلا�شَّ

اإذا �شّمت الحتفالت جماعات قليلة العدد، ميكن ا�شتبدال هذه احلركة 
�ٍص ل�شهادات حياة، تاأخذ مكان بناء اجلدار وهدمه. يف ق�شٍم  الرمزّية بوقٍت خم�شَّ
اأّول، تكون �شهادات احلياة هذه منا�شبًة موؤاتيًة لت�شمية الظروف التي ُجِرَح فيها 
ُتذكر خرباٌت  قد  الإميان،  لالإجابة يف  �ص  املخ�شَّ الثاين  الق�شم  الآخرون. ويف 

م�شاحلة وتو�شف حركات �شفاء.

ال�صموع
يوقد  دعاٍء،  بعد كلِّ  �شفاعة.  اأربع �شلوات  ُتقراأ  الإميان،  قانون  تالوة  بعد 
ثالثٌة من امل�شاركني معًا م�شباحًا او �رشاجًا )�شمعة الف�شح الكبرية مثاًل(، وَيبَقى 
العنوان  التي حتمل  املرحلة  بلوغ الحتفال  ال�شليب، حّتى  اأمام  الثالثُة واقفني 
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قراءة اأو ترنيم املزمور 98

2- منق�صمون ب�صبب خطايانا )االعرتاف(
دعوة اإىل االعرتاف

طبَعْت  ٍة  عدَّ جتديٍد  حركات  الكني�شة  عرفت  تاريخها،  خالل  م:  
راأ�شها  اإىل  بعمقٍ   للعودة  دومًا  حتتاج  اأنَّها  تدرك  وجعلتها  م�شريتها 
انق�شاماٍت غرَي  اأحيانًا  التجديد هذه  �شبَّبت حركات  امل�شيح.  ي�شوع 
يف  ال�شماوّي  اأبيه  من  امل�شيح  ال�شّيد  طلبه  ما  مع  تتناق�ُص  مق�شودٍة، 
باأجمعهم،  القّدي�ص يوحّنا )17: 23(: »لكي يكونوا واحداً  اإجنيل 
وبذلك يدرُك العامُل اأنَّك اأنت اأر�شلتني واأنَّك اأحببتهم كما اأْحببَتني”. 
فاء من اجِلراح اّلتي �شبَّّبْتها لنا  فلنعرتْف بخطايانا ولَنطُلْب املغفرة وال�شِّ
انق�شاماُتنا. حينما ن�شّمي اأخطاَءنا نفهم عندها كيف �شّكلت جداراً 

يف�شلنا بع�شنا عن البع�ص الآخر. 
)�صمت(

ي�شوع  ربِّنا  با�شِم  اإليَك  لقد جئنا  ال�شماوّي،  اأبانا  يا  اهلل،  يا   : لُن�شلِّ م:  
بناء  يف  َن�شتمرُّ  ذلك  مع  ولكنَّنا  جَتّدْدنا،  القّدو�ص  بروحك  امل�شيح. 
ُل عائقًا اأمام  جدراٍن تف�شلنا بع�شنا عن البع�ص الآخر. جدراٌن ُت�شكِّ
اجلدران،  تلك  بها  بنينا  التي  احلجارة  هي  هذه  والوحدة.  ال�رشاكة 

ولأجلها نطلب منك املغفرة ون�شاألك اخلال�ص. 

اآمني. ج:  

بينما تُ�صّمى كلُّ خطيئة على ِحدة، يُوؤتى باحلجارة املنا�صبة لتو�صع اأمام اجلماعة بهدف بناء اجلدار. 
بعد فرتة �صمٍت ق�صريٍة، يطلُب اأحُد حاملي احلجارة الغفران من اهلل وتردف اجلماعة قائلًة:

االحتفال
م: حمتفل

ج: جماعة 
ق: قارئ

1- جمتمعون با�صم ي�صوع 
ن�صيد االجتماع

مي�صكون  وقد  بتطواف  االحتفال  مكان  اىل  املُحتفلون  يدخل  بينما  الن�صيد  هذا  مون  املنظِّ )يختار 
باأيديهم الكتاب املقّد�ض(

االفتتاحيّة 
م:  با�شم الآب والبن والروح القد�ص 

ج:  اآمني 
لتكن نعمة اإلهنا الذي �شاحلنا معه بوا�شطة ي�شوع امل�شيح و�شالُمه، مع  م: 

جميعكم.
ج:  ومع روحك اأي�شًا 

كلماٌت متهيديٌّة

يحتفل  ال�شنة،  هذه  يف  بامل�شيح!  الأحّباء  والأخوات  الأخوة  اأيها  م:  
عدٌد كبرٌي من امل�شيحّيني، والكنائ�ص بذكرى ولدة حركة الإ�شالح. 
رنا القّدي�ص بول�ص اأن اهلل قد �شاحلنا برّبنا ي�شوع واأنَّ حمّبَة امل�شيح  ُيذكِّ
بَّ  حتثُّنا على اأن نكون خَدَمَة م�شاحلة. هلُّموا ُن�شّلي ون�شّبح معًا الرَّ

يف وحدة الروح القد�ص!
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اغفر لنا خطايانا. ج:  

هذه احلجارة تعرّب عن ال�شطهاد م:  

يا اإله ُكلِّ نعمٍة، اإن حمّبة امل�شيح حتّثنا على طلب الغفران منَك لأجل كّل  ق5:  
ال�شطهادات والعذابات الّتي �شبّبها بع�شنا للبع�ص الآخر، ن�شاألك يا 

رب.

اغفر لنا خطايانا. ج:  

هذه احلجارة تعرّب عن ال�رشاكة املقطوعة م:  

يا اإله كلِّ نعمٍة، اإنَّ حمّبة امل�شيح حتّثنا على طلب الغفران منَك لأجل  ق6:  
ال�رشاكة املقطوعة الّتي ت�شتمرُّ بني كنائ�شنا املختلفة، ن�شاألك يا رب.

اغفر لنا خطايانا. ج:  

هذه احلجارة ترمز اإىل عدم الت�شامح م:  

لأّننا  منَك  الغفران  على طلب  حتّثنا  امل�شيح  حمّبة  اإّن  نعمٍة،  كلِّ  اإله  يا  ق7:  
ا�شتبعدنا يف املا�شي اإخوًة لنا واأخواٍت نفيناهم خارج البالد... كما 
نطلب منك املغفرة لأجل كل اأ�شكال عدم الت�شامح الدينّي اّلتي عرّبنا 

عنها ول نزال، ن�شاألك يا رب.

