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ت هذه النصوص العاملّية بإشراف  أُِعدَّ
- املجلس احلبرّي لتعزيز وحدة املسيحيّي يف الفاتيكان 
- جلنة »إميان ونظام« يف مجلس الكنائس العاملّي 

وقد أشرفت على تعريبها وتوليفها 
دائرة الشؤون الالهوتّية والعالقات املسكونّية 

- مجلس كنائس الشرق األوسط
قام بالتعريب األب رميون جرجورة والسيد أنطوان واكيم

أشرفت على إعدادها ونشرها 
دائرة اإلعالم والتواصل - مجلس كنائس الشرق األوسط



ٔاسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيين 4

لإلتصال:

دأيرة الشٔوون الالهوتية والعالقات المسكونية في 
مجلس كنأيس الشرق األوسط

ted.assistant@mecc.org

زوروا موقعنا االلكتروني:
www.mecc.org

نشُكر
جميع الذين ساهموا يف إعداد هذه املنشورات
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»أنا فيهم وأنَت فّي ليكونوا مكّملين الى واحد« 
)يوحنا 17 :21 ( 

وضع هذا الكّراس ليرشدنا، اذ نشترك مًعا يف الصالة طيلة هذا األسبوع، لنطلب من الرّب أن 
 مّنا أاّل يكّرر كالم الصلوات املدّونة يف صفحاته كمن  مينحنا موهبة الصالة احلّق، فيسعى كلٌّ

ال رجاء لهم، بل ليدخل باألحرى الى مخدع القلب ويغلق الباب ويصّلي ألبيه يف اخلفاء ألّنه 
أب يعلم ما نحتاج اليه قبل أن نسأله )متى 6: 6 و7(. 

إّن الصالة احلق هي تواصل حار مع الرّب متى نبَعت من القلب حيث نلقاه سيًدا على قلوبنا. 
داخل القلب، يف خدر النفس، مسكن الله متجّسد خنت لنفوسنا املتعبة من ألم انقسامات 

متّزق جسد فادينا.

ال توجد »قادوميات« يف طريقنا إلى الِوحدة. إّن العلّية التي يدعونا إليها املخّلص اليوم لنتناول 
فيها معه عشاء سرًيا مقيًما، تقع على قّمة سّلم مكّون من حياة ناشطة من أعمال احملّبة ومن 

الصالة الداخلّية.
إن أدركنا يف ألم إنقسامنا احلالي أّننا بالفعل نضع كّل التركيز يف مسيرتنا الروحّية على نزول 
الرّب إلينا وأّننا ُنهمل أن جناهد لنصعد نحن إليه بالّصالة، نفهم إذ ذاك ما دّون لنا إرًثا يف 

االجنيل إذ توّسل يسوع الفادي إلى اآلب وهو يف اجلسد محاًطا بتالميذه أبائنا الرسل قائاًل: 
»ليكونوا ُهّم أيًضا واحًدا فينا...أنا فيهم وأنَت يّف ليكونوا مكّملي إلى واحد )يوحنا 17 :21(« 

م جلنس البشر  كتب القديس كيرلس الكبير يف القرن الرابع شارًحا: »ملَّا أراد كلمة اهلل أّن ُيقدِّ
عطّية ُعظمى وفائقة للطبيعة... لَِبَس اجلسد البشرّي وبـذلك صـار داخلنا. قال  يف الصالة 
التي رفعها إلى اآلب كما دّونت لنا يف اإلصحاح السابع عشر من إجنيل يوّحنا، كما أني أنا 
 بسبب كوني من جوهرك  فيهم بسبب لبسي نفس اجلسد الذي لهم، وأنت أّيها اآلب يفَّ

اخلاص؛ هكذا أُريد أّنهم هم أيًضا يرتبطون ... حتى يصـيروا متداخلي بعضهم يف بعض 
، وكـأني أحملهم جميًعا يف هيكل جسدي الذي اتَّخذته  جسًدا واحًدا، فيكونون جميًعا يفَّ

لي«  لنفسي. وهكـذا يكونـون ويظهرون ُمكمَّ

إّن هذا الكنز املخفّي يف سريرة كّل مّنا ِهَبة الرّب لنا.
ا للمخّلص كبيًرا وتكريًسا صادًقا. بيد أّننا  الصالة ليست بأمر هّي. إّنها تتطّلب مّنا حًبّ

بواسطتها نستطيع أن نلمس هدب ثوب املخّلص ونشعر به يلمسنا إذ تخرج قوة من عنده إلى 
نفوسنا املرتبكة متاًما كما حصل للمرأة النازفة الدّم التي اخترقت ضجيج اجلموع تتوق إلى 
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صّحة اجلسد:
الرّب يسوع كان يبحث عن ملسة اإلميان هذه. جاءت املرأة خائفة ومّرتعدة فسمعت كلمات 

أّتت ترجوها بحرارة: »ثقي يا ابنة إميانك قد شفاك إذهبي بسالم« )متى 9: 20 -22(. 

 مّنا. دعونا نتحّد مًعا يف الصالة لنلمس  الصالة هي كنز مخفّي، ِهَبة الرّب لنا يف سريرة كلٍّ
الرّب على مذبح قلوبنا فيلمسنا هو مبحّبته وسالمه.

الكنيسة تشير إلينا لننّضم إلى صفوف احملاربي حتت راية اهلل ضّد »أجناد الشّر الروحّية«. إّننا 
جميًعا، نحن الذين غطسنا يف جرن املعمودّية، نلنا »ختم الروح القُدس« وذلك مبسحة امليرون 
املقّدس وهو ختم عساكر جيش يسوع املسيح رّبنا. سالحنا هو صالة نرفعها كّل يوم يف حرب 

غير منظورة ضّد قوى الشّر التي حتيط بنا وحتاول حتطيم وحدِتنا والرّب رايتنا وقّوتنا ُمذ رفع ذراعيه 
على الصليب. النصر النهائّي يف املعركة قد حّقق فيه هو ُمذ قال »قد أكمل« على الصليب 

)يوحنا 19 :30 ( فنزل إلى جحيم املعركة غالًبا وانتصر على جحافل كّل تشّتت وانقسام وموت.
كتب األديب الراحل خليل رامز سركيس إن طريقنا الى اهلل يف الكلمة املرفوعة إليه يف حوار 
صالة حّق. والكلمة هذه ما هي سوى جوع وتعّطش إلى اخلالق يف الشخص اآلخر، »إّما 
أّن أسير إلى احلقيقة مع اآلخرين، ال وحدي، وإما أن أضّل الطريق. ما من حقيقة فردّية. 

احلقيقة على اختصاصها مشاع أو تكاد تكون« )خليل رامز سركيس. 1965. مصير- بيروت: 
منشورات الندّوة اللبنانّية(، ص. 28

 
ويف املعنى ذاته هنالك مثل شائع يف تراثنا املشرقّي الشعبّي يقول، »حديث من جعل اهلل له 

كليًما من غير أن يأبه بإخوته ال معنى له، وحديث الذي جعل بني البشر له جمهوًرا من غير 
أّن يحاور اهلل ما هو سوى ضالل«. وتعليق على هذا القول أمثولة مصدرها التراث الشفوّي بي 
قبائل بادية األردن تروي قّصة رجل خرج تائًها يف الصحراء طالًبا مسكن العلّي. وبعد هيام 

طويل وشاّق وصل إلى عتبة باب الفردوس فقرع الباب:
+ سأله صوت من الداخل: من أنت وماذا تريد؟

- أجاب: سيدّي، حاولت أن أعلن كلمتك ألخوتي فصّموا آذانهم حتى ال يسمعوا، فأتيت 
إليك طالًبا راحة وسكينة عند قدميك.

+   عد من حيث أتيت، أجاب الصوت من الداخل. ال مكان لك هاهنا فإّنني قد وضعت 
كلمتي يف قلوب بني البشر.



ويف السياق نفسه يعود خليل سركيس ويضيف أّن اإلميان املعاش مغامرة حّب جتمعنا بسوانا. 
مسيرتنا املشتركة نحو وحدة مرجّوة هي قضية التزام يف دروب احملّبة والعطاء. والعطاء احلّق هو 
بذل للذات من دون قيد وال شرط، ومبجانّية مطلقة. إن لم تشعر بألم بذل النفس وأنت تعطي 

فعطاؤك ما هو سوى تّصدق بفتات ممّا يتساقط من مائدة شبعك. وعطاء كهذا ال عالقة له 
باإلميان )مصير، 111(. نحن بالتالي مدعوون لنتحّرر من خوض معاركنا العقائدّية ونتعاضد 

بالتزام دؤوب يف أعمال احملّبة وذلك حيثما وجدنا. 

كتب يف عطاء كهذا القديس باسيليوس الكبير يف القرن الرابع:
»إن لم يكن عندك من الغذاء غير رغيف واحد وقرع بابك سائل، فأخرج هذا الرغيف الواحد 
من خزانتك وقّل له: يا رّب لم يبق لي إاّل هذا الرغيف الواحد واملجاعة تهّددني. لكّني أفّضل 
وصيتك على نفسي، وأعطي أخي اجلائع من القليل الذي عندي. فأنت اآلن أِعن عبدك الذي 

هو يف خطر. أنا أعرف رحمتك وأؤمن بقدرتك. فال حتبس منّتك طوياًل بل هبني إّياها على 
حسب مشيئتك. فلو قلت ذلك لتغّير اخلبز الذي أعطيته يف فقرك إلى حصاد وافر«1.  

ويضيف املطران املغّيب بولس يازجي يف ِعظة له حول مثل الغني الغبّي » اخلير يف اخليرات التي 
منحنا إّياها هو حتويلها إلى قربان محّبة للقريب وتسبحة هلل » . انه قول ال ينطبق على اخليرات 

املادّية فحسب بل أيًضا على اخليرات الروحية.2 

إّن كّنا نرغب حًقا يف أن نقترب مًعا من املسيح، فال شيء يستطيع أن يعيقنا. بإمكاننا أن 
ا يف هياكل قلوبنا متى اقتربنا  ب بربِّنا يف أورشليم قلوبنا. إن قّوة الروح القُدس جتمعنا مًعّ نرحِّ

من الرّب يف صالة حاّرة وطلبنا إليه أن يشحذ شهّيتنا لالفخارستّيا. هكذا نؤّهل، حتى إن لّم 
نتمّكن اليوم من التغّذي من كأس واحد، ميكننا أن نهتف أبًدا ودائًما يف هياكل نفوسنا »أوصنا 
يف األعالي، مبارك اآلتي باسم الرّب«. وإذا فعلنا ذلك، فسنفرش دروب قلوبنا الستقبال الرّب 
بسعف نخل ننسجها بكّل أرواحنا وبكّل عقولنا وبكّل قّوتنا كما أعّد القّديسون دروب قلوبهم 
له. مينحنا إّذ ذاك رّبنا »الوديع« تقديًسا لنفوسنا من خالل وحدة نرجوها إذ مينحنا هو إّياها من 

عنده متى يشاء وكيفما يشاء.

د. ميشال ايلياس عبس 
أمي عام مجلس كنائس الشرق األوسط

1 In Giving We Receive thepracticingcatholic.com › 2012/01/02 › in-giving-we.
252 | يناير | 2013 | مدونة املطران بولس يازجي



البحث عن الوحدة طيلة أيام السنة 

  إعداد النصوص بما يتالءم والظروف المحلّية الخاّصة

 من الكرة األرضيَّة، ُيحتفُل بأسبوِع الصالة من أجل وحدة املسيحّيي بي  يف النصِف الشماليِّ
الثامن عشر واخلامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير. وقد اقترح األب بول واتسون عام 
1908 هذين التاريخي اللذين ميتّدان من عيد إكرام سالسل القديس بطرس الرسول إلى عيد 

 لهذا االختيار معناُه الرمزّي.  توبة القديس بولس رسول األمم. لذلك، فإنَّ

أّما يف النصف اجلنوبّي من الكرة األرضيَّة، حيُث يكون شهُر كانون الثاني فترة الُعطل الصيفيَّة، 
فقد اقترحت جلنة »اميان ونظام« يف مجلس الكنائس العاملي عام 1926 اختيار تاريخ آخر يكون 

س، إذ يحمل أيًضا رمزيَّة تتعلَّق بالوحدة. قريًبا من عيد العنصرة املقدَّ

 لذلك ندعو إلى احملافظة على املرونِة واعتبار هذه النصوص مبثابة دعوٍة للبحث عن مناسباٍت 
أخرى، طيلة السنة، للتعبير عن الوحدة التي بي الكنائس يف الصالة مًعا من أجل البلوغ إلى 

ملء الوحدة التي أرادها السِيّد املسيح. 

ا مبا يتالءم وحاجات  حينما تكون الفرصة مؤآتيًة، ال بّد من إعداد النصوص املقترحة عاملًيّ
املناطق والبلدان املختلفة ويأتي هذا اإلعداد وفًقا للظروف احمللّية اخلاّصة وال سّيما الثقافّية 
منها.  وال بّد من أخذ املمارسات الطقسيَّة والعبادات احمللّية بعي االعتبار.  ومن األفضل 

أن يكون إعداد هذه النصوص املالئم للظروف احمللّية بالتعاون مع املجالس والهيئات املسكونّية 
حيثما تتوّفر، فيكون  ثمرة جهٍد مسكونّي مشترك، أو أن يكون مناسبًة إلنشاء مثل هذه 

الهيئات واملجالس املسكونّية احمللّية حيث تدعو احلاجة. 

١

٢
  يقّدم هذا الكتّيب منودًجا الحتفاٍل مشترك بكلمة اهلل يف اجتماع الكنائس واجلماعات 

املسيحّية للصالة مًعا.
   ميكن للكنائس احمللّية إضافة صلواٍت ونصوٍص أخرى من تقليدها الالهوتّي وتراثها 

الليتورجّي. 
  يقترح الكتّيب عنواًنا ونصوًصا كتابّية وتأّمالٍت لكّل يوٍم من أيام األسبوع الثمانّية.

  ُتفسح النصوص الكتابّية املقترحة املجال أمام دراساٍت بيبلّية إضافّية للموضوع املقترح. 
  يفسح الكتّيب املجال أمام إضافة صلوات شفاعٍة وطلبات خاّصة وفًقا لظروف املكان والزمان.
     ُتغني املواضيع والنصوص املقترحة الصالة املنفردة وجتعلها يف وحدٍة مع جميع املصِلّي يف 

العالم لتكون وحدة كنيسة املسيح حدًثا معاًشا.

