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أخويات عائالت مريم
ّ
أعزاءنا أخويّات عائالت مريم ومرشديها
مالحظاات ثيرارأ أنا اا ن ااا مواعارال عاائالت مااريم ابسا ويّم تسافق عادع نوافتهاا ماال يتافا اا ونتابراادنا
وعتلرّا ا .وبكن ما ابعمل؟ فاحضرر مواعرال بلس م مسأبم شااّّم .بالب نللاق ابعائلام ابعابمرّام ّفال ا م
من تلاد ماا برحضّار ابمواعارال بلسا م اباابرام ،فرحضّاراا انلالّااا مان يتافاا ونتابرادا وعتلرّاا  .وعملرّام
نكررف اب صوص مال يتافا ا ابشرّرّم شاّّم ،وناللّق مهارات معرّ م غرر ماوفّرأ دو اما بدي ا.
ومااال كب ا أردنااا ابم ااامرأ .وويت ااا تمعوناام اباارو ابتاادل ورعاياام أ ّم ااا ابعاالراء مااريم ،ف اااءت ااالا
ابمحاوبم ابفسرلم اباي نرجو أن ن ال رعاثم ،ونحن مساعدّون بسماع مالحظانكم في الا ابشأن.
ابكارال مسااوحاأ مان ثاااأل بانأل ا ارد تاوسد ابرساوعي العائلةة ية ا األلةالة
غابفرّم مواعارال االا
ّ
ي ،احأل ااامي حاالّ ابرسااوعي ،تاسّافااال م ا  ،وأجري ااا
ّ
والحريّةةة .وّااد ّم ااا ،مااال مساشااارنا ابك س ا ّ
اباعديالت ابضروريّم ،وأعاف مساشارنا إبى ابمواعرال فتارات وحاّاى مواعارال ثاملام (ثابموعاوع
ي ،وروحانرّام عاائالت ماريم .و اعر ا،
ي واسجامااع ّ
ابخاص تعرد ابمارالد  ،بلاوفرا تارن ابايتراف ابادي ّ
تحكم خفرن ا ابزوجرّم وحران ا في عائالت مريم ،باا ا ق اب صوص مال حران ا .رتّماا ن ادون واعوتم
في تعض ابفترات ،وبك ّ ا حاوب ا ّصاار جهادنا بلافسار  .فابمواعارال نرياد أن ن عال عترادأ ابياابو
وا في عائالن اّ .
ي فاي حرااأ ابمالمن ابرومرّام
مادّأ ا ُمعاشم ،خصو ا
حن ابعتردأ اباي برس بها نلفرا عملا ّ
جسم مرت.
نأمل ب مرال احخويّات

م ميمرأ.
طوني وجو لرن زيرتم
ابعائلم ابسوريّم
حلق في .2018 – 9 – 15
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األول
اللقاء ّ
سحر الغ ر ّية وأه ّم ّتها
ن فر ا  .فااي خاار ابكا ّارال موعااوع عاان عرااد ابماارالد ،نسااالرال احخويّاام أن نا اوب ا فااي زم اا
ي.
ابلتس ّ

للصالة
ُ
ساا
اإل
سا َممَ َحرااأ،
نساان نَف ا
 7و َجفَ َل َّ
اإلنسانَ نُراتاا ِمنَ احَرض ونَفا ََ فاي أَن ِفا نَ َ
َ
فصاار ِ
اإلب ُ ِ
ابرألُّ ِ
َ
َ
ا
َّ
ُ
عوناا يُ ا ِ افُ ال19 .
اإلبا الس يَ ُ
َّحرَم [ 18 ]...وّا َل َّ
اإلنساان َوحادَا ،فنوا َعَن با َ
اق أن يَكاونَ ِ
ابرألُّ ِ
ُ
َ
سماء ،وأناى تِهاا اإلنساانَ ِبرَار
رض َجمر َال َحرَوانا ِ
رور اب َّ
و َجفَ َل َّ
اإلب ِ ُ ِمنَ اح ِ
ت اب ُحتول و َجمر َال ط ِ
ابرألُّ ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
مراال
اإل
اإل
ماكا يُ َ
فهاو ا ُم  20 .فاأطل َ ِ
س ِ ّمرها .فك ُّل ما ا َّماا ِ
نساان مان نَفاس َحرَّام َ
نساان أ اما اء علاى َج ِ
َ
ُ
َ
عوناا تُ ا ِ افُ  21 .فاأَوّ َالَ
ُ
اإل
س ِ
رور اب َّ
مرال و ُح ِ
نساان فلام يَ ِ اد ِب َفسِا َ
ابفهائِ ِم وط ِ
اوِ اب ُحتاول .وأ َّماا ِ
ماء و َج ِ
َ
َ
ا
َ
ا
َ
اإلبا ُ
نسان ف اع .فأ َخل إِحد أعال ِع و َدَّ َمكانَها تلحم 22.وتَ ى َّ
َّ
اإلب ُ ُفانا َ
ابرألُّ ِ
اإل ِ
عمرتا على ِ
ابرألُّ ِ
ا
َ
َّ
َ
عظا نم ِمان
اب ِ ّ
اإلنسان الاال ِا اب َم َّارأ َ ااي َ
نسان ا َ َ
اإلنسان 23 .فتا َل ِ
مرأأا ،فأنى تِها ِ
اإل ِ
ضل َال اباي أ َخلاا ِمنَ ِ
ابر ُجا ُل أ َتااا وأ َّماُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
اركُ َّ
مرئ أ ِخلتال 24 .وبل ِب َ يَ ُ
ِعظامي وبح نم ِمن بحمي .الا ن َ
مرأأ ا حنها ِم ِن ِ
س َّمى ا َ َ
واحداا( .ن . 24-18 ،7 2
سداا ِ
امرأَن َ فرَ
صرران َج َ
ويَلزَ ُع َ
ِ
الموضوع
ي بلعائلام،
يتول ابفاتا يوح ّا توبس ابياني في خلات بلعائالت «يمك ا أن نالحظ اب موكج احوال ّ
ابلد ي ف ي ابافكرر ت  ،في هللا نفس  ،في ّر حران ابيابويرّم» (رسالة للعائالت. 1994 ،
ضااا،
تاعفراار خاار ،يسااالهم أفااراد ابعائلاام ابمساارحرّم أ االوأل حرااانهم ،ونعاااملهم مااال تعضااهم تع ا
ضا ،من أ الوأل حرااأ احّاانرم ابياليام ،ونعااملهم وحضاورام بفعضاهم
وطريتم حضورام بفعضهم تع ا
ناعود أن نتارن أنفس ا تابيابو  ،ورتّما بم يخلر تفاب اا ّ
أن بهالا ابعترادأ
تع ا
ضاّ .د يفدو احمر غريفاا .بم ّ
نلفرتات في حران ا ابرومرّم .حس اا ،فل فدأ الا ابم امرأ.
الثالوث في الكتاب المقدَّس
فااي ّأول يااارن ماان اافر اباكااوين ن ااد إشااارأ إبااى ابيااابو  .فه اااك الأل ابخاااب  ،واستاان ابكلماام
يرف على وج ابمراا .ونحن نالمن
ضا ابرو ابلد ثان
(ابلوغول  ،ابلد ت ُخ ِل ث ّل شيء ،ون د أي ا
ّ
تأن الا ابيابو غرر ابم تسم او أول ابعابم .وابالفات بل ظار ّ
ّ
أن هللا حارن خلا اإلنساان نكلّام تصار م
اب مال الب ص ال اإلنسان على لورتنا ومثالناال (ن  . 26 1وس ت ّم التعب ر عا الصورة والمثةال فاي
ابي ائرّم ال ً
د علاى واورأ هللا فاي ابازوجرن ،زوجاان
رجال وامرأة خلتهماال (ن  . 27 1فابكائن ابفشار ّ
مادعوان إبااى ابخصاوتم الانمااوا وأثياروا واماانوا احرضال (نا  . 28 1فابي ائرّاام وابخصاوتم ناابرااان
ّ
ونوبّدان ابواحدأ احخر .
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ساا
ي ،حارن رأ هللا دع تائ ا
وا اك وورأ أخر نعفّر عن ابفكرأ نفسها .ففاي ابفاردول احرعا ّ
في عزبا ّ ،ال في نفس الس يحسن أن يكون اإلنسان وحداال (ن  ، 18 2فأخل ابمرأأ مان عالال دع،
ي .فل اوّّااف ّلاارالا ع ااد ااالا .فااي
ووااارا أواال ابفشااريّم ،وااالا عالماام أخاار علااى ا ّار هللا اب ماااع ّ
صم ابخل احوبى ،ير هللا ثا ّل شايء حسا اا .وا اا ،فاي نفاوارل خلا اإلنساان،
ابصفحم احوبى ،أو ّ ّ
ّ
أن الا برس حس اا س يحسن أن يكون اإلنسان وحداال.
حرن خل دع وحدا ،رأ
ا ا نر مفدأ نس ّمر ابفلسفم الاب رريّمال .أد عرورأ وجود خر مخالف .بتاد نا ّم ابخلا جماعراا
س فرديا .ح ا تشكّل العائلة جماعة ،ال مجموعة أفراد ،تستط ع أن تبدع وتخلق .ابترارات ابم فاردأ
برست خالّّم ،وعدع اباشاور وأخل رأد الخر ابمخالف في عرن اسعافار س يش ّكل جماعم.
وفي ابكاق ابحكمرّم ،نحدّي ا الا ابكاق عن الحكممال ّاريّم مايلام باد هللا م ال ابفادء ،نعمال فاي
حضورا ون صح في خلرتا  .الا ابحكمم اي إشارأ واء إباى ابلوغاول أو إباى ابارو  .االا يكشاف
ضا نالحظ اب رريّم في ّلق ابوحدأ اإلبهرّم.
ب ا إب اها جماعرا ياحاور مال كان م ل احزل! وفي الا أي ا
ي تاماراز .حرن عى اب ال بركون بهم م د وب م ووحدأ نل ي اسخااالف فاي
اب رريّم مفدأ مسرح ّ
تاتاال ،تلفاال هللا احبس ا م .وفااي ابع صاارأ ،هاارت مع اازأ اباارو ابتاادل واااي الوحةةدة فةةي التنة ّةوع.
