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مقّدمة
مو�سوع الت�أمل لأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحيني ل�سنة 2018، 
يف  منهم  فكثري  الجتم�عية.  اأو�س�عهم  يف  وال�سعوب  ب�لأفراد  اهلل  عن�ية  هو 
هذا  اأم�م  ومذلة.  وظ�ملة  ق��سية  اجتم�عية  اأو�س�ع  من  يزال  ول  ع�نى  ت�ريخن� 
اأحداث  يتّدخل عرب  بل  يرتكهم يف �سيقهم،  بعن�يته، ل  اهلل  ب�أن  نوؤمن  الواقع، 

الت�ريخ ليخل�سهم.

ويف هذا ال�سي�ق يذّكر هذا الكتيب لل�سالة من اأجل الوحدة، بن�سيد �سفر 
اخلروج )1/15-2( الذي ي�سيد بخال�ص اهلل ل�سعب العهد القدمي الذي ا�سُتعبد 
ثّم حترر. ويقّدم مثاًل اآخر من القرن الع�رشين، هو مثل بلدان الكراييب يف الق�رة 
الأمريكية، حيث اخترب املوؤمنون اختب�راً مم�ثاًل، بتدخل اهلل يف ت�ريخهم ليحررهم 
مم� ع�نوا من ا�ستغالل وا�ستعب�د واأعم�ل �سخرة، من قبل الدول امل�ستعمرة. ول 
يواجهونه من  يتحّرروا مم�  اأن  اليوم اىل  الكراييب يحت�جون حتى  يزال موؤمنو 
اآف�ت اجتم�عية. وكم� خل�سهم اهلل يف امل��سي، يرجون اأي�سً� هذا اخلال�ص يف 
ن�سبح  املحبة  بعي�سن�  الواقع الجتم�عي. ونحن  تط�ل  اللهية  ف�لعن�ية  احل��رش. 

خدامً� لهذه العن�ية.

امي�ن  هو  بل  فقط،  والعق�ئدي  الروحي  ب�لبعد  امل�سيحي  امي�نن�  يرتبط  ل 
ع�مل املحبة. وي�سوع ربط املحبة له ب�ملحبة لالن�س�ن املحت�ج مهم� تكن هويته 
وانتم�وؤه. وتقدمي امل�س�عدة والتدخل من اأجل التحرير من ال�سيق الجتم�عي، 
هو جم�ل لعي�ص املحبة وللعمل امل�سكوين، وهذا م� ن�سميه ب�مل�سكونية اخلدمية. 
ف�مل�سيحيون من خمتلف الكن�ئ�ص واجلم�ع�ت امل�سيحية، مدعوون ليعي�سوا، جت�ه 
التي طلبه� من� ي�سوع. حتمل  الواقعية  البع�ص وجت�ه كل ان�س�ن، املحبة  بع�سهم 
الدف�ع عن حقوق  الت�س�من مع املحت�جني وامل�رشدين، وعلى  هذه املحبة على 
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الن�س�ن، و كرامته، وحرية الراأي والدين وال�سمري، يف وجه الأنظمة والقوى 
التي تعمل على ا�ستغالله� و انته�كه�. ان هذه املحبة التي يغذيه� الروح القد�ص 
تتج�سد يف الواقع الجتم�عي، وت�س�هم يف تغيري الأو�س�ع الجتم�عية التي ل 
القدي�ص يوحن�  الب�ب�  اأّكد  املعنى،  تتالءم مع كرامة الن�س�ن وحقوقه. ويف هذا 
امل�سكوين،  اللتزام  حول  واحداً"،  ليكونوا   " الع�مة  ر�س�لته  يف  الث�ين،  بول�ص 
اجلم�ع�ت،  كل  من  امل�سيحيني  من  "وكثري   :1995/5/25 يف  ال�س�درة 
ي�س�ركون معً�، ب��سم امي�نهم، يف م�س�ريع جريئة توؤدي اىل تغيري الع�مل، يف �سبيل 
تغليب احرتام حقوق اجلميع وح�ج�تهم ول�سيم� الفقراء، واملذللني، والذين هم 

بدون حم�ية" )عدد 43(.

تعي�ص الكن�ئ�ص واجلم�ع�ت امل�سيحية هذه املحبة املت�س�منة بروح م�سكونية 
للكن�ئ�ص،  امل�سكوين  واملجل�ص  ك�ريت��ص،  وجه�ز  هيكلي�ته�،  عرب  وان�س�نية 
العن�ية  خمطط  امل�سيحيون  يخدم  ذلك  ويف  الأو�سط.  ال�رشق  كن�ئ�ص  وجمل�ص 
اللهية التي تعتني ب�لن�س�ن وال�سعوب، من اأجل اأن ي�سلوا اىل خريهم الروحي 

والجتم�عي.

"† املطران جوزيف معّو�س 
رئي�ص اللجنة الأ�سقفية للعالق�ت امل�سكونية
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برنامج اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحيني 2018 
 

اإفتتاح اأ�سبوع ال�سالة: 
املكان: ال�رشح البطريركي - بكريكي 

الزمان: الحد 21 ك�نون الث�ين 2018 ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ًء 
لقاء البقاع:  

املكان: ك�تدرائية م�ر م�رون – ك�س�رة - زحلة
الزمان: الأربع�ء 24 ك�نون الث�ين 2018 ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ًء

لقاء ال�سمال:  
املكان: ك�تدرائية م�ر ا�سطف�نو�ص - البرتون

الزمان: اخلمي�ص 25 ك�نون الث�ين 2018 ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ًء
لقاء اجلنوب: 

املكان: كني�سة م�ر يو�سف للروم الك�ثوليك - جمدليون
الزمان: ال�سبت 27 ك�نون الث�ين 2018 ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ًء

ختام اأ�سبوع الوحدة: 
املكان: كني�سة م�ر مرق�ص لالأقب�ط الأرثوذك�ص – ج�رش الب��س�

الزمان: الحد 28 ك�نون الث�ين 2018 ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ًء
لقاء ال�سبيبة:  

املكان: كني�سة القي�مة املقد�سة - احل�زمية
الزمان: اجلمعة 19 ك�نون الث�ين ال�س�عة ال�س�بعة م�س�ًء
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اىل جميع معّدي اأ�سبوع ال�سالة 

من اأجل وحدة امل�سيحيني

ال�سعي اإىل الوحدة على امتداد ال�سنة

يف الق�سم ال�سم�يّل من الكرة الأر�سّية، حتتفل الكن�ئ�ص ب�أ�سبوع ال�سالة من 
اأجل وحدة امل�سيحّيني من  18 اإىل 25 ك�نون الث�ين )ين�ير(  من كّل ع�م وفق 
هذا  ويقع   .1908 �سنة  ال�سالة،  هذه  اإىل  الداعي  وات�سون،  بول�ص  حّدده  م� 
الر�سول بول�ص  الر�سول ودعوة  الأ�سبوع بني الحتف�ل بعيدي �سال�سل بطر�ص 
يحتفل  فيم�  وا�سح.  رمزّي  معنًى  الت�ريخ  هذا  ولختي�ر  دم�سق.  طريق  على 
الق�سم اجلنوبّي من الكرة الأر�سّية بهذا الأ�سبوع يف زمٍن اآخر من ال�سنة، حول 
�سنة 1926، لأّن  اإمي�ن ونظ�م  اقرتحت جلنة  العموم، كم�  العن�رشة، على  عيد 
معنًى   � اأي�سً الت�ريخ  ولهذا  ال�سيف.  عطلة  �سهر  هو  )ين�ير(  الث�ين  ك�نون  �سهر 

رمزّي كبري يف م� يتعّلق بوحدة الكني�سة. 

وفيم� ن�سري اإىل هذا الطواعّية يف حتديد ت�ريخ اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة 
امل�سيحّيني، ندعو املوؤمنني اإىل اعتب�ر هذه الن�سو�ص مبث�بة الدعوة اإىل ال�سالة على 
هذه النية يف من��سب�ٍت اأخرى على امتداد ال�سنة للتعبري عن ال�رشكة بني كن�ئ�سن� 

ولل�سالة من اأجل بلوغ ملء الوحدة يف امل�سيح مًع�.
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الن�ّس العاملّي واعتماده يف الكنائ�س املحليّة

وجلنة  الف�تيك�ن  يف  الوحدة  لتعزيز  احلربّي  املجل�ص  يخت�ر  �سنة،  كّل  يف   
الوحدة  اأجل  من  ال�سالة  مو�سوع  الع�ملّي  الكن�ئ�ص  جمل�ص  يف  ونظ�م  اإمي�ن 
املحلّية  الكن�ئ�ص  متّثل  م�سرتكة  ويكّلف�ن جلنًة  املقّد�ص،  الكت�ب  من  ي�ستوحي�نه 
يف اأحد البلدان ب�إعداد الن�سو�ص الالزمة. هذه الن�سو�ص املقرتحة، ل بّد واأن 
الزم�ن  الكن�ئ�ص، وفق ظروف  تقت�سيه ح�ج�ت  لتتالءم وم�  توليفه�  اإىل  ُي�س�ر 
حيث  واحل�س�رّي  الجتم�عّي  البلدان  لواقع  العتب�ر  بعني  الأخذ  مع  واملك�ن 
ُتق�م فيه� ال�سالة من اأجل الوحدة، وللخ�سو�سّي�ت الليتورجّية والتقوّية. واإّن 
من  كثرٍي  يف  م�سكويّن.  تع�وٍن  ثمرة  ع�دًة  يكون�ن  والتالوؤم  التوليف  هذا  مثل 
مع  يتن��سب  مب�  واإعداده�  الن�سو�ص  برتجمة  م�سكونّية  هيئ�ٌت  تقوم  البلدان، 
الأحوال املحلّية. يف لبن�ن، تقوم اللجنة الأ�سقفّية للعالق�ت امل�سكونّية يف جمل�ص 
الأو�سط،  ال�رشق  كن�ئ�ص  جمل�ص  مع  ب�لتع�ون  الك�ثوليك،  والأ�س�قفة  البط�ركة 
بتعريب الن�سو�ص الع�ملّية وتوليفه� مب� يتن��سب مع الظروف الدينّية والجتم�عّية 
الن�سو�ص،  هذه  الكن�ئ�ص  اأيدي  بني  ت�سع  اإذ  وهي  املنطقة.  هذه  يف  والثق�فّية 
حتّثه� على تالوته� على مدى الأي�م الثم�نية من اأ�سبوع ال�سالة وعلى الإف�دة من 
الت�أمالت املقرتحة انطالًق� من اآي�ت الكت�ب املقّد�ص، كعالمٍة لل�رشاكة الروحّية 
ة مّم�  مع الكن�ئ�ص يف الع�مل. كم� حتّث املوؤمنني على تالوته� يف �سلواتهم اخل��سّ
يعّزز ا�سرتاكهم يف �سالة الكني�سة عرب الع�مل يف �سبيل ا�ستع�دة الوحدة املنظورة 

بني جميع امل�سيحنّي.
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اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحّيني 2018

ن�ّس الكتاب املقّد�س

قادرة"  قديرٌة  رّب  يا  "ميينك 
                                                   )خروج 15، 6(

)خروج 15، 21-1(

: ف�أن�سَد مو�سى وَبنو اإِ�رشائيَل هذا النَّ�سيَد للّربِّ  1

" اأُن�سُد للّربِّ َجلَّ َجالُلُه. اخَليُل وُفر�س�ُنه� رم�ُهم يف البحرِ .  

ني . اأمدُحُه فهَو اإلهي. اإلُه اآب�ئي تع�ىَل. تي وت�سبـيحي. ج�َء فخلَّ�سَ الّربُّ ِعزَّ  2

الّربُّ �سيُِّد احلروِب. الّربُّ ا �سُمُه.   3

4  مركب�ُت ِفرَعوَن وُجنوُدُه اأخف�ُهم يف البحِر. ِنخبُة قّواِدِه اأغرَقُهم يف البحِر 
الأحمِر

تُهم مي�ُه اللُّجِج، فَهَبطوا يف الأعم�ِق ك�حِلج�رِة. 5  غطَّ

. ُم العُدوَّ 6  مييُنَك ي� ربُّ قديرٌة ق�درٌة. مييُنَك ي� ربُّ حُتطِّ

�ِص. ُل َغيَظَك في�أكُلُهم ك�لقَّ ت�سَحُق ُمق�ِوميَك بكرثِة عظمِتَك، وُتر�سِ  7

، ووقفِت اللُّجُج يف  دِّ مِت املي�ُه وا نت�سَبت اأمواُجه� ك�ل�سَّ بنفخِة اأنِفَك تكوَّ  8
قلِب البحِر.
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�سيفي  واأ�ستلُّ  نْف�سي،  فت�سبُع  الغنيمَة  ُم  اأُق�سِّ ف�أحلُقُهم.  اأتبُعُهم   : العُدوُّ ق�َل   9
فُتفنيِهم َيدي.

�س��ِص يف َغْمِر املي�ِه. �ُهُم البحُر، وغِرقوا ك�لرَّ ولكْن بنفخٍة ِمنَك غطَّ  10

َمْن ِمثُلَك ي� ربُّ يف الآلهِة؟ َمْن ِمثُلَك ي� َجليَل القدا�سِة؟ ي� َمهيـب� َيليُق بِه   11
، ي� �س�نَع املُعِجزاِت". التَّهليُل. ي� ربُّ

مَدْدَت عَليِهم مييَنَك، ف� بتَلَعْتُهُم الأر�ُص.  12

�سِة. ِتَك، اإىل داِرَك املُقدَّ 13  هَديَت برحمِتَك �سعَبَك. فديَتُهم واأر�سدَتُهم ِبــعزَّ

�ِن ِفَل�سطنَي. عوُب �سمَعت ف� �سطَرَبت، وا نقطَع َحيُل �ُسكَّ ال�سُّ  14

�ُن كنع�َن. عَدُة، وم�َج �ُسكَّ ُزعم�ُء اأَدوَم ا نَبَهروا، جب�بَرُة ُمواآَب اأَخَذْتُهُم الرَّ  15

ليعرُبْ  ك�حلج�َرِة.  َمتوا  �سَ ذراِعَك  وبعَظمِة  بِهم،  َنزل  والَهوُل  عُب  الرُّ  16
، �سعُبَك اّلذي ا قتنيَتُه. �سعُبَك ي� ربُّ

جتيُء بِهم فتغِر�ُسُهم يف جَبِل ُمْلِكَك ، يف مو�سٍع اأقمَتُه َم�سِكن� لَك ي� ربُّ   17
وَمقِد�س� هيَّ�أَْتُه َيداَك.