اغفر لنا خطايانا ج:  

هذه احلجارة تعرّب عن حروب الأديان. م:  

يا اإله كلِّ نعمٍة، اإنَّ حمّبة امل�شيح حتّثنا على طلب الغفران منَك لأجل  ق8:  
ُكلِّ اأنواع الأحكام امل�شبقة والعن�رشيَّة التي اأطلقها بع�شنا على البع�ص 

الآخر، ن�شاألك يا رب.

اغفر لنا خطايانا كنا نغفُر نحن ملن اأ�شاء اإلينا ج: 

اإحدى حجارة هذا اجلدار متّثل نق�ص املحّبة لدينا  م: 

ع احلجارة التي حتمل عبارة » النق�ض يف املحبة« يف مكانها(  )حينئٍذ تُو�صَ

ٍة  يا اإله كلِّ نعمٍة، حمبَّة امل�شيح حتّثنا على طلب الغفران منك عن كلِّ َمرَّ ق1:  
اختربنا فيها النق�ص يف املحّبة، ن�شاألَك يا رّب. 

اغفر لنا خطايانا ج:  

هذه احلجارة ترمز اىل العدائّية والكراهّية. م:  

لأجل  منك  الغفران  طلب  على  حتّثنا  امل�شيح  حمّبة  نعمٍة،  كلِّ  اإلَه  يا  ق2:  
عداِئيَّتنا ولأجل احتقار وازدراء بع�شنا للبع�ص الآخر، ن�شاألك يا رّب. 

اغفر لنا خطايانا. ج:  

ة. هذه احلجارة ترمز اإىل الّتهامات املُغر�شَ م:  

اإلَه كلِّ نعمٍة، اإنَّ حمّبة امل�شيح حتثُّنا على طلب الغفران منك لأجل  يا  ق3:  
نا على البع�ص الآخر،  الّتهامات املُغر�شة واخلاطئة التي جتّنى بها بع�شُ

ن�شاألك يا رّب.

اغفر لنا خطايانا. ج:  

هذه احلجارة تعرّب عن التمييز والعن�رشيَّة. م:  

يا اإله ُكلِّ نعمٍة، اإن حمّبة امل�شيح حتّثنا على طلب الغفران منَك لأجل  ق4:  
كلِّ اأنواع الأحكام امل�شبقة والعن�رشيَّة التي اأطلقها بع�شنا على البع�ص 

الآخر، ن�شاألك يا رب. 
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اغفر لنا خطايانا  ج:  

يا رب اغفر لنا.  الالزمة: 

نا  : يا ربَّنا واإلهنا، انظر اإىل اجلدار الذي يف�شلنا عنَك وعن بع�شِ لن�شلِّ م:  
جدران  ي  تخطِّ على  و�شاعْدنا  وا�شِفنا  خطايانا  لنا  اغفر  البع�ص. 

النق�شام والتفرقة واجعلنا واحداً فيك. 

اآمني ج: 

)ترتيلة – ن�صيد – مو�صيقى هادئة( 

3- ت�صاحلوا مع اهلل – ا�صمعوا اأقواله 
القراءة االأوىل: )حز 36: 25 -27(

املزمور الالزمة: 18: 25-33 )مرّن( 

تي اأحبَُّك يا ربي يا قوَّ الالزمة: 

  مع الأمنِي تكوُن اأمينًا  

مع الكامِل تكوُن كاماًل  

مع الويفِّ تكوُن وفّيًا  

مع املعوجِّ تكوُن ُملتوّيًا   

ُتخّل�ص املتوا�شعني وتخف�ُص اأنظاَر املرُتفّعني   

تي اأحبُّك يا ربي يا قوَّ الالزمة: 

لأنَك يا اإلهي توقُد �رشاجي وت�شيُء ُظلمتي   

اغفر لنا خطايانا. ج:  

هذه احلجارة ترمز اإىل النق�شام م:  

لأّننا  منَك  الغفران  على طلب  حتّثنا  امل�شيح  حمّبة  اإن  نعمٍة،  كلِّ  اإله  يا  ق9:  
نعي�ص اختبارنا امل�شيحّي منق�شمني بع�شنا على بع�ص ومهملني دعوتنا 
لكي ُي�شاِرك كلُّ واحٍد مّنا يف عملية �شفاء اخلليقة باأ�رشها، ن�شاألك يا 

رب.

اغفر لنا خطايانا. ج:  

هذه احلجارة ترمز اىل املبالغة يف ا�شتعمال ال�شلطة. م:  

يا اإله ُكلِّ نعمٍة، اإن حمّبة امل�شيح حتّثنا على طلب الغفران لأجل مبالغتنا  ق10:  
لطة الّتي ُمنحت لنا، ن�شاألك يا رب. يف ا�شتعمال ال�شُّ

اغفر لنا خطايانا. ج:  

ترمز هذه احلجارة اإىل النعزال. م:  

منك،  الغفران  طلب  ان  على  حتّثنا  امل�شيح  حمّبة  اإن  نعمٍة،  كلِّ  اإله  يا  ق11:  
ٍة انعزلنا فيها عن اأخوتنا واأخواتنا امل�شيحّيني الذين نعي�ص  لأجل كلِّ مرَّ

معهم، ن�شاألك يا رب.

اغفر لنا خطايانا. ج:  

ترمز هذه احلجارة اىل الكربياء.  م:  

الغفران  منك  نطلب  ان  على  حتّثنا  امل�شيح  حمّبة  اإن  نعمٍة،  ُكلِّ  اإله  يا  ق12:  
لأجل كربيائنا، ن�شاألك يا رب
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تبادل ال�صالم 

ليكن �شالم ربِّنا معكم جميعًا. لنتبادل �شالَم امل�شيح. ق:  

ترنيمة 

تقادم 

5- اأجيبوا يف االإميان / اأعلنوا امل�صاحلة 
قانون االإميان 

نوؤمن باإلٍه واحٍد،

، خاِلِق ال�شماِء والأر�ِص، كلِّ ما ُيرى وما ل ُيرى. الآب �شابِط الكلِّ

كلِّ  قبَل  الآِب  من  املولوِد  الوحيِد،  اهلِل  ابن  امل�شيح،  ي�شوَع  واحٍد  وبربٍّ 
ُه  ، مولوٍد غرِي خملوٍق، لُه اجلوهُر نف�شُ الدهوِر، نوٍر من نوٍر، اإلٍه حقٍّ من اإلٍه حقٍّ
مع الآِب، اّلذي بِه كاَن ُكلُّ �شيٍء، ذاَك الّذي من اأجِلنا نحُن الب�رش، ومن اأجِل 
َد ُمتاأَنِّ�ًشا بالّروِح القد�ِص من مرمَي العذراء،  نا، نزَل مَن ال�شماواِت، وجت�شَّ خال�شِ
، وقاَم يف اليوِم الثالِث كما  َ، وُقرِبَ ِلَب عنَّا يف عهِد بيالط�َص بونطيو�ص، تاأملَّ و�شُ
ا مبجٍد  يف الكُتِب، و�شِعَد اإىل ال�شماواِت، وجَل�َص عن مينِي الآِب، ويجيُء اأي�شً

لَيديَن الأحياَء والأموات، ولْن يكوَن مِلُلِكِه نهاية.

