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ن من خطوات يخطوهـا اإلنسـان َعبــْر سـنوات الحياة مشوار طويل يتكوَّ      .. بعضها خطوات صائبة وبعضها خطوات خائبة ..  العمر
تشــرح كـل فلسـفة الحيـاة اإلنسـانية  ،ةـــآي ٤٠ن مـن يتكـوَّ  ٣٧ ورـاملزم  

  ومراحلها والقصد منها، ويف ُمنتصف املزمور نجد اآلية القائلة:
��"������	�
���א��������א��א������������	����� �!��"��#$����$��%�"&��.�� �

)��)�٣٧��:٢٣(� �
 ،د عـىل االرتبـاط القـوي بـK الوصـية وخطـوات اإلنسـانثم يعـود ويؤكـِّ  

1�2�3��%
��$�0/��"فيقول: ��٣٧��:٣١(�(�"�%�����א���������4���%����5�.��#�4��#	�!����.(� �
� ��4��"��$#�������7قـائالً:  إنسـانٍ  ل كـلَّ ور ينصـح املُرتـِّـمة املزمـقدِّ ويف مُ �
�894��:"

�א���%�;4<����=��">?��@�$����A��)�)٣٧��:٥.(� �
� �

املسار الروحي واالجت]عـي لإلنسـان يف ة خطوات د عدَّ جرَّ وهذا الكتاب مُ   
  نَعم بها الخالق عىل الخليقة.أ التي  ،بالحياة اً وسعادةً موّ ـريد نجاحاً ونالذي يُ 
تركك يف رحاب خطوات روحية لحياتك وأبديتك، راجياً أن يكـون املزمـور أ   
  وتطبيقاً. قراءةً  ،كل حKٍ أمامك يف  ٣٧

  .ونعمة املسيح تشملنا جميعاً   
  

  ا�ـالث روسـتواض اـالباب    م٢٠١٧نوفمبـر  ١٨

���������� 
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ف ّ أن نتعـرُّ أود، عزيزي القارئ خـالل هـذا الكتـابيعيف بداية رحلتك م 
 يولتعتربـهـا ـيـا ـصـديق...  ة الهاـمـةَّ ـعـىل مجموـعـة ـمـن املـبـادئ الروحـيـًّاـسـوي

 .ًا لنخطو خطوتنا األوىلّ هيا سوي. ..ةَّرتك الروحيـإرشادات الطريق يف مسي
 

!"�#�W%�&������א���KKKKא�'��)א���(' ��W�
ة ـالنعمـ: ةـة محـاور هامــــذي يجمـع ثالثـطار الـ اإلَيالحياة الروحية ه 

 .اـرارهـ الكنيسة وأسًراـخيأ و،هـوعملها، اإلنسان بتوازن

م عنه كـ) يسـتطيع ّب ألتكلُبلد الح) ـهَّيا الل (�رأ"  
 .م عنهـاّ يـارب نعمتـك برحمتـك ألتكلـَّيـ فخ أفر.ضعفي

 ."  يف طلبهانحبيك فيخرجوُب قلوب مألِه
 )اrـخ الروحـالشي                                                      (
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  ...النعمة وعملهاـ 
 ويظهـر عمـل النعمـة ، هو عمل دائـم ومسـتمر وال ينقطـع،عمل النعمة 

 أن ُّوهنـاك قاعـدة روحيـة هامـة أود... ً نسان مملوءة vـراإل] كانت حياة اَّلكُ
 .رادته لتعمل نعمته فيهإ ىنسان سوإلريد من اُه ال يـَّ أن اللَ وهي،حها لكِّوضأ

ة وهـو َّهـام يف الحيـاة الروحيـ وعمل النعمة بدوره يقود اإلنسان الختبار 
 .ة املسيحَّعيَم
 


�%��א��Ez��������q0א�.
���" :يترتيلـة داود النبـل معي يا عزيزي َّتأم ��Niא��^��q	�
������w�7h���F�"
����	�א،�,���}"h�d�")�{��تعكـس شـعورا" يأنـت معـ"، فعبـارة )�٢٣��:٤ ً

بل أن هذا الشـعور هـو  . ..ـه وعمل نعمتهَّ بوجود اللً حقيقياًحساساإ وًداخليا
 .قمة عمل النعمة

 
 : اإلنسان بتوازنهـ 

 ...ً داـعاب...  عامالً...  عاقالً : وجعلهً وروحاـه لإلنسان عقالًَّخلق الل 
ذه ـاح هــوازن هو الركيزة األساسية لنجــديقي أن التـا صـ يرذكَّــن تـولك 

 .املنظومة
نسـان إلجيبك أن التـوازن يف حيـاة اُأ... أتسألني كيف يكون هذا التوازن؟  

 بأع]ل القـراءة واملعرفـة، ىّ فالعقل يتغذ، بالشبع الروحيً وثيقاًرتبط ارتباطاُم
 .ملسيحبع الشخيص باوالروح تسمو بالعمل الروحي والشَّ

د أن تكـون للحيـاة الروحيـة قـوانK ُبـ ق هذا الشبع الروحي الَّول� يتحق 
ّ محدء فالحياة الروحية يش،مهاِّتنظ   .جُّد، ولها شكل و�و ومراحل وتدرُ
 : أال وهو، لنا املحور الثالث واألخGَيبق 
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  :رارهاـالكنيسة بأسـ 
 :ع يف ثالث مجموعات رئيسيةَرار توضـوهذه األس 
 .رونـ املعمودية وامليّرـِس: ة واحدةَّ مرس إالَّرَ]ُـرار ال تـسأ  ● 
 . راف والتناول ومسحة املرىضـ االعتّرِـس: مة التكرارـرار دائـأس  ● 
 . الزيجة والكهنوتّرِـس: سَرَ]ُـتوقد ال س َرَ]ُـترار قد ـأس  ● 

 
 K عمـل بـ �ثابـة حلقـة الـربطَية هـَّرار الكنسـيـسـألر أن اـك أن تعتبـل 

rالعمق يف الحياة الروحيةوالتي بدورها تقود إىل...  النعمة والتوازن اإلنسا ُ .. 
 

 مـه وتضـمن ّة قـوانK تنظّ لـه عـديو الروحــ أن النمـً جيـدايـَع أن تُّأود   ؟ةَّمو يف حياQ الروحيـ كيف أن: اآلنيأتسألن   ●
 ...   جهُّتدر       
 عـدم َي، هـنسـان املسـيحيإللتـي تواجـه ااُ املشكالت الرئيسية إحدىإن  

 ...  االستمرار
ل ّرة يتسـلـرة قصيــ ولكـن بعـد فتـ، بحـ]س شـديدً روحيـاًبدأ نظاماتقد  

 دائـم قليٌل ": الذي يضمن االستمرار هويلكن القانون الروح!! كالفتور إىل قلب
َر متقـ من كثيٌرـخي  ، فالقليـل الـدائم هـو الـذي يجعـل حياتنـا مسـتمرة."عِّطـُ

 .Quality الكيفبل يطلب Quantity  ّمَ الكّمنافاملسيح ال يطلب 
 يـة واحـدة آ ولـو كانـت ىُإن املسيح يريـد منـك االسـتمرارية حتـ... نعم  

 ُمسـتعدذو قلـب نـك شـخص أً  انطباعـايعطـُأو مزمور، فاالستمرار هو الذي ي
 .ُلسكنى املسيح فيه

نظـروا ا عنهـا السـيد املسـيح، قـال...  ؟نْـيـَلسر املرأة التي أعطت الَفأتذكُ 
 . أنه نظر إىل الكيف وليس الكمىكيف أعطت؟ �عن
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  يف اإلنجيـل ةهـتم أن يكـون هنـاك فقـرة أو آيـا األقل يف كـل يـوم، فعىل 
ع ُّ دائـم التطلـْنلكـن كُـ...   وليكن هذا أقل يشء،تقوم بقراءتها مع وقفة صالة

 .ج يف حياتك الروحيةُّ نحو النمو والتدرًأيضا
روا ـا عن االعتدال يقول اآلباء الذين اختبـَّأم ،جُّا عن االستمرارية والتدرهذ

ِّ، وإذا أردنا أن نعـر"صت كث�ينَّالطريق الوسطى خل": ةَّالحياة الروحي ف كلمـة ُ
ُف �ينـا أو شـ]الً، أو عـدم املُّرَ أنـه عـدم التطـ:�كننا القـول" االعتدال"  ة، َبالغـً

 .التوازنهو أو 
 
 ؟ي الروحيةـق االعتدال يف حياتِّحقأ ذهنك كيف ىليتبادر إَأ
 "...ي وسط روح... ي قانون روح ... يأب روح" : َ يا عزيزي أن للحياة الروحية ثالثة أعمدة رئيسية وهي:جيبكُأ

 
 الخطأ أن يظن اإلنسان أنه يسـتطيع أن يقـود نفسـه بنفسـه، مهـ] َنَِمف 

ـ ـه الروحـي ـه أو قامـت ـت مكانـت ـ�ة، فاَّكاـن ـىل الخضــوعة كـب ـة ـع ـة قاـ�   .لكنيـس
يخضع لألب البطريـرك، بدوره واملجمع ، األب البطريرك يخضع ملجمع األساقفة

ن يظـن يف َباء كهنة وش]مسة والجميع تحت خضوع، فليحـذر كـل مـآوهناك 
  . كل األمورُِكدرُ، ويٍيشء لكل ًاِكدرُنفسه، أنه أصبح م
 الضـ]ن هنـإ..  ةَّروحيـ هو ص]م األمـان يف الحيـاة اليصديق الخضوع يا

 . يف مدرسة التواضعً أن يحيا اإلنسان تلميذا،الوحيد
 
 .ة والتطبيق العميلَّ الحياة الروحييفً ّال سويَّ لنا أن نتأمَيَقب 
 ...ً ة عملياَّهناك ثالثة تطبيقات، تضعنا يف دائرة الحياة الروحي      
 



ـ ١٢ـ  
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ً للصـالة، تـزداد اشـتياقا وكأنـك بصـالتك َّترفع قلبك إىل اللـهفي كل مرة ف

 . الس]ءترتفع درجة إىل
س ِّقـدُ فـال ي. ..ً الصالة القلبية اململوءة حباَالصالة الحقيقية يا عزيزي هي

 ً: الصالة، ولتسأل نفسك دوماأوقاتنا وأع]رنا إالَّ
َّما هي قامتك الروحي  ة؟ َ
 َوما هي صلواتك؟

 ؟ اعرتافكوما هو قانونك مع أب 
 

� א�.�'����א�-, '��� +'��)א���('

ٍّمداومة الصالة القلبية ِبحب ـ١ ُ. 

 .الكنسية بوعي األسـرار ُم)رسة ـ٢

 .ٍبانتظام الكتاب كلمة ُمعايشة ـ٣



ـ ١٣ـ  

 .يرار الكنسية بوعـم)رسة األس: والثا�                                  .ٍّبُحمداومة الصالة القلبية ِب:  األولوهذا هو التطبيق العميل
 

 :يرار الكنسية بوعـم)رسة األس   ●
 ّرـِ وسـرافـاالعتـ ّرـِ سـ:رار الكنسية التي ُ�ارسـها باسـتمرارـر األسـإن أكث

رنا يف املزمـور ذكُِّوالكتـاب يـ  إال قنـوات للنعمـة،َما هيرار ـ وهذه األس.التناول
���O�*a" :األول/0=)$�����pW�	��.�	�S
��pD�O������)א��N������"){��١��:٣.( 
َهـي ما ، رافـاالعتفجلسة َهي قنوات النعمة، "  املياهيمجارـب"واملقصود    أذكـر خطيتـي بقلـب تائـب . فيهـايكون بوعأ أن بلذا يج  ...ةنعملل قناة إال
 يف حيـا� الروحيـة مـع ًا جديـدًاُ يف حضور األب الكاهن، وأقـيم وعـدَّاللـهأمام 
 .)�١١٩�}("��:���d�@��-��!aא��R!,�$�q" :يقول ولسان حايل َّاللـه
 وبالتايل يرتفع قلبي وفكري نحو ،كأنني يف الس]ءأشعر والقداس ا أثناء َّأم 
 .ات وألحان القداس اإللهيّ خالل مردَّاللـه
  ينـ لكن،رتافـاالعـ ّرـس سـِارـُوأمـ، ر القـداسـ أحضيـنـنإ ٌدـوقد يقول أح 
 ! ًأستفيد شيئا ال

السبب يف ذلك يا صديقي، هو غياب الوعي القلبي لديك، و�كـن تشـبيه  
 ألنـه مشـغول ،ه إىل حديثـهُر غـ� منتِبـَخآلر وهذا اَم مع آخَّ يتكلٍذلك بشخص

  وعـىل!؟ثـهِّحدُك قـول ومشـاعر مِدرُفكيف لـه أن يـ...  بقراءة يشء أمامه مثالً
َّوهـذا اإلنصـات يسـم، ت ويسـتمع �نتهـى الرتكيـزِنصـُهناك آخـر ي النقيض ى ُ

  . بل ويتفاعل معهاإليههة َّدرك الرسالة املوجُ في،يلُإنصات تفاع
هل عقلك  ر القداس اإللهي؟ـ كيف تحض:وعىل هذا األساس اسأل نفسك 

 أو يجذبـه العـاm باهت)ماتـه ومشـاكله وبالتـايل يكـون ،مشغول بأمور أخرى
 ! رَا عقلك وقلبك يف مكان آخَّجسدك يف القداس، أم



ـ ١٤ـ  

  : بانتظامعايشة كلمة الكتاب ثالثاً: مُ 
هل تدرس ؟ اإلنجيل بانتظام يومياً هل تقرأ  :أن أطرح عليك هنا سؤاالً أودُّ   

  أنك تقرأ وتدرس وتتأمل؟ أمْ  س كل يوم؟الكتاب املقدَّ 
هيعلوها دراسة كلمة  ،س درجة روحيةفقراءة الكتاب املقدَّ    ـ اللـَّ ا مـا ... أمَّ

هسة والتأمل والحياة بكلمة اهو الدر ف ىهو أسم   .بشكل عميل اللـَّ
ول عن نفسـه أنـه يحيـا باإلنجيـل؟! نسان بكل هذا، كيف يقإل م اقُ إذا B يَ   

    ."؟!روح وحياة"وكيف يكون اإلنجيل بالنسبة له 
نجيـل بشـكل ك مفهـوم الحيـاة باإل دِر يف هذه القصة لتُ  اً ـل سويّ دعنا نتأمَّ   
  ... أعمق
فيـه  فقـدَ  ،حد أحياء مدينـة تكسـاس بأمريكـا يف انفجـارأ يف  صيب رجٌل أُ   

 قـادراً  يَُعـدْ ه، فلـم يْـالرجل عينَ  ة. فقدَ ر ـصيب وجهه بجراحات خطيه، كT أُ يْ يدَ 
س، فبـدأ يسـأل: القراءة. ووسط مرارة نفسه اشتاق أن يقرأ الكتـاب املقـدَّ  عىل

  قيـل لـه:  .؟!"يَّ دَ ويَـ يَّ عيَنـ س، وقـد فقـدتُ "كيف ^كنني قراءة الكتاب املقـدَّ 
  ها، يْ را تسـتمتع بقـراءة الكتـاب املقـدس بواسـطة شـفتَ ـ"توجد سـيدة يف انجلتـ

 Brailleس بطريقـة برايـلمن األصابع لتقـرأ الكتـاب املقـدَّ  إذ تستخدمها بدالً
method بالحروف البارزة."    

