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إهإاء
 إلىىى ب ىىب الىىرب يذىىوت الى ع أمىىى إلىىى المنىىا
ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل .
 إلى ب ىب كىل بىارق وبارلىى لكىى يع مىا أن هللا
خ قنىىىا جىىىل أ مىىىال مجيىىىإة فريىىىإة وإ نىىىإر
ونمىىىى كر هىىىى ا ا مىىىىر ذىىىىيكون لحيامنىىىىا معنىىىىى
وذنزإاإ ارمباطا ً بمن خ قنا لمجإه .
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بإاذى البابا شنوإة الثالث
بابا اإلذكنإريى وبطرير الكرازة المربذيى
4

 – 1معنــى الحٌــاة
ذات يوم قال صانع قلم رصاص لقلمه :
هناك خمسة أمور يجب أن تتعلمها قبل أن أطلقكك للكا العكالم
لذا تذكرتها ستكون أفضـل ب ـم فا الدنيا
أ – سكتكون قككادراع ىلككا ىمككل أشيـىىـاء ظيمىـى لذا استسككلمت ليككد
فنــان بإيـــر ليصنع بك ما يريد
ب -قكككد تواجكككه تجكككارب مريكككر مكككن وقكككت خكككر لككككن هكككذا
ضرورى حتا ممجـإإ بـىـوا فالمبرا ها الوسكيلة الوحيكد لتجديكد
قواك تماما ع كما يجدد النسر شبابه بالتخلص من ريشكه القكديم وخلعكه
كذلك أنت لكا تتخلص من شكيخوخة سكنك الرصاصكا ىليكك
أن تحتمل سالح المبكرا الحكاد حتكا تعكود مكن جديكد قلمكا ع مبريكا ع
مدبب السن ا نفــع كثــير
جككك  -يمكنكككك مصحيـىىىـح أخطـىىىـاء مهمكككا كانكككت كةيكككر بواسكككطة
الممحا ( األستيكة ) لتعود صفحتك جميلة نقية بال أخطاء
د -أهم جزء فيك هو القلب الرصاصكا الكذى فكا داخلكك نعكم
ال يهم لونك من الخارج أو طولك المهــم ب بـ من الداخل
ه  -مهما كانت الظروؾ يجكب أن تسكتمر فكا الكتابكة يجكب
أن تترك باسكتمرار بصمـىـى واضحـىـى مقكروء رؼكم ككل التحكديات
التا تواجهك
أدرك القلككم هككذ الككدرو ،متفهم كا ع الغـىىـرض ال ىـ ع صُنـىىـع م ىـن
أج ه

ُظهر روىكة صكانعه ليبقكا اسكمه ىلكا ككل
ووىد أن يطبقها لي ِ
لسان رمزاً لجـوإة صناىة األقالم فا العالم
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ـــزيزع القــارق
لقد بدأت حديةا معك بهذ القصة الرمزية التا تحمل لنكا معكان
كةير وها تذكرنا بقول الشاىر :
فيككككككككه طبيعككككككككة ا خككككككككالص
قلمكككككككككككككككككا الرصكككككككككككككككككاص
فيسككككككككككككككككككر ل جابككككككككككككككككككة
أناديكككككككككككككككككككككه للكتابكككككككككككككككككككككة
دىونككا نضككع أنفسككنا مكككان هككذا القلككم ولنتككذكر هككذ النصككاب
ونهتم بتطبيقها حتا نصكب األشكخاص الكذين يحققىون بصىإ هللا مىن
خ قهم ونتمم رسالتنا فا الحيا التا أرادها هللا منا
أ -يمكنككك أن تنجككز أىظككم االنجككازات فقككط لذا وضككعت ذاتككك
بين يدى هللا الفنان ا ظم ليصنع بك ومن خاللك أ ماالً باهرة
ب -مككن وقككت خككر سككتواجه صككعوبات فككال تضككطرب لنككه
فقط من أجل تلميع حياتك فالظروؾ الصعبة ها التكا بهكا تسكتقيم
حياتنا و ُتصقل مواهبنا فالميا الضحلة ال تصنع سباحا ع ماهراع
ج  -هناك فرصة صالح األخطاء مهما كةرت وذلك بممحا
( أستيكة ) الموبى
د -سيبقا أهم جكزء فكا حياتكك هكو قلبكك ومكا بداخلكه الكذى ال
يرا لال الرب وال يعرفه لال أنت فلي ،المهم مظهرك الخكارجا
فسيؤتا يوم تتالشا فيه كل مباهج العكالم الفانيكة وال يبقكا لال مكا
فا قلبك من ىالقة حقيقية مع هللا
هكك  -اتكككرك بصككمة ىلكككا كككل ممكككن تتعامككل معكككه مهمككا تنوىكككت
الظروؾ أو تقلبت بكك األيكام اسكتمر لكتعلن سكر الحيكا الكذى فكا
داخلككك فحككين تتككرك انطباىككات نافعككة لكخككرين سيكشككؾ ىككن
روىة ما فا قلبك
وا م أيها الحبيب  ..أن كل منا مةل هذا القلكم الرصكاص خ قنىا
هللا جل أ مال مجيإة وفريإة ولكل واحد منا رسالة فكا هكذ الحيكا
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البد أن يتممها
ولذ ندرك ونتكذكر هكذا األمكر ذىيكون لحيامنىا معنىى وسكنزداد
ارتباطا ع بمن خ قنا لمجإه
فهل أنت مستعد لتحقيق الهدؾ الذى خلقك هللا ألجله ؟
هل تسكعا بككل جديكة ومةكابر والتكزام تمكام رسكالتك فكا هكذ
الحيا ؟
لن الحيا التا فا المسي ال تقكل مظاهرهكا تنوىكا ع ىكن مظكاهر
الحيا العاديكة بكل وأكةكر منهكا دقكة وصكعوبة لذ تخكتص بكؤحوال
الفكر والقلب
لنها تتحدث ىن موقؾ الكنف ،البشكرية تجكا التجكارب وا الم
ومواقفها لزاء ملذات العالم ومباهجه وموقفها مكن شكهوات الجسكد
وحيل الشيطان تتحدث ىن صرا ونصر وسقوط وقيام
أمكككور داخليكككة ال يتلمسكككها وال يكككدركها لال المختبكككرون لهكككذا
قليلون ممن يقكدرون أن يتكلمكوا ىكن هى ه الحيىاة التكا هكا بحكق فىن
الفنون وىلم العلوم
قليلون جداع من تكلموا ىن خبر حقيقية وتالم ،حقيقا
فكمككا أن الرّ حالككة يسككجلون كككل مككا يككرون فككا رحالتهككم لنككه
يسكككتحق التسكككجيل هككككذا أيضكككا ع المختكككارون مكككن قبكككل هللا الكككذين
تجولوا فا اتجاهكات متعكدد وسكلكوا فكا ممكرات الحيكا الروحيكة
يسكككجلون مالحظكككاتهم التكككا يفطنكككون لليهكككا أةنكككاء رحالتهكككم الشكككاقة
المملوء اختبارات
هنكاك فككارق بككين ممكن يكتككب ىككن بلككد ؼريكب مقتطفكا ع كلماتككه مككن
سكككجالت ا خكككرين وبكككين ممكككن يسكككلك الطريكككق ويسكككجل مكككا يكككرا
ويتلمسه
فبقكككدر مكككا يسكككلك ا نسكككان فكككا ( المدينكككة الروحيكككة ) يكتشكككؾ
مالحظات أىمق وأقيم
لهذا ال يسجل كل الكداخلين فكا ( المدينكة الروحيكة ) اختبكاراتهم
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واحد بل تزداد مالحظاتهم ىمقا ع كلما توؼلوا فا شوارىها هكذ
المالحظكككات مهىىىم كىىىل مذىىىيحى فإنهكككا ولن فاقتكككه مكككن جهكككة قامتكككه
الروحية لال أنها تكشؾ له أنه لم يصكل بعكد للكا الكمكال فتعطيكه
شوقا ع لحياة أثمن
وأمككا الككذين بلؽككوا قامككة روحيككة معينككة فككإن هككذ المالحظككات
تعينهم فا بلوغ حال أفضل وكمال أ ظم
ممى يصبح ل حياة معنى ؟

لككي ،ىنككدما يتككوفر الؽنككا والمككال الكةيككر وال ىنككدما يتحقككق
المركز المرموق
لنما يصب ل حياة معنى ىندما يح ،الواحد باستضاء داخلية
توفر له لحاسي ،الرضا والحب والرؼبة فا التالقا مع ا خكرين
بخدمتهم والعناية بهم واالهتمام بحاجاتهم
لن أىظم فرح ينعش نف ،ا نسان هو سعيه سكعاد ا خكرين
صدق فا كل يوم أن لك دوراع ىظيما ع فا هذ الحيا
يقككول األسككتاذ ( حبيككب جككرج : ) ،ال حيككا بككال ىمككل ىككبء ال
يُحتمل ]
اعلممأيها ممحياب .ا م ي أنككك كلمككا وضككعت ةقتككك فككا هللا كلمككا
اتسعت أمامك الفرصة لتحقيق أهداؾ هللا وخطته فا حياتك
فالحيككا كلوحككة متقنككة قككد صككممها هللا وكككل لنقيككاد سككواء فككا
فكر أو دافع أو ىمل هو أمر ضكرورى تمكام التصكميم الكامكل
ذلك التصميم الذى هو نتاج مهار وجود فابقة االتقان
لن التقدم هو قانون السماء
لرتق دابما ع للا أىلا للكا ذىمو الحيىاة والجمكال وللكا كمكال
المعرفة
ع
ع
ع
لرتق دابما للا األمور األكةر سموا ورفعة فتصكير ؼكدا أكةكر
حبا ع وقو مما أنت ىليه اليوم
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لن نامو ،التقدم والنمو يعطا الحيــاة هدفا ع ومعنــى

ا نسان يوجد بقدر مكا يعمكل ألن العمكل وحكد دليكل وجكود
بهذا يكون ل حيـىـاة معنىـى فالحيكا قالكب فكارغ يمكل العمكل نحكن ال
نستطيع أن نسؤل الرخام أو المرمكر ىكن معنكا ولكننكا نسكتطيع أن
ننظر للا ما أبدىه الفنانون من أىمال نحكت وخالفكه حينبكذ نحك،
بمعنا الرخام أو المرمر العمل يحقكق مهمكة مزدوجكة فهكو ينبكع
أوالع من ا نسان وينصكب ىليكه وهكو ةانيكا ع يتجكه بكه نحكو ا خكر
فا نسان ينتشر فيما حوله بتؤةير أىماله وكؤن مكن شكؤن ككل ىمكل
يقوم به ا نسان أن يخكرج ا نسكان مكن ذاتكه لككا ينتقكل للكا ىكالم
ا خرين
ع
ع
ألي ،هذا اسلوبا ىمليا للتؽلب ىلا الذاتية المريضة ؟
نحن ال نعمل لذواتنا بل نحن نعمل أيضا ع لكخرين وبكا خرين
فا نسكككان يولكككد بمفكككرد ويمكككوت بمفكككرد ولكنكككه ال يعكككيش لال مكككع
ا خرين فبين لحظة الميالد والمكوت تبكدو والحيكا أشكبه بطريكق
البد أن يقطعه ا نسان والطريق بكين هكاتين اللحظتكين هكو طريكق
تحويل ا مكان للا واقع
قال ( بسكال ) ىن هكذا الطريكق  :ال لقكد أبحكرت السكفينة ولكي،
فا وسعنا سوى أن نمضا ]
ويقكول البطككل األوليمبككا ( ككري ،أكككابو : ) ،ال كنككت ال أإمككن
بالمسككي وكانككت نظرتككا ل حيىىاة ماديككة وهككدؾ حيككاتا هككو اقتنككاء
أشياء بقدر ا مكان ولكن النتيجة كانت دابمكا ع واحكد فبمجكرد أن
أحصل ىلا شا يكون هناك شكا خخكر أرؼكب فيكه فبكدأت أفككر
فككا أنككه البككد مككن وجككود معنىىى رخىىر ل حيىىاة أخككذت أفحككص دىككاوى
المسي فا الكتاب المقد ،لم أدرك مطلقكا ع أنكه قكال ىكن نفسكه " :
الحياة " ( يو ) 9 : 47
أنا هو
" أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل " ( يو ) 41 : 41
اقتنعككت أن يسككو هككو ابككن هللا وأنككه يحبنككا واتخككذت قككراراع
بككؤن أصككير مسككيحيا ع واليككوم الككذى اتخككذت فيككه هككذا القككرار فاقككت
فرحتا أى فرحة أخرى ]
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يقول ( دافيد فيسكوت )  :ال لن هدؾ الحيا أن تكتشكؾ ىطيتكك
ولكن معنى الحياة أن تمنحها ]
ويقول ( د التون تروبلد )  :ال اتخذ لنسكان بدايكة نحكو اكتشكاؾ
معنككا الحيككا ا نسككانية ىنككدما زر أشككجاراع للظككل وهككو يعككرؾ
تمام المعرفة أنه لن يجل ،تحتها أبداع ] فرؼم أن الرجل لكن يجلك،
تحت أشكجار الظكل التكا سكتنمو بعكد سكنين كةيكر لال أنكه يزرىهكا
ليجل ،تحتها ؼير ويسكتمتع بظلهكا لنكه لنسكان ىكرؾ معنىى الحيىاة
باهتمامه با خرين وىنايته بهم والعمل ىلا خدمتهم
الحياة كنز ملا بالجدد والعتقاء يؽنا كل ممن يقتنيه
والحياة نبع يفيض ككل يكوم بميكا نهكر متجكدد فكابر تجكرى هنكا
وهناك حيث تروى النفو ،فتنبت األشجار الدابمة االخضرار
والحياة بحر زاخر بجميع أنوا األسماك كبيرها وصؽيرها –
وشبكة النف ،تجمع منها ما لذ وطاب

