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إرشـــــــــــــــــــــــادات فـــــــي تـــــــــــــــــنظ5م أســـــــــــــــــبBع الــــــــــــــــــّصـــالة مـــــــن أجــــــــــل الــــــــــوحــــــــــدة الــمــســــــــــــــــــ5ــحــ5ّــة 

الــــــxحث عـــن الــــوحــــدة طـــــوال الــــــّسنة 

رضــــــــ5ّة، تــــقُع الــــــفترُة الـــــّتقل5دoّـــــة الـــــــُمخّصصة لــــــلّصالة مــــن أجــــل الــــوحــــدة المســــــــ5ح5ّة 
َ
ــــlرة األ ــــي مــــن الــ ــــّشمالـ ــــنصف الـ فــــي الــ

ـــــغط5ة األoّـــــــام الــــــتي  ـــــخ پـــــول وا©ــــــــسون، عـــــام 1908، بهــــــدف تــ ــ ـــــّتارbـــ ـــــترح هـــــذا الـ ـــــي يـــــنايـــــر. اقــ ـــــثانـ بـــــين 18 و 25 ®ـــــانـــــون الـ
ـــنصف الــــجنوبــــي مـــن  ـــزّي. أّمـــا فـــي الــ ـــذا االخـــــــت5ار إذا مــــعًنى َرمــ ـــقّد±ــــس بـــولـــس، فلهــ تــــفصل بـــين عــــ5َدي الـــقّد±ـــس �ــــطرس والـ
ـــا أخــــرى لــــالحــــتفال �ـــأســـبBع  ـــُس أoـــام³ ـــlناkـ ـــطلة، فـــــتختار الـ رضـــــــ5ّة، حـــ5ُث شهـــر ®ـــانـــون الـــثانـــييـــنايـــر هـــو مـــوســـم عــ

َ
ـــlرة األ الــ

ـــخ رمــــزيّ  ا تـــارbــــ ـــظام عـــام 1926)، وهـــو أoــــض³ ـــمان ونــ  إoــ
ُ
ـــته حـــركـــة ـــترحـ ـــناًء عـــلى مـــا اقـ ، (بــ

ً
ـــث¶ الــــــّصالة، حـــول عـــ5د الــــــعنصرة مــ

�ـــال·ســـxة إلــى وحـــدة الــــــlن�سة. 

مـــع ُمـــراعـــاة تـــلك الــــمرونــــة، نـــدعـــو إلـــى اســــــتعمال هـــذە الـــــّنصوص َطــــوال الـــــّسنة، لــــــلّتعبير عـــن درجــــة الّشـــركـــة الــــتي وصــــلت 
ا مــن أجــل تــلك الــوحــدة الـــ¼امـــلة الـــتي يــ�bــدهــا المســـــيح.  إلــــيها الـــlناkـــُس، والـــــّصالِة مــع³

تــــــكي5ف الـــــــّنصوص 

ـــ·xغي أن  ـــْدر الـــــُممكن بهــــدف اســــتعمالــــها محـــــل5ّا. فـــي هـــذا الـــــّصدد، يــ
َ
ــــها ســـــ�تك5ّف ق

ّ
م هـــذە الـــــّنصوُص عـــلى أســــاس أن ُتــــقدَّ

ــــ¿ّل. ِمـــَن الُمســـــــَتحَسن أن 
À
5ّة وكـــذلـــك اإلطـــــاُر االجــــتماعــــي والــــّثقافــــي ®

Á
ـــ5ّة المحــــــل ـــليتورجــ تـــؤخـــذ فـــي الحســــــxان الــــممارســــاُت الــ

ـــــ5ّة عـــــلى اســــــــتعداٍد لـــــــلق5ام �ـــــــعمل5ّة  ـــــسكونـ ـــــيئاٌت مـ ـــــصورة مــــــسكونــــــ5ّة. فـــــي �ـــــعض األمــــــاÇــــــن، هــــــناك هــ ُف �ــ يـــــتّم هـــــذا الـــــــتك5ُّ
ا إل`ـــــــشاِء ِمـــــثل هـــــذە  ـــــكي5ف هـــــذە الـــــــّنصوص حـــــافـــــز³  إلـــــى تــ

ُ
ـــــرى، نـــــأمـــــل أن تــــــكون الـــــحاجـــــة ـــــlنة أخــ ف هــــــذە. وفـــــي أْمــ الـــــــتك5ُّ

الهــــــيئات. 

اســــــــتعمال نـــــصوص صـــــالة أســــــبBع الــــوحــــدة 

ــــة، oُــــــمكُنها • ــــَتركـ ــــدة مشـ ا �ـ "أســــــبBع الـــــــّصالة" فــــي خــــدمــــٍة واحــ ــــحتفل مــــع³ ــــس والجـــــماعـــــات المســــــــ5ح5ّة الـــــتي تــ ــــlناkـ إّن الـ
اعــــتماَد "خــدمــة الــــّصالة الــــمسكونــــ5ّة" الـــمتوافـــرة فــي هــذا الـــــlت5ّب. 

َج نــــصوَص "أســـــبBع الــــــّصالة" فـــي ِخـــدَمـــتها الـــخاّصـــة الــــعادoّــــة. • Ìـــَس والجــــماعــــات المســـــــ5ح5ّة أْن ُتــــدر ـــlناkـ ا الـ oــــمكن أoــــض³
ــــــــِة الـــــــــــّصلوات  ــــــــموعـ ــــــــ5ة"، ومجـ ــــــــثمانــ ــــــــصوص أخـــــــــرى مــــــــن "خــــــــدمــــــــة الــــــــــّصالة الــــــــــمسكونــــــــــ5ّة"، و"األoــــــــــــام الــ ــــــــلواٌت ونــ صــ

ـــها وتــــــكي5ُفها حَســَب الـــحاجـــة. 
P
ا اســـتعمال

³
اإلضـــافـــ5ّة، oُـــمكُن إذ

ـــــ5ّة َطــــــوال األســـــــــبBع، oُـــــــمكُنها أْن ©ســـــــَتعين �ِخـــــدمـــــة • ـــــيومـ ـــــها الـ ـــــتفاالتــ الجــــــماعــــــات الــــــتي تــــــ�بع "أســـــــبBع الــــــــّصالة" فـــــي احــ
"األoـــــام الــــثمانــــ5ة". 

الــــّراغــــبون فـــي مـــتا�ـــعة دراســـــاٍت بـــــxyل5ّة حـــول مـــوضـــBع "أســـــبBع الـــــــّصالة"، oـــــمكنهم االنـــــــطالق مـــن الـــــّنصوص الـــــــبxyل5ّة •
ــــفترة  ــــ5ّة حــــول هــــذە الــــــّنصوص oـــــمكُن أن ُتـــــخَتم �ــ ــــيومـ ــــشات الـ ــــمناقــ ــــ5ة". والــ ــــثمانــ والـــــّتأّمـــــالت الـــــمقتَرحـــــة فــــي "األoـــــــام الــ

صـــالة وتــــضّرع. 

ــــه فــــي شــــركــــٍة مــــع •
ّ
صوص فــــي تــــركــــيز نــــ5ّاتــــه وصـــــلواتـــــه. وَســــــ5َدرك أن ا، قــــد ©ــــساعــــدە هــــذە الــــــنُّ َمــــن يــــ�bــــد الــــــّصالة مـــــــنفرد³

ى أÇـــثر الــوحــدُة الــــــمنظورة لــــlن�سة المســـــيح. 
Á
ون حــول الــعالــم كــي تتجــــل

Á
آخــ�bــن oــــصل
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الــــــــــــــــــّنــــص الــــــــــــــــــبـــــyـــــxـــــلـــــي لــــــــــــــــــســنــة 2023 

اشــــــع5ا 1: 18-12 

م؟ ال َتـــــــــــدوُســـــــــــوا َبــــــــــــــْيتي َ�ـــــــــــْعَد الـــــــــــــــــــَيـوِم. 
P
ِلـــــــــــَك ِمـــــــــــــــــن¿ ُب ذٰ

P
حـــــــــــيَن َتـــــــــــــــــــجـيـئـوَن لـــــــــــــــَتعxُدونـــــــــــــــي، َمــــــــْن oَــــــــــــــطل

 ِعــــــــــــــــــندي. َشــــــــــَعاِئــــــــــرُ 
ٌ
م َمــــــــــــــــــِعيxَة

P
َ�ـــــــــــــائـــــــــــــِح¿

َ
 ذ

ُ
ــــــــــــَرائــــــــــــَحة

َ
، ف ـــــــــــــــيَّ

À
ِة ال َتــــــــــــــــــــِجـيـئـوا إل

À
ُم الـــــــــــــxَاِطـــــــــــــل

P
َوِ�ـــــــــــــَتقِدَمـــــــــــــاِتـــــــــــــ¿

م 
P
طــــــــــــــــــيُق َمــــــــــــــــواِســــــــــــــــَم¼

P
طـــــــــــــــــــــــ5ــُقــهــا، وال أ

P
ـالِة ال أ ْعــــــــــــــــَوُة إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــصَّ ـــــــــــــــــــــــÒــِت، َوالــــــــــــــــدَّ هـــــــــــــــــــــرÌ والــسَّ َرأسÌ الشَّ

يَّ 
À
ْفســــــــــــــــــــــي. َصـــــــــــــــــــاَرت ِثـــــــــــــــــــْقÓً َعــــــــــــــــل

َ
َهــــــــــــــــْتها ن Ìــــــــــــــــر

À
ـــــــــــــــــــم ك

P
Õــــــــــــــــم َوأْعـــــــــــــــــــ5َاُد

P
®Ìـم. ُرؤوُس ُشــــــــــــــــهور

P
وٱحــــــــــــــــــــــــِتـفـاالِتــــــــــــــــــــــــ¿

م، َوØْن أÇـــــــــــَثْرُتـــــــــــم 
P
ـالِة أْحــــــــــــــُجُب َعــــــــــــــْيَنيَّ َعـــــــــــــــــن¿ م ِلـــــــــــــــــــلـصَّ

P
ـــــــــــــــها. إذا Ùََســـــــــــــــــْطُتم أoْـــــــــــدoَـــــــــــ¼

À
َوَســـــــــــــــــئْمُت ٱْحـــــــــــــــِتمال

ـــــــــــــــــــُروا  ــِســـــــــــــــــــلـــوا َوَتــطــهَّ ــَ�ـ ٱغـ
َ
َمــــــــــــاِء. ف م َمـــــــــــــــــــْمـلـوَءٌة ِمــــــــَن الــــــــــــدِّ

P
م، ألنَّ أoْـــــــــــِدoَـــــــــــ¼

P
ــــــــــــــ¼

À
َعـــــــــــاِء ال أْســـــــــــــــــَتِمُع ل ِمــــــــَن الـــــــــــدُّ

ـُمـوا اإلْحــــــــــــــــــــــَســــانَ 
U
وا َعـــــــــــنÌ اإلَســـــــــــــــــــــــــــــاءِة. َتــــــــــــــــــــــَعـل ــــــــــــــــــــفُّ

P
Çم ِمـــــــــــْن أَمـــــــــــــــــاِم َعـــــــــــــــــْيَنيَّ َو

P
َوأزbــــــــــــــــــــــلــــوا َشـــــــــــرَّ أْعـــــــــــــــَماِلـــــــــــــــ¼

ـــــــِة. 
À
ــــــــــــــــــِصــُفــوا الــــــــــــــــــَيـ�ـ5ـَم َوَحــــــــــاُمــــــــــوا َعـــــــنÌ األرَمــــــــــــــــــل

ْ
ِغــــــــــــــــــيـُثـوا ٱلــــــــــــــــــَمــظــلــوَم َوأن

À
ــُبــوا ٱلــــــــــــــــــَعـْدَل. أ

P
َوٱْطــــــــــــــــــل

ِهـــــــــــَي َتــــــــــــــ5َÜْضُّ 
َ
، ف Ìوِن الــــــــــــِقرِمــــــــــــز

À
ـــــــــم ِ�ــــــــــــــل

P
Õـــــــــاoَــــــــْت َخـــــــــطا

َ
ــــــــــــَتعاَتــــــــــــُب. إْن ®ــــــــان

َ
ـــــــــــوا اآلَن ن

À
: َتـــــــــــَعال بُّ َوbَـــــــــــــــــُقوُل الـــــــــــــــــرَّ

وِف.  ِهــــــــــَي َتـــــــــــــِصيُر َبــــــــــــــــ5ْضاَء ®ـــــــــــالـــــــــــصُّ
َ
، ف

ً
ـــــــْت َحــــــــــــــــْمراَء غــــــــــاِمــــــــــَقة

َ
لج. َوØْن ®ـــــــان ®ـــــــــــالـــــــــــثَّ
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بوا الــــــــــَعدلَ 
+
 واطــــــــــــــل

َ
موا اإلحــــــــــــــسان

5
ــــــــــــَعل

َ
ت

(اشــــــــع5ا 1: 17) 

مـــــقدمـــــة 

ـــع. ®ـــان هـــذا فـــي  ـــ5خا وهــــوشـ ا لـــعامـــوس ومــ ـــقرن الـــثامـــن قـــxل الــــــم5الد و®ــــان مـــعاصـــر³ ـــهوذا خــــالل الــ ـــ·xّأ فـــي يــ ـــع5ا وتــ عـــاش اشــ
ــــ5ل وbــــــــــهوذا، ÙِســـــÒب ضــــعف "الـــــــِقوى الــــــــعظمى"  ــــرائـ نــــهاoــــة فـــــترِة نـــــجاحá اقـــــــتصادّي كـــــبير واســــــــتقرارá ســــ5اســــّي ِلــــ¼لٍّ مــــن إسـ
ـــظلُم واالجـــــــحاف والـــــــتفاوت فـــي  ا فــــترة تفّشــــى فــــيها الــ ـــك، فـــقْد ®ـــانـــت أoــــض³ ـــوقــــت، أي مـــصر وآشــــــور. ومـــع ذلــ فـــي ذلـــك الـ

®ـــلتا الــــــــمملlَتين. 

ا عـــلى الــــــتقادم والـــذ�ـــائـــح  ـــله، مـــرتـــكز³ ـــالـ ـــxادة وتـــــعبيرá شــــ¿لّي عـــن اإلoــــــمان �ـ ـــطقوس عــ ®ـــما شهــــدت هـــذە الـــــفترة نـــمّو الـــديـــن كــ
ـــــن مـــــن ســــــخاء  ـــــتف5ديــ ا المســ ـــــراف الـــــــــlهنة، الـــــذيـــــن ®ـــــانـــــوا أoــــــض³ فـــــي الهـــــــــ5¿ل. ®ـــــان الـــــديـــــن الـــــرســـــمي والطقســــــــي تـــــحت اشــ
 
ُ
ــــزت الســــــلطة

Á
ــــقصر الــــــملكي والهــــــــ5¿ل، تــــرك ــــقرب الـــــجغرافـــــي والـــــترا�ـــــط الــــــــمتxادل بــــين الــ ــــÒب الــ األغــــــــن5اء واألقــــــbBــــــاء. وâســ

ــــئك  ــــَملك والـــــــlهنة الــــذيــــن لــــم oــــدافــــع أّي مــــــنهم، فــــي مـــــعظم هــــذە الــــــــحقxة، عــــن أولــ والـــــــنفوذ Ùـــــش¿ل شــــxه ®ــــامــــل عــــلى الــ
ـــــتكّرر عـــــبر الـــــــتارbـــــــــــخ)، ®ـــــان  ـــــظلم واالســـــــــــ�xداد. فـــــي الـــــــنظرة الـــــعامـــــة لــــــذاك الـــــزمـــــان (الـــــــتي تــ الـــــذيـــــن ®ـــــانـــــوا oـــــعانـــــون مـــــن الــ
األغـــــــن5اء وأولـــــئك الـــذيـــن قـــّدمـــوا الـــــlثير مـــن الــــقرابــــين oُــــــعتبرون صـــالـــحين ومــــxاَرÇــــين مـــن الـــــله، فـــي حـــين أّن الــــــفقراء الـــذيـــن 
ا مـــــا تـــــّم ©ـــــشbBـــــه ســــــمعة  ³xـــــَعنهم الـــــــله. غـــــالـــــ ــ

À
ـــــرار ل ــــــهم أشــ

ّ
ـــــيهم عـــــلى أن لـــــم oـــــكن �ــــــمقدورهــــــم تـــــقدoـــــم الـــــذ�ـــــائـــــح، ®ـــــان ُيــــــنظر إلــ

الـــــفقراء ÙســـÒب عــدم قــدرتــهم االقــــتصادoــــة عــلى الـــمشاركـــة الـــ¼امـــلة فــي طـــقوس الـــــعxادة فــي الهــــــ5¿ل. 

ـــــxج5ل  ـــــxدال مـــــن تــ ـــــهوذا لـــــــحق5قة وْضــــــــعهم. فــ ـــــقاظ وعـــــي شـــــعب يــ فـــــي هـــــذا الســـــــ5اق ®ـــــانـــــت ®ــــــلمة اشــــــــع5ا، حــــــاول فــــــيها إoــ
ــــــظلُم  ــــــى. أّدى الــ ــــــعالـ ــــــتقّيح وانـــــــــتهاٌك لـــــــلمقّدســـــــات أمـــــــام الـــــــله تـ ــــــه ُجــــــ�ٌح ُمــ

ّ
ــــــع5ا أن ــــــه بــــــركــــــة، رأى اشــ

ّ
ــــــذاك عــــــلى أن الــــــتدّيــــــن آنــ

ــــع5ا تـــــنّدد �ــــالــــُبنى الســـــ5اســـــ5ّة واالجــــــتماعــــــ5ّة والـــــديـــــ·5ّة و�ـــــالـــــِنفاق فــــي  واالجــــــــحاف إلــــى ال�شـــــــرذم واالنــــــــــقسام. فـــــــنبوءات اشــ
 
ً

تــقـدoــمـ الــذـ�ــاـئــحـ فــيـ ظــلـ قــمـع الــــــفـقراء. فــهـو يـــرفــعـ الــــصـوت �ـــقـوٍة بـــوجــهـ الــــقـادة الــفـاِســدـيــنـ وِلــصـالــحـ المحـــــرومــــيـن، جــاـعــ¶
اســـاس الـــِبّر والــــعدل فــي الـــله وحــــدە. 

ـــع5ا كـــنّص  ـــلنبي اشــ ـــفصل األول لــ ـــة مـــَن الــ ـــlناkــــس فـــي مــــين�سوتــــا هـــذە اآلoــ ـــعمل الـــــمعّين مـــن ِقـــxل مجــــلس الـ ـــتار فـــ�bـــق الــ اخــ
موا اإلحـــــــــــساَن واطـــــــــــلبوا الـــــــــــعدَل. أغــــــــــيثوا الـــــــــــمظلوَم وأنـــــــــــِصفوا الــــــــــي�5َم وحــــــــامــــــــوا عــــــــن 

Á
ــــــــحورّي ألســــــــــبBع الــــــــــــصالة: "تــــــــــــَعل ِمــ

األرمــــــلة" (1: 17). 

ــــُمنا 
À
ا، فــــي ®ــــل وقــــت وفــــي جـــــميع مــــــجاالت الــــــــح5اة. وهــــا هــــو عــــال ــــع5ا أّن الـــــله oـــــطلب الـــــِبّر والـــــعدالـــــة مــــّنا جـــــــم5ع³ م اشــ

Á
عــــل

ــــدة  ــــوحـ ــــبّر والـ  والــ
ُ
ــــة ــــعدالـ ــــع5ا فــــي َوْعــــــظه. تـــــ·بع الـ ــــدة، تحــــّدoــــات االنــــــــقسام الـــــتي واَجــــــَهها اشــ ــــدoـ ــــيوم oــــــعكس، مــــن نـــــواحá عـ الــ

ــــعِضنا  ــــع الـــــلُه مــــّنا أن نـــــكون مــــع �ــ
ّ
ــــّنا، وهــــي فــــي صـــــم5م مــــاهــــ5ة الـــــلِه وكـــــ5ف يــــتوق مــــن مـــــحxة الـــــله الـــــــعم5قة لــــ¼ّل واحـــــٍد مــ

ـــ5ٍة جـــدoـــدة " مـــن ®ـــّل أّمـــة وقـــــب5لة وشــــعب وِلــــــسان" (رؤ 9 :7) oـــدعـــونـــا إلـــى الســـــالم  ـــسانـ ̀ـ الــــــxعض. إّن الـــــتزام الــــلِه �َخــــلِق إ
والـــوحـــدة الـــتي طــالــما أرادهــــا الـــله فــي الخــــــل5قة. 

ـــائــــح¿م  ـــّي، فـــرائـــحة ذ�ـ ـــلة ال َتـــــجيئوا إلــ ـــxاطـ ـــن5فة - "و�ــــتقدمــــاتــــ¿م الـ ـــذاك ®ـــانـــت عــ ق �ـــالـــتدّيـــن آنــ
Á
ـــتعل ـــنبي فـــي مـــا يــ إّن لــــهجة الــ

ـــطتم أoـــدoـــ¿م لـــــلّصالة أحــــجُب عــــيَنّي عــــن¿م (اآليـــــــتان 13، 15). و�ــــعد تـــوجـــ5ه هـــذە الــــت�Bــــ5خات  ـــعيxة عـــــندي… إذا Ùَســ َمــ

5



ـــا لهــــذە اآلثـــــــام. oـــأمـــُر شـــعَب الــــله أن "اغَ�ِســـــــلوا وَتطّهــــــروا  ـــع5ا عـــالج³ ا مـــا هـــو الخــــــطأ، oــــقّدم اشــ ـــشّخص³ ـــدة الـــــــلهجة، مــ ـــدoـ الشـ
ــــّفوا عــن اإلســــــاءة" (اآلoـــــة 16). 

P
وأزbـــــلوا شــّر أعـــمالـــ¼م مــن أمـــام عـــيَنّي وك

ــــناس �ـــــامـــــت5ازات عــــلى حـــــساب  ــــتمّر الـــــــتمييُز والــــــــطغ5ان فــــي الــــــظهور عــــندمــــا ©ســــتأثــــر مجــــموعــــة أو فــــئة مــــن الــ والــــــــيوم، ±ســ
ـــعّينا عـــلى اآلخــــــر. وعـــندمـــا  ا" مــ ـــات تــــمّيُز أو تـــرفـــع "عـــــــنصر³ ـــمارسـ ـــطيئة الــــعنصرbّــــة فـــي مــــــعتقدات أو مـ ى خــ

Á
ـــل 1اآلخــــ�bــــن. تتجــ

ـــــه يـــــــتجاوز الــــــعالقــــــات بـــــين األفــــــــراد إلـــــى 
ّ
ـــــــــلطة، فـــــإن ـــــا �ــــــاخــــــتالالٍت فـــــي السُّ ـــــا أو مـــــدعـــــوم³ ³�Bــــــكون الـــــــتحّيز الــــــــعنصرّي َمـــــصحo

ــــــxعَض Ùـــــــش¿ٍل غــــــير عــــــــادل، �ــــــمن فـــــــيهم  ــــــوُدە أفـــــــاَد الــ ــــــة. وجــ ــ bّــــــلعنصر ــــــس الـــــــــُمَمنهج لــ ــــــتك�çـ ــــــينها - الـ هـــــــــ5¿ل5ات الـــــــــمجتمع عــ
ـــــي الـــــقائـــــم عـــــلى تـــــــصّورات  ـــــثقافـ ـــــون Ùشـــــرتـــــهم والــــــّترا�ــــــط الـ

À
ـــــّرد ل ـــــر وأهـــــــــملهم، لمجــ ـــــxعض اآلخــ ـــــقَل ®ـــــاهـــــَل الــ الــــــlناkــــــس، وأثــ

"الــــــــِعرق". 

عـــلى غــــرار األشــــــخاص الــــمتدّيــــنين الـــذيـــن اســــ�نكَرهــــم Ùشــــّدة أنـــــ5Üاُء الـــــlتاب الـــــــمقّدس، ®ـــان �ـــعض الــــمؤمــــنين المســـــــ5حيين 
 مــــَن االعــــــــتراف 

ً
èــــه َ�ـــــد

ّ
ــــُخ أن ــ ــــتارbـــ ــــة الــــــتحّيز والــــــقمع وتــــعbdــــز االنـــــــــقسام. oُظِهـــــُر الـ أو ال يــــزالــــون مـــــتواطـــــئين فــــي دعــــم أو إدامــ

ـــــلوٍق عـــــلى صــــــورة الــــــله ومــــــثالــــــه، فـــــقد تــــــوّرط المســـــــــ5حيون فـــــي كــــــثير مـــــن األحــــــــ5ان فـــــي هـــــ5اÕـــــل  ـــــسان مخــ �ـــــكرامـــــة ®ـــــّل إ`ــ
ـــتهم عـــلى  ـــرامـ ـــ�bــــن مـــن كـ الخــــــطيئة مـــثل الــــعبودoّــــة واالســــــــتعمار والـــــــتمييز الــــــعنصري والـــــفصل الــــــعنصري الــــتي جــــّردت اآلخـ
ــــن،  ــــمعّمديــ ِشــــل المســــــــ5حيون فــــي االعــــــــتراف �ــــكرامــــة جـــــميع الــ

َ
ا، ف ــــس أoــــــض³ ــــlناkـ ــــِعرق الـــــزائـــــف. وكــــذلــــك داخـــــل الـ اســـــاس الــ

لوا مــن شــأن كــرامــة إخــوتــهم وأخـــواتـــهم فــي المســــيح عــلى أســـاس االخــــــتالف الــعرقــّي الــــــمفتَرض. 
Á
وقــــل

bــــة،  Ìdســـي المْخــــëســـي أّمــــــتنا، إحــــدى الـــمëـــــها إحــــدى مـــ
ّ
ـــقوَل الــــمأثــــور، "إن ـــتور مـــارتـــن لـــوثـــر كــــينغ جـــونـــيور الــ ـــدكـ أعــــلن الــــقسُّ الـ

ــــات  ــــساعـ ــــة، إْن لــــم تــــكن أÇـــــثر الـ ــــفرقـ ــــات تـ ــــساعـ ــــدة مــــن أÇـــــثر الـ ــــد هــــي واحــ ــــا يــــوم األحــ ــــة عشـــــرة صــــxاح³ ــــحادoـ أّن الــــساعــــة الـ
ـــع بـــين انـــــقسام المســـــــ5حيين وانــــــقسام الÒشــــرbّــــة. لـــ¼لّ  ـــتقاطـ تـــفرقـــة فـــي أمـــ�bـــ¿ا المســـــــــ5ح5ة". يـــوضـــح هـــذا الـــــ¼الم نــــقاَط الـ
ـــذورە فـــي الخـــــــطيئة، أي فـــي الــــمواقــــف واألفـــــــعال الــــتي تـــــتعارض مـــع الـــَوحـــدة الــــتي يـــ�bـــدهـــا الــــله لـــ¼ّل خـــــــل5قته.  انـــــقساٍم جــ
ــــــعت  ــــــعضهم الـــــــــxعض، ودفــ مت المســــــــــ5حيين عــــــن �ــ ـــــــسَّ

َ
لــــــألســــــف الّشـــــــدoـــــــد، الـــــــعنصرbـــــــة هــــــي جــــــزء مــــــن الخـــــــــطيئة الـــــــتي ق

ـــات مـــــــنفصلة، وفـــي َمــــxاٍن مـــــــنفصلة، وفـــي �ـــعض الــــــحاالت أّدت إلـــى انـــــقسام جـــماعـــات  المســـــــ5حيين إلـــى الــــــعxادة فـــي أوقــ
مســــــ5ح5ة. 

