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الن�ص الكتابّي
1 كور 15: 58-51

ُهَوذ� �سرٌّ �أَقوُله َلُكم. ال َنرُقُد كلُّنا َولِكنَّنا ُكلَّنا َنَتَغَيُّر في لحظٍة في َطْرَفِة 
َوَنْحُن  َف�ساٍد  َعِديِمي  �الأَمو�ُت  َفُيقاُم  ُق  �سُيَبوَّ َفاإنَّه  �الأَِخير.  �لبوق  َعْيٍن عند 
َد ال ُبدَّ �أْن َيْلَب�َس َعَدَم َف�ساٍد َوهذ� �لماِئُت َيْلَب�ُس َعَدَم  َنَتَغَيُّر.الأَنّ هذ� �لَفا�سِ

َمْوٍت. 

َمْوٍت  َعَدَم  �لماِئُت  هذ�  َوَلِب�َس  َف�ساٍد  َعَدَم  ُد  �لَفا�سِ هذ�  َلِب�َس  َوَمتى 
يا  �َسوَكُتَك  �أَْيَن  َغَلَبٍة.  �إلى  �لموُت  �ْبُتِلَع  �لمْكُتوَبُة  �لَكِلَمُة  يُر  َت�سِ َفِحيَنِئٍذ 
ُة �لَخِطيَِّة  ا �َسْوَكُة �لموِت َفِهَي �لَخِطيَُّة. َوُقوَّ َمْوُت؟ �أَْيَن َغَلَبُتِك يا هاِوَيُة؟ �أمَّ

ِهَي �لنَّاُمو�ُس. 

يح. �إًذ� يا �إِْخَوِتي  وَع �ْلَم�سِ َوَلِكْن �ُسكًر� ِلِ �لَِّذي ُيْعِطينا �ْلَغَلَبَة ِبَربِّنا َي�سُ
ِحيٍن  ُكلَّ  بِّ  �لرَّ َعَمِل  ِفي  ُمكِثِريَن  ُمَتَزْعِزِعيَن  َغْيَر  ِخيَن  ُكوُنو� ر��سِ �الأِحبَّاَء 

. بِّ َعاِلِميَنانَّ َتَعَبُكْم َلْي�َس َباِطاًل ِفي �لرَّ
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مقّدمة لمو�سوع العام 2012

يح. الَْم�سِ يَ�ُسوَع  َربِّنا  ِبَغَلبَِة  ُكلُّنا �سنَتََغيَُّر 
)راجع 1 كور 15: 58-51(      

لعام  �لم�سيحّيين  َوحدة  �أجل  ِمن  �ل�سالة  الإ�سبوع  �الإقتر�حات  رت  ُح�سِّ
2012 من ِقبل فريق عمٍل يتكّون من ممثّلين للكني�سة �لكاثوليكّية �لرومانّية 
و�لبروت�ستانتّية  �لقديمة  �لكاثوليكّية  وللكنائ�س  �الأرثوذك�سّية  وللكني�سة 

�لموجودة في بولونيا.
في  �لم�سكونّية  �لجماعات  ممّثلو  فيه  ��سترك  �لتي  �لتبادل،  من  فترة  بعد 
ر �أن يتّم �لتركيز على مو�سوٍع يتعّلق بقدرة �الإيمان بالم�سيح على  بولونيا، ُقرِّ
للكني�سة  منظورة  َوحدٍة  �أجل  من  ب�سالتنا  وثيقة  �سلة  له  مو�سوٍع  يغّيرنا،  �أن 
بول�س  �لقدي�س  تعليم  على  يرتكز  �لمو�سوع  هذ�  �لم�سيح.  ج�سد  هي  �لتي 
بالن�سبة  �لحالّية  لحياتنا  �لمّوقتة  �ل�سفة  �إلى  يتطّرق  فيها  �إذ  كورنت�س،  لكني�سة 

للعطّية �لتي ُمنحت لنا بغلبة �لم�سيح في �ل�سّر �لف�سحي.
لماذ� �إختير مو�سوع كهذ�؟

�أن  يمكننا  �الإنت�سار�ت.  ومن  �لهز�ئم  من  ب�سل�سلة  بولونيا  تاريخ  �إت�ّسم 
�إ�ستبد�د  �إحتالالت وتق�سيمات وما تحّمل من  نذكر ما عاناه هذ� �لوطن من 
�لتغّلب  �سبيل  �لد�ئم في  �لكفاح  �إنما  �سلطات غريبة و�أنظمة معادية.  ِقبل  من 
تغّير�ت  �إلى  �أّدتا  �لبولوني  للتاريخ  ميزتان  بالحرّية  و�لرغبة  �إ�ستعباد  كل  على 
�أن  يفتر�س  �إنت�سار  كّل  �لمقابل،  في  ولكن،  �الأُّمة.  هذه  حياة  في  ملحوظة 

يوجد مهزومون ال ي�ساركون �لغالبين في فرحتهم وفوزهم.



5

�لذي ن�ّس  �لم�سكوني،  بالفريق  �لبولونّية دفع  باالأُّمة  �لخا�س  �لتاريخ  هذ� 
"�الإنت�سار"  كلمتا  تعنيه  ما  في  بعمٍق  يفّكر  �أن  �إلى  �ل�سنة،  هذه  �إقتر�حات 
"�الإنت�سار"  عن  ُيحكى  �لب�سر  عقلّية  في  �أّن  �الإعتبار  بعين  �آخًذ�  و"�لهزيمة" 

بم�سطلحات �لفوز. ولكن �لم�سيح يقّدمه لنا بطريقة مختلفة.
بولونيا  بلَدْي  في  �لقدم  كرة  في  �أوروبا  بطولة  �ستجري   ،2012 عام  في 
و�أوكر�نيا – �أمٌر كان من �لم�ستحيالت في �لما�سي – و�لماليين من �لم�سّجعين 
كي  ل  �ستوؤهَّ �لتي  �لفائزة  �لفرق  هي  من  ليعرفو�  �ل�سوق  من  باأحّر  ينتظرون 
�إلى  يقودنا  �أن  �لمثل  لهذ�  يمكن  �أوروبا.  قارة  من  �لبقعة  هذه  على  تتناف�س 
�لريا�سي  �لمجال  في  فقط  لي�س   – �الإنت�سار  يذوقون  ال  �لذين  بعناء  �لتفكير 
�لخا�سرين  يتذّكر  من  و�لجماعّية:  �ل�سخ�سّية  حياتهم  �سعيد  على  ا  �أي�سً �إنما 
�لذين يعانون �لهزيمة با�ستمر�ر الأّن �الإنت�سار ُيرَف�س لهم الأ�سباٍب عديدة وفي 
ظروٍف مختلفة؟ فالتناف�س لي�س ميزة م�ستديمة في �لحقل �لريا�سي فح�سب، 

ا في �ل�سيا�سة و�لتجارة، في �لعالم �لثقافي وحّتى �لكن�سّي. �إّنما �أي�سً
وبمجّرد �أّن تالميذ ي�سوع تحاجو� ليعرفو� "من هو �الأعظم" )مر 9: 34(
فاإّن هذ� خير دليل على قّوة هذ� �لحافز. ولكن �أتت رّدة فعل ي�سوع ب�سيطة: 
 :9 )مر  للكّل"  وخادًما  �لكّل  �آخر  فليكن  �الأّول  يكون  �أن  �أحٌد  �أر�د  "�إذ� 
35(. فاالإنت�سار بنظر �لم�سيح يتّحقق بالخدمة �لمتبادلة و�لتعا�سد و�لمعونة 
لجميع  بالن�سبة  و�لمنبوذين.  و�لمن�سّيين  "�أالأخرين"  ذ�تهم  يعتبرون  لمن 
�لم�سيح  ي�سوع  �لمتو��سعة هو  �لخدمة  تعبير عن هذه  �أكمل  �إّن  �لم�سيحّيين، 
�لم�سيح و�أفعاله وتعليمه  قيامته. فنحن، في حياة  �لموت وفي  في غلبته على 
تترجم  منت�سرة  �إيمانّية  �ليوم حياًة  نحيا  نبحث كيف  وقيامته،  وعذ�به وموته 