ـــزيزع
بل حيىاة أفضىل ( يكو : 41

لم يؤت يسو كا يمنحنا مجرد حيا
 ) 41وال يستطيع أحد أن يعرؾ ما هو معنىى الحيىاة الحقيقيكة مكا
لم يكن قد ىاش مع يسو
المسكككي هكككو الواحكككد الوحيكككد الكككذى يضكككيؾ للكككا الحيكككا القكككو
والحيوية الجديد ويجعلها جدير بؤن ت ُعاش
يمكن للنا ،أن يعيشوا بدون مال بال شكهر بكدون أصكدقاء
بدون صحة بكدون حريكة ولككن ال يمككنهم أن يعيشكوا بكدون هكذا
الذى يجعل ل حياة معناها وللموت معنا
اكتشككؾ أحككد العلمككاء أن هنككاك بعككض اليرقككات دابمككا ع مككا تتبككع
اليرقككة التككا أمامهككا دون أن تلتفككت للككا اليمككين أو للككا اليسككار ةككم
وضع ست يرقات ىلا حافة لناء من الزهكور فاسكتمرت اليرقكات
تتبع الواحد األخرى للا أن ماتكت جميعهكا مكن ا رهكاق والجكو
كان الماء والطعام ىلا بُعكد قليكل منهكا لككن لكم تك ُكلؾ واحكد مكن
اليرقات نفسها ىناء ورإية ما هو وراء حافة لناء الزهور
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لن هكذ اليرقكات تك ُشبه للكا حكد كبيكر النكا ،الكذين يبكدو لهككم أن
ىالمهم صؽير جداع مةل حافة لناء الزهور فالحيا بالنسبة لهكم هكا
مجككرد دوران فككا دابككر متواصككلة مككن البيككت للككا العمككل واألمككور
المتكككرر دون أن يلتفتككوا يمينككا ع أو يسككاراع للككا أن يلقككوا حككتفهم
نتيجة الملل وا رهاق هل هذ ها الحيا ؟
من الواض أن هذا ممكن أن يكون معنا الحيا ىند البعض
وا ن ما هو ذاك النو مكن الحيكا الكذى ككان يسكو يشكير لليكه
حين قال  " :أنا هو الحيا " ( يو ) 58 : 44
يخبرنا القدي ،يوحنا ىن يسو أنه " فيه كانت الحيا والحيا
كانككت نككور النككا ( " ،يككو  ) 7 6 : 4لن يسككو هككو الحيككا التككا
تتحرك وتنبض من خالل األبدية الحيا التا جاء منها ككل مكا هكو
موجود وكابن
لي ،المهم هو لضافة سنوات للا حياتنا فهذا ال يعنا شكيبا ع مكا
دامت الحيا لي ،لها معنا ولكذلك فالمشككلة الربيسكية التكا تواجكه
ا نسككان اليككوم هككا كيككؾ لككه أن يضككيؾ معنككا للحيككا للككا سككنوات
ىمر ؟
لن ا نسان اليوم يبحث ىن الحيا التكا يشكملها األمكان والسكالم
والمعنككا والرضككا وبكلمككات محككدد فا نسككان يبحككث ىككن هككذا
النو من الحيا الذى ال يعطيه لال هللا
لن يسو وحد هكو الكذى يعيكد صكياؼة الحيكا ويضكفا ىليهكا
نوىا ع وخاصية جديد فريكد لكم تككن لهكا مكن قبكل لنهكا حيكا ممتكد
وراء الزمن
نحككن نكككون أحيككاء بالقككدر الككذى نعككرؾ بككه هللا ولكككن ىنككدما
تنقطع ىالقتنا مع هللا للكا الدرجكة التكا يبكدأ فيهكا المكوت الروحكا
يؽشانا هنا تصب الحيا كبيبة وخاوية وتافهة وال طعم لها
يقول الرب يسو  " :أنا الكرمة وأنتم األؼصان لن كان أحد
ال يةبككككت فككككار يطككككرح خارجككككا ع كالؽصككككن فيجككككؾ " ( يككككو 8 : 48
 ) 9لن هككذا مككا يحككدث ىنككدما نفصككل أنفسككنا ىككن يسككو مصككدر
الحيا وتكون النتيجة المحتومة ها  :الجفاؾ والموت
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لن الحيا المنتصر والمتؤلقة والمليبة بالقو والمعنى هكا الحيكا
التا نحياها فا المسي
لن المسي هو الحقيقة األساسية والربيسكية فكا الحيكا والحيكا
بدونه ليست حيا
لن كةيرون يمتلكون ةروات مادية وفير وفرص تعليمية ومع
ذلككك فهككم ال يشككعرون بالسككعاد ويشككعرون أن هنككاك شككيبا ع ضككابعا ع
ومفقوداع فا حياتهم وهم يبحةون ىنه فا كل مكان لنهم يعرفكون
أن األكل والنوم والعمل واالنجاب ال تضيؾ شيبا ع للا الحيا وهذا
ما يبحةون ىنه أنهم يبحةون ىن الحيا
وهذا ما يقدمه المسي لنا بقوله " أنـا هــو الحيــاة "
يقول الفيلسكوؾ الروسكا ( تولسكتوى )  :ال أن تعكرؾ هللا معنكا
أن تحيا وليست هناك حيا بعيداع ىنه ]
لن معنكككا الحيكككا والهكككدؾ منهكككا هكككو االسكككتجابة لهكككذ النزىكككة
الفطرية التا تعمل داخلنا أال وها االنطالق نحو هللا
ي
ي
ي
يي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

الحياة مفقإ معناها
بإون هللا
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 – 2طبـــق الفضٌلــة
 المقاإيــــر ..
ىدد  4كيلو من المقوع

نصؾ لتر من ماء الصبر
حبات من رحابى الصدر
قطعة من صفاء النف،

 طريقـى مـل الطبـق ..

تك ُمزج هككذ المقككادير جيككداع بملعقككة اإلخى
االبمذامــى

وتك ُزين بكريمككة

وت ك ُقدم فككا جميككع المناسككبات فككا سككرفي ،العطىىاء ىلككا مابككد

المحبــى

ـــزيزع
لقد جاء الرب يسو ليكون لنا حيا وليكون لنا أفضل فكل مكا
يطلبه منا هو أن نحيكا فكا حيكا الفضكيلة بعكد أن أىطانكا نفسكه مةكاالع
لكا نتبع خطواته فيقول  " :مع مـوا منـى " ( مت ) 59 : 44
ىلينكككا أن نكككتعلم منكككه حيكككا الفضكككيلة ونسكككلك كمكككا سكككلك هكككو
فالفضابل ليست أشعاراع نتؽنا بها ولكنها حيا نتحلا بها
لن خراب الشعوب ال يتم لال ىنكدما يككون السكو ،قكد نخكر فكا
ىظامهككا والفسككاد قككد فككت فككا ىضككدها فالرذيلككة لذا أكلككت قلككوب
الشعب فالبد من التؤكد من أن خرابه البد قادم ىن قريب
فكككم مككن ممالككك كانككت تككتلأل قككديما ع فككا سككماء المجككد ةككم يخبككو
ضكياإها ويككزول مجكدها النسككياقها وراء الشكهوات وتخليهككا ىككن
ا خـ ق النبي ــى

وبهذ المناسبة قال ( ؾ ب ماير ) مخاطبا ع الشعب البريطكانا
 :ال هككككككذا يعلمنككككككا درسككككككا ع خطيككككككراع لبالدنككككككا المحبوبككككككة هككككككل
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سيزول المجد ىن بريطانيا أيضا ع كما زال ىن تلك الممالك العظما
؟
لننا كلما تؤملنا فا ازديكاد حيكا التكرؾ والتبكذير واالنؽمكا ،فكا
اللككذات والشككهوات وحيككا االسككتهتار التككا اكتظككت بهككا شككوارىنا
واالنسياق فا تيار القمار الذى أصبحت أخبكار تشكؽل جكزءاع كبيكراع
مككن الصككحؾ األسككبوىية واليوميككة وانفكككاك الككروابط الزوجيككة –
كلما تؤملنا فا هذ جميعها مل الرىكب قلوبنكا مكن جهكة مسكتقبل
بالد أجدادنا
لن األمل الوحيد معقود فا الخدمة العظما التا تقوم بها بالدنكا
نحو تسهيل خدمة التبشير فا أرجاء العالم
ونحككن لن فشككلنا فككا هككذ الخدمككة أو لن قامككت الككبالد بتصككدير
السموم والمخدرات أكةر مكن نشكر الكتكاب المقكد ،أو لن قامكت
بإرسككال بككابعين الخمككور أكةككر مككن المبشككرين والمرسككلين فكككال
مناص من خرابها العاجل ]

أخــى الحبيــب
لننا لكا نحقق النجاح فى حيامنا يجب أن نةبت فكا هكذ الفضكابل
الةالث  " :اإليمان والرجاء والمحبى " (  4كو ) 46 : 46
 فاإليمان  :هو موقفنا تجا هللا
 والمحبـى  :ها موقفنا تجا النــاس
 والرجاء  :هو الةقة فا أنفذنــا نحو تحقيق النجاح
لن رجعنا للا هللا بكل قلوبنكا نحيكا فكا سكالم مكع هللا ومكع أنفذىنا
ومع الناس من حولنا
وحينبككذ تككدب فككا قلوبنككا الحيىىاة المليبككة بالحىىب والرجىىاء فيصككير
ألوقاتنا قيمة وألقوالنا فالإة وألىمالنا بوة ولحيامنا معنى
وتمتلككا أذهاننككا بككالحق ونفوسككنا بىىاليقين ومشككاىرنا بىىالحنو
ومككداركنا بىىالممييز بككين الخيككر والشككر والنككافع والمُضككر والفككانا
واألبدى
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وبهذا تكون أىمالنا موضع مسر هللا وقلوبنكا موضكع راحتكه
وىبادتنا بهجة قلبه
لن الفضىىي ى وسككط بككين رذيلتككين احككداهما بىىاالفراط واألخككرى
بالمفريط
 فالشجا ى وسط بين افراطين وهما الجُبن والتهور
 والمحبـــى وسط بين افراطين وهما البؽضة والتملق
 والوإا ـى وسط بين افراطين وهما السذاجة والمكر
 والطا ـى وسط بين افراطين وهما ا ذىان والمعصية
 والعطــاء وسط بين افراطين وهما البُخل واالسراؾ
 والعفـــى وسط بين افراطين وهما الجمود والفجور

المسيحية ها حياة الفضىي ى حيكا الفككر النقكا والقلكب المفتكوح
واالفكككق المتسكككع حيكككا المعكككامالت السكككامية والنكككور الواضككك
والمل الجيد
المسكككيحية هكككا ردود ىلكككا ككككل التسكككاإالت وحلكككول لكافكككة
مشكالت الحيا اليومية
يقككول األب دورةيككإ ( ،القككرن السككاد : ) ،ال يمكننككا أن نككتعلم
كيؾ نبنا منزل النفس من طريقة بناء البيت المادى ف ممن يبنا بيتكا ع
يقككيم حىىوالط فككا األربعككة جهككات معكا ع وال يهككتم بجانككب واحككد فقككط
ولال أفسد ىمله وخسر نفقاته
ً
هكذا بالنسبة ل نسان الذى يشيد بيما ل نفس فإنه ال يهكتم بجانكب
واحد فقط من بنابه بل يبنا الكل معا ع بتساو وتوافق ]
وهذا يعنا أن ا نسان يجكب أن يسكعا ككل يكوم لينكال شكيبا ع مكن
كل فضيلة وال يتمسك بفضكيلة واحكد ويظكل فيهكا متكدربا ع ىليهكا
وحدها وال يهتم بؽيرها
بتسككاو وباتفككاق وذلككك بوضككع أسككا ،البيككت
يُبنككا بيككت الككنف،
ق
أوالع وأذاس بناء النف ،هو ( اإليمان ) ألنه " بدون ليمان ال يمككن
لرضاإ " ( ىب ) 9 : 44
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وبعككد ذلككك يشككيد البيككت فككوق األسككا ،بطريقككة متناسككقة بمعنككا
أنه  :متا سنحت فرصكة الطاىكة يضكع ا نسكان حجكر الطاىكة ولن
جاء ممن يسا لليه يضع حجر ضبط النفس
وهكككذا يضككع حجككراع مككن كككل فضككيلة فككإذ تسككن الفككرص يقككوم
البناء بهذ الطريقة فكا ككل الجوانكب واضكعا ع تكار حجىر الحنىان
وأخرى حجر الشفقى للا ؼير ذلك
لال أنه يلزمنا أن نعطا اهتماما ع ل صبر والشجا ى فإنهمكا حجىرا
زاويى يربطان البناء والحوابط مع بعضها البعض
فبكككدونهما ال يقكككدر أحكككد أن يكمكككل فضكككيلة واحكككد فقكككد قيكككل :
" بصككبركم اقتنككوا أنفسكككم " ( لككو  ) 49 : 54وا نسككان الككذى يقككوم
ببناء بيتا ع يضع فوق كل حجر طينا ع ( مونة )
ألنككه لككو وضككع حجككراع ىلككا حجككر دون أن يضككع بينهمككا طين كا ع
فستسقط الحجار وينهدم البيت
والطين ( المونة ) فا بناء النف ،هو ( االمضات ) مادام مؤخوذاع
من األرض وتحت أقدام النا ،وأية فضيلة ت ُمار ،بكدون اتضكا
ليست فضكيلة هكذا مكا قالكه ا بكاء  :ال كمكا أن السكفينة ال يمككن أن
تشكككككككيد بكككككككدون مسكككككككامير هككككككككذا ال يخلكككككككص لنسكككككككان بكككككككدون
اتضا ]
وسككقؾ الككنف ،هككو الحىىب الككذى هككو
والبيككت العككادى لككه ذىىق
كمككال الفضككابل وذلككك كمككا أن سككقؾ البيككت هككو كمالككه ويحككاط
السككقؾ بسككور كمككا تقككول الشككريعة ( تككث  ) 8 : 55حتككا ال يسككقط
األطفال من ىلا سط البيت
وأسككوار بيككت الككنف ( ،التككا فككوق السككقؾ ) هككا الذىىهر واليقظىىى
والص ة

أمر خخر يتطلبكه هكذا البنكاء وهكو أن يككون الشكخص الكذى يقكوم
بالبنككاء مىىاهراً ولال قككام ببنككاء حككابط مالىىل فينهككدم البيككت بعككد أيككام
قليلة
ويكون ا نسان اب ً لن كان ينفذ الفضابل بتعقل
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فإن حدث أن لنسانا ع قام بالعمكل فكا الفضكابل بكدون تعقكل فإنكه
يفسد ىمله ويصطدم مع الفضابل دابما ع
وهكذا ال يقدم بناءاع كامالع بل بينما يبنا لذا به يهدم
فا نسان الماهر فا البنكاء هكو القكادر ىلكا تشكييد بيتكه تشكييداع
راسخا ع
لن األخكككالق والفضكككيلة تمةكككل األمكككم أكةكككر ممكككا تمةلهكككا سكككابر
المواهب
حق ىا ً إن  " ..البككر يرفككع شككؤن األمككة وىككار الشككعوب الخطيككة "