مَع  ُد  واملَُمجَّ لُه  امل�شجوُد  الآِب،  مَن  املُنبِثُق  املُحيي،  الربُّ  الُقُد�ِص،  وبالّروِح 
الآب والبن، الناِطِق بالأنبياِء. 

واحدٍة  مبعموديٍَّة  َونعرِتُف  ر�شوليٍَّة،  جامعٍة،  �شٍة،  ُمقدَّ واحدٍة،  وبكني�شٍة 
هِر الآتي. اآمني! ملغِفرِة اخلطايا، وننتظُر قيامَة املوتى، وحياَة الدَّ

ور العايل.  ة واأعرُب ال�شُّ بنعمتك اجنو ِمَن الُهوَّ  

�ص. ُطُرق اإلِهنا ل لوَم فيها وكالمه ممحَّ  

اإنَّه درٌع ملَن يلجاأُ اإليه   

تي! فَمن اإلٌه غرُي رّبنا وَمن �شخرٌة �شوى اإلهنا؟ يا ربِّي اأنَت قوَّ  

القراءة الثانية : 2 كور 5: 14- 20

هليلويا مرمنّة 

االجنيل: لو 15: 24-11

هليلويا مرمنّة

العظة

4- اأجيبوا يف االإميان / عي�صوا يف امل�صاحلة 
اأثناء هدم اجلدار وت�صكيل �صليٍب بوا�صطة حجارة اجلدار املبعرثة، تُن�صد اجلماعة ترنيمة م�صاحلة اأو 

د ال�صليب ترتيلًة متَجِّ

: يا اإله النِّعمة يا اأبانا ال�شماوّي، لقد �شمعنا كالمَك الّذي يعلن  لن�شلِّ ق:  
ل قلوبنا  لنا اأّننا م�شاحَلون معَك بوا�شطة ابنك ي�شوع امل�شيح َربِّنا. َبدِّ
َوخَدَمة  ر�شل  ن�شبح  اأن  واأعطنا  القّدو�ص  روحك  بُقدرة  احلجريَّة 
امل�شاحلة لكي ن�شفَي انق�شامات الكني�شة ونخُدَم ب�شكٍل اأف�شل اأعمال 

�شالمك يف العامل. 

اآمني  م:  
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معك  واحداً  لن�شبح  ُخِلقنا  لقد  احلياة،  ُمعطي  القد�ص  الروح  اأيُّها  ق4:  
ونت�شارك حياتنا على الر�ص مع اإخوتنا واخواتنا، اأحِي فينا العطف 
حيثما  العدالة  لأجل  نعمل  حتى  وال�شجاعة  القدرة  واأعطنا  واملحبة 
للمر�شى  راحٍة  م�شدر  ون�شري  عائالتنا  يف  ال�شالم  فنبعث  ُكّنا، 
ل يومًا  واملنازعني ونتقا�شم ما منلك مع الأكرث فقراً... ع�شى اأن تتبدَّ

القلوُب الب�رشية، ن�شاألك يا رب. 
يا رب ا�شتمع �شالتنا  الالزمة: 

بعد اأن ي�صيء جميع امل�صاركني م�صابيحهم، يرّددون معاً ال�صالة الربيَّة...
ِلَتُكْن م�شيَئُتَك،  ِلياأِت ملكوُتَك،  �ْص ا�شُمَك،  ِليتقدَّ ال�شماوات،  الّذي يف  اأبانا   

كما يف ال�شماِء كذلَك على الأر�ِص.
ا للُمذنبنَي   ُخبُزنا ال�رشوريُّ للحياِة اأعِطنا اليوم، واغِفْر لنا ُذنوَبنا، كما نغِفُر اأي�شً
املُلَك  لك  لأنَّ  ال�رشِّيِر،  من  جنِّنا  لكن  جترَبٍة،  يف  ُتدخلنا  ول  اإلينا، 

والُقدرَة واملَجَد، اإىل الأبد. اآمني!
6- �صفراُء امل�صيح – َخدَمُة امل�صاحلة 

ر�صالُة امل�صيح
الظلمات  ُتنري  اإنها  اإذ  عميق،  اإن�شاينٌّ  رمٌز  هي  امل�شاءة  ال�شمعَة  اإنَّ  م:  
ترمز  امل�شاءة  ال�شمعة  والنتماء.  واحلماية  بالدفء  �شعوراً  وتبعث 
اىل امل�شيح، نوِر العامل واإذ نحن �شفراوؤه نحمل بهاءه اإىل الَكون، اىل 
تِقُف  والن�شقاقات  اعات  وال�رشِّ اخلالفات  حيث  املظلمة  الماكن 
امل�شاحلَة  امل�شيح  نوُر  يحمل  اأن  ع�شى  امل�شرتكة.  �شهادتنا  اأمام  عائقًا 
لأفكارنا واأقوالنا واأعمالنا. خذوا نور امل�شيح واحملوه اىل الأماكن 
ة احلالكة الظالم يف عاملنا هذا! كونوا َخَدَمة امل�شاحلة! كونوا  املُدلهمَّ

�شفراء امل�شيح!