في �إلتز�ٍم �إجتماعّي معا�ٍس في روٍح متو��سعة وخدومة و�أمينة لالإنجيل. 
في ليلة �إقباله على �لعذ�ب و�لموت �سّلى ي�سوع �أن يكون تالميذه و�حًد� 
يتحّقق  لن  و�حًد�(  �لم�سيحيون  نكون  )�أن  �الإنت�سار  �لعالم. وهذ�  يوؤمن  كي 



6

لهذه  تاأمالتنا  �أّن  لنا  و�سح  ولذلك  وعميقة.  �سادقة  بتوبٍة  روحّي،  بتغّيٍر  �إاّل 
�الأمم في ر�سالته  يقولها ر�سول  �لتي  �لكلمات  تتمحّور حول  �أن  بّد  �ل�سنة ال 
فيه  نكون  �إنت�ساًر�  نبلغ  �أن  في  �لهدف  ويكمن  كورنت�س.  �أهل  �إلى  �الأولى 

جميًعا م�ساركين من خالل خدمة �ل وخدمة �الإن�سان.
في �ل�سالة و�لجهد من �أجل َوحدة كاملة وظاهرة للكني�سة ن�ستطيع نحن 
للم�سيح.  مماثلين  ون�سبح  ونتحّول  نتغّير  – �أن  �إليها  ننتمي  �لتي  – و�لتقاليد 
�أ�سكال  ولذلك فاإّن �لَوحدة �لتي ن�سّلي من �أجلها تتطّلب ربما تجديد بع�س 
�لتي تعّودنا عليها. قد نتحّم�س لهذ� �الأمر ولكن قد يجتاحنا  حياتنا �لكن�سية 
ا �ل�سعور بالخوف. نحن ال ن�سّلي من �أجل َوحدة ال تكون �سوى ق�سّية  �أي�سً
�سد�قة وتعاوٍن "مريح". �إّنما نتوق �إلى َوحدة تفتر�س �أن نتخّلى عن �لتناف�س 
و�أن  �لعطايا  لالآخر  نقّدم  �أن  بع�س،  على  بع�سنا  ننفتح  �أن  �إلى  نحتاج  بيننا. 
�لحياة  في  ا  حقًّ �لدخول  ن�ستطيع  كي  يعطينا  ما  ننال  �أن  �لمقابل،  نقبل،في 

�لجديدة في �لم�سيح، �لتي هي �الإنت�سار �لحقيقّي �لوحيد.
لكٍل مّنا مكاٌن في تدبير �ل �لخال�سّي. في موته وقيامته، يغمرنا �لم�سيح 
جميًعا، دون �أن يتعّلق �الأمر باأرباح وخ�سائر "لكي ال يهلك كّل من يوؤمن به 
ا ن�ستطيع �أن ن�سارك في  بل تكون له �لحياة �الأبديّة" )يو 3: 15(. نحن �أي�سً

غلبة �لم�سيح. فلنوؤمن به ون�ستطيع عندئٍذ �أن نغلب �ل�سر بالخير.
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ثمانية اأيّام للتاأّمل في تغيّرنا في الم�سيح

نحن   ،2012 لعام  �لم�سيحّيين  َوحدة  �أجل  من  �ل�سالة  �أ�سبوع  خالل 
ي�سوع  بغلبة  نتغّير  �أن  جميعنا  ن�ستطيع  باأننا  فاأكثر  �أكثر  نوؤمن  �أن  مدعوون 
و�الأ�سئلة  و�ل�سلو�ت  و�لتعليقات  �لكتابّية  �لقر�ء�ت  مجمل  �إّن  رّبنا.  �لم�سيح 
وَوحدتهم  �لم�سيحّيين  لحياة  �لمختلفة  �الأوجه  َت�سُبُر  بها،  لنتاأّمل  �لمطروحة 
بالم�سيح  بالتاأمل  نبد�أ  �لتغّير.  هذ�  عا�سو�  ما  �إذ�  �أجله  ومن  �ليوم  �لعالم  في 
�لم�سيح،  ُمْلُك  وهو  �أال  �لنهائي  �الإحتفال  حّتى  �لم�سيرة  ونكمل  �لخادم، 

مروًر� ب�سليبه وقيامته.

اليوم الأول: نتغيّر بالم�سيح الخادم
�بُن �الإن�سان لم ياأِت لُيخَدم بل لَيخُدم. )مر 10: 45(

نر�ه  �لخدمة.  خالل  من  �لغلبة  نحو  يتقّدم  �لذي  بالم�سيح  نلتقي  �ليوم، 
ه فديًة عن كثيرين" )مر 10:  كالذي "لم ياأِت لُيخَدم بل لَيخُدم  وليبذل نف�سَ
و�إذ�  �أن تكون جماعة خدمة.  �إلى  �لم�سيح مدعوة  فاإّنكني�سة  وبالتالي   .)45
�سرعنا �سويًا ،بمو�هبنا �لمختلفة،كي نخدم �لب�سرّية،عندئٍذ تظهر جليًّا َوحدتنا 

�لم�سيح. في 

اليوم الثاني: نتغيّر في اإنتظارنا ال�سبور للرّب
ل كّل بّر. )مت 3: 15( �إ�سَمِح �الآن، الأنه هكذ� يليق بنا �أن نكمِّ

�أّي تغّيٍر  �إنتظارنا �ل�سبور للرّب. كي ننجح في  يرتكز �هتمامنا �ليوم على 
ذلك،  �إلى  �إ�سافًة  و�ل�سبر.  بالمثابرة  نت�سّلح  �أن  علينا  وجب  مبتغانا،  ونبلغ 
فعل  هو  �لتغّير،   هذ�  كان  مهما  تغّيرنا،  في  نفلح  كي  �ل،  �إلى  ت�سّرعنا  �إّن 
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في  ي�سّلون  للذين  �أ�سا�سّي  �أمٌر  هو  ي�سوع  �لرّب  �إنتظار  بوعوده.  وثقة  �إيماٍن 
�لن�ساطات  جميع  تتطّلب  للكني�سة.  منظورة  َوحدة  �أجل  من  �الأ�سبوع  هذ� 
مدعوون  فكّلنا  م�سترًكا.  ملمو�ًسا  و�إلتز�ًما  متباداًل  و�إنتباًها  وقًتا  �لم�سكونّية 

�إلى �أن نتعاون مع عمل �لروح �لقد�س �لذي يوّحد �لم�سيحّيين.

الثالث: نتغيّر بالعبد المتاألّم اليوم 
�إّن �لم�سيح تاأّلم الأجلنا. )1بط 2: 21(

�لم�سيح  �إثر  في  �لم�سيح.  عذ�ب  في  �لتفكير  مّنا  ُيطلب  �ليوم،  هذ�  في 
يتاأّلمون. �لذين  كّل  مع  �لت�سامن  �إلى  مدعوون  �لم�سيحيون  �لمتاألّم،  �لخادم 

فكّلما �قتربنا من �سليب �لم�سيح، �قتربنا من بع�سنا �لبع�س.

اليوم الرابع: نتغيّر بانت�سار الرّب على ال�سّر
�غِلِب �ل�سّر بالخير. )روم 12: 21(

هذ� �ليوم يذهب بنا بعيًد� في �سر�عنا �سد �ل�سّر.  �إّن �نت�سار �لم�سيح هو 
تجاوٌز لكّل ما يم�ّس خليقة �ل ويبعدنا بع�سنا عن بع�س. نحن مدعوون �إلى 
�أن ن�سارك هذه �لحياة �لجديدة في �لم�سيح، فنوؤ�زره في �سر�عه �سد كّل �سر 
في عالمنا ون�سع ثقتنا �لمتجددة وفرحنا �لعميق في كّل ما هو خير.ولذلك ما 

دمنا منق�سمين، ال نملك �لقدرة �لكافية لنتغّلب على �ل�سّر في زمننا.

