Sunnuntai 14.02.2021- Markus 10: 32-45. Jumalan rakkauden uhritie.

ع اْل َم ِسي ِح .ومرحبا بكم إخوتي في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل
ِن ْع َم ٌة َل ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
الر ِب َي ُسو َ
مرقس ،االصحاح العاشر واآليات  32الى  .45النص طويل ،فانتبهوا الى القراءة االن باسم ربنا يسوع المسيح:
ِ
وَكانوا ِفي َّ
اع ِدين ِإَلى أ ِ
ِ
الط ِر ِ
َخ َذ
يما ُه ْم َي ْت َب ُعو َنَ ،ك ُانوا َي َخاُفو َنَ .فأ َ
َ ُ
ص َ
ُ
يم َوَيتََق َّد ُم ُه ْم َي ُسوعُ؛ َوَك ُانوا َيتَ َحي َُّرو َنَ .وف َ
يق َ
ُورَشل َ
اال ْثني ع َشر وابتَدأَ يُقول َلهم ع َّما سيحد ُث َله :ها نحن ص ِ
ان يسَّلم ِإَلى رؤس ِ
ِ
اع ُدو َن ِإَلى أ ِ
ِ ِ
اء
ُ
ََُ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ََ ُْ ُ َ َ ْ ُ َ
يم َو ْاب ُن اإل ْن َس ُ َ ُ
ُورَشل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ُه َوِفي اْل َي ْو ِم
ون ُه َوَي ْتُفُلو َن َعَل ْيه َوَيْقُتُل َ
ون ُه ِإَلى األ َُم ِم َف َي ْه َأزُو َن ِبه َوَي ْجلِ ُد َ
اْل َك َه َنة َواْل َكتََبة َفَي ْح ُك ُمو َن َعَل ْيه ِباْل َم ْوت َوُي َسلِ ُم َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
طَل ْب َناَ .ف َسأََل ُه َماَ :ما َذا
َن تَْف َع َل َل َنا ُك َّل َما َ
وحَّنا ْابَنا َزْبدي َقائَل ْي ِنَ :يا ُم َعلِ ُمُ ،ن ِر ُ
يد أ ْ
وب َوُي َ
ومَ .وتََق َّد َم ِإَل ْيه َي ْعُق ُ
الثالث َيُق ُ
ِ
ان أَن أَ ْفعل َل ُكما؟ َفَقاالَ َله أ ِ
ِِ
ِ
َن َنجلِس و ِ
ال َل ُه َما َي ُسوعُ:
احٌد َع ْن َيمين َك َو َ
ُ ْ
اآلخ ُر َع ْن َي َس ِار َك في َم ْجد َكَ .فَق َ
َعط َنا أ ْ ْ َ َ
تُِر َيد ِ ْ َ َ َ
ِ
َشربها أَنا وأَن تَص َ ِ ِ ِ ِ َِّ
ان أَن تَ ْشربا اْل َكأ َِّ
طلُ َب ِ
َل ْستُ َما تَ ْعَل َم ِ
طِب ُغ ِب َها
ان َما تَ ْ
َص َ
يع ِ ْ َ َ
َ
ان .أَتَ ْستَط َ
طب َغا بالص ْب َغة التي أ ْ
ْس التي أ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ
ِ
ِ ِ َِّ
ِ
طِب ُغ ِب َها أ ََنا
ال َل ُه َما َي ُسوعُ :أ َّ
َص َ
ْس َّالِتي أ ْ
َما اْل َكأ ُ
يعَ .فَق َ
أ ََنا؟ َفَقاالَ َل ُهَ :ن ْستَط ُ
َش َرُب َها أ ََنا َفتَ ْش َرَبان َها َوَبالص ْب َغة التي أ ْ
َما اْلجُلوس عن ي ِم ِيني وعن يس ِاري َفَليس ِلي أَن أُع ِطيه إالَّ ِلَّل ِذين أ ِ
ط ِب َغ ِ
ُع َّد َل ُه ْمَ .وَل َّما َس ِم َع اْل َع َش َرةُ ْابتََدأُوا
صَ
َ
ْ ْ َُ
انَ .وأ َّ ُ ُ َ ْ َ
َْ
تَ ْ
َ َْ ََ
ظون ِمن أَج ِل يعُقوب ويوحَّناَ .فدعاهم يسوع وَقال َلهم :أَنتُم تَعَلمون أ َّ َّ ِ
ون ُه ْم
َ َ ُْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُ َ
ود َ
اء األ َُم ِم َي ُس ُ
َن الذ َ
َي ْغتَا ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ين ُي ْح َس ُبو َن ُرَؤ َس َ
يكم .بل من أَراد أَن ي ِ
ِ
َوأ َّ
يك ْم َع ِظيماً َي ُكو ُن َل ُك ْم َخ ِادماً َو َم ْن
اء ُه ْم َيتَ َسَّل ُ
َن ُع َ
ص َير ِف ُ
طو َن َعَل ْي ِه ْمَ ،فالَ َي ُكو ُن َه َك َذا ف ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ظ َم َ
ان أَيضاً َلم يأ ِ
أَراد أَن ي ِ
َن ْاب َن ِ
يك ْم أ ََّوالً َي ُكو ُن لِْل َج ِمي ِع َع ْبداً أل َّ
ْت لِ ُي ْخ َد َم َب ْل لِ َي ْخ ِد َم َولِ َي ْب ِذ َل َنْف َس ُه ِف ْدَي ًة َع ْن
ص َير ِف ُ
اإل ْن َس ِ ْ
ْ َ
ََ ْ َ
َكِث ِ
ين.
ير َ
هذه كلمة هللا
يسوع في الطريق الى أورشليم وهو عالم بما كان ينتظره من آالم والموت على الصليب في المدينة العظيمة كما