ال�صالة اجلماعية
م ثالثة من املوؤمنني وي�صعلون معاً م�صباحاً او �رساجاً واحداً ويبَقون واقفني بالقرب  بعد ُكلِّ �صالٍة يتقدَّ

الة املرحلة التي حتمل العنوان التايل: مر�َصلون ِمن ِقبَل امل�صيح.  ليب حتى تبُلغ ال�صَّ من ال�صَّ

اأيها الإله القدير، لقد اأر�شلت ابنك ي�شوع امل�شيح لي�شاِلَح العامَل باأ�رشه  ق1:  
معَك، اإننا نحمدك لأجل الذين اأر�شلتهم بقوة روحك القدو�ص ليعلنوا 
ب�شارة الإجنيل لالأمم كافة. ن�شكرك يا اهلل لأجل جماعات املحبة التي 
وتعمل لأجل  ت�شلي  لكي  الأر�ص  تتاأ�ش�ص يف كل مكان على وجه 
جميع خدامك الذين يدعون ا�شمك يف كل مكان. ع�شى اأن يثري فينا 

روُحك القدو�ص جوعًا وعط�شًا اىل الحتاد بَك. ن�شاألك يا رب. 
يا رب ا�شتمع �شالتنا  الالزمة: 

اإننا ن�شلي لأجل كنائ�شنا، امالأها حقيقة و�شالمًا: حيث  اإلَه اخلري  يا  ق2:  
القومي،  الطريق  اإىل  اأعدهم  الب�رش  �شلَّ  وحيث  طهّرنا،  الإميان  َد  َف�شُ
للحّق  ي�شهدون  وحيث  هم،  جددِّ اإجنيلك  اإعالن  اأهَملوا  وحيث 
وحني  حاجاتهم،  �شد  اإىل  بادر  بالنَّق�ص  ي�شعرون  وحيث  ثبّتهم، 

يعي�شون النق�شام وحّدهم، ن�شاألك يا رب. 
الالزمة  ا�شتمع �شالتنا

يا اهلل خالق الكون، لقد اأبدعتنا على �شورتك وخّل�شَتنا بابنك ي�شوع  ق3:  
رنا جميعًا من  امل�شيح. اأنظر باهتماٍم اإىل العائلة الإن�شانيَّة برمّتها وحرِّ
التي  اجلدران  م  حطِّ القلوب.  د  ُتف�شِ التي  العدائيَّة  ومن  الّدعائيَّة، 
حتى  فينا  اعمل  �شعفنا،  من  بالرغم  املحبة.  برباط  دنا  وحِّ تف�شلنا 
والأُمَمُ  ال�شعوُب  فتخدمك  الإلهّي  م�رشوُعَك  الأر�ص  على  ُي�شتكَمل 
َك ال�شماوي، ن�شاألك يا رب. كافة باتفاٍق وهم متحّلقون حول عر�شِ

يا رب ا�شتمع �شالتنا  الالزمة: 
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تعليقاٌت بيبليٌّة و�صلواٌت “لالأيّام الثمانية” الربكة واالإر�صال
م: يا اإلهنا الفائق الرحمة«، اإننا ن�شاألك اأن متنح العون جلميع الذين يبحثون عن 
اإننا  حمّبتك!  عظائم  ُيعلنوا  اأن  بذلك  ي�شتطيعون  ع�شاُهم  م�شاحلتك. 

ن�شاألك هذا با�شم ابنك ي�شوع امل�شيح اإلهنا. 
اآمني  ج:  

القد�ص  والروح  والبن  الآب  القدير  اهلل  بركُة  جميعًا  عليكم  لَتُحلَّ  م:  
وت�شتقر فيكم اإىل الأبد. 

ج: اآمني 
م: اذهبوا ب�شالم اهلل 

ج: ال�شكر هلل
ترتيلة 
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اليوم األول

»واحٌد مات عن اجلميع« )2 كور 5 : 14( 

)اأ�شعيا 53: 4-12: بذل حياته لكي متنحنا ت�شحيُته امل�شاحلة
مز 118 :1، 14-29 :اهلل مل ُي�شلمنا اإىل املوت

1 يو 2: 1-2(  :مات امل�شيُح عّنا جميعًا 
)يوحنا 15: 13-17( بذُل احلياة يف �شبيِل املحبوب

التعليق
تفّتحت ب�شرية بول�ص الر�شول على حقيقة جديدة: »مات واحٌد عن جميع 
تعاليمه  يتبعون  الذين  عن  ول  فقط  �شعبه  عن  امل�شيح  ي�شوع  مُيت  مل  النا�ص«. 
فح�شب، بل عن َبني الب�رِش جميعهم، ما�شيًا وحا�رشاً وم�شتقباًل. على مّر الع�شور، 
مات الكثرُي من امل�شيحيني من اأجل اأحّبتهم ونذكر منهم على وجه اخل�شو�ص، 
الراهب الفرن�شي�شكايّن القدي�ص ماك�شيميليان كولب الذي ا�شت�شهد يف مع�شكر 
املعتقلني.  رفقائه  اأحد  �شبيِل  باذًل حياته يف   )Auchwitz( اأو�شفتيز  اعتقاٍل يف 

لأنَّ ي�شوع قد مات من اأجِلنا، كلِّنا، فقد ُمتنا كلُّنا معه )2 كو5 :14(. يف 
املوت مع امل�شيح ن�شل اىل �شكٍل جديد من اأ�شكال الوجود، هو احلياة بوفرة؛ 
حياة نكت�شف فيها ال�ّشكينة والثقة واملغفرة. هي حياة ت�شتمرُّ بعد املوت. هذه 

احلياة اجلديدة هي احلياة يف اهلل.

للب�شارة  دفعته  التي  تلك  له  امل�شيح  حمبة  الر�شول  بول�ص  اأدرك  اأن  وبعد 
امل�شيحية:  الكنائ�ص  اىل  اأي�شًا  موجهٌة  عيُنها  الر�شالة  هذه  اهلل.  مع  وللم�شاحلة 

اأن  علينا  َوجَب  العتبار،  بعني  انق�شاماتنا  اأخذنا  واإذا  الجنيل.  ر�شالة  اإعالن 
نت�شاَءل عن الأ�شلوِب الذي ن�شتطيُع مبوجبه اإعالَن اإجنيِل امل�شاحلة. 

