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ُـلُّ مـا يصنعـه ينجـحَوكُ...  َ ْ ََ َْ َُ 

                                                            
 .لقيت يف االجت�ع العامُ سلسلة من ثالث محارضات أَيالحياة الناجحة ه 

  ...ضعَّالروح املت  ...سعَّالقلب املت  ...الفكر املنفتح :َ وهير مفاتيح للحياة الناجحةَـَبعتُ ت،مَِعتشمل ثالث فضائل أو ن
  لE. لتسندنا يف الطريق،خالل مواقف الحياة املختلفة نحتاج هذه الثالث 

 .نسJ يف الحياة من نجاح إىل نجاح
��):٢ األصحاح األول عدد(يقول القديس يوحنا يف رسالته الثالثة  

"�������	
،א�����������������������	����� �!�"#�$%&���،#�$�%$�'�(���)�	��"	*�+,-�"�./0�$%&�". 
ًوالنجاح يف الحياة ليس نجاحا روحيا فقـط أو اجت�عيـا فقـط أو  ً  ً دراسـيا،ً

  . لE ما تصJ كامالً،إZا هو يشمل كل جوانب الحياة
 ،دبر سفينة حيا` بوصاياك: "ريا\ يقول يف صالتهـ السأفرام مارالقديس و 
: قـال يلُ قبـل أن ي،ًني فه� لE أتاجر بالوزنات وأنجـح مـا دام يل الوقـتِوأعط
َّهلم  ُ  ."ي تجارة زمانكـِنأرَ
 .ة نبحث عنها يف مسJة حياتنا يف طريق امللكوت حياَالحياة الناجحة هي 
 ،الرب يسـتخدم هـذه الكلـ�ت ملجـد اسـمه القـدوس يف حيـاة الكثـJين 

  .مرقس الرسولمار، وكاروز ديارنا املصـرية نا العذراء مريمُِّمبشفاعة أ
 . ًونعمته تشملنا جميعا 

 عيد العذراء
 ٢٠١٦أغسطس 

  
 ا>ـالث روسـتواض اـالباب
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 ي يجـرء والعاt يتغJ من حولنا، وكل يش،نا نواجه مشاكل ومواقفجميع 
ريعة، واملعلومـات التـي ـصـالت السـابرسعة فائقة يف حياة اإلنسان، فنجـد املو

ى َّسـمُ يمـاتنتقل برسعة، واإلعالم أو امليديا، حتى الطعام أصبح برسعة، فهناك 
نسان كلهـا تسـJ ، وأصبحت حياة اإلTake away “ايتيك أو”الطعام الرسيع ب

 كيف :رعة، ويف وسط كل هذا يواجه اإلنسان بعض املشكالت، وهنا السؤالـبس
 !ها يف وسط كل هذا التغيJ الرسيع؟ّيقوم بحل

َّنجاحات اإلنسان تتوقف عـىل مواقـف، فلـو كانـت مواقفـه خطـأ بالتـايل  
يار  وقد تظهر أمامنا كل يوم أشياء جديدة، ويكون االخت. والعكس،نتائجه خطأ

 ...  وهكذا ،ما ب� الرفض والقبول، أو اختيار أشياء منها
فاجـأ �واقـف مـن أوالدنـا، وال نعلـم ُ أوالدنا نّفمثالً يف الرتبية، ونحن نر� 

ـا ـل معـه ـف نتعاـم ـا! كـي ـئ األب أو األم ًوأحياـن ـ� ُيخـط ـأ ـح ـول الخـط ـه  يـق  بـن
 وبالتأكيـد هـذا ،"...  عندما كنت يف مثل سنك كنت أفعل كذاييا ابن": بنتهاأو 

"�$�%�&�� 
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 ، والـدنيا قـد ة سـن٣٠ أو ٢٠ى عليـه أكـ� مـن ـفقـد مضـ! نالكالم ال يصلح اآل
Jتّتغ . 
أو العمـل تحتـاج حلـول، الخدمة  وأ تواجهنا مواقف يف الكنيسة ًوكثJا ما 
 تحل كل هذه ي ما هى املفاتيح الت: وبالتايل نتساءلًاملجتمع عموما،مواقف أو 

  موضـوع يلفـة؟ وكيـف يسـتطيع اإلنسـان أن يواجـه أاملشاكل واملواقف املخت
 أو مشكلة بطريقة صحيحة؟

 
 أن ومـن املمكـنم عن ثالث نعـم أو ثـالث فضـائل، ّبنعمة املسيح سنتكل 

الفكـر :  وهـم، مفـاتيح للحيـاة السـليمة والحيـاة الناجحـةةنطلق عليهم ثالثـ
 . ضعّوالروح املت، سعّوالقلب املت، املنفتح

 
ً مشكلة، وتجعلك دا�ا تأخذ جانب ي أفاتيح �كن أن تحّلوهذه الثالثة م 

ًا، ولـيس مفتـاح ّويَالصواب، ولكن يجـب أن تجتمـع هـذه املفـاتيح الثالثـة سـ
 مـا يكـون لـه القلـب ن �تلك الفكـر املنفـتح سيسـعى لـEَ�فرده، وبالطبع م

  .ضعّن �تلك هذين سينجح فيه� عندما يكون له الروح املتَ وم،سعَّاملت
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ه لـك أيهـا ـَّ مـن اللـةَبـِه هو نعمـة وعطيـة وهـَّبه اللنا  ميزيإن العقل الذ    
ُنسان، فقد أعطاك هـذا العقـل �ثابـة نـور، وأيضـا أعطـاه لـك حتـى تاإل يـه ِّنمً

     .سع باملعرفةّوتجعله يت
 :ل فنقـوًا شخصـَفِصـَ فمـن املمكـن أن ن، وج�ل لإلنسانةًوهو أيضا زين 

�تثنثل العذارى الحكي�ت والجاهالت وشتان ب� االَم َسَرَ فالن حكيم أو فالنة حكيمة، وأغلبنـا د:فالن عاقل أو فالنة عاقلة، أو نقولَْ . 
 لذلك جعل لنا الرب جهـاز ،ن به كل مواقف حياتكَِزكذلك العقل ميزان ت 

ن كـل َِزوذلك حتى يالتفكJ، حوله العينان واألذنان واألنف والحنجرة واللسان، 
 .حواس اإلنسان

م مـن ّم مـن األشـخاص فقـط، بـل يـتعلّح ال يـتعلِتنَفُلذلك نجد العقل امل 
م مـن النملـة، ّس أن نـتعلَّنـا الكتـاب املقـدّثًالطبيعة واألشـياء أيضـا، فمـثالً يح

ّوهكذا يف طريق حياتنا نتعلم من كل ما نراه أو نسمعه أو �ر بنا. والنحلة َّ.  
 املنـفـتح ال يلتـفـت إىل األـثـر اـلـذي يرتـكـه املرـكـب خلـفـه يف اـملـاء، والعـقـل  

 Jالذين ظهروا يف حياته السابقةاملأو األشخاص غ � . ناسب
 
 
 
 

"��	l�sא <��]�!E4���������،9��0��*08�8��/)�0%%%%u6�8�vB<�6!%l���(
���4�����6t�'�")�Z8١٩�:�١٤.( 
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 فـال تجعلـه ث العقـلِّلـووتُ عليك أن تعلم أيها الحبيـب أن الخطيـة تـ̀أ 

 وهـذه صـفة ًتجعـل العقـل ضـيقا،ًسلي�، وأحد أفعال الخطيـة الخطـJة أنهـا 
 وهـذه صـفة "ه مثـل الحجـرّخـُفـالن م": ًصعبة جدا، فمثالً نقول عـن شـخص

 .ً فالخطية تجعل عقل اإلنسان يصJ ضيقا، مثـال لـذلك املولـود أعمـى.أصعب
، لكـن عنـدما شـفاه يالكل كان يعلم أنه أعمى والجميـع رآه أعمـى ويسـتعط

ّ، بدأ الفريسـي� يشـكْـ�َ جديدتْ�َ خلق له عين حيثالسيد املسيح كون يف أنـه ُ
S%4���(V�X؟�" :وأحرضوا والديه وسألوه� !كان أعمى���)"R�F�� C�3!�)��א4\��Oא�א\?�

6%�א���؟��A������!l�")� 0قـوا معـه، رغـم أن ّروا األعمى ثانية وحقـ ثم أحض،)��٩��:١٩
ًالحقيـقـة كاـنـت واـضـحة، لـكـن عقلـهـم ـكـان عـقـالً ـضـيقا t يـسـتوعب معـجـزة 

 ال أعـرف \إ :جة أن هذا األعمى وقف بشجاعة، وقال لهـموكانت النتي الشفاء،
��	(�V���Xא��������0�O"�"إال حقيقة واحدةN�3����0%A0�6"�) ��٩��:٢٥(. 

 َيً، أحيانا تصنع مـا هـو أصـعب، فهـهُقِّضيُن الخطية التي تلوث العقل وتإ     
ب العقل، ويصبح اإلنسان كأنه بال ِّغيُت

إلنسـان نفسـه ًعقل، وأحيانا يخاطب ا
ًإذا ما صـنع شـيئا خاطئـا قـائالً أيـن  ":ً

  .!"؟كذهب عقل

ر، ّإن الخطية تجعل العقل ال يفك 
ـ ـر َّوإن فـك ـانحرافر يفـك ـة  .ـب فالخطـي

ًتجعل عقل اإلنسان ضيقا حتى لو كان 
 عاليـة، ة ثقافـاً� وذّهذا اإلنسان متعل

 ! وما أصعب خطية العقل الضيق

 الخطية

ِّتلوث  العقل ُ
ِّتغيب  العقل ُ

ِّتضيق  العقل ُ

	!�� -,��א+*$#�()'�א
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�O�H���������V�l��/0" : الثالثـةةفتيـ واليدانيال النبـ ١       Tא���0��E%-48����0(��0?����0אnB4א�a?�0	̀��
��#k00C�V��#/00	lF6�H�8����00������/00�O��E�/00�(,!%>�")ـل املت.)5�١�:١٧א ـم العـق ـان لـه ـد ـك ـع ّ لـق ـس
 فتـيـة معرـفـة وعـقـالً ـمـع حكـمـة يف األدب ةه وـهـب األربـعــَّواملنـفـتح؛ ألن الـلـ

ً هـ�َه فـَّ إذ وهبه الل،ةّز عن زمالئه بروح النبوَّالكلدا\ والسلوك، لكن دانيال �ي
 .ه وخطتهـَّللرؤى واألحالم، للكشف عن إرادة الل

 إىلدهم ِّجـ لـذلك Zُ،دانيال والفتية الثالثة كان لهم معرفـة وعقـل حكـيم 
اليوم، ونذكر سJتهم وحيـاتهم يف التسـبحة يف الهـوس الثالـث، ونقـول لهـم يف 

� ". ا وقامَّ عنَِبلُ صيرتلوا للذ "( ̀ Ariyalin ) :قطعة أربسال
 

فت هـذه املـرأة الحكيمـة مـع داود َّرـ تص:أبيجايل زوجة نابال األحمقـ ٢     
���	/.��"N%���" : فقال لها.ٍ بحكمةيالنب��8��،%*�BC�V�.c����8�")١�a0'فقد كان لها  ،)�٢٥��:٣٣

 . العقل املتسع واملنفتح والحكيم
ـفر ا ويف  ـالألـس ـول مـث ��00���������00א�4�003 ���א��00H א����004"�:يـقl.���]�\00B4�X�O 00`l�

�<6�J��� b	-$���.� d�l6��������(	!  .)���٨��:٣٢�00�٣٣("�א��H א�אa�BH)E4���� " א�<
�j) 0%�?0\א���������.�?���"��������H�6#���" :يقول سفر الرؤيا ويف "��s0 א<���m	-$����]	e�X�O J

9�E%!4א�")���٢٢��:٧(.  
�א�4��2�4���G%30<�+��3#�" : عندما قال لها املسيح:عانيةاملرأة الكنـ ٣ Z0�L��\�L�������

�9	k%!,B%4��D�6,̀ ����")�N08وروح نفتح وموزون،ُحكمة وعقل مٍبإ�ان وأجابت  ،)�١٥�:٢٦ 
9����0d#���" : قائلـة، عىل بال جميع السامع� t يخطرّ ورد،متضع	k0%!408[������א��0������

�����8�]8����C+����%\4א�%=��E�-4א�O�O���%j�S%i�%00��0��")�N08فقال لـه املسـيح،)�١٥�:٢٧  :"����،�j�608��0א�
%*"��R�7a�bV�!�]�S�6���(��*4�]�!��4�")N8�١٥�:٢٨(.  

 א�3/��4א2!" ��א���31א01��2/.�
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، ولكـن ة ويسلك يف الخطيًا نعلم أنه كان عشار:زكا صاحب قرار حكيمـ ٤      
بوبـة  مـن غيَاقَفـَأنفـتح وا تقابل فيها مع السيد املسيح عقلـه ييف اللحظة الت

لقـد ! رَّـ فيـه تغيـءد أن عينيه وقعت عـىل عـ� يسـوع كـل يشّ و�جر،الخطية
������9" :نفتح فقالاد عقله وَّتجد����"���?���FG��0+�(B4��408 א����0A%"��`V،�R����N03���

�K�Hu��	/�H�O����5����S�>�O�N�����S<�") 4�١٩�:٨(،�ً وكان قراره قرارا حكي ً . 
 

 : ملا تقابل مع الرب يف طريق دمشق):شاول الطرسويس( بولس الرسولـ ٥      
"s�<76���$�E8��7S%H��6����Hl���؟:��? �8��S�6����٩��:٦("������r�8�،�9א�.( 

عمـل ا، فمتك حيـا`ّ ها أنا قد سـل: عقل حكيم، وكأنه يقول للربافكان ذ 
 ً ولذلك نسـمع عـن بـولس الرسـول، كيـف صـار تلميـذا ورسـوالً.صلحهاأفيها و

ًعظي� وكارزا وأنهى حياته شهيدا ً ً . 
 