ــــا - الــــوقــــت األÇــــــثر  ــــة عشـــــرة صــــxاح³ ــــحادoـ ــــح مــــارتــــن لــــوثــــر كــــــينغ. وقــــُت الـ ــــتغّير الــــــlثيُر مــــنذ زمــــن تــــصرbــــ لـــــسوء الحــــــظ، لــــم يــ
ـــــة  ـــــحالـ ـــــِعرق والـ ـــــرى االنــــــــــقسام، عـــــلى أســــــاس الــ ـــــاألحـ ا ال oظهــــــر الـــــوحـــــدة المســــــــــ5ح5ة، �ـــــل �ـ ³xـــــد - غـــــالـــــ ـــــا لـــــــعxادة األحــ شـــــيوع³
ا اإلنـــــــتماء الl·ســـــــي. و®ــــما أعــــلن اشــــــع5ا، فـــإن هـــذا الـــــنفاق بـــين الــــمؤمــــنين هـــو إهـــانـــة أمــــام الـــــله: "وØنْ  ـــ5ّة ®ـــما أoــــض³ ـــتماعــ االجــ

أÇــَثرتــم مــن الــّدعــاِء ال أســــَتمُع لــــ¼م، ألّن أoــدoــ¿م َمــــملوءة مــن الـــّدمـــاء" (اآلoـــــة 15). 

موا اإلحــــــــــــــسان 
5
تــــــــــــعل

ـــع5ا كـــ5ف  ـــنبّي اشــ منا الــ
Á
ـــlتابــــي الــــــمختار ألســـــبBع الـــــّصالة مـــن أجـــل َوحــــدة المســـــــ5حيين لــــسنة o ،2023ـــــعل فـــي الـــــمقطع الـ

نــعالــج هــذە الـــــِعلل. 

ــــي للمســــــــ5حيين  ــــمثالـ ــــبBع الــــــّصالة هــــو الــــوقــــت الـ ُم ِفــــعل الــــــصواب قـــــراَر االنخــــــــراط فــــي الـــــــتفكير الـــــذاتـــــي. أســ
Á
ب تـــــعل

Á
ــــتطل يــ

ـــة األوســـــــع. إنّ  ـــرbـ ـــات داخــــل األســـــرة الÒشـ ـــقسامــ ـــصلها عـــن االنــ ـــناkــــسنا وطــــوائــــفنا ال oــــمكن فــ ـــات بـــين كـ ـــقسامــ ـــوا أّن االنــ ـــ5دركـ لـ
ــــــهة االســــــــــ�xداد  ــــــمواجـ ا مــــــن أجــــــل الــــــوحــــــدة المســــــــــ5ح5ة ©ـــــــسمح لــــــنا �ـــــــالـــــــتفكير فــــــي مــــــا يــــــوّحــــــدنــــــا وااللــــــــــتزاِم �ـ الــــــــّصالة مــــــع³

واالنــــــقسام بــين الÒشـــــر. 

" حــــق5قة العنbîة. الــــعرق لــــ�س 
ف �ــــأن أســــطورة الــــعرق قــــد ©ســــxÜّت $# ïgــــجب أن نعo ،ي. ومــــع ذلــــك_̂Òال îواحــــد فــــقط، العن î1 هــــناك عن

" أجــزاء 
# أن الــمصطلح قــد ال ُ±ســتخدم $# " ح12

ا لــلّسمات الجســدoــة. مــن الــمهم أن نــدرك أنــه $# بــيولــوجــ5ا. إنــه تــركــ5ب اجــتماo "ðــفصل الb_̂Òة وفــق³
شïñ من العالم، فقد تّم استخدامه ®أداٍة لتقس5م مجموعاٍت من الÒ̂_ واضطهادها.
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ــــيرَ  ــــعدَل وتـــــحّب الــــّرحــــمة و©ســ ــــّنا: "أْن تـــــصنَع الــ xه مــ
Á
ــــطل ــــنبي إلــــى أّن الـــــله قــــد أخــــبرنــــا مــــا هــــو صــــالــــٌح ومــــا oــ ±شـــــير مـــــ5خا الــ

 
ً
ــــة مــــعامــــلة ــــعدالـ ب الـ

Á
ــــتطل ــــحترم جـــــميع األشــــــــخاص. تــ ـــــنا نــ

ّ
بــــتواضــــع مــــع إلــــــهك" (مـــــي 6: 8). إّن الــــــتصّرف �ـــــعدٍل oـــــعني أن

ـــــان الــــــتارbــــــخي الـــــقائـــــم عـــــلى "الـــــــــِعرق" والـــــــج·س والـــــديـــــن والـــــوضـــــع االجــــــتماعــــــي  ـــــرمـ ـــــنصفة حـــــّقا مـــــن أجـــــل مـــــعالـــــجة الحـ مــ
ـــع الــــلُه مـــّنا أن 

ّ
ـــضات والــــمصالــــحة فـــي الــــنهاoــــة. يـــتوق ـــتعbBــ ب الـــت�Bـــة والــ

Á
ـــتطل ـــير بـــتواضـــع مـــع الــــله يــ واالقـــــــــتصادي. إن الّســ

 ومـــقّدمـــة لـــلوحـــدة 
ً
ـــناء الـــــله. oـــجب أن تــــكون وحــــدُة المســـــــ5حيين عـــالمـــة ـــ5ٍة مشـــتركـــة إلنـــــصاف جــــميع أبــ نّتحــــد فـــي مــــسؤولـ

ـــعمل عـــلى تـــعbdـــز االنـــــــقسام  والــــمصالــــحة للخــــــل5قة �ـــأســـرهـــا. إال أّن االنـــــــقسام المســــــ5حي oُــــضِعف قـــّوة تـــلك الــــعالمــــة، وbــ
 مــن مــــداواة تـــقّطع الــعالــم الـــتي هــي رســالــة الــــــlن�سة. 

ً
èـــد�

اطــــــــــــلبوا الــــــــــعدل 

ـــظلم واالســــــــ�xداد فـــي مـــــــجتمعهم. وbـــناشـــد شـــعَب  ـــرار بـــوجـــود الــ ـــعدل (اآلoــــــة 17)، وهـــو إقــ ـــهوذا �ــــطلب الــ ـــع5ا يــ يــــنصح اشــ
ـــــئك الـــــذيـــــن oُـــــــلِحقون الشــــــرّ  ب مـــــّنا مـــــواجـــــهة أولــ

Á
ـــــتطل ـــــعدل يــ ـــــحقيق الــ ـــــّسعُي إلـــــى تــ ـــــهوذا قـــــلَب هـــــذا الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن. الــ يــ

ــــة فــــي  ــــعدالـ ــــد لــــنا أّن الــــدفــــاع عــــن الـ
Á
ــــا إلــــى صــــــراع، لــــlن ±ـــــسBع يــــؤك

³
ــــن. هــــذە ل�ســـــت مـــــهّمة سهـــــلة وســــــتؤّدي أحــــ5ان ــــ�bـ ــــاآلخـ �ـ

ـــتى  ـــلlوت الـــــــسموات" (مــ ا للمضطَهــــديــــن مـــن أجـــل الـــــِبّر، فـــإّن لـــهم مــ ـــلlوت الـــــــسموات. "هــــــنyئ³ ـــظلم oـــقودنـــا إلـــى مــ وجـــه الــ
ـــمها مـــع مـــعايـــيرá مــــــجتمع5ة والــــتزاِمــــها  ـــناغـ ـــعترف �ـــــك5ف5ة تـ ـــثيرة مـــن الـــعالـــم أن تــ ـــزاء كــ ـــlناkــــس فـــي أجــ o .(10 :5ـــجب عـــلى الـ
ـــــــxاب االنـــــــــــقسام  ق �ـــــــالـــــــظلم الـــــــــــعنصري. ®ـــــــان الـــــــــتحّيُز الــــــــــعنصري أحـــــــد أســ

Á
ـــــــتعل ـــــــؤ الـــــــــفعلي فـــــــي مـــــــا يــ ـــــــتواطـ ـــــــصمت أو الـ الــ

ـــب5ض وعـــــق5دة  ـــة، مـــثل اoـــديـــولـــوجـــ5ة تــــفّوق الــ ـــمسمومــ ـــxÜّت األoــــديــــولــــوجــــ5ات الــ المســــــ5حي الــــذي مـــّزق جســـد المســـــــيح. ©ســ
ــــــحاء الـــــــعالـــــــم، فــــــي الــــــــxالد الـــــــتي  ، فــــــي الــــــــlثير مــــــن الـــــــــضرر، ال ســـــــ5ّما فــــــي أمــــــ�bــــــ¿ا الـــــــشمالـــــــ5ة وفــــــي جـــــــميع أنــ 2االÇــــــــــ�شاف

ــــــظمة  ــــــن لــــــــتعط5ل أنــ ــــــتعّديـ ــــــلينا ®مســــــــــ5حيين أن نـــــــكون مسـ ــــــقوى األورو�ــــــــــ5ة الـــــــــب5ضاء عــــــلى مــــــّر الــــــــــقرون. عــ اســـــــتعمرتـــــــها الــ
االســــــ�xداد والـــدعـــوة إلــى الـــــعدل. 

ـــبBع الـــــّصالة مـــن أجـــل وحــــدة المســـــــ5حيين ®ـــانـــت  ـــة فـــي مــــين�سوتــــا oُـــِعّد نــــصوَص أســ ـــlتا�ـ ـــسنة الــــتي ®ـــان فــــيها فـــ�bـــق الـ إن الــ
ــــحاء الـــــعالـــــم. تــــفاقــــمت هــــذە الـــــمعانـــــاة Ùـــــش¿ل كـــــبير فــــي  ــــظلم واÇـــــ�ساحـــــه �ــــأشــــ¿ال مــــــتعّددة فــــي جـــــميع أنــ ــــxلوى الــ ــــليئة بــ مــ
ـــ5د-19، حـــ5ث ®ـــانـــت مـــقّومـــات الـــــح5اة  ـــوفـ ـــlرة االرضـــــــ5ة، ÙســــÒب جـــائـــحة كـ الـــعدoـــد مـــن الــــمناطــــق، ال ســــ5ما فـــي جــــنوب الــ
ـــف كــــتاب 

Á
ـــن، و®ــــان الـــّدعـــم الـــــعملي غـــائـــxا إلـــى حـــّد كـــــبير. يــــxدو أن مـــؤل ـــلlثيرbــ ـــxة لــ ـــال·سـ ـــفُسها شـــxه مـــعدومـــة �ـ األســــاســــ5ة نــ

ــــــم الـــــــتي تجـــــــري تــــــحت الـــــــــّشمس. فــــــها هــــــَي دمـــــــBع  ــــــَمظالـ ــــــة الـــــــحالـــــــ5ة: "رأoــــــــُت جـــــــميَع الـ ــــــ��ـ ــــــّدث عــــــن التجـ ــــــعة يتحــ ــــــجامـ الـ
ـــْدرٌة وال َمــْن oُــــــعيُنُهم" (جـــا 4: 1). 

ُ
َي لــــهم، وفــي أoـــدي ظـــاِلـــميهم ق الـــَمظلومـــيَن وال ُمـــَعزِّ

ـــة. عـــندمـــا نــــصلي مـــن أجـــل الـــوحـــدة  ـــدالـ ـــأســــرە. ال oــــمكن أن تــــكون هــــناك وحــــدة �ــــدون عـ ـــظلم oـــضّر �ـــالـــج·س الÒشـــــري �ـ الــ
ـــذي حـــصل عـــبر االجــــــ5ال وأن نــــكون حـــازمـــين فـــي الــــتزامــــنا �ـــالـــت�Bـــة  ـــعترف �ــــاالضــــطهاد الـــحالـــي والــ المســــــــ5ح5ة، oـــجب أن نــ
ــــــــــع5ا " فـــــــــــاغ�ســـــــــــلوا وتطّهــــــــــــــروا" ألّن "أoـــــــــــدoـــــــــــ¿م مــــــــــــملوءة مــــــــــن  ــــــــــ�بّنى وصـــــــــــ5ّة اشــ تـــــــــــجاە هــــــــــذە الخـــــــــــطاoـــــــــــا. oــــــــــــمكننا أن نــ

الـــّدمـــاء" (اآليــــــتان 15، 16). 

أغــــــــــــيثوا الــــــــــــــمظلوم 

ــــتنا مــــع المســــــيح عــــن مــــوقــــفنا تـــــجاە جـــــميع شــــعب الــــــله، وال ســـــ5ما  ــــالقـ ــــه ال oــــــمكننا فــــصَل عـ
ّ
oــــخبرنــــا الــــــlتاب الــــــمقّدس أن

ـــxعض االنخـــــــراَط فـــي "الم�شـــــــــــxات"، وهـــي الـــــ¼لمة  ـــعضنا الــ ب الــــتزاُمــــنا تــــجاە �ــ
Á
ـــتطل ـــتى 25: 40). يــ ـــئك "الــــــــّصغار" (مــ أولــ

" أنــحاء 
اءة الــxابــbBــة الــذي أصــدرهــا الــxا�ــا ألــlسندر الــسادس (4 اoــارمــايــو 1493)، وعــرفــت انــ�شارا واســعا $# fgــ�شاف عــن الÇ2 نــتجت عــق5دة اال

" الــشعوب 
#óأرا Gديــن. بــّررت االســ�5الء عxَوالمســتع # " مــا يــتعلق �ــأحــفاد الــس¿ان األصلي12

#$ "ôــس مــن جــميع الــنواkناlالــعالــم واســتفادت مــنها الــ
. "

#óشفت" هذە االرا�Çة "اbأساس أن القوى االستعمار Gاألصل5ة ع
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ـــظلم  ـــئك الـــذيـــن لـــم ُ©ــــسمع أصــــواُتــــهم، وتـــــفك5َك الهـــــــ5¿ل5ات الــــتي تخــــلق الــ ـــاَع عـــن أولــ ـــدفـ ـــة الـــــتصالـــــح5ّة، والـ ـــلعدالـ ـــة لـ ـــعبرbـ الـ
ـــهم. oـــجب أن oــــمتّد هـــذا  ـــxة لــ ـــواجـ ـــناَء آخـــ�bـــن oـــــعّززون وbــــــضمنون تــــلّقي الجـــــميع مـــعامـــلة عـــادلـــة والــــــحقوق الـ وتـــــــõّبته، و�ــ
ـــة جــــــمعاء. المســـــــ5حيون مـــدعـــّوون للخـــــروج واالســـــــتماع  ـــرbـ ـــ�شمل الÒشـ ـــعمل إلـــى أ�ــــعد مـــن أصـــدقـــائـــنا وعــــائــــلتنا ورعـــاoـــانـــا لــ الــ
ا مـــا  ³xــــعانــــون، مـــن أجـــل فـــهٍم أفــــضل لــــقصص مـــعانـــاتـــهم وصـــدمـــاتـــهم والـــــــتجاوب مـــــعها. غـــالـــo إلـــى صـــرخـــات جــــميع الـــذيـــن
ـــــــشغب هـــــــي لـــــــغة غـــــــير الـــــــــــــمسمBع". عـــــــندمـــــــا تــــــــ·شأ  ـــــــتور مـــــــارتـــــــن لـــــــوثـــــــر كــــــــينج جـــــــونـــــــيور أّن "أعــــــــــمال الــ ـــــــدكـ ذكـــــــر الــــــــقّس الـ
ــــوات الـــــمتظاهـــــ�bـــــن. إذا ضــــّمت  ــــعادًة مــــا oـــــكون ذلــــك ÙســـــÒب عــــدم ســـــماع أصــ ــــات واالضــــــطرا�ــــــات الـــــمدنـــــ5ّة، فــ ــــتجاجــ االحــ
ــــ5دوي Ùـــــش¿ل أقــــــوى. نــــحن  ــــة والتحـــــ�bـــــر ســ ــــعدالـ ــــوات الــــــمظلومــــــين، فــــإّن صــــراخــــهم مــــن أجــــل الـ ــــس صــــوتــــها إلــــى أصــ ــــlناkـ الـ

نخـــدم ونـــحّب الـــله وقـــ�bـــÜنا مــن خـــالل خــدمــة ومــــحxة �ــــعضنا الــــxعض فــي الـــوحـــدة. 

أنــــــــــــِصفوا الــــــــــــيEFم وحــــــامــــــوا عــــن األرمــــــــــــــلة 

ـــراد الـــــــمجتمع. فـــي  ـــعف أفــ ـــد الــــقدoــــم، إلـــى جـــانـــب الــــغ��ــــاء، ®ــــــممّثلين ألضــ تــــحتّل األرامــــــل واأليـــــــتام مـــ¿انـــة خـــاّصـــة فـــي العهــ
ــــة  ــــماoـ ا حــــ5ث ُحــــرمــــوا مــــن الحـ ــــهوذا فــــي زمــــن اشـــــــع5ا، ®ــــان وضــــع األيـــــــتام واألرامــــــــل oــــاkــــس³ ســـــ5اق الــــــنجاح االقــــــــتصادي فــــي يــ
ــــنبي الــــــــمجتمع، الـــــذي يـــــنعم فــــي  ومــــن الـــــحّق فــــي امــــــتالك األرض، و�ــــالــــتالــــي مــــن الــــــقدرة عــــلى إعــــالــــة أنــــــــفسهم. ودعـــــا الــ
ـــة  ـــنبbBـ ـــداء هـــذە الـــدعـــوة الـ ـــترّدد أصــ ـــتهم. تــ ـــايــ ـــyنهم ورعــ ـــعفا بــ ـــّد فــــقرا وضــ ازدهـــــــارە، إلـــى عـــدم اإلهــــــمال فـــي الـــدفـــاع عـــن األشــ

ا فــي مــــــجتمعنا؟  فــي عـــصرنـــا، فـــ5ما نــــxحث: َمــن هــم أÇـــثر الــــناس ضـــعف³

ـــــس  ـــــlناkـ ـــــتمّثل عـــــلى الــــــطاولــــــة؟ لـــــــماذا؟ مـــــا هـــــي الـ ـــــنا؟ َمـــــن الــــــذي ال يــ ـــــجتمعاتــ ـــــهم فـــــي مــ ـــــواتـ َمـــــن هـــــم الـــــذيـــــن ال ُ©ــــــسمع اصـ
ا خــــالل  ـــyنما نــــصلي مـــع³ ـــنا، وعـــــملنا المشــــــترك وصــــلواتــــنا مـــن أجـــل الـــوحـــدة المســـــــ5ح5ة؟ بــ ـــواراتــ ـــxة فـــي حــ ـــغائـ والجــــماعــــات الـ

أســــبBع الــــصالة هــــذا، مــا الـــذي نــرغــب فــي فـــعله حـــ5ال هــذە األصـــــوات الـــغائـــxة؟ 

خـــــالصـــــة 

ا، إلنـــــــصاف  ـــــع³ ا، إلغـــــاثـــــة الــــــــمظلوم مــ ـــــع³ ـــــعدل مــ ا، ِلــــــطلب الــ ـــــع³ موا اإلحــــــــسان مــ
Á
ـــــع5ا شـــــعب الــــــله فـــــي أoـــــامـــــه لـــــــــيتعل تحــــــّدى اشــ

ا. كــــــ5ف نـــــــع�ش وحــــــدتــــــنا ®مســــــــــ5حيين  ــــــيوم أoــــــــض³ ــــــلينا الــ ــــــنطبق عــ ــــــنبي يــ ا. إّن تحـــــــّدي الــ ــــــع³ ــــــاع عــــــن األرمـــــــــلة مــ ــــــّدفـ الــــــــي�5م والـ
ـــــــهة شــــــــرور عـــــــصرنـــــــا وظـــــــــلِمه؟ كـــــــ5ف oـــــــــمكننا االنخـــــــــــراط فـــــــي الـــــــــحوار وزbـــــــــادة الـــــــوعـــــــي والـــــــــفهم والـــــــــــxصيرة حـــــــول  ـــــــمواجـ لـ

االخـــــــتxارات الـــح5اتـــ5ة لــــxعضنا الــــxعض؟ 

ا. لــــنكن مــــــنفتحين عـــلى حــــضور الــــله فـــي  ـــا وجــــماعــــ³5 ³oـــا - فـــرد ـــغييرنـ ـــقلب لـــديـــها الـــــقدرة عـــلى تـ هـــذە الــــــصلوات ولــــــقاءات الــ
ا،  ــــع³ ــــة. مــ ــــعنصرbــ ــــفاء خــــطاoــــا الــ ــــر وشــ ــــظمة القهــ ــــyنما `ـــــسعى إلــــى الـــــــتغيير وتــــــفك5ك أنــ ــــعضنا الـــــــxعض، بــ ®ــــّل لـــــقاءاتـــــنا مــــع �ــ

دعــونــا ننخــــرط فــي الــــنضال مــن أجــل الـــعدالـــة فــي مــــــجتمعنا. ®ـــلنا نــــ·تمي للمســــــيح. 
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إعـــــــــــــــــــــــــداد الــــــــــــــــــّنـــــــصـــــــوص ألســــــــــــــــــبـــــــــــــBع الــــــــــــــــــّصـــــــــــــالة مــــــــــن أجـــــــــــــــل الـــــــــــــــوحـــــــــــــــدة لــــــــــــــــــســنــة 2023 

 "
#$ # # 2023، وأعـّدت الـنصوص مـن قـxل فـ�bـق مـن المسـ5حي12 تـّم اخـت5ار مـوضـBع أسـبBع الـصالة مـن أجـل وحـدة المسـ5حي12

" ®ــانــون األولد±سمfg 2020، اجــتمع الــف�bــق 
" مــين�سوتــا. $#

الــوالoــات المتحــدة األمــ�bــك5ة �ــدعــوة مــن مجــلس الــlناkــس $#
" مـين�سوتـا، 

هم عG دراoـة �ـعمل مجـلس الـlناkـس $#
Á
نت، و®ـان الlث1g مـنهم oـعرفـون �ـعضهم الـxعض، و®ـل ïgاإلن fgألول مـّرة ع

" رعــاoــاهــم وجــماعــاتــهم. اجــتمع الــف�bــق الــدو÷" 
" هــذە الــمنظمة �ــاإلضــافــة إ÷ كــونــهم `شــطاء أو قــساوســة $#

و�ــعضهم قــادة $#
ي لـــتعbdـــز الـــوحـــدة المســـ5ح5ة ولـــجنة إoـــمان ونـــظام الـــتا�ـــعة لمجـــلس الـــlناkـــس الـــعالj" لـــوضـــع  fgالـــذي يـــرعـــاە المجـــلس الح
# مـــن مجـــلس  ة عG الـــنصوص الـــخاصـــة �ـــأســـبBع الـــصالة مـــن أجـــل الـــوحـــدة المســـ5ح5ة 2023 مـــع مـــندو�12 1gالـــلمسات األخ

 .2021 fgتمÜلولسo19 و 23 ا # " سçB_ا، ب12
#$ "øبو îق "

" مين�سوتا $#
الlناkس $#

 "
#$ "ðإعـدام جـما fgÇـة أoالد. وقـد شهـدت هـذە الـوالxالـ "

" مـن �ـعض أسـوأ الـفوارق الـعرقـ5ة $#
#ùـانـت مـين�سوتـا لـسنوات تـعا®

 "
#$ # ا مــن ســ¿ان داÇــوتــا األصلي12 ا عG 38 فــرد³ " عــام 1862، عــندمــا تــّم الــقضاء شــنق³

تــارbــــــخ الــوالoــات المتحــدة األمــ�bــك5ة $#
" أعـقاب حـرب داÇـوتـا األمـ�bـك5ة. بـyنما ®ـانـوا ±سـتعّدون لـلموت، غñ#ّ هـؤالء الـثمانـ5ة 

" الـيوم الـتا÷" لـع5د الـم5الد، $#
مـانـ¿اتـو، $#

ة، ®ـانـت مـين�سوتـا  1gاآلونـة األخ "
" خـدمـة الـعxادة. $#

" تـّم ادراجـها $# ïñة وعـظ5مة) وال 1gتاوا (كثyـو نـÇـاتـن¿ا تـاÕوالـثالثـون تـرنـ5مة وا
 "úbآذارمــارس 2020، أّدى مــقتل الــشاب األمــ� "

 كــوفــ5د-19 الــعالــَم $#
ُ
" بــؤرة الــحساب العنîي. عــندمــا أغــلقت جــائــجة

#$
، إ÷ خـــروج الـــناس مـــن جـــميع أنـــحاء  # ، جـــورج فـــلbBـــد، عo Gـــد ضـــا�ـــط û̂طة مـــي·5ابـــولـــ�س ديـــ�bـــك شـــوف12 "

ïübمـــن أصـــل أفـــ�
، الـذي تـّم  # ـا عG الـظلم الـذي شهـدوە عG شـاشـات الـتلفbdـون. شـوف12 " وحـدٍة وغـضب مـحّق، احـتجاج³

الـعالـم إ÷ الـشوارع $#
" مين�سوتا. 

