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ـــــــُه 
%
ـــــــــــــــــِجْئَنا ِلَ,ْسُجـــــــــــــــــَد ل

َ
ِق، ف ـــــَمـــــْشــــــــــــــــــر4

8
ْجـــــــــــــَمُه فـــــــي ٱل

َ
َرأْيـــــــــــــــــَنا ن

(مت ٢: ٢) 



صورة الغالف: 
فسQفساء زMارة المجوس 

^ جامعة الروح القدس – الVسلQك (لبنان) 
_̀ قسم الفّن المقّدس 

ة والعالقات المسكونQّة  َّQإعداد دائرة الّشؤون الالهوت
ق األوسط  ّrsس الuمجلس كنا ^

_̀ zالّتعاون مع دائرة التواصل والعالقات العامة 

ي لَتع~Mز الَوحدة المسQحQّة  اف الَمجلس الَح�� rتحت إ�
^ مجلس الVناuس العال̂� 

_̀ ولجنة "إ�مان ونظام" 
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٣



�ــــــــــــــــــلــمــة األمــــــــــــــــــيـــــــــــــن الــــــــــــــــــعــــــــام لـــمـــجــــــــــــــــــلـــس كـــــــــــــناuـــــــــــــس الــــــــّشــــــــــــــــــرق األوســــــــــــــــــــــــــــــط 

الـــدكـــتور مــــ°شال عــ®س 

فـــعل الـــــــوالدة وفــــعل اإل&ـــــــادة 

ة الـــــمQالد أْن ُتــؤَخــذ فــي َمـــعانـــيها وِعــبرهــا ورمـــوزهـــا.  قــصَّ

ة والــــVراِهــــQة.  ــــر، بــين الــــَمح�َّ راع بــين الــــَ�قاء والــــــفناء، بــين الــــَخير والشَّ ة الـــــمQالد تــــ,ب�نا َعــن الــــصِّ قــصَّ

ـــالح والـــــُمحاط zـــالـــُجيوش.  ــج zـــالسِّ اِغـــQة الــُمدجَّ غير األْعــــزل َعــلى الـــطَّ ة الـــــمQالد ُتــخبُرنــا َعــن انــــِتصار الـــَمولـــود الــــصَّ قــصَّ

ســــــتِمّران  َ̧ ـــج,س4 الَ®شـــــريِّ وَســــوف  ـــد�ـــمان ِقـــَدم الــ
َ
ـــلطة والــــَمصالــــح، ق ـ ـــالسُّ َث zـ ـــَجشَع والَ»شــــــ®ُّ ـــد لـــنا أنَّ الــ

¼
ة الــــــمQالد تـــؤك قـــصَّ

مــا اســــتمرَّ َعــلى َوجــه الَ®ســــــQطة. 

ا لـــــلَحQاة.  د½ ا ُمَتجــــدِّ رحـــQب zــه َوعـــد½ فل لـــلتَّ ون الــــطِّ ــا َيــــئمُّ  تــرِشــُد َمــجوس½
ٌ
جـــمة

َ
ــه مــع �ــلِّ َمــولــوٍد Àُشـــرق ن

َّ
ة الـــــمQالد أن قــصَّ

ــص zـــالـــخير، وهــو �ــأتــQه zــألــِف لـــبوس ولــــبوس لـــإل�ـــقاع zــه.  ـــر دائـــُم الــترُّ̈ ة الـــــمQالد أنَّ الشَّ قــصَّ

رات ٰهــذا  ـــــلم َمـــــع ُمــــــــتغيِّ ـ
ْ
ـــــتأق ـــــدرة اإلÅــــــــسان َعـــــلى الـ ــ

ُ
ـــــا فـــــي اْســــــــتمرار الـــــــَحQاة وق ــ ننا ُدروس½ ة الـــــــــمQالد، عـــــلى Èَــــــساطــــــتها، ُتـــــــلقِّ قـــــصَّ
ـــم. 

%
ا قــدرَتــه َعــلى الــــ�قاء والـــــنماء وَتــــغيير الـــعال ½Qــر وتــالــ ــم الــــُمفَعم zــالشَّ

%
الــعال

ات والــــــِفداء.  
َّ

ــــVران الــــذ
ُ
 إلــى ن

ً
Êة وصــــوQضح واضـــُع والــــــتَّ  الـــــمQالد هــو الـــتَّ

ُ
ة ـــاە قــصَّ منا إ�َّ

¼
ــVــنَّ أعـــمَق مــا ُتــــعل

Í
ول

ُرق  ـــــطُّ م الــ
Î
ـــــَتعل ــ ـــــْد ال َت

َ
ـــــْم وق

%
ـــــٍة، ل َّMشـــــرÈَ ارًة َعـــــن ذنــــــوِب ـــــفَّ ـــــُعلى ِمـــــن أجـــــل أْن ُ�ــــــْصلَب كــ ـــــدر ِمـــــَن الــ ـــــــــد، الــــــذي انَحــ ٰهــذا المتجسِّ

ـــِة كــــفىÐ وأْن يــــ�ذل  ـ َّMـــر ـــُعلى ِمـــْن أجـــل أْن َ�ــــقوَل لل®شـ ـــَدر ِمـــَن الــ ة وفـــي غـــا�ـــاتـــها. ٰهــذا الــــذي انَحــ َّQـــ ـــيومـ ـــة فـــي حـــQاتـــها الـ َّM� الـــسَّ
ــ�ل والدتـــــه. 

َ
ــة مــنذ مــا ق َّQــهــ

Í
ــــا إل منا ُدروس½

Î
َد عــلى الــــموت، قــد عــــل وح وأْن َيــــتمرَّ م والــــرُّ الـــدَّ

ـــها األَمــــم؟  ْرِتـــِه �ــا أيُّ ــْم انـــتظ%
%
ـــها الَنجــــُم و� ْرَتـــُه �ــا أيُّ ــْم انـــَتظ%

%
�

ــــن  ــــديــ ا َمــــع الـــــ�اuســـــين والـــــُمعَدمـــــين والــــــــثقQلي األحـــــــمال والمضطَهــ ½Qــــ ــــتماهـ ا، مـ ــــع½ ــــواضـ ــــ�ل تـ ــ ــــ�ننا zــــأÒــــثر السُّ ــ هــــا هــــو قــــد حــــلَّ َب
ي أْن نـــرأَف بــهم وأْن نـــــحتضَنهم وأْن نــ»سابــَق إلــى ِخـــدمـــتهم.  ــا عــــلينا تحـــدِّ والــــالجــــئين، طــارح½

جــــم، أنــَت الـــذي أرَشــــدت الــــمجوس إلــى حــQث ُوِلـــَدت الـــــحQاة،  ـــها النَّ �ــم أنــَت عـــظQٌم أيُّ

Mــ»نا وتــــضيُء َســـQÓَل قــاِصــديــنا،  جــــم، َتحـــمل ُهــ�ِّ ـــها النَّ َمشــرقــيٌّ أنــَت أيُّ

ك َمــْن أتــى َيهــــَتدي بــــنورە،  جــــم، Àَســــتق�ُل ِبــــنور4 ـــها النَّ ِمــــضQاٌف أنــَت أيُّ

ا  ـــــير½ ا وخــ Öـــــم َحـــــق
%
ـــــخ نـــــاشـــــرًة إلـــــى الـــــعال ــ ـــــتارMـــ ـــــحاكـــــي األنــــــــواَر الــــــتي َســــــطَعت ِمـــــن الَمشـــــــرق ُمـــــنذ فجـــــر الـ ـــــم ُت جــ ــــــها النَّ ك أيُّ ـــــنور4 بــ

 Ðوَجـــــماال

ـــرَت بـــنور4 الـــَمولـــود؟  
َ
ــك أن

َّ
اج، أم أن ـــرَت بــــنورك َطــ©Mــَق الـــــُحجَّ

َ
جــــم، َهــْل أنــَت الـــذي أن ـــها النَّ أســألــك أيُّ

٤



 ***

ـــرق األوســــــط،  ــ ـــنطلق ِمـــن مجــــلس كـــناuـــس الشَّ ـــه يــ
َّ
 إن

ْ
ا إذ ـــمّيز½ ا مــ ـــعام يـــرتـــدي طـــاzـــع½ الة مـــن أجـــل الـــَوحـــدة ٰهــذا الــ ـــب�ع الـــــصَّ أســ

د.  ِّQة لـــــلمنطقة الـــتي ُوِلــَد فـــيها الســــQِمــن الَهــــيئة الـــَمسكونـــ

ـــــد  ــــناس الــــذيــــن تجسَّ د وÙلـــــى الــ ِّQــــ ى فــــQه الســ
Î
د، إلــــى الــــَوطــــن الـــــذي َتجـــــل ِّQــــ,َتمي إلــــى أرض الســــــ ــ ــــQة أْن َت ــــسؤولـ ــــبيرٌة َمـ �ــــم هــــي كــ

د.  ِّQبــــ�َنهم الســــ

�ــات ومـــوجـــ�ات.  ا َتحــدِّ ، zــل أ�ـــض½
ً
لنا لــ°س فــقط َمـــسؤولـــQة ٰهــذا االنــــــتماء ُ�حــــمِّ

ـــQد، وحــــQث Àَْســــَتْصرُخــــنا الجـــــذور  ســــة، حـــQث �ـــلُّ شـــبرÛ مـــقاzـــل شهــ ل فـــي الـــــ�قاء عـــلى ٰهــذە األرض الــــمقدَّ ـــتمثَّ �ــــات تــ التحــــدِّ
ە و�ـــــلِّ ُخــــــطوة 

ُ
ـــــذ خــ ـــــِ�عات �ـــــلِّ قــــــرارÛ نتَّ ــ ـــــعضنا مـــــع zـــــعض وأْن نـــــعي َت ـــــَل zــ ـــــتعامـ ــــــحِسن الـ

ُ
ـــــها. الـــــــ�قاء �ــــــعني أْن ن ـــــبرحـ zـــــأْن ال نـ

د،  ِّQـــات الســـــMّ~ـــراءة َرمـــ ــــتِقَن قــ
ُ
غها، وأن ن

Ü
َغها �ـــما إلـــى َمـــن لـــم َيـــــــ»�ل

Î
ة إلـــى َمـــن َتـــــ�ل ـــصاَل رســـالـــة الـــــمح�َّ ــــجQد إ�ــ

ُ
ـــا، وأْن ن ْخــــطوهـ

َ
ن

دە عــلى الـــــفناء.  لب وِمــن ثــمَّ الـــقQامـــة وَتــــمرُّ د إلــى الــــصَّ مــنذ الـــــوالدة وال»شـــــرُّ

ــــجترح مــــا هــــو ِلـــــخير اإلÅـــــسانـــــQة �ــــما  ، نــ ــــيٍّ ٍم وُرقــ ــــقدُّ ــ ــــضارٍة وَت ــــصدَر حــ ل فــــي أْن نـــــ�قى نــــبَع ســـــالٍم ومــ أّمــــا الـــــموجـــــ�ات فــــــَتَتمثَّ
ـــَفساد ٰهــذا الـــــملح،  ا فـــي أْن نــــ�قى ِمـــلَح األرض وأن ال Åــــسمَح zــ ل الــــموِجــــ�ات أ�ــــض½ ـــتمثَّ ــ ـــين. َت ـــمنصرَمــ ـــَعلنا خــــالل األلــــــَفين الــ ــ

َ
ف

ــــه، اْســـــــَتطعنا أنْ  ــــفداِئـ ِدە �ــــما zـ د، Èِســــالِمــــه �ــــما بــــــتمرُّ ِّQِم الســــــQَِمنا، ِقــــQَـــــــِقzِ .ةQــــ ــــسانـ ــــإلÅـ ا لـ لــــك ُيـــــتم½ او اْضـــــِمحاللـــــه، ألنَّ فــــي ذٰ
ة.  َّQــــسانــــÅدت مـــصيَر الـــــَحضارة اإل ا حـــدَّ ـــعطي الـــَمسكونـــة ِعـــَبر½

ُ
ن

ل أٌب. 
Î
حــت أٌم وَتهــــل ــر4

َ
ما ُولــد ِطــفٌل وف

Î
ـــنا نـــراك Àَســـطُع �ــلَّ يـــوٍم، �ـــل

َّ
ە، إن جــــم الـــذي َســطَع بــــنور4 ـــها النَّ أيُّ

ا للخـــــلQقة لــكي تـــكوَن لــها حـــQاٌة وِلــــتكوَن حـــQاًة أفــــضل.  ــا صــالــح½
½
ــَم َمــßان

%
ـــجعَل ٰهــذا الــعال

َ
أعــانــنا الــــ�اري أْن ن

٥



هـــــــــــوتـــــــــــQّة والـــــــــــــــــعالقـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــمسكونـــــــــــــــــQّة 
ّ

�ـــــــــــــــلمة مــــــــديــــــــر دائـــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــّشـــــؤون الـــــــــــ�

فــــــــي مجـــــــــــــــلس كــــــــــناuــــــــــس الــّشــــــــــــــــــرق األوســــــــــــــــــــــط 

األب انــــطوان األحــــمر 

ة  الِة الَمســــــــ2ح2َّ الـــَوحـــَدة ِمــْن أْجـــِل الــــــصَّ

 المســــــيح �ـــــــلتِمسوَن الــــوحــــدَة فــــي ٰهــذە 
َ

ة قــــد يــــوحــــي أنَّ تــــالمــــQذ َّQحQالة مــــن أجــــِل الــــَوحــــدة المســــــــ ــــب�عÛ لــــــلصَّ ــــْخصQُص أســ ــ َت
ـــQة َطــــوال  ـــيومـ ـــْصَب أعـــــُيِنهم مـــسألـــة الـــَوحـــدة فـــي َصـــالِتـــهم الـ

ُ
ـــَضعوَن ن ــ ــــهم َ�

َّ
ـــب. والـــــحال أن ـــنQة الــــــقصيرة وَحْســ ـــزمـ الـــــفترة الـ

مانــــQة ٰهــذە  ـــــاَم الــــثَّ ُز األ�َّ ة". مـــا ُ�ــــميِّ َّQســـة، جـــامـــعة، رســــولــــ ـــماِنــــهم الُمشــــــترك "zِــــــكن°سٍة واِحـــــدة، مـــقدَّ ـــا ِمـــن إ�ـ ـ
½
الـــــسنة، انــــطالق

ـــــد،  ـــــليَن zـــــموضـــــ�عÛ واِحــ ـ ـــــتأمِّ ا، ُمـ ون فــــــيها مــــــع½
à
ـــــَصل ــ ـــــس والجــــــماعــــــات ُ� ـــــVناuـ ـــــختلف الـ هـــــو أنَّ المســـــــــQحيين الـــــــــُمنَتمين إلـــــى مــ

ـــــجعلُ  هـــــا وتــ لـــــك تــــــبُرز الـــــوحـــــدُة فـــــي أســــــمى مـــــظاهـــــر4 ـــــد. zـــــٰذ ا فـــــي مــــــáاٍن واِحــ ½Q
¼
ـــــل  واحـــــــدة، وُمـــــــــجَتِمعين َمحــ

ً
ِ�عين ِخـــــدَمـــــة ُمـــــــتَّ

ـــدةُ  ـــَوحـ لة لــــها، "الـ ـــßمِّ ـــَوحــــدة" إلـــى أخــــرى ُمــ الُة ِمـــن أجـــل الـ  "الــــــصَّ
ُ
ـــة ـــَمقولـ ـــنقِلُب الـ ــ ا. ٰهــذا األســـــــب�ع، َت Öحــــق 

ً
صـــالَتـــنا مســـــQحQة

الة".  ِمــن أجــل الــــــصَّ

ـــله.  َق وتـــــكتمَل حســـب إرادِة الــ ـــتحقَّ الة لـــكي تــ ـــالــــصَّ ــة، نــــــلتِمُسها zـ َّQــهــ
Í
 إل

ٌ
ة َّQـــْ�ل �ـــلِّ شـــيء َعــــط

َ
ولـــى أنَّ الـــَوحـــدَة هـــي ق ãäـــُرنـــا ا

¼
تـــذك

ــVــنْ 
Í
ـــمُعه zـــالـــله اآلب. ول ا، عـــلى صــــورِة الـــوحـــَدِة الــــتي َتجــ ـــَمِعهم واحـــــد½ ْجــ

æ
ە zا

ُ
ـــQذ ى لـــكي �ــــكوَن تــــالمـ

Î
بُّ ¸ــــس�ع نــــفُسه صـــل الــــرَّ

الة (مـــر ١١: ٢٥)،  ــهــّي zــــالــــغفراِن قـــ�ل الـــــقQاِم لـــــلصَّ
Í
ُم اإلل

¼
ـــْم يـــوص4 الـــــمعل

%
ا؟ أل ن واحـــــد½

ç
Vـــ

َ
ـــْم ن

%
ا إْن ل Öَي حـــق

¼
ــــصل

ُ
َهـــْل �ـــــمكُننا أْن ن

ـــان إلــى الــمذبــح (مــت ٥: ٢٣-٢٤)؟  ـــة قــ�ل تــقدَمــة الـــُق̈© َّMـــَرَض واجـــَب الـــمصالـــحِة األخـــ�
َ
وف

ـــنا فـــي 
%
ه، ل

è
ـــل ـــصمQِم الــ ـــقائــــمة فـــي تــ رة فـــي ٰهــذا الـــــشأن، ومـــع اإل�ــــــمان ِبـــَوحـــدِة الــــــVن°سة الـ بِّ الـــــــمتكرِّ  إلـــى تـــعالـــQِم الــــرَّ

ً
إضـــافـــة

ورَ  ــــــنُّ ا عــــــلى تــــــلك األســــــــــئلة. َصـــــــحيٌح أنَّ الــ ÖQــــــمل ــــــا عــ ½zـــــــة لــٰهــذە الــــــــسنة، جــــــواÒــــــة الـــــــــمجوس، مــــــوضــــــ�ع4 صــــــالِتــــــنا الُمشـــــــَتَر روا�ــ
ين  Vيِّ

%
ا أنَّ ٰهــــؤالء الــــــــَفل حيَح أ�ـــــض½ ـVـنَّ الــــــصَّ

Í
وا لــــه الـــــــّسجود. ل ــهــي ِلــــــيؤدُّ

Í
فِل اإلل ــــطِّ ماوّي هــــو الـــــذي قــــاَد الــــــمجوَس إلــــى الــ الـــــــسَّ

لــــك  ــــخاّص وَتــــــِ�َعه. كــــٰذ ـــــßاَن �ــــلُّ واحـــــٍد مـــــنُهم َعــــاَيــــَن نجـــــَمُه الــ
%
 ل

ّ
ÊÙا، و ــــهم �ــــانــــوا مـــــع½ ــ

ّ
ــــِم الـــــــحقQقي ألن نوا ِمــــْن رؤMـــــِة النجــ

Î
تــــــمك

ي  ــــــطِّ َفر وتخــ ــــــسَّ اِت الــ ــــــشقَّ ــــــما اســــــــتطاع �ــــــلٌّ zــــــــمفردە تحـــــــّمَل مــ
%
 ل

ّ
ÊÙاَن الــــــــــَم,شود، وáغوا الــــــــم

%
ــــــل ا حــــــّتى zــ ــــــاروا الــــــّط©Mــــــَق مــــــع½ َســ

ـــبQت  ـــهم المشــــَتَرÒــــة zـــدخـــول الــ ـــيرُتـ ت مسـ
%
ل
Î
ـــáل ـــان. فـــي نـــها�ـــِة الــــــَمطاف، تــ مـ ـــزَّ اك الـ طون فـــي ذٰ

¼
ـــَصَبها الم»ســـــــل ــ

َ
الــــــعق�ات الــــتي ن

ــُه” (مــت ٢: ١١). 
%
ــَرÒــُعوا وَسَجــــُدوا ل

َ
ــِه َمــ©Mَــم. ف ــهــيَّ َمــَع أمِّ

Í
فَل اإلل ـــوَجـــُدوا الــــطِّ

َ
ا. “ف مـــع½

ا zــــعَد أْن أْجــــــَمعوا فــــي  ــVــن أ�ـــــض½
Í
جــــــم، ول ــــظهور النَّ ــ zِ د. لــــقد تـــــحّقَقQــــع ــــم مــــنذ زمــــنz Ûــ ــــبَتغاُهـ ه الـــــــحقQقي ُمـ

Í
ــــإلل �ــــان الــــــّسجوُد لــ

ــــــة الـــــــّسماوMّـــــــة  ــــــعالمـ ــــــهم فــــــي الــــــــّنظَرة إلــــــى الـ ــــــماَعـ ە. ال شــــــّك فــــــي أنَّ إْجـ ــــــور4 ا عــــــلى نــ ــــــير4 مــــــع½ ُرؤMَــــــــِتهم لــــــه واّتـــــــــفقوا عــــــلى الّســ
ـــبQت  ـــخ اجــــتماُعــــهم فـــي الــ ــه لــــــلع�ادة والـــــــّصالة. فـــي الــــُمقاzــــل، رسَّ ــ

Í
ـــَدَتــــهم فـــي المســــــيرة ســـاَهـــما فـــي الـــــحضور4 أمــــام اإلل َوَوْحـ

ا  ـــنوز½ ــ
ç
ـــْت أْم مــــتواضــــعة، ك

َ
 �ـــان

ً
ـــمينة ــ

َ
ث æما بـــــ�نهم، فـــ�اَتـــت هـــدا�ـــاهـــم الــــمتنّوعــــة، اQفــــ 

َ
ا للمســـــيح الّشـــركـــة الـــواحـــد والــــــّسجوُد مـــع½

 
ْ
ـــد، فـــي َعـــوَدِتـــهم إلـــى zـــالدهـــم الـــــــمختلفة، إذ ـــواِحـ قاء حـــوَل الــــّربِّ الـ

à
ـــل ـــالـ دة zـ ـــــــَقتهم تـــلك الـــوحـــَدُة المتجـــــــدِّ

َ
ه. وراف

Í
تــــليُق zــــــاإلل

ُه لـــهم. 
è
ـــهم ســــلVوا الــّط©Mــَق الـــذي أوَحــــاُە الـــل

َّ
�ــذكــر اإلنـــــجQُل أن

٦



ــــمجوس4  ــــالـ ُل ٰهــذا األســــــــب�ع، نــــحُن الــــــــُمنَتمين إلــــى َتــــقالــــQَد مـــــــختلفة، zـ ــــَتمثَّ ــ
َ
ــــَدة، ن ــــَوحـ مــــع صــــالِتــــنا الـــــمتواِصـــــلة ِمــــْن أجــــِل الـ

ــــعQد، ال zَــــْل الــــــَتَقوە  ــه الـــــذي �ــــاَن يــــنيُرهــــم ِمــــْن zــ ــ
Í
ـــــوا ِمــــَن اإلل َحــــــــدوا، فٱقـــــَت̈ر ــــوا الــــّرؤMــــة والـــــّط©Mـــــق، واتَّ ــــشاركـ الـــــــحáماِء الــــذيــــن Àَـ

ا". (مــت ٢: ١٠)  Öا ِجــــد ــا َعــــظQم½ ــَرح½
َ
ُحـــوا ف ـــر4

َ
وسجــــدوا لــه "َوف

ــــنا ســـاَهـــْمنا ٰهــذە 
َّ
ـــرق األوســـــط أن ـــرة الـــــّشؤون الـــالهـــوتـــQّة والــــعالقــــات الــــمسكونــــQّة فـــي مجــــلس4 كـــناuـــس4 الّشــ فـــَرُحـــنا فـــي دائــ

ـــتي، و¨ــــعَد  ـــصوِصـــه الــ
ُ
ـــداِد ن ـــíْعـ ̈ـ ـــب، zـــل و ـــQّة ألســـــب�ع4 الـــــّصالة ِمـــْن أجـــِل الـــَوحـــَدة وَحســ ̈ـ ـــع© الـــــّسنة، لـــ°َس بـــَتوفـــير4 الـــــّ,ْسخِة الـ

ه َطــــــوال ٰهــذا 
Î
ـــــتكوُن أقــــــل ـــــي الـــــرســـــولـــــي، ســ ـــــVرسـ ـــــمي والـ ـ

%
ـــــعال ـــــس الـ ـــــVناuـ ـــــلٍّ ِمـــــن مجــــــلس الـ

ç
تـــــها الـــــــّجهاُت الــــــــَمعنQّة فـــــي � أْن أقـــــرَّ

ــــاءِ   فــــي قــــلِب إْخــــَوِتــــنا وأَخـــــواِتـــــنا المســــــــQحيين الُمنَ»ِشـــــرMـــــن فــــي أْرجــ
ً

ــــ� ــــَسان، وتــــأمُّ ــ ـــــßلِّ ِل ُ̈ األســــــــب�ع، صـــــالًة عــــلى �ــــلِّ َشــــَفة و
ــــــعة. الــــشكُر لـــلّزمـــالء الــذيــن قــامــوا بــٰهــذا الِخــدمــة الVَ,ســــــQة.  الـــمسكونـــة األ̈ر

ــــــن°سِة المســــــــيح  Qات كــ
¼
ــــــد، هــــــي أبهـــــــى تجــــــــل الة، وال ســـــــQما إذا �ــــــانــــــت فــــــي مـــــــáاٍن واحــ ــــــر أنَّ الــــــوحــــــَدة ِمــــــْن أجــــــِل الـــــــــصَّ

Î
ِلــــــَنتذك

ــــلQَقٍة فــــي  ــــلُّ َخــ
ç
ــــِتها الـــــّنهائـــــQّة، أي االنــــــــِضماُم إلــــى األجـــــــواق الـــــّسماوMـــــة َحــــQُْث "� ــــغاَيـ ــــحقيٌق ُمســـــَبق لـ ــ الـــــواِحـــــَدة، ال zَــــْل هــــي َت

ــــــــــرامُ 
8
Òــــــمُد واإل ــــــَعرش4 وِللَحــــــــَمل الَحــ ــــــقول: ِلــــــلجاِلــــــس4 َعــــــلى الــ ــ ه َت

¼
وِن �ــــــل

%
Vــــــر4 والــــــــ ماِء واألرض4 وَتـــــــحَت األرض َوفــــــي الَ�حــ الــــــــسَّ
هـــور." (رؤ ٥: ١٣)  والَمْجــــُد والــــــَجَبروُت إلــى أzَــِد الـــدُّ

٧



إرشـــــــــــــــــــــــاداٌت فـــــــي تـــــــــــــــــنظQم أســـــــــــــــــب�ع الــــــــــــــــــّصـــالة ِمـــــــن أجــــــــــِل الــــــــــَوحــــــــــَدة الــَمــســــــــــــــــــQــحــQّــة 

الــــــ�حُث عـــن الــــَوحــــدة َطـــــوال الــــــّسنة 

ة  َّQحQجــــِل الــــَوحــــَدة الَمســــــــ æالة ِمــــن ا صة لــلصَّ ـــــة الـــــــُمخصَّ قلQد�َّ ــــQّة، َتــــقُع الــــــَفترُة الـــــتَّ رضــ ïäرة ا
ç
Vــــ ــــي ِمــــَن الــ ــــّشمالـ ــــِنصف الـ فــــي الــ

ـــــام الــــتي َتــــفِصلُ  ـــغطQة األ�َّ ـــخ پـــول واÀــــــسون، عـــام ١٩٠٨، بهــــَدف َتــ ــ ـــّتارMـــ ـــتَرح ٰهــذا الـ ـــثانــــيñ يـــنايـــر. اقــ بـــين ١٨ و ٢٥ �ـــانـــون الـ
رة 

ç
Vـــ ـــِنصِف الــــجنوبــــي ِمـــَن الــ ـــا فـــي الــ . أمَّ ـــزيٌّ ا مــــعًنى َرْمــ

½
ــِلــٰهــذا االخـــــــِتQار إذ

َ
̧ــــس بـــولـــس، ف ـــقّد بـــين عــــQَدي الـــقّد¸ـــس zُــــطرس والـ

الة،  ســــب�ع الــــــصَّ
ò
خـــرى لــــالحــــِتفال zا òـــا ا ـــام½ ـــُس أ�َّ ـــVناuـ ـــطلة، فـــــَتختاُر الـ ة، َحـــQُث شهـــُر �ـــانـــون الـــثانـــيñيـــنايـــر هـــَو َمـــوِســـُم ُعــ َّQـــ رِضــ ïäا

ـــ�ة  سـ ـــال,ِّ ـــٌخ رمــــزٌي zـ ا تـــارMــــ ـــظام عـــام ١٩٢٦)، وهـــو أ�ــــض½ ـــمان ونــ  إ�ــ
ُ
ـــْته حـــركـــة ـــَترَحـ ـــناًء عـــلى مـــا اقـ ، (بــ

ً
ـــث� َحـــوَل عـــQِد الــــــَعنَصرة مــ

إلــى َوحـــَدة الــــــVن°سة. 

ـــركـــة الــــتي وَصــــلت  عبير عـــن َدرجــــِة الشَّ نـــة، لــــــلتَّ صوص َطــــوال السَّ مـــع ُمـــراعـــاة تـــلك الــــُمرونــــة، نـــدعـــو إلـــى اســــــِتعمال ٰهــذە الـــــنُّ
جــِل تــلك الــَوحــدِة الـــßاِمـــلة الـــتي ُيــ©Mــُدهــا الَمســـــيح.  æا مــن ا الِة مــع½ إلــــيها الـــVناuـــُس، والـــــصَّ

صوص  َتــــــVيQُف الـــــــنُّ

ـــ,�غي أن  ــ دد، َي ا. فـــي ٰهــذا الـــــصَّ ÖQـــْدر الـــــُممكن بهــــَدف اســــتعماِلــــها مَحـــــل
َ
ُف ق َّQــــها ســـــَ»تك

َّ
ســـاس أن æصوُص عـــلى ا م ٰهــذە الـــــنُّ ُتــــقدَّ

ـــــáّل. ِمــــَن الُمســــــــَتحَسن 
%
قافـــــي � لــــك اإلطــــــاُر االجـــــتماعـــــي والـــــثَّ Qّة وكــــٰذ

à
ــــQّة المَحـــــــل ــــليتورجــ  فــــي الحســـــــ�ان الـــــممارســـــاُت الــ

َ
تــــؤخــــذ

ة عــــلى اســـــــِتعداٍد لــــــلِقQام zــــــَعملQّة  َّQــــ ــــسكونـ ــــيئاٌت َمـ ة. فــــي zــــعض4 األمـــــاÒـــــن، ُهـــــناك َهــ َّQــــصورٍة َمـــــسكونـــــ ُف zــ ُّQأن َيــــتمَّ ٰهــذا الــــــتك
ا إلÅـــــــشاِء ِمـــــثل ٰهــذە  صوص حـــــافـــــز½ ـــــكيQف ٰهــذە الـــــــنُّ  إلـــــى تــ

ُ
ـــــأمـــــل أن تــــــكوَن الـــــحاجـــــة

َ
ـــــرى، ن ـــــVنٍة أخــ ف ٰهـــذە. وفـــــي أْمــ ُّQالـــــــتك

الَهــــــيئات. 

ـــــصوص4 صـــــالِة أســــــب�ع الــــَوحــــدة 
ُ
اســــــــِتعماُل ن

ــــة، ُ�ــــــمكُنها • ــــَتركـ ــــدٍة مشـ ا zـ "أســــــب�ع الـــــــّصالة" فــــي خــــدمــــٍة واحــ ــــحتفُل مــــع½ ــ ة الـــــتي َت َّQحQــــَس والَجـــــماعـــــات الَمســــــــ ــــVناuـ إّن الـ
ب.  ِّQت

ç
Vة" الـــمتوافـــرة فــي ٰهــذا الـــــ َّQاعــــتماَد "ِخــدَمــة الــــّصالة الــــَمسكونــــ

ــــة. • ـــة الــــعاد�َّ الة" فـــي ِخـــدَمـــِتها الـــخاصَّ ــــصوَص "أســـــب�ع الصَّ
ُ
َج ن ة أْن ُتــــدر4 َّQحQـــَس والَجــــماعــــاِت المســـــــ ناuـ

%
Vـــ ا الـ ُ�ــــمكُن أ�ــــض½

ة،  َّQلــــوات اإلضــــافــــ ـــِة الصَّ ـــQة"، وَمجــــموعـ ـــثمانــ ة"، و"األ�ـــــــام الــ َّQـــصوٌص أخــــرى ِمـــن "ِخـــدَمـــة الـــــّصالة الـــــَمسكونـــــ ــ
ُ
ـــلواٌت ون صــ

ـــها وَتــــــVيQُفها حَســَب الـــحاجـــة. 
ç
ا اســـِتعمال

½
ُ�ـــمكُن إذ

ة َطــــــوال األســـــــــب�ع، ُ�ـــــــمكُنها أْن Àســـــــَتعيَن zِخـــــدمـــــة • َّQـــــ ـــــيومـ ـــــها الـ ـــــتفاالتــ الة" فـــــي احــ الجــــــماعــــــاُت الــــــتي تــــــ»بُع "أســـــــب�ع الــــــــصَّ
"األ�ـــــام الــــثمانــــQة". 