فابمسرحي س يتفل اسخاالف ثواّال مفروض ،تل يخااارا ويريادا .بالب اخااار ابمساره ر ال مخالفارن
في ابلفاع وابمسااويات ابيتافرّام ،وواار ااو مصادر وحادنهم وأ ا اها .وحارن اخااار ثا ّل م ّاا ّري ا ،
اخاارا مخالفاا س ميلرا رجل وامرأأ .أماع الا اسخاالف ،نل أ ابشعوأل إبى ابهرم م بضمان ابوحدأ فاي
ابعائلاام طاارف يهاارمن علااى الخاار .فااي حاارن ّ
ي علااى ابشااراثم ،نما امااا مياال
ي مف ا ّ
أن اباازواج ابمساارح ّ
ابشراثم ترن أّاانرم ابياابو  ،وعامان ابوحادأ فاي االا ابا ّاوع ااو ابارو ابتادل ابالد ي عال اخااالف
سا.
ابموااق نكامالا س ن اف ا
خالواام ابتااول ابعائلاام ابمساارحرّم ،علااى ميااال ابيااابو  ،برساات أفااراداا مامااايلرن فااي احفكااار
وابمشاعر والراء حاّاى إنّا نخاال ابواحاد نساخما عان الخار .ابعائلام ابمسارحرّم ياليام ثراناات (زوج،
د ،وي اق ابحفاا علرا  ،ورعاياا ون مراا  ،س احت
زوجم ،أوسد مخالفم .واالا اسخااالف عارور ّ
وإب ائ  .حنّ مصدر غ ى وإتداع .أ ّما ابوحادأ فاي االا اسخااالف ،فهاي مان عمال ابارو ابتادل ابالد
يو ّحد اب مرال ،ث ّل تحساق موافاا  ،بركوناوا واحاداا ثماا ّ
أن استان والأل واحاد .فل صالّي دو اماا بلارو ،
حنّ عمانم وحدن ا في ابعائلم.
أسئلة لواجب المجالسة
فلرتل ث ّل واحد بآلخر ما ابلد يراا فر مخالفاا ع  ،وال الا اسخاالف مصدر إزعاج أع فر .
أسئلة للمشاركة في االجتماع
ص ابملرو ؟
ما ابلد بفت انافاا في اب ّ
ضا .ثرف ناعاامالن ماال االا
أوسدثما برسوا مخالفرن ع كما وحسق ،تل مخالفرن عن تعضهم تع ا
اسخاالف؟
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اللقاء الثاني
إله واحد ال وح د
للصالة
ع يَعلَا ُم
وا َ ابَّلينَ في ابعابَم ،فَفَلَ َغ ِت ابحُقُّ بَهم ِإبى أَّصى ُحدودِا3 .وثانَ يسو ُ
وثانَ ّد أ َ َحقَّ خا َّ
شاء ف َخلَا َال يِراتَا ،
أ َ َّن
عن ابعَ ِ
َ
فتاع ِ
الأل َجعَ َل في يَدَي ِ ُث َّل شَيء ،وأَنَّ ُ خ ََر َج ِمنَ هللا ،و ِإبى هللاِ يَمضيَ 4 ،
ابم دي ِل ابَّالد
س ُحها ِت ِ
ّداع اباَّالمرل ،ويَم َ
وأ َ َخلَ ِم ديالا فَائا َزَ َر ِت  5 ،ي ُ َّم َ
وقَّ ما اء في َمل َه َرأ وأ َ َخلَ يَ ِس ُل أ َ َ
وا َعتُ ِإباركم؟
ائا َزَ َر ِت [12 ]...فلَ َّما َ
غ َ
س يِراتَ وعادَ ِإبى ابمائدأ فتا َل بَهم الأَن َف َه ُمونَ ما َ
س َل أَّدا َمهم بَ ِف َ
ّ
َ
َ
َ
ابارألَّ واب ُمعَ ِل َام ّاد
وفاُم في ما ن َتوبون ،فهكلا أنا14 .فإِكا ُث تُ أناا َّ
13أَناُم ن َدعونَ ي الاب ُمعَ ِلّ َم َّ
وابرألال وأ َ
ّاداع تَعاض15 .فتَاد َجعَلاتُ بَ ُكام ِمان نَفساي
َ
ق علَر ُكم أَناُم أ َيضاا ا أَن يَ سِا َل تَع ُ
سلتُ أَّدا َمكم ،فرَ ِ ُ
غ َ
ضاكم أ َ َ
عظ َم ِمان َا ِرّد ِا وس
و َعتُ ِإبَركم16 .اب َح َّ اب َح َّ أَّو ُل بَكم ما ثانَ ابخا ِد ُع أ َ ِ
دوأ ا ِبا َص َعوا أَناُم أَيضا ا ما َ
ُّ َ
ابر و ُل أَع َ
ع ِملااُم ِتا ( .ياو ،5-3 ،1 13
ثانَ َّ
ع ِلماا ُم االا فلاوتى بَ ُكام ِإكا َ
ظ َم ِمان ُمر ِ ا ِل 17 .أ َ َّماا وّاد َ
. 17-12
الموضوع
ا اك تعض ابمعارعرن ابّلين يرون ّ
أن فكارأ اإلبا -ابياابو فكارأ يترلام ومراتام .فإبا اإل االع
بام نعتّاد احماور إكا ث ّاا نساالرال
يفدو أشدّ وعو احا وتساطم وم لترّم .ففي اإل الع هللا الواحادال وثفاىَ .
وجد ابم ل  ،فما او؟ وال يمك ا أن ن د ،نحن
نفسرلها؟ ال من م ل في أن يكون هللا يابوياا؟ وإكا ِ
ي؟
ابفسلاء ومحدودد ابفكر ،م لتاا بهلا ابسر ابلد يش ّكل إحد أ ا ات إيمان ا ابمسرح ّ
السر يكما في المحبّة
ّ
نحن نتول ّ
محاق إكا ثاان يحاقّ كانا فتا ؟ أس يفاارض
إن هللا محفّم .فهل نتول عن شاخص إنّا ِ
ابحقّ وجود الاب رريّمال ما من حقّ تدون خر في اب هام ابمتاتلام .وتابااابي ياو ّجاق وجاود ّلاق خار
في هللا ي عل ابحقّ ممك اا .وا ا اباساؤل ثرف نوفّ ترن وحدانرّم هللا ،وعرورأ اب رريّم في ابحق؟
إن هللا يسالرال أن يعفّر عن حفّ من خالل حفّ بلان ّ .
يتول تعضهم ّ
بكن إب اها يحقّ كان وس ير
ي! ثرف نخرج من الا ابماأز ؟ ا ااك إجاتام وحرادأ يجةب أالّ
إسّ كان طوال ابدار او وحش ونرجس ّ
نجعل التعدديّة خارج وحدان ّة هللا يل داخلهةا ،فةاو واحةد ولكنةه لة ر يم ةرد ! ومان ا اا جااء نعفرار
اإليمان النلمن تإب واحدال ،وس نتول النلمن تإب وحردال .ما مع ى الا؟
إكا نظرنا من ابخارج ،فاهلل واحد .وبكن إكا نظرناا مان اباداخل فااهلل الجماعامال ،وغرريّاا برسات
ي ،تل داخلا  .وبالب إكا نظرناا إباى اب رريّام مان ابخاارج سات فاي اإلشاراك تا
خارج ابمحر اإلبه ّ
ّ
ّ
حا اما .تاإلعافم إبى كب  ،اإلب ابـ الوحردال يكون أنعس ما او موجود .إن س ياماال تفرحم ابحق .فكماا
أنّا س يحساان أن يكااون اإلنسااان وحراداا (نا  ، 28 2ثاالب س يحساان أن يكااون هللا وحراداا .فااإكا ثاناات
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وحدن احكم علر تأن يظ ّل وحردّا فسماؤا اكون جحر اما حا اماا .بالا ،وتادافال رغفام تابحاقّ س نتااوع،
ي لل هللا انلالّم حقّ ويصرر أتاا إك يلد ات اا.
الحب يتخلّى
ّ
يفارك ثا ّل مان الأل واستان كانا بآلخار ت شاوأ
نامرّاز ابعالّام تارن الأل واستان يةالتخلّي ،حرا
ّ
خرارا مشاار اثا وث اازا ي اق نتا ام  ،فرارفض ثا ّل م هماا أن يمالا وحادا دون
أزبرّم ،ونصفه احبوام
ا
الخر ،بلب يمك ا ابكالع حر ها على اسماالك في عدع اسماالك! األلوهة واحدة وال تنقسم ،مشتركة
أم منهمةا ياسةتئثار يةل يمشةاركة اآلخةر يهةا .بالب
لدى الواحد واآلخر ،وفةي اآلن ن سةه ال يتملّكهةا ّ
يتول يسوع الأتي أعلاني ك ّل شيء ...ثل ماا ااو باآلأل فهاو باي ...س أفعال شارعاا مان ع ادد ،تال مان
الأل اباالد أر اال يال .ااالا ابعفااارات ما اّضاام تمفهااوع اباملّ ا واس اااعيار ،ومفهوماام تمفهااوع اباخلّااي
وابمشارثم.
شكل الثالوث
درجت ابعادأ على نصاوير ابياابو تشاكل ميلّا ماسااود احعاالع ،تعضاهم يعافار رأ ا فاي
ووروا فاي دائارأّ ،
حن
احعلى ،وتعضهم ي عل ابرأل في اح فل .الا اباصوير خلأ! فآتاء ابك رسم ّ
ابياابو م فااال ابحراااأ ،وابحرااأ حرثاام ،ناادفّ دائام فااي اافرل فارض يااأني باارمن ابفاراك" .الح ةةاة" اااي
ا ااااتفال وعلااااء فاااي ن واحاااد .فابعملرّااام دورانرّااام .وفاااي ابياااابو احّااادل ياااا ّم ابكاااالع علاااى اباااـ
 ،Circumincessionواي ثلمم نع ي الابافاادل واباادويرال ،و تااء ابك رسام نحادّيوا عان ابفرريكاوريز
 ،périchorèseأد ابحرثاام ابدورانرّاام ،أو ابرّصاام ابدائريّاام ،تاارن احّااانرم .فاانن هللا "ح ةةاة" فهااو
ّ
وحن هللا المحبّةةة" فهااو الح ةةاةال .ث ا ّل أّ ااوع يفسااه ابم ااال بآلخاار برعماال ثمااا يشاااء ،فرح ا ّل
"محبّةةة".