اإلفادة من نصوص الصالة من أجل وحدة المسيحّيين وحسن استعمالها 
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الن�ّس املختار من الكتاب املقّد�س

»يسوع الكرمة الحقيقّية«
يوحّنا 15، 17-1 

 مــا ُيثِمُر   ُغصــٍن ِمنِّــي ال َيحِمــُل َثمــًرا َيقَطُعه، وُكلُّ ــُة وأبـــي الكــّراُم. 2 ُكلُّ »أنــا الَكرَمــُة* احَلقيقيَّ
   وأنا فيُكــم. وكما أنَّ يــِه لَيكُثــَر َثَمــُرُه. 3 أنُتــُم اآلَن أنقيــاءُ  ِبَفضــِل مــا َكلَّمُتُكــم ِبــه. 4 أُثبتــوا يفَّ ُينقِّ
.  إذا َثَبــــتُّم يفَّ  إذا َثــــَبَت يف الكرَمــِة، فكذلَِك أنُتم: ال ُتثِمروَن إالَّ الُغصــَن ال ُيثِمــُر ِمــْن ذاِتِه إالَّ
ــا ِبدونــي فال َتقــِدروَن   وأنــا فيــِه ُيثِمــُر كثيــًرا. أمَّ 5 أنــا الكرَمــُة وأنُتــُم األغصــاُن: َمــْن ثــــَبَت ِفـــيَّ

اِر   ُيرمى كالُغْصِن فَييَبُس. واألغصاُن الياِبَســُة جُتَمــُع وُتطَرُح يف النَّ علــى َشــيٍء . 6 َمــْن ال َيثُبــُت يفَّ
ُد   وثــــَبَت كالمــي فيُكــم، َتطُلبــوَن مــا َتشــاؤوَن فتنالوَنُه. 8 ِبهــذا َيتَمجَّ فَتحَتــِرُق. 7 إذا َثــَبـــتُّم يفَّ
نــي اآلُب، فَاثُبتــوا يف  ُكــم ِمثَلمــا أحبَّ أبـــي: أْن حَتِملــوا َثَمــًرا كثيــًرا فتكونــوا تالميــذي. 9 أنــا أِحبُّ
ِتِه. تــي. 10 إذا َعِملُتــم ِبوصايــاَي َتثُبتــوَن يف َمَحبَّتي، كما َعِملُت بوصايا أبـــي وأثُبُت يف َمحبَّ َمحبَّ
وا  تــي: أِحبُّ 11ُقلــُت لُكــم هــذا لَيــدوَم فيُكــم َفَرحــي، فيكــوُن فَرُحُكــم كاِمــاًل*. 12 هــِذِه ِهــَي وِصيَّ

َي اإلنســاُن ِبَنفِســِه يف   أعَظَم ِمْن هذا: أْن ُيَضحِّ َبعُضُكــم َبعًضــا ِمثَلمــا أحَببُْتكــم. 13 مــا ِمْن ُحــبٍّ
َسبـــيِل أحّباِئــِه. 14 وأنُتــم أحّبائــي إذا َعِملُتم مِبا أوِصيُكم ِبــه. 15 أنا ال أدعوُكم َعبـــيًدا َبعَد اآلَن، 
 ما َســِمعُتُه   ال َيعــِرُف مــا َيعَمــُل ســيُِّدُه، بــل أدعوُكــم أِحّبائــي، ألنِّــي أخَبرُتُكــم ِبُكلِّ  الَعبــدَ ألنَّ
ِمــْن أبـــي. 16 مــا اَخَتْرمُتونــي أنُتــم، بل أنــا اَخَتْرُتُكــم وأَقْمُتُكــم لَِتذهبــوا وُتثِْمــروا وَيــدوَم َثَمُرُكم، 
 َبعُضُكــم َبعًضا«.  مــا َتطُلبوَنــُه بَاســمي. 17 وهــذا مــا أوصيُكم ِبــه: أْن ُيِحبَّ فُيعِطَيُكــُم اآلُب ُكلَّ
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مدخٌل روحّي إلى موضوع السنة

يف اللغــة الفرنســية تشــتّق لفظة »ناســك« أو »ناســكة« من الّلغــة اليونانّية »مونــوس« والتي تعني 
الوحيــد والواحــد. قلبنــا، جســدنا، ونفســنا، بعيــًدا عــن كونهــم واحــًدا، غالًبــا مــا يتجــزأون يف 
ا باملســيح. مشــاّداٍت باجتاهــاٍت مختلفــة. الناســك يرغــب يف أن يكــون واحــًدا يف ذاتــه ومتحــّدً
»أثبتــوا يّف كمــا أنــا ثابــٌت فيكــم« يقــول لنــا يســوع )يوحنــا 4/15(. ان نكــون يف وحــدة داخليــة 
يفتــرض مســيرة مــن قبــول الــذات واملصاحلة مــع تاريخنا الشــخصّي والتاريــخ العاّم. يقول يســوع 
لتالميــذه: »أثبتــوا يف محّبتــي« )يوحنــا 9/15(. هــو ثابــٌت يف محّبة اآلب )يوحنــا 10/15( وال 
يرغــب بشــيء آخــر ســوى أن يتشــارك هــذه احملّبــة معنــا: »أنــا أدعوكــم أصدقائــي ألّنــي عّرفتكم 
بــكل مــا ســمعته مــن أبــي« )يوحنــا 15/15(. نحــن »منغرســون« يف الكرمــة التي هي يســوع، 
واآلب هــو الكــّرام الــذي يشــّذبنا لكــي يجعلنــا ننمو. هذا مــا يحدث يف الصــالة. اآلب هو مركز 
وجودنــا وهــو الــذي يعطــي معنى حلياتنا. إنــه يشــّذبنا ويوّحدنا؛ والبشــر املوّحــدون ميّجدون اهلل.
ــى  ــاج إل ــه يحت ــت. إّن ــع الوق ــا م ــل فين ــّي يتجــّذر ويتأّص ــف داخل ــو موق ــات يف املســيح ه الثب
مســاحٍة لكــي يكبــر وينمــو. الســعي اليومــّي مــن أجــل احلصــول علــى ضرورّيــات احليــاة قــد 
ُيبعدنــا عــن هــذا املوقــف الداخلــّي الــذي تتهــّدده اإللهــاءات، والضجيــج، واحلركــة املســتمّرة، 
ــة عــام 1938 ، جنفيــاف ميشــالي والتــي أصبحــت فيمــا  ــا املعّذب ــاة. يف أوروب ــات احلي وحتّدي
بعــد األم جنفيــاف، أّول رئيســة جلماعــة راهبــات غرانشــان الرهبانّيــة املســكونّية، كتبــت هــذه 
ــة،  ــة مزعجــة ومريع ــش يف حقب ــا احلاضــر: » نعي ــى وقتن ــرة إل ــت معّب ــا زال ــي م األســطر الت
حقبــة خطيــرة حيــث ال شــيء يحافــظ علــى الــروح، حيــث يبــدو أّن كل اإلجنــازات البشــرّية 
ــن  ــي م ــون اجلماع ــذا اجلن ــتموت يف ه ــا س ــد أّن حضارتن ــات. وأعتق ــرف الكيان ــريعة جت الس
ــن  ــر... نحــن املســيحّيي، الذي ــن أن يفّك ــتطيع أي كائ ــث ال يس ــج والســرعة، بحي الضجي
نعــرف القيمــة العظيمــة للحيــاة الروحّيــة، تقــع علينــا مســؤولّية جســيمة لنحققهــا  وذلــك بــأن 
نتّحــد بعُضنــا مــع بعــض ونتســاعد علــى بنــاء قــّوة هادئــة، وواحــات للســالم، تكــون مراكــز 
ــوت«. ــاة أو م ــا مســألة حي ــة. إّنه ــة اهلل اخلاّلق ــث صمــت البشــر يســتدعي كلم ــة حي حيوّي

 ان نثبت في المسيح حتى ينتج مسعانا بالثمرأ

»ما ميّجد أبي هو أن تثمروا ثمًرا كثيًرا« )يوحنا 8/15(. بقّوتنا الذاتّية فقط ال نقدر أن نحمل 
ثمًرا، ألّننا ال نثمر إذا كّنا منفصلي عن الكرمة. أن نثبت يف محّبة يسوع املسيح وأن نبقى 

غصًنا ملتصًقا بالكرمة هذا ما يسمح حلياة يسوع أن جتري فينا. عندما نصغي إلى يسوع جتري 
حياته فينا، وهو يدعونا إلى أن نترك كلمته تثبت فينا )يوحنا 7/15(، وكل ما نطلبه ُيعطى 
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  وحدتنا تنمو بتجّذرنا في المسيح ينبوع كل محّبة

ــاوس  ــس دوروت ــن. القدي ــع اآلخري ــركة م ــون يف ش ــا أن نك ــب مّن ــيح تتطّل ــع املس ــركة م الش
الغــزاوي، وهــو ناســك فلســطينّي مــن القــرن الســادس يعّبــر عــن األمــر بقولــه: » تخّيلــوا دائــرًة 
مرســومة علــى األرض. هــذه الدائــرة هــي العالــم واملركــز هــو اهلل والشــعاعات هــي طــرق البشــر 
املختلفــة يف العيــش. القّديســون الراغبــون يف التقــّرب مــن اهلل يســيرون نحــو املركــز يف وســط 
الدائــرة، وبقــدر مــا يقتربــون مــن املركــز يقتربــون بعضهــم مــن بعــض، وكّلمــا اقتربــوا الواحــد 
مــن اآلخــر، يقتربــون مــن اهلل. والعكــس صحيــح أيًضــا. مــن الواضــح أّننــا كّلمــا ابتعدنــا عــن 
اهلل نبتعــد بعضنــا عــن بعــض، وكّلمــا ابتعدنــا الواحــد عــن اآلخــر، نبتعــد أيًضــا عــن اهلل«.
التقــّرب مــن اآلخريــن والعيــش ضمــن جماعــة مــع أشــخاص مختلفــي عّنــا، وذلــك 
ــة غرانشــان  ــات يف جماع ــا. الراهب ــًرا صعًب ــد يكــون أم ــان، ق ــٍر يف بعــض األحي بشــكٍل كبي
التحــّدي. ثــم كمــا يقــول األخ روجيــه شــوتز، مؤّســس جماعــة تيزيــه  يعرفــن هــذا 
ــر. مــا مــن محّبــٍة للقريــب  املســكونّية، يفيدهــّن كثيــًرا: » مــا مــن صداقــة مــن دون ألــٍم مطهِّ
مــن دون الصليــب. وحــده الصليــب يجعلنــا نكتشــف عمــق احملّبــة التــي ال تنضــب«.
االنقســامات بــي املســيحّيي، والتــي تبعدهــم بعضهــم تشــكل حجــر عثــرة يف طريــق الوحــدة 
كمــا أنهــا بــاب للجــدل يبعــد عــن اهلل. كثيــر مــن املســيحّيي الذيــن يؤملهــم هــذا الوضــع يصّلون 
إلــى اهلل بحــرارة مــن أجــل اســتعادة هــذه الوحــدة التــي صّلــى املســيح ألجلهــا عشــّية آالمــه. 
صــالة املســيحّيي مــن أجــل الوحــدة هــي دعــوة توّجــه نظرنــا نحــو يســوع لكــي نقتــرب بعضنــا 
مــن بعــض ونبتهــج بغنــى اختالفنــا وتعّدديتنــا. واحليــاة اجلماعّيــة املشــتركة تعّلمنــا أّن اجلهــود 
ــه  ــا يف صالت ــات. املســيح يحملن ــا تضحي ــب مّن ــة وتتطّل ــن أجــل املصاحلــة ُمكلف ــة م املبذول
ــم. ــن العال ــع اآلب...لكــي يؤم ــٌد م ــو واح ــا ه ــًدا  كم ــون واح ــب يف أن نك ــذي يرغ ــو ال ه

ب

لنا. بواسطة كلمته نحمل ثمرًا. ان أردنا ان نصبح فعال جماعة وكنيسة جامعة ننهد الى أن 
نّتحد باملسيح لكي نحفظ وصّيته علينا أن نحّب بعضنا بعًضا كما أحّبنا هو. )يوحنا 12/15(.
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نحــن مدعــوون لنثبــت يف محبــة املســيح  بينمــا نعيــش يف وســط اخلليقــة التــي تئــّن 
تعــّذب  التــي  والضيقــات  الصراعــات  نــرى   .)19:8 )روميــة  تتحــّرر.  أن  رجــاء  علــى 
العالــم، ويف تعاضدنــا مــع الذيــن يتأمّلــون نســمح حملّبــة املســيح أن جتــري فينــا. الســّر 
ــم. ــاء يف العال ــّذي روح الرج ــا ونغ ــا وأخواتن ــة إلخوتن ــّدم احملّب ــا نق ــل عندم ــّي يكتم الفصح
احليــاة الروحّيــة والتعاضــد ال ينفصــالن. إذا ثبتنــا يف املســيح ننــال القــّوة واحلكمــة لنناضل ضد 
الظلــم والقمــع املمنهــج ملجتمعاتنــا، ونعتــرف بشــكٍل كامــل بأّننــا إخوة وأخــوات يف اإلنســانّية، 
ونعــّزز طريقــة جديــدة للحيــاة قائمــة علــى االحتــرام والشــركة مــع جميــع خالئــق اهلل.
خالصــة قاعــدة احليــاة التــي تتلوهــا مًعــا راهبــات غرانشــان كّل صباح، وبصــوٍت عــاٍل، راهبات 
غرانشــان تبــدأ بهــذه الكلمــات: »صــّل واعمــل لكي ميلــك اهلل«. الصــالة واحليــاة اليومّية وحدة 
كيانيــة. إن حملنــا مــا نعيشــه كّل يــوم الــى مذبــح الــرّب بالصــالة يتحــّوُل لقــاًء حًقــا مــع اهلل. 

ج  متجّذرون في المسيح، ثمرة تعاضدنا تظهر بنمّو شهادتنا
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 الكتابّي  التنا واحتفاالتنا طيلة أيَّام أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحّيي إلى النصِّ تستند تأمُّ
املختار من اإلجنيل املقّدس بحسب يوحّنا الرسول، وقد توّزعت على املواضيع التالية، وفق أيام 

األسبوع الثمانية: 

مواضيع التأّمل على امتداد أيام أسبوع الصالة ألجل الوحدة

ل: اليوم األوَّ
مدعّوون من اهلل

» لســتم أنتم اخترمتوني، بل أنا اخترتكم« )يوحنا 15، 16(

اليوم الثامن:
التصالح مع الخليقة

»فيكون فرحي فيكم ويكون فرحكم كاماًل «
)يوحنا 15، 11(

اليوم الثاني:
النضج الروحّي الداخلّي

» أثبتــوا يّف كمــا أنــا ثابــٌت فيكــم« )يوحنــا، 15، 4(

اليوم الخامس:
قبول التحّول بالكلمة

 )3  ،15 )يوحنــا  اهلل...«  كلمــة  شــّذبتكم  لقــد   «

اليوم الثالث:
 بناء الجسم الواحد

»أحّبــوا بعضكــم بعًضــا كمــا أحببتكــم« )يوحنــا 15، 12( 

اليوم الرابع:
الصالة مًعا

»لم أعد أدعوكم خّداًما... بل أدعوكم أحّبائي«
)يو 15، 15(.