م س البـارز ليـتعلّ ل لـه الكتـاب املقـدَّ رِسـلـt تُ املختّصـة هيئة ال أرسل إىل  
س اكتشـف أن أعصـاب ه. لكن قبل أن يصل إليـه الكتـاب املقـدَّ يْ القراءة بشفتَ 

. إذ وصله الكتاب املقدس املكتوب بحروف بارزة بـدأ wاماً مت ه قد تحطَّ يْ شفتَ 
.. ويف تعليـق  مس الكتابة بلسانه! وكان يجد عذوبة يف قراءتـهلَ م القراءة بِ يتعلَّ 

ات ... وقرأت بعض األسفار مرَّ  اتله يقول: "لقد قرأت الكتاب املقدس أربع مرَّ 
ـه ع بكلمـة ة التمتـُّر ـخبـ لت ضيقة هذا اإلنسان إىل.. تحوّ  ات." وهكذاومرَّ  اللـَّ

  التي تهب النفس عذوبة وتعزية.



ـ ١٥ـ  

س بلسـانه بعـد َّم أن يقرأ الكتاب املقـدَّألنه تعل...  دينناُإن هذا اإلنسان ي 
 . يديه وعينيه وأعصاب شفتيهَأن فقد
ويشغلنا إبليس  !!نه ال يوجد وقتإ...  ج بحجج واهيةّنتحج!  لنا؟ٌأي عذر 

ر الذين يعتذرون عن عدم القراءة يف ـف] أكث...  ولياتهبالعا� واهت]ماته ومسئ
 للتسـلية واملقـابالت ًبين] يجدون وقتا!! س بأنه ليس لديهم وقتَّالكتاب املقد

 !! والحقيقة أن ليس لديهم رغبة.العديدة
 

ر عذوبـة كلمتـك، ألقرأهـا بكـل ـ يل أن أختبـْبَهـ.. يـصِّخلُيا حبيبي وم 
 بـهـا أنطـلـق إىل..  ع uواعـيـدكّ فأحـيـا بـهـا وأtـتـر ـقـوة كلمـتـكـألختـبـ !كـيـا�

 .بها أنعم باملجد األبدي..  األحضان األبوية اإللهية
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ّالصالة يا عزيزي هي الخطـوة الثانيـة التـي سـنخطوها سـوي  الصـوم ف... ًا َ

ط الكتـاب َّلـذا فقـد سـل.. . هـهـد يهـزم طغيانـُّ والز،والصالة يخذالن الشـيطان
 من خالل قصة ملَُّـال ي كل حK وصىلَُّنه ينبغي أن يأ ، مبدأعىلس الضوء ّاملقد
 .ي الظلمـقاض
ـإذا  ــف ـان قاـض ـة ـ ـك ـفها يف النهاـي ـد أنـص ـة ـق ـم األرمـل ـذي ظـل ـم اـل  ي الظـل

 ! ... ؟ختاريـهُ ينصـف م العـدل أالَّّيلُ القضاة الك ف] بالك بقايض،ألجل لجاجتها
 بصالة حقيقية؟ عَّكيف أ»ت. .. صيلُِّ كيف أ:وهنا يأ� السؤال

 ال يسـقط ى وغنـ، وكنز ال يفرغ،الصالة سالح عظيم"  
  ".يناء هادئ وسكون ليس فيه اضطرابم...  أبداً

 )ذهبي الفمالالقديس يوحنا (                                       
 



ـ ١٧ـ  

 اإلنسـان هـَّ اللـَبَلقـد وهـ. .. ل قلـيالًَّ هذا السؤال دعنا نتأمعىلولإلجابة  
عـد الثالـث ُ ثـم منحـه الب، العجائـب ليصنع بهـ]؛ة العملّ العقل وحريينعمت

دت داخـل َّتولـ وً،ا عابـداإلنسان فصار ،هَّباللـوهو القلب ليكون موضع االلتقاء 
 ،هـَّاللـ يف اإلنسـان التعب� عن رغبة َ وصارت الصالة هي،هَّاللـ الرغبة يف اإلنسان

 .حنK لألبدية عطش وناإلنسابل صار يف داخل 
 
� 3���456-���7��!���&�86����'9�:5��0(���א��1'�;�W�

 ... رة اإللهيةـنك أمام الحضأ ضع يف ذهنك ِّصيلعندما تُ  ـ ١
وكأنك تطرح ...  رامـكل االحت...  كل الرهبة...  كل الخشوع...  كل التقدير

 . خارجإىلالعا� 
 

 ... ن خطاياك جو الصالة اكشف عإىلعندما تدخل  ـ  ٢
 بالحقيقـة خطاـيـاهكـون تن أ اإلنسـانالصـالة الحقيقيـة تحتـاج مـن  
�����F�4�����V���T" :ضع أمامك قول داود النبـي ... ه أمامةواضحq��17h�،���*4א���	��
����������8I�����א��F�\�,S��}"�)�{�٥٠�:�٤.(�

 ).أحد اآلباء( " مالئكةىن يرّمِر خطاياه أفضل مـبصُن يَمـ ل�طو"  
  
  ... بروح الشكرامأل قلبك جو الصالة إىلعندما تدخل ـ   ٣

. .. نعمة الصحة...  وعطاياه العظيمة يف حياة كل منا ال تنتهي هـَّاللأع]ل 
 أن تشـكر ًحرص دا�ـاا... ى ـحصُم ال تَِعن... نعمة السالم ... نعمة الحركة 

 .نعمه يف حياتك عطاياه العظيمة وعىل هـَّالل
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... خـدمتك . ..كنيسـتك . .. رتكـأسـ: ا فيـهّتمعك الذي تحيـر مجتذكّ ـ  ٤
وضـع . ذكـر نفسـكاً راـ وأخيـ،رتك بأسـ]ئهمـد أسـااذكر مخدوميك وأفـر

  . أن »زج صالتك باللجاجةًأمامك دا�ا
 
  ...س الصالة بشكل يومي)ِرـاحرص أن تُ ـ ٥

  .هـَّالل يف ىر سوّ كل يوم تجلس فيه وال تفكًص وقتاِّصَخ  ● 
  . عند النومً وكذلك مساء، عقب االستيقاظًابدأ يومك بالصالة صباحا  ● 
 

 : وليكن نظامك فيها هو
  بــه أيقونــة ـــ  مكــان واحــد للصــالة:تهيئــة الجــو العــام للصــالة  ● 

 .خرىُرقية مع بعض صور أـالصلب أو صليب يف الش           
             فـال يليـق ،الصـالة أنفسـنا قبـل وقـت ّدِعـُ يلـزم أن ن:الةـداد للصـاإلع  ● 

  ،رًةـمباـشـ نهمـكـK فيـهـا إىل الـصـالةُـنـا منتـقـل ـمـن األـشـياء الـتـي كُنأن            
 .ذ بالصالةَّألنك إن فعلت ذلك لن تتلذ           
    ... الجلـوس يف صـمت ...ترنيمـة أو لحـن ...  ةَّقراءة روحيـ: َليكن لك     
 .قبل البدء يف الصالة ... ل يف صورة الصلبُّالتأم     

 .ت إىل األرضا مر٣ابدأ الصالة بالسجود   ● 
 .كب وقت الصالة يف يدامسك صلي  ● 
 .ارفع يديك وعينيك نحو الس)ء  ● 
ـد  ●  ـع َّتـح ـث ـم ـةهـَّالـل ـاظ عاـم ـيس بألـف ـل ( ـل ـل ضــابط الـك ـل ،)مـث    ـب

 ".يـ يا قوترب ياَكُّبُِحأ ي، يا فرح،هجتيبيا  ":لـة مثـّبألفاظ حي           
   كـم  أو؟  لـن يسـألك كـم مـرة صـليتهـَّالل ف،لتكن صلواتك من القلب  ●
 ".؟كيف صليت"ساعة وقفت؟ ولكن سيسألك    



ـ ١٩ـ  

ـك ا يف حــديثك وًريحاـ صــْنكُــ ●  ـتح قلـب ـــف ـائالً وصــلِّهَّلـل ـِعطأ : ـق   يـن
 ...ن أنا َرب مفني ياّعر... ك ّحبُ أأن ربيا          

 . بالصمتهـَّالل واشكر قليالًرح ـبعد الصالة است  ● 
 
 : فهناك خطوات أعمق،ا عن الصالة كحياةَّأم

 .يالنب أمثال داود. .. يسKِّاقرأ عن رجال الصالة القد+  
 . وماذا قال اآلباء عنها،اقرأ عن فضيلة الصالة+  
 م منهـا كيـف كـان ّس وتعلّاستمتع بالصلوات املذكورة يف الكتاب املقد+  
 .ون بهاُّصلُيسون يّهؤالء القد    
 :نـب نفسك عىل الصالة كل حيِّدر+  

 .ر صالة تشعر �ذاقها يف نفسكـاخت  ● 
ـِّرد  ●  ـودك بـي ـاء وـج ـك وأثـن ـت فراـغ ـاء وـق ـا أثـن ــدـه  رين دون أن َن اآلـخ

 .يشعر أحد          
ـَرـهـا وأـنـتِّكر  ●    ، وـكـذلك عـنـدما تـسـتيقظ،امـ ـعـىل فراـشـك قـبـل أن تـن

 .بهِخاطُن تَ أول مهـَّاللفيكون           
 

 :إليك هذا املثال العميل
  فلنفـرح ونبـتهج ، الـربُهَعَنَهذا هو اليـوم الـذي صـ ":ُلعند االستيقاظ ق -

  ـه َّللــلـك ِ مً أيضـاَ وأنـتـه َّللــلـك ِهذا اليوم هو م: ضع يف فكرك"... فيه      
 ."ن معيكني يارب، كُِبار"اطلب بركة الرب       

  رـسفيـ َأنـت"ة للجميـع ـرحــفُمـ الهـَّاللـ رسـالة حـامالًاخرج من منزلـك  -
 ."املسيح عىل األرض      

 



ـ ٢٠ـ  

  كـل .رـحب البشـُرات مـ صانع الخيهـَّالل به هو من يد ّرُمـق أن كل ما تِث -
  كل ظـرف تجـوزه مهـ] كـان هـو هديـة .هـَّالل من ةشخص تقابله هو هب      
 ... هـَّالل هو عطايا ٍمبان كل ما تراه من أشجار و. لكهـَّالل      

 رينـنتصـُ مً أحيانـا، املسـيح عـىل األرضُسـفراء لنا أن نكـون َبِلقد وه" -
. "داًـين فـال نهـرب أبـِّسـتعدُ مًاـمــ املهم أن نكون دائ،نـ مصلوبيًوأحيانا

 )أحد اآلباء(
ـ - ـذا الـب ــبـه ـاة وجـه ـالة والحـي ـون الـص ـْمُ لعKَْرنامج تـك ـدةٍةَـل �0א�����t9\�" ٍ واـح

�:��g��"א�
3�eC��1"�)١����٥��:�١٧(. 
 :ك uقاييس نجاح الصالةـسفـم نـِّيـق أن تَُيـة وهـوة هامـهناك خط 
 هل هو الحب؟ هل الخوف؟ هـل الواجـب؟ هـل  ؟ماذا يدفعك إىل الصالة   +

 إرضاء ذاتك؟      
 ؟ هـل تـود لـو ّرـَسـُهل تفـرح وت ؟عندما تنتهي من الصالة ما هو شعورك   +
 ؟ استمرت     
 هـل سـعادتك فـوق كـل سـعادة؟ هـل  :وأنت واقف للصـالة uـاذا تشـعر   +

ـدا      ـذهب بعـي ـرك ـي ـاس ًفـك ـذا اإلحـس ـراودك ـه ـل ـي ـلُِّأإن � "؟ ـه ـد ـص   فـق
 ."يـب عنايته هـَّالليسحب      
ٌ مؤلمرهـلبعيد عن حياة الصالة مصيإن ا        :بقولـهأحد اآلبـاء ر عنه ّـ وقد عب،ِ
 ."ه عىل األرض فلن تراه يف الس)ءيتأرإن m تكن قد "     

  : يف نوعيات الصالةًاـّسوي لَّواآلن دعنا نتأم
  رغبة واشـتياق وحـب قبـل أن تكـون فـرض أو أمـر :َالصالة الحقيقية هي 
 ونوعيـات الصـالة حـددها . بـد طلـّرـادة أو مجـد عبّرـد وصية أو مجّرـأو مج
ـولس  ـالَّالرـب ـK ـق ـول ـح �،����h��89K��h�5��8a��?%pjd"�: ـس��/h�
9K�x���3vq���H�9��\��vq0א��


��א:������Z�!�vq�������*�t=�vqא	١( �"��d�٢��:�١(. 



ـ ٢١ـ  

ـات  ●  ـاَ ـهـي:الطلـب ـوص خطاياـن ـت]س بخـص ـو ؛ اـل ـفح والنـم ـب الـص   لطـل
 . الخطيةعىل تنبع من الحزن َهيو يف الفضيلة           
  .هـَّالل وإلنساناي بK ـلة الحقيقة والحديث الشخصِّل الصّ »ث:الصلوات  ● 
 ن ـمـ �ـتـأ )ـكـل الـعـا�(رين َـجـل اآلـخـأ ـصـلوات ـمـن َ ـهـي:االبتـهـاالت  ● 

 .حرارة القلب والشعور �دى املسئولية عن جميع الناس          
  ، يف حياتنــا وبركاتــه لنــاهـَّاللــالت يف أعــ]ل ُّ تــأمَ هــي:راتالتشــكُّ  ● 

 .هـَّاللل يف صالح ُّق والتأمُّمن التعم دَّتوليتسبيح و»جيد َهي و          
 حيـي داخلنـا مشـاعر الصـالة ُن الروح القدس هـو الـذي يإوبصفة عامة ف -

�h-�6+���~��א4	R" هـَّاللرجمها أمام ـ يتيأ      -
,��)�����k��,c�
����S��،��"������"��S��4���S���9,� �����"�����J9�md��
��������9_���a�L�
�HS-����d�"�...)����٨��:��٢٦(. 

 
  معوقات حياة الصالة؟ َهي  ما: نتساءلن دعناآلوا
 :ة الوقتّلِ قـ ١

ً ريراـ وتبـً، واهيـاًص للصـالة أمـراَّخصُمـة الوقـت الـّر الشكوى من قلـعتبُت 
 .هـَّاللبها من الوقوف أمام ُّ للنفس يف إه]لها وتوانيها وتهرًكاذبا
 عظيمـة ًولكن بقدر اشتياق اإلنسان للصالة يعطيـه الـروح القـدس فرصـا 
.. ؟ ً تضـيع هبـاء كم دقيقة يف حياتك:سأل نفسكا .. .هـَّاللم واالمتالء من ُّعَنَّللت

م فيه صالة تكون ِّوتقد" الفتات الضائع"هل تستطيع أن تجمع ..  رـبال شك كثي
 ! ...ً؟ أيضاَ ولكهَّللـ
 

 ."م يف وقتك وليس العكس عىل أن تتحكَّْبَّرَدتَ"
 : تعب الجسدـ ٢

 التثاؤب واملرض والضـعف دعاءِكا ، للهروب من الصالةًرا أموّيدعيالجسد  



ـ ٢٢ـ  

ـآو ـوم ّر وشــدـهـــرأس والظـالم اـل  ... أو اختصــار الصــالة ... ة الحاجــة إىل الـن
 .الخ ...رعة ـأو الس
 ولكـن الخطـأ ،ي االنتصـار عليهـاـِّتأنُهذه كلها أسباب �كنك بالتدريب امل 

 اإلنسـان يف صـيلُِّ يفمـثالً. .. ةض مع حياة الصالَالسلوكيات التي تتعار يكمن يف
 كـ] صـيلُِّريـد أن تُنـت تإن كُ" :رنا اآلبـاءّولذا حذ. ..ً  فيه جسدياَِكهلُوقت است

  ."هـَّاللرب منك ـ ل� يقت، ضد الصالةًينبغي ال تفعل شيئا
ل حسـب الحالـة التـي يكـون عليهـا قبـل َّوك] أن الذهن يف الصالة يتشك 

ـ] يـحـدث يف الف،الـصـالة ـ ـف ـث ــت ـي تـسـبق الـصـالة ـمـن ـضـحك وأحادـي  رة الـت
لذلك يجدر بنا أن نهـتم بهـذه . .. لتنا أثناء الصالةّخيُر يشغل مـأو قلق أو تفكي

 .رة عن طريق األلحان أو القراءةـالفت
 

  :ر االستجابةُّ تأخـ ٣
مه يف ِّوهذا الحب نقد. صالة هو الحب وليس الطلبالدافع  د أن يكونُب ال

 وقـادر أن يعطينـا ،هـتم بنـاُ مهـَّالل يف أن ّك ننال ما نسأل وال نُشابأنن ،ثقة تامة
���������%�8aR"طلبنا H91��
V�L�"0��������S)�t9�m/0،���$�¥
��S�����S��/h(�" 4�/0=$����8(=04��0،���8א����	��١١�:�٢٤(. 