 "مـيَُماأل" عندما ذهب لبيت كرنيليوس القائد الروما\ :بطرس الرسولـ ٦      
دليل عىل انفتاح فكره، فقـد احتمـل بطـرس عـدم رىض النـاس مـن أجـل رىض 

 الجو النفتاح باب اإل�ان لألمم، فقد كانـت الخدمـة ئ كان روح الرب يهي.هـَّالل
ً واآلن يصدر األمر واضـحا لرسـول أهـل الختـان . يف دائرة أهل الختانمحصورة

 . �ان لألممإلً مؤكدا بدء انفتاح باب ا"بطرس"
 

 النـافوخ د يكـون عـىل َّعمـُم بـه الطفـل املُر املJون أول صليب يرَشـسـ ٧ 
 .  سح هذا العقل بنعمة الروح القدسمـُلE ما ي) العقل(

خص يضع الصليب عىل رأسه، أي عىل موضع والكاهن عندما يصيل ألي ش 
 .  عقله وفكره
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ُيف بداـيـة الكنيـسـة األوىل ـحـدث ـخـالف ـعـىل مـشـكلة تـعـرف يف الـتـاريخ 

 :، وكان هناك رأيان"دُّهوَّالت"�شكلة 
ًبد أن يصJ يهوديا أوالً قبل أن يصـبح   اليأحده� يقول أن اإلنسان الوثن 

 ً.مسيحيا
د ّرة دون أن يتهـوـً �كـن أن يصـJ مسـيحيا مباشـيالـوثنر يقول أن َخواآل    .أوالً
نعقد مجمع للرسل ودافع بطرس الرسول عن فكره، وبولس الرسول عن او 

 يقـول ير الفكر املنفتح، الـذـنتصاالحوار واملناقشة و الصالة الفكر اآلخر، وبعد
 .رةـً يصJ مسيحيا مباشيأن الوثن
ـج  ـا ـس ـذا ـم ـ�ّوـه ـفر األـع ـا ـس ����00" :لله لـن:S00�C4א�D�6̂004א��	���S00<�����،]�

�%&�:������0O�"���%/0�d����BV	�Y���#k0C%P��a�!�60���،	I0��?0\%�%�א�%���0�Tא4 א�������������r��0(̂�V0 א�H%3�E�������F��30'�4���،��
000V�F�)S0004א�F]،0003t	eא���aE000b%-�>���R��0004�000،�א"�Z4א��F� 000+�-"����� 000B�H-���000(̂%H%3l��000�3%8��a�!�"��

 .نتهت املشكلةاقرار هذا املجمع، وب ِ وكُت،)���١٥��:٢٨(
ل معي لـو كـان هـذا ّد ال يستقيم مع تقدم الحياة، فتخيّيوجد فكر متشد 

 أراد أن يكـون يفـ�ذا يكـون لـو إنسـان بـوذ! رـنتصاد هو الذى ّالفكر املتشد
  ؟ًهل نقول له يجب أن تكون يهوديا أوالً! ً؟مسيحيا

 ة األوىل ـجـاءت مـشـكلة خدـمـ      ويف نـفـس املـجـال، ونـفـس ـتـاريخ الكنيـسـة
ة أرامـل  العربانيات واليونانيات، وكيف أنه كان يوجـد تقصـJ يف خدمـ:راملاأل

������000u6":  ووـقـف اآلـبـاء الرسـل وـقـالوا بـكـل وضـوح.اليونـاني"������]00$�"�	c��
00nB4א�	00/�(%B�0�S00iא �8���%S00t�"��%�.�	/�H�00���j� 00L[א�������00א �%t�E"�00l��a�!300%8�qs�00&F������a00א#_8�5 �00�،�

3l�،�/00�(!%>��F:S00�C4א�FD�6̂004א��00%8[��00 ��[B(�8�0000%/00�&�
BV��a	�X00?00\%�%�א��)�C�"���٦��:٢(��000٣.(� 
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ة، وكان أولهـم سختاروا سبعة رجال مملوئ� من الروح وأقاموهم ش�ماو 
 .نتهت املشكلةاً صار رئيسا للش�مسة ويستفانوس الذاالقديس 

 
ال يفارقهـا، ويعمـل ه ـَّاللـه، وروح ـَّفيها روح اللـالكنيسة املسيحية يعمل  

 "قليطاالبـار"من خالل آبائها، ومن خالل قديسـيها، والسـيد املسـيح أرسـل لنـا 
 .ر الكنيسةِّبُد ما �كث معنا وي لEّيالروح املعز

 
ًكان قد�ا،  هـَّالل التغيJ الخاص به، فال نستطيع أن نقول أن روح ٍ      لكل زمن

ر يف ـروح الحـق الحاضـ ": يف صلوات الساعة الثالثـة ك� نصّيلدائم هـَّاللفروح 
ً أن يكـون لـه دا�ـا الفكـر ي لإلنسـان املسـيحي، فينبغ"كل مكان واملالئ الكل

 .املنفتح يف حياته
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Jيتغ tإن العا      ّJاملتغـ tومـن . ّ، فيجب أن تتواكـب عقولنـا مـع هـذا العـا

 : أمثلة ذلك
ر، ويـتم َخآل من مكان إىل َنقُ فقد كانت تجت^ع يف العهد القديم، االةخيم   +

فهل تصلح الخيمـة اآلن؟ بـالطبع . راد تخصيصه للعبادةُبها يف املكان امليترك
بد من إنشاء مبنـى ليكـون محـل للعبـادة، ولكـن   الرنا الحايلـال، ففي عص

كـانوا  يقف عقله عند نقطة واحدة، وهى أنهـم ًامن املمكن أن نجد شخص
 .يف خيمة هـَّاللًقد�ا يعبدون 

 عـىل جلـد، أو عـىل ورق ًاً قـد�ا مخطوطـالكتاب املقـدس كان ،رَخآمثال   + 
َّمك السفر الواحد ضخم جدا، أمُ، وكان سيبرد ِا اآلن فقد وجـً  ،دت املطـابعُ
ف العقل عند أنه يجب القـراءة مـن َّفهل يتوق . باأللوانةًوجد أيضا طباعتو

 ! ؟املخطوطة فقط
ُوأيضا عندما ط   ،ع الكتاب املقدس وصار يف كـل بيـت، اعتـربوا ذلـك بدعـةِبً

ر ـكيف ينتقل اإلنجيل من الكنيسة إىل البيـوت؟ ولكـن الـرب أراد أن ينتشـ
 . اإلنجيل يف كل مكان

عـة، ّ باللغـة القبطيـة بلهجاتهـا املتنورية، كنـا نصـّيلـيف بداية الكنيسة املص + 
ِوعندما وج  ومنذ عرص القديس سـاويرس بـن ،ستخداملعربية لالت اللغة اَدُ

 يف كنائسنا باللغـة القبطيـة ، أصبحنا نصّيلير امليالدـع يف القرن العاشاملقّف
 .والعربية واليونانية

ُوعـنـدما نوـجـد يف الـخـارج، نـصـّيل    ةة للبـلـد ـسـواء اإلنجليزـيـّ باللـغـة املحلـيـُ
بد مـن  ب لغة املكان، فال وهكذا حس،ةأو األملانية أو السويدية أو الفرنسي

 .  كـثـJةًاد الكنيـسـة نفوـسـِفـقـُرار ـعـىل لـغـة واـحـدة ـقـد يـ واإلـصـ.التـطـوير

8�*/�;�>���;�:�א��#9$�3א  
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وجـد بهـا ت فالسـ�ء ،وجد لغة معينـةتفال نستطيع أن نقول أنه يف الس�ء 
 لغـة التسـبيح، هـل َيوعندما نذهب إىل هناك سنعلم ما هـ، لغة التسبيح

وقد قام البعض بعمل بعض األبحاث .. .. اللغة العربية أم اإلنجليزية أم َيه
 ي بهـا األجيـال التـت تحـدثيث بها، أو التّ كان آدم يتحديملعرفة اللغة الت

 .  ولكنه التطور ..هتتل
بـارك ُ هذا البطريـرك امل:)م١٨٦٢ ـ ١٨٥٣ (رلس الرابع أبو اإلصالحـالبابا كي   +

 كانـت يف ي هذه املطبعـة التـباستقبال وأمر ،ر مطبعةـره، وأحضـبق عصَس
 . مثل هذه األيام درب من دروب الخيال بالرتاتيل واأللحان

واعرتض بعض الناس عىل مثل هذا االستقبال ملطبعة من حديد، عىل اعتبار  
أن هذا االستقبال يليق باألب األسقف، أو الكاهن الجديد، وعنـدما نقـرأ يف 

 . رهـًالتاريخ نجده سابقا لعص
 ن، ىف مدرسـة خاصـة بهـ البنـاتيم وتهـذيبعمـل عـىل تعلـًيف زمنه أيضا  

ا اآلن فأصـبح ّأمـ، لوا الفكـرةّكثJ من الناس t يتقبور، ـوىل ىف مصوكانت األ
 . ًا كبJًا، لكن يف زمنه كان تحديًا عاديًئايهذا األمر ش

:  نجـدالعقـل حتـى يف منـاهج التعلـيم الالهـو` رّبـد أن يتطـو وإذ كان ال  + 
 الذي رأى أن خدمته بالوعظ وتعلـيم الكبـار األرشيدياكون حبيب جرجس

َّ ففـكـر يف االـهـت�م باألطـفـال ،t تـكـن كافـيـة للنـهـوض بالكنيـسـة القبطـيـة
ض له من انتقـادات ّرغم ما تعر ،م١٩٠٠َّالصغار، فأسس مدارس األحد سنه 
ن َ ومـ،ن بالقـديموفقد هاجمها املتمسك من بعض القيادات الدينية آنذاك؛

ن منهم األنبـا غربيـال أسـقف ديـر األنبـا أنطونيـوس  وكا،يعارض التحديث
إنها ج�عة مدسوسـة : "ب عن مدارس األحد ونشأتها فقالَت حيث كَ،وبوش

ج من الشعب يف صـورة حملـة املشـاعل ّذُّت بعض السّعىل الكنيسة، استغل
نوا بالخديعة واملكـر أن يلفتـوا إلـيهم أنظـار النـاس ّب� أبناء الكنيسة، و�ك
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 املرفق الذي أخذوا ينفقون عليه ،جابهم، تلك هي مدارس األحدويكسبوا إع
 وذلك يف سبيل نرش املبادئ التي تصبو إليها أنفسـهم، فـأي تعلـيم يبال وع

واتهـم األنبـا ، "؟هذا الذي يسمح باختالط الشبان والشابات يف مكان واحـد
 ،غربـيـال ـمـدارس األـحـد أنـهـا تتجاـهـل القـيـادات الكنـسـية ورـجـال اـلـدين

وقال عـن مجلـة مـدارس األحـد ! أجر األقالم القبطية يف الدعوة إليهموتست
 !أنها طفحت �ساعيهم يف الطعن عىل املطارنة والقسوس

ة حروب ورصاعات حتى بزغت للنـور مـن خـالل ّ مدارس األحد عدقابلتو 
صدق رسالتها وسمو أهدافها، حتـى كتـب عنهـا البابـا كـJلس الخـامس يف 

ـ: "ال فـيـهمـقـاالً ـقـم ١٩٠٧ ـنـوفمرب  ـهـم رـجـال ًان ـتـرونهم الـيـوم أـحـداثـَم
وهم عـىل الحـق ّ وربـ،مـوهم واعتنـوا بهـمّاملستقبل، رجـال الكنيسـة، فعل

 وازرـعـوا يف نفوـسـهم أـغـراس اـلـرب والنعـمـة، اـجـذبوا الـشـبان إىل ،والفـضـيلة
 ".موهم أن يذكروا خالقهم يف أيام شبابهمّالكنيسة وعل

ي الذي قامـت عليـه نهضـة ـد الرئيسوكان تأسيسه ملدارس األحد هو العمو 
 . الكنيسة القبطية يف القرن� العرشين والحادي والعرشين

ُقد�ا كانت الكنائس تضاء بالشموع ك� يف بعض األديرة، ولكن مع اال  +  تساع ً
 .ستخدام الكهرباءابد من  اآلن كان ال

ا ّة، أمـ، فحرارة الجو t تكن مرتفعـأجهزة تكييفكذلك t يكن يف الكنائس    يسـبب ي أكسـيد الكربـون الـذج ثا\ِخرُ تياآلن وبسبب وجود املصانع الت
 ...  واملراوح وغJهاأجهزة التكييفزيادة حرارة األرض لزم وجود 

 يف الكنـائس، أجهـزة التكييـف شخص اآلن ويقول ال يجـب وضـع فهل ي̀أ 
 t يف اإلنجيلذلك ِيأتألنه  ! 

ر ثـم امتـدت إىل ـ األديرة التي نشأت أوالً يف مصًنجد أيضا الفكر املنفتح يف   +
لت األديـرة مراكـز حضـارية لحفـظ ّالعصور الوسـطى شـك كل العاt، خالل
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العـاt الغـر�،  الجامعـات األوىل يف ت الكنيسـةَنـَالفكر والعلوم القد�ة، وب
  .خذت معظم البحوث العلمية مكانة يف الجامعات املسيحيةأ
من الجامعات الدينية، وعمـل العديـد مـن الرهبـان ًوعمل بها أيضا أعضاء  

 وشغلوا مناصـب عاليـة كأسـاتذة ،يف املجال العلمي ورجال الدين املسيحي
 يف الجامعات الغربية، وكـان بعضـهم مؤسسـ� وآبـاء لفـروع علميـة، لعـّل

 فهو أول مـن ،"علم الوراثة أبو" الراهب النمساوي "غريغور مندل" أبرزهم
وهـو أول مـن اقـرتح " جـورج لـومرت"ً � الوراثة، وأيضااكتشف بدايات قوان

ـة  ـار"نظرـي ـيماالنفـج ـوس"و ،" العـظ ـذي "كوبرنيـك ـرب اـل َيعـت ـاغ ُ ـن ـص  أول ـم
 . مركزية الشمس نظرية

 وجامعـة ،"أكسـفورد"لذلك نجد أن أكرب الجامعـات العامليـة مثـل جامعـة  
ـد" ـك لجامعــة ،"چكمربـي ـد زيارـت ـان، وعـن ـرة للرهـب ـت يف األصــل أدـي  كاـن
األحذـيـة، حـيـث ـكـان يجـلـس بـهـا أـحـد الرهـبـان لتـصـليح أحذـيـة الزاـئـرين ُتـجـد عـنـد اـملـدخل حـجـرة ـصـغJة يـقـال أنـهـا كاـنـت لتـصـليح " أكـسـفورد"

 . القادم� من أماكن بعيدة
 وهو داخل ديره، هـل نقـول لـه واالنفتاحإذا كان الراهب يف خطوة لألمام  

ة؟ بـالطبع ال، فهـذا نشـاط  خطأ يف الرهبنَعتربُأن ما تفعله هذا من تطور ي
 . م يفيد العاt كلهُّوتقد

 . ًنفتح متجدد دا�اُإن العاt يتطور يوم بعد يوم، ويف حاجة إىل فكر م 
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ر الـزمن الـذى فيـه، ُّـ تغيي يراع،ً هو عقل دا�ا عميلً: عقل عميل داhاـ١ 

له أنا عندما ولو قلت ! رة قروشـبنك يف اليوم عش الًا مرصوفينك تعطأفتخيل 
وال يفهـم مـا ! بّسـوف يتعجـ" ةخمسة تعريفـ"ذ ُخآك كنت ّكنت يف مثل سن

 . الزمني يراعالعقل املنفتح هو عقل عميل. هذه العملة الغريبة
 أي يتنـاقش، فـال يصـلح ،عقـل محـاور ـ٢ 
 يعطـُأو يف مناقشـتنا، أن نن يف تربية أوالدنا اآل

 عقـل بل يجب الحـوار واملناقشـة؛ ألن ال،أوامر
املحاور يتم من خالله تبادل األفكار ب� النـاس 

ك� يسـاعد عـىل تنميـة  وتتفاعل فيه الخربات،
Jجديدة، ويساعد عـىل ًاد أفكارِّفهو يول، التفك 
ـتخل ويــؤدي إىل  ص مــن األفكــار الخاطئــة،ُّاـل

 .الوصول إىل الحقيقة
ُ بـأن يصـلح فمثالً األب يف املنزل مهموم، عقل مهموم بإصالح مجتمعه ـ٣       Eوالخـادم يف كنيسـته مهمـوم بـأن يجعـل كنيسـته . ما تكـون أفضـلأرسته ل 
 .أفضل
واملواطن يف وطنه، يريد أن يكون الوطن واملجتمـع أفضـل وأفضـل، حتـى  

ـال �00���" :الـسـيد املـسـيح ـق�dl���a00����� 00!�4��.j�00�>��a00����� 00!E4�N00����S00Cl��00"���008̂��"�
) ��١٠��:١٠(.�

م عـن ّم بالنظريات فقط، مثال لذلك عنـدما نـتكلّيتكلال ، يعقل واقع ـ٤ 
ّ أصبح ينئفاملجتمعنتشارها، اظاهرة اإلدمان و .  األيامه من هذه الظاهرة يف هذِ

خمسـ� عـام، t يكـن  وهذه الظـاهرة أصـبحت تـؤثر عـىل األرسة، ولكـن مـن

 <1�=�א��!	�א1�2/�
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 �اإلدمان بهذه الصورة، لذلك يجـب مراعـاة هـذه الظـاهرة أثنـاء وضـع قـوان
 . لألرسةجديدة

 فاإلنسان صاحب الفكـر املنفـتح، ، نوجد فيهي الزمن الذةراعاُبد من م ال 
ر ّتصـو. ، وليس مـن منظـار خيـايلي يعالج األمور من منظار واقعيإنسان واقع ر يوجد بها أزمة إسكان، فيقف شخص ويقول ما املشكلة ـمثالً عندما نقول مص

بد   ما نقوم ببناء بيوت الفلEهل هو بذلك حل املشكلة؟ ! نقوم ببناء البيوت
 وكل هذا يحتـاج إىل املـال، ، واملهندس� والع�ل ومواد البناءمن توفJ األرايض

