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١ـ ليش عم تفّتشو عالَحي بين الموتا؟  

كان �ل�صبت ْنَتها، وبّل�ش �ل�صو يطلع َع يوم �حَلد. مرمي �ملجدلّيي ومرمي �لتاين، ر�حو َع �لقرب َت ي�صتفقدوه. وفجئا، �صار زلز�ل عظيم. ِل �أن مالك 
�لرب ِنِزل من �ل�صما، دحرج �حلجر وقَعد عليه. كانت َهيئتو متل �لربق وْتيابو متل �لّتلج. �حلّر��ش ْنرعبو ِمنُّو، و�صارو متل �ملوتا. و�ملالك قال 
َلب. ي�صوع مّنو هون، قام متل َم قال. ْتعو �صوفو �ملطرح �لّلي كان حمطوط فيه. للن�صو�ن: �إنتو ما تخافو، �أنا بعرف �إّنكن َعم تفت�صو عن ي�صوع �لّلي ْن�صَ

)متى ٢٨ : ١-٦(

فات املوت َع العامل لأّنو اآدم ك�شر ال�شداقة مع اهلل، يّلي هوّي احلياة. ب�س ي�شوع، اإبن الآب دخل باملوت كرمال ال�شركة مع الآب والب�شر. هوّي 
�شار بيموت م�س متل اآدم – يّلي مات لأّنو ْنف�شل عن احلياة -  ب�س ُحبًّا، دخل َع اجلحيم َل يالقي اآدم يّلي مات ويّلي الآب بّدو ياه ي�شهر من 
و  مو من املوت ودّخلو َع َملَكوتو. الّن�شوان راحو َع القرب ب�س املالك قلُّن: »َمنُّ قربو. ومبا اإّنو الآب هّوي احلياة والإبن ب�شركة مع الآب، الآب قوَّ
هون« من هّلق ورايح امل�شيح بعي�س اأبعد من املوت، بالّنور، بالفرح مبلء احلّب واحلياة. ومن َهون بفي�س ب�شكل دامي بعاملنا هيدي احلياة وهيدا 

الّنور َل كّل يّلي بي�شتقبلوون.





٢. َع الطريق 

ويومتا بالز�ت، كان يف ْتَنني مننُ ر�يحني َع �صيعا ْبعيدي عن �أور�صليم �صي �صبع �أميال )�صاعَتني َم�صي ( �إ�صما عّماو�ش. وكانو عم يت�صارعو حول يّلي 
ن. ب�ش يف �صي ما َخاّل عيَننينُ يعرفوه. و�َصَئلنُن: عن �صو  ن، و�صار مي�صي معنُ �صار. بهالوقت، وكانو بعدن عم يت�صارعو ويحّللو، ي�صوع ْبز�تو قّرب َل حدُّ
ن حزين. َقلُّن ي�صوع: يا قليلني �لفهم وبطيئني �الميان ِبّلي قالوه �الأنبيا، ما كان الزم �إّنو �مل�صيح يعاين �الآالم،  عم تت�صارعو �إنتو وما�صيني؟ ِوقفو وجُّ

د؟ و�صار يف�ّصْرلنُن يّلي ْنحكا عّنو هّوي بكل �لكتب �ملقّد�صي من مو�صى َل باقي �الإنبيا. حّتا يتَمجَّ
)لو ٢٤: ١٣-١٧ . ٢٥-٢٧(

بنف�س اليوم، الأّول من الأ�شبوع، ملّا الن�شوان و�شلتلن ب�شارة املاليكة اإّنو الرب قام، ْتنني من الر�شل تركو اأور�شليم، وم�شيو �شوب �شيعا اإٍ�شما 
عّماو�س، وكانو كتري خمبوطني من ال�شي الّلي �شار، وعم يحكو باإنفعال بني بع�شن عن ال�شي موت ي�شوع على ال�شليب وخطورة الأحداث 
َع الطريق. ملّا ي�شوع �شاأُلن عن �شو عم يحكو، بيْحكو وهّني  اإّنو امل�شيح نف�شو قّرب منُّ وم�شي معن  يّلي �شارت. وهّني وما�شيني ما انتبهو 
ا، املَّيت والقامي، ب�س  متفاجئني: كيف ممكن يكون جاهل هيدا الغريب، عن كّل �شي بعدو �شاير باأور�شليم؟ هْل م�شافر هو امل�شيح �شخ�شيًّ