 إ�ا يفعل ذلك يعطُ أو ال ييعطُ حين] يهـَّاللن إ":  قائالًذهبي الفمويوضح لنا 
 ."ركـلخي
 

 :ر االستجابةُّب لتأخوهناك أسبا
 .هـَّاللال �كنك إدراك حكمة ف ،ر الطلب لحكمة يراهاِّ يؤخهـَّالل  ● 
 . ال نشعر بقيمتهًريعاـن ما نناله سأل  ● 
 .ر صالحناـلباتنا يف غيِقد تكون طألنه   ● 
 



ـ ٢٣ـ  

 ولكـن ، رـــو منـه أكثـدنــر ونـرب حتى نلتجـئ إليـه أكثــر الَّأخـقد يت  ● 
 .ي إ�ا يفعله لنفعك الروحهـَّالل أن ما يفعله ً أن تثق دا�اعليك          

 
 ... رةـقصة قصي

 : بالقاهرة هذه القصة"هالقمص إبراهيم عطي"ح ّروى املتني 
قها به � أعرف ماذا ُّك مدى تعلِانتقل إلحدى األرامل ابنها الوحيد، وإذ أدر 
 : فأجابت،عن السيدةسألتها .  ذهبت إىل منزلها، ففتحت الخادمة الباب؟أفعل

 أطـرق البـاب الّأ منـي وطلبـتلقد أغلقت البـاب،  ... إنها يف حجرتها الخاصة"
 ".رها بحضوركـنا آسفة يا أº، ال أستطيع أن أخبأ ... مه] تكن الظروف

حت الباب، وكانت مالمـح وجههـا تكشـف عـن َتـَ فًارـطال انتظاري، وأخي 
رت يف خروجـي ّأخـا أº ألr تــا آسـفة يــأنـ" :تـالـق. ٍسالم عميق �أل أع]قها

مـه يل الـرب َّمـه، قدّقدُنـت تـود أن تما كُ. .. ن قلبكِـئْطمُريد أن أُأ ... ملقابلتك
 ". عمله معيهـَّاللل  يا أº ليكمصلِّ ... اآلن أنا يف سالم ... بتعزياته الس]وية َّ أتركه حتى يفيض عـيل أالَُّمتَّوصم.  أمام إلهيراكعة ِيل اآلن ساعتان ... ٍبفيض
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ـا الثالـثـة يف الطرـيـق الروـحـي ... س َّالكـتـاب املـقـد  يف كـلـ)ت ... خطوتـن
 : أنه،سّاملقد ف الكتابِّعربسيطة �كننا أن نُ

  .) وحديثه لإلنسانهـَّاللهو رسالة  (هـَّالل هو كالم ـ ١ 
  .)حياة اإلنسان عىل األرض(رية ـ هو تاريخ البشـ ٢ 
 .)رـدستور يوم الحساب األخي( هو قانون الدينونة ـ ٣ 
 .)هـَّالل مع اإلنسان فيه يمكان يلتق( هو موضع لقاء ـ ٤ 
 

 س للمسـيح إىل القـراءةّهل يدفعك الشوق والحب املقد" 
..  نوإن m يكـ..  س؟ إن كان ذلك فطوبـاكّيف الكتاب املقد

 )القمص بيشوى كامل(  .         "زلت بعيداً عن الطريق ف)
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    زم أن ــلــ ي،ودهـرورة وـجـــــس وضّاب املـقـدـي تـشـعر بأهمـيـة الكـتـــكــول   ●
 :رتيبـ بالتةتجيب عىل هذه األسئلة الثالث      
 رية؟ـس يف الحياة البشّبأهمية وجود الكتاب املقد" رافـاعت " هل لكـ ١

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 ً؟س شخصياّالكتاب املقد استخدامرورة ـبض" اقتناع" هل لك ـ ٢
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 ره؟ـوقوة تأثي ،سّبقدرة الكتاب املقد" ]نـإي" هل لك ـ ٣

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ـ  ـإذا اعـت ـدــف ـاب املـق ـة وجــود الكـت ـاة البشــّرفت بأهمـي  ،ريةـس يف الحـي
آمنـت بقدرتـه وقـوة  وً،س شخصـياّالكتـاب املقـد رورة استخدامـرفت بضـواعت
 !رها لصالحك؟ث ال تستفيد من هذه القوة وتستأَِمفل.. ره ـتأثي
نصغي إليـه إذ نقـرأ ، وصيلُِّ إذ نهـَّاللنخاطب : "مربوسيوسأيقول القديس  

 ."سّالكتاب املقد
س يف حيـاة ّالكتـاب املقـدر ـتأثيـ قـوة وعـىلً  عمليـا مثـاالًَم لكّقدُدعني أ 

 :ر العصورـن عبـالقديسيالكنيسة و
��F" :داود النـبـي يـقـول Z�,-�	��������8=�� ���4�0��4d
��;���4�،d
ZU4;�����^�p;��
�S)
V��}��=�9���"��

 ... ر كل يومـنوا يقرأون سفر املزاميكا: ًالرهبان قد�ا�...�)١١٩��:�٩٢�}��(
 ... له خالل أسبوع اآلالمأ الكتاب كُكانت تقر: ًالكنيسة قد�اـ  
  ... مكان يقرأ رسائل بولس كلها كل يو : الفميذهباليوحنا ـ  
  ...ًا يوم٤٠له كل كان يقرأ الكتاب كُ: مآبرااألنبا ـ  
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●   ABא�CאDEא��،G�HIא�����4�J-5�=��Kא�L�.M6(��:�א��؟:�א"7.;� 
 بعض املشاكل واملعوقات التـي ًل معاّالحبيب أن نحل سنحاول أيها القارئ 

 رض حلوالً وبنعمة املسيح نحاول أن نستع،سّتعوق استفادتنا من الكتاب املقد
 .لهذه العقبات

 
١���PQא���� M>��W��

 م] يسبب ضيق شـديد ،عةّرة ومتنوـكثي  اليوميةمشغوليا� ": تقولَلعلك 
تـرك األمـر أ وعادًة.. . للقراءة اليومية أو الدراسة ً ولذلك ال أجد وقتا،يف الوقت
 ."للظروف
 وسـيلة  وهـو عـادًة،ةَّل وهمي لكـل العبـادات الروحيـّعطُ هذا م:جيبكُأ 
نه ليس لديه وقت لقـراءة أفالذي يقول ،  بها اإلنسان عىل كسله وتوانيهّييغط

نه ليس لديه وقت يذهب فيـه أس، �كنه أن يقول بنفس املنطق ّالكتاب املقد
 فأنـت بـذلك تجعـل ، لديكةمستطاعقراءة اإلنجيل  ن � تكنإو..  إىل امللكوت

 ل ُّإذ ال يوـجـد فـيـه تأـمـ...  رـخـيـ ـعـدو الىكنـُسـِ لً وـجـاهزاً خالـيـاًقلـبـك مـسـكنا
  .ةَّوال قراءة وال أفكار روحي

تـات ُاجمـع ف. .. سّ لنفسك ولكتابك املقدًد أن تجد وقتاُب ال :َنصيحتي لك 
ً  وقطعـا،ر وحـاولّفكـ ... الوقت الضائع يف كل يوم وسوف تجـده لـيس بقليـل

 ً. ضائعاًسوف تجد وقتا
 

m تكـن ": )اإلغريغـوري ( يف القـداس اإللهـيصيلُِّ ك] نً، ودا�ااملحتاج إليه أوالً َبـل أنـت..  هذا الوقت الذي سـتقرأ فيـهإىل ً حتاجاُ ليس مهـَّاللواعلم أن  
 ." بل أنا املحتاج إىل ربوبيتك،ديتي إىل عبوًحتاجاُمأنت 



ـ ٢٧ـ  

 : مشكلة الوقتب عىلُّإليك ثالث خطوات عملية للتغل
  ، أول النهـارَرات القـراءة هـيـفتـمـن أجمـل  :للقـراءةً ناسباُ مًوقتا رـاخت -

  ،الـبعض يختـار وقـت مـا قبـل النـوم ...لـه حيث تأخذ بركة تدوم اليوم كُ      
  اإلنسـان مـا يكـون  أن وقت النـوم عـادًة للبعض إالًَّناسباُن كان مإوهذا و      
 .  تكون االستفادة قليلةََّم ومن ثً،رهقاُم      

  دقـائق تـزداد رـ سـبيل املثـال بعشـعـىلبـدأ  ا:للقـراءة ً ثابتـاًوقتـا رـاخت -
 مثـل القـراءة (خـرى ُوال تربط هذا الوقت املحدد بـأي عـادة أ.. .ً تدريجيا      
 رة الدراسـة ـقبل املـذاكرة املسـائية وعنـدما تبـدأ اإلجـازات أو تنتهـي فتـ      
 . فيكَّجعله عادة ترت«أ بل ،)يكون لقراءة الكتاب وقت ثابت ال      

  وتشـعر ً روحيـالـئ يف قلبـك أن »تً ضـع دا�ـا:للقـراءةً  كافيـاًر وقتـاـاخت -
 ...  من خالل قراءاتكهـَّاللة َّ�عي      
�
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صـحاح واحـد أ بقراءة يكتفأقرأ كل يوم؟ هل أصحاح أكم  : تتساءلَلعلك 

Kـ ـدأ( أم اثـن ـل عـه ـن ـك ـحاح ـم ـل أركّــ)ـص ـأز و؟ ـه ـن يكتـف ـزء ـم ـحاح أ بـج  ـص
 آيات فقط؟ة ّأو عد
 لحالـة اإلنسـان ًد أن يكـون تبعـاُب  القراءة الّتحديد كم نإ :كـنصيحتي ل 
 .رافـرشاد أب االعتإ وذلك تحت ،ةَّالروحي
صـحاح أ و،صحاح مـن العهـد القـديمأ بقراءة ًح دا�اَنصُولكن للمبتدئK ي 

ه يف ـسـنة بواـقـع ــلـو�ـكـن ـقـراءة الكـتـاب كُ.. .ـمـن العـهـد الجدـيـد ـكـل ـيـوم 
 .صحاح من العهد الجديد كل يومأ+ ن من العهد القديم ـيصحاحأ

كـل ) رةـة أسفار صغيـّأو عد(وللمتقدمK عىل الطريق �كنهم قراءة سفر  
و�كن القراءة بحسب جداول القـراءات اليوميـة  .ركيزـالت جلأ وذلك من ،شهر
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س ّقـد الكتـاب املعة عىلّ ولكنها موز،س كل سنةّمها دار الكتاب املقدِّالتي تقد
 .بدون ترتيب
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هل قراءته تختلف عن قراءة ..  ؟قرأ اإلنجيلأكيف  ":ه يدور يف ذهنكّلعل 
 يكتفـأهـل   أو تهيئـة معينـة؟ًعينـاُ مً الكتـب؟ هـل يسـتلزم ذلـك وضـعايباق

ـالعK أم بصــوت مســموع؟ هــل  ـالقراءة ـب ـي تجــذبني أـب ـات الـت ـب اآلـي  كـت
 ...". س؟ّ يف الكتاب املقدً بأن أضع تحتها خطايكتفأ ْيف نوتة خارجية، أم

 
 . .. والفكر واإلرادة والقدرة ليس بالعقل ولكن بالقلب. .. للفهم  َس هـيّ أن قـراءة الكتـاب املقـدً أن تضـع يف قلبـك دا�ـا:كــتي لـنصيح 

 :ل يقـولّ واملرتـ. للفحص أو املحاجـاة أو االسـتذكارَ قراءة للفهم وليسَهي
"
48=�?%�a��e���}-h��V����+א،��h��
\����)�Z��F
 �.)١١٩�:��٩٦�}�("��א+��_��D,�0$א.

ل يف جـ]ل الكلـ]ت َّم الـذي يتأمـْهـ ذلـك الَفَس لـيسّم الكتاب املقـدَْهف
 .رة واختبـار املسـيح يف حياتـكـهم النابع من الخبولكنه الَف..  رح معانيهاـويش

 . ة باملسيحَّلة حيِنسان ص ويجعل لإل، أبديةةل إىل حياّهذا الذي بدوره يتحو
 

 :سّب منك أن تقرأ الكتاب املقدَّهم العميل يتطلَهذا الف
 .ن هذا الكالم هو روح وحياة أل... بالروح ● 
 ..  .هـَّاللـرة ـ يف حضـَفعندما تقرأه أنـت ...اكشف عن عيني  ... بخشوع ● 

 .رَقراءته تختلف عن أي كتاب آخ                        
 .ريعتكـ فأرى عجائب من ش:ضاعباتِّ ● 
  .ك ال تعتمدِ عىل فهم:بإرشاد الروح القدس ● 
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 :مثل ل أن تربط ب� القراءة والكتابة يف دراستك الكتابيةفضَُّي
  .وضع عناوين جانبية لكل جزء تقرأه ●
 .)ل استخدام األلوانّفضُي( تحت اآليات املختارة ًوضع خطوطا ●
 .رةـكراسات خاصة أو نوت صغيكتابة اآليات املختارة يف  ●
 .التعليق بتأمالت وصلوات عىل هذه اآليات ●
 .رة تضعها يف جيبك طوال اليومـكتابة آية اليوم يف ورقة صغي ●
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 أنـا أواظـب عـىل ، أنا اقرأ الكتاب ولكن ليس كل يوم: تتساءلًك أيضاّلعل 
  ف]ذا أفعل؟. دون فتح اإلنجيلّرة اإلجازة فتمرـا فتَّأم. .. القراءة وقت الدراسة

 فإنهـا تحفـر ، أن نقطة املاء إذا نزلت �داومـة عـىل صـخرةضع يف ذهنك 
د أن ُب �داومة القراءة ال  تلك القطرة التيَ هيهـَّاللفيها مجرى وطريق، وكلمة 
  .التُّللعمل والسلوك قبل أن تكون للكالم والوعظ واألحاديث والتأم َعرفة هـي فالقراءة والفهم وامل،ر من حياتك بجملتهاـِّتحفر يف قلبك طريق يغي

ي للضعف الروحـي والهز�ـة املسـتمرة أمـام ـ عن أن السبب الرئيسفضالً 
 تذبل هـَّالل فالذي ال يداوم عىل قراءة كلمة ،هـَّاللالخطية يعود إىل إه]ل كلمة 

 . ويساق إىل الدينونةة وتجف ويقع يف خطايا عديدةَّحياته الروحي
 

 قـراءة كلمـة عىل إن شعرت بصعوبة يف املداومة واالستمرار :نصيحتي لك 
 ـعـىل ًراـ ـفـذلك يـشـجع كثـيـ،يف الـقـراءة والدراـسـة�جموـعـة ـتـرتبط   أن،هـَّالـلـ

 .االستمرار وعدم اإله]ل
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ستصـعب الجـزء الـذي أً نـا وأحيا، مـا أقـرأ وال أفهـمًراـكثي" ً: أيضاتتساءل 
ألننـي أسـمع  ،ق إليهـاُّس � أحـاول التطـرّ وهناك أجزاء من الكتاب املقد،أقرأه