اليوم السادس:
استقبال اآلخر

» أن تأتــوا بثمــٍر وأن يــدوم ثمركــم « )يوحنــا 15، 16(

اليوم السابع:
النمّو في الوحدة

» أنا الكرمة وأنتم األغصان، الذي يثبت يّف وأنا فيه 
هذا يأتي بثمر كثير« )يوحنا 15، 5(
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إعداد النصوص ألسبوع الصالة في جماعة غرانشان 
الرهبانّية المسكونّية

اجتمــع الفريــق املتعــّدد اجلنســيات املكّلــف مــن قبــل املجلــس احلبــرّي لتعزيــز وحدة املســيحّيي 
وجلنــة إلميــان ونظــام يف مجلــس الكنائــس العاملــّي، املســؤول عــن إعــداد نصوص أســبوع الصالة 
مــن أجــل وحــدة املســيحّيي للعــام 2021 يف غرانشــان يف سويســرا، مــن 15 إلــى 18 أيلــول من 
العــام 2018. وكان مجلــس الكنائــس العاملــّي قــد دعــا جماعــة غرانشــان إلــى اختيــار موضــوع 
وكتابــة مســّودة النــّص. عملــت كّل اجلماعــة مــّدة أشــهٍر علــى هــذه النصــوص التــي اعُتبــرت 
مســودًة أولــى ُقّدمــت للفريــق الدولــّي املشــترك. أربعــة مــن الراهبات شــاركن يف اجتمــاع الفريق 
يف أيلــول. تــرّأس االجتمــاع األب أودائيــر بــدروزو ماتيــوس مديــر جلنــة إميــان ونظــام يف مجلــس 
ــز وحــدة املســيحّيي. ــري لتعزي ــس احلب ــن املجل ــر م ــي كوّري ــّي، واألب أنطون ــس العامل الكنائ

ــة.  ــّيات مختلف ــّددة وجنس ــس متع ــن كنائ ــاء م ــتقبل نس ــة تس ــي رهبن ــان ه ــة غرانش جماع
البدايــة  منــذ  وربطتهــا  املاضــي،  القــرن  مــن  الثالثينّيــات  اجلماعــة يف  هــذه  تأّسســت 
عالقــاٌت وثيقــة مــع جماعــة »تيزيــه« ومــع األب بــول كوتوريــه، رائــد أســبوع الصــالة 
ــة يف  ــة ملتزم ــي راهب ــي خمس ــة حوال ــذه الرهبن ــوم ه ــّم الي ــيحّيي. تض ــدة املس ــل وح ألج
ــة. ــرام اخلليق ــانّية، وباحت ــة اإلنس ــن العائل ــيحّيي، وضم ــي املس ــة ب ــن املصاحل ــث ع البح
ــية  ــة بالفرنس ــرا الناطق ــة يف سويس ــة املصلح ــن الكنيس ــاء م ــة نس ــا اكتشــفت مجموع وعندم
واللواتــي ينتمــي إلــى مجموعــة تعــرف باســم »ســيدات مــورج« أهمّيــة الصمــت يف االصغــاء 
إلــى كلمــة اهلل، أعــادت إحيــاء ممارســة اخللــوات الروحّيــة لتغذيــة اإلميــان، واملســتوحاة 
ــت  ــا انضم ــرعان م ــزل للصــالة. وس ــكان منع ــى م ــب إل ــذي كان يذه ــيح ال ــال املس ــن مث م
إلــى ســيدات مــورج نســاء أخريــات شــاركن يف اخللــوات التــي كانــت ُتنّظــم تباًعــا يف 
ــس املســيحية  ــي الكنائ ــم االنقســام ب ــم شــعرت أخــوات غرانشــان األوالت بأل غرانشــان، ث
ومنــذ البدايــة، كانــت الصــالة مــن أجــل وحــدة املســيحيي يف قلــب حيــاة اجلماعــة 
ــة. ــة والضياف ــاة اجلماعّي ــة: الصــالة واحلي ــأركان الثالث ــى إخــالص غرانشــان ل ــة إل باإلضاف
ــوا  ــو: »أثبت ــنة 2021 ه ــان لس ــّي يف غرانش ــّي احملل ــق الكتاب ــل الفري ــن قب ــار م املوضــوع املخت
ــات أن  ــر للراهب ــاح هــذا األم ــد أت ــا 15، 5-9(. وق ــًرا« )يوحن يف محّبتــي، فتثمــروا ثمــًرا كثي
ــرة يف محّبــة اهلل، وأن يتحّدثن عن ثمــرة صالتهن التي  يتقاســمن خبــرة وحكمــة حياتهــّن املتبحِّ
أنتجــت شــركًة أوثــق مــع إخوتهــن وأخواتهــن يف املســيح، وتعاضــًدا أكبــر مــع اخلليقــة كّلهــا.

جماعة غرانشان
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تأّمالت الكتاب المقّدس وصلواٌت لأليام الثمانّية

دعوة إبراهيم

دعوة التالميذ األوأيل

ــود.  ــان واخلل ــي الزم ــق، ب ــوق واخلال ــي املخل ــان واهلل، ب ــي اإلنس ــاء ب ــدء، كان اللق يف الب
ــه   مثل ــوٌّ ــا مدع ــٍد مّن ــأريك«. كّل واح ــي س ــى األرض الت ــب إل ــداء: »اذه ــم الن ســمع إبراهي
ــه. يف  ــاق قلب ــه يف أعم ــا اهلل ل ــي أعّده ــى األرض الت ــاب إل ــه للذه ــوف لدي ــو مأل ــا ه ــرك م لت
ــي  ــوة الت ــاع الدع ــة. باتب ــذ البداي ــا اهلل من ــا أرادن ــر، كم ــر فأكث ــق أنفســنا أكث مســيرتنا، نحّق
ــا.  ُدعينــا إليهــا، نصبــح نعمــة لــكّل القريبــي منــا وللعالــم. بعمــق محّبتــه،  يفتــش اهلل عّن
لقــد صــار إنســاًنا بيســوع املســيح لكــي يتيــح لنــا أن ننظــر إليــه. الــرب يدعــو كاًل منــا كمــا دعــا 
 منــا يســمع دعــوة اهلل بطريــق خاصــة، فــان اســتجبنا  التالميــذ األوائــل يف إجنيــل يوحنــا.كٌلّ
ــه.  ــه وحنان ــا بنعمت ــدوم يف حياتن ــرقة ت ــة ُمش ــج بداي ــه ونِل ــى محبت ــا ال ــّول كلي ــه نتح لدعوت
كيانــك.  أعمــاق  يف  »نعــم«  نقــش  مت  علمــك،  بــدون  أنــه  أدركــت  يــوم  »ذات 
 : دعوتــه  تقّبلــت  املســيح،  أمــام  صمــٍت  يف  املســيح.  تتبــع  أن  اختــرت  وقــد 
التأسيســّية( الكتابــات  )تيزيــه،  قلبــك«2.  يريــح  مــا  ســأعطيك  واتبعنــي،  »تعــال 

ل تأمُّ

تك12: 4-1

يو1: 51-35

2Frère Roger, de Taizé : Les écrits fondateurs, Dieu nous veut heureux
Les Ateliers et Presses de Taizé, 2011, p. 38.  Cf. Introduction p. 8

ل: اليوم األوَّ
مدعّوون من اهلل

صداقتــك،  لنــا  تقــدم  أن  وتريــد  عّنــا،  تبحــث  أنــك  املســيح،  يســوع  الــرّب  أيهــا 
فتغيــر  دعوتــك،  الــى  لنســتجيب  الثقــة  امنحنــا  أكمــل.  حيــاٍة  إلــى  تقودنــا  وأن 
للعالــم. ورحمتــك  حنانــك  علــى  شــهوًدا  ونكــون  فينــا،  مضطــرٌب  هــو  مــا 

صالة

)يوحنــا 15، 16( اخترتكــم«  أنــا  بــل  اخترمتونــي،  أنتــم  »لســتم 
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ليسُكن المسيح في قلوبكم

كانت مريم تحفظ كلَّ شيء في قلبها 

اللقــاء مــع يســوع يوّلــد الرغبــة يف البقــاء معــه، حيــث يتِّــُم النضــج ويتحضــر الثمــر. 
لقــد عــاش يســوع، اإلنســان الكامــل، أيًضــا رحلــة نضــوج مــن خــالل حيــاٍة بســيطة 
الناصــرة،  اليهــودّي. يف هــذه احليــاة اخلفّيــة، يف  إميانــه  للغايــة، متجــّذرٍة يف ممارســات 
حيــث يبــدو أنــه لــم يكــن هنــاك انســان غيــر عــادي، كانــت تغّذيــه عالقتــه بأبيــه.
 هــذه األحــداث  تأّملــت مــرمي يف أعمــال اهلل يف حياتهــا وحيــاة ابنهــا، واحتفظــت بــكلِّ
بحاجــة  أيًضــا  نحــن  لذلــك  فشــيًئا.  شــيًئا  يســوع    ســرَّ أدركــت  هكــذا  قلبهــا.  يف 
إلــى مســيرٍة طويلــة مــن النضــج الروحــّي، علــى مــدى احليــاة، لنفهــم عمــق محّبــة 
املســيح، ولندعــه يســكن فينــا ونســكن فيــه. مــن دون أن نــدرك كيــف يســكن الــروح 
مــع  والشــركة  الكلمــة،  إلــى  واإلصغــاء  الصــالة،  خــالل  ومــن  قلوبنــا،  يف  القــدس 
اآلخريــن، وعيــش مــا نفهمــه يوًمــا بعــد يــوم، يتــّم نضــج الكائــن الداخلــّي فينــا.
يختــرق  ســوف   .)...( أنفســنا  أعمــاق  إلــى  املســيح  ينــزل  عندمــا   «
فينــا  فيولــد  األعمــاق،  وإلــى  داخلنــا  إلــى  ويصــل  والقلــب،  العقــل  مناطــق 
التأسيســّية( الكتابــات  )تيزيــه،  الرحمــة«3.  أحشــاء  عندهــا  أيًضــا  نحــن 

ل تأمُّ

أف3: 21-14

لو2: 52-41

نســهر  وأن  املســيح،  حضــور  قلوبنــا  يف  نقبــل  أن  أعطنــا  القــدس،  الــروح  أّيهــا 
للكتــاب  قراءتنــا  أنــْر  صالتنــا،    غــذِّ احملّبــة.  َِســرِّ  علــى  ســهرنا  حضــوره  علــى 
فينــا. محبتــك  ثمــار  بالصبــر  تنبــت  لكــي  خاللنــا،  مــن  واعمــل  املقــّدس، 

صالة

اليوم الثاني:
النضج الروحّي الداخلّي

ــا، 15، 4( ــم« )يوحن ــٌت فيك ــا ثاب ــا أن ــوا يّف كم »أثبت
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إلبسوا عواطف الحنان

أحّبوا بعضكم بعًضا

عشــّية آالمــه وموتــه، جثــا يســوع ليغســل أرجــل تالميــذه. وكان ُيــدرك صعوبــة العيــش مًعــا 
ــّن تشــاركني أّي  ــم أغســلك، فل ــال لبطــرس: »إذا ل ــة. فق ــة املتبادل ــة التســامح واخلدم وأهّمي
شــيء.« لقــد اســتقبل بطــرس يســوع عنــد قدميــه، فُغســل، وتأّثــر بتواضــع املســيح ووداعتــه. 
لذلــك نــراه يحــذو حــذوه يف خدمــة الشــركة بــي املؤمنــي يف الكنيســة الناشــئة. يريد يســوع أن 
ل اجلماعــات  تتدّفــق بيننــا وبينــه احليــاة واحملّبــة، مثــل النســغ يف الكرمــة، مــن أجــل أّن تشــكِّ
املســيحّية جســًدا واحــًدا. لكــّن، اليــوم كمــا باألمــس، ُنــدرك أّن العيــش مًعــا ليــس باألمــر 
الســهل، وغالًبــا مــا نرُســم حــدوًدا يف هــذا املجــال. حتــى إّننــا نفشــل أحياًنــا يف محّبــة أولئــك 
ــًرا يف بعــض  ــا تدهــوًرا كبي ــة، وتتدهــور عالقاتن ــة أو العائل ــّا، يف املجتمــع أو الرعّي القريبــي من
األحيــان. باملســيح يســوع، نحــن مدعــّوون إلــى أن نلبــس مشــاعر الرحمــة، مــن خــالل عــدد 
ــول  ــى قب ــا إل ــون مــن اهلل يدفعن ــا محبوب ــراف بأنّن ــدة. واالعت ــات اجلدي ال يحصــى مــن البداي
بعضنــا بعًضــا بــكّل مــا لنــا مــن نقــاط قــّوٍة أو ضعــف. وهكــذا ُيشــرق حضــور املســيح بيننــا.
عنصــر  تكــون  أن  ميكنــك  هــل  تقريًبــا،  شــيًئا  متلــك  ال  أّنــك  مــن  الرغــم  علــى   «
مصاحلــة يف ســّر الشــركة الــذي هــو الكنيســة؟ هنــا حيــث الســير مًعــا يســاندك لئــال 
إخوتــك.  مــع  شــيء  كل  يف  بفــرح  ُقدًمــا  وامــِض  ابتهجــت  وحيــد،  أّنــك  تشــعر 
التأسيســّية(. الكتابــات  )تيزيــه،  املجتمــع«4.  يف  مثــااًل  لتكــون  معهــم    مدعــوٌّ فإّنــك 

ل تأمُّ

كول 3: 17-12

يو 13: 1-15؛ 35-34

ــّر  ــن س ــا ع ــف لن ــت تكش ــا، أن ــا وأخواتن ــالل إخوتن ــن خ ــيح وم ــه اآلب، باملس ــا اإلل أيه
ــن  ــى الرغــم م ــا عل ــا بعًض ــول بعضن ــن قب ــا لنتمكــن م ــح قلوبن ــق إدراكــه. إفت ــك الفائ محّبت
ــوء  ــّلط الض ــدة تس ــّة موّح ــّكل هيئ ــة لنش ــا النعم ــة. إمنحن ــّر املصاحل ــا س ــا فنحي اختالفاتن
علــى موهبــة كّل شــخٍص مّنــا، بحيــث نصبــح مًعــا انعكاًســا لصــورة املســيح احلــّي.