اأ�صئلة
-  ماذا تعني عبارة: مات ي�شوع عن اجلميع”؟ 

اأنا   «  :)Dietrich Bonhoffer( بونهوفر الق�شي�ص الملاين ديرتي�ص  َكَتَب    -
اأٌخ لقريبي بف�شل ما فعله ي�شوع لأجلي وقريبي هو اأخي بف�شل ما فعله 

ي�شوع لأجله”. كيف توؤثِّر هذه املقولة على نظرتي اإىل الآخرين؟ 

-  كيف يوؤّثر ذلك على احلوار امل�شكويّن وعلى حوار الأديان؟ 

�صالة
يا اهلل يا اأبانا، 

ب�شخ�ص ي�شوَع امل�شيح منحتنا ذاَك الذي مات عّنا جميعًا. 
لقد عا�ص حياتنا واخترب موتنا

قد ارت�شيَت ذبيحَته ورفعته حلياٍة جديدٍة بالُقرِب منَك
وِح الَقُد�ص وُندِرَك  َد الوحدة يف الرُّ امنحنا، نحن مَع�رَشَ الذيَن ُمتنا معه اأن جَنِ

َفي�َص ح�شوِرَك الإلهي الآن واإىل الأبد اآمني.
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اليوم الثاني

 ما عادوا يَحيَوَن لذواِتهم )2 كور 5 :15(

)ميخا 6: 6-8( منحَك اهلل اأن ُتدرك ما هو �شالٌح 
)مز 25: 1-5( اأيّها الإله املخّل�ص َهبني اأن اأعرَف ُطُرَقَك 

)1 يو 4: 19-21( نحبُّ لأّنه اأحّبنا هو اأّوًل 
َ حياته لأجلي فقد ربحها. )متى 16: 24 -26( َمن َخ�رشِ

التعليق
لوجودنا  معنًى  لإعطاء  احلاجة  من  حتّررنا  وقيامته،  امل�شيح  ي�شوع  مبوت 
الر�شي والَعي�ص معتمديَن على قوانا اجل�شديَّة دون �شواها. على عك�ص ذلك، 
اأجلنا.  من  املوت  من  وقام  ومات  عا�ص  الذي  املُحيية  امل�شيح  بقدرة  نحيا  اإّننا 

حينما »نخ�رُش« حياتنا يف �شبيله اإمنا نحن نربحها.

اهلل،  ُير�شي  ما  ِب  بح�شَ للَعي�ِص  الأف�شل  الأ�شلوِب  عِن  الأنبياُء  �ُشِئَل  لطاملا 
يعَة  ال�رشَّ يحرتَم  اأن  املرء  على  اإّن  بو�شوٍح  قائاًل  النبيُّ  ميخا  اأجاَب  ذلك  وعلى 
وُيحّب الأمانة وي�شري خلَف اهلل بثباٍت. يعرُف كاتب املزموِر 25 اأّننا ل ن�شتطيُع 

اأن نقوَم بذلك بقدرتنا الفردية وي�شتلهُم اهلل لَيهديه وُيقوّيه.

جمتمعاتنا  منت�رشًة يف  الجتماعّية  الِوحدُة  اأ�شبَحِت  الأخرية،  ال�ّشنواِت  يف 
اهتماٍم  مو�شوعاِت  �شّكَل  مّما  متفاقمًة،  م�شاألًة  الأفراد  ُعزلُة  واأم�شت  املُعا�رشة 
ُهم،  حيُث  ليطّوروا  مدعووَن  امل�شيحّينَي  فاإّن  لذلك،  اأملانيا.  يف  �شاأٍن  ذاِت 
اأ�شاليَب حياٍة جديدة ُتخّولهم اأن يت�شاركوا و�شائَل َعي�شهم مع اآخرين وي�شّجعوا 

الّتعا�شَد بني خمتلف الأجيال.

نا بل لأجِل امل�شيح، يطلُب مّنا  اإّن الإجنيَل الذي ُي�شّجعنا على الَعي�ِص ل لأنف�شِ
اأي�شًا اأن نذهَب ملالقاة الآخر، حمّطمني بذلك حواجَز الَعزل. 

اأ�صئلة
- كيفَ َتدفعنا ثقافتنا احلا�رشة للعي�ص من اأجل ذواتنا ل لأجل الآخرين؟ 

- كيف ميكننا العي�ص من اأجل الآخرين يف حياتنا اليومّية؟ 

العمل  م�شتوى  على  الآخرين  اأجِل  من  للَعي�ص  الّدعوة  نطّبق  كيف   -
امل�شكويّن؟ 

�صالة 
يا اأهلل يا اأبانا

لقد حّررتنا بي�شوَع امل�شيح وَمنحتنا حياًة بها نتخّطى ذواِتنا 

اأر�شِدنا بروحك القّدو�ص و�شاعدنا لنعي�ص كاإخوٍة واأخواٍت يف امل�شيح، هو 
الّداهرين.  دهر  اإىل  املالك  احلّي  وهو  اأجلنا  من  وقاَم  وماَت  وتاأمّل  عا�ص  الذي 

اآمني.
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اليوم الثالث

 ما ُعدنا نعرف اأحداً باأ�صلوٍب ب�رسيِّ )2 كور 5 :16(

)1 �شم 16 : 1 ، 6-7( يرى الّنا�ص ما ُي�شاهدَوَنه بعيونهم اأما اهلل فينظُر 
اإىل القلب 

)مز 19 7-13( و�شّية الرّب �شافية متنحنا و�شوح الروؤيا. 
)اأع 9 : 1-19( �شاول ُي�شبُح بول�ص 

)متى 5 : 1-12( التطويبات 

التعليق
على طريق دم�شق يلتقي بول�ُص بامل�شيح ي�شوع، مّما فّجَر انقالبًا جذريًا يف 
حياته. للمّرة الأوىل ي�شاهُد بول�ُص الربَّ ي�شوع على حقيقته ... على اأّنه خمل�صُّ 
اأ�شلوَب  ُينِكَر  اأن  عليه  لزامًا  واأ�شبح  الأ�شياء  اإىل  نظرُته  تبّدلت  وهكذا  العامل، 

. تفكرٍي بح�شِب َمنطِق الب�رَشِ

متعّلقني  نبقى  ذلك  مع  ولكننا  الأ�شياء  اإىل  نظرتنا  تبّدل  امل�شيح  مالقاة  اإن 
معّينة  باأموٍر  مطالباِتنا  يف  الإن�شانّية.  الّطبقّية  منطِق  بح�شِب  ونحكُم  مبا�شينا 
اأو اإعالناِتنا لأ�شياَء �شّتى، نّدعي العَمل با�شِم امل�شيح ... ولكّننا باحلقيقة نخدُم 
م�شاحلنا الفرّدية. على َمّر الع�شور، اإن يف اأملانيا اأو يف دوِل اأخرى كثرية، بالَغ 
لهم  املُعطاِة  لطة  ال�شُّ ا�شتعماِل  يف  املختلفة  الكن�شيَّة  واجلماعاُت  امل�شوؤولون 

ومار�شوا تاأثرياً على اأهداٍف �شيا�شّيٍة غرِي عادلة. 

عام 1741، بعد اأن بّدل لقاوؤهم بامل�شيِح حياتهم بكّليتها، اأبطل م�شيحّيو 

كنائ�ص مورافيا نظرتهم الب�رشّية اإىل الآخرين ليتبّنوا �رشيعَة الرّب. باّتباِعنا �رشيعة 
ي�شوع، نحن مدعووَن اأي�شًا لأن ننظَر اإىل الآخرين نظرة اهلل اإليهم دون اعتماد 

مبداأ الأحكام امل�شبقة واّتخاذ احلذر من الَغري.

