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رسالة كيكو،
بمناسبة مرور  61سنة على ظهور العذراء مريم
عيد الحبل ،بمريم العذراء ،بال دنس-األول 2020
مدريد  8ديسمبر/كانون ّ

بمناسبة عيد الحبل بالقدّيسة مريم العذراء بال دنس وتفويضها إلى كيكو أرغويّو:
"يجب إقامة جماعات مثل عائلة الناصرة
تعيش في التواضع والبساطة والتسبيح.
اآلخر هو المسيح"

شعرنا بالرغبة في إشراك ك ّل إخوة الجماعات بإعالن المجيء الذي قام به كيكو في مدريد،
حيث إلهمه الروح القدس لكي يُبيّن المعنى العميق لجماعاتنا ،بكونها عمل الروح القدس وتجلّيه
في الكنيسة ،وألجل عالم اليوم.
عبر الفيديو ،لكي
ننقل هذه الكرازة مكتوبة إليكم ،بحيث يمكنها أن تصل إلى ك ّل اإلخوة وأي ً
ضا َ
بقوة أكبر عيد الحبل
القوة في هذا الوقت الصعب النتشار الوباء ،ولكي نعيش ّ
تُفرحنا وتعطينا ّ
بال دنس ،وزمن المجيء ،وزمن الميالد المجيد ،وندخل في سنة  2021القادمة ،بوعي أكبر
للرسالة التي أوكلها ربّنا إلى جماعاتنا ،من خالل كيكو وكارمن ،ولنا جميعًا ،كجواب على
االحتياجات الطارئة للكنيسة وللمجتمع الذي نعيش فيه.
األب ماريو بيتسي ،كاهن.
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كيكو،
حس ًنا جدًّا يا إخوة ،نرجو أن يعطيني الربّ كلمة ألجلكم .أنا نصف ميّت ،أوه! نحن في سنة
 !2020هذه السنة ستنتهي قريبًا ،أتم ّنى لكم سنة  2021سعيدة .إذا ك ّنا ما زلنا أحياء ،سنلتقي.
أراد هللا أن يختارناُ ،معطيًا الروح لنا.
أنظرواّ ،
إن الروح القدس يرغب في أن نجتمع ،أل ّنه هكذا يتجلّى في ه ُّويته حقًّا :إ ّنه الحبّ
تجاه بعضنا البعض.
ولكي يتجلّى ،من الضروري أن نجتمع ،وأن نرى بعضنا البعضّ ،
ألن الروح القدس يحملنا
لكي نحبّ بعضنا البعض .فالروح القدس هو صانع الشركة والكنيسة .كيان كنيسة الحبّ
هوعمل الروح فينا .يبتهج الروح القدس عندما نجتمع ،أل ّنه بهذا يمكنه أن يتجلّى بمودّته لنا،
وبحضوره فينا؛ وهو يعطينا الحبّ بعضنا لبعض.
ضا! أحبّوا كما أنا أحببتكم!" .الشيء األعظم ،يا
قال لنا يسوع المسيح" :أحبّوا بعضكم بع ً
إخوتي ،هو أ ّنه َوحدنا ،ودعانا ،وأعطانا جماعة! أعطاك مسيرة تنشئة مسيحيّة ،وأعطاك
رسالة ،ونحن في قلب هذه الرسالة .كثير من الناس ينظرون إلينا من الخارج ،وكثير منهم
مدعوون إلى الحياة األبديّة ،إلى الحياة غير الفانية ،وذلك بفضل جوابنا وإيماننا .لذلك فإ ّنه
ّ
أمر رائع أن نكون مسيحيّينّ ،
ضا.
ألن الربّ يسكن في المسيحيّين ،وفيهم تسكن الحياة األبديّة أي ً
ٌ
"ماذا يعطيك اإليمان؟ الحياة األبديّة فينا ،الحياة غير الفانية!".