 .  مشكلةي، وهو يفكر يف حل أًياولذلك يجب أن يكون العقل واقع
 اإلبداع طاقة عقلية هائلة، فطرية يف أساسـها، اجت�عيـة يف :عِبـدُعقل مـ  ٥   

ل ّوالعقل هو مركز اإلبداع، فهو الـذي �ثـ. نسانية يف انت�ئهاZائها، مجتمعية إ
Jلدى اإلنسان، فـإذا كـان العقـل هـو املصـنع الـذي يلـتقط املـواد  مركز التفك

ًعها عىل خاليا املخ التخزينية، فهـو إذا ّالخام، فيختربها ويحللها ثم يفرزها ويوز
بداعيـة يف إلمليـة ار العـر هـام مـن عناصــمنبع االبتكـار واألفكـار وهـو عنصـ

 . اإلنجاز
ّبدع يبتكر دا�ا، ويفكُإن العقل امل   بتكـارات اإلنسـان ار في� هـو أفضـل، وً
�ت العقل املبدعِومن س  يف جميع املجاالت،يال تنته : 
ع بقـدرة فائقـة عـىل الصـرب ُّل الغمـوض والتمتـُّ تحم-أ

 .ل للمشكالت أو املواقف الغامضةُّوالتحم
�يل إىل طـرح األسـئلة، واالستفسـار : الع حب االستط-   ب

 .من أجل االستزادة يف املعرفة
                                                          .ة الظل واملرح االتصاف بالدعابة وخّف-   ج  

ـ-    د  ـاح العقــل، وتقـب ل وجهــات نظــر ُّ االتصــاف بانفـت
 .رينَاآلخ 



ـ ٢٢ـ  

 .ملواقف الصعبة، واألمور الغامضةي اّ امليل إىل تحد-    هـ 
 . االتصاف باملرونة يف املواقف املختلفة-    و
 .  االتصاف بالقدرة عىل توليد األفكار-    ز
ا اإلنسـان َّق، أمّد وضيّ ليس عنده هذه النعمة، عقله متجميفاإلنسان الذ 

 .  صاحب العقل املتفتح يفكر يف املستقبل، ويخطط له بطريقة جيدة
           

، "اليـورو"با تستخدم عملة واحدة وهـى وً نعلم جميعا أن دول أور:مثـال 
 ٢٠٠٠ذها عـام فيـ حتـى تـم تنم١٩٦٠وهذه العملة بدأ التفكJ فيها منذ عـام 

 .  من التفكJ والتخطيطًا عام٤٠ستغرق هذا القرار ا�عنى أنه 
� : ك� يقول الكتاب،هـَّ اللهالصة أن العقل املنفتح يقودُوالخ 
��")�'�G�3��H4א�I3��./p�d�/��א8��964O�]VSH"�)Z8�١٩�:�٨(.�
8�6%4�%B&6א %�7"��k��	*"��7� %4��+B���"�)Z8�١١٩�:١٠٥�.(�              

  صفات

 املتفتحالعقل 

 مبدع عقل
 مجتمعهبإصالح مهموم  عقل واقعي عقل

 محاور عقل
 يراعي الزمن يلعم عقل



ـ ٢٣ـ  

 أنه كان يوجد ناسك من النسـاك يف الربيـة، :بائية الجميلةومن القصص اآل 
 وعندما كان يطلـب منـه أحـد الـزوار أن ،ارّ من الزوةي هدةيوكان يرفض أخذ أ

 ً. عىل سبيل الربكة، كان يعتذر أنه ال �لك شيئاء يشييعطيه أ
 ال أملـك ً الربكة أحزنهم أيضا، أل\ين يطلبون منَأحزنهم، ومأل\ برفيض الهدايا  َّرون إيلـن يحضـَمـمـع وسأله، مـاذا أفعـل ًباكيا ه ـَّويف يوم، وقف أمام الل 

ر لـك هديـة ـن يحضـَمـ" :قـائالًصوت فرد عليه  !ه لهم ف�ذا أفعل؟ًشيئا أعطي
 خـذ مـن :ل لـهُن يريـد أن يأخـذ بركـة قـَقبلها، وقل له ضعها هنا وباركه، وما

 ." لن يحزن هذا وال ذاكهناك، وبالتايل
، وهى مختلفـة )الرهبنة البوذية(سيا آوهناك قصة أخرى من رهبنة رشق  

 األصفر، ويقومون بحلق شعرهم ي فهم يرتدون الز،املسيحيةالرهبنة ً�اما عن 
 .مرأة وال حتى بالسالماً�اما، ومن قوانينهم أنهم ال يلمسون 

، وهم  الشابات كان يسJ شيخ مع تلميذهّ املرىحدإنه يف إ :تقول القصة 
ُ من عمرهـا، تريـد عبـور ةرـ الثانية عشيف الطريق وجدوا فتاة صغJة، يف حوايل

فقـام الشـيخ . � املسـتنقعات هنـاك، ولكنهـا كانـت خائفـةمستنقع، حيث تك
ر قوان� ـ، وعرب بها املاء وتلميذه يف حالة ذهول، كيف يكسهبحملها عىل ذراعي

 ولكن خجل من سؤاله، ويف نهاية اليوم تعب هذا التلميذ من التفكJ، ؟الرهبنة
 فكيـف ،مـرأةاأليس يف تعاليمنـا أن ال نلمـس : فقال له. مهّعلُر أن يسأل مّوقر

فأجابه الشـيخ إجابـة جميلـة ! ر للقانون؟ـأليس هذا كس! ؟ةحملت هذه الفتا
 أنا قد حملتها خمس دقائق فقط ثم تركتها، أما أنت فقـد حملتهـا :ًجدا، فقال

 !نيف فكرك حتى اآل
ه يف كل يوم أن يعطيك هـذه النعمـة، ـَّطلب من اللاأرجوك أيها الحبيب،  

 مـا يكـون لـك ، لـEهـَّاللـنJ املمسـوح بنعمـة روح وأن يكون لك العقل املست
 . العقل املنفتح



ـ ٢٤ـ  
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 فاإلنسـان ،)�١��:٣��("�\����O ����60C���0�J��0nB4�X": تقولي الوصية اإللهية التَال تنس 
 . ًالبعيد عن القراءة، يكون عقله فارغا

ًإن القراءة لها تأثJا كبJا عـىل حيـاة اإلنسـان و   تغـرس يف َشخصـيته، فهـيً
ّاإلنسان مبادئ وقيم عديدة، وتنمي العقل، فعقل اإلنسـان بـال شـك إذا اعتـاد  ّعىل القراءة توسعت آفاقه وتفتحت مداركه، بين� اإلنسان الذي ال يقـرأ عقلـه ّ ّ ٍلة محصـورة بوجهـة نظـر معينـة أو معلومـة خاطئـة غـJ قَفُ ومداركه م،دِّتبلُم ّ ٍ

َن القراءة هيّصحيحة، وبالتايل فإ  وسيلة إلنعـاش العقـل وتجديـده باسـتمرار، ّ
ًوعىل اإلنسان أن يحرص عىل أن يبقى عقله بابا مفتوحا دا�ا لقراءة كل ما هو  ً ً

 تنضـج عنـده ّ ومـن ثـم تحليلهـا وغربلتهـا لـE،جديد من املعلومات واألفكار
 .حيحةالفكرة واملعلومة الص

ُما تغرق عقلك وقلبـك يف الكتـب عند": ذهبي الفماليقول القديس يوحنا  
ُالروحية، تكون دوما ممتلئا؛ ألن القراءة الروحية ت ً  ."هـَّ يف اللالثباتعطيك ً

ع مـن َّقرأ عن التـدبJ اإللهـي، وتشـبا": سحق الرسيا\ يقولإا القديس ّأم 
ه ـَّ ألنهـا تقـود الفكـر إىل �ييـز الرتتيـب يف خالئـق اللـ؛ الكنيسـةيمـِّعلُكتب م
 وتقـوده يف ، وبرباعتها تهيئـه الكتسـاب البديهـة املنـJة.تعطيه القوةو وأع�له،

  ."هـَّاللالطهارة نحو فهم خليقة 
ّاقرأ أيضا األناجيل التي عينها   ملعرفة العاt بأكمله، حتى تجـد املـؤن ه ـَّاللً

 Jّى أن عقلـك يغـوص بعمـق يف التأمـل ه لكل جيـل، حتــَّالللرحلتك بقوة تدب ٍ
  .هـَّبالل
 

 ���C��D��6א��!	�א1�2/�
 



ـ ٢٥ـ  

 ،"ره يشءّفـلـتكن قراءـتـك يف ـهـدوء ال يعـكـ" :ّـعـزز ـهـدفكُـهـذه الـقـراءة ت 
مـن القـراءة تسـتنJ الـنفس يف "  ..."القراءة تساعد النفس عند وقوفها للصالة"

من دون الـدخول يف التجـارب، ال يسـتطيع أي إنسـان أن يكتسـب " " ...الصالة
لقـى أي تهـذيب  ومن دون املواظبـة عـىل القـراءة، لـن ي،حكمة الروح القدس

  " ...ألفكاره
 ونـور عندما تكون نفسك محاطة بظالم دامس وخالية من التعزية الروحية 

ّ وفـوق هـذا تـتقلص القـوة ،ّالنعمة بسبب غ�مـة األهـواء التـي تخـيم عليهـا
 ، عـىل فكـرك ضـباب ال ترغـب فيـهىاملفرحة يف نفسك لبعض الوقـت، ويطغـ

بـادر إىل و ً. صـبورالكن كـن ، القنوطّوال �د يدك إىلعندها ال يضطرب عقلك، 
ّ وتوقع أن تتلقى املعونة،ع نفسك للصالةِأخضوّعلمي الكنيسة، ُقراءة كتب م ّ . 

فاملرء الـذي ال يعـرف سـوى الحفـالت ، كر عن التوافهِد الفِبعُ      إن القراءة ت
، وعـىل ّرـُضـَ وأحاديثـه بـال نفـع وت،والنوادي واملقاهي تكون شخصيته سطحية

ًف نفسه، هو قادر أن يزيـد غـJه علـ� ِّثقُس الرجل الذي يقرأ ويدرس ويالعك
 . ومعرفة
 يبنـي الـنفس، ويثقـف مـالذلك أنصحك بالقراءة، وخJ أنواع القراءة هو  

فليسـت كـل قـراءة . ًن حكي� يف اختيـار مـا تقـرأهُفك...  عقلالروح والويشبع 
 .  اءةّنافعة وال بن

ال تعتنق كل ما تقرأ، فكثJون يقبلون كل ما وكذلك اقرأ بفهم، وبفحص، و 
Áلـو كـان ذلـك ُّدون دراسة، ودون تعم! يقرأون باقتناع تلقا �ق يف التفكJ، كـ

 !!يًمكتوبا بوح
ب ومـا َكتـُق كـل مـا يّصدُوال ت. عليك أن تقرأ �يزان دقيق، وبتحليل أدق 

ًفكثJا ما نجد أشياء يعارض بعضها بعضا في� تنش. رـنَشُي ه الجرائد من أخبار رـً
 !ومن أفكار



ـ ٢٦ـ  

  :دف القراءةـه
  لإلنسـان أن يعـرف هدفـه مـن القـراءة ويتـذكره باسـتمرار، حتـى يينبغ 
 :  ن للقراءةارف عنه إىل غاية أخرى، وهناك هدفال ينح
َّاكتساب الخربة األدبية -١  ِ. 
َاستخالص املعلومات وتو -٢  ُ َ  . ظيفهاِ
 . رارية وامل�رسة والتحس� املستمرلجيدة تتطلب االستماإن القراءة  
 
٢���	!�� ��W/�($#�א

ًليتنا جميعـا مـن آبـاء ئوًيكون بناء العقل أيضا بتوعية العقل، وهـذه مسـ 
،  التعلـيموذلـك عـن طريـق. أساقفة، وآباء كهنة، وخـدام وخادمـات ومجتمـع

 .، فهناك ارتباط وثيق ب� الكل�ت الثالث والكنيسةواإلرشاد، واملشورة
  

هو عملية إرشاد الفـرد إىل الطـرق املختلفـة التـي يسـتطيع عـن  :اإلرشاد 
نه مـن أن ِّكُمـطريقها اكتشاف واسـتخدام إمكانياتـه وقدراتـه، وتعليمـه مـا يـ

. يعيش يف أسـعد حـال ممكـن بالنسـبة لنفسـه وللمجتمـع الـذي يعـيش فيـه
6א��r": واإلرشاد وصية كتابية ��aא�%�6%S�!���nB��]�\4א�8(�� �O�a%B!�)�nB4(�"�0%/�א���V١٣�:٧(، 

ص ُخلـَال ي" :امها، وك� يقول القديس أوغسطينوسّدُوهذا دور آباء الكنيسة وخ
 م� يؤكد أن يكـون املرشـد الروحـي موضـع ثقـة ،"ّكحبُعن طريقك إال الذي ي

ة والسـاقطة َبـَتعُللمخدوم يقدم له طاقة حب، وطاقة جاذبة تجذب الـنفس امل
 . التوالتي تعا\ من املشك

ن وراء كل املشاكل التي تحـيط باإلنسـان بصـفة ُضح أن الذي يكمَِّتولقد ا 
�0%$[���8��0"ب عليـه مـن خـالل املعرفـة ُّ الذي �كن التغلـ،عامة هو فقر الفكر���

)E4%5א�����%$��F6Heא�	l/"�)���١٢�:١(.����



ـ ٢٧ـ  

فقد  لها دور تعليمي يف اإلرشاد،  كانونجد رسالة القديس يوحنا املعمدان 
ِكان يع ُ للرب شعبا مّدُ  . ًدا لقبول اإل�انِستعً

 
" :ناء أبناِّر�ُمنا أن نّ فالكتاب يعلالرتبية أو التعليما عن َّأم E"������a��Oא�����،
����b�¡��5א���� a.����O��O�\"R��964���5א�EO�a? F� �)�K�٦:��٤(�"�א

  Jفـوق يقـت عميقـة تر نـوال معرفـةي يعنـ"الرتبيـة املسـيحية"كان تعبـ 
اسـتعالن " لــ "معرفـة اختباريـة" َاملعرفة العقلية الشعورية والعلمية، بـل هـي

َّ الكتاب املقداَّ ك� عرب عنه،"الحق س وعقيدة الكنيسة، ويف الوقت عينه كانـت ُ
 �ًالرتبـيـة املـسـيحية تعـنـي أيـضـا الـتـداريب والحـيـاة األخالقـيـة بحـسـب الـقـوان

 .والوصايا املسيحية
ُ الكنيسة األوىل أن معظم الذين يريـدون قبـول اإل�ـان كـانوا مـن وجدت  ُ َّ َأس َوا تعلي� مسيحيا أّ وعائالت وثنية، وبالتايل t يكونوا قد تلقرـُ ً ًا وال كانـت ّليـّوً

ُلهم معرفة باإل�ان الجديد، وÂ تعالج الكنيسة ذلك، أخذت عىل عاتقها مهمـة  ِ ُ
 وهـو مرحلـة إعـداد ـلتعلـيم املنهجـي تعليمهم قبل معموديتهم، وكان ذلـك ا

َّ يسمى ـللمعمودية  َّ وأثناء فرتة الوعظ، كان الشـخص يـتعلم األوليـات ،"وعظ"ُ
  .)تهيئة وإعداد(البسيطة يف اإل�ان واألخــالقيات املسيحية 

َ يف القرن الرابع، كان املوعوظ يعط،وفي� بعد  ُ ِ لألســرار املسـيحية ً  رشحاىَّ
ِالرابعة من عظات القـديس كـJلِح يف العظة العميقة، ك� يتض ِ  س األورشـليميَّ

�َّـبـد أن طاـلـب املعمودـيـة يقدـمـه أـحـد اـملـؤمن� يـسـمى   وـكـان ال.للموـعـوظ ُ ُِّ َّ
"�ِّاملعلمون املسئولون عن املوعوظ� لE يتأكّـ بد أن يختربه ، وال"إشب دوا مـن ُ