عيوُنن ما كانو قادرين يعرفو.
م�شوار الّر�شل الْتنني هّوي كمان م�شوارنا: نحنا من اآِمن بي�شوع ومنعرف اإّنو هّوي برافقنا بحياتنا، ب�س اأوقات بدنا ياه اإّنو ي�شري ين�شاف اأكرت 
�شوّي. كيف فينا نتعّرف َع ح�شور ي�شوع القامي بيناتنا؟ َل هل �شبب الإجنيل بيخرّبنا هل خربّيي. ي�شوع هوّي وما�شي مُعن بّل�س يفرجُيون 
كيف الكتب بتحكي عّنو وعن ْل �شي يّلي �شار باأور�شليم. ي�شوع القامي هوّي باحلقيقة املفتاح يّلي بيفتحلنا باب كّل الكتاب املقّد�س. وحدو 
امل�شيح بينّور الإن�شان من جّواتو، وبيخّلي يكت�شف وّج اهلل احلقيقي. اهلل يّلي بيعطي حالو كليًّا للب�شر. الإن�شان َل وحدو ما كان قادر يفهم كيف 
اهلل ال�شابط الكّل هوّي حّب عم يعطي زاتو! وحدو امل�شيح هّوي الّلي بيقدر يفتحلنا عقلنا، ينّورلنا عيون قلبنا َت يخّلينا ن�شوف كّل �شي عم 

بي�شري بحياتنا مبفتاح احلّب.





٣. نَفتحو عيَنُين وعرفو

يعا �لّلي كانو �لتلميَزين قا�صدينا، ْتظاهر �إّنو ر�يح َل مطَرح �أبَعد. تلّقطو فيه وقالو: خّليك معنا، �لدين َع غياب، و�لنهار �صار َع  وملّن ِقربو َع �ل�صَ
. وو�حد  ن َع �ملايدي، و�أخذ �خلبز وباركو، و�صَقفو، وناَولنُن. نَفْتحو عيَننينُ وِعرفوه، َب�ش هّوي بهالوقت كان غاب عننُ ن. َب�ش �إّتكا َمعنُ �آخر. َمّيل وبقي َمعنُ
مننُ قال للتاين: ما )ح�ّصيت( �إّنو قلبنا �صار يتحرَوق ْب�صدرنا وقت �لّلي كان َعم يحكي َمعنا َع �لطريق، وي�صرحلنا �لكتب؟ قامو ب�صاعة �ل�صاعة 

ن، جمتمعني.  ورجعو َع �أور�صليم، �صافو �حْلَدع�ش، و�لّلي معنُ
)لو ٢٤: ٢٨-٣٣(

بّل�س التلميَزين يولع قلنب ويح�ّشو اإنُّن مب�شوطني ملّا كانو عم ي�شمعو هل م�شافر الغريب َل درجة طلبو مّنو يبقى مُعن. الرّب �شّل مُعن متل 
ورة وهّني قّدمولو خبز وخمر: هّوي ك�شر اخلبز قّدامن بطريقة يقدرو ي�شوفو اإّنو هيدا اخلبز هّوي الرب. وهون اتذّكرو  ما من�شوف بال�شّ
الّر�شل الع�شا الأخري، ملّا الرب عمل نف�س احلركة وقال: هيدا هّوي ج�شدي مقّدم لإلُكن. الر�شل قّدمو اخلبز واخلمر واأخدو باملقابل امل�شيح 
بزاتو. ما حّلقو يتعّرفو عليه بكيف عطا حالو و�شار بني اإيَدُين، ما عادو ق�شعو، �شاعتا انتبهو اإّنو ج�شد امل�شيح �شارو هّني ْل تنني يعني جماعة 

ل يعي�س فينا: نحنا ج�شدو. ْل ماآمنني. الرب القامي ظهر ْل لبيحنبُّ ليفهمو، ونحنا مُعن اإّنو هّوي عم بكمِّ