اليوم الخام�ص: نتغيّر ب�سالم الم�سيح القائم من الموت
وقف ي�سوع في �لو�سط وقال لهم: �سالٌم لكم. )يو 20: 19(

نحتفل في هذ� �ليوم ب�سالم �لرّب �لقائم من �لموت، وهو �لمنت�سر �الأكبر 
�لخوف  كان  �لذين  تالميذه  جمع  وقد  �لظلمات،  عالم  وعلى  �لموت  على 
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�إلى  ت�سمو  لحياٍة  �أفاًقاجديدة  �لموت  من  �لقائم  �لم�سيح  لنا  يفتح  ياأ�سرهم. 
ويقّويهم.  �لموؤمنين  يوّحد  �لموت  من  �لقائم  �لرّب  نحونا.  �الآتي  ملكوته 

ويظهر تغّيرنا بقيامته في عالمَتي �ل�سالم و�لَوحدة.

اليوم ال�ساد�ص: نتغيّر بمحبّة اهلل التي ل تتزعزع
و�لغلبة �لتي تغلب �لعالم هي �إيماننا. )1 يو 5: 4(

نلفت �إنتباهنا �ليوم �إلى محّبة �ل �لتي ال تتزعزع. ُيظهر لنا �ل�سرُّ �لف�سحي 
هذه �لمحّبة �لد�ئمة ويدعونا �إلى م�سيرة �إيمانّية جديدة. وهذ� �الإيمان يغلب 
�إلى عي�س �سد�قة مع  �إلى قدرة �لروح �لقد�س ويدعونا  �لخوف ويفتح قلوبنا 

�لم�سيح وبالتالي مع بع�سنا �لبع�س.

اليوم ال�سابع: نتغيّر بالراعي ال�سالح
�إرَع خر�في. )يو 21: 17(

ا،  �أي�سً مدعوون  نحن  خر�فه.  ي�سّدد  �لرّب  �ليوم  �لكتابّية  �لن�سو�س  ترينا 
ن�سند  و�أن  �لرّب  في  �لبع�س  بع�سنا  نر�ّسخ  �أن  �إلى  �ل�سالح،  �لر�عي  مثال  على 

�ل�سعفاء و�لتائهين ون�سّددهم. فر�عينا و�حٌد ونحن �سعبه.

اليوم الثامن: موحّدون في ُملك الم�سيح
َمن يغلب ف�ساأعطيه �أن يجل�س معي في عر�سي. )روؤ 3: 21(

نحتفل  �لم�سيحّيين  َوحدة  �أجل  من  �ل�سالة  �أ�سبوع  من  �الأخير  �ليوم  في 
بُملك �لم�سيح. فاإّن غلبة �لم�سيح تعطينا �لنعمة باأن نو�جه �لم�ستقبل بالرجاء. 
هذه �لغلبة تنت�سر على كل ما يمنعنا من م�ساركة ملء �لحياة مع �لم�سيح ومع 
�أّن َوحدتهم هي، قبل كل �سيء، عطّية  يعون  �لم�سيحّيين  فاإّن  �لبع�س.  بع�سنا 

م. من �ل. هي جزٌء من غلبة �لم�سيح �لمجيدة على كل ما يق�سِّ





الن�صو�ص الكت�بية والت�أّمالت وال�صلوات من اأجل الوحدة
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اليوم الأول: نتغيّر بالم�سيح الخادم

القراءات:
:   ملٌك عادٌل ومن�سوٌر ووديع. زك 9: 10-9 

:   لم ي�ستكبر قلبي. مز 131  
:   لنا مو�هب مختلفة لخدمة بع�سنا �لبع�س. روم 12: 8-3  

:   �بُن �الإن�سان لم ياأِت لُيخَدم بل لَيخُدم. مر 10: 45-42 

الروحّي التاأّمل 
قد تحقق مجيء �لم�سيح و�إنت�ساره في �لخدمة. يريد ي�سوع �أن تمالأ روح 
�ل  خدمة  في  تكمن  �لحقيقّية  �لعظمة  �أّن  ويعّلمنا  تالميذه،  قلوب  �لخدمة 
هي  ل،  بالن�سبة  �أّنالخدمة،  لنكت�سف  �ل�سجاعة  �لم�سيح  يعطينا  و�لقريب. 

�ل�سلطة �لحقيقّية، كما يقول �أحد �لم�سيحّيين من �لقرون �الأولى.
�إّن نبّوة زكريا، �لتي تتحّدث عن ملٍك منت�سر ومتو��سع، تحّققت في �سخ�س 
ي�سوع �لم�سيح. هو ملك �ل�سالم �لذي �أتى عند ذويه في �أور�سليم، مدينة �ل�سالم. 

هو لم يدخل هذه �الأخيرة بالحيلة �أو بالعنف، بل بالود�عة و�لتو��سع.
ي�سف �لمزمور 131، بطريقة موجزة �إنما معبّرة، �ل�سالم �لد�خلي �لذي 
ينتج عن �لتو��سع. ف�سورة �الأم و�بنها تعني حنان �ل وتدعو جماعة �لموؤمنين 

�إلى �لثقة به.
نعي  �أن  وعلى  وتو��سع  بح�سمة  ذ�تنا  نقّيم  �أن  على  �لر�سول  بول�س  يحّثنا 
ج�سًد�  نكّون  فنحن  متنّوعة  مو�هب  بيننا  ُوجدت  و�إن  �ل�سخ�سّية.  قدر�تنا 
من  لكلٍّ  مختلفة  مو�هب  �ل  �أعطى  �إنق�ساماتنا،  في  �لم�سيح.  في  و�حًد� 

�لتقاليد، ونحن مدعوون �إلى �أن ن�سعها في خدمة بع�سنا �لبع�س.
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"الأّن �بن �الإن�سان لم ياأِت لُيخدم بل لَيخدم ويبذل نف�سه فديًة عن كثيرين" 
نخدم  باأن  رف�سنا  �لم�سيح  �إفتدى  خادًما  يكون  �أن  بقبوله   .)45  :10 )مر 
"َمن  �لب�سر:  جميع  بين  �ل�سليمة  �لعالقات  الإعادة  �لمثال  �أمامنا  فكان  �ل. 
�أن ي�سير فيكم عظيًما فليكن لكم خادًما"، هذه هي �لمقايي�س من �الآن  �أر�د 

و�ساعًد� للعظمة و�ل�سد�رة.
�لمختلفة  �لعطايا  باأّن  روما،  �أهل  �إلى  ر�سالته  في  بول�س،  �لقدي�س  يذّكرنا 
�لرحمة(  �لتدبير،  �لعطاء،  �لوعظ،  �لتعليم،  �لخدمة،  )�لنبّوة،  لنا  ُمنحت  �لتي 
و�أع�ساُء  و�حٌد  ج�سٌد  جميًعا  فنحن  مختلفين  كّنا  مهما  �لخدمة.  �إلى  تهدف 
نظهر  �لب�سرية  خدمة  في  �لمتنّوعة  مو�هبنا  ��ستعملنا  و�إن  لبع�س.  بع�سنا 
لالآخرين َوحدتنا في �لم�سيح. عمُل �لم�سيحيين �لم�سترك في �سبيل �لب�سرية، 
على  و�لمحافظة  �ل�سالم  لن�سر  �لمقهورين،  لحماية  و�لجهل،  �لفقر  لمحاربة 
�لتي  �لعملية  �لم�سكونّية  تعبير عن  �لعلوم و�لثقافة و�لفن، هم  لتطوير  �لحياة، 
تحتاجها �لكني�سة و�لعالم. �إن تمّثلنا بالم�سيح �لخادم ن�سهد ب�سدٍق لالإنجيل، 
ا �لقلوب. هذه �لخدمة �لم�ستركة هي عالمة  فنلم�س ال �لعقول فقط، بل �أي�سً

لمجيء ملكوت �ل، ملكوت �لم�سيح �لخادم.