كان مكتوب عنه في شريعة موسى واألنبياء .وتالميذه يمشون وراءه َوهم حائرين وخائفين .سمعوا كالمه العجيب
وشاهدوا سلطانه على الشياطين اللي كانت تخاف منه؛ وشافوا كيف شفى المرضى ورد البصر للعمي والصحة

للمشلولين وهدأ العاصفة في البحر ومشى على الماء وأقام الموتى ومع هذا كانوا خائفين .ما هو السبب؟ هل
مما سيح ُد ُث ليسوع في أ ِ
يم كما أخبرهم به؟ أم خائفين مما سيحدث لهم من اليهود بسبب يسوع الذين تبعوه
ََ ْ
ُ
ُورَشل َ
كل االيام؟ أم أنهم كانوا حائرين وخائفين أنهم ما يشوفوا يسوع بعد؟
أكيد أن الحياة بدون يسوع المسيح الحبيب هي مرة وبال معنى وال هدف .فكر .لو يسوع ما جاء من هللا الى

العالم ،لكان الظالم قد غطى البشرية أجمع وألكلوا بعضهم البعض بسبب دياناتهم .الرب يسوع قال للجميع ،كما
ور لِتَ ِ
النور ِ
الن ِ
الن ِ
ص ُيروا أ َْب َناء ُّ
آم ُنوا ِب ُّ
ور .ويوحنا التلميذ أضاف :تَ َكَّل َم َي ُسوعُ ِب َه َذا
نقراه في إنجيل يوحناَ :ما َد َام َل ُك ُم ُّ ُ
َ
اختَ ـَفى َع ْن العالم .لكن يسوع ترك لهم كالمه وأرسل الروح القدس لتالميذه ولكل الذين
اختَ ـَفى َع ْن ُه ْم .و ْ
ضى َو ْ
ثُ َّم َم َ
يؤمنون بإسمه وأعطنا كلمته الحية التي هي روح وحياة ،نور وحكمة ،فيها ضمان ووعد الحياة األبدية.

والتالميذ معه حائرين وخائفين .ومن ال يخاف وهو ما يعرف ما يقدر يحدث؟ كلنا نخاف .اليوم نخاف من
جائحة كورونا .وهناك من يخاف من الطرد .أو من فقد عمل أو عدم وجود عمل .كلنا نخاف على أوردنا.