( أم ) 67 : 47

صدق ( سقراط ) حينما قال  :ال لن التربية الخلقية أهكم ل نسكان
من خبزه وثوبه ]
فحينمككا تنعككدم األخككالق ينجككرؾ ا نسككان فككا طوفككان الحيككا
الدنيويككة التافهككة وتقتصككر حياتككه ىلككا قشككور الحيككا ومظاهرهككا
الزابلككة وتعككم فوضككا األفكككار وقلككق الضككمابر واخككتالق الحيككل
وللقاء الحبابل فا الظالم
ويختبكككا الخيكككر ويتكككوارى ويظهكككر الشكككر ويتبكككاها نتيجكككة
المخاصمات والمنازىات بين األفراد والجماىات واألمم فيفقد ككل
لنسان ذاته فا فرديته فال يهمه سوى نفسه ومصالحه ومنافعه
لنها ىلة دفينكة تنخكر فكا حيكا األمكة وداء يستشكرى ويتسكع
فتكككون ضككحيته األمككة بؤسككرها فاألمككة ترتقككا أو تسككقط تسككود أو
تذل بؤخالقها
لننكككا فكككا احتيكككاج للكككا ةكككور أخالقيكككة صكككالح مكككا فسكككد مكككن
أخالق وتقويم ما اىوج من تصرفات
لننا باألكةر فا احتياج أشكد للكا تؽييكر فكا القلكوب والضكمابر
لقطع شؤفة الفسكاد واالةكم فكا حياتنكا لككا نسكتطيع أن نبنىى أذاذىا ً
ىريضا ع فا ال ُمةل ا نسانية العُليكا وأن نعكا مسكبولياتنا والتزاماتنكا
التا يتحتم الوفاء بها
فكا العمكل والنزاهىى فكا التصكرفات
وأن نعيش حيا االخى
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والمجىىرإ مككن األنانيككة وا قبككال ىلككا المضىىحيى مككن أجككل ا خككرين
وىلينكككا أن نكككدرك أن ا فكىىىار الجيىىىإة والذىىى و الحذىىىن يجكككب أن
يمشيا جنبا ع للكا جنكب مكع ا خى ق الصكالحة فمهمكا كانكت أفكارنكا
نبيلككة فإنهككا تحسككب بككال قيمككة لذا لككم تجككد لهككا صككور واضككحة فككا
تصرفاتنا الحياتية
تهاجم الفضي ى ولكنها لن ت ُهزم قد تك ُطعن ولكنهكا لكن
قد
م
تككك ُقهر وحتكككا لذا أريكككد بهكككا ضكككرراع فإنهكككا سكككوؾ تتمجكككد وقكككت
االمتحان السعيد
متككا كانككت الككنف ،راقيككة بالفضككيلة درج ا نسككان فككا مككدارج
النجاح والتقدم
الفضيلة ها الحار ،الساهر ىلا مدينة النقاو
يقككول القككدي ( ،مككار افككرام السككريانا )  :ال أمطككر يككارب ىلككا
قلبا من بركتك فينمو زر الفضي ى فا قلبا
وتعهد بالمراحم ليخرج ةمر البر برحمتك ]
 لن قداسة المسيحية مةل بصر ظيم :
 جإرانه ا ربعى  :العدل والقو والقناىة والحكمة
 وبابـــه  :الطاىة  بوابمـه  :مخافة هللا
 أرضيمه  :التواضع
 ذقفــه  :الصبر
 ذيــإه  :العقل
 ناف مه  :الصال
 خإامه  :الحوا،
 ذيإمه  :ا راد
 ضيوفـه  :ا ب واالبن والروح القد،
 غــ اإه  :النعمة والتناول

اإلنذــان بفضىي مه ال بفصىي مه
.
وبكماله ال بجماله
.
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وبآإابه ال بثيابه .

 – 3إشــارات المــرور
أحمـر  :توقؾ ىن الخطية
أخضر  :استمر فا السير فا طريق القداسة
أصفـر  :استعد للعبور للا السماء
لننا فا رحلة بورنـىـا فكا هكذا العكالم ومسكيرتنا نحكو الملككوت
يجب أن نموبــ ىن فعل الخطية ونذممــر فا حيا القداسة
يجكككب أن تكككتعلم البشكككرية أن محبكككة هللا ال تحكككدد بمكككا تجكككد فكككا
ا نسان فا يحبنا لي ،ألننا صالحون بل كا يجعلنا صالحين
وهو ال يدهش لذا رأى الشر فينا ومحبته ال تتخلا ىنكا بسكبب
خطايانكا لنهككا لتعزيككة كبككرى أن نعككرؾ أن القديسككين الككذين وردت
سيرهم فا الوحا ا لها كانوا تحت ا الم مةلنا وأنه لن ككان هللا
قككد اسككتطا أن يصككوغ مككن مككاد خشككنة كهككذ أوانككا جميلككة فإنككه
يوجد رجاء بؤنه لن يتردد ولن ييؤ ،من لتمام ذلك معنكا نحكن أيضكا ع
لن شخصككيات الكتككاب المقككد ،المجيككد ينبوىككا ع ال ينضككب مككن
الجككد والتؽييككر والفابككد ولعلككه ال يجككدى شككا فككا انعككاش الشككعوب
الفاتر الهمم لدراسة الكتاب المقد ،وليقاظ ضكمير البشكرية النكابم
بقدر التؤمل فا حيا القديسين ورجال ا يمان
يقككول الككرب " أحببككت يعقككوب " ( مككال  ) 5 : 4كككان يعقككوب
موضو محبة هللا قبل أن يولد ( رو  ) 46 – 44 : 9ورؼمكا ع ىكن
أن هللا سبق فؤدرك ككل مواقكؾ يعقكوب وككل ضكعفاته وأخالقكه فإنكه
أحبه
ع
جميل جدا أن نتكل ىلا المحبة التا ال يحدها زمن ألننكا نةكق
بؤنككه كمككا أن محبككة هللا لككم تنشكككؤ بسككبب أى سككمو سككبق أن رخ فكككا
أخالقنككا فإنهككا كككذلك لككن تتخلككا ىنككا بسككبب نقككص مفككاجا أو خطككؤ
طارئ
لنهككا لككم تبككدأ بسككبب مككا كنككا فيككه ولهككذا فإنهككا ستسككتمر رؼككم مككا
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نحن فيه
لن الكككوحا ا لهكككا يظهكككر لنكككا ضكككعفات القديسكككين لككككا نكككزداد
تعظيمككا ع لنعمككة هللا التككا اسككتطاىت أن تخلككق مككن هككإالء الضككعفاء
أبطاالع يشهدون لرحمة هللا
لنكه سكإال يطكرح نفسكه مكا الفكرق بكين حيكا المسكيحا وؼيكر
المسيحا فا هذ األيام ؟ هل ؼير المسيحا ال يقد ،اسم هللا ونحكن
نقدسه ؟ أم ؼير المسيحا يعيش ىيشة النجاسكة ونحكن نعكيش ىيشكة
القداسككة ؟ أفكككال نككرى أن ال فكككرق بككين حيكككا كةيككرين م ممكككن يكككدىون
المسيحية وحيا ؼير المسيحيين ؟
لن المسيحية تتبرأ من كل مسكيحا ال يقتفكا أةكر خطكوات سكيد
ويسير سيرته
لن المسيحية أصبحت تعاليما ع فا الكتاب المقكد ،ال سكير فكا
األشخاص
فهل لنا بقلوب ممتلبة ؼير ىلا ما وصلنا لليكه ؟ أن نرفكع هكذ
الطلبة ونكررهكا مكراراع – ليتقكد ،اسكمك – ليتقكد ،اسكمك يكا الهنكا
فا حيا شعبك وأوالدك فتكون حيكاتهم حيكا القداسكة التكا أمكرتهم
بها " كونوا قديسين " (  4بط ) 49 : 4
القداسة ىملية مستمر تحتكاج أن نك ُخضع أنفسكنا حتكا تتشككل
بخبككرات الحيككا المختلفككة فالقداسككة ت ُكت ك مسب بككنف ،الطريقككة التككا
ت ُشحن بها البطاريات ولكنهكا تحتكرق فكا قلوبنكا ونفوسكنا فكا نكار
الحيا
ىليككك – أيهككا القككارئ الحبيككب أن تتقككدم باسككتمرار فككا طريككق
القداسة بخطوات واسعة بصبر واجتهاد ومةابر وليمان
ةق بنفسك وبا وبالؽد المشرق

َمن لم يمحر جمإ و َمن جمإ همإ
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 – 4ثالثـــة ذئــاب
فكا ( أالسكككا ) يعكيش االسكككيمو وسكط الةلككوج ويبنكون بيككوتهم
من الةلج
وذات يوم الحظ أحد رجال االسككيمو أن ث ثىى لىاب ضكخمة
تجول باحةة ىن فريسة تلتهمها
وكان أصدقابه وجيرانه فا رىب من هذ الوحكوش المفترسكة
ولم يعرفوا ماذا يفعلون ألقا الرجل بعض األطعمة بها ماد مخكدر
بجوار كوخه الةلجا فا وسط ىاصفة ةلجية قاسية
جككاءت الككذباب للككا اللحككوم التككا بهككا المككاد المخككدر وتحككت
قسو الجو الشديد التهمت اللحوم فتخدرت
وفككا الحككال سككحبها الرجككل للككا جككوار كوخككه وبينمككا الجميككع
يظنون أنه سيقتل هذ الذباب
فإذا به يضع لجاما ع فا فم كل ذبكب وربكط الكذباب فكا مركبتكه
الزاحفة ىلا الةلج وحينما زال أةر المخدر وجدت الذباب نفسكها
مُلجمة ومربوطة فا المركبة
فا البداية قاومت الذباب ولكم تقبكل أن تسكحب المركبكة لككن
تحككت لسككعات السككوط كككان حتككا األطفككال الصككؽار يسككتطيعون أن
يقودوا المركبة التا تسحبها الذباب
كان الرجل يقدم لهكا طعامكا ع يسكيراع وبهكذا اسكتطا أن يكروض
تلككك الحيوانككات الشرسككة ويحولهككا للككا حيوانككات أليف كة خادمككة لككه
ولمن حوله

صإيقــى القــارق
لن أفكككارك وىواطفككك وشككهواتك بككداخلك كهككذ الككذباب الةالةككة
الشرسة

21

لذا تركتهكككا حكككر دون هكككذا اللجكككام ستصكككير مصكككدر رىكككب
وضرر لك ول ممن حولك

لذا تركتهكككا حكككر دون هكككذا اللجكككام ستصكككير مصكككدر رىكككب
وضرر لك ول ممن حولك
لككو لككم تككتحكم فيمككا تقدمككه لهككا ومككا تمنعككه ىنهككا سككتلتهم حيام ى
الروحيى بؤكملها
ولكككن لذا حاولككت مككر تحككذيرها وتلجيمهككا صككارت خاضككعة
رادتك المقدسة وخدمتك أنت وكل ممن حولكك بمنتهكا األمانكة
تماما ع كالهــإ ال ع خ قهــا هللا ج ــه

ربــى وإلهـــى ..

ليذم م روح القإوس بياإة مركبمى
وليقإس كل طابامى وامكانامى
وليجع نى مركبى منط ق نحو
ذماويام .
يـــــارب
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 – 5زهــرة الثلــج
لن بذر نبات زهرة الث ج الرقيقة ( نو من النرج ) ،تضكرب
جككذورها فككا األرض الةلجيككة الصككلبة ةككم بعككد ذلككك تصككار لكككا
تشككق طريقهككا الصككعب للككا فككوق األرض وبككرؼم ذلككك قككد ال تجككد
بالضرور ضوء الشم ،والدؾء بانتظارها يرحبان بها
لنها مهمة شاقة تبكدو أكةكر مكن قكدرتها ولككن الرؼبكة الداخليكة
ل حياة الكامنى داخل البذر هكا التكا تكدفعها للكا ذلكك لككا تقكوم
بهذا العمل الشاق

زيــــزع
لن الطاقات والقدرات التا تمتلكها لتنجز بها األىمكال لكي ،لهكا
حدود
مؤكىإ مىن هى ا فكال تتراجكع لذاع أمكام أيكة مهمكة وال تككؾ ىككن
التفكيككر فككا القيككام بككؤى ىمككل لكونككه يبككدو لككك أنككه فككوق امكانياتككك
وقدراتك
لال لذا رأيت ذلك العمل لي ،هو حسب لراد هللا من نحوك
لن الكككرب يعطكككا نعمكككة دابمكككا ع ألوالد وروح هللا الكككذى فكككا
داخلهم يعطيهم قو ومهابة
كةيراع ما يجهل المسيحيون ما فكيهم مكن قكو وكؤنكه شكا مسكلم
به أنهم الفريق األضعؾ دابما ع
أنا ،ال يستطيعون أن يةبتوا فا ضيقة شكباب ال يقكوون ىلكا
الةبككات أمككام لؼككراءات العككالم ولججككه القويككة وخخككرون ال يحتملككون
اضطهاد من نو هين
ليككت هككإالء وأولبككك يككذكرون كلمككات الككوحا ا لهككا  " :ال ى ع
فيكم أىظم من الذى فا العالم وهذ هكا الؽلبكة التكا تؽلكب العكالم
إيماننا " (  4يو  7 : 7؛ ) 7 : 8
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قد تبدو الصعاب التا تعترض طريقك أنها ال ت ُقهر ولككن مكا
أن تواجهها فا شكخص الكرب يسكو المسكي وباسكمه حتكا تنحكل
وتصككير كككال شككا وتككتم كلمككات الككوحا ا لهككا  " :ممككن أنككت أيهككا
الجبىىىىىل العظكككككيم أمكككككام ( المكككككإمن ) تصكككككير ذىىىىىه ً " ( زك : 7
)7

لن التفكير ا يجكابا يرفعكك حتكا ال تحك ،بالهزيمكة ويجعلكك
تعيش فا فرح ورضا وشبع
يجعلككك تككنهض فككوق الصككعوبات والعقبككات وال تبقككا تحتهككا
فؤنت ال ت ُهزم لال لذا أردت ورضيت لنفسك الهزيمة
التفكير ا يجابا يعمل معك لو أحسسكت بالحاجكة للكا التؽييكر
وبدأت العمكل مكع نفسكك لتتؽيكر ويكنهض بكك حتكا تحك ،بالراحكة
واالطمبنان
لن الحجر الذى ككان قبىى فكا طريكق الفاشكلين هكو مبىى فكا
سلم الناجحين

