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 (WWPPI) 2019שלום בפלסטין ובישראל מען ההערת קונספט לשבוע העולמי ל

 רקע

בספטמבר(, כנסיות, ארגונים קשורים, קהילות  21יום השלום הבינלאומי )  שבו נערךמדי שנה, במהלך השבוע 
 למען כינוןלהשתתף בכנסי תפילה, באירועים חינוכיים, ובפעולות תמיכה  קבלים עידודמ בעלי אמונהואנשים 

 ישראלים כאחד.לקיימא לפלסטינים ו-שלום צודק ובר

 2019בספטמבר,  22 – 15תאריך: 

 ושוויון ביצירת האל״״אנושות נושא: 

ליצירת קורבנות בכל הקהילות. המצב משפיע על  ובילווחוסר הצדק בפלסטין ובישראל ה תמשךהמ עימותה

 ף על פיעתידם של כולם באזור, מונע כבוד אנושי שווה לכל האנשים, ובכל האספקטים של יצירת האל. א

המפלות וההשפעה על קהילות פלסטיניות הפעולות , שכולנו נוצרנו שווים בצלם אלוהים, הכיבוש הצבאי

 מהווים מכשול למלאות החיים עבור כולם ביצירתו של האל. ,שלמות

הנושא צריך להוות עניין עבור כולנו בכל חלקי העולם, בזמנים שבהן יש התגברות של גזענות, שנאת זרים, 

רך התמה הזו, המטרה היא יצירת סטיגמה וחוסר הכללה, המונעים ע״י פוליטיקה פופוליסטית. למעשה, ד

להוות השראה ולהחיות את הדאגה כלפי כבוד האדם עבור כל בני האדם באופן שווה, ללא קשר להבדל אתני, 

עימות דתי או פוליטי, והמאבק למימושן של זכויות אדם שוות ובסיסיות עבור כולם. בקונטקסט של ה

א המבוסס על ההכרה בזכויות האדם קיימ-שלום בראחר פלסטיני והחיפוש הבלתי ממומש -הישראלי

 דחיפות מיוחדת. הוא בעלהבסיסיות של כל בני האדם באזור, הנושא הזה 

 טקסטים מן התורה והברית החדשה

 .כ״ח: ה׳ יצר את האדם בצלמו ובדמותו-בראשית א׳: כ״ו

   ה.להביא סדר ליציר : ה׳ נותן לאדם מנדט(2:15) בראשית ב׳:ט״ו

 .: אהוב את שכנך כפי שאתה אוהב את עצמך12:31מרכוס 

 .לא יהודי או נוצרי ;חופשי או עבד ;אף זכר או נקבה 3:28:טיםגלאיגרת אל ה

אינו מפגין העדפה, אלא  : ואז פטר החל לדבר: ״עכשיו אני מבין כמה נכון הוא שה׳10:34-35מעשי השליחים 

 מקבל מכל אומה את מי שירא אותו ועושה מה שנכון.״

 : מסר הענקת החירות19-4:16לוקאס 

: האדם חשוב יותר מן החוק. ״ואז הוא אמר להם, ״השבת נעשתה עבור האדם, לא האדם עבור 2:27מרקוס 

 השבת.״

אחיות. אל תשכחו להראות הכנסת אורחים כ: ״המשיכו לאהוב זה את זה כאחים ו13:1-3ים האיגרת על העבר

 לזרים, כי בעשייה זו, יש שהראו הכנסת אורחים כלפי מלאכים ללא ידיעתם.״
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 תפילה

אי אשר משותקים ע״י נו ואחינו בפלסטין ובישראל, י, עבור אחיותלוהינואנו מתפללים אליך בתפילה, א כולם:

 דק, הפחד והאלימות. לאלה שחיים בחשדנות במקום עם תקווה, ועם חוסר ודאות במקום בביטחון.הצ

אנו כמהים לכך שהרוח הקדושה ונותנת החיים שלך תיתן לנו תקווה מחודשת ותעזור למחויבות שלנו מנהיג: 

 .ודשלכונן שלום מתמשך בארץ הק

משפחות נואשות הוכרחו לעזוב כשאסירים פוליטיים מופרדים מיקיריהם, כשהלבבות עקשנים ועייפים, כש כ:

שחקלאים אינם יכולים לקצור כשילדים אינם יכולים ללכת לבית הספר בלי להסתכן באלימות, כאת בתיהם, 

 את יבולם בלי להסתכן בהטרדה.

