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وكـ  يقـول القـديس . والوصـية بـال حـدود الكتاب بال نهاية، يفاملعرفة   

  ).٢٧:  ١(فيلبي   "املسيحِ  إلنجيلِ  قُّ حِ يشوا ك
 يَ "فقط عِ  بولس الرسول:
ا القـديس يوحنـا ههُ فإننا نحتاج أن ندخل إىل أعـ ق الوصـية التـي يُشـبِّ   

  ."آللئ منجمُ "الفم، بأنها ذهبي ال
وبH يديك عزيزي القارئ مجموعـة مـن املوضـوعات الكتابيـة ُخ سـية  

وهـَي موضـوعات  ل حفظهـا عـىل أصـابع اليـد الواحـدة.سـهِّ العنارص م  يُ 
  تحاول أن تربط وتشـرح الرتاكيب الُخ سية يف عدة مواضع من العهَديْن.

صلوات الطقسية، فمثالً نحن نُصـّيل ال يفتكررة أيضاً ات مُ وفكرة الُخ سيَّ   
كر: يف ـيطاِن،" صالة الشُّ ومـؤامرة النَّـاِس  كُلُّ َحَسٍد، وكُلُّ تجربٍة، وكُـلُّ ِفعـِل الشَّ

  ".انزَْعها عنَّا ... .وقيام األعداِء الخفيِّـَ@ والظاهرينَ  األشـراِر،
َك " ونُصيلِّ أيضاً يف أوشية اإلنجيل ُمخاطبH السيد املسيح:   أنـَت هـَو  ألنـَّ

  ".ورجاؤنا كُلِّنا، وشفاؤنا كُلِّنا، وقيامُتنا كُلِّنا حياتُنا كُلِّنا، وخالُصنا كُلِّنا،
د الُخ سيَّ    ترجـع و  ،حيـاة الكنيسـة ويفات يف أسفار الكتاب وهكذا تتعدَّ

ل الدراسـة سهِّ م  يُ  ،دٍ يَ  كلِّ  يف ةالخمس األصابعىل وجود إات  سيَّ همية الخُ أ 
عــن  بحثــاً  رحلــة معــاً يف هــذا الكتــاب ســوف نســj  يفو  .رذكُّوالحفــظ والتــ

ـأ مسـكها ونتفنُ  ،الكنيسـةصـلوات الكتـاب املقـدس و  يفات  سيَّ خُ  ل فيهـا مَّ
كـل  يوينتهـ ة، سـيم خُ َعـونستخرجها كجواهر كتابية لهـا نِ  ،ونفرح بربكتها

  .يها القارئصلِّ يُ  موضوع بصالةٍ 
 ،روحيـةٍ  ةٍ كـل منفعـ لـَك  جياً مع هذه الصفحات را ئالقار  يتركك عزيز أ  

  ة. سيات جديدنجيلك عن خُ إ  ته ابحث يفءوبعد انتهائك من قرا
  جميعاً. ونعمته تشملنا  
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.. يف سفر األمثـال تظهـر الحكمـة . نبدأ رحلة تأمالتنا هذه بسفر األمثال  
يف الشـوارع واألسـواق ومـداخل املدينـة، تـدعو الجميـع إىل  يكشخص يناد

 تشj إىل شخص ربنا يسوع املسيح لذا فهيَ  ،اقتنائها لتكون لهم حياة أفضل
"�23�4
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  :واآلية تصف الحكمة بخمس صفات وهيَ 
  
 :د اإللهيوهذا إشارة إىل التجسُّ  �$#���"!����١

هو ناسوت السيد املسيح، الذي بناه من جسـد العـذراء القديسـة  البيت:+ 
  لء الزمان، بعمل الروح القدس.مريم يف مِ 


�א��E���7"ها أي ت بيتنَ الحكمة بَ + �"�)�
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�"القـدس لـه بيتـاً فينـا  هبروحـ يه أن يبنــأيضـاً حكمـة اللـَّ  G�	G;�H

I"�� �

J�)مسكناً للثالوث القـدوس�،)�٣��:٦ jن�حسـب الوعـد اإللهـي  ،فنصN"
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عـىل سـها أسّ  يالتـ "كنيسـته"أي  "بيت املسـيح"وأيضاً بيت الحكمة هو   

  ه الحي.ـصخرة اإلyان به كابن اللَّ 
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 رقم سبعة رمز الك ل، واألعمدة رمز الثبات والقوة. +

ســة ومسـتندة عــىل عمـل الــروح القـدس وعملــه الكامــل. الكنيسـة مؤسَّ + 
فكنيسة املسيح "عمود الحق وقاعدتـه" كاملـة الثبـات والقـوة، وأبـواب 

القـدس يعمـل يف الكنيسـة عـن طريـق  ا. والروحالجحيم لن تقوى عليه
  عمه.باته وبركاته ونِ رار الكنيسة السبعة، وyنحنا هِ ـأس

  
مها لنـا الكنيسـة ~ثابة قنوات االتصال التي تقـدّ  رار يا عزيزي هيَ ـواألس  

مراحل حياة ـرار الكنسية ترتبط بـ.. لذا تجد األس. من أجل الثبات يف املسيح
  :يَ نسان املختلفة فهاإل 

 ر "املعمودية".ـالل سـالوالدة الجديدة من خ ْب هِ تَ ـ ١
 فخارستيا"."املjون واإل  يرَّ ـالل سـالثبات والنمو من خ ْب هِ تَ ـ ٢
 ى".ـ"التوبة واالعرتاف" و"مسحة املرض يرَّ ـالشفاء من خالل س ْب هِ تَ ـ ٣
 يرَّ ـH يف حيـاتهم اإلyانيـة مـن خـالل سـياالستعداد لرسالة املسيح ْب هِ تَ ـ ٤

  والكهنوت". الزواج"
 
 !�W.,�/#�ذ,.,�,ذ,���٣

ه والناس. وفيهـا ـلح بH اللَّ م الصُّ ـت اي بهتة الصليب الذبيح : هيَ الذبيحة+ 
عطـى عنـا يُ  ،م لنا ربنا يسوع املسـيح جسـده املبـذول ذبيحـة حـبيقدّ 

  يتناول منه. نْ مَ لِ وحياة أبدية للخطايا خالصاً وغفراناً 
م ذواتنـا لـه، قـدّ نُ أن  يسة نشتهذه الذبيحة املقدَّ ونحن إذ نتناول من ه  

م قـدّ كيـف تُ  :.. وهنا أدعوك أن تطرح عىل نفسـك سـؤاالً. ذبائح مقبولة
  ؟هـذاتك ذبيحة مقبولة للَّ 
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م ذاتك ذبيحـة مقبولـة تقدّ  نه هو أ ـور لقلب اللَّ ـر ل السدخِ إن أك� ما يُ   
ه مـن ـم ذاتـك للـَّ.. yكنـك أن تقـدّ . وهنا أود أن أشـاركك التفكـj ... أمامه
  خالل:

 ذبيحة االتضاع.ب ــ                           ذبيحة االحت ل.أــ   
  ذبيحة التسبيح.ــ د                         ذبيحة العبادة.ج ــ   

 
 ذبيحة االحت
ل:أـ 
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 لـك للتجـارب احت ).�٣٦
هـو صـورة مـن صـور  اً ـرين أيضـ.. احت لـك لآلَخـ. بفرح وشـكر والضيقات

  .ذبيحة االحت ل
  

  ذبيحة االتضاع:ب ــ 
  "67����
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�"منا مـن صـفاته وحين  أراد املسيح أن يعلِّ  ).٥٠( !��Eو�
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أن االتضـاع هـو   ً ـر دائ.. تذكَّ. )١١��:٢٩( 

  .من الفضائل أول درجات سلم الطريق الروحي وبدونه لن تستطيع اقتناء أيٍّ 
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  ذبيحة العبادة:ــ  ج
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67א����>���7�[�א�d�"مها تقـدِّ  يترنيمة الحب الت فالعبادة هيَ  ).�١٢��:١((و�
  ق وأك� قدرة عىل التأثj يف حياتك.لتها بقلبك كانت أعمَ وكل  رتَّ  ،هـللَّ 
  
  ذبيحة التسبيح:ــ  د

  "�p��}
[ٍ�Rj�$��G �ٍC~��	�

c�
��;"�J�)التسبيح يا صديقي هو ).�١٣��:١٥ 

  ..ئكة.. وللتسبيح قدرة خاصة عىل تجميع الذهن والقلب معاً لغة املال 
نهـا إ  :أجيبـك يـا صـديقي .درجات بذل الـذات ن أتسألني عن أقىصواآل   

  .بٍّ ذبيحة حُ شهوة االستشهاد وتقديم الحياة كلها 
  ... اآلية موضع التأمل ىلإن دعنا نعود واآل   

  

٤����,�,1,2�3�#�)�W�4�� �
قدس بواسطة سلي ن الحكيم نظـام الذبيحـة ما أجمل أن يعلن الروح ال  

  وخمر. زسة مشjاً إىل أنها من خباملقدَّ 
ك  نقول يف القداس اإللهـي: مزجهـا  ،هنا أيضاً يعلن عن الخمر املمزوج  

  وشكر ... ،من خمر وماء
 ويف هذه النبوة أيضاً إشارة إىل ما تـم بعـد ذبيحـة الصـليب، حـH طعـنَ + 

  فخرج منه دم وماء. ،ةٍ املسيح بحرب جسدَ  الجنديُ 
  هو دمه املسفوك عنا لغفران خطايانا. الخمر املمزوج:+ 
سـة ننـا إذ نتنـاول مـن الذبيحـة املقدَّ إف ،تشj الخمر أيضاً للفرح الروحـي+ 

  د فينا الفرح الحقيقي.يتولَّ 
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 بنفسه.ه ـها لنا اللَّ سة أعدَّ هذه املائدة املقدَّ + 
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  م للتناول من جسد الرب ودمه.وهنا يحثنا عىل التقدُّ  ،�"

���ن�� :هـألن اللـَّ ةالدعوة عامة وعلني+ '$'"��A
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  .هـمها لنا املسيح من خالل جسده ودممائدة الشبع الروحي التي يقدِّ  هيَ 

  
  ... ربنا يسوع املسيح بعد أن: ل معي عزيزي القارئن تأمَّ واآل   
جـــت َز بحهـــا ومَ حـــت ذَ بَ ذَ   ـــ .م ذاته ذبيحةقدَّ   ـ ١

  .خمرها
  .بت مائدتهارتّ   ـــ .حب ةمها لنا وليمقدَّ   ـ ٢
ــروح   ـ ٣ ــل ال ــعد وأرس ــام وص ق

 .القدس أعمدتها السبعة

  
  ـــ

  
  .تحتَ نَ 

 .ت بيتهانَ بَ   ـــ .س كنيستهليؤسِّ   ـ ٤
روا ـأرســـل تالميـــذه ليبّشـــ  ـ ٥

 .كسفراء عن املسيح

  
  ـــ

  
 .يأرسلت جواريها تناد

  
ل الـدعوة يأخـذ ن يقبَـوَمـ ،أكملوا العمل الذي بدأه السيد املسـيح مّ لُ هَ   

  .حياة ويكون حكي ً 
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... ذبيحة  الحت ل... ذبيحة ا م ذاتك ذبيحةمن خالل تأملنا يف كيف تقدِّ   
هـذا التأمـل  ي.. أود أن تنهـ. ... ذبيحـة التسـبيح ... ذبيحة العبادة االتضاع

م ذاتـك أك� الجوانب التي تحتاج إليها لتقدّ  .. ما هيَ . بخطة عملية لحياتك
  .... اجعل هذه الجوانب موضوع صالتك اليوم؟ هِ ـاللَّ  قلَب  رُّ ـسُ ذبيحة تَ 
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وعمـل كلمـة ثك عـن فاعليـة أن أحدِّ  أودُّ  ،يف ثا� تأمالتنا عزيزي القارئ  
 ه لنا نصيحة روحية هامـة بقولـه:غسطينوس يوجِّ فالقديس أُ  ،ه يف حياتناـاللَّ 

س، وهناك خطر عـىل أعظـم ر خاطئ يقرأ الكتاب املقدّ ـهناك رجاء ألش"  
  ."سقديس إن أهمل قراءة الكتاب املقدَّ 

  

��7
�العربانيH:  وليكن موضع تأمالتنا هنا آية رسالة بولس الرسول إىل  <"Q�
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  ه يف حياتنا: ـستوقفنا خمسة تأمالت عن عمل كلمة اللَّ توهنا 
١�����6�W�� �

وألن  ،ه"ـ"الـزرع هـو كلمـة اللـَّ :سـوع ملثـل الـزارع قـاليف تفسj ربنا ي  
  ة. ه حيَّ ـلذا فإن كلمة اللَّ  ،البذرة فيها حياة من الداخل

ه فينـا ـهكذا تنمو كلمـة اللـَّ ،البذرة تبدأ صغjة ولكنها تنمو شيئاً فشيئاً   
ه ال ترجـع ـوك  أن البذرة لها �ر هكذا كلمـة اللـَّ .إىل أن تشمل الحياة كلها

ن يتجـاوبون معهـا. وهـذه ر يف قلوب مَ ـبثمر وفي بد أن تأ� لكنها ال ،ارغةف
�ة لها صفات:الكلمة الحيَّ  �


��'��]��Gو��9"���	��< ن يفعلها يحيا بها"."مَ  مملوءة بالحياة:أـ ���
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التـي  كذلك كلمتـه ؟ر فأقامتهز ر لعاـه التي قالها عند قبـر كلمة اللَّ أتذكُ  
  قيمك من قرب الخطية.تُ 

الكتاب املقـدس هـو  :قاعدة روحية هامة أن تضع أمامك دا�اً  ا أودّ وهن  
  .ر حياتكـغيّ نه قادر أن يُ إة، فه حيّ ـوألن كلمة اللَّ  ،ه الشخصية لكـرسالة اللَّ 
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 الة لكنها تعمل بـاألك� يف الـذين يفتحـون قلـوبهم لهـاه فعّ ـن كلمة اللَّ إ   

... وإن � تعمل فيك اليـوم فقـد تعمـل  هـتفعل فيهم كلمة اللَّ  ويريدون أن
وحين  يصـبح  ،حH وال ترجع فارغة بل ستظل راسخة يف عقلك الباطن بعد

لها تجد الكلمة قد خرجت من ذاكرتك ولصقت بقلبك وأخذت  متهيئاً  قلبك
  عملها. تعمل

  
�ج���
$���Gא���76"%�?א���2ن�>شعياء: إ يف سفر  تْ َر كِ ر اآلية التي ُذ تذكَّ  
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�L�א�  )١١:  ١٠كو ١(  كُِتَبت إلنذارنا"جميُعها ... "هذه األمور �

ME�'�� �  ).٤:  ١٥رو (   تعليمنا" ألجل كُِتَب  فكُِتَب  سبَق  ما كل "ألن
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ه الكامـل الـذي بـه ـمنا بولس عن سالح اللـَّثنا معلِّ ) يحدِّ ١٧:  ٦ يف (أف  

  ."هـكلمة اللَّ "الذي هو  "ف الروحسي"نقاوم الرشير فيذكر  نقدر أن
عندما بدأ ربنـا يسـوع خدمتـه الجهاريـة اسـتعمل نفـس الوصـف عـن   

... وقـد  بليس واستطاع أن يهزم العدوإ وبهذا السيف حارب  ،الروح" "سيف
  ستعمله هو ضد ذات العدو.االسيف لنستعمله ك   ترك لنا هذا

السيف الخارج مـن فمـه ب يـنرى الرب يقض )١٦ ـ ١٢:  ٢(رؤ يف  وأيضاً    
  يف وسط الكنيسة. الذي رـالش عىل

  ه أنها سيف ذي حدين؟ـأتتساءل ملاذا توصف كلمة اللَّ 
ه ـ.. إنها سيف ذي حدين ألن الحـد األول: بـه يقطـع اللـَّ. نعم يا عزيزي  

والحد الثـا�:  ،)٢��:٢٩(و�(وy"�"#��ن�א��J7d	��W$محبة الخطية من القلب = 
ه تدينه. "الكالم الذي قلته هـو يدينـه يف اليـوم ـكلمة اللَّ  يتجاوب مع ن المَ 

"jاألخ.  
 ولكنه ال يقطـع ،ولكنني أود أن أهمس يف أذنك أن السيف يقطع اللحم  


!عQ�"�G :لذلك يقول الرب يف سفر حزقيال ،الصخر����J
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  ه؟ أهو قلب لحم؟ أم ...ـذي يستقبل كلمة اللَّ ف  هو نوع قلبك ال  
  

٤����VWوא�U��FWوא�Xوא��و�YF$�ق�א�F��[=��\7�3�W]�� �
  خارقة = تخرتق األع
ق.