الّربُّ مَيِلُك اإىل الأبِد.  18 

عَليِهم  الّربُّ  َردَّ  البحَر،  تدُخُل  وُفر�س�ُنُه  وَمركب�ُتُه  ِفرَعوَن  َخيُل  وَبينم�   19
� َبنو اإِ�رشائيَل ف�س�روا على الأر�ِص الي�ب�سِة يف و�َسِط البحِر. مي�َهُه، واأمَّ

كلُُّهنَّ  النِّ�س�ُء  َيِده�، وخَرجِت  ُدفًّ� يف  هروَن  اأخُت  النَّبـيَُّة  مرمُي  واأخَذت   20
وراَءه� بُدفوٍف ورق�ٍص.

دوا للّربِّ َجلَّ َجالُله. اخَليُل وُفر�س�ُنه� رم�ُهم يف  فغنَّت لهنَّ مرمُي ": اأن�سِ  21 
البحِر."
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مقّدمة

""ميينك يا رّب قديرٌة قادرة"
     )خروج 15، 6(

اإّن واقع جزر الك�راييب1، البلد الذي اأعّد الن�سو�ص الع�ملّية لأ�سبوع ال�سالة 
من اأجل الوحدة، واقٌع معّقد بع�ص ال�سيء. تتكوّن هذه البالد، على امتداده� 
اجلغرايّف الوا�سع، من جزٍر واأرا�ٍص �سلبة حيث تتج�ور وتتع�ي�ص جمموعة غنّية 
اأقّل  لي�ص  ال�سي��سّي  والواقع  والدينّية.  واللغوّية  العرقّية  التق�ليد  من  ومتنّوعة 
من  املوروثة  الأنظمة  بني  ترتاوح  متعّددة  ود�س�تري  اأنظمة حكٍم  جند  اإذ  تعقيًدا 
ال�ستعم�ر )الربيط�يّن والهولندّي والفرن�سّي والأمرييكّي(، من جهة، والأنظمة 
مب�رشوع  عميًق�  انطب�ًع�  مطبوعًة  اجلزر  هذه  تزال  ول  امل�ستقّلة.  اجلمهورّية 
ال�سهل،  الربح  عن  العدوايّن  البحث  ففي  الالاإن�س�يّن.  ال�ستعم�رّي  ال�ستغالل 
اأن�س�أ امل�ستعمرون اأنظمة عنيفة اأ�سهمت يف التج�رة ب�لب�رش واأّدت اإىل ت�سغيلهم 
اأ�سغ�ًل �س�ّقة. يف ب�دئ الأمر، ا�ستعبدت هذه املم�ر�س�ت ال�سعوب وفّرقته�، ويف 
بع�ص الأحي�ن، ق�ست على ال�سعوب املحلّية يف املنطقة. وفيم� بعد، مّت ا�ستعب�د 

الأف�رقة والهنود وال�سينّيني.

يف كّل حقبٍة من حقب ال�ستعم�ر، �سعت الأنظمة ال�س�ئدة اإىل نزع حقوق 
الأ�سخ��ص املِحّقة : اأي الهويّة، والكرامة الإن�س�نّية، واحلريّة وحّق تقرير امل�سري. 

تعود ت�سمية هذه اجلزر اإىل ا�سم اأحد �سعوبه� املحلّية، �سعب ك�لين�غو، امللّقب بك�ريب.  .1
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اأُهينت كرامتهم  بل  ق�ّرة،  اإىل  ق�رٍة  نقلهم من  الأف�رقة على  ا�ستعب�د  يقت�رش  ومل 
ال�سخ�ص  وك�أّن  ب�س�عة،  وك�أّنهم  بهم  املت�جرة  ومتّت  اهلل،  من  التي  ال�سخ�سّية 
الب�رشّي مُيكن امتالكه من قبل �سخ�ٍص اآخر. وبن�ًء عليه، راأى البع�ص يف العبودّية 
خرًيا م� مل�سلحتهم وا�ستنبطوا و�س�ئل اأخرى ل�ستعب�د الإفريقّيني وجتريدهم من 
الزواج  ومن  والدينّية،  الثق�فّية  طقو�سهم  اأداء  من  فمنعوهم  الب�رشيّة،  كرامتهم 
اّت�سل  وال�ستعب�د،  ال�ستعم�ر  من  قرون  خم�سة  مدى  وعلى  الأ�رشيّة.  واحلي�ة 
ة،  اخل��سّ احل�لت  بع�ص  يف  خال  م�  املنطقة،  يف  امل�سيحّي  الإر�س�يّل  الن�س�ط 
�سّتى،  بو�س�ئل  لالأ�سف،  وي�  اأ�سهم  حّتى  ال�ستعم�رّي  ب�لنظ�م  مب��رًشا  ات�س�ًل 
الذين ج�ءوا  املر�سلون  ك�ن  وفيم�  وم�س�ندته.  لتربيره  العقلّية  احلجج  توفري  يف 
اإخ�س�ع �سعٍب بك�مله،  لتربير  ي�ستعملون كلمة اهلل  املقّد�ص،  ب�لكت�ب  يب�رّشون 
حتّولت كلمة اهلل بني اأيدي امل�ستعَبدين اإىل م�سدر اإله�ٍم واإىل يقنٍي ب�أّن اهلل يقف 

اإىل ج�نبهم ويقودهم اإىل احلريّة. 

املو�سوع املختار لأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحينّي ل�سنة 2018
يف  اهلل  عمل  املختلفة  التق�ليد  من  امل�سيحّيون  يرى  احل��رشة،  اأي�من�  يف 
الق�س�ء على ال�ستعب�د، ويعتربون هذا الأمر اختب�ًرا م�سرتًك� لعمل اهلل اخلال�سّي 
 الذي يقود اإىل احلرّية. من هن� ج�ء اختي�ر ن�سيد مو�سى ومرمي يف �سفر اخلروج

ن�سيًدا  واعتب�ره  هذا،  ال�سالة  اأ�سبوع  يف  للت�أمل  مو�سوًع�   )21-1  ،15(
املو�سوع  اختي�ر  املكّلفة  اللجنة  ا�ستوحت  وقد  الظلم.  على  لالنت�س�ر  مالئًم� 
ل�سنة 2018 مّم� ج�ء يف  ن�سيد "يد اهلل العزيزة القدرة" الذي و�سعه فريق عمٍل 
ن�سيد  اأ�سبح  والذي   ،1981 �سنة  الكراييب  كن�ئ�ص  موؤمتر  انعق�د  اأثن�ء  خ��ّص 
اأبن�ء  اإىل لغ�ٍت عديدة. وعلى مث�ل  اأن ُترجم  احلركة امل�سكونّية يف املنطقة بعد 
�سعب اهلل اخل�رج من م�رش، ب�ت ل�سعوب الكراييب ن�سيد ن�رٍش وحريّة ين�سدونه 
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ت�سّكل  تزال  ل  الراهنة  والأحوال  الظروف  ولكن  عن وحدتهم.  به  ويعرّبون 
على  املخلوق  الب�رشّي  ال�سخ�ص  كرامة  على  وب�خلطر  ال�ستعب�د  بعودة  تهديًدا 
�سورة اهلل ومث�له. ولكن، على الرغم من اأّن هذه الكرامة غري منتق�سة، ل تزال 
يف بع�ص الأجي�ن حمجوبًة ب�سبب ال�رّش الن�جم من الأطر الجتم�عّية ومن خطيئة 

الإن�س�ن الفرد. 

العالق�ت  العدل والتع�طف عن  يف ع�مٍل متداٍع، يغيب يف غ�لب الأحي�ن 
والظلم  والعنف  الفقر  الإن�س�نّية.  الكرامة  احرتام  معهم�  ويغيب  الجتم�عّية، 
ب�لآداب، والأمل والبوؤ�ص والقلق  املواد املخّلة  والإدم�ن على املخّدرات وعلى 
من  ف�لكثري  الإن�س�نّية.  ب�لكرامة   � م�سًّ مًع�  ت�سّكل  الأمور،  هذه  عن  الن�جم 
ب�لب�رش.  والجت�ر  ال�ستعم�رّي  امل��سي  اإرث  �سوى  لي�ست  املع��رشة  التحّدي�ت 
ول تزال اجلروح�ت النف�سّية اجلم�عّية تظهر يوًم� بعد يوٍم من خالل املع�سالت 
الجتم�عّية املرتبطة بعدم الثقة ب�لذات، وبهمجّية الع�س�ب�ت، وب�لعنف املنزيّل 
هذه  تنفّك  ل  للم��سي،  انتم�ئه�  من  الرغم  وعلى  الع�ئلّية.  الروابط  وبتدهور 
امل�س�ئل تتف�عل يف الواقع احل�يّل الذي ي�سفه الكثريون بع�رش ال�ستعم�ر احلديث. 

�سبه  اأمًرا  الع�م  والدين  الفقر  من  التخّل�ص  يبدو  قد  احل��رشة،  الظروف  يف 
يزال عدٌد كبرٌي منه�  املق�بل، ل  الكراييب. ويف  بلدان منطفة  لبع�ص  م�ستحيل 
حم�فًظ� يف نظ�مه الت�رشيعّي على بع�ص التدابري التي متّيز بني الن��ص وتفّرق بينهم.

اإّن يد اهلل العزيزة التي اأعتقت �سعب العهد القدمي من العبودّية ل تني ترفد 
فهم  وال�سج�عة.  ب�لأمل  الكراييب  جزر  يف  امل�سيحّيني  �سّيم�  ول  ال�سعوب 
لي�سوا بعد �سح�ي� تتحّكم بهم الظروف، بل ب�سه�دة الرج�ء الذي فيهم، تعمل 
� الأكرث �سعًف� واملهملني. فكم�  كن�ئ�سهم مًع� يف خدمة �سعوب املنطقة، خ�سو�سً

ج�ء يف الن�سيد : " يد اهلل تن�رش يف الأر�ص ال�سالم والأمل واحلرّية".



14

تاأمل بيبلّي وراعوّي حول ن�ّص
�سفر اخلروج )15، 21-1(

القدمي  العهد  �سعب  اأبن�ء  حي�ة   : مراحل  ثالث  اخلروج  �سفر  لن�  يك�سف 
 )27  ،18-22  ،15( ال�سحراء  يف  ارحت�لهم  21(؛   ،15-1  ،1( م�رش  يف 
الختب�ر يف �سين�ء )19-40(. والن�ّص املخت�ر، اأي ن�سيد مو�سى ومرمي، ي�رشد 
ب�لتف�سيل الأحداث التي تقود اإىل حترير �سعب اهلل من العبوديّة. اّنه ينهي املرحلة 

الأوىل من املراحل الثالث املذكورة.

" هذا اإلهي، فاأمدحه" )خر 15، 2(. 

اهلل، ول  مديح  على  ت�سّدد  اخل�م�ص ع�رش  الإ�سح�ح  من  الآي�ت 3-1  اإّن 
ني . اأمدُحُه  تي وت�سبـيحي. ج�َء فخلَّ�سَ �سّيم� كم� ورد يف الآية الث�نية : " الّربُّ ِعزَّ
فهَو اإلهي. اإلُه اآب�ئي تع�ىَل." ففي هذا الن�سيد الذي يقوده مو�سى ومرمي، ميّجد 
اأبن�ء ال�سعب العربايّن اهلل الذي اأنقذهم من العبودّية، لأّنهم فهموا اأّن تدبري اهلل 
مراكب  ك�نت  ولو  قّوة،  فال  ُيج�به.  ول  ُيق�وم  ل  �سعبه  خال�ص  على  وعزمه 
اإرادة  ل  تعطِّ اأن  ت�ستيطع  قويًّ�  تدريًب�  املدّربة  الع�سكرّية  وقّوته  وجي�سه  فرعون 
الكن�سّية  الرتاث�ت  من  امل�سيحّيون  ونحن   .)5-4 ،15( �سعبه  اهلل يف خال�ص 
يحّقق  لأّنه  ونغتبط  الن��ص،  اهلل خمّل�ص جميع  اأّن  الن�سيد  نقّر عرب هذا  املختلفة، 
اإلهن�  اأّنه  مواعيده ول يني يخّل�سن� ب�لروح القد�ص. واإّنن� نعرتف بخال�سه هذا 

ونحن جميًع� �سعبه.