دعانا الربّ لنشارك في مجده .الرب هو حبٌّ  ،هو عظيم ،وهو هللا ،ولكن ما هو ،هو شكل
فإن الربّ رائع ،ورائع ّ
من الكيان الذي ينتشر ،أي أ ّنه يرغب في أن يعطينا ذاته .لذلك ّ
أن
يجتمع اإلخوة ،لكي يمكن أن يظهر ويتجلّى الروح القدس الذي في داخلنا" .أحبّوا بعضكم
ضا!" ،يقول الرب ،ويعطينا الروح القدس لكي نحبّ بعضنا البعض .هذه هي رسالتنا :أن
بع ً
ضا ،وأن نجتمع في الجماعة ،وهو يعطينا رسالة حبّ للعالم :أن نحمل إلى
نحبّ بعضنا بع ً
العالم كيان هللا هذا الذي يسكن فينا ،والذي يحملنا لكي نتحابّ  ،ونصفح باستمرار بعضنا عن
دهر جديد ،وإلى حقبة نُهيويّة
سا جدُدًا ،أنا ً
بعض ،ويحملنا على أن نكون أنا ً
سا ينتمون إلى ٍ
جديدة .أناس دعاهم هللا ،ويرغب أن يعيش فيهم .يقول القدّيس بولس" :لست أنا أحيا ،بل المسيح
ي ،حياتي هي المسيح" .هذه كلمة لنا جمي ًعا ،بحيث يمكننا نحن أيضا أن نقول مع القديس
يحيا ف ّ
ي"(غل  .)20-19 :2حياتي
بولس" :لقد ُ
ص ِلبت مع المسيح ،ولست أنا أحيا ،بل المسيح يحيا ف ّ
ضا أن أقول
هي المسيح ،أن أحيا فيه ،وألجله ،حياتي هي المسيح .إ ّنه أمر رائع! يمكنني أنا أي ً
نفس الشيء" :حياتي هي المسيح!" .وأنا موجود هنا أل ّنه هو قال لي ذلك" :كلّمهم ،أنا سأكون
معك ،ال تخف!"" .أنا معك،ال تخَف من شيء؛ لقد ُ
غلب الموت باالنتصار .أنا غلبت الموت،
وقمت من الموت" .ولقد قام المسيح من الموت مع طبيعتنا .نحن أناس قد أعطانا الربّ أن
نشارك بانتصاره على الموت .لقد قمنا مع المسيح ،وهويسكن فينا .إ ّنه يسكن في داخلنا بحبّ
عظيم.
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يريد هللا أن يتجلّى هذا الحبّ في الجماعة ،في حبّ بعضنا لبعض ،وفي المغفرة بعضنا لبعض،
وفي الطاعة للرب ،وفي العيش للرب .حياتي هي المسيح! فلتكن حياتنا هي المسيح ،وحنانه
صا إرادته .لقد تجلّت إرادة هللا في المسيح ،فقادته حتى الصليب والموت ألجلنا ،ثم
وخصو ً
أقامته من بين األموات .وقد أُعطي لنا هذا االنتصار على الموت بفضل الروح القدس .هذا
الروج يجعلنا ّ
ألمر رائع
نكن المودّة بعضنا لبعض ،ويجعلنا نطيع هللا فوق ك ّل األشياء .إنه
ٌ
حقًا! العيش في المسيح ،وللمسيح .ويتجلّى هذا العيش في المسيح ،بواسطة الروح القدس ،في
قلب الجماعة المسيحيّة ،في الكنيسة .يجعلنا ّ
نكن المودّة بعضنا لبعض .لذلك كان الوثنيّون
ضا؟ هل حقًّا ّ
نكن
ضا!" .هل حقًّا نحبّ بعضنا بع ً
يقولون" :أنظروا كيف يحبّون بعضهم بع ً
المودّة بعضنا لبعض؟ لنا أحكام مسبقة على اآلخرين ،أم فعالً نترك الروح القدس يتجلّى في
كون جسدًا
ضا؟ هل نودّ بعضنا بع ً
داخلنا ،لكي يمكننا أن نحبّ بعضنا بع ً
ضا؟ كيف؟ بأن نُ ّ
واحدًا! لذلك فعدم الحضور إلى الجماعة يش ّكل خطيئة خطيرة ،كما تقول ذلك الرسالة إلى
العبرانيّين" :ال نتغي ّ
كون جماعة مسيحيّة ،وهذه
ّبن عن اجتماعاتنا!"(عب  .)25 :10ال ،نحن نُ ّ
الجماعة هي شهادة للعالم ،شهادة حبّ .