اأ�صئلة
- يف حياتي، ما هي اللحظات التي �شعرت فيها باأّنني على طريق دم�شق؟ 

اأتباع الديانات الخرى  - ما الذي يتبّدل عندما ننظُر اإىل امل�شيحّيني واإىل 
نظرة اهلل اإليهم؟ 

�صالة
يا اإلهنا الثالوث،

اأنَت م�شَدُر وغاية ُكلِّ �شيٍء َحّي 

ة. �شاحمنا عندما ل نفّكُر اإّل بذواِتنا وُتعمى ب�شائُرنا بتاأثرٍي من هرميِة قَيمنا اخلا�شّ

افتح قلوبنا وعيوننا وعّلمنا اأن نحّب واأن نقبَل الآخرين واأن مُنار�َص اأعماَل 
الّرحمة، لكي ننمَو يف الِوحدة التي مَتنحنا اإياها .... ولك الكرامة واملجد اإىل 

دهر الداهرين. اآمني.
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اليوم الرابع

العامل القدميُ قد زال )2 كور 5: 17( 

)تك 19: 15-26( ل تنظر خلفَك 
)مز 77: 5-15( اهلل اأمني دائمًا 
)يف 3: 7-14( اأن�شى ما ورائي 

)لو 9 :57 -62( اأبقِ  يَدَك على امِلحراِث 

التعليق
ه اأنظاَرنا اىل الوراء. النَّظر اىل الوراء ميكن ان يكون مفيداً  نحن غالبًا ما نوجِّ
و�رشوريًا لتلتئم الذكريات وُت�شفى. ولكن ميكنه اي�شًا ان ي�شّل حركتنا ومينعنا 
اأمامنا هذه الر�شالة: »ان العامل  اإّن بول�ص الر�شول ي�شع  من العي�ص يف احلا�رش. 
الذاكرة  يف  املا�شي  على  لنحافظ  �ص  املقدَّ الكتاب  وي�شجعنا  زال«  قد  القدمي 
مع  من خري.  اهلل  فعله  ما  اخل�شو�ص  على وجه  م�شتذكرين  منه  القوة  ون�شتمد 
ذلك، يدعونا الكتاب املقد�ص لرتك كل �شيء قدمي، ُبغية الّلحاق بي�شوع امل�شيح 

واكت�شاف احلياة اجلديدة فيه. 

هذا العام، يتذّكر كثرٌي من امل�شيحّيني كتاب مارتن لوثر واأعماَل م�شلحنَي 
من  العديُد  و�شِهَد  الغرب.  يف  الكني�شة  حياة  بّدل  قد  ال�شالح  اإّن  اآخرين. 
امل�شيحيني لعقيدتهم ببطولة و�شهامة وجدّد اآخرون يف حياتهم الإميانّية. عماًل 
بتو�شيات الكتاب املقد�ص، ل يجب اأن نتاأثر �شلبيًا باملا�شي وباأحداثه، بل على 
العك�ص علينا ان ننفتح بنعمة الروح القد�ص على م�شتقبل جديد فيه نتغلب على 

النق�شامات وي�شبح معه �شعب اهلل واحداً. 

اأ�صئلة
ما الذي ي�شاعدنا على اإمتاِم قراءٍة ُم�شرتكة لتاريخ انق�شاماِتنا ومواقف حذرنا   -

املتبادل من الآخر؟

ما التغيرُي الذي ينبغي على كني�شتي اأن ُتتّمه حتى نتخّطى احلواجز التي تف�شلنا   -
عن بع�شنا البع�ص ونقّوي ُربَط ال�رشاكة؟

�صالة
رّبنا ي�شوع امل�شيح،

اأنت الذي ُهَو ُهَو، الأم�ص واليوم واإىل الأَبد،
ا�شِفنا من جراحات املا�شي،

باِرك اليوم َم�شرَيتنا املُ�شرَتَكة نحو الوحدة
ه خطانا نحو امل�شتقبل الذي تريُده لنا، ووجِّ

عندما ُت�شِبح اأنت الُكلَّ يف الُكلِّ 
مع الآب والروح القد�ص،

اإىل دهر الداهرين. اآمني.
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اليوم الخامس

زاَل الَقدمي وها هو اجلديد )2 كو 5: 17(

)حز 36: 25 -27( يعطينا اهلل قلبًا جديداً
نا َفِرحني )مز 126( �رشِ

)2كو 3: 9-17( جُمّددون بامل�شيح
)يو 3: 1-8( مولوَد بالّروح

تعليق
د بول�ص يف كلِّ كياِنه. كما  القائم من املوت، ُيجدِّ اللقاء مع امل�شيح الرب 
اإدراكه  مُيكُن  اجلديد ل  اخَللَق  هذا  فاإّن  بامل�شيح،  يوؤمنون  الذين  يحدث جلميع 
ة الروح الُقُد�ص ويجعلنا ُن�شاِرك  فوراً، اإمنا هو حقيقة اإميانيَّة : فاهلل حيٌّ فينا ِبقوَّ

يف حياة الثالوث.

يف  وندخل  الإن�شان  �شقوط  على  التغلُّب  َيجري  اجلديد،  اخللق  هذا  َعرب 
عالقة خال�شيَّة مع اهلل. اإّن اأموراً ُمدِه�شة بالِفعل ميكن اأن ُتقال ب�شاأِننا، كما يوؤّكد 
لنا بول�ص الر�شول. يف امل�شيح نحن خليقة جديدة، بقيامته ُغ�ِلَب املوت ول �شيء 
ول اأحد ي�شتطيُع الآن اأن َي�شُلَبنا من يد اهلل. نحن واحٌد يف امل�شيح وهو حٌي فينا.

به ن�شبح “مملكة وكهنة” )روؤ 5: 10( نرفع له ال�شكران لأنه غلب املوت، 
وُنعِلن وعده بخليقة َجديدة.