. اـفـع روحـيـة خالـصـةَّأن اـلـدوافع الـتـي قادـتـه للكنيـسـة واإلـ�ـان املـسـيحي دو
Âّالذي يز �ً املوعوظ للمعموديـة، كـان يلعـب دورا هامـا للغايـة أثنـاء ُواإلشب ً

   . بعد معموديتهًوأيضا بل ،تعليم للي املوعوظِّتلق



ـ ٢٨ـ  

 �، وهـذه ً، كانـت هنـاك أيضـا مـدارس تعليميـةبجانب مدارس املوعـوظ
ِّكانت مؤسسات تقدم مسـتوى متقـدم مـن التعلـيم الالهـو` ُِّ  املسـيحي ومـن ُُ

ـيE أيضــا ـيم الكالـس ـوم أخــرى (ًالتعـل ـوم:عـل ـل العـل ـم و ، الرياضــيات، مـث  عـل
  .)لخإ .... جت�عاال

ون ـJاملستشـ": ه يقول مثلث الرح�ت قداسـة البابـا شـنوداملشورةوعن  
نتعب نحن، لE يرتـاحوا هـم، وإذا .. هم سادتنا، وراحتهم أهم بكثJ من تعبنا

بـدي الـرأي ُن يَ الرأي والنصيحة، واملشJ هو مـَشورة هي امل".ارتحنا لتعبوا هم
 والتـدعيم، والتـي األمـان عملية تأثJ متبادل، تتم يف جـو مـن َوالنصيحة، فهي

َأن يساعد شخصا آخ) املشJ(يحاول فيها املرشد  ) املستشـJ( املسرتشـد ىر يدعً
كتشـاف يف استيضاح أفكـاره، مشـاعره، دوافعـه أو الخلـل يف عالقاتـه، بغـرض ا

 .م يف حياته وإدارتهاُّللتحك) ياتچاالسرتاتي(بل ُّأفضل الس
لـم ِ وهـو ع،لـم املشـورة املسـيحية ضـمن علـم الالهـوت الرعـويِدخل ع 

ًنسان جسدا ونفسا وروحا يف حاالت اليـأس واالكتئـاب والشـعور يتعامل مع اإل ً ً
 .والسلوÂ قيلم النفس التطبيِ �ساعدة الكتاب املقدس وع،بالذنب
وـمـن ـخـالل املـشـورة واملعرـفـة، يـسـتقيم الفـكـر، وبإرـشـاد اـلـروح الـقـدس  

 . ًشJا ُومشوراته �كن لإلنسان أن يكون م
إن اـسـتخدام الكنيـسـة لـهـذه املـفـاهيم، �ـكـن أن يـسـاعدها ـعـىل تـقـديم  

 .  إىل أبنائها"الرب يسوع"الطبيب الحقيقي 
 
٣�����	!�����G�HWא

 ضبط العقل، وذلك بالحكمة والتلمذة، وعـن     األمر الثالث يف بناء العقل هو
א
!%�0" :الحكمة يقول سلي�ن الحكيمa���V����03����0%�����א@�?�0)8��0%.��%������B0+�l��*���

nb4אF�k"�)��&٢�:�١٤(.�
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 مـرة يف العهـد ٣٠٠س أك� مـن ّلقد وردت كلمة الحكمة يف الكتاب املقد 
نJ ُ نور داخيل يَالجامعة، فهيالقديم، أك� من نصفها يف أسفار أيوب واألمثال و

 . رين طريقهمَنJ لآلخُالعقل والقلب، ك� أنها نور خارجي ي
 

ن هم أكـرب منـا، ومـن مدرسـة الحيـاة، ومـن التـاريخ، َ مْنِم مُّكذلك التعل 
فنحن نقرأ السنكسار يف القداس، والسنكسار ليس كتاب تاريخ فحسب، ولكنـه 

التـاريخ  ": جميلـة تقـولةقونا، وهناك مقول سبْنَمِم مّكتاب تعليمي، لE نتعل
 ".هو الحياة

 ي السنكسار قصـة عـن شـخص مسـيحرى، يحEـ مس١٤ يف يوم  ...فمثالً 
�ه، يف كيـف أن املسـيحيئفقJ كان يشـعر بالضـيق، فتحـدث إىل أحـد أصـدقا 

 !فقراء بين� اليهود أغنياء
ب إليـه،  وبالفعل ذه، لطلب املساعدةيوقرر أن يذهب إىل شخص يهود 

 لـه ينـه ال يسـتطيع أن يعطـأ قـائالً يعتـذر اليهـوداوطلب منه بعض املال، ف
 مـن املمكـن :ي، وبعد املناقشة قال له اليهـودديانتهاملال، ألنه مختلف عنه يف 

 .وهو أن تقوم بطعن الصليب  لك املال برشطيُأن أعط
ر لـه حربـة، ـ وأحضـ،ُ بصـنع صـليب مـن الخشـبيوبالفعل قـام اليهـود 
، ولألسف "أطعنك أيها املسيح ":لب منه أن يقوم بطعن الصليب وهو يقولوط

 !د �ثيلَّ أن هذا مجريظن املسيح
ن الخـشـبة أُوـقـام بـهـذا العـمـل املـشـ�، وطـعـن الخـشـبة، ولكـنـه ـفـوجئ  

وهذه القصة حدثت يف أيام البابـا !  املسيحينسكب منها الدماء ومات بعدهات
، ونقـرأ الحادي والعشــريننحن اليوم يف القرن ، وها ٢٣س البطريرك الـ ُثاؤفيل

  .. م منهاّهذه القصة ونتعل
 ... ل العذارى الحكي�ت والجاهالت َثَأيها األحباء نجدها يف م الصةُالخ 
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َكُن يتمتعنالحكي�ت   ا َّستعداد وتقدير قيمة الوقت، أم بالعقل املنفتح واالّّ   أمـام املسـيح وطرقـوا البـاب عقـل ضـيق، ولـذلك جـاءواات ذوَّنُالجاهالت فك
وكانـت نهايـة . )٢٥ مـت( َّنُك ال أعـرف إ\:َّنَُه فقال ل.فتح لناانا ّنا ربّ رب:التقائ

 .يق فقدوا الوجود والنصيب الس�وِّ املحدود والضيَّنُمؤملة، وبسبب تفكJه
أن تعمل لـه " َيه"من " هو"وبعد سن� قليلة طلب " َيه"ج بـ َّتزو" هو" 

وبالفعل أحرضت السمك ثم قامـت بتقطيـع السـمكة مـن الـذيل ، سمك مقيل
 .  يف الوسط فقطيوالرأس، وتركت الجزء الذ

 مامـا كانـت :أجابـت!  بتقطيـع السـمك هكـذا؟ي ملاذا قمتـ:"هو"فسألها  
 كانـت يفقالـت أمـ!  تفعل� ذلك يف السـمك؟ِنتتفعل هذا، فسأل األم ملاذا كُ

ك كـان قـد ّدِ جـّقالـت ألن!  تفعلـ� هـذا؟ِنـتة ملاذا كُّدِتفعل هذا، فسأل الج
 ! نية صغJة ال تسع السمكة فكنت أقوم بتقطيعها هكذاير لنا صـأحض

 . األحباء أن يكون لنا العقل املنفتحخو`إ فنحتاج يا ،قِّوهذا هو العقل الضي
  

ِليعط    :ي داود النب معقولن أننا مسيحنا ُ
��"%(l�sא <���]�!�E4u6�8�vB	<�6!%l���)��8�8��#/0�9�����	*،�'�0������6t��4��"�

)Z8�١٩�:١٤(.  
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���" :ب عندما نسمع يف اإلنجيل الوصية التي تقولّنتعج " ���0"T��G+��S%<�0 א���
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ّوجد أيضا وصية تتحدت  8��03�����7D 0E-" : فيقول الكتـاب،تساع القلباث عن ً(l
���� �̂Y"F�8��034R.����7�0%+)E	���������a�!א4! �B	<�.��������������a�!i�0_>�����GC��0�d�E8��0O��03�l��GC��0�d�E8��aE0+4�.�
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 عالمـة القلـب َ عـىل أن يسـعكم، وهـذه هـيًا�عنى أن قلبنا لـيس ضـيق 

 .اململوء باملحبة الصادقة
 

، والقـديس "سـعّالقلب املت" َيوسنتأمل يف هذا الجزء عن هذه النعمة وه 
كـ� أن حـرارة الشـمس تجعـل  ": الفم له عبـارة جميلـة فيقـوليذهباليوحنا 

ظهـر ت، وهنـا "سـعّ املحبة تجعـل قلـب اإلنسـان يتاألشياء تتمدد، هكذا حرارة
 . تساع القلب بالحب للكلافضيلة جميلة، وهى فضيلة 

 
 

"00E-8��003(	l�!�004R�7D ����a00��Y"������00א4!  �.�00+)E8��003�B<�.
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 Eب لنـا الصـورة، ِّقـرُمـا ت سنتكلم عن بعض أمثلة من الكتاب املقـدس لـ
 :ح هذه الفضيلةِّوتوض
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 .ن أخيه لوط اآلباء وابقصة إبراهيم أr: أوالً 

ر �ثابة ابن، َ �ثابة أب واآلخر صغJ، أحده�َ     ه� اثنان أحده� كبJ، واآلخ
ة، وهنـا َّزداد هذا الخالف حداوحدث خالف ما ب� رعاة إبراهيم ورعاة لوط، و

 ملعالجة هذا ءيقول أفضل يش! ُ إبراهيم، كيف ستعالج هذا املوقف؟بانانسأل أ
يوجـد بيننـا  ول للوط ملاذا نغضب من بعضنا البعض؟، فيقاالحتواءاملوقف هو 
ختار من األرض ما تريد، إن ذهبت شـ�الً، ام، وملاذا الشجار؟ فتعال وّقرابة الد

8'�t�(�O�./��O��h��3�*	s�Cl:������،���6Oא��B4 ¤��" :ر أنت أوالًَـختاًأذهب أنا �ينا، و��]�!����
������ 0�L��]$�"��3)"T�،	*%��V������V���G�O�F��¥8�8��F�0*	؟�אEV�V�sFZ0�������0����N0+�4�������3.אT��00̂0א�.�

3�(����"�l�#��(%���N��?�r���R#�3�(�����R��،#�#��(%���"�l��")*��١٣�:٨�00��٩.(  
 

سع، فقـد كـان مـن املمكـن أن يقـول ّ الحكمة، مع القلب املتوهنا تتجّىل 
ًلكبـJ، وأيضـا إبراهيم للوط، كل ما أقوله لك يجب أن تفعله، ألن إبراهيم هو ا

 أبانـانتهـى الخـالف بسـالم، ألن ا ولكن إبراهيم t يصنع ذلـك، و،يف منزلة األب
 .سعّإبراهيم كان له القلب املت
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  .قصة يونان وأهل نينوى: ًثانيا  
سـع َّه العظيم وقلبه املتـَّ ب� الل،يظهر يف هذه القصة أمامنا مقارنة لطيفة 

ً القلب الضيق جـدا، حيـث ال يـرى سـوى يذ) يونان(لكل البرش وب� اإلنسان 
ه أعطى ليونان ـَّوجميعنا نعرف القصة، وكيف أن الل،  جنسه فقطيخاصته وبن

شـعب   (موا توبـةَّ حتى يفهم مقاصده، وكيف أن أهـل نينـوى قـد جميالًًادرس
 .ه قبلهاـَّ، وكيف أن الل )كامل
إذا وجدت أن ق؟ ِّ هل لك القلب الواسع أم القلب الضي:سأل نفسكاوهنا  

ّنـك سـتتعب يف حياتـك جـدا، أمـأعلم الك قلب ضيق، ف ا إذا كـان لـك القلـب ً
 . ً كثJة جدا يف حياتكً�َِعالواسع فستجد ن

 
�"�"Kא�"%��
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 .قصة املرأة السامرية: ًثالثا 
ر ـحضـ، لقد كان كل ما يف عاملها أنها ت)٤ يو(ًجميعا نعلم قصتها املشهورة  

ر، ونجـد املسـيح َاملاء ثم تعود، وكان لها حياتها الخاصة بخطاياها وهذا أمر آخ
 .)عند ساعة الصليب(م معها يف منتصف النهار َّينتظرها حتى يتكل

م معه بعدم انفتاحية، ّ هذه املرأة، ويحدث نوع من الجفاء، وتتكلثم ت̀أ 
يأخـذها !!  أن يلـتقط منهـا كلمـةّد�جر ،األناة الطويل ،سعَّا قلب املسيح املتَّأم

 !عرتاف لÇ ما �دحها عليهاوكأنها 
�4�0H	����¦��&�0*%��א?r���vאV5%�" :فيقول لها ����QR���?���03.�������N04�<���j�60	eא�%N0�O�&��:�
�2�47 ���¦��4��") ��٤��:١٦��00�١٧(. 
نك مخادعة، أو إنك ستظل� إكان من املمكن أن يقول لها إنك تكذب�، أو  

 .يف الخطية
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 ،)¦��"�)� 0�٤��:١٧���2���0%4��7 ��4	N0B�<�:��0%���#<�+��30" :ا قلب املسيح الرائـع، فقـال لهـاَّأم 
ُ، ثم يكمل السيد املسيح حديثـه معهـا االعرتافالكلمة هى بداية  وكانت هذه ر املوضـوع وتسـأل يف أمـور ِّـأن تغيـ بدون أن يغضب منهـا، رغـم أنهـا تحـاول

ـرى ـول! أـخ �" :فتـقS�£00���00"��Oא���?00\א�������a�B00��������)�R��� 004 C���aE00"���،F�00��	@א
�����%��l��S�£+���� ي �عنى ما هو األصح؟ وأين ينبغـ،)��٤��:٢٠ ("�אe	 �u%���א���\4��3�¡���

ولكن بطول أنـاة املسـيح، وقلبـه  !أن نسجد؟ وكل هذا محاولة لتغيJ املوضوع
 ونحـن ال نعـرف !سـم املسـيح ألهـل مـدينتهااِسع، تصJ هذه املرأة كارزة بّاملت

 .  لها إىل مؤمنة ثم كارزةّسع لهذه املرأة وحوّتاسع ّاسمها، لكن قلب املسيح املت
 

  .رـ عشاثنالتالميذ اال: ًرابعا 
 يثنـاخـرتت ا" :خـرتت؟ يقـولاً كم تلميذا :عندما نسأل ربنا يسوع املسيح 
م  بـالطبع نعـم، فكلهـ؟نو كلهـم جيـدًار تلميـذـ عشـاثن هل اال:، نسأله"رـعش

  حدث يف النهاية؟يُمختارون، ولكن ما الذ
، وثالـث َّ شـك يف وثا\، فواحد أنكر\:بعهم وقع يف أخطاء كبJةُر": يجيب 
، يرـخطـأوا، ولكـن هـذا هـو الضـعف البشـأ % ٢٥ �عنى أنه بنسبة ،"يخانن

  أنكرك؟ْنَ ماذا فعلت مع م:ونسأله
ع التام، وإذا أضـفنا كون عقوبته القطت كان يجب أن ن أنكر املسيح،َإن م 

ًإىل ذلك أنه تلميذ من تالميذ املسيح، كان يجب أن يقطـع �امـا مـن الشـ ركة، ـُ
 سع، وبعد القيامة، وبعد أن رجع بطـرس إىل صـيدَّولكن مسيحنا الحلو بقلبه املت

َيظهر له املسيح خصيصا، ويصنع معجزة صيد سمك آخ .السمك ر بعد القيامة، ً
  وكأنه،" يا بطرس؟يأتحبن: " وهنا يسأل املسيح بطرس سمكة،١٥٣معجزة صيد الـ 

 نعـم :فيجيب بطرس. جعل قلبك واسعايقول له أن قلبك قد ضاق يا بطرس، ف
�0O[��� "�0،������%��0���0" :ثنـ� وثالثـةار هـذا السـؤال مـرة وّ أحبك، ويتكر إ\يارب��H(
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������?�]8��6Y���h��%$����4��s�<�9:؟�������a�H�"�"̂��a	BH���N"��%0	*��%>����.�4��s�<�:60%א��L�����.�א
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	*��%>��.�(�3	������4�א��s�<�.�Y4�P��4�s�<؟h��%$���،�" ���]O���H(%�����#/�") ��٢١��:١٥�00١٧.( 
�0���9،��" :عت قلب بطرس فيقولَّجد أن محبة املسيح، قد وسويف النهاية، ن �

���������)����a	BH���N"��.��"��KF6H���N"��0�	*��%>�����")� 0طمنئ املسيح وقال لها، ف)�٢١��:١٧: 
"�%(�3	�����ًنتهت حياته بأن أصبح شهيدا عظي� او. كرز يف العاtا و،)0�٢١��:١٧ �("��א ً

ًصلب منكسا َّ ُ َ ِ لقديس بطرس الرسول يرتدد ب� املؤمن�، ولكن ما ، وسيظل اسم اُ
 الذي تساع قلب بطرسا ساعدت عىل ي التَيإن محبة املسيح ه!  حدث؟يالذ

 نسمع عنها يف الوصـايا يأنكر املسيح، وليست هذه بالخطية البسيطة، مثل الت
 .تساع القلباهذا هو ... ر، ولكنه أنكر املسيح وهو تلميذه ـالعش

مـن أجلـه  ظهـر ،سـعّ، واملسيح بقلبـه املت يف قيامتهَّقد شكتلميذه توما و 
s�<�)a��E4 ���8"ًخصيصا، P:���'R�%=�?�%0�?�QR�	*�H����6%AO����30)��S،��u��	c�S0���%=�?��0H0�0�0����

#�003%8�8��00O�q]%8�008��I00	���]00�!�����،v300�&�") 00قـلـب باتـسـاعرخ توـمـا ـ ويـصـ).�٢٠��:٢٧ 
�٢٠��:٢٨ (!"�����R����O" :املسيح، ويقول رصخة اإل�ان.( 

...  ويلفـت نظـره...  ُهَهـِّنبُر وقـت يِ فكـان املسـيح آلخـ:ا يهوذا الخـائنّأم 
م ابـن اإلنسـان ّ عـىل خطيئتـه، وسـلَّرـولكنـه أصـ!  يتوبلE له فرصة يويعط
��"بلة ُبق� +����4��s�Cl:���O��،אr �������0�C0	B�0��+���/0§B0؟��F��א]O��א["+�a�") 4سـتخدم ا و،)٢٢��:٤٨

 .مه وسيدهّعلُعالمة الحب يف خيانة م
 

 .بن الضالقصة اال : ًخامسا 
 أب، وابن كبJ وابن صغJ، وكلنـا نعلـم مـاذا : فيه نجد بيت،ثلَيف هذا امل 

...  وأخطـأ...  َعدتباو...  ، فقد تاه"بن الضالاال"ه ّ نسمييبن الصغJ، الذفعل اال
 ...ً  جداءوعمل كل ما هو يس
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30*	�?0\א�א04\�������" خوه فقد اتهمه أنه قد جعل معيشـته مـع الـزوا\ا أّأم Oא
�%H�8�������"א�)Z4��8א�	*�E�_���") 4الخطايا، فـأرجوك أ أنه قد وصل إىل أسوأي )�١٥�:٣٠ 
 !  مشاعر هذا األبيل معّأن تتخي

 
بنه اة يف كنيستنا، لقد كان األب كل يوم ينتظر ّفهكذا يجب أن تكون األبو 

ًوعنـدما رآه يف أحـد األيـام قادمـا مـن ! ت عيناه مـن الـدموعّالصغJ، حتى كل
سـاع ّتاقام وأخـذه يف حضـنه، و! خرىأت يف قلبه مرة ّبعيد، فكأن الحياة قد دب

ًساع قلبه، لقد كان عائـدا مـن معيشـته مـع الخنـازير، فرائحتـه ّتاحضنه كان ك
ولكـن األب t يـأنف . عـةّوشكله يسء، وصحته متأخرة، ومالبسـه مقط! كريهة

 : عـاد عليهـا ابنـه، ويقـول االبـن هـذه العبـارة الخالـدةيمن هذه الصورة، الت
�4R	�Xא4+(��"=�`L�(�)S�<��%������̈C%$�E0+8�N0+4��،	*�8א#�����S0H�O�����0	4�X0�V5��������03Oא�	04�١٥�:١٨ �(�"�#*( .

ه أبوه، وهنا  أوقف،)4�١٥�:١٩ ("�א%&H�>���hB�S%��&6אc	��"وعندما أراد االبن أن يكمل 
َفباب التوبة مفتوح وال يغل ،واملحبة الحقيقية بوةاأل تظهر   .قُ
ِتساع القلب، وهنا أمر األب أن يحضاهذا هو    والحذاء األوىلة َّلُروا له الحـُ

9�H4���S00%��". والخــاتمTא��s�00Cl:א��	00/nB�
�00،+ �4�T%0	F6L���00�4���X00&00 א�א(���L00 א�B�H&א��#���
���00،���B&F	�����%�00�S00%�%،��<00%\א�¢���$�Orא���00)([�+�eא���000£%H48 א�א�S00	<����D�6000-�"����00���3l�� �"�

ّإن هذا العجل كان يعد .نَّمَُس وذبح له أبوه العجل امل.)4١٥�:٢٢����000�٢٣ (  من أجل ُ
 كـان معمـوالً بـه يف ذلـك ي الـذاالجت�عـير التقليـد ـ فكس،بن الكبJزواج اال
 عـىل القلـب  تدل عالمة منظورةَي وهوفوق كل هذا أخذه يف حضنه،!! الزمان
 .الواسع

ِبوة يف كنيستنا، فـال يسـتطيع أحـد أن يحمـل لقـب أب ويغوهكذا األ  لـق ُ
 عىل ءهه، ف� دام حمل لقب أب بالجسد أو بالروح، عليه أن يفتح أحشاءأحشا

 .سع قلبه لكل أحدّالدوام، ويت
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الصـوم الكبـJ مـن مها لنا يف بـدايات ّوكنيستنا تأخذ قصة هذا املثل، وتعل 
Eارس عبادتـك حتـى ُسع قلبنا، فأنـت �ـّننا نصوم حتى يتأ ما نفهم كل عام، ل

 . ما يتسع قلبكسع قلبك، وتكون يف عالقة مع مسيحك، لEّيت
 

 .ل الحنطة والزوانَثَم: ًسادسا 
، والزوان شـكله يشـبه شـكل القمـح، ولكنـه )قمح(األرض مزروعة حنطة  

 هـل أقـوم : يف الحقـل جـاء وسـأل صـاحب الحقـلنبات سام، فمن كان يعمل
" ً: دعهـ� ينميـان معـا،بخلع الزوان؟ أجـاب الV�5�������0H�8��0(?k%��F��0�(3����0(? #����X0	4R�

%5�A	
 ).N8١٣�:٣٠("�א
 

زون بـ� ِّن و�يـوادَّ الحصـوهكذا القلب الواسـع، ويف وقـت الحصـاد يـ̀أ 
َفـالزوان يحـرالحنطة والـزوان،  ����>N0%���" :ذ كطعـامَخـؤتق بالنـار، والحنطـة ُ

�A	
�$B4�A(���%5>��אs ]�5�:�H	©א�����%FZ>א����8��08�0 א����#�אZ04(�א�Z>�� #������60$�4�،��0)8������	/0	̀ 3%
��א
�"�Zt�8�X	4R��? H	©�l�")N8سع أنه طويل البالَّفمن صفات القلب املت ،)١٣�:٣٠ . 

 
 .عىل الصليب: ًسابعا 
ّفنجد ربنا يسوع معلـ ،لبَّ إىل يوم الصيتعال أنقلك مع  ق عـىل الصـليب، ُ

 واحـد :ْ�َ وعـىل جانبيـه لصـ.صـلبهاصلبه ا :ُوأمامه أناس تشتم وتصيح وترصخ
 ... مه العذراء مريم تبEُ أٍدُْعر عىل يساره، وأمامه من عىل بَعىل �ينه، واآلخ

 والكهنة ،الجنود الرومان: ل الجو املشحون يف هذه الساعةَّوعليك أن تتخي 
  :ق عـىل الصـليب يقـولّ واملسيح وهو معلـ،"صلبهاصلبه ا" :ب يصيحونوالشع

،�א���"��E�O����0%-0����60���(	BH������a�)"T�،�a��08��� 0��0�B�H-�א��r��� مـا هـذا القلـب �...)04٢٣��:٣٤ �("� 
 !يسوعر� الواسع يا 
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ُيعيـر الش�لص ِّ الل،ييل  املشهد مايونجد يف باق  ِّ ������" : املسيح قـائالًُR���N03
������0"��̂R��	*�+-�"��ª§B�tl�،���+	eא��N"��")� 04فنجـده يقـولِّا اللـَّأمـ،��)٢٣��:٣٩ � :ص اليمـ

"���!B8����N00p%&�X00�E�8��9���00���00"6��rא	00%*�ـل هــذه ،)004٢٣��:٤٢ ("�  ـالطبع t يـق  وـب
 ... راخ ـالكل�ت يف جو هادئ، بل قالها يف جو كله صخب وضوضاء وص

�004*	" :وهـنـا يجيـبـه املـسـيح ـقـائالً s 00<��)W00	
�8�R�����00H"(00*	�א00�4 ����!�00:א� 
F:���56%-4سع؟ّوما هذا القلب املت! ما هذا يا يسوع؟�،)4٢٣��:٤٣ ("�א! 
مه العذراء مريم، فنظر إليها ُ أَويف وسط كل هذه األحداث املؤملة، t ينس 

Eإىل تلميـذه يوحنـاووجدها تب J�����0"�:، فقال لها وهو يشـ?�،�j�608��0���0א3Oא�אr %*�"�
د مشـاهد مـن َّهـذه مجـر).�*�")� 0��١٩�:٢٧	r 0א�����0�8?��0":ثم قال ليوحنا�،)��١٩�:٢٦ (

 . سعَّس عن القلب املتَّالكتاب املقد
 

 
ث ّس، سـنتحدّمنا عن القلب املتسع بأمثلـة مـن الكتـاب املقـدّ     بعد أن تكل

 .ن عن أمثلة من تاريخ الكنيسةاآل

 

� ;�!
���-�L�"!��Wא
ًرا يف الربية، ويف أحـد األيـام أÉ إليـه بعـض الرهبـان، ِّدبُ القديس م     كان هذا

ًعتبار أن الكنيسة ليسـت مكانـا للنـوم، اليشكوا له من راهب ينام يف الكنيسة ب
 ... بل مكان للعبادة واليقظة والصحو

؟ أم ًا لـه عقابـي أبو مقار؟ هل سـيعطأبونا ماذا سيفعل معه يفتخيل مع 
ر ـحضـاوي جرا" :سع قالّإن أبو مقار بقلبه املت...  ؟ أم ماذا؟؟ أم سيطردهًاقانون

  ".!له مخدة حتى يسند عليها رأسه

#9$�3�
��J�;�:�א�#(�
- 
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فال يظن أحد، أن الرهبان بسبب معيشـتهم يف الربيـة أصـبح لهـم القلـب  
ًزداد حنينـا واتسـاع افالراهب كل� عـاش بـالروح يف الربيـة، ! الجامد أو القايس

 . له يف صلواته، رغم وجوده يف الربيةقلب، وكأنه يحمل آالم العاt ك
 بخطية الزنا، ف� كـان مـن َمِهُّتاًوتذكر أيضا القصص الرهبانية، عن راهب  

ًحتى أنـه سـمع صـوتا مـن السـ�ء ! هذا القديس إال أنه ذهب إليه وسرت عليه
وقيسـوا ، "رين مثـل خالقـكَخـ ألنك تسرت عيـوب اآلهطوباك يا مقار: "يقول له

 ... كثJةعىل هذا أمثلة 
 

، وذلـك أثنـاء الحـرب العامليـة Ëال رويسچـ عـن تحE هناك قصة جميلة 
ًالثانية، حيث كان قائدا كبJا، ويف  ّات، وهو ساهرا مع بعـض قـوّرـ املىحدإً اده، ً

وعنـد السـاعة الثالثـة بعـد  ً،احرب، وكان الجو شتاء، والربد قارسـاللوضع خطة 
واإلرهـاق،  اده العرشة قد أصابهم التعبّمنتصف الليل، وجد هذا القائد أن قو

ب القـادة كيـف ّفأراد أن يشجعهم، فدعاهم إىل تناول العشاء يف منزله، وتعجـ
ب بهـم ّال عىل دعوتـه، وأن زوجتـه سـوف ترحـËچ فأكد لهم هذا ال،يدعوهم

ًجدا، وبالفعل أخذهم هذا القائد إىل بيته، ودخل إىل زوجته حيث كانت نا�ة، 
 .ادهّمنها إعداد الطعام لقوفأيقظها وطلب 

ِّيهـدئففوجئ بها تصيح بغضب شديد، ولكنـه بـدأ    مـن ثورتهـا، وعنـدما ُ
رتـدت أفضـل مـا عنـدها مـن مالبـس، انتهت من صـياحها وهـدأت، قامـت وا

ّبت بهؤالء القادة واجتهدت يف أن تعدّودخلت ورح  ...  لهم املائدةُ
ر أو عـدم لياقتـه يف َوهذا هو القلب الواسع، فإنـه بـرغم مـن خطـأ اآلخـ 
حتوت املوقف بقلب واسع، فـ� رأيكـم إن كانـت قـد أرصت اف، إال أنها ُّالترص

 ...  عىل عدم النزول؟ سأترك الرد لخيال كل واحد منكم

MNא��
�Jא�O�N 
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، "ون وسـايلچـ ":م لها ولـد وبنـت صـغJين وهـمُخرى، عن أأهناك قصة  
 سـأذهب إىل :�ففي أحد األيام، وبعد أن قامت األم برتتيـب البيـت، قالـت لهـ

قـال ألختـه ) سـنوات٩(ون چ  ...دا املنزل ترتيبه، وبعد خروجهاِفقُالسوق، فال ت
 ...  ما أقوم برسمك لEيلتعا) سنوات٤ (سايل
ا عـىل األرض للرسـم، ولكـم أن تتخيلـوا مـا  األلوان والورق، وجلساحرضأو 

 مـن هـذا ابيت لرتتيبه ونظافته، وt يسـتيقظسيحدث أثناء الرسم من فقدان ال
 !ُالحلم الجميل، إال وماما تفتح الباب

ودخلـت مامـا فوجـدت عـدم !  مـن الخـوف يف مكـانه�النطفـل اافجمد 
كان ون چسع، أن ّسها وبقلبها املتِالرتتيب والفوىض يف املكان، ولكنها أدركت بح

 مـا ولـE ... ، وقالت هذه سايلونچ أمام ي فأخذت الورقة التيقوم برسم سايل
لتـه، ّأخذته يف حضـنها، وقب" ون  چ"ف من قلب هذا الطفل الصغJ تنزع الخو

 t تأخـذه يف حضـنها فقـط، بـل أخذتـه يف َيوأزالت عنه الخوف، وبالتأكيد هـ
 .... قلبها املتسع

ًهذا عندما كرب، صار فنانا عامليا، فسألوه كيف وصلت إىل أن تكون ون وچ  ً
ًفنانا عامليا، قال هذه اإلجابة الجميلة ًانـا ّ فني جعلـت منـي التَي هيبلة أمُق" :ً

 .ً"عامليا
ره ـ حضـيات كـان يوجـد مـؤ�ر عـاملّ املرىحدإ يف  ...وإليكم قصة أخرى 
روبـا، وكـانوا و، مـن أربعـ� دولـة مـن أفريقيـا وأسـيا وأًا وكاهنـًان خادموأربع

رة أفـراد، ـمجتمع�، حيث يجلسون يف قاعة عىل شكل مربع، كل ضلع به عشـ
 . يف املنتصف ِحارضُوامل
 مليـون يرت أن تعطـّ إن إدارة املـؤ�ر قـر: وقال لهـمِحارضُوهنا وقف امل 