كلمـة  ... أي عميقة يف تأثjها فتصل إىل أعـ ق نفـس اإلنسـان وروحـه  
أي أن كيانـه  ،ه ¡تحن حياة اإلنسان األرضية ك  ¡تحن وجوده الروحـيـاللَّ 
  ه.ـوتكوينه الروحي كاله  يخضع للفحص الدقيق بكلمة اللَّ  جسديال
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�_��<"}ن�א����ن�'� ه يعرف ما بداخلنا:ـفاللَّ   �
;���C�rא�$��� ��و�،$���Nא��
>��'�N�$�"J7d١(�א��]Eه تسـندنا يف جهادنـا ـولهـذا فـإن كلمـة اللـَّ .)١٦��:٧

  إذ تكشف لنا خطايانا وتدفعنا إىل تركها. ،الروحي
  

  املفاصل واملخاخ:
فهناك سلوك ظاهر  .يو"املخاخ" هو ما مخف ."املفاصل" أي ما هو ظاهر  

  ه.ـولكن هناك أشياء باطنية تكشفها له كلمة اللَّ  لإلنسان
  

���<W`���1	:_��7א���^�و��٥����6 �
الجانـب الـذي تحكمـه املشـاعر  ،الجانب العاطفي لإلنسان هيَ  األفكار:  

  والغرائز والرغبات.

م فيـه العقـل الجانب العقيل لإلنسان، الجانب الـذي يـتحكَّ  هيَ  ات:النيَّ   
   واإلرادة.

رنا يف هذه اآلية أن حياتنا العاطفية والعقلية يجب فالروح القدس يذكّ   
  ه ل¥ تفحصها فحصاً دقيقاً.ـأن تكون تحت أشعة كلمة اللَّ 

  
وف أمام أن أهمس يف أذنك: كل يشء عريان ومكش وهنا يا عزيزي أودّ + 

ه ـر اللَّ ـحقيقتنا عن الناس لكن يف محض يه. فقد نستطيع أن نخفـاللَّ 
الح الناس من الخارج ـز عىل إصـيركِّ ير ـح البشلِ صنكون مكشوفH. املُ 

ه مختلفة فهو يبدأ من الداخل ـلكن طريقة اللَّ  ،محاوًال الوصول للداخل
ر يف ـتنع عن فعل الشه ال تجعل اإلنسان yـفكلمة اللَّ    د القلب.فيتجدَّ 

ر داخل اإلنسان ويظهر هذا التغيj عىل حياته يف ـَّ بل يتغي ،الظاهر فقط
  الخارج.



ـ ١٩ـ  

طلب فيها أن تعمل كلمة ت ،بصالة صغjة ين ارفع قلبك يا صديقواآل   
  ه يف قلبك.ـاللَّ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ـ ٢٠ـ  

 



ـ ٢١ـ  

  "QC2ذא�


%


��



א��p�?pא�6

G�~#G;��


�9�،



�p?א�6

Gc
�$


	�t
�R��;


�

V�...� �
�G'�\�E��
G]�'�\و�،�Z
G4،����'�\و
GA��9�Oא�������
�E2א(ع��2��
G;�.Q3�Z���ً��
�l2l$ �ً�
\��Zd'
ً�
GqQC��Q7،�و�G ��#̂
��
�ً�G'�\،�Ro���9G'�X�$ج���Qא��m�W�א���N�
Z
�$�8.���X
و�7


("�'�2ن�G;�א��G���>{א �
]"��� )١٢��:١٨��

٢١.(  
  

بـروح النبـوة  يشعياء النبـإ قالها  ،)٤:  ٤٢إش جميلة وردت يف ( ةتسبح  
ــتلــه املُ ربنــا يســوع املســيح اإل ىرأ  ،وكأنــه شــاهد عيــان وكيــف كــان  ،دجسِّ

م ر ويعلّــّ وأيضاً يراه يجول يصنع خـjاً ويبشـ ،ف تجاه الذين يعادونهرَّ ـيتص
منا متـى البشـj يف هـذا علّ وقد أوردها مُ  ... ةبكل وداعة واحت ل وطول أنا

  صحاح بحكمة الروح القدس.األ 
  .موضع ثالث تأمالتنا يف هذه الرحلة الروحية أود أن تكون هذه اآلية هيَ   

  
  :خترتها يوذا فتاي الذه

واملسـيح لـه  ،وكونه كان طفالً ثم فتى ثم رجالً ،دهإشارة إىل تجسُّ  فتاي:  
  رية.ـاملختار والقادر عىل فداء البش هاملجد هو وحد

  
حبيبي الذي سيت به نفسر:  

صـوت  شعياء كان واقفاً عند نهـر األردن يـوم العـ د يسـتمع إىلإ وكأن   
�Jא�6א��	Pא"%?א�%�2 :الس ء�c�;	�p?G
�$"Gt�) �� )١٧��:٥(.  

ويصف الروح القـدس هنـا شـخص ربنـا يسـوع بخمسـة أفعـال جـاءت   
ز رسـالته بوضـوح. .. لقد كان في  � يفعله يسوع ما يظهر ¡يُّ يبصيغة النف

�67 :وهذه الصفات تتمىش مع الوصـف الـذي قالـه عـن نفسـه�"��
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ـ ٢٢ـ  

ولكن يف البداية أريد منك أن  ،يف هذه الصفات الخمس ل سوياً دعنا نتأمَّ   
.. تقـيس بهـا . لصـفاتك طـوال القـراءة هذه الصفات الخمس مقياساً  تجعل
  رين: وروحياتك وعالقاتك باآلخَ  حياتك

  
١����Q�ab��V�WM 

  ي:ـر من املعانـة الكثيـذه الصفـل هـتحم  
  و� يكـن  ،لـموهو فعل يستخدم غالبـاً عنـد الشـكوى مـن الظُّ  :جـال يحت +

  مرون آ حيـن  كـانوا يتـ ـHالفريسيـرخ محتجـاً يف وجـه ـربنا يسـوع يصـ
  عليه.

ة يف هـذا ة بدقـَّمنـا متـى يضـع هـذه النبـوّ معلّ  ال يقطع صـلته بإنسـان: +
 ، لتعاليم ربنا يسوع عالنيـةـHة الفريسيـر فيه مقاومـكِ صحاح الذي ُذ األ 

  .)١٢��:١٤( ���'�V�"[2�7"���و(وא��7;��� :هوالتي انتهت بقول
H ووداعـة يويوضح هنا التناقض بH املقاومة العنيفة من جانب الفريس  

كمـل ثم أ ،من هناك" َف َر ـنصاو  مَ لِ "عَ  :ولطف املسيح الذي كان رد فعله أنه
���و"خدمته ��G;�O2عB�k8�u<��CR�G%�]�"�ً�B��� )١٢��:١٥(.   

  

وال  ،رر آَخــر النـاس بشــومن صـفات املسـيح الوديـع أنـه ال يقابـل شـ  
وال م خاِصـيُ نسـان املسـيحي ال .. وهكذا يجـب أن يكـون اإل . م األرشارخاِص يُ 
رين بـل يـرى يف اآلَخـ ،بل يكون قلبه مملـوء باملحبـة والتسـامح اً ع أحدنازِ يُ 

اس الجسـد إذ وك  أن االخـتالف أسـ ،أعضاء مكملة يف جسد املسيح الواحد
كـذلك اإلنسـان  ،يستحيل أن يكون الجسد مجموعة متكررة من عضو واحد

..  خوتـه شـيئاً أساسـياً لسـj الحيـاةإ مع  ـ وليس الخالف ـ يرى يف االختالف
  ر الجسد كله.ـِّ دمالف وخصام وانشقاق يُ ل االختالف إىل خِ املهم أال يتحوَّ 
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"�� :منــا بــولس تلميــذه تيموثــاوسمعلّ  يـيوصــ  
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 ربنا يسوع أعطى أهمية كبjة لهذه الصفة يف تعاليمه فعندما دعانـا ألن  

�67 :م منـــه قـــالنـــتعلَّ �"�
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��بــل ذكــر الوداعــة ويف العظــة عــىل الج  
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   هـيليــا هــو صــوت اللَّــإ لقــد كــان الصــوت املــنخفض الخفيــف يف قصــة   

وهذه القصة تعطينا فكرة عـن أهميـة الهـدوء والسـكون  ،)١٢:  ١٩مل  ١(
  ه.ـل¥ نسمع صوت اللَّ 
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م يف الهيكـل ويف أمـاكن العبـادة (املجـامع) حيـث يسوع يعلّـالرب كان   
  ... قفـرةولكن معظـم تعاليمـه كانـت يف األمـاكن الهادئـة املُ  ،مكان التعليم

  باً حب الظهور واملجد الباطل.متجنِّ  ... عند شاطئ البحjة ،بلعىل الج
  

ى عـن ربنـا يسـوع منا متـَّاستخدمها معلِّ  يالحظ عزيزي القارئ اآلية الت  
�.)١٢��:١٦( ���"$و]�G'�\���Gن��%[���Qو�Eو"�:يشعياء النبإ كمدخل لذكر نبوة  �
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عىل وشك االنكسار ر~ا من أقل ريح أو أي قصبة  يَ القصبة املرضوضة ه  

  ان يرى فيها أمالً ويعطيها رجاًء.ه الحنّ ـلكن اللَّ  ،احتكاك
 ،مـةنه يسكب عطفه عىل الجميع، يهتم بكـل نفـس مهـ  كانـت محطّ إ   
ق بكل ضعيف حتى لو كان مثـل قصـبة مرضوضـة يسـنده لعلـه يعـود يرتفَّ 

  فيمتد ويستقيم.
.. وبـنفس الـروح . إنسان مه  كانت حالتهه ال ييأس من خالص أي ـفاللَّ   
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فـ  عـادت تشـتعل  ... ذ فرغ زيتهاإ إنها الفتيلة التي تكاد تنطفئ  ،نعم  
رارة مـن ـ.. وهذه الصفة تكملة لفكرة الصفة السابقة من له شـن .ـِّ دخبل تُ 

  د حتى تلتهب.ـديـرمها من جـلهية يضنار النعمة اإل
د مجـرَّ  لـه سن يف كل واحـد منـا حتـى لـوه ينظر إىل الجانب الحَ ـن اللَّ إ   

هـذا  ... حسـناً قلـِت " :لسـامريةل.. بصيص أمل مثل  قال . بصيص من النور
  تغاضياً عن خطاياها.م "... بالصدق قلِت 
  نـه إ ...  ك عيوبـاً لـَّه yتدحك عىل أبسـط مميزاتـك حتـى لـو كنـت كُـاللَّ   

لينـا إىل مـا سـوف نصـj إليـه بعمـل إال ييأس من ضعفنا وعجزنا بل ينظـر 
  نعمته اإللهية.

هم ءحتى لـو فقـد الجميـع رجـا يكه يطيل أناته علـأن اللَّ  ر دا�اً ولتتذكّ  
وال  ىي ال يخز ذ... هذا الرجاء ال نسانيف رجائه يف اإل  هـفعجيب هو اللَّ  ك،في

  .يخيب
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.. تأمـل كـم كـان  أدعوك أن تجلـس يف سـكون لـدقائق يواآلن يا صديق  
ك ثـم ارفـع قلبـ .. ه فيـك رغـم كـل ضـعفاتك وسـقطاتكؤ ورجا ،هـحنان اللَّ 

  .ه الذي يحبكـبصالة شكر عميقة للَّ 
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ــة    ــك اليومي ــا لحيات ــك منهج ــم ل ــل أود أن أرس ــذا التأم ــالل ه ــن خ م
 اً رح لنـا كيـف نكـون نـور ـتك... وكأن بولس الرسول يف هذه اآلية يشوتعامال 

  .لألرض تفصيلياً  اً للعا� وملح
 فاملسيحية ... منا بولسز عليه معلّ هو املنهج اإلنجييل الذي يركّ :يءـكل ش+ 

ال يهـتم  ييء، فاإلنسـان املسـيحـتشمل حيـاة اإلنسـان ككـل يف كـل شـ
  يصح أن يجمع بH الفضائل والرذائل. وال ،ربجانب يف حياته ويرتك اآلخَ 

ر وتنتج عن ضعف املحبـة وقلـة من التذمُّ  تعترب املرحلة األوىل ة:ـالدمدم+ 
 ر وضيق القلب، ثم تنتج املجادلة.ـالصب

عـد عـن إنكـار الـذات ك بـالرأي، والبُ مناقشات يف كربياء، و¡سُّ  ة:ـاملجادل+ 
  وينتج عنها الخالفات والخصومات.

