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يزي جوي وميشال،
عز ّ
وجل ،سوف يأيت األحباء حنوكما للتهنئة
 .1يف هناية هذه الرتبة وبعد الربكة اخلتاميّة من اللـه ّ
عز ّ
أمرا هامشيًّا فقد دخلتما
والتربيك وإلقاء كلمة التوفيق .والواقع أ ّن كلمة ودعاء التهنئة ليست من الشكليّات أو ً
احلب وميثاق
إىل هذه الكنيسة فردين امسامها جوي وميشال وها سوف تصبحان زوجني مرتبطني بعهد ّ
احدا،
جسدا و ً
األمانة ،وخترجان من هذه الكنيسة اليت اخرتمتوها الحتفال تكليلكما زوجني وقد أصبحتما ً
وكأنّكما تولدان والدة جديدة ،باملعموديّة يولد الطفل لوحده والدة جديدة ويصبح من املسيح وللمسيح .يف
احدا ،يرافق هذا اجلسد الواحد أدعية األهل إليان
جسدا و ً
سر الزواج ،اثنان يولدان والدة جديدة ويصبحان ً
ّ
وعدا بأن تكتبا منذ اآلن ،منذ هذه الساعة تارخيًا مشرتًكا
واحلايك .خترجان من هذه الكنيسة وأنتما حتمالن ً
احلب واحلياة الزوجيّة بني جوي وميشال ،ورجاؤنا كما رجاؤكم أن يكون كتاب التاريخ هذا الذي
عنوانه تاريخ ّ
احلب والفرح
الرب أيديكما لتكتبا ّ
أي أن ميسك ّ
سوف تكتبانه تارخيًا مشرقًا ً
قصة ّ
مفرحا مشعًّا مق ّد ًسا ّ
بينكما .اليوم تبدآن تاريخ األمانة املشرتك .وإذا عدت إىل اجلملة اليت ص ّدرت بطاقة الدعوة نقرأ إنّكما سوف
التامة.
تقوالن نعم من دون تشكيك أو ّ
شك وبالثقة ّ
سر
قصة جديدة قدمية ورّّبا أعرف بعض الصفحات منه على أ ّن الكثري منه هو ٌّ
 .2كتاب التاريخ هذا ّ
قصة جديدة بدأت منذ سنتني عندما التقت النظرة بالنظرة وعرف ميشال
بينكما ال يراه سوى اللـه ّ
وجلّ .
عز ّ
كما
هي مميّزة يف قلبه وعقله وعرفت جوي أ ّن ميشال يناديها للسري معه يف ماامرة العمر .وأنا شاهد ّ
أ ّن جوي ّ
أ ّن األهل واألصحاب شاهدون ،كم أ ّن الفرح وكم أ ّن اجلديّة رافقا املهندس ميشال والدكتورة جوي يف
عربمتا عنه بابتسامة دائمة راضية
حّت احتفال اخلطوبة منذ أشهر .فالفرح ّ
األول والثاين ّ
مسريهتما من اللقاء ّ
عربمتا عنها هبذا االتّفاق بينكما
بالرغم من تعب العمل والدراسة والسفر وقلق التحضريات للعرس ،واجلديّة ّ
بكثري من البساطة واالحرتام املتبادل واحلكمة والتواصل...
يوما العزيزة جوي الطفلة يف مدرسة سيّدة
أيضا قدمية منذ أن
قصته ً
ُ
 .3وكتاب التاريخ هذا ّ
استقبلت ً
جو العائلة املؤمن ويف العلم واكتساب القيم
سر احلياة تكرب وتنمو يف ّ
اجلمهور وقد رافقتها من سنة إىل سنة يف ّ
والفضائل ،وأنا متأ ّكد أ ّن ما أقوله يف جوي هو ما أجده يف العزيز ميشال ،أل ّن الشخصيّة صاحبة القلب

وطوعا بالشخصيّة اليت متاثلها وتتشارك معها يف الكثري من املبادئ والقيم
الكبري والروح احللوة تلتقي بديهيًّا ً
وخصوصا يف النظرة إىل احلياة وإىل معىن احلياة.