صإيقــى
 هل تشعر بؤنك فاشل ؟
 هل تكرى نفسكك كابنكا ع ضكعيفا ع هشكا ع ينكسكر بمجكرد اصكطامه
ب ممن حوله ؟
 هل تعبت من مقارنة نفسك با خرين دون أن تكون النتيجكة
دابما ع فا صالحك ؟
 هكككل ترؼكككب فكككا بنكككاء أسكككوار ىاليكككة تفصكككلك ىكككن العكككالم
الخارجا فربما ذلك هو الحل األخير ؟
لذا وجدت هذ األسبلة صدى بداخلك فهذ المقالة ها لك
لنها تكشؾ ىن بكإر مشككلة كبيكر تعودنكا أن نتجاهلهكا لنهكا
ىدم الةقة بالنف،
 فا حيا كل منكا توجكد مشككالت والبكد مكن المشككالت مكا
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دمنا ىلكا أرض الواقكع الكذى نعكيش فيكه تحكدث بعكض المشككالت
ألننككا لككم نفكككر فيهككا ولككم نتبصككر لهككا ولككم نخطككط لهككا مسككبقا ع لكككا
نتجنب حدوةها ونتقا ضكررها وخطرهكا لكو أننكا نفككر ونتبصكر
مقدما ع للمشكالت فإن هذا يقودنا لعمكل االحتيكاط والحكرص والتفكيكر
فا البكدابل والتخطكيط المسكبق ىنكدما تحكدث مشككلة مكن الصكواب
أن نعترؾ بها ونناقشها بموضوىية وصراحة ونسكتعد لمواجهتهكا
و ممككن يخفككا المشكككلة فهككو يتهككرب منهككا أمككا المشكككلة فهككا
تبقا وتظل وتتضخم وقكد يصكعب حلهكا وتسكبب ضكرراع وأخطكاراع
كبير ولكن ممن يعترؾ ويدر ،المشكلة فهو قد بدأ فا الحل
ي

ي ي َيمن موهن المصا ب زمه ال
ييفي ح .
و َمن مغ ب يها ينجح .
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 – 6بستــان حٌاتــك
لن البذر ُترسل جذورها للا أسفل حتكا تتؤصكل فكا األرض
وفككا نفكك ،الوقككت ترسككل نموهككا للككا أىلككا لكككا تكك ُ مكون النبككات
والزهور التا سوؾ تبهج العالم لن كالع مكن النمكوين مهمكان لذ
بدون الجذر القوى فإن النبات سكرىان مكا يكذبل ويجكؾ مةلكه مةكل
األنشطة الكةير التا تضيع هباء بال ةمر ألنها تفتقكر للكا المؤصىل
فى الرب فكلما ارتفع النمكو للكا أىلكا كلمكا احتكاج للكا رسكو
أىمق للجذور
لن كةيككرين ينسككون ذلككك ولهككذا فككإن أىمككالهم تتوقككؾ ألنككه
ينقصها ىمق الجذور أى الثبات فى الرب
احترسوا من كةر األوراق واألزهار بدون جذور قويكة ةابتكة
فا الرب
يقول المرنم ىن المإمن الةابكت فكا الكرب أنكه " يككون كشىجرة
مؽروسة ىند مجارى الميا التا تعطكا ةمرهكا فكا أوانكه وورقهكا
ال يذبل " ( مز ) 6 : 4
هنككاك أشككجار مةمككر وهنككاك أشككجار أزهىىار وهنككاك أشككجار
ظــل
بعض المإمنين أوالد هللا يكونكون كا شىجار المثمىرة يعطكون
ةمككاراع ةالةككين وسككتين ومابككة وةمككارهم حلككو لحلقككه مةمككرون فككا
الفضيلة ومةمرون فا الخدمة فا كرم الرب
وبعضككهم مةككل أشىىجار ا زهىىار ( مةككل الفككل والياسككمين ) هككم
خمابككل الطيككب فككا بيككت الككرب هككم رابحككة المسككي الزكيككة بقككدوتهم
الصالحة
وبعضككهم مةككل أشىىجار الظ ى ل يككؤتا للككيهم النككا ،فيسككتريحون
وتمتلا قلوبهم سالما ع
ومككن هكككذ األنككوا الةالةكككة تتكككون الكنيسكككة التككا هكككا جماىكككة
المإمنين
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أخــى الحبيــب
من أى نو أنت من األشجار تراك فا جنة الرب ؟
ةمار أم أزهار أم ظالل أم تراك كل هذ األنوا معا ع ؟
يككدخل الككرب للككا قلبككك فيجككد ثمىىار الككروح يجككد فيككك المحبككة
والفرح والسالم وطول األنا واللطؾ والصالح وا يمكان والوداىكة
والتعفؾ ( ؼل  ) 56 55 : 8فؤنت مُثمر
ويجكككد فيكككك الرابحكككة العطكككر يجكككد فيكككك البشاشكككة والسكككماحة
واالتضككا والمعاملككة الطيبككة فؤنىىت مُزهىىر ويجككد فيككك بالنسككبة
للنككا ،سككالما ع وظكالع وراحككة وسككتراع ىلككا الجميككع فيككراك هللا جنىىى
ولي ،مجرد شجرة فيقكول ىلكا نفسكك المُةمكر المزهكر المُريحكة
" أختا العرو ،جنة مؽلقة " ( نش ) 45 : 7

زيـــزع
ىليك أن تفكر فا الرب باىتبار البذىمانى ا ظىم الكذى يعتنكا
دىه يعتنا بك ويرىاك كما يفعل البستانا بحديقته
ببذمان حيام
فإنككه يشككذبها ويحميهككا مككن الصككقيع ويزرىهككا فككا موضككع
وينقككل النبتككة للككا موضككع خخككر يبككذر بككذر هككذ الحقيقككة أو تلككك
ويقيهككا بالتربككة الخصككبة مرس كالع مطككر وشمسككه لكككا يسككاىدها
ىلككا النمككو سككاهراع ىليهككا بكككل حنككان ورقككة فيمككا هككا تسككتجيب
لعنايتككه وباشكككتياق المحبككة ينتظكككر ظهككور البكككادرات الخضكككراء
ويمتلا فرحا ع وسروراع ىندما يشاهد البكراىم قكد ظهكرت ةكم ىنكدما
يرى جمال األزهار والةمار التا أينعت مراىيه الخضراء

كن كالشجرة محمل الثمار ومنشر
الظ ل .
ومعطر الهواء بعبير ا زهار
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 – 7ضــد التٌــار
ا نسككان البككار فككا التجككديؾ – الككذى يةككق فككا هللا – ال يتكككل
ىلا مجدافه وال ينإفع مىع الميىار بكل يسكير واةقكا ع فكا هللا حسكبما
يوجهه
كذلك نحن أيضا ع فعندما يرينا هللا أن الطريق هو ضىإ الميىار
فإنه يجب ىلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكا نسير ضد
وحتكا ىنكدما تواجهنكا المصكاىب فإنكه يتحكتم ىلينكا أن نتؽلككب
ىليها بجهودنا ولكن فكا ىملنكا مكع هللا نعلكم أننكا ننكال منكه دابمكا ع
القو
لن تالميذ المسكي صكابدى السكمك لكم يجكدوا األسكماك جكاهز
فا شباكهم ىلا الشاطا بل تعبوا وبذلوا المجهود فا الصيد
فالرب يؤخكذ مجهكود ا نسكان ويبارككه الكرب يحتكاج أن نعمكل
معه ونحن نحتاج للا مباركته لعملنا
فهذ المشاركة المتبادلة بينه وبيننا تعنا دابما النجاح فا حياتنكا
إنها إ ىوة للكا شىباب اليكوم أن ينهضكوا ويحققكوا أىمكاالع بكاهر
مجيد فريد ويحققون قصد هللا من خلقهم
شباب نحبه بكل قلوبنا
شىىباب نككإمن بقدراتككه ونقككدر مسككبولياته فككا ىككالم متطككور يلهككث
بسرىة فابقة
شىىباب ترجككو الكنيسككة وتنتظككر منككه تحقيككق ا مككال وتطلبككه
كدىامة قوية ألجيال قادمة
شىىىباب يقكككوم ويتحكككرك ويحقكككق االنجكككازات وا مكككال لكككو التفكككت
واستجاب للا نداء الرب  " :أيها الشاب لك أقول بىم " ( لكو 47 : 7

)

لن الشباب كله همه ونشاط كله طاقات وحما ،ومع ذلك
كم تصادؾ مكنهم فكا الطكرق حزانكا خكابرون القكوى ككالزهر
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الذابلة لمـــا ا ؟
مككن الجككابز أن تكككون األسككباب ىديككد ولكككن السككبب الربيسككا
أنهم جكردوا قلكوبهم مكن معابكدهم ومسكخوا المُةكل العليكا وسكحقوا
بؤقكككدامهم أرو بسكككاتين الكككرب التكككا ؼكككر ،فيهكككا أجمكككل زهكككور
براءتهم وسعادتهم
لقد أضاىوا سنين ىديد قبكل ا وان وأصكابتهم الشكيخوخة وهكم
فا سن الشباب ألن نور النعمة قد انطفؤ فيهم

صإيقــى
لكككا تحككتفظ بنضككار الشككباب لككي ،لككك سككوى سككبيل واحككد أن
تحتفظ بطهارتك فال تنجرؾ مع تيار االباحية
بل جاهد فا السباحة ضد التيار
كككم مككن شككباب مككن الككذين تعلقككت ىلككيهم أجمككل ا مككال سككقطوا
فجككؤ وتحطمككت نفوسككهم فقككدوا ذلككك الحمككا ،والنشككاط الروحككا
فقدوا ( صوت ) الماضا وأنغــام الحيــاة وكي ل ؟
لقككد فقككدوا طهككارتهم ولككم يسككبحوا ضككد تيككار االباحي كة والشككهو
والدن ،فتبدل االنسجام واالتزان للا نشاذ وبلبلة
والطيران كالنسور للا زحؾ يةير الشفقة واأللم
انمبـــه ..
لن هنكككاك أخطكككار ىديكككد تهكككدد شكككبابك وفكككا لمكانهكككا أن تشكككل
الحيوية الروحية التا فيك فدافع ىن نفسك بقو
مكن أكةرهكا انتشكاراع الكتكب الفاسكد والمنكاظر الرديبكة والعكادات
السيبة
لن الطهار ها سر قو الشباب
فال تنجرؾ فا التيكار الكذى يبعكدك ىكن حيكا الفضكيلة والقداسكة
التا بدونها ال يعاين أحد الرب
لقككد أصككبحنا نقضككا السككاىات الطويلككة أمككام شاشككات التليفزيككون

والكمبيككوتر والفيككديو واالىالنككات 28
المةيككر للشككهوات والتككا أصككب
فيهكككا المنكككاظر المعةكككر والمةيكككر للشكككهوات تككك ُقدم ىنكككد ككككل فقكككر
ومنعطؾ أو لقطة أو نبؤ أو فيلم
و ممن يروجها دابب للا اقتحام أبواب القلب السكتالب ا نسكان
ىبر يسلسلة من ا شارات الشهوانية المإذية الهدامة
ككككون فكككككا نتيجتهكككككا أن يتكككككرخص ا نسكككككان الجسكككككد والقكككككيم
يكك ي
ييييييي
واألخالق
فيسعا بيسر ودونما راد للا ارتكاب الخطايا بعكد أن تككون
ذاكرته وخياله قد ىجّ ا بالخياالت المريضة الهدامة

إن جفــا الحيــاة وصحراوامهـا
الجرإاء
لن مــ ُروع إال باآلبار المى محفرها أيإينا
.

 – 8التعجٌــل أم التأجٌـل
لن الحيا المسيحية تشبه راككب الدراجكة فهكو يثبىت لن أسكر
فا تقدمه ويمؤرجح لن أبطؤ ويذقط لن وقؾ
فال مق أيها الحبيب وال مـُبطئ بل تقدم بخطوات ذىريعى فكا
رحلة حياتك ومسيرتك نحو السماء
فهناك أمور كةير فا حياتنا ال يجب االبطاء فيها وأهمها هكو
أمر خالص نفسك
 30
قالوا فا األمةال  :ال فا 
السالمة وفا العج ى الندامة ]
المؤنى
ويُضككرب هككذا المةككل بقصككد التككروى والتفكيككر وىككدم التسككر
ألن بعض األمور التا ت ُع ممل بسرىة ال تؤخذ حظهكا مكن الدراسكة
وىمق التفكير ولكن يجب مالحظة الفرق بكين السكرىة والتسكر
فالتسر مزموم ولكن السرىة قد تكون واجبكة أحيانكا ع كالسكرىة
كل
الواجكبككتعجل الزلك
أداءمككع المس
يكككون
وق
والسكرىة
والسكرىةككدفكا
فا لنقاذ لنسكان فكا خطكر
فا لؼاةة المحتاج والسرىة فا البعد ىن العةرات
قال أحد الشعراء فا التؤنا :

قككد يككدرك المتككؤنا بعككض حاجتككه
فرد ىليه خخر بقوله :
وكم أضر ببعض النا ،بطإهمكو وكككان خيككراع لهككم لككو أنهككم ىجلككوا

زيــــزع

ىليك أن تسر بكل قوتك فا الطريكق للكا هللا ال تجعكل شكيبا ع
يعطلك ىن الوصول لليه البد من النمو والتقدم فا الحيا الروحيكة
فلي ،هناك توقؾ فا الحيا المسيحية فكإذا لكم يككن هنكاك تقكدم
فهناك حتما ع تقهقر للا الوراء
كةيراع ما يُطرح هذا السإال  :أيهما أفضل المعجيل أم المؤجيل ؟
البككد مككن معرفككة أهميككة التعجيككل والتؤجيككل فككا ضككوء االنجيككل