ة • َّQالة"، ُ�ـــــمكُنهم االنـــــــطالق ِمـــن الـــــّنصوص الـــــــب��ل ٍة َحـــول َمـــوضـــ�ع "أســـــب�ع الـــــــصَّ َّQـــعِة ِدراســـــاٍت بـــــ��لzـــبون فـــي ُمـــتا اغــ الرَّ
ــــفتَرةِ  ة َحــــول ٰهــذە الــــــّنصوَص ُ�ـــــمكُن أن ُتـــــخَتَم zــ َّQــــ ــــيومـ ــــشاُت الـ ــــُمناقــ ــــQة". والــ ــــثمانــ ـــــالت الـــــُمقتَرحـــــة فــــي "األ�ـــــــام الــ والـــــّتأمُّ

ع.  صـــالٍة وَتــــضرُّ

ــــه فــــي َشــــركــــٍة مــــعَ •
َّ
اتــــه وَصـــــلواِتـــــه. وَســــــQُدرُك أن َّQــــ صوص فــــي َتــــركــــيز4 ِن ــــد Àُــــساعــــُدە ٰهــذە الــــــنُّ

َ
ا، ق د½ الَة ُمـــــــنفر4 َمــــن ُيــــ©Mــــُد الصَّ

ى أÒـــثر الــَوحــدُة الــــــَمنظورُة لــــVن°سِة المســـــيح. 
Î
ــم كــي تَتجــــل

%
ون َحــول الــَعال

Ü
آخــ©Mــَن ُ�ــــصل

٨



الــــــــــــــــــّنــــصُّ الــــــــــــــــــبـــــ�ـــــ�ـــــلـــــي لــــــــــــــــــَســنــة ٢٠٢٢ 

إنــــــجQُل مــــّتى ٢: ١-١٢ 

ـــــــــِة، َعـــــــلى َعْهـــــــِد الــــــــــَمِلِك ِهــــــــــــــيروُدَس، َجـــــــاَء إلـــــــى أوَرَشــــــــــــــلQَم َمــــــــجوٌس  ْحـــــــِم الـــــــــَيهوِد�َّ
%
ــــــــس�ُع ِفـــــي َبـــــــْ°َت ل َ̧ ا ُوِلـــــــَد  ــــــــمَّ

%
َول

ــــــــــِجْئنا ِلَ,ْسُجــــــــــَد 
َ
ِق، ف ْجــــــــَمُه فـــــي الَمْشــــــــــــــر4

َ
ْيـــــــنا ن æِق َوقــــــــالــــــــوا: "أْيــــــــَن ُهـــــَو الــــــــَمولــــــــوُد، َمـــــــِلُك الــــــــــــــَيهوِد؟ َرا ِمـــــَن الَمْشــــــــــــر4

ـــــــه". 
%
ل

مي 
¼
َهَنِة َوُمــــــــــــــــَعل

%
Vـــــــــلَّ ُرؤَســــــــــــــاِء الــــــــــــــــ

ç
َجــــــــــــَمَع �

َ
وَرَشــــــــــــــــــلQَم. ف òـــــــــــلُّ ا

ç
ôَوَســــــــــــِمَع الــــــــــــــَمِلُك ِهــــــــــــــــــيروُدُس، فٱْضــــــــــــــــَطَرَب ُهـــــــــَو َو

ــــــــَتَب 
%
ــــــــــِة، ِألنَّ ٰهــــــذا َمــــــا ك ْحــــــــِم الــــــــــَيهوِد�َّ

%
ـــــــأَجـــــــابـــــــوا: "فــــــــي َبــــــــْ°َت ل

َ
ــــــُد الَمســــــــــــــــيُح؟" ف

%
ـــــــــُهم: "أْيـــــــــَن ُيــــــول

%
ْعِب َوَســـــــــأل الـــــــــــشَّ

 : الـــــــــــــَنِ�ـيُّ

ْحـــــــُم، أْرَض َيـــــــــــهوذا، 
%
"�ــــــا َبــــــْ°َت ل

ْغرى فــــي ُمــــــُدِن َيـــــــــهوذا  َمــــا أنــــــِت الـــــــــــصُّ

ِألنَّ ِمــــــْنِك َ�ْخـــــــُ©ُج َرئـــــــ°ٌس 

َيــــْرعــــى َشـــــــــْع�ـي إْســــــــرائــــــــQل". 

ْحـــــــَم َوقــــــــالَ 
%
ُهم إلـــــــى َبـــــــْ°َت ل

%
ـــــمَّ أرَســــــــــــل

ُ
ْجــــــــــــُم، ث َهـــــــَر النَّ َق ِمــــــــنُهم َمـــــــتى ظ% ا َوَتــــــــــَحقَّ Öـــــَدعـــــا هــــــــــــيروُدُس الــــــــــــَمجوَس ِســـــــر

َ
ف

ا  َهـــــــــــَب أنــــــــــا أ�ـــــــــــض½
ْ
ْخــــــــــِبرونــــــــــي َحــــــــــّتى أذ

æ
ا
َ
ـــــــــــإذا َوَجـــــــــــْدُتـــــــــــموُە، ف

َ
فِل. ف ا َعــــــــن4 الـــــــــــــــطِّ د½ ِّQـــــــــــــــــَحثوا َجـــــــــــzَْهـــــــــــــــــبوا َوٱ

ْ
ـــــــــــُهم: "ٱذ

%
ل

ـــــــه". 
%
َوأْسُجـــــــــَد ل

ِق،  ْوُە فـــــــي الَمْشــــــــــــــــر4 æــــــــــذي َرا
à
ْجــــــــــــُم ال ©Mـــــــــِق إذا النَّ ــــــــــــــْ�َنما ُهـــــــْم فـــــــي الـــــــــطَّ َ̈ ــــــــــَصَرفــــــــــوا. و

ْ
ــــــــــالَم الــــــــــــَمِلِك ٱن

%
ا َســــــــــــِمعوا � مَّ

%
ــــــــــل

َ
ف

ا  ـــــا َعــــــــــظQم½ ـــــَرح½
َ
حــــــوا ف ــــــر4

َ
ْجــــــــــَم ف ا َرأوا النَّ مَّ

%
ــــــــل

َ
ــــــه. ف

َ
ــــــْوق

َ
ـــــَف ف

َ
ـــــَوق

َ
ــــــــذي فـــــــQِه الــــــــــِطفُل ف

à
َغ الــــــــــــَمßاَن ال

%
ُمــــــــُهْم َحـــــــّتى zَـــــــل َيــــــــَتَقدَّ

ــــــــQاَســــــــُهْم 
8
Ò æـــــــــــَتحوا ا

َ
ــــــمَّ ف

ُ
ــــــــُه، ث

%
ــــــــعوا َوَسَجـــــــــــــدوا ل

%
Òــــــــَر

َ
ــــــِه َمـــــــْ©Mَـــــــَم. ف مِّ òْفَل َمــــــَع ا ــــــــَوَجــــــــدوا الـــــــــــطِّ

َ
ا. َوَدَخـــــــــــــلوا الـــــــــــَبQَْت ف Öِجـــــــــد

ا.  Öا َوُمـــــــــر ـــــــــــخور½ َ̈ ا و َهـــــــ�½
َ
ـــــــQِه ذ

%
َوأْهـــــــــــَدْوا إل

ا آَخــــــَر إلــــــى zِـــــــالِدِهـــــــم.  ــــــأَخــــــذوا َطـــــ©Mـــــق½
َ
ِم أْن ال َيــــــرِجــــــعوا إلــــــى هـــــــــــــيروُدَس، ف

ç
ُه فــــي الُحـــــــــل

è
َرُهـــــــُم الـــــــل

َ
ـــــــذ

ْ
َوأن

٩



مـــــــــــة إلـــــــــــــى َمـــــــــــوضـــــــــــ�ع َصـــــــــــــــــالة ســـــــــــــنة ٢٠٢٢  ُمـــــــــــقدِّ

ـــه 
%
ــــــِجْئنا ِلَ,ْسُجــــــَد ل

َ
ِق، ف ْجـــــَمه فـــي الَمْشـــــــــر4

َ
َرأْيــــــنا ن

(مـــــت ٢: ٢) 

ـــا، ُتـــرِشـــُد الـــــَمجوَس  ـــِتظاُرهــ  َرجــــاٍء طـــاَل انــ
َ
ـــّتى، َعـــالمـــة ـــجQِل الـــقّد¸ـــس4 مــ ـــة، َوفـــَق إنــ ــ ـــَيهودّ� ـــم فـــي َســــماِء الــ جــ ــــهوُر النَّ çُل ظ

à
áــــش ُ̧

 
ٌ
 وَعــــالمــــة

ٌ
ــــُم هــــو َعـــــطQّة جــ ص. ٰهــذا النَّ

¼
ــــَملُك الـــــــَحقQقيُّ والَمخــــــــل ــــين إلــــى الــــــَمßاِن الـــــذي ظهــــَر فــــQه الــ ــــ�اقـ ــــعوَب األرض4 الـ وُشــ

 إلــــى 
َ
ــــة ــــرMّـ ــــلٍك. Èــــُشعاِعــــِه َ�ـــــقوُد الَ®شـ الدِة َمــ  عــــلى و4

ُ
ــــة ــــَعالمـ ــــُمحبِّ لــــإلÅــــسانــــQِّة َجـــــــْمعاء. لــــَقد �ــــاَن لــــــلَمجوس4 الـ ــــُحضور4 الـــــله الــ لــ

ـــنورُ  ـــه. ¸ــــس�ُع هـــَو الــ ـــQائـ ـــهاِء ِضـ ــ ـــا إلـــى َمجـــِد اآلِب و¨ــَ ـــقوُدنـ ـــساٍن وMَـ ـــنوُر الَجـــد�ـــُد الــــذي ُيــــنيُر �ـــلَّ إÅــ م، هـــو ¸ـــــس�ع، الــ ـــورÛ أعـــــظ%
ُ
ن

ـــــلمةِ  çــــنوُر الـــــذي غــــاَص فــــي ُعــــمِق ظ ـــــا. ¸ـــــس�ُع هــــو الــ
½
ـــــَد ِمــــن َمــــ©Mــــم الـــــــَعذراِء وصـــــاَر إÅـــــسان ــــنا ِعــــندمــــا َتجسَّ ماِتـ

ç
ــــل الـــــذي أنـــــاَر ظـ

جــــِل خـــــالِصـــــنا. قــــام zــــáلِّ ٰهــذا ِلــــكي ُيـــــنيَر َطــــ©Mــــَقنا  æجـــــِلنا وِمــــن ا æــــَموِت ِمــــن ا ا حــــتى الــ ْخــــلى ذاَتـــــه َوصـــــاَر طــــائــــع½ æالــــَعالــــِم ِعــــندمــــا ا
ــــناُل الـــــَحQاةَ 

َ
هــــِلُك zَـــل ن

َ
ا zـــِه ال ن ـــَبنا ٱبــــَنُه الــــَوحــــQَد، حـــتى إذا آَمــــنَّ ـــنا، هـــو الــــذي َوهــ ـــحّبَته لــ ـــــV»ِشُف مــ

َ
ـــه ون

ُ
ـــعرف

َ
نا ن

Î
إلـــى اآلِب، َعــــل

األzـــدّ�ـــة. 

عوِب  ِد الــــــــشُّ ا إلــــــى َتـــــــعدُّ ـــــــرMـــــــن أْن َيـــــــَروا فــــــي ٰهــــؤالِء الــــــــَمجوس4 َرمـــــــز½ ــــــلو لـــــــَ�عض4 الُمفسِّ ــــــَم فـــــــــَتِ�عوە. وMَحــ جــ رأى الــــــــمجوُس النَّ
ـــِم الـــّساِطـــع4 ِمـــَن الّشـــــرق.  ــهــQّــة الــــتي َتظهــــُر فـــي نـــور4 الّنجــ

Í
 عـــلى ُشـــمولـــQِّة الـــّدعـــوِة اإلل

ً
ـــاِن، وَعـــالَمـــة ـــّزمـ لـــك الـ هـــا فـــي ذٰ وَتـــماُيـــز4

 
ُ

ا َشــــوَق اإلÅـــــــساِن إلــــى الـــــَحقِّ والــــــَخير4 والَجــــــــمال. فـــــُمنذ ــــوِد حــــديــــث½ ــــَمولـ ــــَملِك الـ ــــَرون فــــي zَــــحِث الــــــَمجوس4 الــــــَحثQِث َعــــن الــ ــ Mَو
ــهــّي فـــــي ِمـــــلء 

Í
ـــــِطفُل اإلل ا ُولـــــَد الــ ـــــمَّ

%
ـــــُم ل جــ هـــــَر النَّ ـــــقد ظ%

%
ـــــه اإلÒـــــــــراَم. ل

%
ّدَي ل ïه ِلـــــكي ُتو

è
 إلـــــى الــــــل

ُ
ـــــة ـــــرMّـ ـــــدا�ـــــِة الَخـــــــلِق، َتــــــتوُق الَ®شـ zِ

ـــــد.  جسُّ  أْجــــQاٍل والــــذي zَــداÈ æِســرِّ التَّ
ُ

ر ُمــنذ َن عــَمَل الـــلِه الـــَخالصـــي الـــــُمنَتظ%
%
الـــّزمـــان. فــأعــل

ــــقافــــاٍت 
َ
ــــعQدٍة و�ــــانــــوا َيــــــ,َتموَن إلــــى ث ــ zَ ـــــالٍدz ــــَقد أَتـــــوا ِمــــن

%
 الـــــله فــــي َوحـــــدِة َجـــــميع4 الــــــــّشعوِب. ل

َ
َ�ـــــVِشُف الــــــَمجوُس لــــنا َرغـــــ�ة

ـــبQِت الـــــّصغير4  ـــَتَقوا فـــي الــ ـــالـ عّرِف إلـــــQه، فـ ـــَمِلك والــــــتَّ ـــّطفِل الــ ـــنقاديــــن zـــالـــّشوِق نــــفِسه إلـــى رؤMــــِة الــ ـVـّنـهـم �ـــانـــوا ُمـ
Í
ُمـــــــخَتلفٍة، ل

ــــم 
%
فــــي بــــ°َت لحــــم وٱجــــــــَتمعوا zــــáلِّ Èَــــساطــــٍة عــــلى أداِء اإلÒـــــــراِم وَتــــقِدمــــِة الَهـــــدا�ـــــا. عــــلى الَمســــــــQحّييَن أْن َ�ــــVونــــوا أمـــــاَم الــــَعال

ــــقافــــاٍت وأْعــــــراٍق 
َ
ــــهم َيــــــ,َتمون إلــــى ث ــــوِن

%
 ِلـــــعَمِل الـــــلِه فــــي َســـــQÓِل ِتــــلَك الــــَوحــــدِة الـــــتي ُيــــ©Mــــُدهــــا. إنَّ الَمســــــــــQحييَن، َمــــع ك

ً
َعــــالمــــة

ـــــي، َتــــــقومُ  ـــــتالـ ـــــالـ ̈ـ ــــــه. و
%
جوِد ل ـــــَ�حُث الُمشــــــــترُك َعـــــن الَمســـــــيح والـــــــّشوُق الُمشــــــــترُك إلـــــى الـــــــسُّ ـــــغاٍت ُمـــــــــخَتلفة، َ�جـــــــَمُعهم الــ ــ

ç
ول

ــــقودُ   فــــي َشــــوِقــــها إلــــى الــــــله، وتــ
َ
ــــُه اإلÅـــــسانـــــQّة  ُتــــوجِّ

ً
جـــــــِم، َعــــالمــــة ــــّشعِب الَمســـــــQحي فــــي أْن َ�ــــــVوَن، عــــلى ِغـــــرار4 النَّ  الــ

ُ
ســــالــــة ر4

 .
ً
ــة

ّ
ا األداَة الـــتي َ�ـــعَمُل الـــلُه بـــواِســـطِتها عــلى َوحـــَدِة الــــّشعوِب �ــاف ، وأْن َ�ـــVوَن أ�ـــض½ الجــــميَع إلــى الَمســــــيح4

 َهـــدا�ـــاهـــم الــــتي �ـــانـــت Àُشـــــيُر، ُمـــنذ الـــــُعصور4 
َ
هــــم، وَتـــقِدمـــة ــــنوز4

ç
ـــتَح ك

َ
ُن ف ـــتضمَّ ــــــراِم الــــذي قـــاَم zـــِه الـــــــَمجوُس، َيــ

8
Òإّن ِفـــعَل اإل

ِته،  هــــُب َ�ــــدلُّ عــــلى ُمـــــلوكـــــّيِته، والـــــــَ�خور عــــلى ألـــــوهـــــيَّ
ّ

ــــِة الَمســــــــيح: فــــالــــذ Mّ�ّــــه دِة ِل وُجــــِه الــــــــُمتعدِّ ïäة األولــــــــى، إلــــى اQّحQالَمســــــــ
ر  çـــِق الـــّخاّصـــِة الــــتي َتــــنظ ـــا الـــــــُمخَتلفة ُتـــــعطينا zـــالـــتالـــي صــــورًة َعـــن الــــطرائـ ـــدا�ـ ـــه. ٰهــذە الَهـ ـــموِتـ  الَمســــــَ�قة ِلـ

ُ
ـــة ـــَعالمـ ـــُمرُّ هـــو الـ والــ

ا  ـــــــلتقي الَمســـــــــــQحّيون َمـــــــع½ ــ دة فـــــــي الَمســـــــــــQحQِّة إلـــــــى َشـــــــخص4 الَمســـــــــيح وَعــــــــــمِله. عـــــــندمـــــــا َ� بـــــــها �ـــــــلٌّ ِمـــــــن الــــــــّتقالــــــــQِد الـــــــــــُمتعدِّ
لها ِتــلك اآلراء. 

¼
áــــشÀُ ــالــُمشاركــِة فــي الَهـــدا�ـــا الـــتيz ُعُهمQَ�ــــْغَتنون َجــــم ، ـــهم إلÒــــراِم الَمســــــيح4 ـــل�¨ــَ

ُ
ــنوَزهــم وق

ç
وMَـــــفَتحون ك

هــــرَ  ــــرِق األوَســــــط ظ% ــــعروٌف zــــالشَّ ُق الـــــــّشمُس، وِمـــــّما هــــو َمــ ــــQِة Àُْشـــــر4 ــــّناِحـ ــــُم (مـــــت ٢: ٢). ِمــــن ِتــــلك الـ جــ ــــرِق ظهــــَر النَّ ــ ِمــــن الشَّ
ـــرِق �ــاـَن وال  ـVـنَّ تــاـرMــــــخـَ ٰهــذا الّشــ

Í
ُق ِمـــن الـــــــَعالء" (لــــو ١: ٧٨). ل ـــا بـــها الُمْشـــــر4 ـــَتقَدنـ ــِهــنــا الــــتي افـ

Í
الـــــخالُص "zــــأحــــشاِء َرحــــمِة إل

 الـــــــــّنVَ�ةِ 
ُ

ا، ُمـــــــنذ لِم واالســـــــــــــِ»�داِد. وحــــــــديــــــــث½ Üـــــــالـــــــظz ا ـــــــظِلم½ ـــــــا zـــــــالـــــــّدمـــــــاِء، ُمــ ج½ ا zـــــــالـــــــّصراعـــــــاِت والـــــــــِنزاعـــــــــاِت، ُمـــــــضرَّ يــــــــزاُل صـــــــاِخـــــــ�½
 ِمـــــــن 

ً
ـــــــلِسلة  ِســ

ُ
ـــــــّشعِب الـــــــَعربـــــــي فـــــــي فلســـــــــطين ِخــــــــالل َحـــــــرِب َســـــــنة ١٩٤٨)، َشِهــــــــَدت الــــــــــِمنَطقة ة (نـــــــــزوح4 الــ َّQ,الفلســــــــــــطي

١٠



ـــرُ  ـــٍة األمــ  كــــــثيرًة، zـــخاصَّ
ً
ـــالمـــQّة ا َتحــــِمُل َعـــناصـــَر ظ%  الـــــَمجوس4 أ�ــــض½

ُ
ٍف ديـــــني. ِقـــّصة ـــروَز َتــــطرُّ ــ ُ̈ ـــQِة والــــــــّثوراِت، و ـــّدامـ الُحـــــروِب الـ

 
ُ
ـــــظاَعـــــة

َ
ـــــفاِل بـــــ°َت لحـــــَم ِمـــــن ُعـــــمر4 الــــــــّس,َتين ومـــــا ُدون (مــــــت ٢: ١٦-١٨). ف  هـــــــيرودُس zِــــــَقْتِل أطــ

ُ
ـــــQة ـــــّطاغـ ـــــَدَرە الـ الــــــذي أْصــ

ە الـــــّصعب.  وا�ــــاِت األحـــــداِث ٰهــذە َتِجــُد َصــًدى لــها فــي تــارMــــــخ4 الّشــــرِق األوَســــِط الــط�Mــِل �ــما فــي حــاِضــر4 ر4

ـــَطلَق الـــّرُســـُل حـــاِمـــلينَ  ا انــ ـــرِق أ�ــــض½ ـــّتيَن وِمـــــئة. وِمـــن ٰهــذا الّشــ  الــــلِه وأثـــــَمرت ثـــالثـــيَن وســ
ُ
َرت �ــــلمة

َّ
ـــذ ـــرِق األوَســـــِط َتجــ فـــي الّشــ

هوِد الَمســــــــــQحيين  ــــــرُق آالَف الــــــــشُّ ت إلــــــى أقــــــاصــــــي األرض4 (اع ١: ٨). لــــــَقد أعـــــــطى ٰهــذا الّشــ
%
Èُشـــــــرى اإلنـــــــــجQِل حــــــتى وَصـــــــل

ٌد Èَســــــــ®ِب اْضـــــــــِطرار4  ـــــــِة الَمســـــــــــQحQِة الــــــــــصغيرِة نــــــــفُسه مهــــــــدَّ ـــــــماعـ ـــــــوجـــــــوُد الجـ
َ
هــــــــداِء الَمســـــــــــــQحيين. أّمـــــــا الــــــــــيوم، ف وآالَف الشُّ

لـــــك نـــــورُ  ـــــــس�ع، كـــــٰذ َ̧ ـــــطفُل  ـــــنوُر الــــــذي هـــــَو الــ ـــــر. �ـــــما الــ ـــــناًء فـــــي َمــــــßاٍن آَخــ ا وَهــ ـــــَ�حِث َعـــــن َحــــــQاٍة أÒــــــثَر أْمــــــن½ ثيرMــــــَن إلـــــى الــ
%
Vالــــــ

ٌد أÒـــثَر فــأÒــثَر فــي ٰهــذە األ�ــــاِم الــــــّصع�ة.  ــــرِق األوَســــِط ُمهـــدَّ الَمســــــQحQِة فــي الشَّ

ـــميع الَ®َشــــــر.   الّســـــالِم َحـــQُث َتـــمَّ الـــــَخالُص والــــــِفداُء لَجــ
َ
ْونـــها َمـــديـــنة

%
Vحيين ِلـــQـــ�ِة إلـــى الَمســـــــ ـــالّ,سـ ـــويٌّ zـ

َ
أورَشــــــلQُم هـــي َرمـــٌز ق

ە. الـــــّصالةُ  ـــيَر آzـــٍه zــــــَغير4
َ
ْســـتأثـــُر zـــُحقوِقـــه فــــيها غ َ̧ نـــاِتـــها  ـــ©Mـــٍق ِمـــن ُمـــVوِّ

َ
ـــßلُّ ف

َ
ـــيوَم فـــي ٰهــذە الــــَمديــــنة. ف ـــْفقوٌد الــ ـVـنَّ الّســـــالَم َمــ

Í
ل

 الــــــتي 
َ
ـــــنة ـــــَمديـ  الـــــــــُملوِك، الـ

َ
ـــــت أورَشــــــــلQُم مـــــديـــــنة

َ
ـــــيَر ســـــQاســـــQٍّة وَعــــــسك©Mّــــــة. �ـــــان ـــــَتدابـ  لـ

ً
ـــــفُسها فـــــي أورَشــــــــلQَم zـــــاَتـــــت خـــــاِضـــــعة نــ

ـــودَ  ـــَمولـ ـــَملَك الـ ـــدوا الــ ــــعوَن أْن َ�ِجــ
ّ
ـــتَوق نا �ــــَملٍك (لــــو ١٩: ٢٨-٤٤). �ـــاَن الـــــَمجوُس zـــالـــّطبع4 َيـ

%
ـــعل ا، ُمــ ـــر½ ـــافـ ها الَمســـــيُح ظـ

ç
ـــل ـــQَدُخـ سـ

 مـــن أْن َتـــــَ»�ارَك أورَشــــــلQُم 
ً

Êــــَدzَ ،
ُ
وا�ــــة ــVــن، �ـــما ُتـــخِبرنـــا الــــرِّ

Í
ة. ول َّQV

%
ـــنِة الـــــــَمل ـــَمديـ الَجــــد�ــــد، الــــذي َدلَّ َعــــلQه الّنجــــــُم، فـــي تـــلَك الـ

 الـــــيوم. 
ٌ
ــة ا هــي مــْضَط̈© ها أÒـــثَر ِمــمَّ

Ü
ــت �ـــل ص4 الـــــَمِلك، اْضــَط©َ̈

¼
ِبــــوالدِة الُمخــــل

 
ٌ
جـــَم بـــ°َت لحـــَم هـــو َعـــالمـــة

َ
عَب. إنَّ ن ـــماويٍّ ُيـــراِفـــُق الــــــشَّ ـــرُق إلـــى نـــورÛ َســ ــ ـــحتاُج الشَّ ـــضى، َ�ــ ـــثَر ِمـــن أيِّ َوقـــٍت َمــ فـــي أّ�ــــاِمــــنا، وأÒــ

وارَث قـــــد َتحــــــُدث 
%
Vـــــُد لـــــنا أنَّ الــــــــ

¼
ـــــهم. هـــــو يـــــؤك ـــــرأُف بــ ــ Mَــــــسَمُع ُصـــــراَخـــــهم و َ̧ ــــــِمهم، 

%
ــــــشُعُر zــــــأل َ̧ ســــــيُر مـــــع َشـــــــعِ�ه،  َ̧ zـــــأنَّ الــــــلَه 

ســــيُر إلـــى جـــانـــِب َشــــعِ�ه وMُـــــعQُدە  َ̧ ـــه 
َّ
بُّ ال َيــــنعُس وال َيـــــنام. إن ا. الــــرَّ ْن تـــتزعـــ~َع أzـــــد½

%
 الــــلِه فـــل

ُ
ــــا أمـــانـــة ـــَتغّير وأمَّ روَف قـــد تــ Üوالــــــظ

ـــــا فـــــي ُســـــُ�ِل  ـــــقوُدنـ ـــــَشعِ�ه وMَـ ـــــعَتني Èــ ــ ـــــيُر َمـــــع الــــــلِه الــــــذي َ� ــ  اإل�ــــــــماِن هـــــي ٰهــذا السَّ
ُ
حــــــلة ـــــطر. ر4 ِعـــــندمـــــا َ�ــــــضيُع أو �ــــــكوُن فـــــي َخــ

دة.  الـــتارMـــــــخ4 والـــــَحQاِة الــــــمَعقَّ

لــــك  ـــرِق وذٰ ــ هـــَر فـــي الشَّ ـــِم الــــذي ظ% جــ نِة َمـــوضـــ�َع النَّ ـــسَّ الِة فـــي ٰهــذە الــ رِق األوَســـــِط ِألســـــب�ع4 الـــــصَّ و الشَّ ـــتاَر َمســـــQحيُّ ـــَقد ٱْخــ
%
ل

ُثر4 ِمـــن 
ç
Vـــل ـــَغرِب zِــــعQِد الـــــــمQالد، فـــالـــعQُد األقـــــــَدم، ومـــا زال األبـــــرُز لــ ـــثٌر ِمـــن َمســـــQحيي الــ

ç
ـــحِتفُل ك ِألســـــ�اٍب كــــــثيرة: فـــي حـــين4 َ�ــ

حـــَم وعــــلى ِضــــفاِف األرُدن. 
%
هـــَر فـــQه َخــــالُص الــــلِه لـــألَمـــِم فـــي بـــ°َت ل ـــَدِث الــــذي ظ% هور، الَحــ àُد الـــــــظQـــرِق هـــو عـــ ــ َمســـــQحيي الشَّ

مــــوە إلــــى  ــــرِق األوَســــــِط أْن ُ�ــــقدِّ ــــنٌز ُ�ـــــمِكُن َمســــــQحيي الّشــ
%
ــــمعًنى مــــا ك ــهــيِّ (اإلعــــــــــتالن) هــــو zــ

Í
هــــور4 اإلل Üــــيُز عــــلى الظ ركـ ــــتَّ ٰهــذا الـ

ـــم. 
%
إخــَوتــهم وأَخـــواِتـــهم َحــول الـــَعال

ُط ِلــــَقتِل أْبــــ©Mــــاء. إلـــى يـــوِمـــنا ٰهــــذا، وفـــي أَمـــاÒـــَن  ـــُم الـــــَمجوَس َعـــبر اْضـــــِطراِب أورَشــــــلQَم َحـــQُث راَح هـــــيرودُس ُ�خــــطِّ قـــاَد الّنجــ
 َتهــــُرُب ِمـــن َوجـــِه ُطــــغاٍة ِمـــثِل هـــــيرودس 

ٌ
ة َّQــــت

َ
ـــائــــالٌت ف ـــُعنَف والّتهــــد�ــــَد zــــالــــُعنِف، وعـ ــــم، األبــــ©Mــــاُء ُ�ـــعانـــوَن الــ

%
ـــثيرٍة ِمـــن الــــَعال ــ

%
ك

ــــَمِلِك الـــــَمولـــــود،  ــــّناُس َعــــن َعــــالمــــٍة عــــلى ُحـــــضور4 الـــــلِه َمــــــعهم. َيــــــ�َحثوَن َعــــن الــ ـــــروٍف كــٰهــذە َيـــــ�َحُث الــ çوأغـــــوْســـــُطس. فــــي ظ
ـــَم الــــذي   الــــــVن°سِة هـــي أْن تــــكوَن الّنجــ

ُ
ســـالـــة ـــQه؟ ر4 ـــُم الــــذي َ�ــــقوُد إلــ جــ ــVــْن أيـــَن هـــو النَّ

Í
ة. ول طِف والّســــــالِم والـــــــَمح�َّ

à
ـــل َمـــلِك الــ

ــــــٍم 
%
 َرجـــــــاٍء فــــــي عــــــال

َ
 عــــــالمــــــة

ُ
ــــــها �ـــــــالّنجـــــــِم، ُتـــــــصِبُح الـــــــــVن°سة ــــــكوِنـ ̈ـ ـــــــم. و

%
ُ�ـــــــضيُء الــــــّط©Mــــــَق إلــــــى الَمســــــــيح الـــــــذي هــــــو نــــــوُر الـــــــَعال

ـــاَءِة الـــّط©Mـــِق  ـــُحضور4 الــــلِه َمـــع َشـــــعِ�ه، ُيـــرافـــُقه فـــي َمـــصاِعـــِب الـــــــَحQاِة. الَمســـــــQحّيوَن َمـــدعـــّووَن إلـــى إضــ ــ  ِل
ً
ـــْضَطرٍب وَعـــالمـــة مــ

ـــــ�َننا َتــــــحُجُب نـــــوَر الــــــــّشهادةِ  ـــــاِت فـــــي مـــــا بــ ـــــِقسامــ ـــــدة. لـــــVنَّ االنــ ـــــد�ـ zـــــالـــــَقوِل والـــــــــِفعِل، َعـــــلَّ الَمســـــــيَح َ�ظَهــــــُر لـــــألمـــــِم َمـــــّرًة جـ
ــــدوا َطــــ©Mــــَقُهم إلــــى الَمســــــــيح. فــــي الـــــُمقاzـــــل، �ـــــصيرُ  ســــــتطيُع اآلَخـــــــرون أْن َ�ِجــ َ̧ ا، فــــال  ــــجعُل الــــّط©Mــــَق ُمـــــــظِلم½ ــ الَمســــــــQحQِّة وَت
 
َ
ــــنوَزُهــــم وMـــــَ»�ادلـــــون الَهـــــدا�ـــــا، َعــــالمــــة

ç
حــــــــدوَن فــــي ُســــجوِدهــــم وِعـــــ�ادِتـــــهم للَمســــــــيح، الــــذيــــن َ�ــــــفَتحون ك الَمســــــــQحّيون المتَّ

ها. 
¼
الــَوحــدِة الـــتي يــ©Mــُدهــا الـــلُه ِلَخـــــلQَقِته �ــــل

١١



ـــم 
%
ـــرِق األوَســـــِط ٰهــذە الـــــّنصوص ِألســـــب�ع الـــــّصالة ألجــــِل َوحــــَدِة الَمســـــــــQحّيين، وُهـــم ُ�ـــدر4كـــون أنَّ الـــعال م َمســـــQحّيو الّشــ ُ�ــــقدِّ

دُ  ص الــــذي ُيــــ�دِّ
¼
ُع إلـــى نـــورÛ ُيـــرِشـــُدە فـــي الـــّط©Mـــق إلـــى الُمخـــــل

à
ـــَتطل ــ ــــه َي

ّ
ــــها، وأن

َ
ـــون ة ُ�ــــعانـ َيـــتقاســـُم َمــــعهم ُصـــع�¨ـــاٍت وَمـــشاôـــَل جـــمَّ

َشــــِل الَهـــــــáQلQاِت الّســــQاســــQِّة واالقـــــِتصادّ�ـــــةِ 
َ
ـــة، وف ــ ـــتصادّ� ـــاٍت اقــ ـــ�َعها ِمـــن أَزمــ ــ ـــمQّة، ومـــا َت ــ

%
ـــعال  كـــورونـــا الــ

َ
مات. إنَّ جـــائـــجة

ç
ل àالـــــــظ

ــــQِّة إلــــى نــــورÛ ُ�ـــــضيُء فــــي  ونـ
%
Vــــ ــــَد عــــلى الــــحاَجــــِة الـ

Î
Òلــــك أ ، �ــــّل ذٰ

ً
ــــة ــــشاشـ ا واألÒـــــــثَر َهـ واالجــــــِتماعــــــQِّة فــــي ِحــــما�ــــِة األÒــــــثَر َضـــــعف½

ــــــيوَم إلــــــى  ــــــنة، ال َيـــــــزاُل َ�ــــــدعــــــونــــــا الــ ــــــرِق األوَســــــــــط، ُمــــــنذ ألـــــــَفي َســ ــــــَم الـــــــذي ظَهــــــَر فــــــي الّشـــــــــرِق، فــــــي الّشــ لمات. إنَّ الّنجــ àالــــــــــظ
ـــقQقِة َمــــعمودّيــــِ»نا  ـــٌل، إلـــى َحــ ـــاعـ ـــهو َ�جـــِذُبـــنا إلـــى َحـــQُث روُح الــــلِه حـــيٌّ وفـ

َ
الـــــــِمذوِد، إلـــى الـــــَمßاِن الــــذي ُوِلـــَد فـــQه الَمســـــــيُح. ف

ـــنا.  ِ̈ وÙلـــى ٱهــــِتداِء قـــل�

لــــك  ــــِذروا zــــٰذ نــ òــــعد أْن اz ،ــــر ــــعوا إلــــى zــــالِدهــــم فــــي طــــ©Mــــٍق آَخــ ا، َرِجــ ــــع½ ــــه َمــ
%
جوِد ل َص والـــــــسُّ

¼
إنَّ الــــــــَمجوَس، zَــــعَد ِلــــقائــــهم الُمخــــــل

ــــينا أْن نـــــعوَد إلــــى َحــــQاِتــــنا  ا، أْن تــــوحــــي إلــ ــــع½ ــــركــــة الـــــتي َتجــــــَمُعنا فــــي الــــــّصالة َمــ ــــ,�غي للشَّ لــــك نــــحُن الـــــــَيوم، يــ فــــي الُحـــــــلم. كــــٰذ
�¨ــــِة والّتجـــــد�ـــــِد فــــي َحــــQاِتــــنا  ــــَسفُر َعــــبر ُطــــرقــــاٍت َجــــد�ــــدٍة هــــو َدعـــــوٌة إلــــى الــــتَّ ــــدة. الــ ــــد�ـ ــــِمنا فــــي ُطــــرقــــاٍت جـ ـ