٤. مسّكرين ل بواب

وبز�ت �ليوم، �لّلي �صاءب �ّول يوم من �الأ�صبوع، كانو �لتالميز ع�صّيي جمتمعني ِب َبيت، ْم�صّكرينلو بو�بو ِل �أنُّن خايفني من �ليهود، �إجا ي�صوع ِوقف 
ن، متل  درو. �لتالميز فرحو ِل �أنُّن �صافو �لرب. وعاد وقّلن تاين مّر�: �هلل َمعكنُ ن �إيَديه و�إجَريه و�صِ ن. قال َهيك، وَفرجاهنُ بيناتنُن وقلُّن: �هلل َمعكنُ
ن بتْنغَفرلنُن، و�لّلي بتمنعو  ( وَقلُّن: ِخدو �لروح �لقد�ش. يّلي بتغفرولن خطاياهنُ ن. ومن َبعد َم قال هال�صي، نفخ )فنينُ َم �الآب َبعتني، �أنا كمان ببعتكنُ

. عننُ �لغفر�ن، بينَمَنع عننُ
)يو ٢٠: ١٩-٢٣(

الّر�شل، كانو خايفني من يّلي �شار، وَل هال�شبب حب�شو حالن بنف�س القو�شه يّلي اأكلو فيا الع�شا الأخري مع ي�شوع. ظهر بيناتن امل�شيح وبواب 
العلّيه م�شّكرين. حّياُهن وعطاهن ال�شالم وفرجاُهن جروحاتو باإيديه وبجنبو ونفخ فنُي الروح القد�س َل غفران اخلطايا. 

ملّا منتلّقى غفران خطايانا، منتلّقى الروح القد�س َنَف�س حياة اهلل. اخلطّية هّي الإنغالق َع نفحتو وَع حياتو. َل هيك كّنا مْيتني. هّلق بّل�شنا 
نعي�س من َنفحتو ومن َنَف�شو. وَل اأّنو تلّقينا هل حياة يّلي بتخّلينا قادرين ننفتح ونحّب، �شار فينا نغفر اخلطايا بع�شنا َل بع�س. بهل �شورة، 
من �شوف اإّنو رو�س الّر�شل هّني متل حبوب بديني كبريي. ملّا الروح القد�س بينزل َع اخلرب الإفخار�شتي يّلي هّوي نحنا، بعّلمنا نعي�س متلو، 

ونحنا يّلي نغفر لإلنا �شرنا قادرين نغفر.





٥. يسوع بْيظهر َل تالميزو َع شط بحيرة َطَبريا

وعاد ظهر ي�صوع َل تالميزو مّر� تاين َع �صّط ْبَحرية طربّيا. و�لظهور كان هيك: قلُّن �صمعان بطر�ش: �أنا ر�يح �إت�صّيد. قالولو: نحن مرنوح َمَعك. 
ن �صي  ر�حو وِركبو بال�صختور�، ب�ش ما ت�صّيد و�صي َليلتا. طلوع �ل�صو، ظهر ي�صوع َع �ل�صط، ب�ش �لتالميز ما ِعرفو �إّنو هاد� هّوي. وي�صوع قلُّن: عندكنُ
لالأكل؟ قالو: الء. قلُّن: زّتو �ل�صَبكي َع ميني �ل�صختور� بتالقو. زّتو �ل�ّصبكي، وما عاد قدرو ي�صحبو� َع ِكرت َم ِعلق فيا �صمك. �صاعتا �لتلميز يّلي بحّبو 
�ش �صِمع �إّنو هاد� �لرب، لِب�ش َتوبو �إلّلي كان �صاحلو وكّب حالو باملوّي و�إجا �صباحا. باقي �لتالميز  �ش: هاد� �لرب! ملّن �صمعان بطرنُ ي�صوع، قال َل بطرنُ

�إجو بال�صختور�، هّني وعم ي�صحبو �ل�صبكي و�ل�صِمك �لّلي فيا، وما كانو بعاد عن �ل�صط �إاّل �صي ميَتني در�ع.
)يو ٢١: ١-٣. ٨(

الر�شل كانو تبعو ي�شوع، ب�س هّلق كل �شي فرط. رجعو َع البيت ورجعو َل حياتن ال�شابقة، يّلي اإل طعمة الف�شل املّر. بالليل ما قدرو يت�شّيدو 
�شي. ظهرلن امل�شيح عال�ّشط وبيطلب منُّ اإنُّن يزّتو ال�شبكي عن جديد. زّتو ال�شبكي متل ما طلب منُّ وطلعتُلن ملياين �شمك.