ابواحد تدل الخر تدون نونّر ،وس ا اراء ،وس غرظ ،تل تفر من ّفل ث ّل طرف.
سر الثالوث األحةد .
ا
وأخررا ،بع ّل أّرأل وورأ بليابو اي ما يتارح احأل فاعل ردارول ( ّ
مكونم من نواأ ،وإبكارون ،وطاّم اائلم ن عل اإلبكاارون س ي فصال عان اب اواأ .الأل ااو
ّ
ابلرأ .إنّها ّ
اب واأ ،واستن او اإلبكارون ،وابرو او ابلاّم اباي نارت ابواحاد تاالخر .ي ائرّام ،أل واتان يعرشاان
ي غرر م فصل ،فال يلوأل أحداما في الخر .تل ّ
يظالن اي رن .وحدأ في اباماايز .وابالد
تاحاضان أزب ّ
د ،نل ابلاّم
ي عل الا ابوحدأ ممك م او كب ابياب اب امض ،نل ابامامم ابخفرفم ،الا ابهمس
ّ
ابسر ّ
ابموجودأ في ّلاق اسي ارن ،ابّااي نادعواما ثاي يعلاي ثا ّل م هماا كانا بآلخار .فاابرو ااو كاك ابالد
ي عال اسي اارن الخا َارين حاعا َارين وياالشااى فرهمااا ،واااو مااا نسا ّمر ابحااق ،ويمرنا احوسد .فاااحوسد
تمياتم ابرو  ،ي معون ويو ّحدون اب هود ويو ّجهواا.
أسئلة لواجب المجالسة
ما اي مصادر ابلاّم اباي ن علكما واحداا ،وثرف ن هالن م ها؟
د مد احوسد ع صر وحدأ تر كما؟
إبى أ ّ
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أسئلة للمشاركة في االجتماع
ص ابملرو  ،ما ابلد ثان اثاشافاا تاب سفم إبر  ،وال بدي مالحظات؟
في اب ّ
ثرف نعرش اباخلّي في حران ا ابفرارّم وفي ابترارات؟

8

أخويات عائالت مريم

اللقاء الثالث
ما العائلة اإلله ّة إلى العائلة البشر ّية
للصالة
ساات ِإسَّ
سا د َ ِ
َيرنِهاا بَر َ
واحادن وبَا أَعضاا نء ثَيرا َارأ وأ َ َّن أَعضاا َء اب َ َ
 12وثماا أ َ َّن اب َ َ
سا ِد ُثلَّهاا علاى ث َ
واحاداا ،أَيَهاوداا ُث َّاا أَع
واحداا ،فكلب َ ابمسره13 .فإِنَّ ا اعا َ َمدنا َجمرعاا في ُرو
ساداا ِ
ِ
سداا ِ
واحد ِب َكونَ َج َ
َج َ
َ
َ
َ
واح اداا ،تاال أعضااا نء
َاارت ا ِماان ُرو
عض اااوا ِ
س اد ُ ُ
ِ
عفر اداا أع أحا ا
يونااانِ ِرّرنَ ،
ارس اب َ َ
ارارا ،وش ِ
واحااد14 .فلَا َ
َ
َ
ساادال ،أفاُرااااا س ن َكا ُ
سااد؟
ثَيراارأ 15.فلَااو ّابَ ا ِ
ت ِّ
اون ِباالب ِماانَ اب َ َ
ابرج ا ُل البَسااتُ يَ اداا فمااا أنااا ِماانَ اب َ َ
َ
َ
سادال ،أفاُراااا س ن ُ
16وبَوّابَ ِ
ساد؟  17فلَاو ثاانَ
ت احُكُن البَستُ َ
َكاون ِبالب ِمانَ اب َ َ
عر ااا فماا أناا ِمانَ اب َ َ
ُ
َ
ُّ
َ
سامال؟ وبَاو ثاانَ ُثلا أكُنااا فاأينَ اب َّ
شا ّم؟  18وب ِك َّ
سا ِد ُثاال ِمانَ
عر ااا فاأينَ اب َّ
سدُ ُثلُّا َ
ان هللاَ َجعَا َل فاي اب َ َ
اب َ َ
اح َ
ساد؟  20وب ِك َّ
ضوا ِ
عضاء ثما شاء 19 .فلَو ثانَت ُثلُّها ُ
ِ
سا د َ
َيرارأ ن واب َ َ
واحداا فأَينَ اب َ َ
ع ا
ان احَعضاا َء ث َ
واحد 21 .فاال ن َساا َلر ُال ابعَ ُ
رن الس حا َجامَ تاي
ِ
أل ِب ِ ّ
ارن أ َن ن َتاو َل ِبلرَاد الس حا َجامَ تاي ِإبَرا ِ ال وس َّ
ابار ُ
لارجلَ ِ
عارورأ،
س ُ
سد اي ما ثانَ أَشادَّاا َ
ف احَعضاء في اب َ َ
ِإبَر ُكماال 22 .س تل ِإ َّن احَعضا َء ابَّاي نُح َ
ق أَععَ َ
ضاو ن َأَبَّ َمات
ص ِت َمزيد ِمنَ اباَّكريم 26 ]...[ .فإِكا ن َأَبَّ َم ُ
سفُها أ َ َخ َّ
سد اي ما نَ ُخ ُّ
ع ن
سها في اب َ َ
 23واباَّي نَح َ
ُ
ضو ُ َّرت معَ ائِ ُر احَعضاءّ 1( .ور . 26 ،23-12 12
ثر َع ُ
ع ن
َمعَ ائِ ُر احَعضاء ،و ِإكا أ ِ
الموضوع
عرن ابساتتَرن ابعائلم اإلبهرّم ،وف ناحدّ الن عن ابعائلم ابفشريّم.
تعد أن رأي ا في ابموعو َ
أن ا
من ابمهم أن نالحظ ّ
ثال من ابعائلارن نلتي ابضوء على احخر .
نقاط تشايه
ّ
إن ّأول شيء مشارك يمك ا مالحظا او أنّ س يوجد في ثلاا ابعائلارن َمن يمال شرعاا بلان .
ث ّل شيء او مل بلك ّل .ثل ما او البيال وما او الب ال يصفه ما او الب اال .واي ابفكرأ نفسها
اباي نأنر ا من ابعائلم اإلبهرّم بكي نعرشها ابعائلم ابفشريّم ،واي ّر ابشراثم في هللا.
ونتلم اباشات احخر اي اباابرم ثما ّ
أن استن (في ابيابو يالتّى كان ثلّها من الأل ،وأنّ س
ضا ابزو َجرن .فابرجل يالتّى كان من زوجا  ،وابمرأأ نالتّى كانها من
يكون شرعاا تدون  ،ثلب أي ا
ا
ا
شرطا بوجود الخرّ .
إن الا اباعلّ ابمافادل
مرنفلا تالخر ثما بو ثان
زوجها .وث ّل م هما يظ ّل
مسامر ودائم واء بد ابفشر أو بد احبوام .فعلاء الأل بالتن برس علا اء بحظرا جر في احزم م
ّ
ا
ّ
حاعرا ويحد حابرا .إن الالنال ابلد فر يوبد الوأنا ال وم أبدكال (مز. 7 2
اب اترأ ،تل حديا
ا
حاعرا .فال ي ق أن نتول البتد نزوجتُ م ل
ويُتال احمر نفس في ابزواج .إنّ برس ماعراا تل
ا
نازوجان؛ س شري اكا خر تل ابشري
نازوجان .وث ّل يوع أناما
 20أو  30عا اماال .س ،تل ابروع أناما
ّ
ّ
نفس ابلد اخاارا ث ّل م كما وعاادا على ابوفاء .علركما ابروع أن نخاارا تعضكما من جديد تابحمال
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وابزخم نفسرهما ابللَين عشامااما معاا في شهر ابعسل .فإن بم ن د ّدا يومرا ثلمم النعمال اباي ّلامااا في
حفل ابزواج ،فزواجكما مهد ّد تابموت! وإن بم ن ددا في ث ّل بحظم نتدمم ابلات ،فحفّكما يواج خلر
ابضمور.
التكامل ي ا الرجل والمرأة :متساويان ،لكنّهما مختل ان
ا اك جانق خر مشارك ترن ابعائلارن ابفشريّم واإلبهرّم ،واو اب رريّم واسخاالف .فاحأل او
ضا اي احع وبرست احأل؛ فهي ابمرأأ وبرست
احأل وبرس احع؛ واو ابرجل وبرس ابمرأأ .واح ّع أي ا
ابرجل .إنّهما مخالفان وبك ّهما ماساويان .وابمساواأ س ي ق أن نل ي اسخاالف ،وس يُفارض أن نتود
د شري على الخر .أ ّما إكا أردنا أن نخل احمور ونل ي
د نوع من اباعابي من جانق أ ّ
إبى أ ّ
اسخاالفات ،فهلا رلدّد إبى ثوار ّ .
إن إيديوبوجرّم اباساود نا اال اخاالف ابتلفَرن أو ابشري َكرن
ج سرا ،وتروبوجرا ونفسرا .على ابمرأأ أن نكون امرأأ ا تك ّل ما في ابكلمم من مع ى زوجم ،وأ ّع تك ّل
ا
رجال تك ّل ما في ابكلمم من مع ى أن يكون
ي .وثلب على ابرجل أن يكون
إمكانرّانها وح انها احموم ّ
أتاا وزو اجا مال ث ّل ما ياض ّم كب من رجوبم و للم ابترادأ.
