
  الصالة من اجل وحدة المسيحيين أسبوع
   شباط 2 –كانون ثاني   25القدس 

  )2، 28أعمال ( "ِإْنساِني َقل َنظيُره وقابـََلنا اَألهلوَن ِبَعطفٍ ": املوضوع

. 2020لعام " أسبوع الصالة من أجل الوحدة املسيحية"موضوع  (Gozo)الكنائس املسيحية يف مالطا وجوزو  أعدتِ 
من ركاب السفينة اليت كانت على وشك الغرق ورست قبالة جزيرة  الرسول بولس وغريهُ   الرتحيب الذي تلقاهُ إىل إنه يشريُ 

هذه اجلزيرة نفسها هي واحدة من العديد من األماكن اليت تقع يف قلب قصص املهاجرين اليوم الذين حياولون . مالطا
مثل هذه األزمات ن املسيحيني، الذين يواجهون اليوم ا حنبالنسبة لن. اهلروب من الكوارث الطبيعية واحلروب والفقر

إنسانية غري "هل نشرتك حنن ايضا بعدم مباالة باردة، أم أننا نعطي شهادة على : ناااملهاجرة، فإن هذه القصة تتحد
. ا عن الوحدة املسيحيةبة واحلنونة؟ الضيافة هي فضيلة ضرورية للغاية يف حبثنحِ ــمُ ـ، جتعلنا شهودا للعناية االهلية ال"عادية

بعض، ولكن أيًضا من خالل الرتحيب مبحبة بأولئك بعضنا يس فقط من خالل الرتحيب بكمسيحيني، ُنظهر وحدتنا ل
 .الذين ال يشاركوننا لغتنا أو ثقافتنا أو امياننا أو عقيدتنا
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