صالة

اليوم الثالث:
 بناء الجسم الواحد

»أحّبــوا بعضكم بعًضا كما أحببتكــم« )يوحنا 15، 12( 

3 Ibid., p. 134.
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فإنَّ الروح أيًضا يأتي لنجدة ضعفنا

منا أن نصّلي يا رّب، علِّ

ــا عندمــا كان يبحــث عــن  ــا نحــن البشــر. كان يبحــث عّن ــى العالقــة معن  إل ــشٌ إّن اهلل متعطِّ
ــّم جــاء اهلل يف املســيح للقائنــا. فعــاش  ــة: »أيــن أنــت؟« )تــك 3: 9(. ث آدم ويناديــه يف اجلّن
ــع  ــذه وم ــع تالمي ــات م ــام صداق ــا أق ــه، بينم ــع أبي ــق م ــًدا بشــكٍل وثي يســوع الصــالة، متّح
ــة التــي تربطــه  أولئــك الذيــن التقــى بهــم. لقــد عّرفهــم علــى أثمــن مــا عنــده : عالقــة احملّب
ــر  ــر مــع الشــعب، تلــك املزامي ــا. لقــد رّن يســوع املزامي ــه أبون ــذي هــو يف الوقــت عين ــه ال بأبي
املتجــّذرة يف التــراث اليهــودّي الثمــي. وكان يخــرج يف أوقــاٍت أخــرى للصــالة منفــرًدا.
ــة مشــتركة. فهــي إعجــاب أو شــكوى أو شــفاعة  ــة أو جماعّي ــا أن تكــون فردّي ميكــن لصالتن
ــى  ــرة عل ــالة حاض ــة بالص ــون الرغب ــان تك ــض األحي ــوع. ويف بع ــت بخش ــكر أو صم أو ش
الرغــم مــن عــدم القــدرة علــى القيــام بهــا. لكــّن االلتفــات إلــى يســوع والطلــب إليــه 
ــا. ــالة بذاته ــي ص ــالة ه ــا بالص ــالة. إّن رغبتن ــى الص ــق إل ــح الطري ــي« يفت ــارة »عّلمن بعب
الترانيــم  خــالل  مــن  تنشــأ  الشــركة  فــإّن  ٌع.  مشــجِّ أمــٌر  مجموعــٍة  ضمــن  نكــون  أّن 
أخــرى،  تقاليــد  مــن  مســيحّيي  مــع  للصــالة  نذهــب  فحــي  والصمــت.  والكلمــات 
الــذي  املســيح،  مــن  تأتــي  التــي  الصداقــة  بربــاط  باالحّتــاد  بالشــعور  نتفاجــأ  قــد 
الــذي يجمعنــا هــو نفســه. الــروح  يتخّطــى كل انقســام. تختلــف األشــكال، ولكــن 
كيــف  نعــرف  أن  دون  فينــا  يســوع  محّبــة  تنبــت  املشــتركة،  الصــالة  انتظــام  »يف 
الفردّيــة.  الشــخصّية  الصــالة  مــن  ُتعفينــا  ال  املشــتركة  الصــالة  األمــر.  ذلــك  يتــّم 
يف  أنفســنا  لتجديــد  حلظــة  يــوم  كل  نتوقــف  فدعونــا  األخــرى.  تدعــم  فالواحــدة 
التأسيســّية(. الكتابــات  )تيزيــه،  يســوع«5.  املســيح  مــع  الشــخصّية  عالقتنــا 

ل تأمُّ

روم 8: 27-26

لو 11: 4-1

مــن  اآلب.  مــع  كامــل  وتناغــٌم  صــالة  كّلهــا  حياتــك  كانــت  يســوع،  الــرّب  أيهــا 
املؤمنــون  ليّتحــد  محبّتــك:  إلرادة  وفًقــا  نصّلــي  أن  عّلمنــا  القــّدوس،  روحــك  خــالل 
احملّبــة. ملكــوت  ملكوتــك،  وليــأِت  والتســبيح،  الشــفاعة  العالــم يف  أنحــاء  يف جميــع 

صالة

اليوم الرابع:
الصالة مًعا

»لــم أعــد أدعوكــم خّداًمــا... بــل أدعوكــم أحّبائــي« )يــو 15، 15(.
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اليوم الخامس:
قبول التحّول بالكلمة

 )3  ،15 )يوحنــا  اهلل...«  كلمــة  شــّذبتكم  »لقــد 

إن كلمة اهلل قريبٌة منك

طوبى لك

فتحنــا  إذا  بالســعادة.  ووعــد  نعمــٌة  إّنهــا  مّنــا.  جــًدا  قريبــة  اهلل  كلمــة  إن 
مــا  يزيــل  إّنــه  فينــا.  املــوت  إلــى  يــؤول  مــا  بصبــر  ويغّيــر  اهلل  يكّلمنــا  قلوبنــا، 
الكرمــة. بتشــذيب  النبيــذ  صانــع  يقــوم  كمــا  احلقيقّيــة،  احليــاة  منــّو  ُيعيــق 
 مــن الكتــاب املقــّدس، منفرديــن أو يف مجموعــة، يغّيــر نظرتنــا  التأّمــل املنتظــم بنــِصّ
تعطــي  وهــي  يــوم.  كل  التطويبــات  املســيحّيي  مــن  العديــُد  يصّلــي  األشــياء.  إلــى 
حملــة عــن الســعادة املخّبــأة يف مــا لــم يكتمــل ومــا يلــي املعانــاة: طوبــى للذيــن ملســهم 
العــزاء.  فينالــون  يطلقونهــا  بــل  دموعهــم،  يحبســون  يعــودوا  فلــم  القــدس،  الــروح 
إلــى  اجلــوع  فيهــم  ينمــو  الداخلّيــة،  أعماقهــم  يف  املخفــي  املصــدر  يكتشــفون  عندمــا 
الســالم. يســوده  عالــم  أجــل  مــن  اآلخريــن  مــع  االنخــراط  إلــى  والعطــش  العدالــة، 
خــالل  مــن  باحليــاة،  التزامنــا  جتديــد  إلــى  باســتمرار  مدعــّوون  نحــن 
علــى  ههنــا  حًقــا،  فيهــا  نتــذّوق  قــد  أوقــات  وهنــاك  وأفعالنــا.  أفكارنــا 
األزمنــة. نهايــة  يف  ملئهــا  متــام  جتــد  ســوف  التــي  الســعادة  األرض،  هــذه 
»صّلــوا واعملــوا مــن أجــل أن ميلــك هــو. فلُتْحييــك كلمــة اهلل يف عملــك اليومــّي ويف راحتــك 
 شــيء حتــى تثبــت يف املســيح. تغلغــل بــروح  أيًضــا. حافــظ علــى الصمــت الداخلــّي يف كلِّ
التطويبــات: الفــرح والبســاطة والرحمــة.« )صــالة األخــوات يف غرانشــان كّل صبــاح(.

ل تأمُّ

تث 30: 20-11

متى 5: 12-1

مبــارًكا  ُكــّن  املقّدســة.  الكتــب  يف  كلمتــك  عطّيــة  علــى  أبونــا  اهلل  يــا  تباركــت 
وأرشــْدنا  احليــاة  اختيــار  تغّيرنــا. ســاعدنا يف  أن  الكلمــة  لهــذه  لنســمح  لنــا  لدعوتــك 
إياهــا. تقاســمنا  أّن  ترغــب يف  التــي  الســعادة  اختبــار  مــن  نتمّكــن  حتــى  بروحــك، 

صالة
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وِط َمْمرا بُّ َله ِعنَد َبلُّ وَتراءى الرَّ

َفَقُة عَليهم َفَأخَذْته الشَّ

عندمــا نســمح ألنفســنا أن نتغّيــر بواســطة املســيح، فــإن محّبتــه تنمــو فينــا وتثمــر. فاســتقبال 
  اآلخــر تعبيــٌر ظاهــر عــن مشــاركة احملّبــة التــي نعيشــها. انفتــح يســوع طيلــة حياتــه علــى كلِّ
َمــن التقــى بهــم. لقــد اســتمع إليهــم وتــرك نفســه يتأّثــر بهــم دون أن يخــاف مــن معاناتهــم.
فهــو  اجلائعــة.  اجلمــوع  رؤيتــه  عنــد  بالعمــق  يســوع  تأّثــر  األرغفــة،  تكثيــر  إجنيــل  يف 
يعلــم أّن كّل إنســان بحاجــة إلــى الطعــام، وأنــه وحــده القــادر علــى إشــباعهم باخلبــز 
وإشــباع عطشــهم مــدى احليــاة. لكّنــه لــم يشــأ أن يفعــل ذلــك بــدون تالميــذه، وال 
وســمكتي. اخلبــز  مــن  أرغفــة  إيــاه: خمســة  إعطــاءه  ميكنهــم  الــذي  القليــل  بــدون 
األمــر  يتطّلــب  ال  املجانــّي.  االســتقبال  هــذا  مّنــا  يطلــب  أن  يريــد  أيًضــا  اليــوم  إنَّــه 
ــب بــه ومقبــول مــن خــالل نظــرة، إصغــاء   واحــد بأنَّــه ُمَرحَّ الكثيــر حتــى يشــعَر كلُّ
ذاتــه  فهــو  ليســوع،  الضعيفــة  إمكانياتنــا  م  نقــدِّ عندمــا  حقيقــّي.  حضــور  مرهــف، 
إبراهيــم:  اختبــره  مــا  نختبــر  نحــن  اليــوم،  نتوقعهــا.  ال  مدِهشــة  بطــرق  يضاعفهــا 
بوفــرة. ُنبــاَرك  فإننــا  اآلخريــن،  نســتقبل  وعندمــا  عطائنــا،  خــالل  مــن  ُنعطــى 
الذيــن  أولئــك  نفســه«.«  املســيح  نقبــل  أن  علينــا  االســتقبال،  »أثنــاء 
يشــّعون  ونســاًء  رجــااًل  فينــا  ســيجدون  هــل  يــوم،  بعــد  يوًمــا  بهــم  نلتقــي 
التأسيســّية(. الكتابــات  )تيزيــه،  ســالمنا؟«6.  هــو  الــذي  املســيح  بنــور 

ل تأمُّ

تك 18: 5-1

مر 6: 44-30

أيهــا الــرّب يســوع املســيح، أنــت تعــرف رغبتنــا يف اســتقبال اإلّخــوة واألخــوات الذيــن 
ــت  ــم. أن ــة معاناته ــز يف مواجه ــعر بالعج ــّرة نش ــم م ــرف ك ــت تع ــا. أن ــى جانبن ــم إل تضعه
ــم  ــّدث إليه ــي. حت ــك اإللهّي ــك وحنان ــم بعطف ــت به ب ــد رحَّ ــة، ق ــرة طويل ــا بفت أواًل، وقبلن
مــن خــالل أقوالنــا، وادعمهــم مــن خــالل أفعالنــا، ولتكــن بركتــك علينــا جميًعــا.

صالة

اليوم السادس:
استقبال اآلخر

ــا 15، 16( ــم« )يوحن ــدوم ثمرك ــٍر وأن ي ــوا بثم »أن تأت
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هل انقَسم المسيح؟

كما أنا واآلب واحد.

صّلى يسوع يف عشّية آالمه من أجل وحدة شعبه: »ليكونوا جميعهم واحًدا ... ليؤمن 
العالم«، وليكونوا مرتبطي به ارتباط األغصان بالكرمة. نحن نتشارك النسغ نفسه الذي ُينعشنا 

ويجري فينا.
لكّل تقليٍد ِغناه، وتقوم وظيفته على نقلنا إلى قلب إمياننا: الشركة مع اهلل، يف املسيح، بالروح. 
كّلما اختبرنا هذه الشركة، زاد ارتباطنا باملسيحّيي اآلخرين وبالبشرية جمعاء. يحّذرنا بولس 
 واحٍد  ا وحدة املسيحّيي األوائل وهو: إيالء أهمّية كبيرة كلُّ من املوقف الذي كان يهّدد حّقً

لتقليده على حساب وحدة جسد املسيح. وهكذا أصبحت االختالفات سبب انفصال بداًل من 
 شيء لكم،  أّن تكون إثراًءا متباداًل. وجهة نظر الرسول بولس يف هذه املسألة واسعة جًدا: »كلُّ

وأنتم للمسيح، واملسيح هلل« )1 كو 3: 22 - 23(.
 إرادة املسيح جتعلنا نلتزم يف مسيرة الوحدة واملصاحلة، والوحدة من خالل صالته: »ليكونوا  إنَّ

بأجمعهم واحًدا ... ليؤمن العالم«.
»ال ترضى أبًدا بفضيحة انفصال املسيحّيي الذين يعترفون جميعهم مبحبَّة القريب، ولكنهم 

يظّلون منقسمي. حتّلى بشغف الستعادة وحدة جسد املسيح.«7 )تيزيه، الكتابات التأسيسّية(.

ل تأمُّ

1كور 1: 10-13؛ 3: 23-21

يو 17: 23-20

ــا  ــّدد فين ــا. ج ــكْن فين ــة، واس ــمة العذب ــُمحّيية والنس ــاُر الـ ــُدس، الن ــّروح الق ــا ال ــال أّيه تع
شــغف الوحــدة حتــى نعيــش مدركــي الربــاط الــذي يوّحدنــا فيــك. عســى أن يتّحــد جميــع 
املســيحّيي الذيــن لبســوا املســيح يف معمودّيتهــم، فيشــهدون مًعــا للرجــاء الــذي مينُحُهــم احلياة.

صالة

اليوم السابع:
النمّو في الوحدة

»أنا الكرمة وأنتم األغصان، الذي يثبت يّف وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير« )يوحنا 15، 5(
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كّل شيء فيه

صغيرة مثل حّبة الخردل

تدعونــا ترنيمــة املســيح يف رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل كولوســي لإلشــادة مبــدح خــالص 
اهلل الــذي يشــمل الكــون بأســره. يف املســيح املصلــوب والقائــم مــن بــي األمــوات قــد انفتــح 
ــا والســالم. ــاة ملؤه ــن احلي ــد ُوعــدت مبســتقبل م ــة ق ــى أّن كّل اخلليق ــق املصاحلــة: حت طري
صغيــرة  تــزال  ال  ولكّنهــا  جــًدا،  قريبــة  حقيقــة  اهلل  مملكــة  أّن  اإلميــان  بعيــون  نــرى 
فهــي  ذلــك،  ومــع  اخلــردل.  حبــة  مثــل  ألّنهــا  ُتــرى،  ال  تــكاد  أّنهــا  حتــى  جــًدا، 
تنمــو. إّن روح القائــم مــن بــي األمــوات يعمــل يف عاملنــا الــذي يتخّبــط يف محنتــه، 
ويحّثنــا علــى االلتــزام جتــاه كّل شــخٍص ذي نوايــا حســنة، وعلــى أن نســعى للعدالــة 
والســالم بــال كلــل، لنجعــل مــن جديــٍد األرَض صاحلــّة للســكن جلميــع املخلوقــات.
ــبيح اهلل.  ــتمرار يف تس ــن االس ــا م ــة مبلئه ــن اخلليق ــي تتمك ــروح ك ــل ال ــارك يف عم ــا نش إّنن
عندمــا تتألــم الطبيعــة أو عندمــا ُيســحق البشــر، فــإن روح املســيح القائــم مــن بــي األمــوات 
يدعونــا إلــى االلتــزام معــه يف عمــل الشــفاء، ألّنــه ال يتركنــا نتخّلــى عــن شــجاعتنا.
نــوُر  هــي  مســتترة،  كانــت  مهمــا  املســيح،  بهــا  يأتــي  التــي  احليــاة  ة  ِجــدَّ إن 
يأتينــا  فرًحــا  تتضّمــن  التــي  الشــاملة  املصاحلــة  مصــدر  إنهــا  للكثيريــن.  رجــاٍء 
.)11  :15 )يــو  ــا«  تاّمً َفرُحكــم  فَيكــوَن  َفَرحــي  ِبُكــم  »لَِيكــوَن  آخــر.  عالــٍم  مــن 
القــدس،  بالــروح  املســيح  مينحهــا  التــي  احليــاة  بِجــّدة  حتتفــل  أن  تريــد  »هــل 
اخلليقــة؟«. كّل  ويف  العالــم  ويف  الكنيســة  ويف  وبيننــا  فيــك  حتيــا  وتتركهــا 

ل تأمُّ

كول 1: 20-15

مر 4: 32-30

علــى  نشــكرك  وأحّببتنــا.  خلقتنــا  ألنــك  نشــكرك  اهلل،  يــا  قــّدوس  قــّدوس  قــّدوس 
ــه،  ــن ل ــا نح ــم نظرتن ــا للعال ــي تهبه ــل الت ــرة األم ــح نظ ــة. لتصب ــا ويف اخلليق ــودك فين وج
ــن أجــل مجــد اســمك. ــه العــدل والســالم، م ــر في ــم يزده ــن أجــل عال ــا العمــل م فيمكنن