نالحظ في حراأ ابعائلم ّ
ُفارض أن يُميّل ابرجل ّلق ابسللم،
أن دور ابوابدَين مخالف .فر َ
وابمرأأ ّلق اباأيرر .الا س يع ي أنّ س للم بلمرأأ وأنّ س نأيرر بلرجل .فابمسأبم اي إبحا على
ول إبى نوازن .تكلمات أخر  ،يمك ا أن نتول ّ
إن ابرجل او ابرأل
دور ث ّل م هما من أجل اباو ّ
ع ابتلق بن يوجد إنسان .وتاباابي فإ ّن
وابمرأأ اي ابتلق .فإكا ُّ ِلعَت ابرأل بن يوجد إنسان ،وإكا انا ُ ِز َ
د م هما يع ي ابموت! فابتضرّم س نكمن في اسخارار ترن ابرأل وابتلقّ ،
د،
حن ثلرهما عرور ّ
إب اء أ ّ
ي.
الا او اباكامل ابحترت ّ
أسئلة لواجب المجالسة
ما اي نتاط اباشات تر كما وترن ابعالّم أل – اتن في ابيابو ؟
ضا في واجق ابم ابسم.
يسالرال ابزوجان أن ي دّدا ابعهد بفعضهما تع ا
أسئلة للمشاركة في االجتماع
ابرجل او ابرأل وابمرأأ اي ابتلق .ما اي ابظروف اباي نخل خللالا في الا ابتاعدأ؟
ما اي وعوتاني في ّفول اخاالف الخرين خارج ابعائلم؟
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اللقاء الرايع
حب فريد وغ ر مشروط
ّ
للصالة
هللاُ َمحفَّم
َ
َ
ّاع هللاُ فر .
ّاع في هللا وأ َ
ّاع في اب َم َحفَّ ِم أ َ
ف َمن أ َ َ
ظ ِر ِإبَر ا أَن نَكونَ بَ ا ُّ
 17واثاِما ُل اب َمحفَّ ِم ِتاب َّ َ
كون او ثلب ن ُ
وع ابدَّي ونم فكما يَ ُ
َكون في الا
ابل َمأنر َمُ ِبرَ ِ
ابعابَم
ُ
ُ
َوف يَع اي اب ِعتااأل و َمان يَخَاف بام
َوف في اب َمحفَّم ت ِل اب َمحفَّم
ِ
ابكاملم ن َ في َ
ع ها ابخَوف ح َ َّن ابخ َ
 18س خ َ
ثامالا في اب َم َحفَّم.
يَ ُكن ِ
ُ
 19أ َ َّما ن ُ
ض أَخاا ثانَ
َحن فإِنَّ ا نُ ِحقّ حَنَّ أ َ َحفَّ ا َّف َل أَن نُ ِحفَّ ِ 20 .إكا ّا َل أ َ َحد ال ِإ ِنّي أ ِحقُّ هللاال واو يُف ِ ُ
ثا ِكتاا ح َ َّن ابَّلد س ي ُِحقُّ أَخاا واو يَراا س يَسا َلر ُال أَن ي ُِحقَّ هللاَ واو س يَراا ( 1يو . 20-16 4
الموضوع
يخفرنا ّانون اإليمان عن الاستن ابوحردال .وثلمم الوحردال أ ا رّم في ابحق .وا ا ي رر ّر هللا
ّر اإلنسان .فابعائلم اي ابمكان ابلد يكون فر ث ّل شخص فريداا وس تديل ب  .والا يع ي أنّ ي حرن
ضا
أغرق ا اك رير فارك ،ومكان خال على مائدأ ابلعاع؛ وفراك في ّلق َمن نرثاُهم .والا يع ي أي ا
ّ
أن ابوابد وابوابدأ ،أو ابزوج وابزوجم ي اظران عودني تفارك ابصفر .ومهما ثانت ابمسافات
حاعرا ومهما وس غ ى ع ّي.
واب راتات ،فأنا أتتى دائ اما
ا
ّ
إن ما يضفي مع اى إبى حران ا او أن يعرف ابشخص أ ّن فريد .وابحقّ ي عل ا نعرف كب .
ا
فلفلكما ميال ،برس ا اما على ّائمم ،أو وج اها ترن سف ابوجوا .إنّ او ،الفالنال ،ابمحاط تهابم من
ماعر  .او ابلد نرياا يكفر وي ضج طوال وات؛ او ،ابشديد احا ّمرّم في نظرثما .حرن نلافان ،أو
ناحرك أحشاؤثما .وحرن
ث اما نلافان إلحضارا من ابمدر م ،ونريا وجه و حشد من اباالمرل،
ّ
ّ
وحن وبدثما
عا ويلتي ت فس في أحضانكما.
ناتاطال نظرانكما ت ظران  ،يشر وجهكما ،فرأنركما مسر ا
ضا أن يُحق.
نال الا ابحقّ يسالرال او أي ا
د يحااج إبى شمس ابحقّ ثي
ي ترن خلرّارن .إنّ ثائن تشر ّ
اإلنسان برس نار م بتاء عرع ّ
ّ
ضا .بلب فإن ن شعم طفل اي
يزار .فابلفل س ياتفّل أال تروبوجرا ،تل نفسرا وإنسانرا وشخصرا أي ا
مسأبم طويلم احمد.
س يمكن أن ياواف اإلنسان مال كان  ،وس أن يكون وادّاا مال كان  ،إن بم ي ل حفا تال شروط.
نحن س نعي غابفاا أتعاد الا ابكلمم الحب .إنّها نع ي أنّ ا بس ا محفوترن ،في ابعائلم  -ثما في هللا-
ابلف وابدوران ثي يا ّم
حجل الا احمر أو كاك .نحن محفوتون تفساطم الحنّ ا نحنال .وس حاجم ب ا إبى ّ
ي بك ّل انشرا .
ّفوب ا .فابرترن تأنّ ي محفوأل او ابشرط اح ا ّ
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د س يع ي ابوجود مادّيا ،تل ابوجود إنسانرا .البرس تابخفز
ابعرش تاب سفم إبى ابكائن ابفشر ّ
ا
ّ
ا
وحدا يحرا اإلنسانال (ماىّ . 4 4د نتدّمان بلفلكما ُح رأ مريحم ويالجم ملرعم تابلعاع .إن بم ي ل
ي .ا اك أغ رّم إن لرزيّم من ابسار رّات نعفّر عن الا ابمع ى تشكل رائال
ابحقّ  ،نتص ما او أ ا ّ
” ،“You are nobody until somebody loves youأد الأنت بست أحداا إبى أن يحفّ أحدنال.
الحب اإلله ّي
سر
ّ
العائلة ّ
ّ
إن هللا يعفّر عن حفّ من خالل ابعائلم .والا ما ّابا احع نريزا اباي من ثابكونا “God has
” ،sent the family to be his loveأد البتد أر ل هللا ابعائلم باكون حفّ ال .ف حن نكاشف ابحقّ
ي في
ي من خالل ابحقّ ابفشر ّ
د ،أد من خالل ثائ ات من بحم ودع ،يكونوا ّر ابحقّ اإلبه ّ
اإلبه ّ
حران ا .ابعائلم متدّ م حنّها أ مى نعاترر حقّ هللا بك ّل شخص.
الحب الذم يسرم داخل األجواء اإلله ّة هو ن سه الذم يسرم
"...عل نا أن نؤكّد أنّ ت ّار
ّ
تمر ما خالل جسديهما ،وقلب هما،
في الزو َج ا في حم م ّة العالقة ي نهما .فالدينام ك ّة الثالوث ّة ّ
ّ
يمر
وأذرعهما ،وش اههما لتصل إلى منبعها .ح ا
ّ
يحب شخصان يعضهما يعضًا ،فإن هللا هو الذم ّ
ًّ
يمر هللا منهما ...األمر يبدو مدهشًا ،ولكاّ
ما خاللهما ...ح ا
ّ
يحب شخصان يعضهما يعضًا حقاّ ،
الحب يتبادل هللا مع ذاته .والكلمات والحركات الصادرة ما الزو َج ا
األمور تت ّم هكذا .ف ي حوار
ّ
هي كلمات هللا وحركاته.
ح ا يقدّم اآلخر ذاته لي ،فإنّه يقدّم هللا لي ،يوللني يه .فكما أنّ الكاها في الق ّداس ،ح ا
يقدّم لي القريان يقول" :جسد المس ح" ،كذلك ح ا يقدّم شريكي ذاته لي ،يقدّمني و .فبقدر ما
يحب شخصان يعضهما يعضًا
حب الزو َج ا لادقًا ،تكون هناك شراكة حق ق ّة مع هللا .ح ا
ّ
يكون ّ
الحب ،يحقّق وحدة الثالوث ،فإنّه يحقّق وحدة
يمر هللا منهما .وكما أ ّن الروح القدس ،روح
ّ
حقًّاّ ،
الزو َج ا أيضًا .إنّه يعبر ما خاللهما ل جعلهما جسدًا واحدًا وقلبًا واحدًا ورو ًحا واحدة ،إنّه رايطهما
الحب المقدَّس .
وعالقتهما( "...احأل ا رد توسد،
ّ
أسئلة لواجب المجالسة
د طريتم يفهم ي شري (أ حراني تأنّي فريد(أ في عر ر (ا ؟
تأ ّ
أسئلة للمشاركة في االجتماع
ما اي مكانم هللا في حفّكما ابزوجي؟
ثرف نم ه ث ّل وبد من أوسدك ابشعور تأنّ فريد ومتفول ثما او؟
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اللقاء الخامر
الحم م ّة والخصول ّة
للصالة
اام ِال و ُملا َتاى اب َّ
اوارع،
صالأ َ ّائمرنَ في اب َم ِ
ولَّراُم،فال ن َكونوا ثاب ُمرائرن،فإِنَّ ُهم ي ُِحفُّونَ اب َّ
ش ِ
 5و ِإكا َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ت فاد ُخل ُح َرنَا َ وأغ ِلا علَرا َ
ولر َ
ِبرَرا ُا ُم اب َّال .اب َح َّ أّو ُل ب ُكم ِإنَّهم أخَلوا أج َرام6 .أ َّما أن َ
ت ،فإِكا َ
َّ
توك ابَّلد يَر في اب ُخفرَ ِم يُ ازي 7 .و ِإكا والراُم فاال نُك ِ َّارروا
و ِّل ِإبى أَتر َ ابَّلد في اب ُخفرَم ،وأ َ َ
تاتَها و َ
َ
َ
َ
ُ
َ
شفَّهوا ِت ِهم ،ح َّن أتاا ُثم
ابوي َ ِ ِرّرن ،ف ُهم يَظ ُّونَ أنَّ ُهم ِإكا أثيَروا
األ ب ُهم8 .فال نا َ َ
ابكالع يُسا َ ُ
ابكالع َ
عفَيا ا ِمي َل َ
َ
َ
َ
َ
يَعلَ ُم ما نَحااجونَ ِإبَر ّف َل أن ن َسأبوا (ماى . 8-5 6
الموضوع
بتد نكلّم ا عن اباخلّي فاي ابياابو  ،وابراوع ا ر ماا ااو مخاابف .فابمحفّام ابمافادبام ،واسنفااا
وااا ّفاال سم ا .