وضرور اتخاذ ا نسان قرار الحكيم فا وقكت مناسكب وبطريقكة
سكليمة بمشككور هللا ورجالككه الحكمكاء والخبككراء وىككدم لضككاىة
الفرصة الذهبية
ع
ويجب أن نتعلم من الكرب الكذى صكنع ككل شكا حسكنا فكا وقتكه
( جكا  ) 44 : 6فقككد يقككود التسككر للككا أخطككاء جسككيمة والتؤجيككل
البد أن يكون لسبب منطقا ولي ،تسويفا ع بدون مبرر
واألمور التا يجب االذــرات فيها ها :
أ -االسرا بالتوبة واستخدام كل وسابط النعمة
ب -االسرا بقطع العالقات مع األشرار
ج  -االسرا بالصل والسالم
د -االسرا بعمل الخير
واألمور التا يجب إم المذرت فيها :
أ -ىدم التسر فا الكالم والبطء فا الؽضب
ب -ىككدم التسككر فككا اتخككاذ القككرارات المصككيرية بككدون دراسككة
ىلمية متؤنية
ج  -ىدم التسر فا الحكم ىلا أفعال وتصرفات البشر
يجب التفكير جيداع قبل اتخاذ قرار فا األمور السابقة ونكدر،
 31
أنفسكنا بصكراحة ووضكوح ىلكا
بكل حكمكة وهكدوء ونجيكب ىلكا
هذا السإال الهام :
أيهما أفضل لا ( فا األمر الفالنا ) المعجيل أم المؤجيل ؟
يعككانا الكةيككرون مككن التفكيككر فككا قضككية التعجيككل أو التؤجيككل
وهذا الموضو يحتاج للا حكمة روحية ومشور صالحة
فهنككاك أمككوراع يجككب االسككرا فيهككا مةككل التوبككة التككا يجككب ىككدم
تؤجيلها
ع
وهناك أمورا أخرى تتطلب الرإية والبحكث والفحكص والكدر،
وسإال الخبراء والحكماء قبل التنفيذ مةل اختيار شريك الحيا

وتعتمد ىلكا المعلومكات الصكحيحة حتكا ال يترتكب ىلكا التعجيكل
مشككاكل ل كي ،لهككا حلككول ويككؤتا معهككا النككدم الشككديد لعككدم اتخككاذ
القرار المناسب فا الوقت المناسب
فيقككول الحكككيم سككليمان  " :لكككل شككا زمككان ولكككل أمككر تحككت
السككموات وقككت " ( جككا  ) 4 : 6وأن هللا صككنع كككل شككا حسككنا ع فككا
وقته المناسب ( جا ) 44 : 6
كةيراع من النا ،تنتابهم حما االسرا يريدون التعجل فا كل
شا وال يصبرون ىلا شا ويجكرون وراء حاجكاتهم جريكا ع بكدون
تفكير
وىككد الككرب أبانككا ( لبككراهيم ) بككؤن يكككون لككه نسككل كعككدد نجككوم
السماء ورمل البحر وانتظر ( لبراهيم ) طويالع ولم يعط نسكالع وال
حتا ابنا ع واحداع ومعجل لبكراهيم وأصكابته حمكا ا سكرا ودخكل
ىلا ( هاجر ) جاريتكه وأنجكب منهكا ابنكا ع وخكالؾ مشكيبة هللا التكا
ظلت كما ها " تلد لك سار " ( تك  ) 54 : 47وحتا بعكد والد
( اسحق ) من سار مرت ىلا ( ابراهيم ) ىشر سنوات ومكازال
الوىككد بنجككوم السككماء ورمككل البحككر ينتظككر التحقيككق فاتخككذ ابككراهيم
قطككور زوجككة ل كه وأنجككب منهككا أوالداع ( تككك  ) 5 4 : 58وكككان
نتيجكككككككككة لزواجكككككككككه ىلكككككككككا سكككككككككار ولنجابكككككككككه نسكككككككككالع ؼيكككككككككر
( اسكككحق ) ابكككن الموىكككد أن ( اسكككماىيل ) ابكككن هكككاجر اضكككطهد
( اسككحق ) ابككن الموىككد حيككث أنككه صككار الككوارث ألبيككه بككدالع منككه
ونتيجة لكذلك حكدةت المشكاكل بكين سكار وهكاجر وجنكا لبكراهيم
نتيجة التسر والتعجل
وكككان وىككد الككرب لرفقككة زوجككة اسككحق  " :فككا بطنككك أمتككان
ومككن أحشككابكِ يفتككرق شككعبان شككعب يقككوى ىلككا شككعب وكبيككر
يستعبد لصكؽير " ( تكك  ) 56 : 58والكبيكر هكو ( ىيسكو ) سكيتعبد
للصؽير الذى هو ( يعقوب )  32 
ومرت األيام والسنون والوىد لم يتحقكق ةكم أتكا اليكوم الكذى
طلب فيه ( اسحق ) صيداع من ابنه ( ىيسو ) لكا يباركه
ييييييي ي
وهنا لم تستطع ( رفقة ) أن تحتمكل وأصكابتها حمكا االسكرا
وتعجلككت األمككر فقككدمت حيلككة بشككرية البنهككا ( يعقككوب ) ليؤخككذ بهككا
البركة ىن طريق خداىه ألبيه
وكانت النتيجة لتسرىها وتصكرفها هكذا أن ( يعقكوب ) قضكا
ع
ع
ع

قال حكيم لسابق سيارته  :ال لي ،المهم أن تصكل بسكرىة لنمكا
المهم أن تصل سليما ع ]
وقككال خخككر  :ال الحككل السككليم لككي ،هككو الحككل السككريع بككل الحككل
المتقن ]
  33لكككن هللا مهككتم بككالقو والةبككات
لننككا اليككوم مهووسككون بالسككرىة
أكةكككر مكككن السكككرىة فكككنحن نريكككد االصكككالح السكككريع والطريكككق
المختصككر والحككل الفككورى لكككن النضككوج الحقيقككا ال يككؤتا أبككداع
نتيجة الختبار واحد مهمكا كانكت قوتكه أو تكؤةير فكالنمو تكدريجا
لن حياتنا تصب تدريجيا ع أكةر لشراقا ع وجماالع ىندما يدخل هللا حياتنكا
ال تصككب فككا ىجلككة مككن أمككرك " لكككل شككا زمككان ولكككل أمككر
تحت السموات وقت " ( جا ) 4 : 6
مكاذا ىككن تلككك المشككاكل والعكادات والجككروح التككا تبؽككا لزالتهككا

الهإ

يحر مذيرة الحياة ويقوإ الخطوات
ذريعى
ى طريق مذمقيم

 – 9هـل تعـرف الحقٌقـة ؟
 الحقيقـى مثـل الشمـس

شككاب فلسككطينا فككا الةالةككة والعشككرين مككن ىمككر دخككل السككجن
متهما ع بتزوير جواز سفر وقضا بكين جكدران السكجن سكنة كاملكة
من ىمر
لكن حريته لم تدم طويالع ألنه ىاد للا سجنه مر أخرى
ففا يوم خروجكه مكن السكجن وقكؾ أمكام رجكال السكجن ينهكا
لجراءات االفراج العادية ألى سجين لكنه أحك ،فجكؤ بقلكق شكديد
وأصابته رىشة مفاجبة لفتت األنظار
ةككم انخكككرط فككا البككككاء ممكككا أةككار الشكككك فؤحككاط بكككه رجكككال
الشرطة يستجوبونه
 34 
لقككد كككان فككا حياتككه سككر ق كديم اسككتطا أن يتسككتر ىليككه طككوال
ةككالث سككنوات ولككم يفص ك ىنككه ألحككد قككط وكككان السككر شككنيعا ع ال
يتصور ىقل
فقبل ةالث سنوات ككان هكذا الشكاب قكد قتكل أبكا وأتكم جريمتكه
بإتقان كامل وأىكد حفكر ىميقكة فكا داخكل البيكت دفكن فيهكا جةكة
القتيل وأود سر فا جوؾ األرض
وأشككا أن والككد سككافر ليقككيم ىنككد أقاربككه فككا بلككد ىربككا بعيككد
فؤؼلق بذلك كل باب للشك واستمرت الحيا طبيعية هادبة

الحقيقة ها الجوهر النقا الساطع الذى ال يتؽير وال يدنو منكه
الشك
الحقيقة مةل الشمس الذاطعى الواضحة النقية التكا تمكل الككون
لكن الضباب أحيانا ع يحجب ضوء الشكم ،فيختفكا بريقهكا وقكد
تتجمع األتربة فا الجو فيتؽير لون الشم ،فا ىيوننا وقكد نقكؾ
أحيانا ع تحت مظلة كةيفكة فكال نحك ،بحكرار الشكم ،ومكع ذلكك
فإن الشم ،تبقا برؼم الضكباب ورؼكم التكراب ورؼكم األحجبكة
الكةيفة
هكذا الحقيقة لنها بابيى خالإة مهما اختلطت ىلا النا،
الحقيقة مةكل ىكروق الكذهب تلمكع وسكط الصكخور الجامكد التكا
تلتصق بها

 الحقيقــى بلـر ممجـإإة

فالحقيقككة تشككبه البلىىر العميقككة المملككوء بالمككاء العككذب المتجككدد
الذى ال ينضب أبداع
وفا احتياجنا للمعرفة فإننا نستعين بؤدوات االستفهام مةل :
لماذا ؟ وماذا ؟ وأين ؟ ومتا ؟ و ممن ؟ وكيؾ ؟
فننهل من بلر الحقيقى بال حدود

 الحقيقـى آللـئ ثمينـى

فإن كانت األخطاء والزيكؾ تشكبه القكش العكابم ىلكا سكط مكاء
35كنالكلككا أن يؽككوص فككا أىمككاق
كث ىك
البحككر فعلككا ممككن يريككد البحك 
المحيط
لننا نعرؾ الحقيقة لي ،فقط بالعقل ولكن أيضا ع بالقلب

 الحقيقـى مـررة

لكنهككا مككرخ مجككزأ للككا أجككزاء ويعتقككد كككل لنسككان أن الجككزء
الصؽير بين يديه هو الككل لككن ال يوجكد لنسكان يقكدر أن يعكرؾ
الحقيقة كل الحقيقى وال شا ؼير الحقيقة

 الحقيقـى أرض خصبـى

فها تستدىا أقوى رؼبات الروح فتنبت وتنمو وتزهر الحكق
والجمال

 الحقيقـى مشعـل

كلما لوحت به وهززته تؤلق وتوهج وأضاء فكا الظلمكات
وال يمكن لخماد أو لطفاء نور الحقيقة
ربما تتكوارى الحقيقكة بسكبب الخكوؾ أو بسكبب رفكض الجهكل
لها أو يشوهها الحقد أو يحجبها الكبرياء
لكنها تظل أبداع موجود ىظيمة وقوية فكوق ككل األشكياء وفكا
النهاية البد من أن تشع

 الحقيقـى جبـل

فالطرق المإدية للحقيقة صعبة ووىر لكن هنكاك ىلكا أىلكا
قمة فا الجبل الشاهق تستقر الحقيقة فا انتظكار الصكاىد الصكبور
الصامد ليتمتع بمشاهد أجمل الوديان

 أ ـإاء الحقيقـى

لكن الحقيقة لها أىكداء يسكيبون لليهكا وأىكداء الحقيقكة كةيكرون
منهم :

أ -الشوالـب :

ها أى لضافة نضيفها للا الحقيقة بحسن نية أو بسوء نية
فالحقيقة ينبؽكا أن تككون مجكرد ىاريكة فكإذا ألبسكناها حريكراع
ناىما ع أو صوفا ع خشنا ع فإننا فا كال الحالتين نسا لليها
بعض النا ،يبالؽون فا ( زخرفكة ) الحقيقكة ويضكيفون لليهكا
ما يظنونه تمجيداع لها وال يدركون أنهم يشوهونها
فؤى لضافة للحقيقة تسا لليها

التطكرؾ 36

فكا الفككر أو العقيكد هكا نكو مكن
ولعل جميع صكور
ي
الشوابب التا ال تإكد الحقيقكة بكل تشكو مالمحهكا ولكو ككان هكذا
بحسن نية

ب -الزي

:

هككو الصككور األخككرى لتشككويه الحقيقككة مككع تككوافر سككوء النيككة
فككبعض النككا ،تككرىبهم الحقيقككة لنهككم ال يقككدرون ىلككا الحيككا فككا
ضوء النهار وال يجرإون ىلا الوقوؾ تحت نور الشم،
بعكككض النككك ا ،يحبككك ون الظككك الم ألنكككه يحجكككب مالمككك حيكككاتهم

مهما هرب ا نسان من مواجهتها

 بعـض هـ ه الحقيقـى هـى :

 لن ا نسككان ال يجككد الشىىبع الحقيق ك فىىى هككذ الحيىىاة لال فككا
اتصاله بالرب يسو
 لن ا نسان البد أن يموت فهو قصير األجل وهو مكاض
للا حياة أخرع بعد أن تنتهتا أيامه ىلا األرض
 لن هللا يريد أن الجميع يخلصون وللكا معرفكة الحكق يقبلكون
وهو يدىو الككل للكا الخكالص ألجكل الموىكد بكالخيرات المنتظكر
 32 
فا السماء
 لن مصككير ا نسككان فككا الحيككا األخككرى مككرتبط باسككتجابته
لدىو هللا وتجاوبه مع محبة السماء
 لن ا نسككككان ال يككككرث الملكككككوت بككككدون ا يمككككان بالمسككككي
واألىمال الصالحة التا تإهله لدخول الملكوت
 لن طريككق الخككالص يبككدأ بمواجهككة الحقيقككة ونككز األقنعككة
الزابفككة واالىتككراؾ بالخطايككا الخفيككة والصككال للككا الككرب لكككا
يكشؾ ىنا ظالم أفكارنا ويطهر قلوبنا

لن الحقيقكككة كالشكككم ،يمكنكككك أن تختبكككا مكككن نورهكككا لكنكككك ال
تستطيع أن تخفيها الحقيقة ها المصير
يقكككول ( القكككدي ،اؼسكككطينو ) ،ىكككن الحقيقكككة أنهكككا  :ال اتفكككاق
وانسجام بين العقل والواقع ]
فهل من جرأ أو شجاىة لنؽوص فا ىمق بحر بال شطآن ؟
أىتقككد أن هككذا أفضككل مككن أن نقككؾ ىلككا الشككاطا محككدقين فككا
الهواء بال حراك ساكنين ولماذا نخشا لن كنكا بصكدق نبحكث ىكن
الحقيقة ؟

ربـى وإلهـى

لنا أواجه نفسا بالحقيقة
أىترؾ أننا لنسان ضعيؾ
فا داخلا شهوات جامحة وفا قلبا رؼبات فاضحة
وبالرؼم من تدينا وىبادتا
وبككالرؼم مككن محككاوالتا خفككاء نقابصككا فككإننا أرتعككب أمككام
نور وجهك وأرتجؾ أمام قداسة حقك
لنا أجا لليك اليوم بحمل خطاياى
لنا أجا لليك بؤفكارى 38 
وشهواتاالخفية
أطرح أمامك كل أقنعة الزيؾ
أتطهر فا نور حقك
ً
هللا ؟ مع م أوال أن معر نفذ
فاكشؾأنلا معر
أمريـإ
الطريق لليك
الحق مار أوغرٌس )
القدٌس
ارشدنا للا الحق ألنك أنت (
وحدك
أنت وحدك الطريق والحق والحيا