صالة

اليوم الثامن:
التصالح مع الخليقة

»فيكون فرحي فيكم ويكون فرحكم كاماًل« )يوحنا 15، 11(



23ٔاسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيين

االحتفال المسكونّي

يعكــس هــذا االحتفــال طريقــة صــالة الراهبــات يف غرانشــان. يف هــذا التقليــد فــروٌض رهبانّيــة 
ثــالث ُتدعــى الســهرانيات وتتلــى عــادة يف الليــل، وقــد دمجــت مــع بعضهــا لتشــّكل فــرض 
املســاء. إحتفالنــا بأســبوع الصــالة مــن أجــل وحــدة املســيحّيي يتضّمــن ثالثــة أقســام أُطلــق 
عليهــا اســم »ســهرات«، وهــي تتبــع النمــوذج الــذي تتبعــه الراهبــات يف غرانشــان: قــراءات من 
الكتــاب املقــّدس، الزمــة مرّتلــة أو أنديفونــة، وقــت مــن الصمــت وطلبــات. تتمّيــز كل ســهرة 
ــور. ــا. وتنتهــي كل الســهرات بترنيمــة عــن الن ــّم شــرحه تباًع بعمــٍل يعكــس موضوعهــا ويت
ــيح. كل  ــع املس ــركتنا م ــى ش ــانّي وعل ــا اإلنس ــدة كّل كيانن ــى وح ــز عل ــى ترّك ــهرة األول الس
ــال. ــالل االحتف ــّرر خ ــات تتك ــذه اللحظ ــت، وه ــق صم ــس دقائ ــى خم ــّو إل ــارك مدع مش
ــن  ــورة. ونح ــيحّيي املنظ ــدة املس ــاف وح ــادة اكتش ــة يف إع ــن الرغب ــر ع ــة تعّب ــهرة الثاني الس
ــالم. ــارة س ــم إش ــادل معه ــا ونتب ــم بجانبن ــن ه ــى م ــه إل ــيح، نتوّج ــة املس ــون يف محّب ثابت
ــة.  ــع كل اخلليق ــعوب، م ــع كل الش ــدة م ــى الوح ــا عل ــاب أمامن ــح الب ــة تفت ــهرة الثالث الس
ــون  ــخاص يقف ــض األش ــزاوي*. بع ــوس الغ ــس دوروثي  للقدي ــصٍّ ــن ن ــتوحى م ــاط مس النش
ــن  ــا م ــا اقتربن ــز( كّلم ــن اهلل )املرك ــا م ــا اقتربن ــون نحــو الوســط. كّلم ــري ويتقّدم بشــكٍل دائ
ــرة  ــاحة املتوّف ــة، بحســب املس ــرق مختلف ــذ بط ــن أن ينّف ــاط ميك ــذا النش ــض. ه ــا البع بعضن
ووفــق تقاليــد األشــخاص املشــاركي يف االحتفــال. العناصــر التاليــة ميكــن أن تســاعد كدليــل:
كل مشــارك يف االحتفــال يحمــل يف يــده شــمعة ُمطفــأة. مــن أجــل تســهيل االحتفــال 
الرمــزي يســتطيع املنّظمــون وضــع املقاعــد، مســبًقا، بشــكٍل دائــري ورســم شــعاعات تنطلــق 
ــمعة  ــول الش ــز الدائرة.ح ــون مرك ــّي تك ــكان مرئ ــاءة يف م ــرة ُمض ــمعة كبي ــط. ش ــو الوس نح
أشــخاص مــن كنائــس مختلفــة يقفــون علــى دائــرة مرســومة مســبًقا أو مؤّلفــة مــن اجلماعــة.
كل شــخص مــن هــؤالء يحمــل يف يــده شــمعة ُمطفــأة ظاهــرة. فيمــا تتــّم قــراءة النــّص املرافــق 
للنشــاط، يتقــّدم كّل شــخص بنفــس الوتيــرة مــن الوســط، وعندمــا يبلغــون الوســط ُيضــيء كل 
واحــد شــمعته ويلتفــت نحــو اجلماعــة. خــالل إشــعال الشــموع ترّتــل اجلماعــة ترنيمــة عــن 
النــور. ثــّم ُيبقــي كل واحــد شــمعته ُمضــاءة حتــى نهايــة االحتفــال. وحيــث توجــد إمكانّيــة 
ــم، حاملــي شــموعهم املضــاءة. ــع املشــاركي مــن الكنيســة بتطــواٍف نحــو العال يخــرج جمي
املزاميــر  شــخصي.  قبــل  مــن  ُتقــرأ  أن  أو  ترّتــل  أن  ميكــن  الدخــول  ترنيمــة 
الســهرة. موضــوع  مــع  تتناســب  بتّرنيمــة  تســتبدل  أن  أو  ترّتــل  أن  ميكــن 
كمــا  ُتســتبدل.  أو  ترّتــل  أن  ميكــن  الطلبــات  بعــد  تقــال  التــي  الالزمــة 
احلــّرة. والصلــوات  الصمــت  مــن  بلحظــات  الطلبــات  ُتســتتبع  أن  ميكــن 
كل التراتيــل املســتعملة يف غرانشــان ميكــن ســماعها علــى املوقــع اإللكترونــّي لراهبــات 
نفســه. املوقــع  علــى  للراهبــات  اليومّيــة  الصلــوات  متابعــة  تســتطيعون  كمــا  غرانشــان 

*راجع الفقرة 4 »مدخل الى موضوع السنة«، )ب( وحدتنا تنمو بتجذرنا في المسيح
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االحتفال المسكونّي بالصالة مًعا

دعوة إلى الصالة
ترنيمة الدخول للروح القدس

كلمة ترحيب
احملتفل: نعمة رّبنا يسوع املسيح ومحّبة اهلل اآلب وشركة الروح القدس، فلتكن مع جميعكم.

اجلميع: ومع روحك أيًضا.
قارىء: إخوتي وأخواتي يف املسيح، هذه السنة موضوع أسبوع الصالة من أجل وحدة 

املسيحّيي، والذي اختارته راهبات جماعة غرانشان يف سويسرا هو: »أثبتوا يف محّبتي فتثمروا 
ثمًرا كثيًرا«.

قارىء: رغبة اهلل الكبرى التي عّبر عنها يسوع هي أن نأتي إليه ونثبت فيه. إّنه ينتظرنا من 
دون َكَلل، ويرجو أّننا إذا احّتدنا بحّبه نحمل ثماًرا حُتيي جميع الذين ُيحيطون بنا. أمام اختالف 

اآلخر قد نقع يف خطر االنغالق على ذواتنا وال نعود نرى إاّل ما يفّرقنا. ولكن فلُنْصغ إلى 
املسيح الذي يدعونا للثبات يف محّبته. وهكذا نثمر ثمًرا كثيًرا.

قارىء: يف أوقات الصالة الثالثة التي تّتبع، سوف نتذّكر دعوة املسيح، وسوف نتوّجه نحو 
حّبه، هو مركز حياتنا. ألّن طريق الوحدة تبدأ بالعالقة مع اهلل داخل كياننا الشخصّي. الثبات 

يف محّبته ينّمي الرغبة يف البحث عن الوحدة واملصاحلة مع اآلخرين، ويجعلنا ننفتح على 
اآلخرين املختلفي عّنا ؛ هذه ثمرة مهّمة أُعطيت لنا لكّي ُنشفى من االنقسامات التي يف 

داخلنا، يف ما بيننا ويف العالم.
احملتفل: لنرفع صالتنا إلى اهلل بسالم. يا رّب، أنت الكّرام الذي يعتني بحياتنا بحّب، إّنك 
تدعونا لكي نرى جمال كّل غصٍن يف الكرمة، جمال كّل شخص. ولكن غالًبا ما ينتابنا 

اخلوف أمام اختالف اآلخر. فننغلق على أنفسنا، وثقتنا فيك تتزعزع، وروح العداء ينمو يف 
ما بيننا. تعال ووّجه قلوبنا إليك من جديد. أعطنا أن نحيا من غفرانك. لكي نسّبح اسمك 

مًعا.
إبتهال تسبيح

اجلميع: أنت الذي تدعونا ألن نكون تسبيًحا يف وسط األرض، املجد لك.
قارىء: نسّبحك يف وسط العالم والشعوب.

قارىء: نسّبحك يف وسط اخلليقة واملخلوقات.
اجلميع: أنت الذي تدعونا ألن نكون تسبيًحا يف وسط األرض، املجد لك.

قارىء: نسّبحك يف وسط اآلالم والدموع.
قارىء: نسّبحك يف وسط الّلقاءات واملصاحلات.

اجلميع: أنت الذي تدعونا ألن نكون تسبيًحا يف وسط األرض، املجد لك.
قارىء: نسّبحك يف وسط التمّزقات واالنقسامات.

قارىء: نسّبحك يف وسط احلياة واملوت ووالدة السماء اجلديدة واألرض اجلديدة.
اجلميع: أنت الذي تدعونا ألن نكون تسبيًحا يف وسط األرض، املجد لك.
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السهرانّية األولى
الَثباُت في المسيح، وْحَدة الشخص

طلبات: 
قارىء: يا يسوع املسيح إله احملّبة، انت قلت لنا: »لستم أنتم اخترمتوني بّل أنا اخترُتُكم«. إنك 
تبحث عّنا، وتدعونا إلى قبول صداقتك والثبات فيها. عّلمنا كيف جُنيب على دعوتك بعمٍق 

أكبر وكيف ننمو دائًما لنبلغ ملء احلياة.
اجلميع: الزمة مرّتلة.

قارىء: يا إله احلياة، إّنك تدعونا لنكون تسبيًحا يف وسط األرض، ولكي نقبل بعضنا بعًضا 
كعطّية من نعمتك. فلتساعدنا نظرتك احملِّبة إلى كّل شخص على أن نفتح قلوبنا لكي نتقّبل 

بعضنا  بعًضا كما نحن.
اجلميع: فرح قلبنا هو يف اهلل.

قارىء: يا اهلل الذي يجمع، إّنك جتمعنا ككرمة واحدة بابنك يسوع. فليسُكن روحك احملّب 
فينا عندما جنتمع يف رعايانا ويف لقاءاتنا املسكونّية احمللّية. أعطنا أن نحتفل بك بفرٍح مًعا.

اجلميع: الزمة مرّتلة
قارىء: يا إله الكرمة الواحدة، إّنك تدعونا لكي نثبت يف محّبتك، يف كل ما نعمل وما نقول. 
لقد نلنا ملسة من طيبتك، فاجعلنا انعكاًسا حملّبتك يف بيوتنا، يف أماكن عملنا، واجعلنا نشّق 

طريًقا لكي نتخّطى العداوات واملشاّدات.
اجلميع: الزمة مرّتلة.

دقيقة صمت

ا بنا. يف هذه الوقفة  قارىء: يف كثير من األحيان نعتبر الصالة أمًرا نقوم به، ونشاًطا خاّصً
القصيرة نحن مدعوون إلى صمٍت داخلّي، إلى أن نبتعد عن كّل ضجيج، عن هموم حياتنا 
وحتى عن أفكارنا. يف قلب هذا الصمت، اهلل هو الذي يعمل. نحن مدعّوون ببساطة إلى أن 

نثبت يف محّبة اهلل، وأن نرتاح فيه.

صمت حوالي خمس دقائق

*****   *****   
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السهرانّية الثانية
الوحدة المنظورة للمسيحّيين

الزمة: رٌب واحٌد إمياٌن واحٌد معمودّية واحدة.
صمت قصير.

طلبات
قارىء: أّيها الروح القدس، إنك حُتيي الكنيسة وجتّددها يف كّل مكان. تعال واهمس يف 

قلبنا الصالة التي وّجهها يسوع ألبيه يف ليلة آالمه: »ليكونوا جميعهم واحًدا... لكي يؤمن 
العالم«.

اجلميع: يا رّب ارحم
قارىء: أّيها الرّب يسوع، يا ملك السالم، أشِعل فينا نار محّبتك لكي تتوّقف الشكوك يف 

الكنيسة، والتحقيرات وانعدام َفْهم اآلخرين، ولتسقط احلواجز التي تفِصُلنا.
اجلميع:  يا رّب ارحم

قارىء: أّيها الروح القُدس املعّزي، إفتح قلوبنا على الغفران واملصاحلة، واجعلنا نعود من 
متاهاتنا ونرجع من ضياعنا.

اجلميع:  يا رّب ارحم
قارىء: أّيها الروح القُدس، أنت ال تتخّلى أبًدا عن الرجال والنساء واألطفال املضطَهدين من 

أجل إخالصهم لإلجنيل. قوِّهم، شّجعهم وكافىء وساعد الذين ميّدون لهم يد العون.
اجلميع:  يا رّب ارحم

نشاط: يتبادل احلضور عالمة السالم.
 يدعونا إلى أن نكون مّتحدين يف ما بيننا. مينحنا سالمه ويدعونا إلى مشاركته.  قارىء: الربُّ

فلنتبادل سالمه مع من ُهّم بقربنا.

تبادل السالم

ترتيلة عن النور

مزمور 85

قراءة 1 كورنتس 10/1ـ13.

*****   *****   
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السهرانّية الثالثة
وحدة جميع الشعوب وكل الخليقة

الزمة
إمكانية إلقاء عظة 

صمت قصير

طلبات
قارىء: يا إله احلياة، خلقت كّل كائن بشري على صورتك كِمَثالِك. ُنسبِّحك ألجل عطّية 
حضاراتنا املتعّددة، والتعابير اإلميانّية، والتقاليد واالنتماءات اإلتنّية. أعطنا اجلرأة أن نقف 

دائًما يف وجه الظلم والبغض الذي يرتكز على التمّييز اجلنسّي والطبقّي والعرق والدين واخلوف 
من اآلخر الذي يختلف عنا.

اجلميع: يا إله السالم واحلّب فيك نضع رجاءنا.
قارىء:  أّيها اإلله الرحوم، يف املسيح أظهرت لنا أّننا واحٌد فيك. عّلمنا أن نستفيد من هذه 
العطّية حيثما نعيش، لكي يستطيع املؤمنون املنتمون إلى الديانات املختلفة يف كّل بلد، أن 

يصغوا بعُضهم إلى بعض وأن يعيشوا يف سالم.
اجلميع: يا إله السالم واحلب فيك نضع رجاءنا.

قارىء:  يا يسوع، لقد أتيت إلى العالم لكي تشاركنا ملء إنسانيتنا. أنت تعرف قساوة حياة 
بعض األشخاص الذين يتأملون بطرٍق مختلفة. فليشّجعنا روح الرأفة على مشاركة وقتنا وحياتنا 

وما منلك مع األكثر عوًزا.
اجلميع: يا إله السالم واحلب فيك نضع رجاءنا.

قارىء: أّيها الروح القُدس، إّنك تسمع غضب خليقتك املجروحة وتنّهدات الذين يتأمّلون من 
التغيُّر املناخي. أرشدنا إلى تصّرفات جديدة فنتوّصل إلى العيش بتناغم يف وسط خلقك.