�سالة
من  بنا  �سار  الخدمة،  طريق  ابنك  �سلك  عندما  والأزلي،  القدير  الإله  اأيها 
بروحك  بع�ص  مع  بع�سنا  نتّحد  اأن  اأعطنا  القلب.  توا�سع  اإلى  الع�سيان  عجرفة 
يا  اأنت  الب�سر، وجهك الحقيقي،  اإخوتنا  القّدو�ص، كي نعك�ص، من خالل خدمة 

من تحيا وتملك اإلى دهر الداهرين. اآمين.
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للتفكير اأ�سئلة 
1- ما هي �لخدم �الأكثر تهديًد� من �لكبرياء و�لعجرفة؟

�لكنائ�س  في  �لم�سوؤوليات  مجمل  ت�سبح  كي  نفعل  �أن  يجب  ماذ�   -2
للخدمة؟ و�سيلة 

�إلى تقاليد كن�سّية  3- في مجتمع �ليوم، ماذ� يمكن للم�سيحّيين �لمنتمين 
مختلفة �أن يفعلو� �سويًا، ال كاًل على حدة، كي ُيظهرو� وجه �لم�سيح 

�لخادم؟
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اليوم الثاني: نتغيّر في اإنتظارنا ال�سبور للرّب

القراءات:
: �إنتظار حّنه بثقٍة و�سبر. 1 �سم 1: 20-1 
: �الإنتظار �ل�سبور للرّب. مز 40  

�، نالو� مو�عيد. : باالإيمان قهرو� مماليك، �سنعو� برًّ عب 11: 34-32 
ل كّل بّر. : �إ�سَمِح �الآن، الأنه هكذ� يليق بنا �أن نكمِّ مت 3: 17-13 

الروحّي التاأّمل 
يربط �لكثير مّنا �لغلبة بالفوز �لفوري. �لكل يعرف ما طعم �لنجاح عندما 
�لفرح هذه،  و�لمكافاآت. في لحظات  �لتهنئة  بعد محنٍة �سعبة، وقت  ياأتي، 
�لغلبة  �أّن  تعلن  �لتي  �لم�سيحّية  �لنظر  بوجهة  �لقبول  �لنا�س  �أغلبية  ت�ست�سعب 
�لحقيقّية هي م�سيرة تغّيٍر طويلة �لمدى. هذه �لروؤية للغلبة �لحقيقّية �لتي تغّير 
من يختبرها تعّلمنا �أّنها تح�سل عندما يريد �ل ذلك، ال عندما نحن نقّرر، مّما 

يدعونا �إلى ثقٍة �سبورة بال ورجاٍء عميٍق به.
بينما كانت  �لثقة و�لرجاء.  يعا�س وينمو في  �لذي  �ل�سبر  لهذ�  ت�سهد حّنة 
تنتظر منذ �سنو�ت باأن تكون حاماًل، كانت تتو�ّسل �إلى �ل كي يرزقها بطفٍل، 
كانت  �لتي  �لدموع،  �أّن  يظّن  كان  �لهيكل  مدخل  بقرب  �لكاهن  �أّن  حّتى 
تذرفها وهي ت�سّلي، هي تنتج عن �ل�سكر. عندما طماأنها �إيليا و�أّكد لها �أّن �ل 
وتنتظر، و�سرفت عالمات  �لوعد  بهذ�  تثق  باأن  �كتفت  �سي�ستجيب دعاءها، 
فالغلبة  �سموئيل.  �سّمته  �سبًيا  وولدت  حّنة  حبلت  وجهها.  عن  �لحزن 
و�سخ�سي.  د�خلي  �سر�ٍع  في  تغّيٌر  بل  �أو جيو�س،  �أمٌم  تحرزها  لم  �لحقيقّية 
ولم توؤدِّ ثقة حّنة ورجاوؤها �إلى تغّيٍر �سخ�سي فقط، بل �أتت بالخير على �سعبها 

بف�سل �إبنها �لذي من خالله تدّخل �ل.
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في �سر�ٍع مختلف، يختبر �ساحب �لمزمور �الإنتظار �ل�سبور �لذي عا�سته 
"جّب  باأّنه  و�سفه  �إّنما  نعرفه  ال  و�سٍع  من  �لتحّرر  �إلى  تاق  ا  �أي�سً فهو  حّنة. 
من  ونّجاه  �لذّل  من  �أنقذه  �لذي  �ل  ي�سكر  هو  �الأوحال".  وطين  �لهالك 

�لبلبلة، ولذلك هو ال يز�ل يعتمد على محّبة �ل.
�أمثال �بر�هيم  �أّن ثقة بع�س �الأ�سخا�س  �لعبر�نّيين  �إلى  يذّكر كاتب �لر�سالة 
وغيره تغّلبت بف�سل �إيمانهم بال وثقتهم به. فاإن �إ�ستوعبنا �أّن �ل يتدّخل في 

تاريخ �لب�سر ال نعود نبحث عن �الإنت�سار �لذي يتكّلم عليه �سائر  �لنا�س.
و�لذي  ي�سوع  تعّمد  عندما  �ل�سماء  من  �أتى  �لذي  �ل�سوت،  �الإنجيل،  في 
�أعلن "هذ� هو �بني �لحبيب"، يجعلنا نعتقد بالنجاح �لفوري لر�سالة �لم�سيح. 
باأن يد�ّسن ملكوت �ل  �لتجربة  �أن يقع ي�سوع في  �ل�سّرير، بدل  وفي مقاومة 
دون مهلة، يوحي لنا، ب�سبٍر وطول �أناة، من خالل حياته ور�سالته �لتي �أّدت 
به �إلى �لموت على �ل�سليب، ماذ� يعني �لعي�س بالملكوت. و�إن كان ملكوت 
�ل يبزغ بطريقة حا�سمة في �لقيامة، فهو لم يكتمل بعد. لن يحقق �الإنت�سار 
�لنهائّي �إاّل عند عودة �لرّب. ولذلك، نحن ننتظر برجاٍء وثقة ونتو�ّسل قائلين: 

ي�سوع". �لرّب  �أّيها  "تعال، 
مت�ّسمة  للكني�سة  منظورة  بَوحدة  �ل�سديدة  رغبتنا  تكون  �أن  ا  �أي�سً يجب 
ك�سالة  هي  �لم�سيحّية  �لَوحدة  �أجل  من  ف�سالتنا  و�لو�ثق.  �ل�سبور  باالإنتظار 
ي�سبه  �لم�سيحّيين  َوحدة  �أجل  من  و�لعمل  �لمزمور.  �ساحب  و�سالة  حّنة 
ب�سبر،  �إنتظرنا  فاإن  �لعبر�نّيين.  �إلى  �لر�سالة  ذكرها  على  تاأتي  �لتي  �الأحد�ث 
فهذ� لي�س الأّننا عاجزون �أو متفّرجون، بل الأّننا نثق ب�سّدة �أّن َوحدة �لكني�سة 
تغّيرنا  وثقتنا  و�سالتنا  �ل�سبور  �إنتظارنا  لعملنا.  ثماًر�  ال  �ل  من  عطّية  هي 
يعطينا  كما  بل  ت�سّورنا  بح�سب  ال  للكني�سة،  منظورة  َوحدٍة  �إلى  رنا  وتح�سّ

�إياها �ل.
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�سالة
اأيها الإله الأمين، كلماتك حقٌّ في كّل حين. على مثال ابنك الوحيد، اإجعلنا 
ل  كي  القّدو�ص  روحك  بنور  اأنرنا  تتزعزع.  ل  التي  بمحبتّك  وواثقين  �سبورين 
نقف حاجًزا لملء عدلك بقراراتنا ال�سريعة، بل لكي نميّز في كّل �سيٍء بحكمتك 

ومحبّتك، اأنت يا من تحيا وتملك اإلى دهر الداهرين. اآمين

للتفكير اأ�سئلة 
في  �أكثر  نثق  �أن  فيها  علينا  يجب  �لتي  حياتنا،  في  �لظروف،  هي  ما   -1

مو�عيد �ل؟
2- في �أّي حقول من حياتنا �لكن�سّية قد نجازف في قر�ر�تنا �لمتهّورة؟

�أي ظروف  يتتظرو�، وفي  �أن  �لم�سيحّيين  ُيطلب من  �أّي ظروف  في   -3
ُيطلب منهم �أن يعملو� �سويًا؟
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الثالث: نتغيّر بالعبد المتاألّم اليوم 

القراءات:
: رجُل �أوجاٍع ومختِبر �لحزن. �إ�س 53: 11-3 

: لم يحتقر ولم يرذل َم�سكنَة �لم�سكين. مز 22: 24-12 
: �لم�سيح تاأّلم الأجلنا. 1بط 2: 25-21 

: �أما كان ينبغي �أّن �لم�سيَح يتاألّم بهذ�؟ لو 24: 27-25 

الروحّي التاأّمل 
�إّن �لمفارقة �الإلهية تكمن في �أّن �ل ي�ستطيع �أن يحّول  ماأ�ساًة وكارثًة �إلى 
بينما  بكامله.  �لكون  تغّلف  قيامٍة  �إلى  وم�سائبنا  عذ�باتنا  كل  يحّول  �إنت�سار. 