“الراأفة  َتَتَبلَور ونخَترِبُها يف  َنَدعها  هذه احلياة اجلديدة ت�شِبح مرئية عندما 

يف  ظاِهرًة  تكون  اأن  اأي�شًا  ينبغي  كما  وال�شرب”،  والوداعة  والتوا�شع  واللطف 
يف  نكون  ما  فبقدِر  واحداً؛  يقينًا  ة  ِعدَّ كنائ�ص  تت�شاَرك  املَ�شكونيَّة.  عالقاِتنا 
نا البع�ص. اإن ِذكرى مرور خم�شمئة �شنة على  امل�شيح، نكون اأكرَثَ ُقربًا من بع�شِ
احلَركة الإ�شالحيَّة مَتنُحنا فر�شة مواآتية ِلن�شَتذِكر النجاحات واملاآ�شي على حد 
�شواء، تلك التي عَرفناها خالل تاريِخنا. حمبة امل�شيح حُتثُّنا على اأن نعي�ص كِرجال 

ٍة اإىل الوحدة وامل�شاحلة. دين، و�شاعني بِهمَّ وِن�شاء ُمَتجدِّ

اأ�صئلة
- ما الذي ي�شاعُدين لأدرك اأنني خليقة جديدة يف امل�شيح؟

د يف امل�شيح؟ - ماذا عليَّ اأن اأفعل كي اأعي�ص بحقٍّ كاإن�شاٍن متجدِّ
- كيف ينعك�ص كوننا خليقًة جديدة على العمل امل�شكويّن؟

�صالة
اأيُّها الربُّ الثالوث،

تك�شف ذاتك لنا كاأٍب وخاِلق،
كابن وخملِّ�ص،

َكروح وم�شدر حياة،
ومع َذِلك اأنَت واحٌد.

ُدنا. دِّ م حمدوديَّتنا الب�رشيّة وجُتَ حُتطِّ
ن من التغلب اأعِطنا قلبا جديدا َكي نتمكَّ

د وحدَتنا فيك. على كل ما يهدِّ
اإَليك نرفع �شالتنا، با�شم ي�شوع امل�شيح

وبقوة الروح القد�ص. اآمني.
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اليوم الساِدس
ه )2كور 5: 18( اهلل �صاحَلَنا مع نف�صِ

)تك 17: 1-8( اأقاَم اهلل عهداً مع ابراهيم
)مز 98( جتّلت غلبُة اهلل اأمام الّنا�ص 

نا اهلل معه بي�شوع امل�شيح  )رو 5: 6-11( َلقد �شاحَلَ
)لو 2: 8-14( اإعالن الب�رشى ال�ّشارة

التعليق
فهي  وُمرِعبًة؛  َجّذابًة  معًا  اآٍن  يف  تكون  اأن  ميكُنها  َحّدين:  ذات  امل�شاحلة 
جتذُبنا ب�شكٍل قوي بحيث نرغب يف اأن حتلَّ فينا وفيما بيننا   ويف خمتَلف التقاليد 
اإّن  اإذ  ذلك،  اأمام  ونرتِعد  باهظًا  الثمن  �شيكون  كم  نرى  اأّننا  اإّل    ... املذهبّية 
املُ�شاحلة تعني اأن نَتخّلى عن رغبتنا يف ال�شيطرة وحّب ال�شهرة. اإن اهلل ُي�شاحُلنا 
بعطٍف معه بامل�شيح، حتى بعد ابتعادنا عنه. ولكنَّ عمل اهلل ل يتوقف هنا، فمع 

الب�رَشيّة، تت�شالح اخلليقة كّلها مع اهلل.

اإله العهد القدمي اأمنٌي ورحوم جتاه �شعب اإ�رشائيل الذي اأقام معه عهداً. هذا 
العهد باٍق “ لأّنه ل ندامة يف هباِت اهلل ودعوِته” )رو 11 :29(. ي�شوع، الذي 
تاأخذ  اأن  نا  َيت كنائ�شُ اإ�رشائيل، وغاِلبًا ما ن�شِ ابن  العهد اجلديد، هو  افتتح بدمه 
ذلك بعني العتبار. الكنائ�ص كافة َمدعّوة اإىل تعزيز امل�شاحلة �شمن جمتمعاتها 
ون لعي�ص ذاك العهد  واإىل مقاومة كلِّ اأ�شكال التمييز الب�رشي، لأّننا جميعا مدعوُّ

مع اهلل.

اأ�صئلة
-  ماذا يعني جلماعاتنا امل�شيحّية َعي�ُص العهد مع اهلل؟

نا    ب على كنائ�شِ يف جمتمعاِتنا احلالية، ما هي اأ�شكال التمييز التي يتوجَّ  -
اأن حتاِربها؟  

�صالة
يا اإله الرحمة،

اإّنك بُحبِّكَ ِل�شعِبك

اأَقمَت َعهداً معه.

ة كي ُنقاِوم اأعِطنا القوَّ

كل اأ�شكال التمييز.

اجعل ِهبة عهِد حبِّك

تغمُرنا بالَفَرح

وجتَعلنا نبحث عن َوحدة اأعمق 

با�شم ي�شوع امل�شيح، اإَلِهنا القائم من املوت،

الذي يحيا ومَيُلك معك ومع الروح القد�ص 

اإىل دهر الداهرين. اآمني.
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اليوم السابع:

ِخدمة امل�صاحَلة )2 كور 5: 19-18(

 )تك 50: 15 – 21( يو�شف يت�شاَلح مع اإخَوِته
 )مز 72(: اإن ُملك اهلل َيحمل العدالة وال�شالم

نا بع�شًا  )1يو 3: 16 ب – 21( حمّبة اهلل حتثُّنا على اأن يحبَّ بع�شُ
)يو 17: 20-26( ي�شوع ُي�شّلي من اأجل وحدة كني�شِته

التعليق
امل�شاحلة بني اهلل والَب�رَشيَّة هي النقطة امِلحَورّية لإمياِننا امل�شيحي. بول�ص موِقٌن 
باأن حمبَّة امل�شيح تدفعنا اإىل اإدخال ُم�شاحلة اهلل يف كلِّ جانب من جواِنب حياِتنا. 
�ص ب�شدٍق م�شاألة انق�شاماتنا. من هذا املُنطلق، نحن مدعّوون اليوم اإىل اأن َنتفحَّ

ل�شفاء  الالزمة  النعمة  دائما  يعطي  فاهلل  يو�شف،  ة  ق�شّ من  لنا  يتبنّي  كما 
العالقات املقطوعة.