... واآلن دعنا  سة التي بال لوم وبال عيبضد الحياة املقدَّ  وهذه الصفات  
  .هذا املنهج الحيا� يف خمس خطوات خرسِّ نُ 
  
١�������C�Wم�  

سـي  مـن جهـة الخطايـا  ال ،أي ال يوجد فينا ما يستحق التوبيخ والنقـد  
  الظاهرة للناس. هناك فرق كبj جداً بH الحياة التي بـال لـوم والحيـاة التـي 

  لكننا لن نكون بـال خطـأ  ،ر بال لوم يوماً فيوماً ـفنحن yكن أن نصي ،خطأبال 
كل  سقط يف خطية يتوب  ينسان الذال عندما نكتمل ¡اماً يف املجد. إن اإل إ 

  ه والناس أنه بال لوم.ـب يف نظر اللَّ سَ حيُ رف، ـريعاً ويعتـس
ــاة   ــي الحي ــوم هــيَ  الت ــال ل ــ ب ــذ األزل ـقصــد اللَّ 
��א#��(ه من
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كل فضيلة تدخل يف هذه الكلمة "بـال لـوم" ... والشـخص الـذي يفحـص   
  نفسه دا�اً يأ� باللوم عىل نفسه يف كل األمور وهو إنسان يسعى نحو الك ل.

  أن يرجع اإلنسان باملالمة عىل نفسه يف كل يشء). (ليس أفضل من  

ر النـاموس قبـل مجـيء ـا يف عصــليصـابات ... لقـد عاشـأ ر زكريا و أتتذكَّ  

�(��� :ويشهد عنه  اإلنجيل ،املسيح	��
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wن الـذين ليس بـاألوىل نحـأ  ،)�١��:٦(�2"�2م
  ر النعمة نسلك بال لوم.ـنعيش يف عص

٢���Wh�H(و�  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   jاملخلوطـة أو غـ jإىل السوائل غ jوالكلمة هنا يف ترجمتها الحرفية تش
وتستعمل أيضاً للمعـان الخاليـة  ،ط باملاءخلَ ال يُ  يمثال: الل³ الذ .املغشوشة

�����4�i)��א�� �

  من ينظر للَّه فقط 
 

  وال يخلط الخير بالشر
 

  يظهر غير ما يبطنال 
 

  يبتعد عن المكر والدهاء
 

  حياته ليس فيها أي تعقيد
 



ـ ٢٩ـ  

ة تـدل عـىل البواعـث النقيَّـق، و طلَ إىل اإلخالص املُ  من الشوائب، وتشj أيضاً 
  .ةال تشوبها شائب يالت

  أي القلــب الــذي لــه اتجــاه واحــد =  Single Heartedرجم أيضــاً ـوتتــ  
  .)٢٣��:٢٦(�م��73���Po��"s	Pא"'��

�2
2א���9
����� :رنا بوصـية ربنـا يسـوع املسـيح لنـاوالبساطة هنا تـذكِّ  <"
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بسـاطة  والبساطة املسـيحية هـيَ  ،حكمة بسيطة حكمة املسيحية هيَ ال  
والبسـاطة الخاليـة  ،ريناآلَخـ يحكيمة... الحكمة الخالية من البسـاطة تـؤذ


����"�('���ن���2�2א�G9ومعلمنا بولس يوصينا  .صاحبها يالحكمة تؤذ من��
7��
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كقـول  ،طة نحتاج إليه جميعاً هو بساطة العHأهم نوع من البسا ولعّل   
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  تبدأ باملعمودية. ه:ـالوالدة للّ 

  وتستمر باإلyان الثابت.  
ـم بالجهـاد بـأع رتجَ ـُ وت   دوا أبانـا ل صـالحة يراهـا النـاس فيمجِّ

  الذي يف السموات.
    ه:ـأوالد اللَّ 

 مسئولية أيضاً. هلكن ،رف وامتيازـهذا ش+ 
ــ+  ــه يجــب أن يتشــبَّ ـفــأوالد اللَّ 
2א� CG" :هميه أبـــهوا باللَّ
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  ه.ـالعالمة املميزة ألوالد اللَّ  وهذه هيَ 
  
٤����^���C��'��U�2�iTو�A�"������Wج�و �

  ه.ـنسان املسيحي أمام اللَّ اإل  هصفة ملا يجب أن يكون علي+ 
ق بـذبائح (العهـد القـديم) وهذه الكلمة تستعمل بصفة عامة في  يتعلـَّ+ 

  فالذبيحـــة كانـــت تخضـــع للفحـــص بواســـطة الكـــاهن ليتأكـــد ¡امـــاً 
 ه.ـلتليق بتقدyها عىل مذبح اللَّ  ،أنها بال عيب


"�9 :اً مثــل ربنــا يســوع املســيح الذبيحــة الحقيقيــة الــذي هــووأيضــ+ 
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ــ + ــاء اللَّ ــن أبن ــذا نح ــى ـوهك ــب حت ــال عي ــا ب ــون حياتن ــب أن تك   ه يج


���T" هـم كذبيحـة للـَّقدَّ تصلح أن تُ 	��H'?
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  نقول عن العذراء يا عروس بال عيب للخ´ الحقيقي.+ 
 

ــإ االعوجــاج وااللتــواء أمــر طبيعــي يف حيــاة أوالد +  ــبلــيس، أمَّ ه ـا أوالد اللَّ
ر وكـل شـبه ـشـوyتنعون عن كل  ،ة بال عيبأن يحيوا حياة نقيَّ  يفينبغ

  ).٢٢:  ٥تس ١( رـش
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كلمة أنوار املستخدمة هنا تشj إىل الكواكـب التـي تسـتمد نورهـا مـن   

  كالقمر. ،الشمس

�T"�א�
�̂��"¨�Gفنحن نور العا� نستمد نورنا من السيد املسيح    )�٤��:٢(، 

ه يجب أن يكونوا نوراً للعـا� ـللَّ واملقصود أن أوالد ا وهو النور الحقيقي.
وكلـ  زادت ظلمـة العـا�  ،هـن ال يعـرف اللـَّينjوا طريق العا� لكـل َمـ

  ه.ـزادت مسئولية أبناء اللَّ 
  

  كان يوحنا املعمدان الرساج املنj الذي أضاء ليل اليهودية.+ 
  

ــؤ باآ +  ــا الرســل كــانوا كواكب ــjةً  اً ن � :مكتــوب عــنهم ،يف ســ ء املســيحية من �
���c�)�X7�")الكنيسة(�NOF7<��H אP}����$���"�ً�<2<�))�١٢��:١.(� �

 
  نا الشهداء كانوا نجوماً متأللئة يف س ء الشهادة للمسيح.ؤ باآ + 
 
لـذلك نوقـد أمـام  ،ن كانوا نجوماً مضيئة يف س ء الفضـيلةو نا القديسؤ باآ  +

  أيقوناتهم الشموع عالمة عىل أنهم كانوا أنواراً للعا�.
 

7CG" :وصية للجميعال+ &
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ه أن يعمـل فيـك ـواآلن ارفع قلبـك بصـالة قصـjة تطلـب فيهـا مـن اللـَّ  
  .بنعمته لتكون لك البساطة الحكيمة والحكمة البسيطة
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مها لنا بولس الرسول يف رسـالته األوىل إىل أهـل خمس وصايا ختامية يقدِّ   
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وهـو تعبـj عسـكري يسـتخدم  ،اليقظـة والسـهر ية تعنالكلمة اليوناني  
  ..  اس املعسكر املراقبH لتحركات العدولحّر 
تشعر كجندي للمسيح أنك يف حالـة  ،الروحيةنها معركتك إ نعم يا عزيزي   

لذلك  ،خطر من عدو الخj يوجداك دوماً نه ,يف الجسد مَت دُ  حرب دا�ة ما
  .صّيل تسهر و تعليك أن 

  
معنـاه أن يكـون اإلنسـان سـاهراً عـىل خـالص نفسـه أي  ن سهر الروحإ   
  ق بهذا الخالص.بهاً لكل ما يتعلَّ تنقظاً وممتي

  
  والسهر مع الرب:

  ه وعىل محبة القلب للصالة.ـيدل بال شك عىل محبة اإلنسان للَّ + 

 املسيطرة وليس الجسد. يَ يدل عىل أن الروح ه+ 
 .ل الروحعطِّ يدل عىل أن مشاغل النهار � تُ + 
 ولكن سهر الروح فضيلة أكرب. ،ن سهر الجسد يف الصالة فضيلة كبjةإ + 
 س عقلك الباطن.س فراشك وتقدّ ن ساعة الصالة بالليل تقدّ إ + 
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 :الذين حرصوا عىل السهر يف صلواتهم من القديس@
   القديس أرسانيوس. ـ١  
    األنبا بيشوى.ـ ٢  
  .يالقديس مقاريوس اإلسكندر ـ ٣  

  
   :دعونا إىل السهرت ،سمن آيات الكتاب املقدَّ  م لك كنزاً ن سأقدّ واآل   
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ــjالألن  ــن ا كث ــبم ــيبنا بس ــارب تص ــا لتج ــاو ب تهاونن ــا واه لن   ،تراخين

  وعدم سهرنا عىل خالص أنفسنا.
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والسبب الثـا� هـو  ،يفاالستعداد لألبدية هو السبب األول للسهر الروح
  د زائر.ـأن الشيطان ساهر أيضاً يجول كأس
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 ،ذا كـان سـاهراً إ  إالَّ ،قوياً مثل هذا يجـول كأسـد م عدواً يقدر أن يقاوِ  ال

  فإن � يسهر سيبتلعه العدو.
  
 �r"�א��Aא�pqن���Wא٢

 جاء التعبj يف اليونانية ~عنى (يبقى) أي احتفاظ الشخص برتبته وعـدم  

وكأن غاية العدو أن يفقـد املـؤمن مكانتـه الجديـدة يف  ،هزعزعته عن موقع
  ه.ـكابن اللَّ  هن موقعوأن يسحبه م ،الرب

  
  س بآيـات كثـjة للثبـات يدعو الجميع من خالل الكتـاب املقـدَّ  الربَّ  نَّ إ   

  يف اإلyان مثل:
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جاهـدوا بـل  ،كم رياح التعاليم الكاذبةتهّز  ،بHذَ ذبْ فال تسلكوا كأطفال مُ   
Hه .كرجال صالح jنا يحث عىل أخذ موقف شجاع بال ج³ وموقـف والتعب

  النضوج.
 ،تثj فينا اإلحساس بالنضـج ،كثjة فكلمة الرجولة يا عزيزي تحمل معانٍ   

والقدرة عـىل القيـام ~تطلبـات الحيـاة مـن فكـر وبـذل  ،واكت ل الشخصية
ر قيمــة الــنفس قــدِّ وتُ  ،قبــل الصــليب بفــرحٍ تَ  يَ وعطــاء واتخــاذ القــرار، وهــ

  مH.وخالصها الث

  س بآيـات كثـjة للرجولـة والرب يدعو الجميع من خـالل الكتـاب املقـدَّ   
  يف الحياة الروحية مثل:
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  ك الحظـت ولعلّـ ،ك القـوة والطاقـة للعمـل بـروح القـوةبَـهَ ه وَ ـفإن اللَّ   

يا عزيزي أن الحديث هنا بلغة عسكرية كجيش يف معركة له التـزام اليقظـة 
  .والحذر مع العمل الجاد بقوةٍ 

  

القـوى"  قـدوس ،هـه مثل ما نقول "قدوس اللَّ ـالقوة صفة من صفات اللَّ   
ه هـو مصـدر ـس أن اللـَّثنا الكتـاب املقـدَّ ما يحـدِّ  "ولك القوة واملجد" وكثjاً 

  :يَ القوة الحقيقة وه
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س بآيـات كثـjة عـىل ن الرب يـدعو الجميـع مـن خـالل الكتـاب املقـدَّ إ   
 مثل: ،"واتقوّ "
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 .بل هـو سـبب كـل ضـعف ،عدم املحبة هو سبب االنشقاق يف الكنيسة  
... كل  إذاً املحبة يجب أن تسود يف املعامالت واملشاعر واألفكار والسلوكيات

  ق حياتنا اليومية.يف كل دقائ يأموركم أ 
  

س بآيـات كثـjة عـىل ن الرب يـدعو الجميـع مـن خـالل الكتـاب املقـدَّ إ   
  مثل: ،ةاملحبَّ 
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   ... حان وقت صالتك الشخصية ين يا صديقواآل   
ر مـن رسـالة بـولس الرسـول ـصـحاح الثالـث عشـحبة األ سأتركك يف صُ 

ولتكتشف يـا عزيـزي  ،ق أك� يف معا� املحبةأهل كورنثوس لتتعمَّ  األويل إىل
  .ثم ارفع قلبك بصالة قصjة ،ليهإأي جانب من جوانب املحبة تفتقد 
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  منــا بــولس الرســول الثانيــة ألهــل كورنثــوس يرســم يف ختــام رســالة معلّ   

�ًא��'�Wلنــا خمــس وصــايا:
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يف  االنتصـارونالحـظ أن  ،مة لإلنسـان املـؤمنس ِسـاملقـدّ  يالفرح الروح  

لـذلك  ،التجربة ليس هو الخروج منها بل أن تسـتمر يف حالـة فـرح أثناءهـا
ه أيـن  كنـا لـذلك ـفـنحن يف يـد اللـَّ ،أو سـجنٍ  فلنفرح حتى لو كنا يف مرٍض 

  .)٤:  ٤ نسمع بولس الرسول يدعو للفرح حتى وهو يف السجن (يف

  

  البهجة: يعنكلمة الفرح ت
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 يالرسول أن نسعى ونعمل للنمـو يف طريـق الكـ ل الروحـ امنَّ يطلب 
ج من مرتبة إىل مرتبة أعىل منهـا حياة تقدم و¹و وتدرّ  يَ ية هفالحياة الروح
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ـــة  
2אC"وهكـــذا إىل مـــا ال نهاي
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ب لكـن علينـا أن رنا من كل جانــنحن يف عا� الضيقات والضيقات تحص  

  ا.ـاتنـقينا وسط ضيليعزّ  يّز ـدس املعـروح القـالء من الـنطلب االمت
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.. . يؤكد بـولس الرسـول عـىل أهميـة أن يكـون للكنيسـة الفكـر الواحـد  
هـذه الوحـدة يف املسـيح  .بينهم بانقساماتيسمحوا  ال وأن ،الهدف الواحد

  ق الفرح والك ل والتعزية الس وية.تحقِّ  يالت يَ يسوع ه
  

يف العقيـدة، واحـدة يف الفكـر والتعلـيم، و كنيسة واحدة يف اإلyـان  يَ ه  
  وواحدة يف الروحانية.

