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  .نو السج ملرشدّ#تللصالة  اخاص�  ايومً  "إيبكاـ"يف ال اإلداريّة اللجنةت اختار  2008 سنة
  ."إيبكالـ"ا آب، ذكرى 5سيس 25 واليوم الذي ّمت اختياره هو

 صالة.ليوم اIعداد برGمج  واحدة من املناطقتُعىن كل عام 
   ،العاملي للصالة" إيبكاـ"لايوم لقم ّمت اختياره خّصيًصا الرمز املعتمد 

  .السجنإطالق سراح بطرس من  وهو
  الكاملة. تهاملكيّ " إيبكاـ"أعطى الو  ي اجلنسّيةجسرب نييف السويدقد رسم هذه األيقونة: 

  

  مالية.أمريكا الش "إيبكا"هذه السنة مقدَّم من برGمج 

  

تتعلق مبوضوع  أغنيةً  ،2015دين أسرتاليا عام يسيف  الذي انعقد "،إيبكاـ"يف مؤمتر التريشا واتس  كتبت
 .ويف الغد اآليت ألولئك الذين خندمهم حىت يومنا هذاoرزة األغنية هذه كلمات ال تزال   "أخرب قصتك".

  www.youtube.com/watch?v=9bRpfiwsDGIالرابط اإللكرتوين هلذه األغنية ميكن إجياده على: 

ّفز مهّمة الـ"إيبكا" على "توحيد، تشجيع وجتهيز شبكة عاملّية ملرشدي كشبكة عاملّية للمرشدين حت
  السجون كمشاركني حلّب هللا والعدالة التصاحلّية".



http://www.ipcaworldwide.org/ 

 نصلِّ ل

 :لكتاب املقدسا يذكِّر.

من  كل جزءري هللا.خبكمة هللا، األرض كلها مليئة حباألرض كلها مليئة  ،األرض كلها مليئة مبعرفة هللا
 ون منفتحنيإىل أن نكوحنن حباجة  ؛فرحالعجب و مليء oلسحر  ؛ حيمل لنانوعهمن  فريدٌ  إهلامٌ  اخللق هو

  ).لمطران كوينل أفكار من كلمة. (قوم oلِصالتن، للنراه

 إلٌه حمبٌّ ورحوم

 املسجونني األخواتاإلخوة و  مع نّتحد نصلي من أجل مجيع الذين هم يف السجون يف مجيع أحناء العامل.
م،  عائال²ممع و  س ¶´م ليسوا الكتاب املقدَّ خيربG  م.هجلأمن  نصليدعمهم و نوأصدقائهم الذين حيب́و

  .سالم هللا احلي معهم دائماً فليكن . احملبيف قلب وعقل هللا  يبقوناحملّبة و  الرجاء ،مياناإلمع  وحيدين.

  

 31-27: 14 يوحناإجنيل من  قراءةٌ 

ْم َأGَ. َال َسَالًما أَتـُْرُك َلُكْم. َسَالِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يـُْعِطي اْلَعاملَُ أُْعِطيكُ « :قال يسوع لتالميذه
ُتْم  .َتْضَطِرْب قـُُلوُبُكْم َوَال تـَْرَهبْ  ُتْم حتُِبُّوَنِين َلُكنـْ ْعُتْم َأّينِ قـُْلُت َلُكْم: َأGَ َأْذَهُب ُمثَّ آِيت ِإَلْيُكْم. َلْو ُكنـْ مسَِ

اآلَن قَـْبَل َأْن َيُكوَن، َحىتَّ َمَىت َكاَن  َوقـُْلُت َلُكمُ  .تـَْفَرُحوَن َألّينِ قـُْلُت أَْمِضي ِإَىل اآلِب، َألنَّ َأِيب َأْعَظُم ِمينِّ 
َولِكْن لِيَـْفَهَم اْلَعاَملُ َأّينِ  .َال أََتَكلَُّم أَْيًضا َمَعُكْم َكِثريًا، َألنَّ َرئِيَس هَذا اْلَعاملَِ Ãَِْيت َوَلْيَس َلُه ِيفَّ َشْيءٌ  .تـُْؤِمُنونَ 

  .»فْـَعُل. ُقوُموا نـَْنطَِلْق ِمْن هُهَناُأِحبُّ اآلَب، وََكَما أَْوَصاِين اآلُب هَكَذا أَ 
 

 سب إختيارك.حبقصري  5ّمل



 ختياركإمن أغنية: 

 :طلبة

كن   بنك يسوع.ا عند نو سجامل ،عمى، الرجل األألبرصاجاء ما ك  ليكإسيد حياتنا Åيت  ،سيد اخللق
 تنا نصلي:أخواخوتنا و ألتشفي  نالكلمات اليت ميكن أالقلوب و  ،ديلألي تنا.واصللمع تاسمعنا و 

 ،واحرتام اخلدمة بكرامةٍ قوة و  لتزامإيف  ننمو كي يلالدينية  ممجاعا²تنوع على ، "إيبكاـ"يف العنّيني املجلميع 
 .صالتنال صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ 

النعمة والرمحة  ،إىل السالم ةً ا جديدر طريقً ظهِ تُ  لكي ،يف العدالة التصاحلية خيدمونميع أولئك الذين جل
 .لصالتنا صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ 

 .لصالتنا صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ ، املنكسرةقلوب ال من أجل شفاء

 صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ  ،هم يف السجنمن  ألصدقاء واملتطوعني الذين يدعمونا ،للعائالت
 .لصالتنا

ة الصالة أو الذين ال يؤمنون ال يعرفون كيفيّ  الذين ال يعرفون هللا أو ،أزمةألولئك الذين يعيشون يف 
o لصالتنا صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ لصالة. 