يا رّب قديرٌة قادرة" )خر 15، 6( "ميينك 
اإلهّية. فيمني اهلل تدّل يف الوقت  اإّن خال�ص ال�سعب وحتريره يتّم�ن بقدرٍة 
د على اأعدائه وعلى احلم�ية الث�بتة التي يوؤّمنه� ل�سعبه  عينه على انت�س�ر اهلل املوؤكَّ
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املخت�ر. وعلى الرغم من ت�سميم فرعون، ي�سمع اهلل تو�ّسالت �سعبه ول يدعه 
يهلك لأّنه اإله احلي�ة الذي ب�سيطرته على ري�ح البحر ُيظهر اإرادته ب�لق�س�ء على 
اإىل �سعٍب  اأبن�ئه، يحّولهم  العنف واحلف�ظ على احلي�ة )15، 10(، وبخال�ص 
نظر  يعني يف  العبودّية  من  التحرير  فهذا  ُتقهر.  ل  التى  ويعرتف مبحبّته  ميدحه 
ال�سعب  يتيح لأبن�ء  بزغ  قد  يوًم� جديًدا  ب�أّن  الرج�ء  اإّنه  ال�سعب رج�ًء ووعًدا. 
اإداء فرائ�ص العب�دة لإلههم والعي�ص مبلء احلرّية. واإّنه الوعد ب�أّن اهلل ُيرافقهم على 

طول الطريق ويتّم تدبريه ب�س�أنه.

هل يلجاأ اهلل اإىل العنف ملناه�سة العنف؟
على  ينطبق  وجم�زيًّ�  رمزيًّ�  تف�سرًيا  اخلروج  رواية  الكني�سة  اآب�ء  بع�ص  ف�رّش 
اأّن اخلطيئة هي  احلي�ة الروحّية. ف�لقدي�ص اأغ�سطينو�ص، على �سبيل املث�ل، يرى 
العدّو الذي اأغرقه اهلل يف البحر، ل امل�رشّيني. وي�سّور لن� اأّن خط�ي�ن� التي ك�نت 
ت�سيطر على  ال�رشيرة ك�نت  ف�لأفك�ر  ب�ملعموديّة.  تثّقل ك�هلن�، غرقت وزالت 
الظلمة يف داخلن�، كم� لو ك�نت خيوًل وفر�س�ًن� تدفع به� حيث ت�س�ء. لذلك 
ب�لعم�د  الأفك�ر  هذه  من  اأعتقن�  اهلل  وه�  الظلمة".  " اأ�سي�د   : الر�سول  يدعوه� 
املقّد�ص كم� لو اأّنن� عربن� البحر الأحمر امل�سطبغ بدم الرّب املخّل�ص امل�سلوب 
اأ(. ويرى القدي�ص اأغ�سطينو�ص يف هذه الرواية ت�سجيًع� للموؤمن  )العظة 223 
امل�سيحّي على التم�ّسك ب�لرج�ء وعلى املث�برة بدل ال�ست�سالم للي�أ�ص ومالحقة 
العدّو. العم�د املقّد�ص عنده هو احلدث الأ�س��سّي واحل�زم الذي يتيح للموؤمن اأن 
يثّبت هوّيته احلقيقّية كع�سٍو يف ج�سد امل�سيح. وهو يوازي بني عبور ال�سعب يف 
البحر الأحمر خلال�سه من العبودّية وعبور ال�سعب امل�سيحّي مب�ء املعودّية. هذان 
العبوران حدث�ن موؤ�ّس�س�ن جلم�عة املوؤمنني، �سعب اهلل. واإّن ن�سيد النت�س�ر على 
التي  القديرة  اهلل  اأن ميدحوا ميني  ال�سعب  اأبن�ء  ل�س�ئر  يتيح  ل�س�ن مو�سى ومريمي 
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الواحد  اهلل  �سعب  يف  اأع�س�ء  اإىل  م�ستعبٍد  �سعٍب  اأبن�ء  من  وحّولتهم  حّررتهم، 
مّتحدين يف ن�سيد احلمد والتمجيد الواحد.

الوحدة
يبنّي لن� الإ�سح�ح اخل�م�ص ع�رش من �سفر اخلروج اأن م�سرية الوحدة ل بّد 
اأّن خروج �سعب العهد القدمي  واأن تعرب ب�ختب�ٍر جم�عّي لالأمل واملع�ن�ة. وكم� 
�ص ل�سعب اهلل يف العهد القدمي، كذلك  وخال�سه من العبودّية �س�ر احلدث املوؤ�سٍّ
اهلل  اأّن  من  الرغم  فعلى  والف�سح.  التج�ّسد  ب�رشّي  ذروته  امل�سيحّي  ال�رّش  يبلغ 
الإن�س�ن  ُي�رشك  اأن  يريد  فهو  اخلال�ص،  اأو  التحرير  حتقيق  اأ�سل  يف  هو  وحده 
واأحواله الب�رشّية يف اإجن�ز م�رشوعه واإمت�م تدبريه اخلال�سّي لل�سعب. ب�ملعمودّية 
ي�سرتك امل�سيحّيون بخدمة امل�س�حلة الإلهّية، لكّن انق�س�م�تهم حتول دون حتقيق 

�سه�دتهم ور�س�لتهم يف ع�مٍل هو يف اأم�ّص احل�جة اإىل ال�سف�ء من اهلل.

احلالة امل�سكونيّة يف جزر الكاراييب2
والغوي�ن�  ال�سورين�م  اإىل  ال�سم�ل،  يف  الب�ه�م��ص  من  الك�راييب  جزر  متتد 
�( الواقعة يف حميط اأمريك� اجلنوبّية، واإىل بربيدو�ص يف ال�رشق حّتى  )الفرن�سّية اأي�سً
ب�ليز يف اأمريك� الو�سطى يف الغرب. واإّن الهويّة امل�سرتكة لهذه املنطقة تقوم على 
اعتب�راٍت جغرافّية، وعلى قوا�سم ت�ريخّية �سنعه� ال�ستعم�ر مب� فيه� ال�ستغالل 

ومق�ومة الحتالل اخل�رجّي، وعلى وعي ح�س�رّي وثق�يفٍّ م�سرتك.

2.  هذا الن�ّص من اإعداد اللجنة امل�سكونّية الك�راييبّية التي ُكّلفت حت�سري ن�سو�ص اأ�سبوع ال�سالة 
من اأجل الوحدة ل�سنة 2018.
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الك�ثوليكّية والأنغليك�نّية،  املنطقة، ك�لكني�سة  وترتافق ن�س�أة بع�ص كن�ئ�ص 
على �سبيل املث�ل، مع بداية زمن ال�ستعم�ر. وبع�ص الكن�ئ�ص الأخرى �س�رك يف 
حركة الإر�س�لي�ت التي ج�ءت اإىل املنطقة يف القرون الث�من ع�رش والت��سع ع�رش 
وبداية القرن الع�رشين. وموؤخًرا، انت�رشت احلرك�ت اخلم�سينّية والإجنيلّية احلّرة 
يف كّل الك�راييب، وق�مت بعدئٍذ جتّمع�ت واحت�د لبع�ص احلرك�ت الإجنيلّية يف 

العديد من البلدان يف هذه املنطقة. 

كن�ئ�ص  جمل�ص  انبثق  ال�سّتني  �سنوات  يف  امل�سكونّية  احلركة  دين�مّية  من 
الك�راييب الذي ت�أ�س�ص ر�سميًّ� يف مطلع ال�سبعينّي�ت مت�سّمًن� الكثري من الآم�ل 
الجتم�عّية والثق�فّية وال�سي��سّية. ويف هذه املرحلة التي تلت مرحلة ال�ستعم�ر 
من  �رشاٍع  حركة  خ�سّم  يف  ال�سي��سّي  ا�ستقالله  البلدان  بع�ص  ن�ل  املنطقة،  يف 
اأجل حريّة تقرير امل�سري والإمن�ء واعتم�د و�س�ئل جديدة يف تثبيت الهوّية. وقد 
تف�علت الكن�ئ�ص بع�سه� مع بع�ص وواأ�سهمت يف خلق وعٍي اإقليمّي اأّدى اإىل 
ولدة الهيئة امل�سّم�ة : احلركة امل�سيحّية لإمن�ء الك�راييب التي �سبق ولدة جمل�ص 
ج�نب  اإىل  الأ�س��سينّي  فرعيه�  اأحد  بعد  م�  يف  واأ�سبحت  الك�راييب  كن�ئ�ص 

الفرع الآخر اأي مكتب جتّدد الكن�ئ�ص.

الت�أمت اجلمعّية التي اأُعلن فيه� ت�أ�سي�ص جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب �سنة 1973 
يف مدينة  كينغ �ستون )جم�يك�(. وج�ء يف مقّدمة د�ستور هذا املجل�ص : " نحن 
نّتحد  ب�أن  ونلتزم  ب�مل�سيح،  م�سرتكة  دعوًة  ُدعين�  قد  الك�راييب  امل�سيحّيون يف 
الالهوتّي،  والت�س�ور  مًع�،  التفّكر وال�ستله�م  بهدف  اإقليمّية  كن�ئ�ص  يف �رشكة 
والتع�ون امل�سرتك يف مواجهة التحّدي�ت الن�جمة عن امل��سي ب�سبب اختالف 
اللغة واحل�س�رة والنتم�ء الجتم�عّي وب�سبب امل�س�ف�ت التي تفّرق بينن�. لذلك 
نويل اأمر تعزيز ال�سالم والإمن�ء الك�مل لأبن�ء �سعبن� اهتم�ًم� عميًق� وكذلك املط�لبة 
بتحقيق العدالة الجتم�عّية واحرتام كرامة كّل فرٍد. اإّنن� نلتزم ب�ل�سري مًع� ب�مل�سيح 

والت�س�رك بخرباتن� حّتى يرت�ّسخ ملكوت اهلل يف الع�مل.
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ميّثل جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب بكن�ئ�سه الإع�س�ء الواحدة والثالثني ب�قًة من 
ال�سعوب واحل�س�رة املنت�رشة يف جزر ومن�طق متتّد بني اأمريك� الو�سطى واجلنوبّية، 
والفرن�سّية،  والإنكليزيّة،  الهولندّية،  لغوّية:  جمموع�ٍت  اأربع  اإىل  تنتمي  والتي 
امل�رتينيك  وجزر  كوب�،  الفرن�سّية،  البلدان،الغوي�ن�  هذه  بني  ومن  والإ�سب�نّية. 
امل��سي  انق�س�م�ت  من  الرغم  وعلى  اأّنه  الكن�ئ�ص  هذه  وتعترب  ريكو.  وبورتو 
الك�راييبّية  الهوّيُة  الكن�ئ�ص  هذه  جتمع  لتزال  املوروثة،  العميق  ال�ستعم�رّي 
� اأّنه ل بّد من متييز اإرادة اهلل ب�س�أنه� انطالًق� من  دة، وتعترب اأي�سً الأ�سيلة واملوِحّ

هذه الهوّية، والعي�ص مبوجبه�.

�سّت  بني  من  موؤ�ّس�سٌة  ت�ريخيًّ�  هو  الذي  الك�راييب  كن�ئ�ص  جمل�ص  اإّن 
امل�سكونّية  الإقليمّية  الهيئة  هو  اإذ  بفرادٍة  يتمّتع  اإقليمّية،  م�سكونّية  موؤ�ّس�س�ت 
من  �ص   موؤ�سِّ كع�سٍو  الك�ثوليكّية  الكني�سة  فيه�  �س�ركت  التي  الع�مل  الأوىل يف 
خالل انتم�ء جمل�ص اأ�س�قفته� يف املنطقة اإىل هذه الهيئة. وقد مّت اعتم�د هذا الأمر 
الذي  اأمريك�   اأ�س�قفة  ل�سينود�ص  العري�سة  كنموذٍج م�سكويّن يف ن�ّص اخلطوط 
ُعقد �سنة 1997، يف الف�سل الذي يحمل عنوان " جم�لت ال�رشكة واأمن�طه�" 
الذي ج�ء فيه : " وتوجد جم�لٌت وا�سعة للحوار مع الكن�ئ�ص الأخرى كم� يبنّي 
ذلك العمل الذي حّققه اأ�س�قفة الك�راييب ب�إ�سه�مهم يف ت�أ�سي�ص هيئٍة م�سكونّية 

واحدة يف املنطقة") الق�سم الرابع، امل�ّدة 42(.

على مدى ثالٍث واأربعني �سنة، ق�مت الكن�ئ�ص الأع�س�ء يف جمل�ص كن�ئ�ص 
والإمن�ء  امل�سيحّية  والتن�سئة  الالهوت  جم�لت  يف  عديدة  مبب�دراٍت  الك�راييب 
وحقوق  الأ�رشّية،  واحلي�ة  واملراأة،  ب�ل�سب�ب  تخت�ّص  اأخرى  وق�س�ي�  املتك�مل 
الإن�س�ن والتوا�سل الجتم�عّي. ومن بني الأمور التي حّققه�، نذكر على �سبيل 
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 " اإند ك�ريبيت"3، واملجّلة الأ�سبوعّية  "كونت�كت  ت�أ�سي�ص �سبكة تلفزيون  املث�ل 
ك�ريبي�ن كونت�كت"44 وجمموعة الوث�ئق حول التن�سئة امل�سيحّية "ف��سني مي اإي 

بيبل"55 والتي تعني : اأعدَّ يل �سعًب�!

ال�سكل  على  اأهدافه  �سي�غة  الك�راييب  كن�ئ�ص  جمل�ص  اأع�د   ،1983 �سنة 
وب�لت�س�من  امل�سيح  اإرادة  وفق  الجتم�عّي  والتحّول  امل�سكونّية  "تعزيز   : الت�يل 
ا�سرتاتيجّية  مق�ربٍة  تطوير  على  املجل�ص  عمل  احلني،  ذلك  ومنذ  الفقراء".  مع 
واملع�سالت  القت�س�دّية  امل�س�ئل  من  للعديد  �س�ملة  وبرامج  تقدمي حلوٍل  وعلى 
مبر�ص  الكثريين  واإ�س�بة  املدقع،  الفقر  امل�س�ئل  هذه  اأهّم  ومن  الجتم�عّية. 
اإر�سهم الن�جم  فقدان املن�عة )الإيدز(، وجت�رة املخّدرات، واقتالع الن��ص من 
اأو عن  والبحث عن عمل  والعنف،  الطبيعّية،  ك�لكوارث  اأ�سب�ب خمتلفة،  عن 

م�ستقبٍل اأف�سل.