ال�شط مطرح ما ي�شوع كان ناطرن هّوي �شورة احلياة، مطرح ما راح ما بعد املوت، هّوي �شورة امللكوت، �شورة احلياة القامية، �شورة احلياة 
بالنور،  بال�شالم،  بالفرح،  كاّل منعا�شي  ال�شّر،  الّلي حتّررت من  اأر�شنا، حياتنا  كمان  هّي  وكيفّيي هل حياة؟  �شو هوّي هل ملكوت  الأبدّية. 
بال�شركة. بحياتنا، بحياة العامل، كّل �شي منيح، حلو، ِفِرح، حقيقي، خملوط مع ال�شّر، مع الب�شع، مع احلزن ومع الغلط. متل ِبكتلة الدهب 

مطرح ما يف املعدن الأنقى ومعو كتري �شوائب وزبالة. بْل ملكوت يف ب�س املعدن الأنقى، الدهب الأغلى، ب�س الفرح واحلياة مبلئون.
رلن ال�ّشمك امل�شوي. بطر�س و�شل مع ال�شبكي ملياين �شمك. ال�شبكي  امل�شيح القامي عم ي�شتقبل اللي بيحنبُّ باحلياة اجلديدة، وعم بيح�شّ
هّي �شورة الكني�شي، مطرح ما جمّمعني، كّل يلّي عطيو مطرح للم�شيح بحياتن. بْل كني�شي، ال�ّشمك – يعني نحنا ـ يلّي تركو حاُلن ينحملو 

َع امللكوت يعني َعل حياة الأبدّية.





٦. السمك َع الجمر

َع  �ش رجع ِطلع  ن. �صمعان بطرنُ َع �ل�صط �صافو َجمر حَمطوط عليه �صِمك، و�صافو خبز. قلُّن ي�صوع: هاتو من هال�صمكات �لّلي ت�صّيدتوونُ ب�ش نزلو 
�ل�صختور� و�َصحب �ل�صبكي َع �الأر�ش، فيا مّيي وتالتي وخم�صني �صمكي من �ل�صمك �لكبري. وبالرغم من هالكرت�، �ل�صبكي ما تخّزقت. وقال ي�صوع َل 
تالميزو: تَعو ِكلو. ما حد� من �لتالميز �ْصرتجا ي�صَئلو: ميَنك �إنت؟ ِل �أنُّن ِعرفو �إّنو هاد� �لرب. �صاعتا قّرب ي�صوع، �أخذ �خلبز وناَولنُن، وعاد ناولنُن 

�صِمك كمان. وكان هيدي تالت مّر� بْيظهر فيا ي�صوع َل تالميزو َبعد قيامتو من بني �ملوتا.
)يو ٢١: ٩-١٤(

ِبْل ع�شا، امل�شيح قّدم َل بطر�س �شمكي حمرا وبطر�س قّدم للم�شيح �شمكي زرقا. بفّن الأيقونات الأحمر هوّي اللون يّلي بيِدّل َع اهلل بينما الأزرق 
بيِدّل َع الإن�شانّية. هل تبادل بريُمز َل يّلي من �شّمي بكلمة �شعبي »اخلال�س«: امل�شيح كان اإبن اهلل و�شار اإن�شان، نحنا عطيناه اإن�شانّيتنا، ومن 

وقتا، هّوي عطانا الإمكانّية اإّنو نعي�س كب�شر ولكن َع طريقة اهلل، َك ولد لَبْينا متل ما هوّي بيعي�س.  
من زمان، امل�شيحيّي نّقو ال�شمكي كرمز بيِدّل َع امل�شيح، باليوناين، »ال�شمكي« بتنلفظ اإيخثي�س، كلمي مرّكبي اأّول اأحرف فيا بيعنو: ي�شوع 

امل�شيح اإبن اهلل املخّل�س. 
رلن ال�شمك امل�شوي، بيعني اإّنو َل نو�شل مللء  ة الّلي من�شوفا بال�شورة يّلي فيا امل�شيح ناطر الر�شل بامللكوت َع ال�شّط التاين، حم�شّ هل ق�شّ
احلياة بامللكوت لزم هون نتغّذى من احلياة يّلي هّيي امل�شيح بزاتو! واإزا هيدا ال�شي عم من عي�شو مظبوط فينا نتاأّكد مّنو بطريقة وحدة: اإزا 

نحنا قادرين نعطي حالنا كعطّية متل امل�شيح، متاًما متل ال�شمكي يّلي بترتك حدن ياِكال.