األسباب عديدة .والخوف هو طبيعي .أما األمر الغير الطبيعي فهو أن يحبس الشخص نفسه في أفكار سلبية
أن ال شيء يقدر يتغير في حياته وهو يتأسف كل وقت .والرب يسوع أكد لتالميذه ولنا أيضا أنه معنا كل األيام
ظنا .داود
ام َح ِاف ُ
الى إنتهاء الزمانَ .فْل َنسلك بنعمة هللا أبينا في خطوات يسوع راعينا االمين الذي الَ َي ْن َع ُس َوالَ َيَن ُ
الملك والنبي سبح هللا قائال :حين ُقْل ُت َق ْد َزَّل ْت َق َد ِمي ،رحمتُ ـك يا ر ُّب تَعض ُدِنيِ .ع ْن َد َك ْثرِة همو ِمي ِفي َد ِ
اخلِي،
ََْ َ َ َ ْ ُ
َ ُُ
تَ ْع ِزَياتُ َك ُتَل ِذ ُذ َنْف ِسي .آمين .الرب حي وهو قريب من كل الذين يدعونه بصدق.
َّ ِ ِ
لما قال يسوع لتالميذه أن رؤس ِ
اء اْل َك َه َن ِة واْل َكتََب ِة واألمم س َي ْح ُكمو َن َعَل ْي ِه ِباْلم ْو ِت وَيْق ُتُل َ ِ
وم،
َ َ
َ
ُ
ََُ
ون ُه َوفي اْل َي ْو ِم الثالث َيُق ُ
يعقوب وأخوه يوحنا مسكوا الفرصة .يسوع يقوم؟ فما يقدر يكون بعد هذا إال الملك في إسرائيل .فهذه فرصة أن
يرشحوا نفوسهم للمناصب العليا .فطلبوا أن يكونوا وزراء .طلب عادي موش كثير ،بس وزير .وطلبوا يسوع يفعل
لهم حسب طلبهم .مثلنا .كثيرون يطلبون البركات اإللهية لهم أوال؟ ويركضوا للمقاعد األولى ويحبوا يكونوا هم

أفضل من اآلخرين؟ تعلمنا هذا من الدين؛ وتعلمنا المنافسة في المدارس والمعلمون أيدوها .واالنسان كبر في
هذه الطبيعة الخاطئة .واالسوء هو أن هذا األسلوب هو موجود حتى بين االخوة المؤمنين .الحسد والغيرة ،الرياء
والتحزب والنميمة والكذب.

لكن االنجيل يبشرنا أنه ،إذا كان أحد في المسيح ،فهو خليقة جديدة ،إن األشياء القديمة قد زالت وها كل شيء

قد صار جديدا وكل شيء هو من عند هللا الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح ثم سلمنا خدمة هذه المصالحة .الرب
الر َّب ِإَل َه َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َك َو ِم ْن ُك ِل َنْف ِس َك َو ِم ْن ُك ِل
يسوع لخص كل شريعة هللا واالنبياء في وصيتين وهي :تُ ِح ُّب َّ
صَّيةُ األُوَلى .وثَ ِانيةٌ ِم ْثلُها ِهي :تُ ِح ُّب َق ِريبك َكنْف ِسكَ .ليس و ِ
ِف ْك ِرك و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتك .ه ِذِه ِهي اْلو ِ
ظ َم
َع َ
صَّيةٌ أ ْ
َ َ ْ
ُخ َرى أ ْ
َ َ َ
َ َ
ََ َ َ َْ َ
َ َ
َ َ
ِم ْن َهاتَ ْي ِن .نعم .وال الدين يقدر يعلم هذه الوصية.
يسوع تكلم على قيامته من الموت والتالميذ ما فهموا .حتى بعد قيامته من الموت ما فهموا وال عرفوه .يقول متى
ِ
ض ُه ْم َش ُّكوا .ولوقا يقول لنا أن يسوع كان في الطريق مع تلميذين ،في
في إنجيلهَ :وَل َّما َأرَْوهُ َس َج ُدوا َل ُه َوَلك َّن َب ْع َ
اليوم األول إلنتصاره على الموت .فسأله أحد االثنين اسمه َكْليوباس :هل أ َْن َت متَ َغ ِرب وح َدك ِفي أ ِ
يم َوَل ْم
ُ ٌ َْ َ
ْ ُُ ُ َ ُ َْ
ُ
ُورَشل َ
تَعَل ِم األُم َِّ
ِ
يها ِفي َه ِذِه األَيَّامِ؟ ما عرفوه حتى عرف نفسه لهم .وهذا الذي كان يقول الرب لما كان
ْ
ُ َ
ور التي َح َدثَ ْت ف َ
االبن ِإالَّ اآلب والَ أَحٌد يع ِرف اآلب ِإالَّ
معهم .جاء في إنجيل متى ،االصحاح  .11قال يسوعَ :ليس أَحٌد يع ِر ِ
ف َْ
ُ َ َ َْ ُ
ْ َ َ َْ ُ
َ
ِ
ِ
َن ُي ْعلِ َن َل ُه .ونحن نصلي أن نعرف الرب يسوع من كل قلوبنا ونحبه ونعرفه لآلخرين.
اال ْب ُن َو َم ْن أ ََرَاد اال ْب ُن أ ْ
في بعض االحوال ما نعرف كيف نصلي .نطلب أشياء ليست في إرادة هللا أبينا .فنصلي بشكل روتيني .بينما
ِ
طُلبونه ِحينما تُ ُّ
صُّلو َن
صلو َن َفآم ُنوا أ ْ
َن تََناُلوهُ َف َي ُكو َن َل ُك ْمَ .و َمتَى َوَقْفتُ ْم تُ َ
الرب يسوع أكد لنا في االنجيلُ :ك ُّل َما تَ ْ ُ َ ُ َ َ َ