%
ــــال وكـــــناuـــــِسنا وعـ

ٍب وفـــــي ِســــــQاٍق 
¼
ـــــتقل ـــــٍم ُمــ

%
ـــــ�اُع الَمســـــــيح4 هـــــو َطـــــ©Mـــــُقنا الجــــــد�ــــــُد، وفـــــي عـــــال ــ ـــــِسنا وفـــــي ُمـــــــجَتمعاِتـــــــنا. اّت ـــــناuـ الـــــــــّشخصQّة، فـــــي كـ

ـــــُر عـــــلى أرض4  ــVــْن مــــــاذا َ�ــــــعني ٰهــذا األمــ
Í
ـــــْ�َقوا ثـــــابـــــتيَن �ــــــالــــــّنّيراِت والــــــVواÒــــــِب الـــــــــُمض�َئة. ول ــ ٍل، عـــــلى الَمســـــــــQحّيين أْن َي ُمــــــــت�دِّ

ا  ــــــقر½
َ
ـــــدى األÒـــــــثَر ف

%
ـــــِة اإلÅـــــــسانـــــــQّة، وال ســــــQّما ل ـــــVرامـ فـــــاَع َعـــــن الـ ـــــلتزَم الـــــدِّ ـــــيوَم أن نــ ُب الــ

à
ـــــَتطل ــ  اإلنــــــــجQِل َت

َ
ـــــع؟ إنَّ ِخـــــدمـــــة ـــــواقـ الـ

 ، Ûـــعض ـــــعُضها مـــع zَــ َ̈ ــــم، و
%
ـــي َمـــع الــــعال ـــّتعاطـ  فـــي الـ

ً
 وصـــدقـــQّة

ً
ـــVناuــــس4 َشـــفافـــQّة ُب ِمـــَن الـ

à
شـــــــــين. وَتـــــَتطل ا والُمهمَّ واألÒــــــثَر ضــــعف½

ــــها 
َّ
ـــجَتمعÛ عــــاِدٍل وصــــــاِدق. إن ـــناِء مــ ــ ِ̈ ـــن، وÙعـــانـــِة الـــــَمنهوكـــــين، و ـــ©Mــ ــ ـــا فـــي إغـــاثـــِة الـــــَمنك�¨ـــــين، وٱســـــــتق�اِل الَمهجَّ Öـــا جـــّد� ـ

½
ـــعاون وَتـ

َن الّشــــــ�اُب ِمــــن ِبـــــناِء ُمســــــتق�ٍل �ـــــكوُن عــــلى َحَســــب قــــلِب الــــــله، ُمســــــَتق�ٍل 
à
ــــتمك ــ ا حــــتى َي ــــلعمِل مــــع½ ــــس4 لــ ــــVناuـ َدعـــــوٌة إلــــى الـ

ـــــس4 ُهـــــو طـــــ©Mـــــقُ  ـــــVناuـ  والـــــــــَمحّ�ة. الـــــّط©Mـــــُق الَجـــــد�ـــــُد بـــــين الـ
ُ
ـــــَع°ش4 والّســــــــالُم والــــــَعدالــــــة ـــــر4 َهــــــناُء الــ ـــــميع4 الَ®شــ �ــــــكوُن فـــــQه ِلَجــ

لَّ فــــــــي 
ç
ßــــــــوٍم، "الــــــــــ ــــــــا zَــــــــعد يــ ــــــــQَصيَر الــــــــــلُه، َيــــــــوم½ ــ ــــــــــــدام، ِل

ْ
ــــــــضحQٍة وَشــــــــجاعــــــــٍة وÙق ــ ــــــــيها zــــــــáلِّ َت ـــــــــْسعى إلــ

َ
Å ،الــــــــَوحــــــــدِة الـــــــــــــَمنظورِة

" (١كــور ١٥: ١٥-٢٨).  لِّ
ç
ßالــــ
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ــــــــــــــالة ِمـــــــــــن أجــــــــــــــــِل الــــــــــــــــَوحــــــــــــــــَدة لــــــــــــــــــســنــة ٢٠٢٢  ـــــــصـــــــوص ِألســــــــــــــــــبــــــــــــــ�ع الــــــــــــــــــصَّ إعــــــــــــــــــــــــــداُد الــــــــــــــــــنُّ

ــــلس4   لَمجــ
ُ
ــــعة ــــّتاzِـ ــــظام الـ ــــمان ونــ  إ�ــ

ُ
ــــجنة ــ

%
نه الَمجــــــلُس الــــــَحبرّي لــــَتع~Mــــز4 الــــَوحــــدِة الَمســــــــQحQِّة ول إّن الــــَف©Mــــَق الــــدولــــي الـــــذي عـــــيَّ

ـــّسنة  َن ٰهــذە الــ
à
Vـــتَم ــ ـــم َي

%
ـــداِد الـــــّنصوص ِألســـــب�ع4 الـــــّصالِة ِمـــن أجـــِل الـــَوحـــدِة الَمســــــــQحQّة، ل  إعــ

َ
ا، zُــــغQة ـــع½ ـــمّي مــ ـ

%
ـــَعال ـــVناuــــس4 الـ الـ

ا إلــى َوجــٍه Èَســـ®ِب الـــجائـــَحة الـــَحالـــQّة، و¨ــالــتالــي �ــاَن ال zــّد ِمــن الــــَعمِل عــلى ٰهــذە الــــّنصوص4 َعــن zُــــعد.  ِمــن االجــــــِتماع4 َوجـــه½

ە فـــي بــــــيروت، لــــــبنان،  ـــقرُّ ـــرِق األوَســـــــط، وَمــ وَعِهــــد المجـــــلُس الـــــَحبرّي لـــَتع~Mـــز الـــَوحـــدِة الَمســـــــQحQِّة إلـــى َمجــــلس4 كـــناuـــس4 الّشــ
جــــَمه فـــي 

َ
ـــب�ع4 الـــــّصالِة ِلــــَسنة ٢٠٢٢ وÙْعـــــداِد ُمـــــسَوّداٍت ِلــــُنصوِصــــه. فـــاْخـــتاَر الــــَموضــــ�ع: "رأيــــــنا ن  اخـــــتQار4 َمـــوضـــ�ع4 أســ

َ
ة َمــــهمَّ

 Ûـــحتاُج إلـــى نـــور ــ
َ
ـــضى، ن ـــثَر ِمـــن أّي َوقـــٍت َمــ ــــه" (مــــت ٢: ٢). فـــي ٰهــذە األوقــــــاِت الـــــــّصع�ة، وأÒــ

%
ـــَد ل ـــِجئنا ِلَ,سُجــ ــ

َ
الَمْشـــــرق ، ف

ـــس�َع الَمســــــيح.  َ̧ ــد ظَهــَر فــي 
َ
لَمِة، وٰهـــذا الـــــنور، �ــما ُ�ـــعِلُن الَمســــــــQحّيون، ق àُ�ـــضيُء فــي الــــــظ

قـــــــداِم، وفـــــي  ïäـــــاz ــــــــساِنÅـــــرة ُحــــــقوَق اإل ـــــجاِئـ  الـ
ُ
 واالقـــــــِتصادّ�ـــــــة

ُ
ـــــُح الّســــــQاســــــQّة ـــــَمصالـ ـــــم تــــــدوُس فــــــيها الـ

%
ـــــنَطقٍة ِمـــــن الـــــعال فـــــي ِمــ

ــــِة والـــــماّدّ�ـــــِة لـــــالنـــــِفجار4 الَخــــــطير4 الـــــذي  ــــرMّـ ــــِب الَ®شـ ــــَعواقـ ِل الـ ـــــة، وأثــــــناَء َتحـــــمُّ
َ
ــــمQّة غــــير َمســـــبوق

%
ُمــــواَجــــهِة أْزمـــــٍة ُصـــــحQٍّة عــــال

ـــــرِق   فـــــي َمجــــــلس4 كـــــناuـــــس4 الّشــ
ُ
 الــــــَمسكونــــــQّة

ُ
جنة

à
ـــــت الـــــــل

%
ل

َ
ـــــك، zـــــذ لــ ـــــطس ٢٠٢٠، ومـــــع ذٰ َعـــــَصَف بـــــــبيروت فـــــي ٤ آبñ أغســ

ُرهـــم ِمـــن 
ç
ـــشك

َ
Å .ـــت ـــترنــ ـــاِت َعـــبر اإلنــ ـــِتماعــ ـــَملها ِمـــن ِخــــالل الــــُمشاركــــِة فـــي االجــ ـــتائـــج4 َعــ

َ
ـــصارى َجهـــِدهـــا ِلـــَتقد�ـــِم ن ــ

ُ
األوَســـــِط ق

ـــم فـــي َحــــQاةٍ 
%
ـــرِق األوَســـــِط وَحــــول الـــعال ي ِمـــن أجـــِل أْن Àُـــساِهـــَم َوحــــدٌة أÒــــبُر بـــين الَمســـــــQحيّين فـــي الّشــ

à
ـــصل ــ

ُ
ـــنا ون ِ̈ ـــل�

ُ
َصــــمQم ق

نــا وفــي األزِمـــــنة الــــــمق�لة.  ــا ِلجــــميع4 الــّرجــاِل والـــــّ,ساِء فــي َعــصر4  وَســالم½
ً
 وَعــدالــة

ً
ــرامــة

%
أÒـــثَر ك

الـــــُمشاركـــــون فـــي اإلعــــــــداد ِمـــن َمجـــــلس4 كـــناuـــس4 الّشــــــرِق األوَســـــــط 

األب الـــدكـــتور بــولــس وهــــ�ة، zــط©MــركــQّة أنـــطاÒـــQة وســائــر المشــــرق لــــلروم األرثـــوذكـــس (لـــــبنان) •
القّســـــ°سة الـــدكـــتورة رMـــما نـــصرالـــله، الـــــVن°سة اإلنــــــجQلQّة الـــوطـــنQّة (لـــــبنان) •
األب الـــدكـــتور روجــــQه أخــــرس، كــــن°سة أنـــطاÒـــQة الســرMــانــQّة األرثــــوذكســــQّة (ســـورMـــا) •
الـــدكـــتور جــون دانـــــQال، الـــطائـــفة اإلنــــــجQلQّة المشــــــQخQّة (مــــصر) •
وس، الـــــVن°سة الـــمارونـــQّة (لـــــبنان) • األخــــت إمــــQلي طــــنُّ
األب �ــابــي هــاشــم، كــــن°سة الــــروم الــــــملVّيين الــßاثــولــQك (لـــــبنان) •

الـــــُمشار4كـــــون فـــي الــــَف©Mــــق الــــّدولــــي 

• Revd Father Mar%n Browne, OSB, Glenstal Abbey (Ireland) 
• Ms Anne-Noëlle Clément, Unité Chré%enne (France) 
• Revd Anthony Currer, Pon%fical Council for Promo%ng Chris%an Unity (Va%can) 
• Dr Ani Ghazaryan Drissi, Programme Execu%ve of the Faith and Order Secretariat at the World 

Council of Churches (Switzerland) 
• Revd Dr Jochen Wagner, ArbeitsgemeinschaH Christlicher Kirchen in Deutschland (Germany) 
• Dr Hanne Lamparter, German Lutheran Church (Germany)  
• Sr Le%cia Candelario Lopez, Verbum Dei Missionary Fraternity (Singapore)  
• Revd Dr Odair Pedroso Mateus, Director of Faith and Order - WCC (Switzerland) 
• Revd Father James Puglisi, SA, Friar of the Atonement, Centro Pro Unione (Italy/USA) 
• Revd Dr Mikie Roberts, Programme Execu%ve for Spiritual Life – WCC (Switzerland) 
• Dr Clare Watkins, University of Roehampton (England) 
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ـــــــة  َّQـــــــــــــــــــــــــالة الــــــــــــــــــَمـــــــْســـــــكـــــــونــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــصَّ
ُ
ِخــــــــــــــْدَمــــــــــــــة

الة   الـــــــصَّ
َ
رون ِخـــدَمـــة ذيـــن ُ�ـــــــحضِّ

à
إرشــــــــاداٌت لـــل

ـــــQَد ُمـــــــخَتلفة ِمـــــن َحـــــول  ـــــقالـ ـــــجِتمُع َمســــــــQحّيون ِمـــــن َمـــــذاهـــــَب وَتـ ــ ـــــب�ع4 الـــــــّصالة ِمـــــن أجـــــِل الـــــَوحـــــدِة الَمســــــــــQحQّة، َ� خــــــالَل أســ
 الــــــــِع�اَدة َمجــــــلُس كـــــناuـــــس4 

َ
ــــــصوَص الـــــــّصالة وِخـــــدَمـــــة

ُ
َر ن ـــــم لـــــــلّصالة ِمـــــن أجـــــِل َوحــــــدة الـــــــــVن°سة. ٰهــذە الــــــــّسنة، َحـــــضَّ

%
الـــــعال

ـــوِد الَجــــد�ــــد،  ـــَمولـ ـــلَملِك الـ ــ ـــارِة الـــــَمجوس4 ِل ـــاٌة ِمـــن زMــ ـــتوحـ  الـــــّنصوص4 الـــــــب��لQّة والـــــليتورجـــــQّة ُمسـ
ُ
ـــرِق األوِســـــــط. َمجـــموَعـــة الّشــ

ــــــِجْئنا  ــ
َ
ق، ف جـــــــَمه فــــــي الَمشــــــــــر4

َ
ــــــة ٢: "رأْيـــــــــنا ن �ــــــما َوَرَد فــــــي اإلنـــــــــجQِل zِحَســـــــِب الــــــقّد¸ــــــس مــــــّتى (٢: ١-١٢)، و¨ــــــخاّصــــــة اآل�ــ

ــــه". 
%
ِلَ,سُجــــَد ل

عــــQّة،  ـــرِق األوَســـــِط فـــي الــــرَّ ـــة. فـــي حـــال ُوجــــوِد َمســــــQحييَن ِمـــن الّشــ ـــُمقَتَرحــ ـــِقطع4 الــــموســــQقQّة الــ تـــوَجـــُد فـــي الـــــُملحِق zَـــعُض الــ
ــــمQّةِ  ــــّرقـ ـــــما أّن اســـــــِتعماَل الـــــــَمصادر4 الـ ِ̈ َغتهم. و

ç
ــــشاِد zَــــعض4 ٰهــذە األنـــــاشـــــQد والـــــّترانـــــQم zِــــــــل ــــدَعــــوا إلــــى إÅــ ِمــــَن الُمســـــــَتحّب أْن ُ�

ــــــَدة إلــــــى  ــــــَعائـ ــــــِط اإللــــــــVترونــــــــQّة الـ ــــــّرواzـ َر فــــــي الـــــــــّسنواِت األخــــــــــيرة، تــــــوَجــــــُد فــــــي الــــــــُملَحق zَــــــعُض الـ الــــــخاّصــــــة zـــــــالـــــــِع�ادة َتـــــــطوَّ
ـــُب َمـــع  ـــ»ناَسـ نة، وَتـ ُز َمـــوضـــ�َع الـــــّصالِة ِلــٰهــذە الــــــسَّ ـــQَم ُتــــبر4 ـــرانـ ا اخـــــِتQاُر أنـــاشـــQَد وَتـ ÀَــــــسجQالٍت ِلـــَمقاِطـــَع مــــوســــQقQّة. �ــــمكُن أ�ــــض½

ي. 
à
اإلطــــار4 الَمَحــــل

 Ûِقـــــماش 
ُ
ُق ِقـــــطعة

Î
، ُتـــــعل

ً
Êــــة فــــي نــــور4 الَمســـــــــيح". أّو ــــُمشاركــ ــــزِء الـــــذي َ�حـــــِمل الــــــــُعنوان: "الــ ــــيُز zَــــعض4 األمــــــور للّجــ ــــ,َ�غي َتجهــ ــ َي

 
ٌ
ـــــQة ــــــجوٌم َوَرقــ

ُ
ر ن ا، ُتــــــحضَّ ـــــث½ ـــــالـ ــــــــبيرة. ثـ

%
 ك

ٌ
جــــــَمة

َ
ا، ُتــــــلَصُق عـــــلى ِقــــــطَعِة الـــــــِقماش4 ن ½Qـــــ ـــــانـ . ثـ

ً
�Qـــــــ

%
ون َتـــــرُمـــــُز إلـــــى الـــــــّسماِء ل

à
ـــــل ـــــنِة الــ داÒِــ

جــــــَمةٍ 
َ
ــــــسَمُح zـــــه اإلطـــــــــار، إلـــــى أْخـــــِذ ن َ̧ ـــــّم ُ�ـــــدعـــــى �ـــــلٌّ ِمـــــن الـــــــُمشاركـــــــين، zَحَســــــب مـــــا 

ُ
ـــــغيرٌة لــــــلُمشار4كــــــين فـــــي الـــــــــّصالة. ث َصــ

لين َعـــن الَمجــــموعــــات  خـــرى تــــáُمُن فـــي اخـــــِتQار4 ُمـــــمثِّ òا 
ٌ
ـــناك َطـــ©Mـــقة ـــلَمِلِك الـــــــّسماوي. وُهــ ــ  ِل

ً
ـــــْصِقها عـــلى "الـــــــــّسماء"، َهـــدّ�ـــة

%
ول

مــزّي.  أو الَجـــماعـــاِت الـــُمشار4كـــة فــي الــــــّصالة، لــــلِقQاِم بــٰهــذا الــــَعَمل الــرَّ

ـــلة إلـــى  ـ
%
ـــُمو� ـــ�ِة إلـــى الـــــّنصوص الـ ـــالِ,سـ ـــُر zـ لـــك األمــ ـــثر. كـــٰذ صة لـ "الـــــــــقارىء" ُ�ــــمِكُن أن يـــتلَوهـــا قــــراٌء كــ إنَّ الـــــّنصوَص الــــــُمخصَّ

ــــــن الــــــذيــــــن َيــــــــ,َتمون إلــــــى َتــــــقالــــــQَد  ــــــ©Mـ َك فـــــــيها الـــــــحاِضـــــــرون ِمــــــن اإلôــــــــــليروس والـــــــــقادِة اآلَخـ ــــــشار4 ــ ُ̧ ــــــس"، ُ�ـــــــمِكُن أْن  ــ ـ
ّ
uــــــُمتر ــ "الـ

ا.  عـــة. وٰهــــؤالء ُ�ــــمِكنهم أْن ُ�ــــعِلنوا "اإلرَســــــــال" وMُــــعطوا "الــــبركــــة" مــــع½ وَجـــماعـــاٍت ُمـــتنوِّ

١٤



ـــــــــــالة   الــــــــــــــــصَّ
ُ
ِخـــــــــدَمـــــــــة

االفـــــــــِتتاح 
 َمشـــرقـــQّة) 

ٌ
(�ــدُخــُل الــــــُمحَتفلون وَســائــر الـــُمشاركـــين بــــــَتطواٍف، فـــQما ُت,َشـــُد أو ُتـــعَزُف َتــرنــQمة

الة  عــــَوُة إلــــى الـــــــصَّ الــــدَّ

وح4 الـــــُقُدس.  ـــس: zــاســم اآلِب واالبــــن4 والــــرُّ
ّ
uالـــمتر

الَجـــماعـــة: آمــــــــــين. 

ــــــَعة،  رَ̈ ïäــــِم ا
%
قـــــطار4 الــــَعال æــــَن فــــي ا ــــرMـ ِمـــــنيَن ُمنَ»ِشـ Oِحــــديــــَن َمــــَع ُمو ــــَيوَم ُهــــنا َمتَّ ــــجَتِمُع الــ ــ

َ
ــــها اإلْخــــــَوُة واألَخـــــــــوات، ن ــ ـــس: أّي

ّ
uالـــُمتر

هــــا  واٍت أَعــــدَّ
%
ِة zِــــــَصل َّQـــــقوُم ِبــٰهــذە الِخــــدَمــــِة الـــــَمسكونـــــ

َ
ي ِمــــْن أْجــــِل الــــَوحــــَدِة الــــــــَمنظوَرة ِلــــــــلVن°سِة. ن

à
ـــــَصل

ُ
ِلــــكي ن

ــــــودِ  ــــــَمولـ َمِلِك الـ
8
ــــــل ــ ــــــاَرِة الــــــــَمجوس4 ِل Mــ ــــــاٌة ِمــــــْن ز4 ــــــَتوحـ صوُص َمْسـ ــــــرِق األوَســــــــــط. ٰهــِذە الــــــــنُّ ــ َمجـــــــِلُس كــــــناuــــــس4 الشَّ

ــــِجئنا  ــ
َ
ق، ف ْجـــــَمُه فــــي الَمْشــــــــر4

َ
ــــّتى: "َرأْيـــــــنا ن ــــا اإلنـــــــجQُل zَِحَســـــِب الــــِقّد¸ــــس4 َمــ ــــَم، �ــــما َرواهــ حــ

%
الَجــــد�ــــِد فــــي َبــــ°َت ل

ا إلـــــى  ـــــحُن أ�ــــــض½
َ
ـــــَنَدْعـــــُه َ�ـــــقوُدنـــــا ن

8
ِق، َول َهـــــَر فـــــي الَمشـــــــــر4 ـــــِم الــــــذي ظ% جــ ـــــا إلـــــى النَّ ـــــظاَرنـ ـ

ْ
ـــــْع أن

َ
ـــــَنرف ـــــــه". ِل

%
ـــــَد ل ِلَ,سُجــ
الَمســــــيح. 

شــــــــــينَ  ــــــميَن والُمهمَّ ــ
¼
ــــــُمتأل ِه zِـــــــَفَ©حÛ َشــــــاÒِــــــ©Mــــــن، َحــــــاِمــــــليَن إلـــــــQِه َجـــــــميَع الــــــَمرضــــــى والــ

è
ا ِبــــــنا إلــــــى ُمــــــالقــــــاِة الـــــــل َّQَهـــــــ  

ـــَيوَم ِمـــن أْجـــِل َوحــــَدةِ  ي الــ
¼
ـــَصل

ُ
الَم. ِفــــQما ن Îە الـــــــظ ـــُنور4 ــ َد ِب َه قــــاِدٌر أْن ُيــــ�دِّ

è
حـــــيَن، عـــاِلـــميَن أنَّ الــــل ِجــــئيَن والـــــّناز4

ّ
والــــ�

ص. 
¼
ـــس�َع الُمَخــــــل َ̧ ا َتـــقوُد اآلَخـــ©Mـــَن إلــى  ــــوار½

ْ
ا، أن ــحُن َوَجــماعــاُتــنا أ�ــــض½

َ
ْن ن

ç
Vن°سِة، ِلـــَنVالــــــ

ـــِقفوا  ــ ي َ�
%
عوَب ِلـــك ـــْوَت الـــــشُّ ــــَشفَت ذاَتــــك ِمـــْن ِخــــالِل َخـــــــلQَقِتك، َوَدَعــ

%
ــــك ك

َّ
ــــها اآلُب الــــَقديــــُر، ِألن ـــُد أيُّ ـــَك الَمجــ

%
ـــس٢ñ: ل

ّ
uالـــُمتر

م  ــــَقدِّ
ُ
ــــنا ن

َّ
جوَد. إن ـــُه الـــــــسُّ

%
ي ل دِّ ïو

ُ
ـــالــــَمجوس4 ن ـــئنا �ـ ُق فـــي َحـــQاِتـــنا َوِجــ شــــر4 ُ̧ ــــس�َع  َ̧ ْجـــَم 

َ
ـــنا ن ـــَقد َرأيــ

%
ـــْضَرِتــــك. ل فـــي َحـ

وَس فــي مــا َبـــــ�َننا.  ــه أْن َ�ِحــلَّ ُروَحـــُه الــــُقدُّ
ç
ــسأل

َ
Åواَتــــنا و

َ
ــُه الــــَيوَم ذ

%
ل

 
َ

ــــــــيJخ
ُّ

رِب، الش
َ
ـــــــرِق والــــــــــغ

َّ
ـــَن الش ماِل والـــــــــــَجنوِب، ِمـ

ِّ
ـــَن الــــــــش ـــــحُن اآلتــــــــيَن ِمـ

َ
، ن Xـــَع َ&ــــــعض ــــْدنــــا َ&ـــــــعَضنا َمـ الَجـــماعـــة: َوحِّ

ماوي.  نا الــــــــــــسَّ
]
ــــا َمــــــــِل^ ̀ـ ــــــــــــراَم، 

b
cــــَك اإل ـ

]
َم ل ــــــــقدِّ

ُ
ــــــــْنَحني أمـــــاَمـــــَك ون

َ
َساء، ِلــــــكي ن

ِّ
iجــــــاَل والــــــــــــ ـــــــــــkاِن، الــــــرِّ

ُّ
ــــَع الش َمـ
آمــــــين. 

ـــه الَمجــــــُد فـــي الــــــُعلى (انــــــظر مـــــلحق الـــــتراتـــــQل، رقــــم ١) 
%
عــــــُ�دوا الـــــــَمِلك، ل òد: اQشــــــ

َ
Å

َصـــــالُة ÀَســــــÓيحÛ واعــــــــِتراف 

ــــَصلَت 
َ
ماِء. أنـــَت الــــذي ف ِد الـــــــسَّ

%
راِت فـــي َجـــل يِّ ــــَك َجــــَعلَت الــــــنَّ

َّ
، ِألن ماِء واألْرض4 ، َخـــاِلـــُق الـــــسَّ بُّ ــــها الـــــرَّ ـــــُدَك أيُّ َمجِّ

ُ
ـــس: ن

ّ
uالـــُمتر

ماءَ  َت الــــــــسَّ
َ

ــــــَقد َمـــــــأل
%
نين. ل َســـــــِة، َواأل�ـــــــــاِم والــــــــــسِّ ْوقـــــــاِت الـــــــُمَقدَّ ïPــــــَعلَت َعــــــالمــــــاٍت ِلــــــ لَمِة، َوَجــ Üوَر َعــــــن4 الــــــــــظ ــــــنُّ الــ

ُد ُ�ـــخِبُر zِــما َصـــَنَعْت َ�ــــداَك. 
%
ماواُت ُتــذيــُع َمجـــَدَك والَجــــل ـــَك، الــــــسَّ

ç
 أْعـــمال

ٌ
ــْم ِهــَي َعــــظQَمة

%
جوِم. � zِـــالـــنُّ

١٥



ــــَك `ــــا َرّب. 
]
الَجـــماعـــة: الَمجــــــــــُد ل

ــــVونَ  ــ Mََمَتنا و
8
ــــــل çــــلَت ٱْبـــــَنَك ِلــــكي ُ�ـــــضيَء ظ غــــَم ِمــــْن َمـــــعاِصـــــ�نا، zَــــْل أرَســ ــــْم َتَتَخـــــلَّ َعــــّنا َعــــلى الــــرَّ

%
ـــــَك ل

ّ
ُحَك ِألن َســــــ�ِّ

ُ
Å :ـــس

ّ
uالـــُمتر

لَمِة.  Üُق فــي الــــــظ شـــر4 ُ̧ وُر  ، والــــنُّ ــوُر الـــــّناس4
ُ
ــِت الــــــَحQاُة، والـــــَحQاُة ن

َ
ــوَرنــا َوَخـــالَصـــنا. فــQِه �ــان

ُ
ن

ُحَك `ــــا َرّب.  ِّkَســــــــــ
ُ
n :الَجـــماعـــة

ـــنا وَتــــــمَنُحنا 
َ
وس. أنـــَت ُتــــضيُء ُطـــُرق ِة روِحــــَك الـــــــُقدُّ ـــُقنا فـــي َضـــوضـــاِء َحـــQاِتـــنا zِــــُقوَّ ـــراِفـ ــــَك ُتـ

ّ
، ِألن ـــــعُ�ُدَك �ـــا َربُّ

َ
ـــس: ن

ّ
uالـــُمتر

ــِذٍب َوَشــــٍك. 
%
ــِم ك

%
 واإل�ــــــماَن فــي عــال

َ
الــــِحáَمة

ــــــــــعkُُدَك `ــــا َرّب. 
َ
الَجـــماعـــة: ن

ــــــقافــــــاِتــــــنا 
َ
ــــــِسنا الــــــــــُمخَتِلَفِة وث ــــــناuِـ ـ

%
ــــــنا، فــــــي ك ـ

%
ــــــول ـــــــوَرَك َحـ

ُ
ــــــَنعِكَس ن ــ ــــــِم ِل

%
ـــــــَك أْرَســـــــــلَتنا إلــــــى الــــــَعال

ّ
ُرَك �ــــــا َربُّ ِألن

ç
ــــــــشك

َ
Å :ـــس

ّ
uالـــُمتر

واَتــــــنا. 
َ
ــُه ذ

%
مــيَن ل َعــــِة، وِلَ,ْشَهــــَد ِلــــَ°س�َع الَمســــــيح، الــــَمِلِك الـــــَحقQقّي الـــَوحـــQد، ُمــقدِّ الــــُمَتنوِّ

ُرَك `ــــا َرّب. 
p
ــــــــــشك

َ
n :الَجـــماعـــة

مُ  ــــَتَقدَّ ــ
َ
وَر. ِلــــذا ن ــــا أنــــَت فـــــأعـــــَطيَ»نا الـــــــنُّ ا، أمَّ  ِمـــــــرار½

َ
لَمة Üــــْحُن اْخــــَترنــــا الــــــظ

َ
عوِب وَتــــــــعُ�ْدَك. ن ــــلُّ الــــــشُّ

ç
ــــَك �

%
ـــس: ِلَ»ْسُجــــــْد ل

ّ
uالـــُمتر

فـــيَن zَِخــطا�ــانــا قـــائـــلين:  ِمــنَك ُمـــعَتر4

َتَك الـــــــــــــَحَسنة 
َ
ـــــــــــــل2ق

َ
ْهــــــنا خ ــــــوَّ

َ
ْد ش

َ
ـــــــق

]
نا أواِمـــــــــــــــَرَك. ل

ْ
ــــــــف

]
ــــــــال

َ
ــــــنا اْبــــــــَتَعْدنــــــــا َعـــــْن ُطـــــُرِقـــــَك َوخ

َّ
ـــــَك ِ&ــــــأن

]
ُف ل zـــــــــــعَتر

َ
الَجـــماعـــة: ن

ْمنا الـــــــــــــــَهواءَ  ــــــــــهاَرنــــــــــا وِ{ـــــــــــحاَرنـــــــــــا، َســـــــــــــمَّ
ْ
ــــــــنا أن

ْ
ث ــــــــوَّ

]
ة. ل ــــــــــَرواِتــــــــــها ِ&ــــــــــُمماَرســــــــــاِتــــــــــنا االْســـــــــــــــِتهالcـــــــــــــــ2َّ

َ
ْدنـــــــــا ث وَ{ـــــــــدَّ

 وَســـــــاَهـــــــْمنا فــــي ٱنــــــــــــِقراضz أنــــــــــواعX كــــــــــــثيرة. 
َ
والـــــــُترَ{ـــــــة

(صـــــمت) 

َب َعـــــــلى 
�
ـــــــــــَتغل

َ
 ت

ْ
ـــــــــkاِتـــــــــنا ِ&ـــــــأن

َ
ــــــــــواِتــــــــــنا. وَســـــــــــــَمْحنا ِلـــــــَحاَجـــــــاِتـــــــنا وَرغ

َ
ـــــــَوِتـــــــنا وأخ

ْ
ٍة ِتـــــــــجاَە إخ فـــــــنا ِ&ــــــأنــــــانــــــ2َّ ـــــَصرَّ

َ
الَجـــماعـــة: ت

ــــــ��ــــــن. 
َ

ِة ِ&ــــــاآلخ
َ
ق

ِّ
َرْعــــــــــــنا ِ&ــــــــذاَر َعــــــَدِم الــــــــــث

َ
ــــــا َوز

�
ْدنـــــا َبــــــــــْ�َننا ُجــــــْدران ـــــ2َّ

َ
. ش

َ
ــــــــة

]
الــــــــِتزاِمــــــــنا الــــــــَعدال

(صـــــمت) 

ـــي   َ�ــــــسJَع إلـــــى جـــــاِنـــــِ�نا فـ
َّ
ن

�
َعــــــــــْينا ا ، وٱدَّ zسiوالــــــــــِج zِة والـــــّديـــــن َّ2iِاإلثــــــــــ zـــــــَر َعـــــلى أســــــاس

َ
ـــــنا َبـــــيَن الَ�ش

ْ
ق رَّ

َ
ْد ف

َ
ـــــق

]
الَجـــماعـــة: ل

ُم ِمـــــــنَك  ـــــــــَتقدَّ
َ
ـــــــحُن ن

َ
ــــــــــــعاَل فــــــــ2ما ن

ْ
ـــــــنا ٰهــــِذِە األفــــــــــــ�اَر وٰهـــــِذِە األف

]
، إغــــــــِفْر ل ـــــا َربُّ ̀ـ ـــــا.  ــ ـــــْضناهـ ــ ـ

ُ
ـــــلِّ َحـــــــرٍب خ ـ

p
�

تـــــاِئـــــبين. 

ــــَك 
ç
ــــْسأل

َ
Å ،ــــلَّ الَ®َشـــــــر

ç
مــــاِن ِلــــــQَفَتِدَي � ـــــس�َع الَمســــــيَح الـــــذي أرَســــــلَتُه فــــي ِمــــلِء الــــزَّ َ̧ ـــــنا  ــُه الـــــَقديـــــُر، أبــــو َرِّ̈ ــ

Í
ــــها اإلل ــ ـــس: أّي

ّ
uالـــُمتر

ــــــــِمنا 
%
ــــــــناَرَة َرجـــــــــاٍء فــــــــي َعــــــــال ــــــــَنVوَن َمــ ــ

َ
لــــــــنا إلــــــــى ُصـــــــــوَرِة ٱْبـــــــــِنَك الــــــــــــَمجQَدِة، ف ــــــــــفراَن الَخـــــــــطا�ـــــــــا. َحــــــــوِّ

ُ
 وغ

َ
حــــــــَمة الــــــــرَّ

الــــــُمْضَطر4ب. 