" التارbــــخ الحدoث oُدان �قتل شخص أسود $#
، س5صبح أول ضا�ط û̂طة $# 3فصله مxاû̂ة �عد االعتداء

 "
" الــوالoــات المتحــدة إ÷ خــلق عــدم مــساواة طــbBــلة األمــد وخــالفــات $#

لــقد أّدى تــارbــــــخ ســوء مــعامــلة الــمجتمعات الــملّونــة $#
 "ýــا الــعرقــ5ة كــعامــل رئ�oــات المتحــدة يــتضّمن الــقضاoالــوال "

، فــإّن تــارbــــــخ الــlناkــس $# # الــمجتمعات. و�ــالــتا÷" الــعالقــات ب12
ا. هـــذا هـــو الســـÒب الـــذي دفـــع  ا مـــشابـــه³ " أجـــزاء أخـــرى مـــن الـــعالـــم، تـــلعب الـــقضاoـــا غ1g الـــعقائـــدoـــة دور³

#$ . "ý·lلـــالنـــقسام ال
 # ، ا÷ الجـــمع ب12 "jـــس الـــعالkناlـــمان ونـــظام الـــتا�ـــعة لمجـــلس الـــoحـــول الـــوحـــدة، الـــذي تـــقوم �ـــه لـــجنة إ "

ïùـــالـــعمل الـــالهـــو�
ب عG جــدران الــّتفرقــة داخــل األûة الb_̂Òة مــثل العنbîة مــن 

Á
الــxحث عــن وحــدة الــlناkــس مــن جــهة، والــxحث عــن الــتغل

" أّن الـّصالة، وخـاصـة الـّصالة مـن أجـل الـوحـدة المسـ5ح5ة، تـأخـذ معñ# أþgÇ أهـم5ة عـندمـا 
جـهة اخـرى. وهـذا هـو السـÒب $#

. قـام مجـلس الـlناkـس  # �ـكرامـة مـ�ساوbـة عG صـورة هللا ومـثالـه " قـلب الـنضال ضـّد مـا oـفصل بـyننا كÒ̂_ مخـلوق12
4ُتـقام $#

" مـعالـجة هـذە األنـماط الـعرقـ5ة الـتارbـخ5ة، بـ�شك5ل فـ�bـق عـمٍل `ـّسق قـراءات الـlتاب 
ا $# " مـين�سوتـا الـذي ®ـان oـعمل جـاهـد³

#$
# لهذا العام.  المقّدس والموضوعات والموسïü5 وخدمة العxادة ألسبBع الصالة من أجل وحدة المس5حي12

# مــن مــختلف األعــمار مــن والoــة مــين�سوتــا، ®ــانــوا oــعملون عG الخــطوط  ــف فــ�bــق الــعمل مــن رجــال ديــن وقــادة عــلماني12
Á
تــأل

" الـمنطقة وعـايـنوا إحـxاطـات شـعب هللا 
ـون الـرعـاoـة الـروحـ5ة والـعناoـة �جـماعـاتـهم $#

Á
األمـامـ5ة لـالضـطرا�ـات. لـقد ®ـانـوا يـتول

وســمعوا !خاتــه. ®ــان أعــضاء فــ�bــق الــعمل هــذا oــمّثلون الــعدoــد مــن المجــموعــات الــثقافــ5ة والــروحــ5ة الــمختلفة إضــافــة إ÷ 
ة. أثـــناء كـــتا�ـــة هـــذە  1gقـــلب الـــمواجـــهة األخ "

# المتحـــّدرbـــن مـــن أصـــول افـــ�bـــق5ة الـــذيـــن ®ـــانـــوا $# # واالمـــ�bكي12 الـــس¿ان األصلي12
، ومــوت األطــفال ÙســÒب تــصاعــد  " الــّتعرض لــعمل5ات الــقتل خــارج نــطاق الــقضاء

5الــنصوص، اســتمّرت هــذە الجــماعــات $#

 للجائحة. 
ً
العنف، والصع�Bات المستمرة ن�5جة

" مي·5ابول�س، م5دارbا أرادوندو.
#$ "

ïübمن أصل أف� "úbطة أم�û̂ ل أّول قائدxَمن ِق # 3 تّم فصل شوف12

" عــالــم الــيوم - دراســة لــجنة إoــمان ونــظام حــول وحــدة الــlن�سة ووحــدة الــج·س الÒ̂_ي، جــن5ف، مجــلس 
4 انــظر عG ســ5Üل الــمثال: الــوحــدة $#

.1990 ، "jس العالkناlي، جن5ف، مجلس ال_̂Òد المجتمع الoن�سة وتجدlن�سة والعالم - وحدة الl1978؛ ال ، "jس العالkناlال

 Gذلـك هـو إطـالق الـنار ع Gهـا سـلطات الـدولـة دون أي إجـراءات قـانـونـ5ة أو قـضائـ5ة. مـثال ع
ّ

" تـنفذ ïñ1 هـذا الـمصطلح إ÷ عـمل5ات الـقتل الg5 ±شـ
" ن�ساناب�bل 2021.

" وراoت $# ïñداون
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ـا   مـقّدسـة ومـطمئنة لـلحيbBـة والـمسانـدة والـّصالة حـ5ث سـار الـف�bـق قـدم³
ً
نت فـسحة ïgاإلن fgصـارت اجـتماعـاُت الـص5اغـة ع

# والــذكــرى الــسنbBــة  # حــادثــة اقــتحام مبñ# الــ¼ابــyتول �ــالــوالoــات المتحــدة ومــحاÕــمة الــضا�ــط الــسابــق ديــ�bــك شــوف12 مــا ب12
لمقتل جورج فلbBد. 

. و®ـان هـؤالء oـمّثلون تـقالـ5د لـيتورجـ5ة وروحـ5ة مـتنّوعـة،  # # ومـعاِلج12 ضـّم فـ�bـق الـlتا�ـة رجـاال و`ـساء وامـهات وآ�ـاء وروائي12
ا - �مســـتbBـــات  ا ام طـــوعـــ³5 ³b_الد - قxـــات المتحـــدة أو مـــن المجـــموعـــات الـــمهاجـــرة ا÷ الـــoلـــلوال # ســـواء مـــن الـــس¿ان األصلي12
ون اآلن هـذە الـمنطقة مـوطـنهم. و®ـان أعـضاء  fgعتo الـخاص بـهم، الـذيـن "

مـختلفة مـن الـوصـول إ÷ تـارbـخهم الـلغوي والـثقا$#
 1gع �ــالتفكBّــد مــن الجــماعــات المســ5ح5ة. ســمح هــذا الــتنoحــّد ســواء، والــعد Gع "ôون ســ¿ان الــمدن والــضوا

Á
الــف�bــق oــمثل

العميق والتضامن عfg العدoد من وجهات النظر. 

ا عG وحشــ5ة أبــناء هللا  " أن تــكون تــجار�ــــهم الــشخص5ة مــع العنbîة واحــتقار الÒ̂_ شــاهــد³
oــأمــل أعــضاء فــ�bــق مــين�سوتــا $#

" الــــوحــــدة لــــمعالــــجة 
# oجّســــدون هــــxة هللا $# " داخــــلهم ®مســــ5حي12

ا مــــن الــــشوق الــــعميق $# ــــه أoــــض³
ّ
تــــجاە �ــــعضهم الــــxعض. إن

ا ن·تj" إ÷ المسيح.  نا جم5ع³
ّ
" تمنعنا من فهم حق5قة أن ïñواس�ئصال االنقسامات ال

الـــــمشاركـــــون فـــي الــــف�bــــق الــــّدولــــي 

الـــــمشاركـــــون مـــن مجـــــلس الــــlناkــــس فـــي مـــــين�سوتـــــا 

Revd Father Martin Browne, OSB Glenstal Abbey (Ireland)
Ms Anne-Noëlle Clément Unité Chrétienne (France)
Revd Anthony Currer Pontifical Council for Promoting Christian Unity (Vatican)
Dr Masiiwa R. Gunda Programme Executive for Overcoming Racism, Discrimination and 

Xenophobia– WCC (Switzerland)
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 Executive for Spiritual Life – WCC (Switzerland)
Revd Dr Jochen Wagner Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 

(Germany)

Revd Dr DeWayne L. Davis Pastor, Plymouth United Church of Christ, South Minneapolis
Revd Jia Starr Brown Pastor, First Covenant Church, Minneapolis
Revd Anthony Galloway Pastor, St. Mark African Methodist Episcopal Church Duluth, 

Minnesota
Presiding Elder Revd Stacy L. Smith Presiding Elder, St. Paul/Minneapolis District African Methodist 

Episcopal Church
Ms Leslie E. Redmond Esq. Founder of Don’t Complain Activate & Former President of 

Minneapolis NAACP
Revd Dr Kelly Sherman Conroy Nativity Lutheran Church, Minnesota
Revd Jim Bear Jacobs Minnesota Council of Churches
Revd Antonio Machado Evangelical Lutheran Church of America
Dr Cynthia Bailey Manns Director of Adult Education, Saint Joan of Arc Catholic Church
Revd Dr Curtiss DeYoung CEO Minnesota Council of Churches
Revd Dr Amy Gohdes-Luhman Pastor, Waconia Moravian Church, Waconia Minnesota
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خــــــــــــــدمــــــــــــــة الــــــــــــــــــّصـــــــــــــــــــــــــالة الــــــــــــــــــمـــــــســـــــكـــــــونــــــــــــــــــ5ّـــــــة 

ذيـــن oـــــــحّضرون خـــدمـــة الـــــــّصالة 
Á
إرشــــــــادات لـــل

ــــــذە. فــــــي مـــــــين�سوتـــــــا  ــــــلجنة المحـــــــــل5ة الـــــــتي أعـــــــّدت نـــــــصوص الـــــــــعxادة هــ ــــــالـ فـــــــكرة النهــــــــرالــــــــماء لــــــها صــــــلة ثــــــقافــــــ5ة قــــــbBــــــة �ـ
ا، ±شـــير النهــــر والـــــم5اە إلــى ®ــّل مــن الــــ·شأة واإل�ــــــادة الــــثقافــــيتين فــي �ــعض المحـــــطات مــن تــارbــــــخ هــذە الــــــمنطقة.  تحـــدoـــد³

ــــ5ة ولــــــيتورجــــــ5ة. يــــتّم االحــــــــتفال �ــــأســــبBع الــــــصالة مــــن أجــــل وحـــــدة المســــــــ5حيين  ــــوتـ ا مــــعانــــَي الهـ هــــذە الــــــفكرة تحـــــمل أoـــــض³
ــــر، �ــــعد وقــــت قـــــصير مــــن احــــــتفال الــــعدoــــد مــــن  ــــنايـ ــــييـ ــــثانـ ــــlرة األرضـــــــ5ة فــــي شهــــر ®ــــانــــون الـ ــــي مــــن الــ ــــشمالـ ــــنصف الـ فــــي الــ
ــــمة �ــــالــــفعل  ــــقائـ ــــس �ـــــمعمودoـــــة الــــــّرب. هــــذا اإلoـــــــمان �ــــأّن الجــــــميع يــــــ·تمون إلــــى هــــذە الجـــــماعـــــة، جــــماعــــة الــــــمحxّة الـ ــــlناkـ الـ
ـــ5ة عـــلى وجـــه الـــــــخصوص،  ـــة االجـــــتماعـــــ5ة، والــــعدالــــة الــــعرقـ ي عـــمَل الــــعدالـ

ّ
وفـــي الـــوقـــت نــــفسه فـــي حـــالـــة صـــــــيرورة، oــــغذ

ــــعدل فــــي ®ــــلّ  ــــالل الســــــالم مــــع الــ ــــلق فــــي ســـــ5Üل إحــ  والـــــمناصـــــرة ®ـــــمشاركـــــين لــــله فــــي الخــ
ً
وbــــدعــــونــــا إلــــى الـــــــشهادة عــــالنــــ5ة

الخــــــل5قة. 

ــــ·شأة  ــــحتفل بــ ــــبBع الــــــصالة مــــن أجــــل الــــوحــــدة حــــول عــــ5د الــــــــعنصرة، عــــندمــــا نــ م اســ Uــــزاء أخـــــرى مــــن الـــــعالـــــم، ُيـــــنظ فــــي أجــ
ـــــقوة  ـــــروح فـــــي وســـــط الـــــــتنBّع و�ــ ـــــ5ّة. تـــــأّسســـــت الــــــــlن�سة بـــــواســـــطة الــ الــــــــlن�سة ونـــــــتكّون فـــــي جســـــد المســـــــيح كـــــــحجارة حــ
ي عــــمل الـــــعدالـــــة، 

ّ
ــــدة والـــــنبbBـــــة تـــــغذ ـ ــــموحِّ ــــقّوة الـ ــــة. إن الــــوحــــدة وســــط الــــــتنBّع وهـــــذە الــ ــــنبbBــ ــــدة والــ ـ ــــموحِّ ــــقدس الـ ــــروح الــ الــ

وتــــوضــــح إ`ـــــسانـــــyتنا المشـــــتركـــــة وتـــــــمنحنا الــــــقدرة عــــلى الـــــتواصـــــل، عــــلى الــــرغــــم مــــن االخــــــتالفــــــات، وكــــذلــــك الــــــقدرة عــــلى 
الـــــشهادة لـــقوة الـــله ومــن خـــاللـــها. 

ـــر والـــــماء فـــي ســــ5اق مــــين�سوتــــا االصــــــل5ة تــــدور حـــول فـــهم قــــ5مة الـــــح5اة وأهــــــــّميتها. فـــي حــــ¿مِة مــــعظم  ـــة بـــين الحجــ الــــعالقـ
ـــماء هـــو الـــــح5اة والـــــــحجارة تــــمّثل قـــدســـ5ة األرض الــــتي  ـــة. الــ ـــماء والحجـــــر مـــ¿انـــة مــــقدسـ ـــكيين األصــــــــليين، oــــحتّل الــ ـــ�bــ األمــ
ــــxطون بــــــxعضنا الـــــــxعض. ســـــyتّم  ــــرتـ ا مـ ــــم5ع³ ــــدة. ®ــــلُّ الخـــــــل5قة تـــــنعم بـــــروح الــــــله، لــــذلــــك نــــحن جــ ــــدoـ ــــ5ال عـ ــــليها أجــ قــــامــــت عــ
ـــارbــــخنا  ـــدoــــدة، والحجـــــر الــــذي oــــمّثل تـ ـــماء الــــذي oــــمّثل مــــعموديــــ�نا فـــي حــــ5اة جـ اســــــتخدام رمـــbdَـــن فـــي خـــدمـــة الـــــــعxادة: الــ

الــــشخصي وتــارbــــــخ أجـــدادنـــا. 

ـــــي ألســـــــبBع  ـــــرئ�سـ ـــــتضّمن الــــــّنص الـ ـــــظِة االعـــــــــتراف والـــــــــمغفرة الــــــتي تــ ـــــف للحــ
ّ
ـــــة، نـــــتوق ـــــماعـ ـــــالجـ �ـــــعد الـــــــّتح5ة والــــــّترحــــــ5ب �ـ

ــــــماء فــــــي جــــــرن  ا مــــــن الــ ــــــس إبــــــ�bــــــق³ ــــــمترkـ ــــــناء االحـــــــــــتفال، كجـــــــزء مــــــن فــــــعل الـــــــت�Bـــــــة، ±ـــــــسكب الـ الــــــــصالة (أش 1: 12-18). أثــ
ـــــسمBع حـــــتى  ـــــصوٍت مــ ـــــمهّم أن يـــــتّم ذلـــــك بــــــxطء و�ــ ـــــراءة اآلoـــــــات 16 و 17. مـــــن الــ ـــــناء قــ ) أثــ áـــــوض الــــــمعمودoــــــة (أو فـــــي حــ
ـــا  ـــا. �ـــعد فـــعل االعـــــــتراف ومــــنح الـــــــغفران، تـــأتـــي تـــxاع³ ـ ³bdـــ ـــة مـــن الـــتأّمـــل فـــي مــــعنى مـــا oُــــقال ومـــا ُ±ســـتذكـــر رمـ ـــماعـ ـــتمكن الجـ تــ

صـــالة االفـــــــتتاح، oــــليها تــرنــ5مة ثــم لـــيتورجـــ5ا الــــــ¼لمة. 

ـــا أم  ³oــــان فـــردÕـــضّيَتي الـــوحـــدة المســـــــ5ح5ة والـــــظلم الــــــعنصري أ ـــ·xغي أن تـــ��ـــط قــ إن الــــــعظة، الـــــــمنطِلقة مـــن نـــّص اشــــــع5ا، يــ
ــــغتهم oـــــمّزق `ســـــيج الـــــــمجتمع الÒشــــــري  ــــتهم أو لــ ــــقافـ ــــناس ÙســـــÒب "عـــــرقـــــهم" أو ثـ ــــهم�ش الــ ا. إّن تــ ا أو مـــــؤسســـــ³5 ــــ³5 ــــموعـ مجـ
وهـــو ســـÒب االنـــــــقسام فـــي مــــــجتمعنا المســـــــ5حي. عـــلى الـــوحـــدة المســـــــ5ح5ة أن تــــكون قـــbBـــة ومـــرئـــ5ة لـــكي تظهــــر كـــ5ف أنّ 
ـــــصم5م الــــــله  ـــــغني لخـــــــل5قة الــــــله وهــــــذا هـــــو تــ ـــــروح نــــــفَسه الــــــذي تــــــــلّقيناە فـــــي مــــــعموديــــــ�نا oخــــــلق الـــــوحـــــدة مـــــن الـــــــتنBّع الــ الــ

لــوحــدة الÒشـــرbـــة. 
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ا عــــند وصـــــولـــــهم. oـــــمكن  ــــطاء ®ــــل الــــحاضــــرbــــن حجـــــر³ ــــعمل الــــرمــــزي الـــــتالـــــي. oــــجب إعــ ا إلــــى الــ ــــعظة أoـــــض³ oــــجب أن تـــــقود الــ
ـــظلم الــــــعنصري  ـــة قـــصص عـــن الــ ـــوتــــهم إلـــى رواoــ ا تحـــدoـــد شـــــخصين أو ثـــالثـــة ودعـ للجــــماعــــات الــــتي تخــــّطط لــــــلعxادة مـــع³
ـــصة، oـــضع المتحــــــّدث حَجــــَرە حـــول  وكــــ5ف oــــمكن لـــلوحـــدة المســـــــ5ح5ة أن ©ـــساعـــد فـــي الـــــتغلب عـــلى الــــــظلم. �ـــعد ®ـــّل قــ
ـــتكون مـــّدتـــه  ـــعمل الطقســـــي لــ صــــل5ٍب أو شــــمعة مــــــضاءة، رمـــز المســـــيح الــــذي هـــو حجـــر الــــزاوbــــة. oـــجب الّتخــــــط5ط لهــــذا الــ
ـــلمترkــــس دعــــوة الــــمشاركــــين فـــي الـــــصالة إلـــى مـــواصـــلة ســـرد  ـــعمل الــــرمــــزي، oــــمكن لـ حـــوالـــى 15 دقــــــ5قة. فـــي خــــتام هـــذا الــ

قــــصصهم �ــعد خــدمــة الــــــعxادة. 

ــــة واإلرســـــــــال. تــــوجــــد إشــــــارات لـــــلموســـــ5قى  ــــبركـ ا، والـ ــــع³ ــــ5ا �ــــــصلوات الـــــــشعب، و�ـــــــتالوة الــــــصالة الــــ�ّ�ــــ5ة مــ ــــليتورجــ ــــختتم الــ ــ ُت
واالنـــاشـــ5د فــي نـــقاط مــــختلفة مــن الخـــدمـــة، و�ـــعض الــــّنصوص أو الـــترانـــ5م الـــمقترحـــة مــوجــودة فــي الــــــملحق. 

ـــحتوي خـــدمـــة الــــــعxادة الــــمسكونــــ5ة هـــذە عـــلى تـــرتـــ�ب Ùســــ5ط oــــمكن تـــــكي5فه مـــع الـــــظروف والــــتقالــــ5د المحــــــل5ة لـــــلسماح  تــ
ــــة، مــــثل الــــــطقوس والــــــــصلوات المحــــــــل5ة. مــــن  ــــممارســ ــــ�شمل عــــناصــــر أخـــــرى مــــن الــ ــــ�نBّع الـــــــتعبير وتــــوســــيع االحــــــــتفال لــ بــ
ــــكيين األفـــــارقـــــة  ــــ�bــ ــــفاد األمــ ــــقصد هــــو نــــقل مــــشاعــــر ونـــــــضاالت وأَمـــــل أحــ خـــــالل الـــــــ¼لمات الـــــمكت�Bـــــة لهـــــذە الــــــليتورجــــــ5ا، الــ
ـــراز هـــذا Ùــــش¿ل خـــاص فـــي الــــترانــــ5م واألغــــانــــي  ـــا. ســـوف يـــتّم إبــ ـــين�سوتــ ـــن والــــــس¿ان األصـــــــليين الـــــــمق5مين فـــي مــ ـــتعxَديــ المســ

الــــــمختارة لــــــلعxادة. 
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خـــــــــدمـــــــــة الــــــــــــــــّصـــــــــــالة 

االفــــــــــــــــــتـــــــــتـــــــــاح 

الــــــــــّدعــــــــــوة إلــــــــــى االجــــــــــــــــــتـــــمـــــاع 

ــــــجَتمُع ُهــــنا �ـــاســـِم اآلِب َواالبـــــــنÌ والـــــــّروحÌ الـــــــُقُدس. 
َ
أيــــــتها األخــــــــواُت واألخـــــــــَوُة، ن

ْدَمـــــِة ِلــــــــxَْعِضنا  ـــِم َوالـــــصَّ ــ
À
ـــاألل ـــا �ــ ـــانـ ـــطاoـ xَْت َخـ َّÜـــَك َ©َســـــــ ــ ِل ـــَع ذٰ ، َوَمــ Ìـــِد الَمســـــــــيح ِ�ـــــــم5اِە الـــــــَمْعموِدoّـــــــِة، أْصــــــــxَْحنا أْعـــــــضاًء فــــي َجَســ

الـــــــxَْعض. 

ةِ 
À
ـــْصغÌ ألْمــــــرÌ الــــــلِه ِ�ــــالــــِعناoَــــِة ِلـــــألْرَمـــــل ــ

ُ
ـــْم ن ــ

À
ِم الَجِســـــــــ5ِم، َول

Y
ل Zـــِه الـــــــظ  فــــي َوْجــ

َ
ـــــة

À
ِب الـــــَعَدال

P
ــــــطل

َ
ـــْم ن ـ

À
. ل Ìـــْعِل الــــــــَخير نا فــــي ِفــ

Y
َشـــــــل

َ
ـــَقْد ف ــ

À
ل

َوالــــــــَي�5ِم (أش 1: 17). 