٧. إيد توما

ب�ش توما �لّلي هّوي من �لتَنع�ش، و�لّلي ْملّقبينو بالَتوم، ما كان مع �لتالميز ملّن �إجا ي�صوع. قالولو باقي �لتالميز: �صفنا �لرب. َقلُّن: �إز� ما �صفت 
�آثار �مل�صماَرين ْب �إيَديه، و�إز� ما حّطيت ��صبعي مطرح �مل�صماَرين، و�إيدي ب�صدرو، ما ب�صّدق. وبعد متان – تّيام، وكانو �لتالميز جمتمعني تاين 
ن، �إجا ي�صوع و�لبو�ب م�صّكر�، وقف بيناتنُن وقال: ـ �هلل معكن. وعاد قال َل توما: هات �إ�صبعك ِحّطو َهون، َهودي �إيديّي،  مّر� بالبيت، وتوما كان َمعنُ
هات �إيَدك ِحّطا ْب�صدري، وما تكون �مل�ش مئامن. )بالعك�ش( كون يّلي بيئامن. قّلو توما:  رّبي و�إلهي. قّلو ي�صوع: �إنت �آمنت ِل �أنَّك �ِصفتني، نّيال يّلي 

بيئامنو بدون َم ي�صوفو.
)يو ٢٠: ٢٤-٢٩(

ظهر امل�شيح للر�شل املجتمعني �شوا مرتني. ب�س اأّول مّرة توما ما كان مُعن. ملّا عرف اإّنو ي�شوع ظهر َل باقي الر�شل، رف�س ياآمن اإّنو الرب قام 
فعاًل وتراءى. وقال اإّنو ما رح بياآمن اإزا ما دّق باجلروحات يّلي باإيديه وبجنبو لي�شوع. ب�س ملا ظهر ي�شوع تاين مّرة، توما كان. 

بْل  مّرة  لأّول  وي�شاركو  امل�شيحّيني  يتعّمدو  الف�شح  ليلة  كانو  زمان  ومن  الف�شح.  بع�س  من  اأحد  باأّول  بالليتورجيا  منقرا  الإجنيل  هيدا 
اإفخار�شتيا: يولدو لَهل حياة اجلديدي يّلي الرب القامي عطاها ويغّزوا.

هل �شورة بتفرجينا ُبعد اأ�شا�شي من اإمياننا: اإّنو اإن�شانّيتنا ِولدت من جنب ي�شوع املفتوح َع ال�شليب، هيك متل ما ولدت حّوا من جنب اآدم. هّني 
ر مع اإيدو بجنب امل�شيح  وعم ي�شمعو هل اإجنيل، كانوا ْل م�شيحيّي يتاأّملو بجرح امل�شيح على اإّنو املطرح يّلي مّنو ِولدو، لَهل �شبب توما م�شوَّ

ومبنّي من هونيك عم يطلع اإن�شان جديد.







٨. الصعود

ل َعننُ ويطَلع َع �ل�صما. �َصجدو قّد�مو، ورجعو َع �أور�صليم  ن وينف�صِ ن َل بّر�ت �ملديني َع َبت َعنيا، وهونيك َعال �إيَديه، �صار يباركنُ ومن بعد�، �أَخدنُ
فرحانني. وكانو د�مين يروحو َع �لهيكل ويباركو �هلل.

)لو ٢٤: ٥٠-٥٣(

عود، يعني ملّا  اإجنيل لوقا بي�شوف كّل التاريخ متل يوَمني متدرجني. اأّول يوم ببّل�س مع خلق اآدم، يّلي بيهرب من اهلل وبينتهي بْل �شلب وال�شّ
ي�شوع رّجع كّل الب�شرية لالآب. بهْل تاريخ نحنا كلنا موجودين. هّلق ببّل�س اليوم التاين. من بعد ما ي�شوع – الِبِكر- رجع لالآب مع اإن�شانّيتنا، 
كّل الب�شر رح يعملو نف�س امل�شوار لريجعو لالآب. اإن�شانّيتنا �شارت ب اهلل لأّنو الإبن اأخدا َع عاتقو، ويف هّوي �شارت عند الآب َل هيك نحنا كّلنا 
�شرنا هونيك. من هون نحنا عم من�شي بطريقة معّينة �شوب وين نحنا موجودين. هّوي يّلي فتحلنا الطريق َل نو�شل مطرح ما كلنا بدنا 