 ." اذا؟مل. ال أفهمهاr أ عىل مدى صعوبتها باإلضافة
 

 ... ً راـأخيـ ورنا أوالًـن السـبب يف ذلـك هـو تقصيـإ :أجيبك عزيزي القارئ 
 صـيلُِّ هـل ت،عليـك أمـر رـّذا تعسوإ  وتطلب من الرب قبل أن تقرأ؟صيلُِّفهل ت

وهل   يف الجزء الذي تقرأه؟ً كافياً وقتايعطُوهل ت من أجله ليكشفه الرب لك؟
ن ـوهـل تستعيـ ملناسـبة الكنسـية؟اة وَّتختار السفر املناسـب لحالتـك الروحيـ

ـ ـراءة التفاسـي ــبـق ـة؟ـر وسـي ـيات الكتابـي ـ ر الشخـص ـل تستعـي ـداول ـوـه ن بالـج
ضيحية التي تساعدك؟ وهل تسأل اآلباء واإلخـوة فـي] والخرائط واألشكال التو

  عليك؟ـىاستعص
 

 :إليك بعض الكتب املساعدة لك يف الفهم واملعرفة
 .س بشواهدّالكتاب املقد ● 
 ).كل]ت أبجدية(س ّقاموس الكتاب املقد ● 
 ).آيات أبجدية(س ّفهرس الكتاب املقد ● 
 ).خرائط وجداول(س ّأطلس الكتاب املقد ● 
 ).مقدمات لألسفار(س ّد الكتاب املقدِرشُم ● 
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. َفخطاياي ما زالت ك] هـي..  مو يف حيا�ـ يف الكتاب وال أشعر بأي نأأقر   ل؟ ـعـماذا أف.. .  ى ما قرأتهـ ما أنسًريعاـأقرأ ولكنني س
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ـول   ـيـق ـههـَّالـل ـن كلمـت 
������jא����4" : ـع=4��/��{����B�
��א�ga��d��{��-����"�
ويوضـح الـرب  . ذات مفعـول حتمـيهـَّاللـوهذا معناه أن كلمـة  ،)٢٤�:�٣٥�{��(
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 كشـف لطريـق ًوأيضـا ،ةّد قراءة الكتاب هو قوَّن مجرأا األساس فعىل هذ 
_9
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 :ةَّول� تشعر بنمو يف حياتك الروحي
 حــاول أن تحفــظ بعــض األجــزاء واآليــات التــي تفيــدك يف حياتــك  ● 

 . وقت التجاربًخاصة..  العملية         
ـبة نفســكإذ ●  ـك،ا جلســت ملحاـس ـافتح كتاـب ـن ُ وا، ـف ـب ـم ـطـل   أن هـَّالـل

 . نفسك عىل ضوء كلمتهَيكشف لك         
 قبـل أن تقـرأ  .. .ً شخصـياَ لك أنـتهـَّالل فهو رسالة ،ادرس الكتاب بحب ● 

  ". القوة الكامنة يف كتابكينِعطأرب يا" : قائالًصلِّ         
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 س؟ ّ من قراءة الكتاب املقدَّالفائدة التي تعود عيل َس؟ مـا هـيّ أسـتخدم معرفتـي بالكتـاب املقـدَ فـيم، أن تسـألنيَ لكَيبق 
 القتبـاس اآليـات ًس هو أن نجعلـه مصـدراّإن أسوأ استخدام للكتاب املقد 
 : فهواإلنساند عميل لحياة ِرشُس هو �ثابة مّ فالكتاب املقد،بْسَوح

 ر ـَن يقرأ عن أبطـال اإل�ـان وسيـَ ألن م:نهاِّ ويكواناإلنس شخصية ييبن ● 
 ر ـن فيصيــن يقـرأ عـن الرياضييـَ كمـً »امـا،ر كواحد منهمـحياتهم يصي         
  مـن شخصـية ًارـ كبيـًان جـزءِّسة تكوّإن هذه القراءة املقد . منهمًاواحد         
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 سـة ّ هـذه القـراءة املقد... س فيه املشاعر واملبادئ والصورّوتقد ئالقار         
 . يف الصالةًراـ وتساعده كثي، روحياتهي وتبناإلنسانس معارف ّتقد         
  وتقديم الكلمـة املعزيـة لهـم يف كـل رينَ يف خدمة اآلخاإلنسانيساعد  ● 

 . عىل الدوامهـَّاللرة ـ يف حضاإلنسانويجعل ..  ناسبات االفتقادُم         
   ويجعـل كلمـة ،يف مختلـف املواقـف  طريـق الحيـاة يفاإلنسـان يِّزـعُي ● 

 . ألنها أحىل من الشهد، ال تفارق فمههـَّالل         
 
 :سّ بعض التداريب الخاصة بقراءة الكتاب املقدَم لكّقدُأ أود أن راًـأخي
 .الت حولهاُّكتابة فصول اآلحاد يف كراسات خاصة مع تأم -
 .حفظ آيات عىل الحروف أو املواقف -
 .أو استخراج الصلوات الكتابية"  باإلنسانهـَّاللكعناية "ة بهدف القراء -
 .رسم الخرائط وتصميم الجداول واألشكال التوضيحية -
 ".؟...ماذا يقول الكتاب عن ": دراسة موضوع تحت عنوان -
 .رك مع بعض اإلخوةـالبحث الخاص أو املشت -
 .كل عمل تعمله يكون لك شاهد عليه من الكتب -
 

 عـن " كامـلىللقمـص بيشـو" عزيزي مع بعـض األقـوال ن ياسأتركك اآل 
 :سّالكتاب املقد

 .ـهَّالل اشتياق لالست]ع إىل َيس هَّدراسة الكتاب املقد +
 . أقوى عامل للتوبةَيس هَّدراسة الكتاب املقد +
 ك هـل ِدرُك تستطيع أن تـَّر لعلـرمومتـعليك أن تقيس قراءاتك بهذا الت +
  ؟أنت حار أم فاتر   
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 ه ـَّن للــحبيـُل لنا طريق الحب ويجعلنا ضمن ج]عة املِّ سيسهي الذَّنإ +
 .شة لكل]ت اإلنجيلِّتعطُهو االستزادة امل   
 تـه إن � نسـتعذب قراءفكيـف . مة ألبنائهَّقدُاإلنجيل هو كلمة اآلب امل+ 
 !ه لنا؟ـَّة اللّنكتشف أبو   
 نة َكْـضـاع واملـسـِّم االتِّعـلـُذيب قـسـاوته، وتُ القـلـب، وـتـِّـلـKُه تـَّكلمـة الـلـ +
 .والتوبة والبحث عن خالص النفس   
 د أن ُبـ ه الَّإنـ. ربة هـذا العـا�ُ غس كارثة للسائر يفَّإه]ل الكتاب املقد +
 . الطريقيضّل   

.. س َّ الشـيطان مـن الكتـاب املقـدربنا يسوع املسـيح كانـت ردوده عـىل
 .ناقصة من الكتاب املقدسث بكل]ت وآيات َّر كان يتحدـكذلك عدو الخي
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 ى حتـ،الصوم هو الوسيلة لضبط األهواء والشهوات"  
ـه الذي يقوده يف طاعـة َّحياة املسيحي مع روح الل تنسجم
  ) كاملىالقمص بيشو(.                                " وخضوع

                                                      



ـ ٣٥ـ  

 : ة هامةَّشعياء النبي مبادئ روحيإ من خالل قراءتنا السابقة يوضح لناـ 
 .ةَّل الصوم ركن أسايس من أركان الحياة الروحيِّكيف �ث ● 
  .خطية الرياء د فضيلة الصوم هوِّن أخطر ما يهدإ ● 
ُّ تعبديـة، ولكـن يجـب أن ةهو م]رس أو الخطوة الروحية الرابعةفالصوم    كـن أن تتسـلل هـذهُرح لنـا كيـف �ـصـحاح يشـألويف هـذا ا. تخلو من الرياء

العـدد الثـاr مـن هـذا  تأمل معـي يف. الخطية إىل حياة اإلنسان دون أن يدري
���0/�-0����+": ـصـحاح إذ يـقـولألاH891�-�N����-�z�+����0)$�،� ..."ولكنـهـا ـصـالة  ... ونُّ، يـصـل

 قلـب اإلنسـان كـ] ى ويبق،َّسان، وال تتعدى ذلكِّ أو من اللKَْظاهرة من الشفت
 رفات غـ�ـف تصـَّرـمـن الصـالة تجـده يتصـي  لـذلك عنـدما ينتهـَّهو ال يتغ�،

 ً.طلقاُ مع صالته ممقبولة وغ� الئقة وال تت]ىش
 

 ؟ل لحياة اإلنسان دون أن يدريّ كيف للخطية أن تتسل،رuا تسألني اآلن 
 ...ً اّردها سويـة دعنا نسّن لخطية الرياء مظاهر عدإ :أجيبك 
 
2��א�-��0'�56�bb_א���a��:���@a�&��א��`�_�&����١�-Kא�W 

 جالس مـع الشـخص أنـه موسـوعة، ولكـن ليسـت موسـوعة َتشعر وأنت 
له مـن معـارف، ونقـرأ يف َّ يفتخر بذاته و�ا حصـ،اتضاع، ولكن موسوعة كربياء

)��}�٢٣�:�١٣(�:"v%-���4�8=�R-h� ��=4א��!�?	c4א��DHZR)�-���8א¯�/0/�א�	وكانـت طائفـة الكتبـة " ،
، "زَفـرُم":  معناهـا"يـفريس: "ن قمة طوائف اليهود، فكلمة  هم مKوالفريسي ً متميزين جدا ًبين] كان الكتبة أشخاصا ِّ وبالرغم مـن ) ... الكتبة هم الناسخون(ُ

 السـيد املسـيح مُخهـَّ وقـد وبً، كث�ايكل ذلك كانوا بعيدين عن الطريق الروح
 .مرات عديدة

 



ـ ٣٦ـ  

٢����%�c��@a���&���d#�e',E���)fgא����@h�!���'(�?�7����W?� 
ق ّا بالحرف، والحياة املسيحية عنـدما تتعمـّ أي يحي"يفْرَح" ىنامويس �عن 

ّوالـروح، وال تعتمـد عـىل الحـرف، ومـن يحيـ  القلـبفيها تجدها تعتمد عـىل ا َ
�����" :لـذلك قـال ربنـا يسـوع املسـيح. ك املسـيحِرُدبالحرف ال �كنه أن ي}���
_�����

83�"���:��°��?��a8هـم، فتقـرأ العهـد ل الَفِّكمـُ، فاملقصود هو أن ي)٥��:�١٧�{����(�"%��%��
ل الوصية يف حياتك إىل شـهادة عمليـة عـن ّ وتتحو،القديم بروح العهد الجديد

  .ـهَّعالقتك بالل
 
٣����j#�)��]��k_�`א�����]�:��،e/� א��:���`�Q�e�#��&�a.`�A�E�lא�A#�: 

َّ بالتقرب إىل اللُّرـَُسي"  َّالل طقوس وم]رسـات معينـة من خ"ـهُّ يتظـاهر ...  ُ
 ـير معي إنسـان يقضـَّـه وحقيقته من الداخل غ� ذلك، تصوَّأنه قريب من الل

ِ و�ارًائـ]يومه ص ثـم بعـد فـرتة الصـوم يغضـب بشـدة ، ةَّس م]رسـات روحيـُ
َ فرتة الصوم هـي فـرتة ؟ف]ذا استفاد إذن من صومه. ويسقط يف خطايا عديدة  .د االمتناع عن الطعامّ وليست مجري، يف �وه الروحتساعد اإلنسان

 يف هـذا يشـعياء النبـإَّ ملاذا الصوم الذي تحدث عنه : أسألكيواآلن دعن 
 ًصحاح كان مرفوضا؟ألا

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 : )٥ ، ٤ ، ٣ ( األعداد أسباب واضحة يف ةهناك ثالث  ●
 :نضبطُأن هذا الصوم كان غG م -١
ـه، فـهـو ـصـوم ال يـسـ� بنـظـام ـبـل َّ الـلـّرــِسـُ ـصـاحبه ال يّرِــسـُـهـو ـصـوم ي 

  .دراتهُيستعرض فيه اإلنسان إمكانياته وق



ـ ٣٧ـ  

 :أن هذا الصوم كان بال صمت -٢
م، فهـذا الصـوم املرفـوض ً بل أيضا عن الكال،الصوم ليس عن الطعام فقط 

 .رينَليس فيه صمت بل فيه خصومة مع الغ�، وفيه إدانة لآلخ
ُّأيضا هذا الصوم مرفوض ألنه بال تذل -٣  :لً
َّهو شكل بال جوهر فهو مجرد منظر داخيل  ب ِّ، لذا تحرص الكنيسة أن ترتُ
ُصوام قداسات ألوقات متأخرة لتساعد اإلنسان يف م]رساته الرأللنا يف ا ِّ  كيف نصوم، وكيـف ننـال بركـات ًاّر سويفكِّنُأن لنا حان  ،واآلن يا عزيزي  .ةَّوحيُ

 هذا الصوم؟
ِّ احرص أن تُقدم لنفسك ثالثة أنـواع مـن األغذيـة ،سّيف فرتة الصوم املقد   ...  وغذاء نُس� ... غذاء ذهني ...اء روحيغذ :الروحية
 :الغذاء الروحيـ   ١

ِّوهو ما تقدمه لنا الكني  رار، جيـد ـسة يف كل أشكال العبادة، وم]رسة األسُ
أن تتقابل مع أب اعرتافـك قبـل الصـوم، وتضـع خطـة للصـوم، وال تتكاسـل يف 

 .تنفيذها
 :الغذاء الذهنيـ   ٢

ِّالذي يعتمـد أساسـا عـىل القـراءات اإلنجيليـة، والكنيسـة تعلمنـا يف فـرتة   ُ ً
ّالصوم املقدس أن نقرأ النبوات ًذ سـفرا واحـدا مثـلُو�كنك أن تأخـ. ُ  إشـعياء، :ً

 أسفار األنبياء الصغار، لكن يجـب أن تقـرأ : أو تأخذ مجموعة أسفار مثل،إرميا
ُ وقراءة النبوات مفيـدة .شِ وع .. وافهم ..درسابل  ،ًيوميا، وليست قراءة فقط َّجدا إذ تكشف مقاصد الل  .ـه يف حياتكً

 :ُّالغذاء النس�ـ   ٣
ًأيضـا . ُالصوم، االنقطـاع يشء مهـم لتقويـة اإلرادةً هامة جدا يف ياتكِسكنُ 

 . ومفيد لإلنسانيالطعام النبا� هو طعام هادئ الطاقة وهو طعام صح



ـ ٣٨ـ  

َيس بالجسـد، وهـي ـن القلـب ولــــم) ةـسجدات التوب(امليطانيات ًأيضا   يـا رº يسـوع املسـيح ارحمنـي أنـا ": رتبطة بالصلوات؛ فيها الصـالة القصـ�ةُم
 ."الخاطئ
�كنـك . أن ترشم ذاتك بعالمة الصليب رص أثناء سجودك يف امليطانياتاح 
 ،ع الصـومـ كـل يـوم مـًاـجيــوم، وتزداد تدريـ ميطانية يف أول ي١٢  دأ بــأن تب

ِّوتقدمها بروح الصالة ُ. 
 ،ز الـذهن، فيهـا تعـب وبـذلـركيـدة لتِساعُ وسيلة مَيهذه امليطانيات ه 

 . سيح من أجلكُوهذا التعب يذكِّرك بأتعاب امل
سـتفاد ُوي، ياتك خالل الصـومِسكُ جزء هام من نَيه فرتات االعتكافً أيضا 

 .ُّمنها كفرتات تأمل وقراءة وصالة أو ترنيم وتسبيح
��-��������L���2c�"�8bH��6"�: حكمها اآلية التي تقولت إخو�فرتة الصوم يا  �
M�O�-������%8a

��pjd����%8a�^"��)١��0aليهـا اآليـةً، وأيضا ينطبق ع)٩�:�٢٥ :"�
�����R��4�:�/0-��-}���א�4;�C0�
�m±�P�!Z:��:�/��"�)���{��الذين يزرعون بـدموع التوبـة يف فـرتة الصـوم)١٢٦�:�٥ ،، 

 .يحصدون باالبتهاج يف القيامة
 
●�)f�9���9���[�1 ��W 

 تشـعر باالنسـحاق ،ا حيـاة الصـومّألنك عندما تحي: استجابة الصلوات -١
ميـقـة وـتـدخل فيـهـا روح والخـشـوع وتـخـرج ـصـلواتك ـمـن داخـلـك ع

ّتصوم عن الطعام ل� تتحول لـذ َة لإلنسـان، فأنـتّ أن يصـ� الـرب لـذ:خرى من بركـات الصـومُبركة أ -٢ .ٍّاإل�ان، صلوات مرفوعة من قلب نقي ّة الطعـام يف داخلـك إىل لـذة للـرب، ّ
ِّتك، وكـ] يقـول معلمنـا داود النبـي يفّويكـون املسـيح هـو لـذ  أحـد ُ

�����E�4:;�����9": مزام�ه)�$�?@�	��,�)
1���.�F��I���G�29�H�F"�)��{�٣٧��:�٤(. 