يراهن جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب على التزاٍم كن�سيٍّ اأعمق من قبل الكن�ئ�ص 
الأع�س�ء، وعلى تع�وٍن وثيٍق بني خمتلف املوؤ�ّس�س�ت والهيئ�ت و�سوًل اإىل النط�ق 
املحّلي. ومن بني اأبرز املب�درات التي يقوم عليه� برن�جمه، نذكر املب�درات الت�لية:

والعنف،  واملخدرات،  الإيدز،  مر�ص  ب�س�أن  ع�جلة  اإقليمّية  مب�دراٌت   -
رين.  والع�ئلة، والتغذية واملهجَّ

الفقر،  حمو  برامج  خالل  من  امل�ستدمي  والجتم�عّي  القت�س�دي  الإمن�ء   -
ومتويل امل�س�ريع، وال�ستعداد ملج�بهة الكوارث الطبيعّية.

Caribbeat and Contact .3
Caribbean Contact .4

Fashion Me a People .5
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احلوار  وتعزيز  وتبليغه  ال�سعب،  توعّية  خالل  من  والتوا�سل  اجلهوزّية   -
والتب�دل بني الفراد.

وتب�دل  الإقليمّي  الدمج  خالل  من  الثق�فّية  وال�سوؤون  الع�ملّية  العالق�ت   -
زي�رات التع��سد والت�س�من.

اإّن العمل على هذه امل�س�ئل ق�د جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب اإىل تع�وٍن وثيٍق بني 
املوؤ�ّس�س�ت احلكومّية يف املنطقة، ول �سّيم� مع م� ُيعرف ب�جلم�عة الك�راييبّية. 
املختلفة  املّتحدة  الأمم  هيئة  اأق�س�م  مع  املجل�ص  تع�ون  ال�سنوات،  مدى  وعلى 

وبع�ص حكوم�ت يف اأوروب� و�سم�ل امريك�.

ت�أ�سي�ص  اإىل  الك�راييب  كن�ئ�ص  جمل�ص  عمد  املب�درات،  هذه  اإىل  ب�لإ�س�فة 
منتدى اإقليمي ملج�ل�ص الكن�ئ�ص الوطنية تتالقى فيه الهيئ�ت واملج�ل�ص املحلّية 
 وتتب�دل اخلربات. وقد نّظم هذا املنتدى لق�ءه الأول �سنة 2001 حول مو�سوع :

"رمّنوا ترنيًم� جديًدا". 

يف ال�سنوات الأخرية، �سّددت اأم�نة �رّش جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب على اأ�س�ص 
العمل امل�سكويّن الالهوتّية وال�سعي اإىل تعزيز م�س�ألة ال�رشكة التي تراجع البحث 
حوله� بع�ص ال�سيء ب�سبب الرتكيز على �سوؤون اخلدمة والدي�كونّية تركيًزا كبرًيا. 
وقد مّت التف�ق على جتديد النق��ص يف امل�س�ئل املطروحة يف جلنة "اإمي�ن ونظ�م" 
يف جمل�ص الكن�ئ�ص الع�ملّي وعلى خلق جم�ٍل ملمثلي التق�ليد املختلفة )لهوتيني، 
اأع�س�ء الكلريو�ص، اأو غريهم...( كي يلتقوا يف جوٍّ اأخوّي بّن�ء. ويف �سبيل هذا 
الذي  �سنة 2014  واحلوار  للق�ء  الإقليمّي  الك�راييب  مركز  اإن�س�ء  مّت  الهدف، 
ج�ء ثمرة تع�ون املجل�ص مع الرهب�ن البندكتّيني يف دير �سيدة املنفى الذي ت�أ�س�ص 
ترينيداد. كم�  بندكتو�ص" يف جزيرة  القدي�ص  "جبل  ب��سم  قرٍن واملعروف  قبل 
تيزيه  جم�عة  مثل  اأخرى  م�سكونّية  بهيئ�ٍت  عالق�ته  توطيد  اإىل  املجل�ص  �سعى 
ي�سّهل  الذي  الع�ملّي  امل�سيحّي  للمنتدى  الإقليمّية  امل�سكونّية يف فرن�س�، والهيئة 
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� ب�جلم�ع�ت الإجنيلّية املنتمية اإىل التّي�ر اخلم�سينّي.  الت�س�ل خ�سو�سً

اإىل ج�نب جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب، توجد هيئ�ٌت وموؤ�ّس�س�ٌت اأخرى ذات 
ط�بع م�سكويّن نذكر منه� "معهد جزر الأنتيل الالهوتّي" يف جم�يك� والقريب 
من املعهد الك�ثوليكّي، ون�سري اإىل التع�ون املثمر بينهم�. كم� نذكر رابطة مع�هد 
والأنغليك�نّية  الإجنيلّية  الالهوت  مع�هد  ت�سّم  التي  الك�راييب  يف  الالهوت 

والك�ثوليكّية، ب�لإ�س�فة اإىل هيئ�ٍت م�سكونّية اأخرى ومع�هد لهوتّية.

يف معر�ص احلديث عن امل�سكونّية يف جزر الك�راييب، ل بّد من ذكر دور 
الق�ّص فيليب بوتر الذي لعب دوًرا يف احلركة امل�سكونّية الع�ملّية حني ك�ن اأمني 
ع�م جمل�ص الكن�ئ�ص الع�ملّي من �سنة 1972 اإىل �سنة 1984 وقد ا�ستهر مبح�ربته 
الث�ين  بول�ص  الب�ب� يوحن�  ق�م  اإفريقي�. ويف عهده،  العن�رشّي يف جنوب  للتمييز 
تطّور  على  كبرٌي  اأثر  له�  فك�ن  جنيف،  يف  الع�ملّي  الكن�ئ�ص  جمل�ص  مقّر  بزي�رة 

العالق�ت بني املجل�ص والكني�سة الك�ثوليكّية. 

الكن�ئ�ص  جمل�ص  اإىل  اليوم  تنتمي  الك�راييب  كن�ئ�ص  من  كني�سة  ع�رش  ثالثة 
الع�ملّي وهي ت�سّم حوايل اأربعة ع�رش مليون موؤمن.

اإعداد وثائق اأ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحينّي ل�سنة 2018
 اأعّدت الكن�ئ�ص يف جزر الك�راييب الوث�ئق والن�سو�ص الأولّية لالحتف�ل 
ب�أ�سبوع ال�سالة من اأجل وحدة امل�سيحّيني ل�سنة 2018. ب�إ�رشاف ال�سّيد كينيت 
ري�س�ردز، رئي�ص اأ�س�قفة كينغ�ستون الك�ثوليكّي، امل�سوؤول عن اللجنة امل�سكونّية 
يف جمل�ص اأ�س�قفة جزر الأنتيل، وال�سّيد جريار غران�دو، اأمني ع�م جمل�ص كن�ئ�ص 
الك�راييب، ت�سّكلت جلنٌة م�سكونّية من رج�ل ون�س�ء ق�مت ب�إعداد هذه الوث�ئق. 
ومن ثّم مّت عر�ص الن�سو�ص وال�سلوات والت�أّمالت املخت�رة على اللجنة الع�ملّية 
امل�سرتكة التي اأن�س�أه� املجل�ص احلربي لتعزيز وحدة امل�سيحّيني وجمل�ص الكن�ئ�ص 
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الع�ملّي امللتئمة من 3 اإىل 7 اأيلول – �سبتمرب 2016، يف مركز عم�و�ص يف مدينة 
ن��ّس�و )جزر الب�ه�م��ص(، فق�مت مبراجعته� واملوافقة عليه� واإقراره�. 

لقد ق�م اأع�س�ء اللجنة امل�سرتكة بزي�رة متحف العبوديّة والتحرير املق�م على 
ا�سم بومبي يف فوندي ه�و�ص )ب�ه�م��ص( مّم� اأت�ح لهم اأن يثنوا على جه�د �سعب 

�، وجزر الك�راييب عموًم�، يف �سبيل احلرّية. الب�ه�م��ص خ�سو�سً
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االحتفال امل�سكويّن
املقّدمة

قادرة" قديرٌة  رّب  يا  "ميينك 
                                                                  )خروج 15، 6(

الليتورجّي  الحتف�ل  بداية  يف  ُيو�سع  اأن  الك�راييبي  الإعداد  فريق  يقرتح 
ف�لكت�ب  الكني�سة.  يف  ب�رٍز  مك�ٍن  يف  معدنّية  �سال�سل  وثالث  مقّد�ص  كت�ٌب 
املقّد�ص له اعتب�ٌر خ��ّص يف حي�ة   كن�ئ�ص الك�راييب التي ا�سُتعبدت يف ت�رخه� 
وع�نت من فظ�ئع ال�ستعم�ر الذي نقل اإليه�، يف الوقت عينه الإمي�ن امل�سيحّي. 
لكّن الكت�ب املقّد�ص �س�ر يف اأيدي �سعوب هذه املنطقة املقهورة م�سدر تعزيٍة 
وحتّرٍر. اإّن دين�مّية النقالب هذه جعلت من الكت�ب املقّد�ص رمًزا عزيز القدرة 
قلب  للعي�ن يف  ظ�هٍر  بحجٍم  مقّد�ص  كت�ب  اأّن وجود  نرى  لذلك  ذاته.  بحّد 
اجلم�عة امل�سلّية اأمٌر يف غ�ية الأهمّية اأثن�ء هذا الحتف�ل لكي ُيت�ح للق�رئ اإعالن 
الكلمة. اأّم� ال�سال�سل فرمٌز معرّبٌ عن العبودّية وفقدان الكرامة والعن�رشّية. كم� 
ن� مع بع�ص. وين�سح  � اإىل قدرة اخلطيئة على قطع ال�رشكة مع اهلل وبع�سُ ترمز اأي�سً
الفريق الك�راييبّي ب��ستعم�ل �سال�سل حقيقّية من حديد اأثن�ء القي�م ب�سالة امل�س�حلة 
يف هذا الحتف�ل. واإن مل تتوّفر مثل هذه ال�سال�سل، فيمكن ا�ستعم�ل �سال�سل 
من نوٍع اآخر ذات ت�أثرٍي  منظور. وعلى اأّي ح�ٍل، ف�إن ال�سل�سلة الب�رشّية املعقودة 
امل�سرتك  العمل  ال�رشكة وعن  تعبرٍي جلّي عن روابط  مبث�بة  �ستكون  ال�سالة  اأثن�ء 
ملح�ربة ال�ستعم�ر احلديث و�سّتى اأ�سك�ل التعّدي على الكرامة الإن�س�نّية �سواٌء 
على �سعيد الأفراد اأم على �سعيد املوؤ�ّس�س�ت. ول بّد من دعوة جميع احل��رشين 

اإىل امل�س�ركة يف هذا الأمر لأّنه جزٌء من الحتف�ل.



24

رتبة االحتفال امل�سكويّن

 ن�سيد الدخول
ُيو�سع  املقّد�ص.  الكت�ب  يتقّدمه ح�مل  الكني�سة  اإىل  بزيّ�ٍح  يدخل املحتفل وم�س�عدوه 

ة املعّدة و�سط اجلم�عة حيث يتّم اإعالن القراءات. الكت�ب املقّد�ص على املن�سّ

كلمة ال�ستقبال والفتتاح
مع  القد�ص  الروح  و�رشكة  الآب  اهلل  وحمّبة  امل�سيح  ي�سوع  رّبن�  نعمة  املحتفل: 

جميعكم

ومع روحك. ال�سعب: 

اأيه� الأحّبة، ه� نحن نلتقي اليوم لل�سالة من اأجل الوحدة. فلن�سكر  املحتفل: 
الرّب على تراث اإمي�نن� امل�سيحّي وعلى فعل اخلال�ص الذي حّققه لن� 

يف الت�ريخ.

وحدة  اأجل  من  ال�سالة  ن�سو�ص  الك�راييب  جزر  كن�ئ�ص  اأعّدت  لقد 
فقد  ب�ملتن�ق�س�ت.  مليٌء  املنطقة  هذه  يف  امل�سيحّية  ت�ريخ  واإّن  امل�سيحّيني. 
ا�ستخدم امل�ستعمرون الكت�ب املقّد�ص لتربير اإخ�س�عهم الق�رّشي ل�سعوب املنطقة 
وال�سني.  والهند  اإفريقي�  من  ترحيله�  مّت  التي  ال�سعوب  من  وغريهم  الأ�سيلني 
غري  العمل  �رشوط  �سح�ي�  وك�نوا  وا�ستعبدوا،  اعتقلوا  اأبيدوا،  منهم  الكثريون 
الع�دل. ويف الوقت عينه، ك�ن الكت�ب املقد�ص نف�سه م�سدر عزاٍء وحتّرٍر للكثري 
يحمل  املقّد�ص  الكت�ب  يزال  ول  ال�ستعم�ر.  نري  وقعوا حتت  الذين  الن��ص  من 
يف  التفكّر  على  الك�راييب  اأهل  ويحّث  احل��رشة،  اأي�من�  يف  والتحّرر،  العزاء 
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اأحوالهم احل�لّية التي ل تزال ت�سيء اإىل الكرامة الإن�س�نّية واإىل نوعّية حي�تهم. 
اجلديد  وال�رشكة  احلّب  رابط  يربطن�  اأيدين�،  من  العبودّية  �سال�سل  ت�سقط  وفيم� 
الكن�ئ�ص  ت�سّلي  اأجله�  من  التي  الوحدة  عن  للتعبري  الب�رشيّة  الع�ئلة  يف  ويعتلن 

جميًع�.