(صـــــمت) 

ــــِفْر َخــطا�ــانــا. 
ْ
ــــُه الــَقديــُر ٱســــَتِمْع َصـــالَتـــنا، إرَحــــْمنا وٱغ

Í
ــــها اإلل ـــس: أيُّ

ّ
uالـــمتر

ــُه ِ&ـــِملِء أْصـــواِتـــنا. 
]
ُنiشــــْد ل

b
ه، ول

¡
كُر لـــل

ُ
الَجـــماعـــة: الــــش

شــــــQد: تــــ©Mــــصاجــــيون. الـــــتقد¸ـــــسات الــــثالثــــة (انــــــظر مـــــلحق الـــــتراتـــــQل، رقــــم ٢) 
َ
Å

١٦



الــــَمزمــــوُر الــــّثاِمــــن. zـــــالـــــّتناوب بــــين الــــــــقارىء (ق) والجـــــماعـــــة (ج) 

 . ــــــلِّ األرض4
ç
َم ٱْســــــــــــَمَك فــــــي � ُدنـــــــــا، َمــــــا أْعــــــــــــظ% ِّQبُّ َســـــــــ ــــــــــــها الــــــــــــرَّ ق: أيُّ

 . zـــــــــع ضَّ ـــــــــــــواُە األطــــــــــــــــفـــاِل والـــــــــرُّ
ْ
ـــمـــاواِت أف ـــــــَك فــــــي الــــــــــــــــسَّ

]
ي جـــــــالل نِّ

َ
ـــــــــــغ

ُ
ج: ت

ْزَت فــــــي َوْجـــــــــِه ُخــــــــُصوِمــــــــَك وأْخـــــــــَرْســـــــــَت الــــــــــــَعُدوَّ والــــــــــــــــــُمــْنــَتــِقــَم.  ق: َتـــــــــــــــَعزَّ

ـــــــــَتها، 
ْ
ن ـــــــــوَّ

]
ـــــــــــتي ك

¥
ــجــوَم ال َمَر َوالــــــــــــــــنُّ

َ
ـــمـــاواِت ُصــــــــْنَع أَصــــــــاِ&ــــــــِعَك َوالــــــــــــــــق ج: أَرى الــــــــــــــــسَّ

ـــــــــَرُە؟ ٱْبـــــــــُن آَدَم َحـــــــــّتى َتــــــــــــــــــْفـَتـِقـَدُە؟ 
ç
ك

ْ
ــــــــــــــــــَســـاُن َحـــــــــّتى َتـــــــــذ

ْ
Åقــــــــــــوُل: َمــــــا اإل

æ
ا
َ
ق: ف

َتُه. 
b
ل
�
ــــــــــــــــل

]
راَمـــــــــــِة �

]
، َوِ{ـــــــــالَمْجـــــــــِد َوالـــــــــــ^

ً
ــــــــــــــــل2¨

َ
ِة ق

]
ْصَتُه َعــــــنz الـــــــــــَمالِئـــــــــــك

َّ
ـــــــــــــق

َ
ــــــــْنَت ن

p
ــــــــْو ك

]
ج: َول

ـــــــــَدَمـــــــــQِْه: 
َ
ــــــلَّ َشـــــــــيٍء َتـــــــــْحَت ق

ç
َت �

8
ْطَتُه َعـــــــــلى أْعـــــــــــــــماِل َ�ــــــــَدْ�ــــــــَك، َوَجـــــــــــــــَعل

Î
ق: َســـــــــــــــل

ــلَّ مــا َ�ســـيُر فــي ُســkُِل الـــــِم2اِە. 
p
ªَو zْحـــرkَماِء َوَســـَمَك ال ا، َوَطـــْيَر الــــسَّ ــهائــَم الـــَبرِّ أ`ـــض� ا، َو{ــَ َر َجــــم2ع�

َ
َنَم َوالــــkَق

َ
ج: الـــغ

 ¬ zـــــــلِّ األرض
p
َم ٱْســـــــــــــَمَك فـــــــي �

]
ُدنــــــــــا، َمـــــــا أْعـــــــــــــظ بُّ َســــــــــ2ِّ ـــــــــــــها الـــــــــــــرَّ ق®ج: أيُّ

ه (انــــــظر مـــــلحق الـــــتراتـــــQل، رقــــم ٣) 
è
شــــــQد: َهــــلمَّ �ـــا ُروح الـــــل

َ
Å

الــــــــِقراَءة األولــــــــى: ِســــفُر أَشــــــعQا ٩: ١-٦ 

ْيِهِم 
%
ْشــــــــــَرَق َعـــــــــــــل æْرض4 الـــــــــــــَمْوِت َوِظــــــــــالِلــــــــــِه ا æا، َوالــــــــــــَجاِلــــــــــــُسوَن فــــــــي ا ا َســــــــــاِطــــــــــع½ ـــــــــــور½

ُ
الِم رأى ن Îاِلــــــــــُك فــــــــي الـــــــــــــــظ عُب الــــــــــسَّ الـــــــــــــشَّ

ــــــَرُحــــــُهم أَمــــــاَمــــــَك َوôٱْبـــــــــــــــِتهاج4 
َ
ـــــــَفَ©ح4 فـــــي الــــــــــــَحَصاِد ف

8
ـــــــال

%
� ، ـــــا َ�ـــــا َربُّ ـــــَرح½

َ
ْدَتــــــــــــُهم ف ــــــــا َعـــــــلى ٱْبــــــــــــِتهاجÛ َوز4 وُر. َمــــــــــــَنْحَتُهُم ٱْبــــــــِتهاج½ الــــــــــــنُّ

ـــــــــــِض°ِب 
َ
ــــــــــْرَتــــــــــها َمــــــــَع ق سَّ

%
ـــــــــــَتاِفـــــــــــِهم ك

8
Òالـــــــــــتي َبــــــــــْيَن أ 

َ
ُهم َوالَخَشـــــــــــــــــَ�ة

%
ـــــــــــــــَقل

ْ
يَر الـــــــــــذي أث ، ِألنَّ الـــــــــــــنِّ

َ
َمــــــــْن َيـــــــــــَتقاَســـــــــــموَن الــــــــــــــــــَغِنQَمة

 
ً

ـــــ�
%
ôها َمـــــأـ ـــــــتـَ

ْ
ق َمـــــاـِء، أْحــــــــرَ خzِ Ûـــــاـلـــــدـِّ

طَّ
%
ٍب ُمـــــــلـ ـــــــوْ

َ
ــــلـِّ ث

ç
، َمــــعـَ � ـــــــةـِ

%
Òْعَر ُدوِّ فــــيـ الـــــــمـَ اُل الـــــــــعـَ َ�ــــــاـَن. ِنـــــــعـَ ِم ِمــــــدـْ ا فــــيـ َيـــــــوْ ــــــمـَ

%
م � Mـــــــــهـِ ــــــــ©4 ُمَسخِّ

ى zِٱْســــــــــٍم َعــــــــــــجQٍب، َوMَــــــــــــVونُ  ــــــــــَسمَّ ُ̧ ــــــــــــِتِفِه. 
%
 َعـــــــــلى ك

ُ
ـــــة ــ ـــــاَسـ ــ ئـ ـــــرِّ ــ ـــــــــنا ٱْبـــــــــٌن َوَتــــــــــــVوُن الـ

%
ـــــــــٌد َوMُــــــــــــْعَطى ل

%
ـــــــــنا َول

%
ـــــــُد ل

%
ــــــــــُه ُيـــــــول

َّ
. ِألن ار4 ِلــــــــــــــلنَّ

ـــــــُد  ُتُه فـــــــي َســــــــــالٍم َداِئــــــــــــٍم. ُيـــــــَوطِّ
%
V

%
ًة، َوَمــــــــــــــــْمل ــــــــــوَّ

ُ
ـــــــــُه َيــــــــــــْزَداُد ق

ُ
َطان

8
ــــــــــــــــالِم. ُســـــــــل ــــــــا َوَرئــــــــــــ°َس السَّ Öــــــــِد�zَــــــــــا أ ½zا َوأ ــــــــِديــــــــر½

َ
ـــــا ق ـــــه½

Í
ا َوÙل ُمشــــــــــــير½

ِلـــــــَك.  بِّ الــــــَقِديــــــر4 َتـــــــْعَمُل ذٰ ـــــــْيَرُة الـــــــرَّ
َ
لــــى األzـــــــــــِد. غ Qِتِه َعــــــلى الـــــــَحقِّ َوالـــــــــــَعْدِل ِمــــَن اآلَن ا

%
V

%
ـــــــــاَن َمـــــــــــْمل

%
ôُت أْر ِّ�

َ
RـــــــــMَُعــــــْرَش َداُوَد َو

ـــرMـــانـــي (انـــــــظر مـــــلحق الــــــتراتــــــQل، رقــــم ٤)  ¸ــــس افــــــرام السُّ ور ِلــــلقدِّ  الــــــنُّ
ُ
شـــــــQد: Àَْســــــِ�حة

َ
Å

ـــــُسس ٥: ٨-١٤ 
َ
ســــول إلــــى أْهــــِل أف ¸ــــس ُبـــولـــس الــــرَّ  الــــقدِّ

ُ
ســـالـــة الــــــــِقراَءة الـــــثاِنـــــQة: ر4

ور4 َ�ــــــــVونُ  ــــــــَثَمُر الـــــــــنُّ
َ
، ف ور4 ِســـــــــــيُروا ِســــــــيَرَة أْبـــــــــناِء الـــــــــــنُّ

َ
. ف بِّ ـــي الـــــــــرَّ ــــــوٌر فــ

ُ
ـــــــــُتُم الـــــــــَيوَم ن

ْ
ــــــا، َوأن ــــــالم½ ــــــــْنُتم ظ%

ç
ـــا إْخــــــَوتــــــي، zِــــــاألْمــــــس4 ك �ــ

ــــــى 
%
ْول ïäـــْل ا ِة، zَــ

%
الِم الــــــــَ�اِطــــــــل Îـــي أْعـــــــــَماِل الـــــــــــظ ، َوال Àُـــــــشار4كـــــــوا فــ بَّ ـــي الـــــــــرَّ ـــْرِضــ ـــا ُيــ موا َمــ

Î
ــــــــــــَتَعل

َ
. ف ـــلِّ َصــــــــالحÛ َوَتـــــــــقوى َوَحــــــــقٍّ ــ

ç
ـــي � فــ

ــــــلُّ 
ç
، و� ور4 ـــي الـــــــــــنُّ َهــــــَر فــ َشَف ظ%

%
Vـــــــــ

ْ
ـــا ان ـــلُّ َمــ ــ

ç
ــْن � ــVِــ ــ

Í
ِە. َول ـــــــــر4

8
ـــْن ِذك ْخَجــــــــُل َحــــــّتى ِمــ

َ
ـــي الـــــــــــِخْفQَِة ن ـــــــُه فــ

َ
ــــــما َ�ـــــــْعَملون

َ
أْن َتــــــــVِشفوهــــــــا. ف

ــــَك الَمســـــــــــــيُح". 
%
ـــــْم ِمــــْن َبـــــين4 األْمـــــــــــواِت ُ�ـــــــِضيُء ل

ُ
اِئـــــُم َوق ـــــــها الـــــنَّ ــــــــَهْض أيُّ

ْ
ِلــــَك ِقـــــــQَل: "إن ـــــــوٌر. َوِلــــٰذ

ُ
ـــــْهَو ن

َ
َهـــــَر ف مــــا ظ%

١٧



ــــجQل 
ْ
هــــــــلQِل لــــإلن شـــــQُد التَّ

َ
Å

اإلنــــــــجQل (مـــــّتى ٢: ١-١٢) 

ِق  ـــــَمِلِك ِهـــــــــيروُدَس، َجـــــاَء إلـــــى أوَرَشــــــــلQَم َمــــــجوٌس ِمـــــَن الَمْشـــــــر4 ـــــِة، َعـــــلى َعْهـــــِد الــ ــ ـــــَيهوِد�َّ ْحـــــِم الــ
%
ــــــس�ُع فـــــي َبـــــْ°َت ل َ̧ ا ُوِلـــــَد  ــــــمَّ

%
َول

ــــه". 
%
ــــِجْئنا ِلَ,ْسُجــــَد ل

َ
ِق، ف ْجـــَمُه فــي الَمْشــــــر4

َ
ْيــنا ن æَوقـــالـــوا: "أْيــــَن ُهــَو الـــَمولـــوُد، َمــِلُك الـــــَيهوِد؟ َرا

ــــنَ  ــ ـــــُهم: "أْي
%
ْعِب َوَســـــأل ــــشَّ مي الــ

¼
َهَنِة َوُمــــــَعل

%
Vَســــاِء الــــــ ïــــلَّ ُرو

ç
َجـــــَمَع �

َ
وَرَشــــــــلQَم. ف òــــلُّ ا

ç
ôــــَمِلُك ِهــــــــيروُدُس، فٱْضــــــَطَرَب ُهــــَو َو َوَســـــِمَع الــ

ـــِت 
ْ
ـــُم، أْرَض َيــــــهوذا، َمـــا أن ْحــ

%
: "َ�ــــا َبـــْ°َت ل ـــَتَب الـــــــَنِ�ـيُّ

%
ـــِة، ِألنَّ ٰهــذا َمـــا ك ــ ـــَيهوِد�َّ ْحـــِم الــ

%
ـــأجـــابـــوا: "فــــي َبـــْ°َت ل

َ
ـــُد الَمســـــــيُح؟" ف

%
ُيـــول

ْغرى فــي ُمــُدِن َيــــهوذا ِألنَّ ِمــْنِك َ�ْخـــُ©ُج َرئـــ°ٌس َيــْرَعــى َشــــْع�ـي إْســــرائــــQل".  الــــصُّ

َهـــــــــبوا 
ْ
ـــــُهم: "ٱذ ــ

%
ْحـــــَم َوقــــــاَل ل

%
ُهم إلـــــى َبـــــْ°َت ل

%
ـــــمَّ أْرَســـــــل

ُ
ْجــــــــُم، ث َهـــــَر النَّ َق ِمــــــْنُهم َمـــــتى ظ% ـــــَحقَّ ــ ا وَت Öـــــَدعـــــا هـــــــيروُدُس الـــــــَمجوَس ِســـــر

َ
ف

ــــه". 
%
ا َوأْسُجــــَد ل َهـــَب أنــا أ�ـــض½

ْ
ْخــِبرونــي َحــّتى أذ

æ
ا
َ
ـــإذا َوَجـــْدُتـــموُە، ف

َ
ْفِل. ف ا َعــن4 الـــــطِّ د½ ِّQـــــَحثوا َجـــzَْوٱ

غَ 
%
ــــُهْم َحــــّتى zَــــل ُمـ ــــَتَقدَّ ِق، َيـ ْوُە فــــي الَمْشــــــــر4 æـــــذي َرا

à
ــــُم ال ْجــ ©Mــــِق إذا النَّ ــــــْ�َنما ُهــــْم فــــي الــــطَّ َ̈ ـــــَصَرفـــــوا. َو

ْ
ــــَمِلِك ٱن ـــــالَم الــ

%
ــــِمعوا � ا َســ مَّ

%
ـــــل

َ
ف

ْفلَ  ــــطِّ ــــَوَجــــدوا الــ
َ
ــــَبQَْت ف ا. َوَدَخــــــلوا الــ Öــــد ا ِجــ ــــظQم½ ــــا َعــ ــــَرح½

َ
حــــوا ف ــــر4

َ
ــــَم ف ْجــ وا النَّ æا َرا مَّ

%
ـــــل

َ
ــــه. ف

َ
ــــْوق

َ
ــــَف ف

َ
ــــَوق

َ
ْفُل ف ــــطِّ ـــــذي فــــQِه الــ

à
الــــــَمßاَن ال

ا.  Öا َوُمــــر ــــخور½ َ̈ ا َو َهـــ�½
َ
ـــQِه ذ

%
ــQاَســُهْم َوأْهــــَدْوا إل

8
Ò æــــَتحوا ا

َ
ــمَّ ف

ُ
ـــُه، ث

%
ــعوا َوَسَجــــدوا ل

%
Òــَر

َ
ــِه َمــْ©Mَــَم. ف مِّ òَمــَع ا

ا آَخــَر إلــى zِـــالِدِهـــم.  وا َطــ©Mــق½
ُ

ــأَخــذ
َ
ِم أْن ال َيــْرِجــعوا إلــى هــــــيروُدَس، ف

ç
ُه فــي الُحــــل

è
َرُهـــُم الـــل

َ
ـــذ

ْ
َوأن

الــــــِعظة 

(فــــترة صــمت أو ÅشــــQد) 

قـــانـــوُن اإل�ــــــــماِن الـــــــــّنQقاوي 
ــد الـــذي أقـــّرە مجـــلُس كــناuــس الشــــرق األوســــــط)  فــق الـــّنّص الــَعربــي الــُموحَّ (zحســـب تــــقلQِد الـــVناuـــس الّشـــرقـــQة، وو4

ّل، 
p
ٍه واِحــــــــٍد اآلِب َضــــاِ&ــــِط الــــــــــــ¯

±
ــــؤِمــــُن ِبــــــــ²ل

ُ
ن

ــــلِّ َمــــا ُيــــــرى َوَمــــــا ال ُيــــــرى. 
p
� ، zماِء َواألرض ــــاِلــــِق الــــــــــــسَّ

َ
خ

َوِ{ــــــــَربٍّ َواِحــــــــٍد َ�ــــــــسJَع الَـمـســــــــــــــــيـح، 
ِه الــــــــَوحــــــــ2د، 

¡
ٱْبــــــنz الــــــــل

هــــــــور،  ــــلِّ الــــــــدُّ
p
ــــــkَْل �

َ
ٱلـــــــَمولـــــــوِد ِمــــَن اآلِب ق

ــــــــــور، 
ُ
ــــــورX ِمــــْن ن

ُ
ن

ــــــٍه َحــــــــّق، 
±
ــــــٍه َحــــقٍّ ِمــــْن إل

±
إل

ــــــــــــــلوق، 
ْ

ــــــيرz َمخ
َ
ـــــوٍد غ

p
َمـــــول

ُسُه َمــــَع اآلب، 
ْ
ــــــــف

َ
ــــُه الــــــَجْوَهــــــُر ن

]
ل

١٨



ــــــــــيء، 
َ

ــــلُّ ش
p
� 

َ
ــــــــذي ِ&ــــِه �ــــــان

¥
ال

ــــــــالِصــــــــنا، 
َ

ــــــــــــــر، َوِمــــــْن أْجــــــِل خ
َ

ــــــْحُن الَ�ش
َ
ــــــــذي ِمــــْن أْجــــــــــِلنا ن

¥
ذاَك ال

ــمــاوات،  ــــــَزَل ِمــــَن الــــــــــــــــسَّ
َ
ن

ُدسz ِمــــْن َمــــ�َ�ــــَم الــــــــــــــــَعــذراء، 
ُ
وحz الــــــــــق ا ِ&ــــــالــــــرُّ ــــــس�

ِّ
nــــــــــَد ُمــــــَتأ َجسَّ

َ
َوت

ا فــــي َعْهــــــِد بــــــ2الُطــــــْس ُبــــــــــــــــْنـطـيـوس،  َوُصــــــــِلَب َعــــــنَّ
ــــــــــــِبر، 

ُ
ـــــــَم، َوق

�
ـــــــأل

َ
َوت

ُتب، 
p
ــــــما فــــي الــــــــــــــ^

]
اِلــــــِث �

َ
َوقــــــــاَم فــــي الــــــــــَيوِم الــــــث

ــمــاوات،  َوَصــــــــِعَد إلــــــى الــــــــــــــــسَّ
ــــــــمينz اآلب،  َ̀ َس َعــــْن 

]
َوَجــــــــل

ا ِ&َمجــــــــٍد ِلـــــ2َديـــــَن األْحــــــــــــــ2اَء َواألْمــــــــــــــــــــوات،  َوَ�ــــــــــجيُء أ`ــــــــض�
ـــــة.  َ̀ ِه ِنـــــها ِ̂

b
 ِلــــــــــُمل

َ
ــــــــ^ون َ̀ ــــــْن 

]
َول

بِّ الــــــــــــــــُمْـحـيـي،  ُدسz الــــــــرَّ
ُ
وحz الــــــــــق َوِ{ـــــــالـــــــرُّ

الــــــــــــــُمْنَ�ِثِق ِمــــَن اآلب، 
 ، zــــــــــــــِد َمــــَع اآلِب َوٱالْبــــــــــــــــن ــــُه والُمَمجَّ

]
الــــــــــــــَمْسجوِد ل

اِطــــــِق ِ&ـــــــــــاألنـــــــــــ2�ِاء.  الــــــنَّ

ة.  َســـــــٍة، َجـــــــاِمـــــــَعٍة، َرُســــــــوِلــــــــ2َّ دَّ
َ
ن¼َسٍة واِحــــــــــــــَدٍة، ُمـــــــق

]
َوِ{ــــــــــــــك

ـــــــــطا`ـــــــــا، 
َ

ِفَرِة الخ
ْ
ــــــــٍة واِحــــــــــَدٍة ِلــــــــــــَمغ َّ̀ ُف ِ&ــــــــَمْعموِد zــــــــــــْعَتر

َ
َون

ْهـــــرz اآلتــــــــــــــي. آمــــــــــــين.   الـــــدَّ
َ
 الــــــــَموتــــــــى، َوَحــــــــــ2اة

َ
َتِظُر ِقـــــ2اَمـــــة

ْ
iــــــــــــ

َ
َون

ــــــــور الَمســــــــــــــــيح 
ُ
الـــــــــــُمشاَرÒـــــــــــة فــــــي ن

ـــــغيرة لــــــلُمشاركــــــين فـــــي  ـــــQّة َصــ ــــــجوٌم َوَرقــ
ُ
ر ن  كــــــــبيرة. ُتــــــحضَّ

ٌ
جــــــمة

َ
ـــــليها ن ـــــلَصق عــ ــ ــــــــمة، وُت ــــــQلٍة ُمَنجَّ

%
ون ِلَخــــــلِق َجـــــوِّ ل

à
ـــــل ـــــنة الــ  ِقــــــماشÛ داÒــ

ُ
ق ِقــــــطعة

Î
(ُتـــــــعل

جــــمتهم إلــى ِقـــطعة الــــــِقماش) 
َ
الــــــّصالة، وMُــدعــى ٰهــــؤالء إلــى الــــّتقّدم وÙضــافــة ن

ـــْينا  ــ
%
، الــــذي أوِحــــَي zـــِه إل ـــُم َ�ـــُدلُّ َعـــلى ُحــــضور4 الَمســـــــيح4 ْجــ ـــاَد الـــــَمجوَس إلـــى الَمســـــــيح. َوالـــــــَيوَم، ٰهــذا النَّ

َ
ْجــــٌم ق

َ
ـــس: ن

ّ
uالـــُمتر

ـــــْحنُ 
َ
ـــــْجَتِمُع ن ــ

َ
ـــــَم، ن ْحــ

%
ـــــِم إلـــــى َبـــــْ°َت ل ْجــ ـــــاُروا ِبَهــــــْدي4 النَّ ـــــذيـــــَن َســ

à
ــــــَعلى ِغــــــرار4 الـــــــَمجوس4 ال

َ
ْينا. ف

%
ُق َعــــــــل ْشــــــر4 ُ̧ ـــــوُرە  ــ

ُ
َون

ـــــنا ِمـــــْن أْجـــــِل  واِتـ
%
ـــــل ـــــُد َصـ ـــــَوحِّ

ُ
ــــــُضمُّ َهـــــداَ�ـــــانـــــا َون

َ
ماِء، َون ـــــُجوَمـــــنا إلـــــى الـــــــــسَّ

ُ
ـــــِضQُف ن ــ

ُ
ْجــــــــِم، َون ـــــَيوَم َتـــــْحَت ٰهــذا النَّ الــ

 َتــــــقودُ 
ً
ـــــض�َئة ـــــهاَدًة ُمــ ا َشــ ـــــْ°ُشنا َمـــــع½ ْن َعــ

ç
VQَـــــْحَو ٰهــذا الَهــــــــَدِف، ِلــــــ

َ
ســــــيُر ن

َ
Å ماQـــــ ن°سة. َوفــ

%
Vالـــــَوْحـــــَدِة الـــــــــَمْنظوَرِة ِلـــــــــل

ــِة الَمســــــيح. 
َ
ف اآلَخـــ©Mـــن إلــى َمــْعر4

١٩



ع  َشفُّ ِطــــــل�اُت الـــــــ»َّ

وح4 الــــُقُدس:  ِه اآلِب َوٱالْبــــن4 َوالــــرُّ
è
الِة، ِبــ�íــماٍن َوِثــــَقٍة، أَمـــاَم الـــل ـــس: أَتــــْ�نا ِلـــــلصَّ

ّ
uالـــُمتر

ـــــــُه َهـــــــدا�ـــــــا ِمـــــــْن zِـــــــالِدِهـــــــم 
%
ـــــــوا ل ̈ـ ـــــــَق©ِّ ــهــي َوMَـ

Í
فِل اإلل ـــــــلطِّ ــ جوَد ِل وا الـــــــــسُّ ـــــــؤدُّ ــ ـــــــرِق ِلـــــــكي ُي ــ الــــــقارىء: جــــــــاَء الـــــــــَمجوُس ِمـــــــَن الشَّ

ـــقافـــاِتـــهم. 
َ
َوث

ع4 ُطــقوِســها َوَتـــقالـــQِدهـــا. 
ــِم َعــلى َتـــَن�ُّ

%
ِة الُمنَ»ِشــــــَرِة فــي الــَعال َّQحQــلِّ الَجـــماعـــاِت الَمســــــ

ç
ي الــــَيوَم ِمــْن أْجــِل �

à
ـــَصل

ُ
ن

ـــــــِم zَـــــــاَت فــــــــيها ُوجــــــــودُ 
%
ـــــــٍة فـــــــي َمـــــــناِطـــــــَق ِمـــــــَن الـــــــَعال ـــــــخاصَّ zِ ، نوز4

ç
Vـــــــَحاِفـــــــظ% َعـــــــلى ٰهــِذِە الــــــــــ ـــــــَك َ�ـــــــا َربُّ أْن ُت

ç
ـــــــْسأل

َ
Å

َدْيــن zِــالــُعْنِف َواالْســــــــِ»ْ�داد.  ـــقاؤُهـــم ُمَهــدَّ َ̈ ين َو الَمســــــQحيِّ

ا)   أو أÅـــــشاد½
ً

Êــــو
َ
ـــنا. (ق

َ
الَجـــماعـــة: `ــا َربُّ ٱْســـَتِمْع َصـــالت

ْمــر4 الــــَمِلِك الـــّطاِغـــQَة هـــــيروُدس. 
æ
ــت zِا

َ
ر4 الـــتي َحــَدث ــــَطَ�َعْت zِــالــُعْنِف َوالــــــَمجاز4

ْ
ـــس�َع ان َ̧ بِّ   الـــرَّ

ُ
ــة

%
الــــــقارىء: ُطــفول

ــــا َوَتــــداِعــــQاُتــــه  ـ ½M ــــَ»ْشر4 ــــُعْنُف ُمْسـ ــــِم َحــــQُْث َمــــا زاَل الــ
%
ي ِمــــْن أْجــــِل األْطـــــــفاِل الـــــَعاuِشـــــيَن فــــي أَمــــاÒِــــَن ِمــــَن الــــَعال

à
ـــــَصل

ُ
ن

 :
ً
موَســـة

8
َمـــل

ــــــِمَك  ــــــَد ِالْســ ْشَهــ
َ
Åـــــــِسنا، َوَســــــاِعــــــْدنــــــا ِلـــــــــَنَتعاَوَن وuِـــــــنا

%
ـــــــِة َبــــــْيَن ك

%
ِة الـــــــُمَت�اَدل ــــــَط الــــــَوْحــــــَدِة َوالـــــــــَمَح�َّ ــ zِــــــوِّ َ�ــــــا َربُّ َروا

َ
ق

شــــــــــين. َهـــــــْبنا  فــــــاع4 َعــــــن4 الـــــــَمظلومـــــــيَن َواْحـــــــــِتضاِن الُمهمَّ ــــــــِقطاعÛ ِلــــــلدِّ
ْ
ـــــــْعَمَل ِمــــــْن ُدوِن ان

َ
ــــــــِهْمنا أْن ن

8
وس. أل الـــــــــُقدُّ

Vوِتـــَك فـــي مـــا 
%
ــــْ�َحُث َعـــْن َمـــل

َ
ــــْحُن ن

َ
ـــــِظَمِة االْســــــــِ»ْ�داِد، َون

ْ
ْغQاِن َوأن ـــِقَف َجـــــمQُعنا فـــي َوْجـــِه الــــــطُّ

َ
 ِلـــكي ن

َ
ـــة ـــّشجاَعـ الـ

َبــــْ�َننا. 

ـــنا. 
َ
الَجـــماعـــة: `ــا َربُّ ٱْســـَتِمْع َصـــالت

 فــي أْرض4 ِمـــْصَر. 
ً
 َوَصــــاَرت الِجــــَئة

َ
ــة َّM  الِهْجــــَرَة َعــْبَر الــَبرِّ

ُ
َســـة  الـــُمَقدَّ

ُ
ة

%
، اْخــــَتَبَرِت الـــَعاِئـــل Mــــارِة الـــــَمجوس4 الــــــقارىء: zَـــْعَد ز4

ـــِم: 
%
ِحـــيَن فــي ٰهــذا الـــَعال از4 ِجـــئيَن َوالـــنَّ

ّ
ي ِمــْن أْجــِل َجـــميع4 الـــ�

à
ـــَصل

ُ
ن

ــــذيــــَن َيــــــْ�َحثونَ 
à
ــــQِب zِــــال ْرِحـ ــــتَّ ــــِهم، َواْمـــــــَنْحنا ُروَح الـ ــــيوِتـ Mـــــن ِمــــْن ُبـ ـــــ©4 ـــــِة الُمهجَّ

َ
ــــَن الْســـــِتَضاف يـ ــــَتِعدِّ اْجــــــَعلنا �ــــا َربُّ ُمْسـ

 . Ûَعــْن َمـــالٍذ آِمـــن

ـــنا. 
َ
الَجـــماعـــة: `ــا َربُّ ٱْســـَتِمْع َصـــالت

َدةٍ  َمــــٍم ُمــــــخَتِلَفٍة َوأْدَ�ــــــاٍن ُمــــــَتَعدِّ òاَس ِمــــْن ا ــــنَّ ــــَقْد َجـــــَمَعت الــ
َ
لِّ الَ®َشــــــر. ف

ç
ßاَرَة ِلــــ ــــِت الُ®ْشــــــَرى الــــــسَّ

َ
ـــــس�َع �ــــان َ̧ الَدُة  الــــــقارىء: و4

وس.  ْفِل الـــــُقدُّ جوِد ِلــــلطِّ ِلــــلسُّ
�ــانــاِت اãäْخـــرى:  ـــِم َوالـــــِحوار4 َمــَع الــدِّ

ُ
ناغ اِمـــQَِة إلــى الـــتَّ ي ِمــْن أْجــِل ُجــُهوِدنــا الـــرَّ

à
ـــَصل

ُ
ن

ا ِلــُنالِقــَي اآلَخـــ©Mـــَن فــي َمِســـيَرِتـــِهم.  ا َوَصــــْبر½ أْعــــِطنا َ�ــا َربُّ َتــواُضــع½

ـــنا. 
َ
الَجـــماعـــة: `ــا َربُّ ٱْســـَتِمْع َصـــالت

الــــــَقارىء: َرِجـــَع الــــَمجوُس إلــى zِــالِدِهــم فــي َطــ©Mــٍق آَخـــر. 
ب: 

¼
ــِم الــــــُمَتقل

%
ـــناuِـــِسنا فــي ٰهــذا الــَعال

%
ي ِمــْن أْجــِل ك

à
ـــَصل

ُ
ن

ـــُم. 
%
ــَك َحــّتى ُيــؤِمــَن الـــَعال

%
هاَدِة ل ــ�اِعــَك َوالــــــشَّ ــٍة فــي اتِّ

َ
ق

َّ
ســاِعــْدنــا �ــا َربُّ َعــلى ٱÒــــِ»شاِف ُطــُرٍق َجــد�ــدٍة َوَخــ�

ـــنا. 
َ
الَجـــماعـــة: `ــا َربُّ ٱْســـَتِمْع َصـــالت

٢٠



ا.  ــا َعــــظQم½ ــَرح½
َ
ُحــوا ف ــر4

َ
وس، ف ْفَل الـــــُقدُّ الــــــَقارىء: ِعــنَدمــا رأى الــــَمجوُس الــــطِّ

ـــــس�َع،  ــ َ̧ بِّ  ـــــْدنـــــا فـــــي الــــــرَّ ـــــَق. َوحِّ ©Mـ ـــــطَّ ـــــِضلَّ الـ
َ
ـــــْي ال ن

%
ْفِل ك ـــــطِّ ـــــا َعـــــلى ٰهــذا الــ ـــــظاَرنـ ـ

ْ
ْت أن ـــــ®ِّ

َ
ماوي، ث ــــــها اآلُب الـــــــــسَّ أيُّ

َي قـــاِئـــلين: 
à
ـــَصل

ُ
َمنا أْن ن

Î
©Mــُق َوالــــَحقُّ َوالــــــَحQاُة، َوالــــذي َعــــل الـــذي ُهــَو الــطَّ

الَجـــــــــماعـــــــــة: 

ــــمــــاوات  ــــــــــــذي فــــــي الــــــــــــــــسَّ
¥
أ&ــــــــانــــــــا ال

س ٱســــــــــــــــُمــَك،  ـدَّ
َ
ِلــــــــــــــــَيـَتـق

ــــــــــــَك، 
ُ
^وت

]
ِلــــــــــــ2َأِت َمــــــــــــل

ْن َمــِشــــــــــــــــ�ــَئــُتــَك، 
p
ِلــــــــــــَت^

ِلــــــَك َعـــــــــلى األْرض.  ــــــٰذ
]
ـمـاِء ك �ـــــــــَما فــــــي الــــــــــــــــسَّ

يَّ ِلــــــــــــــــلـَحـ2ـاِة أْعـــــــــــــــِطنا الــــــــــــــــَيـــــوم.  zـــــرور ــــــــْبَزنــــــــا الــــــــــــــــضَّ
ُ

خ
ــــــــــــــــْيـــنـــا. 

]
ِنــــــــــــبيَن إل

ْ
ُمذ

b
ا ِلــــــــــــل ـــــــــْحُن أ`ــــــــــــض�

َ
ِفُر ن

ْ
ــــــــــــغ

َ
ـــــــــما ن

]
نــــــــــــJَ{ــــــــــــنا، �

ُ
ـــــــــنا ذ

]
ـــــــــــــــِفْر ل

ْ
َوٱغ

 . zــــــــــــر� ــــــــــــرِّ
ِّ

نا ِمــــــَن الش ــــــــــــجِّ
َ
ـــــْن ن ِ̂ ـــــ

±
{ـــــــــــٍة، ل zْجـــــــــــ�

َ
نا فــــــي ت

b
ـــــــــْدِخـــــــــل

ُ
َوال ت

 َوٱلــــَمــــْجــــــــــــــــَد، إلـــــــــى ٱألَ&ـــــــــــــــــــــد. 
َ
ـــــْدَرة

ُ
ـــَك، َوٱلــــــــــــــــق

b
ــــــَك الــــــــــــــــُمـــل

]
 ل

َّ
ن ¾¿ِ

آمــــــــــــــــيــن. 

