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ارك  الد م د م   2021ع
اء  األح  أبنا  

  
م       ل الد المقدسأتم د الم ة لع ث ات ال الد  ال نا . لقد غرس فينا م  أخرى.    ر د من الدروس من سنة إ ع المسيح العد س

لة  هذە الل نا  اء من خالله، وأن    ماذا ترى أعي ة األش  رؤ حاجة إ خرجه    ستمد الشجاعة منالمذهلة؟ نحن   الذي  ل الخ
ل    العطاء (أع  األخذ و   األخذ،. لقد علمنا أن العطاء أفضل من  موقفمن  أبناء هللا   ). لقد علمنا 35:20  يتوقف ع مال  أن ال

   الجميع، ح ة   مح اركة، و أعدائنا يتوقف ع لعنونا، و   م الذين  كرهوننا، و   فعلأولئك  الذين   ألولئك  من أجل    الصالةالخ
ئون إلينا أولئك الذين   اف (مت  س اب). علمنا أن الدخول  44:5ب اث    من ال  م قودنا إ وتهالضيق س    مل دي الالنها األ

د (متالم  التواضع (مت13:7ج  الخدمة (مر18:4). علمنا أن العظمة تعتمد ع ادة تعتمد ع ه إ).  35:9) والق ت مفارقة   فلن
اة   ع المسيح "أنه    الربح فقرەس ستغنوا أنتم     ل م افتقر وهو غ ة،).  9:8كو2" (من أجل ن العالم    لقد علمنا دروسا كث ول

ة جمعاء    الرغم من أن رحمته لل ة هللا ع مطر : "واضحةلم يتعلم تقدير مح  و ار والصالح  األ ق شمسه ع فإنه 
   األبرار والظالم  ). 45:5" (متع  

  
ات االقتصاد  نتأملدعونا      الحروب، واالضطرا   اللوم ع ألقينا  ة. لقد  ال ــــخ   وتار الما العام  ة، والطاعون، ومؤخرا  

وس متحو  فإننا ال ننظر    ر ف نا. ومع ذلك،  س  م مكن  داخلع   ــــع ح ال الشفاء  إننا نطالب  ل  طرقنا  استعادة    نا أنفسنا. 
قة المطاعم لقد  .  السا   يتغذون  ال  الفقراء  فإن  ذلك،  ومع  أبوابها.  والحانات  المطاعم  أغلقت  عندما  ع  الج الناس    ، شعر 

حيو  الحانات.  والمس فرحون   مالءمة وفائدة من الصالة و لقد  ن ال  حت حفالت الزفاف أ   ل  الشهادةأص عمل الروح القدس 
جة قة. طقس ال ف بهذە الط  وال الت اننا التفك م عد ب ون لقد .  لم  ث قظ ال ح اس سة من الفتف ا  ،ر و من تلك الحالة ال

مة الصالةوحولوا بيوتهم    كن  عد ه  إ  ما كنا عل  العودة إ  لنا أن نرغب  س.  ال ي شها  هللا  وما كنا نع نا إ ل أن نرفع أعي  ،
 الوراء   انت تلك حماقة زوجة لوط ألنها نظرت إ قة أفضل.  انا أفضل وط  ونطلب م هما    إ ).  26:19تك(  تركتهوما    انت تمتل

بع مثال   نا جب أن ن م، الذي أدار ظه  أب قة. لقد وثق  إبراه ور األرض السا عه  هللا     رە ل  األمام وت د. نظر إ ان جد  م إ
ختار بروح متواضعة ه أن  ن    ، وسمح لق  (تك  وأ م أ ارك إبراه ن هللا  ، ل

ً
حتها تذكرت  لقد  ).  13أو س   م  سة م القد

ا  م كث انا إبراه ارك الرب أ ف  ل وعودە له    ،ك   ع المسيح  نظر   عندما وو س الد الرب   م ما    : العالم إ م " اءنا. إلبراه لم أ
د"  األ سله إ   ). 55:1لو( و

 
 من أجل العالم    عد يوم   دعونا نص     إذ أنه يوم  ء الثا ب الم ع المسيح،لق س ن مثلومن أجل    نا  الرعاة،    أن نكون ساه
 مثل  أن نكون  و  ماء مثل المجوس، ومخلص س يوسف، و ح  القد  صفات الناس الذين   متواضع م. هذە  سة م مثل القد

الرب عندما جاء إلينا كرضيع  من   ،رحبوا   مجدە. نحن نص عود إلينا  جب أن نحافظ عليها عندما     الصفات ال وهذە 
س فقط   سنا ل فتحأجل كنا

ُ
 ت ن ل  ل شطة، ول  لأل

ُ
ة للصالة واإل ت عض،  فتح مع قوة مدو عضنا ال  من أجل  مان. عندما نص

   ال المشقة، نص ل من أش عانون من المرض، والخسارة، والحزن، وأي ش مله  "ونحن  أولئك الذين  مان وم س اإل  رئ ن إ ناظ
 عرش هللا م   الخزي فجلس  ب مستهينا  ع أمامه احتمل الصل ور الموض ع، الذي من أجل ال  ال2:12عب" (س واقع، ). 

ل  أن المسيح هو عمانوئ  إ مكننا أن نكون مطمئن ات،  ما تحمله من أجلنا  أن  ، هللا معنا، و )14:  7(اش    غض النظر عن الصع
   اته ع حفظ ح  الرب أن  ، ونتوسل إ وس الثا ا توا ا ركنا المكرم قداسة ال ط نا و  من أجل أب ه هو لمجدنا معه. نص  كرس

دة  عد ةوأ لسن  . زمنة سالم
 

  ، دعونا نمجدە لقد ولد المسيح 
  

ا يوسف    األن    ل    ا ب  األن          جوري   ا ج  األن  
ة ك ات المتحدة األم  الوال ة جنو ارش  إي