علااى الخاار ،واباخلّااي ،س نل ااي اباعلّ ا  ،واااو مااا أ هاارا يسااوع فااي حران ا  ،خصو ا
ي يوح ّا ،ابالمرل ابحفرق ،يتاول ّ
واا أّصاى حادودا .وع اد
إن يساوع تلاغ تا ابحاقّ حر هاا بخا ّ
فاإلن رل ّ
معان احترص ،أو ع د مرنا ومريم ،عفّر عان حفّا بحسان ابضارافم (باو  49-36 7وابعلاور (ياو
 . 11-1 12بتد عاِ ابحمرمرّم اباا ّمم مال أتر  ،وثاان يخالاي تا دو اماا فاي ابصاالأ ،وماال كبا حاافظ
انصاهارا،
على خصوورّا  ،وعفّر عن مشرعا ابمخالفم الس نكن مشارعاي تال مشارعا ال .فابحاقّ بارس
ا
تل ياللّق مسافم.
حم م ّة وخصول ّة
من ابمهم أن نحافظ على حمرمرّم بلعائلم ،وفي الن نفس من ابمهم أن نحافظ على ابحراأ
وا ن اا تعضهم
ابخا ّ
وم بك ّل فرد من أفراد اح رأ .والا ياللّق من اب مرال احارا اما وانافا ااا وحر ا
ضا .ففدون كب رواج ابحقّ خلر اسنحالل وابف اء .فه اك من يعاتد تأنّ س ي ق أن يكون في
تع ا
ضا في إطار ابم زل
ابحراأ ابعائلرّم الخصوورّمال .والا خلأ! حنّ تتدر ما نتارأل من تعض ا تع ا
د ابحفا على حرمم ث ّل شخصّ .
إن ابشاعر ابفرلسوف خلرل جفران ،في ثاات
يصفه من ابضرور ّ
ّ
ّ
ابشهرر الالنبيال ،يل ّثد على أا ّمرّم ابحفا على مسافم ترن ابزو َجرن برامكن ثل م هما من أن يكون
كان  ،فرتول
حب أحدكما اآلخر،
" ...فل تخلل التئامكما فسحات؛ حتّى تت حا لرياح السماوات أن ترقص ي نكما .ل ّ
يحرا متدفّقًا ي ا شواطئ أرواحكما [ .]...غن ا وارقصا
الحب ق دًا ،يل اجعال
ولكا ال تجعال ما
ّ
ً
وامرحا معًا ،ولكا ل خ ُل ك ٌل إلى شأنه؛ فإ ّن أوتار الق ثارة مشدودة على افتراق ،وإن خ قت جم عًا
يلحا واحد .ول هب ك ّل منكما قلبه لرف قه ،لكا دون أن يستأثر يه ،ف ِل َ ِد الح اة وحدها أن تسع
قلب كما .ولتنهضا متكافلَ ا ،لكا دون أن تتاللقا؛ فإنّ أعمدة المعبد على ان صال تقوم ،والسنديان
والسرو ال ينمو يعضهما في ظ ّل يعض.
13

أخويات عائالت مريم
سد في أمور و ررأ وتسرلم ...ا
ّ
ميال أن نتول الوفا ابخررال،
إن احاراع الخر غابفاا ما يا ّ
ي ع د الخر،
المساء ابخررال ،الإكا محتال،
الشكراال ،ال فال ...وأي ا
ا
ضا أن نشرر إبى ما او إي ات ّ
وني ي علر  ،ونُتَدِّر ما بدي من خصال ،ونحارع حران ابشخصرّم وشلون وممالكان  ،ونعا ي تاحشراء
نخص اب مرال ...فاحاراع احشراء من احاراع أوحاتها .ومن ابلفرعي أن يكون بك ّل
ص أو
ّ
اباي نخ ّ
ي وس أحد بدي ابمفاا غررا ،أو أن نكون بدي خزانم اي خزانا  ،أو
فرد في ابعائلم درج ابشخص ّ
وم ت وس يح ّ ححد أن يحشر أنف فرها.
مكاق او مكاف  ،وشلون خا ّ
وبكي يسالرال ابفرد أن يف ي شخصرّم مساتلّم علر أن ي ّمي ّدرأ على اسنعزال ،ابلد يميّل
ابلري ابممرّز بلوبوج إبى عم ابلات .من يسالرال أن يف ي كان من ابداخل يسالرال ان يعرش مال
الخرين دون أن يلوأل فرهم .فابتدرأ على أن ن عزل مال كوان ا اي شر ن
ي بلحراأ ابمشارثم.
ط أ ا ٌّ
بلب نل ّه عائالت مريم على ابصالأ .إنّها برست فريضم ،تل فارأ عزبم مال ابلات تحضور هللا.
ّ
إن فكرأ ابعزبم مرنفلم تفكرأ الابعم ال .فابعزبم نسمه ب ا تابدخول إبى أغوار كوان ا ،واثاشاف
أنفس ا وشخصرّا ا ابحترترّم .والا اسثاشاف يساعدنا في ابوّت نفس على اثاشاف هللا في ّدل أّدال
حمرمرّا ا .فابعزبم وابصالأ أمر واحد ،وابعزبم واخافار هللا أمر واحد ،وابعزبم واثاشاف ابلات أمر
واحد.
ضا أن نسهر على حمرمرّم ابعائلم وندافال ع ها .فمفتدار ما ن فاه ابعائلم على
من ابضرورد أي ا
وم تها .فابم زل ابمفاو على
احودّاء وابمعارف ،علرها أن ن ل أتواتها باحافظ على أوّات خا ّ
عرعما بالنهرار وابستوط .وأّول في ابخ ّ نفس الي ق أن ن شر غسرل ا ابو َ
مصراعر يكون ُ
د حال من
داخل ابعائلم ،س خارجهاال .فه اك أشراء يمك ا ّوبها ترن اب دران احرتعم ،وس ي ق تأ ّ
فابسريّم اي من احمور ابضروريّم بلمحافظم على بُحمم ابعائلم .س
اححوال أن ن ُ شر في ابخارج.
ّ
يح ّ بكم أن نفوحوا تأمور حرانكم ابعائلرّم في ابصابونات أو اب وادد أو ع د اب رران أو في مكان
ابعمل.
أسئلة لواجب المجالسة
د مد أّفل أو أرفض أن يكون بشري حراني خصوورّا ؟
إبى أ ّ
أسئلة للمشاركة في االجتماع
ص؟
ما ابلد أخافرا ،أو س أخافرا ،في والني انلالّاا م ّما ورد في اب ّ
ّرّم احاراع ،أو عدع احاراع خصوورّم أوسدك .ال من فائدأ أن يكون بهم خصوورّم؟ ماا ابالد
نخشاا؟
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اللقاء السادس
الحضور لآلخر
للصالة
س ا ِ ّخري ،
 7فتااا َل ابا َّارألّ ال ِإنّااي ّااد َرأَيااتُ ملَبَّامَ َ
شااعفي ابَّاالد ِت ِمصاار ،و َا ِامعتُ ُ
س افَ ِ
ق ُم َ
واارا َخ ت َ
رض ِإبااى أَرض َ
ط ِرّفاام
ع ِلماتُ تآسَ ِما  8 ،ف زَ باتُ ح َ ُ ن ِتالَا ِمان أَياادد ِ
ابمصا ِار ِيّرن وأُوا ِعدَا ِماان االا اح َ ِ
و َ
ّ
َ
َ
وابح ِيراارنَ واح ِمااور ِيّرنَ وابفَا ِار ِ ّز ِيّرنَ
اان ابك عااانِرّرنَ
ِ
وا ِ ااعمِ ،إبااى أرض ن َادُر بَفَ اا ا َحلرف اا ا و َ
ع َ
س االاِ ،إبااى َمكا ِ
ُّ
َّ
َ
لم ابلد َلَ َمهم ِتا
واب ُح ّ ِو ِيّرنَ وابرَفو ِ ِرّرن 9 .والن ُا َوكا ُ
ورا ُخ تَ ي ِإ رائر َل ّد تَلَ َغ ِإبَ َّ
ي ،وَّد َرأيتُ ابظ َ
َ
شاااعفي تَ اااي إ ااارائر َل مااان ِمصااارال.
اارج َ
ِ
ابمصا ُّ
ااريون 10 .فاااالن ،اِك َااااق! أُر ِ ااالُ َ ِإباااى فِر َ
عاااون .أخا ِ
ُ
َ
َ
َ
خر َج ت ي ِإ ارائر َل مان ِمصار؟ال ّ 12اال الأناا
َق ِإبى فِر َ
 11فتا َل مو ى هلل ال َمن أنا َحاَّى أكا َ
عون وأ ِ
جت اب َّ
أَ ُ
عق ِمن ِمصر ،ن َعفُدونَ هللاَ على الا
خر َ
ش َ
ثون معَ َ  ،والا عالممن ب َ على أ َ ِنّي أَنا أَر َلا ُ َ ِإكا أ َ َ
اب َ فَلال.
الموضوع
ضا .وحرن أراد هللا أن
من ابسمات اح ا رّم في ابيابو حضور احّانرم ابدائم بفعضهم تع ا
يكشف بمو ى عن ا م ّال ب الأنا اوال ،أد أنا ابكائن ،ابحاعر دو اما وأتداا .وحرن أراد يسوع أن
وابضراء.