ــد الـــذي أقـــّرە مجـــلس كــناuــس الشــــرق األوســـــط)  فـــق الـــّنّص الــعربــي الــموحَّ (و4

شـــــQد 
َ
Å

 ( اإلْرســـــــــــــاُل والـــــــَبركـــــــة (نـــــــّص مســــــتوحــــــى مــــن أفـــــــسس ٥ و ٦

َهـــــــــــــبوا اآلَن َوِســـــــــــــيُروا ِســـــــــيَرَة أْبـــــــــــناِء الـــــــــــــّنور. 
ْ
ـــس: إذ

ّ
uالـــُمتر

ــــــــــــقوى وَحــــــــــّق. 
َ
ـــــلِّ َصــــــــــالحX وت

p
 فـــــي �

ُ
ــــــــــ^ون َ̀  zور َمُر الــــــــــــنُّ

َ
ــــــــــث

َ
الَجـــماعـــة: ف

ة. 
%
الِم الـــــــــ�اِطـــــــــل Îــــــــشار4كــــــــوا فـــــي أْعـــــــــــماِل الـــــــــــــظÀُ ـــس: ال

ّ
uالـــمتر

ـــــــــنا الــَمــســــــــــــــــيــح. 
]
ـــــــــــــــ2ُضيَء ل

َ
وِم ف الَجـــماعـــة: ِلـــــــــــــــَنْنَهْض ِمــــــَن الـــــــــــــــنَّ

 
ُ
ْعَمة ن4 الـــــــــــنِّ

ç
Vـــــــــَت

8
ــــــــس�َع الَمســــــــــــيح. َول َ̧ بِّ  ِه اآلِب َوِمــــــَن الــــــــرَّ

è
ـــَن الــــــــل ـــَع اإل�ــــــــــــماِن ِلــــــإلخــــــَوِة ِمــ  َمــ

ُ
ة ـــــــــــالُم َوالــــــــــــَمَح�َّ ـــس: السَّ

ّ
uالـــمتر

ا ال َيــــــــزوُل.  Öـــــــس�َع الَمســــــــــيَح ُحـــــ� َ̧ ـــــــنا  وَن َرَّ̈ ــــذيــــَن ُ�ــــــــِحبُّ
à
َمــــَع َجـــــــميع4 ال

ه. 
¡
كُر لــــــــل

ُّ
الَجـــماعـــة: آمــــــــــين. الــــــــــش

شــــــــــــــQُد الــــــــــــــــــِخــتــام 
َ
Å

٢١



مـــــــــــــــــلحق الـــــــــــــــــتراتـــــــــــــــــQل 

ـــه الَمجــــــُد فـــي الــــــُعلى 
%
عــــــُ�دوا الـــــــَمِلك، ل òد رقــــم ١: اQال,شـــــــ

 

٢٢



ال,شـــــــQد رقــــم ٢: تــــ©Mــــصاجــــيون (الــــــتقد¸ــــــسات الـــــثالثـــــة) 

 https://www.youtube.com/watch?v=oJ6of7ViJ5w :ةQـــة والـــيونـــانـــMليزáـــاإلنـــz

 https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA :ةQــانــMــالســرz

 https://youtu.be/gPM-BKYVpNE :ةQــــاألرمــــنz

ال,شـــــــQد رقــــم ٣: هــــلّم �ـــا روح الـــــله 

 الــــــّنور لــــلقّد¸ــــس افــــــرام الســـرMـــانـــي 
ُ
ال,شـــــــQد رقــــم ٤: Àَســــــِ�حة

وب 
ç
ْبـــــــَرار َوالـــــــــــــــَفَ©ُح َعــــــــلى ُمْســـــــــــــــــَتِقQِمي الـــــــــــــــُقل ïäـــــــــــــــوُر َعــــــــــــــــــلــى ا ْشـــــــــــــــــــَرَق الــــــــــــــــــنُّ æزمـــــــة: ا

ّ
الـــــــ�

ِبــــــــــــــــــQـِه  æــــــــــــــــــَنـا ِمـــــــــــــْن َحــــــــــــــــــَشـا ا
%
ْشـــــــــــــــــــَرَق ل æــــــــــــــــــَنــــــــــــــا الــــــــــَمــــــــــِســــــــــــــــــيــــــــــح ا ــــــــــــــــــُســــــــــــــ�ُع َرُّ̈ َ̧

ــــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــــاَرن

َ
ن æـــــــــــــــــــــاج4 ا ِە الـــــــــــــــــــــَوهَّ ــــــــــــــــــُنـــــــــــــــــــــــــور4 ِ̈ ـــــــــــــــَمِة َو

8
ل Üــــــــــــا ِمــــــــــَن الظ

َ
ن

َ
ــــــــــــَقذ

ْ
ن æــــــــــــــــــَجــاَء وا

َ
ف

Qْـــــــــــــــــِل 
Î
ـــــــــــــَطـــــــــــــاُن الل

8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــَزَم ُســــــــــــــــــل

ْ
َهـــــــــــــــاُر َعـــــــــــــــلى الــــَ®ــــَشــــــــــــــــــر4 َوٱن ــــــــــَق النَّ

َ
ــــــــــَدف

ْ
ن Qا

ــــــــِلــــــــَمــــــــِة  ــــــــــــــــــَنـــا الــــــــــــــــــُمــــــــظ8
َ
ـــــــــــــــــــــاَر ُعــــــــــــــــــُيـــون

َ
ن æـــــــــــــوٌر َوا

ُ
ــْيــَنــا ن

%
ِە َشـــــــــــــَرَق َعــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــور4

ُ
ِمـــــــــْن ن

ــــــــــــــى 
%
َجــــــــــــــــــــَج الــــــــــــــــــُســــــــــــــْفــــــــــــــل

Ü
ــــــــــــــــــــــــــــــاَر الل

َ
ن æـــِة َوا

َ
ون

ç
ــاَض َعــلى الـــَمْسك

َ
ف æَســِنيَّ َمْجـــِدِە ا

ْبـــــــــــــــــــَواُب الــــــــــــــــــَجــــِحــــQــــِم  æــــَمــــْت ا ـــــــالُم َوَتــــَحــــــــــــــــــطَّ Îــــــــــــــــاَد الــــــــــــــــــظ َ̈ َمــــــــــــاَت الــــــــــــــــــَمـــوُت َو

 الــــــــــــَقِد�ــــــــــــِم 
ُ

ــــــــْت ُمــــــــــــْنذ
َ
 �ــــــــان

ً
ـــِلـــَمـــة ــــــــــــــــــــــــاَر َجــــــــــــــــــِمــــــــيــــــــَع الــــــــــــــــــَبــــــــــــــــــــــَراَ�ــــــــــــــــــا َوُمــــــــــــــــــظ8

َ
ن æَوا

ٌص 
¼
ــــــــُهْم ُمَخـــــــــــل

%
ــــــُه َصــــــــاَر ل

َّ
ن ïäِ ــــــــــــــــُدوا َراِب َوَمجَّ اِقـــــُدوَن فـــي الـــــتُّ ْمـــــَواُت الـــــرَّ ïäــــاَم ا

َ
ق

ِبــــــــــــــــــQــــِه الــــــــــــــــــَعـــــــــِلـــــــــّي  æلــــــــــــــى ا Qاَة َوَصــــــــــــــــــِعـــــــــــَد اQَــــــَنا الـــــــــــَح
%
ـــــا َوَوَهـــــــَب ل َعــــــِمَل َخـــــالص½

َرْتــــــــــــــُه  ــــــــــــــَتظ%
ْ
ــــــــــــــــتي ٱن

Î
ـــــــــــــــــــــــــــُه آٍت zِـــــَمـــــْجــــــــــــــــــٍد َعــــــــــــــــــِظـــــQـــــٍم ُيــــــــــــــــِنيُر الــــــــــــــــــُعــــُيــــوَن ال

َّ
َوÙن

٢٣

https://www.youtube.com/watch?v=oJ6of7ViJ5w
https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA
https://youtu.be/gPM-BKYVpNE


 

٢٤

ΩGôaCG QÉŸ QƒtædG áëÑ°ùJ

`dyG n¥    nô``` r°TnCG`   ƒtæ≈n∏````` nY    oQ```dyG~```` r̀H`    G nô         rQ```````dyG nh`  nô````` nØ   oì```` nY`  ≈n∏

```` ǹà``` r°ùoe````````````« p≤```````dyG       » pª`    ƒo∏````` o≤  rÜ

``` ǹj`      ƒ o°ù  o´``` r̀H nQ```` òÑ``dyG Énæ````` nª`````« p°ù```` r°TnCG        rí`  nô   n¥   Énæ```` ǹd rø pe `nM

   É n°û`    nCG```````````« pH```` na            p¬`    Éné    nA    nh```` r̀fnCG`   nò````` n≤   Énf       nø````` pe ````` r̀∏ t¶dyG

             rá nª`    nh````` pH`   pQ   ƒoæ        É sg    nƒ```dyG p√    nCG     p ê              Énf     nQ Énf

`` r̀f pEG`    n~```` s̀ædyG   n≥```` na`  É n¡   oQ```` nY`≈n∏`dyG````` ǹÑ`              rô n°ûr̀fyG nh` nõ````` n¡ `r∏ o°S   nΩ

       É n£`   o¿`````dyG```` r̀«s∏` rø pe           rπ   ƒof   pQ   n¥   nô````` n°T            p√````````` r̀«n∏```` nY` Énæ

    nh        rQ   ƒof   nCG        Énf````` oY     nQ`              ƒo«``` r¶ oª`````````dyG Énæ````` ǹf`  rá nª`````` p∏

 n»``` r̀«pæ``` n°S`réne`  p~    nCG    p√  É na n¢V``` nY`≈n∏        ránf      ƒoμ` r°ù nª`dyG  nh    Énf   nCG nQ

``né````t∏dyG````` t°ùdyG       nè````` rØ`     Éne                       ≈n∏ nä   oä   rƒ nª`dyG   nh        ÉnH ` s¶dyG   nO

Ó`R       rΩ   nh``` ǹë````nJ```` s£` rânª       G nƒ````rHnCGoÜ``````````````````````````````« pë````né`dyG` rº

ÉfÉMhQ ¢ùdƒH ÜC’G :ø◊
∫ qhC’G º°ù≤dG
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    nh   nCG     Énf   nQ```` ǹL``````« pª`n™           Énj          G nô````` ǹÑ```dyG   nh`` r¶oe`````` p∏```` nª` ká

        É nc rânf```dyG oò``ræoe`````` n≤`           rº`````jp~```dyG nΩ     É nb~`` r̀e`     G nƒ   oä  ` pb             G sôdyG

      h o~`````` t̀àdyG  » pa         n¿`   nh                 rÜ    G nô``` ǹe`````` s̀é` Gh o~```` pd`~``` r̀f````` ǹæ`  o¬

   É n°U     nQ```` ǹd`  rº o¡````````````````````` nî`````` òe```````` r̀∏`  r¢ü```````` p∏

``` pª````` nY`   nπ````` nN`ÓR   É k°U    nh    nh``` ng```` ǹd     nÖ`Énæ````` ǹë``dyG`   Én« rI

  nh```` n°U````` p©`   n~    pEG  ≈nd     nCGp¬```````````````````````« pH```` n©```dyG`          q» p∏  nh``` r̀f pEG```` ǹæ`  o¬

     BG    mä```` nª``````` pH```` r̀é`    m~`````« p¶````` nY`oô````````````«pæ```` òj                  rº```dyG````` o©` ƒo«

```dyG n¿`  »pà````` ǹ∏``````` r̀fyG`````` ǹà``````` n¶````````` r̀J      nô`      o¬



ال,شـــــــQد رقــــم ٥: ÅشـــــQٌد ســـرMـــانـــي، ُوِلــــَد الَمســـــــيح 

 

٢٦



ال,شـــــــQد رقــــم ٦: ُمـــــلوُك الَمشـــــــرق الــــثالثــــة 
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بُّ نــــور حــــّ�ك  ال,شـــــــQد رقــــم ٧: الـــــرَّ

 

٢٨



ـــــنا (ÅشــــــQد قــــــ�طي)  ـــــنا ̈ر ال,شـــــــQد رقــــم ٨: ̈ر

ـــنا ولــد فـــقير زMـــنا عــــلشان هــو حـــبنا  ـــنا جــه عــلشانــا ̈ر ـــنا ̈ر ̈ر

 قـــــرار: بــــQحبنا بــQعزنــا بــــQحبنا بــQعزنــا 

ـــنا  ـــنا جــه عــلشانــا ̈ر ـــنا ̈ر ̈ر

أنــا ســـعQد أنــا ســـعQد بـــــQمالدك �ــا ربــي مــــQالدك الــــمجQد أÅــــشودة تـــف©ح قـــلبي 

الــــعدرا فــرحــت بــــ®شارة جـــبرائـــQل وقـــل�¨ـــنا هـــللت zــــمQالد عــمانــوئــQل 

نجــم فــي المشــــرق أضـــاء لــــلمجوس وقـــل�¨ـــنا شـــم�ع نــورهــا هـــلال الــــقدوس 

ـــنا �ــا ¸ـــس�ع �ــا بـــهجة حــQاتــنا كــن مــعانــا كــن مــعانــا فــي �ــل أوقـــاتـــنا  ̈ر

Our Lord, our Lord 

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. Born in the manger like us because He truly loves us. 

Refrain: He loves all of us; He redeemed all of our souls. (2) 

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) I am glad, I am glad; by your birth, O my Lord, your 
birth in Bethlehem a great joy to my soul. 

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) The virgin rejoiced in the word of Gabriel, our hearts 
are happy in the birth of Emmanuel. 

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) In the east was a star shone to the wise men. Our 
hearts are candles lit to the Holy Lord. 

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) The angels in the sky praised the Lord for His birth. 
Glory to God in the highest and peace be on earth. 
Our Lord, our Lord, came for us our Lord (2) 
h^ps://www.youtube.com/watch?
v=93_cM9FwSe8&feature=youtu.be&dclid=IwAR1YUA_a0yTKpJ7WQCnjogpvNgXAwkO4E-
M5dWXnoovWwHbNiESCwJgYZN8 
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https://www.youtube.com/watch?v=93_cM9FwSe8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YUA_a0yTKpJ7WQCnjogpvNgXAwkO4E-M5dWXnoovWwHbNiESCwJgYZN8
https://www.youtube.com/watch?v=93_cM9FwSe8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YUA_a0yTKpJ7WQCnjogpvNgXAwkO4E-M5dWXnoovWwHbNiESCwJgYZN8
https://www.youtube.com/watch?v=93_cM9FwSe8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YUA_a0yTKpJ7WQCnjogpvNgXAwkO4E-M5dWXnoovWwHbNiESCwJgYZN8


ماِنـــــــــــــــــQة  َتـــــــــــــأّمـــــــــــــالٌت بــــــــــــــــــ�ــْ�ــلــQّــة َوَصــــــــــــــــــلــــــــواٌت ِلـــــــــــــألّ�ـــــــــــــام الـــــــــــــــــثَّ

الــــــــــــــــيــــوم األّول 

ق" (مـــت ٢: ٢)  ْجـــَمه فــي الَمْشــــــر4
َ
"رأيـــــنا ن

ك الـــِمثالـــي  ـــور4
ُ
ــــْعنا َوٱْجـــِذبـــنا إلــى ن

َ
إرف

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

 Ûُســـــــُرج 
ُ
ـــــــَها َعـــــــلى َرأِســــــــــــــــَها، َوَعـــــــــــــليها َســـــــــْ�َعة ـــــــ�¨ــُ

ç
Òَهـــــــــــٌب، َو

َ
ها ذ

Ü
ـــــــــل

ç
-٧:   أرى َمـــــــــــنارًة � زك ٤: ١

ِني َ�ـــــــــــِميُنَك 
ç
ا َتْهـــــــِديـــــــِني َ�ـــــــُدَك َوُتــــــــــــــــْمِسك ْ�ـــــــض½ æـــــــــــــُهَناَك ا

َ
-١٠  ف مـــــز ١٣٩: ١

ـــــــــُس�َع الَمســـــــــــــيح  َ̧ ِصَنا 
¼
ُهور4 ُمَخـــــــــــــل çـــــــــــظzِ اآلَن 

ُ
ِهـــــــــَرِت الـــــــــــــِنعَمة ظ8 òـــــــــــــَما ا

َّ
-١٠  َوÙن ٢تـــــم ١: ٧

ـــــــــَحقِّ 
8
ـــــى َجـــــــــِميع4 ال

%
ل Qـــــْم ا

ç
ـــــــُهَو ُيـــــْرِشـــــُد�

َ
، ف ـــــــــــــَحقِّ

8
اَك، ُروُح ال ـــــا َمـــــــَتى َجـــــــاَء ذٰ مَّ æ١٤  َوا- يـــــو ١٦: ٧

تــــــــأّمــــــــل 

ــــ,َتظُر الـــــــخيَر.  ــ
َ
ــــمر4 الّشـــــرِّ ن

َ
، إلــــى zَـــــصQص4 أَمــــٍل مــــن zَــــــعQٍد. فــــي غ Ûــــور ا إلــــى نــ ــــم½ ُع دائــ

Î
ــــتَطل ، نــ ــــِم الــــ�اuــــس4 والـــــحائـــــر4

%
فــــي ٰهــذا الــــعال

ــــه 
Í
ــــقَتنا هــــي فــــي اإلل Óُنا. إنَّ ثــ ــــَل ســــــــQُخيِّ ــــّشكُّ zــــأنَّ األمــ عُف والــ ــــضَّ نا الــ

ç
V

Î
ا مــــا يـــــــتمل ــــثير½ ــVــن كــ

Í
ــــخير4 فــــي داخــــــــِلنا، ول ُع إلــــى الــ

Î
ــــتطل نــ

ــــVQَونُ  ا فــ ÖQــــ  ذاتــ
ً

ــــ� ه تــــدخُّ
ç
ــــل ــــُع أْن �ـــــكوَن تــــدخُّ

َّ
ـنـا لــــْم نــــتوق ـVـنَّ

Í
ــا؛ ول ÖQــهــ

Í
 إل

ً
ــــ� ــــ,َتظُر تــــدخُّ نا نــ

%
ــــَعل الـــــذي نـــــــعُ�ُدە. والـــــــلُه، zــــــــِحáمِته، جــ

ة".   الــــلِه لـــنا هـــي "روُح قـــّوٍة ومـــــــح�َّ
ُ
ـــنا. َهـــدّ�ـــة ـــعاِتـ ـ

ُّ
ـــُر �ـــلَّ تــــوق ـــّنوَر الــــذي فـــي وَســــــِطنا. لـــقد َتخــــّطى ٰهــذا األمــ بُّ نــــفُسه هـــو الــ الــــرَّ

ـــــّنور4 الــــــِمثالــــــي، zـــــْل ِبــــــروح4 الــــــّربِّ  ـــــحَو ٰهــذا الــ
َ
ـــــا فـــــي الـــــّط©Mـــــِق ن ـــــُدم½

ُ
ـــــQِّة وَمــــــهاراِتــــــنا Åســــــيُر ق اتـ

ّ
ـــــذ ــــــßاِل عـــــلى ِقـــــوانـــــا الـ لـــــ°َس zــــــاالتِّ

الــــــُقّدوس. 

ــــعَضنا عــــن  نا zــ
ç
ماِت الـــــتي تــــــفِصل

ç
ل àــــماَق الـــــــظ ــــْخترُق أْعــ ا �ــ ِجــــُد نـــــور½

َ
جــــٌم مــــن الَمشــــــــرِق. فــــQه ن

َ
ــــة أَشــــعَّ ن ــــرMّـ ـــــلمِة ال®شـ çــــلِب ظ

َ
فــــي ق

 . ــــQُغّيَر َوجــــَه الـــــّتارMـــــــــخ4 ا لــ ــــم½ ــــا دائــ ــــة، zــــل �ــــان إشــــعاع½ قـ ــــار4 ــــخQٍّة فـ ــــارMـ حـــــظٍة تـ
%
ــــاءٍة فــــي ل ــــِم ُمجـــــّرَد إضــ . لــــم �ــــكْن نــــوُر الّنجــ Ûــــعض zــ

ــــ�اع4  ــ ــــُقدس فــــي حـــــQاِة أْت ــــّروح4 الــ ــــ�عz 4ـــــقّوِة الــ ــــَمدفـ ــــُم مــــع الــــّرجــــاِء الـ
%
 أْن ظهــــَر الّنجـــــــُم، تــــالَمــــَس الــــعال

ُ
ـــــَعلى َمــــرِّ الــــــــُعصور، ومـــــنذ

َ
ف

ــــــْهما  ــــــُخ وَمــ ــ ــــــّتارMـــ َك الـ ــــــَمْهما تحـــــــرَّ ــ
َ
ــــــُقُدس4 الـــــــّدائـــــــم. ف ــــــّروح4 الــ ــــــضور4 الــ ــــــخ4 وُحــ ــ ــــــّتارMـــ ــــــدوا ِلـــــــَعمِل الـــــــلِه فــــــي الـ الَمســــــــــيح. فــٰهــؤالء َشِهــ

، و�ــــالــــَمنارِة ُيـــرِشـــُد الَجـــــميع إلـــى  ـــّرُك مـــع حـــَرÒـــِة الــــّتارMــــــــخ4 ـــه َيَتحــ
ّ
ـــرِق ُيــــنيُر و�ـــأن ُق مـــن الّشــ �ِت األْحـــــــواُل، َ�ـــظلُّ ٰهــذا الُمشـــــر4

Î
ـــقل تــ

 . Ûــــعضzَ ــــعَضنا عــنz نا
ç
لماِت الـــتي َتــــفصل àــــ�ّدُد الـــــظMالــــّنور الـــِمثالـــي و

لماِت الـــتي َتـــفِصُل بـــــ�َننا، تــدفــُعنا إلــى الــــّصالة والــــَعمِل مــن أجــِل الــَوحــدِة الَمســـــــQحQِة.  Üفــي الــــَغل�ِة عــلى الـــــظ 
ُ
غــ�ة الــرَّ

َصــــــــــــــــالة 

ــــــْدنــــــا 
ُ
ــــــينا. ق ْن فــ

ç
ــــــك ــــــلينا وٱْســ ك عــ ــــــنور4 ــ ْق ِب ــه أِنــــــْر طــــــ©Mــــــَقنا ِبـــــــنور4 الَمســــــــيح4 الـــــــذي ¸ســـــــيُر أمــــــاَمــــــنا وMـــــــقوُدنـــــــا. أْشـــــــر4 ــ

Í
بُّ ٱإلل أّيـــــــها الـــــــرَّ

ـــَم  جــ ـــَ»نا النَّ ـــَديـ ــــك أْهـ
َّ
ـــّنور ألن ـــشكُرك �ـــا خـــالـــَق الــ ـــظQٌم. Åــ ـــُد فـــQه نـــوٌر عــ

ُ
ا َيـــرق ـــغير½ ا َصــ ـــذود½ ـــنا ِمــ ِ̈ ـــماِق قـــل� ـــكَ»شُف فـــي أعــ نا نــ

8
وٱجــــــَعل

نا. إْشــــــِف ِجــــــراحــــــاِت  ــــــجِّ حـــــــلِة َحــ ــــــنارًة فــــــي ر4 ــــــنا َمــ
%
VQَْن ل

8
ــــــل ــ

َ
َصنا. ف

¼
ـــــــنا ومخــــــــــل ـــــــس�َع الَمســـــــــيَح، رَّ̈ َ̧ الـــــــذي ال يــــــــنطفىُء ُشــــــعاُعــــــه، 

ِجــُد فــQه َوحـــَدَتـــنا. آمــــين. 
َ
نا ن

Î
ــــعل

%
، ل ٱنـــقسامـــاِتـــنا وٱْجـــِذْبـــنا أÒـــثَر إلــى الَمســــيح4 الــــّنور4

٣٠



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــثانــــــــــــي 

"أْيــــَن ُهــَو الـــَمْولـــوُد، َمــِلُك الــــــَيهوِد" (مـــت ٢: ٢) 
ة   َتهـــِدُم الُجـــــدراَن وÀَــــْسمو zـــالـــَمح�َّ

ُ
الـــــقQادُة الـــُمتواِضـــعة

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

ا وMُجـــــــــــري الـــــــــَحقَّ والـــــــــــــَعدَل فـــــي األرض4  -٦   َ�ـــــــــــمِلُك وMـــــــــــكوُن َحـــــــــــكQم½ ار ٢٣: ١
مـــــز ٤٦   ُيــــــ~Mــــــُل الُحـــــــــــــروَب إلـــــــى أقــــــاصــــــي األرض4 

ـــــه 
%
 ل

ً
ـــــــــــنQَمة

َ
-١١  ُهـــــــَو ... مـــــا اْعـــــــــــَتَبَر ُمــــــــساواَتــــــــُه لـــــــلِه غ فـــــي ٢: ٥

-٢٨  ابـــــــــُن اإلÅــــــــــــــــساِن جـــــــاَء ال لQَخـــــــِدَمـــــــُه الــــــــــــــــّناُس، zـــــْل لQَخــــــــِدَمــــــــُهم  مـــــت ٢٠: ٢٠

تــــــــأّمــــــــل 

ـــــــدفـــــــعُ  ـــــــَم وَت ـــــــُر األمــ ـــــــQادٌة ُتـــــــدمِّ ــــــــها قــ
ّ
ــــــــعثَرتــــــــه. إن َ̈ ـــــــشعَب و مت الــ ـــــــــّ�ئة الــــــــتي قــــــــسَّ ـــــــQل السَّ ـــــــرائـ ـــــــQادَة مــــــــلوِك إسـ ـــــــQا قــ ¸ــــــــشُجُب إرمــ

ـــمُع ِخــــراَف  ـــِبرَّ فـــي األرض" وMجــ ـــُحáَم والــ ـــك، َ�ـــِعُد الــــّربُّ zــــَملٍك صـــالـــحÛ "ُ�جـــــري الــ لــ  مـــن ذٰ
ً

Êـــد ــ َ̈ zــــُمواطــــنيها إلـــى الـــــــَمنفى. و
قـــــطQِعه. 

ا  جـــَد قـــائـــد½
َ
ـــQادٍة حــــــكQمٍة، وهـــو عـــلى الـــــّدواِم يــــ�حُث عـــن قـــائـــٍد ُ�ــــحّقُق لـــه ِتـــلك الــــّرغــــ�ة. أيـــَن �ـــــمكُننا أن ن َيــــتوُق عـــالـــُمنا إلـــى قــ

ـــــQما نـــــحُن َمـــــدعـــــّوون إلـــــى  ـــــَمِلِك أو الـــــقائـــــِد عـــــلى َحَســـــِب قـــــلِب الـــــــله. وفــ  فـــــي ¸ــــــس�َع المســـــــيح4 ِمــــــثاَل الــ
ّ

Êجـــــْد إ
َ
ـــــم ن

%
كــٰهــذا؟ ل

جـــُد فـــي 
َ
ـــم وفـــي الـــــــVن°سة. ن

%
ـــير4 فـــي ُخــــطاە واالقـــــــِتداء zـــه "�ـــــَملٍك خـــــادٍم" فـــي الـــعال ا َمـــدعـــّوون إلـــى الّســ ــــ�اِعــــه، نـــحُن أ�ــــض½ اتِّ

ا  ه ال َ�ــــطلُب َمجــــد½
ç
Vـــعمُل �ـــلَّ شـــيٍء ِلمجــــِد ٱســـِم الـــــله. ُمــــل ـــمُع وMــ ُق، zـــل َيــــبني وMَجــ الَمســـــيح4 الـــقائـــَد الــــذي ال يهــــِدُم وال �ـــــفرِّ

ـــــَتغلَّ مـــــركـــــَزە  ـــــُمحّب والــــــمتواضــــــَع الــــــذي مـــــا اســ جـــــُد فـــــQه الـــــــخاِدَم الــ
َ
، ن ا إلـــــى الــــــــُقّوة. zـــــل عـــــلى الــــــــعكس4 ـــــه وال َ�ــــــلجأ أzــــــد½ ـــــذاِت ِل

وُرتــــÓَته فــي ُمـــساواِتـــه لــله اآلب. هــو الـــذي جــاَء ال لQُخــــَدم zــل لQَخـــــُدم، وعـــلى أْتــ�اِعــه الــــَعمُل عــلى مـــثاِلـــه. 

ـــلَّ فـــQه "الـــــحقُّ والــــــــَعدل"، ولــــ°َس فـــQه فَحْســـــب، 
َ
 ق

ْ
ـــراَن أْهــــِله الـــذيـــن َيـــرحـــلوَن عـــنه إذ ـــرُق األوَســـــط ُخســ الــــــيوَم، �ـــعانـــي الّشــ

ــــــّجت األمـــــــــُم" و "َتــــــزعــــــَزعــــــِت  ــــــو "ضــ
%
ـVـنَّ رجــــــاَءنــــــا فــــــي الـــــــّربِّ ثــــــاzــــــٌت ال يــــــتزعــــــ~ُع حــــــّتى ل

Í
ە. ل ــــــر4 ــــــأسـ ــــــم zـ

%
ــــــاِء الــــــعال zــــــل وفــــــي أرجــ

الـــَممالـــُك" َحـــولـــنا. 

توە. كــــــثيٌر مـــــن  قـــــوە وlُشـــــــــ»ِّ ـــــمِّ َشـــــمِل َشـــــعِب الـــــــله، ال أْن ُ�ـــــفرِّ
%
 ل

ُ
ـــــQّة ـــــسؤولـ ـــــم �ـــــما فـــــي الــــــــVن°سِة َتـــــقُع َمـ

%
عـــــلى الـــــــقادِة فـــــي الـــــعال

ما 
Î
ـــــة. �ـــــل ـــــــلطِة والـــــَمصالـــــح4 الـــــخاصَّ ــــز4 والسُّ ــــَمراÒـ ــــها إلــــى الــــّرغــــ�ِة فــــي الـ ــــ�اُبـ ــــم وفــــي الـــــــVن°سِة تـــــعوُد أسـ

%
ــــاِت فــــي الــــعال ــــقسامــ االنــ

ــــعَمُل مـــن أْجـــِل 
َ
ـــم وفـــي الـــــــVن°سة. فــــQما ن

%
ـــاُت فـــي الـــعال ـــقسامــ ِت االنــ

Î
َه الَمســـــــQحّيون zـــــقQادة الَمســـــيح الـــــــخاِدم، اْضَمحـــــل Àَشــــ�َّ

جــــِذُب آَخــ©Mــن إلــى َحـــْضرِتـــه. 
َ
شهـــُد بــتواضــعÛ لـ "الـــــَملِك الـــراعـــي" ون

َ
Å 4الـــَحّق والــــَعدِل والّســـــالِم ومــن أْجــِل َخــير4 الَجــــميع

َصــــــــــــــــالة 

ــــتهي  شــ
َ
Å ــــا

½
ــــنا أْحــــQان

ّ
ــــعترُف أمــــاَمــــك zــــأن ــ

َ
ــــٌح. ن ــــالـ ــٌه عـــــادٌل وصـ

Í
ـــــك إل

ّ
ــــُدك ألن ــ مجِّ

ُ
نــــا وقـــــّوُتـــــنا، ن

ُ
، �ــــا َمــــن أنــــَت وحـــــَدَك َمــــالذ همَّ

è
ألـــــــل

ـــــقَتديَ 
َ
، ون Ûـــل فـــي ِمــــذوٍد َحـــــقيرz ــــاِءMــــصور4 األقــــ�

ُ
ــــس�َع المســـــــيَح، ال فـــي ق َ̧ ــــنا  ,ُشــــَد رَّ̈

َ
ة. ســـاعـــْدنـــا كـــي ن َّQــــم

%
 عــــال

ً
QّVة

%
ـــل ـــماذَج َمــ ــ

َ
ن

ا.  خـــِدُم zــــعُضنا zــــعض½
َ
واِتــــنا فــي الــّطاعــِة لــك فـــQما ن

َ
ْعنا عــلى إخــــالِء ذ zــه فــي َوداعــــــِته. َشــــجِّ

zــاســِم ¸ـــس�َع المســــيح4 الـــذي َ�ـــمِلُك zــالَمجــِد مــَعك ومــَع الــــّروح4 الــــُقدس4 إلــى األzـــــد. آمــــين. 

٣١



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــثالــــــــــــث 

وَرَشــــــلQَم" (مـــت ٢: ٣).  òــلُّ ا
ç
ôَوَســــِمَع الــــَمِلُك ِهــــــيروُدُس، فٱْضــــَطَرَب ُهــَو َو"

ـــا عــلى َعــِقب  ــَم رأس½
%
ُحـــضوُر الَمســــيح4 َ�ـــقِلُب الــَعال

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

ُجوِم  ـــــــــُهور4 الـــــــــــــنُّ çـــــى ظ
%
ل Qَفْجـــــــــــر4 ا

8
�ع4 ال

ç
ـــــــــقوم zـــــــــــــالـــــــــــــَعمِل... ِمـــــْن ُطـــــــــل

َ
ـــــــْحُن ن

َ
ا ن نَّ

ç
Vـــــــــــ

َ
نـــــح ٤: ١٥   ف

َمـــــــــُم…؟  ãä١٠  لـــــــــــــماذا َتـــــــُضجُّ ا- مـــــز ٢: ١
م 

ç
áــــــــM بَّ أمـــــــــــــيٌن، َوُهـــــــَو َســــــــQُق�ِّ ـــــVِـــــنَّ الـــــــــرَّ

Í
-٣؛ ٥ ل À٢ـــــس ٢: ١٣

وَرَشـــــــــــــلQَم  òـــــــلُّ ا
ç
ô٥  َوَســـــــــــِمَع الـــــــــــَمِلُك ِهــــــــــــــــــيروُدُس، فٱْضـــــــــــــَطَرَب ُهـــــَو َو- مـــــت ٢: ١

تــــــــأّمــــــــل 

ــــم، الــــّربُّ �ـــأتـــي 
%
ــــم. فـــي َتـــناقـــضÛ تـــامٍّ مـــع كـــثيرMـــَن مـــن قــــادِة الــــعال

%
لـــقد أتـــى الــــّربُّ إلــــــْينا. َمــــجيُء الَمســـــيح4 ُيـــزعـــُج أســـالـــQَب الــــعال

. َمــــجيُء الَمســـــيح4  ـــز4 ـــَمراÒــ ـــــلطِة والــ م�ح4 إلـــى السُّ عـــدالـــة واالضـــــــطهاِد الــــذي يـــترافـــُق مـــع الـــــطُّ
ّ

ـــفَضُح شـــرَّ الـــ� ــ Mَـــالـــّتواضـــع4 وz ـــينا إلــ
ب  ـــ®ِّ روا مـــن �ـــلِّ مـــا ُ�ـــفِقُدهـــم إÅــــسانــــّ�َتهم وlُســ ـــّناُس أن َيتحــــــرَّ ســـــتطيَع الــ َ̧ ِل الـــــــحQاِة، لـــكي  ـــحوُّ ـــغيير4 الـــــُقلوِب وَتــ ــ َ�ـــدعـــو إلـــى َت
ـــــله.  ا لــ ـــــب��½ ا َحــ ـــــوِنـــــه ٱبــــــن½

%
ـــــه كـــــرامـــــُتُه zــــــصفِة ك

%
ـــــساٍن ل ــــــمين ألّن �ـــــلَّ إÅــ

¼
ــــــس�ُع ُ�ظِهــــــُر لـــــنا أنَّ الــــــلَه إلـــــى جـــــانـــــِب الــــــمتأل َ̧ ــــــــم. 