اجلميع: يا إله السالم واحلب فيك نضع رجاءنا.
نشاط: االقتراب من الوسط ... للذهاب نحو العالم

نحن مدعّوون ألن نكون خّدام محّبة اهلل الذي يشفي ويصالح. ال يقدر هذا العمل أن يؤتي 
ثماره إاّل إذا كنا ثابتي يف اهلل كما األغصان يف الكرمة احلقيقّية التي هي يسوع املسيح. فيما 

نقترب من اهلل نقترب بعضنا من بعض. تخّيلوا دائرة مرسومة على األرض وافترضوا أن الدائرة 
هي العالم. 

مزمور 96 

قراءة رؤيا 7 :9 -12  

*****   *****   

األشخاص املعنّيون يشّكلون دائرة حول الشمعة املركزّية. *****   *****   
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قارىء: الوسط هو اهلل، الشعاعات هي طرق البشر املختلفة يف العيش. البشر الذين يسكنون 
العالم ويرغبون يف التقّرب من اهلل يسيرون نحو وسط الدائرة...

يتقّدم األشخاص بضع خطوات نحو الوسط.
قارىء:كّلما اقتربوا من الوسط، من اهلل، يقتربون بعضهم من بعض. وكّلما اقتربوا بعضهم من 

بعض...
يصل األشخاص إلى الوسط

قارىء:... يقتربون أكثر من اهلل.

عندما يصل حاملو الشموع إلى الوسط يضيئون شموعهم وُيصّلون بصمت.

الصالة الربّية:  فلنصل مًعا الصالة التي عّلمنا إّياها الرّب يسوع

أبانا الذي يف السماوات 
س اسُمَك،  ليتقدَّ
ليأِْت ملكوُتَك، 
لتكْن مشيئُتَك، 

كما يف السماِء كذلَك على األرض. 
 للحياة أعِطنا اليوم.  ُخبَزنا الضروريَّ
واغفْر لنا ذنوَبنا، كما نغفُر نحن أيًضا 

للُمْذنبي إلينا. 
وال ُتدخلْنا يف جتربٍة، لكن جنِّنا من الشرير. 
 لَك امللَك، والقدرة واملجد، إلى األبد.  ألنَّ

ترتيلة عن النور *****   *****   

خالل الترتيل يعود األشخاص نحو اجلماعة ويتشاركون معها النور الذي حصلوا عليه.



29ٔاسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيين

قارىء: احلياة الروحّية والتعاضد مرتبطان ارتباًطا وثيًقا. الصالة والعمل يسيران جنًبا إلى 
جنب. عندما نثبت يف املسيح ننال روح الشجاعة واحلكمة لكي نقف يف وجه الظلم والقمع. 
مًعا نستطيع أن نقول: »صّل واعمل لكي ميلك اهلل«. فلتحيي كلمة اهلل عملك وراحتك طيلة 
يومك. حافظ، يف كّل شيء، على صمتك الداخلّي لكي تثبت يف املسيح. تشّرب من روح 

التطويبات: الفرح، البساطة والرحمة.

البركة

احملتفل: كونوا واحًدا لكي يؤمن العالم!
أثبتوا يف محّبته، إنطلقوا إلى العالم واحملوا ثماًرا !

اجلميع: فليمأنا إله الرجاء من كّل فرح وكّل سالم يف اإلميان، لكي نفيض بالرجاء بقّوة الروح 
القُدس. بسم اآلب واالبن والروح القُدس.

الترتيلة اخلتامّية

*****   *****   

*****   *****   
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يف الثالثينيــات مــن القــرن املاضــي، اكتشــفت نســاء مــن الكنيســة املصَلحــة يف املنطقــة الناطقــة بالفرنســّية يف سويســرا 
ــى  ــاء إل ــة الصمــت يف اإلصغ ــورج« DAMES DE MORGES  أهّمي ــى مجموعــة تعــرف باســم »ســيدات م ــّن ينتمــي إل ك
ــيد  ــاًل بالس ــة، متث ــن اإلميانّي ــة حياتهِّ ــة لتغّذي ــوات الروحّي ــة اخلل ــاء ممارس ــادت إحي ــه، أع ــت نفس ــة اهلل. ويف الوق كلم
ــاركة  ــات للمش ــاء أخري ــن نس ــت إلّيه ــا انضّم ــرعان م ــالة. وس ــزل للص ــكاٍن منع ــى م ــب إل ــذي كان يذه ــيح ال املس
يف هــذه اخللــوات التــي كانــت ُتنّظــم بتواتــٍر يف غرانشــان، وهــي قريــة صغيــرة علــى ضفــاف بحيــرة نوشــاتيل. 
فأصبــح مــن الضــرورّي ضمــان وجــود دائــم للصــالة والضيافــة لهــذا العــدد املتزايــد مــن األخــوات الوافــدات.
والبلــدان  الكنســّية  والتقاليــد  األجيــال  مختلــف  مــن  امــرأة  وخمســي  ــا  أخًتّ اليــوم خمســي  اجلماعــة  تضــّم 
ــا عــن الشــركة بالثبــات يف حيــاة الصــالة واحليــاة  والقــارات. تكــوِّن هــؤالء األخــوات، يف تنّوعهــن، مثــااًل حّيً
املشــتركة والضيافــة الكرميــة. تتشــارك األخــوات نعمــة حياتهــن الرهبانّيــة مــع الــزوار واملتطّوعــي الذيــن يأتــون 
ــم. ــى حياته ــن معن ــاطة ع ــون ببس ــن يبحث ــفاء أو لّلذي ــت أو الش ــوة أو الصم ــن اخلل ــرٍة م ــاء فت ــان لقض ــى غرانش إل
  صداقتهــنَّ   شــجعتهنَّ  ، ــنَّ كفاحهِّ يف  املســيحّية.  الكنائــس  بــي  االنقســام  بألــم  األّوالت  األخــوات  شــعرت 
مــع األب بــول كوتورييــه، رائــد أســبوع الصــالة مــن أجــل وحــدة املســيحّيي. لذلــك، منــذ البدايــة، كانــت 
إلــى إخــالص  إّن هــذا االلتــزام، باإلضافــة  الصــالة مــن أجــل وحــدة املســيحّيي يف قلــب حيــاة اجلماعــة. 
النصــوص. هــذه  أســاس  مًعــا  يشــّكالن  والضيافــة،  املشــتركة  واحليــاة  للصــالة  الثالثــة  لــأركان  غرانشــان 
يف البدايــة، مبــا أّنــه لــم يكــن هنــاك جماعــات رهبانّيــة يف الكنائــس املصَلحــة، وبســبب الفقــر والنقــص يف 
كنائــس  مــن  رهبانّيــة  جماعــات  نحــو  األّوالت  الراهبــات  توّجهــت  رهبانّيــة،  قوانــي  وجــود  وعــدم  الكتــب 
عيــش  إلــى  الســبيل  مــا  شــيء:  كّل  اكتشــاف  عليهــّن  كان  تقاليدهــا.  كنــوز  علــى  وانفتحــن  أخــرى، 
لآلخــر.  واســتقبال  وضيافــٍة  مشــتركة  حيــاة  وإلــى  ؛  يــوم  كّل  بهــا  ــل  والتأمُّ اهلل  كلمــة  علــى  مرتكــزة  حيــاة 
األخــوات األّوالت َحَملــن ألــم انقســام املســيحّيي وَشــَعْرن بــه، بخاّصــة األم جنفييــف التــي كانــت تــرى أهمّيــة العمــل 
املســكونّي والاّلهوتــي. ولكــّن هــذا العمــل كان يجــب أن يرتكز علــى ما ظّل بالنســبة إليها األمر األهّم: الصــالة على ضوء 
يوحنــا الفصــل 17 : »ليكونــوا بأجمعهــم واحــًدا، أّيهــا اآلب، كمــا أنــت يّف وأنا فيك، ليكونــوا ُهم أيًضا واحــًدا يّف، لكي 
يؤمــن العالــم بأّنــك أرســلتني«، وبذل الذات من أجل الوحدة يف املســيح... إلى اليوم الذي يصيــر فيه اهلل الكّل يف الكّل.
ــودًة  ــات، مول ــذ البداي ــاة من ــًة ُمعط ــة، ونعم ــل عطّي ــاًرا، ب ــط خي ــن فق ــم تك ــكونّية ل ــان املس ــة غرانش ــوة جماع إّن دع
ــى اجلماعــة  ــاءات، بالنســبة إل ــاءات حاســمة. أحــد هــذه الّلق ــت بفضــل لق ــت وتثّبت ــر. هــذه النعمــة حترّك ــن الفق م
الناشــئة، هــو لقــاء األّباتــي بــول كوتورييــه، كاهــٌن كاثوليكــّي مــن مدينــة ليــون، وأحــد رواد العمــل املســكونّي إذ هــو 
مــن أطلــق أســبوع الصــالة مــن أجــل وحــدة املســيحّيي كمــا نعرفــه اليــوم. عالقــاٌت عميقــة ربطتــه بالراهبــات األّوالت، 
ــي  ــب األّبات ــام 1940 كت ــة. ع ــائل املتبادل ــك الرس ــى ذل ــهد عل ــا تش ــة كم ــيرتهّن الروحّي ــن بإخــالص يف مس ورافقه
ــم  ــعرون بأل ــم يش ــيحيّيون وه ــرج املس ــن دون أن يخ ــة م ــة روحّي ــة رياض ــام أّي ــب أاّل ُتق ــاًل: » يج ــف قائ ــأم جنفيي ل
ــي مشــكلة  ــر... بالنســبة ل ــر املتوات ــن أجــل الوحــدة بالصــالة احلــاّرة والتطّه ــى العمــل م ــي عل االنقســامات، وعازم
ــي  ــرى الت ــة الكب ــة. تفهمــي إذن األهمّي ــة موّجه ــاة داخلّي ــل كل شــيء ويف األســاس، مشــكلة حي الوحــدة هــي، قب
ألقيهــا علــى طلبــك وعلــى مشــروع الرياضــات الروحّيــة. فلنصــّل بحــرارة، يعنــي فلنتــرك للمســيح كامــل احلرّيــة فينــا«.
أّمــا اللقــاء املهــم اآلخــر، فقــد كان مــع روجيــه شــوتز الــذي أصبــح األخ روجيــه مــن »تيزيــه«، عندمــا زار غرانشــان عــام 

جماعة غرانشان واالختبار المسكونّي للحياة الرهبانّية
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1940 وشــّجعته األخــوات يف بحثــه اخلــاص، وظــّل علــى تواصــل معهــّن. عبــر الســني نشــأت بينــه وبــي اجلماعــة 
روابــط شــركة إزدادت ُعمًقــا عندمــا تبّنــت جماعــة غرانشــان قوانــي »تيزيــه« عــام 1953، وعندمــا اعتمــدت اجلماعــة 
ــرّي  ــن البش ــل الكائ ــدة يجع ــن الوح ــم ع ــث الدائ ــه: » البح ــب األخ روجي ــه«. كت ــة »بتيزي ــاعات اخلاّص صــالة الس
ــن  ــوق، م ــا نت ــدر م ــوازن نكتســبه بق ــذا الت ــع النشــاط. ه ــان م ــدوزن الكي ــال وي ــع األعم ــل م ــم العق منســجًما، يناغ
ــا ». ــيح فين ــا، أّي املس ــًا يف ذواتن ــر عمق ــع األفضــل واألكث ــون يف انســجاٍم م ــى أّن نك ــة، إل ــوات متالحق خــالل خط
الدعــوة  األخــوات  لّبــت  الصغيــرات،  يســوع  وأخــوات  »تيزيــه«  بإخــوة  ــّن  عالقتهِّ خــالل  مــن  جــًدا،  باكــًرا 
إلــى العيــش يف جماعــات صغيــرة وغالًبــا يف أوســاط فقيــرة. يف اجلزائــر، يف فلســطي، يف لبنــان ويف أوســاط 
فالعالقــات  والصداقــة.  الصــالة  يف  بســيٌط  حضــوٌر   : هدفهــّن  وكان  أوروبــا.  مــن  كثيــرة  مناطــق  يف  عّماليــة 
االحتفــاالت  تعّددّيــة  اكتشــاف  علــى  ّن  تســاعدهُّ احمللّيــة  والكنائــس  باجليــران  تربطهــّن  التــي  العميقــة 
األخــرى. الديانــات  علــى  منفتحــات  ــّن  يجعلهُّ وهــذا  اجلامعــة،  الكنيســة  يف  والطقــوس  الليتورجّيــة 
دعــوة أخــوات غرانشــان املســكونّية جتعلهــّن ملتزمــات طريــق املصاحلــة بــي املســيحّيي، يف وســط العائلــة اإلنســانّية، 
ــد أواًل  ــب أن تتجّس ــوة يج ــذه الدع ــة، أّن ه ــب اجلماع ــريًعا، يف قل ــفن س ــد اكتش ــة. لق  اخلليق ــرام كلِّ ــا يف احت كم
ــرّيات  ــات األّوالت، السويس ــى الراهب ــت إل ــة، انضّم ــة الثاني ــرب العاملّي ــد احل ــع، بع ــّن. يف الواق ــا بينه ــّن ويف م فيه
والفرنســّيات، أخــواٌت مــن أملانيــا ونيوزيلنــدا، وفيمــا بعــد أخــوات مــن أندونيســيا، النمســا، الكونغــو، تشــيكيا، الســويد 
 اجلماعــة خمســي راهبــة مــن مختلــف األعمــار. وليتوانيــا، ينتمــي إلــى كنائــس وجماعــاٍت مختلفــة. اليــوم، تعــدُّ
الراهبــات، كمــا هــي حــال ســائر املعّمديــن، مدعــووات إلــى أن يصبحــن مــا هــّن عليــه مســبًقا يف العمــق، أّي كائنــات 
شــركة. كيــف ميكــن أن نصبــح كائنــات شــركة إن لــم نتعّلــم كيــف نقبــل بعضنــا بعًضــا علــى الرغــم مــن اختالفاتنــا؟
 رائــع، أن نعيــش الوحــدة يف التمايــز علــى قــدر طاقتنــا: اختــالف كنائــس، ولّغــات، وثقافــات  إّنهــا عطّيــة مــن اهلل وحتــدٍّ
وأجيــال. إختــالٌف يف الصــالة، يف التفكيــر، يف العمــل، يف بنــاء العالقــات واختــالٌف يف الطبائــع. كيــف نعمــل إذن 
مــن أجــل املصاحلــة إن لــم نعــش الغفــران يوًمــا بعــد يــوم؟ هــذا يفتــرض، أواًل عمــاًل يف الداخــل ومــن ثــّم يف عالقاتنــا مع 
اآلخريــن، ملؤنــا الثقــة برحمــة اهلل. كّل شــيء يبــدأ يف داخــل قلبنــا حيــث تقبــع جــذور كّل االنقســامات واجلراحــات 
األكثــر ُعمًقــا والتــي تنتظــر أّن ُتبلِســم لكــّي تســتقبل ســالم اهلل. الوحــدة هــي إذن ثمرُة جتــٍل حلياتنــا بطيٍء وصبــور، الذي 
يحّققــه الــروح القــُدس مبــلء إرادتنــا. والصــالة الليتورجّيــة هــي العمــود الفقــرّي لــكّل يــوم يف غرانشــان. جتتمــع حولهــا 
اجلماعــة أربــع مــّرات يف اليــوم. وهــي تســاعد األخــوات علــى اســتذكار حيــاة املســيح بواســطة الــروح القــُدس مــن خــالل 
ــّن إلــى الدخــول يف  ّن بصمــت. تدعوهُّ الزمــن الطقســّي. أيقونــة الثالــوث األقــَدس يف صــدر كنيســة غرانشــان تســتقبلهُّ
شــركة احملّبــة بــي اآلب واالبــن والــروح القــُدس حتــى تنمــو هــذه احملّبــة فيهــّن بالرضــى وتتغلغــل يف مــا بينهــن، وتنســاب 
ــا يعطــي. ــر مم ــن يأخــذن أكث ــر بأّنه ــات التذكي ــب للراهب ــا، إذ يطي ــادٌل للعطاي ــّم تب ــا يت ــا م ــر. غالًب ــوف الدي ــى ضي إل
حســن االســتقبال والضيافــة يفســحان يف املجــال أمام لقاءات مدهشــة مع الضيــوف ازداد إدراك الراهبــات ألهمّية الاّلعنف 
: جــان وهلدغــار غــوس، جــوزف بيروِنــت، وســيموّن باكــو التــي بــدأت دورات »بيــت حســدا« للبشــارة اإلجنيلّية  اإلجنيلــيّ
بالُعمــق. يف نفــس الفتــرة أصبحــت الراهبــات متنّبهــاٍت وواعيات ملســألة حماية البيئة بطريقــٍة واقعّية: حديقــة بيولوجّية، 
ــّن، والتعاضــد مــع اآلخريــن وبنــاء عالقــات أخوّيــة.  منتوجــات عضوّيــة، طريقــة للتغذّيــة، للســفر، لالهتمــام بخيراتهِّ
مــن أجــل هــذا تســهر األخــوات علــى نســج روابــط وثيقــة، وتبــادل خبــرات مــع جماعــات أخــرى، أفرقــاء، حــركات، 
أشــخاص ملتزمــي وبنــوٍع خــاص مــع شــبكة اجلماعــات الرهبانّيــة والديرّيــة علــى املســتوى احمللــّي، اإلقليمــّي، الدولــّي، 
املســكونّي، مــع أشــخاص ملتزمــي يف احلــوار املســكونّي وحــوار األديان، واحلــركات من أجــل املصاحلة، العدالة، الســالم 
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ــّن مثــُل الكثيــر مــن اجلماعات يف أوروبــا، وعلى الرغم مــن إدراكهــن ألهمّية التجديــد، فالراهبات  وحمايــة اخلليقــة. مثلهُّ
ــّن إلــى العمــل اخلــاّلق واإلبــداع. ــا يف القــوى احلّيــة ويعانــي مــن التقــّدم يف الســّن. وهــذا األمــر يدفعهُّ يواجهــن نقًصّ