جنيه ألحد الخدام، ونريد أن نعرف ماذا سيفعل كل خادم بهـذا املبلـغ؟ فقـال 
 ى مستشـفي سـأبن:ر قـالَ، وآخـي به مدرسة يف منطقـة خـدمتي سأبن:أحدهم
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 أخـدم بهـا يمكان القرية الت سأعمل طريق باألسفلت إىل :ر قالَوآخ...  صغJة
رت ّ إن كانت إدارة املـؤ�ر قـد قـر: فقال،حتى جاء دور أحد الخدام ... وهكذا
تقسـيمه عـىل ، وأقـوم بغ املؤ�ر مليون جنيه، فأنـا سـأخذ هـذا املبلـيأن تعط

 اإلجابـة َي، وكانـت هـذه هـمخـدوميهمح الجميع ِفرُجميع املوجودين حتى ي
 .سعَّقلب املت تدل عىل الياملقبولة، والت

 عندما كنت يف زيـارة أرمينيـا، وجـدتهم يننإ ً:ومن القصص الجميلة أيضا 
اء والعشاء، حتـى عنـدما د الغي وكذلك يف وجبت، يف وجبة الفطارًامون رمانّيقد

 . هدية كانت عىل شكل رمانةأرادوا أن يقدموا يل
الفاكهـة فقـالوا إن الرمـان هـو !  ملاذا الرمان بالتحديـد؟:تألفتعجبت وس 

 . عن شكل الكنيسة، وشكل قلب اإلنسانّعربُالرئيسية لنا، وشكل الرمانة ي
 االجـت�ع كان عـىل خيمـة ي الذي يشبه الغالف الخارجيفالغالف الخارج 
 ً.قد�ا
رمـز لـدم الـذي ي ، حبوب مليئـة بالعصـJ األحمـرَيه والحبوب الداخلية 
  .يهبنا الثبات والحياة يف املسيح يالذ ،املسيح
 ،وـكـل حـبـة بـهـا ـبـذرة ـصـغJة 
 وحبـوب الرمـان .رمز لإل�انَوهي ت
مرصوـصـة بجاـنـب بعـضـها  نـجـدها

فـال يوجـد  ة بديعـة ومتجـاورة،ّرص
 . بها فراغات

 نجـدها بـداخل الرمانـة عـىل يرة البيضاء التـواألجمل من ذلك هو القش 
ربط  تـية، التـّ ترمز إىل املحبة البيضـاء النقيـَيكل مجموعة من الفصوص، وه

 .الجميع
 .عديد من البرشلسع لّ يجب أن يتي كلها �ثل قلب اإلنسان، الذوالرمانة 



ـ ٤٣ـ  

 

 .سع للتنوعّيت: أوالً

 فكـل إنسـان فريـد، ،ر ليسوا متشـابه�ـًالحياة ليست شكالً واحدا، فالبش 
 �عنـى العـاmicrocosm t : فرد �عنى فريد، فاإلنسان يسمى:ُلذلك يقال عليه
 . العاt الكبmacrocosmJ : نعيش فيهي العاt الذُالصغJ، ويسمى

ار يف حياتـه سـار يف إ�انـه باملسـيح، وسـوكل إنسان يصلح للملكوت، إن  
ر ليسـوا ـع، فالبشّسع للتنوّالروحية بطريقة سليمة، فقلب اإلنسان يجب أن يت

 .يب، وهكذا صنع املسيح عىل الصل واحدًةً، أو لغةًا واحد، أو شكالًًا واحدًالون
 

   .رَسع لضعف اآلخَّيت: ًثانيا
َهناك نوع من األشخاص يذل اآلخر عىل خطأ اقرتفه طـوال العمـر، ونـوع  

 .من اآلباء يرفضون أخطاء أبنائهم ويذكرونها لهم بالتفصيل وبالتاريخ
فاملسـيح ...  ىـًوأيضـا ينسـ...  ويصفح...  ، يسامحسع يا إخو`ّفالقلب املت 

مرأة ا إنسـانة يف عـار، وتخيلـوا العـار كـَية الخاطئة، فهـعندما أحرضوا له املرأ
�5��8א"�>��%*0�7S0؟���������N04�Cl" :وبعد كل هذه القصة يقول لها! رشقية يف هذا املوقف

�000��،�S000�>����S��000��!�� 000+����000���s�000Cl:%*0003�5	���000"�����.��000¢d����000p%̀ t�����v000�?rא��"�
 .سع لضعف اآلخرّب املتسع يت فالقل، هذا هو القلب املتسع،)��٨��:١٠�00�١١ (
 

 .سع للمستقبلَّيت: ًثالثا
ث َّ عنـدما أراد أن يتحـداهبن الضال، لكن أب     هناك إنسان قد يخطئ مثل اال

א�h0O?0\א����" :مه عن املسـتقبل، فقـالَّ ولكنه كلء اليسم عن املايضَّمعه، t يتكل
���8�����0E0#��«�Hl�،#��u�������%& l�0�S�") 4ونبدأ صفحة جديدةفلنغلق املايض ،)١٥�:٢٤ . 

M9/2א�P(!� 5.&�=�א
 



ـ ٤٤ـ  

 يص اليمـ� الـذِّوهكذا صنع املسيح مع بطرس الرسول، ومع يهـوذا، واللـ 
 هذا هو املسـيح،  ...نفتح أمامه الفردوساوت توبته َلُ قِبحياته، يأن تنتهُقبيل 

 . املسيحيةَيوهذه ه
 

 .سع للفكر الجديدَّيت: ًرابعا

ًس الرسول كان فريسيا يهوديا، يضطهد  يكون له فكر قديم، فبول�عنى أالّ  ً
ُ، وكـان اسـمه كفيـل بـأن يخيـف املسـيحي�، فهربـوا مـن ٍه بـإفراطـَّكنيسة الل ب؛ ثـم ظهـر لـه ِرعـُ ولكنه سعى وراءهـم، فكـان اسـمه م.أورشليم إىل دمشق

���������" :املسيح عىل أبواب دمشق، وهنا تغJ قلـب شـاول وقـال��S0�6��0��r�08�،�9א��
  كـ� يسـتخدمنا أنـا يـارب عجينـة يف يـديك : وكأنه يقول له،)���٩��:�٦("��Hl��0�؟�
 ... أنا يارب من يدك اليم� إىل يدك الش�ل...  تريد
... ً والهوتيـا... ً خدمته، نـراه مفكـرا) شاول(ثم عندما يبدأ بولس الرسول  

ض عليه مشكلة يستطيع حلهـا، ويكفـي أن أذكـر أمـامكم مشـكلة َعرُتوعندما 
 .نسيموسُ كانت أيام فليمون وأي التالعبودية
وـقـد وردت القـصـة يف رـسـالته إىل فليـمـون، حـيـث أرـسـل ـبـولس وـهـو يف  

، يقبلـه نظـJا رسقـك وهـرب، ينسـيموس الـذُالسجن، إىل فليمون يقول له، أ
 .، فأنا سأقوم بدفعه لكء وإن كان عليه يش، أناهقبله كأنا�عنى 
�"���!�6���h�%+¬��N3�����l#��B��<�l�،��Ib�"��.�P�0���������	*04����،����_O�	*�(	B	®�S<��������R�)a

����)�	BV�	*4r���%+>�l�،7]��5�%��	BV"�)�l١�:١٧00إنـه كـان : مل فيقول عنـه ثم يستك،)�١٨
���" ً:، وصار نافعاٍغJ نافع��S	4���\4،�א�2(�+%"���hOא�F�&T�	*�	4R���BJ���،�5 0��<���

*4�q�l�"��I��#k�	<����0%�א����"4��،30!א4\����l�0�4��	*4�7��")�l١�:١٠00�١١.( 
ّ، رغم أنه كان غJ مفيد وأيضا لص"نافع ":نسيموس معناهاُفكلمة أ  ، ولكن ًاً

 ً. ألنسيموس ولبولس أيضاًا ومفيدًاأصبح نافع



ـ ٤٥ـ  

ًويذكر التاريخ، أن أنسيموس صار إنسانا تائبـا، وبعـض الكتـب تـذكر أنـه   ً
  .هًصار كاهنا، وخدم ونجح يف خدمت

وال ...  سع يتسع للفكر الجديد، والقلب الضيق ال يعيش زمنـهّفالقلب املت 
 ... رَ، وهو يعيش يف عاt آخيفالزمن يجر...  يعيش حياته

  
  .سع للتائب~َّيت: ًخامسا
 بـاب التوبـة ،سع لكل تائب، فمه� كانت خطية اإلنسانّسع يتّالقلب املت 
 بـاب ،سـتطالت هـذه الخطايـاا ومه� ومه� كانت ضعفات اإلنسان...  مفتوح

 .التوبة مفتوح للجميع
�����": ، نجـد أن الـرب يسـأله"مريض بيت حسدا"وعندما نقرأ قصة  ��S0�6��
��7���h�0CBא��������������4" :ُ فيجيب،)��٥��:٦ ("���o	؟��0+"R��04�2�04�،S��0���0�%0�0	�60�����	c)60	¬�X0�E�8�%/
��eفقال له يسوع�.)��٥��:٧ ("�א: "Fa�<�.%̄  ).��٥��:٨ ("�����6�6�c	��אF°8א

 سنة يف الخطيـة، حيـث كـان هـذا ٣٨وهذه صورة من صور التوبة، فبعد  
 .  قام ومىش،ًاإلنسان مطروحا يف املرض بسبب الخطية

ًسع لكل تائب، والتوبة بابها مفتوح دا�ا أمام كـل إنسـان، ّسع يتّ     القلب املت
ِ رصيان الـزمن الـذ ومهـ� كـ،مه� كانت طبيعة خطيته ونوعيتهـا  يف هـذه َفُ

 ... سع يتسع لكل هذاّالخطية، فالقلب املت
 سـيحكم، ي وهـو الـذءوعندما نقف أمام الديان العادل، هو يرى كـل يش 

سـع ّالقلـب املت...  سع يحتاجه كل أب وأم، وكل معلـم وكـل خـادمّفالقلب املت
 .لياتهئو يف موقعه ويف مسلٌّكلJوس كُإليحتاجه كل ا

 
سـع َّ القلـب املت.م املشـورةّرشـد، ويقـدُ املتسع يحتاجـه كـل مـن يالقلب 

 ...  ، وقادة التنويراالستنارةيحتاجه قادة الفكر، وقادة الثقافة، وقادة 



ـ ٤٦ـ  

 الـفـم أـكـ� ـشـهرة ـمـن ـكـل يذهباـلــهـل تعلـمـون ـملـاذا الـقـديس يوحـنـا  
 الفم؟ ذلك ليس ألن لسانه كان كالسـان الـذهب، يذهبالالقديس�، ويسمونه 

 .كن بالحقيقة ألن قلبه كان كقلب الذهبول
 األك� شهرة ب� كل كتابات اآلبـاء، بـل واألكـ� َيولذلك كتاباته وأقواله ه 

 مصـباح يأ" :شعبية، فكثJ منا يحفظ بعض عباراته وله هـذه العبـارة الرائعـة
ِ، �عنى إن وج"ٍّبُ بال حي مسيحيبال نور، وأ بـد أن يوجـد النـور،  د مصباح الُ

 .، فال بد أن يوجد الحب لكل أحديد مسيحِجُوإن و
عة ومشـكالتها، ّفأنت تحتاج أيها الحبيب، يف مواجهة مواقف الحياة املتنو 

 وإىل اليـد املفتوحـة، �عنـى يـد العطـاء، ولـيس يـد البخـل، ،إىل الفكر املنفتح
ك اليـد، فاليـد املنبسـطة ّفالبخيل له القلب الضيق؛ وألن القلب هو الـذي يحـر

ّحد تعربلكل أ ُوأيضـا تحتـاج إىل األ اض بالحـب،َّ عن قلب فيُ ذن املنفتحـة، وإىل ً
ىل أهـل إ  يف رسـالته ذكرهـا بـولس الرسـولي الوصية التَالفم املنفتح، وال تنس

8��3���4R�7D E-" :نثوسركو(l����� 0�̂Y"F�8��03��������a�!�.����7�0%+)Eא4! �B	<�.����������0O��03�l��GC��0�d�E8��aE0+4�
�GC���d�E8���a�!i�_>����.������5��T��(��s <��	*4\4�¢א�Z�£l�:���������GH0%+)E8��0¢d����aE0"0 א��" ���"�

)��٦��:١١ ٢�00�١٣.( 
  ضـيق ييـارب إن كـان قلبـ" :ر هذه الوصـية، وقـل لـه، تذكَّفعندما تصّيل 

 Jأنت يارب قلبكينِقادر عىل أن يسع الناس، أعطأو شحيح أو بخيل أو غ "  ... 
 ً،ا وZوذجـمان وتضـعها أمامـك وتجعلهـا مثـاالًُّ Ñرة الررـلو أمكن أن تحض 
 ...  " هكذا عمران بالحب لكل قلب آخرييارب أريد أن يكون قلب" :ل لهُوق

طلـب مـن الـرب أن يعطيـك اتساع القلب بالحب للكل، وا فضيلة َال تنس 
    .هذه النعمة



ـ ٤٧ـ  

 

 



ـ ٤٨ـ  

 

 

 

 

 

 
 

فـاتيح الحيـاة الناجحـة، وهـو      الروح املتضع هو املفتاح الثالث يف سلسلة م
 ولكـن قبـل ،ثنا عنها يف األبواب السابقةَّ تحدالتيُ يكمل الصورة الجميلة، يالذ

 إىل أنـه  عزيـزي القـارئ نتباهـكاأن ندخل يف رشح هذا املفتاح، أريد أن ألفت 
ُ Lعنـى أنـه ال يصـلح أن يكـون ، فقـطًا واحدًاال Eكن أن Eتلك اإلنسان مفتاح

، وال Eكن أن يكون لـك القلـب الواسـع، وال Oتلـك ًا، وقلبك ضيقًافكرك منفتح
 ).ة واحدمجموعة (One packageالروح املتضع، فالثالثة كQ يقولون 

ّ نقص أحد هذه املفاتيح الثالثة، يعطَّنإوالحقيقة   ًل مس]ة اإلنسان Oامـا، ُ
ًجتQعيا، وكنسيااًروحيا، و ّ ويعط.ً مسـ]ة الخدمـة، ًل أيضا مسـ]ة املجتمعـات، وُ

 . ومس]ة الكنيسة
ِواألصعب من كل هذا، إنه إن وجـ  ُلية، صـغرت ئود شـخص يف موقـع مسـُ

 ءكـل يشّيعطـل  ه وال Eتلك هذه املفاتيح الثالثة، فإنـ مسئوليتهُكانت أم كربت
 . "رةيل املراكب الساّيعط" :وينطبق عليه املثل الشعبي

فـالروح املتضـع  . املتضـع عـن املفتـاح الثالـث وهـو الـروحهنـاوسنتكلم  
سـع، ّر هـو القلـب املتَ، جناح هو العقل املنفتح، وجناح آخانكالطائر، له جناح

 .ًوبذلك يكون اإلنسان سائرا يف الطريق السليم
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ـ ٤٩ـ  

 
م ّقـد...  مـل معجـزاتَق يف حيـاة ربنـا يسـوع املسـيح، يجـده عّإن املدق   يانب اللقاءات الفردية، التـكثJة، إىل ج رشح أشياء...  عمل مقابالت...  تعاليم

، لكن ظل  الج�هJية مثل العظة عىل الجبل�ت بينه وب� تالميذه، واللقاءات
Eفقبل الصليب بسـاعات ، مه لتالميذه يف النهايةّ ما يعلًاملسيح محتجز درسا ل

 يف هـذا يوأرجـوكم أن تعيشـوا معـ! قليلة، أحرض تالميذه وغسل لهم أرجلهم
  بدايـة خدمتـه؟ وملـاذا بعـد ثـالثيقم املسيح بهذا العمـل يف ملاذا t ،املفهوم