%
لـــــُهم األل

ـــِحهم   األغـــــــنQاِء واألقــــ�Mــــاِء الـــذيـــَن �ـــــعَملوَن ِمـــن أجـــِل َمــــصالـ
َ
ـــفينة ُم َســ ــــه zـــالّتحـــد�ـــِد ُ�َحــــطِّ

ّ
ـــا ألن عـــاج½ ُحــــضوُر ¸ــــس�َع َ�خــــلُق انـــز4

ــــَمجيُء المســــــيح4 َ�حـــــِملُ  ــــــالِم والـــــَوحـــــَدِة، فــ ــــَخيَر الـــــــعام. أّمــــا الــــذيــــن �ــــــعَملوَن مــــن أْجــــِل السَّ ـــــــْهِملوَن الــ َحْســــــب، وMــُ
َ
ــــِة ف الــــّخاصَّ

لــُهم نــوَر الـــّرجـــاِء. 

ُب مـــــّنا 
Î
ـــــتطل ــ ــــــِمنا. ٰهــذا َي

%
ا فـــــي عــــــال ÖQقQا َحـــــــق ـــــع½  واقــ

َ
ـــــة ـــــعدالـ ــــــْجعَل الـ

َ
ـــــَعمِل الـــــــبّناِء لـــــكي ن الــــــــيوَم، نـــــحُن َمـــــدعـــــّووَن إلـــــى الـــــــتزاِم الــ

ــــــِة والّســــــــــالِم. عــــــندمــــــا َ�ـــــــعملُ  ــــــعدالـ ــــــنا ُطــــــُرَق الـــــــلِه مــــــن أْجــــــِل الـ
ُ
الــــــَوعــــــَي واالعــــــــــتراَف zـــــــاألْوقـــــــاِت الـــــــتي ال تـــــــكوُن فـــــــيها ُطــــــُرق

ا، بــٰهــذە  ــــــع½ ــــــّوًة. وعــــــندمــــــا َ�ـــــــعمُل الَمســــــــــQحّيون مــ ـــــــــالِم ُتـــــــصبُح ُجــــــهوُدنــــــا أÒـــــــثَر قــ ــــــِة والسَّ ــــــعدالـ ا مــــــن أْجــــــِل الـ الَمســــــــــQحّيون مــــــع½
ـــِم الــــــَيوم. 

%
 يـــرى اآلَخــــــرون فــــينا ُحــــضوَر الَمســـــيح4 فـــي عـــال

ْ
، إذ

ً
ـــQة ـــرئـ  صـــالِتـــنا مـــن أْجـــِل الـــَوحـــدِة مـ

ُ
ـــة ـــِتجاzـ الــــّط©Mــــقِة، ُتــــصبُح اسـ

ـــQِّة،  ـــQاســ �اِت الّســ
Ü
ماِت الـــــــّتقل

ç
ـــل ــ çـــوا َ�ـــــع°شوَن فـــي ظ ـــُثرÛ مـــا زالــ

ç
ــــعQَد نـــوَر الـــّرجـــاء إلـــى ك

ُ
ـــنا، ُ�ـــــمكُننا أْن ن ــ ـــماِل ـــنا وأعــ ـــِلماِتـ مـــن ِخــــالِل �ـ

ا وMَْحــــــمينا مـــن �ـــلِّ  ـــم½ ـــُقّوَة دائــ . الُ®شـــــرى الـــــّساّرُة هـــي أنَّ الــــلَه أمــــيٌن وهـــو َ�ـــــمَنُحنا الــ والـــــَفقر4 االجــــتماعــــّي والـــــــّتمييز4 الـــــــُمَمنَهج4
ــــِم والــــِحقِد والــــُعنِف والــــُمعانــــاة. 

%
ماِت األل

ç
ــــل çما الــذيــَن َ�ــــع°شوَن فــي ظ َّQـــن، وال ســـM©ِه َخــيُر اآلَخـــQهُمنا الــــعمَل ِلــما فــ

8
أذى، وMُـــــل

َصــــــــــــــــالة 

ـــــVونَ 
َ
ــــنا. ســــاِعــــْدنــــا ِلــــكي ن ــــQاِتـ  الــــّرجــــاِء فــــي حـ

ُ
جـــــمة

َ
ــــس�ع. وأضــــــاَءت ن ــ َ̧ ــــ�اع  ــ لماِت إلــــى اّت Üــــَتنا مــــن الـــــــظ ــــَرجـ ، لــــقد أْخـ ــــّربُّ أّيـــــها الــ

ــــميع4  ــــلVوُت الــــــَمحّ�ِة والـــــعدالـــــِة والّســــــــالم. وٰهــVــذا نـــــكوُن نــــوَر الــــّرجــــاِء لَجــ ــــك، َمــ Vوُتـ
%
ــــل ِحــــديــــَن فــــي الـــــِتزاِمـــــنا ِلــــكي َ�ِحــــلَّ َمـ ُمتَّ

ـــــْ»َ�ُعك، 
َ
ــــراَك فـــي حـــQاِتـــنا الــــَيومــــQّة. فــــQما ن

َ
َ,ســــــَتطيَع أْن ن

َ
، ف  بـــQَِدنـــا �ـــا ربُّ

ْ
ـــQأس4 والـــــــَخْي�ة. ُخـــذ ماِت الــ

ç
ـــل ــ çالـــذيـــَن َ�ـــــع°شون فـــي ظ

فِء واألمـــــــاِن.  ك zـــالـــدِّ ـــنا، فــــــQُحQَطنا ُحـــ�ُّ ـ َ̈ ـــل� ْم قـ ـــر4 ســــطُع فـــي مـــا بـــــ�َننا، واْضــ َ̧ ـــَخوَف واالْضــــــــِطراِب. إْجــــَعْل نــــوَرَك  ْع ِمـــّنا الــ ــــ~4
ْ
إن

ــــَدَك فــي َحــQاِتــنا أّيـــها اآلُب وٱالبــــُن والــــّروُح الــــُقُدس. آمــــين.  ــــْعنا إلـــQَك �ــا مــن َتــناَزلــَت ألْجـــــِلنا، فُنمجِّ
َ
إرف

٣٢



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــرابــــــــــــع 

ْغرى" (مـــت ٢: ٦)  ــِت الــــــصُّ
ْ
ْحــُم ... َمــا أن

%
"�ـــا َبــْ°َت ل

ــــفَتِقُر إلــى َشــيء 
َ
ـــنا ال ن

َّ
 أن

َّ
Êغــِم ِمــْن ِصــَغر4 َحْجــــِمنا وُمـــعانـــاِتـــنا، إ َعــلى الــرَّ

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

ســـــــرائـــــــQل  Qٌد عـــــــلى َبـــــــني ا ِّQ٨  ِمـــــــــْنِك َ�خـــــــــُ©ُج لـــــي ســـــــ- -٥أ، ٧ مـــــي ٥: ٢
ُزنـــــــي َشـــــــيٌء  مـــــز ٢٣   الـــــــــــّربُّ راعـــــــــيَّ فـــــــال ُ�ـــــــعو4

ِســــــــها  م وحــــــــار4
ç
áـــــــفوِســـــــ

ُ
-٢٥  اْهـــــــــَتَدْيـــــــــُتُم اآلَن إلـــــــى راعـــــــــي ن z١ـــــط ٢: ٢١

ِغيُر  ـــــــــــــَقِطيُع الـــــــــــــصَّ
8
ـــــــَها ال يُّ æَتـــــــــــَخْف، ا äَ  ٤٠- لـــــو ١٢: ٣٢

تــــــــأّمــــــــل 

ا   َجســــد½
َ

ـــعٍة أَخـــذ ـــتواِضـ ـــذراَء ُمـ حــــشاِء َعــ æــــم. فـــي ا
%
ِمـــن مـــديـــنِة بـــ°َت لحـــَم الــــــّصغيرِة والــــَوضــــQعِة َدخـــَل الــــّربُّ ٱبـــُن الــــلِه إلـــى الــــعال

ـــــا  ـــــقٍل، وَخـــــــميرًة فـــــي َدقـــــــيق، وُشـــــعاع½  فـــــي َحــ
ً
ـــــِة والـــــــــَخفاء. صـــــاَر َحـــــّ�ة ـــــَ®ساطـ ـــــة فـــــي الـ ـــــرMّـ ـــــه الَ®شـ ـــــا، واْخـــــــتاَر َعـــــ°َش َحـــــQاِت ـ ÖMـــــر Èَشـ

ـــارُس نــــفوِســــنا. وعــــلى   َخـــ©َج قـــائـــٌد، هـــو راعـــــينا وَحــ
َ
ــــلمِة أفـــراَتـــة çعاُع األرَض. ِمـــن ظ  ٰهــذا الـــــشُّ

َ
ا ِلَحـــَدقـــاِت ُعــــيوِنــــنا، وَمــــأل ـــغير½ َصــ

ــــــشفينا.  َ̧ ــِم ِلــكي 
%
ا لــــنا، صــاَر الَحــــَمُل الـــذي َحــَمَل َخــطا�ــا الــعال ½Qــوِنــه راعــــ

%
ك

عـــاِة وَمــــِلِك الـــــــُملوك. بـــ°ُت   ِبـــــوالَدِة راعــــي الـــرُّ
ً
ـــظQمة ـــهوذا الـــــــَعظQمِة، صــــاَرت َعــ ـــ�اِط َيــ هـــا بـــين أســ ـــَم، عـــلى ِصـــَغر4 إنَّ بـــ°َت لحــ

، بـــــ°َت 
َ
ـــــِم ُخـــــبَز الـــــــــَحQاة. إنَّ الـــــــــVن°َسة

%
ـــــ°ُت الـــــــــُخبز"، هـــــي رمـــــٌز لــــــــلVن°سِة الــــــتي َتحــــــِمُل ِلـــــلعال ـــــُمها "بــ ـــــتي َ�ــــــعني ٱســ ـــــم، والــ لحــ

ـــَتهم. الـــــُحبوُب  ـــرامــ ـــهم وكــ
َ
عQُف والــــــُمنَهُك والـــــــَمرذوُل مـــáان لحـــَم الــــــَيوم، مـــا داَمــــت zــــاســــِتمرارÛ الـــــَمßاَن الــــذي َ�ِجـــُد فـــQه الـــــضَّ

ُف َتــــصيرُ  ـــتكثَّ ــ ـــاُت الــــتي َت ـــعاعــ ـــّوًة واإلْشــ
ُ
ُل ق

¼
áــــشÀُ 4الَخــــــميرُة الــــتي َتــــذوُب فـــي الـــــّطحين ،

ً
ة

à
ـــل ــ

َ
الــــتي ُتجــــَمُع عـــلى الـــــَبQدر4 َتــــصيُر غ

ـــا.  ا هـــاِد�½ نـــور½

ــــعانــــي الَمســــــــQحّيونَ  ـــــم، ُ�
%
ــــــلطِة فــــي ٰهــذا الـــــعال ــــَجشع4 واســــــــِتغالِل السُّ ــــضارِة الــ ــــِم َحــ çِة وَتــــعاظQّاســـــQــــاِت الّســـــ ــــِطراzــ َوســــَط االْضــ

لم. َمـــع  àـــُعنِف والـــــــظ هم°ش4 وMَــــــع°شوَن فـــي َخـــطر4 الــ ـــرِق األوَســـــــِط، وlَــــــشُعروَن zــــالــــتَّ االْضــــــــِطهاَد، عـــلى ِغــــرار4 آَخـــ©Mـــن فـــي الّشــ
ە   ِلــــــُحضور4

ً
هم َعــــالمــــة

ç
ــــي وMَـــــــجَعل ــــَمراعـ ــــم إلــــى الـ ــــقوُدهـ ســـــيُر أمـــــاَمـــــهم، َ�جــــــمُعهم وMَـ َ̧ ــــ°سوا خـــــائـــــفين، ألنَّ الــــّراعــــي  ــ

%
ه، ل

¼
ــــل ٰهــذا �ــ

ــــــسَمعون  َ̧ ، وِمـــــنُه  ــــدوَن ِمـــــثاَل الـــــّتواُضـــــع4 ــــون إلــــى الَخـــــــميرِة فــــي الــــــــَعجين. فــــي الَمســــــيح4 َ�ِجــ لـ ــــتحوَّ الـــــــُمِحّب. فــــي َوحــــَدِتــــهم َيـ
ـــُهم فـــي آالِمـــــهم َيـــــ»َ�عون 

َ
، ف

ً
ة

Î
ـــل ـــوِنـــهم ِقــ

%
غـــم ِمـــن ك ــــطيعÛ واِحـــــد. عـــلى الـــرَّ

َ
ـــاِت وÙلــــى االّتــــــحاِد فـــي ق ـــِقسامــ َدعــــوًة إلـــى َتخــــّطي االنــ

جــاِء وال َيــــنُقُصهم شــــيء.  ـهـم ثــابــتون فــي الــرَّ ـVـنَّ
Í
، ل

ٌ
ة

à
ـــم. ُهــْم ِقــــل

%
ــَم ِمــن أْجــِل خـــالص4 الـــعال

Î
الَحــــَمَل الـــذي تــأل

َصــــــــــــــــالة 

ــــحقيق  ــ ــــّسعي إلــــى َت ُن روَحـــــَك الــــــــقّدوس. إغـــــِفْر لــــنا ُضــــعَف ُجــــهوِدنــــا فــــي الــ َم الــــــَقطيع4 ُ�حـــــز4
ُ
ــــرذ أّيـــــها الــــّراعــــي الـــــّصالـــــح، إنَّ Àَشــ

ــــَس zــــالــــبرِّ والـــــَقداَســـــةِ  ــــVناuـ ــــيرَعــــوا الـ
َ
ــــون zَخــــــطيئِة االنـــــــــِقسام، ف ــــعترفـ ماَء عــــلى َحَســــِب قــــــلِ�ك، َ�ـ

%
áــــ ــــِطنا ُرعـــــاًة ُحــ إراَدِتــــــــك. أعــ

ــك �ــا ربُّ أْن ُتـــصغَي إلــى َصـــلواِتـــنا. آمــــين. 
ç
ــسأل

َ
Å .كQـــــقودوا إلــى الــَوحــدِة فــــMَو

٣٣



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــخامــــــــــــس 

ُمـــُهم" (مـــت ٢: ٩)  ِق، َيـــَتَقدَّ ـــذي َرأْوُە فــي الَمْشــــــر4
à
ْجــــُم ال "... وÙذا النَّ

بِّ الــَواِحــد  ِبُهـــَدى الـــرَّ

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

ا فـــــي َعـــــــــموٍد ِمـــــْن َســـــــــحاٍب  ـــــــــــهار½
َ
ســـــــــيُر أمـــــــاَمـــــــُهم ن َ̧ بُّ  -١٤: ٤ َوôـــــــــــاَن الـــــــــرَّ خـــــر ١٣: ١٧

ـــــــــــُع َعـــــــــيَنيَّ إلـــــــى الــــــــــــــــــِج�اِل، إلـــــــى َحـــــــQُث َ�ـــــأتـــــي َعـــــْونـــــي 
َ
مـــــز ١٢١   أرف

ــــــوَرُهــــــم 
ُ
ـــــــــــَه َ�ـــــــــVوُن ن

Í
بَّ اإلل -٩   ألنَّ الـــــــــرَّ رؤ ٢٢: ٥

ُمــــــــُهم  ِق َيــــــــَتَقدَّ ْوُە فـــــي الَمْشـــــــــــــر4 æـــــــــِذي َرا
Î
ْجـــــــــــُم ال ا النَّ

َ
-١٠  َوÙذ مـــــت ٢: ٧

تــــــــأّمــــــــل 

Qِل والــــــــّنهار. 
à
ــــل ــــُر عـــــلQه فــــي الــ ه وlَسهــ çــــحَفظ ــ ــه َمــــع َشــــــعِ�ه، َ� ــ

Í
ســـــيُر الـــــّربُّ اإلل َ̧ ُس كــــQَف  ا ُ�ــــخِبُرنــــا الــــــVتاُب الــــــُمقدَّ ا وَتـــــــVرار½ ــــرار½ ِمــ

ــــد 
َ
ــــا أْخـــــرى ق ـ

½
ــــQان ، وأحـ ِجــــُد أنــــــفَسنا مــــْضَطّ©Mــــن إلــــى الـــــتراُجـــــع4

َ
ا: فــــي zَــــعض4 األْحـــــــQاِن ن ا ُمســــــــَتقQم½ ــــم½ ـــــما ال َ�ـــــVوُن الــــّط©Mــــُق دائــ ُرَّ̈

 zــأـــنَّ الـــلـــَه "ال َيـــنـــَعُس وال 
َ
قة ــثـــّ Qاِة، ُ�ــــمـــكُننا الــ ــنـــا فــيـــ ٰهــذە الــــــحـــَ ــيـــرِتـ ــVــن َطــــوــال َمسـ

Í
ـــرــ. ول ودِة فــيـــ َطـــ©ــMــقـــٍ آَخــ طرُّ إلــىـــ الــــعـــَ ـــضـــْ

ُ
ن

ـــــسُقط. 
َ
Åلَّ أقـــداُمـــنا و َيــــــناُم"، ُ�ــحاِفــظç عــــلينا ِلــكي ال َتــز4

ســــَطُع ِمـــن ِخــــالِل األنـــــــQÓاِء الــــُمرَســــلين ِلـــكي ُيـــرِشـــدوا َشـــعَب الــــلهِ  َ̧ لماِت َيــــ�قى نـــوُر الــــّربِّ َمـــــعنا. نــــوُرە  àِك الــــــظ
%
حـــتى فـــي أْحــــل

ـــقٍة أْســـــمى، فـــي ِمـــلِء الــــّزمــــاِن، أرَســــَل الــــلهُ  ــــط©Mـ َ̈ ــــروە zـــالَعهـــِد الــــذي أقـــاَمـــه َمـــــعهم. و
¼
ـــذك فـــي الـــّط©Mـــِق الــــذي َرَســــَمُه أمـــاَمـــهم وMُـ

ــهــQّــِة الــــذي 
Í
ــــم، وMَـــــ,ب�ُع الـــــَحQاِة اإلل

%
ـــميع4 األَمــــــِم، وَمجــــُد الــــلِه فـــي الــــعال ـــّنوُر الـــــهادي ِلَجــ ــــس�َع الَمســـــــيَح. هـــو الــ َ̧ ٱبــــَنُه الــــَوحــــQَد، 

ا zِــَدِمــه.  ا َجــد�ــد½ أقـــاَم َعهـــد½

ا واِضــــــَح  ـــــم½ ، لـــــ°َس دائــ ـــــحاٍد أعــــــمَق فـــــي الَمســـــــــيح4 ــ ، و¨ـــــالـــــتالـــــي إلـــــى اّت ـــــعض4 ــ zَ ـــــعُضنا مـــــَع ــ zَ ،ـــــَق الـــــــُمؤّدَي إلـــــى الــــــَوحــــــَدِةM©إنَّ الـــــّط
 
ُ
 األســـــاســـــQّة

ُ
ســــالــــة ــــنا الــــرِّ ا أْن َتـــــغQَب َعــــن zــــاِل Öــــِل ِجــــد هــ ــــْعِينا الــــــَحثQِث إلــــى zُـــــل�غ4 الــــَوحــــَدِة zـــــأنـــــُفِسنا، ِمــــَن السَّ الـــــَمعاِلـــــم. فــــي َســ

جــــاِء ٰهــذە   الــــرَّ
ُ
ســــالــــة ــــه. ور4 ــــاِتـ ــــِقسامـ ى َعــــن َشــــــعِ�ه، حــــتى فــــي إْخــــفاقــــاِتــــه وفــــي ٱنـ

à
ــــل س، َوهــــي أنَّ الـــــلَه ال َيتَخــ لــــــلVِتاِب الــــــــُمقدَّ

، الـــــــلُه َيهـــــــدي   الــــــــــَمجوس4
ُ
ــــــُرنــــــا ِقــــــّصة

¼
ـــــــßما ُتــــــذك

َ
ە. ف ــــــر4 ــــــأْسـ ــــــِم zـ

%
حســــــــب، zَــــــل وÙلـــــــى الــــــعال

َ
 إلــــــى الَمســــــــــQحّيين ف

ً
ــــــهة °َســـــــت ُمــــــوجَّ

%
ل

ـــم. 
%
جــــِم إلــى الــــَمßاِن الـــذي يــوَجــُد فــQه الَمســــــيُح، نــوُر الـــعال الــــّشعوَب عــلى ٱخــــِتالِف أجـــناِســـها، وMُــرِشــُدهــا ِبـــنور4 النَّ

َك الـــّدعـــوَة إلـــى  ـــدر4 ــ
ُ
ـــهـــي، ون

Í
ـــّطفِل اإلل  الــ

َ
ـــقQقة ـــعيوِن اإل�ــــــماِن َحــ ــ zِ ـــرى

َ
نا ِلـــكي ن

ç
ـــل ە ُيـــؤهِّ ـــنور4 ــ ـــُقُدَس الــــذي ِب ـــّروَح الــ ُيـــرِســـُل الــــلُه الــ

ـــا إلـــى َبــــهاءِ  ـــقوُدنـ ـــَمoســــي وMَـ ماِت والـ
ç
ل àُجـــنا ِمـــَن الــــــظ ـــّروُح َعــــيُنه ُ�خـــر4 ــــس�َع الَمســـــــيح. ٰهــذا الــ َ̧ ـــَحِة �ـــلِّ شـــيٍء فـــي  ـ

%
الـــَوحـــَدِة وُمــــصال

الَمســــيح4 والـــــَحQاِة َمــــعه. 

َصــــــــــــــــالة 

ُف،  ــــــعر4
َ
جــــاَء zــــَك وٱْجـــــــَعلنا ن ــــمِّ فـــــينا الــــرَّ

َ
ــــَم َيْهـــــدي الــــــَمجوَس إلــــى ٱبـــــِنك الـــــَوحـــــQد. ن ــــلَت الّنجــ ــــَقْد أرَســ

%
ــُه اآلب، ل ــ

Í
أّيـــــها الـــــّربُّ اإلل

 ، ـــــ»َبَع إرشـــــــاداِت روِحـــــك الــــــــُقّدوس4
َ
منا أْن ن

¼
ــــل ــــحُن َشــــــعَ�ك. َعــ

َ
ــــلينا ن ــــُر َعــ ــــَك Àَســـــيُر َمـــــعنا وÀَسهــ

َّ
فــــي �ــــلِّ األْوقـــــــاِت واألْزِمـــــــــنة، أن

ــــنا عــــلى روِحـــــك 
َ
ـــــم. إفـــــَتْح ُعــــيون

%
ـــــس�َع الَمســــــيح4 نــــور4 الـــــعال َ̧ لــــك إلــــى َوحــــَدِتــــنا فــــي  َغ zــــٰذ

ç
ــــن�ل ــ

َ
ا، ف ــــ�½ ــــ©Mـ ـ

َ
َمـــــهما zَــــدا لــــنا الــــّط©Mــــُق غ

ــــَمجوس4 فــــي  ــــالـ ا، �ـ ــــا َعـــــــظQم½ ــــرح½
َ
ــــفَ©َح zــــِه ف ــ

َ
ــــه ون

%
ــــَد ل ، فَ,سُجــ ـــــس�َع هــــو ربٌّ َ̧ َف zــــأنَّ  ــــعتر4 ــ

َ
ــــنا ِلــــكي ن ــــماِنـ ْعنا فــــي إ�ـ ــــجِّ ، َشــ الــــــــُقّدوس4

حــــم. 
%
بــ°َت ل

. آمــــين.  ـــس�َع الَمســــــيح4 َ̧ َعَم zٱســـِم ٱبـــِنك  ــك ٰهــذە الــــنِّ
ç
ــسأل

َ
Å

٣٤



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــــــســــــــادس 

ـــه" (مـــت ٢: ١١) 
%
ــعوا َوَسَجــــدوا ل

%
Òــَر

َ
ــِه َمــْ©Mَــَم. ف ْفَل َمــَع أمِّ "َوَجـــــدوا الــــطِّ

بِّ الــواِحــد  اجـــــَتَمُعوا فــي الـــــِع�اَدِة َحــْوَل الـــرَّ

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

َر إلـــــــى الـــــــــلِه  çـــــا ِمـــــْن أْن َيـــــــــنظ
½
َســـــــــــَتَر مـــــوســـــى َوْجـــــــــَهُه َخـــــوف

َ
-٦   ف خـــــر ٣: ١

 Ðـــــــــنا الـــــــــَقديـــــــــَر مـــــز ٨٤   مـــــــا أَحـــــــبَّ َمـــــــَساÒِـــــــَنَك �ـــــا َرَّ̈
هـــــــور4  -١١   َسَجـــــــــــــدوا ِلـــــــــلَحيِّ إلـــــــى أzَـــــــِد الـــــــدُّ رؤ ٤: ٨

ـــــُه 
%
ْوُە َسَجـــــــــــُدوا ل æا َرا ـــــــــمَّ

%
-٢٠  ل مـــــت ٢٨: ١٦

تــــــــأّمــــــــل 

ـــــه. فــــي َحـــــْضرةِ 
%
ــــدوا ل ــــــه، َسجــ ــــَصبيَّ وأمَّ لــــّما وَصــــَل الــــــَمجوُس الـــــقاِدمـــــيَن ِمــــن zــــالِدهــــم الـــــــَ�عQدِة إلــــى بــــ°َت لحــــَم وأzْـــــــَصروا الــ

Qقِة الَمشـــــــَتِعلِة َحـــQُث َســـتَر مـــوســـى 
Î
ــــب. �ـــما َحـــدَث أمــــام الــــــُعل

%
Òـــُر ـــنَخِفُض الـــــعيوُن وَتـــــنَحني الـ ــ ــهــّي َبــــــ�َننا، َت

Í
ٰهــذا االعـــــــِتالن اإلل

ـــشوا  ـــَج�ِل فـــي الَجـــــــلQل، ُدِهــ ـــَموِت عـــلى الــ  الَمســـــيَح الـــقائـــَم ِمـــن الــ
ُ

ا رأى الــــّتالمــــQذ َر إلـــى الـــــلِه. َولــــمَّ çـــا ِمـــْن أْن َيــــنظ
½
َوجــــَهه َخـــوف

. ٰهــذا   والِعْشـــــــروَن أمــــاَم الـــجاِلـــس4 عـــلى الــــــَعرش4
ُ
ــــــعة ماِء، َ�ُخـــرُّ الّشـــــي�ُخ األْرَ̈ ــــه. وفـــي لــــيتورجــــQّا الـــــــسَّ

%
َسجـــــدوا ل

َ
ـــوا، ف ــ ـــَط̈© واْضــ

جود.  ــــِدهــــاُش، الـــذي ُيـــؤّدي إلــى الــــــسُّ
ْ
، َ�ــــعُقُبها االن

ٌ
مــا َ�حـــُدُث فــي َحـــْضرِة الــــلِه: ُرؤMــــة

 َعـــن ُحــــضور4 
ً
ـــنا غـــاِفـــلة

ُ
ـــ�قى ُعـــيون ــ ـــرى، وَت ــ

َ
ـــلَتِفُت دوَن أْن ن ــ

َ
ـــْم ِمـــن َمـــّرٍة ن

%
ا؟ � Öسجــــُد حــــق

َ
Å ـــْدَهـــش؟ هـــْل

ُ
ــــرى؟ هـــْل ن

َ
َهـــْل نـــحُن ن

ـــى أنَّ الــــّربَّ  ,ســ
َ
ـــنا، ون ـــاِتـ  َمـــتاهـــاِت ِخــــالفـ

ّ
Êـــرى إ

َ
ــــظَرتــــنا، ال ن

َ
؟ فـــي ضـــيِق ن

ً
Êـــَر أّو

َ
ـــْم ن

%
ا إْن ل Öسُجــــَد حـــق

َ
Å َف ُ�ـــــمكُننا أْنQـــ

%
ـــله؟ ك الــ

ـــة  ــــ»َبُع قــــوانــــ�َننا الـــخاصَّ
َ
ا مـــا ن ـــثير½ ـــنا، كــ ـــاِئـ ـــبرMـ ـــَ®ِب ِكـ ُك فـــي روحÛ واحــــٍد �ـــقوُدنـــا إلـــى الــــَوحــــَدة. وqِســ ـــتر4 شــ

َ
Å ـــنا ــ

ّ
ا وأن ـــمQع½ َصـــَفَح عـــّنا َجــ

ــــةِ 
%
، وفــــي َشــــرك رzِ Ûــــَدِم الَمســــــــيح4 ــــينا إلــــى ُمـــــشاركـــــِتها كـــــَشعٍب واحـــــٍد ُمـــــبرَّ ِة الـــــتي ُدعــ ــــَمح�َّ ــــالـ ــــيَن zـ وَتــــقالــــQَدنــــا الَ®شـــــرMّـــــة، غــــيَر آِبهــ

ِصنا. 
¼
اإل�ـــــماِن بــــَ°س�َع الَمســــيح4 ُمخــــــل

ـــه اإلÒــــــراَم كــــَشعٍب واِحـــــد. 
%
ـــُنؤّدَي ل ــ ــه ِل ــ

Í
فِل اإلل ـــطِّ ـــحَو الــ

َ
ا ن ـــيَر َمـــع½ ـــُسنا ِلَ,ســ ـــناuـ ـــّروُح الــــــُقُدس، َتـــْدعـــونـــا كـ ـــاٍت ُ�ـــــْحِييها الــ ـــماعـ كَجـ

ــــه 
%
جود ل ُن ِمــــَن "الــــــــسُّ

Î
َحْســــــب، َســــــَ,تمك

َ
ا إلــــى الـــــّربِّ الـــــواِحـــــد. عــــــنَدذاك ف نا َمــــع½

Î
ــــل ، َوôــ Ûــــعض ــ zَ ــــعَضنا إلــــى ــ zَ ــــِة َيهــــديــــنا

َ
روُح الــــّرأف

ـــــدِف َ�ـــــجُب أْن َ�ــــــعِكَس  ـــــَقنا إلـــــى ٰهــذا الَهــ ـــــ©Mـ ة، وَطـ نا فـــــي الــــــلِه هـــــو ُمســـــــُتق�ُل َوْحــــــَدٍة وَمــــــــح�َّ
%
zـــــالـــــّروح4 والـــــــــَحّق". إنَّ ُمســـــــــتقَ�ل

ـــنا واحـــٌد فــي الَمســــــيح. 
ّ
 أن

َ
َحــــقQقة

َصــــــــــــــــالة 

ــــع4 الـــــِغشاَء َعـــن ُعــــيوِنــــنا، 
َ
ـــلنا ِلــــلّت�¨ــــة. ِبـــَرحـــَمِتك ٱْرف ا، فـــأهِّ ص½

¼
ـــَنك ُمخــــــل ـــQُعايـ ـــَ�صَر ِلـ أّيــــها الــــّربُّ الـــــــَحنوُن، لـــَقد َوهــــْ�َت األعـــــمى الــ

ـــلنا أنْ  ــ ـــِة َمــــعاصــــ�نا، أهِّ
َ
غـــِم ِمـــن كـــثاف ِة أْحــــزاِنــــنا، وعــــلى الـــرَّ ـــجَّ

ç
ا. فـــي ل ص½

¼
ــا وُمخـــــــل ــه½

Í
جوِد لـــَك واالعـــــــتراِف zـــَك إل إْهـــِدنـــا إلـــى الـــــسُّ

 
ُ
ْن ِنــــعمة

ç
Vـــلَت ــ

َ
لـــــــين. ف ا، �ـــالـــّتالمـــQِذ األوَّ ا واِحــــــد½ ـــكر½ ا وِفــ ـــد½ ا واِحــ ــــل�½

َ
ك، ق ا ِبَهــــْدي4 نـــــور4 ســــيَر مـــع½

َ
Å ـــِطنا أْن ــــنا. أْعــ ِ̈ ــــل�

ُ
ك ِمـــن �ـــلِّ ق ــــح�َّ

ُ
ن

شهــــَد لــَك أمـــاَم َجـــميع4 الــذيــَن ُهــم ِمــن َحـــوِلـــنا. آمــــين. 
َ
Åو ، ــــَدَك فــي َشــر4كــِة الــــّروح4 الـــــُقُدس4 ـــس�َع المســــيح4 َمــــعنا، ِلُنمجِّ َ̧ ـــنا  رِّ̈

٣٥



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــسابــــــــــــع 

ا" (مـــت ٢: ١١)  Öا َوُمــــر ــــخور½ َ̈ ا َو َهـــ�½
َ
ـــQِه ذ

%
ــQاَســُهْم وأْهــــَدْوا إل

8
Ò æــــَتُحوا ا

َ
ـــمَّ ف

ُ
"ث

ــر4كــة  َعــطا�ــا الشَّ

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

 
ً
بـــــــــــQَحة

َ
 ال ذ

ً
رMـــــــُد طـــــاعـــــة òــــــأنــــــا ا

َ
-٦   ف هـــــو ٦: ١

هـــــــــِلQِل  ْدُخـــــــــــلوا أبـــــــواzَـــــــُه zـــــــــالَحـــــــــمِد، ِد�ـــــــــــاَرُە zـــــــــالتَّ òمـــــز ١٠٠   ا
ْعـــــــــطQَك مـــــا ِعـــــــــْندي  òــــي ا ــــVِــــنِّ

Í
 ِعـــــــــندي وال ذَهـــــــــــٌب، ول

َ
ة -١٠   ال ِفـــــــضَّ اع ٣: ١

ـــــــــلُ�َك 
َ
ـــــــــنُزَك َ�ـــــــــVوُن ق

%
ـــــــــــَحQُث َ�ـــــــــVوُن ك

َ
-٢١  ف مـــــت ٦: ١٩

تــــــــأّمــــــــل 

فِل  ـــــلطَّ ـــــاءوا ِلَ°سجــــــــدوا لــ ، ٰهــــؤالِء الـــــــــُحáماِء، الـــــذيـــــَن جــ ـــــُل zــــــالــــــَمجوس4 ـــــتأمَّ
َ
ـــــَم، َمـــــديـــــنِة الــــــــُخبز، ن حــ

%
ـــــحَو بـــــ°َت ل

َ
ـــــنا ن ـــــيرِتـ فـــــي َمسـ

�اِن والـــــُمّر. 
Ü
هــَب والـــــل

ّ
¨ــوا ِلـــلَمولـــوِد الــــَمِلِك َهــدا�ــاُهــم ِمــَن الــذ ــنوَزهــم َوقــ©َّ

ç
ــــَتحوا ك

َ
الَمســــــيح. ف

ـــَي�Mّــــة، �ـــلُّ  نـ ـــاألمــــور4 الــــدُّ ـــــِشغاالُتـــــنا zـ
ْ
Åوا ، قوس4 ـــيز4 عـــلى الــــَقوانــــين4 والـــــــطُّ ـــّتركـ ـــا الــــخاِطــــىِء فـــي الـ ـــناُدنـ  وِعـ

ُ
ـــنا الــــّتارMــــخQّة ـــاُتـ انــــِقسامـ

ــــعرُف أنَّ 
َ
ـــحُن ن

َ
ـــَدة؟ ن ـــَوحـ ـــا إلـــى ِنــــعَمِة الـ ـــقوَدنـ ـــُينيَر َحـــQاَتـــنا وMَـ ــ ـــي ِل ـــلَمِلِك اآلتــ ــ أنـــا ِل َّQـــماذا َهـــ ــ

َ
. ف تين فـــي األرض4 نا ُمَشـــــ»َّ

%
ـــَعل لـــك َجــ ذٰ

َهــــــب". 
َ
 ِعــــندي وال ذ

َ
ة ـــا: "ال ِفـــضَّ نـ ـــقر4 ـ

َ
ـــُقدَرُتـــه َتــــعَمُل ِمـــن ِخــــالِل ف

َ
ـــ�اِهــــظِة الــــــَثمن، zـــل zــــالــــَعVس، ف الــــلَه ال ُيـــ©Mـــُد َتـــقِدمـــاِتـــنا الـ

ــــه وإلْخـــــَوِتـــــنا وأَخـــــواِتـــــنا فــــي الَمســــــيح4 الــــذيــــَن ٱنـــــــَفَصلنا 
%
ة ل هــــا الــــــَمح�َّ ãــــا ِمــــلو ½̈ ــــل�

ُ
ِة: ق ــــنا الـــــتي َتـــــ,ِ�ُض zـــــالـــــَمح�َّ َ̈ ــــل�

ُ
الـــــّربُّ ُيــــ©Mــــُد ق

غيير.   فــي الــــــتَّ
ً
ا وراِغــــ�ة Öَحــق 

ً
ــا تــاِئــ�ة ½̈ ــل�

ُ
حـــَمة؛ ق ــا َتـــفQُض zِــأْعــماِل الـــرَّ ½̈ ــل�

ُ
َعــــنُهم؛ ق

ـــنا،  ـــِقساَمــ ُب انــ ـــا الــــتي Àُســــ®ِّ  عـــلى الَخــــطا�ـ
ً
ـــا نـــاِدمـــة ½̈ ـــل�

ُ
ُب ق

Î
ـــَتطل ــ جوُد فـــي الــــــِع�اَدِة َي ا. الـــــسُّ Öـــ� ـــَقلَب الــــــَمملوَء ُحــ ـــه ٰهــذا الــ

%
ـــلُنِعدَّ ل ــ

َ
ف

ا فــــــينا  ـــــا وَجـــــ©Mـــــح½
½
ق ـــــشفي �ـــــلَّ مـــــا �ـــــاَن ُمـــــَمزَّ ــ Àَُد و ـــــَضمِّ ــ  هـــــي الــــــتي ُتــــــحيي وُت

ُ
ـــــه. ٰهــذە الـــــّطاعـــــة ـــــُدُمـ خـ

َ
 لـــــلِه الــــــذي ن

ً
ـــــعة ـــــا طـــــاِئ ½̈ ـــــل�

ُ
ق

وَحـــولـــنا. 