حس ًنا ،يا إخوة ،تش ّجعوا .أنا سعيد بأن أكون هنا معكم ،أل ّننا عندما نكون معًا ،يتجلّى الروح
القدس الذي يحملنا في داخلنا لكي نتحابّ  .قدرة أن نتحابّ هي عمل الروح القدس .كنت أذ ّكركم
ضا!" ،هذا ما يقوله يسوع ،ويعطينا روحه القدّوس لنفعل ذلك،
بهذا قبالً" .أحبّوا بعضكم بع ً
لكي نتحابّ  ،ونتبادل المغفرة ،ولكي نكون سعداء بأن نكون معًا .عندما نكون معًا ،يتجلّى
سر الكنيسة المسيحيّة العظيم.
الروح القدس" .أنظروا كيف يحبّون بعضهم بع ً
ضا!" .هذا هو ّ
لذلك فإ ّنها نعمة عظيمة جدًّا أن تكون لنا جماعة ،لكي يتجلّى الروح القدس الذي ُوهب لنا.
أنظروا ّ
ضا ،ومساعدة بعضنا
فإن لدينا الروح القدس في داخلنا لكي يقودنا إلى حبّ بعضنا بع ً
ضا رسالة
ضا ،والطاعة لآلب الذي يوكل إلينا هذه المه ّمة ،مه ّمة التبشير باإلنجيل! وهي أي ً
بع ً
المرات! فإذا اضطهدونا فذلك لكي نقدّم هذا األلم ألجل البشر! إ ّنها رسالة حبّ لك ّل
ألَ ٍم بعض ّ
حاضرا فينا ما هو الروح القدس :الحب".أحبّوا
الكنيسة ،ولك ّل البشر ،وباألخص عندما نجعل
ً
ضا!" .لذلك من المه ّم جدًّا أن يكون لديكم الحبّ في الجماعة ،وأن تشكروا هللا ّ
ألن
بعضكم بع ً
لديكم جماعة مسيحيّة تقدرون أن تحتفلوا بالليتورجيا معها ،أن تحتفلوا بالمسيح الحاضر:
"حيث يجتمع اثنان أو ثالثة باسمي ،يقول المسيح ،هناك أكون أنا في ما بينهم" (مت :18
" .)20أكون أنا بينهم" ،اثنان أو ثالثة- ،وهنا نحن أكثر من اثنين أو ثالثة -إذن فالمسيح
ّ
ضا كما أنا
موجود هنا.
يتجلى المسيح ُمعطيًا لنا روحه ،الذي هو الحبّ " :أحبّوا بعضكم بع ً
أحببتكم!".
تش ّجعوا ،إنه ألمر رائع أن يكون لدينا جماعة مسيح ّية ،حيث يمكننا أن نجتمع لنُظهر المحبة
بعضنا لبعض ،ونعطي المجد هلل ،ونشكره ،ونتش ّفع من أجل العالم ،من أجل البشر ،من أجل
الخطاة ،ولكي لنمجدّه من خالل جعل حقيقته حاضرة ،وهي حقيقة المحبة من خالل الليتورجيا،
حاضرا
سا يكون فيه موته وانتصاره على الموت
سرا مق ّد ً
ً
من خالل اإلفخارستيا .لقد ترك لنا ً
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من أجلنا ،ويجعلنا نشارك في هذا االنتصار على الموت ،في قيامة المسيح  .شيء رائع
ورائع .لهذا :مبروك أيها اإلخوة األعزاءّ ،
ألن لديكم جماعة مسيح ّية ،وهذا شيء رائع حقًا.
"أحبّوا بعضكم بع ً
ضا ،ال تحزنوا الروح القدس" (أف َ )30 ،4يحزَ ن الروح القدس عندما ال
نحب بعضنا البعض ،عندما نكره بعضنا البعض بطريقة ما ،فنحكم على أنفسنا" :ال تحكم
ّ
على أحد ،ال تحكم "! (راجع لو  .)37 ،6يقول آباء الصحراء" :اعتبر نفسك األخير واألسوأ
من الجميع ".أنت ،ال تحكم على أحد؛ ف ّكر في أ ّنك األخير واألسوأ من الجميع! لذلك عندما
تكون مع إخوتك ،ف ّكر في أ ّنك األخير وقُل" :إن ّهم أفضل مني ،ليس لي الحق في أن أكون هنا،
يجب أن أكون في مكان آخر ،فهؤالء مسيحيّون! إ ّنه ألمر عظيم حقًا أن تكون مسيحيًا ،أي أن
تلبس المسيح! هذا يعني ّ
أن المسيحيين يحملون في أجسادهم موت المسيح ،لكي يظهر أنّ
أحمل موت يسوع في جسدي ،حتى يُرى ّ
ي في" .هؤالء هم
حي فيهم ِ ".
