هكذا نعيش
”المحبة ال تبادر“
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< ببعض أيام Â
اسبوع ،أثناء وقت الراحة بالمدرسة ،أعطونا
امكانية أن نذهب للقداس.
Å

< ففكرت أن أتحدث مع من يعيش كلمة الحياة مث Òبالصف.
فهمت معه أنه ع Òأنا أن أقوم بالخطوة Â
او.
ّ

< بالبداية تفاجأ ،لكن بعد ذلك
كان سعيداً جداً .وهكذا استطعت
بافخارستيا وأنا
أن اتناول يسوع Å
Â
مل® بالفرح.


< 
انجيل!
أعف لكم ،كم
يفاجئ® دوماً مفعول Å
الازيل.
< سم! ايرتون من 

أعجب® هذا اختبار

iBrother

!...

لنبادر بالمحبة!
إذا كانت المحبة المتبادلة ،كما
يقول القديس بولس ،هي َدين،
فيجب أن يكون لدينا محبة
تأخذ المبادرة كما فعل يسوع
معنا ،محبة  تنتظر  ،تؤجل
إ وقت حق.


حب بعضكم
» يكونن عليكم حد ٌ
دين ّإ ّ
أتم 
اليعة«
أحب غه ّ
لبعض ،فمن ّ
يوجه القديس بولس انتباهنا إ الواجب 
المتب علينا تجاه كل
ّ
قريب بحسب التعليم الذي تركه لنا يسوع ،وهو المحبة المتبادلة.
وكيف يرى القديس بولس هذه المحبة؟

بطريقت .أو ً  :المحبة هي ء  يمكننا أن نأج ّله ،مثل
يراها
دين علينا أن نوفيه .و يمكننا التهرب منه.
ثانياً :المحبة المتبادلة هي الباعث والروح والهدف لكل الوصايا.
إذا  ،يكفي أن اتمم الوصايا والواجبات بدون المحبة؟
علينا أن نهتم بالهدف الذي 
يقحه الله علينا من خ°ل الوصايا.
وكيف ذلك؟
مث ً °
ح® نحيا جيداً الوصية السابعة  ،يمكننا أن نكتفي بعدم
ال²قة فقط ،بل يجب أن  
نلم بجدية من أجل محو كل
نحب قريبنا.
الظلم اجتماعي،
ٍ
عندئذ فقط سوف نثبت أننا ّ
المحبة تأخذ المبادرة إذاً ،كما فعل يسوع معنا.

من تعليق لكيارا لوبيك
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In action

لنكن الس ّب 
اق  Ïمحبة كل شخص
نقابله ،كل شخص نتحدث معه عÒ
الهاتف أو نراسله أو نحيا معه.

فلتكن محبتنا:

صبورة

واثقة

مثابرة

كريمة

مراعية ¥
لخر

بها تقدير متبادل

سنخت الفرح كلما أحببنا
Æ
بهذه الطريقة

قُص هذا الجزء واطوه ،يمكنك حمله بسهولة  Ïجيبك

< هكذا اليوم التا بحثت عن
الص® واعتذرت منه.
هذا Æ

)روم ( ٨ : ١٣

واطو من المنتصف ،يمكنك أن تستعمل الداخل لكتابة م°حظاتك حول كلمة الحياة
قُص ِ

ص®
< ذات يوم بينما كنت ذاهب للكنيسة ،تذكرت أنه كان هناك Æ
معي بالصف كنت قد تشاجرت معه ومنذ عدة أيام  نتحدث
مع بعض.

جاءت® فكرة أن أبحث عنه Âعتذر له ،لم يكن سه ،ً°قبل كل
<
Â
Â

Â
ش® نه لم يكن يرغب  Ïالتحدث معي ،وأيضاً   Íكنت أخجل
أن أبحث عنه .بالتا ،كنت أجد الكث من Â
اعذار 
ح®  أقابله.
ّ

مفتاح حياة
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