כדי לשמור את  אבקלהי עודד, שחרר והגן על ילדיך ;אלוהים, תן לאהבתך ולכוח נותן החיים שלך לזרוםמ: 

 התקווה חיה.

כאשר הייאוש וחוסר התקווה מובילים לפערים עמוקים יותר בין כולנו, כאשר אנשים צעירים רואים  כ:

אינם אותו אלימות דרך המוצא היחידה, כאשר הורים הנאבקים לתמוך במשפחותיהם נאלצים ללוות כסף שב

 חזרה.ביכולים לשלם 

המצוקה היומיומית של הכיבוש, מהלך סובלים בה, שקם את התקווה של אלה מפלטנו וכוחנואלוהים,  מ:

שני צידי הקונפליקט. הובל אותם מייאוש לתקווה, ומלא מותמוך באלה הנאבקים להתמודד עם חיי היומיום 

 את ליבם באור.

ייאוש מוצא וכש םתנאי ללאיד שולטים, כששנאה מובילה לאלימות -כשכדורים, סכינים, גז מדמיע ורימוני כ:

 את מפלטו באגרסיביות חסרת משמעות.

. אתגר ואחד תפילתנו שכולנו נוכל לראות את צלם ה׳ זה בזה, כדי שנוכל להכיר את האנושיות שבכל אחד מ:

לשים קץ לכיבוש ולתת כוח  על מנת ,אלימותהבשביל חוסר  שיילכוהן את הישראלים והן את הפלסטינים 

 למען השלום. לפעולו מעזים לקוםהאלה בידיהם של 

זה לזה ולתת לנו את היכולת לראות שבנו אלוהינו הרחום, רק אתה לבדך יכול לקחת מאיתנו את האדישות  כ:

זה את זה כאנשים בשר ודם. עשה זאת, ובעיקר בין אלה שיש להם הכוח לחולל שינוי בארץ שאנו קוראים לה 

כוחות באסירים ובראשי ממשלה, באבות, בות, מהיהקדושה. תן לרוחך לגעת בילדים, בצעירים, באהארץ 

 חמושים.

למען השלום והחסד כדי  חתורנו את הכוח לב כונןתן ללבבותינו ולמחשבותינו להתמלא בשלום שלך ול מ:

 להוביל אחרים אל חיים מלאי תקווה.

אלוהי המקופחים והמגורשים, אלוהים, אתה מרפא ומשקם דרך ישו הנוצרי. ביום זה, שצריך להיות, יכול  כ:

שבו חוגגים באופן אמיתי שתי מדינות עצמאיות ושכנות זו לזו,  ,שמחת חייםב מלאלהיות, יום  חייבלהיות ו

 החדר בנו את האמונה שניתן לחיות בשמחה ובבטחה עד ליום שובו של ישו.