أن المسيح ح ّ
المسيح ّ
المسيح ّيون ،ولهذا السبب نحمل دائ ًما موت يسوع في ك ّل مكان :يتجلّى ذلك في حقيقة أنّنا
نتح ّمل بفرح ك ّل اآلالم واإلهانات وسوء الفهم وقلّة المال أو أي حزن ،ونكون سعداء بالتألم
من أجل المسيح .من المهم جدًا أن نتألم من أجل المسيح .حياتنا تكتب في السماء.
عندما نصل إلى السماء ،ستُفتح الكتب وهناك ستَرى كيف اختارك الرب ،وأعطاك جماعة،
وأعطاك مب ّ
شرين .ال أعرف كم تب ّقى من حياتنا ،وكم تبقّى لنا قبل الذهاب معه ،ولكن "الموت
بالتأكيد أفضل" ،كما يقول القديس بولسّ ،
ألن الموت هو "الوجود مع المسيح" ،ومن األفضل
بالتأكيد أن نكون مع المسيح" :ال أعرف ما إذا كنت أرغب باألكثر أن أموت  -كما يقول
القديس بولس  ،-وهو بالتأكيد أفضل ،أو أن أبقى بعدُ هنا ،أل ّنكم تحتاجونني" (راجع فيل ،1
 ،)23ألنني أرى أن الجماعة تحتاج إلى وجودي ،وإلى أن أساعدكم.
يو ّد الرب أن نكون جميعًا شاكرين ،وأن يكون لدينا هذا االمتنان في داخلنا ّ
ألن هللا اختارنا،
ألن هللا يريد أن يعيش فينا بروحه ،هذا الروح الذي فينا والذي يقودنا للذهاب إلى الجماعة،
لنغفر لبعضنا البعض ،لكي تحت ّل المكان األخير :في المنزل ،في عائلتك ،المكان األخير،
ستفرح دائ ًما بأن تكون في المكان األخير ،في خدمة الجميع! وأنا ال اقول لك فقط بأن ّ
تنظف
ي ،أنت
األطباق ،أو ربما نعم ،هذا أي ً
ضا؛ هذا هو أن تحت ّل آخر مكان ،أل ّنك مسيح ّ
سا المسيح ،سعيدًا إذن باحتالل آخر مكان في
مسي ّحي! هذه كلمة عظيمة:
"مسيحي" ،الب ً
ّ
ك ّل مكان" .اعتبر نفسك األخير واألسوأ من الجميع !" إذا كان لديك هذه االستنارة العميقة
من الروح القدس حول من أنت حقًا ،فستعتبر نفسك األخير واألسوأ على اإلطالق! ارتبط
بإخوتك بهذا الموقف المتمثّل في اعتبار نفسك األخير واألسوأ ،وعدم امتالكك حقًا حقيقيًا في
أن تكون هنا ،وسترى كيف ستعيش في الجماعة ممتنا هلل الذي أعطاك إخوة أفضل منك،
وأعطاك الطريق ،وأعطاك ُمب ّ
شرين! إ ّنه ألمر رائع أ ّننا هنا ،أ ّيها اإلخوة ،إ ّنه أمر رائع:
"حيث اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي ،فأنا أكون بينهم" .المسيح موجود هنا بيننا.
بالحب الذي لدى هللا لنا
المسيحيّة هي معجزة! عسى هللا أن يمنحنا جميعًا التمييز ،لنعجب
ّ
جمي ًعا ،والذي غمرنا بح ّبه العظيم ،وهذا شيء هائل .لهذا السبب ،يريد هللا م ّنا جمي ًعا أن نكون
متواضعين وصالحين ،متواضعين ومقدسين" :باعتبارك ّ
أن اآلخر  -كما يقول القديس بولس-
أفضل منك" ،فالجميع أعلى منك ،ألنّك األخير واألسوأ .هذه هي كلمة هللا ،وليست اختراعي.
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هنا ،اعت ِبر نفسك األخير واألسوأ من الجميع ،وسترى كيف سيتغيّر الوضع بر ّمته ،وستكون
عالقتك باآلخرين مختلفة ،أل ّنك هنا األخير ،لست األول ،أنت األخير.