 سن� من الخدمة العالنية يقوم بغسل أرجل تالميذه؟ 

 يخـدم بصـفة عامـة، ولـيس يذلك ألن هذا أهم درس عنـد اإلنسـان الـذ 
 .  يخدم يجب أن �تلك الروح املتضعيخدمة الكنيسة فقط، فالذ

قان يوم ّمنا هذا الدرس يف قداس اللّوكنيستنا تعل...!  السيد املسيح انحنى 
ر هذه القصة، عنـدما ـخميس العهد، حيث تقوم بعملية رمزية وكأننا يف محض

 .انحنى املسيح وغسل أرجل تالميذه
من أنت مسئول يف  ادم املسيح، ويافال يجب أن تفارقك هذه الصورة يا خ 

 هـذا َفال تنسعية،  عىل نطاق األرسة أو الر، كبJة كانت أم صغJة،ليةئو مسةيأ
 ... املسيح انحنى وغسل أرجل تالميذه: يالدرس القو

ً كان دا�ـا منـدفعا، قـال لـه يوعندما امتنع أحد التالميذ وهو بطرس، الذ  ً
،��4!3(���������������0" :يسوع هذه العبـارة الجميلـةالرب �����08"���0'30�����"N0��א�a0	BH���N0+4�	*

SH�O��(�l�a��-�E��") تفهم قيمة هذا الدرس بعد قليل �عنى إنك س)�١٣�:٧. 
 الرتقية إىل فـوق، مثـل أن ةًولذلك دا�ا أقول، أن الكنيسة ليست بها عملي 
 . فهذه ترقية العاt...  ى من موظف إىل رئيس قسم إىل مدير إدارة إىلّترتق
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ـ ٥٠ـ  

 حتـى ي يف الكنيسة ويف الخدمـة فهـو أن تنحنـيِّ للرتقيأما املفهوم الروح 
 ي مثالً وأصبحت أم� خدمـة، فيجـب عليـك أن تنحنـًا خادماألقدام، فإن كنت
مـة َّ قدي هو الدرس األخـJ الـذاالتضاعفأول درس يرشح ...  أك� وأك�، وهكذا

 . املسيح قبل الصليب
 كنـا يف َ�َـ يسوع تظهر ليس فقط القدرة اإللهية التي من دونها لـ الرب      يف

 ً مـن دونهـا لكنـا قـد هلكنـا جميعـا ًالوجود، بـل واملحبـة اإللهيـة أيضـا، التـي
 ).١٠: ١٩لوقا (

 هـو تواضـع  ـغسطينوسُك� يقول القديس أـ  هذا التواضع عالمة املسيح 
 ، "الجدـيـد"ـبـاع ـطـرق ـهـذا التواـضـع ِّتوال ـبـد ـمـن إ. ه، تواـضـع املحـبـةـَّاـبـن الـلـ

حيـث "، )٩ - ٨:  ٣بطـرس ١،  ٢: ٤أفسـس (لZ Eارس وصية املحبة الجديـدة 
 .غسطينوسُ، ك� يقول أ"ع هناك املحبةالتواض

كـ� أن  ": تقـولريا\ـفـرام السـأ هو عبارة قالها القديس مار:      الدرس الثا\
ـع ـاج إىل رداء التواـض ـنفس تحـت ـذلك اـل ـوب، ـك ـاج إىل ـث ـد يحـت ـذ"الجـس   ي، فاـل

 بـال يال تستطيع أن تفعله بجسدك، ال يجـب أن تفعلـه بنفسـك، فـالنفس التـ
 يالحق مثـل ي الذينفس عارية، وتخيل مقدار الخجل والخز َيتضاع هاالثوب 

 .  النفس العاريةاهذا اإلنسان ذ
 مـا هـو :ركة، سأله أحد تالميـذه قـائالًـوالقديس األنبا باخوميوس أب الش 

ً إن رأيـت إنسـانا :يـراه؟ فأجابـه القـديس قـائالً أفضل منظر �كن لإلنسـان أن
 . سائر املناظرفهذا أعظم من، ً طاهرا،ًمتواضعا بقلبه

 مـن ي أفضـل املنـاظر التـ،ي�عنى أن صورة اإلنسان املتضع الطاهر النقـ 
 هو شكل يخرج مـن جـوهر اإلنسـان، فاالتضاع! املمكن أن تطالعها عىل األرض

َّيضا الفكر املنفتح والقلب املتأوما أجمل أن يكون هذا اإلنسان املتضع له  سـع، ً
، ياt نسـتطيع أن نقـول أنـه إنسـان سـوفمثل هذا اإلنسان من ناحية لغة الع
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، وهـو أحـد آبـاء يالقـديس يوحنـا الـدرج.  السـ�ءيفويكون �ثابة نجم المع 
 الشـفاء مـن االتضـاع يف: "ًالربية، قال عبـارة قصـJة، ولكنهـا قويـة جـدا فقـال

ريرة، وسـوء الظـن ـ وجع الخطية، واألفكار الشيتعن" األوجاع"وكلمة " األوجاع
 .خلإ ...  يوجد عليه اإلنسانيًثة، وأيضا الغموض الذة الخبيَّوالني
ّفوجع الخطية يعط  ل َثـَل اإلنسان، ويجعل عالقته مع غJه سيئة، وهناك مُ

  ."إن من يجلس عىل األرض ال يقع" :لطيف يقول
  من املمكـنء فافضل يش،" هو التواضعُأفضل الحيل ": يقولل أملا\َثَوهناك م 

تضـاع، والعـاt  هو االAccessoriesكسسوار  من اال اإلنسان كنوعهأن يستخدم
�������0" :يحتاج إىل املتضع�، وك� يقول الكتـابPF6����a0�)"T�،%��0V�5 B4�X�O 0J��¥�Tא��� �"

)N8ته...  واسمه...   فاملتضع يرث األرض بسمعته،)�٥��:٥Jوحالوة حياته...  وس. 
 Eثـل الجميـل، مـن تضاع، سأذكر لـك هـذا امل أرسم يف ذهنك صورة االول

�عنى أن الكنـائس تجتمـع " ةبالحوارات الالهوتي"املعروف أن هناك ما يسمى 
ً هـذه املناقشـات شـهورا ًوتتناقش معا يف بعض األمور الالهوتية، وقد يقضوا يف

�وذلـك بسـبب الـذات، ولـذلك قيلـت هـذه !  دون الوصـول إىل نتـائجَبل سن
ن حـول املسـائل العقائديـة يتسـلل وفـي� يتجـادل الالهوتيـ ":العبارة الجميلة

 ". واتَالبسطاء إىل ملكوت السم
 :  نذكر منها،عوتتعدد األمثلة عن الروح املتض 
ـا   ـول هـن ـولس الرـس ـل ـب ـ� فـع "ـكK600V�00%+e�00"�#���א+"R���)  ـولس ـو ـب  وـه

�O��>	����) ّذاته، لكنه ال يورد اسمه������6_V�	j�#/3����...%̀ ELא�א4+(��?\א������QR�4�Y4א���(Y0/"��
 .ّ فهو أوالً يخفي اسمه)�١٢�:�٢ �٢(

ّك� فعل أيضا يوحنا الحبيب ح� تكلـم   ّ عـن التلميـذ الـذي كـان يسـوع "ً
 .  اسمهىخفاّ وكان هو بالذات لكنه ،"ّيحبه
ّأما بولس فلقد أخفى هذه الخربات مدة    . سنة عن مسامع الجميع١٤ّ
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ّسأل أب روحي تالمي+    :أجـاب هـو.  إخوتـه:وا، قال"َمن باع يوسف؟ ":هذـٌ
ّلقد أخفى عىل من اشرتوه أنه أخ إلخوتـه الـذين بـاعوه، وأنـه . ال، بل تواضعه ٌّ ُيحمل كرامتهم ونسبهم وحقوقهم، وقِبل ما وصفوه به كعبد حتى أن يباعَ ّ َ ! 

) القـديس األنبـا يوسـف (يُسئل أحد آباء الربية يف القرن الرابـع املـيالد+  
ه فهو ـَّ إن كان الكالم من أجل الل:فأجاب قائالً! سكوت؟أيه� أفضل الكالم أم ال

 وهكذا جمع ً.ه، فهو جيد أيضاـَّجيد، وإن كان السكوت أو الصمت من أجل الل
 .هذا القديس ب� العقل املنفتح، والروح املتضع

بـن يلتـزم قد يتحـدث أب مـع ابنـه يف موضـوع مـا، ونجـد أن هـذا اال+  
، رغم أن والده قد يكون يف االتضاعك أخذ شكل الصمت وال يجيب، محاوالً بذل

نفعال، واالبـن يقـف يف هـدوء وصـمت، فهـل هـذا سـالم أم شدة الغضب واال
 .تضاع؟ بالطبع الا

ِيحÇ يف س+   ُJِ  اآلباء، أن القديس أبو مقار يف أحـد األيـام، أرسـل تلميـذه َ
Eفقـال لـه الكنيسة للصالة، وهو يف الطريق تقابل مع كـاهن لألوثـانّ يعدل ،: 

ف� كان من كاهن األوثان، إال أنه تـرك كـل مـا  !عليك اللعنة يا خادم الشيطان
 وميـت، ييف يده وبدأ برضب هذا التلميذ، حتى كاد أن يقتلـه، وتركـه بـ� حـ

س الطريـق، فـرأى هـذا  أبـو مقـار مـن نفـَّ مـرة ثم بعد فـرت.واستمر يف عمله
 رجـل النشـاط، وهكـذا نجـد  طوبـاك يـا:قطع الحطب، فقال لهالكاهن وهو ي

َالفرق ب� االثن�، فالتلميذ قلبه كان ضيقا، فل   هـذا الكـاهن، أمـا أبـو مقـارَعنً
 طوبـاك  ":سع مع روحـه املتضـعة، فقـال هـذه العبـارة الجميلـةّفكان قلبه مت
 ".يا رجل النشاط

فكانت هذه العبارة كالندى البارد، فـرتك كـاهن األوثـان كـل مـا يف يـده،  
 لقـد وجـدتك :فقال له!  هذه العبارة؟ أبو مقار يسأله، ملاذا قلت يلىلوذهب إ

ًمستيقظا مبكرا وتتعب وتجتهد يف تسوية الحطب بكل همة ونشاط ً ... 
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 امتدحـه يف يجيب نعم إ\! دح كاهن أوثان؟توهنا نسأل أبو مقار، هل � 
أملـك  سع للكل، أل\ّ يتي هو جزء النشاط والعمل، فقلبيهذا الجزء فقط، الذ

 ...  الروح املتضع
 

 
ّنـك تحقـأ يعنـرين، وال يَ لـيس معنـاه أنـك أقـل مـن اآلخـاالتضاع       ر مـن ُ

ُه، يعطيهـا لنـا حتـى نكمـل ـَّم مـن عنـد اللـَِعإمكانياتك ومواهبك، فاملواهب ن ُ  .ر الكامل من التفكJ يف الذاتُّ هو التحرفاالتضاعبعضنا بعض، 

 نتبهواانجد الحروب يف كثJ من البلـدان، فـوهذه هى مشكلة اإلنسان، لذلك  
 العـدو األول املقـيم يف داخلنـا، ولـذلك سنضـع بعـض َي ألن الذات هخو`إيا 

Eه الروح املتضعـَّ ما يعطينا اللالصفات حتى ندرسها ونقيس عليها أنفسنا، ل.  
 
١����91���	RS���TW 

 بنفسـه مهـ� قيـل ضـع، ال ينشـغلُّت    أول صفة أن اإلنسان صاحب الـروح امل
��"O��00��7S00�B" : نفـسـه ـبـالحيوان فـقـاليه داود النـبـَّاـملـرات ـشـبى ـحـدإعـنـه، فـفـي 

KF6V�����.	c�S3%V�qa������=6%'�")Z8٧٣��:٢٢.(�
6�א��64T�0�����،F�0"�0" :وبولس الرسول هذا القديس العظيم، قال عن نفسه �0¡'���

������#� ����X�V5�����T�#k?��N+4��\4א4!��������0" ً: وقال أيضا،)��١٥�:٩ ١("��"��א��60%L��−����0)"���
�%�C�+B4−"���4��6��	®�0�"�)��١٥��:٨ ١.(�
...  وعـاt...  فأنـت رجـل الالهـوت! كيف تقول عن نفسك هذا يا بولس؟ 

ـارئ ـ...  ودارس...  وـق ّومتبـح ـُ ـوم الـش ـدم...  ريعةـر يف عـل ـد ـق ـذت عـن  يوتتلـم
ِكأنه للسقط" نفسك غ�الئيل معلم الناموس، ومع كل هذا تقول عن ِّ ُ فهنـاك  "!َّ

MH/2א�OUS� 5.&�=�א
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 فـإن أردت أن تكـون روحـك متضـعة، ! ًن ينظر إىل نفسه فيجدها كبJة جـداَم
 ...   يف طريقكً أميناْنال تنشغل بنفسك مه� قيل عنك، فقط كُ

�
٢����
�9/
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ضع يتحاىش الخصومة مع الناس، ويـود أن ّ     الصفة الثانية، صاحب الروح املت
 يف وجـه اآلخـرين، لـه مالمـح ًدا�ا بشوش مبتسـمفهو سالم، يا مع الكل يف يح

 الفـكـر والقـلـب ـهـادئف يف ـكـل األـمـور بـهـدوء، فـهـو ّرـريـحـة، يتـصـُهادـئـة م
 . التعامل مع اآلخرينيف وسهل واألعصاب 

  يف حقـه، فهـو رسعـان ئخطـُن يَ حتـى عـىل مـًا وعطفـًاهو مملـوء حنانـ 
ِعىل قدر إمكانـه ال يغضـ  فهو،لحقد �أل قلبه يصفو ويسامح، وال يجعل اما  َبُ
رين، يأخـذ َ إنه حليم واسع الصدر، طويل البال، سـهل التفـاهم مـع اآلخـً.اأحد
هـو لـيس سـهل االسـتثارة، مهـ� أراد أحـد أن يثـJه، .  معهم يف هدوءيويعط

ّر لنفسه، يوضـح األمـور بغـJ انفعـال، ويضـع أيتلقى ذلك يف موضوعية، وال يث
�אnB4א@ א9" :سلي�ن الحكيم  قولأمامهG���K6A�¡4א��d��")���١٥�:�١(.� 
�:املزمور يف داود النبي ع بسالم داخيل، ك� قالّلذلك نجده يتمت 
�"��R�����v,B	<��K�t���]Bl�7°�&�hO��$��،�����������]p0�(J���0"א��\?��-l�7s�E<�)�	B�V����<���R��"��

)�Z8٢٧�:�٣(.��
 بـل هـو إنسـان بسـيط،  بسـيطه حديثـ.واملكرال تتوافر فيه صفة الدهاء  

 . د األمورِّعقُرصيح، ال ي
 
٣�����3�S��V�&WאX�W 

ُ دا�ا يشكر، ي أن الشخص صاحب الروح املتضعَي     أما الصفة الثالثة، فه  ُعِقمً
 يشـكو، ًدا�افـضع ّأما غJ املت ،ء، بل يشكر يف كل يشءر عىل يشَّذاته، فال يتذم
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 بـه ء له الروح املتضع يـرى كـل يشياية، فالشخص الذوهذه نقطة خطJة للغ
 ...ء  تعمل وترتب كل يشي التَيه هـَّحالوة وترتيب، ويد الل

ًر هنا قصة القديس األنبا موىس األسود، عندما أرادوا رسامته كاهنـا، ونتذكّ 
سـود إىل َ أدخـل هـذا األين الـذَمـ" :وعند دخوله الكنيسة، قال األب البطريرك

 إىل  أÉ �ي الـذنَمـ: قـائالً!  أنه خرج بكل هـدوءكان من قديسنا إالّ، وما "هنا
...  خـرة التوبـةآ هـل هـذه :رخ أو يقول مثالًـر أو يشكو أو يصَّفلم يتذم! هنا؟

ًوبعدما خرج أرسل يف طلبه األب البطريرك، وقـام برسـامته كاهنـا، وكـان هـذا 
 . ختبار لذات هذا القديس العظيمامجرد 
باء األنبا موىس إىل محاكمة أحد اإلخوة كان قد  اآلىَعَرات، د املىحدإويف  