ا�ستدعاء الروح القد�س

ب�ل�رشكة مع امل�سيحّيني يف جزر الك�راييب، فلن�س�أل الروح القد�ص اأن  املحتفل: 
ميالأ قلوبن� لكي ن�سّلي مًع� لأجل وحدة الكني�سة. وّحدن� ي� رّب برب�ط 

الوحدة.

تعال اأيها الروح القد�س  ال�سعب: 

وعّلمن� اأن ن�سّلي. املحتفل: 

تعال اأيها الروح القد�س ال�سعب: 

وحّررن� من عبودّية اخلطيئة املحتفل: 

تعال اأيها الروح القد�س ال�سعب: 

وكن لن� عوًن� يف �سعفن� املحتفل: 

تعال اأيها الروح القد�س  ال�سعب: 

وجّددن� نحن الأبن�ء املحتفل: 

تعال اأيها الروح القد�س ال�سعب: 
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ن�سيد حمد ومتجيد

�سالة من اأجل امل�ساحلة

اهلل،  رحمة  فلن�س�أل  ب�خلوف.  لالحتم�ء  العبودية  روح  ننْل  مل  نحن  املحتفل: 

واثقني بقدرة ميني اهلل اخلال�سّية.

يتقّدم ثالثة اأ�سخ��ٍص من اجلم�عة يحمل كل منهم �سل�سلًة. وبعد كل طلبة من   
الطلب�ت والرّد عليه� بعب�رة "كريي�لي�سون" اأو "ي� رب ارحم"، ُيلقي واحٌد منهم 

ال�سل�سلة التي بني يديه على الأر�ص. 

الطلبة الأوىل  -

حّررن� ي� رّب من كل الأطر واملوؤ�ّس�س�ت التي ت�سّوه الكرامة الإن�س�نّية وتقود 

اإىل اأ�سك�ل جديدة من العبوديّة.

ال�سعب : كريي�لي�سون

الطلبة الثانية  -

حّررن� ي� رّب من القرارات والأفع�ل التي توؤول ب�إخوتن� واأخواتن� اإىل مع�ن�ة 

الفقر والتهمي�ص والتمييز العن�رشّي.

ال�سعب : كريي�لي�سون
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الطلبة الثالثة  -
حّررن� ي� رّب من اخلوف وال�سّك اللذين يبعدانن� بع�سن� عن بع�ص وي�سع�ن 

حدوًدا للرج�ء وال�سف�ء.

كريي�لي�سون ال�سعب : 

الرّب قوتن� وعّزتن�، اإّنه خال�سن�. فليقدن�، هو الذي ا�سرتان� من لعنة  املحتفل : 
اخلطيئة، اإىل بيته املقّد�ص. 

اآمني. ال�سعب :  

اإعالن كلمة اهلل 
حّررن� ي� رّب من ظلم الن��ص املحتفل  : 

فنحفظ و�س�ي�ك ال�سعب : 

لي�صء وجهك على عبيدك املحتفل  : 

عّلمن� و�س�ي�ك ) راجع املزمور 119، 135-134( ال�سعب : 

قراءٌة اأوىل من �سفر اخلروج )15، 21-1(
ن�سيد الن�رس

: ف�أن�سَد مو�سى وَبنو اإِ�رشائيَل هذا الن�سيَد للربِّ

»اأُن�سُد للربِّ َجلَّ َجالُلُه.

اخَليُل وُفر�س�ُنه� رم�ُهم يف البحِر

تي وت�سبيحي. الربُّ ِعزَّ
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ني. ج�َء َفَخلَّ�سَ

اأمدُحُه فهَو اإلهي.

اإلُه اآب�ئي تع�ىَل.

الربُّ �سيُد احلروِب.

الربُّ ا�سُمُه.

مركب�ُت ِفرَعوَن وُجنوُدُه

اأخف�ُهم يف البحِر.

ِنخبُة قّواِدِه اأغرَقُهم.

يف البحِر الأحمِر

تُهم مي�ُه اللُّجِج، غطَّ

َفَهَبطوا يف الأعم�ِق ك�حِلج�رِة.

َمتوا ك�حلج�َرِة. وبعَظمِة ذراِعَك �سَ

، ليعرُبْ �سعُبَك ي� ربُّ

�سعُبَك الذي اقتنيَتُه.

جتيُء بِهم فتغِر�ُسُهم

يف جَبِل ُمْلِكَك، يف مو�سٍع اأقمَتُه

َم�سِكًن� لَك ي� ربُّ

وَمقِد�ًس� هيَّ�أَْتُه َيداَك.

الربُّ مَيِلُك اإىل الأبِد«.
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وَبينم� َخيُل ِفرَعوَن وَمركب�ُتُه وُفر�س�ُنُه تدُخُل البحَر، َردَّ الربُّ عَليِهم مي�َهُه، 
� َبنو اإِ�رشائيَل ف�س�روا على الأر�ِص الي�ب�سِة يف و�َسِط البحِر. واأمَّ

واأخَذت مرمُي النَّبيُة اأخُت هروَن ُدفًّ� يف َيِده�، وَخرجِت النِّ�س�ُء كلُُّهنَّ وراَءه� 
بُدفوٍف ورق�ٍص. فغنَّت لهنَّ مرمُي:

دوا للربِّ َجلَّ َجالُله. »اأَن�سِ

اخَليُل وُفر�س�ُنه� رم�ُهم يف البحِر«

اإ�سمعوا فتخل�سوا القارئ: 

ال�سكر للرّب ال�سعب: 

ترنيم املزمور 118، الآيات 5-7 و24-13
الالزمة : احمدوا الرّب ف�إّنه �س�لح، لأّن اإىل الأبد حمّبته

يِق َدَعوُت الربَّ ِمَن ال�سِّ
ف��ْسَتج�َب واأفَرَج عنِّي.
الربُّ ُمعنٌي فال اأخ�ُف،
ف�لإن�س�ُن م�ذا يفَعُل يل؟

الربُّ معي وهَو ن�سريي،
ني. ف�أرى َهزميَة َمْن ُيبِغ�سُ

َدَفعوين َدْفًع� لأ�سُقَط،
َين. لِكنَّ الربَّ َن�رشَ
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اأَُرتُِّل للربِّ العزيِز،
فهَو خال�ٌص يل.

هِذِه َترنيمُة اخلال�ِص
يقنَي: دِّ يف خي�ِم ال�سِّ

»مَينُي الربِّ ُمقَتِدَرٌة«.
ل اأموُت بل اأحي�

. ُث ِب�أعم�ِل الربِّ واأَُحدِّ
ُدين َيعُظني الربُّ وُير�سِ

لُِّمني اإىل املوِت. ول ُي�سَ
يقنَي، دِّ اإفَتحوا يل اأبواَب ال�سِّ

. ف�أدُخَل واأحَمَد الربَّ
. هَي اأبواٌب اإىل الربِّ

يقوَن. دِّ وفيه� َيدُخُل ال�سِّ
اأحَمُدَك لأنََّك اأَعنَتني

.� وُكنَت يل خال�سً
ُه الَبنَّ�وؤوَن احَلَجُر الذي َرَف�سَ

اِوَيِة. �س�َر راأ�َص الزَّ
ِمْن ِعنِد الربِّ ك�َن ذِلَك.
وهَو عجيٌب يف عيوِنن�.

، َنَعُه الربُّ هذا يوٌم �سَ
فلَنبَتِهْج ونفَرْح بِه.



31

قراءٌة ثانية من ر�سالة بول�س الر�سول اإىل اأهل رومة )8، 27-12(
ِد.  ِد حتى َنحي� َحي�َة اجل�سَ فَنحُن ي� اإخَوتي عَلين� َحقٌّ واِجٌب، ولِكْن ل ِللج�سَ
َتحيوَن.  ِد ف�سَ وِح اأعم�َل اجل�سَ � اإذا اأَمتُّم ب�لرُّ ِد َتوتوَن، واأمَّ ف�إذا َحييُتم حي�َة اجل�سَ
ل  ِنلُتموُه  الذي  وَح  الرُّ لأنَّ  اهلِل،  اأبن�ُء  جميًع�  ُهْم  اهلِل  ُروُح  َيقوُدُهم  والذيَن 
ُكم اإىل اخَلوِف، بل َيجَعُلُكم اأبن�َء اهلِل وِبه َن�رُشُخ اإىل اهلِل: »اأَيُّه�  َي�سَتعِبُدُكم وَيُردُّ
اهلِل،  اأبن�َء  ُدمن�  اهلِل. وم�  اأبن�ُء  اأنَّن�  اأرواِحن�  مَع  َي�سَهُد  وُح  الرُّ اأب�ن�«. وهذا  الآُب 
ِلُن�س�ِرَكُه  فَنحُن الوَرَثُة: َوَرَثُة اهلِل و�رُشك�ُء املَ�سيِح يف املرياِث، ُن�س�ِرُكه يف اآلِمِه 

� يف جَمِدِه. اأي�سً

ني� ل ُتوازي املَجَد الذي �َسيْظَهُر فين�. ف�خَلليَقُة  واأرى اأنَّ اآلَمن� يف هِذِه الدُّ
َبْل  ب�إراَدِته�،  ِللب�ِطِل  ُخ�سوُعه�  ك�َن  وم�  اهلِل.  اأبن�ِء  ُظهوَر  رِب  ال�سَّ ِبف�ِرِغ  َتنَتِظُر 
ِمْن  ُر  �َسَتَتَحرَّ ذاُته�  ِهَي  اأنَّه�  ج�ُء  الرَّ َله�  َبِقَي  ذِلَك  ومَع  َعه�.  اأخ�سَ الذي  ب�إرادِة 
اخَلليقَة  اأنَّ  َنعَلُم  فَنحُن  وجَمِدِهم.  يِتِهم  ُحرِّ يف  اهلِل  اأبن�َء  لُت�س�ِرَك  الَف�س�ِد  ُعبوِديَِّة 
ُكلَّه� َتِئنُّ حتى اليوم ِمْن ِمثِل اأوج�ِع الِولَدِة. وم� هَي َوحَده�، َبْل َنْحُن الذيَن َلن� 
ن� ُمنَتظريَن ِمَن اهلل التََّبّني وافِتداَء اأج�س�ِدن�*.  وِح َنِئنُّ يف اأعم�ِق ُنفو�سِ ب�كوَرُة الرُّ
ج�َء املَنظوَر ل يكوُن َرج�ًء، وكيَف َيرجو  ن�. ولِكنَّ الرَّ ج�ِء ك�َن َخال�سُ َففي الرَّ

رْبِ َننَتِظُره. � اإذا ُكّن� َنرجو م� ل َننُظُره، َفِب�ل�سَّ الإن�س�ُن م� َينُظُره؟ اأمَّ

عِفن�. فَنحُن ل َنعِرُف كيَف ُن�سلِّي كم� َيجُب،  � ِلَنجَدِة �سُ وُح اأي�سً وَيجيُء الرُّ
ُف. واهلُل الذي يرى م� يف الُقلوِب  وَح َي�سَفُع َلن� ِعنَد اهلِل ب�أّن�ٍت ل ُتو�سَ ولِكنَّ الرُّ

ي�سنَي ِب� ُيواِفُق َم�سيَئَته. وُح، وكيَف اأنَُّه َي�سَفُع ِللِقدِّ َيعِرُف م� ُيريُدُه الرُّ
اإ�سمعوا فتخل�سوا القارئ  : 

ال�سكر للرّب ال�سعب : 

ترنيمة هللوي�
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 قراءٌة من اإجنيل القدي�س مرق�س الب�سري ) 5، 43-21(
ال�ّس�ِطِئ  على  َحوَلُه  َع  فتَجمَّ املُق�ِبِل،  ال�ّس�ِطِئ  اإىل  الق�ِرِب  َي�سوُع يف  وعرَبَ 
� راأى َي�سوَع وَقَع  ُجمهوٌر كبرٌي. وج�َء رُجٌل ِمْن ُروؤ�س�ِء املَجمِع ا�سُمُه ي�يُر�ُص. فلمَّ
غريُة على ِفرا�ِص املوِت! َتع�َل  اإليِه كثرًيا ِبقوِلِه: »ابَنتي ال�سَّ َل  على َقدَميِه، َوتَو�سَّ
ْع يَدَك عَليه�، فَت�سفى وحَتي�!« فذَهَب َمَعُه وَتِبَعُه َجمٌع كبرٌي َيزحُمُه ِمْن ُكلِّ  و�سَ

ج�ِنٍب.

اأِطّب�ُء  ه�  ع�جَلَ �سَنًة،  َع�رْشََة  اثَنتي  ِمِن  ِم  الدَّ ِبَنْزِف  ُم�س�َبٌة  امَراأٌة  ُهن�َك  وك�َنت 
كثريوَن، واأنَفَقت ُكلَّ م� مَتِلُك، فم� ا�سَتف�َدت �سيًئ�، ل بل �س�َرت ِمْن �َسيٍِّئ اإىل 
ت َثوَبُه،  � �َسِمَعت ب�أخب�ِر َي�سوَع، دَخَلت َبنَي اجُلموِع ِمْن َخلٍف َومَلَ�سَ اأ�سواأَ. فلمَّ
ه�: »يْكفي اأن اأمل�َص ثي�َبُه لأُ�سفى«. ف�نَقَطَع َنْزُف دِمه� يف  لأنَّه� ق�َلت يف َنْف�سِ

ت يف ِج�سِمه� اأَنَّه� �ُسِفَيت ِمْن داِئه�. احل�ِل، واأَح�سَّ

ٍة َخرَجت ِمنُه. ف�لَتفَت اإىل اجُلموِع وق�َل: »َمْن  و�سَعَر َي�سوُع يف احل�ِل ِبُقوَّ
مَلَ�َص ثي�بي؟« 

ولِكنَُّه  مَلَ�سني؟«  َمْن  وَت�س�أُل:  َيزَحموَنَك  الّن��َص  »َترى  تالميُذُه:  َله  فق�َل 
جَرى  مِب�  ِلِعلِمه�  وارَتَعَبت  املَراأُة  وخ�َفِت  ذِلَك.  َفَعَلت  التي  لرَيى  َحوَلُه  َنَظَر 
اإمي�ُنِك  ابنتي  له�: »ي�  فق�َل  ُكلِّه�.  ب�حلقيقِة  َله واأخرَبتُه  له�، فج�َءت و�َسجَدت 

�َسف�ِك*«. ف�ذَهبي ِب�سالٍم، وَتع�يَف ِمْن داِئِك.