السماو ِ
اغ ِفروا ِإن َكان َل ُكم عَلى أَحٍد َشيء لِ َكي ي ْغ ِفر َل ُكم أَيضاً أَب ُ َّ ِ ِ
ات َزالَِّت ُك ْم .الغفران والمصالحة
َف ْ ُ ْ َ ْ َ
ٌْ ْ َ َ ْ ْ
ُ
َ
وك ُم الذي في َّ َ َ
باسم يسوع ولمجد يسوع ولفرح االخوة والسالم .هذا ما يرديه هللا أبونا أوال .التلميذ والرسول يعقوب الذي طلب ان
يجلس هو وأخوه يوحنا في مملكة يسوع كتب هو نفسه سنين من بعد يقول :تُخ ِ
اص ُمو َن َوتُ َح ِارُبو َن َوَل ْستُ ْم تَ ْمَتلِ ُكو َن
َ
طلُُبو َن َرِدياً لِ َكي تُ ـ ْن ـ ِف ـُقوا ِفي َل َّذ ِات ُك ْم.
ْخ ُذو َن ألََّن ُك ْم تَ ْ
طلُ ُبو َن .تَ ْ
ألََّن ُك ْم الَ تَ ْ
طلُ ُبو َن َوَل ْستُ ْم تَأ ُ
ْ
ويوحنا أخوه كتب بدوره بروح يسوع أيضا يقولَ :كتَ ْب ُت َه َذا ِإَل ْي ُكم أ َْنتُم اْلم ْؤ ِمِن َ ِ
اس ِم ْاب ِن هللاِ لِ َكي تَ ْعَل ُموا أ َّ
َن َل ُك ْم
ين ب ْ
ْ ُ ُ
ْ
حياة أَب ِدَّي ًة ،ولِ َكي تُؤ ِمنوا ِباس ِم اب ِن هللاِ وه ِذِه ِهي ِ
طَل ْبَنا َش ْيئاً َح َس َب َم ِش َيئِت ِه َي ْس َم ُع َل َنا.
الثَقةُ َّالِتي َل َنا ِع ْن َدهُ :أََّن ُه ِإ ْن َ
ََ
َ ْ ْ ُ ْ ْ
ََ ً َ
َ
َن َلنا ِ
الطْلب ِ
اها ِم ْن ُه .آمين .االنجيل يبشرنا أن الرب
ات َّالِتي َ
َوِإ ْن ُكَّنا َن ْعَل ُم أََّن ُه َم ْه َما َ
طَل ْبَنا َي ْس َم ُع َل َناَ ،ن ْعَل ُم أ َّ َ
طَل ْب َن َ
َ

قريب من كل الذين يدعونه بصدق .الرب علمنا نصلي ونطلب أن يتقدس إسم هللا االب وأن يأتي ملكوت هللا

اآلب وأن تكون مشيئة هللا اآلب كما في السماء كذلك على األرض .ويسوع إبن هللا يدعونا أن نصلي بإسمه النه

قال :الى االن لم تطلبوا شيء بإسمي ،اطلبوا تنالوا ليكون فرحكم كامال.