يف  نها كنيسة واحدة: هنا عىل األرض، وأيضاً يف الس ء يجتمع الكل معاً إ   
يكونون له شعباً (شـعباً واحـداً)،  .ه مع الناسـأورشليم الس ئية، مسكن اللَّ 

  ).٣ ـ ٢:  ٢١(رؤ إلهاً  لهم وهو يكون
  
٥����WمC(�א����L��� �

 ،ه معـهـن يعيش بالسالم يكون اللَّ ومَ  ... سوا حياتكم ألجل سالم الكلكّر   
ع بالسـالم معـه ومـع تـَّأن نتم يأحبنا ويشـته ،ه هو إله املحبة والسالمـفاللَّ 

  خوتنا.إ أنفسنا ومع 
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ق طبِّـكيف yكنك أن تُ  :ذاهأود أن أسألك عزيزي القارئ يف نهاية تأملنا   
رية واالجت عيـة ودائـرة ـسـاألُ وصية السـالم مـن خـالل دوائـر عالقاتـك 

  ؟العمل
 .ه السالم الحقيقيـارفع قلبك بصالة قصjة ليمنحك اللَّ 
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...  نسـتعد لهـا أود أن نتأمل هنا يا عزيزي عن معركتنا الروحيـة وكيـف  

�منا بولس الرسول: ولعلنا نبدأ بوصية معلّ G��
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ــا ننطلــق يف رحلــة نســتعد فيهــا باألســلحة الروحيــة الالزمــة    واآلن دعن
   .للمعركة
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وهنا يبدأ بولس الرسول وصيته بالحديث عن الثبات الـذي بدونـه يـرتك   
ر صـيداً سـهالً للعـدو الشـيطان. ثـم ـرب ويصيــاد ويهـاإلنسان ميدان الجه

ها الجنـدي كـأول اسـتعداد للـدخول يف املعركـة يذكر لنا املنطقة التي يشـدّ 
ال يخلـع لظهره وتساعده عـىل رسعـة الحركـة. والجنـدي  ةتعطي صالب فهيَ 

وهكذا املجاهد يف الجهاد الروحي يكون مستعداً كـل  ،عند النوم منطقته إالَّ
  حH، حتى املوت.


$�G"G<[�و�Qd�ً��d9��H�G �]<��Qo"���<لذلك كانت وصية ربنا يسوع املسيح   Gc�
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ىل الركبـة وتحمـي عبارة عن حراشيف معدنية ¡تد مـن العنـق إ الدرع:  
  ربات العدو.ـاملحارب من ض
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رنا الذي نلبسه كدرع يحمينـا مـن رضبـات ورمـاح بهو  ،أي املسيح الرب:  
  العدو وسهام

يحمي القلب الذي هو مركز العواطف واألحاسـيس واملشـاعر  درع الرب:  

��2C�F̂<�¦R°Uٍق�"ك  يقول الكتاب املقدس: QR9א�
��73�UQs،ن��{��G;

�(ج��� �·�

Q8א���.)٤��:٢٣م��(�" �
، = حياة الفضيلة واالستقامة التي ال يقدر أحـد أن يغلبهـا أيضاً درع الرب  
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+  َjروري ـبــارزة وهــذا الحــذاء ضــ كانــت النعــال العســكرية تحمــل مســام

ق الجبـال. بـل قـد أو أيضـاً لتسـلُّ  ،رعة الجري أو للوقاية مـن الزلـقـلس
  ف نتيجة املعركة عىل األحذية التي يلبسها الجنود.تتوقَّ 

  .جيل السالمإنذي نحن بتبين  يثj العدو الحرب ضدنا نح +
  ).ذهبي الفمال( "هـبليس نكون يف سالم مع اللَّ إ حH نكون يف حرب ضد "  
ر ـال يقتصـ يف رصاعـه املسـيحياإلنسـان نجيل السـالم أي أن إ استعداد ب  

   .ألماملم بد من التقدُّ  عىل الدفاع عن النفس فقط بل ال
ورها دالتـي بـ ،ةفرحـاملنجيـل هـو البشـارة اإل : نجيـل السـالمإ استعداد ب  

  .رينآلخَ للحمل خرب السالم  اً تحمل استعداد
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 عليـه يعطـي اإلنسـان واالسـتنادفمعرفـة اإلنجيـل ، )٣��:١٥	
  .سالماً 
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نعم يا عزيزي فوسط املحاربات الروحية ووسـط الجهـاد الروحـي yلـك   
yنعه من  ءلكن ال يش ،رـسالماً داخلياً أنه يحارب ضد قوى الش يملسيحا

لـوف حولـك أ قلبـك سـالماً و  مـأل"انجيل املصالحة والسالم للعـا� إ حمل 
  ."يخلصون
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  .رباتـيوضع أمام الجسد بكونه حاجز الوقاية من الض رس:ـُّ الت  
ـإلyان الـذي يعنـي االتكـال عـىل الالرتس هو ا   فالوقايـة الحقيقيـة  ه ..لـَّ

   ه.ـليست من عندي بل بالنظر كلية تجاه اللَّ 
  ��'�q��\"$א�	م.�����G�Oس$�Qs��"�s�)١٥��:١(.  

  
بـل  ،اً واحـد ر يا صديقي أن العدو ال يستخدم يف حربـه معنـا سـه ً تذكَّ  

  دة، فهو يحاربنا بخطايا متعددة.سهامه متعدِّ 
   

�WوK3وא��3ذ��אCIص����٤ �
  .ه (وكأنه yد يده لنا لنأخذ منه)ـمن يد اللَّ  خذوا:  
  رأس.ال ح يةغطاء من الحديد أو النحاس ل الخوذة:  
  ف.رُّ ـمركز التفكj واإلدراك والتص الرأس:  

  
مـه خوذة الخالص تعني هنا التفكj واالنشغال بخالص املسيح الـذي قدَّ   
  ع بالحياة األبدية.لننجو من الدينونة ونتمتَّ  لنا



ـ ٤٩ـ  

 ،بيقـH ه لنأخـذهـم من اللـَّرنا هنا أن الخالص مقدَّ س يذكّلبو  القديس وكأن  
 ،مستمرة ت يف املايض لكنه عمليةمَّ ـلخالص ليس عملية ته. فاـاللَّ  نه عطية منإ 

̂�
"� :معلمنا بولس لذلك يوصيناG��ET#2ٍ �<2א�º�]����)٢��:١٢(���"8ٍو(.  
ــا� يءوســيكمل خالصــنا يف املجــ   
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  .ه كسيفـس إىل كلمة اللَّ كثjاً ما يشj الكتاب املقدَّ   
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ــاإلنســان املســيحي ال يَ      عــن أن يقتــل بالوصــية كــل خطيــة تكمــن  لُّ ِك
  س بالكامل يف الرب.فكره أو أحاسيسه حتى يتقدَّ  يف قلبه أو

 ه، ولقد استطاعتـكهم بكلمة اللَّ ر نجاح أبطال اإلyان هو ¡سُّ ـس +

أن تقطع كل ألسنة البدع والهرطقات  كنيستنا االرثوذكسية بسيف الروح
  ور.ـصـالع مرّ  عىل

 استخدام ربنا يسوع املسيح لكل ت الكتـاب يف تجاربـه توضـيح كـاٍف  يف+ 
ن نفسه ~عرفة وفهـم الكلمـة حتـى يـدافع بهـا حصِّ إلنسان أن يُ لوحافز 

   .عن نفسه ضد هج ت العدو
مصـدر الـوحي ألن الـروح القـدس هـو  ،ه بسيف الروحـت كلمة اللَّ عيَ دُ 

  س وهو الناطق يف األنبياء.اإللهي واإللهام يف الكتاب املقدَّ 
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لهية ال نستطيع أن ننعم بها إيف الحقيقة عطية  األسلحة السابقة هيَ  كل  
بلـيس مـة إل قاوِ بدون الصالة، فالصالة تفتح الباب الذي به ننـال األسـلحة املُ 

    .ياً"س كل قطعة ُمصلِّ بَ لْ ايقول: "بولس الرسول القديس كأن  ه.لِ وكل حيَ 
ــة ويســلِّ اواآلن  ــك هــذه العطي ــب صــالتك إىل مســيحك ليعطي حك كت

  بسالحه الكامل.
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يف هذا املثل يا عزيزي أوضح لنا السيد املسـيح كيـف سـيعطي الفرصـة   
رة وحـب مـع شخصـه ـشـيف عِ  يـدخل رص لـ¥إنسان مهـ  فاتتـه الُفـلكل 



ـ ٥٣ـ  

 ،بالـدخول إىل األبديـة السـعيدة وأنه يف اليوم األخj سيكافئ الكل ،القدوس
  ثل هم:وأبطال هذا املَ 

  هو ربنا يسوع املسيح له كل املجد. رب البيت: �
ة شخصية حقيقية مع الـرب رة حيَّ ـشهم كل من يدخل يف عِ  علة:الفَ  �

 يسوع.

 

ه يف دعـوة (اختيـار) ـثل هو برهان مبادرة اللـَّوالحدث الرئييس يف هذا املَ  +
ر النهـار أي وأن الفرصة متاحـة للجميـع إىل آِخـ ،دامهبنائه وأحبائه وخُ أ 

حيـث يخـرج يف السـاعات الخمـس حسـب  ،ر الزمـانر العمر أو آِخـآخِ 
 الرتتيب اليهودي.

   .باكر ـ١
  .الثالثة ـ ٢
  .السادسة ـ ٣
  .التاسعة ـ ٤
  ة.ر ـعش ةالحادي ـ ٥
  

  :يرح هذه السواعـوقد تبارى اآلباء يف ش
  ز إىل مراحل عمر اإلنسان عرب كل حياته:ن قال أنها ترم) منهم مَ ١(  

  تشj إىل الطفولة. باكر: +
  تشj إىل الصبوة. الثالثة: +
  تشj إىل الشباب. السادسة: +
  (النضج). إىل الرجولة التاسعة: تش� +
  تشj إىل الشيخوخة. :ةعرش  ةالحادي +
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مـر رة مشـتاقاً أن يكـون كـل العه منـذ طفولتنـا املبّكــهكذا يدعونا اللـَّ  
فإنه ال ييأس منا قط مـا دام الوقـت  ،يدعونا ويظل ،ساً لحساب ملكوتهمكرَّ 

  ى اليوم.دعَ يُ 
السـاعة  يف عـواإذا قـال الـذين دُ " :غسطينوسأُ لكن، وك  يقول القديس   

الساعة السادسة  يف عوادُ أو الذين  ،الثالثة سنذهب الساعة السادسة للعمل
  قالوا سنذهب التاسعة.
  ب أنفسنا أك� م  يلزم؟ملاذا نذهب ونتع

ن كنتم ستعيشون حتـى تكـربوا يف السـن أم إ أال يجاوبهم: هل تعرفون 
  ال؟!
  ."فإن الذي دعاك يؤكد لك املكافأة، لكن األيام غj مؤكدة ،ال تؤجل إذاً 
  

رمـوز لعصـور تعامـل  ) هناك آباء آخرون اعتربوا هذه السواعي هيَ ٢(  
ة لإلنسانية عرب التاريخ كلـه مـن جيـل إىل �ثابة دعو  ر، فهيَ ـه مع البشـاللَّ 

  جيل ومن ساعة إىل أخرى.
  

  دعا آدم يف الخليقة: :يف باكر
رية عنـدما بـدأ التـاريخ اإلنسـا� ـلقد نزل إلينـا يف الصـباح البـاكر للبشـ  

طه عىل حيوانات الربية وطيـور بخلقة آدم الذي أقامه يف جنة عدن وسلّ 
ه أن يعمـل عـىل الـدوام صـورته وكـان يأمـل فيـ ،مك البحـرالس ء وَسـ

  ومثاله.
  ويف الثالثة دعا نوح بعد الطوفان: +

 ،يف كرمـه ةرية من جديد نزل الرب يطلب له فعلـعندما بدأ تاريخ البش  
  ومقي ً ميثاقاً مع نوح ونسله من بعده.
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  ويف السادسة دعا إبراهيم للخروج معه:  +
رية وأعطـاهم ـع البشـويف ذلك الوقت أيضاً قطع الرب عهـداً جديـداً مـ  

  الختان عالمة العهد.
  ويف التاسعة دعا موىس وأعطاه الناموس:

مت النـاموس املكتـوب رية عندما تسلّ ـمرحلة أخرى يف تاريخ البش وهيَ   
وطلب الـرب فعلـة لـه هـم  ،ه عىل جبل سيناء بواسطة موىسـبإصبع اللّ 

  أنبياء العهد القديم الذي يعملون لحساب ملكوته.
  ظهر لنا ليدعونا نحن املسيحي@: ةر ـية عشويف الحاد

يف ملء الزمان نزل الرب متجسداً ل¥ يدعونا نحن الذين كنا طول النهار   
� يسـتأجرها  ،ه كل أيامهاـنا من األمم التي � تكن تعرف اللَّ الH، ضمّ بطَّ 

اإللهي لتعمل بروحه القدوس لحسـاب ملكوتـه  هأحد ودخل بها إىل كرم
  الس وي.

  
وحـواس اإلنسـان  ،آباء آخرون ربطوا ما ب@ هذه السواعي الخمس )٣(  

  الخمس. 
ه لنـا مـن خـالل ـنها ¡ثل أيضـاً دعـوة اللـَّ"إ  :وريجانوسأ ة مفيقول العالَّ   

  ."الحواس الخمس ل¥ ما يدخل إىل قلبنا ويقيم مملكته فينا
  

  مس:باكر �ثل حاسة اللَّ 
�ر الشجرة وال yساه لـئال yوتـا  ه آدم وحواء أال يأكال منـفقد أوىص اللَّ   

دب ثـوب السـيد املسـيح وقد ملست املـرأة نازفـة الـدم ُهـ .)٣:  ٣ (تك
3
����Q" :املسـيح إذ يقول السيد ،فيتفشُ ����P
��O�

��،وא9�{
̂���V�7�G�
��ن���
�238ً��#��3�$� ��"
̂V"�2�)�٨��:٤٦.(  
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ص نازفـة فإن األمم يف شـخ ،فإن كانت حواء قد فقدت امللكوت باللمس  
  مس.عت بامللكوت خالل اللَّ ¡تَّ 

  
  الساعة الثالثة �ثل حاسة الشم: 


�ه بعد تجديد الخليقة بالطوفان ـم نوح ذبيحة شكر للَّ فإنه إذ قدَّ ����"�]

(א*���א��Wrא�$�$̂l
�"��s�)٨��:٢١(. 