نروح - َع البيت، َل نعي�س بحّب الآب وبال�شركي مع الإخوي واخلّيات.
الر�شل ح�ّشو بفرحة كبريي وفرحة غريبي. راح و�شّلو مب�شوطني! اإيه، هّني مب�شوطني لأّنو هّوي حّقق بْل ملء كّل يّلي بّدنا ياه. ومبا اإّنو 
منحّبو ونحنا مب�شوطني َل اإلو وكمان َل اإلنا لأّنو نحنا �شرنا معو. نحنا من حّبو وقلبنا �شار معو. ورح يو�شلو اإجرينا وكل الباقي من ج�شمنا 
اأنا كمان،  اإزا ال�شخ�س املحبوب اأكرت �شي و�شل َل ملء الفرح، وحبَّك واإنَت حّبيتو بتكون مب�شوط. َل هونيك رح اأو�شل  َل مطرح ما هّوي. 

ة وقت.  ة ق�شّ الق�شّ
وِب ال�شورة من�شوف اإّنو هّوي وطالع َع ال�شما، حّد اإجريه يف املزبح وعليه اخلبز واخلمر – الإفخار�شتيا – واإّم اهلل يّلي هّي �شورة الكني�شة. 
هيدا ال�شي بيفرجينا اإّنو حياتنا هّيي عبور متوا�شل، متاًما متل الإفخار�شتيا. ِبالإفخار�شتيا اخلبز بي�شري ج�شد امل�شيح، واخلمر حياتو. هيك 

بي�شري فينا، ملّا من عي�س من حياتو �شوي �شوي منعرُب على بيت الآب، مطرح ما امل�شيح بيعي�س لالأبد معو.





٩. العنصرا

وملّا مّتو ْل �إّيام �خلم�صني وكانو جمّمعني كلُّن �صو�، �إجا فجئاة من �ل�صما �صوت متل ريح قوي كتري وماّل مّنو كّل �لبيت �للي كانو �صاكنني يف وظهرتلن 
�أل�صنة �تق�ّصِمت متل نار ووقفت فوق كّل و�حد منُّ و�نتلو كلُّن من �لروح �لقد�ش وبّل�صو يحكو بلغات متل ما عطاهن �لروح �إنُّن يحكو.

)�أع ٢ /١-٤(

ِعد لالآب. كيف ما بقى رح ين�شاف؟ العن�شرا افتتحت �شكل جديد من ح�شور الّرب. بْل �شعود، امل�شيح �شِ
من ال�شليب، امل�شيح �شّلم الب�شرية َنَف�شو. ِب الظهورات والبواب م�شّكرة ِبالعلّية، عن جديد القامي ب�شّلم الروح القد�س وهّلق، ِبالعن�شرا، الآب 
ة بتخّلي  بيبعت روحو القّدو�س – يّلي هّيي حياة اهلل بزاتو - َع الر�شل املجتمعني �شوا مع اإّم اهلل، �شورة الكني�شة. هْل حياة عندا ميزة خا�شّ

يعي�س يّلي بيكونو ب�شركة، بطريقة اإّنو الأ�شخا�س بيحّبو بع�شن عن جّد. 
قبل ملّا امل�شيح كان عاي�س َع الأر�س، كان قّدامنا، هّلق ملّا بّطل قّدامنا �شار فينا. قبل كان عندو ِوّج، ِوّجو. هّلق �شار عندو وّجنا، يّلي بيعك�س 

وّجو. بّل�س زمن جديد: �شو كان هّوي قبل، نحنا هّلق فينا نكونو بعطّية الروح.
الر�شل كلُّن بحركة، كّل واحد عم يّطلع باإّتاه خمتلف، لأّنو الروح القد�س هّوي حياة، ديناميكّية بتجعل كّل واحد مّنا اإبن َل اهلل، بامل�شيح، 
ب�شكل �شخ�شي متاًما: ِب الَعيلي كّل َوَلد هّوي فريد وممّيز؛ نف�س ال�شي كّل واحد مّنا ب�شّلي بطريقتو؛ كّل واحد مّنا بيتوّجه لالآب ال�شماوي 

ب�شكل فريد، بيتلّقى مّنو حّبو وحياتو.