يبدو �ل مهزوًما يتجّلى لنا باأّنه هو بذ�ته �لغلبة �لتي ال يقدر عليها �أحٌد.
�لم�سيح.  في  تحّققت  �لمتاأّلم  �ل  عبد  عن  �إ�سعيا  للنبي  �لموؤّثرة  �لنبّوة  �إّن 
�لن�سل  نحن  ن�سَله.  �الآالم  رجُل  ر�أى  وحاد،  طويٍل  نز�ٍع  من  عانى  �أن  فبعد 

�لذي ُولد من �آالم �لمخّل�س. ولذلك نحن ن�سّكل معه عائلًة و�حدة.
ا  ن�ستطيع �أن نقول �إّن �لمزمور ال يتكّلم فقط على ي�سوع، �إّنما يتكّلم �أي�سً
باأ�سى  قال  �ل�سليب عندما  �لمزمور على خ�سبة  فالم�سيح �سّلى هذ�  معه.  مع 
من  �لثاني  �لق�سم  في  ولكن  تركتني؟"  لماذ�  �إلهي،  "�إلهي،  �الأولى:  كلماته 

�لمزمور، تتحّول �الآالم و�لت�سّرع �الأليم �إلى تمجيد �ل على �أعماله.
بطر�س �لر�سول، �ل�ساهد على �آالم �لم�سيح )1بط 5: 1( يعطينا �إياه مثااًل 
لنا: نحن مدعوون �إلى هكذ� �آالٍم نعي�سها باإ�سم �لمحّبة. في�سوع لم يلعن �ل 

بل �أ�سلم ذ�ته لمن يق�سي بعدٍل. �سفتنا جر�حاته وقادتنا �إلى �لر�عي �لوحيد.
وجود  �سوء  على  �إاّل  �لم�سيح  عذ�بات  في  �ل  ق�سد  نفهم  �أن  يمكن  ال 
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ي�سوع  هكذ�  عّماو�س،  طريق  على  �لتلميَذين  مع  ح�سل  وكما  وكلمته.  �ل 
تدبير  على  عيوننا  وفاتًحا  فينا  قلبنا  ُملهًبا  �لخ�سب  �لحياة  طريق  على  ير�فقنا 

�ل �لخال�سي.
هذ�  على  نتعّرف  �لب�سري؛  �لو�سع  من  ينتج  �الألم  �أّن  �لم�سيحيون  يختبر 
�ل�سليب  قّوة  �الإ�سطهاد�ت. ولكن  �الإجتماعّية وحاالت  �لالعد�لة  في  �الألم 
توّجهنا نحو �لَوحدة. ففي �ل�سليب يتبّين لنا �أّن �أالم ي�سوع هي منبع �لرحمة 
كلما  �لمعا�سرين:  �لالهوتّيين  �أحد  يقول  كما  �لب�سرّية.  �لعائلة  مع  و�لت�سامن 
من  نتاأّكد  �أن  ويمكننا  �لبع�س.  بع�سنا  من  نقترب  �لم�سح  �سليب  من  �إقتربنا 
حاالت  يعي�سون  �لذين  �لم�سيحّيون  يعطيها  �لتي  �ل�سهادة  نرى  عندما  ذلك 
�ألم. عندما نت�سامن مع كّل �لذين يتعذّبون، ن�ستطيع �أن نتعّلم من �لعبد �لمتاأّلم 
و�لم�سلوب �أن نختلي من ذ�تنا و�أن ن�سّلم ذ�تنا ونقّدمها ذبيحًة. هذه �لعطايا 

�لتي نحتاجها من �لروح �لقد�س بينما ن�سير �إلى �لَوحدة.

�سالة
اأن  ن�ستطيع  اأن  اأعطنا  ظفر.  اآية  اإلى  ال�سليب  عار  حّولَت  قد  التعزية،  اإله  يا 
فليفتح  باآلمه.  علينا  تتدفّق  التي  للرحمة  ونكّرمه  ابنك  �سليب  حول  نجتمع 
قربك  يلتم�سوا  باأن  يتعذبّون  الذين  ن�ساعد  كي  وقلوبنا  عيوننا  القدو�ص  روحك 

منهم، اأنت يا من تحيا وتملك اإلى دهر الداهرين. اآمين.

للتفكير اأ�سئلة 
�لعذ�بات  على  �لجو�ب  لنجد  ي�ساعدنا  �أن  الإيماننا  يمكن  كيف   -1

�لطويلة؟
2- �أي نوع من �آالم �لب�سر نهمل �أو نقّلل من قيمتها في �أيامنا هذه؟

3- كيف ي�ستطيع �لم�سيحيون �أن ي�سهدو� مًعا لقدرة �ل�سليب؟
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اليوم الرابع: نتغيّر بانت�سار الرّب على ال�سّر

القراءات:
: ال تتبع �لكثيرين �إلى فعل �ل�سر. خر 23: 9-1 

: طوبى للرجل �لذي في نامو�س �لرّب م�سّرته. مز 1  
: �إغلب �ل�سر بالخير. روم 12: 21-17 

: للرب �إلهك ت�سجد و�إّياه وحده تعبد. مت 4: 11-1 

الروحّي التاأّمل 
في �لم�سيح نتعّلم ما تعني كلمة "�إنت�سار" بالن�سبة للب�سر وهي فرح م�ساركة 
محّبة �ل لكي نتخّطى معه كل ما يبعدنا بع�سنا عن بع�س. �الإنت�سار �لحقيقي 
هو �أن ن�سارك غلبة ي�سوع على �لقّو�ت �لمدّمرة �لتي تف�سد �لب�سرّية و�لخلق. 
في ي�سوع يمكننا �أن ن�سارك في �لحياة �لجديدة �لتي تدعونا �إلى �أن نحارب 

�ل�سر في عالمنا بثقة متجددة و�أن نجد �لفرح بما هو خير.
يحّذرنا ن�س �لعهد �لقديم بحزٍم من �ل�سلوك بمنطق �ل�سر و�لالعد�لة و�أال 
باأي  �أو  بالر�حة  نتذرع  �أن  لنا  يحق  ال  �الأ�سخا�س.  �أكثرية  بموقف  نتحجج 

حّجة �أخرى كي نبّرر مو�قف �سريرة.
ال يكتفي �لمزمور �الأّول باأن يلفت نظرنا �إلى �سرورة �لتقّيد بالو�سايا بل 
�أن نختبر �لفرح �لذي ينتج عن ذلك. من يحب �سريعة �ل �أكثر من �أي �سيٍء 
�آخر هو �سخ�ٌس �سعيد ومبارك. فكلمة �ل تر�سدنا في �الأوقات �لع�سيبة وهي 
تتّوج �لحكمة �الإن�سانّية. من يتاأّمل في كلمة �ل نهاًر� ولياًل ي�ستطيع �أن يعي�س 

حياًة مثمرة لخير �الآخرين.
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وحده  �لخير  بالخير.  �ل�سر  نغلب  �أن  على  ي�سجّعنا  �لر�سول  توبيخ  �إّن 
�ل�سر�ع  في  باالإنتقام.  �الإن�سان  ورغبة  �لحقد  دّو�مة  على  يتغّلب  �أن  ي�ستطيع 
�لر�سول  يدعونا  ذلك  ورغم  فقط.  بالب�سر  �الأمور  تتعّلق  ال  �لخير  �أجل  من 
يعي �سر�ع  �الآخر. هو  �ل�سالم مع  �إلى  �ل�سعي  في  �أّي جهد  نهمل  �أاّل  بول�س 
�أ�ساء  بمن  �الأذى  �إلحاق  �إلى  به  تدفع  �لتي  غريزته  لمو�جهة  �لد�ئم  �الإن�سان 
�لقيام  �إّن  رة.  �لمدمِّ �لم�ساعر  هذه  علينا  ت�سّيطر  ال  كي  يحّثنا  ولذلك  �إلينا، 