ِ
وس َع ْن
يع .ثم قال لهمَ :وأ َّ
َما اْل ُجلُ ُ
ويسوع سألهم هل يستطيعان أن يشرب الكأس الذي يشربه هو؟ َفَقاالَ َل ُهَ :ن ْستَط ُ
اري َفَليس لِي أَن أُع ِطيه إالَّ لَِّل ِذ ِ
ِِ
صي ِن الذين صَلبوهم معه و ِ
ِ
احداً
َ
ْ ْ َُ
ين أُع َّد َل ُه ْم .وهل كان يشير الى الل َّ ْ
َ ُ
َيميني َو َع ْن َي َس ِ ْ َ
ََُ َ
ِ ِِ
اره؟ يقول مرقس في هذا الصدد :فتم ال ِكتاب الق ِائل :وأُح ِ
آخ َر َع ْن َيس ِِ
صي َم َع أَثَ َم ٍة .وأما ذكره الكأس،
َع ْن َيمينه َو َ
َ
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ
ِ
السي ِ
ِ
ف؛ ويوحنا أخو
ير ُ
ود ُس اْل َمل ُك الشرير ِب َّ ْ
أشار الرب يسوع أنهم سيشربون كأس الشهادة له .يعقوب ،قــتله ه ُ
طمس ِمن أ ِ ِ ِ ِ
ِ
َِّ
ِ
ع اْل َم ِسي ِح .الكأس.
َج ِل َش َه َادة َي ُسو َ
َجل َكل َمة هللا َو ِم ْن أ ْ
يعقوب مات في المنفى في اْل َج ِز َيرِة التي تُْد َعى َب ْ ُ َ ْ ْ
الر ِب َكأْساً َو َخ ْم ُرَها ُم ْختَ ِم َرةٌ.
في العهد القديم يشير الى غضب هللا والدينونة كما جاء في سفر المزاميرِ :في َي ِد َّ
ضي ْانه ِ
ض .وفي سفر النبي إشعياءِ :ا ْنه ِ
َش َر ِار األ َْر ِ
ضي،
آلنةٌ َش َراباً َم ْم ُزوجاً َو ُه َو َي ْس ُك ُب ِم ْن َهاَ .ي ْش َرُب ُه ُك ُّل أ ْ
َم َ
َ
َ
ُقو ِمي َيا أُورَشلِيم َّالِتي َش ِرْب ِت ِم ْن َي ِد َّ ِ
ضِب ِه.
ْس َغ َ
الرب َكأ َ
ُ ُ
وربنا يسوع المسيح ذكر الكأس وآشر به الى آالمه وموته هو البار من أجل الخطاة المستحقين غضب هللا
الر َّب يسو ِ َّ ِ َِّ
ِ ِ
طى
َع َ
يما ُه ْم َيأ ُ
ْكلُو َن ،يسوع وتالميذه ،أ َ
القدوسَ ُ َ َّ .
َخ َذ اْل ُخ ْب َز َوَب َار َك َوَك َّس َر َوأ ْ
ع في اللْيَلة التي أ ُْسل َمَ ،وف َ
ِ
ِ
اش َرُبوا ِم ْن َها ُكُّل ُك ْم أل َّ
َن َه َذا ُه َو
َع َ
اه ْم َق ِائالًْ :
الُ :خ ُذوا ُكُلواَ ،ه َذا ُه َو َج َسديَ .وأ َ
ْس َو َش َك َر َوأ ْ
ط ُ
َخ َذ اْل َكأ َ
التَّالَمي َذ َوَق َ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
َج ِل َكِث ِ
ط َايا .وكان الرب يسوع المسيح إبن هللا في الرهبة
ين لِ َم ْغ ِف َرِة اْل َخ َ
ير َ
َدمي الذي لْل َع ْهد اْل َجديد الذي ُي ْسَف ُك م ْن أ ْ
ِ ِ ِِ
ْس َوَل ِك ْن لِ َي ُك ْن الَ َما
اآلب ُك ُّل َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
طاعٌ َل َك َفأَج ْز َعني َهذه اْل َكأ َ
الَ :يا أ ََبا ُ
والكآبة وصلى الى هللا أبيه َوَق َ
يد أ َْن َت.
يد أ ََنا َب ْل َما تُِر ُ
أ ُِر ُ
ص ِ ِ
ِ
ِ
ض
يسوع شرب كأس غضب هللا نيابة عنا .ونحن نقول بشكر هلل أبيناَّ :
يب ق ْس َمتي َوَكأْسي .أ َْن َت َقاِب ُ
الر ُّب َن ُ
ُق ْرَعِتي .المزمور  .16والرب يسوع المسيح انتصر على الموت وعلى من له سلطة الموت ،أي إبليس ،وانتصر
على العالم النه لم يخطئ أبدا .إنه حي وهو أعطانا ليس روح اْلَف َش ِل ،بل روح اْلُقَّوِة واْلمحب ِ
َّة َو ُّ
ص ِح .مع هذا،
َْ ُ َ
ُ َ
َ ََ
الن ْ