َيقولوَن: »م�َتِت  املَجمِع  َرئي�ِص  داِر  ِمْن  َل ِرج�ٌل  يتكلَُّم و�سَ َي�سوُع  َوَبيَنم� 
ِلرئي�ِص  وق�َل  كالَمُهم،  َي�سوُع  فَتج�َهَل  املُعلِِّم«.  اإزع�ِج  اإىل  ح�َجَة  فال  ابنُتَك، 
ُبطُر�َص  اإلَّ  ُيراِفَقُه  اأْن  لأَحٍد  اأَِذَن  وم�  ُتوؤِمَن«.  اأن  يكفي  َتخْف،  »ل  املَجمِع: 
لوا اإىل داِر َرئي�ِص املَجَمِع، راأى َي�سوُع  وَيعقوَب ويوحنَّ� اأخ� َيعقوَب. وملَّ� و�سَ
وَن َوَتبكوَن؟ م�  جُّ جيَج وُبك�َء الّن��ِص وَعويَلُهم. َفَدَخَل وق�َل لُهم: »مِل�ذا َت�سِ ال�سَّ
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ب�أبي  ِحكوا عَليِه، ف�أخَرَجُهم َجميًع�، ودَخَل  ن�ِئمٌة!« ف�سَ لِكنَّه�  ِبيَُّة،  ال�سَّ م�َتِت 
بيَُّة. ه� والذيَن ك�نوا مَعُه اإىل َحيُث ك�َنِت ال�سَّ ِبيَِّة واأُمِّ ال�سَّ

ُقومي!«  َلِك:  اأقوُل  بيَُّة  �سَ »ي�  اأْي  ُقوم*!«  »َطِليث�  له�:  وق�َل  ِبَيِده�  ف�أَخَذ 
بوا  فق�َمْت يف احل�ِل واأخَذْت مَت�سي، وك�َنِت ابنَة اثَنَتي َع�رْشََة �َسَنًة، يف احل�ِل َتَعجَّ
ٍة اأْن ل َيعَلَم اأَحٌد مِب� حَدَث، واأمَرُهم اأْن ُيطِعموه�. دَّ كثرًيا. ف�أو�س�ُهم َي�سوُع ِب�سِ

القارئ  : اإ�سمعوا فتخل�سوا

ال�سعب : ال�سكر للرّب

العظة

 ترنيمة
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قانون الإميان النيقاوّي-الق�سطنطينّي 
)وفق الن�ّص املوّحد الذي اأقّره جمل�ص كن�ئ�ص ال�رشق الأو�سط(

نوؤمن باإلٍه واحٍد الآب، �سابط الكّل، خالق ال�سماء والأر�س، كلِّ ما يرى 
وما ل يُرى.

كلِّ  قبل  الآب  من  املولود  الوحيد،  اهلل  اإبن  امل�سيح،  ي�سوع  واحٍد  وبربٍّ 
الدهور، نوٍر من نور، اإلٍه حقٍّ من اإلٍه حّق، مولوٍد غري خملوق، له اجلوهُر نف�ُسه 
مع الآب، الذي به كان كلُّ �سيء، ذاك الذي من اأجلنا نحن الب�رس ومن اأجل 
ا بالروح القد�س من مرمي العذراء،  َد متاأنِّ�سٍ خال�سنا، نزل من ال�سماوات، وجت�سَّ
ِلَب عنّا يف عهد بيالط�س بنطيو�س، وتاأّل وُقرب، وقام يف اليوم الثالث كما  و�سُ
يف الكتب، و�سِعد اإىل ال�سماوات، وجل�س عن ميني الآب، ويجيُء مبجٍد ليدين 

الأحياء والأموات، ولن يكون ملُلِكه نهاية.

ِد مع  وبالروح القد�س الربِّ املحيي، املنبِثق من الآب، امل�سجوِد له واملمجَّ
ر�سوليّة.  جامعٍة،  مقّد�سٍة،  واحدٍة،  وبكني�سٍة  بالأنبياء.  الناطِق  والبن،  الآب 
الدهر  وحياَة  املوتى،  قيامة  وننتظر  اخلطايا،  ملغفرة  واحدة  مبعموديٍّة  ونعرتُف 

الآتي. اآمني. 

�سالة ابتهاٍل وطلب
املحتفل : فلن�سكر الرّب على خال�سه لن� من عبودّية اخلطيئة ولن�سع بني يديه 
رج�ءن� : فلن�س�أله اأن يحّطم القيود التي تقّيدن� وليوّحدن� برب�ط احلّب وال�رشكة.
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 قارئ 1

اإله اخلروج، لقد قدت ال�سعب عرب مي�ه البحر الأحمر وخّل�سته.  ي�   -

كْن معن� واأعتقن� من كل اأ�سك�ل العبودّية ومن كل م� ي�سيء اإىل الكرامة 

الإن�س�نّية.

 ال�سعب : امدد يا رّب ميينك واأحيينا.

 قارئ 2

ي� اإله كّل خري، بغزارة جودتك تلّبي لن� ح�ج�تن�. كن معن� واأعطن� اأن   -

نتج�وز اأن�نّيتن� وبخلن�، واأعطن� ال�سج�عة لنكون اأداة عدالٍة يف الع�مل.

 ال�سعب : امدد يا رّب ميينك واأحيينا.

 قارئ 3

ب�مل�سيح. كن معن�  اإله احلّب، لقد خلقتن� على �سورتك وخّل�ستن�  ي�   -

وهب لن� القدرة على حمّبة القريب وا�ستقب�ل الغريب.

  ال�سعب : امدد يا رّب ميينك واأحيينا. 
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قارئ4
عندم�  حّتى  معن�  اأقمته  الذي  لعهدك  اأميًن�  كنت  لقد  ال�سالم،  اإله  ي�   -
روًح�  فين�  واخلق  معن�  كن  ب�مل�سيح.  و�س�حلتن�  اأم�نتك،  عن  تخّلين� 

جديًدا وطّهر قلوبن� حّتى نتخّلى عن العنف ونكون دع�ة �سالٍم.

ال�سعب : امدد يا رّب ميينك واأحيينا. 

قارئ 5 

اأن  امل�سيح اخرتت  بي�سوع  لكّنك  الكّل،  ال�س�بط  اأنت  املجد،  اإله  ي�   -
تعي�ص يف كنف ع�ئلٍة ب�رشّية. ومبي�ه املعمودّية، تبّنيتن� اإخوًة واأبن�ء لك. 
املجتمعّية  ومل�سوؤولّي�تن�  الع�ئلّية  لعهودن�  الأم�نة  لن�  وهب  معن�  كن 

واأعطن� اأن نوّطد عرى ال�رشكة مع اإخوتن� واأخواتن� ب�مل�سيح. 

  ال�سعب : امدد يا رّب ميينك واأحيينا.

قارئ 6 

ن�  اأيه� الأله الواحد املثلث الأق�نيم ، ب�مل�سيح جعلتن� نّتحد بك وبع�سُ  -
من  حّررن�  وتعزيته  القّدو�ص  روحك  وبقّوة  معن�،  كن  بع�ص.  مع 
الأن�نّية والتب�هي واخلوف الذي يحول دون البحث بكّل قدرتن� عن 

وحدة كني�ستك الت�ّمة واملنظورة.  

  ال�سعب : امدد يا رّب ميينك واأحيينا.
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ال�سالة الربيّة 
امل�سيح  بحّب  بل  ب�ل�سال�سل،  ل  مًع�،  الأبدي  لن�سِبْك  الإخوة،  اأيه�  املحتفل : 
ي�سوع،  الرّب  اإّي�ه�  عّلمن�  التي  ال�سالة  مًع�  ِل  ولن�سّ يوّحدن�،  الذي 

)وفق الن�ّص املوّحد الذي اأقّره جمل�ص كن�ئ�ص ال�رشق الأو�سط( :

اأبانا الذي يف ال�سماوات، 

ليتقّد�س ا�سُمك، 

لياأِْت ملكوتُك،

لتكْن م�سيئتُك، 

كما يف ال�سماء كذلك على الأر�س.

خبزنَا ال�رسوريَّ للحياة اأعِطنا اليوم.

واغِفر لنا ذنوبَنا، 

ا للُمذنبني اإلينا. كما نغفُر نحن اأي�سً

ول تُدِخلنا يف جتربٍة، لكن جنِّنا من ال�رسّير.

لأّن لك امللك والقدرة واملجد، اإىل الأبد. اآمني.
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       بعد ال�سالة الربّية، ُيبقي املوؤمنون اأيديهم م�سبوكًة ويرمّنون مًع� ترنيمًة 
للتعبري عن وحدتهم.

       ثّم يتب�دلون ال�سالم فيم� بينهم. 

ختام ال�سالة والإر�سال
بعد اأن خّل�سن� اهلل بيمينه القديرة ووّحدن� يف ج�سد امل�سيح الواحد،   املحتفل : 

فلنم�ِص بقّوة الروح القد�ص.

روح الرّب علين� لأّنه اخت�رن� واأر�سلن� لنحمل الب�رشى ال�س�ّرة للفقراء،  ال�سعب : 
للمظلومني،  والإعت�ق  للعمي�ن،  والنظر  للم�أ�سورين،  احلرّية  ونعلن 

ولنعلن �سنة للرّب. اآمني! هللوي�

ترنيمة اخلتام
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الن�س����و�ص
والت���اأّم���الت ال��روح��ّي���ة

وال�س�ل�����وات
ط����وال االأ�س���ب���وع
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ال���ي���وم االأول

ا كنتم غرباء يف اأر�س م�رس وحتبّون الغريب لأنّكم اأنتم اأي�سً

لويون 19، 33-34 : وحتّب الغريب امله�جر كنف�سك
املزمور 146 : اهلل يحمي الغرب�ء

عربانّيون 13، 1-3 : ومنهم من ا�ستقبل املالئكة دون اأن يعرف
مّتى 25، 31-46 : كنت غريًب� واآويتموين

بدوره�  ا�ستقبلت  املنطقة،  يف  م�ستقّلة  دولٍة  اأّول  ه�يتي  اأ�سبحت  اأن  بعد 
امل��سية،  الأخرية  ال�سنوات  ويف  احلرّية.  عن  يبحثون  وهم  ا�ستعبدوا   � اأ�سخ��سً
امل�لّية  ال�س�ئقة  ب�سبب  بالدهم  مغ�درة  اإىل  اله�يتّيون  البالد  اأهل  بع�ص  ا�سطر 
ال�سعبة، واإىل القي�م ب�أ�سف�ر حمفوفة ب�لأخط�ر اآملني ب�حل�سول على حي�ٍة اأف�سل. 
ق�م  وقد  ق�نونّية.  وبحواجز  مع�دية  مبواقف  الأحي�ن  بع�ص  ُقوبلوا يف  ولكّنهم 
جمل�ص كن�ئ�ص الك�راييب ببع�ص املب�درات واللتزام�ت يف �سبيل توعية البلدان 

التي حتّد اأو حترم اله�يتّيني امله�جرين من حقوق املواطنة.

التاأّمل حول ن�ّس الكتاب املقّد�س
اإّن تذّكر م� ع��سه اأبن�ء �سعب العهد القدمي يف م�رش، حيث ُعوملوا كغرب�ء، 
اأبن�ء ال�سعب للغرب�ء بينهم.  اأمٌر اأ�س��سّي يف تعليم ال�رشيعة التي تق�سي ب��ستقب�ل 
واإّن ذكرى منف�هم ل بّد واأن حتّثهم على ال�سعور مع املنفّيني والغرب�ء يف اأيّ�من� 
احل��رشة، والت�س�من معهم. وكم� ك�ن الأمر ب�لن�سبة اإىل ال�سعب العربايّن، يرتافق 
اختب�رن� امل�سيحّي امل�سرتك لعمل اهلل اخلال�سّي بذكرى املنفى والتغّرب، مبعنى 
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ونت�ئج  مع�ين  معه�  حتمل  امل�سيحّية  الذكرى  هذه  وملكوته.  اهلل  عن  البتع�د 
اأخالقّية. لقد اأع�د اهلل لن� كرامتن� ب�مل�سيح وجعلن� م�ستوطني امللكوت، ل ب�سبب 
على  الت�رّشف  اإىل  مدعّوون  نحن  لذلك  لن�.  املّج�ين  حّبه  وفق  بل  ا�ستحق�قن�، 
مث�له بحريّة حتّثن� املحّبة امل�سيحّية التي هي املحّبة على مث�ل الآب، اأي ب�لعرتاف 

بكرامة الآخر واحرتامه� ا�سه�ًم� يف �سف�ء جراح الع�ئلة الب�رشيّة.

�سالة
اأيه� الإله الأزيّل،

ي� من ل تنتمي اإىل ح�س�رٍة م� اأو بلٍد م�، بل اأنت ربُّ اجلميع الذي يطلب 
مّن� اأن ن�ستقبل الغريب بينن�. 

بروحك القّدو�ص، هب لن� اأن نعي�ص اإخوًة واأخواٍت ي�ستقبلون كّل اإن�س�ٍن 
ب��سمك ويحّققون عدالة ملكوتك. ن�س�ألك ب��سم رّبن� ي�سوع امل�سيح. اآمني

 يد اهلل تزرع ال�سالم والأمل واحلريّة.

