
 

1 
 

 تحول القيامة

" لكنه قام. يس هو ههناالحي بين األموات؟ ل نلماذا تطلب '' 

 (6: 24لوقا )

 .أسباب العذاب هي الحب والمساعدة الضرورية التي تحجب عن اآلخرين

وبدالً من إعادة الصياغة: حجب الحب والمساعدة الضرورية لآلخرين يعذب ضمير المحتجز وحياة أولئك 

 .الذين يتم حجبهم عنهم

 .يحدث النمو الشخصي ، ليس عندما نركز على واجبات اآلخرين بل على مسؤولياتنا

 .العوامل التي تجعل الحب مستحيالً ال ترحم بشكل مأساوي ومرعب

. يعطينا وألجلناالروح القدس يجعل المستحيل ممكناً. يفعل األشياء التي ال نستطيع القيام بها ، باسمنا 

 الذاتية. أجزاء من قوته

 .الطريق إلى الحياة الحقيقية والخالص الحقيقي طوالم ، لليب ، موت وقيامة المسي  تجلبنا آال

. إنه غفران. إستيفاءإن المعاني العميقة لهذا الخالص هي تنمية العقل الروحي والنمو. العقل الروحي هو 

تضامن. إنه فهم. حسب  إنها رحمة. إنه لطف. إنها المحبة. إنه حسن السلوك. إنها مساعدة متبادلة. إنه

المقاييس الصحيحة. إنها مسؤولية. إنها خدمة. إنه اعتدال. إنه تواضع. إنه دفاع وملكية كل ما هو جيد. هذا 

 .تنميةال. إنها البنائيةهو الوقوف مع ما هو إيجابي. إنها 

م لنفس. إنه نظاإنه نمو ويسبب النمو. هو أن يخلص من ظلم األنا لكي تكون له حرية داخلية. إنه ضبط ا

 .هدوء داخلي. إنه

  .... روح الشخص هناك ثالث قوى: الذكاء ، اإلرادة ، العاطفةفي 

بينما يطور العقل الروحي أفكارنا وإرادتنا وعواطفنا ، فإنه يقوي ويؤدبنا أيًضا. العقل الروحي يوجهنا في 

 .اتجاهات جيدة

اإلنسان. وفقًا لهذا العقل ، هناك نوعان من  مصدر الحب الشامل والفكر الشامل هو العقل الروحي مع

 .التغيير: إيجابي وسلبي
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نا. يزيد من حررنا. ينضجينا نحو الكمال. يجعلنا ننمو. إنه دفعي. إنه )يستوفي( التغيير اإليجابي يحقق

 .قيمتنا. يعطينا معنى

ً قلصنا. يجعلنا يناحية أخرى ، يحط من قدرنا. إنه  التغيير السلبي ، من . يجعلنا أنانيين. إنه يقلد سطحيا

 .متعصبين

 .كل تغيير يتعارض مع العقل الروحي هو شرير

 .التغيير الذي يمجد األساليب واألدوات هو عائق أمام تحقيق الهدف

 .هذه دورة ثابتة ، أمس ، وغدًا

هو . هذا خالتنا المعنى يماني ، عالمنا العاطفي ، عالمإليجاد الراحة ، يجب علينا أن نزيد عالمنا اإل

 .وعيال

وفقا لهذا الوعي ، فإن الحقيقة األساسية ، أي الحقيقة الكبرى ، هي الحقيقة. هذا هو الرب. إنه خفيف. هو 

 .حكمةالالحب. إنه 

ً إذا كان برنا الشخصي قريب من البر المطلق )الحقيقة( ، إذا كان حبنا بالقرب من الحب الكبير ، إذا كان  ا

نور العظيم ، ومعرفتنا بالقرب من المعرفة العظيمة ، وذكائنا بالقرب من الذكاء العظيم نورنا بالقرب من ال

 .، وحكمتنا بالقرب من العظيم الحكمة ، فنحن قادرون على المرور عبر أبواب التجديد والتغيير اإليجابي

 .إن قيامة المسي  هي تحول يجعلنا نختبر فرح التجديد والتغيير اإليجابي

 .حول ، تكون قوة الحب أساسيةفي هذا الت

الحي الموت ، هكذا في هذا التحول ،  الوحيدهذا التحول ال يقدس محبة القوة ، بل محبة الحب. مثلما هزم 

 .تهزم قوة الحب حب القوة

 يكون مباركاً كون مباركاً. بدال من ذلك: عيد فص  سعيد. نرجو أن يكن عيد القيامة مقدساً. نرجو أن ولي

 .في كل شيء

وقد تشفي الجروح االجتماعية بأثرها التحويلي. هل لها أن ترسخ عقلية ديمقراطية تقوم على حب الحياة 

 والسالم الحقيقي؟
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، يمنحان  الذي كان يشعر بالملل في الصخرفليكن القوة والنور اللذان دحرا الحجر على فم قبر المسي  ، 

تمنى أن أالسالم على الشعوب الشقيقة هنا. من  رجو أن يأخالة للعراق وسوريا ولمنطقتنا.  االستقرار

 .يمن  السالم الدائم للعالم

 .في حب القيامة التي تعطي الدفء للحياة ، أتمنى لكم كل التوفيق

 نمع االحترام من ماردي

 بغطشيوسف ملفونو 

 