ذا الـذي هـ" ه رائحة الرضا خـالل ذبيحـة املسـيح عنـاـم اللَّ هكذا يتنسَّ 
أبـوه  هُ مَّ تَ ذبيحة مقبولة عىل الصليب عن خالص جنسنا فاشْ أصعد ذاته 

  (ثيؤطوكية األحد). "ةثالجلجالح وقت املساء عىل الصَّ 
  

  ق:الساعة السادسة �ثل حاسة التذوّ 
رية بإبراهيم أب اآلباء الذي أضاف ـإذ تبدأ الرحلة الثالثة يف تاريخ البش

  لتذوق.ن عىل مائدته فصار رمزاً لتقديس حاسة اـْ يمالكَ
  

  لساعة التاسعة �ثل حاسة السمع: ا
إذ أن املرحلة الرابعة يشار إليها ~وىس النبي الذي صعد إىل جبل سـيناء   

  .هـليستلم الناموس وسمع لصوت اللَّ 
  

 :ه متجسـداً ـرية اللَّــر حيث رأت البشـلحاسة البص فهيَ  ةر ـأما الحادية عش
"�'�)

�	�[�
��2
�"�)١�2'١��:١(.   
ه الداخيل وهو يفوق الحواس إ¹ا ينطلق فينـا لنعمـل ـملكوت اللَّ هكذا   

  .لحسابه خالل تقديس حواسنا بالروح القدس
 



ـ ٥٧ـ  

  ل:ـخا�ة املث
  الثا� حيث املحاسبة. يءإنه نهاية العمر أو لحظة املج كان املساء: 
َّ ـل +
  .نعمة ه هيَ ـمكافأة اللَّ  األجرة: +
  

ــد علَّ    ــيحلق ــيد املس ــا الس 
X: من
� "�C]G�
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  .رتأخِّ ر مع املكِّ بَ لذلك يتساوى املُ 
فكان ينبغي عـىل  ،أمعنا النظر يف هذا املثل أدركنا أنه مثل جميل جداً  اإذ +

احاً أن يعتـربوا خـدمتهم امتيـازاً روا يف الساعة السادسة صبالذين استؤجِ 
  عظي ً لهم إذ خدموا سيداً رائعاً اليوم كله.

  
وكـأن  ،الـدينار يحمـل صـورة امللـك دينار: ق عليها هيَ فَ تَّ كانت األجرة املُ  +


�� :السيد املسيح يعدنا أنه عندما نتعب معه سنأخذ صورتهQ7u 2ن�
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ع بها يف األبديـة وسـيأخذها الجميـع حقـاً يف السـ ء هذه الصورة سنتمتَّ  +
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هو الحياة األبدية والصـورة اإللهيـة  ،واحد لكننا سنشرتك جميعاً يف دينارٍ   

  التي سنكون عليها.
  

 نيرـوالعشـصالة قصjة مع املزمور التاسـع رفع قلبك بـواآلن سأتركك لت  
  .من مزامj الساعة الثالثة
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 ،)١٠ � يف (عطـالن العـايربهن سلي ن الحكيم يف سـفر الجامعـة عـىل بُ   
  .العدد السابق لهذه اآلية

يف حياتنـا ويف جهادنـا  .طاع يف أع لنا ..ستَ املُ  ريدعونا سلي ن للجهاد قد  
  فبعد املوت ال عمل وال جهاد، لن توجد فرصة أخرى. ،الروحي

ه ـيجب أن نرتك النتيجة يف يد اللـَّ ءما نفعل كل يش هنا ينصحنا أننا بعد  
 Hاً مــا تكــون نتيجــة أع لنــا عكــس دون أن نكــون واثقــjيف النجــاح. فكثــ  

  ع.ما نتوقّ 
  

لكن  ،والثقة يف أن ما يسمح به هو للخj ،هـكال عىل اللَّ التِّ لوهذه دعوة   
  عن الجهاد. علينا أن نجاهد وال نكّف 

  
١����S�FV���Y����'(�אW� �

ــذي يكســب الســباقاإل    ــف القــدم هــو ال   ولكــن  ،نســان يظــن أن خفي
لـه أو قـد فقد يحدث له حادث يعطِّ  ،ي ليس للخفيف دا�اً رغم ذلك فالسع

هـو أبطـأ  نْ يكون شديد الثقة بنفسه فيتهـاون يف السـعي إىل أن يسـبقه َمـ
  منه.
رعة إذ كـان ـائيل الذي اشتهر بالسسيذكر لنا سفر صموئيل الثا� قصة ع  

ك يف واشـرت  ،وكـان أحـد األبطـال يف جـيش داود ،رِّ ـَ كظبي الب Hْ لَ جْ خفيف الرِّ 
بنـj هـو أ إال أن  ،ائيل قتل أبنـjسوأراد ع ،معركة جبعون حيث الحق عدوه
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ـائيل سـع َل َكـاتَّ  ).٢٣ـ  ١٢:  ٢صم ٢( الذي قتله ه ورسعتـه، يْـة رجلَ عـىل خفَّ
  ة خربته يف الحرب بالنسبة لخصمه.لكنه تجاهل قلَّ 

  

�VאG'"�>5 :شـعياء النبـيإ فيقـول  ،هـلH عـىل اللـَّكِ تَّ ا بالنسبة للمُ أمَّ  +o���
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  ).٩��:٢٤>١�2(�"2א���<���V��Q&2א���א(><" .يجب علينا أن نسعى ونركض +
ه الـذي ـبه إىل اللـَّنِسـيُ يجـب أن  ،نال اإلنسان نجاحـاً يف ركوضـه لكن إنْ  +

ل حَمـه مـا � نُ ـال نقدر أن نجري يف طريق اللَّ "ة جسده ال إىل خفَّ  ،أعانه
  .)ذهبي الفمال( "عىل أجنحة الروح
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عندما  ،لزَّ انهزم جيش فرعون وكل مركباته وجنوده أمام بني إرسائيل العُ   
  وغرقوا يف البحر األحمر.  ،عنهم حارب الربُّ 
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  .من عند الرب وليس بالقوة رة يف الحرب هيَ ـصفالنُّ   
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ــاس    ــن ذوي العقــول املُ أ يظــن الن ــاس حصــوالً عــىل فكِّ رة هــم أكــ� الن

تفـتح يـديك فتشـبع كـل حـي يف  ..ا هو الحال دا�اً.لكن ليس هذ ،املاديات
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   Hُيف نجـاح . حينـهوأنـت تعطـيهم طعـامهم يف  ،ى الكل إياك ترتّجـأع ..

ه ـبـل بعنايـة اللـَّ ،ريةـاإلنسان يف حياته العملية ال ينال خبزه بحكمته البشـ
  سنة. ٤٠ن طيلة املَ بأشبع شعبه  ،ة سيناءيف بريَّ  .به
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بل عـىل بركـة  ،ع به اإلنسان من غنى ال يستند عىل فهمه الخاصما يتمتَّ   
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 ،هِمـلْ تـه وعِ فعمة يف أعـH النـاس ال يرجـع إىل معر ما يناله اإلنسان من ن  
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ه نعمـة خاصـة للتالميـذ الـذين كـان معظمهـم مـن صـيادي ـأعطى اللـَّ  
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  ألنه الوقت والعرض يالقيانهم كافة:

  هو وقت العمل، والعمل ال ينجح إال يف وقته املناسب. الوقت:  
  مستعداً له. كوني وال ،هو ما ال ينتظره اإلنسان العرض:  

  
ه ـخاضـعة إلرادة اللـَّ إ¹ا هـيَ  ،منا سلي ن أن طرقنا ليست يف أيدينايعلِّ   

ت األمور أنها عرضية إال أنها يف الواقع مبنية عىل دَ فإن بَ  ،وعنايته الفائقة
  . عنه  بالوقت والعرضعربَّ  نيْ ذَ لال ،السابق هِ مِ لْ ه وعِ ـمشورة اللَّ 


��. هـمنا أن طرقنا كلها خاضعة إلرادة اللَّ العناية اإللهية تعلّ   ��"��wن�
����
V�©ن����p��'�";2א�o# ))N�١٠��:٢٣(.   

صحيح أنـه يجـب علينـا أن نسـتخدم  خالصنا. يهيئ طريقنا ألنه هو إله  
كـل عليهـا بـل الوسائط التي توصلنا ألغراضنا لكـن يجـب علينـا أن ال نتَّ 

  ه.ـنعتمد عىل اللَّ 
  

ولـيس  ،راعه ضد الخطيةـه يف جهاده الروحي وصـاملؤمن يعتمد عىل اللَّ   
 ه وعنايتـهـويف جهاده يف العـا� يعتمـد عـىل حكمـة اللـَّ ،ته وبرهعىل قوَّ 

ه بوأي نجاح روحي أو مادي ال ينس ،وليس عىل قوته الشخصية وحكمته
  ه.ـبل لنعمة اللَّ  ،هو إلمكانياته
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كل النجاحـات التـي  ه فيها عىلـواآلن ارفع قلبك بصالة قصjة تشكر اللَّ   
¡تـد إليـه  اطلب منه املعونة وعمل النعمة يف كل مـاُ و  .قهايساعدك يف تحق

  .يدك
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  هذا النشيد هو ترنيمة حب عن لسان الحبيب:
الـذي "و "والحبيب هو ربنا يسوع املسيح "الذي أحبني وبذل نفسه عني +

  ."أحبنا إىل املنتهى
سة، أو هو كل واحـد منـا يف كـل زمـان هو كنيسته املقدَّ  والكرم املحبوب +

  ومكان.
  ه مثل:يْ س بعهدَ ويأ� لقب الكرمة مرات عديدة يف الكتاب املقدَّ  +

  � $<"
�ً�Qd��$Z �H 7ْ��.��ً���tو�|$دQv�$���c.�%�>3�tY���� ٨٠��:٨( !�"א��
٩.(  
  "


W�v



���8א5<���2א��$�7 �

�:���$



��א�

��Wr�


Gc)�9��.��d


c��F


<����


Q���ٍ"�� �


��٢٧��:٢(Nش�
٣.(� �
ث عـن الكرمـة الحقيقيـة وعـن الكرمـة يد كثjاً ما يتحدَّ دويف العهد الج  

  امH.والكرَّ 
  
  .أكمة = صخور مرتفعة عىل أكمة خصبة: +

  .الكنيسة مبنية عىل املسيح "صخر الدهور"ف  
  .والكنيسة مرتفعة أي س وية "ننئ مشتاقH لوطننا الس وي"  
  ة خصبة أي مثمرة بعمل نعمة الروح القدس.أكمّ   
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  التنقيب هو التفليح بنزع الشوك والحسك واألعشاب الغريبة ثم حرقها. +
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ح بـأن يوضـع كرمه املحبوب نزع عنه الشوك، سمَ  َب قَ الرب الحبيب إذ نَ   

ثـم  ،سة يف إكليل ليحمل عني أجـرة الخطيـةهذا الشوك عىل رأسه املقدَّ 
  ".؟ين شوكتك يا موتأ ""شوكة" املوت بقيامته  رَ ـسَ كَ
 :ثل الزارع يقول ربنا يسوع عن البذار التي وقعت يف أرض بها شوكيف مَ   

ويف تفسـjه للمثـل  "،هذه األرض بثمـر ن الشوك خنق الزرع فلم تأِت "إ 
  ".ىنَ ن الشوك هو هموم هذا العا� وغرور الغِ "إ  :قال

ه مـن ـاللـَّ تفليح الداخل= محاسبة النفس لنزع األشواك التي ¡نع كلمة  
  أن تثمر يف حيا�.
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ــيف القديم طرد اللَّ     يهم مـنه األمـم مـن أمـام شـعبه بنـي إرسائيـل لينقِّ
  عبدها األمم).تالعبادة الوثنية (األحجار التي 
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ثل الزارع أنها ليس لهـا عمـق أي ه إىل األرض الحجرية يف مَ ـوقد أشار اللَّ   

  بثمر. سطحية لذلك � تأِت 
الحجــارة، فيهــا دعــوة للــدخول إىل العمــق يف الحيــاة مــن األرض  ةيــتنق +

  الروحية.
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  .اسم وادي فيه أفضل أنواع الكروم :سورق  
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 ،صـورة سـلطانك يَّ ـوكتبـت فـ ،نت الذي جبلتني ووضعت يـدك عـيلَّ "أ   
وأعطيتنـي  ،موفتحـت يل الفـردوس ألتـنعَّ  ،طـقموهبة النُّ  يَّ ـفووضعت 

أنـت الـذي  ،ي بكـل األدويـة املؤديـة إىل الحيـاةِنـتَ طْ ربَّ  ...لم معرفتـكعِ 
أنـت  ،أعطيتنـي النـاموس عونـاً  ،األنبياء من أجيل أنا املـريضيل أرسلت 

  (القداس الغريغوري)    ."ا خالفت ناموسكالذي خدمت يل الخالص ملَّ 
  
٤�����2����$���HTو�A�W>� �

الربج ليسكن فيه صاحب الكرم أو الرقيب لحراسـة الكـرم مـن هجـ ت   
  رسة.ـاللصوص أو الحيوانات املفت

  ه.ـط كرمـم وسـه الدائـ= وجود اللَّ  الربج  
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  .= الرؤية املستقبلية عدرج (مرتفع) للرؤية عن بُ ـأيضاً الب  
  .يف العهد القديم: أعطيتني األنبياء عوناً   
�.)٣��:١٣(���"אم�W�� �>3�2%�� ��N��Gو��X ��%�2و(א����G��Q"العهد الجديد:  يف   �
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م الفـرح ر العنب، لعمـل خمـر الحـب اإللهـي الـذي يقـدّ ـلعص رةـاملعص +

الذي اجتـاز  ليب ربنا يسوع املسيحز لصترمُ . فخارستيا الروحي = رس اإل 
  ح قلب كل مؤمن.فرِ يُ  بٍّ حُ  م دمه املبذول خمرَ وقدَّ  ،رة وحدهـاملعص

رار آالم املسـيح تبـدو ـرة ألن أسـحفر معص" :مربوسيوسأ يقول القديس   
كالخمر الجديدة، وقد ظـن الجميـع أن التالميـذ سـكارى حـH نـالوا الـروح 

  ."من الثمر الداخيلرة ل¥ يسكب ـالقدس، حفر حوض معص
ه أن يصـنع الكـرم عنبـاً ـسف: انتظر اللَّ أ رم لصاحبه ... بكل م الكَ ماذا قدَّ   

  :ه ينتظر بكل أناةـاللَّ  .فصنع عنباً رديئاً 
  .  م له حباً مقابل محبتهينتظر أن نقدّ       

  .مقابل غفرانه ةم له توبينتظر أن نقدّ                   
  .نصنع أ�اراً تليق بالتوبة ينتظر أن                  
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  .إلجابةاه باب الحوار ... منتظراً ـيفتح اللَّ   
(لـنحكم  ه يكشف لكل منا خطأه ويرتك لنا الحكـمـطريقة اللَّ  هذه هيَ   

  .أن يحكم علينا)عىل أنفسنا قبل 
  :الثالث هسأتركك االن مع كل
ت قداسة البابا شنود
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  هذه الكرمة يا موالي من غرس يمينك
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طول أناتـه  ه فيها عىلـواآلن يا عزيزي ارفع قلبك بصالة قصjة تشكر اللَّ   