ُم ِفــــْعَل الــــــَخيرÌ َوٱلــــــــِتماسÌ الــــــَحّق. 
À
ل ـــــــَتعَّ

َ
ــــَعاِلــــَنا َوَتـــــقاُعـــــِسنا َون

ْ
ُر فـــي أف

[
lـــــَف

ُ
ـــا ن

َ
ـــــــْجَتِمُع، َدُعـــون

َ
ِعـــْنَدمـــا ن

ــــي  ـــــــِقَسامـــــــاِتـــــــنا، َوٱْجــــــــــِتثاِث الـــــــَمْنظومـــــــاِت َوالَهـــــــــــــ5ْ¼ل5ّاِت الـــــــتي َســـــاَهـــــَمْت فـ
ْ
ــــلى ٱن ِب َعــ

Z
ــــى ِنـــــــْعَمِة الـــــــله ِلـــــــــلَتَغل ــــْحُن َ�ـــــَحاَجـــــٍة إلــ ــ

َ
ن

ِق ُمــــــْجَتَمعاِتــــــنا.  َتـــــَمزُّ

ى ِ�ـــــالُجـــــْرأِة فــــي 
Á
َتَحـــــــل

َ
ـــّتى ن ـــــلBِ�ـــــنا، َحــ

ُ
ــــــْتحÌ ق

َ
ـــِل "ف ـــْن أْجــ ــــَدْيــــنا ®َمِســــــــــ5حّييَن َمـ

À
ـــَدِة الــــــتي ل ـــَوْحــ ـــِل َتــــْعbdــــزÌ الــ ـــْن أْجــ ي ِمـ

Á
ـــــــْجَتِمُع ِلـــــــُنَصل

َ
ن

 . الَة بــــ\oــــماٍن" ـــُع الـــــــصَّ
َ
ـــْرف

َ
عÌ َبـــــــyَْننا. ن

ُّBَن موِلـــــ5َة َوِغـــــَنى الـــــــتَّ ـــــُنوزÌ الـــــشُّ
P
6الـــــــُعثورÌ َعــــلى ك

شـــــــــ5د 
َ
`

®ـــــــــــلمات الــــــــترحــــــــ5ب 

الـــــــدعـــــــوة إلـــــــى االعــــــــــــــــــتـراف والــــــــــــــــــمـغـفـرة 

اف والمغفرة من خالل قراءة اشع5ا 1: 18-12  ïgاالع

ـــــْحُن َمــــْدُعــــّووَن ِلـــــالْعـــــِتراِف ِ�َخـــطاoَـــانـــا ِ�ـــــــ¿لَماِت الــــــَنبّي اَشـــــــْع5َا. 
َ
ـــــس: ن

ّ
kالـــــمتر

ُم 
P
ــــــْعَد الـــــــــــَيوِم. َوِ�ــــــــَتْقِدَمــــــــاِتــــــــ¿ ــ ــــــوا َبـــــــــْيتي َ� ــــــدوُســ ــ م؟ ال َت

P
ــــــَك ِمــــــــــن¿ ــ ِل ُب ذٰ

P
ــــــْن oَـــــــــْطل قـــــارئ 1: ِحـــــــــيَن َتـــــــــــِجيُئوَن ِلـــــــــَتْعxُُدوِنـــــــــي، َمـ

 ِعــــــْنِدي. (12-13أ) 
ٌ
ْم َمــــــِعيxَة

P
�ــــاِئــــِح¿

َ
 ذ

ُ
ــــراِئــــَحة

َ
ِة ال َتـــــــجيُئوا إلـــــّي، ف

À
الــــxَاِطــــل

ِســــــــيَر ِبــــــَتواُضــــــعR أَمــــــاَمــــــَك. 
َ
Y 

ْ
 أن

َ
ِع\اَدِة ُدون

]
ــــأِتــــي ِلــــــــــــــل

َ
ــــــَنا cَــــا َربُّ ِعـــــْنَدَمـــــا ن

d
ــــــــِفْر ل

ْ
الَجـــماعـــة: اغ

(صـــــمت) 

6 القّس الدكتور مارتن لوتر كينغ جونيور.
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م. 
P
م وٱْحــــــــِتفاالِتــــــــ¿

P
طــــــيُق َمـــــواِســـــَم¼

P
طـــــــــ5ُقها، َوال أ

P
الِة ال أ ـــى الــــــــصَّ ْعـــــَوُة إلــ ـــــــــÒِْت، َوالـــــدَّ ْهـــــــرÌ َوالسَّ ـــُر َرأسÌ الشَّ ــ ـــَعاِئ قـــــارئ 2: َشــ

ـــــَها. (13ب-14) 
À
يَّ َوَســــــِئْمُت ٱْحـــــِتَمال

À
ْفِســــــي. َصـــــاَرْت ِثـــــْقÓً َعــــل

َ
َهــــْتها ن Ìــــر

À
ـــــم ك

P
Õــــم َوأْعـــــ5اُد

P
®Ìُرؤوُس ُشــــُهور

ِە.  hــــــأْســــــرjِ ــــــِم
d
ــــــــُرورh ٱالْســــــــــــــــِتـْعـَمـارh ِفــــي الــــــَعال

ُ
ناpِـــــــَس ِفــــي ش

d
qِلــــــَتواُطــــــؤ ٱلـــــــ 

َ
ِفَرة

ْ
ُب ٱلــــــــــــــَمغ

+
ــــــــْطل

َ
الَجـــماعـــة: ن

(صـــــمت) 

ْم، ِألنَّ 
P
ـــــــــ¼

À
ــــــاِء ال أْســــــــــَتِمُع ل َعــ ــــــدُّ ــــــَن الــ ــــــْم ِمـ ــ ــــــَثْرُت ــ

Y
Çْن أØم، َو

P
الِة أْحـــــــــُجُب َعـــــــــْيَنيَّ َعــــــــــن¿ م ِلـــــــــــلصَّ

P
ــــــ¼ ــ oَــــــِد ــ oَْســــــــــْطُتم أÙَ قـــــارئ 3: إذا

َمــــاِء. (15)  وَءٌة ِمـــَن الــــدِّ
P
ْم َمـــــــْمل

P
أoْــــِدoَــــ¼

ِتَك. 
َ
ـــــــــــــلEق

َ
عh ِفــــي خ

ِّxـــــــِم ٱلـــــــــــــُمَتَن
ُ
ناغ َررh َوٱإلَســــــــــــــاَءِة ِتـــــــَجاَە ٱلـــــــتَّ ْبنا ِمــــَن ٱلـــــــــضَّ

d
qـــــــــــــ

َ
ا ٱْرت  َعــــــمَّ

َ
ِفَرة

ْ
ُب الـــــــــــــَمغ

+
ـــــــْطل

َ
الَجـــماعـــة: ن

(صـــــمت) 

ا مــن الــــماء فــي جــرن الـــمعمودoـــة أو فــي حــوضá أثــــناء الــــــقراءة)  (oـــصب الـــمترkـــس بـــxطء إبــ�bــق³

ُموا ٱإلْحــــــــــــَسانَ 
U
ــــــنÌ اإلَســـــــــــــاَءِة. َتـــــــــــَعل وا َعـ ــــــــــفُّ

P
Çــــــْن أَمـــــــــاِم َعـــــــــْيَنيَّ َو م ِمـ

P
ــــــرَّ أْعــــــــَماِلــــــــ¼ ــــــــــــُروا َوأزbــــــــــــلوا َشـ وا َوَتطهَّ

P
قـــــارئ 4: إغَ�ِســـــــــــــل

ِة. (17-16) 
À
ــــــــِصُفوا ٱلـــــــَي5�َِم َوَحــــاُمــــوا َعـــنÌ ٱألْرَمـــــــــل

ْ
ُبوا ٱلـــــــَعْدَل. أِغـــــــيُثوا ٱلــــــــَمظلوَم َوأن

P
َوٱْطــــــــل

ــــــــَنا ِمــــــْن َجــــــِدcــــــٍد َوَصـــــــــاِلـــــــــْحَنا َمــــــَع jَــــــــــــْعِضَنا 
d
ــــــــــِفْر ل

ْ
ـــــــــــِة ٱلــــــــــــــــــُمْحِيEَِة، إغ َّcاِە ٱلـــــــــــَمْعُموِدEَــــــــــــِمjِ ــــــــا

َ
ــــــــْرن َطهَّ

َ
ــــــــَما ت

d
الَجـــماعـــة: �

ِة. 
َ
ــــــــــــــــِلEق

َ
ٱلــــــــــَ\ْعَض َوَمــــــَع ٱلخ

(صـــــمت) 

ـــــْت َحـــــــــْمَراءَ  ـ
َ
ـــــان . َوØْن ®ـ Ìلج ـــــَي َتــــــــ5َÜْضُّ ®ـــــــالـــــــثَّ ِهــ

َ
، ف Ìْوِن ٱلـــــــِقْرِمـــــــز

À
ـــــْم ِ�ــــــــل ـ

P
Õـــــا ـــــَطاoَـ ـــــْت َخـ ـ

َ
ـــــان ـــــــَتعاَتـــــــُب. إْن ®ـ

َ
ـــــــوا اآلَن ن

À
قـــــارئ 5: َتـــــــَعال

وِف. (18)  ِهــــَي َتـــــِصيُر َبــــــ5َْضاَء ®ــــالــــصُّ
َ
، ف

ً
ــــاِمــــَقة

َ
غ

ـــْم. 
P
ـــِهـــ¿

^
وا ٱإلْحــــــــَساَن َوَ©ِســــــــيُروا ِبــــَتَواُضــــعá َمـــَع إل ، َوُتـــــــِحبُّ ْي َتـــــــْعَملوا ٱلــــــَحقَّ

À
ـــْم ِلــــك

P
Õـــاoَالـــــلُه َبــــَرْحــــَمِتِه َخـــَطا Ìـــــس: ِلـــــــ5َْغِفرkالـــــمتر

(صـــــمت) 

ــــــِفْر َخـــطاoَـــانـــا. 
ْ
ــــــُه ٱلــــَقِديــــُر إْســـــَمْع َصــــالَتــــَنا، إْرَحـــــــْمَنا َوٱغ

^
ــــــَها ٱإلل الـــــمترkـــــس: أيُّ

ه. 
5
ُر ِلــــــــل

]
ك

ُ
الَجـــماعـــة: الــــــــــش

صـــــالة 

ــــا  ــ oَــــطا َف ِ�َخــ Ìِق5َاِم أَمـــــاَمـــــَك ِلـــــــــَنْعَتر
Y
َتَنا ِلـــــــــل

Y
ـــــــــل ـــــــَك أهَّ

َّ
َر ِألن

Y
ك ـــــــ5َْك ٱلــــــــشُّ

À
ــــُع إل ـ

َ
ــــْرف ــــَنا َوأْجـــــــَساَدنـــــــا َتـ ــ �َBــــل ــ

ُ
، إنَّ ق لِّ

P
ــَه ٱلــــــــ¼ ــ

^
ــــا إل ــ oَ :ـــــسkالـــــمتر

ــــَناَهــــا. 
ْ
ــــَتَرف

ْ
ـــــتي اق

Á
ــــــــــِقَساِم ال

ْ
ِم َوٱالن

Y
ل Pٱلــــــظ

ــــى  ا َيــــــــْ·َتِمي إلــ ــــنَّ ِقَك ٱلَجــــــــــِم5ِل: الــــــــxَْعُض ِمــ
Y
عÌ َخـــــــل

ُّBــــي َتـــــــَن ــــن ِفـ ــــّديــ ِحــ ــــٍة، ُمتَّ َســ ــــَقدَّ ٍة ُمــ
À
ــــل ــ ــــَعاِئ ــ

À
ا، ك ــــْنَك َمـــــــع³ ُم ِمــ ــــــــَتَقدَّ

َ
ن

ـــــَن ٱلُمْســـــــــَتْعxِديـــــــــَن،  ـــــَن ٱلُمْســـــــــَتْعxَِديـــــــــَن، َوٱلــــــــــxَْعُض اآلَخـــــــــُر ِمـ ُر ِمـ ا َيَتَحـــــــــدَّ ـــــنَّ ِة، َوالــــــــــxَْعُض ِمــ ُعوِب ٱألْصــــــــــــِل5َّ ٱلــــــــــشُّ
ــــــْ·َتِمي إلــــى َجَســــِد الَمســـــــيحÌ الــــَواِحــــد. 

َ
ا ن َنا َجــــــِم5ع³ ــــــlِنَّ

À
ِجــــــــئوَن، ل

َ
è ــــَن، َ�ــــــْعُضَناbا مـــن ٱلــــُمَهاِجــــ� َوٱلـــــــxَْعُض ِمــــنَّ

ــــــ5ُْث  ـــــــــِة ٱلـــــــــــــُمْحِي5َِة، َوُشــــــــــــِفيَنا، َحــ َّoْت ِ�ــــــــــِم5َاِە ٱلـــــــــَمْعُموِد
À
ِســـــــــل

ُ
ــــــزÌ غ ــــــِقْرِمـ ــــــالـ ــــــا ٱلَحــــــــــــْمراَء ®ـ ــــــانـ ــــــطاoَـ ْحــــــــــَمُدَك ِألنَّ َخـ

َ
ن

ــــــُه ٱلــــَخاِلــــُق. 
^
ـــــَها ٱإلل ْســــــــــÜِيَح، أيُّ َر َوال�َّ

Y
ك ـــَك ٱلــــــشُّ

À
ُم ل ـــــَقدِّ

ُ
ِة الــــــله. ن

À
اِء، َعـــاِئـــل َّxا ِمـــَن َجـــَماَعـــِة ٱألِحـــــــــ أْصـــــــxَْحَنا ِجـــــْزء³

14



 
َ
ـــــــة

À
Çٱلُمْشـــــــَتَر 

َ
َســــــة  ٱلــــــُمَقدَّ

َ
َمة

Y
َك ٱلـــــــــِح¿ Ìِلــــــــُتْدر 

ٌ
ــــة ــــْفُتوَحــ ــــــَنا َمــ

ُ
ــــــلBُ�ــــــَنا َوُعــــــُيون

ُ
ــــــــْحَتِفُل َوق

َ
ــِذِە ٱلَمِســـــــــــيَرِة، ن ــــي ٰهــ ا ِفـ ــــع³ َمــ

ــــــــنا 
َّ
ـــــــَر أن

U
ك

َ
، َوِلـــــــَنَتذ Ìْعضxَـــــَع َ�ـــــــــْعِضَنا ٱلــــــــــ ـــــَدِة َمـ ـــــَوْحــ ـــــى ٱلــ عي إلــ ـــــي الـــــــــسَّ ـــــا ِفـ ـ

َ
ـــــْدن ـــــاِعـ ُعوِب َوَتـــــــــْنُمَو ِفـــــــــيها. َسـ ـــــْيَن ٱلــــــــــشُّ ــ َب

وُس، ِفـــي َوَســــِط َخــــــــِل5َقِتَك.   َواِحــــــَدًة oَْجـــــــَمُعَها ُروُحـــــك ٱلــــــــُقدُّ
ً
ة

À
ُل َعـــاِئـــل

[
ـــــَش¿

ُ
`

الَجـــماعـــة: آمــــــين. 

`ـشــــــــــــــــــ5ـد 

قـــــــــــراءة مـــــن الــــــرســــــائــــــل. الــــــّرســــــالــــــة إلـــــــى أهـــــــل افـــــــــسس 2: 22-13 

الــــــــمزمــــــــور الـــــــثانـــــــي واالر�ــــــــــــــــــعـــون (�ـــــــــــالـــــــــــتناوب)  

ـــــ5َْك oَـــا ألــــــلُه. 
À
ْفِســـــي إل

َ
ِلـــَك َ©ْشــــــَتاُق ن ـــٰذ

À
ي ٱلــــــــِم5َاِە، ك Ìــــــُل إلــــى َمــــــَجار ِّoــــَما َ±ْشــــــَتاُق ٱِإل

À
الـــــــقارئ: ®

ْفِســــــي، 
َ
ــــــِه ٱلـــــَحيِّ َعِطَشـــــْت ن

^
ــــــ5َْك، إلــــى ٱإلل

À
إل

َرى َوْجــــَه ٱلــــــلِه؟ 
À
ـــــَمَتى أِجـــــيُء َوأ

َ
ف

ـــــــِهـــــــي. 
�
ِصي ُهــــَو َو�ل

�
ــــــــــل

َ
ــــــــي َســــــأْحــــــَمُدُە jَــــــــْعُد، ُمخ

ِّ
َه ِألن

5
ــــــــــِجي ٱلــــــــل

َ
الَجـــماعـــة: إرت

ــــُهــــَك؟" 
^
ـــلَّ َيـــــْوِم: "أْيـــــَن إل

P
ا َولـــــــÓً5ْ، َوbُــــــَقاُل ِلـــي ® ــــــَهار³

َ
ي ن Ìالــــــــقارئ: ُدُمــــوِعــــي ُخـــــْبز

ْفِســـــي ِبـــي 
َ
ــــــَتذوُب ن

َ
ـــُر ف

U
ك

َ
أَتـــذ

ِه، 
Á
ــــْحَو َبــــْ�ِت ٱلــــــل

َ
ــــْنُت أْعـــــُبُر َمـــَع ٱلُجـــــــُمBعÌ ِفـــي َمـــْوÇِـــٍب ن

P
ــــ5َْف ك

À
ك

ـــُهْم ِفـــي ِعـــــ5ٍد. 
َّ
ـــأن

À
ْرِنــــ5ِم َوٱلَحـــــــْمِد َوِ�ٱلُهـــــــــَتاِف ® ــــوُدُهــــْم ِ�ـــــَصْوِت ٱلــــتَّ

ُ
أق

ـــــــِهـــــــي. 
�
ِصي ُهــــَو َو�ل

�
ــــــــــل

َ
ــــــــي َســــــأْحــــــَمُدُە jَــــــــْعُد، ُمخ

ِّ
َه ِألن

5
ــــــــــِجي ٱلــــــــل

َ
الَجـــماعـــة: إرت

يَن ِفـــي داِخـــــــِلي؟  ْفِســــــي؟ ِلــــــَماذا َتــــــِ_نِّ
َ
الــــــــقارئ: ِلـــــــَماذا َتــــــــlَتِ_بيَن oَـــا ن

ــــِهــــي. 
^
ِصي ُهـــَو َوØل

[
ـــــي َســــأْحــــَمُدُە َ�ـــــْعُد، ُمَخــــــل

ِّ
َه ِألن

Á
إرَتــــــجي ٱلـــــل

َتِئُب؛ 
Y
lْفِســـــي َتـــــــ

َ
ن

ـــــــِهـــــــي. 
�
ِصي ُهــــَو َو�ل

�
ــــــــــل

َ
ــــــــي َســــــأْحــــــَمُدُە jَــــــــْعُد، ُمخ

ِّ
َه ِألن

5
ــــــــــِجي ٱلــــــــل

َ
الَجـــماعـــة: إرت

 . ِه ٱلــــــَحيِّ
^
ي ِلــــــإلل

[
َصــــــل

P
ِشـــــُد َوأ

ْ
`
P
5ِْل أ

U
بُّ َرْحـــــــَمَتُه، َوِفــــي ٱلــــــل َهارoُ Ìـــــِضيُء ٱلـــــرَّ الــــــــقارئ: ِفــــي ٱلـــــــنَّ

ِســــــــyَتِني؟ 
َ
ِه َخــــاِلــــِقي: "ِلـــــــَماذا `

Á
ـــــوُل ِلــــل

ُ
أق

؟"  أِألْمِشـــــــَي ِ�ــــالِحــــَداِد ِمـــنÌ ٱْضـــــــِطَهاِد ٱلــــــــَعُدوِّ

ـــــــِهـــــــي. 
�
ِصي ُهــــَو َو�ل

�
ــــــــــل

َ
ــــــــي َســــــأْحــــــَمُدُە jَــــــــْعُد، ُمخ

ِّ
َه ِألن

5
ــــــــــِجي ٱلــــــــل

َ
الَجـــماعـــة: إرت

َرنــــي ُخــــُصوِمــــي،  ــــَعيَّ
َ
ــــَضت ِعـــظاِمـــي ف الــــــــقارئ: َتــــَرضَّ

ــــُهــــَك؟" 
^
ــــوَن: "أْيـــــَن إل

P
ــــــoَ Óً5ْــــُقول

À
ا َول ـــــــَهار³

َ
َون

يَن ِفـــي داِخـــــــِلي؟  ِلــــــَماذا َتــــــــlَتِ_بيَن oَـــا نْفِســــــي؟ ِلــــــَماذا َتــــــِ_نِّ

ـــــــِهـــــــي. 
�
ِصي ُهــــَو َو�ل

�
ــــــــــل

َ
ــــــــي َســــــأْحــــــَمُدُە jَــــــــْعُد، ُمخ

ِّ
َه ِألن

5
ــــــــــِجي ٱلــــــــل

َ
الَجـــماعـــة: إرت
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`شـــــــــــــ5د 

الـــــــــــــــــعظة 

(فــــترة صــمت أو `شــــ5د) 

الــــــــــــــــــحـــجـــارة والـــــــــــــــرواoـــــــــــــــات 
(يــــتقّدم األشـــــخاص الــذيــن اخـــــتيروا لــرواoــة شـــهاداتـــهم) 

ٍة،  ــــلِّ ِقــــــصَّ
P
ـــَع ® ــــــتي َســــــــَتع�ُش. َمـ

Á
ـــلى ٱلـــــــِقَصصÌ ال ْشَهــــــُد َعــ

َ
ٍة، ` ــــــــِحَجاَرٍة َحــــــ5َّ

À
واoَــــــاِت. ك ـــْعَض ٱلــــــرِّ ــ ــــــْسَمُع َ�

َ
ـــا ` ــ

َ
ـــون الـــــمترkـــــس: َدُعــ

ــــــَنا  ــ ــــــَدِت ــــــي َوْحــ bَــــــــِة ِفـ Ìالــــــــّزاو Ìــــــر ، َحَجــ Ìِة الَمِســــــــــــيح ــــــصَّ ــــــَع ِقــ ــــــُك ِقــــــــــَصُصَنا َمـ ــ ــــــَ�َشاَ� ــ ــــــُد الَمِســـــــــــيحÌ َوbَـــــــــــْ·َشأ. َت ُيـــــــــْبَنى َجَســ
 
À
. َدُعـــــونـــــا Ìْعضxَْعِضها ٱلـــــــــxَِبـــــــــ 

ٌ
ــــxَِطة ــ ــــْرَت ــــَك ِقــــــــَصُصَنا ُمــ ِلـ ــــٰذ ـ

À
ـــــٍة، ك

À
ــــي َشـــــرÌك ُه ِلــــــــَنlوَن ِفـ

Á
َقنا ٱلـــــــل

À
ــــَما َخــــــــل ــ

À
ة. ® ٱلَمِســــــــــــ5ِح5َّ

ـــلٌّ ِمـــــْنَها oََحـــــِمُل َحَجــــــَرُە. 
P
ـــــْسَمُع ٰهــــِذِە ٱلـــــــِقَصَص، ®

َ
ـــُل ِعـــْنَدَمـــا ` ـــتأمَّ

َ
ن

5ة: 
Á
oــدلــي رواة الــــقصة Ùــــشهاداتــــهم. �ــعد ®ــل قـــصة، تـــرّدد الجـــماعـــة الــــــمصل

 ." ِب ٱلــــــــــــــَحقِّ
d
ْيرh َوَطــــــــل

َ
ــــــــــْعEَا "ِلــــــــــِفْعِل ٱلــــــــــخ

َ
ُم jِٱالْســــــــــِتجاjَــــــــــِة ِلـــــَدْعـــــَوِة اش hــــــــــَتز

]
الَجـــماعـــة: أل

`شـــــــــــــ5د 

طـــــــــــــــــلxات الــــــــــــــــــّ�ـشـّفـع 

 : Ìٱلـــــــُقُدس Ìوح ِه ٱآلِب َوٱالْبـــــــنÌ َوٱلـــــــرُّ
Á
الَة أَمـــــاَم ٱلـــــل ـــُع ٱلـــــــصَّ

َ
ـــْرف

َ
ـــــس: ِ�ٱإلoــــــــــَماِن َوالــــــــّثَقِة، ن

ّ
kالـــــمتر

ــــْيَر ُمْســــــَتَداَمــــــةٍ  ــ
َ
ِت ٱلـــــــــَح5َاَة غ

À
ـــــــتي َجـــــــَعل

Á
ــــَع َتــــــَداِعــــــ5َاِت ٱألْعــــــــــَماِل ال ـــــــع�ُش ٱلــــــــَيْوَم َمـ

َ
ــــْحُن ن ــ

َ
ــــــُه ٱلــــــَخاِلــــــُق، ن

^
ـــــــَها ٱإلل أيُّ

ٍة،  ـــــَنا ِ�ــــــــَمْسؤوِلــــــــ5َّ ــ
À
ــــــــتي َمــــــــــَنْحَتها ل

Á
َد ال Ìْســــــــــَتْخِدُم ٱلـــــــــــَمَوار

َ
ـــــ5َْف ` ــ

À
ْمَنا ك

[
xَْعضÌ َوَوِفـــــــــَرًة ِ�ـــــــالّ·ْســـــــxَِة ِلــــــآلَخــــــ�bــــــن. َعـــــــــل

Y
ِلـــــــــل

ــــــ5َْك. 
À
ـــــتي َتــــِئنُّ َتـــــْصُرُخ إل

Á
 ال

ُ
، َواْحــــــــِتَراَم َخــــــــِل5َقِتَك. الَخــــــــِل5َقة Ìٱلَجــــــــِميع Ìِلـــَصاِلـــح

�ــــــِق.  h�
ى ٱلــــــطَّ

d
ــــــــــَنا َعــــــل

�
ْمَنا َوُدل

�
الَجـــماعـــة: َعــــــــــل

ـــَناَهـــا 
ْ
ــــتي أْحـــَدث

Á
ـــــِقَساَمـــــاِت ال

ْ
ـــxَْعضÌ َوٱالن ــــــَحْقَناُە ِبـــــxَْعِضَنا ٱلــ

Y
ــــذي أل

Á
َررÌ ال

ـــضَّ ـــالحÌ ٱلــ ـــا ِفـــي إْصــ
َ
ـــوَم، َســـاِعـــْدن ُحـ ـــرَّ ُهمَّ ٱلـ

d
ـــــل
Y
الــــمترkــــس: أل

 ٱلَخــــــِل5َقةِ 
َ
ـــُدوا َجـــَماَعـــة

À
ْي ُيـــول

À
الِمــــ5ِذ ِلـــك ى ٱلــــتَّ

À
ـــُقُدَس َعـــل وَح ٱلــ ـــرُّ ـــَفَخ ٱلَمِســـــيُح َ±ــــُسBُع ٱلــ

َ
ـــَما ن

À
ـــا ® ـــْعxَِك. َتـــَمام³ َبـــْيَن َشــ

ى ِمــْن أْجــــِلَها َ±ــــُسBُع. 
Á
ــى ٱلــَوْحــَدِة ٱلـــتي َصــل

À
ـــِقَساَمـــاِتـــَنا َوَتْهـــديـــَنا إل

ْ
ي ٱن Ìـــتي ُتــــَداو

Á
ٱلَجـــِدoـــَدِة، أْرِســـْل ِنــــْعَمَتَك ال

�ــــــِق.  h�
ى ٱلــــــطَّ

d
ــــــــــَنا َعــــــل

�
ْمَنا َوُدل

�
الَجـــماعـــة: َعــــــــــل
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 Ìِ�ٱلــــــــــَخْير Ìى ٱألْرض
À
ـــــل ـــــِتَك َعــ ــ

À
ـــــال َســ Ìـــــي ر ــــــــْدَت ٱلـــــــــَعْدَل ِفـ ـــــَقْد َجسَّ ــ

À
ـــــُق َوٱلـــــــــَحقُّ َوٱلــــــــــــَح5َاُة، ل ـــــّط�bــ ـــــــــَها ٱلَمِســـــــــــيُح، ٱلــ الـــــمترkـــــس: أيُّ

ـــــــَنا  ــ �َBـــــــل ــ
ُ
ــــــــــَتْح ق

ْ
ــــــــــتي َ©ـــــــــــْسُجُن. إف

Á
 ٱل

َ
ُق، َوٱألْحــــــــــــــ¿اَم ٱلُمْســـــــــــــxََقة ي ُتـــــــــــَفرِّ ــــــــــتِّ

À
ــــــــــِذي َصــــــــــــَنْعَتُه، َو�ــَهـــــــــــْدِم ٱلُجـــــــــــــْدَراِن ٱل

Á
ٱل

ـــــَنا َواِحـــــٌد ِفـــــ5َك. 
َّ
 أن

ّ
èــــا، إ

َ
ِدن ـــِم َمـــْن َتــــَعدُّ

ْ
غ ى ٱلـــرُّ

À
ــــُه َعــــل

َّ
َك أن Ìــــَنا ِلــــــُنْدر

À
َوُعــــُقول

�ــــــِق.  h�
ى ٱلــــــطَّ

d
ــــــــــَنا َعــــــل

�
ْمَنا َوُدل

�
الَجـــماعـــة: َعــــــــــل

َماِء،  ــــِد ٱلــــــــــسَّ ــــَمَم ٱلــــــــــِجxَاِل، َوَصـــــــْوَت َرْعــ . إنَّ ِقــ Ìــــَه ٱألْرض ــــٍد َوْجــ ــــِدoـ ــــْن َجـ ُق ِمـ
P
ـــــــذي oَْخـــــــل