يــارب

 – 11مشكلــة االكتئــاب
بينمككا كككان أحككد ا بككاء الكهنككة يعقككد اجتماىككات دينيككة فككا لحككدى
الكناب ،سؤلته سيد تبلػ السبعين من العمر ىن مشك ى االكملىاب
التا كانت تعانا منها
بعككد أن اسككتمع لهككا ىككرؾ أنهككا شككديد االشىىفاق ىىى نفذىىها
فسؤلها ىن كنيستها وهل تلتكذ فكا ىضكويتها فيهكا فقالكت  :ال لكي،
فككا كنيسككتا ممككن يق ك ّدرنا كمككا يجككب لنككا ال أحكك ،بككؤن بيككنهم أى
صديق لا لن أكةرهم ىابالت أفرادها شباب تزوجكوا حكديةا ع وال
يُولون أرملة مةلا أى اهتمام
أنا متؤكد أنا لو توقفت ىن حضور االجتماىات ا ن فلكن
يشعر أحد بؽيابا
الواقككع أنككا حضككرت ىككد اجتماىكات صككباح األحككد وخرجككت
بعد االجتما ولم يستوقفنا أو يكلمنا أى منهم ]
هككذ هككا المشكككلة تمامكا ع لنهككا اكتبككاب نككاتج ىككن االشككفاق ىلككا
الذات فاالشفاق ىلا الذات هو السبب األساسا لالكتباب
يوجد قانون أساسا فا الطبيعة البشرية مفكاد أنكك يمكنكك أن
تتخلص من حزنك واكتبابك لذا ما ساىدت ا خرين
ىندما تحب النا ،بدرجة كافية تجعلك تنسا بإسك
ىنكككدما تحمكككل أتعكككابهم فكككا قلبكككك فإنكككك تكككتخلص مكككن وجعكككك
واكتبابك ينقشع وحزنك يتبدد
ومككن ةككم فككإن هككذا هككو السككبب الككذى مككن أجلككه يحةنككا الككوحا
ا لها باستمرار أن نحب بعضنا بعضا ع

ا

ـ ار هى لـون زالـ
االشفـاق
ــى النفــس

مـن

 38 
ي
ييييييي ي

 – 11هــل أنــت حســاس ؟
احتدم الصرا قديما ع بين أميرين فكا الهنكد وحُسِ ك ممت المعكارك
لصال أحدهما

انشؽل باألمور المصيرية
انشؽل بالسماء
انشؽل بالكنز المخفا فا قلبك
انشؽل باألبدية السعيد
وكيؾ تقتنيها
الةمن  40
انشؽل باللإلإ الكةير 
انشؽل بالرب يسو
قد يُكةر النا ،من كلماتهم الجارحة أو تلك التكا تحمكل اليكؤ،
فا ةناياها
لكىن ال لكن يصكل للككا قلبكك شكا منهككا ولكن يقكدر أن يعطككل
سالمك ما دمت منشغ ً بؤمور الرب
نعم سكتقدر أن تكردد دابمكا ع كلمكات الرسكول بكول " : ،أمكا أنكا
فؤبل شئ نإع أن يُحكم فار منكم " (  4كو ) 6 : 7

ولكن نظر هللا لك تكون نظرة مغايرة
ينظر هللا لليك ىلا أن فا داخلكك نقكاو وأنكه بنعمتكه قكادر أن
يعمل بك ومن خاللك أىماالع باهر لمجد اسمه القدو،

يييي ي
يي ي
ي
يي
ي

اجعل من نقإ
الناس ل ..
فرصا ً هبيى
ل مغيير نحو
 41 

 – 12احــذر التقلٌــد
كككان ىككامالن يقومككان بتسككليك مدخنككة أصككابها انسككداد فككانزلق
أحدهما داخلها وانزلق ورابه ا خر الممسك به
فهبط كالهما للا أسفل وخرجا من فتحتها السفلية
اتسخ وجه العامكل األول بذىواإ كةيكؾ بينمكا بقكا وجكه الةكانا
نظيفا ً
نظر كالهما لكخر فظن كل منهما أنه مةل صاحبه
ونميجى ل ل ..
ع
أسر الةانا وسكب مياها ىلا وجهه النظيؾ بال دا
وظن األول أن وجهه نظيؾ فلم يؽسله
كةيرون للسؾ يهدرون طاقتهم فيما ال يفيىإ مةكل الكذى ؼسكل
وجهه ب إات
وكةيرون يمكاذ ـون ىن فعل أمور من المفيد لهم أن يقوموا بها
مةل الذى لم يغذـل وجهه األسود
والسبب فا ذلك أنهم جميعا ع ال يرون أنفذهم ى حقيقمها
يظنون أنهم مةل ؼيرهم يتقمصون شخصيات ا خرين

بارلى العزيز
اح ر المق يإ وال تتقمص شخصيات ا خرين
 42 
ما أخطر أن يتقمص شخص شخصية صاحبه
مكككا أخطكككر أن يتبنكككا فككككر دون أن يمتحنكككه وأن يؤخكككذ ذات
اتجاهه دون أن يقتنع به بعمق وأن يقوم بكنف ،دور مكع أنكه لكي،
لككه نفكك ،مواهبككه بككل مواهككب أخككرى أىطاهككا هللا لككه لككدور مميىىز
يختلؾ به ىن ؼير
ً
ع
ً
ع
هللا يريدك شخصا مميىزا هللا يريكدك ىضكوا مميىزا فكا جسكد
ُت مكمِل أىضاإ بعضها البعض

العين نافعة جداع لكن هللا ال يريد كالع منا أن يكون ىينا ع
" لو كان كل الجسد ينا ً فؤين الذمع ؟
لو كان الكل ذمعا ً فؤين الشم ؟ " (  4كو ) 47 : 45
يقول القدي ،كيرل ،األسكندرى ( القكرن الخكام ) ،شكارحا ع لنكا :
ال ىلككا الككرؼم مككن كوننككا نمميىىز كشخصككيات بعضككنا ىككن بعككض
فؤحدنا يكون بطكر ،وا خكر يوحنكا والةالكث تومكا أو متكا لكننكا
جميعا ع ننصهر فا جذإ واحإ فى المذيح
ألننا نؤككل جسكداع واحكداع ( فكا التنكاول ) والكروح القكد ،الواحكد
يحفظ وحدتنا ]
ي
يييي ي

هللا يريإنا مثل اآلالت
الموذيقيى المى رغم
منو ها منذجم معا ً
ل ُمخرج أروت ا نغام
وأ ب ا لحان .

 43 

 – 13صــورة بالكربــون
دىا أحد رإساء أمريكا بعض المزارىين للكا البيكت األبكيض
ولذ ككككانوا ال يعرفكككون ( البروتوككككول ) اتفقكككوا أن يتصكككرفوا كمكككا
يتصرؾ الربي،
ُ
قُككك ِد ممت القهكككو لكككه كمكككا قككك ِد ممت لككككل الحاضكككرين تطلكككع ككككل
المككزارىين لليكككه ولككم يتحرككككوا أمسككك الكككربي ،بطبككق فنجانكككه
فؤمسك الكل باألطباق صب الربي ،قليالع مكن القهكو فكا الطبكق

المذيحيـى ليذـت نظريـات بـل هى ممارذات ب بيى
مإفو ى من همى أشواق روحيى نحو االبمإاء بفاإيها
ومخ صها الرب يذوت .

 – 14لحظــــة
خطر ىلا بال أحد الملوك أنه لذا وصل جابة ةالث أسبلة بلػ
بمى النجاح فا جميع قراراته وأفعاله
ع
فلجككؤ للككا أحككد الرهبككان المتوحككدين فككا الؽابككة متنكككرا فككا زى
بسيط
ولمكا وصككل للكا الراهككب وكككان شكيخا ع نحككيالع يعكيش فككا كككو
األرض أمكام كوخكه ويضكرب
زراىكة
 44
خشبا وكان منهمككا ع فكا 
األرض بفؤسه
فسكككؤله الملكككك قكككابالع  :ال أريكككد أن أىكككرؾ االجابكككة ىلكككا ةكككالث
أسبل ة
األول – من هو أهم شخ اهتم به ؟
الةانا – ما هو أهم وبت اهتم به فيه ؟
الةالث – ما هو أهم مل أىمله معه ؟
ظهر وكؤن الراهب لم يسمع شيبا ع واستمر يعمكل بالفكؤ ،فلكم
يتحمل الملك رإيته يعمل رؼم ضعفه

فعنككدما أخ ى ت منىىى الفىىؤس وسككاىدتنا فككا زراىككة األرض
كان هذا هو أهم وبت وكنت أنا الشخ الذى يسكتحق اهممامى
ولنقكاذ
وال حظى التا رأيت فيها المصكاب ككان هكو أهىم شىخ
من الموت هو أهم ىمل فيا ابنكا لن أهكم لحظكة فكا حياتكك هىى
اآلن
وهكككا أنسكككب وقكككت لتصكككنع أ ظىىىم أ مالىىى والشكككخص الكككذى
تسككككتطيع أن تسككككعد وتسككككاىد هككككو أحككككق شككككخص باهتمامككككك
واالخالص والمحبة هما أمةل طريقة داء ىملك فا تلك ال حظىى
الغاليى ]

زيـــزع
هكا ال حظىى

لن أهم لحظى فا حياتك لتقوم فيها بؤىمال مجيد
المى أنت فيها اآلن
لحظى فيها ترحم وتسام أطول من ىمر تتكلم فيه ىن الحب
لحظى فيها تخلا ذاتك أطول من ىمر تعيش فيه أنانا
لحظىىى تعككيش فيهككا الرجككاء أطككول مككن ىمككر فككا ظلمككة اليككؤ،
الحالكة
المسككي 45
لحظىى فيهككا تجلك ،مككع 
أطكول مككن ىمككر تجلك ،فيككه مككع
النا،
لحظى فيها تسلم حياتك أطول من ىمر تعتمد فيه ىلا ذاتك
لن طريككق األلككؾ ميككل يبككدأ بخطككو وكككل لنسككان لديككه القككدر
لتحسين حياته ولديه – لن فكر بجدية – خطكة يؤمكل فكا تنفيكذها
حتا لو لم يكن قادراع ىلا الخوض فيها
ككذلك فكإن لككل منكا طموحاتكه حتكا لكو لكم يسكتطع فكا الماضكا
تحقيقها وحتا لن اىترا بعض االحباط نتيجة شعور بكؤن ككل مكا

ولكككن هنككاك ممككن يكتفككون باالستسككالم للحككالم والتحليككق فككا
الخيال بعيداع ىن أرض الواقع
ع
ع
وهناك ممن يحولون جكزءا ولكو ضكبيال مكن أحالمهكم للكا حقيقكة
يعتبرونهككا بككذر يلقككون بهككا فككا أرض الواقككع ويتابعونهككا بالعمككل
والجهكد والجهككاد حتكا تك ُ ِنبت ةمكراع يسككعدون بكه مهمككا ككان قلككيالع
مما يدفعهم للا المزيد والمزيد شيبا ع فشيبا ع

صإيقــى
بكل تطلكع للكا مسكتقبل أكةكر

ال تفكر فا الماضكا الكذى ضكا
لشراقا ع
لننككا كةيككراع مككا نسككتهلك طاقتنككا فككا اجتككرار لخفاقككات الماضككا
وأحزانه مما يُدخلنا فا حالة من االحباط
فال نحن قادرون ىلا تصحي ما حدث فا الماضا وال نحن
متحمسككون لعمككل شككا ليجككابا جديككد فككا حاضككرنا ولذا بسككنوات
العمر تتوالا دون أن نحصد نتاجا ع ذا قيمة
هنا تؤتا أهمية ا يجابية فا التعامكل مكع الكزمن فال حظىى هكا
وحد الزمن وحد الحيا وال حظى الماضية خرجكت مكن أيكدينا
ولن تعود أبداع ولن يفيدنا حزننا ىليها
أما ال حظى القادمة المستقبلة فلم تؤت بعد فمتا انشكؽلنا ىكن
حاضرنا بالماضا ضا منا الحاضر وتحول للا رصيد الماضكا
المسروق منا الذاهب بال ىود
ومتا انشؽلنا بالمستقبل حل رقنا فا أحكالم ال معنكا لهكا وضكا
منا الحاضر مر أخرى
ولكككن لن ىشككنا ال حظىىى الحاضككر أمكننككا أن نعككوض كككل مككا
رصيداع 46
وكونا 
للمستقبل أكةر لشراقا ع
ر
فاتنا فا الماضا
فنحن ال نمتلك لال حاضرنا وفيه نزر ونجتهد ونكد ونلقكا
خبزنا ىلا وجه الميا لنجد بعد أيام كةير ( جا ) 4 : 44
لذلك يطلب منا الرب أال نهتم بالؽد ( مت ) 67 : 9

أى ال يصككيبنا الهككم خوفكككا ع مككن المسككتقبل بكككل نهككتم بالحاضكككر
ونخطط بال هم للمستقبل  " :و ممن منكم وهو يريكد أن يبنكا برجكا ع ال
يجل ،أوالع ويحسب النفقة ( الميزانيكة ) هكل ىنكد مكا يلكزم لكمالكه "

ليكن يوم أفضل
من ا مس
وغإ أفضل من
اليوم

 – 15كلــه للخٌــر
 الم ــح

الملك 42ويتؽكذى ىليكه ا نسكان ومكع
ال تخلو مابكد طعكام مكن 
ذلك يتكون من ىنصرين هما  :الك ور والصوإيوم
وهمككككا مككككن العناصككككر الذىىىىامى جىىىىإاً القاتلككككة ل نسككككان ولكككككن
خصابص المركب تختلؾ ىن خصابص ىناصر
 المــاء
الماء ال حيا بدونه ومع ذلك كل جزئ منه يتكون مكن ذرتكين
أيدروجين وذر أكسجين واأليدروجين ؼكاز يشىمعل واألكسكجين
يساىد ىلا االشمعال
ومع ذلك فنحن نستخدم الماء إلطفاء النيران

لنك لذاع تحتاج للكا ككل هكذ ا حىإاث
هذا جيداع فهو أحن وأىظم طبيب
يستخدم كل ظروؾ حياتك المتنوىة لخيرك ألن
" كىىل األشككياء تعمككل معككا ع ل خيىىر للككذين يحبككون هللا " ( رو : 8
أبكوك السكماوى يعكرؾ

) 58

يقككول ( أنككون )  :ال بعككض النككا ،ينسككجون الىىإوبار فككا نسككيج
حياتنككا والككبعض ا خككر ينسككجون خيوطىىا ً هبيىىى واالةنككان معككا ع
يكونان الصور الجميلة الفريد الكاملة ]