مــن  االســتقبال  ميكنهــّن  كيــف  واليــوم  احملســني.  مــن  املســاعدات  علــى  تعشــن  األّوالت  األخــوات  كانــت 
يف  حياتهــّن  مقاســمة  هــو  تقترحنــه  الــذي  التطّوعــي  العمــل  متطّوعــي؟  دون  مــن  خارجّيــة؟  مســاعدات  دون 
الصــالة والعمــل؛ وهــو أمــٌر مفتــوٌح للشــباب أّواًل، ولكــن مــن دون حتديــد األعمــار، الذيــن يأتــون مــن كّل 
ــات  ــن جماع ــّوة م ــوات وإخ ــس، أخ ــن كّل الكنائ ــيحيّيون م ــم. مس ــى حلياته ــاء معن ــن إعط ــون ع ــاّرات ويبحث الق
أخــرى، يهــوٌد يف بعــض األحيــان، مســلمون ومؤمنــون مــن ديانــات أخــرى، أو أشــخاص مــن دون أي انتمــاء 
واللقــاءات. واحلــوار  للضيافــة  ومــكان  للجميــع،  بيــت  إلــى  اجلماعــة  حتويــل  يف  األخــوات  ترغــب  دينــّي. 
ــع  ــاء م ــى البحــث واالصغ ــة غرانشــان إل ــام جماع ــًدا أم ــا جدي ــح طريًق ــرة فت ــاٌت كثي ــه جماع ــي من ــذي تعان ــر ال الفق
  ــاّلً ــا مح ــون مًع ــن أن نك ــن م ــدٌة أن نتمّك ــٌة جدي ــا لنعم ــم. إّنه ــة إليه ــداءات املوّجه ــوا الن ــي يلّب ــات لك ــذه اجلماع ه
للصــالة وعالمــًة للمصاحلــة. وهكــذا، وخــالل ِســّت ســنوات، عاشــت إحــدى أخــوات غرانشــان يف فرنســا يف 
ــّرأن  ــت« يتج ــة املؤّق ــالل »دينامّي ــن خ ــة. م ــاٍت مختلف ــى جماع ــي إل ــاٍت ينتم ــن راهب ــة م ــكونّية مؤّلف ــة مس جماع
علــى عيــش خبــراٍت بســيطة، يشــاركن مــن خاللهــا حياتهــّن مــع اآلخريــن. إحــدى الراهبــات انضّمــت إلــى 
أخــوات يســوع الصغيــرات لكــي تشــارك يف حياتهــّن اليومّيــة، وراهبــات أخريــات ذهــن إلــى ديــٍر للكرملّيــات. اليــوم، 
ــام. ــى األم ــّن إل ــع به ّن وتدف ــرات تشــّجعهُّ ــم. هــذه اخلب ــه« بشــكٍل دائ ــات حاضــرات يف جماعــة »تيزي بعــض الراهب
يحتــّل عمــل مجلــس الكنائــس العاملــّي مكانــة مهّمــة يف صــالة جماعــة غرانشــان. كل مســاء إثنــي، تتلــو الراهبــات 
مًعــا الصــالة احملّضــرة مــن قبــل الّلجنــة املســكونّية. وقــد كان لأخــوات شــرف املشــاركة يف لقــاءات  مســكونّية كثيــرة ويف 
اجلمعّيــات العمومّيــة للمجلــس، يف فانكوفــر، هــاراري وبورتو أّلغري. لســنواٍت عديدة كانت الراهبــات حاضرات يف املعهد 
املســكونّي يف بوّســيه،  وملــّدة أشــهٍر يف غرادويــت ســكول حيــث شــّكلّن جماعــًة صغيــرة للصــالة واالســتقبال والصداقــة.

احليــاة الرهبانّيــة حتتــّل مكانــة ممّيــزة، ولــو خفّيــة، علــى طريــق املصاحلــة بــي الكنائــس. إّنهــا ُتنشــد للمســيح القائــم مــن 
املــوت، عطّيــة الشــركة املقّدمــة علــى الــدوام، والــروح القــُدس يجعلهــا تتفّتــح وتزهر يف وجــوٍه وعطايــا كثيرة. ميكــن للحياة 
املكّرســة أن تكــون اخلميــر يف العجــي، خميــرة وحــدة ألّنهــا ُتدخلنــا إلــى ســّر اإلميــان، يف مســيرة اهتــداٍء دائمــة. وكل 
التخّطيــات التــي تتحّقــق تتحــّول فيمــا بعــد، مــن حيــث ال نــدري، إلــى جتّلياٍت يف جســد املســيح. لقــد عّبــر أندريه لوف 
عــن هــذا األمــر علــى النحــو التالــي: » يف كنيســة منقســمة يشــّكل الديــر »بالِفطــرة«، »األرض املقفــرة« للــروح القــُدس. 
يجــب أن يكــون الديــر أرًضــا مســكونّية بامتيــاز. بإمكانــه أن يجّســد الشــركة التــي توجــد، مبعنــًى آخــر، يف الرجــاء...
حيثمــا ُوجــد الديــر فإّنــه الينتمــي، من حيــث اجلوهر، ال إلــى الكنيســة األرثوذكســّية وال الكاثوليكّية، مبقدار مــا تتنافس 
هاتــان الكنيســتان بطريقــة إيجابّيــة. إّنــه عالمــة مســبقة للكنيســة غيــر املنقســمة التــي يدفعنــا إليهــا الــروح اليــوم بقــّوة ».

إقتراح لبعض الترانيم من تراثنا الكنسّي يف الشرق األوسط
1-أشرق النور على األبرار 2- الرّب نوري وخالّصي 3- يا يسوع رّبنا 3- ليكن جسدك السرّي 4- أّيها النور البهّي، 

5- يا من تعّمدت 6- أنّتم ملح األرض 7- الروح يجمعنا 8- أّيها امللك السماوّي...
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ُأسبوُع الصالِة من َأجِل َوحدِة المسيحيِّين
الٔيحة بالمواضيع المعتمدة من عام ١96٨ إلى  ٢٠٢٠

ا بي جلنة "إميان ونظام" يف مجلس الكنائس العاملّي واملجلس  عام  1968 بدأ التعاوُن رسمّيً
احلبرّي لتعزيز َوحدِة املسيحّيي من أجل إعداد نصوص أسبوع الصالة العاملّي.

١96٨
»مدًحا لمجِده« أفس 1/14

إجتماع حتضيرّي يف روما، إيطاليا  

 ١969
 »ُدعيُتم إِلى الُحرّية«  غال:  13/ 5

إجتماع حتضيرّي يف روما، إيطاليا  

١97٠
 »نحُن معاوناِن هلل« قور : 9.3

إجتماٌع حتضيرّي يف  BARI، إيطاليا . 

 ١97١
» ...وشركُة الروِح القُدس« قور : 13/13 : 2

إجتماع حتضيرّي يف جنيف، سويسرا  

 ١97٢
»أعطيكم وصّيًة جديدة« يو: 13/34

،MONTSERRAT إجتماع حتضيرّي يف دير
يف إسبانيا  

 ١973
منا أن ُنصّلي« لو: 11/2 »يا رّب، َعلِّ

 يف اأَلرجنتي - إجتماع حتضيري   أُعدَّ مشروُع َنصٍّ
يف جنيف، يف سويسرا  

 ١979
َد  »ُأخدموا بعُضكم بعًضا حتى يتمجَّ

اهلُل« بط: 14/7-11

 أَعدُه فريٌق مسكوني من برلي، جمهورية  مشروُع َنصٍّ
املانيا االحتادية، إجتماع حتضيري يف ميالنو، يف ايطاليا 

١9٨٠
»ليْأِت ملكوتك«   متى: 6/10

إجتماع حتضيرّي يف جنيف - سويسرا  ، يف نيسان    
هْت رسالٌة إِلى الكنائِس اأَلعضاء والى  1974  وجِّ
فئاٍت أخرى مهتمة باملوضوع، لتأليف مجموعات 
ر محّليٍة قادرٍة أن تشترك يف حتضير ُكتيٍِّب أُلسبوع  ا فحضَّ  كان أّول امللتزمَي ِفعلًيّ الصالة.  فريٌق أستراليٌّ

لي لكتّيِب أُسبوع الصالِة.    عام 1975 املشروَع األوَّ

 ١974
»وَيتعرُف كلُّ لساٍن بأنَّ يسوع 

المسيح هو الرّب« فل: 2/1-13

ه فريق أسترالي - اجتماع حتضيرّي   أَعدَّ مشروُع َنصٍّ
يف جنيف، سويسرا  

 ١97٥
»إرادة اآلب: أن يجمَع كلَّ شيٍء في 

المسيح تحَت رأٍس واحٍد« أف: 1/3-10

ه مؤمتُر كنائس الكاراييب - إجتماٌع   أَعدَّ  مشروُع َنصٍّ
حتضيرّي يف روما، إيطاليا  

 ١976
 »َنعلُم َأّننا سنكون مثله« يو 1 : 3/2

ِة،   يف لبنان، يف عزِّ احلرِب املدنيَّ  أعدَّ مشروُع َنصٍّ
إجتماٌع حتضيرّي يف جنيف، سويسرا  

ُه فريٌق مسكونّي من مانسشسِتر،   أعدَّ مشروُع َنصٍّ
يف اجنلترا  

 ١977

 ١97٨

ُب« روم: 5/1-5 »الرجاُء ال يخيِّ

»َفَلسُتم بعُد غرباء« أفس: 2/13-22
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١9٨١
َة على َأنواع لكنَّ  »إنَّ المواهَب الروحيَّ
الروح واحد - وجسد واحد« 1 قور : 12/3-13

 يف كينيا - إِجتماع حتضيري يف   أُعدَّ مشروُع َنصٍّ
ميالن، إيطاليا. 

 ١9٨٢
»ما َأحبَّ مساكنَك، يا ربَّ القّوات« مز : 84

ُه فريٌق مسكوني من إيرلندا -   أَعدَّ مشروُع َنصٍّ
إجتماع حتضيري يف CÉLIGNY BOSSEY سويسرا  

 ١9٨3
»يسوُع المسيح - حياُة العاَلم« 1 يو: 1/1-4

 ،SLOVÉNIE ُنصوٌص اقُترَحت يف يوغوسالڤيا 
إجتماع حتضيري يف يوغوسالڤيا . 

 ١9٨6
»وتكونون لي شهوًدا«   رُسل : 1/6-8

 يف الزائير - إِجتماٌع حتضيري   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
بالقرب من زوريخ، سويسرا  .

١993
»َثمُر الروح لَوحدِة المسيحيين«  غل: 5/22-23

 ،SLOVÉNIE ُنصوٌص اقُترَحت يف يوغوسالڤيا 
إجتماع حتضيري يف يوغوسالڤيا . 

١9٨7
»ُمتَّحدون بالمسيح، خليقة جديدة« 

2 قور : 5/17-6/4 

ُه فريٌق مسكوني من إيرلندا -   أَعدَّ مشروُع َنصٍّ
إجتماع حتضيري يف CÉLIGNY BOSSEY سويسرا  

١9٨4
»َمدعووَن الى الوحدِة بصليب ربِّنا«

 1 قور: 1/1-4

 يف جامايكا - إجتماع حتضيري يف   أَعدَّ  مشروُع َنصٍّ
GRANDCHAMY  سويسرا  

 ١9٨٥
»من الموِت إلى الحياِة مَع المسيح«  

اف: 2/4-7 1

 يف بلجكا - اجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
BRUGES ، بلجيكا . 

١99٢
 »إِذهبوا... وها أنا معكم«  متى: 28/16-20

 أَعدُه فريٌق مسكوني من برلي، جمهورية  مشروُع َنصٍّ
املانيا االحتادية، إجتماع حتضيري يف ميالنو، يف ايطاليا 

 ١994
 »ولكن لجمهوِر الذين آمنوا، قلٌب 

واحد ونْفٌس واحدٌة« أعامل: 4/32

 يف إيطاليا - اجتماع حتضيري يف   أَعدَّ  مشروُع َنصٍّ
PINEROLO   إيطاليا  

١9٨٨
ُة اهلل تنفي الخوَف« 1 يو : 18/14 »محبَّ

 يف كندا - اجتماع حتضيري لـ  أعدَّ  مشروُع َنصٍّ
WHALEY BRIDGE ، إجنلترا  

١9٨9
»بناء الَوحدة: جسٌد واحٌد في المسيح« 

روم: 12/5-6

ِة،   يف لبنان، يف عزِّ احلرِب املدنيَّ  أعدَّ مشروُع َنصٍّ
إجتماٌع حتضيرّي يف جنيف، سويسرا  

 يف املانيا - إجتماع حتضيري يف   أُِعدَّ مشروُع َنصٍّ
ROTENBURG ANDEEFUDDLE  يف جمهورّية 

املانيا االحتادّية.  