ي ،من خالل الروح القدس ،اإلدراك بأنني األخير هنا ،واألسوأ
أنا أتحدّث ويمكن أن يكون لد ّ
من الجميع ،هذا هو النور الذي يمنحه لي الروح القدس ،ويجعلني أبقى في مكاني حقًا ،لكي
أعي ّ
أن اآلخرين أعلى مني (راجع فل . )3 ،2هل تعتبر إخوة جماعتك أعلى منك؟ أنت ،اعتبر
َ
ّ
نفسك األخير واألسوأ .هذه هي طريقة عيش الطريق ،إنها طريقتنا في عيش الطريق .بالطبع،
ر ّبما يكون من المستحيل بالنسبة لك أن تعيش هذا ،ألنك كنت متكب ًّرا طوال حياتك .كيف؟ أن
تعتبر نفسك األخير واألسوأ من الجميع؟ ما هذا؟ حس ًنا ،أتمنى أالّ يُذلّك الرب ليب ّين لك خطاياك
ومن أنت حقًا !ال ،ال حاجة لذلك! أنت تعرف نفسك جيدًا بما يكفي وتعرف أ ّنك خاطئ وال
تستحق أن تكون هنا! ال تستحق! إ ّنها نعمة عظيمة ّ
أن هللا أعطاك جماعة ،وأ ّنه أعطاك طريقًا،
وأعطاك ُمب ّ
شرين! إ ّنه شيء رائع.
ّ
أيها اإلخوة
ضا ،وأن نحبّ الكنيسة ،ونحبّ األسقف ،ونحبّ
األعزاء ،علينا أن نحبّ بعضنا بع ً
كاهن الرعية ،وأن تحب ّجماعتك ،ورع ّيتك ،وكونوا سعداء أل ّنكم تعيشون إيمانكم في
جماعة ،من خالل طاعتكم في جماعتكم ،وتحضير الكلمة ،وما تفعلونه اآلن ،وما يريدكم هللا
أمر عظيم حقًا ّ
أن هللا اختارنا ،وجعلنا جماعة .في هذه
أن تفعلوه كجماعة مسيحيّة .يا له من ٍ
حاضرا ،نفس روح هللا الذي يريد أن يكون فينا ويُظ ِهر نفسه في
الجماعة ،يكون الروح القدس
ً
مح ّبة بعضنا البعض .يأتي الروح القدس إلينا ويقودنا إلى أن نحبّ بعضنا البعض" :أح ّبوا
ضا كما أنا أحببتكم!" .تش ّجعوا ،ليكن فيكم حبّ بعضكم لبعض.
بعضكم بع ً
حس ًنا ،أيها اإلخوة ،ال شيء آخر يلهمني به الربّ  .أرجو أن تعيشوا إلى الوقت الذي يأتي فيه
الربّ  :اسقبلوه! ثم هناك وقت عيد الميالد ،العام الجديد ،وقت العيش في األسرة والجماعة.
فنعيش سعداء بالرسالة التي أوكلنا بها هللا .ر ّبما يدعو الرب جماعتكم ويرسلها في
الرسالة .أتم ّنى أن يرسلها الربّ في الرسالة ،أو ربما أنتم ال تستحقّون أن تُرسلوا ،والربّ لن
يرسلكم ،بل سيُرسل اآلخرين ،ال أنتم! ف ِل َكي تكون رسوالً ،ولكي ت ُمثّ َل المسيح ،يحتاج الربّ
أن يسكن فيك ،فهو يحتاج إلى شكل جديد من التواضع ،وهذا ليس لديك" .يا تواضع المسيح
المقدس ،من يجدك؟" ،يقول اآلباء" ،يا تواضع المسيح المقدس ،من يجدك؟" بدون تواضع
ال يوجد شيء! هل أنت متواضع!؟ قليل ،قليل جدًا" .يا تواضع المسيح المقدس ،من
يجدك؟" .لذا ،عيشوا الجماعة بتواضع ،واضعين أنفسكم في خدمة بعضكم البعض :إذا كنتم
آخر
متزوجين ،ضعوا أنفسكم في خدمة أ ُسرتكم ،واحتلّوا المكان األخير ،وابقَوا حيث يوجد ِ
ّ
مكان!