ـــــليها  ت َعــ
%
َعَم الــــــتي َحــــــَصل ـــــنِّ ـــــــَ»شاَرُك الــ

َ
ـــــر4كـــــِة فــــــQما ن ــــــْنمو فـــــي الشَّ

َ
ــــــحُن ن

َ
 الــــــَوحــــــَدة. ون

َ
ة َّQلـــــقد َوَهـــــَب الَمســـــــيُح كن°َســـــــَته َعــــــط

ا ِمــّنا zــأنَّ الـــلَه هــو َمـــصَدُر �ــلِّ الـــَعطا�ـــا.  َتــقالــQُدنــا الـــــــُمخَتلفِة، َ�ــــقين½

َصــــــــــــــــالة 

ــــــجيَئك   َمــ
ً

روا َطــــــ�Mــــــ� ذيــــــَن ٱنـــــــــَتظ%
à
ـــــــهور4 ٱبـــــــِنك لــــــل çــــــك فــــــي ظ ــــــذاِت zِ َتQــــــ ــــــقد أْوَحــ

%
ـــــه. ل

Í
كراُن أّيـــــــها اإلل ــــــمُد والَمجــــــــُد والــــــــــشُّ لــــــَك الَحــ

ـــَدتـــها ٱنــــِقسامــــاُتــــنا. 
Î
، وِمـــن آالٍم َول Ûنا ِمـــن أوجــــــاع فُّ

ç
ـــل ــ ـــَك َعـــاِلـــٌم zِـــáلِّ مـــا َ�

ّ
ك، عـــلى َحـــدٍّ َســـــواء. إن ـــْم َ�ـــVونـــوا فـــي انـــــــِتظار4

%
ذيـــَن ل

à
ولـــل

ســـــَت  ـــــدَّ
َ
ـــــَد فــــــيها َوق

%
ـــــَترَت أْن ُتـــــول  الــــــتي اخــ

ُ
، وهـــــو الــــــــَمنَطقة Ûـــــور ـــــدهـ ـــــــرَق األوَســـــــَط فـــــي َتـ ، والشَّ Ûـــــَم فـــــي ِصـــــــراع

%
أنـــــَت َتـــــرى الـــــعال

ـــــنا َوقــــد ٱنـــــــَضَمْمنا إلــــى الــــــَمجوس4 الـــــقاِدمـــــينَ 
َّ
فـــــِتك. إن ــــنا عــــلى َمـــــعر4 ـ

%
ــــقول ــــنا وُعـ َ̈ ــــل�

ُ
ــــك أْن َتـــــفَتَح ق

ç
ــــسأل

َ
Å .ــــك فــــــيها ــــَتْجواِلـ ــــها ِبـ أرَضــ

ـــَنعَملَ  ــ ـــِطنا اإلراَدَة والـــوســـائـــَل ِل ـــنا. أْعــ ـــوِلـ ِة إْخـــَوِتـــنا وأَخــــواِتــــنا ِمـــن َحـ ـــح�َّ ِتك وَمــ ـــحبَّ ـــنا عـــلى َمــ َ̈ ـــل�
ُ
ـــك أْن َتــــفَتَح ق

ç
ـــسأل

َ
Å ،ٍدQـــــعzَ ِمـــن

ــــــر�ــــــاِتــــــك  َ̈  فــــــي مــــــا َبـــــــــ�َننا. إمــــــــَنْحنا َعــــــطا�ــــــاَك و
َ
ــــــر4كــــــة ُز الشَّ ــــــعُضنا إلــــــى zَــــــعضÛ َهــــــدا�ــــــا ُتـــــــعزِّ ــ zَ َم ــــــُنقدِّ ــ

َ
ــــــِمنا ف

%
ــــــْح�Mــــــِل عــــــال عــــــلى َت

. آمــــين.  ـــس�َع الَمســــيح4 الـــذي َ�ـــحQا َوMَــــمِلُك َمــعك وَمــع الــــّروح4 الـــــُقُدس4 َ̧ ْل َصــالَتــنا zٱســـِم ٱبـــِنَك  الـــالُمـــتناِهـــQة. َتـــَق�َّ

٣٦



الــــــــــــــــيــــوم الــــــــــــثامــــــــــــن 

ا آَخــَر إلــى zِـــالِدِهـــم" (مـــت ٢: ١٢)  ـــأَخـــذوا َطــ©Mــق½
َ
"ف

ــِة إلــى ُطــُرِق الـــلِه الَجـــد�ـــَدة 
َ
ُرِق الــَمألــوف ِق الــــطُّ مــا َوراَء َمــــفار4

الــــــــــــــــــقـراءات الــــــــــــــــــبـ�ـ�ـلّـQـة 

ا  ا جــــــد�ــــــد½ ـــــــــ°َت َيـــــــــــهوذا َعهـــــــــد½ َ̈ ســـــــرائـــــــQَل و Q٣٤  وَســــــــتأتــــــــي أّ�ـــــــــاٌم أَعــــــاِهــــــُد فـــــــــيها َبـــــــ°َت ا- إر ٣١: ٣١
ـــــــني ُســـــــُ�َل الـــــــــــــَحQاِة 

ْ
ف مـــــز ١٦   َعـــــــرِّ

 
ً

ـــــــــا وَعـــــــــــق� دوا ُروح½ -٣٢  وَتَجــــــــــــــــــدَّ أف ٤: ٢٠
ماِء والــــــــــــــــــُفَهماِء 

%
áَهـــــــــــْرَت للُ®َســــــــــــــــطاِء مـــــا أْخـــــــــــــَفْيَتُه َعـــــن4 الــــــــــــــــُح ـــــــــــَك أظ8

َّ
-٣٠  ألن مـــــت ١١: ٢٥

تــــــــأّمــــــــل 

نّقل، عـــــندمـــــا جـــــاَءهـــــم  ك والـــــــــتَّ
%
ـــــَفل ، َوُهـــــم الــــــــُحáماُء والـــــــــُخبراُء فـــــي َحـــــركـــــِة الــ ــــــدري مـــــا الــــــذي جـــــاَل فـــــي ِفـــــكر4 الـــــــــَمجوس4

َ
ال ن

ـــهم 
%
ـــّنوَر الــــذي أنــــاَر ل ـVـنَّ الــ

Í
ـــم، ل هـ ـــر4 ـــعوا فـــي َحــــيرٍة ِمـــن أْمـ ــ

َ
ــــهم َوق

َّ
ـــر. ال zـــّد أن ـــُر zـــأْن َ�ـــــعودوا إلـــى zـــالِدهـــم فـــي َطـــ©Mـــٍق آَخــ ـــذيـ حـ التَّ

ــقد ُدعـــوا إلــى َتــــغيير4 ٱّتـــجاِهـــهم. 
%
ا. ل ـــا ُمــــــخَتِلف½

½
ا آَخــَر وÙمـــáان  َطــ©Mــق½

َ
ة ــمَّ

َ
ِتهم أراهــــم أنَّ ث

%
حــــل فــي ر4

ــــم. َوعـــندمـــا Àَُســـدُّ ٰهــذە 
%
ـــليها فـــي َعـــَمِل األشــــــQاِء وفـــي ُمــــقاَر¨ــــِ»نا ِلــــلعال ُرق الــــتي اْعـــَتْدنـــا عــ ديـــن zـــالـــطُّ َّQِجـــُد أنـــــفَسنا َمـــق

َ
ا مـــا ن ـــثير½ كــ

ا ِلـــــكي َتــــــVِشَف لـــــنا أنَّ هــــــناك  ـــــم½  حـــــاِضـــــرٌة دائــ
ُ
ــهــQّــة

Í
 اإلل

ُ
ـــــة ـــــِعناَ�ـ ـــــعِة الَمســـــــــيرة. الـ ـــــُمتاzَـ ـــــ�ِل ِلـ ــ ــــــــ»ساَءُل َعـــــن السُّ

َ
ــــــحاُر ون

َ
ُرُق، ن الــــــــطُّ

ـــــُهنا  ـــــواِجـ ـــــــخَتبُرە عـــــندمـــــا ُتـ
َ
نا ِمـــــن اإلْحــــــــ�اِط الــــــذي ن

ç
َد َعهــــــَدە َمــــــعنا وMَنَ»ِشـــــــــل ـــــنا. الــــــلُه حـــــاضـــــٌر ِلـــــكي ُ�جــــــدِّ ا لــ Öا آَخـــــَر ُمــــــَعد َطـــــ©Mـــــق½

ــــا َجــــد�ــــدةً 
½
ــــديَّ الـــــذي أْعــــطانــــا الـــــــّنوَر، قـــــاِدٌر أْن َ�ِجــــَد لــــنا ُطــــُرق ــــرمـ ـ ــَه السَّ ــ

Í
ــــِثق zــــأنَّ اإلل

َ
ــــلينا فــــقط أْن ن ــــب. عــ ــــَمصاِعــ ــــُق والــ ــــَعوائـ الـ

ـــّروح4  ـــــْنَفتُح عـــلى َعـــمِل الــ
َ
ـــحاَب إرادٍة َصـــاِلـــحٍة ون ــــVوُن أْصــ

َ
ا عـــندمـــا ن ـــم½  دائــ

ٌ
ـــْمVَِنة ـــدُة َمــ ـــد�ـ نا. الــــِ�دا�ــــاُت الَجـ

ç
ُق ُســــــُ�ل

%
عـــندمـــا ُتــــغل

ا َعــــْن ُطــــُرٍق َجــــد�ــــدةٍ  ُع إلــــى الُمســــــــَتق�ِل zَـــــْحث½
Î
ــــــَتطل

َ
ا، ون ِجــــَد فــــQه أنــــــــوار½

َ
ُر إلــــى الــــماضــــي ِلــــكي ن çـــــْنظ

َ
ــــحُن �ــــكناuــــَس ن

َ
. ن الـــــــُقُدس4

نا الَمســـــــيُح 
ç
ســـــــــتقِ�ل َ̧ ا �ـــــما  ـــــعُضنا zَــــــعض½ ــ zَ ســــــــَتق�ُل

َ
Åدٍة و ُننا ِمـــــَن االســـــــــِتمرار4 فـــــي إشـــــاعـــــِة نـــــور4 اإلنــــــــجQِل zَحـــــماَســـــٍة ُمَتجـــــــدِّ

¼
Vُتـــــــَم

ِلَمجـــِد الــــلِه. 

ــــــاِت  ُرقـ ــــــطُّ ٍل َعــــــن األْخــــــــــرى. عــــــلى الـ ــــــَمْعز4 ــــــدُة zــ ــــــواِحـ  الـ
ُ
ــــــمِة الــــــــــُمْعتاَدِة َســـــــاَرِت الَجـــــــماعـــــــاُت الَمســــــــــQحQّة ــــــَقد�ـ ــــــاِت الـ ُرقـ ــــــطُّ عــــــلى الـ

ـــد�ــــدةِ  ُرِق الَجـ ـــطُّ ـــجاُد ٰهــذە الــ ا. إ�ــ ـــع½  الــــَحجِّ مــ
َ
ة

%
حــــل ــــقوَن ر4

َ
ا وMَــــتراف ســــيُر الَمســـــــQحّيوَن َمـــع½ َ̧ ـــدِة الــــتي َ�ـــدعـــونـــا الــــلُه إلــــــْيها،  ـــد�ـ الَجـ

ــقد حــاَن َوقــُت الــّت�¨ــِة والــــُمصالــــَحة. 
%
واُضـــَع والــــّشجاعــــة. ل مييَز والـــتَّ ُب الـــــتَّ

Î
َيــــَتطل

َصــــــــــــــــالة 

ــــد 
َ
ُرَق ق ــــطُّ ــــظنُّ أنَّ �ــــلَّ الــ

َ
ــــنه، وِعــــندمــــا ن ــــلينا الــــــَعودَة مــ ـــــظنُّ أّن َعــ

َ
ا َون ــــد½ ا واِحــ ـــــعرُف إäّ َطــــ©Mــــق½

َ
ــُه الـــــّصاِلـــــُح، ِعــــندمــــا ال ن ــ

Í
أّيـــــها اإلل

ا ِمـــــنْ  ا َجـــــد�ـــــد½ ِجــــــُدك َتــــــفَتُح لـــــنا َطـــــ©Mـــــق½
َ
َدة. ن ــُه الـــــوعـــــوِد الُمَتجــــــــــدِّ

Í
ا. أنـــــَت إل ـــــر½ ـــــاِضـ ا حـ ـــــم½ ِجــــــُدك دائــ

َ
، ن ــــــقُع فـــــي الــــــــQَأس4

َ
ت َون ُســـــدَّ

ـــك 
َ
ُرك ألنَّ ُطـــُرق

ç
ـــشك ــ

َ
Å .ــــــْهَمنا

َ
ـــáَمِتك الــــتي َتــــفوُق ف ُرك ألْجــــِل ِحــ

ç
ـــشك ــ

َ
Å .ـــّطى �ـــلَّ انـــــِتظاراِتـــــنا ــــك َتَتخــ

ّ
ُرك ألن

ç
ـــشك ــ

َ
Å .م

%
ـــــعل

َ
َحـــQُث ال ن

ـــت،  ِجــــُدك أنــ
َ
ا، ن ـــق½ ـــ©Mـ ِجـــْد َطـ

َ
ـــْم ن

%
ـــِطنا ول ـــرائـ ـــّ»ْشنا فـــي َخـ ــ

َ
َصّور. إذا ف ـــفوُق الـــــــتَّ ـــاٍت ال َمحـــــدودًة وَتــ ـــßانـ ــــة َتــــفَتُح أمـــاَمـــنا إْمـ

َ
الــــَخPّق

ــــُقُدس4 أنْ  ــــّروح4 الــ ـــــنا وفــــي َوحـــــَدِة الــ ــــ°س�َع رِّ̈ ــــُل إلـــــQك بــ Óَتِهــ
َ
مــــن دون أْدنـــــى َشـــــّك، َتْهــــديــــنا إلــــى ُطــــُرٍق أفـــــضَل وُســـــُ�ٍل أْســــــمى. ن

ا إلــــQك. آمــــين.  ُتــعQَدنــا دائــــم½

٣٧



ــــــــــــــــــْرِق األْوَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  ـــــــــــــــــناuِـــــــــــــــــس4 الــــــــــــــــشَّ
%
َمـــــْجــــــــــــــــــِلـــــُس ك

ص، 
à
ـــرق األوســـــط مـــن مجـــموعـــة كـــناuـــس تـــــ»شارك اإل�ــــــمان zـــالـــرّب ¸ــــس�ع المســـــيح �ـــإلـــه ومخــــــل ـــف مجــــلس كـــناuـــس الشــ

à
يـــتأل

ــــــرق األدنــــــــى الـــــــذي  ا مــــــن مجـــــــلس كــــــناuــــــس الشــ ا لــــــــلVتاب الــــــــمقّدس وتــــــــقلQد الــــــــــVن°سة. تــــــأّســــــس عــــــاَم ١٩٧٤، مــــــــنÓثق½ طـــــــ�ق½
ـــــهادة مشـــــتركـــــة لــــــــلمنطقة الــــــتي ولـــــد فــــــيها  ـــــتقّدم شــ ـــــس لــ ـــــVناuـ ـــــQّة تجــــــمع بـــــين الـ ـــــسكونـ ـــــه هــــــيئة مـ

ّ
تـــــأّســـــس عـــــام ١٩٦٢. إن

ـــران  ـــرق األوســـــط مـــن إيــ ا �ــــمتّد عـــمل مجــــلس كـــناuـــس الشــ ÖQـــ ـــغرافـ المســـــيح وعــــاش ومــــات وُدفــــن وقــــام مـــن بـــين األمـــــــوات. جـ
ــــا مــــن ثـــــالث عــــائــــالت مســــــQحQّة  ل أســــاس½

Î
áـــــَشÀَ .ــــا ــــط ومـــــصر غــــ©̈½ ــــمتوّسـ ــــر األبــــــQض الـ ــــا، فــــإلــــى ال�حــ

½
 إلــــى الخــــــليج شــــرق

ً
Êــــزو نــ

ـــير الخــــــلقQدونــــــQّة). وعــــاَم ١٩٩٠  ـــQّة (الخــــــلقQدونــــــQّة) واألرثـــــوذكســـــQّة المشــــرقــــQّة (غــ ـــرقـ هــــي: اإلنـــــــجQلQّة واألرثـــــوذكســـــQّة الشـ
ـــحّقق الـــوحـــدة  ـــتها المشــــتركــــة وتــ ـــالـ ـــتؤّدي رسـ ا تجهــــد لــ ـــVناuــــس مـــع½ ـــQكQّة إلـــى المجـــــــلس. وهــــذە الـ ـــولـ ـــßاثـ ـــلة الـ ـــعائـ ـــضّمت الـ انــ

لمجـــد الـــرّب الـــواحـــد. 

الـــرســـالـــة 

ـــــــحقيق وحــــــــدة  ـــــــعمل عـــــــلى تــ ـــــــلموس عـــــــن الـــــــوجـــــــود المســــــــــQحّي فـــــــي الشــــــــــرق، تــــــــáمن رســـــــالـــــــة المجـــــــــلس فـــــــي الــ كـــــــــتعبير مــ
ــــرق األوســــــــط، و¨ــــخاّصــــة فــــي مــــا  ــــس فــــي الشــ ــــVناuـ ــــنظر والـــــمواقـــــف بــــين الـ ــــرؤى ووجــــــهات الــ ــــقارب الــ المســــــــــQحّيين، عــــبر تــ
ـــتعلق zـــالـــمواضـــيع الــــمرتــــ�طة zـــالـــوجـــود المســــــQحّي والـــــــشهادة والــــعالقــــات المســـــــQحQّة - اإلســـــالمـــــQّة. الــــــيوم، وعــــلى وجـــه  يــ

ــــها: 
ّ
الــــــخصوص، ُيـــنظر إلــى رســالــة المجــــلس عــلى أن

ــــز والــــــــتعّصب، وMــــؤّســــس لــــــشهادة مــــوّحــــدة لـــــلرّب الــــقائــــم مــــن بــــين • ــــحواجـ ــــر بــــين الـــــVناuـــــس، الـــــذي يــــ~Mــــل الـ الجســ
ـــرق األوســـــط  ـــVناuــــس فـــي الشــ ـــرق األوســـــط مــــعظم الـ األمـــــــوات. وكهـــــيئة مــــسكونــــQّة، �جــــمع مجــــلس كـــناuـــس الشــ
ــــترك والــــــعمل والــــــــشهادة  م zـــــصوت مشــ

à
ــــل والتحــــــــلQل والـــــــتáل ــــتأّمـ ــــفسح لــــها فــــي الــــــمجال لـــــاللـــــتقاء والـــــــصالة والـ وMــ

ا.  مـــع½

ـــان أخــــرى فـــي الــــــمنطقة و¨ـــخاّصـــة اإلســـــــالم. مجــــلس • ـــ,تمي إلـــى أد�ــ ـــر بـــين المســـــــQحّيين والــــــشعوب الــــتي تــ الجســ
ـــــة والســــــــالم بـــــين  ـــــصداقـ ـــــكذا �ــــــعّمق الـ ــــــراÒــــــة مـــــع المســـــــــلمين، وهــ ـــــرق األوســـــــط �ـــــدعـــــم الـــــــحوار والشَّ كـــــناuـــــس الشــ

الــــشعوب لــما فــQه خــير ال®شـــرMّـــة. 

ـــرق األوســـــط إلـــى أن �ــــكون • ـــرق األوســـــط و¨ـــاقـــي الـــعالـــم المســـــــQحّي. ¸ــــسعى مجــــلس كـــناuـــس الشــ ـــر بـــين الشــ الجســ
الــوســQط بــين كــناuــس الـــــمنطقة وأخـــواتـــهم وÙخـــوتـــهم فــي المســــيح أيــــنما �ــانــوا. 

الــــواقــــع الـــــمسكونـــــّي والتحـــــّد�ـــــات فـــي الّشــــــرق األوســـــــط 

Qّة، فـــإّن مجــــلس كـــناuـــس 
à
ـــQّة الـــــــمعّقدة، والتحــــّد�ــــات الــــعالــــمQّة واإلقــــــــلQمQّة والمحــــــــل ـــQاسـ عـــلى الـــرغـــم مـــن الـــــظروف الــــجيوسـ

ـــرق األوســـــــط. وهـــو يــــتّمم رســــالــــته،  ـــفكر الـــالهـــوتـــّي والــــمسكونــــّي فـــي الشــ ـــرق األوســـــط مــــصّمم عـــلى مـــتاzـــعة تـــع~Mـــز الــ الشــ
ـــــة الــــــمسكونــــــQّة والــــــتواصــــــل واإلعـــــــــالم اإللـــــــVترونـــــــّي. وفـــــي الســـــــQاق عـــــــينه، ¸ــــــشّجع  ـــــثقافـ فـــــي شـــــáل رئـــــــ°س، عـــــبر تـــــع~Mـــــز الـ
ــــQّة  ــــسانــ ــــهودە الـــــمسكونـــــQّة واإلÅــ المجــــــلس عــــلى مـــــــ�ادرات الــــــحوار والســـــــالم الــــــــعادل. إضــــافــــة إلــــى ذلــــك يــــتابــــع المجــــــلس جــ
ــــثقة الـــــتي يـــــنعم  ــــفضل الــ ــــQّة. و¨ــ ــــاســ والـــــتنم�Mّـــــة عــــبر مــــساعــــدة المســـــــــتضعفين لـــــــQحصلوا عــــلى حــــقوقــــهم وحــــاجــــاتــــهم األســ
ـــVناuــــس  ـــتي تـــراôـــمت عـــبر الـــــــسنين، �حــــظى zـــدعـــم الــــمساهــــمات الـــــسخQّة مـــن الـ ـــرق األوســـــــط، والــ بـــها مجــــلس كـــناuـــس الشــ

٣٨



ـــــس zـــــالـــــدور الـــــرئـــــ°س الــــــذي �ــــــقوم zـــــه  ـــــVناuـ األعــــــــضاء ومـــــن الهــــــــيئات الــــــمسكونــــــQّة الــــــعالــــــمQّة األعـــــــــضاء. وMــــــقّر مجــــــلس الـ
ــا مــنه عــلى تــــRبQت الـــVرامـــة اإلÅـــسانـــQّة ورعــا�ــة خــــلQقة الــــله.  ن مــن مــتاzــعة أهــدافــه وتــــــحقQقها حــرص½

à
الشـــر�ـــاء لــكي يــــتمك

ــــلتزم أن  ــــرق األوســــــط بــــتع~Mــــز انـــــــ»شارە الـــــمسكونـــــّي اإلقــــــــلQمّي أمــــر شــــد�ــــد األهــــــــّمQّة، وهــــو مــ إّن قـــــرار مجـــــلس كــــناuــــس الشــ
ـــنب، مـــع شـــر�ـــاء  ا إلـــى جــ ـــة، جــــن�½ ـــمشاركــ ـــQّة. وذلــــك عـــبر الــ ـــدولــ ـــVناuــــس فـــي جــــميع الــــمحافــــل اإلقـــــــلQمQّة والــ ــــسمع صـــوت الـ ُ̧

ـــعمل عـــلى تـــع~Mـــز الـــرســـالـــة  ـــحتضن الـــــتنّ�ع وتــ ــــراÒــــة فـــي الـــــمواطـــــنة"، الــــتي تــ الـــــحوار فـــي مــــــ�ادرات جـــد�ـــدة تــــقوم عـــلى "الشَّ
الـــــــرســـــــولـــــــQّة والـــــــــــشهادة ودور المســـــــــــQحّيين الـــــــــبّناء فـــــــي الـــــــــــمنطقة. تــــــــعّ�د هـــــــذە الـــــــــــم�ادرات الـــــــط©Mـــــــق لـــــــــت�ادل الــــــــثقافــــــــات 

ووجــــهات الــــنظر والــــقQم zــما يــــتجاوز االخــــتالفــــات اإل�ــديــولــوجــQّة والـــعقائـــدّ�ـــة. 

ـــرق األوســـــط تحـــّد�ـــات مـــــختلفة تـــؤثـــر فـــي حـــQاتـــها وشــــهادتــــها الـــــمسكونـــــQّة.  ـــVناuــــس فـــي الشــ ـــك، تـــواجـــه الـ إضـــافـــة إلـــى ذلــ
ـــة  ــ ـــتصادّ� ـــ,Qّة والـــــثقافـــــQّة، وأزمــــاتــــها االقــ ـــديـ ـــخ الـــــــمنطقة، وتـــقالـــQدهـــا الـ ـــة فـــي تـــارMــــ ولــــــلVثير مـــن هـــذە التحــــّد�ــــات جــــذور ضـــا̈ر
ـــيوم التحـــــّدي األّول واألهـــــّم zــــاســــتمرار  ـــر فـــي الـــــــمنطقة. الــ

ّ
ـــQّة الــــتي ال تــــزال تـــؤث ـــQاسـ ـــقوى الــــجيوسـ ـــات الــ ـــراعـ الـــــمتتالـــــQّة، وصـ

ـــــــــعام ١٩٤٨، عـــــــــام الـــــــــــنك�ة الفلســـــــــــــــطي,Qّة، أّدت الــــــــــنزاعــــــــــات  �ــــــــــáمن فـــــــــي الـــــــــوجـــــــــود المســــــــــــQحّي فـــــــــي الـــــــــــــمنطقة. مـــــــــنذ الــ
ـــــبنان والــــــــعراق وÙيـــــــران وســـــورMـــــة  ـــــلدان الـــــــــمنطقة، مـــــثل لــ ـــــختلف zــ ا فـــــي مــ ـــــقود½ واالضـــــــطراzـــــــات الســــــQاســــــQّة الــــــتي دامــــــت عــ
ومـــــــصر، إلـــــى تـــــزا�ـــــد الهجـــــــرة المســــــــــQحQّة، ونــــــتج مـــــن ذلـــــك انـــــــخفاٌض مـــــأســـــوّي فـــــي عـــــدد الــــــمؤمــــــنين وتهـــــد�ـــــٌد الســـــــــتقرار 

الــوجــود المســــــQحّي. 

ــــخ المســــــــQحQّة الــــط�Mــــل فــــي  ــــك، وعـــــلى الــــرغــــم مــــن مــــراحــــل الــــركــــود واالنحــــــــطاط الـــــتي عــــاشــــها الشـــــــرق، شهــــد تــــارMــــ ومــــع ذلــ
ـــ�عض عـــلى تـــراجـــع Åســــ�ة الـــوجـــود المســــــQحّي  ـــز الــ

à
ـــQاء ونــــــهضة. فـــفي حـــين يـــرك ا مـــراحـــل إحــ ـــرق األوســـــط أ�ــــض½ ـــنطقة الشــ مــ

ــــــــQّة الـــــــــتي تـــــــــحيي هــــــــذە  ــــــــروحـ ــــــــر أÒـــــــــثر عــــــــلى جـــــــــودة الـــــــــــشهادة والـــــــــــحQاة الـ ــــــــ�عض اآلخــ ــــــــرق األوســــــــــــط، ¸شـــــــــّدد الــ فــــــــي الشــ
ا ألّن الــــــوجــــــود  ــــــQق½ ــــــا وثــ ـ ــــــ�اط½ ــــــدة عــــــن األخــــــــــرى. لــــــــVّنهما مـــــــرتـــــــ�طتان ارتـ ــــــواحـ ــــــان الـ ــــــعQدتـ الــــــــــــمجتمعات. هــــــاتــــــان الـــــــنظرتـــــــان zـ
ـــــيوم فـــــي  ـــــ°سة فـــــي هـــــذە الــــــــمنطقة الــ ـــــرئـ  فـــــقط إذا خـــــدم رســــــالــــــته. تــــــáمن رســـــالـــــة المســـــــــQحّيين الـ

ً
المســــــــQحّي �ــــــكون فـــــاعـــــ�

ـــناء  ا، و¨ــ ÖQ,ا أم ديــــــ ÖQـــ ا �ـــان ذلـــك أم مــــسكونـ ÖQــــسانــــÅقـــدرتـــهم عـــلى أن ¸شهـــــدوا مـــع شـــر�ـــائـــهم فـــي الــــمواطــــنة لحـــما�ـــة الـــــــتنّ�ع، أإ
الــــقدرة عــلى التحــــّمل وســط التحـــّد�ـــات المشـــتركـــة والــــــمختلفة الـــتي يـــواجـــهونـــها.  

ـــــــرق األوســـــــــط الــــــــدرامــــــــّي. إذ عـــــــرف الــــــــــعقدان  ـــــــخ الشــ ـــــــقرن الـــــــــحادي والعشـــــــــــرون نــــــــقطة تــــــــحّول أخــــــــرى فـــــــي تـــــــارMــــ شهـــــــد الــ
ــة، واقـــترنـــت هــذە zـــانهـــQار أنــــظمة الــــحáم فــي zــــلدان كـــــثيرة. 

ّ
الـــماضـــQان تـــــغييرات عــــمQقة عــلى مســـت�Mـــات الـــــمجتمع �ــاف

ــــــة والهــــــــــáQلQّة االجــــــــتماعــــــــQّة، والــــــــــتغّيرات  ــ ــــــتصادّ� عــــــانــــــت الـــــــــمنطقة الــــــــصراع الـــــــــعسكرّي المســــــــــتمّر، وضـــــــعف الــــــــقدرة االقــ
الــد�ــموغــرافــQّة القســـرMّـــة، وÙهــــمال مــنظومــة الـــــقQَم. 