  .لبهقة ّر ـأن تكون أع لك ملس :د أمامه بعهود جديدةوتتعهَّ  ،عليك
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  م ســـلي ن الحكـــيم مجموعـــة ) يقـــدّ ٧صـــحاح (يف ســـفر الجامعـــة األ   
ن عـىل األمـور األفضـل رهِ ـبَـوالتي تُ  ،من" "خ�ٌ من األمثال تدور حول عبارة 

   الحياة.يف "better"واألك� خjاً ونفعاً 
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هن كـذلك يـوم املـ ت خـj مـن يـوم أي ك  أن الصيت خـj مـن الـدُّ   

  الوالدة.
  .اقتناء اسم أو سمعة طيبة الصيت:  
  .وهو يشj إىل الخjات الزمنية ،الطيب الثمH هن:الدُّ   

  
   ،يعة الطيبـة لهـا تـأثj ورائحـة أبقـى مـن رائحـة الـدهن الخـارجالسم  

يـوم مـن وعىل هذا األسـاس يكـون يـوم املـ ت خـj  ،ألنها تبقى بعده
  .الوالدة
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والجامعة هنا ال يقارن امليالد، وال يقصد أن يقول أن األفضل لإلنسـان أن   
رن بـH نه يقـاإ  ،بد أن يولد yوت ال ألنه ببساطة ل¥ ،yوت عن أن يولد

واليـوم  ،اليوم الذي تبدأ فيه الحياة :نسانيةيومH متميزين يف التجربة اإل 
الذي فيه تنتهي، واليوم الثا� يوم امل ت هو اليـوم الـذي يكشـف مـاذا 

  فعلنا يف حياتنا بH امليالد واملوت؟
ه وتاجرنا بهـا وربحنـا هنـا يكـون يـوم ـفإذا كنا استثمرنا أيامنا بنعمة اللَّ   

  أبقى لنا من الحياة نفسها. ت يوم السمعة الطيبة التي هيَ امل 
وقد أشار ربنا يسوع املسيح إىل هذا املعنى عندما قال عـن املـرأة التـي   


��'�G" :سكبت الطيب عىل رأسـه�u9��$
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 هـذا هـو الصـيت ).١٤��:٩$�( 

  الذي نقتنيه حH نسكب حياتنا مبذولة كقارورة طيب كثj الثمن.
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F̂���"}ن� :ح سلي ن هذا املثـل بقولـهويوضِّ   <��
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موضـع يحثنـا الجامعـة عـىل ر مـن ـيف أكثـ .)�٧��:٢("

رورة التوبـة ـث عـن ضـحـدِّ تالفرح ونزع الغـم عـن القلـب، أمـا هنـا في
  بدية.أل لواالستعداد 

  .رين أحزانهممشاركة اآلخَ  بيت النوح =  
ات هذا العا� واالهت م بأمور رَّ ـحيث مباهج ومس بيت الوليمة =  

  جسدية.
  

ألننـا ال نعلـم متـى  هـيف بيت النوح تـذكر املـوت ورضورة االسـتعداد لـ  
.Hنلحق بأحبائنا املنتقل  
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ر مـدة ـَصـذ نـدرك قِ إ ر املوت يسندنا أيضاً يف جهادنا الروحـي إدراكنا تذكُّ +
  م.ـد يف الوالئـرف الزائـدالً من التـغربتنا فنلتزم بالسلوك الحكيم ب

  ".... يـفتوÅ يا نفس ،يف املالهي يستوجب الدينونة يضنقَ املُ  عمرألن ال"  
  


א�!ن�#" وتكملة لنفس الفكرة يقول سلي ن:     O$� 
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وحـزن االبـن الـذي جـرح  ،نسان عىل خطايـاههو حزن اإل هنا واملقصود   
نشـئ خالصـاً بـال ه يُ ـبيه الس وي، الحزن الذي بحسب مشيئة اللَّ أ قلب 

دخـل قاليتـك : انا القديسH هذه النصـيحةئباآ  سj لذلك نجد يف ندامة.
  .عىل خطاياك = التوبة داخل مخدع الصالة وابكِ 
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اإلصـغاء  ةب عىل حكمـتم بخالص نفسه يجب عليه أن يتدرَّ هنسان املاإل   

بغناء  رُّ ـَ سوال يُ  ،ويخضع برىض لتأديباته ،نتهار الحكيم رغم أملهم من اوالتعلُّ 
ا "الجامعة" بصوت شوك ههشبِّ قهم له بكل ت معسولة التي يُ هال، أي ¡لُّ الجُ 


;��" ص منـهر رمـاداً نـتخلَّ ولكنه يصj يف اآلخِ  ،يحرتق يف قدر يصدر قرقعة�{
�).�٧��:٦"�(�"�ل��א£<�s<���(�%�?א��l°��א��t2Z<�¥2��dא��� �
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النبي لـداود النتهار الحكيم، يف انتهار ناثان  ) ¹وذج١٥ -١: ١٢صم  ٢يف ( +

لحكمة االصـغاء واالتضـاع والتجـاوب عنـدما قـال  نتيجة خطيته و¹وذج
فقال له ناثان "الـرب أيضـاً قـد نقـل  ،داود لناثان قد "أخطأت إىل الرب"

  .عنك خطيتك ال ¡وت"
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لجهـال إىل سـطحية وتفاهـة األثـر ملـديح ويشj غنـاء الجهـال وضـحك ا  
فغناء وضـحك أو مـديح الجهـال رسيـع  ،الجهال باملقارنة بانتهار الحكيم

أما انتهار الحكيم ففيـه التوجيـه  ،االشتعال مرتفع الصوت رسيع الخمود
  صالح األمH لكل من له أذن للسمع.ص واإل خلِ املُ 
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ر ـقف عند جهادنا يف املايض وال نيأس لعجزنا يف الحاضـال ن .)١٣��:١٣ 

دمنـا بـH  رة مـاـصـواثقH أنـه يهبنـا النُّ  ،هـلكن يلزمنا أن نعتمد عىل اللَّ 
  كل عليه.نتَّ و يديه 

  
  اذج:ـمـة ندَّ ـس يضع أمامنا عِ والكتاب املقدّ 

  .رـيق بدأ كعبد وانتهى حاك ً والرجل الثا� يف مصيوسف الصدّ  ـ١
ه ـمـا دعـاه اللـَّ بدى موىس النبي كأنه فاشـل يف خدمتـه حتـى بعـدلقد  ـ٢

  ق نجاحاً غj متوقع.لكنه يف النهاية حقَّ  ،وأرسله إىل فرعون
  منا مـارمرقس تـرك الخدمـة مـع بـولس الرسـول ورجـع إىل أورشـليم معلِّ  ـ٣

  مر جداً.ـلكنه عاد فكرز يف بالد كثjة وأث ،)١٣:  ١٣ عأ (
لـوا س الرسول حزنه عىل الـذين بـدأوا بـالروح وكمَّ عىل العكس يعلن بول ـ٤

  بالجسد.
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وهـذا  ،أحياناً الخمر الجيـدة إىل النهايـة يبقه يف قيادته للظروف يُ ـإن اللَّ  +
  يحتاج إىل الصرب الناتج عن اإلyان والرجاء.

  نظروا إىل نهاية سjتهم فتمثلوا بإyانهم.ا +
  
٥

�"W$2ل�א�|O�#�yو�W����H 

$�א�W$y�٧��:٨("��"و(.� �

نسان املسيحي بالصرب اإل  .وكأن طول الروح أو طول األناة يرتبط باالتضاع  

��">�Fيرى أن �������j{א���
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   الروح.ا عدم الصرب فيقود الجاهل إىل تكربُّ أمَّ 
  

  ة خاصة تنشـأ عـن اتسـاع وهو قوَّ  ،الصرب (طول األناة) هو والد التعزية"  
  القلب عىل الدوام، من الصعب أن يجد اإلنسـان تلـك القـوة يف ضـيقاته 

ه، هــذه العطيـة ينالهــا بصـلواته املســتمرة الجــادة ـمـن اللَّــ عــطَ مـا � يُ 
  )سحق الرسيا�إمار (.     "وسكب الدموع

  
  سب.ه يف الوقت املناـل اللَّ ن تنتظر أن يتدخَّ أ طول الروح يعني الصرب و  +
ع طول األناة هو ضبط النفس الذي yنـع اإلنسـان املسـيحي مـن االنـدفا  +

  .قاٍس  ~شاعره الطبيعية إىل كالمٍ 
  

ات داخلـه وال يسـتطيع أن يحتمـل  الـذَّ كُرب تَ  ،اإلنسان الذي ال ينكر ذاته  
  .اً أحد
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 ،سـت قلبـك... ما هو أك� التـأمالت التـي مل يف تأمالتنا الخمسة السابقة  
  .صالة قصjةهنا مع  اابتهد كتعِ أ 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................................  
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للـرب يف كـل األدب  ةيرى البعض أن هذا املزمور ليس له مثيـل كتسـبح  
يف العـا� ... فهـو قصـيدة شـعرية غايـة يف اإلبـداع مشـحونة ~شـاعر الذي 

ص حياتنـا ه، تُخــإyانية ملتهبة، وتكشف عن قلب يتالمس مـع مـراحم اللـَّ
 .يالزمنية ومصjنا األبد

ه. مقدماً حجـج خاصـة ـيدعونا هذا املزمور إىل تقديم ذبيحة التسبيح للَّ   
وبعضها خاصـة ~عـامالت  ،داود نفسه بعضها من خربة ،تدفعنا إىل التسبيح

  ه مع شعبه.ـاللَّ 
ليـه ... لكـن إه ـيصعب عىل اإلنسان أن يقدم قا�ـة بكـل إحسـانات اللـَّ  
رها علينـا تـذكُّ َب َجـم لنا معلمنا داود يف هـذا املزمـور خمسـة أشـياء وَ يقدِّ 

  وعدم نسيانها:
  
@7����(F���Q��($��aא����و����$(��U@>KKK� �

  .جميع ذنوبكِ  رُ غفِ يَ  يالذ+ 
 .كِ اِض كل أمَر  ييشف يالذ+ 

 .فرة حياتكِ من الحُ  يفديَ  يالذ+ 

 .حمة والرأفةبالرَّ  كِ لُ كلِّ يُ  يالذ+ 

دجت. فيكِ مَر شبع بالخj عُ يُ  يالذ+   .كِ ر شبابُ ـسمثل النِّ  دَّ

  ).٥ـ  ٢:  ١٠٣(مز 
  
  ك:ذنوبِ  يغفر جميعَ  يالذـ ١

  ..ة الخطايا ~غفر  ه الخاليصـيبدأ عمل اللَّ   
ه ـولكن اللِّ ، ، ألن أجرة الخطية موتأنا خاطئ وال أستحق سوى العقوبة  

  .حساناته يغفر جميع ذنوÅإ يف عظيم 
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بـن بالصـليب ، إذ مـات اال يد دفع أجرة الخطية ونال عقابها بـدالً منـقل  
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�"قط بل أيضـاً ينسـاها لنـا يغفر ف وال  �{
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  :... أجيبك؟كيف أنال الغفران :أتتساءل اآلن

ر لنا الخطايـا السـابقة غفَ وتُ  ،د من جديدبها نولَ  يسة التباملعمودية املقدَّ + 
  .ة)ة الجديّ الخطيَّ ومنها: (


_�Oאن�"N. واالعرتافبالتوبة +  ��2�C����'�oº���C~���Oدل�
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 جميع أمراضك: ييشف يالذـ ٢

  ."هاألجسادنا عافِ  يها والتشفِ اأمراض نفوسنا ": املرىض ةيف أوشي نصّيل + 
ا يسوع املسيح بH املغفرة والشـفاء، يف معجزة شفاء املفلوج نالحظ ربط ربن+ 

  ."وא ����¥F��$'$c�́�אو�[�3<" ثم "#k8)2R¢ �Qs��¥�'�o"عندما قال له: 
  


$'�OÃ"منا يعقوب الرسـول يقـول: لذلك نجد معلّ    ���O�
9���>��
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 بلـيُس إ علـيهم  ِط لِّ سَ تَ جميع املُ  ينا يسوع يجول يصنع خjاً ويشفكان ربُّ   
مثــل ، )١١:  ٩(لــو "وجميــع املحتــاجH إىل الشــفاء شــفاهم"  ).٣٨:  ١٠(أع 

"لـو  :املرأة نازفة الـدم قالـت...  ة سمعان، املرأة املنحنيةشفاء األبرص وح 
 دَ وعَ  ي، وهذا هو الوعد الذةمست بتلك اللَّ يَ فِ وشُ  ،دب ثوبه"ولو هُ  سسُت مَ 


Wr��C�j"����א�$� :به منذ القديم
Qs" )�$#١٥��:٢٦(.  
  
  من الحفرة حياتك: ييفد يالذــ ٢

  .م نفسه فداًء عنا"قدَّ  ي"الذ يالفاد ... ييفد
  أضعاف. ةى سبعحمَّ فرة أتون النار املُ الفتية الثالثة من حُ  ىنجّ  يه الذـاللَّ  +
  ب األسود الجائعة.دانيال من حفرة جُ  ىنجّ  يه هو الذـاللَّ  +
  خوته.إ حيث رماه  يوسف من البرئ ىنجّ  يوهو الذ +
 ييف الخطيـة مـن الحفـرة التـ ْت كَ مِسـأُ  ياملرأة التـ ىنجّ  يوهو أيضاً الذ +

 ياة جديدة.جم فيها وأعطاها حكانت سرتُ 

 نـه:أ  ما قيل عنه واألعجب أنه أخرج لعازر من القرب بعد أربعة أيام بعد  
"Q3���������H�"2')�١١:�٣٩(. 
بعـدما ف .يانا مـن املـوت األبـدواألك� عجباً أنه بقيامته من األموات، نجّ   
الفساد يف طبيعتنا بسبب الخطية أعطانا أن يلبس جسدنا الفاسد عـدم  حّل 

  الجحيم. ـ ةِ فَر حُ  ـإىل  االنحدارانا من ونجّ  ،عدم موت واملائت ،فساد
  
 .حمة والرأفةبالرَّ  كِ لُ كلِّ يُ  يالذـ ٣

�.)١٠٣�:�٨ !�(�"��Q́و�yو>��uא�$�|�F'2א�$�W،�و Oو(��[Wr��)�9Oא�$�"+� �
�+"��{�Fu �;ع�R�)א����א��Q32ق�א}(ض�C�t2'�2אG�´)����
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7��;;"�
)�! ١٠٣��:١١(. 
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، إ¹ـا مـن أجـل حنـو سـتحقاقكِ اهبك تاجاً، ليس من أجـل يَ  نه يا نفيسإ   
 رأفته.