Á
وُح ٱلـــــــــُقُدُس، ٱل ــــــــَها ٱلــــــــرُّ الـــــمترkـــــس: أيُّ

َوoØـــــــَقاَع ٱلـــــــــxَُحْيراِت ُتــــَخاِطــــُبَنا - 

 . Rــــــــــــْعُضَنا ِبــــــــــَ\ْعضjَ 
َ
ـــــــــِ\طون

َ
ــــــــــــَنا ُمـــــــــْرت

َّ
الَجـــماعـــة: ِألن

ى ٱلــــَزْهــــَرِة ُتــــَخاِطــــُبَنا - 
À
ـــــــَطَراُت ٱلــــــّنَدى َعــــل

َ
، َوق Ìاحxَ ـــــــَضاَرُة ٱلــــــــصَّ

َ
ُجوِم ٱلـــــَخاِفـــــَتِة، َون الـــــمترkـــــس: أْضـــــــَواُء ٱلـــــــنُّ

 . Rــــــــــــْعُضَنا ِبــــــــــَ\ْعضjَ 
َ
ـــــــــِ\طون

َ
ــــــــــــَنا ُمـــــــــْرت

َّ
الَجـــماعـــة: ِألن

ِشــــــــــيَن ُتــــَخاِطــــُبَنا -  الـــــمترkـــــس: أْصـــــــَواُت ٱلــــــــُفَقَراِء َوٱلُمْضَطَهــــــِديــــــَن َوٱلُمَهمَّ

 . Rــــــــــــْعُضَنا ِبــــــــــَ\ْعضjَ 
َ
ـــــــــِ\طون

َ
ــــــــــــَنا ُمـــــــــْرت

َّ
الَجـــماعـــة: ِألن

ــــا" َوتـــــــُقوُل: 
َ
ـــــ5َْك َوِهــــَي َتـــــْصُرُخ "أّ�ــــــا، أَ�ــــان

À
Bُ�ــــَنا إل

P
ــــل

ُ
ـــلِّ َشـــــْيٍء، َتـــْرَتـــِفُع ق

P
ــــْوَق ®

َ
ـــlِـــْن ف

^
الـــــمترkـــــس: َول

الَجـــــــــماعـــــــــة: 

ــــَمــــاواِت  ــــــــــــذي ِفــــــي الــــــــــــــــسَّ
5
ــــــــا ال

َ
أjَــــــــان

سh ٱْســــــــــــــــُمــَك، 
ـدَّ

َ
ِلــــــــــــــــَيـَتـق

ــــــــــــَك، 
ُ
qوت

d
ِلــــــــــــEَأِت َمــــــــــــل

ْن َمــِشــــــــــــــــ�ــَئــُتــَك، 
+
qِلــــــــــــَت

 . hِلــــــَك َعـــــــــلى ٱألْرض ــــــٰذ
d
ـمـاِء ك ـــــــــَما ِفــــــي ٱلــــــــــــــــسَّ

d
�

ـَحـEـاِة أْعـــــــــــــــِطنا ٱلــــــــــــــــَيـــــوَم. 
]
يَّ ِلــــــــــــــــل hـــــرور ــــــــْبَزنــــــــا ٱلــــــــــــــــضَّ

ُ
خ

ــــــــــــــــْيـــَنـــا. 
d
ِنــــــــــــبيَن إل

ْ
ُمذ

]
ا ِلــــــــــــل ـــــــــْحُن أcْــــــــــــض�

َ
ِفُر ن

ْ
ــــــــــــغ

َ
ـــــــــَما ن

d
نــــــــــــxَ ــــــــــــَنا، �

ُ
ـــــــــَنا ذ

d
ـــــــــــــــِفْر ل

ْ
َوٱغ

 . hــــــــــــر� ــــــــــــرِّ
ِّ

نا ِمــــــَن الش ــــــــــــجِّ
َ
ـــــqِـــــْن ن

�
 ـــــــــــٍة، ل hْجـــــــــــ�

َ
نا ِفــــــي ت

]
ـــــــــْدِخـــــــــل

ُ
َوال ت

 َوٱلــــَمــــْجــــــــــــــــَد، إلـــــــــى ٱألjَـــــــــــــــــــــد. 
َ
ـــــْدَرة

ُ
ـــَك، َوٱلــــــــــــــــق

]
ــــــَك ٱلــــــــــــــــُمـــل

d
 ل

َّ
ن

َ
ِأل

آمــــــــــــــــيــن. 

ــد الـــذي أقـــّرە مجـــلس كــناkــس الشــــرق األوســـــط)  فـــق الـــّنّص الــعربــي الــموحَّ Ìو)
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صـــــــــــــالة الــــــــــــــــــخــتــام 

َها 
Y
َســــــــٍة َوأْرِســــــــــــــــــل ا ِفـــــــي َجــــــــَماَعــــــــٍة ُمــــــــَقدَّ ـــــــــى ٰهـــــــِذِە ٱلـــــــــُوُجـــــــــوِە ٱلــــــــــــــــــــُمْجَتِمَعِة َمـــــــــع³

À
ْر إل Pـــــــــــظ

ْ
، ٱن ـــــــــــُه ٱألَزِلــــــــــــــــــيُّ

^
ـــــــــَها ٱإلل ـــس: أيُّ

ّ
kالـــمتر

ـــــــــَت. 
ْ
ـــــــى أيِّ َمـــــــــ¼اٍن ُتــــــ�bــــــُدُە أن

À
إل

 Ìَوٱلـــــــــــــــــِتَماس ، Ìِفــــــي َســــــــْرِد ِقـــــــــــــــــــَصِصِهْم، َوِفــــــــــْعِل ٱلــــــــــــــَخْير Ìى ٱالْســـــــــــــــــــِتــْمــَرار
À
وسÌ َعــــــــل ْعُهْم ِبـــــــُروِحـــــــَك ٱلــــــــــــــُقدُّ َشــــــــــــجِّ

ـــــــــَعاِلـــــــــِهْم. 
ْ
ٱلـــــــــَحقِّ ِمـــــْن أْجـــــــِل َخـــــــــــــل5َقِتَك ِمـــــْن ِخـــــــــالِل أف

َت ٱْبـــــــــــَنَك ٱلـــــــــَوِحـــــــــ5َد َ±ـــــــــــُسBَع ِمـــــــْن أْجـــــــــِل 
Y
ـــــــــَك أْرَســـــــــــــل

َّ
ـــــــــُم أن

À
ا، َحـــــــــّتى ُيـــــــْؤِمـــــــَن ٱلـــــــــَعال ــــــــــوا واِحـــــــــــــــد³

ُ
ــــــــْدُهــــــــْم ِلــــــــــl5َون ِّoأ

ــــــــْم. 
À
َحـــــــــ5َاِة ٱلــــــــَعال

اإلرســـــــــــــال والـــــــبركـــــــة 

ْم؛ 
P
¿ Pــــــــــــــــــْحَفظbَْم َو

P
ــــــــ¿

P
®Ìارxَبُّ ُيــــــــ ـــس: ألـــــــرَّ

ّ
kالـــمتر

ْم. 
P
ْم َوbَـــــــــــْرأُف ِ�ـــــــــ¿

P
¼5ْ

À
بُّ oِـــــــــِضيُء ِبــــــَوْجــــــِهِه َعـــــــــــل ألـــــــــرَّ

ْم. 
P
ُع¼ ـــــْم َوçُــــــــــــــــــَشجِّ

P
ـــــُد® ِّbeَبُّ ُيـــــ ألـــــــــرَّ

ــــــــــــــــالَم.  ْم ٱلسَّ
P
َوbَــــــــــــــــْمَنُح¿

الَجـــماعـــة: آمــــــــــــين. 

`شــــــــــــــ5د 
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APPENDIX* 

Hymn Many and great, O God   (Dakota Hymn) 7 

1 Wakantanka taku nitawa tankaya qa ota; 
mahpiya kin eyahnake ça, 
maka kin he duowanca; 
mniowanca śbeya wanke cin, hena oyakihi. 

2 Woehdaku nitawa kin he minaġi kin qu wo; 
mahpiya kin iwankam yati,  
wicowaśte yuha nanka,  
wiconi kin he mayaqu nun, owihanke wanin. 

1 Many and great, O God, are your works, maker of earth and sky. 
Your hands have set the heavens with stars;  
your fingers spread the mountains and plains. 
Lo, at your word the waters were formed; deep seas obey your voice. 

2 Grant unto us communion with you, O star-abiding One. 
Come unto us and dwell with us;  
with you are found the gifts of life. 
Bless us with life that has no end, eternal life with you 

Paraphraser: Philip Frazier; Author: Joseph Renville (1842) 

* These hymns have been suggested by the writing group from the Minnesota Council of Churches, which prepared
the first project of the Week of Prayer for Christian Unity 2023, and are published under its responsibility. 
7. This hymn was sung by thirty-eight Dakota prisoners of war as they were led to execution at Mankato, Minnesota,
on December 26, 1862. This song was first published in the Dakota Indian Hymnal (1916) and is perhaps the only 
Native American hymn to be sung broadly in North America beyond its original Dakota culture. The author, Joseph 
Renville, was indigenous Dakota and the translator of this hymn is Francis Philip Frazier.  
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Hymn Wade into the water8 

8. This is an African American Jubilee Spiritual by Frederick J. Work and John Wesley Work Jr. (1901), based upon
the narrative of John 5:2-9. For the enslaved, this song represented the struggles of life and the empowerment of 
freedom. Within the context of the ‘troubled’ waters of life there are healing waters, because God is in the midst of 
the turmoil. 
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Hymn Come thou fount of every blessing 
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Hymn What a fellowship, what a joy divine9 

9. This hymn, authored in 1887 by E. A. Hoffman, was inspired by Deuteronomy 33:27. It is meant to help contemplate
what it means to find refuge in our heavenly Father's arms in times of fear and trial, and to allow God’s joy and peace 
to replace our loneliness and anxiety. 
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Closing Hymn Lift every voice and sing 10 

10. This is an African American Jubilee Spiritual which was written by James Weldon Johnson (1900). It is often
referred to as the Black national anthem in the United States.  The song is a prayer of thanksgiving for faithfulness and 
freedom for the enslaved voicing a cry for liberation and affirmation for African American people. 



تــــــــــــــــــــأّمــــــــــــــــــــالت بــــــــــــــــــyــــــxــــــلــــــ5ّــــــة وصــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوات لــــــــــــــــــــألoّــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــّثــــــمــــــانــــــــــــــــــ5ــــــة 

الــــــــــيوم األّول 

م فــــعل مـــا هـــو صـــالـــح 
Á
تـــــعل

قــــــــــراءات 

ِة. •
À
بوا الَعدَل. أغيثوا الَمظلوَم وأنِصفوا الي�5َم وحاموا َعنÌ األرمل

P
موا اإلحساَن واطل

U
اشع5ا 1: 12-18: تَعل

لوقا 10: 25-36: فقاَل ِلـَ�سBع: "َوَمْن هو ق�xbـي؟" •

تــــأّمــــل 

ا. إنّ  ء الــصحيح دائــم³ "ý̂دأ فــعل الxــعتنق مــo ــمارس الــعدَل فحســب، �ــل أنo ط يــهوذا ال أنxــد هللا مــن ســbا الشــع5ا، يــ� وفــق³
ش مــن قــxل  هللا oــطلب مــنا لــ�س فــقط رعــاoــة األيــتام واألرامــل ولــlن أن نــفعل مــا هــو صــالــح وخ1g لــهم وألي شــخص مــهمَّ
ا، وأن تــــفعل  ــــا، ومــــبتهج³ ح³ Ìا، وفــــر " أن تــــكون ســــع5د³ #ñــــاف تــــاف" وتعo" "g الــــصالح Gتــــدّل ع " ïñة الb fgالــــمجتمع. الــــ¼لمة الع

 .
ً

ا جم5¶ ا، وأن تصنع شyئ³ ج5ّد³

 ، 1gا مـا هـو عـمل الخ # oـجتمعون لـسماع ®ـلمة هللا، وbـتعلمون مـع³ ا. جـميع المسـ5حي12
³

" أن تـكون تـلم5ذ #ñعo 
³
أن تـكون مسـ5ح5ا

ا �ـاحـت5اجـات اآلخـ�bـن، oـجب عـلينا، ®ـأبـناء هللا،  " وقـت �ـات المجـمتع أþgÇ فـأþgÇ المـxالـ³5
ومـن الـمحتاج إ÷ هـذا الـتضامـن. $#

ام. وØذا لـــزم األمـــر، الـــدفـــاع عـــن 
Á
ـــديـــن، وحـــمل قـــضyّتهم امـــام الـــح¿ أن نـــتعلم االلـــتفات إ÷ حـــالـــة إخـــوتـــنا وأخـــواتـــنا المضطهَّ

 hا ء الصحيح دائم³ "ý̂نعموا �العدل. إذا قمنا �ذلك، نكون نفعل الbسالم وÙ يتمكنوا من الع�ش ïñتهم حyّقض

" عـالقـة مـع 
" الـدخـول $#

#$ # امـنا �ـالـقضاء عG خـطيئة العنbîة والـشفاء مـنها يـتطلب مـنا أن نـكون مسـتعّديـن وراغب12 # ïgإن ال
 . # أخواتنا وØخوتنا المس5حي12

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

؟" oـــدعـــونـــا جـــواب ±ـــسBع إ÷ تخـــi" االنـــقسامـــات الـــديـــ·5ة والـــقxل5ة والـــوطـــن5ة  " fñbع: "ومـــن هـــو قـــ�Bة ±ـــسxتlســـأل أحـــُد الـــ
# تخـــiّ" االنـــقسامـــات داخـــل األûة المســـ5ح5ة  لـــلتعّرف عG قـــ�bـــÜنا الـــمحتاج. وعG هـــذا الـــمنوال، oـــجب عG المســـ5حي12

" المسيح ومحّبتهم. 
للتعّرف عG إخوتنا وأخواتنا $#

تحــــــدٍّ 

ا مـــع هـــؤالء اإلخـــوة واألخـــوات، وأن  " مـــجتمعك؟ كـــ5ف oـــمكن لـــلlناkـــس أن ©ســـ1g مـــع³
ـــدون $# شون والمضطهَّ َمـــْن هـــم الـــمهمَّ

©ستج5ب الحت5اجاتهم وتتحّدث �اسمهم؟ 

َصــــــــالة 

أّيها الرب، لقد دعوَت شعxَك ِمن العبودoة إ÷ الح�bّة، 

امــنحنا الــقّوة والــشجاعــة لــلxحث عــن أولــئك الــذيــن oــحتاجــون إ÷ الــعدالــة. اجــعلنا نــرى هــذە الــحاجــة ونــقّدم الــمساعــدة، 
 . # ة ±سBع المسيح راعينا. آم12 1gحظ "

واجمعنا بواسطة روحك القدوس $#
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الـــــــــــــــيوم الـــــــــثانـــــــــي 

عــــــندمــــــا يـــــــــــتحقق الـــــــــــعدل … 

قــــــــــــراءات 

يــــِق وهــــــالٌك ِلــــَمْن oـــــفعُل اإلثــــــــَم. • دِّ االمثال 21: 13-15: الــــــعمُل �ـــــاإلنـــــصاِف فــــ�ٌح لــــلصِّ
مïñ 23: 23-25: الــــــعدل والــــّرحــــمة واالمــــــانــــــة، وهـــــذا مـــا ®ــــان oــــجُب عــــــل5¿م أْن تـــــــعَملوا �ـــــه. •

تــــأّمــــل 

" "َمـــــــشوَرة الـــــــُعقالِء والـــــــَحق والـــــــَعدل 
" مســـــــتهل الـــــــlتاب غـــــــايـــــــَته وg" تـــــــعل5ُم الـــــــح¿مة واإلرشـــــــاد $#

oحـــــــّدد ســـــــفُر األمـــــــثال $#
ّدد �ـــاســـتمرار الـــدعـــوُة إ÷ الـــعمل �ـــالـــعدل والسj" إ÷ الـــحق، وbـــتّم �ـــال هـــوادة  ïgأقـــوال الـــح¿مة، ت fgواالســـِتقامـــة" (1: 3). ع
" جـملة واحـدة مـليئة �ـالـح¿مة، oـعلن الـ¼اتـب أن الـصّديـق oـف�ح عـندمـا 

 عـند هللا مـن الـذبـ5حة. $#
ً

èقـبو þgÇـهما أ
ّ
الـتأÇـ5د عG أن

ا عــندمــا  ع عــن انــقسامــاتــهم، أن oــفرحــوا مــع³
ّ
ف ïgــال� ، # # أن الــعدَل يــزعــج األثــمة. oــجب عG المســ5حي12 " ح12

يــتحّقق الــعدل. $#
ا عـندمـا يـواَجـه هـذا الـعدل �ـالـرفـض. عـندمـا نـفعل مـا oـطلxه الـّرب ونجـرؤ  يـتحّقق الـعدل، وأن oـكونـوا مسـتعّديـن لـلوقـوف مـع³
 þgÇزو�ـــعة مـــن الـــمقاومـــة والـــمعارضـــة ألي مـــحاولـــة لـــتصحيح األمـــور أل "

عG السj" إ÷ تـــحقيق الـــعدل، قـــد نجـــد أنـــفَسنا $#
ا بyننا.  الفئات ضعف³

" تـدعـمها اoـديـولـوجـ5ة الـتفّوق األبـ5ض واألoـديـولـوجـ5ات الـقمع5ة  ïñالـمجتمع5ة ال #ñأولـئك الـذيـن ±سـتف5دون مـن األنـظمة والب
ا مـا oـكون ذلـك �ـط�bـقة عـن5فة. لـlنّ  ³xنـ¿ارە، وغـالـØق5ة" والـنظام األبـوي سـوف ±ـسعون إ÷ إ�ـطاء الـعدل وxاألخـرى مـثل "الـط
ا مـا ال يـتأثـر �ـاأللـم.  ³xـعالٍـم غـالـ "

ُب قـلب السـلطات، وØفـساُح الـمجال لـح¿مة هللا الـعادلـة والـدائـمة $# السj" وراء اـلعدل هـو !#
" السj" إ÷ تــحقيق الــعدل 

" الــتأÇــ5د عG أن "حــ5اة الــسود مــهمة" $#
" فــعل الــصواب. هــناك فــ�ٌح $#

ومــع ذلــك، هــناك فــ�ٌح $#
 . # 12

Á
ألحxّاء هللا المضطَهدين والمَس5َطر عليهم والمستَغل

ن مـن خـدمـة إعـالن الـملlوت Ùـش¿ل أفـضل. لـندْع هـذا 
Á
# اآلخـ�bـن حïñ نـتمك " طـلب الـمصالـحة مـع المسـ5حي12

هـناك فـ�ٌح $#
 1g1 الــمعروفــة، حــ5ث ±ســgــن الــمعروفــة وغÇاألمــا "

" الجــماعــة، $#
كــة عــن حــضور هللا $# ïgاتــنا المشــ fgظهــُر مــن خــالل خoَ الــف�ح

" المسيح. 
" الط�bق المؤّدي إ÷ الشفاء والمصالحة والوحدة $#

هللا معنا $#

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

# مـع مـظالـم الـعالـم. إنـهم سـعداء �ـأداء  " مـقطع اإلنـج5ل مـعتاديـن ومـرتـاح12
أصـبح الـقادة الـديـ·يون الـذيـن oـخاطـبهم ±ـسBع $#

xات الــعدل األþgÇ ثــقال وازعــاجــا، 
Á
ون، لــlّنهم يــهملون مــتطل مُّ

À
Ì مــن الــنْعنع والَصعïgَ والــ¼

الــواجــxات الــديــ·5ة مــثل اعــطاء الُع̂_ْ
 # وg" الـــعدل والـــرحـــمة واالمـــانـــة. وعG نـــحو مـــماثـــل، اعـــتاد المســـ5حيون عG االنـــقسامـــات الـــموجـــودة بـــyننا و�ـــاتـــوا مـــرتـــاح12

ا.  " أن oكون ®ّل تالم5ذە واحد³
ا ما نهمل رغxة الّرب $# ³xننا غالl1 من شعائرنا الدي·5ة، لgثlال "

ح5الها. نحن مخِلصون $#

تحــــــدٍّ 

" قد تنجم عن تحقيق العدل؟  ïñمواجهة المعارضة ال "
ك5ف oمكن للرعاoا المحل5ة أن تدعم �عضها الxعض $#

َصــــــــالة 

" الــعالــم مــن 
هم، أنــت مــصدر حــ¿متنا. نــحن نصG" مــن أجــل الــح¿مة والــشجاعــة لــتحقيق الــعدل، لــلّرد عG مــا هــو خــطأ $#

Á
الــل

خالل العمل عG تصح5حه؛ 

" وحـدة ابـنك، ±ـسBع المسـيح، الـذي oـملك مـعك ومـع الـروح الـقدس إ÷ األ�ـد. 
نصG" مـن أجـل الـح¿مة والـشجاعـة لـننمو $#

 . # آم12
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الـــــــــــــــيوم الـــــــــثالـــــــــث 

اصـــــــنعوا الــــــــعدل، أِحــــــّبوا الـــــرحـــــمة، ســــــيروا بــــتواضــــع 

قــــــــــــراءات 

حــــمة و©ســــــيَر بــــتواضــــع مـــع إلـــــــهَك. • : أْن تـــــصنَع الــــــعدَل وتـــــحبَّ الــــرَّ م5خا 6: 6-8: ومــــا أطـــــلُب مــــنَك أنــــا الـــــــّربُّ

َث الــــــــح5اَة األ�ــــــدoّــــــة؟ • Ìُم الــــــّصالـــــــُح، مــــــاذا أعــــــَمُل ألر
[
ــــــها الــــــــمعل مرقس 10: 17-31: أيُّ

تــــأّمــــل 

: أْن تـــصنَع الـــَعدَل وتـــحّب  ّ الـــناس مـــما تـــعن5ه األمـــانـــة لعهـــد هللا: "... ومـــا أطـــلُب مـــنَك أنـــا الـــّربُّ " fñه النxّ·نـــحن - لـــ�س أنـــا. يـــ
ي لـلlتاب الـمقدس، ال oـختلف الـعدل والـلطف (الـرحـمة) أو يـتعارض ®ـلّ  fgالـنّص الع "

َ بـتواضـع مـع إلـهَك." $# 1gالـّرحـمة و©سـ
ا مـّنا  ³xات. أظهـر هللا لـنا مـا هـو صـالـح، طـالـxـلمة واحـدة، م�شـ® "

" الـواقـع مـرتـxطان بـxعضهم الـxعض $#
مـنهما مـع اآلخـر. هـم $#

ا إ÷ جــنب  ³x1 جــنgالســ " #ñعo 1 بــتواضــع مــع هللاg1 بــتواضــع مــع هللا. إن الســgة الــلطف والســxــق مــحbأن نــحّقق الــعدل عــن طــ�
 . " ïñمحب ، "kن، و�التا÷" فإّن األمر ال يتعلق �الفرد فقط: مسلbمع اآلخ�

 "
" û̂كة: نـحن - ولـ�س أنـا. ادراُك هـذا االمـر oُحـِدث ®ـّل الـفرق $#

 تجـمعنا $#
ٌ
ا مـحxة " oـدعـونـا هللا إلـيها g" دائـم³ ïñة الxإن الـمح

" الـعالـم، و�ـالـتا÷" لـدعـوة آخـ�bـن إ÷ 
، نتîّف �ـعدل إلظـهار أمـرá مـا مـن مـلlوت هللا $# # كـ5ف5ة "تـحقيق الـعدل". ®مسـ5حي12

ا مــحب�Bــون عG قــدم الــمساواة ®ــأبــناء هللا،  " مــلlوت هللا، نــحن جــم5ع³
هــذا الــم¿ان الــذي oــمِلك فــ5ه لــطُف هللا الــُمحّب. $#

و®كن�سة هللا، نحن مدعوون إ÷ محxة �عضنا الxعض ®إخوة وأخوات ودعوة اآلخ�bن إ÷ هذە المحxة. 

" تــقدoــم شــهادةٍ 
ا $# # إ÷ الــعمل مــع³ ُ بــتواضــع مــع إلــهنا، oــدعــو المســ5حي12 1gإ÷ تــحقيق الــعدل، وُحــبُّ الــرحــمة، والســ ُ "jالس

موحدة لملlوت هللا داخل جماعاتنا: نحن - ول�س أنا. 

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

ث الـح5اة األ�ـدoـة. لـقد عـمل �ـالـوصـاoـا  1gـفعله لo ـجب أنo ع عـّماBالـذي سـأل ±ـس " #ñـا لـلشاب الغ ³o1 بـتواضـع" تحـّدgـان "السـ®
ا لـممتل¼اتـه.  1gب ثـروتـه؛ ®ـان أسـÒسـÙ عBّنه لـم ±سـتطع أن يّتخـذ خـطوًة أخـرى لـالنـضمام إ÷ تـالمـ5ذ ±ـسlاە، لـxـام صـoها مـن أ

Á
®ـل

اء األعـظم الـذي نكسـxه �ـاالنـضمام إ÷  þgـمنعنا مـن الo ّنهlە ثـروات، لـ fgعـّما نعت Gأن نتخـ # مـا أصـعب عـلينا نـحن المسـ5حي12
" الوحدة المس5ح5ة. 