األخالقيّة والروحيّة والتفاصيل
ً
مؤس ًسا على
 .4إالّ أ ّن هذه الصفات ،أيّها العزيزان ميشال وجوي ،ال تكفي إن مل يكن الزواج ّ
االحتاد بيسوع املسيح ،كما العذراء مرمي كانت متّحدة بيسوع الكلمة يف عرس قانا
روحانيّة عميقة هي روحانيّة ّ
حيول املاء إىل اخلمرة
اجلليل ،حيث إ ّهنا وضعت حاجات الناس والعروسني اجلديدين يف قلبه واثقةً بأنّه سوف ّ
يزي ميشال وجوي اليوم اخلمرة اجليّدة اجلديدة من ي ّد يسوع
اجليّدة .ومع عروسي قانا اجلليل ،تناوال يا عز ّ
وتؤسس وتثبّت الزواج املسيحي واليت يتح ّدث عنها الق ّديس
أسست ّ
املسيح نفسه ،تناوال الروح اجلديدة ،اليت ّ
معا
كل شيء واملصارحة واملصاحلة ومحل الصليب ً
بولس يف رسالته إىل أهل قورنثية  :الصرب واملشاركة يف ّ
كل واحد ّبفرده .األمانة والثقة املتبادلة ،إ ّهنا الفضائل املسيحيّة
كجسد واحد ،كقلب واحد كفكر واحد ،ال ّ
أي أنّه جيعلهما
جسدا و ً
األساسيّة اليت تثبّت الزواج على الصخرة .الزواج املسيحي جيعل من العروسني ً
احداّ ،
دوما لتثبيت هذا اهليكل وجعله مرتّـبًا مجيالً مليئًا بالثمار اللذيذة.
هيكل اللـه ،فاعمال ً
كل أيّام حياتكما .وهذا اليوم جيعل من حياتكما حياةً واحدةً
اليوم هو يومكما ،سوف تتذ ّكرانه ّ
ومرها بأفراحها وأتراحها بصعوباهتا ومنافعها .فأطلب من شفيع هذه الكنيسة مار يوحنّا املعمدان مار
ّ
حبلوها ّ
شاهدا
شاهدا على حمبّة املسيح كما كان مار يوحنّا املعمدان ً
مرقس أن يبارك معي زواجكما فيكون هذا الزواج ً
اليت حتضن منذ اليوم العهد
مرة واحدة أل ّهنا هي ّ
على جميء ّ
الرب يسوع .عودا إىل هذه الكنيسة ولو بالسنة ّ
الذي سوف يقوم بينكما فتتذ ّكرا الفرح الذي عشتماه وجتدا عقد احملبّة بني قلبيكما .فهذه الكنيسة هي أثريّة
دائما
أي أ ّهنا قدمية وقائمة على ّ
ّ
أثرا فينا وعلينا ،أثر يسوع املسيح الباقي ً
الصخرة إالّ أ ّهنا أثريّة ّبعىن أ ّهنا ترتك ً
املتزوجني.
أبدا على اجلميع ،على العازبني والعازبات لكن
وً
ً
خصوصا على ّ

كل شيء ،وصاليت وصالة اآلباء
كل التهاين ،والتمنيّات بالتوفيق والسعادة والنجاح يف ّ
فالتهاين ّ
أي
كل خطوة من خطوات دربكما الطويل إن شاء اللـه ،من دون ّ
ترافقكما من أجل أن ّ
يعم اخلري ومثار احملبّة ّ
ٍ
دوما كلمة التطويبات :
عثار ،ال بل املليء بالعالقة الطيّبة بينكما وبإميان ثابت على ّ
الصخرة ورجاء بأن تعيشا ً
"طوىب للودعاء فإ ّهنم أبناء اللـه يدعون".
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