١٠. شفا األعرج

و، �تعّودو �لنا�ش يحملو ويحّطو ع  وملّا كانو طالعني �صمعان �ل�صخر ويوحنا �صو� َع �لهيكل بوقت �صال �ل�صاعة ت�صعة، كان يف رّجال �أعرج من بطن �إمُّ
باب �لهيكل �للي بْيت�صّمى �لباب �حل�صن ليطلب �صدقه من يّلي بفوتو َع �لهيكل. هيد� ملّا �صاف �صمعان ويوحّنا فايتني َع �لهيكل، طلب منُّ �إّنو يعطو 
ة ما معي، ب�ش �ل�صي يّلي  �صدقه. �تطّلعو يف �صمعان ويوحنا وقالولو �طّلع فينا. فاطّلع فينُون وكان متمّني �إّنو ياخد من �صي. قّلو �صمعان: دهب وف�صّ
عندي ياه رح �أعطيك ياه: با�صم ي�صوع �مل�صيح �لّنا�صرّي قوم و�م�صي. وم�صكو باإيدو �ليمني وقّومو وب�صاعتا ��صتّدو �جَرْيه وكو�حلو وَنّط وقام وم�صي 

ح �هلل. ّط وعم ب�صبِّ ن َع �لهيكل هوّي وما�صي وعم بننُ وفات معنُ
)�أع ٣: ١-٩(

ة، واإّنو كّل  بهْل م�شهد، ال�شحاد الأعرج َع باب الهيكل، بيطلب ح�شني من يوحّنا وبطر�س. بطر�س بيجاوب دغري اإّنو ما معو ل دهب ول ف�شّ
ّيلي معو رح يعطي ياه. ب�س �شو مُعن بطر�س ويوحّنا؟ مُعن ي�شوع امل�شيح، يّلي هّوي احلّب بيناُتن، ال�شداقة، يّلي من �شوفا هون بي�شوع زاتو 
يّلي بيجمُعن. لهْل �شبب، ملّا بطر�س بيلفظ هْل كلمات: »با�شم ي�شوع امل�شيح الّنا�شرّي قوم وام�شي«، الأعرج �شفي. هْل �شورة بتزكرنا اإّنو كّل 
ما اجتمع تنني اأو تالتة با�شم ي�شوع، الرب بيكون فعاًل حا�شر بيناُتن. هيك ملّا الّلي بيحّبو بيعي�شو فعاًل باملحّبة، وبف�شل هْل حمّبة، ي�شوع 

نف�شو يف يتدّخل بهيدا العامل ويكّمل عملو.





١١. المعمودّيي

وتو، مات عن  ْبَ �إّنو �مل�صيح ملّن قام من �ملوت، ما عاد يقدر عليه. �مل�صيح،  �إّنا كمان منحيا معو. عارفني  �إمياننا بياأّكدلنا  ْنكّنا متنا مع �مل�صيح، 
�خلطّيه مّره نهائّيه، وبحياتو حّي َل �هلل. وهيك �إنتو، ْعِتربو حالكن مّيتني عن �خلطّيه و�إحيا َل �هلل، بامل�صيح ي�صوع.

)رو ٦: ٨-١١(

القامي بت�شري  للرّب  الأبدّية  باأّي طريقة احلياة  اليوم معنّيني بهيدا احلدث؟  باأّي طريقة نحن  امل�شيح ن�شلب وقام.  �شني  األفني  �شي  من 
حياتنا الأبدّية واإنت�شارو َع املوت بيحّررنا نحن كمان من املوت؟ كيف قيامتو بت�شري قيامتنا، وكيف وحدتو مع الآب بت�شري وحدتنا، وكيف 
حياتو بت�شري حياتنا؟ ِب املعمودّيي يّلي بتخّلي حا�شر وفّعال لإلنا موت وقيامة ي�شوع. من خالل املعمودّيي، نحن منّتحد مبوتو ومن �شارك 

بقيامتو. املعمودّيي بتخّلينا ن�شري زرع واحد مع امل�شيح القامي، يعني منتطّعم يف وهيك بيكتمل �شّر ال�شركي.  
ماِوّية امل�شيح القامي – يعني الروح القد�س يّلي حّل عليه وعاي�س يف – بتمرق فينا وبتمّلينا من احلياة، يعني من حياة اهلل يّلي هّي ملء 

و�شركي. نحن من�شري اأّول �شي ولد اهلل وبعدين ولد الكني�شي.
الروح القد�س بيعطينا حياة الرّب القامي ملّا بيحّطنا ب�شركي مع ج�شدو، عاي�شني كاإخوي وخّياة.