ـ ٣٩ـ  

  أن اإلنســان يشــعر بارتفاعــه،:  مــن بركــات الصــومىخــرُأبركــة  −٣
�4(���{��4
�����V�S�_�d+": وـكـ] يـقـول داود النـبـي��]-�	�Z���.h���X
K����$�
D�������'�a!"��

 يرتـفـع ـفـوق املادـيـات، وحـتـى ـفـوق احتياـجـات الجـسـد، .)٥٥��:�٦���}��(
ويـشـعر أن رباـطـات األرض تـصـ� ـضـعيفة، ويـشـعر أـنـه يـقـرتب ـمـن 

  .وحُّا بهذه الرّالس]ء ويحي

الطعـام  ؛نسان ينـال الصـحة الجسـديةإلأن ا: ًأيضا من بركات الصوم -٤
ُالنبا� �نح اإلنسان شكل من الطاقة الهادئة، فال يكـون الطعـام مثـ�   يفياء النبـي إشعُيف جسده أو يف حياته فيعطيه صحة جسدية، ويقول 


��Z":  األصحاحهذا\��}�HS�����-�	�.�F�,�+�")��§z٥٨�:�٨(. 
، وال أقصد للعK الجسدية، ولكن ًأيضا يف الصوم ينال اإلنسان استنارة -٥

ك يف ِرُالـعـK القلبـيـة، عـنـدما يـقـرأ اإلنجـيـل يفـهـم أـكـÀ، وعـنـدما يـشـا
 .َّس ميطانيات يتمتع أكÀِرُالتسبيح يعيش أكÀ، وعندما �ا
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ً ار باب الـرب مفتوحــيصي ان،ـم عىل إنسّرحـن يتـَ م" 
 )الشيخ الروحاr(              ".  ةـاعـل سـه يف كـلطلبات
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ر َر بحضـور اآلخــ كاله) حاضـ،ة واحدةَلْمُاملسيحية والعطاء وجهان لع"  
 . "يف أع)قه

����H���»0���0�M��" :بة حسب قـول الكتـابَّن حياة العطاء مطوإوبصفة عامة ف 
��א1,4j��ah��&����	���7
������א;�")��Chتنا �.)٢٠�:�٣٥Gوالعطاء هو خطوتنا الخامسة يف مس

 .الروحية
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 وهذا الشـعور هـو ،وآدميتهره بقيمته ِإذ يحقق هذا وجوده وكيانه ويشع 
أن   مـا يـذكرونً]ء النفس كث�اأن على  حت، مكونات الشخصية الناجحةإحدى

 .العطاء مصحوب براحة قلبية
 ما يضعه الصـغ� يف صـندوق  ل�أب ابنه الصغ� ماالًي عطُي لذلك عندما 
وكـذلك  .ي شخصـيتهّنمُ بل وي،غرِّ فإنه يزرع هذه الفضيلة فيه منذ الص،العطاء
 لهـم يف أي يـة لوالـدتهم أو صـديقِّموا هدّ ما يقد يساعد أوالده ل�الذياألب 

 . داخلهم هذه الفكرةيّنمُنه يإمناسبة ف
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 هـو هـَّاللـأن   والسبب،      مه] كان ومه] ارتفعت قيمته املادية أو املعنوية
  :رناذكُِّ ويعقـوب الرسـول يـ،فهو الخالق والواجد لهذا العـا�..  مصدر كل عطية
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1
��h" :ل معي يف قصة السامرية حـK قابلهـا رب املجـد وقـال لهـاَّتأم �)��
� كـل ي ألن من عنده تجـر، لل]ءًحتاجاُ فهو له املجد � يكن م،)٤�:�٧-��0("�@	��
 .عرف حقيقة مشاعرها الداخلية نحوه�ا كان يف حاجة أن يإ و،نهارألا

+ صـوم (ة َّ ركـائز الحيـاة الروحيـىحدإل ِّكَشُوفضيلة العطاء أو الصدقة ت 
 يصـل لغـوأ مـن "يقِّصد" وكلمة "َةقَدَص"ن كلمة أ واملعروف ،)صدقة+ صالة 
 . يصنع الصدقةالذييق هو ِّ فكأن الصد،واحد
4�7
�א8aE" :وعندما قال سلي]ن الحكيم �	�F3���-h�^��F:�H��x��")�����_ـا  إ)١٢�:�١�

 مراحـل إىل تنقسـم اإلنسـان ألنه معـروف أن حيـاة ،ث بلغة العطاءَّكان يتحد
وىل والثالثـة ألاملرحلتـان ا).. خوخة الشـيـالرجولة  /  النضجـالطفولة : (متتابعة

 ...وىل ألمرحلة عطاء بالدرجة ا َ�ـا هـيإ يف داخلها مرحلة الشباب يا املرحلة الثانية وتحوَّمأ ،خذ أتاه] مرحل
من أي  رة شبابك ورجولتك أكÀـ يف فتيعطُن تأ يا صديقي تستطيع َنتأو 

 .مرحلة أخرى
 ؟ .. ماذاْأم ..ً  وقتاْأم .. ؟ هل ماالًي أن تسألني اآلن ماذا أعطَلك 
ن أ�ـا تسـتطيع إ ،رهـه ال �كـن حصــــمِّقدُن ما تستطيع أن تإ :كُجيبُ أإ�     

 .ل درجات العطاءِّدي »ثُ عليه خمس درجات يف ترتيب تصاعًّ]تتخيل معي سل
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 عطـاء وقـت َ فالصالة هـي،بل و�كن أن »زج بK هذه الدرجات الخمس 
ن عـطـاء اـملـال والوـقـت والجـهـد ـُمـَْكرين يَويف خدـمـة اآلـخـ... وقـلـب وتـسـبيح 

  ... وهكذا،والحب
د ربنـا ُّ أن قمة العطاء الذي بال حدود هو يف تجسـوهنا ال �كننا أن ننىس 
م ِّ وها هو كل يـوم يقـد، فهو الذي أعطانا دمه الثمK عىل عود الصليب،يسوع  .    لهيإلنفسه ذبيحة ألجلنا من خالل القداس ا

 
 ي؟أيدور يف ذهنك اآلن كيف أعط

 :  أن تقرأ معي هذه القصةأريدك أوالً
بي، خـارج بالرغم من الطقس البارد والثلج املتساقط، كان يجلس هذا الص 

 .ح حتى أليام الصـيفُ، ال يصلً رقيقاً يف رجليه سوى حذاءِمنزله الحق�، و� يرتد
ه �ناسـبة عيـد ّمـُمـه ألِّيقـدر أن يقدر ع] ِّى جهده ليفكـلقد كان يحاول بأقص

ر يف يشء ّ، حتى لو اسـتطاع أن يفكـً فقد حاول كث�ا، لكن من غ� نتيجة،امليالد
وفاة والده، وهم يعيشون يف حالة فقـر  فمنذ، ما، فليس بحوزته يشء من املال

فلم يكن لهـا  .دائم، فكانت والدته تعمل بأقىص جهدها ألجل أوالدها الخمسة
م بالرغم من فقرها، كانت تحب أوالدها محبة بـال ُ لكن تلك األ، ضئيالً دخالًإالّ

 .نهاية
 الثالثـة، إعـداد هديـة إخوتـه فلقد استطاع ، للغايةًكان هذا الصبي حزينا 
ر يـوم ِراء أي يشء، واليوم هـو آخــا هو وأخيه الصغ�، فلم يستطيعا شَّ أم،هُِّمأل

، ثم أخذ يس� باتجاه املدينـة، ليلقـي مسح هذا الصبي دموعه .امليالدعيد قبل 
كـان ينظـر  .نظرة أخ�ة عىل األماكن املزينة واملحالت املليئة بالهدايا واأللعـاب

  جميـليشء كان كـل ، كل ما يف الداخل، وعيناه تربقانإىلمن خالل الواجهات، 
 . لكن � يكن �تناوله عمل أي يشء،للغاية
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 املنزل، وهـو إىل هذا الصبي بالعودة ّمَ الشمس تعلن عن مغيبها، فهْتََدب 
 أة إذ بـه يـرى يشء يلمـع عـىل األرض، ـجــوف…  رأسـس الـّنكـُ مـًيس� حزينـا

 …   ـقـروش ـمـن ـعـىل األرض١٠ه يـلـتقط ـ، وإذ ـبـًرعاــسـُاـنـدفع ـهـذا الـصـبي م
 بـايل بـالربد، ُ يْدُعـَ، و� يً عظـي]ًمأل الفرح قلبه، وإذ به يشعر وكأنـه �لـك كنـزا

  …رة قروشـ حوزته عشإذ كان يف
 لكـن يـا لخيبـة األمـل، ،راء يشء مـاـّ املحالت، عله يستطيع شإحدىدخل  
دخـل هـذا  ، قـروش١٠ ـراء أي يشء بــ، بأنه لن يسـتطيع شـالبائعمه َ أعلفقد

 … فـانتظر دورهر لبيع الورود، كان هناك العديد من الزبائن، َ آخالصبي محالً
 ١٠ ـ البـائع الـإىل م هـذا الصـبيّقـد…  ريدُي، سأله البائع ع] بضع دقائقبعد 

مه �ناسبة ُراء وردة واحدة ألـقروش التي يف حوزته، ثم سأل إن كان بإمكانه ش
 انتظـرr :، ثـم أجابـهًاّمليـ هذا الولد الصـغ� إىل املحل نظر صاحب .عيد امليالد

ثـم الداخليـة،   الغرفـةإىل دخل البـائع  …سأرى ع] باستطاعتي عمله…  قليالً
 هذا الصـبي َ وردة حمراء، � يرةرـ عشيبعد قليل عاد وهو يحمل يف يديه اثنت

، يضـع بجـانبه] الزينـة  املحـلبـل، ثـم أخـذ صـاحب َنظ�ها يف الج]ل من ق
  ذلـك الصـبي، إىلمه] َّ وقـد،وغ�ها، ثم وضـعه] بكـل عنايـة يف علبـة بيضـاء

  لقـد قـال لـه .سـمعُ يعقـل مـاُهـل ي .ها الشـابُّ قروش من فضلك أي١٠: وقال
ل مـا َعقـُفهـل ي…   قـروش١٠ ـراء أي يشء بــلن تستطيع ش…  البائع السابق

 د أن تشـرتي ورود ـ تريـَ أنـت:هـد فقـال لــد الولـُّرتدـشعر البائع بـ … يسمعه
…   فهـل تريـدها، قـروش١٠ ـ كذلك؟ فإليك هذه الورود بـَ قروش، أليس١٠ ـب

فتح البائع الباب للصبي،   …ما لديه للبائعكل ً عطياُرور أجاب الولد، مـبكل س
  …ميالد سعيد يا ابنيعيد  :ّثم ودعه قائالً

 منزله، وأخرب زوجتـه بـاألمر العجيـب الـذي حصـل معـه يف إىلعاد البائع  
جاءr صوت يقـول …  ر الورودـ يف هذا اليوم وبين] أحض: فقال لها،ذلك اليوم
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لهديـة … ً ي لـديك، وضـعه] جانبـا وردة حمراء من أفضل الورود الت١٢اخرت 
ي بأنـه ينبغـي ـلكنني شعرت بقرارة نفس،  معنى هذا الصوتِ� أدر…  خاصة
غلق املحل، جاءr صـبي صـغ� تبـدو عليـه عالمـات أ وقبل أن ،ن أطيعهأَّعيل 

  كـل مـا �لـك،ِيلً ماِّقـدُمـه وردة واحـدة، ومُ أن يشـرتي ألًالفقر والعـوز، راغبـا
 نـت يف سـنه،ي، كيـف عنـدما كُـرت نفسـنظرت إليه، ذكّـوأنا إذ  … قروش١٠

ً  وذات مرة صنع معـي إنسـانا، عيد امليالديفمي ُم ألِّكيف � أملك أي يشء ألقد
ل ُجـَّامـتألت عينـا الر …  هـذا اليـومإىل� أنسـه … ً بل معروفـاَأعرفه من ق �

 .هـَّالل وشكرا ، بعضإىلونظرا ، وزوجته بالدموع
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 الـدافع َاملحبة هـي د أن تكونُب ال... مه ُ كيف كان حب هذا الولد ألىأتر 
 وكـ] ،رينَلآلخـو هَّللـم بها عبادتنا وعطايانا ِّقدُدق املشاعر التي نِول وراء صألا

�z�/�h���1" :قــال ســفر النشــيد�>����	�%����8aא�"����/���
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 ً  وال حبـا،و االضـطرارأو الخجـل أ بشـعور الواجـب ًم مدفوعاِّ ال تقدَفأنت 

 .اض باملحبةّمن قلب في �اإ... و املديح  أ لإلعالنًو طلباأ ،يف الكرامة والتقدير
�

٢���_�\E��W 
 فأعطـاه البـائع ،رة قـروشـقيمتهـا عشـطلب الولد الصـغ� وردة واحـدة  

ـ ـي عـش ـونـاثنـت ـا يـك ـل ـم ـن أجـم ـي...  رة وردة ـم ـاء الحقيـق ـو العـط ـذا ـه   ـه
��א��4" : ينظـر ويعـرف والكتـاب يقـولهـَّاللـن آل ،بدون حسـاب لل]ديـات�
1,d�
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pj�Q���H$�")ـ،)���١٢�:�٨ ـذلك نتمـث ـا ـب ـّ ألنـن ��Lא��U94"ـ ل ـب-�N;��4���1א,dpj�Q���:�f��)�µא���
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 يقـول الكتـاب .. ن بعطـائه]ْيَ كيف كان الولد الصغ� والبائع سـعيدىأتر 
��א4": سّاملقد�
1,dא�����RH±���	�LU94א�L�")٢��0�aوالوصـية تقـول،)�٩�:�٧ : "������.���Q�T	


�+g)��5ME�$�+א�Vא���uS�واملقصود بامليل الثـاr أنـك ذهبـت . ()٥�:�٤١��{���(�"��,�Lא
 .ً)ّا حرًراضيا
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. ر عنها بأفضل ما عنـدناـِّعبُيشء ومشاعرنا ن ن العطاء هو مشاعر قبل أي إ     
 بيـن] أخـوه قـايK اختـار ،م أفضل ما عنده مـن الـذبائحّيق قدّن هابيل الصدإ

ن هذا املبدأ ينطبـق إ) ٥ ـ ٤ : ٤تك (ق فيها ِّدقُرض دون أن يأل من vار اةتقدم
 : ياتنا العملية بأمثلة كث�ة منها حيف