باأفعال �لخير هو و�سيلة لمحاربة �ل�سر �لموجود بيننا.
�ل�سر.  يج�ّسد  �لذي  �ل�سرير  �سد  �ل  �بن  �سر�ع  �الإنجيل  ن�س  لنا  يروي 
وتحقق �إنت�سار ي�سوع على �لتجارب في طاعته الأبيه، هذه �لطاعة �لتي �أّدت 
�لحب  �الأقوى:  �ل هي  طيبة  �أّن  لنا  تثبت  �لمخّل�س  وقيامة  �ل�سليب.  �إلى  به 
�إّن �لرب �لقائم من �لموت هو قريٌب مّنا. هو ير�فقنا في كّل  يغلب �لموت. 
مًعا  �لعمل  �إلى  �لم�سيحّيين  وجوُده  يدعو  و�لخطيئة.  �لتجربة  �سّد  �سر�عاتنا 

في �سبيل �لخير.
نكافح  �أن  �أردنا  �إذ�  �أمامنا  حاجًز�  تقف  �إنق�ساماتنا  �أّن  في  �لعثار  يكمن 
فيمكننا  �لمحّبة  �سريعة  في  وفرحنا  �لم�سيح  في  توّحدنا  �إذ�  �أّما  زمننا.  �سرور 
�أن نت�سارك ر�سالته وهي �أن نحمل �لرجاء �إلى �أماكن �لظلم و�لحقد و�لبوؤ�س.

�سالة
الإنق�سامات.  وعلى  ال�سر  على  تغّلبك  لأجل  ن�سكرك  ي�سوع،  الرّب  اأيها 
روحك  فليزّودنا  الموت.  على  اإنت�سرت  التي  ولقيامتك  ذاتك  لتقدمة  نمّجدك 
وعلى  بالخير،  ال�سر  على  ننت�سر  اإتباعك،  في  كي،  والحكمة  بالقّوة  القّدو�ص 

اآمين. بالم�سالحة.  الإنق�سامات 
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للتفكير اأ�سئلة 
�أين يوجد �ل�سر في حياتنا �ل�سخ�سّية؟  -1

�ل�سر  على  نتغّلب  كي  ي�ساعدنا  �أن  بالم�سيح  الإيماننا  يمكن  كيف   -2
�ل�سّرير؟ وعلى 

تغّلبت  فيها  �لتي  مجتمعنا  في  �الأماكن  في  ن�ستنتج  �أن  يمكن  ماذ�   -3
�لم�سالحة على �الإنق�سام في محّبتنا؟
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اليوم الخام�ص: نتغيّر ب�سالم الم�سيح القائم من الموت

القراءات:
: يرّد قلب �الآباء على �الأبناء وقلب �الأبناء على �آبائهم. مال 4: 6-5  

: ما �أح�سن وما �أجمل �أن ي�سكن �الأخوة مًعا. مز 133  
: ي�سالح �الإثنين في ج�سٍد و�حٍد مع �ل بال�سليب. �أف 2: 20-14 

: وقف ي�سوع في �لو�سط وقال لهم: �سالٌم لكم. يو 20: 23-19 

الروحّي التاأّمل 
يختار  َمن  �سير�سل  �ل  �أّن  يوؤّكد  بوعٍد  �لقديم  �لعهد  في  كتاب  �أخر  ينتهي 
من  نخاف  �الأحيان  �أكثر  في  �لعائالت.  جميع  في  و�الإحتر�م  �لتناغم  ليعيد 
�ل�سر�عات بين �لدول �أو من �الإعتد�ء�ت �لمفاجئة. ولكن يلفت �لنبي مالخيا 
�أال وهي  و�أكثر طواًل  �سقاء  �أكثر  نوع مختلف هي  �إلى �سر�عاٍت من  �إنتباهنا 
�لجفاء في �لعالقة بين �الأهل و�أوالدهم. و�إعادة �لَوحدة بين �الأهل و�أوالدهم 
هي غير ممكنة بدون م�ساعدة �ل، فالمر�َسل من �ل هو يحقق معجزة تغيير 

�لقلوب و�لعالقات بين �لب�سر.
يظهر �لمزمور �لفرح �لعميق �لذي تجلبه َوحدة �لنا�س. لم ُيخَلق �الإن�سان 
�لعي�س  في  يكمن  فالفرح  معاٍد.  جوٍّ  في  ينمو  �أن  ي�ستطيع  وال  وحيًد�  ليعي�س 
و�لتفاهم.  و�لثقة  و�ل�سالم  �لتناغم  طّياتها  في  تحمل  ب�سرّية  جماعٍة  بقلب 
و�لزيت  �لقاحلة  �الأر�س  على  كالندى  هي  �الأ�سخا�س  بين  �لطّيبة  �لعالقات 
مًعا  �لعي�س  فرح  عن  �لمزمور  يتحدث  و�لمتعة.  �لر�حة  يوؤّمن  �لذي  �لطّيب 
كاأنه بركة وعطّية مجانّية من �ل تماًما مثل �لندى. ولي�ست �لحياة �لم�ستركة 
�لذين  قرب  عالمة  هي  بل  �ل�سّيقة  �لعائلة  �أع�ساء  على  حكًر�  �لَوحدة  في 

ي�ستقبلون �سالم �ل.
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مالخيا.  �لنبي  كتاب  في  به  ُوعد  �لذي  �لمر�َسل  على  �لر�سالة  تتكّلم 
يف�سل  �لذي  �لعد�وة  جدر�ن  بج�سده  هدم  الأّنه  �لَوحدة  معه  ُيح�سر  ي�سوع 
وعارهم  �لمهزوم  �لفريق  �سقوَط  �إنت�سار  �أّي  يفتر�س  عامًة  �الأ�سخا�س.  بين 
�أحًد� وال  يك�سر  �أحًد� وال  يرف�س  فهو ال  ي�سوع  �أّما  �إلى ذو�تهم.  فين�سحبونا 
يذّل �أحًد�. هو يق�سي على كّل كر�هّية ويغّير جميع �لب�سر وي�سفيهم ويّوحدهم 

لي�سبحو� �أع�ساًء في عائلة �ل.
�لمترّددين  تالميذه  �إلى  �لموت  من  �لقائم  �لرّب  بعطّية  �الإنجيل  يذّكرنا 
�لم�سيح  تحّية  عينه  �لوقت  في  هي  �لعبارة  هذه  معكم.  �ل�سالم  و�لخائفين: 
نقيم  ولكي  �ل  مع  �ل�سالم  عن  نبحث  كي  دعوة  ا  �أي�سً هي  لهم.  وعطّيته 
�لم�سيح  ق�سى  و�لخليقة.  �لب�سرية  �لعائلة  مع  �لمدى  عالقات جديدة وطويلة 
على �لموت و�نت�سر على �لخطيئة. وعندما �أفا�س روحه �لقّدو�س على �لر�سل 
يجلبو�  �أن  ر�سالته، وهي  في  �لدخول  �إلى  �لموت  �لقائم من  ي�سوع  يدعوهم 
منق�سمين  �لم�سيحيون  د�م  ما  �الأر�س.  �أقا�سي  �إلى  �ل�سالم و�ل�سفاء و�لغفر�ن 
فلن يقتنع �لعالم بحقيقة �لب�سرى �ل�سارة �لتي �أعلنها �لم�سيح ليجّدد �لب�سريّة. 
كي  مدعّوة  فالكنائ�س  �لب�سرى.  لهذه  معيار�ن  هما  و�لَوحدة  �ل�سالم  فعطيتا 
ت�ستقبل هاتين �لعطيَتين وت�سهد لهما كعائلة �ل �لو�حدة و�لمبنّية على ي�سوع 

�لذي هو حجر �لز�وية.