١٢. الجسد اإلفخارستي بيغّزي شركتنا 

هّني وعم ياكلو، �أخذ خبز، باركو و�صقفو وعطاه َل تالميزو وقال: ِخدو ِكلو، هاد� ج�صمي �أنا. 
)متى ٢٦: ٢٦(

و�أنتو ج�صد �مل�صيح، وكّل و�حد منكن ع�صو فيه.
)١ قور ١٢: ٢٧(

بالعهد اجلديد ِمن لقي مكتوب ج�شد امل�شيح هّوي اخلبز الإفخار�شتي، ب�س كمان اجل�شد الإفخار�شتّي هّوي الكني�شي. هّوي اخلبز يّلي ي�شوع 
وّزعو َع الر�شل بليلة موتو، وقلُّن هيدا هوّي ج�شدي املك�شور ْل غفران اخلطايا. ب�س ملّا مناكل من هْل خبز، فينا نفهم اإّنو الكني�شي هّيي ج�شد 
امل�شيح. ملّا من�شارك باخلبز واخلمر، ج�شد ودم امل�شيح، يّلي ماآمنني بي�شوع بي�شريو ج�شد امل�شيح، بي�شريو الكني�شي. القدي�س اإيريناو�س بي�شرح 

هْل حقيقة ال�شرّيي ب�شورة: املّي بتوّحد الطحني َل يعملو خبز واحد. نف�س ال�شي، الروح القد�س بوّحد املاآمنني َل يعملو ج�شد واحد.
الإحتفال الليتورجي هّوي خمترب الكني�شة، مطرح َم اهلل بيعمل جماعة اأبناءو هّوي وعم ي�شتعمل اإيديه لتَنني – الكلمة والروح – َل يعملو 

خبز، ج�شد امل�شيح، الكني�شي.
الكني�شي هّيي جماعة املاآمنني يّلي بيتغّزو من كلمة اهلل ومن خبز ال�شركي يّلي يوم العن�شرا الروح زارا وعّي�شا وعمل مّنا ج�شد واحد، يّلي 

امل�شيح را�شو واملاآمنني اأع�شائو.





الصال األبَوّيي

يا بّينا �لّلي بال�صما،
يبقى ��صمك مقّد�ش،
َخّلي ملكوتك يجي، 

و�إر�دتك تكون َع �الأر�ش
متل ما هّيي بال�ّصما.

عطينا خبز�تنا كل يوم بْيومو،
و�صاحمنا عن �أغالطنا،

متل ما نحن كمان من�صامح يّلي ِغلطو بحقنا.
ما تخّلينا نوَقع بالتجربي، 

وخَل�صنا من �ل�صّرير.

مبارك �لّرحوم يّلي �صاف �ل�صيف
قّد�م �جلنة عم مينع �لطريق

�صوب �صجرة �حلياة؛
�إجا و�أخد ج�صد �جنرح، ومع جرح جنبو

رجع فتح طريق �جلّنة
)مار �فر�م �ل�صرياين(

مبارك �لر�عي يلي �صار 
خروف َل يغفرلنا 

مبارك عنقود �لكرمة، 
يّلي �صار كا�ش ليخّل�صنا.

مبارك كمان �ملز�رع يّلي �صار،
�حلّبة �ملزروعة و�حلزمة �ملح�صودي

)مار �فر�م �ل�صرياين(

نار وروح بح�صا يّلي حملتك، 
نار وروح بْل نهر يّلي �تعّمدت يف،

نار وروح بْل معمودّيي
وبْل خبز وْل كا�ش يف نار وروح قد�ش.

)مار �فر�م �ل�صرياين(

يا ْل ملك �ل�صماوي �للي بعّزي، روح �حلق،
�حلا�صر بكل مطرح ِوْل َماّل كل �صي 

كنز كل �صي �صالح وعاطي �حلياة
تعا و�صكون فينا، 

طّهرنا من كل دن�ش وخّل�ش يا هال�صالح نفو�صنا.



هيد� �الألبوم للتلوين مقّدم من مركز �أليتي بروما ومن �أبر�صية بريوت �ملارونية، هدّية للعيل وخ�صو�صي للوالد يّلي منُّ قادرين 
يرتكو بيوتنُن ب�صبب فريو�ش �لكورونا. 

و ي�صتعمل لغايات جتارّية. هْل كتاب لالإ�صتعمال �ل�صخ�صي وما فينُ
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