اعتبر نفسك األخير واألسوأ من الجميع .هذه هي كلمة آباء الكنيسة ،كلمة ثمينة" :اعتبر نفسك
ستحقًا أن تكون هنا ،ورغم هذا
األخير ،أو األخيرة ،واألسوأ من الجميع" .اعتبر أ ّنك لست ُم ِ
دعاك هللا :فقد اختارك ،وغفر لك ذنوبك ،و َكساك بحبه ،ورحمته ،ومغفرته ،وهذا يجب أن
يحب المسيح فليكن
يقودَك لتعيش حياتك بامتنان ت ُجاه المسيح ومح ّبة المسيح" .من ال
ّ
محرو ًما!" 1( .كو  ،)16:22كما يقول القديس بولس" ،فليكن ملعو ًنا! محبّة المسيح! لهذا،
أحبّوا المسيح! ُحبّ المسيحيين
يجب أن تقودَنا هذه اللقاءات إلى أن نحبّ المسيح أكثرِ .
للمسيح .لماذا؟ ّ
ب من أجلك ،وفتح لك السماء ،وأغلق أبواب
ألن المسيح مات على صلي ٍ
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الجحيم ،وفتح لك السماء .عندما تموت ،ست ُفتح لك أبواب السماء! يوم موتنا الجسدي هو يوم
سعيد ،إنّه يوم احتفال ،أل ّننا سندخل السماء ،حيث تنتظرنا العذراء القديسة مريم والرب يسوع
والقّديسون ،ك ّل القدّيسين.
عي ُ
عيش ُمميز :نعيش في المسيح ومع المسيح؛ يقول القديس بولس" :حياتي هي
شنا هو
ٌ
َ
أح ّبوا المسيح! يقول القديس أغسطينوس" :أحبب المسيح وافعل ما تريد!" .يقول
المسيح!"ِ .
أح ّبوا المسيح! وكيف
آباء الصحراء" :مح ّبة المسيح هي الحقيقة الوحيدة ،والباقي كلّه باطل"ِ .
ي أن أفعل؟ ر ّبما ال يوجد هنا أحدٌ يحبّ المسيح ،وها نحن
تتجلّى مح ّبة المسيح؟ ِل َن َر :ماذا عل ّ
نض ّيع الوقت" .ال ،هذا ليس صحي ًحا ! أنتم هنا بفضل رحمته وصالحه ،وهو يقوم برسالة
كبيرة من خاللكم؛ ستراها عندما ستص ُل إلى االسماء .ما هي هذه الرسالة؟ لديك أطفالك ،لديك
موعوظيك ،لديك رع ّيتك ،لديك جماعتك ،لديك أشياء كثيرة أعطاها لك هللا ،والعديد من هدايا
ح ّبه؛ وما يطلبه الربّ هو أن نكون متواضعين و ُمقدسين ،وأن نعتبر أنفسنا األخيرين واألسوأ
من الجميع.
ًا"ّ:اعتبرّنفسّكّاألخيرّواألسوأّمنّالجميع!"ّ.
ّ
إنّاعتبارّّنفسكّأسوأّمنّاآلخرينّأمرّّعميقّّجد
ّ
إذا ّكان ّهذا ّمؤكدًاّ ،فإنّ ّعالقتك ّباآلخرين ّستكون ّمختلفةّ ّ ،ولن ّيكون ّلديك ّأي ّموقفّ
تشامخ ّ.وهكذاّيكونّلديكّموقفّتواضعّ،لكيّتشكرّاإلخوةّالذينّّيستحملونكّفيّجماعةّالّ
تستحقّهاّ.اعتبرّنفسكّاألخيرّواألسوأّ،وسيبارككّالرب ّ.عشّفيّالعالمّبكونكّّاألخيرّ:هذاّ
هوّأنّتكونّمسيحًّياّ.أنّتعيش ّفيّالعالمّبكونك ّاألخيرّ ،أوّّباعتبارّنفسكّاألخيرّواألسوأّ
إنّمحبةّ
ّ
منّالجميعّ ّ،وبأنّّتشكر ّاإلخوةّفيّجماعتك ّالذينّيغفرونّلكّ،والذينّهمّمعكّ .
بعضناّالبعضّبتواضع ّهوّأمرّ ّأساسيّّ،وإالّ ّفال ّيوجد ّحبّ ّمسيحيّ ّحقيقيّّ ،إذاّلمّنحبّّ
ناّكثيراّ ّ ،وأرج ّوّأنّ
ًّ
يحب
عواّأيهاّاإلخوةّ ،ألنّّالربّّ ّ
ّ
لهذاّ،تشج
ّ
بعضناّالبعضّبهذهّالطريقةّ.