 . كالصباح الباكر،اختيار الوقت األفضل املناسب للصالة -
 .سّاملناسب لقراءة الكتاب املقداختيار الذهن النشط  -
 .َك وليس القديم أو املستهل،تقديم النقود يف حالة جيدة -
 .لحان بأفضل ما عندنا من أنغام وأصواتألتقديم التسابيح وا -

�
�
�
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?������" :ابـول الكتـن قـغ مـاك أبلـيس هنـول 	����4,��½�w������,c������F����S)£�%F�"�

ن كـان العطـاء إا َّأم.. . ركان العبادةأعترب هذا مبدأ مشرتك يف كل  وي،)٦�:�٣�{��(
 .نه يفقد قيمته ويص� دينونةإ ف، للدعاية أو لنوال مركز أو ملدح الذاتًطلبا
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 .رين لهذا العطاءَ إ�ا يف احتياج اآلخ،عطي وحسبُربة أن تِفليست الع 
   :عض اآليات عن العطاءأتركك اآلن مع ب
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 ... ثم دعنا نتأمل فيه قليالً ىخرُاقرأ املزمور السابق مرة أ 
 

 املـوت الـدفن ل وادي ظلّبين] �ث...   املعموديةووماء الراحة ه  ...هـَّاللكلمة  َر هـيـضُفاملراعي الخ...  زمور صورة عن الحياة املسيحيةم لنا هذا املِّقدُي 
 اإلفخارسـتيا، ّرِـ سـَاملائـدة فهـي اَّأمـ. هن كذلك �ثل امل�ونُّ والد،يف املعمودية

 .وبيت الرب هو الكنيسة، والكأس هو عص� الكرمة

..  رـبـاط ذهنـنـا..   عـضـد نفوـسـناَـئـدة ـهـيـهـذه املا"  
 املائـدة ىعنـدما تـر.  وخالصنا ونورنا وحياتنـانائرجاساس أ
كـون أعـود أجـل جسـده ال أمن  :ل لنفسكُامك قَّدُق ةّعدُم

جل هـذا الجسـد  أمن. اًّرُ بل حًكون سجيناأ وال ،ورماداًً ترابا
 )بي الفمذهال يوحناالقديس (                   ."  الس)ءىّترجأ



ـ ٤٩ـ  

 إنها ذبيحة الحب اإللهي والخطـوة السادسـة التـي تضــيء طريقنـا   
�... الروحي 

��3����א`��̀�����-���!����456��7���oא� ����,'2������&�86�������� -.��E������،�'.��7��\2lא�
��lא��א� �Wא��

   اس َّهو نعمـة غـ� منظـورة مـن خـالل القـداإلفخارستيا  التناول أو ّرـِس ● 
  فالـقـداس اإللـهـي ـسـواء ،اإللـهـي اـلـذي �ـثـل قـمـة الـصـلوات املـسـيحية         
 القـراءات ات الشـعب غنـي بـالطقوس وَّب الكـاهن أو مـردألبصلوات ا         
  .الكتابية         
 يف  و، فضـل يف يشءَلـيس لـكم يف حياتـك وَعِّ هـو صـاحب كـل الـنهـَّالل ●
  فتـصـ� ، لتـشـكره ـبـههـَّالـلـ كأـنـك تأـخـذ ـمـ] أعـطـاك اإلفخارـسـتيا ّرِــسـ   
  وبـعـد التـقـديس تـصـ� الذبيـحـة ،كرذبيـحـة الخـبـز والخـمـر ذبيـحـة شُــ   
 .جسد ودم املسيح بالحقيقة   
  ر القـداس ـففـي كـل مـرة تحضـ ... الذبيحـةواملسيح هنـا هـو الكـاهن  ●
  ،رـاملسـيح املصـلوب هـو حاضـ وًاإللهي كأنـك يف وقـت الصـليب »امـا   
 !ر املسيح فيه؟ تشعر بحضوَوأنت ّرـم لهذا السَّة تتقدّفهل كل مر   
��א�0�898aא���" :رناذكُِّالقداس اإللهـي خـارج حيـز الـزمن وكـأن املسـيح يـ ●;��7�.�
����������_��0����Mא��;����MN
 ب الـكــاهن يف ألره اّ وـهــذا ـمــا يـكــر،)٢٦��:�٢٦����{��(�"�
� . وبفاعلية عمل الروح القدس،القداس عن فم املسيح   
�

 قـيم ُ ياإلفخارستيا ّرـِس و،اإلفخارستيا ّرـِاملسيحيون يقيمون س" :باءآليقول ا ـ
 ".Kاملسيحي      
 
 ! ستفيد من القداس اإللهي؟ا ال أملاذ :أتتساءل اآلن ـ



ـ ٥٠ـ  
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  ـ بـاكر ـعشـية (كـل صـلوات القـداس منـذ بـدايتها  :رّالحضـور املتـأخ ●
 إىل نهايتهـا وحـدة )  قـداس املـؤمنKـ قداس املوعوظK ـل َمَتقدمة الح   
ـُ وـعـدم حـضـور أي ـمـنهم ي،واـحـدة      دك ـجـوهرة vيـنـة ـمـن ـجـواهر ِفـق
  عن غيـاب التهيئـة املناسـبة للحضـور باالسـتعداد  فضالً، اإللهيالقداس   
 . والجسديي والروحيالذهن   
ـك عــدم االشــرتاك يف املــردات واأللحــان:يالحضــور الروتينــ ●   ، ويف ذـل
 شـرتكة بـK الكـاهن والشـ]س ُسة مَّقدُفالقداس اإللهي هو سيمفونية م   
 ،  واالنـشـغال ـبـأمور الحـيـاةلُّ ـعـن ـعـدم الرتكـيـز والتأـمـ فـضـالً.والـشـعب   
ـ   و ـة ّيتبـق ـذه النقـط ـا يف ـه ـل ...ى لـن ـات مـث ـغال باإلدارـي ـع :االنـش   جـم
 ع ُّ ـعـن التمـتـاإلنـسـانالـتـي ـبـدورها تـعـوق . ..العـطـاء، البـيـع، التنـظـيم    
 .بالقداس االلهي   
 ، عـدم عـدم التنـاول: ة مثـلّنقطة محاور عـدولهذه ال :الحضور الشكيل ●
  .رينَرة ومحادثة اآلخِّلك الجلوس يف املؤخ وكذ،االعرتاف   
 ن �نعـك عـن أة يحـاول بهـا عـدو الخـ� ّدِل أساليب عِّمثُـكل ما سبق ي   
 . وبالتايل عن الشبع باملسيح،ع بالقداس اإللهيُّالتمت         
 

  ؟ستفيد من القداس اإللهيأ كيف : أن تسألني اآلنّدَأتو ـ
 

 ... ع بالقـداس اإللهـيُّ�كنـك التمتـيـف  كَح لكـيف خطوات عملية سأوض 
ة َّيـِع باملعُّع يف قلبك أن القداس اإللهي هو رحلة شيقة للتمتَولكن يف البداية ض

 .اإللهية
 



ـ ٥١ـ  

  ، وعمـل املسـيح فيـهّرـمـة السـَ لعظًن واعيـاكُـ ... اإلفخارسـتيا ّرِـافهم س -١
 . ألجلكّحبُر بداخلك ما صنعه الفادي املـوكأنك تستحض      
ــك         ــة ردإىليف طريـق 4
����": دِّ الكنيـس��u
9
�����34�:��}����V�	�$d�:��?@�	���4א�
}����)�:�y�z�

����������5�M�;���"")���{���ـة م... �)١٢٢��:�١ ـتعداد ملقابـل ـك باالـس ـك وذهـن ـأل قلـب ـك َاـم  ـل
        .ربابألامللوك ورب ا      
  فاالسـتعداد ، يف حياتـكّرـاستعد بنفسك ل� مـا تشـعر بعمـق هـذا السـ -٢
 اقـرأ قـراءات القـداس اإللهـي ...   املسـيح فيـههيئ قلبك ليحّلُالنفيس سي       

ـة الـسـابقة       ـ،يف الليـل ـاًذ قـسـطاُ وـخ ـومً كافـي ـن الـن ـ، ـم ـاق َّ Ê تتجـن  ب اإلرـه
 .الجسدي أثناء القداس اإللهي      
 ...  ماميـةألاجلـس يف الصـفوف ا.. . شارك يف القداس اإللهـي بكـل كيانـك -٣

ـ        ـراُر مـاحـض ـوع ... ً بـك ـك بالخـش ـيمأل قلـب ـي ـس ـداس اإللـه ـك يف الـق  وقوـف
 . بتلك الصحة التي منحك إياهاهـَّاللد ِّوكأنك »ج      
 ...  لحانألات واَّ باملردهـَّاللح ِّسب...  اشرتك يف صلوات القداس اإللهي -٤
 ش مـع املسـيح صـلبه وقيامتـه ِع...  ش صلوات القداس اإللهي بفاعليةِع -٥

 .سة ملجيئه الثاrي القداس اإللهي وانتظار الكنيف      
  ،ظـم صـنيعه معنـاِ ععىل هـَّاللفيها د ِّ سواء التي »جارفع قلبك بالصلوات -٦

  K واـملـرىض املـتـأملألـجـل ـصـيلُِّ أو ت،تطـلـب فيـهـا غـفـران خطاـيـاكالـتـي  أو      
 .والذين رقدوا     
 ...  يقونـاتأل خـالل ا ومـن،سَّ يف املجمع املقـدرة القديس�ـشِاستمتع بع -٧

 .ل بإ�انهمَّ نهاية س�تهم و»ثإىلنظر ُا      
 
 
 



ـ ٥٢ـ  

 :أتركك اآلن مع باقة من أقوال اآلباء عن القداس اإللهي ـ
ـه" ● ـن جســده ودـم ـا ـم ـا باملســيح بتناولـن ـل ،إن اتحادـن ـن ـك   أســمى ـم
 )لرسويلالقديس أثناسيوس ا  (                                           ".اتحاد   
 
   ويسـكن ، تتالىش قـوة الفسـاد ل�، ودمهيجسده الحقيق) َّاللـه(أعطانا  ●
    . " روحيـKًناسـاُركاء بالقداسـة وأـ ونصـ� شـ،أنفسنا بالروح القدس يف  

 )القديس البابا ك�لس عمود الدين                                                (
 
 ـسـد املـسـيح ـ»ـدنا ـبـالقوة ـضـد الـنـزوات وـضـد ة جَّريـدة الـســإن املاـئـ" ●
    Kذـلـك ألن الـشـيطان يـخـاف ـمـن ـهـؤالء اـلـذين يـشـرتكون يف ،الـشـياط  
 )القديس البابا ك�لس عمود الدين (               "رار بوقار وتقوىـاألس    
 
      ". تقــيم املســيحيKاإلفخارســتيا و،اإلفخارســتيااملســيحيون يقيمــون " ●

 )الشهيد فيلكس من القرن الثالث (                                                
 
  نشـرتك يف الخبـز ً ألننـا جميعـا؛نحن الكث�ين خبز واحد، جسـد واحـد" ●
 )ذهبي الفمالالقديس يوحنا ".                                          (الواحد   
 
  ،)عـىل الصـليب (رنـاِّتـي تطهم الذبيحـة الَّقـد األعظـمن رئيس كهنتنا إ" ●

 ...  ًم نحن أيضـا هـذه الذبيحـة نفسـهاّقدُك الوقت إىل اآلن نــن ذلــوم
 نفسـها َهي) ألنها غ� محدودة(ة دوهذه الذبيحة غ� الفانية وغ� الناف

 ."يهذا اصنعوه لذكرو ":صِّم إىل انقضاء الدهر حسب وصية املخلَّتمُست
 )ذهبي الفمالالقديس يوحنا (                                                      



ـ ٥٣ـ  

  يقـودك لعمـق صـلوات القـداس ًليام عً تدريباَم لكِّقدُ أن أُّيف النهاية أود 
قـال يف ي تُـ صـلوات القسـمة التـىحـدإسأتركك عزيـزي القـارئ مـع ، اإللهي

 : وصالة شخصية منها،لكُّن تأمِّ لتتأملها ثم تدو؛القداس اإللهي
ّ اإللـه الكلمـة الـذي أحبنـا، وحبـ،االبن الوحيدُّأيها   ِّه أراد أن يخلصـنا مـن َُّ ُ   . الهالك األبدي
ًوملا كان املوت يف طريق خالصنا، اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا  ّ ُ َّ . 
وهكذا ارتفع عىل الصليب ليحمل عقـاب خطايانـا، نحـن الـذين أخطأنـا،  

لعدل اإللهي بـذنوبنا، وهـو الـذي رنا مديونK لـِنحن الذين ص. َّوهو الذي تألم
ّدفع الديون عن َ َ  . اَ

ِألجلنا فضل التألم عىل التنعم، والشقاء عىل الراحة، والهـوان عـىل املجـد،   َ ِ َ ِ ُّ َّ َ ُّ َّ
 .َوالصليب عىل العرش الذي يحمله الكاروبيم

ََّل أن يربط بالحبال، ليحلنا من رباطات خطايانا، وتواضع ل�فعنا، وجـاع َقِب  َ ُ ِبعنا، وعطش ل�وينا، وصعد إىل الصليب عريانا ليكسونا بثـوب بـُليش ً ُ َ ِ َره، وفـتح َ ِ جنبه بالحربة ل� ندخل إليه ونسكن يف عرش نعمتـه، ولـ� يسـيل الـدم مـن ُ
ُجسده لنغتسل من آثامنا، وأخ�ا مات ودفن يف القرب ليقيمنا من موت الخطية  َ ِ ُ ً

 .ًويحيينا حياًة أبدية
ّ الشوك الـذي يـوخز رأسـك املقدَي هفيا إلهي إن خطاياي  سـة، أنـا الـذي ُ

ِّومـا هـذه الطريـق املؤديـة للمـوت . أحزنت قلبك برسوري �الذ الدنيا الباطلة ِّالتي أنت سائر فيها يـا إلهـي ومخلصـ ٍيشء تحمـل عـىل منكبيـك؟ هـو  ي، أيـُ
 . ًصليب العار الذي حملته عوضا عني

َما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلك   َ َأيـذل ! ُى بذلك؟ أيهان العظـيم؟ـَترضُّ ُ َيا لعظم حبك! فع؟َرتُع املَأيوض! َّجد؟َُمامل ّ ُ َ ّنعم هو حبك العظيم الـذي جعلـك !! ِ ُ  . تقبل احت]ل كل ذلك العذاب من أجيل



ـ ٥٤ـ  

ًأشكرك يا إلهي وتشكرك عني مالئكتك وخليقتـك جميعـا ألr عـاجز عـن  
ُالقيام بحمدك ك] يستحق ح ًحبـا أعظـم مـن هـذا؟ك، فهـل رأينـا ّبـَ ّ ُ ! rفـاحز 

َّي عىل خطاياك التي سبـيا نفس  . ِبت لفاديك الحنون هذه اآلالمِ
ِارسمي جرحه أمامك، واحتمـي فيـه عنـدما يهـيج عليـك العـدو  َ  نـي ِعطأ. ُ

ِّيا مخلص ُّي أن أعترب عذابك كنزي، وإكليل الشوك مجـدي، وأوجاعـك تنعمـي، ـُ َ َ
 . حبتك فخري وُشكريومرارتك حالو�، ودمك حيا�، وم

ّيا جراح املسيح، اجرحيني بحربة الحب اإللهي  رr ِأسـك يا موت املسـيح،. ُ
  .ِّيا دم املسيح، طهرr من كُّل خطية. َبحب من مات من أجيل

ِّيا يسوع حبيبي، إذا رأيتني عضـوا يابسـا، رط  ً ِّبنـي بزيـت نعمتـك وثبتنـي ً ِ
ُفيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية ُّ ً ًّ ُ . 