ابسراء
حاعرا في
يودّع نالمرلا ،طمأنهم وّال أثون معكم حاّى انتضاء ابدار .أثون
ّ
ّ
ا
ضا .فابرو ابتدل اليكون معكم دو اماال .بلب
وبم
يكاف تهلا ،تل ّال إ ّن احّانرم ابياليم حاعرأ أي ا
ِ
ا
يتول ابتدّيس أوغسلر ول في اعارافان  ،حرن يصف فارأ عراع  ،اباي نصفها خلأ تأنّها فارأ
حاعرا ،وث تُ أنا غائفااال.
غراأل هللا عن جران ا الثان هللا
ا
يترم ابكااأل ابمتدّل عالّم ويرتم ترن ابم زل وابعائلم ،ففي ابل م ابعرترّم نساخدع ثلمم الترتال
بلدسبم إبى مف ى ابم زل وإبى اح رأ اباي نعرش فر (الا ابشخص من ترت فالن  .حرن ّال هللا
ا
نسال .فابم زل برس م ّرد
بداود ال أت ي ب تراااال ( 2وم  ، 27 7ثان يتصد أنّ وف يعلر
جدران وأيا تل تشر وام ابّلين يم حون ابمكان رو احا .والا ياللّق نوعرّم حضور مامرّز .ف حن
نسالرال أن نكون في ابم زل دون أن نكون حاعرين فر حتا .وابفلسفم نضال نضادا ترن أن الأثون
حاعراال!
موجودااال وأن الأثون
ا
ّ
إن ابعفور من ابوجود اب سدد إبى ابحضور ابروحي اإلنساني ابفعلي ياللّق مسررأ شخصرّم
ن ُ فرنا على ابخروج من كوان ا ب فاه على الخر ونص ي إبر وناعاطف مع ّ .د يكون ابوابدان
موجودان في ابفرت جسديا ،بك ّهما غائفان ّلفاا ورو احا .إنّها من أا ّم مشكالت ابحراأ ابعائلرّم .يمك كم
ي أو ابموتايل ،وغائفرن
أن نكونوا جابسرن على أريكم مريحم وم مسرن في مااتعم ترنامج نلرفزيون ّ
نما اما عن احوسد ابّلين يريدون أن يخفروثم ع ّما حد معهم في ابمدر م التاتا ،تاتا!ال  -النعم ،ماكا
نريد؟ال  -الأنعرف ما حد بي ابروع مال زمرلي مرر؟ال – تعدين تعدين يا حفرفي ...أس نر أنّي
مش ول النال ...وير لون بواجفان ودرا ا  ،معافرين أنّهم ّاموا تواجفهم طابما وفّروا ب احثل
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بم؟ ّ
حن الا ابم زل
وابشرأل وابسكن وابسرير ابمريه واب رفم اب ظرفم ...بك ّ محف وحزينَ .
ابمفروِ وابمزيّن وابم ّم يفاتد إبى ابحضور .فابحاجم احعظم بد ابلفل اي أن ي د َمن يص ي
إبر  .إن بم نص وا إبى طفلكم واو و رر ،س ن داشوا إكا أاملكم في مرااتا حرن نسعوا إبى اباحدّ
مع باوعرا  .بتد فات احوان بف اء جسور اباواول مع .
ا اك أاابي يتوبون البس ا نحن غرر ابحاعرين تل أوسدنا .إنّهم في اب ادد أو مال احودّاء أو
م ش لرن تأجهازأ اباواول –  Face Book, I Padأو غررااال .الا ح ج .فابعائلم مسلوبرّم
جماعرّم ،وابك ّل مع رّون تواجق ابحضور ابص ار وابكفار ،ابوابدَين واحت اء .وعلى ابوابدَين أن
يفادعا أوّاناا بركونوا معاا.
وجفم ابلعاع ميالا ،علر ا جعلها احافابرّم من حرن إبى خر ،س في ابم ا فات واحعراد وحسق،
حضورا حول مائدأ
تل في يوع اإلجازأ ،واء ثان اب معم أو اححد؟ ففي الا ابروع نفرض على ابك ّل
ا
جمرلم ،م ّ
لاأ تمفرِ سئ  ،مال أطفا ممرّزأ وأثواأل جمرلم ،وتاّم ورد في ابم اصف ...ث ّل الا
يش ّكل جز اءا من الابلتولال اباي أ ّثد على أا ّمرّاها الابيعلقال في روايم الاألم ر الصغ رال ،فكان يتول
الستدّ من ابلتولال ،نعم ،ابلتول مه ّمم ،والا ما فهما ابك رسم وااا ّمت ت ترعاياها بلرارجرم
وم.
وبالحافال في تعض احعراد ابخا ّ
رتّما ي ق أن نتول تعض ابكلمات عن ابو ائل ابات رّم ابحدييم ثابكمفرونر وابموتايل ...الا
ّ
نحلم ابعالّم تابتريفرن .ف كون معاا ج فاا إبى ج ق حول
سن اباواول مال ابفعردين ،بك ّها ّد
و ائل نُح ّ
ابمائدأ ،أو في ابصابون ،أو في ابملعم ،وث ّل واحد تعرد وات عوئرّم عن الخر .هذ األدوات قد
ي ورف
تد ّمر العائلة إن لم توضع يعض القواعد الستعمالها .علر ا أن ناعلّم نخصرص وّت م ّ ان ّ
ضا .فحراأ ابعائلم أا ّم تكيرر من أخفار ابفرسفوك ،أو خر ر ابم في
نكون فر حاعرين بفعض ا تع ا
ابوانسآأل!
أسئلة لواجب المجالسة
ضا في ابفرت ،وال من و ائل باحسر ؟
ما او نتررمكم بلحضور بفعضكم تع ا
أسئلة للمشاركة في االجتماع
حر أو عفد بو ائل اباواول؟
د مد أشعر تأنّي ّ
إبى أ ّ
يتول ابفاتا فرنسرس في ابتدّال ،يتول ابكاان ب رفال ّلوت اا إباى ابعلاى ،س ب رفاال موتايالن اا إباى
ابعلى .فابرألّ حاعر ،وس يلر أن نال ّهى ع تما او أدنى م  .ما نعلرتكم على الا؟
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اللقاء السايع
الحب تخلّي وانسالخ
ّ
للصالة
 57وتَر َما ُام ائرونّ ،ا َل بَ َر ُج نل في َّ
ابلري الأَنفَعُا َ حرا ُ ن َمضايال 58 .فتاا َل بَا يساوع
وج َرأ و ِب ُ
ماء أَوثاراا ،وأ َ َّما ُ
ض ُال علَر ِ َرأ َ ال 59 .وّا َل
س ِ
رور اب َّ
ال ِإ َّن ِبليَّعا ِب ِ
رس بَ ما يَ َ
ق أَ ِ
ل ِ
اإلنسان فلَ َ
اتن ِ
َ
َ
مضا َ َ
ع اب َمااونى يَاادفِ ونَ
ل َخاار الاِنفَع ااي!ال فتااال ال ِإياالَن بااي أَن أ َ ِ
اي أ َّوسا فَ اأدفِنَ أتاايال60 .فتااا َل بَاا الدَ ِ
امض وتَ ّ
ت هللاال61 .وّا َل بَ خَر الأَنفَعُ َ يا رألّ  ،وب ِك ِن ائلَن بي أ َ َّوسا أَن
شِر ت َملَكو ِ
َموناام .وأ َ َّما أ َ َ
نت فَ ِ
اباوراء،
ضا ُال يَادَا علاى ِ
أ ُ َو ِدّ َ
ع أَا َل تَراايال62 .فتاا َل بَا يساوع الماا ِمان أ َ َحاد يَ َ
ابمحارا  ،يُا َّم يَلا َ ِفاتُ ِإباى َ
ت هللاال.
يَصلُ ُه ِب َملَكو ِ
الموضوع
وف يفدو الا ابموعوع يعاثس نما اما ما رأي اا في ابمواعرال ابساتتم .بك ّ ي درج في را
ي الإ ّن هللا أحقّ ابعابم ،حاّى إنّ جاد تات ابوحرد ثي س يهل ث ّل
حراأ ابيابو  .يتول ب ا يوح ّا اإلن رل ّ
َمن يلمن ت  ،تل نكون ب ابحراأ احتديّمال (يو . 16 3
ابحقّ يض ّحي .نحن نعرف الا نما اما .وبكن ترن أن نعرف ونعرش فار وا ال .بلب نعود إبى
ّوأ من أجل نضحرم س تد ّ م ها .فأطفاب ا برسوا ملكرّم ب ا .إنّهم أت اء هللا ،وبهم
ابيابو ب ال م
ّ
دعونهم اباي ي ق أن نحارمها .أطفاب ا ابص ار ام مع ا ونحت ث ف ا .وحرن يكفرون ،س نالحظ كب ،
ويفدأوا تمحاوبم ابلرران وحدام ،ونفدأ تم عهم ،فا شق ابصراعات .الا او حال ث ّل عائلم .إنّ ّدَ نر
مفر م .
س ّ
لل واالنسالخ
ما ي ا التأ ّ
ي وابهويّم ،نفدو ابتدرأ
تتدر ما اس اترار في مكان ما رثرزأ أ ا رّم سثاساأل اباوازن اب فس ّ
مو ونو رال ابتلق والفا  .فابلفل ابلد في رحم أ ّم ويشعر تاحمان وابدفء،
على نرث عرورأ بل ّ
ش ابمريه برفدأ في مواجهم ابعابم.
بن يوبد ما بم يتفل نرك الا ابعُ ّ
وما إن ي ااز ابلفل عافم ابوسدأ ،ياوجق علر اجاراز ابعافم ابيانرم ،أس واي مرحلم ابفلاع ،ي ّم
علر أن يواج ابمرحلم ابيابيم ،واي دخول ابمدر م ،مال ما ناللّف من نرك ابمكان ابلد ثان فر
مل ُمدبّل .فرر نفس ف أأ في و غريق ومخالف ،واو فر طفل ترن ثيررين ،وياساءل أين
وابدني؟ أين وابدد؟ أين إخوني وأخواني؟ وتعد فارأ ابمدر م واب امعم ،ياو ّجق على ابشاألّ خوض
م ال ابعمل .ي ّم م امرأ ابزواج ،أو فكرأ ابه رأ أو اباكريس ...ث ّل الا ابعافات ن فر ابشاألّ على
مو واسنفاا ونو رال احفا .