 אמן מ:

 

 הפניות להתבוננות פנימית

אנושות ושוויון ניתנות כדי לעורר השראה להתבוננות פנימית והרהור לגבי הנושא  הציטוטים הבאים וההפניות

. ניתן לזהות ציטוטים והפניות אחרות כבסיס להרהור עצמי בקבוצות ללימוד תורה, קבוצות ביצירת האל

 .תפילה, התאספויות קהילתיות וכו׳

 

 מועצת הכנסיות העולמית אולאב פיקסה טווייט מזכ״ל

שכל בן אנוש הינו יצירה בעלת ערך של פעולת האהבה  –״אנו שותפים לאותה אנושיות תחת האל. הבנה שכזו 

 מעורר השראה בנוצרים להוקיר את הקדושה של כל אדם ואדם.״ –של אלוהים 

לנו, ללא קשר לאמונה שלנו, לממש בפועל את ״ההשפעה הרשעית של גזענות בעולם היום מהווה אתגר עבור כו

מה שזה באמת אומר לאהוב את כל אחינו ואחיותינו, ולמצוא עבורם את החוויה של צדק ושלום בחיי היומיום 

 שלהם שהיינו מאחלים לעצמנו.״

 2017חזון חדש  –ועדת הצדק והשלום של הסדר הקתולי 
במצב. נערו אותו מחוסר התזוזה שלו. יש די מקום בארץ עבור ״הגדילו את חזונכם ואת ליבכם. חוללו שינוי 

כולנו. תנו לכולם להיות שותפים לאותו כבוד עצמי ושוויון. ללא שום כיבוש או אפליה. שני עמים החיים יחדיו 

 ואוהבים זה את זה לפי הדרך שבה הם בוחרים. הם מסוגלים לאהוב זה את זה ולחולל שלום ביחד.״

 2018רוס פלסטין דצמבר הצהרת ועידת קאי



 

״המילה של ה׳ מביאה לתקווה וחידוש במקום של צרה ומצוקה. עם דברי הנבואה הללו, אנו רואים ומתחייבים 

ארץ עבור כולם. מאחר שהארץ וירושלים שייכים לה׳, ואף  ;ארץ חופשיה מכיבוש ;לעבוד למען ארץ משותפת

דת, קבוצה אתנית או אומה אינה יכולה לתבוע אותה באופן אקסקלוסיבי. אנו קוראים לשוויון וצדק לכל האנשים 

 עם זכויות שוות, אחריויות והזדמנויות.״ ;של האדמה הזו

 צריים בפלסטיןהקואליציה הארצית של ארגונים נו - NCCOP-מכתב פתוח של ה

״תקוותנו היחידה כנוצרים, נובעת מהעובדה שבירושלים, עירו של אלוהים, והעיר שלנו, יש קבר ריק, וישו הנוצרי, 

 שהתגבר על המוות והחטא, הביא לנו לכל האנושות, חיים חדשים.״

 

 (:OHCHRמתוך כתבים דתיים )אמונה בזכויות, 

 איסלאם:

 

הופך אתכם לקהילה אחת, אבל הוא רצה לבחון אתכם לגבי מה שהגיע אליכם. אז ״אילו היה זה רצון האל, היה 

התחרו זה בזה במעשים טובים. כל אחד מכם יחזור לאלוהים והוא יאמר לכם מה הדברים שבהם נבדלתם זה 

 (48, 5מזה.״ )קוראן 

 

 יהדות:
 

 (״כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו.״ )תלמוד, סנהדרין, ל״ז, א׳

 

 נצרות:

 

 .לכם אחד במשיח ישועואין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכ

  )האיגרת אל הגלטים פרק ג׳, פסוק כ״ח(

  



 

 תפילות נוספות:

 

 

 رب يا من مألت أجران الماء من نَِعِمَك أروي عطَشنا، يا

 أن نُدعى ورثةً لُملكك.جوعنا، وأهلنا  يا من أشبعت الخمسة آالف أشبع

 أمطر يا رب علينا بركتك األبوية في هذه األيام، لكي ينمو قلبنا حبّا لإلنسانية جمعاء،

 قّوي فينا فضيلة المحبة فنحمل السالم لكل إنسان، 

 إمألنا من العدل كما مألت أجران الماء من الحياة، فنكون رسل سالٍم للجميع.