تالم5ذ ±سBع $#

تحــــــدٍّ 

 "
ا؟ كــ5ف oــمكننا االصــغاء إ÷ ®ــّل صــوت $# انــنا األþgÇ ضــعف³ 1gــش¿ل أفــضل الحــت5اجــات جÙ ــسنا االســتجا�ــةkناlــمكن لــo كــ5ف

جماعاتنا؟ 

َصــــــــالة 

اللهم الّرحوم والمحّب، 
، إلظـــهار الـــعدل والـــلطف  # " نـــ�شاركـــها مـــع جـــميع إخـــوتـــنا وأخـــواتـــنا المســـ5حي12 ïñنـــدرك الـــرســـالـــة ال ïñـــ�نا حbوّســـع آفـــاق رؤ

المحّب لملlوتك. 
اننا ®ما رّحب بنا ابنك.  1gح5ب �ج ïgال Gساعدنا ع

ا. 
³
" تمنحنا إoاها مّجان ïñا ألننا `شهد للنعمة ال ساعدنا لنكون أþgÇ كَرم³

 . # نا. آم12 �المسيح ر�ِّ
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الـــــــــــــــيوم الـــــــــرابـــــــــع 

هـــــا هـــــي دمـــــــــBع الــــــــــمظلومــــــــــين 

قــــــــــــراءات 

ـــــَي دمــــــــBُع الــــــــَمظلومــــــــين وال ُمــــــــَعّزيَ • ـــــها هـ ـــــحت الـــــــــــّشمس. فــ الـــجامـــعة 4: 1-5: رأoــــــــُت جــــــــميَع الـــــــَمظاِلـــــــِم الــــــــتي َتجــــــــري تــ
ـــــْدرٌة وال َمـــْن oُـــــــــعيُنُهم. 

ُ
لــــــُهم، وفــــي أoـــــدي ظــــاِلــــميِهم ق

وَن. • ــــــــُهم oُـــــــــــعزَّ
َّ
ا للَمحـــــــــزونـــــــــيَن، ألن مïñ 5: 1-8: هــــــــنyئ³

تــــأّمــــل 

ـــxُل فـــظائـــع مـــماثـــلة، ولـــألســـف الشـــدoـــد �ـــصورة 
َ
." يـــتخ5ّل الـــمرء Ùـــسهولـــة أّن الـــ¼اتـــب شِهـــد مـــن ق َ# َ ُدمـــBُع الـــَمظلوم12 "g هـــا"

 # ، وbــلمس آالمــهم و�bب12ّ # ا دمــBَع الــمظلوم12 " يــرى فــيها الــ¼اتــب حــق³ ïñالــمرة األو÷ ال "g مــتكّررة. ومــع ذلــك، رّ�ــما تــكون هــذە
" نــظرة جــدoــدة ورؤbــة جــدoــدة �ــذرٌة مــن األمــل: 

ا $# # أن هــناك الlث1g مــما يــxعث عG األø، هــناك أoــض³ " ح12
اســتعxادهــم. $#

ا. 
³
، وسُتحدث فرق 1gرّ�ما هذە المرة ستؤدي هذە المشاَهدة إ÷ الّتغي

 "
" اoـارمـايـو 2020 شـوِهـَد $#

. والـف5ديـو الـذي صـّورتـه عG هـاتـفها ِلـَمقتل جـورج فـلbBـد $# # نـظَرت شـاّ�ـة ورأت دمـBع الـمظلوم12
ا �ــما عــاشــه األمــ�bــكيون مــن أصــل  ³ 1gفوا أخ ïgجــميع أنــحاء الــعالــم وأطــلق الــعنان لــلغضب الــمقّدس ألن الــناس شــاهــدوا واع
# الــــــعم5ان اصــــــحاب االمــــــت5ازات. أّدى  " وســــــط الــــــمتفرج12

ر مــــــن ِقــــــxَِل األنــــــظمة الــــــقمع5ة $# َّ fg1 المgلــــــقرون: القهــــــر غ "
ïübأفــــــ�

" ش¿ل صالة واحتجاج من أجل العدل. 
ا، $# 1gمن التعاطف، تأّخر كث "jق عال

ّ
اف بهذە الحق5قة المؤلمة إ÷ تدف ïgاالع

: oــمكن هللا أن يــbdــل الــغشاوة مــن  "
#óهــذا الــواقــع األر "

#$ # إن الــتحّول مــن مجــرد الــنظر إ÷ الــرؤbــة والــفهم ±ــشّجعنا كــفاعل12
ا االقــتناع  ة، وأoــض³ 1gصxــمنح الــروح الــقدس الo ،رة. عــندمــا ©ــسقط هــذە الــغشاوة أعــي·نا ل·شهــد األشــ5اء �ــطرق جــدoــدة ومحــرِّ
" ســاحــة جــورج فــلbBــد، 

�ــاالســتجا�ــة �ــطرق جــدoــدة وغ1g مــق5دة. ®ــان أحــد ردود الــlناkــس والجــماعــات إقــامــة خــ5مة صــالة $#
" تقدoم العزاء لمن حزنوا و®انوا مضطهدين. 

م¿ان مقتله. و�ــهذە الط�bقة، اّتحدت هذە الlناkس والجماعات $#

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

" ذلـــك الحشـــد أولـــئك الـــذيـــن ®ـــانـــوا صـــانj" ســـالم، 
تـــxدأ رواoـــة مïñ حـــول الـــتطbBـــxات بـــرؤbـــة ±ـــسBع للجـــمBع. ال �ـــد أنـــه رأى $#

" الــتطbBــxات، ال ±سjّ" ±ــسBع 
وفــقراء الــروح، وأنــق5اء الــقلب، والــرجــال والــ·ساء الــذيــن حــزنــوا، والــذيــن جــاعــوا إ÷ الــعدل. $#

، نــحن مــدعــوون إ÷  # مــناضــالت الــناس فحســب، �ــل ±سjّ" مــا ســ5كونــون: أبــناء هللا وورثــة مــلlوت الــسماوات. ®مســ5حي12
" المسيح. 

رؤbة المناضالت المقّدسة إلخوتنا وأخواتنا $#

تحــــــدٍّ 

" مــنطقتك أن تــجتمع 
" مــنطقتك؟ كــ5ف oــمكن لــلlناkــس $#

" تــتصدى لــلظلم $# ïñكــ5ف تــعامــلَت مــع الجــماعــات المســ5ح5ة ال
ا أفضل مع أولئك الذين oعانون من الظلم؟  ا لتظهر تضامن³ مع³

َصــــــــالة 

ا من رؤbة الظلم من حولنا.  oا إله العدل والنعمة، انdع الغشاوة من أعي·نا حïñ نتمكن حق³
 . # نصG" �اسم ±سBع الذي رأى الجمBع وتعاطف معهم. آم12
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الـــــــــــــــيوم الـــــــــخامـــــــــس 

ا`ـــــــــــشاد `شـــــــــ5د لـــــــــلّرب فـــــي أرض غــــــ�bــــــxة 

قــــــــــــراءات 

َحــــــهم. قـــــالـــــوا: "أ`ِشــــــــــدوا • ــــــفرِّ
ُ
ـــا أْن ن ـــونـ بـ

َّ
ــَـن َعــــذ ـــذيــ ·ِشـــــَـد لـــــــهم، والــ

ُ
ا الــــذيـــَـن َســـَـبونــــا أْن ن ـــنَّ ـــلَب ِمــ الـمزمـور 137: 1-4: هــــــناك طــ

لــــنا ِمـــْن أنــــاشــــ5د صهــــــــــيون". 

• . ــــــــــنَّ
P
لوقا 23: 27-31: ال َتــــــxكيَن عــــليَّ oـــا بـــــنات أورشــــــــــل5م، �ـــل ا�ــــــكيَن عــــلى أنـــــــُفِسكنَّ وعـــــلى أوالِدك

تــــأّمــــل 

ــُم أطــلقَ 
ّ
ّدد عfg الــزمــن والــثقافــة. لــعّل الــمرن ïgي " fñّن ألــم الســlــة إ÷ �ــا�ــل، لــoاهــل الــيهود " fñــعود رثــاء صــاحــب الــمزمــور إ÷ ســo

ـِظَمت هـذە الـقص5دة مـع َهـزِّ 
ُ
# تنّهـدات حـزٍن عـم5قة. رّ�ـما ن  هـذا الـمزمـور نـحو الـسماء. ورّ�ـما صـاح �ـ¿ّل مـقطعá مـنه ب12

َ
الزمـة

 . "
ïü51 حقgظـّل الـظلم والـشعور �ـالعجـز عـن إحـداث أي تغي "

" إال مـن الـع�ش $#
ïùـمكن أن تـأo ال " ïñاالة الxعـالمـة الـالمـ # الlتَف12

 Gــعاَمــلون عoُ قــلوب أولــئك الــذيــن "
ِ�ــَغّض الــنظر عــن الــدافــع إلطــالق هــذە الــ¼لمات، فــإن حــزن هــذا الــمقطع oجــد صــدى $#

" أراضيهم. 
" �الد أخرى أو $#

أنهم غ��اء $#

 Gع # شـ12 " "الـسع5د". وصـل هـذا الـطلُب إ÷ الـناس المهمَّ
#óالـما "

#ùـشاَد أغـا`Øـطلب الـظاِلـُم االبـ�ساَم والـف�َح وo ،الـمزمـور "
#$

" الـــــغرب 
، أو عـــــروض رعـــــاة الـــــxقر والـــــهنود $# ، أو رقـــــصات الـــــغ�شا " الـــــعروض الهـــــزلـــــ5ة

8مـــــدى الـــــتارbـــــــــخ. ســـــواء ®ـــــان ذلـــــك $# 7

ا لــضمان �ــقائــهم عG قــ5د الــح5اة.  " كث1g مــن األحــ5ان �ــأن يــؤّدي الــمظلومــون شــyئا مــبهج³
، فــقد طــلب الــظاِلــمون $# "úb9االمــ�

ام،  ïgــن �ــاالحbم وتــجعل¼م جــديــ�®# ّ 1gتم " ïñــت¿م الــثقافــ5ة، الbّBّقــاســ5ة. أغــن5اُتــ¼م، حــفالتــ¿م، هــ "g ســ5طة �ــقدر مــاÙ رســالــُتهم
ها تخُدمنا. 

ّ
مسمBٌح بها فقط طالما أن

 "
ّ#ñأرضـنا؟ نـحن ال نغ "

 الـّرب ونـحن غـ��ـاء $#
َ
ـُم تـرنـ5مة

ّ
ـرن

ُ
. كـ5ف ن # " هـذا الـمزمـور، ُيـنقل صـوُت أجـ5ال وأجـ5ال مـن الـمظلوم12

#$
" ألنـنا مـحاطـون Ùـسحا�ـة مـن 

ّ#ñا. نغ كنا أ�ـد³ ïgإّن هللا لـم ي 
ْ
" ألنـنا لـسنا وحـَدنـا إذ

ّ#ñن لنمّجـد هللا. نـحن نغlدونـنا ولـxلـلذيـن ±سـتع
 áـر، أنـاشـ5ِد وطـنbـة، أنـاشـ5ِد الّتحـ�b�ّغـناء أنـاشـ5د األمـل، أنـاشـ5ِد الحـ Gـنا، ±ـشّجعونـنا ع

َ
الـشهود. األجـداُد والـقد±ـسون oـلهمون

±ستع5ُد شعxَه. 

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

ٌ مـنهم مـن الـ·ساء، يـ�xعون ±ـسBع حïñ وهـو oحـمل صـليxه إ÷ الجـلجلة. هـذا االّتـxاع  1gنا إنـج5ل لـوقـا عـن اشـخاص، وكث fgخo
" حـــــمل 

ها $#
Á
# عـــــليهم تحـــــمل " ســـــyتع12ّ ïñع بـــــنضاالتـــــهم والـــــمعانـــــاة الBف ±ـــــس ïgعo ،ذلـــــك Gعـــــالوًة ع . # هـــــو فـــــعل الـــــتلم5ذ األم12

صليبهم ب\oمان. 

" ثـالثـyن5ات الـقرن الـتاسـع ع̂_ ®ـمbdـــــج 
ف5ه الـشعب5ة األمـ�bـك5ة، `ـشأت $# ïgاألول لـحفالت ال "Gـعتقد أنـها الـنمط األصoُ " ïñ7 إن الـعروض الهـزلـ5ة، ال

مــن الــوجــه األســود، وهــو شــ¿ل مــن أشــ¿ال الــماÇــ5اج الم_ô" الــذي ±ســتخدمــه �ــالــدرجــة االو÷ األشــخاص الــب5ض، واإلنــتاج الم_ô" الــذي oــقّدم 
" الـ�سعي·5ات مـن الـقرن عـينه، قـام الـفنانـون األمـ�bـكيون األفـارقـة �ـجعل لـونـهم "اشـّد 

. و$# "
ïübمـن أصـل أفـ� # وجـوە وشـخص5ات ُمهـينة لـألمـ�bكي12

" الـوقـت عـينه �ـالـمسؤولـ5ة 
" "الـعروض الهـزلـ5ة الـملونـة"، لـlنهم شـعروا $#

سـوادا" واّدوا الـغناء والـرقـص والتحـّدث �ـقضاoـا اسـتفزازbـة مـثل الـج·س $#
" عG خشــxة 

ïùــر عــرض ذاbBــة، مــما دفــعهم إ÷ تــطoة لــلضحك و�ــدائــ5ة وشــهوانــ5ة لــلغا 1gارهــا مثxــة الــسوداء �ــاعــتbBلــمواجــهة الــصور الــنمط5ة لــله
# الصور النمط5ة العنbîة والتعل5قات الس5اس5ة. الم_ح يوازن ب12

" مـختلف حـفالت 
ها مـن األعـمال $# 1gوالـمحادثـة وغ ïü5الـ5ا�ـان كـ "فـنان" ±سـتمتع �ـالـرقـص والـموسـ "

" الـقرن الـسابـع ع̂_، ظهـر َدوُر الـغ�شا $#
#$ 8

الشاي.

" ذلــك 
" �ــما $# fùمــتجّول لــ¼ل مــا هــو غــر "ô_ي، وهــو عــرض م ّ fg9 �ــعد مــعركــة لــيتل بــ5غورن عــام 1876، أّســس �ــافــالــو بــ5ل كــودي عــرَض الــغرب ال

 ، # # �ـدlً مـن مـتوحشـ12 # الـذيـن ظهـروا مـرّوض12 # األصلي12 ة. ®ـان االþgÇ إثـارة فـ5ه هـو الـح5اة الـحق5ق5ة لـألمـ�bكي12 1gد االخ ïgال ®ـاسـ #gمشهـد لـمعركـة الج
" الهندoة.

#óاألرا "
" العروض بyنما ®انت الحكومة األم�bك5ة ال تزال تخوض معركة $#

وشاركوا $#
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انــ5م والــتأمــالت والــصلوات واألفــ¿ار الــعابــرة لــلتقالــ5د. نــتقxّلها  ïgال "
ك المســ5حيون الــيوم $# ïgــفضل الحــركــة الــمسكونــ5ة، ±شــ�

# يــ·تمون إ÷ جــماعــات مــختلفة عــن جــماعــاتــنا، كهــxاٍت نــا�ــعة مــن اإلoــمان ومــن حــ5اة تــلمذٍة مســ5ح5ة ُتــعاُش  مــن مســ5حي12
" تــقديــرهــا، وg" تعi" شــهادةً 

#jx·ثــرواٌت ي "g نــ�شارك بــها " ïñــا الoالــنضال. هــذە الــعطا "
ا وســط الــمعانــاة $# ³xة، وغــالــxــالــمح�
لإلoمان المسm5" الذي ن�شاركه. 

تحــــــدٍّ 

؟  " fñمان والرجاء والتحّرر من السoموا تران5م اإل
ّ
# الذين عاشوا بyننا ورن ك5ف `ستذكر قصص االجداد والقد±س12

َصــــــــالة 

 ، # oا إله المظلوم12
" المسيح. 

افتح أعي·نا عG األذى الذي ما زال oُلحق �أخواتنا وØخوتنا $#
" ا`سجام، 

ل5منحنا روُحك الشجاعة لن·شد $#
 . # ونرفع أصواتنا مع الذين ال ُ©سمع معاناُتهم. نصG" �اسم ±سBع. آم12

الـــــــــــــــيوم الــــــــــــــــســادس 

اصـــــــــــــنعوا الــــــــــــــــعدل، أِحـــــــــــّبوا الـــــــــرحـــــــــمة، ســـــــــــيروا بـــــــتواضـــــــع 

قــــــــــــراءات 

ع5فة. • ي الــــــــــضَّ اردَة وأجــــــُبُر الـــــــــمكسورَة وأقــــــوِّ حزق5ال 34: 15-20: فـــأ�ـــحُث عـــن الـــــــــمفقودِة وأردُّ الــــــــشَّ

غار، فــــلي َعــــــــــِملُتموە. • ُتم هــــذا لـــواحـــٍد مـــن إخـــوتـــي هــــــؤالء الـــــــــصِّ
Y
م: ®ـــلَّ مــــّرة َعــــــِمل

P
مïñ 25: 31-40: الـــــحقَّ أقـــــوُل لــــــ¼

تــــأّمــــل 

ـطِعم الـج5اع، ونـمنح الـعطشان 
ُ
ـرنـا إنـج5ل مïñ أنـه ال oـمكننا فـصل مـحب�نا n عـن مـحب�نا لـآلخـ�bـن. نـحبُّ هللا عـندمـا ن

Á
oـذك

. عـــندمـــا نهـــتّم "بـــواحـــد مـــن هـــؤالء  # ، ونـــزوُر الّسج12 #óـــالـــمر� " #ñـــان، ونعتbس الـــع�Òـــل
ُ
ا ل�̂_�ه، ونـــرّحـــَب �ـــالـــغ�bـــب، ون شـــyئ³

الصغار" ونخدُمه، فنحن نهتّم �المسيح نفِسه ونخدمه. 

# أفــــراد عــــائــــلة هللا. فــــجائــــحة كــــوفــــ5د-19 الــــعالــــم5ة، إ÷ جــــانــــب الــــتفاوت  أظهــــر عــــامــــا 2020 و 2021 الــــمعانــــاة الــــهائــــلة ب12
. لــــقد كــــشفت الــــمعانــــاةَ  # ، ®ــــّل ذلــــك أْحــــدَث تــــداعــــ5اٍت ســــ�ستغرق اصــــالُحــــها ع̂_ات السن12 " oñوالبي "j5االقــــتصادي والتعل
 "
" غــضون ذلــك، $#

# عG الــمحxة والــتعاطــف والــتضامــن. $# " جــميع أنــحاء الــعالــم وجــمعت المســ5حي12
الــفردoــة والجــماعــ5ة $#

 فــلbBــد 
ُ
# عــن اســتمرار الــظلم العنîي. !خة مــين�سوتــا، كــَشَف مــقتُل جــورج فــلbBــد عo Gــد ضــا�ــط ال̂_طة ديــ�bــك شــوف12

 العدoد من الناس جّراء المعاناة تحت وطأة ®ّل من ال�Bاء والقمع. 
َ
ا !خة "ال أستطيع التنفس" ®انت أoض³

ام قــدســ5ة ®ــل فــرد مــن أفــراد عــائــلة هللا وكــرامــته. إّن االهــتمام �ــاآلخــ�bــن وخــدمــتهم ومــحبتهم ال تــكشف  ïgــدعــونــا هللا الحo
 " #ñعتo ـة بـهم، �ـما أن هللاoـن والـعناbة اآلخـ�xمـسؤولـي�نا تـجاە مـح "

، oـجب أن نّتحـد $# # عـّمن هـم، �ـل عـّمن نـحن. ®مسـ5حي12
" خدمة العالم. 

ك من خالل أفعالنا $# ïgنا المش
َ
بنا وbحّبنا. �َعملنا هذا، نع�ش إoمان

30



الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

 "g الـمكسورة. الـوحـدة Ì 1gجـمع الـقطيع بـ\عـادة الـنعجة الـمفقودة وتجبo الـذي "ðحـزقـ5ال السـ5َد الـّرب �ـأنـه الـرا ّ " fñـصف النo
ــِعّد 

ُ
" تــحقيق هــذە الــوحــدة، لجــمع الــقطيع، مــن خــالل عــمل روحــه الــقدوس. �ــالــصالة ن

رغــxة اآلب لــشعxه وهــو مســتمّر $#
أنفَسنا لقبول الروح الذي oع5د وحدة جميع المعّمدين. 

تحــــــدٍّ 

ا لــرعــاoــة "هــؤالء الــصغار"  كــ5ف oــغ5ب "هــؤالء الــصغار" عــن نــظرك او نــظر كن�ســتك؟ كــ5ف oــمكن لــlناkــسنا أن تــعمل مــع³
وخدمتهم؟ 

َصــــــــالة 

oا إله المحxة، 
`شكرك عG رعايتك ومحبتك الالمتناه5ة لنا. 

أّهلنا أن ن·شد تران5م الخالص. 
افتح قلBَ�نا ل�ستقxل محّبتك 

ولk" ن·̂_ نحن �دورنا رحمتك 
عG العائلة الb_̂Òة �أûها. 

 . # نصG" �اسم ±سBع. آم12

الـــــــــــــــيوم الـــــــــسابـــــــــع 

"مـــــــــا هـــــو اآلن oـــــــجب أن ال oـــــــــــــكون" 

قــــــــــــراءات 

ايوب 5: 11-16: فــــــ5كوُن لــــ¼لِّ ذلـــــ5ٍل رجـــــــاٌء. َ±ُســــّد الـــــجائـــــرون أفـــــواَهـــــهم. •

ِضعين. • لوقا 1: 46-55: أنـــــَزَل الـــــجxابـــــرة عـــن عــــروِشــــهم ورفـــــَع الـــــــــــُمتَّ

تــــأّمــــل 

®ـان أيـوب يـنعم �ـالـح5اة الـهنyئة وâـش¿ل غ1g مـتوقـع تـكxّد خـسارة مـواشـ5ه وخـّدامـه، وقـاø الهـالك �ـموت أبـنائـه. ®ـان يـتألـم 
" نــفوســنا وأجــسادنــا وأرواحــنا. قــد نــÜتعد عــن هللا واآلخــ�bــن. قــد نــفقد 

ا مــعانــاة تظهــر $# ا. لــديــنا جــم5ع³ ــا وروحــ³5 ³oا وجســد نفســ³5
" خضم معاناتنا. 

" إoماننا �أن هللا معنا $#
# نحن مّتحدون $# األمل. لlننا ®مس5حي12

" غ1g مسـلح، يـxلغ مـن الـعمر 
ïübمـن أصـل أفـ� "úbـت، وهـو رجـل أمـ�oـتل دونـت را

ُ
" مـين�سوتـا، ق

" 11 نـ�سانابـ�bـل 2021 $#
#$

. وقـــع هـــذا الـــحادث خـــالل  " #ñحـــاجـــز تـــفت�ش مـــروري روتي Gـــف ع
ّ
ـــا، بـــرصـــاص ضـــا�ـــط û̂طة أبـــ5ض أثـــناء تـــوق ع̂_bن عـــام³

# بتهمة قتل جورج فلbBد.  محاÕمة دي�bك شوف12

ف �ـــالـــlرامـــة اإل`ـــسانـــ5ة  ïgعo مـــجتمع مـــمّزق ال "
نا مـــرة أخـــرى �ـــأنـــنا نـــع�ش $# 1gمـــن السهـــل أن `ـــشعر �ـــالـــ5أس عـــندمـــا يـــتّم تـــذك

" األخــالقــ5ات 
" الــ¼اثــولú5" الــxارز $#

ïùنج5ل، الــالهــوyــان مــاســbحســب األب بــ�� ._̂Òــش¿ل ®ــامــل لجــميع الÙ حــميهاbمها و ïgحbو
" الــــعدالــــة الــــعرقــــ5ة، "الــــح5اة االجــــتماعــــ5ة oــــصنعها الÒ̂_. الــــمجتمع الــــذي نــــع�ش فــــ5ه هــــو نــــ�5جة 

االجــــتماعــــ5ة والــــxاحــــث $#
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" أن الo _̂Òـــمكنهم تغي1g األشـــ5اء. مـــا oـــقطعه الÒ̂_ وbـــقّسمونـــه وbـــفصلونـــه، oـــمكننا  #ñعo ة. هـــذاb_̂Òالـــخ5ارات والـــقرارات ال
�عون هللا أن `شف5ه ونجمعه و`ستع5دە. ما هو اآلن oجب أن ال oكون، هنا o¿من األمل والتحّدي". 

" الـــصالة، oـــضxط المســـ5حيون قـــل�Bـــــهم عG نـــxضات قـــلب هللا، لـــ5حبوا مـــا oـــحxّه هـــو وbـــحّبوا ®ـــما oـــحّب هـــو. لـــذلـــك فـــإن 
#$

# مـع �ـعضها لـ5lما، فـوق انـقسامـاتـهم، oـحّبوا مـا oـحxّه هللا، وَمـْن oـحxّه هللا  الـصالة الـصادقـة تـَدْوزن قـلوب جـميع المسـ5حي12
" أفعالنا. 

وك5ف oحxّه، وللتعب1g عن هذە المحxة $#

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

`شـــ5د مـــ�bـــم هـــو `شـــ5د الـــف�ح لـــ¼ل مـــا تـــرى هللا oـــفعله: إعـــادة الـــتوازن مـــن خـــالل رفـــع الـــمتواضـــع؛ تـــصحيح الـــظلم بـــ\طـــعام 
" أو الــتقل5ل مــن قــ5مة 

#óه. مــن السهــل الــتغاxعــن شــع Gا وعــوَدە أو يتخــ الــج5اع؛ وافــتقاد اûائــ5ل عــxدە. الــّرب ال ي·ý أ�ــد³
ة. لـــlّن الـــّرب oجـــمع  1gـــمان أولـــئك الـــذيـــن يـــ·تمون إ÷ جـــماعـــات مســـ5ح5ة أخـــرى، ال ســـ5ما إذا ®ـــانـــت هـــذە الجـــماعـــات صغoإ
ى ®ـما يـرى هـو وأن نـقّدر ®ـل إخـوتـنا وأخـواتـنا  #gاف �ـق5مة ®ـّل واحـد. نـحن مـدعـّوون ل ïgيـتّم االع ïñح # شـعxَه بـرفـع المّتضع12

# ®ما oقّدرهم هو.  المس5حي12

تحــــــدٍّ 

" المسيح �الرجاء واإلoمان أن هللا "س5غلق فم الظلم؟" 
ك5ف oمكننا أن نجتمع $#

َصــــــــالة 

oا إله الرجاء، 
" معاناتنا. 

اجعلنا نتذكر أنك معنا $#
اعطنا أن نجّسد الرجاء �عضنا لxعض عندما oدخل ال5أس قل�Bنا وçستقّر فيها. 