ذ م حيام ل رب ..
وأنت 48 ى ثقى بؤنه
ي
ييي ذيقوإ فى إروب
يي البر  .ويحرس خطا
ي
ي
من الزلل .
ييي ي

 – 16روح العصــر
أصككؽت سككيد للكككا قسككي ،وهكككو يعككظ ةككم قالكككت لككه باحتقكككار
واستهزاء  :ال أنت ال تجارى روح العصر ]
ت ىلكا حكق يككا سكيدتا فكإنا ال أجككارى
أجابهكا القسكي : ،ال أنك ِ
روح العص ىـر لكككن فككا داخلككا روح هللا الككروح الككذى هككو له ى ا
العصر ]
ع
" وأنكا أطلكب مككن ا ب فيعطكيكم معزيكا خخكر ليمكككث معككم للككا
األبد روح الحق الذى ال يذمطيع العالم أن يقب ه ألنه ال يكرا وال
يعرفه وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون فيكم " ( يكو 47

) 47 49 :
" أما تعلمون أنككم هيككل هللا وروح هللا يذىكن فىيكم " (  4ككو
) 49 : 6

لكا نفهكم معنكا الخطيكة بمزيكد مكن الوضكوح ىلينكا أن ننظكر
للككا الكلمككة التككا اسككتخدمها ا نجيككل وكةيككر مككن ا بككاء للداللككة ىلككا
معنا الخطية وهذ الكلمكة هكا  hamartiaمعناهكا ضىيات الهىإ
The mark missing

وبالنسككبة للرسككل ولكبككاء الككذين كتبككوا باليونانيككة كككان معنككا
الخطية هو االبمعاإ ىن نطاق الهدؾ والتحرك فكا االمجىاه الخطىؤ
والتوجه نحو الهدؾ الخاطا ولكن أع هإ ؟
 48 
يكتب القدي ،بول ،الرسول أن ىلينكا أن نبلكػ للكا " قامكة مكلء
المسي " ( أؾ ) 46 : 7
هككذا هككو الهككدؾ أى أن نمم ىىئ بىىروح هللا ونككتمم دابمكا ع مشككيبة
ا ب مةل السيد المسي الذى أىطانا نفسه مةاالع لكا نتبع خطواته
لقد ُخل مِق ا نسان ىلكا بكر وقداسكة وىنكدما نخطكا فإننكا نفشكل
فا أن نكون بشراع بالصور الالبقة التا يتمناهكا هللا لنكا هكذا يعنكا
أن الخطيككة أمككر ؼيككر طبيعككا دخيككل ىلككا البش كر فهككا مككرض

يُشو صور هللا الموجود فينا
لننا فا صر صارت فيه الماإة صاحبة الصوت العالا
ولكن يظل روح هللا الذى لهذا العصكر صكاحب الصكوت األىلكا
والمضمون فا حيا البشر
يقككول ( القككدي ،أؼسككطينو : ) ،ال ممككن لككي ،روحاني كا ع حتككا فككا
جسد يصير جسدانيا ع حتا فا روحه ]
لن لنسان اليوم يعيش فا قلق وهمومه كةيكر فكا صىر سكاد
فيه الظلم
ماليين من البشر فكا أنحكاء العكالم يتكؤلمون مكن كةكر المظكالم
ويتساءلون  :لماذا الظلم والطؽيان ؟
ع
لماذا الذل والقيود لن كان هللا خلقنا لنعيش أحرارا ؟
ألوؾ من البيكوت المحطمكة والمزىزىكة التكا خلكت جكدرانها
من الفرح يتساءلون  :أين سطور الفرح فا كتاب حياتنا ؟ هل تظكل
أنفسنا بين جدران مظلمة تتكنف ،هكواء مفعمكا ع بالكراهيكة ؟ للكا متكا
نرتدى ةياب الفقر المبطنة بؤنفا ،المكوت ؟ أيكن بكذور السكعاد التكا
وضعها هللا فا قلوبنا ؟ لماذا ُ
ط ِر محت ىلا الصخر لتلتقطها الؽربان
وتذريها الرياح ؟ أى ىالم هذا الذى نعيش فيه ؟
لقككد أصككب القلككق سككمة مككن سككمات ىصككر ضككاىت فيككه القككيم
والمبكككادئ وكةكككرت فيكككه المتناقضكككات لن معظكككم سككككان األرض
يقاسون الجو والحرمان أكةكر مكن أى ىصكر مضكا ونكرى أمكام
أىيننككا انهيككارات ىصككبية وأمراضككا ع ىقليككة وجسككدية أكةككر مككن أى
ىصر مضا
كككل هككذا جعككل إنذىىان العصىىر فريسككة لضىىغوط نفذىىيى ىديككد
وجعل الحيا كما لكو كانكت حلبكة مصكارىة فؤصكبحت الحيكا ا ن
صراىا ع يُقلق البشر ويبعث األلم فا نفوسهم
لن اإليمىىىان يؽطكككا ككككل هكككذ الةؽكككرات ويجعلهكككا حلقكككات ذات
فسر قلقنا أننا ابتعدنا ىكن المبكادئ
معنا فا قصة كفاح
جميلة  50

ا لهية السامية ابتعدنا ىن وصايا الرب وال بكديل لال أن نجاهكد
لننمو روحيا ع
ع
ع
إنذان العصر خابفا قلقا يحتاج للا لخراج المختزن فكا أىماقكه
حتا تهدأ روحه وتستقر نفسه
ي
الخوؾ يطفا فا ا نسان شعلة االنطالق واالبدا
فمن طبيعكة البشكر الخكوؾ مكن القكو تلكك خفكة ورةهكا ا نسكان
مككن مجتمككع الؽابككة وقالبككل هككم الككذين اسككتمدوا مككن أىمككاقهم قككو
وصمدوا بها ضد الظلم وشقوا بها كهوؾ الرهبة وظكالم الخكوؾ

ما أ ظم روح هللا  ..فهو يمأل
الكيان  ..ويجإإ اإلنذان .

 – 17أخشــى
قال أحدهم :
أخشى  ..أن أفقد الرإيا وأضل الهدؾ وسط زحام الحيا
أخشى  ..أن تمر األيام والسنون خاوية بال نفع
ع
أخشى  ..أن أىيش باحةا ع ىن الوهم أو ىاشقا للسراب
أخشى  ..أن أفقد حبا ل ممن حولا
أخشى  ..ضيا كلمة األمكل وفقكدان معنكا الرجكاء مكن قكامو،
حياتا
 51 
أخشى  ..أن يؤتا اليوم الذى نكود فيكه جةمكان ( القكيم ) ونشكيع
جناز ( األخالق )
أخشى  ..ضيا الحب وفقدان العاطفة أمام جبروت الماد
أخشىىى  ..أن تصككب الحككروب ألحانككا ع تعزفهككا األمككم وتمسككا
المعارك سيمفونيات يرقص ىلا أنؽامها أىداء السالم
أخشى  ..أن يؤتا اليوم الذى ال أخشا فيه الرب

زيــــزع

فا كل شخص صفات وطبا تكونت ىلا مدى حياته لتشككل
معا ع تكوينا ع خاصا ع يدخل ضمن شخصية الفرد وهكذا تظهر طباىكه
من خالل تعامله مع ا خرين فا المواقؾ المختلفة
ولكن هل يمكن تؽيير الطبا ؟
أم لنها راسخة ةابتة بشكل نهابا جامد ال يمكن تؽيير ؟
ىلا المستوى العملا يمكن تعديل الطبا كمكا يمككن اكتسكاب
صككفات جديككد أو بقككول خخككر يمكككن ( التطبككع ) بطبككا مختلفككة
بعض الشا سواء كانت هذ الطبا المختلفكة تعكديالع لطبكا كانكت
موجود أو اكتسابا ع لطبا لم تكن موجود فا الشخص
والقاىد هنا لن ممكن ككان راضكيا ع بطباىكه سكعيداع بهكا فلكن
يسعا للا تؽيير أى منهكا بكل وقكد يكرفض أى تؽييكر وقكد يهكاجم
كل من ينتقد ىيوبه وطباىه الخاطبة
ومككن هنككا يتؽلككب الطبككع ويسككتمر وتتوقككؾ لمكانيككة ( التطبككع )
أى التؽيير نحو ا فضل ومن ةم يص فيه المةكل القابكل  ( :الطبكع
يؽلب التطبع )
بكبعض طباىكه ويتمنكا أن تتعكدل أو
أما ممكن ككان ؼيكر
ق
راض 52 
تتؽير فسوؾ يبحث ويسعا للا كل وسيلة للتؽيير
وسوؾ يرحب بالتؽيير وسوؾ ينصت للكا مالحظكات النكا،
ىلككا سككلوكه السككلبا وسككوؾ يبككدأ التؽييككر الفعلككا التؽييككر نحىىو
ا فضل وهو فكا جميكع األحكوال بحاجكة للكا بىوة إاخ يىى تسكاىد
أوالع ىلا بإايى ىملية التؽيير
" تؽيروا ىن شكلكم بتجديد أذهانكم " ( رو ) 5 : 45
وتساىد ةانيا ع ىلكا اذىممرار ىمليكة التؽييكر " انمىوا فكا النعمكة
وفا معرفة ربنا ومخلصنا يسو المسي " (  5بط ) 48 : 6

لن الطبا ليست صفات نهابية ةابتة راسخة فا الشخص لنمكا
راض ىن نفسكه
ها صفات يمكن أن تتؽير لذا شعر الفرد بؤنه ؼير
ق
وأراد أن يتؽير
هنككا سككوؾ يسككتفيد مككن أخطابككه ويسككتفيد مككن نقككد النككا ،لككه
ويسككعا نحككو التؽييككر طالب كا ع معونككة هللا وىمككل روحككه القككدو،
الستمرار النمو فا التؽيير نحو ا فضل
" نتؽير للا تلك الصور ىينها من مجإ إلى مجإ " (  5ككو : 6

 ) 47أص ح ام اليوم من أجل
الغإ

( القدٌس أغسطٌنوس )
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 – 18أفضــل هدٌــة
أفضل ما تهديه :

زيــــزع
لقد خلقك هللا ألجل أىماالع فريد ومجيد خلقك لككا مكا تجكول
تصنع خيراع متشبها ع بالرب يسو الذى أىطانا نفسه مةكاالع لككا نتبكع
خطواته
 54 
هناك حكمة قديمة تقول :

إن رذىىىىىالم فىىىىىى الحيىىىىىاة المىىىىىى
وضعها هللا فى يإ هى :

أن مزرت شجرة ومر اها

 – 19كٌـف أغــٌر حٌاتــى ؟
وُ جك ِدم شكخص مسككيحا يعمكل فككا لحكدى الجهككات اشكتهر بطبعككه
المنحككرؾ الحككاد ولكككن فككا يككوم مككا رأى النككا ،فيككه مغييىىراً جيبىا ً
وتحسن مسلكه بشكل ملحوظ وأصب رجالع هادبا ع محبكا ع للمسكي
فسؤلو  :ال ما الذى حدث ؟ هل ؼيرت ديانتك ؟ ]
فؤجكككابهم  :ال ال لكككم أؼيكككر ديككككانتا بكككل إيىىىانمى هكككا التككككا
غيرمنى ]
لنها أسبلة تتردد كةيراع ىلا ألسنة النا: ،
كي أغير حيامى ؟
كيؾ أصب لنسانا ع جديداع ؟
كيؾ أتخلص من العادات السيبة ؟
سكيبة 55
لكا تتخلص من ىكاد 
معينكة قكد اسكتعبدت لهكا البكد مكن
ةالةة أمور :
أ – االقتنا
ب – االمتنا
ج  -ا شبا

أ – االبمنــات :

البد أن تقتنع أن هذ العاد السيبة مدمر :
لروح  :ألنها تحرمك من ىشر هللا

ب – االممنــات :

بعد أن اقتنعت بما تسببه لك العكاد السكيبة مكن أضكرار فعليكك
أن مممنع ىن ممارستها
فما معنا االقتنا بخطورتها ةم نستمر فا ممارستها ؟
لقد صر شاول الملك قكابالع ( أخطىؤت ) (  4صكم ) 57 : 48
وصر يهوذا االسخريوطا بمرار قابالع نف ،الكلمة ( أخطؤت ) (

مت ) 7 : 57

ومع ذلك لم يتركا الخطية فكان مصيرهما الهالك
بعد االبمنات البد لك من االممنات لذلك يوصيك الحكيم سليمان
ُكرحم "
قابالع  " :ممن يكتم خطايا ال ينج و ممكن ُيقِك ُر بهكا ويمركهىا ي م

( أم ) 46 : 58

بعد أن تقتنع بالخطيكة وتقكول ( أخطكؤت ) البكد لكك أن ممركهىا
ومممنع ىن ممارستها

جـ – اإلشبــات :

قد تقول لا :
أنا فعالع لدىر االبمنات بخطور العاد السيبة
وأنا فعالع أحاول االممنات ىن ممارستها
هنككا واقككول لككك
ولكنككا ضىىعي وؼيككر قككادر ىلككا االمتنككا
البككد مككن االشىىبات البككد مككن الشىىبع الروحىىى المسككتمر بكلمككة هللا
 56 
المحيية
بالصلوات العميقة الحار والتسبي
بالتناول من األسرار المقدسة
بالقراءات الروحية
باألصوام والميطانيات
بالخدمة فا كرم الرب
وىندما تصل للا االشبات لن تقول  ( :أنا ضعيؾ )

بل ستقول  ( :أنا بطل بالمسي )
" ليقل الضعيؾ بطل أنا " ( يإ ) 41 : 6
ىندما تصل للكا االشكبا الروحكا ويملكك المسكي ىلكا قلبكك
ستدو ،ىلا الخطية بقوة المذيح الذاكن في ولن تقول فيمكا بعكد
 :ال أنا ؼير قادر ىلا االمتنا ]
بل ستقول  " :أستطيع كل شا فا المسي الكذى يقكوينا " ( فكا

) 46 : 7

" فككا هككذ جميعه كا يعظككم انتصككارنا بالككذى أحبنككا " ( رو : 8
) 67

ألن

لذا وصلت للا االشبات الروحى ستدو ،ىلا كل لذ الخطيكة
" النف ،الشبعانة تدو ،العسل " ( أم ) 7 : 57

وحينبذ ستكون حياتك قد تؽيرت
كمابالكاملوجإمها
خ الحياة
ولكن ال ممركها كما هى
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 – 21القلــب
قكد تتعجكب