واحدة من محبتك فتضطرم قلوبنا نار لألخوة الصالحة، لنعيش في عدٍل  ولو قطرة فيا معطي الخالص اسكب في قلوبنا

 آمين.                              وسالم ووئام وأخوة مع الخليقة واإلنسانية جمعاء.

  
 

Prayer of humanity and justice 

 תפילת האנושות והצדק
 

 מלא את צמאתנו,הו, אדונינו, שמילא את צנצנות המים בחסדך, אנא 

 הו, ה׳, אשר האכיל את חמשת האלפים, שחרר אותנו מהרעב, כדי שנוכל להיקרא יורשי ממלכתך.

 הו, ה׳, ברך את ימינו, כדי שליבנו יגדל מאהבתנו לכל בני האדם,

 מלא אותנו בצדק, כפי שמילאת את הצנצנות בחיים, כדי שנהפוך לשליחים של שלום עבור כולם.

מבקשים ממך לשפוך אל תוך ליבנו אפילו טיפה אחת בלבד של אהבתך, כדי שליבנו יצית את מצילנו, אנו 

 הלהבה לאחווה טובה, לחיות בצדק, שלום, הרמוניה ואחווה עם היצירה ועם כל האנושות. אמן.

 

מאת הפטריארך  2019)השבוע העולמי למען שלום בפלסטין ובישראל(  WWPPI-תפילה מיוחדת ל

 סבא

 لقَنا على صورتَِك ومثالِك،اللهم، خا

 خلْقتَنا متساوين في اإلنسانية والكرامة،

 هَْب لنا جميًعا أن نراك، فنرى في كل إنسان أًخا وأختًا لنا، ألنه ابنك وصنع يديك.

 اللهم تطلَّْع من السماء وانظُْر،

 أبناؤك يقتتلون، ويقتلون.

  وكثيرون جياع وعطاش إلى الخبز وإلى العدل والمساواة.

 هذه حالنا في هذه األرض المقدسة وفي كل منطقتنا.

 تطلَّْع اللهم من السماء وانظُْر وارَحْمنا،

 وأفِْض نورك في كل القلوب لنرى أنَّا جميًعا إخوة ألننا أبناؤك وبناتك،

 فنكفَّ عن االقتتال، ويكفَّ الظالمون عن ظلمهم،

 نا إياها ُمذ خلَقتَنا.ويذكروا أننا كلَّنا متساوين في الكرامة التي منَْحتَ 

 اللهم، امنحنا من صالحك ومحبتك،

 وامنحنا القوة لنزيَل الموت من بيننا، ونُثَبَِّت العدل والسالم والمساواة في أرضك المقدسة.

 أمين.



 

 البطريرك ميشيل صباح - הפטריארך לשעבר מישל סבח
 הו, ה׳, שיצר אותנו בצלמו ובדמותו,

 אתה יצרת אותנו שווים באנושיות ובכבוד עצמי,

 אפשר לנו לראות אותך, ואנו נראה את כל האנושות כאחינו ואחיותינו, משום שאנו ילדיך ופרי היצירה שלך.

 הו, ה׳, התבונן מהשמיים וראה,

 נהרגים.ילדיך נלחמים, והם הורגים או 

 רבים גוועים ללחם, וגם לצדק ולשוויון.

 זה המצב שלנו בארץ הקודש ובאזור כולו.

 הסתכל למטה מן השמים, אלוהים, וראה והתמלא ברחמים,

 והאר את אורך בליבנו כדי שנראה שכולנו אחים כי אנו הבנים והבנות שלך,

 שנפסיק להילחם, ושהמדכאים יפסיקו את חוסר הצדק שלהם,

 כולנו שווים בכבוד עצמי שניתן לנו מאז יצירתנו.לזכור ש

 הו, ה׳, הענק לנו את טובך ואת אהבתך,

 ותן לנו את הכוח להסיר את המוות מביננו, ולחיות בצדק, בשלום ובשוויון בארץ הקודש.

 אמן.

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=109195955786459&ref=br_rs