اب ّ
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ّ
إن حراأ اإلنسان ن مو من خالل لسلم من اسنازاعات ...في حرن أنّ يَمرل نلتائرا إبى اباوّّف
واس اترار وابرثود ...تما في كب من خلر اباح ّ ر وابضمور .ففتدر ما أبحح ا في مواعرع ا
ول مرحلم س غ ى ع ها سثاساأل ابهويّم.
ابساتتم على أا ّمرّم اس اترار ،نل ّه ا ا على خلورن  .فاباأ ّ
وبكن في مرحلم نابرم ي ق اباخلّي واسنفاا واسنلال ثي س نصرر عفرداا بماعر ا وعادان ا .علر ا
أن ناعلّم ثرف نارك ونرحل ون سلَ.
يفدأ ناريَ ابخالص في ابكااأل ابمتدّل ترحرل واّاالع الأنرك تلدك ،وعائلا وترت أتر ،
واكاق إبى ابفلد اباي أري ال (ن  . 1 12إنّها دعوأ إبى ابا ّول وحراأ ابارحال .فع دما وول إتراارم
ا
ّ
طويال،
وبكن الا بم يحد  ،فاس اترار بم يدع
أخررا مرحلم اس اترار.
إبى فلسلرنّ ،ن أنّ تلغ
ا
وااجر نسل إبى مصر ،و ّل فرها غريفاا وفي حابم عفوديّم بمدّأ أرتعم ّرون .ي ّم جاء مو ى برتالع
ويعردا إبى أرض ابمرعاد .ي ّم حد أن عفد ابشعق بهم غريفم ،فسمه هللا تابسفي إبى تاتل .وتعد
مرأ أخر إبى إ رائرل ،حاّى ُ
ط ِرد َ م ها نهائرا في ابعاع  135مرالديّم.
عشرات ابس رن عاد ابشعق ّ
ول وابا لّر واحمان ،يعفّر ابرحرل عن اسّاالع واسنسالخ واب في.
فإكا ثانت احرض نرمز إبى اباأ ّ
ّ
إن عرد ابمرالد او عرد طفل بم يوبد في م زب  ،وس حاّى في م زل خر ،وس في ف د  ،فكلّها
ّ
مكاظم .تل وبد في إحد ابم اور اباي نأود إبرها ابحروانات .نعم ،بم يشأ ابمسره أن يعرف ابفرت
حرن و ِبدَ .فم ل بحظم ابحفل ت  ،ثانت أوبى ابحرثات اباي أوحى تها إبى أ ّم اي نرك ابفرت
الفخرجت مريم مسرعما من ابم زلال (بو !39 1وإك أراد يسوع أن يوبد ،اناظر حاى يكون يو ف
ومريم في فر ،وتمفرداما ،وفي ابلري  ،وفي ابمساء .وتعد عدّأ أيّاع عصرفم ،ال رعودوا إبى
ي وأ ّم واارأل إبى
اب اورأ
ّ
برساترا في م زبهم؟ س ،فتد ثان ثالع ابمالك واع احا الّم خل ابصف ّ
عا من
مصر...ال (ماى . 13 2و رعرش يسوع وات من طفوبا في ابمه ر ،...ي ّم رخافر نو ا
رعرش ياليرن م حراأ ا أ ريّم حترترّم مال مريم ويو ف اب ار ،حراأ
اس اترار في اب اورأ ،حر
ابدفء اباي نحدّي ا ع ها في ابمواعرال ابساتتم ...البتد كن تر اال (يو. 14 1
ا
نرحاس خر ونرك ترا نهائرا برلاق إبى احردن ،يم إبى ابصحراء ،فمدن
وفي ّن ابياليرن ،تدأ
جواسا على ابلرّات ،الفلم يكن ب ح ر
وّر فلسلرن و وريا وفر رترّم ...وثان طوال يال
وات ّ
يس د علر رأ ال (بو . 58 9س ش ّ في أنّ اخافر من حرن لخر دفء م زل تعض احودّاء ميل
تلرل وبعازر ،وبك ّ ثان م ّرد مرور عاتر .ي ّم حانت الابساعمال .فعاِ برلا احخررأ ابمأ اويّم في
تساان ابزياون – تعد ابلرابي ابكيررأ اباي ّضااا في ابعراء ّ -فل أن يموت وحرداا على وخرأ
نعصف تها ابريا ...
وأ ّما ترا في اب اورأ ،مكان طفوبا  ،س ش ّ في أنّ ترال ب رتاء م ل أن نرث  .فمن الن
صم اتن اإلنسان و ِبدَ في ابخالء ومات في
وواعداا بن يكون ب م زل على احرض .الا اي ّ ّ
ابخالء .فهل أراد تلب أن يدين ابفرت؟
ّ
مو وباو رال ابتلق وانفااح على ابعابم.
إن الا اباأرجه ترن اباأ ّ
ول واسنسالخ او شرط بل ّ
وا ا يكاشف اإلنسان أنّ ما من م زل او م زب  ،وس من تلد او تلدا ،وس من وطن او وط  ،وس
من مكان او ترا  ...وفي ث ّل مكان يشعر تأنّ في ترا  .والا ما ّاب ثانق الالرسالة إلى ديوج ن تال
وم تهم ]...[ ،ث ّل م هم يترم في
احول عن ابمسرحرّرن ال ...س يسكن ابمسرحرّون مدناا خا ّ
في ابترن ّ
د تتعم في ابدنرا غريفم بهم]...[ .
د تتعم غريفم اي وطن بهم ،وأ ّ
وط  ،وبكن ثعاتر فرل ]...[ .أ ّ
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يتضون حرانهم على احرض وبك ّهم مواط و ابسماء ]...[.ابرو ابخابدأ نترم في خرمم فانرم .ثلب
دال( .ابر ابم إبى ديوجرت  . 8 6-1 5فم زب ا او
يخرّم ابمسرحرّون في ابفاني تاناظار ابخلد ابسماو ّ
احرض ثلّها ،وتلدنا او ابعابم تأ را ،وعائلا ا اي ابفشريّم جمعاء.
د مكان .ثلّ ا
خاا اما ،من انسالخ إبى انسالخ ،يلول تي احمر إبى أن أجد كاني في تراي في أ ّ
مدعوون إبى الا ابخفرأ ،وعلر ا أن ن تلها إبى أوسدنا .على ابك ائس أن ن ّ
ظم بنوسد رحالت مراتم
ّ
حجل الا ابهدف ابمحدّد ،أد إخراج السء ابص ار ابمدبّلرن من ترعاهم ابمريحم ،بمساعدنهم على
د ابلد سيزال يرتلهم تآتائهم وأ ّمهانهم .ي ق إطالّهم بركاشفوا أماثن م هوبم.
ّلال ابحفل ابسر ّ
فابم امرأ اي طري بل مو.
وأخررا ،يمك ا ابتول ّ
ول واسنسالخ او أ لوأل حراأ ومسررأ روحرّم.
إن الا اباأرجه ترن اباأ ّ
ا
ي بردخل عابم ا
بتد خرج ا من هللا وإبى هللا نعود؛ نما اما ثما خرج استن من عابم ابيابو ابالزم ّ
ي ،ويعود إبر وّد اولحف ا مع  .ف َمن ّفِ َل اسنسالخ ،نال اب صرق احفضل .و َمن بم يتفل ،
ابزم ّ
ّ
وا اكان س اترارا ،دألّ اباكلس في أوواب  ،وابعفونم في حران .
ي
علر ا أن نكون ّادرين على حمل م زب ا مع ا أي ما كاف ا .تهلا ابلريتم ّ
نحول ابشكل ابخارج ّ
بلمفاني إبى ت رم داخلرّم يمك ها أن ن ر ا عن ث ّل أنواع ابم ازل ابح اريّم.
د ترعم خارجرّم مهما ثانت،
الا ابف رم اي اويّا ا ابداخلرّم ابعمرتم .ع دما س نعامد اويا ا على أ ّ
ّ
ابحريّم .ثلب اإليمان وابحترتم وابحقّ ناخلى دائ اما كانرّاها .وا ا،
فهلا يع ي أنّ ا وول ا إبى كروأ
ّ
نل ّثد على ّ
أن ابحراأ ابروحرّم نكمن في عدع اس اترار ،وعدع اسعاتاد تأنّ ا في يوع من احيّاع وول ا.
نحن ُح ّ اج ومسافرون ،دائ اما على الابلري ال ،ورتّما الا اي ر ابم اإلن رل اح ا رّم!
أسئلة لواجب المجالسة
د مد أّفل إي اترا ،س راع اخا ،انسالخ احوسد ع ّي؟
إبى أ ّ
أسئلة للمشاركة في االجتماع
أشااارك مااال احخويّاام خفاارأ ابصااراع مااال احوسد تاارن ابافعرّاام ب ااا وابسااعي إبااى اس اااتالبرّم .ااال
ّ
يال؟ ثرف؟
ناض ّمن نرتراي حوسدد
الخلم انسحاأل ندري ّ
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لقاء في زما الم الد
سد ذروة الحب
التج ّ
للصالة
دء بَد هللا3 .تِ ثاانَ ُثا ُّل
او هللا2 .ثانَ في ابفَ ِ
في ابفَ ِ
دء ثانَ اب َك ِل َمم واب َك ِل َممُ ثانَ بَد هللا واب َك ِل َممُ َ
ُّ
ُ
ُّ
َّ
ُ
ُ
شر في ابظلمات
شَيء وتِدونِ ما ثانَ شَي نء ِم َّما ثان4 .فر ِ ثانَ ِ
نور اب ال 5واب ُ
ت اب َحراأ واب َحراأ ُ
ور يَ ِ
ُّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
درث
ُلم اونَ
ابظلُمات11 ]...[ .جا َء إِبى تَراِ  .فما ّفِل أال تَراِ 12 .أ َّماا ابالينَ ّفِلاوا واا ُم ابالينَ ي ِ
وبَم ن ُ ِ
تِا ِم فتَد َم َّك َهم أَن يَصرروا أَت ا َء هللا 13ف ُه ُم ابَّلينَ س ِمن دَع وس ِمن َرغفَا ِم بَحام وس ِمان َرغفَا ِم َر ُجال
تل ِمنَ هللاِ ُو ِبدوا14 .واب َك ِل َممُ
أل ستان َوحراد ِملالُ ا
س َكنَ تَر َ ا فرأَي ا َم دَا َم دا ا ِمان بَاد ُِن ال ِ
وار تَشَرا ا ف َ
َ
اب ِّع َممُ واب َح ّ (يو . 14-11 ،2-1 1
الموضوع
سد وابفداء يرنفلان انلالّاا م ّما حد ناريخرااّ .