�سالة
نت�سارك �سالمك.  الذي نح�سده عندما  الفرح  عّلمنا  المحبّة والرحمة،  اإله  يا 
تف�سلنا عن  التي  العدواة  نهدم جدار  اأن  ن�ستطيع  القّدو�ص كي  اإمالأنا من روحك 
اإنق�ساماتنا  نتخّطى  كي  الموت  من  القائم  الم�سيح  فلي�ساعدنا  البع�ص.  بع�سنا 
ونتّحد كاأع�ساء في منزله. نت�سّرع اإليك باإ�سم ي�سوع الم�سيح الذي له معك ومع 

الروح القد�ص الإكرام والمجد اإلى دهر الداهرين. اآمين.
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للتفكير اأ�سئلة 
�أن  يمكن  و�لتي  مجتمعاتنا  في  �لموجودة  �لعنف  �أ�سكال  هي  ما   )1

مًعا كم�سيحّيين؟ نو�جهها 
�الأحيان في عالقاتنا  �لتي تظهر بع�س  �لمخّباأة  �لعد�و�ت  2( كيف نختبر 

مختلفة؟ ككنائ�س 
3( كيف يمكننا �أن نتعّلم �أن ن�ستقبل بع�سنا �لبع�س كما �إ�ستقبلنا �لم�سيح؟
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اليوم ال�ساد�ص: نتغيّر بمحبّة اهلل التي ل تتزعزع

القراءات:
: �لرّب قّوتي. حب 3: 19-17  

: �إلى �الأبد رحمته. مز 136: 1-4؛ 26-23 
: وهذه هي �لغلبة �لتي تغلب �لعالم �إيماُننا. 1 يو 5: 6-1  
: لي�س الأحٍد حبٌّ �أعظم من هذ� �أْن ي�سع  يو 15: 17-9  

       �أحٌد نف�سه الأجل �أحّبائه.

الروحّي التاأّمل 
ي�سمح  �لذي  وحده  هو  �ل  في  �الإيمان  �أّن  نرى  �لقديم  �لعهد  ن�س  في 
�إّن مر�ثي حبقوق تحّولت �إلى  بالحفاظ على �لرجاء بالرغم من كل �لهز�ئم. 

فرٍح الأمانة �ل �لتي تعطي �لقّوة في مو�جهة �لياأ�س.
لمحّبته  �سعبه هو عالمٌة  تاريخ  في  �ل  تدخالت  �أّن   136 �لمزمور  يوؤّكد 
�الإ�ستثنائية  �الإنت�سار�ت  �سعُبه  �إختبر  �ل  تدّخالت  بف�سل  تتزعزع.  ال  �لتي 
و�سكٍر  فرٍح  منبع  هي  �لخال�سّية  �ل  �إنجاز�ت  ذكرى  �إّن  و�لمفاجئة. 
�لت�سبيح  و�أنا�سيد  �سلو�تهم  من خالل  قروٍن  منذ  �لموؤمنون  عنها  يعّبر  ورجاٍء 

و�لمو�سيقى.
�لغلبة  هذه  ُتقا�س  وال  �لعالم.  يغلب  �ل  من  ُولد  من  �أّن  �لر�سالة  تذّكرنا 
�أّواًل بمعاييرنا �الإن�سانّية الأّن �الإنت�سار في �لم�سيح يفتر�س تغّير �لقلب و�لنظر 
�سيغلب  �الإيمان  باأّن  ر��سًخا  و�إيماًنا  �الأبدّية  منظار  من  �الأر�سّية  �لحقيقة  �إلى 
�لموت في �لنهاية. هذه �لقّوة �لغالبة تجد منبعها في �ل وتتزّود منه. و�أجمل 

تعبيٍر عنها هي �لمحّبة.
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في ن�س �الإنجيل، يعطي �لم�سيح لتالميذه �سمانة محّبة �ل �لتي تجّلت في 
موت �لمخلِّ�س على �ل�سليب. وهو يدعوهم في �لوقت عينه �إلى �أْن يظهرو� 
محّبتهم بع�سهم لبع�س. �إّن عالقة ي�سوع مع تالميذه مبنّية على �لمحّبة، فهو 
ال يتعاطى معهم كاأّنهم تالميذه وح�سب، بل يدعوهم �أحّباءه. وهم يخدمون 
ا عندما يبنون حياتهم على و�سّية �لمحّبة، وهذ� ال يكون ممكًنا  �لم�سيح حقًّ
�إاّل بقناعٍة د�خلّية وباالإيمان. فاإن ع�سنا �لمحّبة لن نفقد �الأمل باأن نتّوحد يوًما 
�أن  �إّن محّبة �ل �لثابتة تجعلنا قادرين  �إلى وقت.  حّتى ولو كان �الأمر يحتاج 
�لغلبة  �إّن  �الإنق�سامات.ولذلك  �أعمق  ونغلب  �الإعتر��سات  �أ�سعب  نتخّطى 
�لتي تغلب �لعالم هي �إيماننا بم�ساركة قدرة محّبة �ل �لتي ت�ستطيع �أن تغّيرنا.

تاأمل
اأيها الرّب ي�سوع الم�سيح ابن اهلل الحي، بقيامتك غلبَت الموت و�سرَت �سيّد 
الحياة. محبًّة بنا اإخترتنا لنكون اأحبّاءك. اإجعل روحك يّوحدنا بَك وبع�سنا ببع�ٍص 
التي  لمحبّتك  �سهود  نكون  ولكي  باأمانٍة  العالم  هذا  في  نخدمك  كي  المحبّة  في 
الداهرين.  اإلى دهر  القّدو�ص  اأبيك وروحك  مع  تحيا وتملك  من  يا  تتزعزع.  ل 

اآمين.

للتفكير اأ�سئلة 
1- كيف ن�ستطيع �أن نعّبر عن محّبتنا �لم�سيحّية في �إطار �أديان وفل�سفات 

متعددة؟
ال  �لتي  �ل  لمحّبة  م�سد�قّية  �أكثر  �سهوًد�  نكون  �أن  ن�ستطيع  كيف   -2

تتزعزع في قلب عالٍم منق�سم؟
�أن يتعا�سدو� مع بع�سهم �لبع�س بطريقة  3- كيف ي�ستطيع تالميذ ي�سوع 

ظاهرة في �لعالم �أجمع؟
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اليوم ال�سابع: نتغيّر بالراعي ال�سالح

القراءات:
: لي�س بالقّوة يغلب �الإن�سان. 1 �سم 2: 10-1 

: ع�ساك وعّكازك هما يعّزيانني. مز 23  
: تقّوو� في �لرّب. �أف 6: 20-10 

: �إرَع خر�في. يو 21: 19-15 

الروحّي التاأّمل 
من �أر�د �لتغّلب على �لعذ�ب ال بّد له من �أن يتّكل على �سنٍد من علو، وهذ� 
محور  هي  �ل�سالة  في  حّنة  وجدتها  �لتي  �لقّوة  �ل�سالة.  في  لنا  يعطى  �ل�سند 
�ل�سكر  فيه �سالة  فنجد  �لثاني  �لف�سل  �أّما  �سموئيل،  كتاب  من  �الأّول  �لف�سل 
�ل. رزقت هي وزوجها  بمعونة  �إاّل  تتّم  �الأحد�ث ال  بع�س  �أّن  �أدركت  الأّنها 
باإبٍن الأّن هذه هي م�سيئة �ل. هذ� �لن�س هو دليٌل لنا باأّن �الإيمان يكون �ل�سند في 

حاالتالياأ�س وهو مثٌل للغلبة �لحقيقّية.
�لمعتمة  �الأماكن  �إلى  حّتى  قطيعه  �ل�سالح   �لر�عي  يقود   23 �لمزمور  في 
حّتى  �سيٍء  من  يخافون  ال  بال  ثقتهم  ي�سعون  �لذين  بوجوده.  يطمئنهم  وهو 
�لخ�سر�ء كي  �لحقيقة  مر�عي  �إلى  يقودهم  �لر�عي  الأّن  �لمظلمة  �لحاالت  في 

ي�سكنو� مًعا في بيت �لرّب.
في ر�سالته �إلى �أهل �أف�س�س ين�سحنا �لر�سول بول�س على �أن نتقّوى في �لرّب 
�إعالن  �لعد�لة،  �لحقيقة،  �لروحي:  �لدرع  بلبا�س  وذلك  �لعزيزة  قدرته  وفي 

�لب�سرى �ل�سارة، �الإيمان، �لخال�س، كلمة �ل، �ل�سالة، �لت�سّرع.
باأن  �لموت يحّث بطر�س، ومن خالل بطر�س كل موؤمٍن،  �لقائم من  �لرّب 
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يكت�سف �أّن �لر�عي �ل�سالح يحّبه. و�إذ� كان هذ� �لحّب قد �سكن في قلبك ت�ستطيع 
�أن تعطيهم �لطعام وتحميهم وتهتّم بهم وتقّويهم الأّنهم  �أي  �أن ترعى خر�في، 
خر�في وهم لي. كن خادمي �ل�سالح و��سهر على �لذين �أحّبوني و�سمعو� كالمي. 