لن هذا الق ب اللحما الذى يمككث خلكؾ ضكلوىك
ىندما تعلم أنه أقوى ىضلة تمتلكها
فهو يعمل دابما ع بؽير انقطا ويزن (  611جرام ) تقريبا ع
ولكن قكد يككون مكن المُكدهش أن مسكار الكدم الكذى يضكخه يقطكع
طريقا ع طوله (  411111كيلو متر ) خالل الدور الدموية
ينبض (  71نبضة ) فا الدقيقة أى (  411811نبضكة ) فكا

أخــى القــارق
لقد وضع هللا فا ب بنا خ قى ذماويى فكال تعكد تلكوم وال تكبن وال
تشكككو فككا لككم يكككن مقصككراع أبككداع معنككا وال تركنككا نواجككه الحيككا
بخلقتنا الترابية
فلككم يكككن هللا ظالم كا ع لكككا يطالبنككا بالذىىماويات وكككل أدواتنككا
وأسلحتنا من مراب
لكككم يطالبنكككا هللا أن نتعكككرؾ ىليكككه ونكككإمن بكككه ونطيعكككه ونحبكككه
بإمكانياتنا الترابية الفاسد والعاجز
الدابمة 58
وال هو طالبنا بالصال 
والسهر واليقظة وأسكلحتنا كلهكا
ترابية
ولكنه – وهذ شهاد للحكق – قكد سكبق ومنحنكا فىى الق ىب خ قىى
جإيإة ليست من تراب األرض بعد بل ها خ قى ذماويى
" ها ملكوت هللا داخلكم " ( لو ) 54 : 47
لقكككد سكككلحنا الكككرب يسكككو بجسكككد وروحكككه ونصكككرته وحبكككه
واسككتود هككذ الخلقككة السككماوية فىىى ب وبنىىا وخككتم ىليهككا للككا اليككوم
الذى نتعرؾ ىليها فنحيا

والتا انتقلت قبكل أن تنتقكل مكن الجسكد العتيكق وأىمالكه الميتكة
للككا الجسككد الجديككد الروحىىى ولهككا سككمات المسككي وشككهاد الحيككا
األبديكة فككا فمهككا والرجكاء يمككل ىينيهككا والبسكاطة والمحبككة تشككع
من كل كلمة وكل ىمل
هإالء يملون أيامهم ىمالع وشهاد وصال روحية فعالكة تنطكق
بحلول روح هللا وتمجد هللا
يقضكككون أيكككامهم بفكككرح ويرحلكككون ولكليكككل االبتهكككاج ىلكككا
رإوسهم وهكذا يمجدون هللا بحياتهم ومماتهم
لذن فا لي ،بظالم أن يحبسكنا فكا هكذا الجسكد الترابكا وأمكام
أىيننا من تخطو ىيانا ع بيانا ع واسكتردوا خ قىمهم الجإيىإة المكذخر
لنا فا القلب
فا ينتظر انتهاء ىهد الجهاالت وفروغ الوقت الضكابع وبكدء
حرككة المخكاض بصكرا الصكال والكدمو لككا يُسكتعلن فينكا هكذا
ا نسان الجديد
" قلبا ع نقيا ع اخ ق فار يا هللا وروحا ع مستقيما ع جدد فا أحشكابا "

( مز ) 41 : 84

 58 

ربـى يذـوت
ُ
تهت ىنك هذ السنين كلها وأنت تحيا فار ؟!
كيؾ
ع
كيؾ كنت أىيش ميتا فالبعد ىنك هو البعد ىن الحيا !
لقد ىشت ميتا ع ؼير ىالم أن الحياة فىَّ ينبض بها ب بى
أسلمت فكرى للنا ،وأمور الدنيا فإنحجب وىيا ىن المسكي
الذى فا قلبا
وما فهمت قولك  " :يا ابنا أىطنا قلبك " ( أم ) 59 : 56

ف ممن ذا بقادر أن يفصلنا ىنك ؟
ممككن ذا الككذى يسككتطيع أن يخلككع ب بىى مىىن ب بىىى أو يطفككا نككور
وجهك من وجها أو يفك حياتك من حياتا ؟

يــارب
يي
ي
ي
ي

اجمهإ فى أن مجإ
راحى فى الحياة
المى يريإ هللا
أن محياها
 60 

 – 21المسٌـح حٌاتـى
بينمككا كككان الفنككان ( ليونككاردو دافينشككا ) يرسككم صككور العشككاء
الربانا دخل ىليه شخص اختلؾ معه فا أمكر فؽضكب الفنكان

ربــى يذـــوت ..
ما أ جب الحياة المقوإة ب  ..وما أجمل الحياة المنقاإة ل

 – 22فلسفــة الحٌــاة
لقككد كككان ( لويككل تومككا ) ،ل كه ف ذىىفى خاصككة فككا الحيىىاة لنككه
كد ،ووضككعها داخككل لطككار
المقك 
كاب 61
اسككتخرج هككذ ا يككة مككن الكتك 
ىلقه ىلكا جكدران اسكتديو ا ذاىكة الخاصكة بكه لككا يراهكا معظكم
األوقككات  " :هككذا هككو اليىىوم الككذى صككنعه الككرب نبىىمهج ونفىىرح فيككه "

( مز ) 57 : 448

لذن يجكككب ىلينكككا أن نؽلكككق األبكككواب ىلكككا الماضكككا ونفكككرح
ونبككتهج فىىى يومنىىا الككذى نحككن فيككه وال نحمككل هككم الؽككد ونعككيش
فككرحين واةقككين فككا رىايككة هللا ومعتمككدين ىليككه ونككاظرين للككا
الجانب البهيج فا الحيا
من أسرار النجاح فى هذ الحيا هو أن نعكيش فكا حكدود يومنكا

لقد كان فكا وسكع هكإالء المرضكا أن يعيشكوا نكاجحين فكرحين
فا حياتهم لكو أنهكم وىكوا قكول الكرب يسكو  " :ال تهتمكوا للؽكد "

( مت ) 67 : 9

ال تقلق من الؽد أبداع واذككر دابمكا ع الكةمن الفكادح الكذى يتقاضكا
القلق والخوؾ من الؽد من صحتك واىلم دابما ع أن رجال األىمكال
الذين ال يعرفون كيؾ يكافحون القلق يموتون مبكراع واحتفظ دابما ع
بسالمك الداخلا وسط ضجيج مدينة ىصرية

أخــى القــارق
فلتكن ف ذفى حيام أن تفرح وتبتهج فا بداية كل يوم
لن أول خمكك ،دقككابق فككا بإايىىى اليىىوم هككا حاسككمة فككا هككذا
الوقكككت تككك ُ مكيرؾ األمزجكككة وتككك ُ مح ردد وجهكككات النظكككر وأن تقكككول :
" هذا هو اليوم الذى صنعه الكرب نبكتهج ونفكرح فيكه " ( مكز : 448
) 57
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فهذا يعنا أنك :
 -4اتخذت القرار لهذا اليوم
 -5وأنك احتضنت هذا اليوم
 -6وأنك تقبل هذا اليوم كعطية فريد من هللا
ومككا أن تفعككل هككذا فككإن السككإال الككذى يطككرح نفسككه هككو كيككؾ
استخدم هذا اليوم ؟
وبينمككا نمضككا قككدما ع فككا وسككط اليككوم فإنككه يمكننككا أن نضككيؾ

الذعاإة ال مطرق باب
الكذ ن

 – 23ال تكـن سلحفـاة
ذهبكككت امكككرأ للكككا طبيكككب نفسكككانا وككككان الطبيكككب متكككدينا ع
وسؤلته  ( :لماذا أح ،بالخوؾ ؟ )
فسؤلها الطبيب ىد أسبلة :
 هل تخشين باستمرار أن مالبسك ؼير مرتبة ؟
أجابته  :نعم
 هل تترددين فا التطو لل رعب ىلا البيانو لبال يككون هنكاك
ممن ها أمهر منكِ ؟
فؤجابته  :كيؾ ىرفت ذلك ؟
ىندبذ قال لها بلطؾ وهدوء بؤنها امرأ أنانية جداع
ت كالسلحفا التا تختبا فا هيكلهكا العظمكا وال
وقال لها  :ال أن ِ
تخرج رأسها لال بالقدر الضكرورى فكإذا اقتكرب منهكا أحكد سكحبت
رأسها للا الداخل خوفا ع ىلا نفسها لن ذلك البيت العظما بالنسكبة
لكِ هو األنانيكة اطرحيهكا بعيكداع وابكدأى بكالتفكير بكا خرين أكةكر
من التفكير بنفسك ]
ىادت تلك المرأ للا ؼرفتها تلك الليلة وىيناها ؼارقتكان فكا
الككدمو لككم تكككن تحسككب أنهككا أنانيككة ولذ بككدأت تككرى تلككك الحقيقككة
ارتاىت أشد ارتيا
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لقككد أحسككنت صككنعا ع لذ اتجهككت بعككد ذلككك للككا هللا فشككفاها مككن
أنانيتها
لقككد خرجككت مككن بيككت السككلحفا ؼيككر خابفككة وصككارت تسككتمتع
بحيـاة غنيــى فياضـى
لن األنانية ها سبب الخكوؾ األساسكا هكذ هكا الحقيقكة التكا
يجب أن نواجهها نحن نخاؾ ألننا أنانيون

 لماذا أخاؾ ىلا نفسا ؟
ألن كل هما هو نفسا
 لمككاذا أضككطرب ىنككدما أقككؾ ألول مككر أمككام جمهككور كبيككر
ألتكلم ؟
ألنا ال أحب أن أخطا فؤصب مهزلة
 لماذا أخاؾ أن أخسر ىملا ؟
ألنا ال أريد أن أبدو فاشالع فا نظر أفراد ىابلتا أو فا نظكر
ا خرين الذين سيقولون أنا ىاجز ىن لىالة ىابلتا

زيـــزع
قككد تجككد ىككذراع معقككوالع لخوفككك
أساسا هو األنانية
ال مكـن ذ حفـاة

لكنككه دابمككا ع يعككود للككا سككبب

محرر من ام
 ..مذعإ فى
حيام .
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 – 24الفرصــة
ذات مر دخل أحكد السكياح متجكراع يبيكع التماةيكل فوجكد تمةكاالع
من الرخام شعر رأسه يغطى وجهه ويخفيه وله أجنحى قكد نبتكت
من ذابيه
فظهرت ىالمات الدهشة ىلا وجه الساب فتقدم منه صكاحب
المتجر مبتسما ع

ب – ــإم الثقــى فـى بـإرة هللا :

" يا سيد ال دلو لك والببر ىميقة " ( يو ) 44 : 7

جـ – ط ـب الراحـى والهـروب مـن الجهـاإ :

" يككا سككيد أىطنككا هككذا المككاء لكككا ال أىطككش وال ختككا للككا هنككا
ألستقا " ( يو ) 48 : 7

إ – الخطيـــى :

 ) 47فالككذى تحيككا معككه لككي ،هككو
" لككي ،لككا زوج " ( يككو 65 :7
زوجها بل تحيا معه فا الخطية

هـ – شك يــى العبــاإة :

" خباإنا سجدوا فكا هكذا الجبكل وأنكتم تقولكون أن فكا أورشكليم
الموضع الذى ينبؽا أن يُسجد فيه " ( يو ) 51 : 7

زيـــزع
لقد أىطاك الرب فرصة للعكود للكا أحضكانه فكا الفتكر الباقيكة
من ىمرك

مما دفع الشاىر أن يقول :
مكككا حيككككاتا ؼيكككر أمكككك ،ىككككابر
لن يكككوما هكككو أمككك ،فكككا ؼككك قد

أخــى القـارق

هككككا أمكككك ،كلمككككا طككككال األمككككد
وؼكككدى يصكككب أمسكككا ع بعكككد ؼكككد

نصيحتا لليك فا البقية الباقية من ىمرك أن مرابب حيام
ي
فسرىان ما ستتحول للا ك مات
رابب أفكـــار
يي
فسرىان ما ستترجم للا أفعال
رابب ك مامـــ
ي
فسرىان ما ستصب اإات
راقب أفعالــ
فلقد أصبحت كل حيام
ي ي راقب اإامــ
ي
فسرىان ما تتحقق أح م
راقب مذمقب
ي
حتا تصل للا حقيقة حيام
راقب أح مــ
ألنها بخار سريه االضمحالل
راقب حيامـــ
ي
الفرصة أمامك فال تضيعها بال ةمر
ال ممأل مر أ ماالً  ..ولكن امأل أ مال حيـــاة .
لقكد كنكت فكا ذهكن هللا قبككل أن تولكد وقكد قكام بتصكميمك ألجككل
أهدافه وسوؾ تمتد هذ األهداؾ للا مكا بعكد تلكك السكنوات القليلكة
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التا تحيا للا األبد فا المجد 
خلؾ خفاق الزمن
الخالد
البد أن تكون حياتك منطلقكة نحكو الهكدؾ نحكو المجكد األبكدى
خلؾ أسوار الموت
البككد أن تفهككم لمككاذا تحيككا ومككا هككا خطككة هللا المدهشككة ألجلككك –
سواء هنا ىلا األرض أو هناك فا األبدية
لقد خ ُلِ مقت من هللا وألجكل هللا ولكن يككون ل حيىاة معنىى لطالقكا ع
ما لم تصل للا فهم ذلك

ربــى يذــوت
لنككا أتطلككع للككا قككو ىلويككة تفككيض فككا داخلككا وتمنحنككا ربيع كا ع
دابما ع حيا خضراء ال تذبل
اىلم أن قدرتك تمن الحيا للرض البور وتفجكر الينكابيع فكا
قلب الصخر
فجر فا برية حياتا اليابسة ينبو شفاء
أبرئ أرضا من الجفاؾ فتصب حياتا ربيعا ع دابما ع ؼضكنا ع
ممتداع للا حيا أبدية راحة وأمنا ع وسالما ع معك
أىطنا أن أفهم الغرض ال ع صنعمنى ج ه وأن أحقق قصدك
الذى من أجله خلقتنا
ولذ أدرك وأتككذكر هككذا األمككر أكككون بككذلك قككد وصككلت للككا
معرفة
معنــى الحيـــاة

ليذت المشك ى هى إضافى
ذنوات إلى حيامنا ..
أخيـــراً إضافى حياة إلى ذنوامنا .
ي بل

يال يستعرؾ أنك قرأت كتابا ع جيداع ىندما تقلكب الصكفحة األخيكر
وتح ،كؤنك فقدت صديقا ع ] ( أحد الفالسفة )
ي
يي
ي
ي
ي
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