هل نزيد نعيش في الخوف ،أم نقوم وننظر الى ربنا يسوع المسيح ونسير بإبتهاج في طريقه الحقيقي والحي
الممتد أمامنا متطلعين دائما إلى مخلصنا رائد إيماننا ومكمله؟
طو َن َعَل ْي ِه ْم .مفهوم .الحكام والدينيون
اء ُه ْم َيتَ َسَّل ُ
ون ُه ْم َو ُع َ
ود َ
اء األ َُم ِم َي ُس ُ
ظ َم َ
وقال يسوع لتالميذه ولنا أيضاُ :رَؤ َس َ
يكثروا الكالم وهم شاطرين في الوعود .يغيرون القوانين للبقاء في السلطة والحكم ويستعملون حتى الرصاص.
العالم كله يعيش في الظالم والعنف والكذب .السلطان الدينيين والسياسيين يكذبوا على الناس ويسيطروا عليهم
يك ْم .إبن هللا الذي له كل
بالفرائض والتهديد حبا للسلطة والمال .الرب يسوع يقول لنا أيضاَ :فالَ َي ُكو ُن َه َك َذا ِف ُ
السلطان في السماء وعلى األرض هو يدينهم ودينونة هللا تنزل في الواقع على كل الذين يرفضون الطاعة ليسوع.
ِ
ِ
ِحب ِ
ال َخ ِطيَِّت ِه ُي ْم َس ُك.
ير تَأ ُ
ام ُه َوب َ
صدق الصالحين ُيـ َيـسـر طريقهم ،واألشرار بشرهم يسقطون .الش ِر ُ
ْخ ُذهُ آثَ ُ
يكم ع ِظيماً ي ُكو ُن َل ُكم خ ِادماً ومن أَراد أَن ي ِ
ويسوع علم النجاح الحقيقي :من أَرَاد أ ِ ِ
يك ْم أ ََّوالً َي ُكو ُن
ص َير ِف ُ
ْ َ
َْ َ ْ
َن َيص َير ف ُ ْ َ
ََْ ََ ْ َ
َ
ان أَيضاً َلم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
ْت لِ ُي ْخ َدم َب ْل لِ َي ْخ ِدم َولِ َي ْب ِذ َل َنْف َس ُه ِف ْدَي ًة َع ْن َكِث ِ
لِْل َج ِمي ِع َع ْبداً أل َّ
ين .االيمان باهلل االحد
ير َ
اإل ْن َس ِ ْ
ْ َ
َ
َ
هو مرتبط بقيامة يسوع من بين األموات في اليوم الثالث بعد صلبه والعيش حسب كلمته كما جاءتنا في الكتاب

المقدس .في خدمة اآلخرين .ال منافسة وال غيرة وال حسد في حياة المسيحي .بل التواضع والسالم والمحبة كما

أحبنا هو وبذل نفسه عنا .يسوع قدم حياته فدية من أجلنا نحن الخطاة .أخذ خطايانا عليه وأعطانا بره .الرسول
بولس كتب لنا بالروح القدس يقول :وكما في النهار ،لنسلك سلوكا الئقا :ال في العربدة والسكر وال في الفحشاء
الشهو ِ
ِ
يح والَ تَصَن ُعوا تَ ْدِبي اًر لِْل َجس ِد أل ْ ِ َّ
ات .ونحن
واإلباحية وال في النزاع والحسد وإنما اْل َب ُسوا َّ
الر َّب َي ُسو َ
ع اْل َمس َ َ ْ
َجل َ َ
َ
نصلي :يا رب ،إليك التجأت فال تدعني أخيب مدى الدهر ،بعدلك نجني ،أدر أذنك نحوي وأنقذني سريعا .آمين
ٍ ِ
باسم يسوع المسيح الحي .آمين .اَ ِلنعمةُ مع ج ِمي ِع َّال ِذين ي ِحبُّو َن ربََّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َُ َ َ َ
َ ُ
َْ ََ َ