ا وعّلمهم على �لتعا�سد و�لجر�أة في قول �لحّق. عّلمهم �أن يحّبو� بع�سهم بع�سً
بنعمته، ثّبتنا �ل ودعانا كي نعمل مًعا من �أجل �لَوحدة. وهبنا �ل �لقدرة 
�إّن �لر�عي �ل�سالح،  و�لمعرفة �لكافيَتين كي ن�سهد له. ولكن هل نريد ذلك؟ 
وبدعمه،  بنعمته  وثقو�  �لذين  جميع  يثّبت  وم�سلكه  وتعاليمه  بحياته  �لذي 
في  نتعاون  �أن  ن�ستطيع  به  تقّوينا  و�إذ�  �سرط.  بدون  معه  نتعامل  كي  يدعونا 
نثّبت  �أن  ن�ستطيع  كي  �لرّب  في  بالقّوة  �إًذ�  فلت�سّلح  �لوحدة.  نحو  �لم�سيرة 

�الآخرين في �سهادتهم للمحّبة.

�سالة
يا اأبانا اأنَت تدعونا كي نكون قطيًعا واحًدا في اإبنك ي�سوع الم�سيح. هو الراعي 
مياه  اإلى  يقودنا  والذي  الخ�سراء  المراعي  في  ن�ستريح  كي  ينادينا  الذي  ال�سالح 
الراحة وينع�ص نفو�سنا. اإجعلنا، ونحن ن�سير خلفه، نهتّم بع�سنا ببع�ص كي ن�ستطيع 
اأن نميّز في داخلنا محبّة الراعي ال�سالح الحقيقي، ي�سوع الم�سيح ربّنا الذي يحيا 

ويملك معك ومع الروح القد�ص اإلى اأبد الأبدين. اآمين.

للتفكير اأ�سئلة 
�إلى ت�سجيع ثقة �لذين �سردو� وتقويتهم  1- كيف يدعونا �لر�عي �ل�سالح 

وتثبيتهم؟
بع�سهم  يقّوو�  �أن  تقاليد مختلفة  �إلى  ينتمون  لم�سيحّيين  يمكن  2- كيف 

�لبع�س وهم يعترفون بي�سوع �لم�سيح وي�سهدون له؟
3- ماذ� يمكن �أن تعني لنا �ليوم دعوة �لقدي�س بول�س �لذي يقول: "تقّوو� 

في �لرّب...و�لب�سو� درع �ل"؟
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اليوم الثامن: موحّدون في ُملك الم�سيح

القراءات:
1 �أخ 29: 10-13  : بيدك تعظيم وت�سديد �لجميع.

مز 21: 1-7  : و�سْعَت على ر�أ�سه تاًجا من �إبريز.
روؤ 3: 19ب-22  : من يغلب ف�ساأعطيه �أن يجل�س معي في عر�سي.

يو 12: 23-26  : �إن كان �أحٌد يخدمني ُيْكرمه �الآب.

الروحّي التاأّمل 
يكتف  ولم  �رتفع،  ولكّنه  �أُهين  هو  �لر�قدين.  باكورة  هو  �لم�سيح  ي�سوع 

بغلبته له وحده، بل �سارك �لب�سريّة بُملكه و�رتفاعه.
�إّن ن�سيد �لملك د�ود، �لذي يعّبر عن فرحة �لملك و�سعبه قبل بناء �لهيكل، يعّبر 
عن �أّن كل �سيء يح�سل بف�سل نعمة �ل. و�لَملك د�ود، و�إن كان َملًكا �أر�سًيا، 

يعطينا �سورة عن ملكوت �ل �لذي له �لقدرة على �أن يعّظم ويعّزز كل �سيء.
يكّمل مزمور �ل�سكر هذه �لفكرة، �إذ طالما �أعطاه �لتقليد �لم�سيحي بعًد� 
�لحياة  ويعطي  يبارك  �لذي  �لحقيقي  �لَملك  هو  �لم�سيح  ي�سوع  م�سيحانًيا: 
ا على  �أي�سً تنطبق  �أن  �ل�سورة  بين �سعبه. يمكن لهذه  �لكامل ل  �لوجود  وهو 
مّنا ورثة مع  �أن يجعل  �ل  يريد  �أال  �لخليقة؟  تتويج  �لب�سر هم  �ألي�س  �ل�سعب. 

�بنه و�أع�ساء في عائلته �لملكّية؟
ا ر�سائل للكني�سة في كّل  �أي�سً �إّن ر�سائل كتاب �لروؤية للكنائ�س �ل�سبع هي 
�لحياة  وليمة  لم�ساركته  �سُيدَعون  �لم�سيح  ي�ستقبلون  �لذين  ومكان.  زماٍن 
على عرو�ٍس  يجل�سو�  باأن  ع�سر  �الإثني  للتالميذ  �أُعطي  �لذي  فالوعد  �الأبديّة. 

ا لكّل �لذين ينالون �لغلبة. هو وعٌد ُيعطى �أي�سً
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ا خادمي. خادم �لم�سيح، �لذي �سيمّجده  حيث �أكون �أنا، هناك يكون �أي�سً
�الآب، �سيكون حيث يكون �لرّب �لذي يجل�س على يمين �الآب ليحكم.

هي  ب�سرّية،  جهوًد�  تتطّلب  كانت  و�إن  َوحدتهم،  �أن  �لم�سيحّيون  يعي 
�لخطيئة  على  �لم�سيح  غلبة  م�ساركة  في  تكمن  وهي  �ل،  من  عطّية  �أواًل 
و�لموت و�ل�سر �لذي هو �سبب �الإنق�سام، ولم تكتمل هذه �لم�ساركة �إاّل في 
�ل�سمو�ت. يجب �أن ُتظهر �سهادتنا �لم�ستركة للعالم �إلًها ال يقّيدنا وال يت�سّلط 
علينا. ويجب �أن نعلن، بطريقٍة مقنعة لالآخرين، �أّن غلبة �لم�سيح تتخطى كل 

ما يمنعنا من م�ساركة ملء �لحياة معه ومع بع�سنا �لبع�س.

�سالة
نتاأّمل في �سّر مجدك.  اأن  الذي تملك على كل �سيٍءـ عّلمنا  القدير  الإله  اأيها 
اإجعلنا نقبل عطاياك بتوا�سٍع وباإحترام كرامة الآخر. فلي�سّددنا روحك القّدو�ص 
في �سراعاتنا الروحيّة التي قد نمّر بها كي نتّحد بالم�سيح ونملك معه في المجد. 
ن�ساألك ذلك بالم�سيح الذي مات وقام والذي يحيا معك ومع الروح القد�ص اإلى 

اأبد الأبدين. اآمين.

للتفكير اأ�سئلة 
1- كيف يظهر في حياتنا �لتو��سع �لمزيَّف و�لمجد �الأر�سي؟

2- كيف يمكن �أن نعّبر مًعا عن �إيماننا بُملك �لم�سيح؟
3- كيف نعي�س عالنّيًة رجاءنا بمجيء ملكوت �ل؟