ـــرق األوســـــــط، فـــي شـــáل عــــميق بهــــذە األزمــــــات والــــصراعــــات الــــتي طـــال  ـــهم، فـــي الشــ ـــهادتــ ـــر حــــضور المســـــــQحّيين وشــ
ّ
 تـــأث

ــــّيين والهــــــــيئات اإلÅـــــسانـــــQّة والـــــتنم�Mّـــــة األخــــــــرى،  ــــمسكونــ ــــاء الــ ــــر�ـ ن جـــــميع الشـ
à
ــــتمك ا zــــات مــــن الـــــــضرورّي أن يــ ½Qــــا، وتــــالــــ ــــُدهـ أَمـ

ــــ»ند  ــــداد المســــــــــQحّيين. Àســ ــــوّي فــــي أعــ ــــمأسـ مــــن فــــهم الســــــQاق الــــراهــــن فــــي شــــáل صــــــحيح، وكــــذلــــك عــــواقــــِب االنــــــــخفاض الـ
ــــحتاج إلـــــQه الشـــــــرق. وحـــــّتى اآلن، لــــم تــــأخــــذ هــــذە  ــــرق األوســــــط إلــــى "تــــــصّور غــــربــــّي" لــــما �ــ ــــQّة فــــي الشــ ̈ـ ــــغ© الـــــتدّخـــــالت الـ
ـــــس  ـــــVناuـ ـــــرق األوســـــــــط. تـــــــ»ساءل الـ ـــــعوب الشــ ـــــس وشــ ـــــVناuـ ـــــهات نـــــظر الـ ـــــاٍف، وجــ الــــــتدّخــــــالت فـــــي الحســـــــــ�ان، فـــــي شـــــáل �ــ
 
ً
ـــ»Qجة ـــرق األوســـــــط. نــ ا عـــن مســـــتق�ل المســـــــQحQّة فـــي الشــ ½Qة وتـــالـــQّحQواألفـــــــراد والــــحكومــــات عـــن جــــدوى الــــــشهادة المســـــــ
ـــــــراÒـــــــة فــــــي  ــــــموذج "الشَّ ــــــها. مــــــا هــــــو نــ ــــــساتـ ــــــؤّسـ لــــــذلــــــك فــــــإّن الجـــــــماعـــــــات المســــــــــQحQّة تـــــــعQد الـــــــــتفكير فــــــي دور الـــــــــVن°سة ومـ
ــــم  ــــعالـ الــــــمواطــــــنة"، لــــــلتنّ�ع والـــــتعا¸ـــــش مــــع المســــــــلمين والــــــــيهود، الـــــذي �ـــــمكن أن �ــــقّدمــــه المســــــــQحّيون إلــــى الـــــــمنطقة والـ
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ــــادٍل  ــــّدٍد وعــ ــــبناء شــــرق أوســـــط متجــ ــــرق األوســــــط لــ ــــلس كــــناuــــس الشــ ــــدور الــــــنبوّي الــــــَمنوط zمجــ ا، مــــا هــــو الــ ــــمع؟ وأخــــــــير½ أجــ
وســــلمّي؟ 

مــــواجــــهة التحـــــّد�ـــــات 

ــــماذج مــــتنوعــــة ومـــــــختلفة عــــن عـــــمله عــــلى  ــــرق األوســــــط نــ ــــات، وضــــع مجـــــلس كــــناuــــس الشــ ــــّد�ــ zـــــغQة مــــواجــــهة هــــذە التحــ
الــــشáل الـــتالـــي: 

ـــــّي قــــــادر عـــــلى تـــــح�Mـــــل خـــــدمـــــته المشــــــتركــــــة، وذلــــــك عـــــبر • ـــــوتـ ـــــحقيق تجــــــّدد ك,ســــــّي والهـ �جهــــــد المجـــــــلس فـــــي تــ
ال»شـــد�ـــد عــلى دور الشــــ�اب الـــــحيوّي، الـــذي �ــعوقــه الــــظلم االجـــتماعـــّي والــــعنف الهـــــّدام. 

ــــل االجـــــتماعـــــي واإلنــــــترنــــــت، مــــا �ــــغ©Mــــــهم • ــــتواصـ ــــهها الشــــــ�اب تــــ~Mــــد مــــن حــــّدتــــها وســــائــــل الـ ــــواجـ الـــــصع�¨ـــــات الـــــتي يـ
وMـــدفـــعهم إلــى الـــــ»ساؤل عــن مســــتق�ل حــQاتــهم فــي الــــــمنطقة. 

ــــعة الـــــــنطاق. • ــــواسـ ــــش والـــــضQافـــــة والـــــــتنّ�ع الــــديــــنّي فــــي مــــواجــــهة الــــــــوالءات الـ ̧ـ ــــتعا ــــماذج مــــوجــــودة عــــن الـ تــــوســــيع نــ
ـــQاuــــسة  ا إلـــى االســــتجاzــــة لـــــمعضلة الــــالجــــئين الـ ـــرق األوســـــط جـــاهـــد½ فـــي هـــذا الـــــصدد، ¸ــــسعى مجــــلس كـــناuـــس الشــ
ـــVثر مـــن الــــعامــــلين فـــي الـــــــمنازل. �ــــعمل مجــــلس كـــناuـــس  فـــي الـــــــمنطقة، وتـــــلبQة احــــتQاجــــات الــــمهاجــــ©Mــــن، مـــثل الــ
ــــقلق zــــخاّصــــة حـــــQال  ا عــــلى اســـــــتعادة ســـــالٍم عـــــادٍل وقــــاzــــٍل لــــــلحQاة للجـــــــميع. وlـــــــساورە الــ ــــرق األوســــــط أ�ـــــض½ الشــ
ــــقدس  ــــئين الفلســــــــــطي,ّيين، واســــــــتمرار طــــرد الفلســــــــــطي,ّيين الــــــ�طيء مــــن الــ جـ

ّ
ــــ� ــــادٍل لـ عــــدم وجـــــود حــــلٍّ دائـــــٍم وعــ

ـــحاء  ـــختلف أنــ ــــQّة، واســـــــتمرار الــــــتهم°ش والـــــــتمييز ضـــّد الفلســـــــــطي,ّيين فـــي الــــــ�لدان األخـــــرى فـــي مــ والـــــضّفة الــــغ̈©
ــــة والـــــــحقوق والــــــفرص لـــــشعب أصـــــ°ب zــــصدمــــة  ــــVرامـ ــــة تحــــّط مــــن قــــدر الـ ــــعادلـ الــــــــمنطقة. هــــذە الـــــمعامـــــلة غــــير الـ
ـــلس كـــناuـــس  ـــعة لمجــ ـــتاzـ ـــرة خـــدمـــات الــــالجــــئين الفلســـــــــطي,ّيين الـ ا فـــإّن دائــ ½Qمـــن جــــّراء الـــــنزوح َطــــوال ســـــنوات. وتـــالـــ

الشــــرق األوســــط ال تـــزال ثــابــتة فــي مــوقــفها أÒـــثر مــن أّي وقــٍت مـــضى. 

ـــــرق األوســـــــط كهــــــــيئة، عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن �ـــــلّ  ـــــس عـــــلى الـــــــحفاظ عـــــلى مجــــــلس كـــــناuـــــس الشــ ـــــVناuـ ـــــاء الـ صـــــّمم مــــــعظم رؤســ
ـــادة  ـــّيين المســـــــQحّيين والــــVناuــــس وقــ ـــمة الــــتي يــــواجــــهها، مـــما شــــّجعه عـــلى االســـــــتمرار عـــبر دعـــم الــــالهــــوتـ ـــقائـ التحــــّد�ــــات الـ
ـــعمل والــــــصالة مـــن  ـــكهم، وعــــلى مـــواصـــلة الــ ـــماســ الــــــمجتمع فـــي الــــــمنطقة لـــــجهودە فـــي تـــع~Mـــز الـــــتoزر بـــين المســـــــQحّيين وتــ

أجــل أن ¸ســـطع نــور المســــيح أÒـــثر فــأÒــثر فــي الشــــرق. 

٤٠



ـــــــيـــــــن  ـــــــــــــــــــــالِة ِمـــــــــــــْن أْجـــــــــــــــــــِل َوْحــــــــــــــــــــــــــَدِة الـــــــَمـــــــســــــــــــــــــQـــــــحـــــــيِّ أْســــــــــــــــــبـــــــــــــــ�ُع الــــــــــــــــــصَّ

مــــواضــــيع الــــــــسنوات ١٩٦٨-٢٠٢٢ 

ـــلس  ـــعة لمجــ ـــتاzـ ـــظام الـ ـــمان ونــ ـــب�ع الـــــّصالة مـــن أجـــل الــــوحــــدة، zــــالــــّتعاون بـــين لــــجنة إ�ــ مـــنذ ســـنة ١٩٦٨، َ�ــــصُدُر كــــتQّب أســ
ا مـــن ســـنة ١٩٧٥، ُتـــَعدُّ الـــــّنصوص بــــناء عـــلى  ـــدء½ ـــVناuــــس الــــعالــــمي، والمجــــــلس الـــــَحبري لـــَتع~Mـــز الـــوحـــدة المســــــــQحQة. و¨ــ الـ

ي، �ــّل ســنة فــي zــلد مـــــختلف. 
à
مشــــروع �ــقترحــه فــ©Mــٌق مــسكونــي محــــل

ا ِلَمْجِدِە (أف ١: ١٤)١٩٦٨ َمْدح½

s الُحّ©Mّة (غل ٥: ١٣) ١٩٦٩ Qُدعيُتم ا
^ روما (إ�طالQا).

_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

نحُن ُمعاوناِن u (١كور ٣: ٩) ١٩٧٠
^ جمهورMة ألمانQا االتحاد�ة.

_̀ ^ دير نQدرألَت°ش 
_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

 الّروح4 الُقُدس (٢كور ١٣: ١٣) ١٩٧١
ُ
كة َrو� ...

^ zاري (إ�طالQا).
_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

 َجد�دًة (يو ١٣: ٣٤) ١٩٧٢
ً
أْعطáQم َوصQّة

^ جنQف (س�slا).
_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

^ (لو ١١: ١) ١٩٧٣
à

vَص
ُ
ْمنا أْن ن

¼
�ا َرّب، َعل

^ إس�انQا.
_̀ ^ دير مون»sات 

_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

٢: ١-١٣) ١٩٧٤ ^
_̀ ب ( س�َع الَمسيَح ُهو الرَّ َ̧ ُف �لُّ ِلساٍن zأنَّ  4

َ wْع�Mَو
^ جنQف (س�slا).

_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

^ الَمسيح َتحَت رأسÛ واحٍد (أف ١: ٣-١٠) ١٩٧٥
_̀ ٍء  ^

rx َّإرادُة اآلب: أْن َ�جَمَع �ل
^ جنQف (س�slا).

_̀ ي  tوُعقَد االجتماع التحض� ،ŝا wٌق أوس�M©وَع الّنص ف rsأعدَّ م

ه (١يو ٣: ٢) ١٩٧٦
%
نا َسنكوُن ِمْثل

ّ
ن æعلُم ا

َ
ن

^ روما (إ�طالQا).
_̀ ّي  tاراي°ب، وُعقَد االجتماع التحض�ßس الuوَع الّنص مؤتمُر كنا rsأعدَّ م

ُب (رو ٥: ١-٥) ١٩٧٧ ِّQجاُء ال ُ�خ الرَّ
^ جـــــنQف 

_̀ ّي  tة، وُعـــــقَد االجـــــتماع التحض�Qخـــــضّم الحـــــرِب األهـــــل ^
_̀ ^ لـــــبنان، 

_̀ وَع الـــــّنص فـــــ©Mـــــٌق  rsأعـــــدَّ م
(س�slا). َ©¨اء (أف ٢: ١٣-٢٢) ١٩٧٨

ُ
ْسُتم zَْعُد غ

%
ل
َ
ف

ا). wل�áإن) ِwِشس�Åما ^
_̀  ّ ^

_yٌق مسكوM©وَع الّنص ف rsأعدَّ م

َد ُهللا (z١ط ٤: ٧-١١) ١٩٧٩ ا ح}w َيَتَمجَّ ْخُدُموا zَعُضáم zَعض½ òا
^ جنQف (س�slا).

_̀ ي  tوُعقَد االجتماع التحض� ، _ t|رجنت ïäا ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

Vوُتك (مت ٦: ١٠) ١٩٨٠
%
ِت َمل

}
ِلQا

 ^
_̀ ي  tوُعــقَد االجــتماع التحض� ،(ا االتــحاد�ــةQــة ألــمانــMجــمهور) _ t|بــرل ^

_̀  ^
_yــٌق مــسكوM©وَع الــّنص فــ rsأعــدَّ م

مQالنو (إ�طالQا).

٤١



روٌح واِحٌد – َمواهُب َعد�َدة - َجَسٌد واِحد (١كور ١٢: ٣ب-١٣) ١٩٨١
^ جـــنQف 

_̀ ي  tة، وُعـــقَد االجـــتماع التحض�Qك tالـــوال�ـــات المتحـــدة األم� ^
_̀ وَع الـــّنص آzـــاُء غـــ©Mـــمور،  rsأعـــدَّ م

(س�slا).

َحبَّ َمَساÒَِنَك، �ا َربَّ الُقّوات (مز ٨٤) ١٩٨٢ æما ا
^ مQالنو (إ�طالQا).

_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Q,كي ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

م (١يو ١: ١-٤) ١٩٨٣
%
س�ُع الَمسيُح - َحQاُة الَعال َ̧

^ - بوسسQه (س�slا). t{سلين ^
_̀ ي  tإيرلندا، وُعقَد االجتماع التحض� ^

_̀  ^
_yٌق مسكوM©وَع الّنص ف rsأعدَّ م

نا (١كور ٢: ٢؛ كو ١: ٢٠) ١٩٨٤ َمْدُعّووَن إs الَوْحَدِة zَِصلQِب َرِّ̈
^ البندقQّة (إ�طالQا).

_̀ ي  tُعقَد االجتماع التحض�

ِمَن الَموِت إs الَحQاِة َمَع الَمسيح (اف ٢: ٤-٧) ١٩٨٥
^ غراÅشان (س�slا).

_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�áجاما� ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ا (اع ١: ٦-٨) ١٩٨٦ وَن ŝ ُشهود½
ُ
وَتVون

^ يوغوسالڤQا.
_̀ ي  tوُعقَد االجتماع التحض� ،(اQ,سلوڤي) اQيوغوسالڤ ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

 َجد�َدة (٢كور ٥: ١٧-٦: ٤) ١٩٨٧
ٌ
ِحدوَن zالَمسيح4 - َخلQَقة ُمتَّ

ە (فرÅسا). ^ ِتز4
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض� wل�áإن ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

^ الَخوَف (١يو ٤: ١٨) ١٩٨٨
 ِهللا َتْن�_

ُ
ة َمح�َّ

ولو (إ�طالQا). ^ بي�_
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qإ�طال ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

^ المسيح (رو ١٢: ٥-٦أ) ١٩٨٩
_̀ بناء الجماعة: جسٌد واحٌد 

ا). wل�áدج (إنM©ب v̂Mو ^
_̀ ي  tكندا، وُعقَد االجتماع التحض� ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

َم (يو ١٧) ١٩٩٠
%
ا... ِل̂� ُيؤِمَن الَعال ُهم َواحد½

Ü
ِلVQَونوا �ل

^ مدرMد (إس�انQا).
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qإس�ان ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

َمم (مز ١١؛ رو ١٥: ٥-١٣) ١٩٩١ ãäا َجميَع ا� ، ̂� الّربَّ َس�ِّ
^ روتـ,بورغ عv الـفولـدا (جـمهورMّـة ألـمانـQا 

_̀ ي  tا، وُعـقَد االجـتماع التحض�Qألـمانـ ^
_̀ وَع الـّنص فـ©Mـٌق  rsأعـدَّ م

االتحاد�ة).

َهبوا... وها أنا َمَعßم (مت ٢٨: ١٦-٢٠) ١٩٩٢
ْ
ذ Qا

^ بروج (zلجáQا).
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�áQلجz ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

_ (غل ٥: ٢٢-٢٣) ١٩٩٣ t|حيQَمُر الّروح ِلَوْحَدِة الَمس
َ
ث

ي zالقرب من زورMــــخ (س�slا). tوُعقَد االجتماع التحض� ، tزائ� ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ْفٌس واِحَدٌة (اع ٤: ٢٣-٣٧) ١٩٩٤
َ
لٌب َواِحٌد ون

َ
َوôاَن ِلُجْمهور4 الذيَن آَمنوا، ق

^ دzلن (جمهورMة إيرلندا).
_̀ ي  tإيرلندا، وُعقَد االجتماع التحض� ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

^ َما َب�َننا (يو ١٥: ١-١٧) ١٩٩٥
_̀ ^ ِهللا، و

_̀  
ٌ
اÒة َ r� :اQِكيُنوِن

ا). wل�áستول (إنl©ب ^
_̀ ي  tإ�ماٌن ونظام، وُعقَد االجتماع التحض� 

ُ
وَع الّنص لجنة rsت م أعدَّ

قَرُعُه (رؤ ٣: ١٤-٢٢) ١٩٩٦ æال�اِب ا vنا واِقٌف ع æها ا
تغال). ^ لشبونة (ال��

_̀ ي  tتغال، وُعقَد االجتماع التحض� ^ ال��
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

حوا َمَع هللا (٢كور ٥: ٢٠) ١٩٩٧
%
م zٱسِم الَمسيح: َتصال

ç
ßل

æ
سا

َ
Å

^ ستوكهولم (الس�Mد).
_̀ ي  tوُعقَد االجتماع التحض� ،ŝالشما ^

_yوَع الّنص المجلُس المسكو rsأعدَّ م

٤٢



^ ُضعِفنا (رو ٨: ١٤-٢٧) ١٩٩٨
_̀ فالّروُح َ�عُضُدنا 

^ zارlس (فرÅسا).
_̀ ي  tسا، وُعقَد االجتماع التحض�Åفر ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ا له (رؤ ٢١: ١-٧) ١٩٩٩ ½̈ فُهَو َسَ°ْسكُن َمَعُهم، َوُهْم V�َونوَن ُشع�
^ إ�طالQا.

_̀ ^ َدير بوزي 
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�M _ tمال� ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

^ الَمسيح (أف ١: ٣-١٤) ٢٠٠٠
_̀ نا 

%
Òاَرz َت�اَرَك ُهللا... الذي

^ إ�طالQا.
_̀ ^ مزار ال ڤرنا 

_̀ ي  tوسط، وُعقَد االجتماع التحض�ïäق ا ّrsس الuوَع الّنص مجلُس كنا rsأعدَّ م

أنا الّط©Mق والَحّق والَحQاة (يو ١٤: ١-٦) ٢٠٠١
^ ڤولßان (رومانQا).

_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qرومان ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

نَّ َيْ,ب�َع الَحQاِة ِعنَدك (مز ٣٦: ٥-٩) ٢٠٠٢ ïä
وَع الــّنص مجــلُس الــمؤتــمرات األســقفQّة األورو¨ــQّة ومــؤتــمُر الــVناuــس األورو¨ــQة، وُعــقَد االجــتماع  rsأعــدَّ م

ي قرب أوغسبورغ (جمهورMة ألمانQا االتحاد�ة). tالتحض�

^ آنQٍة ِمن َخَزف (٢كور ٤: ٤-١٨) ٢٠٠٣
_̀  َ_ _�

%
Vْحِمُل ٰهذا ال

َ
ن

^ لوس رو¨يوس (إس�انQا).
_̀ ّي  tوُعقَد االجتماع التحض� ، _ t|ُس األرجنتuوَع الّنص كنا rsت م أعدَّ

م (يو ١٤: ٢٣-٣١) ٢٠٠٤
ç
áQْعط òَسال̂� ا

^ zالرمو (إ�طالQا).
_̀ ي  tوُعقَد االجتماع التحض� ،(اMسور) حلب ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ن°َسة (١كور ٣: ١-٢٣) ٢٠٠٥
%
Vُد ِللQالَمسيُح، األساُس الَوح

^ (سلوڤاQÒا). t{ستانl©ب ^
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�QÒسلوڤا ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

^ َوَسِطِهم (مت ١٨: ١٨-٢٠) ٢٠٠٦
_̀ ُهناَك أÒوُن 

َ
 zِٱْس̂�، ف

ٌ
الثة

َ
َحيُثما ٱْجَتَمَع ٱثناِن أو ث

َ
ف

وس - ِ�لدار (إيرلندا). ^ بروس��
_̀ ي  tإيرلندا، وُعقَد االجتماع التحض� ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

مون (مر ٧: ٣١-٣٧) ٢٠٠٧
Î
سَمعون، والُخرَس َيتáل َ̧ مَّ  ه َ�ْجَعُل الصُّ

ّ
إن

َ
ف

ج (فرÅسا). tفاڤ� ^
_̀ ي  tة، وُعقَد االجتماع التحض� َّQ¨ا الجن�QقM©أف ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

4 ٱنِقطاع (À١س ٥: (١٢أ) ١٣ب-١٨) ٢٠٠٨ tَغ�z وا
à
َصل

^ غــــــ©Mــــــمور - 
_̀ ي  tة، وُعــــــقَد االجــــــتماع التحض�Qك tالــــــوال�ــــــات المتحــــــدة األم� ^

_̀ وَع الــــــّنص فــــــ©Mــــــٌق  rsأعــــــدَّ م
كQة). tسون (الوال�ات المتحدة األم�lغار

^ َ�ِدَك (حز ٣٧: ١٥-٢٨) ٢٠٠٩
_̀ اِن واِحدًة  tَتص�

َ
ف

^ مرسQلQا (فرÅسا).
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Mكور ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

لك (لو ٢٤: ٤٨) ٢٠١٠ نُتم ُشهوٌد عv ذٰ æوا
^ غالسكو (اسكوتلندا).

_̀ ي  tاسكوتلندا، وُعقَد االجتماع التحض� ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

، والّصلوات (اع ٢: ٤٢) ٢٠١١ 4 _ 4sْ الُخ��
%
_َ عv َتعلQِم الّرُسِل، والُمشاَرÒِة، وك t|انوا ُمواِظبôَو

^ صQدنا�ا (سورMا).
_̀ ي  tم، وُعقَد االجتماع التحض�Qأورشل ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

س�َع الَمسيح (١كور ١٥: ٥١-٥٨) ٢٠١٢ َ̧ نا  ُل zَِفْضِل ٱنِتصار4 رِّ̈ َجمQُعنا َسَ,َتَحوَّ
^ ڤرصوڤQا (بولونQا).

_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qبولون ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ّب؟ (̂� ٦: ٦-٨) ٢٠١٣ ُم إs الرَّ َتَقدَّ æماذا اzِ
^ بنغالور (الهند).

_̀ ي  tالهند، وُعقَد االجتماع التحض� ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

َهْل َتَجّزاæ الَمسيح؟ (١كور ١: ١-١٧) ٢٠١٤
َ
ف

Mال (كندا). wمون� ^
_̀ ي  tكندا، وُعقَد االجتماع التحض� ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

٤٣



َب (يو ٤: ٧) ٢٠١٥ َ ْ r�ïä ^ س�ُع: أْعطي}_ َ̧ ها 
%
قاَل ل

َ
ف

ازMل). ^ ساو zاولو (ال��
_̀ ي  tل، وُعقَد االجتماع التحض�Mاز ^ ال��

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ّب (z١ط ٢: ٩) ٢٠١٦ َضاِل الرَّ
ْ
وا zِأف ِلُتْخ��ِ

^ رMغا (التفQا).
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qالتف ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

َحة (٢كور ٥: ١٤-٢٠) ٢٠١٧ 
%
 الَمسيح4 َتْدعونا إs الُمصال

ُ
ة ح. َمَح�َّ

%
َتصال

َ
أْن ن

غ (ألمانQا). ^ ڤي»ن��
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qألمان ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ة (خر ١٥: ٦) ٢٠١٨ _ُّ zالُقوَّ َ wَمش�َئُتَك �ا َرّب، َتع�
^ ناساو (البهاماس).

_̀ ي  tاراي°ب، وُعقَد االجتماع التحض�ßال ^
_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

َء ِسوى الَعدل (تث ١٦: ١٨-٢٠) ٢٠١٩ ^
َ rx سَ� َوراَء الَعْدِل، والÀَ

^ جاÒرتا (أندون°سQا).
_̀ ي  tا، وُعقَد االجتماع التحض�Qاندون°س ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ا (اع ٢٨: ٢) ٢٠٢٠ ا ناِدر½ ها َعطف½
ç
نا أْهل

%
 وأظَهَر ل

ط (مالطا). َ̈ ^ ال©َّ
_̀ ي  tمالطا، وُعقَد االجتماع التحض� ^

_̀ وَع الّنص ف©Mٌق  rsأعدَّ م

ا (يو ١٥: ٥-٩) ٢٠٢١ tث�
%
ا ك َمر½

َ
َتْحِملوا ث

َ
^ ف w{

^ َمَحبَّ
_̀ أثÓُتوا 

^ أروز (س�slا).
_̀ ي  tة، وُعقَد االجتماع التحض�Qشان الّره�انÅغرا 

ُ
وَع الّنص جماعة rsت م أعدَّ

ُه (مت ٢: ١-١٢) ٢٠٢٢
%
ِجْئنا ِلَ,ْسُجَد ل

َ
4ق، ف

ْ rsالَم ^
_̀ ْجَمُه 

َ
َرأْينا ن

نت. wي ع�� اإلن� tق األوسط، وُعقَد االجتماع التحض� ّrsس الuوَع الّنص مجلُس كنا rsأعدَّ م

٤٤



الِة ِمـــْن أْجــــِل َوحـــــَدِة الَمســــــــــQحّيين  ســـــب�ع4 الـــــــصَّ òـــــــخ4 اMَزة فـــي َتـــار zَــــْعُض الَمَحــــــــّطات الــــــــَ�ار4

 sحوا
١٧٤٠

ة، وَهــدُف رســالــتها إحــQاء اإل�ــمان  َّQا الــّشمال� tــطها عــالقــاٌت مــع أم� ة تــ̈© َّQخــمس�ن 
ٌ
^ اســكوتــلندا حــركــة

_̀ Åــشأت 
وتتضّمن صلوات من أجل �ّل الVناuس ومعها.

_ الّشامل، من أجل حلول الروح".١٨٢٠  t|حيQاّتحاد المس ^
_̀ rsÅ القّس جا�مس هالدان س»يوارت "نصائح 

اح "صالة من أجل الوحدة".١٨٤٠ wاق�z ،ة َّQة الرومانQّكQاثولßال sوهو مهتًدى إ ،s,تقّدم القّس إغناطيوس سب

^ مـــقّدمـــة مـــقّرراتـــه، عv أهـــّمQة الـــّصالة مـــن ١٨٦٧
_̀ ^ المـــ�ث، 

_̀ ـــد الـــمؤتـــمر األول لـــألســـاقـــفة األنـــáلáQان الـــمنعقد 
à
Òأ

أجل الوحدة.

^ إطار عQد العن�ة.١٨٩٤
_̀ شّجع ال�اzا الوون الثالث عrs عv ممارسة "أسبوعQة" الصالة من أجل الوحدة 

أول احتفال zـ "أسبوعQة وحدة الVن°سة" zم�ادرة األب پول واÀسون.١٩٠٨

حات ألسبوعQة الصالة من أجل الوحدة المسQحQة".١٩٢٦ wمق�" َ rsÅ ت حركة إ�مان ونظام rا�z

١٩٣٥ vة" عQحQاء "األســـب�ع الـــعال̂� لـــلّصالة مـــن أجـــل الـــوحـــدة المســـQحـــíبـــ �̂Åه الـــفرQنـــادى األب پـــول كـــورتـــ�
^ ي©Mدها". w{دها المسيح، و¨الطرق الM©ي ^ w{ن للصالة "من أجل الوحدة ال األساس المتضمِّ

^ لــيون (فــرÅــسا) ولــجنة "إ�ــمان ونــظام" الــتاzــعة لمجــلس الــVناuــس ١٩٥٨
_̀ zــا�r �ــلٌّ مــن مــركــز "وحــدة مســQحQة" 

العال̂� التعاوَن عv تحض�t الّنصوص ألسب�ع الوحدة.

ا بــتالوة صــالة المســيح ١٩٦٤ _ مــع½ t|ــرك أثــ�ناغــوراس األول مجتمَعM©ــا بــولــس الــسادس والــ�طzم، قــام الــ�اQأورشــل ^
_̀

ا" (يو ١٧). لQكونوا zأجمعهم واحد½
َ
"ف

١٩٦٤ vة، وشـّجع عQّأّن الـصالة ̂� روح الحـركـة الـمسكونـ vة عQالـمسكونـ ^
_̀  ^

_yالـثا ^
_yاáQشـّدد قـرار المجـمع الڤاتـ
ام إحQاء أسب�ع الصالة. _ wال�

ا لـجنة "إ�ـمان ونـظام" الـتاzـعة لمجـلس الـVناuـس الـعال̂� وأمـانـة الs لـتع~Mـر الـوحـدة المسـQحQة ١٩٦٦ ÖQـدأت رسـمz
ك عv إعـداد نـصوص أسـب�ع  wـالـعمل المشـ�z [ةQحQـز الـوحـدة المسـM~ي لـتع ا zـالمجـلس الح�� [الـمعروفـة راهـن½

الصالة.

ا "إ�ــمان ونــظام" وأمــانــة الs لــتع~Mــز الــوحــدة ١٩٦٨ ^ أعــّدتــها مــع½ w{أول اســتعمال رس̂� لــنصوص أســب�ع الــصالة ال
المسQحQة.

. وأول مــن قــام بهــذە الــمهمة ١٩٧٥ ^
à

vمحــ ^
_yــٌق مــسكوM©إعــدادهــا فــ ^

_̀ َع  َ r� أول اســتعمال لــنصوص أســب�ع الــصالة
وع االّوŝ لسنة ١٩٧٥. rsا أعّد الم ÖQال wا أوس� �ان ف©Mق½

ـــط ١٩٨٨ Mا الـــذي يـــ̈© _ tمـــال� ^
_̀  �̂Qة لـــالتـــحاد المســـQخـــدمـــة الـــصالة االفـــتتاحـــ ^

_̀ اعـــُتمدت نـــصوص أســـب�ع الـــصالة 
^ هذا ال�لد.

_̀ ى  ��Vة الQحQالمجموعات المس

_ مـن جـمعQة الشـ�ان المسـQحQة YMCA وجـمعQة ١٩٩٤ t|¨الـذي أعـدَّ الـنص لـسنة ١٩٩٦ مـندو ŝـق الـدوM©ضـّم الـف
.YWCA ةQحQات المسzالشا

_ لـجنة إ�ـمان ونـظام ٢٠٠٤ t|كـة ب wـقة مشـ�M©أسـب�ع الـصالة وطـ�اعـته بـَ,َسق واحـد و¨ـط rsÅ vاتـفاق ع sالـوصـول إ
ي لتع~Mز الوحدة المسQحQة (الVن°سة الßاثولQكQة). (مجلس الVناuس العال̂�) والمجلس الح��

االحـــتفال zـــالـــذكـــرى الـــمئ�Mـــة ألســـب�ع الـــصالة مـــن أجـــل الـــوحـــدة المســـQحQة. (فـــساzـــقتها، أســـبوعـــQّة وحـــدة ٢٠٠٨
الVن°سة، �عود االحتفال األول بها إs سنة ١٩٠٨).

٢٠١٧ ^
_̀ بهــدف إبــراز الــذكــرى الــمئ�Mــة الــخامــسة لــإلصــالح، أعــّد نــصوص أســب�ع الــصالة ســنة ٢٠١٧ مســQحيون 

ألمانQا.

٤٥



َصـــــــــــــــــالة ِمـــــــــْن أْجـــــــــــــِل َوحـــــــــــــــــَدِة الــــَمــــســــــــــــــــــQــــحــــّيــــيــــن 

ــــــــــــــــــســـــــــ�ع،  َ̧ بُّ  ــــــــــــــــــهـا الــــــــــــــــــرَّ أيُّ

ـــــــــــــ�اِلـــــــــــــَك َعـــــــــــــلى الــــــــــــــــــَمـــــوِت ِمـــــــــْن أْجــــــــــــــــــِلـــــــنـــــــا، 
ْ
ِـة إق

%
ــــــــــــــــــQْـل

%
�ـــــــــا َمـــــــــْن فـــــــــي ل

ا،  َك zِــــــــــــــــأْجــــــــــــــــَمِعِهم واِحـــــــــــــــــــــــــــــــد½
ُ

ْي َ�ــــــــــــــــــVـوَن َتــــــــــــــــالمــــــــــــــــQذ
%
ْـQـَت ِلـــــــــــــك

Î
َصــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــَت ِفــــــــــــــــــQـــــِه، 
ْ
ـــــــــــــما أنَّ اآلَب فـــــــــــــQَك َوأن

%
�

ــــــــــــــــــِقـــــســـــاِمــــــــــــــــــنـــــا. 
ْ
ـــــــــــــَم ِالن

Î
ـــــــــــــَتأل

َ
ــــــــــــــــِ»نا َون

َ
ــــــــــــــــــْشـُعَـر zِــــــــــــــــــَعَـدِم أمــــــــــــــــان

َ
Å ـــنـــا أْن

8
إْجــــــــــــــــــَعـــل

َف َحــــــــــــــــــقـــــQـــــَقـــــَتـــــنـــــا،  ــــــــــــــــــَنـــْعـــر4
َ
ـــــــــا ف

½
أْعــــــــــــــــــِطـــنـــا ِصـــــــــْدق

ـُمُـن فــــــــــــــــــيـنـا ِمـــــــــْن الُمــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــاالٍة َوَرMْــــــــــــــــــَ�ـــــــــــــة، 
8
ßا مـــــــــا َ�ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَنـــْطـــَ©َح َعـــــــــــــنَّ

َ
 ف

ً
َوَشـــــــــــــجاَعـــــــــــــة

َوِمـــــــــــــْن َعــــــــــــــــــداٍء ُمــــــــــــــــــَتـــــــــَ�ـــــــــاَدل. 

ـنـا ِفــــــــــــــــــQـــــَك، 
Ü
ــــــــــــــــــل

ç
ــــــــــــــــــْجــَتــِمــَع �

َ
َواْمــــــــــــــــــَنـــــْحـــــنـــــا �ـــــــــا َربُّ أْن ن

 Ûــــــــــــــــــِقـــــطـــــاع
ْ
ــــــــــــــــــواُهـــــــــــــــــــنا zِـــــــــــــال ان

ْ
ـــــــــــــنا َوأف ُ̈ ـــــــــــــل�

ُ
ــــــــــــــــــُتــْصــِعــَد ق

َ
ف

َصـــــــــــالَتـــــــــــك ِمـــــــــْن أْجـــــــــــــِل َوْحــــــــــــــــــَدِة الــــــَمــــــســــــــــــــــــQــــــحــــــّيــــــيــــــن، 

ــــــــــــــــُ�ِل الــــــــــــــــــتـي ُتـــــــــــــ©Mـــــــــــــد.  ــــــــــــــــالسُّ ِ̈ ـــــــــــــَت َو
ْ
ـــــــــــــما ُتـــــــــ©Mـــــــــُدهـــــــــا أن

%
�

ـــة، 
%
 الــــــــــــــــــßـــاِمــــــــــــــــــل

ُ
ـــة ــــــــــــــــــهـا الــــــــــــــــــَمـــَحـــ�َّ ـــَنـــِجــــــــــــــــــْد ِفـــــــــــــQَك أيُّ

8
َول

ــــــــــــــــــذي َ�ــــــــــــــــــقـوُد إلـــــــــــــى الــــــــــــــــــَوْحــــــــــــــــــَدة، 
à
©Mـــــــــــــَق ال الـــــــــــــطَّ

ـــــــــَك. آمــــــــــــــــــيـــــــــن. ـــِتـــَك َوَحــــــــــــــــــقِّ اَعـــــــــــــِة ِلــــــــــــــــــَمـــَحـــبَّ فـــــــــي الـــــــــــــطَّ

٤٦