س ش ّ في ّ
بكان ابك رسام وجادت فاي ثا ّل
أن ابا ّ
ّ
ُ
م همااا ّرماام مساااتلّم ،فاعافرنهمااا ا َّارين س اارا واح اداا ،فااي حاارن باام نعافَاار أحاادا أخاار ثااابا لي
ارارا تال أحاداياا بهاا ّرماهاا ومعانرهاا .ثراف نفهام االا؟ اوف نعارض تعادَين
وابصاعود وابع صارأ أ
ا
ابكرال ،ويساعدانا على عرش الا ابزمن تمشاعر أخر .
بلا ّ
سد ي خرطان في مواعرع ا في الا ّ
سد هو اكتمال الحب
التج ّ
ضااا ،ابواحااد يسااكن فااي تلااد فتراار وس يسااالرال م ادرن ا
صاارن يحفّااان تعضااهما تع ا
فل اخرّاال شخ َ
ّ
ي ويسالرال ابا تل .ما ااي ابخلاوأ
ح فاأل عدّأ (ديون ،حظر فر ،إبَ والخر ّ
حر يعرش في تلد غ ّ
ّ
اباااي ي ااق عملهااا برصاال ابحااقّ إبااى كرون ا أد ابلتاااء؟ فابحااقّ س يكاماال إس تابلتاااء .ويصااعق علر ااا
نصدي ّ
ضاا تشادّأ ،وس يلاتراان .بالب ّرال «ابفعاد جفااء» .إكاا ،ومان أجال
أن اي َرن يحفّاان تعضاهما تع ا
ووول ابحقّ إبى كرون  ،رتوع ابلرف الخر ابتادر على ابسافر ،وياأني إباى ابمحفاوأل ابعااجز عان
سد.
ابسفر ،يح ّل مشكالن ويأخلا إبى ابفلد احفضل .الا ما حد في ابا ّ
احول ،ث ّل أّ وع ياو ّج تا امرار إبى الخر ،اي
فابحرثم ابيابويرّم اباي كثرنااا في ابموعوع ّ
نفسااها تاارن ابخلرتاام وابخاااب خرج اا ماان هللا وإبااى هللا نعااود .ااالا مااا يتوب ا ابت ادّيس أغساالر ول فااي
اعارافان «خلتا ا ب ياا رألّ  ،وّلف اا بان يرناا إسّ فرا » .وتسافق ابخلرعام ّ
نعللات االا ابحرثام .هللا
ّ
وبكان اإلنساان مترّاد وس يساالرال ابالااأل بلتااء
يااتال جلت بإلنسان «تحفال ابمحفّام وابرأفام» (اوشاال
هللا .وإك س يسالرال اإلنسان أن يأني إبى هللا بركامل ّر ابحاق ،أناى هللا ت فسا  .وإك ر ناا عااجزين عان
حررنا ودعانا ب افع إبى حر يترم.
ي مع تسفق ّرود ابخلرعمّ ،
ابمض ّ
باالب يتااول ّااانون اإليمااان «حجل ااا وحجاال خالوا ا ،ناازل ماان ابسااماء» .فااي ااالا ابعفااارأ واو
ةب ي ة ا هللا
علااف جواريّاام ثمااا يتااول ابكاردي ااال وابااار ثا اافر .حجل ااا ،أم ألجةةل اكتمةةال سة ّةر الحة ّ
ّ
سااد ثساار ابترااود (حجاال خالو ا ا .
واإلنسةةان .وحر ا
إن اإلنسااان ثااان مترّ اداا ،نض ا ّمن مشااروع ابا ّ
ي يل ّه علاى ناحرام (حجل اا حارن يااكلّم علاى اباأبّا «واار هللا إنسااناا برصارر اإلنساان
فابالاوت ابشرّ ّ
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سااد
ي يل ا ّه أثياار علااى ناحراام ابخااالص ،ويتااول «ن ّ
إب اهااا» (أي ا اارول اإل ااك در ّ
د  .ابالاااوت اب رت ا ّ
َ
سااد يسااوع برُص الق» .واناف ا ابفانركاااني
ابمسااره برخلّص ا ا» ،متوباام وااارت فااي احّااوال ابشااائعم «ن ّ
ابياني إبى الا فتال «ثلممُ هللا ،اإلنسان ابكامل ،ابلد ت ثل شيء ُث ّ ِون ،وار جسداا بكاي يخلّاص ثا ّل
اب ااال وي مااال ث ا ّل شاايء» (ابك رساام فااي عااابم ابرااوع . 45 ،نالحااظ ّ
أن ابم مااال يعااارف تابفااار تاارن
حجل ا ،وحجل خالو ا ،بك ّ ي عل حجل خالو ا ّأوسا .ما رأيكم ،اال نرنااحون إباى االا ابارنراق أع
إبى نرنرق ّانون اإليمان؟
التألّه
ي اخاصاارا ابت ادّيس أي ا اارول تعفااارأ «وااار هللا إنساااناا برصاارر اإلنسااان
اباأبّا اااو نعفراار تااائ ّ
ي ثا ّل إنساان يشاعر تداخلا تااو إباى ابمللا س يعارف
إب اها» .ي لل مفدأ اباأبّ من مفدأ أناروتوبوج ّ
إنسان يشةعر يةأنّ الح ةاة التةي يع شةها أضة ق وأدنةى مةا
ّرا ،وس من أين أناا ،وس ثرف يحتّت  .ك ّل
ٍ
الح اة التي يستحقّها .ث ّل إنسان ياو إبى ابخلود فرحاول تشاّى ابو ائل أن يدوع كثارا علاى احرض.
الا اباو إبى ابمللا  ،وابشاموبرّم ،وابخلاود ياأني م ّماا نسا ّمر «واورأ هللا فر اا» .فماا يااو إبرا ااو
وفات إبهرّم موجودأ ع د هللا وحدا .وبكن ارهاات أن ياام ّكن مان نحترتهاا تلانا ! فا حن نصالدع دو اماا
ت ادار ابمحدوديّام محدوديّام ّادران ا ،محادوديّا ا داخال ابمسااحم وابازمن ،ومحدوديّام ا وات حران ااا.
ّ
وبكن نحترتها مساحرل.
ابرغفم موجودأ،
من أين أناى جادار ابمحدوديّام االا ؟ يتاول اإليماان إنّا أناى مان ابخلرعام .فتاد خلا هللا اإلنساان
ّادرا على اباواول مع وابفتاء تترت  ،خلت حارا ياماّاال تاإرادأ حارأ .وتهالا اإلرادأ يساالرال اإلنساان
ا
ّ
أن يخاااار موّع ا فااي أن يكااون مااال هللا أو خار اج اا ع ا  .بكاان اإلنسااان اخاااار أن يفاعااد عاان هللا ،وتهاالا
استاعاد فتد «توولم اباو ّج » إبى هللا ،وغاص في يتافات مشافعم تاحنانرّام وابكفريااء .تاخاصاار ،نااا،
وانتلال عن اب فال ابلد يم ح اب عمم ثي ياشفّ يومرا تاهلل.
سد أعلانا هللا نموك اجا بما ي ق على اإلنسان أن يكون تحسق ابلفرعم اباي ُخ ِل َ تموجفهاا.
تابا ّ
فابمسره او ابميال ،ابكاابوك ،ابلد ي ق أن نتادد ت وتحران اب ماعرّم في ابيابو  .وأثيار مان كبا ،
تابمسره ن ال اب عمم بكي نتادد ت  ،حنّ ا س نسالرال اسّاداء تاسعاماد علاى ّواناا ابشخصارّم .فاباأبّا س
يع ي كوتان ابلفرعم اإلنسانرّم واخافاءاا ،تل يع ي نحتر الا اإلنسانرّم وتلوغهاا إباى اادفها ابالد مان
أجل خلتها هللا .يتول ابتديس يوح ّا ابدمشتي «تاب عمم يصرر اإلنسان ما او ابمسره تابلفرعم».
اباأبّا اااو ناارمرم بللفرعاام اإلنسااانرّم اباااي ااتلت تمشاارعاها ابحا ّارأ .باالب  ،ثمااا يتااول ِميوديااول
برحوبها ،تال أناى برُعراد االا ابلفرعام إباى حاباهاا
ت ابمسره بر رّر ابلفرعم اإلنسانرّم أو
احُوبمفي «بم يأ ِ
ّ
ّفل ابستوط ،أد إبى عدع ابموت» (ابخلود .
ب ا فهم اباأبّا نضاارأل علر ا ماايالا اات شااخص فااي نهاار جااارف ،ووااار ياخ افّ تاارن احمااواج،
س تصخور أو ش ررات في و اب هر ثي س يهل  .بك ّ
ّل عابتاا .عفياا نتول ب من تعرد افعل
ويام ّ
د إبااى اب هاار ،وطلااق ماان
ثاالا ،وافعاال ثاالا ،فهااو يفاتاار إبااى ابخفاارأ وابتا ّاوأ .وف ااأأا ،ناازل شااخص ّااو ّ
صام
ابشخص اب ار أن يام ّ
س ت  ،وّاوع ابموج مع  ،وأعادا إبى ابمكان ابلد ت م  .االا ااي ابت ّ
تفساطم.
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أسئلة لواجب المجالسة
ساد ،ويترأااا بشاريك فااي
يادون ثا ّل واحاد واالأ مان وحاي معاااني ابا ّ
تعاد ّاراءأ ابموعاوعّ ،
واجق ابم ابسم؟
أسئلة للمشاركة في االجتماع أشارك مال احخويّم تما بفت انافااي في أفكار ابموعوع ،وما بام
أفهم  ،ونساؤسني.
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