 هلم، رعايتهم من خالل سجناءة يف حياة الكرامة اإلنسانيّ   يتعّرفوا علىلكي موظفي السجن  من أجل
 .لصالتنا صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ 

  .لصالتنا صغِ إبرمحتك  ربّ # -  ينصلّ  ..)(............................... احمللّية النوا#يرجى إدراج 

 ةقصّ /Aّمل



 فورسرت). أينّ ل. ( دعوG نتعلم السالم

غفران الإنه للكّل؛ بناء األمن  فهو آمنة للجميع، مالجئخلق  إنّه .القلق السالم هو أكثر من غياب
 .تعّرضوا لألذىالذين  أيضا لآلخرينلذات و ل

 .السالم هو أكثر من غياب الصراع .سالمدعوG نتعلم ال لالطمئنان؛دعوG نسعى 

على حًدا، واحد  كلُّ عن قصد،   مجيع األصواتحتدث  هو ،تلفةستماع إىل وجهات نظر خماإل نية إنّه
 .األفكارب جبميع هو التوتر داخل الصمت الذي يرحّ 

 .أكثر من غياب التوترهو السالم  ،المدعوG نتعلم السّ  االنسجام؛دعوG نسعى إىل 

 ّيةهاالكر  حتويلو  األمل إىل اهلدوء من خالل التنّفسهو يف التخّلي عن األمور؛ درس الصعب لااسة إنه در 
  .إىل صداقة

عندما  الصحيحقي افد احلل التو اجيإو  ."الك  "لغضب،اقول يعندما عقودة اهلدنة املهو احرتام  السالم
Gأرغب": لقلبعندما يقول ا املصاحلةإىل  السعي إنّه ؛"يتطريق على" :تقول األ o."إلنتقام 

  .السالم نتعلَّملف ،األرض شعوبمجيع بني دعوG نسعى إىل الوÖم 

 

 ّCنيةالصالة الر 

 ةبُِلغتك اخلاصّ 

  

  الربكة



 يس فرانسيسصالة القدّ 

  لسالمك أداةً  اجعلين رب #
  اإلساءة؛ حيث ،املغفرة أضع ن؛ أالبغض ُوجد حيثما، احلب أضع نأ عطينأ
  ؛اليأس ، حيثالرجاء أضع ن؛ أالشك حيث، االميان أضع نأ
  ؛ أن أضع الفرح، حيث الكآبة؛الظلمة حيث ،النور أضع نأ

  ،خريناآل تعزية  بل عنعزاءٍ  عن أحبث ّال أ، د اإلهليسيّ أعطين أيّها ال
  ،خريناآل فهمعن  بل مفهوما اكون أن عن حبثأ ّال أ

  لآلخرين. حّيب  حمّبة اآلخرين يل بقدر عن حبثأ أّال 
  يُغفر لنا،  املغفرة ويف العطاء يف األخذ يكمنألّن 
  ت نولد حلياٍة أبديّة.املو  ويف

  آمني
 

يكونوا على  لكي ،لسجون يف كل مكانٍ ا مرشديتساعد  (إيبكا) ةالسجون الدوليّ  مرشديّ ة مجعيّ 
ا خدمتهم يف أكثر فعاليةً  صريوايحّىت مع بعضهم البعض  تواصلٍ  ّ́  املرشديندف إىل دعم مجيع ². إ

 .أو د#نتهم دينهم ،عرقهم بغض النظر عن

. تعمل عزهلم عن كنائسهم قد تؤّدي إىلالسجون  ملرشدياملغلقة ة اتيّ احلياة املؤسس ¶نّ  "إيبكاالـ" تدرك
عزيز دعمهم لتللقيام بِصالت داعمة السجون  مرشديساعدة ملعلى الصعيد العاملي oلتايل  "إيبكا"

 .الكرامة األصيلة لكل فرد حمتجزى رعايتهم للسجناء و5كيدهم علو 



 .تحّداهم ومجعّيا²م ليأخذوا مرشديّة الّسجون جبديٍّة أكربالكنائس وت معوصل  صالت "إيبكا"ختلق 
 نو ملوظفي السجلسجناء و مع ا للمرشدين يف عملهم الدعم الالزم الكنائس إىل تقدمي "بكايإ"تدعو 

 .أيًضا

àا من قبل األمم  ىاملوصاملعايري مجيع البلدان إعتماد  إلزامّية ؤكدتنفيذ السالم والعدالة وت "إيبكا"تلتزم 
  )2015، لصالةة لفريقيّ األإيبكا يوم  مأخوذة من( .املتحدة