كالفني،  وجان  زوينغلي  َواولري�ص  لوثر  مارتن  اأمثال  كباٌر  م�شلحون 
الذين حافظوا  ال�ّشايل و�شارل بوّروميه من  واإغناطيو�ص دي لويول وفرن�شي�ص 
الغرب.  كني�شة  على  جتديداً  ُيدِخلوا  اأن  حاَولوا  الكاثوليكي،  انتمائهم  على 
الب�رش  خطيئة  َدته  اف�شَ الإلهّية،  للنعمة  اختباراً  يكون  اأن  يجب  كان  ما  ولكن 
الثقة  اإّن العداوة وانعدام  ة موؤملة متّزق َوحدة �شعب اهلل.  اإىل ق�شّ فتحول بذلك 

املتبادلة املتفاقمان من جراء اخلطيئة واحلرب، قد تنامَيا على مرِّ القرون.

اأجل تخّطي احلواجز  نعمل من  اأن  اأي�شًا  يعني  للم�شاحلة  ُخّدامًا  اأن نكون 

ة معًا بجوٍّ من الثقة  ل بني امل�شيحيني. يف اأّياِمنا هذه، تعَمل كنائ�ص ِعدَّ التي تف�شُ
دد، فاإنَّ احلوار بني الحتاد  والحرتام املتبادَلني لتحقيق هذا الهدف. ويف هذا ال�شَّ
اللوثري العاملي واملوؤمتر امِلنونيتي العاملي هو خرُي مثال على امل�شاحَلة امل�شكونّية.  
بعد ن�رش تقرير عن احلوار ي�شهد للتقدم الذي اأحرزه �شفاء الذاِكرة: امل�شاحَلة مع 
تَلتها  م�شرتكة  توبة  رتبة  اإحياء  ُبغية  العام 2010  متان يف  املنظَّ الَتَقت  امل�شيح، 

ِلقاءات م�شاحلة اأخرى يف كل اأنحاء اأملانيا وِعّدة دول اأخرى.

اأ�صئلة
- يف جمتمعنا، ما هي احلالت التي نعتِقد اأنَّ خدمة امل�شاحلة �رشوريَّة فيها؟

- ما هي الطريقة التي نلّبي بوا�شطتها هذه احلاجة؟

�صالة
يا اإله اخلري،

نرفع لك ال�شكر
نا لأنك بامل�شيح ُت�شاحِلُ

وت�شاِلح العامَل اأجمع معك.
ثبِّتنا نحن وجماعاتنا وكناِئ�شنا

يف ِخدمِتنا ِللم�شاحلة.
ا�شِف قلوَبنا و�شاِعدنا على ن�رِش �شالِمك.

َع احلبَّ حيث البغ�ص. »َكي ن�شَ
واملغِفرة حيث الإ�شاءة.
ك. والإمياَن حيث ال�شَ
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والرجاَء حيث الياأ�ص.
والنوَر حيُث الُظلمة.

والَفَرَح حيث الكاآبة “.
لك نرفع �شالَتنا ِبا�شم ي�شوع امل�شيح،

ة الروح القد�ص. اآمني. وبقوَّ

اليوم الثامن

ُمتَ�صاحِلون مع اهلل )2 كور 5 :20(

 )مر 4: 1-5( يف الأيام الأخرية، �شوف َي�شود العدل 
ث عن اهلل    )مز 87( بالأجماد ُيحدَّ

 )روؤ 21: 1-5 اأ( راأْيُت �شماًء جديدة واأر�شًا جديدة
)يو 20: 11 -18( من يلتقي بَي�شوع القائم من املوت ي�شبح ر�شوًل.

التعليق
لو  ماذا  َحّقًا؟  الكتابّية  النبوءات  حتّققت  لو  يحدث  قد  ما  يحدث؟  قد  ما 
ماذا  احلياة؟  تنُقل  اأدواٌت  الأ�شِلحة  بدل  ِنَع  ال�شعوب و�شُ توقَّفت احلروب بني 
لو �شادت العدالة وحلَّ �شالم اهلل ... �شالٌم يتخّطى َكوَنه غيابًا للحرب؟ ماذا لو 
اجَتمَعت الب�رَشيَّة جمعاء يف احتفاٍل كبرٍي ل يبقى فيه اأحٌد مرتوكًا جانبًا؟ ماذا لو 
زال احلزن وغابت الدموع وا�شمحّل املوت؟ �شيكون ذلك تتويجًا للم�شاحلة 

التي ميَنُحها اهلل بي�شوع امل�شيح. عنَدها �شَتكوُن اجلّنة على الأر�ص!

املزامري والرتاتيل والأنا�شيد ُت�شيُد باليوم الذي �شتبلُغ فيه اخلليقة ُكّلها الَكمال، 
”. اإنَّها تتحّدث عن الَرجاء امل�شيحي  باليوم الذي ُي�شِبح فيه اهلل “الُكلَّ يف الُكلِّ
املعقود على جميء ملكوت اهلل، عندما ت�شتحيل الآلم اأفراحًا ... يومئٍذ، َتَتجّلى 
جنتمع  َحيثما  الواحد..  امل�شيح  كج�شد  نعمتها  وكل  روعتها  بّكِل  الكني�شة 
ماوات ونبتدئ الرَق�ص على َوقِع  د معًا حتقيَق وعوِد اهلل، َتنَفِتُح ال�شَّ بالّروِح ِلُنن�شِ

اأحلان اخللود.
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ّل ولنفَرح معًا. اإذ نت�شاَرك  ق منذ الآن طعَم اجلنَّة، فلُن�شَ طامَلا مُيِكُننا اأن نتذوَّ
للم�شّي  جديدة  حما�شة  فينا  تهّب  برتاثنا،  ة  اخلا�شَّ والأغاين  والق�شائد  َور  ال�شُّ
ُقُدمًا. من �شاأن هذه الو�شائل اأي�شًا اأن تفتح اأماَمنا جَمالٍت جديدًة لنعي�ص اإمياَننا 

امل�شرتك ورجاَءنا الوطيد بحلول ملكوت اهلل.

اأ�صئلة
- كيف تتخّيلون اجلنَّة؟

ة ِبتقليِدكم امل�شيحّي  -  ما هي الأغاين والق�ش�ص والق�شائد وال�شَور اخلا�شّ
التي ُتعطيُكم �شعوراً بامل�شاركة يف حقيقة جمد اهلل؟

�صالة
اأيُّها الإله الثالوث، الآب والبن والروح القد�ص،

كر على اأ�شبوع ال�شالة هذا، نقّدم لَك ال�شُّ
لأّنك َجمعَتنا كاإخَوة واأخوات م�شيحيني.

ن�شكرك على جميع الطرق التي ع�شنا من ِخالِلها حقيقة ُح�شوَرك.
معا ُن�شبَِّح اإىل الأبِد ا�شَمك القدو�ص

كي َي�شَتِمرَّ منّونا 
يف الوحدة وامل�شاحلة. اآمني
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