حيـث !  برمـال الربيـةء عىل ظهرة ميلواالًجأخطأ، فحرض القديس وهو يحمل 
باء ما هذا  اآله وعندما سأل،وال به ثقب تنزل منه الرمال طوال الطريقجكان ال
 ي تجـرير وراء ظهـيهـذه خطايـا ":قال هذه العبارة الجميلـة!  تحمله؟يالذ

 ... "ه خطاياعىل يرها، وقد جئت اليوم إلدانة غJـدون أن أبص
 لـه الـروح املتضـع، هـو يف كـل ير ال يعـرف طريـق الشـخص الـذُّفالتذم 

 ... ء  يدبر كل يشيه هو الذـَّالل: األحوال يقول
 
٤�����9
�Z����[\X�"]�����$�W�

ص يعرف مسـئولياته  له الروح املتضع، أنه شخي    الصفة الرابعة للشخص الذ
ًوحدوده �اما، فقد نجد شخصا ال يعرف حدوده، وهذا األمر نجده كثJا جـدا،  ً ً ً

 .لخإ...  وهكذا الحال مع األب أو األم أو الخادم أو! فاالبن قد ال يعرف حدوده
ً    القديس يوحنـا املعمـدان، هـو شـخص كـان مشـهورا جـدا يف زمنـه، وكـان  ً

���"̂����" : جاء املسيح قالًرا، ومع هذا عندماَـَبعتُمS�Z���	*4r�)����¡��3��%0����ª0�C"���0"����"�
ًفقد كان يعرف حدوده جيدا، فأحيانـا عنـدما تـ̀أ ،)0��٣�:٣٠ �(  املشـكالت، نجـد ً
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وقد يكون ذلك باللفظ أو بالفعل ! ى بها حدودهّف بطريقة يتعدّرـالبعض يتص
ً، وقد كان أسقفا ة رصابامون أبو طرحمل يف قصة القديس األنباأوعندما نت  ..  فُّأو بالترص

َّباركا، وأعطاه اللُم  األب هه موهبة إخراج الشياط�، ففي أحد األيـام طلـب منــً
 !عتذراالبطريرك إخراج الشيطان من أحد األشخاص ف

 لهـذا الشـخص بصـليب األب صـّيلُرط أن يـ بشـَلِبـَوعندما ألحوا عليـه، ق 
ًالبطرـيـرك، رـغـم أن الباـبـا ـيـدرك �اـمـا  أن ـهـذه املوهـبـة عـنـد الـقـديس األنـبـا ُ

 .رصابامون وليست عنده هو، وهذه مهارة عند اإلنسان
 له الروح املتضع يفيجب عىل كل شخص أن يعرف حدوده، فالشخص الذ 

ّلياته وحدوده �اما ويقوم بها، وال يكسئويعرف مس ُ  .لً
ليسـت ته ّختار طريق الرهبنة، يجب أن يعرف أن قوا ي الراهب الذفمثالً 

، وال يف ملبس، وال يف مكـان، وال يف لقـب، وال يف فكـر،  كنيسييف مال، وال يف ز
 واحـد فقـط هـو ءتـه يف يشّوال يف عمل مع� يقوم به، وال يف مهارة، ولكـن قو

 .تضاعها
رية، ك� نقـرأ يف كتـب ـ املصي جعل العاt كله ينجذب إىل الرباريف� الذ 

 يف بـدايات نشـأة الرهبنـة؟ وكيـف أن ييالدالقرن الثالث والرابع والخامس املـ
 جعـل ي؟ ومـا الـذينعزلـوا يف الـرباراهؤالء الرهبان تركوا العاt وكل ما فيـه، و

  وراءهم؟يالعاt كله يجر
 قـوة ًاًفهـم ال �لكـون شـيئا سـواه، إذ..  تضـاع واحد فقط، هو االءإنه يش 

تضـاع وهذا اال...  هته، بل هى يف اتضاعّ أو قوهالراهب ليست يف اسمه أو شكل
يظهر يف طاعته، ويف عالقاته بإخوته ويف سـلوكياته، ويف كالمـه حتـى يف ملبسـه 

 . ًأيضا
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ّ    يف لسانه دا�ا عبارات يكر ُ ل أيامنـا بسـالمك، أو يـارب ِّمـ يـارب كَ:رها، مثـلً

 ... هـَّ يا الليرحمنانا النهاية الصالحة، أو ِعطأ
 ومـن العبـارات ،ى نفسـهـُوتقال هذه العبارات مـن القلـب، فهـو ال ينسـ 
 وهو ال يقولها بدون إحساس بل يقولهـا يف مكانهـا، ويف الـدير ،"اخطأت" ً:أيضا

طانيـة حتـى يخطأت، من املمكـن أن يعمـل لـه مأر أنا َعندما يقول راهب آلخ
ا أكون يف قمة حساسه، إنه أخطأ بالفعل يف حق أخيه وأنإوذلك بسبب ! األرض

ُبنه، رغم أنه من املفـرتض بنتها أو أب يعتذر الالسعادة، عندما أجد أم تعتذر ال
 . يعتذر للكبJيعتبار أن الصغJ هو الذاحدوث العكس ب

ُفكلمة أخطأت أو أنا آسف، ال تقلل من كرامتك، بل تظهـر روح   تضـاعك، اُ
كررهـا، وتكشـف مالمـح ُ ييًفالشخص املتضع دا�ا يف لسانه بعض العبارات الت

 . تضاعه الداخيلاعن 
 

 ...قصة 

ْيف وسـت ـ راء مبنى كنيسـة القـديس يوحنـا ـ     بدأت املفاوضات الخاصة بش ِ  .راءـ، إذ ظهرت مشاكل يف الشّ تتع� ـكوفينا، كاليفورنيا
، ًاٍبحثـون عـن حلـول، فـاألرض متسـعة جـدقلق البعض، وبدأ الكثـJون ي 

 ! نشاط الكنيسة يحتمل تأجيل الرشاءوالشعب يتزايد، وt يعد
ُلقد أنهك املرض قوى الش�س الشيخ الفريد حنا، لكن بقى قلبه امللتهـب  

كـان يـردد مـع . ًه القدوس شابا ال يعـرف الشـيخوخة أو الضـعفـَّبنار روح الل
 ".ا الروح فنشيطَّ وأم،ا الجسد فضعيفَّأم: "مسيحه
بجسـده املـريض، والغنـي بروحـه ُك القـوى َنهُماذا يفعل هذا الش�س امل 

إنه لـيس بكـاهن ...   يف الكنيسةٍ كعضولقد شعر باملسئولية! وإنسانه الداخيل؟
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ه، لهـذا ـَّوال عضو يف مجلس الش�مسة، لكنه عضو يف جسد املسيح، كنيسة اللـ
 .م عىل رشاء املبنىّصم
 لكـن مـاذا...  راء املبنى كل تفكJه، وشغل أحالم يقظتهـامتص موضوع ش 

راء، ـًر جـدا إىل األرض الجديـدة املختـارة للشـّانطلق يف الصباح املبكـ! يف يديه؟
بسـط يديـه . ّودخل إىل حديقتها املتسعة ووجـه أنظـاره نحـو مبنـى الكنيسـة

ًللصالة يطلب عونا إلهيا ً . 
ً اشـب مؤمنـُانحنى لJكع عىل الع! التنها كنيسة املسيح، إله كل املستحيإ 
وعـاد . ًاثـم قـام منتصـب...  ك قلب خالق الس�ء واألرضّ تحركب املنحنيةُّأن الر
 ٤٠٠ سـجداته ًاه، صـانعـَّ مـراحم اللـًاالسجدات، واحدة تلو األخرى، طالبيكرر 

 !مرة بالرغم من مرضه
عاد إىل بيته والفرح �أل قلبه، كأن أبواب الس�ء قـد انفتحـت لتسـتجيب  

 !ثJوشعر أنه كسب الك )طانياتهيم(صالته وسجداته 
ُّاستعذب هذا العمل الخفي، فصار يكرره يومـا فيومـا دون توقـ  ً ف، ليبـدأ ً

ه إىل حـبـه ـَّوهـكـذا نـظـر الـلـ...  ـشـبُطانـيـات األربع�ـئـة ـعـىل العيـصـباحه بامل
 !وتواضعه وغJته وسمع له

 
 مبنى الكنيسة، وكان املساهم األول هو هذا الش�س التقـي الـذي َيُِرتْشا 
 !وبه الروحي قبل أي تربع ماديم قلبه وحبه وأسلَّقد

 .دائم الصالةالليته وئوشاعر �سال ، الروح املتضعو    هذا هو الشخص ذ
�
٦����
�
-�#$
�����b�;א=���W 

 لـه الـروح املتضـع لـه تـذكارات يوميـة ي     الصفة السادسة، أن الشخص الـذ
ّأمامه، وهو يفك ّر فيها كل يوم، فمثالً كل يوم يفكُ هو منـه وإليـه، ر يف الرتاب، فُ
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Eالراهب، وهـو داخـل ي ما ينحنويف األديرة يتم عمل باب القالية منخفض، ل 
 .االتضاعم ّإىل قاليته، ويتعل

ر  عليـك يـوم دون أن تتـذكًَّ     ومن التذكارات اليومية أيضا الس�ء، فهـل يـ̀أ
ليهـا، ر السـ�ء، ويشـتاق إً يوميا يتـذكَّ، له الروح املتضعيالس�ء؟ فاإلنسان الذ

0�0�.��G08��" :وكأن لسان حاله يقـولH0������ لـه ي والـذ).٢٢��:٢٠��("��s��������0א���9)604�0+ �
ذلـك العمـر و...  نطباع خاص أن عمره مه� طال فهو قصـJاالروح املتضع، له 

 .واالستعداد�ثل التوبة 
، فالعمر هـو ًا وفكرًا اشتياقء كانت الس�ْفإن كانت التوبة منه وإليه، وإن 
ّ املتضع يفكالروحبة واستعداد، وصاحب تو  سـيقف ير باستمرار، يف اليـوم الـذُ

 ...   للدينونةيه، فهو تذكار يومـَّفيه أمام الل
0 ������S0���Fא����������0nB4" :وك� يقول الكتاب <8����0�7�0�t?0 �א4 	
 ،)��0V١٠�:٣١("��%�א

ّفاملتضع دا�ا يفك ًر، ويستعد، وينتبه، وهذا يجعله دا�ا مستيقظاً  . ألبديتهً
ُ    ومن التذكارات اليومية أيضا، صنع املحبة، فهو يسأل نفسه يف كل يوم، هـل  صنعت عمل محبة هذا اليوم؟ هل خدمت إنسان؟ هل ساعدت إنسـان؟ هـل ً

ضع لـه تـذكارات ّبت خاطر إنسان؟ فصاحب الروح املتّعت إنسان؟ هل طيّشج
 . يومية ال ينساها

 
٧���Vאb$&(�����$]�	��d$��W�

ًضـع، إنـه يعـيش كـل حياتـه تلميـذا، ّالصفة السابعة، لصاحب الـروح املت 
 .ًودا�ا يتعلم

 السابقة، سافرت إىل يوإليكم هذه القصة اللطيفة، يف أحد األيام يف خدمت 
 وذهبت ،ليبيا للخدمة حيث كان لنا هناك بعض الكنائس، ولكنها كانت مغلقة

 يف ّ يعشنّ هناك، حيث كنّيخدمن ّر لزيارة راهبات كاثوليك كنـُسمع بعض األ
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 يصـلح ًا مكانـَّن، وطلبت منهبيوت صغJة ويخدمن من خاللها املجتمع املحيل
 ويف أثنـاء حـديثنا، ،جت�ع كل أسبوع لألقباط املوجودين يف هذه البلدةالعمل 

 للعـب يف الحديقـة الخاصـة �نـزل ي كانـت معـير التـُسخرج أطفال هذه األ
لحديقة مزروعة ببعض الـورود الجميلـة، وقـد أحسـن الراهبات، حيث كانت ا
، وعـنـد خروجـنـا ـمـن لالجت�ـعـاتـبـوا بإعطائـنـا مـكـان ّالراهـبـات ـضـيافتنا ورح

عندهم ومرورنـا بالحديقـة، فوجئـت باألطفـال قـد قـاموا بتقطيـع كـل زهـور 
 لـن االعتـذارحتـى ف ،ًج جـدا، وt أجـد مـا أقولـهِحرُالحديقة، وكنت يف وضع م

 .لحالة يف هذه ايجدُي
 الشديد، ففوجئـت بهـا تقـوم بجمـع هـذه يت الراهبة إحراجَظَوقد الح 

الزهور من عىل األرض، وتضعها أمام �ثـال العـذراء املوجـود يف الحديقـة، ثـم 
 ! ما نقوم بتقد�ها للعذراء لقد قطع األطفال الزهور لE:بتسامةا بقالت يل

املتضع والفكر املنفتح فال يستطيع أن يقوم بهذا العمل، إال صاحب الروح  
...  ستطاع أن يسع هؤالء األطفال، وهـم يلعبـونا يوالقلب املتسع، القلب الذ

 ...  ويقومون بقطع هذه الزهور...  و�رحون
 فعندما دخـل للحيـاة ،ر هو القديس أرسانيوس معلم أوالد امللوكَ    ومثال آخ

اء ـمـن النـسـاك ًالديرـيـة يف الربـيـة تـصـاغر ـجـدا، حـتـى أـنـه ـكـان يـسـأل البـسـط
ً كنـت معلـ� ألوالد امللـوك، تسـأل هـؤالء يوالفالح�، فسألوه كيف وأنت الذ

درست الالتينية واليونانية، أما ألفا فيتـا التـي يعرفهـا هـذا  ":فأجاب! البسطاء؟
   ". فلم أتقنها بعدّميُاملرصي األ
  عن شخص له معرفة كبJة بالكتـب، وكـان �تلـك منهـاخرى تحEأ     وقصة 
 املرات كان يعرب الناحية األخرى من النهر، ومعه بعض كتبـه، ىحدإالكثJ، ويف 

 ! هل تعـرف هـذا الكتـاب؟:يوهو يف الطريق أمسك بكتاب كبJ، وسأل املراكب
ر، َوبعد بضع دقائق أمسك بكتاب آخـ! فأجاب ال، فقال له لقد فات ربع عمرك
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 ؟هـل قرأتـه...  ظـم كتـاب هل تعرف هذا الكتاب، إنه أع: ثانيةيوسأل املراكب
 ! فقال له لقد فات ربع عمرك الثا\، ال:فأجاب
 يثم قامت عاصفة شديدة، وبدأت املياه تدخل إىل املركب، فسأل املراكبـ 

!  ال، فقال له لقـد ذهـب عمـرك كلـه: هل تعرف السباحة؟ فقال:هذا الشخص
 .ًفاملتضع دا�ا تلميذ

 
، ولد أو بنـت، ًا أو صغJًا كبJ،ان مه� كٍم نفسك أن تتعلم من كل أحدّعل 
ُف جيـد، وهـذا مـا يسـمى ُّرـ معلومـة أو تصـةيـًم نفسك دا�ـا أن تلـتقط أّعل  ما �تلـك هـذا الـروح ، لEًا فاإلنسان يحتاج أن يكون تلميذ.بااللتقاطتعليم ال

 . املتضع
ًجعـل دا�ـا او ..." الفكـر املنفـتحينـِعطأيارب " :ًفدا�ا يف صلواتك، قل له 

جعل ارين تكون واضحة، وَخنجيلك أمامك، وقراءاتك أمامك ومعامالتك مع اآلإ
 . ه الواسعةـَّ لكل أحد من خليقة اللًاقلبك واسع

 
 :طلبها من مسيحك باستمرار، قل لهاوهذه الثالث  

 .ر عقيلِنأ، وًا منفتحًا فكرينِعطأيارب 
 . يتسع لكل أحدً،ا واسعًا قلبينِعطأو

  ًا، متضعًاروحًأيضا يارب  ينِعطوأ
Eكل يومسمك يف حيا`اد ّوأمج ، أستطيع أن أعيشل . 
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