WF<��G'�H"�من أجله نجاهد روحياً  يكليل الذهذا اإل    ��'��
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�" :ب منـا األمانـة حتـى املـوتكليل يتطلّ وهذا اإل   ><���t2
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دـجت. فيكِ َر ـمـشبع بالخ� عُ يُ  يالذ ـ٤  .كِ ـر شبابُ ـسل النِّ ـثم دَّ

أعطى شـعبه  أنعم بها علينا صانع الخjات الرحوم، يما أك� الخjات الت  
بخمسـة  ٥٠٠٠ سـنة يف الربيـة، أشـبع الــ ٤٠قدyاً املـن والسـلوى، وعـالهم 

 لِّ  الُكـHُ عـ"أ  :وعن ذلك قال املرتـل .روا يف الطريق، لئال يخوِّ Hْ أرغفة وسمكتَ 
  يهم طعامهم يف حينه".تعط وأنَت  ،ىإياك ترتجّ 

ــة   ــن الخــjات الروحي ــا م ــا ... وأيضــاً مألن ــا رشك صــورته بنعمــة  ءجعلن
بس ولِـ ،د طبيعتنا، لنـزع اإلنسـان العتيـقبها تتجدَّ  يسة، التاملعمودية املقدَّ 

الـريش  ينـزعُ  ير الذـ... مثل النس هد حسب صورة خالقيتجدَّ  يالجديد الذ
ح نفوسـنا قـادرة عـىل التحليـق نحـو وتصـب ،جديـدٌ  ت له ريـٌش العتيق فينبُ 
  الس ويات.
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الحاذق، فjى أصغر األشياء  هسم بنظر مراً، ويتَّ ر من أك� الطيور عُ ـ[النس  
مـن الضـعف يف شـيخوخته كسـائر  يعـا� وهو عىل بعد شاهق. ك  أنـه ال

  الطيور].
د ه لنـا يتجـدَّ ـحH يغفر اللـَّ .ب الشيخوخة الروحية لإلنسانسبِّ الخطية تُ   

  ق يف الس ويات.ثل النرس شباب نفوسنا، نطj ونحلّ م
  �
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تـب كاُ  ،.. يف هذه الصفحة روحياً  م لك تدريباً قدّ أُ أن  واآلن يا عزيزي أودُّ   
موضوع صالتك  اه يف حياتك لتجعل كل واحدة منهـعم اللَّ ثالثH نعمة من نِ 

  .حداها هناإ  ... وابدأ برفع قلبك بالصالة عىل خالل كل يوم من أيام الشهر
..........................................................................................................................................................
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   الكنيسة يف أوشية اإلنجيل: تصّيل   
   حياتُنا كُلِّنا، وخالُصنا كُلِّنا، :وَ ه أنَت  كَ "ألنَّ 

  ."ورجاؤنا كُلِّنا، وشفاؤنا كُلِّنا، وقيامُتنا كُلِّنا
� �
١���W�$�@��$����� �

;�>����א��Qمنحنا الحياة، فهو خالقنا يه هو الذـاللَّ  �C"�"8��2
')�١��:٤( ،
��و���$�به  يوهو الذI"�"2و��¥G��"�١٧��:٢٨(�ع.( 

� �:حياة الس ويةيعطينا ال يوهو الذ �d�2%א�����"

��وא�
"8��2')�١١��:

��[� ��������}<�� &V"�����:عدنا قائالًوقد وَ  )،٢٥"�ً١٤��:٢('��2(. 

مـن خـالل حياتـك  يتحافظ عىل نصيبك الس و  فهل أنت تجاهد ل¥ �
بعد العمر الطويل يجب عىل اإلنسان أن يرتك الحيـاة عـىل  .الروحية

 ىل أين يذهب؟األرض، لكن ... إ

 

٢���W�$�@��$�C3 

 بسـبب َب لِ منا، صُ  عىل الصليب، هو من أجل كل واحدٍ  تمَّ  يالخالص الذ  
لـه: كـان يجـب يـارب أن أكـون أنـا  ْل خطايانا ... عندما تنظر إىل الصليب قُ 

ـ  منـَك أنا أوَىل " :ك  نقول يف الرتنيمة .املصلوب أنـا صـاحب العـار  ،لِب بالصَّ
  ."نفسه ثَ لوَّ  يالذ
السيد املسـيح حيـن  قـال عـىل الصـليب "أنـا عطشـان" � يكـن يقصـد   

  .ٍس فْ ذاته لكنه عطشاناً إىل كل نَ  العطش يف حدِّ 
لكـن  ،أنـه سـوف يجـد الحريـة بن الضال حين  تـرك بيـت أبيـه ظـنَّ اال   

فقـال:  ،تدهور به الحال حتى وصل إىل مزرعة الخنازير ووجد نفسه جائعـاً 
	���N�J%23م�و�ذ�"
V"��2�)١٥��:١٨(.   
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املسـيح أيضـاً  ."األحضـان املفتوحـة" .. مها له أبـوه هـيَ أجمل هدية قدَّ   
عطشـان  أنا :جميع الراجعH إليه، املسيح يقول لنا يأحضانه مفتوحة لتحتو 

  .ٍس فْ لكل نَ 
  
٣���W�$�@�����27� �

  األمل القائم عىل اإلyان. يكلمة رجاء كلمة جميلة تعن+ 
 :ئل الثالث الكـربى التـي ذكرهـا معلمنـا بـولسوالرجاء هو إحدى الفضا  

G�u'"�:��$א�©�ن�وא�Q5وא���"����"�)١�2
وهذه الفضائل ترتبط  ،)�١٣��:١٣>
 ،ه يحبـهـرجـاء يف اللـَّ لهيكون  يالذو بعضها ببعض، فاإلyان يلد الرجاء، 
  ه.ـوهكذا يصل إىل قمة العالقة مع اللَّ 

الرجـاء ب.. و . يءـلهنا قادر عىل كل شإ اً.يه قوـيجب أن يكون رجاؤك باللَّ   
  ... ير امليالدـجبل املقطم يف القرن العاشالت الكنيسة لَ قَ نَ 

 ةوقد يصل به األمر إىل الكآبـ ،ه يقع يف مرض اليأسءلو فقد اإلنسان رجا  
يف يد الشيطان، لذلك نقول أن الشيطان  ةويصبح ألعوب ،واالضطرابوالقلق 
، ةوَضـاملرضُ  ةرجـاء حتـى للقصـب يا يعطـومسـيحن، يقطع الرجـاء يهو الذ

 :، كــ  يقــول الكتــاب أيضــاً ةنــدخِّ املُ  ةوالفتيلــ
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لنفوســنا وأجســادنا  يالــذ يالطبيــب الحقيقــ" :املســيح الســيد يســمِّ نُ   
  ."وأرواحنا

ــ   ــة س ــدنا يف الكنيس ــرىض ..ـوعن ــحة امل 
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ـ ٨٩ـ  

جـاءوا للمسـيح بإنسـان  املسيح هو شـفاؤنا مـن مـرض الخطيـة،السيد   
مـا تصـنعه الخطيـة يف  أعمى وأخرس ومجنون فشـفاه، هـذه الثالثيـة هـيَ 

ه، وتحجز كل تفكjه ـث مع اللَّ ه، ال يتحدَّ ـلَّ اإلنسان، تجعل اإلنسان ال يرى ال
  ه.ـعن اللَّ 

لخ، ضع اقد يكون إنسان واقعاً تحت عادة سيئة، عالقة خاطئة، أفكار ..   
  ة.من هذه الخطيَّ  يأنت تقدر أن تشفين :ل لهوقُ  ،يف املسيح َك ئِ كل رجا


��א5<�"و��
[��'�W :قـائالً يالنب يلقد تنبأ مالخ  �
�
��
>dא2ن��
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وא�̂��א�̂�G��R�����"������"��T )א�6 :منا بطرسعلّ وقال مُ ..��)�٤��:٢"?p���7É�
���;�
Gj�RG��"])١�f	بت لها السيد املسـيح وسـبَّ أي أنه بالجلدات التي تحمّ  ،)٢��:٢٤

  له الجراح والدماء، صار لنا الشفاء من جلدات وجراحات خطايانا.
  
٣���W�$�@��$"��و\�� �

  يف حياة التالميذ. َب جَ التي صنعت العَ  هيَ  لقيامةقوة ا+ 
أنكــر املســيح يف أحــداث الصــليب ورجــع لصــيد  يبطــرس الرســول الــذ  

أنـت  ة؟ وكانـت اإلجابـيِنـبُّ حِ تُ املسيح وسـأله: أَ  هالسمك مرة أخرى، قابل
وكأنـه أقامـه  ،هالسيد املسيح برعايـة خرافـ هفوكلَّ  .كبُّ حِ أُ  تعلم يارب أ�

كـل شـجاعة وآمـن بهذا وقـف يـوم الخمسـH يعـظ  من جديد، بطرس
  .ٍس فْ نَ  ٣٠٠٠يومها 

  
 َب الكـن يف وقـت معـH تـو  ،غسطينوس عاش زماناً يف الخطيـةالقديس أُ   

  .اً أسقف ، ورٍُسمَ قديسل إىل تحوَّ عرتافاته كتابياً و ال سجَّ ه، و ـاللَّ  أقامهو 
  "N��§א���k���cن����d�
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ـ ٩٠ـ  

ه ـمهـا اللـَّاقأ رية التـي عاشـت يف الخطيـة و ـونسمع أيضاً عن مريم املص  
متو    قديسة من السواح. صارتْ و  ةتوب قدَّ
ه أن ـنا اللـَّهذه الخمسة يصليها اآلب الكاهن ونصليها نحن معه. فليعطِ   

  الروحية. نحيا يف هذه املعا�
  

 ... كؤ ... رجـا كحياتُـ :ه الذي فيـهـصالة قصjة تشكر فيها اللَّ كتب هنا اُ   
  .ك... قيامتُ  ك... خالصُ  كؤ شفا

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



ـ ٩١ـ  



ـ ٩٢ـ  

ه ونكرر  اليومية، سياً نقوله يف تسبحتنا قانوناً خُ الرهبان وضع لنا آباؤنا   من "هوس" إىل "هوس". انتقلناات كل  ة مرَّ عدَّ   
  ياليسون.jك ،آمH الليلويا ة:التسبحيقود  الذيب يقول األ   
  : كjياليسون كjياليسون. ف�د الجميع  

  
ونعــرف معناهــا يف حياتنــا  خ ســية،الف قلــيالً أمــام هــذه تعــالوا نتوقَّــ  

   .لحياتك الروحية كامالً اً ل منهجفهذه الكل ت الخمس ¡ثّ  اليومية
 إىل .. كـن أمينـاً . ... رمز ألمانتك الشخصـية آم@ تبدأ هذه الصالة بكلمة  

ركــن أســايس يف الحيــاة  .. فاألمانــة هــيَ . عطيك إكليــل الحيــاةاملــوت فســأُ 
، .. كل تـك. .. نظراتـك. .. بيتك. .. عملك. ولياتك... أمانتك يف مسئ املسيحية

yانـك إ ه و ـك يف وعـود اللـَّءن ثقتك ورجـاعلِ أنك بهذه الصالة تُ  باإلضافة إىل
... باختصـار فأنـت  له يف حياتك يف الوقت املناسبباستجابته لطلباتك وتدخُّ 

ه ليقودهـا ـتعلن من خالل هـذه الكلمـة تسـليم سـفينة حياتـك كاملـة للـَّ
  .بjه وحكمتهبتد
يف الصـلوات  ... تتكرر كثـjاً  هـة لقلب اللَّ بَ حبَّ لغة التسبيح املُ  الليلويا هيَ   

والفـرح هـو  ،لغـة الفـرح فلغة التسبيح هيَ  ،فرحأ ... الليلويا أي  يةالليتورچ
وإذا أردت أن تبحث عن مصـدر  ... عالمة الصحة الروحية لإلنسان املسيحي

.. تكـررت الليلويـا يف العهـد . تـاب املقـدسالفرح يا عزيـزي سـتجده يف الك
ت أربـع مـرات َر ـكِـبيـن  يف العهـد الجديـد ُذ  ،رـيف سفر املزامي القديم كثjاً 

فكـأن  ،ممثلـة جهـات األرض األربـع "١٩رؤيـا "صحاح واحد وهـو أ فقط يف 
  .ر الفرح يف كل األرضـنش رسالة املسيحية يف العهد الجديد هيَ 

... هـل  ؟هل أنت مصدر فرح لكل من حولك ... اسأل نفسك يا صديقي  
  .. . ؟لقلوب السامعH ث بهجةً عَ بْ ... هل كالمك يَ  ؟حفرِ حضورك حضور مُ 



ـ ٩٣ـ  

   :ثالث مرات "ك�ياليسون"د يف هذه الصالة كلمة ردِّ نُ   
 نداء التوبة: "ك�ياليسون" األوىل هيَ ـ ١

عدة التي منها القا . إنهاالتوبة هيَ الروحية يارب .. فقاعدة حياتنا  يبنتوّ   
  عملنا كل يوم. وهذه هيَ  ننطلق،

بل توبة كل دقيقة يف حيـاة اإلنسـان،  يوم،والتوبة ليست فقط توبة كل   
 سـلوÐد املصj، ف  املنفعة يف أن أعيش الحيـاة كلهـا ويكـون حدِّ ألنها أمر يُ 

 يلن ال يكو وبالتايل  ،الخارجي جيد، ولكن أحياناً تغيب عنه النقاوة الداخلية
ــا بــولس الرســولن 
 :صــيب يف الســ ء، أو كــ  قــال معلمن
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  روا!وّ ـصـت ،)�٩��:٢٧>١2("�ً�

 نَ عْ رَ موقف الخمس عـذارى الجـاهالت عنـدما قَـ معي يا صديقير تصوَّ   
 :حسـاس حـH سـمعنكم كانت قسـوة اإل لنا"  افتح"ربنا ربنا  :الباب قائالت

  ال أعرفكن". يـِّ نإ "
من أجل توبتك من أجل  "آمH الليلويا كjياليسون .."لذلك يتكرر النداء   

ء: فكـرة .. عالقـة .. يشب إىل قلبـك أي رَّ ـ. لـئال يكـون قـد تسـ. قلبكنقاوة 
شـديداً  انتباهـاً نقاوته .. األمـر يحتـاج منـا  دهفقِ يُ  ءيشخاطر .. حرب .. أي 

  جداً.
  سمع هذه الصالة ارفع قلبك: حH ت

  اً.نقيّ  ييكون قلب ل¥ ساعد�م توبة .. أن أقدّ  ساعد�يارب:  يبنتوِّ   
الحبيب حروباً صغjة تشغلك أو تتعبك أو تخدعك  يتدع يا أخ لذلك ال  