 اأبن�وؤه يقبلون من كل حدٍب و�سوب،

وميني اهلل توّحد اجلميع.
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ال��ي���وم ال��ث��ان���ي

ل كعبٍد بل كاأٍخ حمبوٍب

 تكوين 1، 26-28 : وخلق اهلل الإن�س�ن على �سورته
املزمور الع��رش، 1-10 : مل�ذا تبقى ي� رّب بعيًدا؟

 فيلمون : لي�ص بعد كعبٍد، بل اأف�سل من ذلك، ك�أٍخ حمبوٍب
 لوق� 10، 25-37 : مثل ال�س�مرّي الرحيم

ال�سح�ي�،  م�سري  ُيف�سي  حيث  لال�ستعب�د  ع�رشّي  منٌط  ب�لب�رش  املت�جرة  اإّن 
واملت�جرة  الأطف�ل  وعم�لة  الدع�رة  �سبك�ت  اإىل  وب�لحتي�ل،  ال�سغط  حتت 
ا ع�مليًّ�  ب�لأع�س�ء الب�رشيّة ملنفعة    امل�ستغّلني. اإّن هذه التج�رة ب�ملاليني بلغت حدًّ
الك�راييب  امل�سلحة يف  الكن�ئ�ص  واإّن  الك�راييب.  مع�سلًة يف   ت�سّكل  وب�تت 
ت�سّم جهوده� اإىل جهود جمل�ص الإر�س�لي�ت الع�ملّي وجمل�ص الك�راييب واأمريك� 
ال�سم�لّية الإر�س�يّل يف �سبيل م�س�عدة  اجلم�ع�ت امل�سيحّية على و�سع حّد لآفة 

الجّت�ر ب�لب�رّش.

تاأّمل
 اإّن الأمر الأول الذي يعّلمن� اإيّ�ه الكت�ب املقّد�ص حول اهلل هو اأّن اهلل خلق 
الإن�س�ن على �سوربته. ولكّن هذه احلقيقة العميقة والرائعة قد  اأُ�سيبت ب�لبهت�ن 
املث�ل،  �سبيل  على  الروم�نّية،  الإمرباطوريّة  زمن  يف  الع�سور.  عرب  والنكران 
حتّدى  حني  خمتلًف�  اعتالًن�  اعتلنت  الإجنيل  ر�س�لة  لكّن  العبيد.  كرامة  انُتِهكت 
الرّب ي�سوع القوانني والع�دات الجتم�عّية التي حتّط من كرامة ال�س�مريّني. لقد 
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اعترب ال�س�مرّي قريًب� للرجل الذي وقع �سحّية الل�سو�ص على طريق اأريح�، قريًب� 
ينبغي اأن نحّبه وفق ال�رشيعة.ب�لإ�س�فة اإىل اأّن بول�ص الر�سول، املتحّلي ب�سج�عة 
اأوني�سمو�ص ك�أٍخ حمبوٍب وتخّطى حدود  ال�س�بق  العبد  ب�مل�سيح، خ�طب  اإمي�نه 
القواعد والع�دات ال�س�ئدة يف املجتمع للت�أكيد على كرامة اأوني�سمو�ص الب�رشيّة.

 اإن من يريد اأن يحّب حمّبًة م�سيحّية، ل بّد واأن يحّب ب�سج�عٍة واأن يتجّراأ 
على تخّطي احلدود والعرتاف بكرامة الآخرين امل�س�وية لكرامته. وعلى مث�ل 
بول�ص الر�سول، ل بّد للم�سيحّيني من اأن »يكونوا اأحراًرا ب�مل�سيح » ليعرتفوا مًع� 
بو�سوٍح اأّن �سح�ي� الجّت�ر ب�لب�رش هم اأقرب�وؤهم واإخوتهم واأخواتهم املحبوبون، 

واأن يوّحدوا جهودهم لإزالة ال�ستبع�د ب�أ�سك�لة احلديثة.

�سالة
ي� اإله كّل نعمة، اقرتب من �سح�ي� الجّت�ر ب�لب�رش واأظهر لهم اأّنك ترى بوؤ�سهم 
وال�سج�عة،  ب�لت�س�من  تّتحد  اأن  كني�ستك  اأعِط  ا�ستغ�ثتهم.  اإىل �رشاخ  وت�سغي 
واأن ت�سعى لأجل حلول ذلك اليوم الذي ل ُي�ستغّل فيه اإن�س�ٌن، وحيث يكون 
اأن  الق�در  الث�لوث  ب��سم  نطلب  وال�سالم.  الكرامة  يف  ب�لعي�ص  اأحراًرا  اجلميع 

يحّقق اأكرث مّم� ميكنن� اأن ن�س�أل اأو نت�سّور. اآمني

يد اهلل تقيم من على الأر�ص واحًدا واحًدا اأولئك الذين �سقطوا.

كلٌّ منهم معروًف ول اأحد �س�ئٌع

جميعهم خّل�ستهم ميني اهلل. 
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 ال��ي���وم ال��ث��ال��ث 

 اإن اأج�سادكم هي هياكل الروح القد�س

خروج 3، 4-10 : اهلل يحّرر امل�ستعبدين
املزمور 24، 1-6 : اأيّه� الرّب، نحن �سعبك ونبحث عن وجهك

1 كورنثو�ص 6، 9-20 : فمّجدوا اإذن اهلل يف اأج�س�دكم

ول  الإب�حّية  م�سكلة  اإزاء  قلقه�  عن  تعرب  الك�راييب  يف  عديدة  كن�ئ�ص 
�سّيم� تلك التي ترّوج له� ال�سبكة الإلكرتونّية، لأّن عواقبه� وخيمة على الكرامة 
الإن�س�نّية وت�أثريه� ب�لٌغ ول �سّيم� على الأطف�ل وال�سب�ب. فعلى مث�ل العبوديّة، 
عليهم  تتمّلك   � اأ�سخ��سً ب�لفّخ  وت�سط�د  ب�س�عٍة،  اإىل  الب�رشّي  ال�سخ�ص  حتّول 

وت�سّوه فيهم عالقة احلّب ال�سليمة.

تاأّمل 
ي�سف  الذي  والن�ّص  ب�مل�ستعبدين.  وعن�يته  اهلل  اهتم�م  اخلروج  �سفر  لنا  يبنّي 
ظهور اهلل ملو�سى يف العلّيقة املحرتقة يوّكد بقّوة على اإرادته يف خال�ص �سعبه. 
يف  كم�  واليوم  ليخّل�سه.  اآٍت  وهو  �رشاخه  اإىل  واأ�سغى  مذّلته،  اهلل  راأى  لقد 
اإع�دة حرّيتهم.  يعتزم  وهو  امل�ستعبدين  اإىل �رشاخ  ُي�سغي  اهلل  يزال  ل  امل��سي، 
ولأّن اجلن�ص عطّيٌة من اهلل يف �سبيل العالق�ت بني الن��ص والتعبري عن احلّب، ف�إّن 
كّل ت�سويه لهذه العطّية عن طريق الإب�حّية هو ا�ستعب�ٌد يقّلل من قيمة من ينتجه 
على  يجب  كذلك  بهوؤلء!  مب�ٍل  غري  لي�ص  اهلل  ال�سواء.  على  ي�ستخدمه،  ومن 

امل�سيحّيني اأن يعتربوا اأنف�سهم معنّيني ب�أحوالهم.
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كتب بول�ص الر�سول يقول ب�أّنن� مدعّوون اإىل متجيد اهلل يف اأج�س�دن�، اأي اأّن 
كّل اأمٍر يف حي�تن�، مب� يف ذلك عالق�تن�، ي�سلح ويجب اأن يكون قرب�ًن� عذًب� هلل. 
ل بّد واأن يعمل امل�سيحّيون مًع� يف اإق�مة جمتمٍع يحرتم كرامة ال�سخ�ص الب�رشّي 
ول يرفع احلواجز اأم�م ال�سعف�ء من اأبن�ئه، بل اأن يتيح لهم فر�ص العي�ص بحرّية 

وفق اإرادة اهلل ب�س�أنهم.

�سالة
اأّيه� الإله، بقّوة نعمتك الإلهّية، جّددن� ب�لروح وب�جل�سد، واخلق فين� قلًب� 
تّتحد يف عزميته�  الكن�ئ�ص  اجعل  ا�سمك.  م�ستقيًم� لكي منّجد  ط�هًرا وروًح� 
بوحدة  يحي� وميلك معك  الذي  ي�سوع  ب�مل�سيح  ن�س�ألك  �سعبك.  تقدي�ص  على 

الروح القد�ص، اإىل دهر الدهور. اآمني

للب�رش،  تعتني على الأر�ص ب�لأج�س�د والنفو�ص اجلريحة، لأّنه حمبٌّ  يد اهلل 
ي�أخذ بيدهم وي�سفي بيمينه كّل اأوج�عهم.
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ال��ي���وم ال���راب��ع

الرجاء وال�سفاء

اأ�سعي� 9، 2-7 : وتكون �سي�دٌة مطلقة و�سالٌم ل حّد له
املزمور 34، 1-14 : ابتِغ ال�سالم واّتبعه

روؤي� 7، 13-17 : ومي�سح اهلل كّل دمعٍة من عيونهم
يوحّن� 14، 25-27 : �سالمي اأترك لكم!

يف جزر الك�راييب، ل يزال العنف ي�سّكل مع�سلة تتطّلب تدّخل الكن�ئ�ص. 
ف�إّن ارتف�ع عدد اجلرائم ُينذر ب�خلطر، ول �سّيم� اأّن الق�سم الأكرب منه� تت�أّتى من 
العنف املنزيّل، ومن النزاع�ت بني الع�س�ب�ت، ومن اأ�سك�ل اأخرى من الإجرام. 

كم� اأّن ح�لت اأذيّة النف�ص والنتح�ر تتزايد يف هذه املنطقة.

تاأّمل
اإّن امللكوت الذي وعدن� به اهلل، الذي ب�رّش به ي�سوع امل�سيح وحّققه بر�س�لته، 
هو ملكوت عدٍل و�سالٍم وفرٍح ب�لروح القد�ص. فم�ذا تعني هذه الب�رشى ال�ّس�رة 
نوٌر على  ي�سطع  اأ�سعي�،  النبّي  املظلم؟ يف روؤي�  العنف  جلميع من وقعوا �سحّية 
الق�بعني يف الظالم. فكيف ينقل امل�سيحّيون نور امل�سيح اإىل اأولئك الذين يعي�سون 
يف ظالم العنف املنزيّل اأو الع�س�ب�ت الإجرامّية؟ اأّي رج�ٍء يقّدمون لهم؟ اإّنه لأمٌر 
حمزٌن اأن نع�ين كيف اأّن انق�س�م امل�سيحّيني يوؤّدي اإىل �سه�دٍة مغلوطة ت�سيُء اإىل 
امل�س�ركة ب�لرج�ء الذي فيهم. ولكن، على الرغم من ذلك، ل يزال ال�سعي اإىل 
ال�سالم وامل�س�حلة بني الكن�ئ�ص والطوائف ينخرط يف اإط�ر ال�سه�دة ال�سحيحة. 
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النزاع�ت، يظهرون  تنه�سه  الوحدة يف ع�مٍل  �سبيل  امل�سيحّيون يف  يلتزم  فعندم� 
المتي�زات  منطق  عن  يتخّلون  الذي  امل�سيحّيون  وكذلك  للم�س�حلة.  كعالمٍة 
واملراتب الجتم�عّية، ويرف�سون الت�سهري ب�لآخرين وكن�ئ�سهم، ف�إّنهم ي�سهدون 
على �سالم ملكوت اهلل حيث يقود احلمل القدي�سني اإىل من�بع امل�ء احلّي. وع�ملن� 
ل يزال بح�جٍة م��ّسة اإىل ال�سالم الذي ي�سفي ويعّزي كّل من وقع �سحّية العنف.

�سالة
ال�سليب.اجعلن�  عنف  على  بقي�متك  انت�رشت  لقد  والرج�ء،  التعزية  اإله  ي� 
عالمًة ح�سّية ت�سهد ب�أّن العنف ال�س�ئد يف الع�مل اإىل زواٍل، لأّنن� نحن �سعبك. 

ن�س�ألك ب��سم رّبن� ي�سوع امل�سيح الق�ئم من املوت. اآمني

يد اهلل التي تدلّن� يف الأر�ص على الطريق التي يجب اأن ن�سلكه�، هي حتّول 
الطرق الوعرة املعوّجة واخلطرة اإىل طرق �س�لكة واآمنة.
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ال��ي���وم اخلام�ص

�رساخ اليائ�سني من اأبناء �سعبي يُ�سمع من الأر�س البعيدة

تثنية ال�سرتاع 1، 19-35 : اهلل الرّب ي�سري اأم�مكم ويحملكم
املزمور 145، 9-20: الرّب �سند الذين ي�سقطون

يعقوب 1، 9-11 : الغني يعرب كزهر احلقل
لوق� 18، 35-43 : ي� ي�سوع ابن داوود، ارحمني!

لل�سوق  معّدة  اأولّية  مواّد  اإنت�ج  على  التقليدّي  الك�راييب  اقت�س�د  يقوم 
تعتمد  املق�بل،  ويف  الذاتي.  الكتف�ء  من  بعد  يتمّكن  مل  ولذلك  الأوروبّي 
البلدان يف هذه املنطقة على القرو�ص الدولّية يف �سبيل الإمن�ء. ولكي ُتت�ح هذه 
القرو�ص، ل بّد من احلّد من ال�رشف يف جم�لت النقل والرتبية وال�سّحة وغريه� 
الإجراءات  هذه  من  ُتع�ين  التي  الفئة  هم  والفقراء  الع�ّمة.  اخلدمة  جم�لت  من 
تدوير  �سبيل  يف  مب�درًة  الك�راييب  كن�ئ�ص  جمل�ص  اأطلق  وقد  غريهم.  من  اأكرث 
الدين الع�ّم على م�ستوى املنطقة، ب�لت�س�ل ب�سبكة العالق�ت الدولّية، حّتى ُيعني 

الأكرث حرم�ًن�.

تاأّمل
اأريح� وكيف ك�ن  اإىل  ي�سوع  بو�سعن� تخّيل �سو�س�ء اجلموع عند دخول 
�رشخ�ته  ك�نت  ُي�سكتونه.  لكي  امل�ستعطي  الأعمى  بوجه  يزجرون  الكثريون 
مزعجة وحمرّية. لكن ي�سوع اأ�سغى اإىل �سوت الأعمى يف و�ْسط هذا ال�سجيج 
الرّب  املقد�ص.  الكت�ب  الفقراء يف  اإىل �سوت  دائًم�  ُي�سغي اهلل  ال�س�خب كم� 



50

امل�ستعطي  حي�ة  فتتغرّي  يتدّخل  بل  فقط  ي�سمع  ل  ي�سقطون،  الذين  ي�سند  الذي 
تغرّيًا جذريًّ�. 

ع�ملن�.  يف  ال�س�ئدين  واخلالء  ال�سجيج  اإىل  امل�سيحّيني  انق�س�م  يقود  قد 
اإىل  الإ�سغ�ء  دون  انق�س�م�تن�  حتول  قد  اإريح�،  حول  املرتفعة  وك�لأ�سوات 
ا�ستنج�د الفقراء. واأّم� وحدتن� فتحّولن�  اأكرث ف�أكرث اإىل ح�سور امل�سيح يف الع�مل، 
التفرقة،  نزيد من حجم  اأن  اأف�سل. وبدل  لكي ن�سمع ون�سغي ونعمل بطريقٍة 
اأم�ّص  يف  هي  التي  الأ�سوات  متييز  عنده�  ون�ستطيع   � حقًّ الإ�سغ�ء  من  نتمّكن 

احل�جة اإىل النتب�ه.

�سالة
اأيه� الإله املحّب، اأنت تقيم الفقراء والبوؤ�س�ء وترفعهم اإىل كرامتهم الب�رشيّة. 
اأن  وامنحهم  الرج�ء،  لهم  وهب  اليوم  الع�مل  بوؤ�س�ء  اأجل  من  دع�ئن�  اإىل  اأ�سِغ 

ينه�سوا في�سري �سعُبك كّله واحًدا. ن�س�ألك ب��سم ي�سوع امل�سيح . اآمني

يد اهلل تقيم واحًدا فواحًدا اأولئك الذي �سقطوا.. 

كّل واحٍد منهم معروف، فال يهلك اأحٌد، وجميعهم يخل�سون بيمني اهلل. 
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ال��ي���وم ال�ساد�ص

فلينظْر كّل واحد اإىل الآخرين

اأ�سعي� 25، 1-9 : فلنفرْح ولنتهّلل لأّنه يخّل�سن�!
املزمور 82 : اأغيثوا الب�ئ�ص وامل�سكني

فليبي 2، 1-4 : ول ينظر اأحٌد اإىل نف�سه، بل اإىل الآخرين
لوق� 12، 13-21 : اإحذروا اجل�سع !

تلقي  الع�ملّي  ال�سعيد  على  املت�ستجّدة  وامل�رشفّية  امل�لّية  الإجراءات  لتزال   
ب�آث�ره� ال�سلبّية على عملّي�ت التب�دل التج�رّي يف جزر الك�راييب مهّددًة امل�سري 
الذين  الك�راييب  اأبن�ء  على  ال�سعب  من  ب�ت  فقد  الأ�رش.  من  لكثرٍي  التج�رّي 
يعملون يف اخل�رج اأن ير�سلوا امل�ل اإىل ذويهم. واإّن كن�ئ�ص الك�راييب اأطلقت 
الالزم  امل�ل  على  احل�سول  من  الفقراء  يتمّكن  ب�لقرو�ص حّتى  م�س�عدة  حركة 

لتمويل م�س�ريعهم التج�رّية.

تاأّمل 
يف كّل اأ�سف�ر الكت�ب املقّد�ص يتبنّي لن� اأّن اهلل يقف دوًم� اإىل ج�نب الفقراء: 
املقتدرين. وب�لأ�سلوب  اإزاء  املعدومني  الأ�سخ��ص  ل�س�لح  تتدّخل  القديرة  ميينه 
هذه  من  الرغم  على  ولكن،  وخم�طره.  اجل�سع  من  ي�سوع  الرّب  ُيحّذر  عينه، 
التنبيه�ت، ل تزال خطيئة اجل�سع ت�سيب يف بع�ص الأحي�ن جم�ع�تن� امل�سيحّية 
وتقوده� اإىل منطق املن�ف�سة بذهنّية جم�عٍة �سّد جم�عٍة اأخرى. ولنتذّكر جيًدا 
اأّنه ط�مل� مل ننجح يف البتع�د عن خي�رات الع�مل ومت�ّسكن� مبنطق املن�ف�سة ال�س�ئد 
� »ح�سن الفقري يف بوؤ�سه، وملج�أه  الذي هو يف اأ�سل الن�سق�ق�ت، لن ن�سري حقًّ
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�سّد الع��سفة«.

املوؤمنني يف  ازدي�د عدد  يقوم على  اأمٌر ل  ب�هلل  كن�ئ�سن� ومذاهبن�  تغتني  اأن 
كن�ئ�سن�، اأو اأولئك املترّبعني ب�لهب�ت فيه�. بل على العك�ص، اإّنه الإقرار ب�أّن لن� 
اإخوة واأخوات كرثا، حول الع�مل، تتفوق الوحدة معهم على جميع النزاع�ت 
التج�رّية بني »ال�سم�ل« و«اجلنوب«. واإن وعين� لهذه الأخّوة ب�مل�سيح يتيح لن� 

اأن منّد يد العون ون�سهم مًع� يف تعزيز العدالة التج�ريّة جلميع الن��ص.

�سالة
الدوام  ال�سج�عة والقّوة لكني�ستك لكي تعلن على  اإمنح  القدير،  اأيه� الإله 
العدالة والنزاهة حيث ي�سيطر الظلم وال�ستقواء. وفيم� نحتفل بوحدتن� ب�مل�سيح، 
اإجعل روحك القدو�ص ي�س�ندن� يف �سعين� اإىل الإ�ستج�بة حل�ج�ت الآخرين. اآمني

يد اهلل تزيل من الأر�ص احلقد وال�رّش، والكربي�ء والإّدع�ء، والظلم والغب�وة 
وتق�سي عليه� كّله� ميني اهلل القديرة.
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ال��ي���وم ال�سابع

 بناء العائلة يف اأ�رستنا ويف الكني�سة

خروج 2، 1-10 : ولدة مو�سى
املزمور 127 : اإن مل ينِب الرّب البيت، عبًث� يتعب البّن�وؤون

عربانيون 11، 23-24 : ب�لإمي�ن، مو�سى اأخف�ه اأبواه عندم� ع�ين� جم�ل الطفل
مّتى 2، 13-15 :  وق�م يو�سف ف�أخذ ال�سبّي واأّمه، لياًل وهرب اإىل م�رش

يف جزر الك�راييب ل تزال عواقب ال�ستعب�د تلقي بوزره� على الع�ئالت، 
وُي�س�ف اإليه� عوامل اأخرى م�ستجّدة كهجرة الأهل، وال�س�ئقة امل�لّية، والعنف 
املنزيّل، على �سبيل املث�ل. واإزاء هذه الأحوال، ت�سعى الكن�ئ�ص اإىل توفري ع�سٍد 

وعوٍن لالأ�رش والع�ئالت.

تاأّمل 
فمنذ  ومنّوهم.  الأطف�ل  حم�ية  اإىل  ب�لن�سبة  اخلطورة  غ�ية  يف  اأمٌر  الأ�رشة 
امللوك  اأوامر  ب�سبب  املوت  خطر  يف  ي�سوع  والرّب  مو�سى  ُوجد  ولدتهم، 
الغ��سبني املجرمة. ويروي لن� الكت�ب املقّد�ص اأّن الأطف�ل �سعف�ء اأم�م القوى 
اأمٌر  وال�سغ�ر  الأطف�ل  اإغ�ثة  اأّن  لن�  توؤّكد  املقد�سة  الرواي�ت  ولكّن  اخل�رجّية. 
ممكن. يبنّي لن� مّتى الإجنيلّي مث�ل الأبّوة التي تتقّيد الو�سية الإلهّية عن حمّبة ول 

�سّيم� يف الأوق�ت احلرجة. 

وهم  للم�ستقبل.  ورج�ء  بركة  اأّنهم  على  الأطف�ل  املقد�ص  الكت�ب  ي�سف 
امل�سيحّيون،  ونحن  املح�ربني«.  اأيدي  يف  »ك�سه�ٍم  املزامري  �س�حب  نظر  يف 
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مدعّوون اإىل بن�ء �سبك�ٍت لدعم الع�ئلة ب�ل�ستن�د على قّوة الرّب التي مينحن� اإيّ�ه� 
يف �سبيل قي�م جم�ع�ٍت ق�درة على توفري احلم�ية والنفت�ح لأطف�له�.

�سالة
ي� اإله كّل نعمة، لقد اأر�سلت ابنك مولوًدا يف اأ�رشٍة ب�رشّيٍة طبيعّية متّيز اأجداده� 
ب�لوف�ء وعرفوا اخلطيئة. ن�س�ألك اأن تب�رك جميع الأ�رش والع�ئالت واجلم�ع�ت. 
� لأجل وحدة الع�ئلة امل�سيحّية لكي يوؤمن الع�مل. ن�س�ألك  ن�سّلي اليوم خ�سو�سً

ب��سم رّبين� ي�سوع امل�سيح. اآمني

يد اهلل ت�سّطر على الأر�ص بقّوة ولطٍف.

 نزاع�تن� وخم�وفن�، جن�ح�تن� وم�س�ئبن�، ميني اهلل ت�سّطر كل اأمٍر. 



55

ال��ي���وم الثامن

ويجمع امل�ستّتني من اأقا�سي الأر�س الأربعة

اأ�سعي� 11، 12-13 : فال يح�سد اأفرائيم يهوذا ول يق�وم يهوذا اأفرائيم
املزمور 106، 1-14؛ 43-48 : اجمعن�... فن�سّبح ا�سمك القدو�ص

اأف�س�ص 2، 13-19 : لقد اأزال ح�ئط العداوة
يوحّن� 17، 1-12 : لقد متّجدُت فيهم !

ت�سعى الكن�ئ�ص يف الك�راييب اإىل العمل مًع� على �سف�ء ج�سد امل�سيح، يف 
هذه املنطقة، من جروح�ته املوروثة من م��سي ال�ستعم�ر. وللبلوغ اإىل حتقيق 
امل�س�حلة، ل بّد من  التوبة والتعوي�ص و�سف�ء الذاكرة. وي�سعن� اأن نذكر يف هذا 
املج�ل، وعلى �سبيل املث�ل، فعل التوبة والتعوي�ص الذي ق�م به معمدانّيو بريط�ني� 

اإزاء اأهل الك�راييب. 

تكون  لأن  وحدته�  يف  مدعّوٌة  الكني�سة  القدمي،  العهد  �سعب  مث�ل  على 
عالمة امل�س�حلة وال�س�عية اإىل حتقيقه�.

تاأّمل
من بني املالمح التي تكمن وراء الرواية الكت�بّية ب�س�أن تدبري اهلل اخلال�سّي 
تربز بقّوٍة اإرادة اهلل ال�سلبة يف تكوين �سعٍب. واإن قي�م هذا ال�سعب ب�لحت�د ب�إلهه 
من خالل العهد، جزٌء اأ�س��سّي من خمّطط اهلل اخلال�سّي ل ينف�سل البّتة عن متجيد 

اهلل وتقدي�ص ا�سم اهلل. 
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ل يني اأنبي�ء العهد القدمي يذّكرون ال�سعب ب�أّن العهد يتطّلب اأن ت�سود العدالة 
والتع�طف والرحمة يف العالق�ت بني فئ�ت املجتمع املتنّوعة. وفيم� ك�ن الرّب 
ب�أن يكون  اأبيه  اإىل  العهد اجلديد بدمه، ك�نت �سالته  اإق�مة  ي�سوع مقِدًم� على 
تالميذه الذي اأعط�هم له واحًدا، كم� اأّنه هو والآب واحد. وعندم� يكت�سف 
الآب،  اأم�م  امل�سيح  متجيد  يف  ُي�س�ركون  ب�مل�سيح،  وحدتهم  معنى  امل�سيحّيون 
وي�سرتكون يف املجد الذي ك�ن له عند الآب من قبل اإن�س�ء الع�مل. فال بّد اإذن 
ل�سعب العهد من املث�برة والجته�د ليكون اجلم�عة امل�س�حَلة، التي هي عالمٌة 

ح�سّية للعي�ص ب�سالٍم وعدٍل اأم�م جميع �سعوب الأر�ص.

�سالة
ن�س�ألك اأيّه� الرّب بكّل �سعٍة اأن تكون كن�ئ�ص الع�مل اأداة �سالٍم، واأن يكون 
اأبن�وؤه� ك�سفراء وخّدام ملحّبتك التي ت�سفي وت�س�لح يف و�سط ال�سعوب املنق�سمة 

بع�سه� على بع�ص. ليتمّجد ويتعّظم ا�سمك. اآمني

يد اهلل تزرع ال�سالم والرج�ء واحلريّة.

من كّل حدٍب و�سوٍب يتوافد اأبن�وؤه وميني اهلل توّحدهم.