َّوحين] أتقدم لتناول أرسارك، اجعلني مستحقا لذلك ومؤهالً لالتحاد بـك  ً ُ ُ َّ .
 ...ا الذي ـانـأب: ل� أناديك أيها اآلب الس]وي بنغمة البنK قائالً
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 روحيـة حقيقيـة وقلـب َأنـه متـى كانـت لـك حيـاة... أتدري يا صـديقي  
 املسيح يف كل تصـرفاتك؟ ُة ال بد أن يـنعكس ذلـك عـىل حياتـك العمليـة، فتظهـر رائحـة ـممتلئ بالنعم

إنها الخطوة السابعة يف .. . وهذا هو ما نود الحديث عنه يف موضوعنا هنا 
 .ت السابقةِّطريقك الروحي والتي تعكس نجاحك يف الخطوات الس
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 : فضائلائحة املسيح، من خالل خمستظهر فينا رـ 
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ـ ٥٦ـ  
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ِّوالعـا� اليـوم يف أشـد الحاجـة إىل . اإلنسان املسيحي ال يعـرف إالّ املحبـة ِّة الحقيقية، تلك املحبة التي يقدمها اإلنسان املسيحي الحقيقـي يف ّاملحبة النقي ُ  .معامالته مع الجميع

 هل يوجد :ًجع نفسه دا�ا، ويسأل نفسهُ أن يرايلذا عىل اإلنسان املسيح
 ن هـمَوما هو مقياس املحبة تجاه كل م! ؟ٍ أحدييف قلبه فكر كراهية من جهة أ

 ".الكل َ فيكـون لـك،ب الكلِح" :غسطينوس له هذا القول الجميلُوالقديس أ! حوله؟
 

!�'����W[0Eא�W�
َّوتسم   اعة يحتاجهـا أصعب صنبل أنها  ... صناعة السالم بالصناعة الصعبةىُ

َأضحى فالعا� ،العا� اليوم ًممتلئـا  ْ ّوبـاألخص ،ر يف كـل مكـانُّبـالتوتُ  يف منطقـة َ

�}���C^�א����4¾�	��א4]?�-�"رق األوسط ـالش���xg�4�9��א�,c�-��-;���40/��א�xg�")f-�٣��:١٨.( 

َّمجرد فهناك شخص   بسبب كالمـه ،ج املشكالتُّوجوده يكون سبب يف تهيُ
ُيـريح الجميـع بحكمتـه وتصــرفاته ر، كالمه َ آخًاحكيم، ولكن نجد شخصال غ�  .التي تزرع السالم
ًتعلم يا صديقي فن حل املشـكالت بهـدوء، بـل اجعـل نفسـك دا�ـا مـن   َ ّ

َّصناع السالم، ك] يقول الكتاب ُ :"�����������/�0�����-�L�U94א��j��S:h�� ��!�"�،�xg��4א�d,
"�m4�>�:0K"  
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ـظ ومنتبِــه   ـان يـق ـيحي إنـس ـان املـس ـوم، فاإلنـس ـل ـي ـة يف ـك ـى التوـب َ�عـن ُ ِ َ 

ّومستعد  ِ َ ّواليقظة أيضا تعنـي السـهر واالسـتعداد، فمتـى تسـلل الكسـل إىل ... ُ ً



ـ ٥٧ـ  

ٌحياتك الروحية عليك أن تتدارك نفسك سـريعا، واعلم أن هذا الكسل هو حـرب َ ِ ً 
َال تفسد الخطية حياتك بسبب هذا الكسلمن الشيطان، يجب االنتباه له حتى  ُِ. 
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ـاة َّوالحكمــة تتجســد يف بالحكمــة، فالفضــيلة ال تكــون فضــيلة إالّ    حـي

َيف حسن التصـرف، أو يف عرض موضوع مـا، أو يف حـلِّ ... ٍاإلنسان بشكل عميل  ٍُ ُّ ِ
 .الخ... ٍمشكلة 
 إليهـا ا العصور أقام حفلـة كبـ�ة، ودعـأحد يف ًالكَم أن ُويح¤ يف التاريخ، 

جميع كبار رجال الدولة، وكان من ضمن املدعوين البابـا البطريـرك، ويف نهايـة 
 فيضـع ،ُفرد من رجال الدولة يقـوم بتقبيـل يـد امللـك اليمنـى كان كل ،الحفل

 . من الذهب، عىل سبيل الهديةًاامللك فيها كيس
 ملـاذا :فتعجب امللك وقال لـه!  امللكَل صدرّفجاء دور البابا البطريرك، فقب 

5��א��������9�I" : يف اإلنجيـل تقـولةيآصنعت ذلك، فقال البابا ألنه يوجد لدينا ��F
9
�4
�א��^�-���?@�	�")xhامللـك، ة يـا جاللـك تحرس قلبيلت يد الرب التَّوأنا قب�).�٢١��:١ 
 .َوهذه هي الحكمـة!  من الذهبKَِْ امللك لهذا الكالم، وأعطى البابا كيسفارتاح

 .ف بدبلوماسيةَّرـم محبة وتصّفقد كرز باإلنجيل وقد
ّ يـتعلم ، ألنـهً حكـي]ًا مـا يكـون إنسـانعـادًة ي الحقيقـياإلنسان املسيح

املسيح عـن الجزيـة، السيد عندما سألوا ف الحكمة من حياة ربنا يسوع املسيح،
هـا، ثـم قـال يف ْيَة، ونظـر إىل وجهَلـْمُطلب أن يرى ع!  ال؟ْوهل يجب دفعها أم
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 ىنتهـ�معهـا السيد املسيح ، تعامل )٤ يو(ًوأيضا يف قصة املرأة السامرية 
ِّالحكمة، وبدأ هو يف الحديث معها، وكان يشج عها يف حديثها بـبعض الكلـ]ت ُ

ِّاملشج ُحسنا ق"عة، مثل ُ   .، وبذلك قادها إىل التوبة واإل�ان"ِلتً
 

طـف، حتـى أن زكـا ُّ معـه �نتهـى الل السيد املسـيحبلة زكا، تقابلويف مقا
�����������������I" : قلبه وتاب، وقالّتغ�}�S8a��/z��،�ua�����94�d40א�h��̀ m
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ل عودتـه  ال يقبـاهُ، كان مـن املمكـن أن أبـ)١٥ لو( الضال االبنويف قصة 
   .لهَّه وقبِ وأخذه يف حضنٍ بحكمةابنهويطرده، ولكنه تعامل مع 

ِوهكذا يا عزيزي القارئ، اإلنسان املسيحي يظهر رائحة املسيح يف حكمته  ُ  .يف مواجهة املواقف املختلفة
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ِ حضـور مفـري هو ينبوع التعزيات، فحضـور املسـيحياإلنسان املسيح  ح، ُ
  . والبشاشةالفرح معه يأ� املسيحي اإلنسان يأ�دما فعن

 َّوهكذا حضور اإلنسان املسيحي يعكس حضـور اللــه، بـالفرح الـذي �ـأل 
 .قلبه

 
 الحكمـة، وينبـوع ، اليقظة،املحبة، السالم : الخمسالفضائل هذه ًوأخيـرا 

َّهي مظاهر حضور اللـه يف حياتنا، .التعزيات  يف هـذه  وإذا أخذنا الحرف األولَ
 ."يمسيح"الكل]ت الخمس، ستظهر كلمة 

 



ـ ٥٩ـ  

َاجلس مع نفسك قليالً يف هدوء، وراجع حياتك، مـا هـي املجـاالت التـي    �كن أن تُظِهر رائحة املسيح فيها؟
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ًم لك يا عزيزي تطبيقا عمليا عن كيف تكـون رائحـة املسـيح ِّواآلن سأقد  ً

 ...َالذكية يف تعامالتك مع اآلخرين 
 

هناك ثالثة أسئلة هامة يجب أن تضعها أمامك عنـدما تتعامـل يف البداية  
 :ٍ شخصيمع أ

 هـل تعـرف أشـكال التواصـل...  اإلنسان األساسية؟ احتياجاتهل تعرف 
 ر؟َهل تعرف مبادئ التفاعل مع اآلخ ... رين؟َمع اآلخ
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ا، مـهـ] ـكـان وـضـعه وـسـنه وعمـلـه ومنـصـبه ودراـسـته ـّنـِ مٍ ـشـخصيإن أ
يحتـاج  إنسـان منـا، يإن أ!  هذه االحتياجات؟َي له احتياجات، ف] ه،وتكوينه
ـة،واالحتياجــات االحتياجــات الجســدية،  :َهي احتياجات أساسية وةإىل أربع   النفســية واالحتياجــات العقلـي

  ...فال يوجد شخص ال يحتاج إىل هذه االحتياجات .ةَّواالحتياجات الروحي
ـتلخ ـل والـشـ:ص يفّاالحتياـجـات الجـسـدية ـت ـبَرب واملـ األـك ـوم،َـل  س والـن

َّوأحيانا تسم ُ " بيـو"فكلمـة يـة لوچ االحتياجـات الجسـدية باالحتياجـات البيوىً
 ."حياة" يغة اليونانية تعنُّلبال



ـ ٦٠ـ  

حتيـاج إىل التقـدير والحنـان، واألمـان ال اَيا االحتياجات النفسية، فهـَّأم 
ً وأيضا يحتاج اإلنسان إىل الحب، وهذه االحتياجـات تبـدأ منـذ بدايـة والحرية،

  .وتنمو وتتغيـر بنمو اإلنسانوالدة الطفل، 
 بـالقراءة َي االحتياج إىل تغذية العقـلفهوبالنسبة لالحتياجات العقلية، 

 .ملعرفة واواالطالع
َ االحتياج املطلَيفه ة،َّا االحتياجات الروحيَّأم   واالحتيـاج إىل ،ـهَّق إىل اللـُ

 .َّة اللـه يف كل أع]لهَّ ومعي،َّعمل اللـه يف حياتهلـنسان أي احتياج اإل الغفران،
ص يف َّوهـو يـتلخ ،حتياجـات االحتياج النفسـي أحد أهـم هـذه االّعدُوي
، فمتـى شـعر اإلنسـان �حبـة ُ فيص� الحب هو مفتاح القلوب، للحباالحتياج

ٍّاآلخرين سيتقبل منهم أي يشء بحب واهت]م ُ ِ َّ.  
 الحب َقنطلُمن متعامل معنا  ،رــه معنا نحن البشَّلذلك عندما تعامل الل

ـاب ـول الكـت ـ] يـق ��M=��;א���5���Vhא����U94" :ـكL���"��,������ZV� �4<�:���;���א:�L��Sא�L����،���)V04א4
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�G-�����R%8a�F
9!�-���d�=4�)'א��L�:�).�٣��:١٦-�8W���-��8D�")0א

 
�CאDEא����א��W�%�Bא�.�א[�����א�C�M�#���-
  �`:؟&��

 ي، والشـكل الج)عـي الشـكل الفـرد:َية أشكال، وهـــه ثالثــالتواصل ل
ِّوالشكل املتعد   .دُ

 يف املنـزل، االفتقـادرط أن يتم ـ وليس شيكون يف االفتقاد، :شكل الفرديال
َّفيمكن أن يتم يف الكنيسة، ويسم ُ   .، أو يتم عن طريق التليفون"بُجلسة ح" :ىُ

ِّ بكل تنوعاتهـا، ونسـماالجت]عات يكون عن طريق :االجت)عيالشكل   يُ
 ."بُلقاء ح" االجت]عاتهذه 

ِّالشكل املتعدهو ف ،ا الشكل الثالثَّأم ة عـىل َّفهو شكل األنشطة الكنسي :دُ
َّ وهذه تسم، أنواعهااختالف   ".بُأع]ل ح" ىُ



ـ ٦١ـ  

ب، وكلمـة ألن مفتـاح اإلنسـان هـو الُحـ ،"بُحـ"نُالحظ هنا تكرار كلمة 
 ومعناهـا "الباء" ، و"حياة"ومعناها  "الحاء" :، وه(ْ) كلمة من حرفَ  يَ "ُحب" ه

  .بِّ بالحُ  ن إالّفبقاء الحياة ال يكو  ،"بقاء"
  

Wא��א�����	
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كيف يتفاعل اإلنسان مع أخيه اإلنسان؟! وكيف يكون كالمـك مـع  ى8عن
فقـد تتقابـل مـع شـخص، ومـن ،  Reaction ي، وكلمة تفاعل تعنمقبوالًر خَ آل ا

  ويبدأ الحوار. أول لقاء يحدث نوع من القبول بينك(
  تفاعل ثالثة مبادئ:مبادئ ال  ●
    مبدأ القبول: اأوله  ـ

  فقلبـه  ،، وال يكـون لـه ج(عـة خاصـة بـهاإلنسان املسيحي يقبل الجميع
  مفتوح للجميع.       

  :أو االتصال مهو مبدأ التفاهُ  الثا�املبدأ   ـ 
   .قلبه وعقله ، إىلرأنك تستطيع أن تصل إىل اآلخَ  ى8عن

  ة:رَ املبدأ الثالث هو املُبادَ   ـ 
  فالذي يُباِدر بالحديث هو الذي يُباِدر بكسـر الحواجز بينه وب) اآلَخرين، 

  وبذلك يفتح قنوات عديدة للحديث والتفاعل.      
  املبدأ الرابع هو التشجيع:  ـ 

  االحتياجــات األساســية يف التفاعــل اإلنســاh مثــل  ىحــدإ والتشــجيع هــو 
  لرئيسـية لنجـاح التفاعـل مـع اً، وهـو أيضـاً أحـد األسـباب اـ(مــالُحب ت       
  اآلَخرين.       
ثك عن ثالث مهارات أساسية للتفاعل مع اآلَخرين:     واآلن أوّد أن أَُحدِّ

  .والسؤال والجواب ،الحوار واملُناقشة املهارة األوىل:



ـ ٦٢ـ  

 .اإليجاº االست]ع :املهارة الثانية
 .واالطالع القراءة والثقافة :املهارة الثالثة

 
١������)��@Kאrא���Wُهي مهارة الحوار واملناقشة�  مهـارة ى �عن، والسؤال والجواب،َ

 بـدون ي، أجسـديةغـة ُ ول،غـة لفظيـةُ ل:ن للكـالماوجـد لغتـوت .الكالم وترتيبه
 !ألفاظ

، فيتأثر بها الجسديةغة ُّا اللَّ أم، % ٤٠فظية بنسبة َّغة اللُّاإلنسان يتأثر بالل
 وغ�ها مـن ظرات العK، وطريقة الجلوس ن:غة تشملُّوهذه الل ،  %٦٠بنسبة 

  .الحركات واألوضاع التي نعتمد عليها يف حديثنا
 أنه أثناء حـديثك مـع ى يدخل بها فرتات الصمت، �عنً أيضامهارة الحوار

ر َ، وإذا قـام الشـخص اآلخـٍنر، قد يكون هناك فرتة صمت ملـدة ثـواَ آخٍشخص
 .ة مشاعرهر سبب بكائه وحساسيِّقدُحاول أن تبالبكاء، 

ُأيـضـا ـنـربات الـصـوت لـهـا عاـمـل ـهـام، ـفـإذا أردت أن ت  يف اـهـت]م يعـطـً
 نـربة صـوتك َضِخفـُ أمامـك بأهميتـه عنـدك، يجـب أن تْنَر مـِشعُالحديث، وت

عطيـه ُوكأنـك ت، رَخآل نوع من الخصوصية ليعطُ وهذا ي،وكأنك تهمس يف أذنه
ريد أن يسـمعها أحـد ُتًرسالة خاصة، وأنه قريب إليك جدا وأن هذه الرسالة ال 

 يف قلبك ُغ�ه، وحاول أن تجعل جلستك منطقية ومسلسلة، وأنصحك أن تصيلِّ
 ْفِكشـا ماذا أقـول، يمنِّ وعلأرشدrيارب " : قائالًيلِّ فص،رَخآلأثناء حديثك مع ا