جلي ّ .أتمنى ّلكم ّعيد ّميالد ّمجيدّ ،وعا ًّما ّجدي ًّدا ّسعي ًّداّ ،وأن ّتكونواّ
تصلّوا ّمن ّأ ّ
متواضعين ّ:متواضعينّ،ومّعتبرينّأنّكمّاألخيرينّ ّواألسوأّمنّالجميعّ.
لقد اختارني الرب من أجلك ،وهو اآلن يختارك من أجل اآلخرين .تش ّجعوا ،أيها اإلخوة ،الرب
يقودنا إلى أن نحبّ بعضنا البعض ،ولكي نحبّ  ،يرسل لنا الروح القدس؛ فبدونه ال يمكن أن
نحبّ بعضنا البعض .الروح القدس الذي في داخلنا هو الذي يقودُنا إلى حبّ بعضنا البعض.
ضا كما أحببتكم"" .أ ُعطيكم روحي ،تما ًما كما قادني هذا الروح إلى الصليب
"أح ّبوا بعضكم بع ً
من أجلكم ،سيقودكم هذا الروح نفسه إلى الصليب من أجل بعضكم البعض" .إذًا ،تش ّجعوا،
خذوا الروح القدس الذي يجعلكم قدّيسين ،و يجعلكم أبناء هللا ،ويقودكم إلى حبّ بعضكم البعض،
إلى حبّ بعضكم البعضّ .
سر وهو الحب .ولهذا أظ َهره الربّ في جماعة مسيح ّية .كثير من المسيح ّيين ليس لديهم
لدينا ّ
جماعة؛ ما يجعلهم مسيح ّيين هو الليتورجيا ،واألسرار ،وهم يعيشون ك ّل شيء بطريقة ذاتيّة،
وبشكل فردي .لك ّنه أعطاكم جماعة! لذلك من المهم جدًا في هذه الجماعة أن تح ّبوا وتسامحوا
مرة علي أن أغفر لزوجتي؟" .قال له كاهن" :طوال
بعضكم البعض .وفي الزواج" :كم ّ
المرات"" .نعم ّ
ي أن أغفر
الوقت"" .كيف؟ ك ّل
ّ
كلها! ."..وتسأله الزوجة" :وكم مرة عل ّ
ي أن نسامح بعضنا
لزوجي؟" "ك ّل
ّ
ي" .من الضرور ّ
المرات .بدون هذا ال يوجد زواج مسيح ّ
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ي!
البعض ك ّل يوم .ال تح ُكم :ال تحكم! اعتبر نفسك األخير واألسوأ من الجميع! استمع إل ّ
ي!
سيُطلب منك يو ًما حسابٌ عن هذه الكلمة ،ألنك استمعت إليها ،لك ّنك لم تحقّقها .استمع إل ّ
اعتبر نفسك األخير واألسوأ من الجميع!
ّ
تستحق ذلك،
واربح في العالقة مع إخوتك ،طالبًا منهم المغفرة لكونك في الجماعة ،وأل ّنك ال
واش ُكرهم أل ّنهم يستقبلونك ،ويقبلونك أنت القاتل ،والوغد ،والخائن ،والغادر .حس ًنا ،نعم ،هذا
ألن هللا لم يرفع يده عن رؤوسناّ ،
ما نحن جميعًا في العمق ،وإن لم يظهر هذا بعدُ ،فذلك ّ
لكن
الحقيقة هي أ ّننا جمي ًعا خطاة.
تش ّجعوا ،أيها اإلخوة ،أسألكم اأن تصلّوا من أجلي ،ومن أجل هذه األخت ال ّ
شابّة ،ومن أجل
هذا الكاهن ،وأن تصلّوا من أجل بعضكم البعض.
ضا .إن
لقد تن ّبأتُ في روما بسن ٍة مليئة بالروح القدس والنعمة ،للكنيسة ولكم! لذلك أقولها لكم أي ً
كنتُ نبيًا حقًا ،فأنا أتن ّبأ ّ
بأن الربّ يريد أن تكون سنة  2021سنة نعم ٍة
وخير ومج ٍد للربّ
ٍ
ولعائالتكم ولمجتمعكم وللطريق ،ولهذا السبب يجب أن تسلّموا أنفسكم تما ًما لعمل الروح
القدس .
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