 ١99٠

 ١99١

»ليكونوا كلُّهم واحًدا... لكي ئومَن 
العالَم« يو : 17

، يا جميَع اأُلمم«   »سبِّحي الربَّ
مز: 117 وروم: 15/5-13

 ،GRAYMOOR، USA  أَعدُه آباء  مشروُع َنصٍّ
إجتماع حتضيري يف جنيف، سويسرا . 



35ٔاسبوع الصالة ألجل وحدة المسيحيين

 ١99٥
KOINÔNIA  »شراكة في اهلل، وفي ما 

بيننا« يو: 7-1/15 

 يف البرتقال - إِجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروٌع نصٍّ
ليشبونة، البرتغال. 

١996
»ها أَنا واقٌف على الباِب أَقرُعُه« رؤ :22-14/3 

 يف اسكندريناڤيا - اجتماع   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
حتضيري يف ستوكهولم، السويد.  

 ١997
»نسَألُكم باسم المسيح:  َتصالحوا مع 

اهلل«  2 قور: 20/5 

ُه مجلُس كنائس الشرق اأَلوسط -   أَعدَّ  مشروُع نصٍّ
إِجتماع حتضيري يف معَبد  VERNA، إيطاليا . 

 ٢٠٠٠
 »تباَرَك اهلُل... الذي باَرَكنا في المسيح« 

أفس :14-3/1

 يف رومانيا - إِجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
LA CASA DE ODISHNA ، رومانيا . 

 ٢٠٠١
 »أنا الطريق والحّق والحياة« يو:6-1/14 

 يف إيرلندا - إجتماع حتضيري يف   أعدَّ  مشروع َنصٍّ
PROSPEROUS, COUNTY KILDARE، إيرلندا.

٢٠٠6
»َفحيُثما اجتمَع اثنان أو ثالثة باسمي، 

فهناك أكوُن في َوَسطهم« متى :20/18

 يف فرنسا - إجتماٌع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع نصٍّ
باريس، فرنسا  

 ١99٨
»فالروُح َيعُضُدنا في ُضعِفنا«روم :27-14/8 

 يف فرنسا - إجتماٌع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع نصٍّ
باريس، فرنسا  

 ١999
 »فُهَو سَيسكُن معهم، وُهم يكونوَن 

شعوًبا له« رؤ :3/21

 يف سلوڤاكيا - اجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع نصٍّ
PIESTANY، سلوڤاكيا  .

 ٢٠٠٥
»المسيح، األساُس الوحيُد للكنيسة«  

قور :23-1/3

ِة   أَعّدُه مجلُس املؤمترات اأُلسقفيَّ مشروُع َنصٍّ
 - CEC ومؤمتُر الكنائِس األوروبية  CCEE  األوروبيَّة

إجتماع حتضيرّي يف املركز املسكوني 
D’OTTMARRING، يف جمهورية املانيا اإلحتادية  .

 ٢٠٠٢
»أَلنَّ ينبوَع الحياِة عندك«  مز :36-35/10 

 يف اأَلرجنتي - إجتماع حتضيرّي   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
يف املركز املسكوني »LOS RUBIOS« يف

 MALAGA، إسبانيا.  

ني يف حلب، يف سوريا - إجتماع   أُعدَّ  مشروُع نصٍّ
حتضيري يف PALERMO ، إيطاليا.  

٢٠٠3

 ٢٠٠4

 »نحمل هذا الكنَز في آنيٍة من خزف«
 2 قور: 7/4 

»سالمي ُأعطيكم« يو :27/14 

سة« - اجتماع  ه »إمِياٌن ومؤسَّ  أَعدَّ  مشروُع َنصٍّ
حتضيري يف  BRISTOL، اجنلترا . 

 يف أفريقيا اجلنوبيَّة - إجتماع   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
 CHÂTEAU DE FAVERGESحتضيري يف قصر

SAVOIE - HAUTE ، فرنسا.  

 ٢٠٠7
مَّ َيسمعون،   »فإنَّه َيجعُل الصُّ

والُخرَس يتكلَّمون« مر :37/7
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٢٠٠٨
وا بغيِر انقطاع” 1  تسا: 17/5 “َصلُّ

 يف كوريا - إجتماع حتضيري يف   أعدَّ  مشروع َنصٍّ
مرسيليا، فرنسا. 

٢٠٠9
 »فَتصيراِن واحدًة في يدَك« حز :17/37

 يف كورسيكا - إِجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
GLASGOW، سكوتلندا.  

 ٢٠١٠
 »وَأنُتم شهوٌد على ذلك«  لو :48/24 

 يف أندونيسيا - إِجتماع حتضيري   أُِعدَّ  مشروُع َنصٍّ
يف جاكرتا، أندونيسيا  . 

 ٢٠١9
 »َتسَعى وراَء العدِل، وال شيَء سوى 

العدل«  تث :20-18/11

 يف أورشليم - إجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع نصٍّ
صيدنايا، سوريا . 

٢٠١١
 »وكانوا مواظبيَن على تعليم الرُسِل، 

والمشاركِة، وكسِر الخبِز، والصلوات« 
أعامل: 42/2

 يف بولونيا - إجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
ڤارسوڤيا، بولونيا. 

٢٠١٢
ُل بفضِل انتصاِر ربِّنا   »جميُعنا َسَنتحوَّ

يسوع المسيح« 1 قور :58-51/15 

 يف الهند - إجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع نصٍّ
BANGALORE، الهند.  

 ٢٠١3
ُم إلى الرّب؟« ميخا :8-6/6   »بماذا أَتقدَّ

 يف كندا - إجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
مونتريال، كندا. 

 ٢٠١4
  »فَهْل َتجزأَ المسيح؟« 1 قور :17-1/1  

 يف CARAÏBES - إجتماع   أُعدَّ  مشروع َنصٍّ
  NASSAU AUX BAHAMAS حتضيري يف

 ٢٠١٨
ة« خر :6/15  »مشيئُتَك يا رب، َتعَتزُّ بالقوَّ

 يف البرازيل - إجتماٌع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروع َنصٍّ
SAO PAOLO، البرازيل.  

 ٢٠١٥
 »فقاَل لها يسوع: أعطيني ألشرب« يو :7/4 

 يف LETTONIE - إجتماٌع حتضيري   أُعدَّ مشروع َنصٍّ
 RIGA، LETTONIE يف

 يف املانيا - إجتماع حتضيري يف   أُعدَّ  مشروُع َنصٍّ
WITTEMBERG ، املانيا . 

 ٢٠١6

 ٢٠١7

»ِلُتخِبروا بَأفضاِل الرّب«  1 بط: 9/2 

ُة المسيح تدعونا   »أن نتصالح. محبَّ
إلى المصاَلحة« 2 قور: 20-14/5 

سة« - اجتماع  ه »إمِياٌن ومؤسَّ  أَعدَّ  مشروُع َنصٍّ
حتضيري يف  BRISTOL، اجنلترا . 

  MALTA يف   أُِعدَّ مشروع َنصٍّ

 ٢٠٢٠
» وأظهر لنا أهُلها عطفًا نادرًا« أعامل:2/28  
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بعُض التواريخ الهاّمة في تاريِخ ُأسبوِع الصالِة من أجل 
َوحدِة المسيحّيين

 ١74١ ٠93٥

 :JAMES HOLDANE STEWART َينشر احملتَرم
نصائح من أجِل احّتاٍد شامٍل للمسيحيِّي، بهدف 

 HINTS FOR THE OUTPOURING( حلول الروح
 .)OF THE SPIRIT

 ١٨٢٠

 ،LAMBETH  أول اجتماع لأساقفة األجنليكان يف
مة  د على الصالة من أجل الوحدة، يف مقدِّ يشدِّ

مقّرراته. 

 ١٨67

UNITÉ CHRÉTI� )بدأَ َمركز »َوحَدة مسيحيَّة« 
 أُلسبوع  ر النصَّ ENNE( يف مدينة ليون فرنسا( ُيحضِّ

الصالة( بالتعاون مع جلنة »إميان ونظام« يف َمجلس 
 . الكنائس املسكونيِّ

 ١9٥٨

ع ممارسة أسبوع الصالة  البابا الوون الثالث عشر يشجِّ
من أجل الوحدة يف إطار عيد العنصرة. 

 ١٨67
 الثاني عن احلركة املسكونيَّة  قرار املجمع الڤاتيكانيِّ
د على أّن الصالة هي روح احلركة املسكونيَّة،  يشدِّ

ع على ممارسة أسبوع الصالة.  ويشجِّ

 ١964

االحتفال »بأسبوع لوحدة الكنيسة« مببادرة األب پول 
واتسون احملترم 

يف أورشليم، البابا بولس السادس والبطريرك ١9٠٨ 
ل َصلَّيا مًعا صالة املسيح » َفليكونوا  أَثيناغوراس األوَّ

بَأجمعهم واحًدا » يو :17 

  ١964

بدأت احلركة »إميان وشركة« نشر »اقتراحات ألسبوع 
صالة من أجل وحدة املسيحيِّي«.

 ١9٢6
جلنة »إميان ونظام« وأمانة السرِّ لوحدة املسيحيِّي 
 من أجل تنمية وحدة  )اليوم املجلس البابويُّ

املسيحيٍّي( التابعة للكنيسة الكاثوليكّية تقرِّران 
أن التحضير املشترك لنّص أسبوع الصالة من أجِل 

 سنٍة.  الوحدة يف كلِّ

 ١966

احملترم IGNATIUS SPENCER، املهتدي الى 
الكاثوليكيَّة الرومانَيّة، يقترح فكرة  »احتاد صالة من 

أجل الوحدة«.

 ١٨4٠

احملترم IGNATIUS SPENCER، املهتدي الى 
الكاثوليكيَّة الرومانَيّة، يقترح فكرة  »احتاد صالة من 

أجل الوحدة«.

 ١٨4٠

ه فريق أسترالي - اجتماع حتضيرّي   أَعدَّ مشروُع َنصٍّ
يف جنيف، سويسرا  

األب  PAUL COUTURIER، يف فرنسا، يقيم نفسه 
 للصالة من أجل وحدة  مدافًعا عن« األسبوع العامليِّ
املسيحيِّي على أساس صالٍة للوحدة التي يريدها 

املسيح، وبالطرق التي يريدها«.
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 ١96٨

 ١994

 يف ماليزيا نصوص   املسيحيُّ اد الفدراليُّ استخدم االحتِّ
 بحضور الفرقاء  أسبوع الصالة يف االحتفال االفتتاحيِّ

املسيحيِّي األساسيِّي يف هذا البلد. 

 ١9٨٨

 بُأسبوع الصالة من أجل وحدة  االحتفال املئويُّ
 االحتفال السابق الذي كاَن يجري  املسيحيِّي، إذ إنَّ

خالل ثمانية أيَّام، يعود لسنة 1908 

 ٢٠٠٨

ة األولى بأسبوع الصالة إنطالًقا من  ُيحَتفل للمرَّ
نصوٍص ُوِضعْت على أساس مشروٍع اقترحه فريٌق 

ن هذه الطريقة اجلديدة لتحضير  . دشَّ  محلِّيٌّ مسكونيٌّ
 .  أستراليٌّ النصوص فريٌق مسكونيٌّ

 ١97٥

  اتِّفاٌق بي »إميان ونظام« يف املجلس املسكونيِّ
 لتنمية وحدة  للكنائس« واملجلس البابويِّ

املسيحيِّي » يف الكنيسة الكاثوليكيَّة، لَِنشِر كتيِِّب 
ا بالتعاون  أسبوع الصالة لوحدة املسيحيِّي رسمّيً

بينهما، وبحجٍم واحد. 

 ٢٠٠4

للمّرة األولى ُيحَتفل بأسبوع الصالة إنطالًقا من 
ت بالتعاون بي »إميان وشركة«  النصوص التي أُِعدَّ

واألمانة لوحدة املسيحّيي )اليوم املجلس البابوّي من 
أجل تنمية وحدة املسيحّيي(.

 النصوص لسنة   الذي أعدَّ  الفريق الُدوليُّ يضمُّ
 YMCA 1996، من جملة املشاركي، مندوبي من

 YWCA و
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الة من أجِل وحدِة المسيحّيين الصَّ
 يســوع،  أَيُّهــا الــرَّبُّ

يـا َمْن يف ليلـِة إِقْبالَِك علـى املوِت من أجِلنــا 
َصلَّيـَْت لكـي يكــوَن تالميـُذك بَأجمِعهــم واِحــًدا  

 اآلَب فيـَك وأنـَت فيــه  كما أنَّ
إجعلْنــا أْن نشعــَر بعـدِم أَمانِتنـا ونتألَّـَم النقساِمنـا.  

أَعِطنـا ِصـْدًقـا فنعـِرَف حقيقَتنـــا، 
ـَة،  ـا ما يْكُمـُن فينـا من المباالٍة وَريْب وشجاعـًة فنطــرَح عنَّ

ومن عــداٍء ُمَتبـــاَدل. 
 أْن جنتمــَع كلُّنـــا فيــــَك  واْمَنْحنــا يــا ربُّ

ـِـَد قلوَبنـــا وأفـواَهنـــا،  فُتْصع
ـَـك من أجِل وحـدِة املسيحّييــن،   بــال إنقطاٍع صالت

كمــا تريـُدها أنَت وبالسبــِل التي ُتــريــد.  
ولنجــْد فيـــَك، 

أيهــــا احملّبــــُة الكــاملـــُة، 
الطريـــَق الذي يقـــوُد إلى الوحـــدة، 

ــــــَك. آمي.  ِتـــــَك وحقِّ َبَّ فـي الطـاعــِة حمِلَ
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ال�سَّالة من اأجِل وحدةِ امل�سيحينّي

 يســوع،  أَيُّهــا الــرَّبُّ

يـا َمْن يف ليلـِة إِقْبالَِك علـى املوِت من أجِلنــا 

َصلَّيـَْت لكـي يكــوَن تالميـُذك بَأجمِعهــم واِحــًدا  

 اآلَب فيـَك وأنـَت فيــه  كما أنَّ

إجعلْنــا أْن نشعــَر بعـدِم أَمانِتنـا ونتألَّـَم النقساِمنـا.  

أَعِطنـا ِصـْدًقـا فنعـِرَف حقيقَتنـــا، 

ـَة،  ـا ما يْكُمـُن فينـا من المباالٍة وَريْب وشجاعـًة فنطــرَح عنَّ

ومن عــداٍء ُمَتبـــاَدل. 

 أْن جنتمــَع كلُّنـــا فيــــَك  واْمَنْحنــا يــا ربُّ

ـِـَد قلوَبنـــا وأفـواَهنـــا،  فُتْصع

ـَـك من أجِل وحـدِة املسيحّييــن،   بــال إنقطاٍع صالت

كمــا تريـُدها أنَت وبالسبــِل التي ُتــريــد.  

ولنجــْد فيـــَك، 

أيهــــا احملّبــــُة الكــاملـــُة، 

الطريـــَق الذي يقـــوُد إلى الوحـــدة، 

ــــــَك. آمي.  ِتـــــَك وحقِّ َبَّ فـي الطـاعــِة حمِلَ