 ."ث بهّ يارب ما يجب أن أتحديل
 

�٢�����)���@Kא���  ...� الكيـاواإلنصـاتاإليجـا¦،  االسـت)عَهـي مهـارة �Wא����'�
 : والتعبـ� بـبعض الكلـ]ت البسـيطة، مثـلِظهـر االهـت]ماو بابتسـامة فاسمع
 .االهت]ممدى ز ُِربت ،ٍمن كل]ت وهكذا...  ؟ بعد ذلكَأو ماذا فعلت، شاطر
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َكذلك االهت]م بلغة الجسد فهي تنقل العديد مـن الرسـائل أبلـغ وأقـوى   .من الكل]ت
ِّمـن تحدثـه ع اإلنجيـل بينـك وبـK ضـت عليـك أن اسـتطاعتك،وعىل قدر  ُ َّباألخص يف جلسات االفتقاد، و�كنـك أن تسـتعK بـه يف حـديثك، فـروح اللــه َ

ّتستطيع أن ترشد اإلنسان، وتعطيه حكمة يف املوضوع الذي يتحدث فيه ً ِ ُ. 
�

�٣�������ِّفـالقراءة توسـع  ،واالطالعَوهي مهارة القراءة والثقافة �WאK@��(�א������ ْنسان وتنميها، مثل علم النفس أو علم الشخصيات، أو كيفية مواجهة ِمدارك اإل ِْ ِ ِّ  . املواقف واألزماتُ
َّأخ�ا يـا عزيـزي أود أن أهمـس يف أذنـك، أن اللمسـات الشخصـية التـي  ُ ُّ ً

ًتقدمها لآلخرين تصنع فارقـا كبـ�ا يف كيفيـة مـواجهتهم للمواقـف ً َ ِّ وتـذكّر أن . ُ
��א���8cRS4א:"]�)
=�V��¿0�v " )h�x١١��:�٣٠(. 
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أنـت هـو  أن تكـون َ وهـي،ن يا عزيزي إنها خطوتنا الثامنـة واألخـ�ةواآل
  .رين يف طريقهم نحو امللكوتَخالشخص الذي يقود اآل

َّاإلنـسـان قيمـتـه بقيـمـة دم املـسـيح، فحياـتـه غالـيـة ومقدف  ـسـة وأبدـيـة،ُ
  .ـهَّم قيمة غالية عند اللُر لهـفجميع البش

 
 ! فقـطٌ واحـدٌإن كان يوجد يف العا� شـخص...  عزيزي القارئ يل معَّتخي

َد ويصلّكان املسيح سيأ� من أجله ويتجس َ ثـم يـدف،ب و�وت عىل الصـليبُ ن ُ
 !  كث�ونٌناسُألن العا� به أ ِفاملسيح � يأت! ويقوم من بK األموات

 

م لآلخرين خدمة مـن أجـل الـرب ِّقدُ يالقلب عندما"  
 ." ر بنورهـ فيستني، فإن صورة الرب تنطبع عليه،يسوع

 ) كاملىالقمص بيشو (                                                  
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 ... وزنة   :ف الخدمة يف ثالث كل]تِّعرُدعنا ن 
 ... أمانة           
 . ..مسئولية            
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 ل الوزـنـاتَـثـَر منـتـذكّلة، وـَي الخدـمـ وزـنـة وـهـلإلنـسـان يعـطـُفاملـسـيح ي 
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7�%�yz ":ا، يسمع هذه العبارة الجميلةّنِ كل فرد مَيا ليت �iאT
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 ،ن بالخدمـةآل فرصة، فأي شخص منا قد تسمح ظروفه ايوكلمة وزنة تعن
  وهـل ظروفـه ستسـمح بالخدمـة ؟م مـاذا سـيحدث يف املسـتقبلَن يعلَلكن م

 .ـه ويخدمَّ أعطاها له الليستغل الفرصة التفلي!  ال؟ْأم
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  : وكـ] يقـول الكتـاب.مـر اإلنسـانُة عـ نهايـىـة تستمر حتـذه األمانـوه
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q0א�����y�z"�)��¯وـهـذه اآلـيـة تـبـدأ )�٢��:�١٠ ،
 .خدمة اآلخرينخي يف ، فال مجال للرتا"ْنكُ"َبصيغة إلزامية وشخصية وهي 
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ـه سيسـألنا عـن َّ أن اللـىة من كلمة سؤال، �عنـَّشتقُإن كلمة مسئولية، م 

 فهـو ، إحساس باملسـئوليةاإلنسان املسيحي ىد أن يكون لدُب هذه الخدمة، فال
 .ـه ذاتهَّيعمل مع الل

َّ�اذا ستجيب الل  ن َعن أصدقائك؟ أو عن كـل مـ! ـه، إن سألك عن أوالدك؟ُ

�N" :والكتـاب يقـول! ت معهـم؟ـلـتعام;�U4א�����������
4����h��5����V�p��
V���%�8אa�N�|��O�)��.�
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  :َّمن خالل عدة نقاط عمليةق املفاهيم السابقة ـِّبـَطواآلن دعنا نُ 
 

!"�#�W���Wא�01(�א��א�,
 ، أن ينشـغلَة اآلخرينيف خدمًاإلنسان املسيحي ناجحا يء يجعل ـفأول ش 

 . بالنفوس التي يخدمهاّبخدمته، أو عىل األدق
 الخـادم ُبـل ويصـيلًِّل عىل ذلك، أنه دا�ا يذكرهم يف صلواته، ُتدوأول عالمة  

  .بحسب احتياجه كلٍّ...  أثناء القداس َ اآلخرينمن أجل
 التسعة ترك الراعي، وكيف أن )١٥ لو(رنا بقصة الخروف الضال ُوهذا يذكِّ 

 مـن أجـل ُن يصيلَِّالخروف الضال، وهكذا مهذا بحث عن والتسعK، وذهب ي
 .، فهو يهتم بكل فرد منهماآلخرين
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َفيشجع اإلنسان املسـيحي اآلخـرين عـىل الـذهاب  ك ل وكـذ،إىل الكنيسـةَّ
 .ةَّيشاركهم صلواتهم وقراءاتهم الروحي

�



ـ ٦٧ـ  

!�����W�:`�%�Bא��,'Q�yא�6אW�
  : لك قصةُّصُدعني أق 
 ،يكـون األعظـم أن ريـدُحدث خالف بK أصابع اليد الخمسة، كل واحـد ي 

 نفصـالًُأكـون م أن األمر ال يحتاج إىل بحـث، فـإr أكـاد إن :وقف اإلبهام ليعلن
  إنكـم عبيـد ،خـرىُة أة، وأنا �فردي أمثـل كّفـلون كّفّ »ثًعنكم، وكأنكم جميعا

 ! وأعظمهااألصابعخم أنا سيدكم، إr أض. َّال تقدرون أن تقرتبوا إيل
 ط الفيـل عـىلَّلو أن الرئاسة بالحجم لتسـل: ابة يقولَّ السبىيف سخرية انرب 

؛ عنـدما يينه ويأمرصبع الذي إلإr أنا السبابة، ا. مب أعظم منهِسُ وحبني آدم
 .فأنا أوىل بالرئاسة. ي يستخدمنًيش� الرأس إىل يشء أو يعلن أمرا

كـيـف تتـشـاحنان ـعـىل الرئاـسـة يف :  وـهـو يـقـولىـصـبع الوـسـطإلـضـحك ا 
طلـب أفإنه ال حاجـة يل أن . ألقزامكاتقفون بجواري . ر�، وأنا أطول الكلـحض

 .، فإن هذا ال يحتاج إىل جداليمنكم الخضوع لزعامت
أين مكاr يا إخوة؟ انظروا فإن بريـق الخـاتم يلمـع : ر قائالًـس البنصَّتحم 
 ك األصـابع وسـيدهم ِلـَإr م! ر غـ�ي؟َ هل يوضع خاتم اإلكليل يف إصبع آخ،َّيف

 !نازعُبال م
يقول هـذا سـ صمت الكـل يف دهشـة، مـاذا ،ّمر يتكلـ إذ بدأ الخنصًراـأخي 

 مثـل اإلبهـام بـل ًاسمعوr يا إخو� إr لسـت ضـخ]:  لقد قال،اإلصبع الصغ�
صـبع إل مثـل اولسـت طـويالً! ابةّ مثـل السـبً أو نهيـاً أمرايعطُلست أ! أرفعكم
أنـا أصـغركم . رـرف خاتم الـزواج مثـل البنصــو� أنل ش! ركمـ بل أقصىطالوس

 ، ً، فـأحملكم جميعـاَّيلـ اجتمعـتم يف خدمـة نافعـة تسـتندون عـى، متـًجميعا
 :ـهَّ فقـد قـال كلمـة اللـ،ْتقَدَصـ: ، وهـم يقولـونُ الكل لـهىانحن! أنا خادمكم

"��\
(=�8א$�	�,)��_� �+���M�8=-�0��)
Y��/0�+�"�)��04٩��:�٤٨(.  
 . وقيمة ورسالةر أن لكل فرد موهبة مميزةتذكّ 
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َيساعد اآلخـرين للوصـول إىل  أن  األسايساإلنسان املسيحيوهذا هو دور  
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 . وقلوبهممن حولكخ فكر الس]ء يف أذهان ِّرسُاحرص يا عزيزي أن ت 
 يل أن أحثك يف نهاية رحلتنـا عـن مهـارة هامـة وفضـيلة أساسـية يف َبقي 

َخدمتك لآلخرين أال وهي الحكمة   من  اآلخرينتنعكس الحكمة يف خدمةو... َ
 :خالل أربعة أوجه

 
 
 
 
 
 
  

 
  :لُّ من التأمٍبيشءً اّدعنا نتناولها سوي 

!"�#�Wo��0��-jKא����Q0-א�Wهناك قواعد عامة يف هذه العالقات�: 
  فيكون خـوف اإلنسـان مـن العـÀة، هـو خوفـه ، من العÀةاالحرتاس ●

  .ةّمن الحي     
  كـل يرصـدون َاآلخـرينً وخصوصـا أن ،دـÀة أحــيف عـً سببا  تكونأالَّ ●

 .ف وكل كلمة ننطق بهاُّرـتص      
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 .رينَخآل بينك وبK اًاجعل هناك حدودا ●
 . التي تصنع السالمَيه فالحكمة ، أن تكون صانع سالمًاحرص دا�ا ●  
 

 عن راهـب ذهـب للسـكن يف منطقـة يف الربيـة، كـان  قصص الربيةتح� 
وقـد أعطـى الراهـب القـديم الراهـب الجديـد قاليـة ...  رَيوجد بها راهب آخ

 وهنـا بـدأ .ارّ يتوافـد عليـه الـزووبعد فرتة بدأ هذا الراهب الجديـد .انت لهك
د يحدث نوع من الغ�ة عند الراهب القديم، فأرسل تلميذه إىل الراهب الجديـ

ُيطالبه بأن يعيد إليه قاليته ُ. 
 يمـّعلُ م:ولكن هذا التلميذ الحكيم، ذهب إىل الراهب الجديـد وقـال لـه 

مـه ِّعلُوعنـدما عـاد إىل م!  كنت يف احتياج إىل يشءْأل إن السالم، ويسَرسل لكُي
 !!ير أمرَّ أتدبى، حتKَْلني يومِ األب يقول أمه:قال له

 وقـال ، إىل الراهب الجديدىخرُ أرسل الراهب تلميذه مرة أKَْوبعد اليوم
 فـذهب التلميـذ وقـال .ل لهذا الراهب، إنه يجب أن يرتك القالية ويرحـلُ ق:له

! ره لـكِـحضـُيء، أـوإن كنت يف احتياج لشـ .م يسأل عن أحوالكِّعلُ امل:للراهب
ذهـب وقـل لهـذا ا :ة قـال الراهـب لتلميـذهـالثــرة الثـ ويف امل.فشكره الراهب
رع التلميـذ إىل الراهـب، ـ فأس.ـيبنفس وأطردك � آسوف ُتغادر الراهب، إن �

 راهـب الجديـد فخجـل ال . مـا يسـأل عنـك إليـك لـ�ٍتآ يمـِّعلُن مإ :وقال له
  .رب لـه ميطانيـةـرع السـتقباله يف الطريـق، وضــأن يأ� إليه شيخ كبـ�، فأسـ

  إr � أنقـل لـه كلمـة : يف أذنـه قـائالًَمـه، وهمـسّرع التلميذ إىل معلـوهنا أس
 .ِيلم] قلته 

 ،زيـزيــا عـيـ الع ـطبـبال! ذبـن هذا التلميذ قد كإ :صـول شخـقـد يـق 
ـفـن رة، ونـعـرف ـرس ـمـن العـثــحـتــاج أن نـالت تحـتــاـمــعـامل ة يفــمــفالحك
 .امـصـب الخُّ تجنى uعنًاـالمـع سـَصنـون ،دودـالحى ـاظ علـفـالح
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ن يكـون خـالص نفسـه هـو أاحـرص ، إن سأل أحد رأيك يف أمر مـا ى�عن 

ِّق السـ]ء، ويسـم طريأي أن تضعه عىل...  الركيزة األساسية يف إجابتك  هـذا يُ
 ".هواية خالص النفوس" الفم يذهبالاألمر القديس يوحنا 

ًاحذر أن ترشد شخصا من ذاتك   عـىل ي ألن اإلرشاد يجـب أن يكـون مبنـ؛ُ
ً وأقـوالهم، فـال يجـب أن ترشـد أحـدا، بنـاء عـىل خربتـك اآلبـاء َاإلنجيل، وسـ� ً ُ
ً شـاهدا مـن الكتـب َكلـيكن لـ ":وكـ] قـال األنبـا أنطونيـوس .الشخصية فقط

 ".سة عىل كل عمل تقوم بهّاملقد
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  . الصليبىل عىل الفرح، وعّنصبت يجب أن ةاملسيحيلخدمة ا 

ُّحـا أيَ فرلَُّ الكـمـألتك َّ ألن،ركُنشك ": ونقوليلُِّنص  ".َ املجد لكُّ يارب،عK العا�ُلت َ ملـا أتيـت،صِّهـا املخلـً
فبـالرغم مـن أنـه  ،"ُالم املسيح املحييةآ ":ن الصليب نقولم عّعندما نتكل

فتخيل أن كل فرد منا، يحمـل قلبـه يف يـده، ويـذهب  ! حياةيُ أنه يعطأm، إالّ
 وهنا �سك املسيح بصليبه و�أل كـل ً.مألr فرحاا : ويقول للرب،تحت الصليب
 .فرد منا بالفرح

ا أحشـاÓ َّه الخـالص، وأمـِولـُح لقبَا العـا� فيفـرَّأمـ ":ذراء تقولــا العـنـُمأ
  ."ي وإلهيِبنايا ...ك ِوتَُبري إىل صلَب، عند نظِلتهَفت

 
ِ املفرالرسالة ـيفالحكمة تقتض  يجـب أن يكـون بشكل عام ك حضور.ةحُ
   .ُمفرح، وليس ثقيالً
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ًهـو أن تقـرأ سـفر األمثـال يوميـا، ويـتم قراءتـه حسـب  :تدريب الحكمة ●
  من الشهر فعليك قراءة األصحاح ٢٢ن اليوم هو  إذا كاىتاريخ اليوم، �عن

َّ وهكذا، ألن هذا السفر يسم٢٢الـ   .ى سفر تعليم الحكمةُ
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 ................................................................... )٣٧مزمور (
 .......................................................................... مقدمة

 .................................................................... بلد الحبـ 
 ................................................................. َّأما أنا فصالة ـ
 .................................................... هد كالمك كالّشدُتَوج ـ
ًقدسوا صوما ـ ِّ ................................................................. 
 .........................................................  هو العطاءٌمغبوط ـ

 ....................................................... ب اإللهيُذبيحة الح ـ

 ...................................................... ةَّالذكيرائحة املسيح  ـ

 ................................................................ رابح النفوس ـ
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