ا للقضاء عG جميع أش¿ال القهر والظلم.  " روحك، روح المحxة، بyنما نعمل مع³
امنحنا الموهxة لنتأّصل $#

" أفعالنا. 
امنحنا الشجاعة لنحب ما تحّب، وَمْن وك5ف تحّب أنت، وللتعب1g عن هذە المحxة $#

 . # �المسيح ر�نا. آم12

الـــــــــــــــيوم الـــــــــثامـــــــــن 

الـــــــــــعدل الـــــــــذي oـــــــــع5د الشـــــــركـــــــة 

قــــــــــــراءات 

• . 1gوالفق َ# موا للذل5ِل والي�5ِم، وانِصفوا المسك12
P
المزمور 82: 1-4: أح¿

# إل5ه ل5ل نهار؟ • لوقا 18: 1-8: فك5ف ال ُينِصُف ُهللا ُمختارbه الّضارع12

تــــأّمــــل 

" الـمزمـور 82 إ÷ 
كـتاب الـمزام1g هـو عـxارة عـن مجـموعـة صـلوات و©ـسابـيح ومـراٍث وارشـادات مـن قـxل هللا لـنا. oـدعـو هللا $#

" ±ســــتحقها جــــميع الــــناس: الحــــ�bــــة واألمــــان والــــlرامــــة والــــصحة  ïñحــــقوق اإل`ــــسان األســــاســــ5ة ال Gــــحافــــظ عo الــــعدل الــــذي
والــــمساواة والــــمحxة. ®ــــما oــــدعــــو الــــمزمــــور إ÷ اســــقاط أنــــظمة الــــّتxايــــن والــــظلم، وØصــــالح ®ــــل مــــا هــــو غ1g عــــادل أو فــــاســــد أو 
، نـضّم إرادتـنا  "m5الـمجتمع المسـ "

# أن نـعمل عG تـعbdـزهـا. $# " oـجب عـلينا نـحن ®مسـ5حي12 ïñالـعدالـة ال "g هـذە . اسـتغال÷"

32



، تـ¿من  # # المسـ5حي12 " ذلـك االنـقسام ب12
" جـذور ®ـّل انـقسام، �ـما $#

وأفـعالـنا إ÷ إرادة هللا الـذي oـعمل عG خـالص الخـل5قة. $#
ا ال̂_كة.  دائما الخطيئة، والفداء oع5د دائم³

، وأّن الــناس أهــّم مــن األشــ5اء،  # oــدعــونــا هللا إ÷ تجســ5د إoــمانــنا المســm5" للتîّف انــطالقــا مــن حــق5قة أّن ®ــّل شــخص ثم12
" الـمجتمع هـو مـدى تهـدoـدهـا أو تـعbdـزهـا حـ5اة ®ـّل شـخص وكـرامـته. لـ¼ّل شـخص الـحقّ 

وأّن مـق5اس ®ـّل بـ·5ة مـؤّسـساتـ5ة $#
 . # ا لتحقيق الخ1g العام ورفاه5ة الجميع، وخاّصة الوضعاء والمعدم12 " المجتمع، والسj" مع³

والمسؤول5ة �المشاركة $#

ا لــلقس الــدكــتور مــارتــن لــوثــر  ا روحــ³5 " كــتا�ــه "±ــسBع والمحــرومــون"، oــقول الــقس الــدكــتور هــوارد ثــورمــان، الــذي ®ــان مــرشــد³
#$

وري  #îعض. لـذلـك، مـن الxعضنا الـxطون بـxا مـرتـ  أن الـح5اة ®ـلها واحـدة وأنـنا جـم5ع³
َ
كـينغ جـونـيور: "oـجب أن نـعلن حـق5قة

 1gمــذبــح التغي Gــجب أن تــقّدَم حــ5اتــَك عo .جــد الــمالذ والــراحــةo ــمكن فــ5ه ألصــغر شــخص أنo أن نــعمل مــن أجــل مــجتمع
ا منك أينما كنت".  ³xbوُت هللا ق�lكون ملo ïñح "ðاالجتما

الــــــوحــــــدة الـمـســــــــــــــــEـحـEـة 

ل" (لــوقــا 18: 1). لــقد 
À
الة مــن غ1g َمــل م الــناس "ُوجــوب الــُمداوَمــة عG الــصَّ

Á
" الــظالــم لــ5عل

#óع مــثل األرمــلة والــقاBد ±ــس_±
 "
#$ lًأن نكســــب هــــذا االنــــتصار أو "g # انتî ±ــــسBع Ùــــش¿ل حــــاســــم عG الــــظلم والخــــطيئة واالنــــقسام، ومــــهمتنا ®مســــ5حي12

# هللا  ا، �ــل نــثابــر عG الــصالة ســائل12 " حــ5اتــنا مــن خــالل الــعمل. نــرجــو أال نــفقد قــل�Bــنا أ�ــد³
ا $# قــل�Bــنا مــن خــالل الــصالة وثــانــ³5

" ح5اتنا. 
# أن نظهر هذە الوحدة $# عط5ّة الوحدة، راج12

تحــــــدٍّ 

" أعـمالـنا الـهادفـة إ÷ مـحxة جـميع أفـراد 
" تـوّحـدنـا $# ïñ5ل الـعدالـة الÜسـ "

ام $# # ïgـُسنا مـدعـّوة لـاللkكـشعب هللا، كـ5ف تـكون كـنا
عائلة هللا وخدمتهم؟ 

َصــــــــالة 

اللهم، انت خالق وفادي ®ّل األش5اء، 
" روحك، روح المحxة، 

منا أن ننظر إ÷ داخلنا لنتأّصل $#
Á
عل

حïñ ننطلق إ÷ اآلخ�bن �ح¿مة وشجاعة، 
ا ط�bق المحxة والعدالة.  ل·سلك دائم³

 . # " وحدة الروح القدس. آم12
هذا ما `سألك �اسم ابنك ±سBع المسيح $#
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10َمــــجــــــــــــــــــلــــُس الــــــــــــــــــlــــنــــاkــــــــــــــــــس فــــــــــــي مــــــــــــــــــيــــنــــ�ــــســــوتــــــــــــــــــا 

" مـين�سوتـا تتحـّدر مـن 
ا وع̂_bن طـائـفة مسـ5ح5ة لـها رعـاoـا $# " مـين�سوتـا (MCC) هـو مـنظمة تـضّم سـxع³

مجـلس الـlناkـس $#
و©سـتانـ�5ة الـرئ�سـ5ة، والخـمسyن5ة، وكـن�سة السـالم، والـطوائـف الـيونـانـ5ة األرثـوذكسـ5ة،  fgـخ5ة الـسوداء، والbالـطوائـف الـتار
 # # الـــالجئ12 ا عG إعـــادة تـــوط12 " داÇـــوتـــا (األمـــ�bـــكيون األصـــليون). يـــركـــز بـــرنـــامـــجه األســـاø" حـــالـــ³5

�ـــاإلضـــافـــة إ÷ المشـــ5خ5ة $#
# األدoان والعدالة االجتماع5ة والعرق5ة.  وتقدoم الخدمات لهم، والعالقات ب12

" والoـــة 
" مـــين�سوتـــا عـــام 1947، و®ـــان عـــxارة عـــن انـــدمـــاج الـــعدoـــد مـــن الـــمنظمات الـــمسكونـــ5ة $#

تـــأســـس مجـــلس الـــlناkـــس $#
 þgÇأ "

#ùـن إلـ5ه مـنذ �ـضع سـنوات. تـوّسـع االمـتداد الـمسكوbل انـضمام الـلوثـ�xو©سـتانـ�5ة، قـ fgمـين�سوتـا. ®ـان مـمثال اجـماال لل
" مجـلس 

ا $# ا عـضو³ عـندمـا انـضمت الـlن�سة الـيونـانـ5ة األرثـوذكسـ5ة إ÷ المجـلس. لـم تـكن الـlن�سة الـ¼اثـولـ5ك5ة الـرومـانـ5ة أ�ـد³
" مــين�سوتــا، لــlّن المجــلس oــق5م عــالقــاٍت وثــ5قة مــع أبــرشــ5ة ســانــت بــول ومــي·5ابــولــ�س وأبــرشــ5ات أخــرى ضــمن 

كــناkــس $#
. عG مـدار تـارbـخه، قـام مجـلس الـlناkـس بـÜناء  # # الـتقّدمي12 والoـة مـين�سوتـا. ®ـما قـّرر المجـلس ا`ـشاء عـالقـات مـع اإلنج5لي12

# والهندوس.  # واليهود والموّحدين والبوذي12 " ذلك المسلم12
روا�ط قbBة مع الجماعات الدي·5ة األخرى �ما $#

 "
و©ســـتانـــ�5ة الـــب5ضاء و®ـــانـــت الـــطوائـــف األعـــضاء فـــ5ه ®ـــلها �ـــق5ادة الـــب5ض و$# fgـــس الkناlـــمثل الـــo ـــدايـــته� "

®ـــان المجـــلس $#
" أوســاط û̂®ائــه مــسائــل العنbîة 

" خــدمــات المجــلس و$#
ت $# 1gث

P
ــا األو÷، أ # عــام³ غــالــبyتها مــن الــب5ض. عG مــدار الخــمس12

ت "العنbîة الــــــب5ضاء"  fgواعُت .(BIPOC) # # واألشــــــخاص الــــــملّون12 والــــــمشاركــــــة مــــــع جــــــماعــــــات الــــــسود والــــــس¿ان األصلي12
 # # االصلي12 طــلقت بــرامــُج عــمل5ة مــع جــماعــات االمــ�bكي12

P
والــحقوق الــمدنــ5ة والــعالقــات الــعرقــ5ة قــضاoــا oــجب مــعالــجتها. وأ

َ الـمديـُر الـتنف5ذي  #îـشاط للمجـلس عـام 1957 ®ـما ح` "
 الـدكـتور مـارتـن لـوثـر كـينغ جـونـيور $#

ُ
المسـ5ح5ة. وتـّمت اسـتضافـة

" عام 1968. 
" أتالنتا $#

للمجلس جنازة كينغ $#

" مـــنطقة ســـانـــت بـــول ومجـــلس كـــناkـــس مـــي·5ابـــولـــ�س 
" مـــنتصف الـــ�سعي·5ات، مـــن خـــالل û̂اÇـــٍة مـــع مجـــلس الـــlناkـــس $#

#$
 þgÇأل .(MCARI) ـس مـين�سوتـاkكـنا "

اتـ5ج5ٍة مـناهـضة للعنbîة ©سjّ مـxادرة مـناهـضة العنbîة $# ïgى، تـم إطـالق إسـ fglال
ا لــــلمؤســــسات  ة لــــلlناkــــَس، والحــــق³ 1gكب 

ً
ــــا، أّدى هــــذا الــــتدرbــــب عG مــــ¿افــــحة العنbîة وجــــهوِد الــــتقي5م خــــدمــــة مــــن 15 عــــام³

�bBة وللو®االت غ1g الهادفة لل��ــح.  ïgال

ـ. لlـن ®اـن ال  "
ïübمنـ أصلـ أفـ� # عGـ مدـار تاـرbخـه، تفـاعلـ المجلـس معـ طـوائفـ السـود التـارbخـ5ة ومخـتلف رعاـoاـ األمـ�bكـي12

" مـين�سوتـا إ÷ 
" لـها رعـاoـا $# ïñـخ5ة الbتـنضّم الـطوائـُف الـسوداء األر�ـــع الـتار "p نb_̂الـقرن الـحادي والع ïñـد مـن االنـتظار ح�

" المســيح، 
المجــلس �ــصورة نــهائــ5ة. �حــلول عــام 2015، أصــxحت الــlن�سة األســقف5ة الــميثودoــة األفــ�bــق5ة، وكــن�سة هللا $#

" عــام 
" المجــلس. $#

" �ــالــوالoــات المتحــدة األمــ�bــك5ة، والجــمع5ات الخــمسyن5ة لــلعالــم أعــضاًء $# #ñالــوط "
#ùوالــمؤتــمر الــمعمدا

 "g ــقودهــا الــسودo ــوتــا، وطــائــفة مــتعّددة األعــراقÇدا "
#$ # # األصلي12 ا إ÷ المجــلس مشــ5خة األمــ�bكي12 2020، انــضّمت أoــض³

û̂كة الlناkس المس5ح5ة المقدسة، ما زاد من تنBّع أعضائها السxعة والع̂_bن. 

" قـ5ادتـه وهـ5¿ل5اتـه. تـتألـف الهـيئة 
" المجـلس أبـ5َض �ـأغـلب5ة سـاحـقة $#

ïü� ،ـخ5ةbـة الـطوائـف الـسوداء الـتارbBظـل عـض "
#$ ïñح

# لـلطوائـف األعـضاء، وعـدد قـل5ل مـن األعـضاء بـوجـه الـعموم. هـذا مـا oـضمن هـ5منة  اإلدارbـة للمجـلس مـن الـرؤسـاء ال̂_عي12
 "
" عــمل الــعدالــة الــعرقــ5ة $#

موا الــمشاركــة �ــط�bــقة أÕــمل $# # ïgال # # قــادة المجــلس ح12 الــب5ض. ®ــان هــذا االمــر مــدعــاة لــلقلق ب12

" مــــين�سوتــــا الــــذي كــــتب الــــنصوص ألســــبBع الــــصالة مــــن أجــــل وحــــدة 
10 مــــضمون هــــذا الــــنص oــــخضع لســــلطة ومــــسؤولــــ5ة مجــــلس الــــlناkــــس $#

.2023 # المس5حي12
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ام عـينه  # ïgـجب أن تـعكس هـيئات االدارة االلo ،عـمل الـعدالـة الـعرقـ5ة "
اهـة $# # #gالـمجتمع. لـذلـك تـقّرر أنـه مـن أجـل تـحقيق ال

�المساواة العرق5ة. 

" المســـتقxل رؤســـاء û̂عيون مـــن طـــوائـــف الـــسود 
" مـــين�سوتـــا الـــقرار �ـــأن يـــتو÷ $#

" عـــام 2018، أخـــذ مجـــلس الـــlناkـــس $#
#$

" إدارة المجـلس. وأعـقب 
" صـنع الـقرار $#

#$ þgÇ1 أgالـرئـ�س ونـائـب الـرئـ�س. سـمح هـذا االجـراء لـلق5ادات الـسود �ـالـتأث "
َ fñمنص

 .BIPOC ة الع̂_ة للمجلس من جماعاتoذلك القراُر �أن تكون غالب5ة أعضاء اللجنة التنف5ذ

امــــج الــــمكّونــــة مــــن ع̂_bن رbــــادoــــا لــــتصّور الــــعمل  fgــــة والbمــــين�سوتــــا لــــجنة الــــرؤ "
ل مجــــلس الــــlناkــــس $#

Á
" عــــام 2019، شــــ¿

#$
 # # األفــارقــة والــالتyني12 # واألمــ�bكي12 # األصلي12 # األمــ�bكي12 المســتقGx" للمجــلس. ®ــان الــتمث5ل ضــمن هــذا الــف�bــق مــ�ساوbــا ب12
bّتهم مـن الـ·ساء. تـّم  þgÇو®ـانـت ا . # # والـب5ض. و®ـانـت الـغالـب5ة العظj مـن األعـضاء تـحت سـّن األر�ع12 12bBاآلسـي # واألمـ�bكي12
 # اح مســـتقxٍل مـــتعّدد األعـــراق للمجـــلس يتخـــi ثـــنائـــ5ة الـــعرق ب12 ïgل5ة �ـــاقxـــة المســـتقbتـــ¿ل5ف هـــذە المجـــموعـــة ذات الـــرؤ

" الوالoات المتحدة. 
األسود واألب5ض الموجودة حïñ اآلن $#

" بـــ\ضـــافـــة عـــدد ®ـــاٍف مـــن األعـــضاء 
#qتق "Gالـــنظام الـــداخـــ Gـــالت عoـــة للمجـــلس تـــعدbعـــام 2020، أقـــّرت الهـــيئة االدار "

#$
" عــام 2021، ®ــانــت الهــيئة االدارbــة للمجــلس، وألول 

" تــكbBــنه. و$#
#$ BIPOC لــضمان وجــود أغــلب5ة مــن جــماعــات # الــعام12

" تارbخه، مكّونة من أغلب5ة من جماعات BIPOC وأغلب5ة من ال·ساء. 
مرة $#

" بـــــرمـــــجة 
# عG الـــــعدالـــــة الـــــعرقـــــ5ة $# 1gك ïgـــــادة الbمـــــين�سوتـــــا إ÷ ز "

" الهـــــ5¿ل5ة االدارbـــــة لمجـــــلس الـــــlناkـــــس $#
ات $# 1gأّدت التغي

 25 "
مة �ــالــِمثل. إّن قــتل ال̂_طة لــجورج فــلbBــد $# # ïgالجــدد، والــتواصــل مــع الــمنظمات المل # الــ·شاطــات، واخــت5ار الــموظف12

" مـــي·5ابـــولـــ�س ®ـــان دافـــعا للمجـــلس لـــمضاعـــفة إجـــراءاتـــه Ùـــشأن الـــعدالـــة الـــعرقـــ5ة. مـــن خـــالل الشـــx¿ات 
أoـــارمـــايـــو 2020 $#

ة  1gرأس مســـ Gقـــادُة الـــطوائـــف الـــسوداء ع ý̂االضـــطرا�ـــات. وم Gاالحـــتجاجـــات والـــّرّد ع "
وال̂_اÕـــات، شـــارك المجـــلس $#

احتجاجá وصالة شارك فيها أþgÇ من ألٍف من القساوسة. 

" مـــين�سوتـــا الـــxحَث عـــن الـــمطلوب لـــمعالـــجة األســـxاب 
�ـــعد أســـابـــيع قـــل5لة مـــن وفـــاة فـــلbBـــد، �ـــدأ قـــادة مجـــلس الـــlناkـــس $#

# الــوالoــات  " تــص·5ف والoــة مــين�سوتــا ب12
" ©ســxÜّت $# ïñــل األنــظمة الbBمــين�سوتــا. ®ــان الهــدف هــو تــح "

األســاســ5ة للعنbîة $#
 "
" اoـلولسـÜتمfg 2020، وافـقت الهـيئة اإلدارbـة $#

" الـوالoـات المتحـدة. $#
" مـن أعG قـدر مـن الـتفاوتـات الـعرقـ5ة $#

#ùتـعا " ïñال
 Gالــتعل5م وع Gقــول الــحق5قة وع Gــُز ع

Á
" مــين�سوتــا عG خــطة عــمل مــن 3 نــقاط لــلعدالــة الــعرقــ5ة ُتــرك

مجــلس الــlناkــس $#
ِة مــا �ــعد جــورج فــلbBــد لــمتا�ــعة تــحقيق الــمbdــد مــن الــمساواة  ïgف "

 التغي1g هــذە دوَر المجــلس $#
ُ
الــتعbBــضات. حــّددت خــطة

ر الــذي  ّ#îإصــالح ال "
" عــمل5ة قــول الــحق5قة حــول العنbîة واالســ�ثمار $#

" والoــة مــين�سوتــا مــن خــالل ال̂_وع $#
الــعرقــ5ة $#

ُ©سxÜّه العنbîة. 

# مـــن أصـــل  # واألمـــ�bكي12 # األصلي12 " الـــذي لـــحق �جـــماعـــات األمـــ�bكي12
#mbر الـــتار ّ#îـــضات الbBالـــحق5قة والـــتع 

ُ
تـــ�ناول عـــمل5ة

# مــن دول أمــ�bــ¿ا الــالتــyن5ة وأفــ�bــق5ا وآســ5ا والــمنطقة الــع��ــ5ة ودول  " مــين�سوتــا. ومــع وصــول الــمهاجــ�bــن والــالجئ12
#$ "

ïübأفــ�
ء إ÷  "ý© " ïñالهــــ5¿ل5ات ال Gع # 1gك ïgتخــــلق عــــدَم الــــمساواة. فــــال " ïñأخــــرى، �ــــدا أن هــــؤالء يــــتأثــــرون �ــــالهــــ5¿ل5ات الــــموجــــودة ال

# oعود �التا÷" �الفائدة عG اآلخ�bن المتأث�bن �ذلك.  السود وجماعات الس¿ان األصلي12

 "
" مجـلس الـlناkـس $#

" لـلطوائـف األعـضاء $#
oـمتّد عـمل الـحق5قة والـتعbBـضات عG سـائـر أرجـاء الـوالoـة. فـاالمـتداد الـجغرا$#

" الـوالoـة. و�ـفضل رؤسـاء الجـماعـات 
ا $# ³xـbـل مـديـنة تـق�® "

 ِمـن رعـاoـا $#
ً
مـين�سوتـا واسـٌع عG قـدر مـا لهـذە الـطوائـف مـجتمعة

ة، والـــمدن الـــمتوســـطة  1gـــف5ة، والـــمدن الصغbمـــناطـــق ر "
امـــج $# fgة بû̂اxن األعـــضاء، ±ســـتطيع المجـــلس الـــمb_̂الســـبع والع

" مي·5ابول�س وسانت بول. 
َïñومدين ، "ôالحجم، والضوا
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 عمل المجلس المكّونة من 3 نقاط عG تعbdز: 
ُ
تقوم خطة

" الــش¿اوى، والــمناداة بــ\جــراء 1.
ّïüنه مــن الــدعــوة إ÷ قــوِل الــحق5قة، وتل

Á
قــوُل الــحق5قة: يــتمّتع المجــلس �ــقّوة مــعنbBــة تــمك

 "
# ضـمن الجـماعـات الـديـ·5ة $# ا الـتxليَغ عـن الـمتواطئ12 . ±ـشمل قـوُل الـحق5قة أoـض³ 1gـضات، ودفـع األنـظمة إ÷ التغيbBالـتع

" قـول الـحق5قة والـمطالـxة �ـالـتعbBـضات إ÷ تحـ�bـر الـ¼لمة بـوجـه الـرواoـات الـسائـدة 
الـظلم العنîي. تـرr" هـذە الـمxادرة $#

" تـــــفضح الـــــظلم �ـــــح5ث oـــــمكن أن oَحـــــُدث  ïñشف عـــــن الـــــقصص الـــــشعب5ة الlتـــــعّزز الـــــتفّوق األبـــــ5ض، مـــــن أجـــــل الـــــ " ïñال
" ســـ5اقـــات مـــختلفة عG صـــع5د الـــوالoـــة والـــمناطـــق والـــمدن والـــxلدات. 

الـــتحّول. ســـyتّم إطـــالق مـــxادرة قـــول الـــحق5قة $#
" الـمجتمعات الـسوداء. ©ـشمل 

# الـقادة $# " ûد الـرواoـات بـناُء عـالقـاٍت أعـمق ضـمن المجـموعـات الـقxل5ة، و�12
وçـساعـُد $#

وة، والتوظ5ف، واإلس¿ان، إلخ.  þgا المطروحة المواضيع اآلت5ة: حفظ األمن، واألرض، والصحة، والتعل5م، والoالقضا

الـــتعل5م: تـــأهـــ5ل الـــطوائـــف والـــرعـــاoـــا مـــن خـــالل دورات تـــدرbـــ5Üة عG مـــ¿افـــحة العنbîة، وتـــزوbـــدهـــا �ـــالـــlفاءة الـــثقافـــ5ة، 2.
" DEI، وما شا�ه.  # ة عG اساس مxدأ "التنBع-المساواة-التضم12 1gر الق5ادة المس�نbBوتط

ر الـــــذي ُ©ســـــxÜّه العنbîة. ســـــyتابـــــع 3. ّ#îوالـــــسود: الهـــــدف هـــــو إصـــــالح ال # " مـــــجتمعات الـــــس¿ان األصلي12
الـــــتعbBـــــضات $#

" جـميع أنـحاء والoـة مـين�سوتـا لـدى الـ5lانـات الـحكومـ5ة والـتجارbـة واألÕـادoـم5ة 
المجـلس عـمل5ة الـتعbBـضات واإلنـصاف $#

ها مــن الــ5lانــات. ســ5عمل المجــلس عG بــناء ســلطة ائــتالفــ5ة وأخــالقــ5ة لــدعــم مــسألــة الــتعbBــضات وال�̂_bــــع لــها  1gوغ
" تــؤثــر عG مــجتمعات  ïñالهــ5¿ل5ات الــحالــ5ة ال "

" تــعالــج الــمظالــم الــتارbــخ5ة وتــضّخ اإلنــصاف $# ïñــضات الbBو©ســل5م الــتع
# والـسود مـن أجـل تـحقيق  . يـتطلب عـمُل الـتعbBـضات عـالقـات قـbBـة مـع قـادة الـس¿ان األصلي12 # الـسود والـس¿ان األصلي12
. سـyتم ت·سـيق هـذا  # الـنجاح. طـ�bـقة ©سـل5م الـتعbBـضات نـفسها oـجب أن oحـّددهـا الـسود ومـجتمعات الـس¿ان األصلي12

االمر مع عمل5ة قول الحق5قة. 

" المجـــلس، يـــ·تمون إ÷ مـــجتمعات الـــسود والـــس¿ان 
# لـــشؤون الـــعدالـــة الـــعرقـــ5ة $# # مـــدراء مـــشارك12 " عـــام 2021، تـــّم تعي12

#$
 áمــين�سوتــا، وتــّم إطــالق عــمل5ة قــول الــحق5قة. �ــدأت الــمحادثــات وأقــ5مت الــتحالــفات مــن أجــل ال̂_وع بــنجاح "

#$ # األصلي12
 "
" و$#

#óالـما "
ر الـناجـم عـن العنbîة، $# #îقـول الـحق5قة �ـخصوص ال Gـضات تـقودهـا الجـماعـات، مـب·5ّة عbBعـمل5ة تـع "

#$
الوقت الراهن. من المتوقع أن ©ستمر عمل5ة قول الحق5قة والتعل5م والتعbBضات لمدة ع̂_ سنوات عG األقل. 
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أســــــــــــــــــبـــــــــــــــBع الــــــــــــــــــّصـــــــــــــــــــــالة مـــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل وحــــــــــــــــــــــــــدِة الـــــــَمـــــــســــــــــــــــــ5ـــــــحـــــــّيـــــــيـــــــن 

مــــواضــــيع الــــــــسنوات 2023-1968 

يــتم اعــــداد الــــنصوص �ـــالـــّتعاون بــين لـــجنة إoــــمان ونــــظام الـــتا�ـــعة لمجــــلس الـــlناkـــس الـــعالـــمي، 
والمجـــــلس الــــَحبري لــَتعbdــز الــوحــدة المســـــــ5ح5ة، وذلـــك �ـــدءا مــن ســنة 1968 

ا ِلَمْجِدِە (أف 1: 14)1968 َمْدح³

ُدعيُتم ِإ÷ الُحbّ�ّة (غل 5: 13) 1969
" روما (إoطال5ا).

ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

نحُن ُمعاوناِن n (1كور 3: 9) 1970
" جمهورbة ألمان5ا االتحادoة.

" دير ن5درألَت�ش $#
ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

 الّروحÌ الُقُدس (2كور 13: 13) 1971
ُ
كة َû̂و ...

" �اري (إoطال5ا).
ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

 َجدoدًة (يو 13: 34) 1972
ً
أْعط5¿م َوص5ّة

" جن5ف (سçB_ا).
ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

" (لو 11: 1) 1973
Á

Gَص
ُ
ْمنا أْن ن

[
oا َرّب، َعل

" إسxان5ا.
" دير مون�_ات $#

ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

1974 (13-1 :2 "
ب ($# ُف ®لُّ ِلساٍن �أنَّ َ±سBَع الَمسيَح ُهو الرَّ Ì

َïgْعbَو
" جن5ف (سçB_ا).

ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

" الَمسيح َتحَت رأسá واحٍد (أف 1: 10-3) 1975
ٍء $# "ø̂ َّجَمَع ®لoَ إرادُة اآلب: أْن

" جن5ف (سçB_ا).
ي $# 1gوُعقَد االجتماع التحض ، ا÷" ïgٌق أوسbأعدَّ م̂_وَع الّنص ف�

ه (1يو 3: 2) 1976
À
نا َسنكوُن ِمْثل

ّ
ن
À
علُم أ

َ
ن

" روما (إoطال5ا).
ّي $# 1gس ال¼اراي�ب، وُعقَد االجتماع التحضkأعدَّ م̂_وَع الّنص مؤتمُر كنا

ُب (رو 5: 5-1) 1977 جاُء ال oُخ5ِّ الرَّ
" جـــــن5ف 

ّي $# 1gخـــــضّم الحـــــرِب األهـــــل5ة، وُعـــــقَد االجـــــتماع التحض "
" لـــــبنان، $#

أعـــــدَّ م̂_وَع الـــــّنص فـــــ�bـــــٌق $#
(سçB_ا).

َ��اء (أف 2: 22-13) 1978
ُ
ْسُتم َ�ْعُد غ

À
ل
َ
ف

ا). ïgإن¿ل) ِïgما`ِشس "
#$ ّ "

#ùٌق مسكوbأعدَّ م̂_وَع الّنص ف�

َد ُهللا (�1ط 4: 11-7) 1979 ا حïñ َيَتَمجَّ ْخُدُموا َ�عُض¿م َ�عض³
P
أ

" جن5ف (سçB_ا).
ي $# 1gوُعقَد االجتماع التحض ، # رجنت12

َ
" األ

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

lوُتك (مت 6: 10) 1980
À
ِت َمل

Y
ِل5أ

 "
ي $# 1gوُعــقَد االجــتماع التحض ،(ــةoــة ألــمانــ5ا االتــحادbجــمهور) # " بــرل12

#$ "
#ùــٌق مــسكوbأعــدَّ م̂_وَع الــّنص فــ�

م5النو (إoطال5ا).
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روٌح واِحٌد – َمواهُب َعدoَدة - َجَسٌد واِحد (1كور 12: 3ب-13) 1981
" جـــن5ف 

ي $# 1gك5ة، وُعـــقَد االجـــتماع التحض 1gـــات المتحـــدة األمoالـــوال "
أعـــدَّ م̂_وَع الـــّنص آ�ـــاُء غـــ�bـــمور، $#

(سçB_ا).

َحبَّ َمَساÇَِنَك، oا َربَّ الُقّوات (مز 84) 1982
À
ما أ

" م5النو (إoطال5ا).
ي $# 1gكي·5ا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

م (1يو 1: 4-1) 1983
À
َ±سBُع الَمسيُح - َح5اُة الَعال

" - بوسس5ه (سçB_ا). 1ñسلين "
ي $# 1gإيرلندا، وُعقَد االجتماع التحض "

#$ "
#ùٌق مسكوbأعدَّ م̂_وَع الّنص ف�

نا (1كور 2: 2؛ كو 1: 20) 1984 َمْدُعّووَن إ÷ الَوْحَدِة ِ�َصل5ِب َر�ِّ
" البندق5ّة (إoطال5ا).

ي $# 1gُعقَد االجتماع التحض

ِمَن الَموِت إ÷ الَح5اِة َمَع الَمسيح (اف 2: 7-4) 1985
" غرا`شان (سçB_ا).

ي $# 1gا، وُعقَد االجتماع التحض¿oجاما "
أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ا (اع 1: 8-6) 1986 وَن ÷" ُشهود³
ُ
وَتlون

" يوغوسالڤ5ا.
ي $# 1gيوغوسالڤ5ا (سلوڤي·5ا)، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

 َجدoَدة (2كور 5: 6-17: 4) 1987
ٌ
ِحدوَن �الَمسيحÌ - َخل5َقة ُمتَّ

سا). ە (ف̀ر Ìِتز "
ي $# 1gا، وُعقَد االجتماع التحض ïgإن¿ل "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

" الَخوَف (1يو 4: 18) 1988
#üِهللا َتْن 

ُ
ة َّxَمح

ولو (إoطال5ا). #gبي "
ي $# 1gطال5ا، وُعقَد االجتماع التحضoإ "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

" المسيح (رو 12: 5-6أ) 1989
بناء الجماعة: جسٌد واحٌد $#

ا). ïgدج (إن¿لbب� "Gbو "
ي $# 1gكندا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

َم (يو 17) 1990
À
ا... ِلk" ُيؤِمَن الَعال ُهم َواحد³

Z
ِلl5َونوا ®ل

" مدرbد (إسxان5ا).
ي $# 1gان5ا، وُعقَد االجتماع التحضxإس "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

َمم (مز 11؛ رو 15: 13-5) 1991
ُ
، oا َجميَع األ m" الّربَّ

ِّxَس
" روتـ·بورغ عG الـفولـدا (جـمهورbّـة ألـمانـ5ا 

ي $# 1gألـمانـ5ا، وُعـقَد االجـتماع التحض "
أعـدَّ م̂_وَع الـّنص فـ�bـٌق $#

االتحادoة).

َهبوا... وها أنا َمَع¼م (مت 28: 20-16) 1992
ْ
ِإذ

" بروج (�لج5¿ا).
ي $# 1gلج5¿ا، وُعقَد االجتماع التحض� "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

# (غل 5: 23-22) 1993 َمُر الّروح ِلَوْحَدِة الَمس5حي12
َ
ث

ي �القرب من زورbــــخ (سçB_ا). 1gوُعقَد االجتماع التحض ، 1gزائ "
أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ْفٌس واِحَدٌة (اع 4: 37-23) 1994
َ
لٌب َواِحٌد ون

َ
َوÕاَن ِلُجْمهورÌ الذيَن آَمنوا، ق

" د�لن (جمهورbة إيرلندا).
ي $# 1gإيرلندا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

" َما َبyَننا (يو 15: 17-1) 1995
" ِهللا، و$#

#$ 
ٌ
اÇة َû̂ :ِكيُنوِن5ا

ا). ïgستول (إن¿لçب� "
ي $# 1gماٌن ونظام، وُعقَد االجتماع التحضoإ 

ُ
ت م̂_وَع الّنص لجنة أعدَّ

قَرُعُه (رؤ 3: 22-14) 1996
À
نا واِقٌف عG الxاِب أ

À
ها أ

تغال). fgلشبونة (ال "
ي $# 1gتغال، وُعقَد االجتماع التحض fgال "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

حوا َمَع هللا (2كور 5: 20) 1997
À
م �ٱسِم الَمسيح: َتصال

P
ل¼

À
سأ

َ
`

" ستوكهولم (السbBد).
ي $# 1gوُعقَد االجتماع التحض ، " الشما÷"

#ùأعدَّ م̂_وَع الّنص المجلُس المسكو
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" ُضعِفنا (رو 8: 27-14) 1998
فالّروُح oَعُضُدنا $#

سا). " �ارçس (ف̀ر
ي $# 1gسا، وُعقَد االجتماع التحض " ف̀ر

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ا له (رؤ 21: 7-2) 1999 ³�Bونوَن ُشعloَ فُهَو َسَ�ْسكُن َمَعُهم، َوُهْم
" إoطال5ا.

" َدير بوزي $#
ي $# 1gا، وُعقَد االجتماع التحضb # 1gمال "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

" الَمسيح (أف 1: 14-3) 2000
نا $#

À
Çاَرَك ُهللا... الذي �اَرxَت

" إoطال5ا.
" مزار ال ڤرنا $#

ي $# 1gوسط، وُعقَد االجتماع التحض
َ
ق األ أعدَّ م̂_وَع الّنص مجلُس كناkس ال̂_ّ

أنا الّط�bق والَحّق والَح5اة (يو 14: 6-1) 2001
" ڤول¼ان (رومان5ا).

ي $# 1gرومان5ا، وُعقَد االجتماع التحض "
أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

نَّ َيْ·بBَع الَح5اِة ِعنَدك (مز 36: 9-5) 2002
َ
أل

أعــدَّ م̂_وَع الــّنص مجــلُس الــمؤتــمرات األســقف5ّة األورو�ــ5ّة ومــؤتــمُر الــlناkــس األورو�ــ5ة، وُعــقَد االجــتماع 
ي قرب أوغسبورغ (جمهورbة ألمان5ا االتحادoة). 1gالتحض

" آن5ٍة ِمن َخَزف (2كور 4: 18-4) 2003
#$ َ# #g

À
lْحِمُل ٰهذا ال

َ
ن

" لوس رو�يوس (إسxان5ا).
ّي $# 1gوُعقَد االجتماع التحض ، # ت م̂_وَع الّنص كناkُس األرجنت12 أعدَّ

م (يو 14: 31-23) 2004
P
ْعط5¿

P
َسالr" أ

" �الرمو (إoطال5ا).
ي $# 1gوُعقَد االجتماع التحض ،(اbسور) حلب "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ن�َسة (1كور 3: 23-1) 2005
À
lالَمسيُح، األساُس الَوح5ُد ِلل

" (سلوڤا5Çا). 1ñستانçب� "
ي $# 1g5ا، وُعقَد االجتماع التحضÇسلوڤا "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

" َوَسِطِهم (مت 18: 20-18) 2006
ُهناَك أÇوُن $#

َ
، ف "jِ�ٱْس 

ٌ
الثة

َ
َحيُثما ٱْجَتَمَع ٱثناِن أو ث

َ
ف

وس - ِ®لدار (إيرلندا). fgبروس "
ي $# 1gإيرلندا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

مون (مر 7: 37-31) 2007
U
مَّ َ±سَمعون، والُخرَس َيت¿ل ه oَْجَعُل الصُّ

ّ
إن

َ
ف

سا). ج (ف̀ر 1gفاڤ "
ي $# 1gة، وُعقَد االجتماع التحض َّ5�Bق5ا الجنbأف� "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

Ì ٱنِقطاع (1©س 5: (12أ) 13ب-18) 2008 1gوا �َغ
Á
َصل

" غــــــ�bــــــمور - 
ي $# 1gك5ة، وُعــــــقَد االجــــــتماع التحض 1gــــــات المتحــــــدة األمoالــــــوال "

أعــــــدَّ م̂_وَع الــــــّنص فــــــ�bــــــٌق $#
ك5ة). 1gات المتحدة األمoسون (الوالçغار

" oَِدَك (حز 37: 28-15) 2009
اِن واِحدًة $# 1gَتص

َ
ف

سا). " مرس5ل5ا (ف̀ر
ي $# 1gا، وُعقَد االجتماع التحضbكور "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

لك (لو 24: 48) 2010 نُتم ُشهوٌد عG ذٰ
À
وأ

" غالسكو (اسكوتلندا).
ي $# 1gاسكوتلندا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

، والّصلوات (اع 2: 42) 2011 Ì # fgالُخ Ì_ْ
À
#َ عG َتعل5ِم الّرُسِل، والُمشاَرÇِة، وك َوÕانوا ُمواِظب12

" ص5دناoا (سورbا).
ي $# 1gأورشل5م، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

نا َ±سBَع الَمسيح (1كور 15: 58-51) 2021 ُل ِ�َفْضِل ٱنِتصارÌ ر�ِّ َجم5ُعنا َسَ·َتَحوَّ
" ڤرصوڤ5ا (بولون5ا).

ي $# 1gبولون5ا، وُعقَد االجتماع التحض "
أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

2013 (8-6 :6 "r) ّب؟ ُم إ÷ الرَّ َتَقدَّ
À
ِ�ماذا أ

" بنغالور (الهند).
ي $# 1gالهند، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

 الَمسيح؟ (1كور 1: 17-1) 2014
À
َهْل َتَجّزأ

َ
ف

bال (كندا). ïgمون "
ي $# 1gكندا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#
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َب (يو 4: 7) 2015 َ ْû̂
َ
" أل #ñُع: أْعطيBها َ±س

À
قاَل ل

َ
ف

ازbل). fgساو �اولو (ال "
ي $# 1gل، وُعقَد االجتماع التحضbاز fgال "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ّب (�1ط 2: 9) 2016 َضاِل الرَّ
ْ
وا ِ�أف ِfgِلُتْخ

" رbغا (التف5ا).
ي $# 1gالتف5ا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

َحة (2كور 5: 20-14) 2017
À
 الَمسيحÌ َتْدعونا إ÷ الُمصال

ُ
ة َّxح. َمَح

À
َتصال

َ
أْن ن

غ (ألمان5ا). fgڤي�ن "
ي $# 1gألمان5ا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ة (خر 15: 6) 2018 #ُّ �الُقوَّ َ ïgا َرّب، َتعo َئُتَكyَمش
" ناساو (البهاماس).

ي $# 1gال¼اراي�ب، وُعقَد االجتماع التحض "
أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

َء ِسوى الَعدل (تث 16: 20-18) 2019 "
َ

ø̂ َوراَء الَعْدِل، وال jَس©َ
" جاÇرتا (أندون�س5ا).

ي $# 1gاندون�س5ا، وُعقَد االجتماع التحض "
أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ا (اع 28: 2) 2020 ا ناِدر³ ها َعطف³
P
نا أْهل

À
 وأظَهَر ل

َ�ط (مالطا). " ال�َّ
ي $# 1gمالطا، وُعقَد االجتماع التحض "

أعدَّ م̂_وَع الّنص ف�bٌق $#

ا (يو 15: 9-5) 2021 1gث
À
ا ك َمر³

َ
َتْحِملوا ث

َ
" ف ïñ " َمَحبَّ

أثÜُتوا $#
" أروز (سçB_ا).

ي $# 1gان5ة، وُعقَد االجتماع التحضxغرا`شان الّره 
ُ
ت م̂_وَع الّنص جماعة أعدَّ

ُه (مت 2: 12-1) 2022
À
ِجْئنا ِلَ·ْسُجَد ل

َ
Ìق، ف

" الَم̂_ْ
ْجَمُه $#

َ
َرأْينا ن

نت. ïgاإلن fgي ع 1gق األوسط، وُعقَد االجتماع التحض أعدَّ م̂_وَع الّنص مجلُس كناkس ال̂_ّ

بوا الَعدَل (اش 1: 17) 2023
P
طل Àموا اإلحساَن وا

U
تَعل

" مـــــين�سوتـــــا (الـــــوالoـــــات المتحـــــدة االمـــــ�bـــــك5ة)، وُعـــــقَد االجـــــتماع 
أعـــــدَّ م̂_وَع الـــــّنص مجـــــلُس الـــــlناkـــــس $#

" بوس5ه (سçB_ا).
ي $# 1gالتحض
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�ــــعض المحــــــــّطات الــــــــxارزة فـــي تـــارbـــــــخ أســــــبBع الـــــــّصالة مـــن أجــــل وحـــــدِة الَمســــــــــ5حّيين 

حوا÷ 
1740

ة، وَهــدُف رســالــتها إحــ5اء اإلoــمان  ®ا الــّشمال5َّ 1gة تــ��ــطها عــالقــاٌت مــع أم  خــمسyن5َّ
ٌ
" اســكوتــلندا حــركــة

`ــشأت $#
وتتضّمن صلوات من أجل ®ّل الlناkس ومعها.

# الّشامل، من أجل حلول الروح".1820 " اّتحاد المس5حي12
`̂_ القّس جاoمس هالدان س�يوارت "نصائح $#

اح "صالة من أجل الوحدة".1840 ïgة، �اق تقّدم القّس إغناطيوس سب·_، وهو مهتًدى إ÷ ال¼اثول5ك5ّة الرومان5َّ

" مـــقّدمـــة مـــقّرراتـــه، عG أهـــّم5ة الـــّصالة مـــن 1867
" المـــxث، $#

ـــد الـــمؤتـــمر األول لـــألســـاقـــفة األنـــ¿ل5¿ان الـــمنعقد $#
Á
Çأ

أجل الوحدة.

" إطار ع5د العنîة.1894
شّجع الxا�ا الوون الثالث ع̂_ عG ممارسة "أسبوع5ة" الصالة من أجل الوحدة $#

أول احتفال �ـ "أسبوع5ة وحدة الlن�سة" �مxادرة األب پول وا©سون.1908

حات ألسبوع5ة الصالة من أجل الوحدة المس5ح5ة".1926 ïgمان ونظام `̂_َ "مقoت حركة إû̂ا�

1935 Gلـــلّصالة مـــن أجـــل الـــوحـــدة المســـ5ح5ة" ع "jع الـــعالBبـــ\حـــ5اء "األســـب "ý5ه الـــف̀رyنـــادى األب پـــول كـــورتـــ
" ي�bدها". ïñدها المسيح، و�الطرق الbي� " ïñن للصالة "من أجل الوحدة ال األساس المتضمِّ

ــسا) ولــجنة "إoــمان ونــظام" الــتا�ــعة لمجــلس الــlناkــس 1958 " لــيون (فــ̀ر
�ــاû̂ ®ــلٌّ مــن مــركــز "وحــدة مســ5ح5ة" $#

العالj" التعاوَن عG تحض1g الّنصوص ألسبBع الوحدة.

ا بــتالوة صــالة المســيح 1964 # مــع³ " أورشــل5م، قــام الــxا�ــا بــولــس الــسادس والــxط�bــرك أثــyناغــوراس األول مجتمَع12
#$

ا" (يو 17). ل5كونوا �أجمعهم واحد³
َ
"ف

1964 Gروح الحـركـة الـمسكونـ5ّة، وشـّجع ع "g أّن الـصالة Gالـمسكونـ5ة ع "
#$ "

#ùالـثا "
#ùشـّدد قـرار المجـمع الڤاتـ5¿ا
ام إح5اء أسبBع الصالة. # ïgال

ا لـجنة "إoـمان ونـظام" الـتا�ـعة لمجـلس الـlناkـس الـعالj" وأمـانـة ال_ لـتعbdـر الـوحـدة المسـ5ح5ة 1966 w5ـدأت رسـم�
ك عG إعـداد نـصوص أسـبBع  ïgـز الـوحـدة المسـ5ح5ة] �ـالـعمل المشـbdي لـتع fgا �ـالمجـلس الح [الـمعروفـة راهـن³

الصالة.

ا "إoــمان ونــظام" وأمــانــة ال_ لــتعbdــز الــوحــدة 1968 " أعــّدتــها مــع³ ïñع الــصالة الBلــنصوص أســب "jأول اســتعمال رس
المس5ح5ة.

. وأول مــن قــام بهــذە الــمهمة 1975 "
Á

Gمحــ "
#ùــٌق مــسكوbإعــدادهــا فــ� "

َع $# َû̂ ع الــصالةBأول اســتعمال لــنصوص أســب
ا أعّد الم̂_وع االّو÷" لسنة 1975. w5ال ïgا أوس ®ان ف�bق³

bا الـــذي يـــ��ـــط 1988 # 1gمـــال "
#$ "m5خـــدمـــة الـــصالة االفـــتتاحـــ5ة لـــالتـــحاد المســـ "

اعـــُتمدت نـــصوص أســـبBع الـــصالة $#
" هذا الxلد.

ى $# fglالمجموعات المس5ح5ة ال

# مـن جـمع5ة الشـxان المسـ5ح5ة YMCA وجـمع5ة 1994 ضـّم الـف�bـق الـدو÷" الـذي أعـدَّ الـنص لـسنة 1996 مـندو�12
.YWCA الشا�ات المس5ح5ة

# لـجنة إoـمان ونـظام 2004 كـة ب12 ïgـقة مشـbاعـته بـَ·َسق واحـد و�ـط�xع الـصالة وطـBأسـب _̂` Gالـوصـول إ÷ اتـفاق ع
ي لتعbdز الوحدة المس5ح5ة (الlن�سة ال¼اثول5ك5ة). fgوالمجلس الح ( "jس العالkناlمجلس ال)

االحـــتفال �ـــالـــذكـــرى الـــمئbBـــة ألســـبBع الـــصالة مـــن أجـــل الـــوحـــدة المســـ5ح5ة. (فـــسا�ـــقتها، أســـبوعـــ5ّة وحـــدة 2008
الlن�سة، oعود االحتفال األول بها إ÷ سنة 1908).

2017 "
بهــدف إبــراز الــذكــرى الــمئbBــة الــخامــسة لــإلصــالح، أعــّد نــصوص أســبBع الــصالة ســنة 2017 مســ5حيون $#

ألمان5ا.
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َصـــــــــــــــــالة مـــــــــن أجـــــــــــــِل وحـــــــــــــــــدِة الــــَمــــســــــــــــــــــ5ــــحــــّيــــيــــن 

بُّ َ±ــــــــــــــــــســـــــــBع،  ــــــــــــــــــهـا الــــــــــــــــــرَّ أيُّ

ـــــــــــــxاِلـــــــــــــَك َعـــــــــــــلى الــــــــــــــــــَمـــــوِت ِمـــــــــْن أْجــــــــــــــــــِلـــــــنـــــــا، 
ْ
ِـة إق

À
ــــــــــــــــــ5ْـل

À
oـــــــــا َمـــــــــْن فـــــــــي ل

ا،  َك ِ�ــــــــــــــــأْجــــــــــــــــَمِعِهم واِحـــــــــــــــــــــــــــــــد³
ُ

ْي oَــــــــــــــــــlـوَن َتــــــــــــــــالمــــــــــــــــ5ذ
À
ْـ5ـَت ِلـــــــــــــك

U
َصــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــَت ِفــــــــــــــــــ5ـــــِه، 
ْ
ـــــــــــــما أنَّ اآلَب فـــــــــــــ5َك َوأن

À
®

ــــــــــــــــــِقـــــســـــاِمــــــــــــــــــنـــــا. 
ْ
ـــــــــــــَم ِالن

U
ـــــــــــــَتأل

َ
ــــــــــــــــِ�نا َون

َ
ــــــــــــــــــْشـُعَـر ِ�ــــــــــــــــــَعَـدِم أمــــــــــــــــان

َ
ـــنـــا أْن `

Y
إْجــــــــــــــــــَعـــل

َف َحــــــــــــــــــقـــــ5ـــــَقـــــَتـــــنـــــا،  Ìــــــــــــــــــَنـــْعـــر
َ
ـــــــــا ف

³
أْعــــــــــــــــــِطـــنـــا ِصـــــــــْدق

ـُمُـن فــــــــــــــــــيـنـا ِمـــــــــْن الُمــــــــــــــــــxــــــــــــــــــاالٍة َوَرbْــــــــــــــــــxَـــــــــــــة، 
Y
ا مـــــــــا oَــــــــــــــــــ¼ ــــــــــــــــــَنـــْطـــَ�َح َعـــــــــــــنَّ

َ
 ف

ً
َوَشـــــــــــــجاَعـــــــــــــة

َوِمـــــــــــــْن َعــــــــــــــــــداٍء ُمــــــــــــــــــَتـــــــــxَـــــــــاَدل. 

ـنـا ِفــــــــــــــــــ5ـــــَك، 
Z
ــــــــــــــــــل

P
ــــــــــــــــــْجــَتــِمــَع ®

َ
َواْمــــــــــــــــــَنـــــْحـــــنـــــا oـــــــــا َربُّ أْن ن

 áــــــــــــــــــِقـــــطـــــاع
ْ
ــــــــــــــــــواُهــــــــــــــــــنـا ِ�ـــــــــــــال ان

ْ
ـــــــــــــلBُ�ـــــــــــــنا َوأف

ُ
ــــــــــــــــــُتــْصــِعــَد ق

َ
ف

َصـــــــــــالَتـــــــــــك ِمـــــــــْن أْجـــــــــــــِل َوْحــــــــــــــــــَدِة الــــــَمــــــســــــــــــــــــ5ــــــحــــــّيــــــيــــــن، 

ــــــــــــــــxُِل الــــــــــــــــــتـي ُتـــــــــــــ�bـــــــــــــد.  ـــــــــــــَت َوِ�ــــــــــــــــالسُّ
ْ
ـــــــــــــما ُتـــــــــ�bـــــــــُدهـــــــــا أن

À
®

ـــة، 
À
 الــــــــــــــــــ¼ـــاِمــــــــــــــــــل

ُ
ـــة َّxــــــــــــــــــهـا الــــــــــــــــــَمـــَحـــ ـــَنـــِجــــــــــــــــــْد ِفـــــــــــــ5َك أيُّ

Y
َول

ــــــــــــــــــذي oَــــــــــــــــــقـوُد إلـــــــــــــى الــــــــــــــــــَوْحــــــــــــــــــَدة، 
Á
�bـــــــــــــَق ال الـــــــــــــطَّ

ـــــــــَك. آمــــــــــــــــــيـــــــــن. ـــِتـــَك َوَحــــــــــــــــــقِّ اَعـــــــــــــِة ِلــــــــــــــــــَمـــَحـــبَّ فـــــــــي الـــــــــــــطَّ

42