  ي.هدفك الس و أو تحول أنظارك عن 
  


2	���X :دعــوة للتوبــة ونقــاوة القلــب ذاً ك�ياليســون األوىل:إ   
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ـ ٩٤ـ  

   لقلب الرحيم:ل إشارة فهيَ  :"ك�ياليسون" الثانيةا أمَّ ـ  ٢
، فالخطية تجعـل الذي ينبع من التوبةالقلب الرحيم،  المتالكدعوة  هيَ   

  القلب قاسياً .. 
 يف ينـام اهـٍب H أتاه الرهبـان يشـتكون مـن ر يف سjة األنبا مقار حذُكَِر   

 ؟قانون تأديب هعطين.. أم  ؟.. نطرده ؟خهالكنيسة ماذا نعمل معه؟ هل نوبّ 
  ه عليها.ـد رأسـادة ليسنـه وسـروا لـا هو فأجابهم قائالً: أحضـأمّ 

ع، فيفقد أحد األعمدة الهامـة يف ال يطييجعل اإلنسان  القلب القايسذاً إ   
ه سوف يقيس حياتنا عىل قيـاس ـأن اللَّ ر تذكَّ ،وهو "الطاعة"حياته الروحية 

  الطاعة التي عشناها.
قتهــا؟ الطاعــة القلبيــة ولــيس الطاعــة شــت الطاعــة؟ وكيــف طبّ كــم عِ   

    .الشكلية
 تممـا قـدَّ  كـون عليـه بعـدترنا ~ا يجب أن تذكّ ذاً ك�ياليسون الثانيةإ   

�����ع�G"أن yتلئ قلبك بالرحمة وتكون مستعداً أن تسمع ..  ة،توبc\2ذא�אG%�
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Eمـن خـالل الصـالةتقـديم الذبيحـة  ).١٥��:٢٢ ،

  ل جواز سفرك إىل الس ء... والطاعة تشكِّ  الطاعةو أفضل: ما هولكن هناك 
  
  رين:ك�ياليسون الثالثة: اإلحساس باآلخَ ـ  ٣

) ذكـر ٥ م ربنا يسوع املسيح عن أساسـيات العبـادة (يف مـتعندما تكلَّ   
  ة، ثم الصالة، ثم بعد ذلك الصوم.قَ دَ الصَّ  أوالً
  ر.يف البداية كتعبj عن كيفية اإلحساس باآلخَ ة قَ دَ الصَّ وهو قد ذكر   
ــ ر،بــاآلخَ الصــدقة إحســاس     ه، والصــوم إحســاسـوالصــالة إحســاس باللَّ

  .بضعفي
  



ـ ٩٥ـ  

أن أصنع رحمة مـع كـل إنسـان ..  منيعلّ يارب أن أصنع صدقة،  منيعلّ   
، أو خدمـة، أو تضـحية، أو ةو نصيحأ ، ابتسامةنظرة أو  سواء كانت كلمة أو

  األرملة". ا"فلس بذل أو عمل .. حتى إذا كانت هذه الرحمة هيَ 
خـروج  يهذا يا أخ وسطهم،خوتك الذين تعيش يف إ أن تصنع رحمة مع   

ر، مـن أجـل اآلَخـ كقلبـ ةخرج من قوقعتصنع الرحمة تعندما ف..  كاتمن ذ
�ك ورغباتـك .. جـوهر الحـب هـو العطـاء خرج من حـدود ذاتـك ومصـالحا �

�2Gط��2G%�kא�" �¢��G��Qo��<u�
� �G$
ة مـن قلـب املحبَّـ سماِر �،)�٢٠��:٣٥(�ع?�"�
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    .ةطاهر بشدّ 


Qs،�و� 
�WJ��G�"�����Hא��:يقول لنا الكتاب  �7ْQ3�F̂
><��H
� �Qs
Q¹�N��r�$����،Qs
��Rْ���F̂
><
�)��>3�F̂><��H� و��C�F̂><��H� و��،Qs��R����Fu �Qs��'�$Q3و�،Q¥�$�ْ�"Qs��2�)�١٠��:٢٧.(  

ما معنى أنك تحب نفسك؟ أن تكـون راضـياً عـن نفسـك .. لـيس الرضـا   
يـارب  يأو رضا الكربياء .. بل رضاًء روحياً صحياً .. عىل قدر ما تعطين ِيض َر املَ 

  من صحة ومن وقت .. فأنا سأعمل "تحب قريبك كنفسك".
  

القلب بالحب للكـل"، والقـديس  اتساع: "يدعَ تُ توجد فضيلة جميلة  إذاً   
ك  أن حرارة الشـمس تجعـل األشـياء "الفم له عبارة جميلة:  يذهباليوحنا 
  ."سعهكذا حرارة املحبة تجعل قلب اإلنسان يتّ  ،تتمدد

خوتـك يف الـدير فقـط، بـل إ خوتـك، ال أقصـد إ سع ويشمل كـل قلبك يتّ   
خوتك الـذين يعيشـون حيـاة إ .. و خوتك الرهبان كلهم الذين يف كل األديرة إ 

خوتك الذين يجاهدون يف حياتهم اليوميـة .. تحـبهم مـن إ نقية للمسيح .. و 
  سع لعمل الرحمة.كل قلبك .. تحبهم يف كل وقت، قلبك متَّ 

ـ اً دتأكِّمُ  نْ كُ اً إذا كان قلبك ضيق   ا إذا كـان أنك ستتعب كثjاً يف حياتك، أمَّ
  ع ً كثjة.سعاً فأنك ستجد نِ متَّ 



ـ ٩٦ـ  

  ... االتضاعمن حروب الذات التي تضيع منا  يحذر يا أخا  
ر هـو "اإلحسـاس خَ آ د لحن، بل لها تعليم مجّر  تكjياليسون الثالثة ليس  

  باآلخرين".
تحتاج أنَّك ر ارفع قلبك بصالة قصjة يكون موضوعها "كjياليسون" وتذكَّ  
  .رة اآلخَ ... محبَّ  ةـ... الطاع . االتضاع.. ةـالتوب إىل
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ـ ٩٧ـ  

  



ـ ٩٨ـ  

يف هذا الكتاب بالعهـد الجديـد أود أن أختم تأمال� معك عزيزي القارئ  
ر االفخارسـتيا ـرية بتأسيس سـه مع البشـاللَّ  ه.. صنع. ه معناـالذي صنعه اللَّ 

  .... ولهذا العهد الجديد بنود خمسة يوم الخميس الكبj قبل الصلب
 .االتضاعــ ١
 .التوبةــ ٢
 .ر االفخارستياـســ ٣
 .الكتاب املقدســ ٤
  .الصالةــ ٥
 

.. فإذا . هذا العهد الخمسة تعترب ص م األمان للحفاظ عىلوهذه البنود   
عليـك  ،املعموديـةبه ـه مع اللـَّتقطع يالعهد الجديد الذ أردت الحفاظ عىل

  .بنود العهد باملحافظة عىل
  

  :ه معناـصنعه اللَّ  يواآلن هيا نتأمل يف ميثاق العهد الجديد الذ  
  


�א�P�aع$���	
�Wو�$� �
يف االتضاع حين  غسل أرجل تالميذه..  عملياً  يح درساً م لنا السيد املسقدَّ   

م قـام ولكن السيد املعلّـ ،مهم معلّ َيل جْ كان من املفرتض أن يغسل التالميذ ِر 
 يـرسـ.. وكان بـذلك يُ . الذي أسلمه ىزر ~نديل وغسل أرجل الجميع حتواتّ 

�Â7"�... البند األول من بنود العهـد الجديـد�����OA
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 الّإ ن تكون يف هذا العهد مـع مسـيحك أ فال تستطيع ، )١١��:٢٩( 

  ضاع.من خالل االتِّ 
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للسيد عندما قال بطرس الرسول ر .. أتذكّ جواز سفرك لألبدية التوبة هيَ   
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  .ل من الناحية الرمزية يقصد به التوبةوغسل األرجُ 

  
وتصـj  ،د مـن املـاء والـروحفتولَ  ،ر املعمودية مرة واحدةـ¡ارس س أنت  

يف العهـد الجديـد  لألبدية ورشيكاً  .. تصj وارثاً . يف جسد املسيح الحي عضواً 
ومـا مـن وسـيلة  ،... ولكنك تحتاج بصورة دا�ـة لتجديـد العهـد باملعمودية

ثـا� يف العهـد البنـد الوذلك هـو  ،ر التوبة واالعرتافـلذلك إال عن طريق س
   ...  بند التوبة.. . الجديد

وال قيمـة  ،أن التوبة تسبق االعـرتاف ر دا�اً ر تذكّـويف م رستك لهذا الس  
..  فالتوبة أسلوب حياة ،تحتاج يا عزيزي لحياة التوبة.. . لالعرتاف بدون توبة

ب نفســك باســتمرار فيكــون لــك الضــمj الروحــي النقــي الــذي حاِســأن تُ 
حينهـا  ،مـام أب اعرتافـكأ  ه،ـتكشف نفسك بالحقيقة أمـام اللـَّيساعدك أن 

فقط تتغj حياتك وتسـتطيع مقاومـة الخطيـة والسـj يف الطريـق الروحـي 
  .بخطوات ناجحة

ــ   ــاُ  ّل َص 
" :باســتمرار دا�
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    :البند الثالث ... ثك عن رباط الحياةأحدّ  أن ن أودّ واآل   
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 :ي الخبز وعصj الكـرمونسمّ  ،"رارـمائدة األس" :ي املذبحسمِّ نُ يف الطقس   

   ."سةرار املقدَّ ـاألس"
 مـع السـيد املسـيح اً قيم عهـدتُ ر أنك تذكّر التناول ـىل سإم وعندما تتقدَّ   

الجلجثة حيث كانت ذبيحـة الصـليب  ىلإم ر تتقدَّ ـفكأنك بهذا الس ،شخصياً 
م انتكر كيف ... أتتذكّ عن خطاياك لتكون هذه الذبيحة عوضاً    الذبائح  تُقدَّ

ثـم يضـع يـده  ،م الشخص الخاطئ ومعـه الذبيحـة... يتقدَّ  يف العهد القديم
 ،يذبح الكاهن اليهودي الذبيحـة حينئذٍ  ،عىل رأس الذبيحة ويعرتف بخطاياه

  ".هذا الدم لغفران خطاياك" :الكاهن للخاطئ لنزول دم الذبيحة يقو وفور 
ت عليــه عَ ِضــووُ  ،صــار الصــليب نفســه هــو املــذبح ويف العهــد الجديــد  

 هوصارت هذ ،دمه من أجلنا َك فِ سُ و  حَ بِ فذُ  ،ي السيد املسيحأ الذبيحة األبدية 
وحيـاة أبديـة وغفراناً للخطايـا  ا خالصاً ى عنَّ عطَ الذبيحة ممتدة عرب الزمن "يُ 

  .مع املسيح س وياً  أبدياً  وبذلك يصj لنا مjاثاً  ،"ن يتناول منهمَ لِ 
  

  الرابع: البند  دعنا اآلن ننتقل إىل  
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...  بل هو دسـتور الحيـاة املسـيحية ،لحان والتسبحةأساس الصلوات واأل  

حداثـه أ جيل و نوتأخذ كل ت اإل  ،نجيلكإ م من م وتتعلّ تقرأ يف إنجيلك وتتكلّ 
نجيلـك إ مـن خـالل  ىمر يف حياتك ~واقـف صـعبة فـرت ـت ... لها لصالةوتحوّ 

  .ه مع ضيقاتهم فيكون لك املخرجـكيف تعامل رجال اللَّ 
.. الصلة القلبية التي تربطك . ثك عن الصالةيا عزيزي أود أن أحدّ  وأخjاً   

ة ترفعهـا حـة حيَّـذبي ل حياتك كلها إىل... ترفع قلبك بالصالة فتتحوَّ  بالس ء
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هـذا العهـد الجديـد عليـك بهـذه  ك يـا عزيـزي لتحـافظ عـىلوكأن، املالئكة

�: ثم توبتك اليوميـة ونقـاوة قلبـك ألنـه مكتـوب ... االتضاع البنود:>|"�	2�X
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ر ـم لســـثـــم تتقـــدَّ ...  )٥��:٨( 
يتناول لَِمن وغفراناً للخطايا وحياة أبدية  صاً ى عنا خال عطَ يُ  ياالفخارستيا الذ

 الصـالةترفـع قلبـك ب اً وخامسـ مام عينيـك.أ  فتوح دا�اً املنجيلك إ ثم  منه ...
  ة املسيح.ق بها حالوة معيّ فتتذوّ  ،التي تصل للس ء

  
.. . كهـادات فمـي باِر يـارب تعهُّـ :ْل .. ارفـع قلبـك وقُـ. صـّيل لتُ  ْف واآلن قِ   

  .ستعد للفرح بصليبكاو  ... داية جديدةبدأ بني أن أَ عطِ أ 
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  .....................................مـة ...........................................قدّ مُ 
  .................................................................... بيت الحكمةـ ١

ه ـ٢   ........................................................................ كلمة اللـَّ

  .......................................... يـنفس رَّت بهـالذي سُ  يحبيب ـ ٣
  ..........................بال دمدمة وال مجادلة .. يءٍ ـافعلوا كل ش ـ ٤
  ............................................................... املحبة نَّ مهُ أعظَ  ـ ٥
  ....................................................... بالسالم ْش ... عِ  افرحـ  ٦

   ............................................................... استعد للمعركةـ  ٧
  ................................................... واتمَ شبه ملكوت السَّ يُ ـ  ٨
  .................................................................. تحت الشمس ـ٩

  .................................................................. ةنشيد الكرمَ ـ ١٠
  ........................................................................ نمِ  رٌ ـيخِ  ـ١١
  ........................................................ ع بالخj عمركشبِ يُ  ـ١٢
  ...................................................................... كُلِّنا حياتنا ـ١٣
   .................................................................... نكjياليسو  ـ١٤
 ..................................................................... عهٌد جديدٌ  ـ١٥
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  .(جزءان) ـ مفتاح العهد الجديد ١
   �.ـ هذا إيـ ٢
  الحياة ثالثيات. ـ ٣
  ـ املنجلية القبطية األرثوذكسية. ٤
  ـ الفنون الكتابية. ٥
  ـ حياة الرضا والسعادة. ٦
  ـ منهج الحب يف الحياة الروحية. ٧
 ـ وكل ما يصنعه ينجـح.  ٨

  تعليمي ألسبوع اآلالم. ـ مختصـر ٩
  .(أربعة أجزاء) ـ درس من عظة ١٠
 ـ خطوات. ١١

 

 

 

 

 

 

 

 

����T�9א7א
�=  

� �


